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 : طاابسات

ُقِتـَل، أمـس الثالثـاء، قيـاديٌّ مـن 
جماعة «اإلخـوان» باليمن كان يقاتُل 
اإلرهابيـة  الجماعـات  صفـوف  يف 
بسـوريا، يأتي ذلك بعد يوم عىل إعالِن 
مَرص القضـاَء عىل أمري والية سـيناء 
يحمُل الجنسـيَة اليمنيـَة، ويُْدعى أبو 

عبدالله البيضاني. 
ووفق وسـائِل إعـالم أمريكية َفـإنَّ 
اسـتهدفت «أبـو  األمريكيـة  القـوات 
حمـزة اليمني»، القيادي يف ما يسـمى 
تنظيم القاعدة بمدينة إدلب السورية، 
موضحـة أن اليمنـي واحـٌد مـن عدة 
قيـادات قامـت جماعة «اإلخـوان» يف 
اليمـن بنقله إىل سـوريا ضمـن حملة 
دعم املعارضة السـورية التـي قادتها 

تركيا خالل السنوات املاضية. 
القيـادات  اسـتهداُف  ويتزامـن 
اإلرهابية املنتميـة لحزب «اإلصالح» 
يف الخـارج مع إعـادة تحريك تحالف 
العـدوان ما يسـمى تنظيـم القاعدة 

واملحافظـات  املناطـق  يف  اإلجرامـي 
الجنوبيـة املحتّلة، وهو ما يشـري إىل 
ضغوط عـىل قـادة التنظيـم للعودة 
إىل داخـل اليمن وبما يرشعُن الوجوَد 
األجنبي الهـادَف إىل االسـتحواذ عىل 
مقـدراِت اليمـِن مـن النفـط والغاز 
تحـت غطـاء مـا يسـمى «مكافحة 

اإلرهاب». 

كمـا أن هـذا االسـتهداف لقيـادات 
«اإلصـالح» اإلرهابيـة يف الخارج يأتي 
مع مسـاعي تحالف العـدوان لتحييد 
وإىل  اليمـن  يف  «اإلخـوان»  جماعـة 
خالفات بني الجماعـة يف وبني ُرعاتها 
ما مع  اإلقليميـني والدوليني، ال ِســيـَّ
بـدء تمهيـد الطريـق للتيار السـلفي 

كبديل

 : طاابسات

تسـاهم األمُم املتحدة بشكل مبارش 
يف تشـديِد الحصـار ضد أبناء الشـعب 
اليمنـي وتجويـع املاليـني منهـم من 
املسـاعدات  بورقـة  التالعـب  خـالل 
اإلنسـانية، َحيُث أعلن برنامُج األغذية 
العاملـي، أمـس، أنه خّفـض من جديد 
ِحَصَص اإلعاشـة يف اليمن التي يواجه 
املاليـني فيهـا خطر الجـوع؛ بَسـبِب 
اسـتمرار العدوان والحصار األمريكي 
السـعودّي اإلماراتـي امُلسـتمّر منذ 8 
سـنوات، مرجعة ذلك إىل فجوات حادة 
يف التمويـل والتضخـم العاملي والتأثري 

غري املبارش للرصاع يف أوكرانيا. 
وقال برنامج الغذاء العاملي يف تغريدة 
عىل صفحته بتوتري: «نحن مضطرون 
اآلن لتقليـص الدعـِم املقدم لخمسـة 
ماليني من هؤالء األشخاص إىل أقل من 
50 % من املتطلبات اليومية وللثمانية 
ماليني اآلخرين إىل نحـو 25 % تقريبًا 
من املتطلبـات اليوميـة»، موضًحا أن 
أنشـطة التكيف وسبل العيش وبرامج 

اإلطعـام والتغذيـة املدرسـية يف اليمن 
سـتتوقف عـن أربعة ماليني شـخص 
مما يجعل املسـاعدة متاحة لنحو 1.8 

مليون شخص فقط. 
وكان برنامـج األغذيـة العاملـي قد 
خفض خالل ينايـر املنرصم، حصص 
شـخص،  ماليـني  لثمانيـة  اإلعاشـة 
محـذراً يف مايـو من أنـه ربما يخفض 

املزيد من الحصص، إذ لم يجمع سوى 
ربع املبلـغ الـذي كان يحتاجه لليمن، 
ويبلـغ مليونـي دوالر، مـن املانحـني 
الدوليني هذا العـام، متوقعاً أن يرتفع 
عـدد األشـخاص الذيـن يعيشـون يف 
ظروف تقرتُب من املجاعة يف اليمن إىل 
7 ماليني شـخص يف النصف الثاني من 

2022 من نحو 5 ماليني َحـاليٍّا. 

أخبار

املظاثُإ الغمظغ لضرة الصثم غفرتُش 
أرضغَئ ططار الصاعرة لسثم دشع تضعطئ 

املرتجصئ تضالغش الفظثق
 : طاابسات

شـهدت وسـائُل التواصل االجتماعي تفاُعالً َكبرياً للناشـطني 
اليمنيني الذين شنوا هجوماً عنيفاً عىل حكومة املنفى ورئيس ما 
يسـمى اتّحاد كرة القدم، املرتِزق أحمد العييس؛ بَسبِب إهمالهما 
للمنتخـب الوطني األول لكرة القدم والتسـبب يف افرتاش أرضية 
مطار القاهرة وعىل كـرايس صالة االنتظار بانتظار موعد رحلة 

عودتهم إىل اليمن بعد مشاركتهم يف إحدى البطوالت. 
ووصـف الناشـطون مشـهَد أعضـاء املنتخب الوطنـي لكرة 
القدم وهم يفرتشون أرضيَة صالة املطار وينامون عىل الكرايس 
لـني املسـئوليَة حكومَة الفنـادق واملرتِزق  باملشـهد املؤلم، محمِّ
العيـيس رئيـس اتّحاد الكرة، مشـريين إىل أنهمـا ال يحرضان إال 

أثناء فوز املنتخب ألخذ الصور فقط. 

اساصاقٌت واجسئ تطال الاةاَر طظ أبظاء 
املتاشزات الحمالغئ يف جصطرى

 : طاابسات
يواصـُل مرتِزقُة االحتـالل اإلماراتي انتهاكاِتهم وتعسـفاِتهم 
وحمالتهم املناطقية القذرة بحق املواطنني املنتمني للمحافظات 

الشمالية القاطنني يف املناطق املحتّلة. 
وبحسـب مصادَر محلية، أمس الثالثاء، فقد أقدمت ميليشـيا 
االنتقـايل عـىل اعتقـاٍل بعض مالك املحـالت التجارية مـن أبناء 

املحافظات الشمالية يف جزيرة سقطرى. 
وبيّنت املصادر أن ميليشيا االنتقايل يف سقطرى اعتقلت مالكي 
املحـالت التجارية بعد رفضهم دفع إتـاوات وجبايات تم فرضها 

عىل التجار دون وجه حق. 
إىل ذلك، نّدد املئات من أهايل وسـكان جزيرة سقطرى املحتّلة، 
قيـام مندوب االحتـالل اإلماراتي يف األرخبيـل بإخفاء ومصادرة 
شـحنة القمـح اإلغاثية التـي وصلـت للمواطنني كمسـاعدات 

إنسانية. 
وأوضح األهايل أن أول شـحنة إغاثية من مادة القمح وصلت، 
أمـس األول، إىل مطـار سـقطرى، مـن برنامج الجـرس الجوي 
اإلماراتـي لتمويل سـكان الجزيرة التي تعاني من شـحة القمح 
والدقيق بحلول موسم الرياح التي تتوقف عملية الشحن البحري 
إىل الجزيـرة، َحيـُث تم إخفائهـا يف مسـتودعات تابعة لالحتالل 

اإلماراتي. 
وقال شـهود عيان: إنهم شاهدوا سيارات وشاحنات تابعة ملا 
يسمى مؤّسسة «خليفة اإلغاثية» وهي تحمل املواد اإلغاثية التي 
وصلت إىل املطار عىل طريان الشحن الجوي اإلماراتي وإيداعها يف 
مستودعات تابعة ملندوب االحتالل املدعو خلفان املزروعي، دون 

توزيعها عىل املواطنني. 
وأَفـاد األهايل بأن إخفاء املسـاعدات يأتي تمهيداً للمضاربة يف 
أسعار السوق؛ كون الجزيرة تعيش أزمة خانقة يف مادتي الدقيق 
والقمح منذ ما يقارب األسـبوعني وسـط توقعات باسـتمرارها 
ألشـهر قادمة بفعـل هيجان البحر الناتج عن الرياح املوسـمية 

التي تشهدها سقطرى.

بسث غعم طظ طصاض اإلرعابغ «أبع سئثاهللا الئغداظغ» أطغر داسح شغ جغظاء المخرغئ.. 

طصاُض الصغادي اإلخعاظغ «أبع تمجة الغمظغ» يف إدلإ جعرغا

الشثاء الساملغ غثّفُخ طساسثَته اإلظساظغئ لطمادررغظ 
الغمظغني جراء السثوان والتخار

اشاااُح حارع الرئغج الحعغث إبراعغط التمثي بمثغظئ ظغعغعرك افطرغضغئ
 : طاابسات

أقيـم يف مدينة نيويـورك األمريكية 
حفـل افتتاح شـارع الرئيس الشـهيد 
إبراهيـم الحمـدي -الرئيـس اليمنـي 
األسـبق-، وسـط حضـور جماهريي 
الجاليـة  وقيـادات  أبنـاء  مـن  كبـري 
اليمنيـة يف الواليات املتحـدة األمريكية 
ومسـؤويل مدينـة نيويـورك، وكذلـك 
حضور ممثلني ألرسة الشهيد الحمدي 
الشـهيد  الرئيـس  نجـل  يتقدمهـم 
واملهندس  الحمـدي  إبراهيـم  نشـوان 
عبدالرحمـن الحمدي شـقيق الرئيس 
الحمدي، وإسـماعيل نشوان الحمدي 

حفيد الرئيس الحمدي. 
وقد شهد االفتتاح مهرجاناً كرنفالياً 
كبـرياً تخللـه أهازيـج شـعبيّة يمنية 
وإزاحـة السـتار عن اللوحـة املكتوب 
فيها تسـمية الشـارع باسـم الرئيس 
الشـهيد إبراهيـم الحمـدي، وكذلك تم 
رفـع األعالم اليمنية وصور الحمدي يف 
أماكن مختلفة من الشـارع الذي يقع 
يف منطقـة برونكـس بمدينة نيويورك 

األمريكية. 
مـن جانبهما، قدم نشـوان إبراهيم 
محمد الحمدي، واملهندس عبدالرحمن 
وعرفـان  شـكر  رسـالة  الحمـدي 
لقيـادات الجاليـة اليمنيـة يف أمريـكا 

ولـكل اليمنيني املغرتبـني بأمريكا عىل 
جهودهـم الطيبـة وحسـن التنظيـم 
واالسـتقبال والحفاوة التي قوبلوا بها 
بأمريكا ومسـاعيهم الوطنية لتسمية 
بمنطقـة  الرئيسـية  الشـوارع  أحـد 
باسـم  نيويـورك  بمدينـة  برونكـس 
الرئيس الشـهيد إبراهيم الحمدي، كما 
قدموا خالـص التقدير نيابة عن كافة 
أرسة آل الحمـدي، إىل الكابتـن يحيـى 
عبيد وقيادات وأعضاء الجالية اليمنية 
كل باسـمه وصفتـه عـىل مواقفهـم 
وجهودهم الوطنية وتقديرهم للرئيس 
الشـهيد إبراهيم الحمدي والذي يعترب 

تقديراً لكافة اليمنيني. 
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 : خاص
الوطنيُة  العسـكريُة  اللجنـُة  أعلنـت 
املعنيُة باتّفـاق الُهدنة، الثالثـاء، امُلِيضَّ 
بالعاصمـة  النقاشـات  اسـتكماِل  يف 
املقبـل،  األسـبوع  عّمـان،  األردنيـة 
وأّكــدت أن موقَف الطـرف اآلخر ال زال 
سـلبياً بخصـوص فتـح الطـرق يف تعز 

واملحافظات. 
وعقـدت اللجنة اجتماعاً َضمَّ قياداِت 
االسـتخبارات  وهيئة  الخارجيـة  وزارة 
العسـكرية وجهـاز األمـن واملخابرات؛ 
لالطالع عىل مجريات مناقشـات عمان 
التـي من املقـّرر اسـتئنافها األسـبوع 

املقبل. 
وأّكــد رئيُس اللجنـِة، اللـواء الركن 
يحيـى عبـد اللـه الرزامـي، أن الطـرف 
النقاشات  اسـتكمال  سيواصل  الوطني 
بشأن متابعة الخروقات وفتح الطرق. 

ولـم تحّقـق الجـوالت السـابقة من 
مناقشات عّمان أي تقدم؛ بَسبِب رفض 
فريق املرتِزقة ملبادرات فتح الطرق التي 
قدمها الجانـب الوطني، والتي تضمنت 
فتـَح عـدة طـرق يف تعـز ومحافظـاٍت 
أُخـرى كمرحلـة أوىل؛ لتخفيـف معاناة 
املواطنـني، َحيُث أرص العدّو عىل مناطق 
اسـتغاللها  بغـرض  معيَّنـٍة؛  تمـاس 

عسكريٍّا لتحقيق تقدم. 
وأشـاد نائب وزير الخارجية، حسني 
العزي، خـالل االجتماع، باملبـادرة التي 
قدمتها اللجنة بشأن فتح طرق املرحلة 

األوىل. 
وكانت اللجنـُة قد أبدت اسـتعداَدها 
للتعاطـي مـع املقـرتح األممـي لفتـح 
الطـرق، وقدمـت مالحظـات تضمنـت 
فتـَح طريقـني بشـكل فـوري كخطوة 

ذلـك،  رفضـوا  املرتِزقـَة  لكـن  أوليـة، 
وطالبـوا تحالف العـدوان بإغالق مطار 
صنعـاء ومينـاء الحديدة بشـكل كامل 
إلجبار صنعـاء عىل الرضـوخ ملطالبهم 

املشبوهة. 
وقـال اللـواء الرزامـي: إن «الطـرف 
اآلخر يحاول أن يجعل من قضية الطرق 
ًة لالسـتغالل السـيايس والدعائـي  مـادَّ
ويرفـض املبـادرات العمليـة التـي من 

شأنها أن تسهَم يف التخفيف من معاناة 
املواطنني يف تعز وباقي املحافظات». 

ومثّلت املبـادراُت التي قدمتها اللجنة 
لشـعارات  عمليـًة  فضيحـًة  الوطنيـة 
ودعايات تحالف العدوان املضللة بشأن 
يف تعز، َحيُث  الطرق املغلقة، وُخُصوصاً 
نت املبادراُت ُحلُوالً مهمًة لتخفيف  تضمَّ
معاناة املواطنني؛ ألَنَّها تقلل مدة التنقل 
من ٥ سـاعات إىل نصف سـاعة، كما أن 

الطرق التي تضمنتها املبادرة كلها آمنة 
دة عىل عكـس تلك التي يسـيطر  ومعبـَّ
عليهـا املرتِزقـة، فكان رفـض املرتِزقة 
دليالً واضًحا عىل حرصهم عىل استمرار 

املعاناة للمتاجرة بها. 
وأّكــد رئيـُس هيئـة االسـتخبارات 
العسكرية، اللواء الركن عبد الله الحاكم، 
أن الجهـود التي تبذلهـا اللجنُة تتمحوُر 
كلهـا حـول تخفيف معانـاة املواطنني، 
مسـؤوليَة  العـدوان  تحالـف  ـل  وحمَّ
«تأزيم الوضع اإلنساني وعدم التعاطي 

اإليجابي مع ما طرحته اللجنة».
من جانبه، شـّدد وكيـُل جهاز األمن 
واملخابـرات، اللـواء فـواز نشـوان، عىل 
اللجنـة  بـني  املشـرتك  العمـل  أهميّـة 
تذليـل  بَهـدِف  الصلـة؛  ذات  والجهـات 

الصعاب أمام مهام اللجنة.
ويأتي استئناُف نقاشات عّمان يف ظل 
ِغياِب أية مـؤرشات عىل تجاوب تحالف 
ام  العدوان مع الحلول املقدمة، فقبل أَيـَّ
أطلـق رئيس وفـد املرتِزقـة ترصيحات 
تؤّكـد عىل أن العدّو ُمرص عىل اسـتغالل 
ِملـف فتـح الطـرق لتحقيق مكاسـَب 
عسـكرية ال عالقة لها بتخفيف معاناة 
املواطنني، بل ويسـعى السـتخدام بقية 
بنـود واسـتحقاقات الُهدنة اإلنسـانية 

كأوراق ابتزاز لتحقيق تلك املكاسب. 

 : خاص
أّكـد عضُو الوفـد الوطني املفاوض، عبد امللك العجري، 
أن فتَح املوانئ واملطارات ودفَع املرتبات تعترب استحقاقاٍت 
مرشوعًة للشـعب اليمنـي يتحملها تحالـف العدوان الذي 
يمـاِرُس حصاراً خانقـاً عىل البلد وينهب املوارد، وليسـت 

تنازالت أَو أوراَق تفاوض. 
وقـال العجري يف تغريـدة عىل تويـرت: إن «العدوَّ يعترب 
فتَح املوانئ واملطـارات ورصف املرتبات وتقديم الخدمات 

تنازالً من جانبه». 
َوأََضــاَف مخاطبـاً دول العـدوان: «هـذا ليـس تناُزالً 
منكم، فهي حقوق أََساسـية للشعب، كما أن العدوان هو 
مـن يحارص املوانـئ ويغلق املطارات ويسـيطر عىل الغاز 
والنفط والكهرباء ومعظم املنافذ الربية و٨٠٪ من املوارد، 
وهـو من عليه أن يرفع حصاره ويعيـد الخدمات ويغطي 

الرواتب».
ويسـتخدم تحالـف العـدوان مينـاء الحديـدة ومطار 
صنعاء واملرتبات وغري ذلك من امللفات اإلنسـانية كأوراق 
تفاوض يسعى ملقايضتها بمكاسـَب عسكرية وسياسية 

تنطوي عىل اسـتمرار العـدوان والحصـار، وتتواطأ األمم 
املتحدة معه بشـكل فاضح يف هذا االبتزاز، من خالل جعله 

إطاًرا رسميٍّا للمفاوضات واملناقشات. 
وتؤّكـد صنعاء أن معالجة املِلف اإلنساني هي الخطوة 
األوىل إلثبات ُحسـن النوايا والدخـول يف مفاوضات إلنهاء 

الحرب، لكن تحالف العدوان يتهرب من هذه املعادلة. 
وكشـف سـلوُك تحالف العدوان خالل الُهدنـة الحالية 
إرصاراً َكبرياً عىل اسـتخدام املِلف اإلنسـاني كورقة ضغط 
للحصول عىل مكاسـب عسكرية وسياسية، وهو ما يمثل 

مؤرشاً رئيسياً عىل حتمية فشل الُهدنة. 

 : خاص
أّكــد عضـُو املكتب السـيايس ألنصار الله، عـيل القحوم، 
أن الواليـاِت املتحـدة األمريكية تدفُع بدول العدوان إلفشـال 
الُهدنة والتوّجـه نحو التصعيـد، منبِّهاً إىل أن ُكـلَّ التَحّركات 
األمريكيـة مرصـودة بدقـة، وأن ُكــّل الخيـارات مفتوحـة 

ملواجهة هذا السلوك العدواني. 
وقـال القحـوم: إن «األمريكـي يُظِهُر يوماً بعـد يوم مدى 
اهتمامه باليمن ويسـتمر يف نسـج املؤامـرات والتوّجـهات 
العدوانيـة ويدفع أدواته القذرة من السـعودّي واإلماراتي إىل 
التصعيد واالسـتمرار يف العـدوان والحصار وإفشـال الُهدنة 
والتنصل والتعنت يف تنفيذ بنودها اإلنسانية والتي يف األََساس 

بُنيت عىل مراعاة الجوانب اإلنسانية». 

وكانت وسـائل إعـالم أمريكيـة أّكـدت مؤّخراً أن سـلوَك 
إدارة بايـدن ال يتطابـُق مـع مزاعمهـا حول دعـم الُهدنة يف 
اليمـن والعمل عىل إنهاء الحرب، بـل يؤّكـد أن البيت األبيض 
يدفع نحو املزيد من التصعيد الذي سيضاعف معاناة الشعب 

اليمني. 
وقالـت صحـف أمريكيـة: إن الزيـارَة التي يعتـزم بايدن 
القيـام بهـا إىل اململكـة تمثّـل مؤرشاً عـىل املزيد مـن الدعم 

األمريكي الستمرار الحرب والحصار عىل اليمن. 
ويف مقابـل هذا السـلوك، أّكـد القحوُم أن الشـعَب اليمني 
«يرُصـُد التَحـرُّكات األمريكيـة عـن َكثَـٍب يف البحـر األحمر 
وحرضمـوت ومناطق أُخـرى؛ ألَنَّ األمريكيـني رأُس حربة يف 

العدوان، والعدوان أُعلن من واشنطن». 
وكان السـفريُ األمريكـي لـدى حكومة املرتِزقة، سـتيف 

فاجـن، زار حرضمـوت مؤّخـراً، يف خطوٍة مشـبوهٍة جديدٍة 
تُضاُف إىل تَحّركات سابقة ركزت عىل املحافظة بشكل خاص 
خالل السنوات املاضية.  َوأََضـاَف القحوم أن «خياراِت الدفاع 
واملواجهـة مفتوحـة ولـن يكـون لألمريكيني ومشـاريعهم 
الشـيطانية مـكان وال قـرار، وعليهم إدراك ذلك و٨ سـنوات 

كافية لالعتبار إن كانوا يعتربون».
وكانت الواليات املتحدة أعلنت يف بداية الُهدنة عن تشـكيل 
قوة عسكرية مشـرتكة لتنفيذ مهام قبالة السواحل اليمنية 

ويف باب املندب. 
وكان قائـُد الثـورة السـيد عبد امللـك بدر الديـن الحوثي، 
نبّـه قبـل أسـابيَع إىل وجـود قواعـَد أمريكيـة وبريطانية يف 
حرضمـوت وعدَن واملهرة، ُمشـرياً إىل أن قواِت املرتِزقة تقوُم 

بحراسة هذه القواعد. 

تقارير

الطةظئ السسضرغئ تساسث قجاضمال ظصاحات سّمان 
افجئعع املصئض يف ظض اجامرار تسظئ السثّو 

السةري: شاح املعاظأ واملطارات ودشُع املرتئات 
لغج تظازًق بض اجاتصاٌق واجٌإ سطى السثو

الصتعم: أطرغضا تثشع ظتع الاخسغث يف الغمظ وُضضُّ تَترُّضاتعا طرخعدة 

الاصئ صغادات وزارة الثارجغئ وعغؤئ اقجاثئارات السسضرغئ وجعاز افطظ والمثابرات:

أّضـث أن ُضـّض خغارات المعاجعئ والثشاع طفاعتئ: 

الرزاطــغ: الطــرف اآلخــر ُطِخــرُّ سطــى المااجــرة بمطــش شاــح الطــرق 
التاضــط: ظتّمــض تتالــش الســثوان طســآولغئ تأزغــط العضع اإلظســاظغ 
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 : طاابسات
لألسـبوع الثاني عىل التـوايل، تتواَصُل ردوُد 
الفعـل الغاضبة واملنـّددة بجريمـة االغتصاب 
التـي أقـدم عليها مرتِزقـة العـدوان األمريكي 
السعودّي بحق عدد من الفتيات بمديرية حيس 

بمحافظة الحديدة غربي البالد. 
َوشـهدت مديريتا املدينة وغمر بمحافظتَي 
عمـران وصعدة، وقفتـني احتجاجيتني؛ تنديداً 
متابعـة  رضورة  عـىل  وتأكيـداً  بالجريمـة 
ومالحقـة املجرمني وتقديمهـم للعدالة لينالوا 

عقابهم الرادع. 
ويف الوقفة االحتجاجية التي نظمتها الهيئة 

النسـائية بمدينة عمران، أدانـت حرائر عمران 
الجريمة بأشـد العبارات، مؤّكــدات أن جرائَم 
انتهاك األعراض من الجرائم األمريكية الدخيلة 
عىل الشـعب اليمني، واملتنافية تماماً مع الدين 

اإلسالمي والقيم واملبادئ واألعراف اليمنية. 
وعىل صعيد متصل، استنكرت حرائُر مديرية 
غمر يف وقفـة احتجاجية لهن، أمـس الثالثاء، 
صمـت األمم املتحدة عن الجرائـم واالنتهاكات 
التـي يرتكبهـا العـدوان األمريكـي ومرتِزقـة 
بحق اليمنيني، والتـي كان أخرها جريمة هتك 
العرض التي تعرضت لها سـت فتيات بمديرية 
حيس، مؤّكـدات أن هذه الجريمة وسـابقتها، 
جرائم حرب ال تسـقط بالتقادم، وأن الشـعب 

اليمنـي لـن يتوانـى عـن مالحقـة ومتابعـة 
املجرمني من مرتكبي هذه الجرائم، وتقديمهم 
للعدالة لينالوا جزاءهم.  وطالبن يف بيان صادر 
عـن الوقفـة الشـعب اليمنـي عامـة والجيش 
ة، بمواصلـة معركة  واللجـان الشـعبيّة َخاصَّ
تحريـر األرايض اليمنيـة، وتطهريها من دنس 

قوى الغزو واالحتالل وعمالئهم. 
وعربن عن رفضهم القاطع إلسـاءة الهندية 
ملـن بعثـه اللـه رحمـة للعاملـني، مؤّكــدات 
األعظـم،  بالرسـول  وارتباطهـن  تمسـكهن 
ـــة العربيـة واإلسـالمية للقيام  داعيـات األُمَّ
ــة وقائدها  بمسؤوليتها يف الدفاع عن رمز األُمَّ

ومعلمها ومربيها. 

أخبار

العالقات العامة والتوزيع:
تلفون:01314024 – 776179558

مديرا التحرير:
محمد عيل الباشا
أحمد داوود

سكرتري التحرير:
نوح جالس
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طساصض جعري طترَّر لـ «املسرية»: السةعُن السسعدّغئ جتغط!

 : طاابسات
وتعـز  صنعـاء  محافظـاُت  شـهدت 
واملحويت، أمس الثالثاء، عدداً من الفعاليات 
اختتـام  بمناسـبِة  التكريميـة  والحفـالت 

الدورات الصيفية للعام 1443هـ. 
ففـي محافظة صنعاء، اختتمـت اللجنُة 
العليـا للمراكـز الصيفيـة برامَج وأنشـطة 
دورتهـا الصيفيـة بمديريـة الطيـال بحفل 

احتفائي تحت شعار «علم وجهاد». 
وأشـاد مديـر مديريـة الطيـال يف كلمـة 
العليـا  اللجنـة  بجهـود  الحفـل،  يف  ألقاهـا 
للمراكز الصيفية ودوهـا يف التنوير الفكري 
والثقايف للطالب والطالبات، وتطوير وتنمية 
قدراتهم العملية واملعرفية، وتعليمهم أحكام 
الرشيعـة اإلسـالمية، بعيـًدا عـن الثقافات 
ناً جهود القائمني عىل الدورات  املغلوطة، مثمِّ
من املعلمني والرتبويني وكل سـاهم وشارك 

يف إنجاحها. 
مـن جانبـه، اعترب مديـر مكتـب الرتبية 
باملديرية، أحمد نشـوان، املـدارس الصيفية 
من أهم محطة تربوية هامة يف ترسـيخ قيم 
ومبـادئ الدين يف نفوس الطـالب وتزويدهم 

باملعارف والعلوم وصقل مواهبهم، 
بـدوره، اسـتعرض مديـر مركـز األمـام 
عـيل، عبدالخالـق رواس، عدداً مـن الربامج 
واألنشـطة التعليمة املقدمـة للطالب، والتي 
حرصـت فيهـا قيـادة املركـز عـىل تنميـة 
وتطوير مهـارات وقدرات الطـالب املعرفية 

والعلمية، وأعدادهم بالشـكل الذي يسـاهم 
يف إنشـاء جيل واعي متسلح بالعلم واملعرفة 

قادرة عىل مواصلة مسرية البناء والتنمية. 
ويف ختـام الحفـل الـذي تنوعـت فقراته 
مـا بـني الفقـرات اإلنشـادية واملرسحيـات 
والقصائـد الشـعرية، كّرمـت اللجنـة العليا 

للمراكـز الصيفية الطـالب املتفوقني بمركز 
اإلمام عيل، بحضور مديَري املديرية والرتبية، 
والقائمـني عىل املركز وعدد من أهايل وأولياء 

األمور. 
وأما يف محافظة تعز فقد شـهدت العديد 
مـن الفعاليـات الحفالت الختاميـة للمراكز 
الصيفيـة يف ُكلٍّ مـن مديريات صـرب املوادم 

واملرساخ وماوية والراهدة. 
ويف الفعاليات التي حرضها عضو مجلس 
الشـورى جميل الجابري ووكيـل املحافظة 
محمد هـزاع الحسـيني، وعدد مـن قيادات 
والتنفيذيـة  واإلرشافيـة  املحليـة  السـلطة 
باملديريـات، ألقيت العديد مـن الكلمات التي 
أشادت يف مجملها بمستوى األقبال والتفاعل 
املجتمعـي مـع الـدورات الصيفية، مشـرية 
إىل أن محافظـة تعز أحتلـت مرتبة متقدمة 
عـىل مسـتوى الجمهوريـة، َحيـُث تجـاوز 
عـدد الطالب والطالبـات للمراكـز الصيفية 

باملحافظة الـ30 ألف طالب وطالبة. 
وأّكـدت أهميَّة املراكز والدورات الصيفية 
لتعزيز الُهــِويَّة اإليَمـانية والثقافة القرآنية 
يف أوسـاط الطالب والطالبـات، وتحصينهم 
واألفـكار  الناعمـة  الحـرب  مخاطـر  مـن 

املضلِّلة، فضالً عن تسلحهم بالعلوم النافعة. 
ويف الفعاليات تم تكريـم طالب وطالبات 
بالشـهادات  املتفوقـني  الصيفيـة  املراكـز 

التقدير وعدد من الهدايا الرمزية. 
تخلل االحتفاالت ِعروٌض كشفية عكست 
مدى املهارات واللياقة البدنية التي اكتسبها 

الطالب خالل دوراتهم الصيفية. 
ويف محافظـة املحويت، اختتمـت اللجنة 
العليـا للمراكـز الصيفـة دوراتهـا الصيفية 

بمديرية ملحان بفعالية خطابية. 
وأّكــدت كلمـات الفعالية أهميّـة املراكز 
الصيفيـة، يف تنمية معـارف الطالب وإيجاد 
جيـل واٍع متسـلح بالعلم واملعرفـة والوعي 
قـادر عـىل مواجهـة مخاطـر الحـرب التي 
يشـنها تحالف العدوان األمريكي السـعودّي 

اإلماراتي. 
وأَشـاَرت الكلمات إىل مـا تضمنته برامج 
املدارس واملراكز الصيفية املفتوحة واملغلقة 
من علـوم ومعـارف، مثلت محطـة تربوية 
الصيفيـة  العطلـة  اسـتغالِل  يف  سـاهمت 
للطـالب.. مبينـة أن أجيال الحـاَرض يُراَهُن 
عليها لحمل راية الوعي يف مواجهة التحديات 

ــة.  التي تعاني منها األُمَّ

 : خاص
يحـاوُل الشـابُّ السـوري رائد حسـن خلـو أن يبوَح 
بمعاناته لُكلِّ أحرار العالم، فاآلالُم واألوجاُع التي تلقاها 
يف املعتقالت السـعوديّة وملدة 8 سـنوات ليست هينة عىل 
اإلطالق، ويقسـُم إنه اُعتُقل بدون سـبب وإن التهم التي 

وجهت إليه جميعها كيدية. 
وتبـدأ الحكايُة حـني أقدمت الرشطة السـعوديّة عىل 
مداهمـة محـل «حالقة» كان يعمل فيـه يف مكة املكرمة 
قبـل 8 سـنوات، َحيـُث تـم اقتيـاده عنوة، إىل السـجون 
السـعوديّة املظلمة، وهو ال يدري ملاذا وما هي األسـباب 
التي تدفع هذا النظام إىل التعامل معه بكل هذه الوحشية 
والظلـم، ومـن ذلك اليوم املشـؤوم تم الزج به يف سـجن 

انفرادي ال شـمس فيـه وال ضوء، وال طعـام إال قليل، ال 
يمأل جوف معدته الخاوية. 

 ويقول املعتقل املحّرر رائد خلو لصحيفة «املسـرية»: 
إن األحداث التي عصفت بسوريا دفعت الكثريين للوقوف 
إىل جانب الوطن، وأن والده تم انتخابه يف مجلس الشعب 
السـوري، ولربمـا كان هـذا السـبب الرئيس الـذي دفع 
النظام السـعودّي إىل اعتقال رائد وتوجيه تهمة كيدية له 
بالتجسـس لصالح النظام السـوري، مع أنه كان مقيم 
يف اململكة، يعمل بصمت، وال يتدخل يف شـؤون السياسة 

وغريها. 
 ويضيـف أنـه القـى األمريـن يف املعتقل، وتـم الحكم 
بحبسه ملدة 8 سنوات، ويومها كتبت الصحف السعوديّة 
بأنـه تـم سـجن «حالق» سـوري ملـدة 8 سـنوات يعمُل 

جاسوساً للنظام السوري. 
ُوِضَع رائد يف سـجن انفرادي ملدة 6 أشهر، مع تحقيق 
اسـتخدمت فيه ُكــّل وسـائل الرتهيـب والتعذيب، كما 
طلبوا منه إحضار محامي عىل حسـابه الشخيص، لكنه 
لم يكن يمتلك املال، ولهذا اسـتمرت معاناته وأوجاعه، ال 
يسـمع أنينه وشكواه إال الله يف ملكوته الواسع، وجدران 
االعتقـال التي ال تزال شـاهداً عىل ما َحــّل به من جرم 

وقبح يف معتقالت النظام السعودّي. 
 بَيْـَد أن النظـام السـعودّي لـم يكتف باعتقـال رائد، 
بـل زج باثنني من اخوانه، إىل هذه السـجون املوحشـة، 
ليشـاركوه املصري ذاته، واآلالم ذاتها، وكل من تم اإلفراج 
عنهـم كان مصريه الرتحيل إىل سـوريا، ليعيش مع هذه 
الذكريـات املريرة، ومـع األمراض وآثـار املعتقل التي قد 

ترافقـه مدى الحياة، فرائد يعانـي َحـاليٍّا من أمراض يف 
القولون العصبي، ويعيش حالة نفسـية، وهو يسأل الله 
ليَل نهاَر أن يخرج من محنته، وأن ينتقم من السـجانني 

الذين ظلموه ومارسوا بحقه أبشع أنواع الجرائم. 
ويذكـر رائـد يف ثنايـا حديثـه عـن أوجـاع معتقلـني 
يمنيـني ال يزالون يف املعتقالت السـعوديّة، ويقول بأًىس: 
«لقد شـاهدُت معتقلني يمنيني يتعرضون ألقىس وأشـد 
أنـواع التعذيب، وكان مجموعٌة مـن اإلرسائيليني يف هذه 

السجون موكلني بهذه املهمة». 
ويظـل رائد واحداً من بـني آالف املظلومني من يمنيني 
وسـوريني وغريهم عاشوا قصصاً مأسـاوية يف سجون 
النظام السعوديّة، َوإذَا كان لهؤالء الجالدين قدرة الفرار 
من عدالة األرض، فلن يفروا بالتأكيد من عدالة السماء. 

ُتئج لمثة 8 جظعات بثون ذظإ وتسرض لحاى أظعاع الاسثغإ

وشاُة ٩ طظ أبظاء طتاشزئ 
ذطار جراء الاسثغإ العتحغ 
يف جةعن طرتِجصئ السثوان

 : طاابسات
طالـب مديُر عام مكتـب حقوق اإلنسـان يف محافظة ذمار، محمـد املاوري، 
الصليـَب األحمَر الدويل واملنظمات الحقوقية واإلنسـانية الدولية، واملحلية القيام 
بدورها يف إنقاذ املعتقلني املدنيني وأرسى الجيش واللجان الشعبيّة، من أبناء ذمار 

وغريهم، يف سجون ومعتقالت تحالف العدوان ومليشياته باملحافظات املحتّلة. 
وقال املاوري، بمناسـبة اليوم العاملي ملسـاندة ضحايا التعذيب: ”إن املعتقلني 
واألرسى يف سـجون ومعتقالت تحالف العدوان يتعّرضون ألبشـع أنواع التعذيب 

الجسدي والنفيس“. 
َوأََضــاَف أن ُقرابـة 4 مدنيـني َو5 أرسى مـن أبنـاء محافظـة ذمـار، ُقتلـوا 
تحـت التعذيـب يف معتقالت وسـجون تحالف العدوان، وتعـرض آخرون لإلعاقة 

والتشوهات؛ نتيجة التعذيب، واختالل الحالة العقلية والنفسية للبعض منهم. 
معة منها سجن  َد مديُر حقوق اإلنسان بذمار، السجون الرسية سيئة السُّ وعدَّ
برئ أحمد، معتقل معسـكر الربيقة وقاعة وضاح يف عدن املحتّلة، ومعتقل مطار 
الريـان يف املـكال بحرضموت الـذي يخضـع إلدارة االحتالل اإلماراتـي، ومعتقل 
مطـار الغيضة باملهـرة، باإلضافة إىل معتقـل جزيرة عصب اإلرترييـة، ومعتقل 
معهد الصالح بمحافظة مأرب املحتّلة، وغريها من السـجون واملعتقالت الرسية 

باملحافظات الجنوبية الواقعة تحت سيطرة تحالف العدوان. 
ودعـا املاوري الصليَب األحمر، واملنظمات الحقوقية واإلنسـانية إىل مسـاندة 
األرسى وحمايتهم من التعذيب وإنقاذ حياتهم، والكشف عن حالتهم الصحية. 

اجاظضاٌر طاعاخٌض لةرغمئ اغاخاب شاغات تغج



5
األربعاء والخميس

العدد

30 ذي القعدة 1443هـ..
29 يونيو 2022م

(1432)
 

 : ظعح جقس
يومـاً تلَو اآلخر، يزَداُد انكشـاُف ما تبقى 
من ُغبـاٍر حول األطمـاع األمريكية يف اليمن 
ـة،  عامـة، ويف محافظـة حرضمـوت َخاصَّ
ليتأّكــَد للجميـع أن املسـاعَي األمريكية يف 
السـيطرة عـىل اليمـن وجـزره وسـواحله، 
تجري عىل قدم وساق، وما يحدث يف سواحل 
املحافظات الرشقيـة باملهرة وحرضموت إال 
جانب من الخطوات التي تسـعى من خاللها 

واشنطن لبسط نفوذها عىل اليمن. 
ويف مسـاٍع جديدٍة للواليـات املتحدة نحو 
ترتيبات إنشـاء القواعد العسـكرية بصورة 
علنية يف حرضموت عىل غرار املهرة، كشفت 
أمريـكا أكثر عن حقيقـة تَحّركاتها، بزيارة 
مشـبوهة، أمـس، إىل حرضمـوت، حاولـت 
بعدهـا السـفارة األمريكيـة التغطيـة عـىل 
حقيقـة أغراض الزيارة، بيد أنها لم تخف أن 

هناك توّجـهات أمريكية اسرتاتيجية. 
 

زغارٌة طفاجؤئ ق تثطع طظ 
الحئعئ

وقد ذكرت سـفارة واشنطن قيام السفري 
إىل  بزيـارة  فاجـن»  «سـتيفن  األمريكـي 
محافظة حرضمـوت، قالت إنها «ملناقشـة 
يف  التحديـات»،  ملواجهـة  املبذولـة  الجهـود 
إشارة إىل التَحّركات االسرتاتيجية األمريكية 
يف تعزيز السـيطرة عىل سواحل حرضموت، 
بعـد تحويل مطاراتهـا إىل قواعد عسـكرية 

تعمل لصالح واشنطن. 
وقالت السـفارة األمريكية يف تغريدة عىل 
حسـابها بتويرت: «إن السـفري فاجن التقى 
الوكالـة  رشكاء  حرضمـوت  إىل  رحلتـه  يف 
األمريكيـة للتنمية، يف املنطقـة وتعرف عىل 
عملهم يف قطاعات مصايد األسـماك والثروة 
الحيوانيـة والعسـل والبسـتنة»، ومن خالل 
اعـرتاف السـفارة األمريكيـة بتَحـّركات يف 
مجـال البحـار واألسـماك، َفــإنَّ هنـاك ما 
يؤّكــد أن الزيارة تحمل أهدافاً اسـرتاتيجية 
يف البحـر، فضالً عـن أن الوكالـة األمريكية 
للتنميـة لها بـاٌع طويـٌل يف التواُجد بمتارس 

وأوكار ومخازن قوى العدوان ومرتِزقتها. 
وعكس ادِّعاءات السفارة األمريكية التي 
حاولـت تـاليف اعرتافها بتَحـّركات يف البحر، 
وزعمهـا أن «حكومة الواليـات املتحدة ومن 
خالل الوكالـة األمريكيـة للتنميـة الدولية، 
تستثمر يف برامج تنهض باملجتمعات وتخلق 
فـرص عمـل لليمنيـني»، فقد قال السـفري 
األمريكـي غري ذلـك، وأّكـد أن هنـاك خفايا 

أُخرى يف الزيارة. 
وقال «ستيفن فاجن»: إنه التقى، االثنني، 
باملسـؤولني املحليني يف محافظة حرضموت 
وناقـش معهـم الجهـود املبذولـة ملواجهـة 
التحديات التي تواجه أكرب محافظة يف اليمن، 
يف إشـارة إىل أن زيارتـه تحمـل معهـا ذات 
املساعي األمريكية للسيطرة عىل املحافظة، 

عىل غرار املهرة وسواحلها املحتّلة. 
 

زغارٌة ِطظ أجِض الظعإ 
واقتاقل

ويف تأكيد عىل أن زيارة السـفري األمريكي 
تأتـي بغـرض اإلرشاف عـىل عمليـة النهب 
للثروات النفطية واملعدنية، واالسـتفادة من 
التزام صنعـاء بضبط النفس، أبدى «فاجن» 
حرَصـه عىل بقـاء الُهدنـة كطريقة لضمان 
تجنب تَحـّركات صنعاء العسـكرية، وليس 
كوسـيلة لتحقيق السـالم، َحيُث تحدث عن 
االقتصاديـة  للتَحـّركات  كفرصـة  الُهدنـة 
بـاب  مـن  يذكرهـا  ولـم  واالسـرتاتيجية، 
السـالم، وهو ما يزيد من انكشاف املساعي 

األمريكية. 
كمـا أن زيـارة السـفري األمريكـي تأتي 
نهـب  عمليـات  عـىل  اإلرشاف  سـياق  يف 
النفـط بغـرض تغطيـة العجـز الحاصل يف 
األسـواق العاملية الناتج عن الحرب الروسية 
األوكرانيـة، َحيـُث سـبقه يف مطلـع مارس 
املنرصم، ما يسـمى «املبعـوث األمريكي إىل 
اليمـن لينـدر كينـغ» بزيـارة إىل حرضموت 
وشـبوة الغنيتني بالنفط، وقد أوضح ضمنياً 
حينهـا أن زيارتـه جـاءت؛ بَهـدِف اإلرشاف 
عـىل عمليات نهب النفط، غـري أن تحذيرات 
صنعـاء حينهـا وعملياتهـا النوعيـة التـي 
استهدفت النفط السعودّي، جعلت واشنطن 
تجرب أداتها الرياض بتوقيع الُهدنة كطريقة 
املسـلحة  القـوات  هجمـات  مـن  للوقايـة 

اليمنية، وليس كطريقة تقود نحو السالم. 
ومع ُكــّل املعطيات الراهنة والسـابقة، 
ملحوظـاً  أمريكيـاً  اهتمامـاً  هنـاك  َفــإنَّ 
اهتمامهـا  نـوع  يفـوق  قـد  بحرضمـوت، 
باملحافظـات األُخـرى، وهـو مـا يؤّكــد أن 
واشـنطن تسـعى للسـيطرة عىل السواحل 
الرشقيـة والجنوبيـة بعـد ضمـان احتـالل 
الغربيـة،  السـواحل  مـن  ألجـزاء  أدواتهـا 
وسـيطرتهم عـىل مضيـق باب املنـدب، وما 
املسـؤولني  قبـل  مـن  املتكـّررة  الزيـاراُت 
مـن  جانـٌب  إال  للمحافظـة،  األمريكيـني 
الجوانب التي تؤّكـد وجود خفايا مشـبوهة 

للزيارات األمريكية املتكّررة. 
 

جاظٌإ طظ الجغارات افطرغضغئ 
املحئععئ

وقبـل زيارة ليندر كينـغ يف مارس املايض 
لحرضموت، كان السـفري األمريكي السابق 
ماثيـو تولـر برفقـة محمد آل جابر سـفري 
السـعوديّة، قـد شـاركا يف حضـور احتفال 
ملشـاركة تسـليم «قـوات إماراتيـة» مهـام 
حماية سـواحل حرضموت إىل قـوات دّربها 
أمريكيـون بتمويل إماراتي وسـميت «قوات 
 1000 قرابـة  تلقـى  إذ  السـواحل»،  خفـر 
عنـرص منهـا تدريبـاً عسـكريٍّا مكثّـفاً من 
ِقبَل مدربـني أمريكيني، يف صـورة من صور 
املساعي األمريكية للسـيطرة عىل محافظة 

حرضموت. 
ويف يونيـو مـن العـام 2021م وصل وفد 
أمريكـي رفيع املسـتوى رأسـته ما تسـمى 
«مساعدة وزير الخارجية األمريكي لشؤون 
الرصاعات ودعم االستقرار»، دينيس ناتايل، 
إىل املـكال يف 25 يونيو، لتكـّرر طرح األجندة 
التـي طرحهـا قبلها القائم بأعمال السـفري 
األمريكـي يف نهايـة العـام 2018م، عندمـا 
زار وفـٌد أمريكـي برئاسـة القائـم بأعمال 
السـفارة األمريكية، جنيد منـري، بعد انتهاء 

فرتة السـفري تولر، وكانت ُكـّل الترصيحات 
االنتشـار  عـن  تتحـدث  حينهـا  األمريكيـة 
العسـكري األمريكي تحـت غطاء «مكافحة 
اإلرهـاب»، وهـو العنـوان الذي تسـتخدمه 
واشـنطن دوماً لتربير انتشارها وسيطرتها 
عـىل املناطق والسـواحل والجزر يف منطقتنا 

العربية واإلسالمية. 
وقبـل ذلـك وخـالل النصـف الثانـي من 
العام 2019م، قام السـفري األمريكي حينها 
كريستوفر هنزل واملقيم يف الرياض بزيارتني 
للمكال يرافقه وفد أمني واستخباراتي رفيع 
املستوى، عىل متن طائرة سعوديّة هبطت يف 
مطار الريان، وفور وصوله إىل املطار، توّجـه 
هنـزل إىل مقـر قيادة مـا تسـمى «املنطقة 
العسكرية الثانية» وترأس اجتماعاً للمرتِزق 
فـرج البحسـني املعـني مـن قبـل العـدوان 
كمحافـظ وقائـد للمنطقـة حينهـا، فيمـا 
ذكـرت وسـائل إعـالم معاديـة أن االجتماع 
ضـم مختلف القيادات العسـكرية واألمنية، 
يف إشارة إىل خفايا التَحّركات األمريكية التي 

تستند عىل امللفني األمني والعسكري. 
ووفًقا لوسـائل اإلعالم املواليـة للعدوان، 
فقـد تم تكريـس االجتمـاع األمريكي لبحث 
حرضمـوت  صحـراء  يف  األمنـي  «امللـف 
وواديها»، وكذلك ما «تسـميه أمريكا جهود 
مكافحـة اإلرهـاب يف حرضمـوت»، وهـي 
العناويـن الزائفـة التـي تطلقها واشـنطن 
للتغطية عىل تَحّركاتها االسـتعمارية، علماً 
بأن أول حادث «إرهابي» سجلته حرضموت 
كانـت يف العام 2011م عقب زيـارة قام بها 
السفري األمريكي األسبق جريالد فايرستاين 
محافظـة  لتـرضب  املحافظـة،  إىل  حينهـا 
حرضموت موجة اغتياالت عارمة لم تتوقف 
حتـى اليوم، طالـت العسـكريني واألمنيني، 
وهو مـا يؤّكـد أن الواليـات املتحدة هي من 
التكفرييـة  والعنـارص  اإلجراميـني  تَحـّرك 
لنرش «اإلرهاب» الذي يعطيها املربّر للتواجد 

العسكري املكثّـف واملكشوف. 
العـام  يف  حينهـا  ترسيبـات  وبحسـب 
2019م، ذكـرت عـدد مـن وسـائل اإلعـالم 
املحليـة والدوليـة أن السـفري هنـزل ناقش 
مع سـلطات املرتِزقة ترتيبـات إقامة قاعدة 
عسـكرية دائمة قرب مقر ما تسمى «قيادة 
املنطقة العسـكرية الثانية»، يف حني حاولت 
سلطات املرتِزقة التغطية عىل األمر، بزعمها 
أن الزيـارة ناقشـت احتياجـات حرضموت 
الحديـث  تخـف  لـم  أنهـا  غـري  التنمويـة، 
األمريكـي عن اإلرهـاب يف حرضموت، َحيُث 
أّكـد متحدث «املنطقة» أن هنزل أّكـد حجم 
الثقة التي حظيت بهـا حرضموت بعد دحر 
العنارص التكفريية يف مناطق الساحل، وذلك 
دونمـا معركة تذكر، وهـو األمر الذي يؤّكـد 

ثبـوت الشـبهات والخفايا االسـتعمارية يف 
ُكــّل التَحـّركات التـي تقوم بها واشـنطن 

ومسؤولوها. 
الزيـارات  مـن  العديـد  هنـاك  أن  كمـا 
للمسؤولني األمريكيني إىل قاعدة الريان التي 
حولها االحتالل اإلماراتي إىل قاعدة عسكرية 
لصالحـه، ويتواجـد بهـا أعـداد كبـرية من 

عنارص الجيش الربيطاني واألمريكي. 
نـرشت  فقـد  ذلـك  ُكــّل  عـىل  وعطفـاً 
حسابات السفارة األمريكية يف تويرت، وكذلك 
حسـابات وزارة الخارجية األمريكية، صوراً 
أظهـرت أن مسـؤويل السـفارة والقنصليـة 
األمريكيتـني يقومون بالتواصل مع شـباب 
أنشـطة  يف  وتوزيعهـم  حرضمـوت،  مـن 
مختلفة، وذلك ضمن تَحّركات االسـتقطاب 
الواسـعة التـي تسـعى أمريكا مـن خاللها 

لتجنيـد الشـباب اليمنيني، وهو ما يكشـف 
عـىل  للسـيطرة  األمريكيـة  التَحـّركات  أن 
حرضموت، لـم تقترص عىل الجوانب األمنية 
والعسـكرية، بـل تطـال ُكـّل املجـاالت، بما 
فيهـا املجـاالت االجتماعيـة والنشـاط عرب 

استقطاب الشباب. 
وكانـت صنعاء قـد حذرت يف عـدة مرات 
سـابقة، من خطـورة التَحـّركات األمريكية 
يف األوسـاط اليمنية، مؤّكـدة أن ذلك يأتي يف 
سـياق تَحّركات بسـط النفوذ األمريكي عىل 

ُكـّل مفاصل اليمن. 
كمـا هـّددت صنعـاء بالـرد املوجع عىل 
التَحـّركات األمريكيـة، وهـو مـا يجعُل من 
مساعي واشنطن االستقطابية واالنتشارية، 
أحد العوامل الرئيسـية التي ستكون سبباً يف 

تفجري حرب وسعة عىل الرب والبحر. 

تقرير

ختغفئ «المسغرة» تسطط الدعء سطى الجغارات افطرغضغئ الماضّررة وسظاوغظعا الاغ تبئئ وجعد طساع اتاقلغئ

السفغر افطرغضغ غجور تدرطعت بحضض طفاجأ لغآّضـث اجامرار طساسغ واحظطظ لطسغطرة سطى المتاشزئ

اقظاحار افطرغضغ يف تدرطعت..
ُد تتَئ ظض «سظاوغظ طضاشتئ اإلرعاب»  الامثُّ
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 : طتمث ظاخر تاروش
يُحـثُّ قائُد الثورة السـيد عبـد امللك بدر 
الديـن الحوثـي، يف خطابـات متعددة عىل 
أهميِّة االهتمام بالنظافة، داعياً إىل تضافر 
الجهود الرسمية والشعبيّة لتفعيل حمالت 
النظافـة يف مختلـف املـدن واملحافظـات 

اليمنية. 
ويكـّرر قائد الثـورة يف خطابـه األخرية 
خالل لقائه بأهايل صنعاء لالهتمام بنظافة 
العاصمـة، وزيـادة الجهـد بـني املواطنني 
والجهات الرسمية، داعياً إىل تفعيل حمالت 

النظافـة يف مختلف املـدن واملحافظات 
اليمنيـة، ومشـّدًدا عـىل رضورة تنمية 
الوعي الثقايف بأهميّـة النظافة وجعلها 
ما  جزءاً من الثقافة املجتمعية ال ِســيـَّ
وأنها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً باإليَمـان. 

ويعتـرب تكـدس النفايـات وطرحهـا 
يف األماكـن غـري املخصصة لهـا ظاهرة 
سـلبية تخلف أرضاراً كارثية عىل البيئة 
وصحـة اإلنسـان، كمـا يـؤدي تكدس 
النفايات املنزلية، أَو بقائها يف الشـوارع 
صحـة  عـىل  جسـيمة  أرضاراً  العامـة 

اإلنسـان، كما يتسـبب تراُكـم القمامة يف 
انتشـار العديد من األمراض، وذلك لكونها 
بيئة خصبة لوجود وعيش حرشة البعوض 
يف هـذه القمامة، وهذه الحرشة مسـؤولة 

عن نقل العديد من األمراض. 
 

جطعٌك ووسغ
النظافـة  صنـدوق  مديـُر  ويعتـرب 
والتحسـني، فضل الروني، النظافَة سلوكاً 
حضارياً وإيَمـانياً لنا كمسلمني وكيمنيني 
باألخـص، موضًحـا أن تلـك السـلوكيات 

تالشت بعدم االلتزام بهذا السلوك. 

ويقـول الروني: «النظافُة تبدأ من البيت 
يف  ووضعهـا  للمخلفـات  الفـرز  بعمليـة 
أكيـاس محكمة وإخراجهـا يف وقت مرور 
معدات النظافـة، أَو يف األماكن املخصصة 
لهـا، َحيُث نقوم برفـع املخلفات عىل مدار 
اليـوم وألكثر من مرة للمـكان الواحد مما 
يـؤدي ذلك إىل هالك املعـدات وعدم قدرتها 

عىل إكمال الرفع». 
خـاص  ترصيـح  يف  املرونـي  ويؤّكــد 
املعـدات  أكثـر  أن  «املسـرية»  لصحيفـة 
متهالكة، وقـد انتهى عمرهـا االفرتايض، 
وأن إصالحهـا يحتـاج إىل مبالـغ باهظـة 
وبصـورة ُمسـتمّرة»، وذلـك لعـدم التزام 
اإلخـوة املواطنني بمواعيد اإلخـراج، وهذا 
يؤثر عىل املظهر العام للعاصمة وانتشـار 

األمراض. 
ويواصـل املرونـي: «وقد تم بحمـد الله 
رشاء معـدات هـذا العـام لتغطيـة بعض 
العجـز للمناطـق الطرفية غـري املخدمة، 
وبعض املناطـق الوسـطية بثمانني معدة 
ولكـن إذَا لـم يتعـاون املواطُن مـع عمال 
النظافـة ال يمكـن أن نحصل عـىل نظافة 
بالشـكل املطلوب، وبما يليـق بنا كيمنيني 

أهل اإليَمـان وعاصمة الُهــِويَّة اإليَمـانية 
وكذا تعاون الجهات الرسمية معنا يف نرش 

الوعي». 
بأمانـة  السـكاني  االزدحـام  ويشـكل 
عـىل قيـادة األمانة يف  العاصمـة ضغطـاً 
تقديم الخدمـات املرتبطة باملواطن، والتي 

من أهمها النظافة. 
ويؤّكــد مديـر إدارة النظافـة بصندوق 
النظافـة والتحسـني إبراهيـم الرصابـي، 
أن اإلدارة العامـة للنظافـة تقـوم بجمـع 
املخلفـات من جميع مديريـات العاصمة، 
وتنقل هذه املخلفات إىل مقلب «األزرقني»، 
َحيـُث يتم ترحيل ما يقارب ١٦٠٠ طن من 
ا، َوبما يعـادل ٦٠٠ زفة،  املخلفـات يوميّـٍ
وهذه الكميـة كبرية تحتـاج إىل إْمَكانيات 
آليـة وبرشيـة وماليـة، دون انقطاع كون 

عمل النظافة يتم بشكل يومي. 
خـاص  ترصيـح  يف  الرصابـي  ويشـري 
لصحيفة «املسـرية» إىل أنـه ورغم الجهود 
املبذولة االّ أنه قد يحصل بعض القصور يف 
هذه الخدمة، وبالـذات يف املديريات بأمانة 
العاصمة الطرفية لكرب مسـاحتها، وأغلب 
النزوح إليها، فيكون هذا القصور ناتج عن 

دسعات طاضررة لظزاشئ خظساء..
 العجُه الةمغُض لطساخمئ

صائُث البعرة ضّرر أضبَر طظ طرة سطى زغادة الةعث لافسغض تمقت الظزاشئ

 المروظغ: ظصعُم برشع 
المثطفات سطى طثار الغعم 

وفضبر طظ طرة لطمضان 
العاتث طا غآدي إلى إعقك 

المسثات
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 التمجي: ظثسع المعاذظغظ 
لعضِع الصماطئ شغ أضغاس 
طتضمئ اإلغقق ووضسعا 
شغ الئراطغض المثخخئ َأو 
تسطغمعا لسغارات الظفاغات 

أبظاء طرورعا

عـدم وجود معدات كافيـة لتقديم الخدمة 
لتلك املديريات، الفتاً إىل أنه يتم التدخل من 
قبل اإلدارة العامـة للنظافة بعمل حمالت 
باملعـدات الثقيلـة التابعـة إلدارة الحركة 
والطوارئ املوجودة لهذه املناطق الطرفية 
باملديريـات ورفـع الرتاكمـات بـني فـرتة 
وأُخرى أسـبوعياً ونصف أسبوعي حتى ال 
تسـبب هذه الرتاكمات باألمراض وانتشار 

الروائح. 
اإلْمَكانيـات  أن  الرصابـي  ويؤّكــد 
النظافـة  لصنـدوق  واملاليـة  البرشيـة 
ا مقارنـة بالتعداد السـكاني  ضئيلـة ِجـدٍّ
الجديـد للعاصمة، موضًحـا أنه يتم العمل 
بإْمَكانيات عـام ٢٠١٢ وكان ما زال تعداد 

السكان ال يتجاوز ٢ مليون نسمة. 
ويلفـت الرصابي إىل أن أكثـر من ٧٠ % 
مـن املعـدات كثـرية األعطـال؛ كونهـا قد 
عملـت البعـض منهـا ألكثر مـن عرشين 
سـنة يف النظافة، وأن العمر االفرتايض لها 
انتهى، كذلك قلـة العمالة، َحيُث ولدينا ما 
يقـارب ٧٠٠ عامـل وسـائق وموظـف ما 
بني شـهيد وجريـح جراء العـدوان وكذلك 
املتوفـني وكبـار السـن وهؤالء قـد عملوا 

لفرتات طويلة يف مجال النظافة. 
ويطالـب الرصابـي وزارة املاليـة توفري 
املتطلبـات الرضورية للنظافـة من إحالل 
املعـدات الهالكة وكذلك توفـري عمالة بدل 
املتوفـني والعجزة ورفد الورشـة املركزية 
بمـا تحتاجه مـن قطع بصورة ُمسـتمّرة 
إلصـالح هـذه املعـدات أوالً بـأول وتوفري 
النفقـات التشـغيلية الالزمـة والحقيقية 

لذلك. 
 

طسرضُئ وسغ
ويؤدي التخلص الخاطئ من النفايات إىل 
تلـوث البيئة، فدخـاُن النفايات واملخلفات 
ينتـج عنه غـاز امليثـان الـذي يتصاعد إىل 
طبقـات الجـو العليا، مما يـؤدي إىل تلوث 
الهواء الذي يستنشـُقه اإلنسان والكائنات 
الحيـة املختلفة، وقد تنتـج بعض األرضار 
كاألمطار الحمضية، واالنحباس الحراري، 
وتزيد نسـبة اإلصابة باألمـراض الصدرية 
والقلبية، كما تقل مناعة اإلنسان ويُصبح 
أكثر عرضة لإلصابة باألمراض امليكروبية. 
وتلجـأ بعـض الـدول إىل التخلـص مـن 
النفايات املرتاكمة يف الطرقات والشـوارع 
العامـة بالدفن، األمر الذي يؤدي إىل ترسب 
املـواد الضارة والسـامة إىل جوف األرض، 
فيؤدي ذلك إىل تلوث املياه الجوفية وتدهور 
املحاصيـل واملنتجـات الزراعيـة ومعاناة 
البـالد مـن ظاهـرة التصحـر واالنجراف 

وانعدام صالحية الرتبة للزراعة. 
إىل  تلجـأ  التـي  الـدول  وبخصـوص 
التخلـص من النفايات عـن طريق رميها 
يف األنهـار والبحـار َفـإنَّ ذلـك يؤدي ذلك 
إىل تلـوث املياه، ومـن اآلثـار املرتتبة عن 
هذا التلوث تسمم األسماك واإلنسان عىل 
َحــدٍّ سواء، والقضاء عىل حياة الكائنات 

الحية املائية وغري ذلك. 
وقد يتعرَُّض بعـُض الناس إىل الحوادث؛ 
بَسـبِب تراُكـِم املـواد القذرة يف الشـوارع، 
ـة إذَا واجـه السـائق مجموعـة من  َخاصَّ
الحاويـات املليئـة بالنفايـات يف طريقـه، 
باإلضافـة إىل أن ملء الطرقـات بالنفايات 
يشـوه مظهـر الشـارع أَو الطريـق امليلء 
بالنفايـات واملـواد القذرة ويتأثـر النظام 
الحيوي؛ بَسبِب تجمع النفايات يف منطقة 

معينة. 
ويدعـو مديـر إدارة التوعيـة بصنـدوق 
الحمـزي،  رشف  والتحسـني،  النظافـة 
وسائل اإلعالم بمختلف أنواعها لالضطالع 
بمسـؤوليتها لرتسيِخ سـلوكيات الحفاظ 
عـىل النظافـة من خـالل االلتـزام باآللية 
السليمة كفرد يف املنزل، َومن خالل وضعها 

يف أكيـاس محكمـة اإلغالق، أَو تسـليمها 
لسيارة النفايات أثناء مرورها، أَو وضعها 

يف الرباميل املخصصة لذلك. 
ويضيـف «كفرد وهو خـارج املنزل من 
خـالل عـدم رمي أيـة مهمالت شـخصية 
الجـزر  أَو  األرصفـة،  وعـىل  الشـوارع  يف 
الوسطية، بل وضعها يف الرباميل املخصصة 
إدارة  قامـت  أن  بعـد  ُخُصوصـاً  لذلـك، 
املخالفات بإلزام أصحاب املحالت التجارية 
توفري سـالل املهمـالت، ووضعها بمداخل 
املحـالت حتى يسـهل عـىل املشـاة إيجاد 
سـالل يتخلـص مـن نفاياته الشـخصية 

الخفيفة بهذه السالل». 
ويدعـو الحمـزي كافـة أفـراد املجتمع 
إىل االشـرتاك يف معركـة الوعي ومسـاندة 
مؤّسسات الدولة يف نرش الوعي بخصوص 
النظافـة وجعلهـا ثقافـة عامـة، مؤّكـداً 
أن هنـاك خططاً محكمة للنـزول امليداني 
ونرش الوعـي املجتمعي بأهميّـة النظافة 
دور  مبينًـا  البيئـة،  حمايـة  يف  ودورهـا 
النشـطاء وخطبـاء املسـاجد يف اإلرشـاد 
بمواضيـع الحفاظ عـىل النظافة كواجب 

ديني ومسؤولية مجتمعية. 
 

تثوغُر الظفاغات
وتذُكـُر دراسـاٌت صحيـة العديـَد مـن 
الطرق والوسـائل التي يمكـن من خاللها 
التخّلـص مـن النفايـات كالحـرق، والذي 
عادًة ما تعالج النفايات الصلبة واملحتوية 

عىل املـواد العضويـة بالحـرق، باإلضافة 
إىل املكبات، َحيـُث تدفن النفايات يف ثقوب 
ة وتعترب هذه الطريقة األكثر شيوعاً  َخاصَّ

يف التخّلص من النفايات. 
كمـا أن إعـادة التدويـر للنفايـات مـن 
الطـرق الحديثة التـي تسـتخدُمها الدوُل 
املتحـرضة، َحيُث تقـوُم بإعـادة معالجة 
املـواد الخـام املوجـودة يف النفايات إلعادة 
اسـتخدامها مرة أُخرى، وتعرف بالعملية 
التي يتم عن طريقهـا إعادة معالجة مواد 
النفايـات واملخلفات سـواء كانت نفايات 
منزليـة، أَو صناعيـة، أَو زراعيـة، وتهدف 
هذه العملية بشـكل أََسايس إىل التقليل من 
تراكم النفايات واآلثار الضارة التي تسببها 
واملنتجـات  الصناعـات  يف  واسـتخدامها 

املختلفة من جديد. 
وتبـدأ عملية التدوير مـن خالل تجميع 
املخلفـات التـي يمكـن تدويرهـا ومن ثم 
فرزهـا بنـاًء عىل نوعها سـواء زجـاج، أَو 
ورق، أَو خشـب، أَو معـدن لتصبـح مواد 
خام صالحة للتصنيع واالستخدام، وتتمثّل 
املراحل األََساسـية يف عملية إعادة التدوير 
بتجميـع الفضـالت يف أماكـن مخصصـة 
والبـدء بعمليـة املعالجـة، وتشـمل املواد 
املعـاد تدويرهـا الحديـد والصلـب، وعلب 
والخشـب،  والزجاج، والورق،  األلومنيوم، 
وبقايا مواد البناء وغريها من املواد، َحيُث 
يتم معالجة هذه املواد لتصبح بدائَل مهمة 
وأََساسـية للمـواد الخام املتمثلـة باملوارد 
الطبيعية غري املتجددة مثل البرتول، والغاز 
الطبيعـي، والفحـم الحجـري، والخامات 

املعدنية، واألشجار. 
وتسـاهم عملية إعادة تدويـر النفايات 
بشـكل أََسايس يف التقليل من نسبة التلوث 
تراكـم  تخفيـض  طريـق  عـن  بأنواعـه، 
النفايـات التـي تسـاهم بشـكل كبـري يف 
تلوث البيئة؛ بَسـبِب إصدار الغازات امللوثة 
وامليـاه،  الهـواء،  إىل  السـامة  والعنـارص 

والرتبـة، عـدا عـن دورهـا يف التقليل من 
الضغط عن أماكن تجميع ودفن النفايات 

(مكبات النفايات). 
ويف الجانـب االقتصـادي تلعـب عمليـة 
يف  مهمـاً  دوراً  النفايـات  تدويـر  إعـادة 
ومسـاعدة  االقتصادية  النفقات  تخفيض 
الـدول عـىل مواجهـة التحديـات املتعلقة 
بارتفـاع أسـعار املـواد الخام مثـل النفط 
والفحم، َحيُث يمكـن التقليل من االعتماد 
ة بالعديد  عىل استرياد املوارد األولية الَخاصَّ
مـن الصناعات، وبالتايل التقليل من تكلفة 
اإلنتـاج نتيجة انخفاض فاتورة الرضائب، 
التأمني،  وأقسـاط  الجمركيـة،  والرسـوم 

والنقل. 
ويف بعـض األحيـان قـد يتم االسـتغناء 
يف  واسـتغاللها  النفايـات  مكبـات  عـن 
استثمارات ومشـاريَع أُخرى تعوُد بالنفع 
عىل الفـرد واملجتمع، كما يسـاهم ذلك يف 
توفري موارد مالية كبرية، َحيُث إن إنشـاء 
املدافن الصحية يتطلب وجود موارد مالية 
ضخمـة، باإلضافة إىل تقليل تكاليف جمع 

النفايات ونقلها والتخلص منها. 
ومن ناحية أُخرى تسـاعد عملية إعادة 
تدوير النفايات يف تخفيض استهالك املواد 
الخام الطبيعية املسـتخدمة يف الصناعات 
املختلفة، وبالتايل تقليل اسـتهالك الطاقة 
الالزمـة للتصنيـع وعمليات اإلنتـاج، كما 
تسـاهم يف خفض تكاليـف عالج األمراض 
الناتجـة عـن تراكـم النفايات، وانتشـار 

الحرشات الضارة وامللوثات السامة. 
وتؤّكـد دراسـات عليمة أن عملية إعادة 
تدويـر النفايات يسـهم إىل َحـــدٍّ كبري يف 
ارتفاع عوائد القطاع السـياحي عن طريق 
جذب السـياح للمناطق النظيفـة والبيئة 

الصحية. 
أما الجانـب االجتماعي فتسـهم عملية 
إعادة تدوير النفايات يف التقليل من نسـبة 
البطالـة يف صفـوف الشـباب الراغبـني يف 
العمل، عن طريق توفري فرص عمل جديدة 
يف جمع وفرز النفايـات الصلبة وتحويلها 
ـة يف عمليـات إعـادة  إىل املصانـع الَخاصَّ
التدوير، كما أنها تسـاعُد عىل تغيري سلوك 
أفراد املجتمع وزيادة الوعي تجاه املخاطر 
التي تسببها النفايات، بحيث يمكن توجيه 
الفـرد إىل تطبيـق فكـرة فـرز النفايات يف 

املصدر ليتم إعادة تدويرها. 
وعن الجانب الصحـي تحد عملية إعادة 
تدويـر النفايـات مـن األمـراض، وحاالت 
االكتئاب، واالضطرابات النفسـية الناتجة 
عن تراكـم النفايات وعـدم التخلص منها 
بالطـرق الصحيحـة، وتوفر بيئة سـليمة 
ونظيفـة وخاليـة مـن الروائـح الكريهة، 

والحرشات الضارة، والقوارض. 
وتوجـد ُطـُرٌق أُخـرى تقليديـة يمكـن 
والحـد  النفايـات  مـن  للتقليـل  اتّباُعهـا 
منهـا كاسـتخدام أكيـاس قماشـيّة ذات 
عن األكياس  االستعماالت املتعددة، عوضاً 
البالسـتيكيّة لتقليل النفايات ورشاء مواد 
غذائيّة مغّلفـة، وذات تعبئة أقل باإلضافة 
إىل صنـع الطعـام يف املنـزل وتجنّب رشاء 
الوجبات الرسيعة ذات األكياس املتعددة ملا 

تخلفه من أكوام كبرية من النفايات. 

 الخرابغ: إْطَضاظغاُتظا 
الئحرغئ والمالغئ ضؤغطئ 

والسمر اقشاراضغ لئسخ 
المسثات صث اظاعى
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اسصطعا غا عآقء.. اسصطعا غا عآقء.. 
أطرغضا عغ الحغطاُن والحغطاُن أطرغضاأطرغضا عغ الحغطاُن والحغطاُن أطرغضا

خعقن خالح الخعقظغ  

ره عقـل وال منطق، هو  الـيشء الذي ال يمكـن أن يتصوَّ
ن يطلق عليهـم أَو يطلقون عىل  أن تجـد هنالك بعضـاً ممَّ
أنفسـهم ”الطبقة املثقفة واملنفتحة“ يف أوسـاط شعوب 
أمتنـا العربيـة، ال يزالـون يصدِّقـون مـا تروِّجـه أمريكا 
ـالم والسـاعية  لنفسـها بأنها عىل رأس الدول الراعية للسَّ
لتحقيق التعايش السـلمي بني الشـعوب واألمم يف العالم، 
وأنهـا من الـدول الداعمـة للديمقراطية واحـرتام حقوق 
دة –أيضاً-  اإلنسـان واحرتام حريَّة الـرَّأي والتعبري واملؤيـِّ
لحق الشعوب يف رسم مستقبلها وتقرير مصريها بنفسها 

دونما تدخل من أحد.
واملصيبـة األعظم من ذلك أن تجد البعض من أُولئك الـ“ 

مثقفني“ املهزوزين من أبناء شعوب أمتنا العربية، من يربّرون ألمريكا 
ـافرة يف  األسـباب والذرائع يف ُكـّل تَحّركاتها املشـبوهة وتدخالتها السَّ
الشـؤون الدَّاخلية للبلدان والشعوب املسـتضعفة واملغلوبة عىل أمرها 
يف العالـم وعىل رأسـها بلدان وشـعوب منطقتنا العربية واإلسـالمية، 
ويعطونهـا كذلـك الحـق يف ُكــّل تَحّركاتهـا العدوانية واالسـتعمارية 
الحتـالل وتدمـري ونهب هـذا البلـد أَو ذاك، أكان ذلك بذريعـة مكافحة 
اإلرهـاب -كمـا فعلـت يف أفغانسـتان- أَو بذريعة نزع أسـلحة الدمار 
الشـامل -كما فعلت يف العـراق- أَو بأيٍّ من الذرائع واملـربّرات الواهية 
التي تسوقها أمريكا لنفسها عادة لالستهالك السيايس يف أروقة مجلس 
األمـن الدويل و-أيضاً– لالسـتهالك اإلعالمي قبل قيامها بممارسـة أي 
عـدوان أَو غزو واحتالل أي بلـد من البلدان يف العالم، والتي مهما كانت 
ذرائعها خبيثة وملتويّة ومربّراتها كاذبة ومنافية ألفعالها، َفـإنَّ أُولئك 
الـ“مثقفني “ املهزوزين من أبناء أمتنا العربية يتجاهلون الحديث عن 
ذلك، كما يتجاهلون حقيقة أن أمريكا هي ”الشيطان األكرب“ وحقيقة 
ًة من الطراز األول،  أنها تعترب دولًة اسـتعماريًة مستبّدًة وظاملًة ومتجربِّ

بـل املصدِّرة األوىل لإلرهاب يف هذا العالم، فقـد بلغ عدد ضحاياها، منذ 
بداية تأسيسـها حتى اليوم، أكثر مـن 150 بلداً من البلدان التي اعتدت 
عليها وعىل شـعوبها؛ بَهدِف غزوها واحتاللها ليتسنَّى لها 
القيـام برسقة ونهـب ثرواتها وإركاع وإخضاع شـعوبها 
وأنظمتها كرهـاً أَو طوعاً ليكونوا جنوداً مجنَّدين لتحقيق 
أهدافها ومشـاريعها القذرة التي تأتي تنفيذاً للسياسـات 
الشـيطانية الخبيثة التي انتهجتهـا وتنتهجها عىل الدوام 

اإلدارات األمريكية املتعاقبة. 
وبمـا أنها “الشـيطان األكـرب“ و“أم اإلرهـاب العاملي“ 
و“صوت الرش يف العالم“، فقد جبلت أمريكا عىل ممارسـة 
أعمال الشياطني وأسـاليبهم الخبيثة يف إفساد بني البرش 
واألرضار بهم وحياكة املؤامرات والدسائس ضدهم، فمنذ 
بداية تأسيسـها وقيامها كدولة فاشـية وظاملة عىل أكوام 
من األشـالء وأنهار من الدماء البرشية املسـفوكة غدراً وظلماً وعدواناً 
بحـق سـكان القارة األصليـني من الهنـود الحمر “ الشـعب األحمر“، 
وحتى عرصنا الراهن، وهي تمارس االبتزاز والبطش والنهب والسـلب 
والقمع واإلرهاب والجريمة املنظمة بحق دول وشـعوب العالم.. لكنَّها 
برغـم ُكـّل ذلك تظل يف نظر بعض أُولئك الذين يطلق عليهم يف أوسـاط 
مجتمعاتنا العربية ”الطبقة املثقفة واملنفتحة“، الدولة الراعية للّسالم 
والديمقراطية وحقوق اإلنسـان يف العالم وما شابه ذلك من الشعارات 
الدعائيـة الزائفـة التـي ترّوجهـا أمريكا عرب وسـائل اإلعـالم العربي 
والعاملي الخاضع لنفوذها وسيطرتها عىل أمل إخفاء ولو جانب بسيط 
مـن وجهها القبيح أمام شـعوبنا العربية، تاركًة لهـؤالء وأمثالهم من 
األذيـال والخونـة العمـالء واألدوات واملغرمني املعجبني بهـا وبأفعالها 
املنكرة يف أوسـاط شـعوب أمتنا العربية، القيـام باملهّمة والدور األكرب 
يف إخفاء ولو النزر اليسـري من وجهها القبيح واللَّعني، بما يتسـنَّى لها 
تمرير وتنفيذ مشـاريعها االستعمارية ومخّططاتها التدمريية الخبيثة 

يف منطقتنا العربية. 

خطُش (الظاتع) اإلجرائغطغ «السربغ» ظاتع 
المعجوطغظ

 

شعث حاضر أبع رأس

هزائـُم كثـريٌة ومتكـّررٌة تلك 
الـرش  محـوُر  يتلقاهـا  التـي 
األمريكـي اإلرسائييل ُكـلَّ يوم يف 
َة حديٌث  املنطقة، وعىل إثرها، ثَمَّ
قديٌم يعـود إىل الواجهـة وبحلة 
جديـدة وترويج مباَلـٍغ فيه عن 
حلـف «ناتـو عربـي إرسائييل»، 

بدعم أممي ورعاية أمريكية. 
يهـدُف هـذا الحلـُف إىل توفري 
الحمايـة لكيان العدّو اإلرسائييل 
دون غـريه، وأما مـن انخرط يف 
حلفه مـن األنظمة العربية، فلن 
تكسـب من تحالفها مـع العدّو 
بقـدر مـا سـتدفع، ولـن تكون 
ُمَجــّرد  مـن  بأكثـَر  الحلـف  يف 
دروٍع لَصـدِّ املخاطر والتهديدات 
التـي باتت تُنـِذُر بـزوال الكيان 
ألرضنـا  الغاصـب  اإلرسائيـيل 

ومقدساتنا. 
إن ُكـلَّ هذه املبالغة املشرتكة 
يف  وأدواتـه  العـدّو  كيـان  بـني 
لحلفهـم  الرتويـج  يف  املنطقـة 
َحـــدٍّ  إىل  تتناقـض  املوعـود، 
كبري مـع الواقع، وتكشـُف عن 
مـدى شـعور العـدّو اإلرسائييل 
بالضعـِف وعـدِم ثقته بنفسـه، 
لـوال تحالفاتُـه املشـبوهة تلـك 
مـع  الرشعيـة  غـري  وعالقاتـه 
الخائنة  العربية  األنظمـة  بعض 

والعميلة. 
إْن تـم هـذا التحالـف فعـالً، 
فلـن يكـوَن أكثـَر مـن تحالـٍف 
للمهزومـني، ومصـريُه الهزيمُة 
والفشـُل ال َمحالـة، وكمـا ُهزم 
يف سـاحات متعددة يف فلسطني 
يف  والعـراق  واليمـن  ولبنـان 
املايض فلـن يكون حالُـه أفضَل 
يف املسـتقبل، وهـذا مـا تؤّكـُده 
الوقائُع، واعرتف به قادة العدّو. 
لهـذا فنحـُن لـن نتوانـى عن 
املـيض ُقُدمـاً ُقُدمـاً عـىل طريق 
الُحريـة واالسـتقالل، وكلنا أمٌل 
وتأييـِده  ونـرصه  اللـه  بعـون 

لعباده املؤمنني.
ومـا املرحلـُة القادمـُة بـكل 
ما فيها مـن أحـداٍث ومتغرياٍت 
لتمايُـِز  مفصليـة  مرحلـة  إال 
الصفـوف يف عاملنـا اإلسـالمي، 
أَو  رصيحـون  مؤمنـون  ـا  َفِإمَّ

منافقون َرصيحون. 

الحغت سئثالمظان السظئطغ
  

باللـه عليكم، تسـتهويهم فكـرة إنشـاء وإقامة حلف 
(ناتو) رشق أوسـطي ولم تسـتهوهم يومـاً فكرة تفعيل 
معاهـدة الدفاع العربي املشـرتك رغم مـىض أكثر من 72 

عاماً عىل توقيعهم لها!
وهكذا هم عرب هذا العرص دائماً!

يهرعـون للتحالف مع األجنبي لقتـال أخيهم العربي أَو 
املسـلم وال يطيقـون تحالفاً مع أخيهم العربي أَو املسـلم 

لقتال أجنبي غاٍز أَو محتّل!
أخربوني.. ما حاجتكم اليوم بحلف (ناتو) رشق أوسطي 

إذَا كنتم لن تحاربوا إرسائيل وتنترصوا لفلسطني؟!
مـا حاجتكـم بـه إذَا كان من املتفـق عليه أن تكـون إرسائيل عضواً 

مؤّسساً وفاعالً فيه؟!
ومن ستحاربون أصالً؟

إيران مثالً؟
أم دول املغرب العربي؟

أم يا تُرى دول املرشق اإلسالمي؟
غري هؤالء من؟!

أُوُروبا وأمريكا مثالً؟!
ال أعتقد ذلك! 

فقـد علمت الدنيـا كلها أن هؤالء القوم لو انتعلوكـم واحداً واحداً أَو 
رفسوا رؤوسـكم (بالجزمات)، فلن تحاربوهم أَو تتجرأوا عىل التفكري 

يف ذلك!
إذن فهي إيران! 

يريدون أن يحاربوها، ولكن بمن؟ 
بكم أنتم! 

يعنـي يريدونكـم أن تكونوا فقط (وقـوداً) لهذه املعركـة كما كنتم 
(وقوداً) من قبل ملعارك مماثلة كثرية - الثورة العربية الكربى أنموذجاً!

فهل سمعتم عن الثورة العربية الكربى؟

وهل تتذكرون ما فعله الربيطانيون يومها بالعرب؟ 
وكيف أنهم اسـتخدموهم وجعلوا منهم -وتحت هـذا العنوان وهذه 
لحربهـم ودول الحلفـاء عـىل الدولـة  اليافطـة- وقـوداً 

العثمانية خالل الحرب العاملية األوىل. 
فما الذي حدث بعد ذلك؟

انتهت الحرب وانترص الربيطانيون وحلفاؤهم وسقطت 
الدولـُة العثمانيُة وهجعت الثورة وانتهى الحاُل بالعرب إىل 

كمائن (سايكس-بيكو) وشباك (بلفور)! 
أليس هذا ما حدث بالضبط؟! 

ها هم اليوم يكّررون معكم نفس السيناريو ولكن هذه 
املرة تحت عنوان ويافطة أُخرى تقول: 

حلف (ناتو) رشق أوسطي؟
أو هكذا أعتقد. 

فإن هم عزموا عىل محاربة إيران فعالً!
فمـا عليكم يا عرب إال أن تتصدوا لها أَو أن تقفوا حائلني بينها وبني 

إرسائيل لتنترص أمريكا وإرسائيل يف األخري وتدفعون أنتم الثمن! 
ويعلم الله وحده يف الحقيقة أي (سـايكس - بيكو) وأي (بلفور) قد 

أعدوا وخبأوهم لكم!
أو هكذا يخططون!

طيب.. 
فماذا إن لم يحاربوا إيران؟

إن لـم يحاربوهـا، وال أظنهـم سـيفعلون، فهذا ال يعني سـوى أمر 
واحـد فقط هو أن الهدف من وراء تشـكيل وإنشـاء هـذا الحلف إنما 
يأتـي يف إطار النية املبيّتة لديهم يف اإلبقاء عىل إيران (بعبعاً) يف املنطقة 
مع اسـتكمال ضمان وتعزيـز أمن إرسائيل طبعاً وكذلـك إتمام عملية 

(التطبيع) معها وإدماجها باملحيط!
وأما العرب.. 

فكما تعلمون: السـاعة بخمسـة جنيه.. والحّسابة بتحسب، أَو كما 
قال الكوميديان عادل إمام يف أحد أفالمه ذات يوم!

قللك حلف (ناتو).. 
قلك رشق أوسطي.. قال!
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لقـد غابـت التنميُة عن واقعنـا شـكالً ومضموناً، ولم 

تتجـاوز التنمية املسـتوردة مـن العالم املتحـرض؛ كونها 

وسـيلَة هدم وتدمـري للمجتمعات، اسـتهدفتها يف صميم 

تدينهـا، ويف مصـدر قوتهـا، وأََسـاس عزتهـا ورفعتهـا، 

فخرجـت بذلك عن دائرة التأييـد والحفظ والعون اإللهي، 

وُحرمت البصرية والربكة، وُسلبت العزة واملنعة، وسقطت 

يف مسـتنقع الربا، فاسـتحقت حرب الله ونقمته وعذابه، 

ونالها مقته وخذالنه وغضبـه، وأصبحت رهينَة أعدائها، 

وضحية حكامها، وأسـرية أوهامها، باسـتمرار تداعيات 

صمتها عن الحق، وتغاضيها عن ردع حكامها. 

وهي بذلك تفتـح باب العقوبات الجماعية عىل األجيال الالحقة؛ التي 

لن تجد أمامها سـوى نفوس دنيئة، واقتصاد منهك بديون تصاعدية إىل 

مـا النهاية، األمر الذي يحتم عليهم الخضوع السـتعمار اقتصادي قذر، 

يعمل عىل اسـتعبادهم تحت مسمى التنمية، بينما الحقيقة، كما يقوُل 

الشهيُد القائد: «ليس هناك تنمية، ال يف واقع النفوس وال يف واقع الحياة. 

وإن كانـت تنميـة فهـي مقابل أحمـال ثقيلـة تجعلنا عبيـداً لآلخرين، 

ومسـتعمرين أشـد من االسـتعمار الذي كانت تعاني منه الشعوب قبل 

عقود مـن الزمن. التنمية من منظار اآلخرين: هو تحويلنا إىل أيٍد عاملة 

ــة إىل سوق مستهلكة ملنتجاتهم،  ملنتجاتهم، ويف مصانعهم، تحويل األُمَّ

ـــة، أن ال يرى أحد من  ـــة، أن ال يرى أحـد، وليس األُمَّ أن ال تـرى األُمَّ

الناس نفَسـه قادراً عىل أن يستغني عنهم؛ قوته، مالبسه، حاجاته كلها 

من تحت أيديهم، هل هذه تنمية؟. فنحن نقول: نريد التنمية التي تحفظ 

لنا كرامتنا، نريد نمو اإلنسان املسلم يف نفسه، وهو الذي سيبني الحياة، 

هـو الذي سـيعرف كيف يعمل، هو الذي سـيعرف كيـف يبني اقتصاده 

بالشـكل الذي يراه اقتصاداً يمكن أن يهيئ له حريته واستقالله، فيملك 

قراره االقتصادي، يستطيع أن يقف املوقف الالئق به، يستطيع أن يعمل 

العمل املسئول أمام الله». 

 (الشهيد القائد: ملزمة: اشرتوا بآيات الله ثمناً قليالً) 

عملـت القـوى االسـتعماريُة عـىل ترويـج وتسـويق وهـم الحريـة 

واالستقالل وحق تقرير املصري، يف أوساط الشعوب التي كانت ترزح تحت 

وطأتها، وتعاني ويالت االسـتبداد والقمع واالمتهـان، عالوة عىل غياب 

أدنى معايـري الحياة الكريمة، يف اشـرتاطاتها اإلنسـانية، 

التي يجب أن يوفرها املسـتعِمر للمسـتعَمر، ولهذا كانت 

ثورات الشـعوب رضورة قصوى فرضتهـا معطيات ذلك 

الوضـع، وتداعيات الحالة االسـتعمارية املهيمنة بمنطق 

الحديـد والنار، التي مارسـت من خالل عامـل القوة دوراً 

مزدوجـاً متناقضـاً، ظاهـره أبويـة اسـتعالئية، تسـلب 

الشـعوب سيادتها واسـتقاللها، وحقها يف الديموقراطية 

وحكم نفسـها، وتحديد عالقاتها بمحيطهـا، تحت مربّر 

جهلها وتخلفها، وافتقارها ملرشوعها الحضاري الخاص، 

وباطنـه أطماع املسـتعمر يف مزيد من الهيمنـة والنفوذ، 

ونهـب الثـروات والخـريات، واسـتغاللها لتعزيـز وتقوية 

التموضع االستعماري. 

ولذلـك يجب أن تبقى تلك الشـعوب تحـت وصاية وحمايـة وهيمنة 

القـوى االسـتعمارية، صاحبة املـرشوع الحضاري التقدمـي، لتمارس 

بحقهـا لصوصيـة واضحـة الصلف والقبح، تسـلب الشـعوب خرياتها 

وثرواتهـا ومقدراتهـا، وتسـتنزف ُكــّل مقومـات نهضتهـا وتقدمها، 

ُوُصـوالً إىل القوة البرشية، التي تتحول إىل أيٍد عاملة – آلية – يف مصانعه 

ومشـاريعه ورشكاته، وتتحول البلدان املسـتعمرة إىل أسـواق مفتوحة 

ملنتجاته، ليضيف إىل تدمري الجهـود والقوة البرشية، تدمري االقتصادات 

املحلية يف مختلف صورها، حارضاً ومستقبالً. 

وحاصل ذلك كله أن االسـتعمار العسـكري، الذي أوهم الشعوب بأنه 

قد خـرج من البـاب، ومنحها حريتها واسـتقاللها – متفضـالً وممتناً 

عليها بذلك – وأنه قد غادر مقام السيطرة واالستبداد والهيمنة، معرتفا 

بحق الشعوب يف الحرية والسيادة واالستقالل، قد استطاع بذلك تسويق 

الخديعة والحيلة، التي منحته الفرصة الذهبية، ليعود من نافذة الصداقة، 

ومسـميات النديِّة واالحرتام املتبادل واملصالح املشرتكة، ليمارس أبشع 

صور االسـتعمار، من خالل تموضعه الجديد، وثوبـه الحضاري املغلف 

بحماية ورعاية حقوق اإلنسـان، وتقديم العون واملساعدة لكل محتاج، 

واالرتقاء باملجتمعات النامية واملتخلفة إىل مصافه الحضاري. 

المظزماُت ولسإ أطرغضا الراسغ المثادع الاغ تصعد صطغع افغظام افسرابغئ لطعاوغئ
المرأة طع 
«الحرغك»!

 زغظإ الرطغمئ

ما بـني أربعة جدران يحدث الكثري والكثري 
يف املنظمات التي تّدعي اإلنسـانية ومساعدة 
األشـخاص املحتاجـني وإعطـاء وظائف ما 
تسـّمى بالتطـوع، ولـم نكن نعلـم حقاً هل 
املنظمـات تأتـي لإلغاثـة أم لتحّقـق أهداف 

العدّو األمريكي واليهودي املنفتح؟! 
وبني أربعـة جدران يجتمع فيه السـيدات 
والسادة ليقوموا باللعب والرتفيه مع رضورة 

اختيار رشيك باللعبة ما يسمى بالزميل.. 
تذهب الفتاة املحصنة التي لم تعرف شاباً 
طـوال حياتها لتلتقـي بالكثري من الشـباب 
وتصبح ضحية لهـم، ولقد أخربتني أحداهّن 
وقالـت: يا عزيزتـي ذهبـت وكان يف هاتفي 
أسـماء صديقاتي وعندما أصبحت باملنظمة 
صـار يل الكثري مـن الزمالء، شـعرت للحظة 
بأني لم أعد فتاة بل مسرتجلة انتزع حيائي، 
أترك يـدي عىل كتف زمييل وكأنه أحد أقاربي 

وعندها للحظة خجلت!! 
أخربتهـا هـل اسـتفدِت شـيئاً مـن هـذه 

املنظمة وهل كانت األلعاب مفيدة؟ 
قالـت: لم نتعلم شـيئاً ولم أسـتفد إال من 

املبالغ التي كانت تصل يل بالدوالرات. 
لألسف يا سادة هذا يشء بسيط مما يحدث، 
وهل تعتقدون بـأن منظمة أمريكية يهودية 
ستفيد شعباً تُريد له اإلذالل والخضوع وتُريد 
له إن يصبح محل سخرية يف رشفه وعقيدته، 
إن الغـرب يصنعـون ويخرتعـون أشـياء قد 
تصل إىل الفضاء وعندمـا يدخلون إىل البلدان 
ال يعطونهم سـوى الفساد، والحرب الناعمة 
التي تطنب يف اللعب عىل عقولهم وتسـتخف 
بهم، انظروا إىل تلك البالونة التي لونها أحمر، 
ركزوا هل سـتتَحّرك مـن مكانها ويجمعون 
الحلـوى الصغـرية داخل البالونـة ويجعلون 
زميالً مع زميلته يفجرونها معاً ويتسابقون 

عىل الحلوى هل هذا ما أفادوكم به؟! 
يقومـون  ال  ملـاذا  تسـألوهم:  أن  جربـوا 
بتعليمكـم كيـف يصنعـون طائـرة وكيـف 

يصنعون السيارة هل سيجبونكم؟!
ال، بـل يريـدون أن نصبـح شـعباً انتزعت 
كرامتـه، الحظوا عىل فتيـات املنظمات كيف 

شكلهّن؟! 
تأتـي الفتـاة متربجـة ورائحتهـا تفـوح 
بالعطر املسـموم تمر إىل املنـازل تبيع أدوات 
ام التلقيح وال أقصد الفتيات  تجميل أَو يف أَيـَّ
التي تعمل باملستشفيات، تلك عملها مّرشف. 
لكـن الفتـاة التـي تأتـي تتبـع منظمـة 
أمريكية تسأل عنك كم لديك من األطفال، كم 
شـقق وكم حمامات وغرف، وهذا يشء ليس 
له شـأن بعملها، ولكن لم نكـن نعلم ما هو 

الغرض؟ 
ُكــّل  عـن  يعلمـون  أصبحـوا  واليهـود 
خصوصياتنـا وتَحّركاتنا ولذلك يغزوننا بكل 
ثقة، وبأنهم سـينترصون ولكنهم يفشـلون 

دائماً. 
نصيحتي كشـابة يمنيـة: احفظوا بناتكم 
مـن تطـوع املنظمـات فهـي عندمـا تدخل 
املنظمة لن تستطيعوا أن تعيدوها إىل رشدها 
أَو عفتهـا وسـتصبح تحت القضبـان طوال 

حياتها معتقدة بأنها أصبحت حرة. 

غتغى خالح الَتماطغ
  

أمريـكا الراعي املخـادع والتي تقود قطيعـاً من األغنام 
األوروبيـة والخليجيـة إىل الهاويـة بكل بسـاطه واقتدار 
وقناعـه وثقـة القطعان بالراعـي املخادع، الثقـة مميتة 

وقاتلة وفرض املعاناة عىل شعوبهم وهم يف غنى عنها. 
أمريـكا تقـود قطيـع األغنـام األُوُروبيـة والخليجيـة 
إىل رصاع سـيايس وعسـكري يـؤدي إىل انهيـار وتدهـور 
اقتصـادي وتُجربهم عـىل ذلك بل وتفرض عىل شـعوبهم 
املعاناة دون سـبب أَو خالف سـيايس مـع النظام الرويس 
ولكن الخـوف األُوُروبي والخليجي من السـوط األمريكي 
وسـطو النظام األمريكي املرعب وهو الدافع لهم من وراء 

خنوع أوروبا والخليج. 
أمريكا تزج بالدول األُوُروبية يف الرصاع مع روسـيا خدمًة 

ملكونهـا السـيايس وتدفع بالقطيع الخليجـي إىل رصاع وحرب مفتوحة 
وتريد أن تشـكل حلف الناتـو العربي بقيادة إرسائيل ضـد إيران خدمًة 

للذئب بني قطيع األغنام الخليجية. 
القطعـان الخليجيـة ترعى سياسـيٍّا يف أرضهـا لكن يرعاهـا الغرب 
ويجعـل القطعان الخليجية داخل حضائرها التي تسـلطت عىل رعيتها 
منذ نشـأتها وما نالحظ من مكـر وخداع الراعي األمريكـي، َحيُث يجر 
القطعـان الخليجية إىل طريق مجهولة وتحمل القطعان مسـئولية أمن 
الذئب الذي يفرتس وينهش أكباد خرفان الخليج السمينة ويسكن الذئب 
يف أوسـاطها والـذي ترعـرع عىل حليـب القطيع الخليجـي وهي الذئب 

العاوي إرسائيل. 
الراعـي املخادع يجر القطعان الخليجية إىل طريق محفوفة باملخاطر 
وتخاطر بالقطيع إىل محرقة املوت وتسـعى إىل حرب مفتوحة من أموال 
شـعوبهم العربية وترغمهم فـوق طاقتهم وتسـتهني بخرفان القطيع 
يف تحملهـم الثقل فـوق ما ال يطيقونـه وكل ذلك خدمـة ملصالح الذئب 

املفرتس إرسائيل.. 
السياسـة األمريكية مع جميع القطعـان معروفة ال تخفى عىل أحد، 
نحن نسـتغرب من طاعـة القطيع األُوُروبي وانسـياقه باالنجرار ورأى 
الراعـي املخادع والسـري خلفه إىل طريـق وعرة ينتابهـا الخطر والهالك 
املمـزوج باملعانـاة والتي أفتعله الراعـي باملكر والخداع السـيايس الذي 

تتبناه الواليات املتحدة األمريكية منذ نشأتها. 

أمريـكا تفـرض العقوبـات االقتصاديـة عىل روسـيا وتُجـرب الدول 
األُوُروبيـة عـىل تذوقهـا عندمـا فرضت عىل أروبـا من قطـع العالقات 
الدبلوماسـية والسياسـية والتجاريـة حتـى الرياضيـة.. 
وتمنع اسـترياد احتياجـات مواطنيها من وقـود الطاقة 
مـن روسـيا، يف الوقت الـذي لم تتأثر فيه روسـيا من تلك 
العقوبات بل أصبحت نتائجها عكسـية سـواء بالنسـبة 

للشعب األمريكي أَو دول أُوُروبا. 
أمريكا تمنع الدول األُوُروبية من استرياد النفط والغاز 
الرويس وروسيا تفرض عىل العالم الرشاء بالروبل لها حق 
الحرية يف إْمَكانية الحفاظ عىل اقتصادها يف ظل الحرب. 

ولكن عندما تتَحّرك رشكات نفطية أمريكية وبريطانية 
عمالقـة ذات قدرات مالية تمتلك أسـاطيل شـحن بحرية 
السـترياد النفـط والغـاز الـرويس وتسـويقه يف السـوق 

العاملية، عىل ماذا يدل الخداع واملكر؟. 
أمريكا تخادع يف رعيها قطيـع األغنام األُوُروبية، َحيُث تتلذذ بمعاناة 

الغري ولكن عما قريب سينقلب السحر عىل الساحر.. 
أمريكا تسـتثمر الحرب الروسـية األوكرانية َوتتاجر بالنفط الرويس 
عـرب رشكات أمريكية وبريطانية تعمل من تحت الطاولة لتجني أرباحاً 

طائلة عىل حساب معاناة الشعوب 
أمريكا تُجِربُ العالم عىل معاقبة روسـيا وتُطلق العنان لرشكاتها التي 
تمتلك عدداً كبرياً من أسـاطيل الشحن البحري والتي تحولت إىل خزانات 
عائمة لتخزين النفط الرويس وتسويقه وبيعه بأسعار مرتفعة يف الوقت 

الذي تشرتيه بأسعار منخفضة. 
تحـاول أمريكا حث الدول املنتجـة للنفط عىل زيادة اإلنتاج للتخفيف 
من حدة األزمة َوروسـيا تقوم بخفض إنتاجهـا بالضعف لتحافظ عىل 
توازنهـا وتقلل من آثار األزمة لذلك نجدها لم تتأثر من تلك العقوبات بل 
نجحـت يف تحويلها عقوبة جماعية عىل الشـعوب األمريكية واألُوُروبية 

وعىل العالم أجمع. 
ا وما دار يف  مـن خالل متابعة أمريكا سياسـيٍّا وعسـكريٍّا واقتصاديّـٍ
الساحة العربية والرشق مع النظام الرويس واألوكراني تكشفت أمريكا 
سياسـيٍّا وبانت حقيقتها املشمئزة من خالل فرض هيمنتها عىل الدول 
األُوُروبيـة حتـى أصبحت تلك الدول ُمَجـّرد قطيع من األغنام البائسـة، 
تمـيش خلف الراعي كاألعمى دون أن تكلف نفسـها عناء التسـاؤل عن 
نوايا هذا الراعي، واىل أين سـيقودها.. ال تعـرف أنه لن يقودها يقيناً إىل 

مراعي الكأل، بل يقودها إىل الهالك واملوت. 
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اإلظسان إذا طا تئغظئ له افتثاث غضعن له طعصش وق غاثث تأغغثًا أو اإلظسان إذا طا تئغظئ له افتثاث غضعن له طعصش وق غاثث تأغغثًا أو 
طسارضًئ إق بسث أن غائني له وجه التص طسارضًئ إق بسث أن غائني له وجه التص 

 : خاص:
املعصية فعـًال تضاعف العتبارات أخـرى كما أن الله 
سـبحانه وتعاىل حتى بالنسـبة لنسـاء النبي {يَا ِنَسـاء 
بَيِّنٍَة يَُضاَعْف َلَها اْلَعذَاُب  النَِّبيِّ َمن يَأِْت ِمنُكنَّ ِبَفاِحَشٍة مُّ
} (األحزاب30) بنفـس املعصية التي لو حصلت  ِضْعَفـنْيِ
من هذه املرأة أو من هذه املرأة تعترب واحدة لكن تضاعف 
هنـا العتبـارات أخرى، فِمْن هـذه املرأة تعطـى جزاءها 
الطبيعي، لكن هذه املـرأة يضاعف لها العذاب العتبارات 

أخرى.
كذلك أن نسمع بأن الرسـول (صلوات الله عليه وعىل 
آلـه) قـال يف قاتل اإلمـام عيل بأنه أشـقى األمـة، القتل 
نفسـه جريمة كبرية، القتل جريمة كبرية، لكن أن يقتل 
هذا الشـخص، هذا الرجل العظيـم يف مرحلة خطرية، يف 
وضعيـة هي تعتـرب األمة يف أمـس الحاجـة إىل مثل هذا 
الرجل العظيم، تعترب جريمة كبرية جًدا جًدا جًدا، لدرجة 
أن أثرها يجلب الشـقاء عىل األمة، فسـمي أشـقى هذه 
األمة، كما سـمي عاقر ناقة ثمود أشـقى تلك األمة؛ ألنه 

جلب الشقاء عىل أمته كلها.
كذلـك يف قاتـل محمـد بـن عبد اللـه النفـس الزكية، 
يوجد خرب بأن عليه ثلث عذاب أهل النار؛ لنفس السـبب 
ولنفس االعتبار، هو قتـل نفس محرمة، لكن قتل نفس 
محرمة والعتبـارات أخرى اعتربت هـذه الجريمة كبرية 
جًدا جًدا لدرجة أنه أصبح مرتكبها مسـتحًقا بأن يعذب 
كثلث عذاب أهل النار هو لوحده؛ ألنه قتله وهو شـخص 
عظيـم، يف مرحلـة خطـرية، يف منعطف تاريخـي كانت 
األمـة يف أحوج مـا تكون إىل مثل هذا الشـخص يصحح، 
عندمـا انتهت الدولة األموية باإلمكان أن تسـتأنف األمة 

حياة أخرى جديدة عىل يد هذا الشـخص ومن سـيخلفه 
مـن أئمة أهل البيت، لكن قتل فتمكنت دولة بني العباس 
فأصبحت كدولة بني أمية بل أسوأ منها يف أشياء كثرية.

لنفهـم بأن الفسـاد، بأن املعصيـة يف أزمنة معينة، يف 
أوقـات معينة، العتبـارات معينة تكون كبـرية جًدا جًدا، 
يكفينا سـوًءا، يكفينا سـوًءا أننا نرصف أموالنا، وتميش 
أموالنـا إىل جيـوب اليهـود والنصارى رغًما عنـا! هذه يف 
حـد ذاتها مصيبة علينا حقيقـة؛ ألن كل الكماليات التي 
نشـرتيها، كل الرضوريـات التي نأخذهـا، األموال هذه، 
ماليـني الـدوالرات تمـيش إىل جيـوب أعدائنا مـن اليهود 
والنصارى، برتول املسلمني، خريات املسلمني كلها تصب 

يف جيوبهم!
هـذه مصيبة كبـرية، أما أن نخدمهـم أيًضا من جديد 
فيما يتعلق باإلفسـاد، أو نصبح يف حالـة معينة متولني 
لهـم، والتويل كما قـال اإلمام عيل: ((الـرايض بعمل قوم 
كالداخـل فيه معهم)) أن ترىض بعمله ولو تحت عناوين 
أخـرى، أن تجـد يف نفسـك ميـل إليهـم، أو إىل أوليائهم، 
املسـألة هي واحدة، تتوالهم أو تتـوىل أولياءهم؛ ألن من 
يتولهـم منا يصبح منهم، فمن نتـوىل نحن ممن هو منا 

متويل لهم نصبح نفس اليشء منهم نعوذ بالله. 
يف أذهـان الناس كلما يأتي موعظة، كلما يأتي حديث 
يتبـادر إلينـا الطاعـات واملعـايص املعروفـة، الطاعات 
واملعـايص املعروفة، وكأنه ما هناك أشـياء أخرى، هناك 
طاعات وواجبات مهمة جًدا جًدا نحن مقرصين فيها، بل 
ال نتذكرها، يوجد عبـادات اعتقادية، واجبات اعتقادية، 
أن تعتقدها كذلك نحن مهملني لها، ال نلتفت إليها، هناك 
معايص خطرية خارجة عن األشياء التي نعتربها قد هي 
مألوفـة أنها معايص هي يف نفسـها أيًضا خطرية ونحن 

ال نلتفت إليها. 
نحـن بطبيعتنا اليمنيـني بطبيعتنا فينـا تحليل كثري 
لألحـداث، ومـع تخازين القـات تقريبًـا يف أي بيت يف أي 
مـكان يحللـوا كل األحداث، ونبـدأ من أمريـكا إىل أقىص 
منطقـة، حتى أني أذكـر مرة ونحن مخزنـني يف صنعاء 
يف بيت الشـايف وكان عنده ضيف سـفري عمان أيام تلك 
األحداث بني الشطرين السـابقة، أحداث ما بني عيل عبد 
الله وعيل سـالم، بني الحزب االشرتاكي واملؤتمر، والناس 
مـالن تحليل، مـالن أخبار، مـالن.. فقال: أنتـم اليمنيني 
توجدون يف نفوسـكم قلًقا، وتوجدون يف نفوسـكم أيًضا 
رعبًا، وتحللون األحداث بطريقة أحيانًا تكون معكوسة، 
يخـرج الناس وهم يحملون هًمـا فيما يتعلق بحاجاتهم 
مـن [قمـح] أو نحـوه.. قـال هـذه طبيعـة يلمسـها يف 

اليمنيني غريبة.
التحليـل إذا كان تحليـالً إيجابياً وفهمـاً لألحداث عىل 
حقيقتهـا ليكـون يل موقف منها، موقـف إيماني.. ال أن 
أتلقى ما يقول اآلخرون وأتأثر باآلخرين، أنا يكون عندي 
قـدرة عىل أن أفهم األحـداث، وأن أفهم كيف أقف املوقف 

اإليماني منها، هذا جيد.
لكـن عندما يكـون النـاس يتحدثون بمـا يتحدث به 
اآلخـرون، ويحللـون تحاليـل قلـب يرتتـب عليهـا تأييد 
ومعارضـة، تأييـد ومعارضـة، هذه هي نفـس القضية 
الخطـرية، يخرج النـاس من مجلس معني بعـد تخزينة 
- وخاصـة إذا هي بزغة جيـدة وأذهان صافية واألريالت 
كلها تسـتقبل تأتـي تحاليل - ويخرج اإلنسـان وهو ما 
يدري، قد هو متجه ألن يصيل صالة املغرب والعشـاء ويف 
نُكْم َفِإنَُّه  علـم الله قد يكون ممن قـال: {َوَمن يَتََولَُّهـم مِّ
ِمنُْهْم} ما معنى منهم؟ ألم يقل هناك: اليهود والنصارى؟ 

ال تتخذوا، جاء باالسم ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، 
ُه ِمنُْهْم} يعني  نُكْم َفِإنـَّ فعند مـا يقول: {َوَمـن يَتََولَُّهم مِّ

ماذا فإنه من اليهود والنصارى. 
فيخرج واحد وال سمح الله وقد هو يهودي - متجه إىل 
املسـجد - من حيث ال يشعر، يهودي بغري زنانري، يهودي 
بغـري زنانري نتيجة التحليالت الخاطئـة والفهم الخاطئ 

وسهولة اتخاذ املوقف عىل حسب ما يسمع. 
الـيشء الـذي ال بد منـه أن اإلنسـان إذا مـا تبينت له 
األحـداث يكون لـه موقف بأنه ال يتخذ من داخل نفسـه 
تأييـد أو معارضـة إال بعـد أن يتبـني لـه وجـه الحق يف 
املسـألة، أو أن يـرى ممن يثق بهم يف فهمهـم يف تدينهم 

من قدواته لهم موقف من هذه املسألة فيقف موقفهم.
غري هذه تكون املسألة خطرية، تكون املسألة خطرية 
َل َعَليُْكْم ِيف  كما حكى الله سـبحانه وتعاىل قال: {َوَقـْد نَزَّ
اْلِكتَاِب أَْن إِذَا َسـِمْعتُْم آيَاِت الّلِه يَُكَفُر ِبَها َويُْسـتَْهَزأُ ِبَها 
ى يَُخوُضواْ ِيف َحِديٍث َغـرْيِِه إِنَُّكْم  َفـالَ تَْقُعـُدواْ َمَعُهْم َحتـَّ
ثْلُُهْم} (النسـاء140) ألم يقـل مثلهم؟ يخوضون يف  إِذًا مِّ
القـرآن يتحدثـوا عن آيات يف القرآن بسـخرية أو بنقد أو 
بـأي يشء من هذه، وأنـت هنا تزعم أنك مسـلم ومؤمن 
بالقرآن، لكن جلوسـك معهم قد تتأثر، أو جلوسك معهم 
وأنت سـاكت، يعترب تشـجيعاً ملـا هم عليـه يحولك هذا 
املوقف الذي أنت تتهاون به إىل أن يكون حكُمك حكَمهم.

الحظوا لخطورة املسألة كيف أن القرآن يتحدث: فإنه 
منهـم، إنكم إذًا مثلهـم، وإن أطعتموهم إنكم ملرشكون، 
يقـول لك: أنت مثل هذا، مثل هـذه الجهة التي أنت تقف 
موقفهـا، أنت مثل هذه الجهة التـي تتوالها، أنت حكمك 
حكم هذه الجهة التي تطيعها ولو يف مسـألة واحدة مما 

هي معصية لله سبحانه وتعاىل. 

طعما تطعرت السطعم.. ق تثرج سظ طةرد اقجاثثام فجئاب ذئغسغئ.. اهللا عع الثي جسطعا يف عثا الضعن
 - بحرى المتطعري:

 
(الغععد) أضاسعا سطعطاً سزغمئ.. واعامعا بـ(طا 

غفرصعن به بني املرء وزوجه)!!
ِهيْـُد الَقاِئـُد -َسَالُم اللِه َعَليْـِه- يف بداية   تحدث الشَّ
الدرس السادس من دروس رمضان عن اليهود وكيف 
أنهـم أضاعوا (علوماً عظيمة) نـزل بها امللكان ببابل 
(هـاروت ومـاروت)، ولم يهتمـوا إال بمـا فيه تدمري 
للبرشيـة حيث قـال: [لكن الحظ كيـف اليهود عندما 
انحطـوا انحطاطاً رهيبـاً جداً كان الـذي يهمهم من 
تلك العلوم، ومن تلك الحضارة الهامة: هو أن يتعلموا 
ما يفرقـون به بـني املرء وزوجـه! فأضاعـوا العلوم 
األُْخــَرى، أضاعوا علومـاً ابتنت عليهـا حضارة لهم 
هم يف عهد سـليمان كلها يف األخري تالشت، خالصة ما 
تبقى لديهم هي [علوم الشـعوذة] - مثلما يقولون - 

وما زال هذا لديهم إىل اآلن. 
إذاً وجدناهـم بسـبب أنهـم لـم يهتدوا بهـدي الله 
حطموا حضـارة قائمة، وأضاعوا علومـاً هامة جداً، 
هـذه الحالة ما تـزال قائمة فيهم إىل اآلن مـا تزال إىل 
اآلن الفكرة التي ما يزالون عليها هي تلك التي حكاها 
عنهـم كانت ُكــّل هدفهم من علـوم معينة: يفرقون 

بني املرء وزوجه]. 

(الغععد) غحضطعن تعثغثًا لتدارة الئحرغئ الغعم:ــ
وحّذر -َسَالُم اللِه َعَليْـِه- من النفوس التي يحملها 
اليهـود واملبتعـدة عن (هـدى الله)، حيث قـال: [اآلن 
العلـوم الحديثـة، هذه الحضـارة الحديثة هـذه أيضاً 
معرضة للنكسة عىل أيديهم هم فعالً، اآلن بعد الثورة 
الصناعيـة، وبعد ازدهار العلم حاولـوا أن يتغلغلوا يف 
داخل البلدان التي ازدهرت مثل: بريطانيا، يف فرنسـا، 
يف أمريـكا، أمريكا بالـذات قد تكون أمريـكا من أبرز 
البلـدان اآلن يف مجـال العلـوم بـل سـمعنا يف الفـرتة 
القريبـة: بأنهـا ربما قد تكـون تجـاوزت أوروبا بما 
يسـاوي أربعني سـنة، بالنسـبة ألمريـكا. الحضارة، 
العلـم الـذي عليـه أمريـكا، وبلـدان أوروبـا، والعالم 
كلـه معرض أيضـاً لالنهيار عـىل أيديهم، هـم لديهم 
اهتمامـات معينة اهتمامات هـي أيضاً ال يبالون من 
أجلها أن يتحطم ُكـّل يشء فينطلقون بنفس الفكرة: 

التفريق تجدهم مثالًَ اآلن يفرقون بني اإلنَْسان ودينه، 
بني اإلنَْسـان وربه، بني املسـلم وكتابـه، يفرقون بني 
األمـم، يجزؤونها، يفرقـون ما بني الحاكم وشـعبه، 
أليست سياسة بارزة اآلن؟ قضية بارزة اآلن: موضوع 
التفريـق ما بـني الدولـة والشـعب، بغـض النظر أن 
تكون دولة مسـتقيمة، أَْو دولة غري مستقيمة أعني: 
بالنسـبة  كسياسـتهم  إليـران  بالنسـبة  سياسـتهم 
للسـعودية تماماً مع الفارق الكبـري ما بني النظام يف 
السـعودية والنظام يف إيران، التفريق ما بني الشـعب 
والحاكم. يسـوقون العالم اآلن يسـوقون تلك البلدان 
التـي امتلكـت حضـارة عاليـة، واحتضنـت علومـاً 
مهمة يسـوقونها إىل مـاذا؟ إىل حالة قد تؤدي فعالً إىل 
خسـارة علمية رهيبـة، إىل خسـارة حضارية رهيبة. 
هم يـرون بأنه ليـس بإمكانهم أن يحكمـوا العالم - 
لديهـم مطمع معـني: أن يسـيطروا عـىل العالم - إال 
بعـد أن يدخلوا العالم يف رصاعـات رهيبة جداً بالطبع 
تكون يف نتيجتها رضب مصالـح، املفاعالت، املعامل، 
الخـرباء، علمـاء، مدارس، جامعات كلهـا ترضب، إذاً 
فهم كانوا وراء تحطيم الحضارات السـابقة، وضياع 
العلوم السـابقة واآلن هم يف الطريق لنفس ما عملوه 

يف املايض..].. 

عثى اهللا عع (الدماظُئ) لئصاء السطعم العاطئ:ـ
واسـتطرد -َسـَالُم اللـِه َعَليْـِه- قائـالً: [مجمل ما 
قدمه الله سبحانه وتعاىل، وما ذكره عن بني إرسائيل، 
بمـا فيهـا النقطة هـذه: أن أية أمة تصـل يف علومها 
إىل درجـة عاليـة هي معرضـة للتاليش بسـبب ماذا؟ 
أنها ليسـت مهتدية بهدي الله، أن هدى الله سـبحانه 
وتعـاىل هو من أهـم الضمانات لبقـاء العلوم الهامة، 
من أهم الضمانات التي تبنى عليها الحضارات وتدوم 

وتستمر. 
إذاً فمـا نراه اليوم بالنسـبة لليهود ليـس جديداً يف 
الواقـع، وكثري من املحللني يذكـرون بأنه اآلن أمريكا 
هي معرضة لالنهيار هي، بخرباتها العالية، بعلومها، 
بـكل ما عندهـا معرضة لالنهيار عىل يـد من؟ عىل يد 
اليهـود فضالً عن باقي األمـم؛ ولهذا ترى كيف أصبح 
الكثـري يضجـون منهـم اآلن، العالـم اآلن يضـج من 
اليهـود، يف مؤتمـر القمـة اإلسـالمية سـمعنا الوزير 

املاليزي عندما تحدث عن اليهود، وحصل تأييد له من 
أطـراف كثرية؛ ضجة مـن املناطق التـي لليهود نفوذ 
فيهـا وهيمنة مبارشة عليهـا كثري من الكتابات حتى 
كتابـات هنا يف اليمن أذكر يف بحث جميل يف مجلة من 
مجـالت الجيش يذكـر خطورة السياسـة اإلرسائيلية 
وخطـط اليهود عىل أمريكا نفسـها، تؤدي إىل تحطيم 

أمريكا نفسها]. 
وقـال أيضـاً: [اآلن البـرش كلهـم يصيحـون بأنه 
احتمـال تحصـل حـروب رهيبـة يعنـي كلهـم اآلن 
يصيحـون مـن نتاج العلـم أليس من نتـاج العلم وما 
توصل إليه اآلخرون يف علومهم؟ أصبح اآلن يمثل رشاً 
كبرياً من الذي جعل املسـألة بهذا الشـكل؟ هم هؤالء 
أهل الكتاب اليهود بالذات الذين كانوا عىل هذا النحو. 
إذاً فمعنـى هذه لو يفهم الكل بمـا فيهم األمريكيون 
أنفسـهم بما فيهـم األوروبيون بأن اليهود يشـكلون 
خطـورة عـىل البرشيـة بكلهـا الخطورة عـىل البرش 
جميعاً عىل اختالف دياناتهم عىل اختالف جنسـياتهم 

وبلدانهم]. 

الثغظ لغج (أشغعن الحسعب)!!
ويف ذات السـياق أّكـد -َسَالُم اللِه َعَليْـِه- بأن الدين 
ليس سـبب تخلف األمم، حيـث قـال: [إذاً مثلما قلنا 
باألمس ال يتصور اإلنَْسـان... ألنـه ربما قد يكون من 
حسـن حظنا نحن يف الزمن هـذا أن رأينا البلدان التي 
احتضنت العلم: هي معرضة لالنهيار وبالشـكل الذي 
تـرى فعالً بأن تلـك األمم كانت بحاجـة إىل هدي الله، 
تهتـدي بهـدي الله: فيمـا يتعلق بنظامها السـيايس، 
فيما يتعلق باقتصادها، فيما يتعلق بحركتها بشـكل 
عام، فهذا مثل مهم جداً نستطيع نحن عندما نتحدث 
مع اآلخرين، أَْو نسـمع من آخريـن ممن يحاولون أن 
يعتربوا هذا الدين، أَْو يعتربوا الدين بشـكل عام يؤدي 
إىل تخلـف الشـعوب واألمـم وإىل التأخـر، واملفروض 
نرتك هذه األشـياء، ونلحق بركاب اآلخرين! أنت الحظ 
اآلخريـن إذَا لديـك فكـرة وفهم، اآلخـرون معرضون 
لنكسـة رهيبـة، وخسـارة للبرشية فيمـا لديهم من 
علـوم، ما السـبب يف ذلك؟ بالتأكيد هـم كانوا بحاجة 
إىل يشء يشـكل ضمانـة بالنسـبة لهـذه الحضـارة، 
وهـذه العلوم هو ماذا؟ هو هدي الله. إذاً فهذا يعطينا 

ثقـة بأن هدي الله سـبحانه وتعـاىل املتمثل يف القرآن 
الكريم، دينه املتمثل يف اإلسالم بشكل عام هو من أهم 
ما تحتاج إليه البرشية بشـكل عام لتسـتقيم يف ُكـّل 

شؤونها، وليبقى ثابتاً ومتنامياً ومثمراً]. 

السطط ضان (طاطعرًا) يف سعث الظئغ جطغمان أضبر طظ 
غعطظا عثا:ــ

ـِهيْـد الَقاِئـد -َسـَالُم اللِه َعَليْـِه-، يف  واسـتمر الشَّ
رشح اآليـات، حيث قـال: [، أي يشء تتوصل إليه من 
العلوم مثلما توصلت إليه اآلن، وربما قد يكون يف علم 
الله وما تدل عليه أيضاً اآلية هذه السابقة وما تدل عليه 
قصة: {أَنَا آِتيَك ِبِه َقبَْل أَْن يَْرتَدَّ إَِليَْك َطْرُفَك}(النمل: من 
اآلية40) أنه قد نكون ربما ما نزال متأخرين بالنسبة 
لعلوم سابقة ضاعت، اآلن العلم الحديث لم يستطع إىل 
اآلن أن يفـرس كيف تمت عمليـة نقل [عرش بلقيس] 
إىل فلسـطني، من اليمن إىل فلسطني لم يستطيعوا أن 
يفرسوا تفسرياً مقبوالً ومنطقياً ومعقوالً فيما يتعلق 
ببنـاء [األهـرام] يف مرص ما تـزال هاتـان القضيتان 
لغـزاً علمياً فعالً، معنى هذا أن اللـه عندما قال: {َوَما 
أُوتِيتُْم ِمَن اْلِعْلـِم إِالَّ َقِليالً}(اإلرساء: من اآلية85) ذلك 
العلم بكله الذي وصل إىل الدرجة هذه استخدام أشياء 
أُْخــَرى يتم بسـببها التوصل إىل أشـياء مـا تزال لحد 
اآلن لغـزاً، فالعلم الحديث اآلن هـو ما يزال فعالً قليالً 
ما يزال قليالً بالنسـبة لعلوم ضاعت سـابقاً وما يزال 
الكل قليال مما آتاه الله سـبحانه وتعـاىل {َوَما أُوتِيتُْم 
ِمـَن اْلِعْلِم إِالَّ َقِليـالً}(اإلرساء: من اآلية85) هذه كانت 
مشكلة وما تزال مشـكلة فعالً ويتم التلبيس بها عىل 
كثري مـن الناس يف قضية التحرض والحضارة والعلوم 
يتصـورون بـأن معنـاه نـرتك هـذه األشـياء ونلحق 
باآلخريـن! الحـظ اآلخريـن اآلن العلـوم الراقية كيف 
أصبحت معرضة لالنهيار عـىل يد من؟ من حكى الله 
هنـا يف القرآن بأنـه طبع عىل قلوبهم ممـن قالوا عن 
أنفسـهم بأن قلوبهم غلـف، إذاً ألم تكن تلك الحضارة 
أَْو تلـك العلوم بحاجة إىل يشء يشـكل ضمانة لبقائها 
يشـكل ضمانـة ألن تبقى مسـتمرة تنتـج إنتاج خري 

للناس؟].. 
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 : طاابسات
حّذر القيادي يف حركة الجهاد اإلسالمي، 
االحتـالل  الثالثـاء،  أمـس  املدلـل،  أحمـد 
الصهيوني من املسـاس بحياة األسري خليل 
عواودة املرضب عن الطعام لليوم 111 عىل 
التـوايل؛ رفًضـا العتقالـه اإلداري، ويواجه 

أوضاعاً صحية صعبة للغاية. 
وقـال القيادي املدلـل، يف كلمة له مؤتمر 
صحفي حـول أوضاع األسـري املرضب عن 
الطعام خليل عواودة وسـط مدينة غزة: إن 
«حركة الجهاد اإلسـالمي تحمـل االحتالل 
املسـؤولية الكاملة عن حياة األسـري خليل 
عـواودة»، مؤّكــداً أن الحركـة ال يمكن أن 

تقف متفرجة أمام هذه الجريمة. 
َوأََضـاَف القيـادي يف الجهاد، أن الجميع 
تفاجئ يف نقد سـلطات االحتالل يف اإلفراج 
عـن األسـري عـواودة وإعادتـه اعتقالـه، 
موضًحـا أن االحتالل يواصل عدم الكشـف 
عن حالته الصحية املتدهـورة، الفتاً إىل أنه 

يعيش «املوت البطيء». 

وشـّدد املدلل، عـىل أن االحتـالل يرتكب 
جريمـة مرتاكمـة بحق األسـري كـون أنه 
يمنع السـماح لعائالتـه ومحامية بزيارته 

ويستخدم سياسة اإلهمال الطبي نحوه. 
وطالـب القيـاديُّ يف الجهـاد، منظمات 
حقوق اإلنسـان واملعنية والجامعة العربية 

بالتدخـل الفـوري؛ ِمـن أجـِل إنقـاذ حياة 
األسـري البطـل خليـل عـواودة قبـل قوات 

األوان. 
ودعا منظمة الصحـة العاملية، برضورة 
التدخل العاجل وممارسـة دورها يف تقديم 
العالج لألسري واالطالع عىل حالته الصحية. 

 : طاابسات
كشفت صحيفة «وول سرتيت 
جورنـال» األمريكية أنّه يف شـهر 
مايو املايض، ُعقد اجتماع رسي يف 
رشم الشـيخ بمشاركة مسؤولني 
من جيش االحتـالل ومن الجيش 
االجتمـاع  وتنـاول  السـعودّي، 
تشـّكله  الـذي  التهديـد  «قضيـة 

الطائرات املسرّية من إيران». 
الصحيفـة،  تقريـر  وبحسـب 
يف  املشـاركني  بـني  «مـن  َفــإنَّ 
االجتماع كان رئيس هيئة األركان 
كوخـايف  آفيـف  «اإلرسائيليـة» 
العامـة  األركان  هيئـة  ورئيـس 
للقوات املسلحة السعوديّة فياض 

بن حامد الروييل». 
وقـال التقرير: «إن ممثلني من 
قطر، واألردن، ومرص، واإلمارات، 
والبحريـن تواجـدوا يف االجتماع، 
وناقشوا ما ُوصف بأنه «خطوات 
أولية» تجاه التعاون»، والجلسة، 
بحسـب التقريـر، هي اسـتمرار 
لسلسـلة من النقاشـات الرسية 
بني ممثلني مـن الجانبني تناولت 
مـن  والحمايـة  الرصـد  قضايـا 

التهديدات الجوية. 
عـىل  مطلعـون  مسـؤولون 
التفاصيـل قالوا: «إن املشـاركني 
اتفقوا بشـكل أََسـايس عـىل آلية 

للتهديـدات  الفـوري  للتحديـث 
الجويـة، عـن طريق الهاتـف أَو 
وأَشـاَر  املحوسـبة»،  األنظمـة 
املسـؤولون إىل أّن الحديـث يدور 
وأن  ملزمـة،  قـرارات غـري  عـن 
املرحلـة القادمـة هـي محاولـة 
يف  السياسـية  القيـادة  لتسـخري 
ُكـّل دولة لصياغة آليات اإلنذار. 

وذكر التقرير، «أنـه عىل مدار 
عرشات السنوات اعتُرب مثل هكذا 
تعـاون غري ممكـن»، الفتاً إىل أن 
قادة الجيش األمريكي يف املنطقة 
العربية  الجيوش  تشجيع  حاولوا 
«الدفاعـي»  باملجـال  للتعـاون 
الجوي بـدون إرشاك «إرسائيل»، 
لكن دخول العـدّو أصبح ممكنًا؛ 
املخـاوف  «تضاعـف  بَسـبِب 
مـن اإليرانيـني» والتوقيـع عـىل 

اتّفاقيات «ابراهام» التطبيعية يف 
يناير العام املايض. 

والدول  «إرسائيـل»  ورفضـت 
العربيـة - باسـتثناء اإلمـارات - 

التعقيب عىل التقرير. 
يف  أنـه  إىل  التقريـر  ولفـت 
الوقـت الـذي تركز فيـه الواليات 
روسـيا  عىل  اهتمامهـا  املتحـدة 
والصـني، َفــإنَّ الـدول العربيـة 
التقنيـات  إىل  اهتمامهـا  يتجـه 
األمنية  واملنتجات  «اإلرسائيليـة» 

املحلية. 
وكان وزير الحرب «اإلرسائييل» 
بينـي غانتـس قد قال األسـبوع 
املايض: «إن اتّفاًقـا دفاعيٍّا جويٍّا 
ا يجري تشـكيله»، وزعم  إقليميّـٍ
أنّه جرت عدة محاوالت «إيرانية» 
عربية  ودول  ملهاجمة «إرسائيل» 

ورصح  إحباطهـا».  «تـم  وقـد 
مسـؤول «إرسائيـيل» لصحيفـة 
أّن  جورنـال»:  سـرتيت  «وول 
«هذه اآللية ال زالت قيد اإلنشـاء، 
لكنه اعـرتف بوجود رشاكة لهذه 
الخطـوة والتـي يعتـرب الكشـف 
عنها يف هذه املرحلة أمرا حساسا 

جًدا». 
يف  العربيـة  الشـؤون  مراسـل 
إيهـود  العربيـة،   «12 «القنـاة 
يعري، نقل عـن مصادر أمريكية 
ال  األمـر  «إن  قولهـا:  موثوقـة، 
يتعلـق بناتـو رشق أوسـطي أَو 
حلـف «إرسائيـيل» عربـي وأمور 
أُخـرى، بل برتتيبـات وتفاهمات 
القيـادة  سـياق  ضمـن  تجـري 
الوسطى األمريكية، املسؤولة عن 
الـرشق األوسـط، َحيـُث انضمت 
إليهـا «إرسائيـل» بعـد أن كانت 
لسنوات معزولة وكانت جزءا من 

القيادة األمريكية يف أُوُروبا. 
وبحسـب املصـادر األمريكية، 
إليجـاد  هـو  «التوّجــه  َفــإنَّ 
تعاون اسـتخباري، ويف نشاطات 
عمليـات  وتحديـد  تشـخيص 
مجنحـة  لصواريـخ  إطـالق 
وطائرات مسـرية وأمور من هذا 
النـوع، كذلـك تبـادل معلومـات 
تكنولوجية، مؤّكـدًة أن ُكـّل يشء 

يجري تحت الرعاية األمريكية. 

 : وضاقت
عىل خلفية اجتماع عسـكري ثنائي رفيع 
املسـتوى بني كيان العدّو والسـعوديّة تناول 
ما سـمي بـ»تهديدات املسـرّيات اإليرانية»، 
أّكـد وزير الحـرب الصهيوني بيني غانتس، 
أمـس األول، أّن «»إرسائيل» تتعاون مع دول 
املنطقة ضد طهران، وليس فقط يف موضوع 

«الدفاع» الجوي». 
أحرونوت»  صحيفة «يديعـوت  وبحسـب 
«اإلرسائيلية»، قال غانتس خالل مشـاركته 
«أزرق  لفـان»  «كحـول  كتلتـه  جلسـة  يف 
أبيـض»: «يف موضوع األمن، سياسـتنا هي 
العمـل كأنـه ال توجـد انتخابات، مـن املهم 
لنا التذكري بأن الرشق األوسـط وتحدياته ال 
تنتظرنا»، ُمضيفاً أّن «»إرسائيل» ال تعارض 

اتّفاقا نوويًا بل تعارض اتّفاقا سـيئًا.. «هذا 
موقفنا، والذي نقلناه إىل أصدقائنا يف العالم» 

وفق زعمه. 
ولفـت إىل، «أننـا مع اسـتئناٍف املباحثات 
النووية، سنواصل العمل مع الواليات املتحدة 
ودول أُخرى حتى نؤثر عىل صياغة االتّفاق». 
بأُخـرى،  أَو  «بطريقـة  غانتـس:  وتابـع 
سنواصل بإرصار «الدفاع» عن أنفسنا، لبناء 
قوة، للعمل ضد إيران وأن نكون مسـتعدين 
لكل سيناريو»، وقال: «كما هو معروف لكم، 
نحن نبني رشاكتنا الواسـعة مع دول أُخرى 
يف املنطقـة لضمـان رشق أوسـط «آمنًـا»، 
«مستقرٍّا ومزدهًرا».. فيما يتعلق بـ»الدفاع» 
الجوي وأبعاد أُخرى، رشق أوسـط مسـتقر 
هو مصلحـة عاملية، إقليميـة و»إرسائيلية» 

أوًال وقبل ُكـّل يشء». 

كما تطـّرق غانتـس إىل الزيـارة املتوقعة 
لـألرايض  بايـدن  جـو  األمريكـي  للرئيـس 
املحتّلـة يف 13يوليو القـادم، وقال: «نتحرض 
جميعـاً لزيـارة الرئيـس جو بايـدن»، وآمل 
أن «يكـون لدينـا اخرتاق بشـأن قدرتنا عىل 
العمل بتصميم املنطقة ومواجهة «العدوانية 
اإليرانيـة» يف املنطقـة بأرسها» عـىل َحــّد 

تعبريه. 
وختـم غانتس قائـًال: «سـنواصل العمل 
بتعاون كامل بني كافة مركبات الحكومة». 

ولفتـت صحيفـة «يديعـوت أحرونـوت» 
إىل أن «سـباًقا ضـد الزمـن يجري مـن وراء 
الكواليـس يف محاولة للتوصـل إىل تفاهمات 
حول التطبيع مع السـعوديّة، والهدف حول 
املوضـوع حتـى قبل زيارة بايـدن إىل الرشق 

األوسط». 

الطعاء جقطغ: الضغاُن الخعغعظغ 
غري صادر سطى الثشاع سظ ظفسه

 : وضاقت
أّكــد القائـُد العام لقـوات حرس الثورة اإلسـالمية، 
الكيـان  أن  الثالثـاء،  أمـس  سـالمي،  حسـني  اللـواء 
الصهيونـي غري قادر عىل الدفاع عن نفسـه وهو كيان 
بال سياسـة بالكامل، لكن السؤال املهم هو كيف تعتمد 

عليه بعض الدول اإلسالمية. 
وخالل لقـاء رئيس اللجنة املشـرتكة ألركان الجيش 
الباكسـتاني اللـواء نديـم رضـا، رّحـب اللواء سـالمي 
بالوفد الباكستاني 
العالقات  إىل  َولفت 
والثقافية  الدينيـة 
يخيـة  ر لتا ا و
والعميقة  الوثيقة 
وكذلك  البلدين  بني 
قواتهمـا  بـني 
وقال:  العسـكرية 
دولتـان  «نحـن 
وهناك  مسـلمتان 
غنيـة  ثقافـة 
تربـط  مشـرتكة 
باإلضافة  الشعبني 
إىل حسن الجوار». 
القائـد  وأّكــد 
لحـرس  العـام 
اإلسـالمية،  الثورة 
أنه تاريخ العالقات الثنائية بني البلدين يجسد الصداقة 
القواسـم  هـذه  جانـب  «إىل  وقـال:  بينهمـا  واألخـوة 
املشـرتكة القوية والعميقة بني إيران وباكستان وهناك 
أعداء مشـرتكون للبلدين؛ باعتبَارهما جـزء من العالم 

اإلسالمي». 
ووصـف اللواء سـالمي الكيان الصهيونـي املغتصب 
بأنه عدو العالم اإلسـالمي واإلنسانية، وذكر أن أمريكا 

هي تدعم الصهاينة وهي عدو الحكومة اإلسالمية». 
وأَشاَر إىل قيام بعض حكام املنطقة بتطبيع العالقات 
مـع الصهاينة الذيـن يقتلون األطفال وقـال أن مصري 
مؤلـم ينتظر هؤالء الحكام، وأضاف: «إن السـؤال املهم 
الـذي يطرح نفسـه هنا هـو كيف يعتمد بعـض الدول 
اإلسـالمية عىل الكيان الصهيونـي يف األمن أَو االقتصاد 
بينمـا أن هذا الكيان عاجز عن الدفاع عن نفسـه وهو 

كيان يفتقر إىل السياسة بالكامل». 
ولفـت إىل أن تواجـد األمريكيـني يف العالم اإلسـالمي 
لن يجلب له شـيئاً سوى االنقسامات الكبرية والحروب 
األهليـة الطويلة وتدمري املنازل وترشيد الناس وحرمان 
الـدول اإلسـالمية من ثرواتهـا وانعدام األمن وانتشـار 
الفقـر والتخلـف وقـال: «عندمـا ننظر إىل أفغانسـتان 
نرى تدخل األمريكيني يف العالم اإلسـالمي وانعكاسـاته 
السـلبية وأن افغانسـتان تعانـي مـن هـذه التدخالت 
األمريكية املدّمـرة كما يعاني منها الشـعب والحكومة 

يف باكستان بشكل أخر». 
َوأّكـد سـالمي: «بعـون الله يرتاجُع أعداؤنـا َحـاليٍّا، 

ونأمل أن تستعيد هذه الدول استقاللها بثقة». 
مـن جانبـه، أشـار رئيس اللجنـة املشـرتكة ألركان 
الجيـش الباكسـتاني اللواء نديم رضا يف هـذا االجتماع 
إىل القواسـم املشـرتكة الكبـرية بـني باكسـتان وإيران 
واعترب االنقسـام وإثـارة الخالفات يف العالم اإلسـالمي 
نتيجـة املخّططات األمريكيـة والغربية واضاف: «غادر 
األمريكيـون أفغانسـتان بعـد عرشيـن عامـاً تاركـني 

وراءهم انعدام األمن واالستقرار». 

الخثر غعاجط رئاجئ السراق بَسئِإ 
الاأخر يف تعصغع صاظعن تةرغط 

الاطئغع
 : وضاقت

وّجه زعيُم التيـار الصدري يف العراق، مقتدى الصدر، 
انتقـاداً شـديد اللهجة إىل رئاسـة الجمهورية؛ بَسـبِب 
التأخـر يف توقيـع قانـون تجريـم التطبيع مـع الكيان 

الصهيوني. 
ا جداً أن  وقال الصدر يف تغريدة: إنه «من املخجل ِجـدٍّ
يرفض ما يسمى برئيس جمهورية العراق التوقيع عىل 

قانون تجريم التطبيع». 
وأضـاف: أنـه «مـن املعيـب عـىل الشـعب أن يكون 
رئيسـهم تطبيعيـاً وغـري وطنـي بـل تبعي للغـرب أَو 

الرشق»، عىل َحــّد تعبريه. 
وتابـع الصدر: «إنـي أبرأ من جريمته هـذه أمام الله 
وأمام الشعب العراقي وأأسف لرتشيحه ملنصب الرئاسة 

سابًقا والحقاً». 
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ضطمئ أخغرة

ُطتاولاُضط شاحطئ 
وخظساُء سطغضط بسغثة 

خثغةئ المّري   

قالهـا قاِئُد الثورة ِبُكل ثقـة وِمصداقية: «صنعاء 
بعيـدة، قولـوا له الريـاض أقرب» صنعـاُء عاصمة 
العواصم، والقلب النابض، الرشايني املتصلة بالشعب 
األبـي، صنعاُء األبية، فيها الكرامـة والُحرية، أرض 
األصالة والحضارة، التي يُريُد األعداُء السيطرَة عليها 
واحتاللها، سـُهولها وأرضهـا وِجبالهـا ووديانها، 
ولكنُهم فشلوا، وفشـلت ُمحاولتُُهم ومخّططاتُُهم، 
وباءوا بالهزيمـِة والخرسان، وصنعاء عليهم بعيدة 

أبعَد من عني الشمس. 
تحالـُف العدوان يسـعى ِبكل ما يمتِلـُك من قوة، 
وُمسـتمرٌّ يف التوجه واالحتالل، يسعى إىل تدمري هذا 
الشـعب، ولـم يُحّقق أي هدف، بل يخـاُف ويرتجُف 
من الشـعب اليمنـي ويُراِهـُن عىل أمريـكا والدعم 
األمريكي، وفشـل يف التَحّرك والزحف، ومهما حاول 
يف التقـدم انهـزم وانكرس، والشـعب صـرب ومن ثّم 

انترص. 
أيُّهـا األعداء: أوقفوا العدوان، وُفكُّوا عنا الحصار، 
فلـن تُحّققـوا أيَّ انتصار، فال فائدَة مـن العنجهية 
واالسـتمرار، فالشعب يف تَحّرك واسـتنفار، كفاُكم 

هزائم وكفوا عن استكباركم. 
نحُن شعٌب ُمتمسك بحبل الّله، وواثق ِبنرص الّله، 
وُمتـوكل عىل الّله، ولن يعيش حالة العبودية إال لّله، 

كما قالها قائُد املسرية يحفظه الّله. 
لقد أراد األعداُء السـيطرَة عىل صنعاء واستهداف 
امُلواطنـني فيهـا، وزعزعـة األمـن واألمـان، وُهنـا 
قصفوا، وُهنالك دّمـروا، ولكن جاء الرد، واسـتنفر 
الشـعُب وصرب، وواجهه بقـوة اإليمان، وكرس قرن 
الشـيطان، لقـد أرادوا احتالَل صنعاء يف أسـبوع أَو 
أسـبوعني، فإذا ِبها قد مضت سـبعَة أعـوام ونحُن 
نميض يف العام الثامن، وأصبحوا ُمؤمنني بالهزيمة، 
والدليـل هـي آخر جريمـة، التـي يندى لهـا جبني 
اإلنسـانية، وسـوف يفشـلون يف ُكــّل ٌمحاوالتهم 

الشيطانية. 
نحُن شـعب لن نذل أو نسـتكني، وُحريتنا كرامٌة 
ودين، ونحُن شـعُب النضال والصمـود، لن تُخيَفنا 
ُمحاولِتهم يف ُكـلِّ حني، وسـوف نبقى ُمتوكلني عىل 
الّلـه وُمعتمدين، وِبنرصه واثقـني، ونقول ونُرّددها 
لـُكل األعـداء والفاشـلني: «صنعـاء عليكـم بعيدة 

والرياض أقرب».

الظفاُق أخطُر أطراض السخر التثغث
طعجى المطغضغ 

النفاُق مـرٌض خطريٌ ينخُر بُنياَن املجتمع 

اإلسـالمي ويهـدُم مقوماتـه، فتسـوُد فيه 

الفوىض والالمسؤولية ويكثُُر التخاذُُل أمام 

املسـؤوليات، وتضيُع الِهَمُم ساعَة الشدائد 

والكوارث والحروب. 

مظاهـُر النفاق كثريٌة منهـا: ُحبُّ الكفار 

أعدائهـم،  إىل  املسـلمني  أرسار  وترسيـُب  ومواالتهـم، 

وإثـارُة الفتن وتطويلها؛ لذا نعـرُف َمـا هو ِرسُّ حديث 

رسـول الله -صىل اللـه عليه وآله وسـلم-، وهو يحذُِّر 

من النفاق وصفاته التي حّددهـا، فكانت الخيانُة أوىل 

عالماتـه، ثـم الكـذب َونقـض املعاهـدات والفجور يف 

املخاصمة واالختالف. 

فاملنافق إذَا اؤتمن يف مال، أو ِعرض، أَو ِرس، أَو وظيفة، 

اها فال يؤديها  أو عبادٍة، َفـإنَّه ال يـؤدِّي أمانتَه، وإن أدَّ

عـىل الوجه املـرشوع؛ لذا كان الخائـُن منافقاً، كما أن 

الكذَب هو اإلخباُر بخـالف الواقِع مع العلم بأنه كذب، 

واللُه سـبحانَه قـد وّجهنا إىل أية فئة ننتمـي: «َوُكونُوا 

اِدِقنَي»، أمر رصيٌح وواضح، فلماذا  َمَع الصَّ

نكذب ونقلِّب الحقائق؟! 

ولعـّل الغدَر من أسـوأ صفـات املنافقني، 

وهو نقُض العهـد رساً دون إعالن، فهو من 

صفـاِت الجبنـاء وال يقـوم به إال خسـيٌس 

خائـن؛ ألَنَّ املسـلَم يَفي بما التـزم به حتى 

ال تصيبَـه صفٌة مـن صفات املنافـني: «إِنَّ 

ْرِك اْألَْسَفِل ِمَن النَّاِر».  اْلُمنَاِفِقنَي ِيف الدَّ

والفجـوُر هو العـدوُل عن الَحـقِّ إىل الظلم، وقد نهى 

رسـوُل الله –صىل اللُه عليه وعىل آله وسلم- أن تطوَل 

فـرتُة الِخصام فـوق ثالث ليال، لكـن املنافَق ال تنطفئُ 

نفُسـه من لهيِب الِخصـاِم، يظل حاقداً يفّكـر بالغدِر 

واالحتيال وكيف ينتقم، فنفسـه ال تسامح وال تصفح، 

فاليوم ابتُلينـا بالنفاق يف ُكـلِّ املجاالت، سـواًء النفاق 

السيايس أَو الغدر االجتماعي أَو الكذب املمنهج واملؤوَّل.

نسـأُل اللـَه أن يَُجنِّبَنـا هـذا املـرَض املقيـت، والداَء 

الُعضال. 


