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2
السبت

العدد

24 ذي الحجة 1443هـ..
23 يوليو 2022م

(1441)
 

 : خاص
األمريكـي  العـدوان  قـوى  تواصـُل 
السعودّي اإلماراتي قرصنتَها السافرَة عىل 
سـفن املشـتقات النفطية عىل الرغم من 
اسـتمرار فرتة تمديد الُهدنة، وسط صمت 
أممـي مطبق، وهو األمر الـذي يفاقُم من 
معانـاة املواطنني ويقّوُض جهوَد السـالم 

الجارية. 
ويف ترصيحات للمسرية، أمس الجمعة، 
أّكــد املدير العام التنفيـذي لرشكة النفط 
اليمنية عمـار األرضعي، أن املمثل األممي 
يسـتمر يف التضليـل بشـأن العـدد الـكيل 
للسفن الواصلة إىل ميناء الحديدة، ُمضيفاً 
”نسـتغرب أن يقوَل غروندبرغ إن السفن 
تخضع لإلجراءات فيما هي تقتاد من قبل 
دول العـدوان بعد حصولها عىل التصاريح 

األممية الالزمة“. 
وقـال املهنـدس عمـار األرضعـي: إن 
إجمـايل  هـي  سـفينة  وعرشيـن  «أربعـاً 
ما تـم دخولـه عرب مينـاء الحديـدة وفق 
الخـط الزمني للُهدنـة»، مؤّكــداً أن ُكـّل 
السـفن التـي وصلـت إىل مينـاء الحديدة 

تعرضـت للقرصنة واالحتجـاز، فيما كان 
مـن املفرتض دخـول 36 سـفينة نفطية 
عـرب ميناء الحديدة حسـب مـا نص عليه 
اتّفاق الُهدنـة التي أعلنتهـا األمم املتحدة 
يف  تمديدهـا  وجـرى  2022/4/2م  يف 
2022/6/2 م وستنتهي يف 2022/8/2م، 
ليتبني حجـم الخرق السـعودّي األمريكي 
اإلماراتي األممي لهذا الجانب املحوري من 

جوانب الُهدنة. 
وتطـرق املهنـدس االرضعـي أن هناك 
نهبـاً ألكثر من مليونَـي برميل من النفط 

الخام شهرياً عرب املوانئ املحتّلة. 
وكان األرضعـي قد أوضـح يف تغريدة، 
أمـس األول أنـه «بالنسـبة للسـفن التي 
مينـاء  إىل  ودخلـت  عنهـا  اإلفـراج  تـم 
الحديدة خالل العـام 2021م صحيح أنها 
23 سـفينة وقـود لكـن مـا لـم تقومون 
بتوضيحه أن منها 18 سـفينه تتبع األمم 
املتحـدة ومصانـع القطـاع الخـاص أمـا 
الشـعب اليمني فليس لديه منها سـوى 5 
سـفن وقود فقط لالسـتهالك العام خالل 
عـام 2021م»، وهـو األمر الذي يكشـف 
التواطـؤ األممي يف التعامـل مع الحاجات 
اإلنسـانية، َحيُث تسـتطيع إدَخال السفن 

ـة بهـا دون أن تحتـاَج  النفطيـة الَخاصَّ
لإلذن من دول العدوان، يف حني أن السـفن 
النفطية املرتبطة بحاجة الشـعب اليمني، 
مبـارشاً،  وتواطـؤاً  أمميـاً  تشـهد عجـزاً 
ليتأّكــد للجميـع مـدى التمسـك األممي 

باالبتزاز واملساومة غري املرشوعة. 
ولفت األرضعي إىل أن  4 سفن محتجزة 

ا أمـام سـواحل جيـزان جميعهـا  َحـاليّـٍ
خضعت للتفتيـش وحصلت عىل تصاريح 
دخول من UNVIM التابعة لألمم املتحدة. 
وكان املتحدث الرسـمي لرشكة النفط 
اليمنـي، عصـام املتـوكل، قـد أعلـن عن 
قرصنـة جديـدة لـدول العـدوان، وقال يف 
ترصيحـات له: «بقيـادة أمريكا احتجزت 

دوُل العدوان سـفينة الديزل «بي إس إس 
إنريجـي» املحملة بأكثر مـن 28 ألَف طن 
رغـم تفتيشـها وحصولهـا عـىل ترصيح 

دخول من األمم املتحدة. 
وأّكـد أن األمم املتحدة التي لم تتخذ أي 
إجـراء إيجابي للحد من القرصنة البحرية 

لتحالف العدوان. 
َوأََضــاَف «اسـتمرار تحالـف العدوان 
بقيادة أمريكا يف احتجاز سفن املشتقات 
النفطيـة والتـي وصلـت إىل أربع سـفن، 
الشـعب  أبنـاء  معانـاة  مـن  يضاعـف 

اليمني». 
إىل ذلك، أدان مجلُس الشـورى استمرار 
تحالف العدوان يف القرصنة البحرية ومنع 
دخول سفن املشـتقات النفطية إىل ميناء 

الحديدة يف ظل رسيان اتّفاق الُهدنة. 
وقـال املجلـس يف بيان له: «نسـتهجن 
عدم التـزام تحالف العـدوان ببنود الُهدنة 
املعلنـة واسـتمراره يف فـرض قيـود عـىل 

السفن النفطية؛ بَهدِف خنق شعبنا». 
وطالب مجلس الشـورى األمم املتحدة 
ومبعوثها الخاص بعـدم تجاهل النداءات 
اإلنسـانية املتكّررة وإلزام تحالف العدوان 

بالتقيد ببنود الُهدنة.

 : طاابسات
أّكـد الناطُق الرسمي لوزارة الداخلية، العميد 
عبدالخالق العجـري، أن األجهـزة األمنية ألقت 
القبـَض عىل عنـاَرص «إرهابيـة» يف قرية خبزة 
بمنطقـة قيفة بمحافظة البيضاء بعد أن نفذت 
عملياٍت إجراميًة اسـتهدفت نقاطاً أمنية تابعة 

لوزارة الداخلية. 
وأوضـح ناطـق الداخليـة أن تلـك العنـارص 

تنتمي لتنظيم ما يسمى القاعدة. 
لناطق الداخلية َفـإنَّ عناَرص القاعدة  ووفقاً 
سعت إىل استغالل نزاع مسلح نشب بني طرفني 
مـن أبناء قرية خبزة؛ بَسـبِب خـالف عىل أرض 

وثأر سـابق، لتقوم تلك العنـارص بالهجوم عىل 
املواقع األمنية يف قرية خبزة وما حولها، وتنفيذ 
عدد من العمليـات اإلجرامية واالدِّعاء بأن أبناء 

املنطقة هم من نفذوا تلك العمليات. 
َوقامـت مجموعـة مـن العنـارص التكفريية 
املتواجـدة يف منطقـة خبزة يف تاريـخ 12-20-

1443هــ عند السـاعة الثالثة عـرصاً من يوم 
الثالثـاء، بالهجوم عىل املوقـع والنقطة التابعة 
لألمن بالقرب من مدخل منطقة خبزة، نتج عن 
ذلك استشهاد رجل أمن وجرح خمسة آخرين. 

ونفـى العميـد العجري مـا تداولتـه الجهاُت 
الداعمـة للتكفريين مـن فيديوهـات ومقاطع 
قالـت إنها لرجـال األمن، مؤّكــداً أنها مفربكة 

ومعـدة مسـبًقا الهـدُف منهـا تشـويُه رجـال 
األمـن والـذي يعـرف الشـعب اليمنـي ُعُمـوًما 
وأبناء محافظة البيضاء بشـكل خاص، عظمت 
دورهم يف الدفاع عن حياة وممتلكات املواطنني، 
وتضحياتهم يف سبيل تحرير أبناء املحافظة من 
سـطوة الجماعات التكفريية التي كانت ترتكب 

بحقهم أبشع الجرائم. 
قيفـة  أبنـاء  دوَر  العجـري  العميـد  وحيـا 
والقريشية يف التصدي لهذه املخّططات وعّرب عن 
الشـكر والتقدير ملوقف وجهـاء وأبناء منطقة 
خبـزة بشـكل خـاص الذيـن واجهـوا مخّطط 
العصابات التكفريية التي تعمل مع العدوان عىل 

تفجري األوضاع داخل املناطق الحرة. 

أخبار

بسث شعز برظاطةغظ لعما بافشدض شغ طعرجان الشثغر الثولغ شغ بشثاد:

الظفُط تساظضُر تخاسَث الادطغض افطمغ بحأن الصرخظئ وتآّضـث أن افطط الماتثة تحرف سطى اقباجاز والمساوطئ شغ عثا المطش

الثاخطغئ تضحُش تفاخغَض أتثاث «صرغئ خئجة» بصغفئ وُتَتغِّغ املعاصَش املحرِّشئ فبظاء الئغداء

حئضئ «املســرية» وطآّجسئ الحعغث زغث 
سطغ طخطح تتخثان جعائَج سربغئ

 : خاص
حظيـت األعماُل الفنيُة التي أنتجتها شـبكُة 
«املسـرية» اإلعالمية واملؤّسسـات املحلية خالل 
الفـرتات املاضية إعجابـاً عربياً واسـعاً جعلها 
تحصـل عـىل الجوائـز يف املهرجانـات العربية 

الدولية. 
وقد حصد برنامج «البلدة الطيبة» من إنتاج 
شبكة املسرية جائزة أفضل برنامج يف مهرجان 

الغدير الدويل الثالث عرش لإلعالم يف بغداد. 
ويف السـياق، حصد الفيلـم الوثائقي «املوت 
بتوقيت الحصـار» جائزة أفضـل فيلم وثائقي 
يف مهرجـان الغدير الدويل الثالـث عرش لإلعالم 
يف بغـداد مـن إنتاج مؤّسسـة الشـهيد زيد عيل 

مصلح. 
وتأتي هـذه التطورات يف ظـل تنامي قدرات 
اإلنتاج الفني اليمني رغم شـحة اإلْمَكانيات يف 

ظل العدوان والحصار. 

18 حعغثًا وجرغتًا طظ افذفال واملثظغني 
تخغطئ غعطني طظ «الثروق الصاتطئ» 
واقظفةارات الشادرة ملثطفات السثوان

 : خاص
تواصـُل قـوى العـدوان األمريكـي السـعودّي اإلماراتـي جرائَمها بحـق املدنيني يف ظل اسـتمرار 
الخروقات، َحيُث استشـهد وأُصيب خـالَل اليومني املاضيني أعداٌد كبريٌة مـن املواطنني املدنيني جراء 

القصف العشوائي لتحالف العدوان وانفجار قنابل املوت املغروسة يف املناطق التي اندحروا منها. 
وأوضحـت مصادُر محليٌة لصحيفة املسـرية أن نحـو 20 مواطناً ُجرحوا واستشـهدوا يف عدد من 
املحافظات جراء القصف السـعودّي املتزامن مع الخروقات الفاضحة التّفاق الُهدنة اإلنسـانية، فيما 
تضـم الحصيلـة عدداً من األطفـال واملدنيني الذين غدرت بهـم املخلفات االنفجاريـة األمريكية التي 
تركتهـا قوى العـدوان، ليتأّكـد للجميع أن العـدواَن والحصار بات مدمناً عىل ارتـكاب الجرائم بحق 

اليمنيني. 
ومـن الحديدة، أفـاد مصدر محيل للصحيفـة باستشـهاد 4 مواطنني بانفجار لغـم من مخلفات 
العدوان بمديرية الحوك، فيما لفت املصدر إىل أن 4 مواطنني سقطوا كمصابني بجروح متفاوتة جراء 
استهداف مرتِزقة العدوان لسيارة مواطن يف قرية املرير بـجبل رأس بصاروخ موجه، يف خرق فاضح 

التّفاق الحديدة، وإرصار فاضح عىل ارتكاب املجازر والخروقات. 
وإىل صعـدة، جدد النظاُم السـعودّي التأكيَد عىل تمسـكه باإلجرام وزحزحة جهود السـالم، َحيُث 
استشـهد وأُصيب سـتة مواطنني بنريان جيش العدّو السـعودّي باملناطق الحدودية، يف خرق سـافر 

التّفاق الُهدنة. 
ويف ذات املحافظة، واصلت مخلفاُت العدوان حصد أرواح األطفال األبرياء يف ظل منع أممي إلدَخال 
األجهزة واملعدات الالزمة لنزع األلغام واملخلفات االنفجارية، َحيُث أفاد مصدر محيل بإصابة طفلني يف 
مديرية رازح جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات طريان العدوان األمريكي السعودّي اإلماراتي. 
ويف محافظة حّجـة، أُصيب طفالن إثَر انفجار مقذوف من مخلفات العدوان يف منطقة بني حسن 

مديرية عبس. 
وتأتي هذه الجرائُم متزامنًة مع الخروقات الفاضحة التّفاق الُهدنة اإلنسـانية والعسكرية، وسط 
صمت أممي مطبق، ليتأّكـد للجميع أن تحالف العدوان بقيادة أمريكا يتخندقون سـوياً يف مسـارات 

قتل الشعب اليمني ومفاقمة معاناته.

دخعل 24 جفغظئ طظ أخض 36.. ُعثظئ «بطبني وبطث» ق تتض طساظاة املعاذظني
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 : خاص
االسـتمراِر  نوايـا  عـىل  إضـايفٍّ   ٍ مـؤرشِّ يف 
باملراوغِة مـن جانِب تحالِف العدواِن األمريكي 
السـعودّي وُرعاِتـه، عـاد املبعـوُث األمميُّ إىل 
الحديث عـن تمديد الُهدنة مـرة أُخرى، زاعماً 
أنهـا حّققت «تحوالً كبـرياً» ملصلحة اليمنيني، 
متجاهالً بشـكل تام تعنـت دول العدوان الذي 
جعـل اتّفـاَق الُهدنـة بـال قيمـة تذكـر، األمر 
الذي يكشـُف عن دعم أممي رصيـٍح ملواصلة 
استخدام دول العدوان للِملف اإلنساني كورقة 
تفاوض وابتزاز، وهو ما يمثل عائقاً أََساسـياً 
يحـوُل دون إْمَكانيـة التمديـد أَو الوصـول إىل 

خطوات أوسع. 
 

تصغغٌط أطمغ طشطعٌط لظاائب املرتطئ 
السابصئ

غروندبرغ قـال الخميس: إن «تمديد الُهدنة 
سيعود باملزيد من الفوائد عىل الشعب اليمني» 
وذلك ضمن بيـان انطوى عىل مغالطات فجة، 
فالفوائد املزعومة خـالل الفرتة املاضية كانت 
ضئيلًة للغايـة إىل َحــدِّ أنها لم تشـكل «فرقاً 
كبـرياً» كما اّدعى املبعوث الـذي لجأ إىل فربكة 
اإلحصائيـات ليدعم كالمه، َحيـُث زعم أن ٢٦ 
سـفينَة وقود من أصل ٣٦ سـفينة وصلت إىل 
مينـاء الحديدة، لكـن املديـر التنفيذي لرشكة 
النفط عمار األرضعي قال للمسرية الحقاً: إن 
أربعاً وعرشين سـفينة فقط هي إجمايل ما تم 
دخوله عرب مينـاء الحديدة وفق الخط الزمني 
للُهدنـة (الحقاً ويف اليوم نفسـه قـام تحالف 

العدوان باحتجاز سفينة ديزل أُخرى). 
ولـم يكتف غروندبـرغ باللعـب باألرقام، إذ 
عمـد أَيْـضـاً إىل محاولـة «تجميـل» عمليات 
قرصنة سـفن الوقود من قبل تحالف العدوان، 
واصفـا إياهـا بأنهـا ُمَجــّرد «إجـراءات»، يف 
مسـًعى ملنحها «رشعيًة» حتـى وإن كان ذلك 
عىل حسـاب عمل آلية التفتيـش األممية التي 
تـدوس قوى العدوان عىل تصاريحها املمنوحة 

للسفن!
املبعـوث تعمـد أَيْـضـاً تجاهـل عرقلة دول 
عليهـا  املتفـق  الجويـة  للرحـالت  العـدوان 
وُخُصوصـاً بـني صنعـاء والقاهـرة (لـم يتم 
تسـيري سـوى رحلة واحدة فقـط منذ اإلعالن 
عـن الُهدنة)، وكأن ذلك أمر طبيعي، وبدالً عن 
ذلـك حاول إبـراَز الرحـالت املحـدودة التي تم 
تسـيريُها (بصورة متأخرة وبعبث يف املواعيد) 
بني صنعـاء وعّمان كإنجاز كبـري، مع أنها ال 

ترقى إىل استحقاقات االتّفاق الواضحة. 
وإضافـًة إىل ذلـك كـّرر غروندبـرغ اتّهاَمه 
لصنعاء برفض فتح الطـرق يف تعز، متجاِهالً 
الفـرق بـني الطبيعـة اإلنسـانية لهـذا امللف، 
والطبيعة العسكرية ملطالب الطرف اآلخر فيه، 
األمر الذي يفصح عن إرصار واضح عىل ابتزاز 
صنعاء لتحقيق مكاسب مشبوهة تحت غطاء 

التهدئة. 
 

تسعُّــثاٌت دسائغــٌئ جثغــثٌة تضــرُِّس 
اقباجازَ باملِطش اإلظساظغ

الروايُة املغلوطُة التي قّدمها املبعوث األممي 
عـن الُهدنة تقيض عىل أي أمل بإصالح أخطاء 
املرحلة السابقة إلنقاذ التهدئة، فالرجل يؤّكـد 

بوضوح أن األمم املتحدة متمسـكة بالتعاطي 
مـع األمـر مـن الزاوية التـي تحّقـق مصالح 
تحالف العدوان وتنسـجم مع تصوراته فقط، 
وهو ما يعني أن هذا السـلوك سيسـتمر يف أية 

مرحلة قادمة. 
بالتـايل َفإنَّ وعـود غروندبرغ بـ»مناقشـة 
ِملـف اإليرادات والرواتـب وربط مطار صنعاء 
باملزيـد مـن الوجهات» يف حال تمديـد الُهدنة، 
ال قيمة لهـا، بل إنها تتجه مبـارشة إىل قائمة 
«األكاذيـب» بالنظر إىل أن الرجـل كان قد قدم 
نفـس هـذه الوعود عندمـا طلب مـن صنعاء 
املوافقَة عىل تمديد الُهدنة نهاية مايو املنرصم. 
والحقيقـُة أن حديـَث املبعـوث األممي عن 
إْمَكانية «مناقشة» اإليرادات والرواتب ال يمثل 
تقدًما حقيقيٍّا «يُغـِري» باملوافقة عىل التمديد 
مرة أُخـرى؛ ألَنَّ تحالَف العـدوان اعتمد خالل 
الفـرتة املاضيـة وبشـكل رئييس عـىل تحويل 
االلتزامـات إىل «مناقشـات» لتضييـع الوقـت 
واختـالق ثغـرات تفسـريية لتمرير مكاسـب 
عسـكرية وسياسـية ال عالقة بما تم االتّفاق 

عليه. 
وإذا كانـت صنعاُء قد أعلنـت أكثَر من مرة 
عـن خطـوات عمليـة واضحـة لبـدء عمليـة 
توحيـد اإليرادات ورصف املرتبـات َفإنَّ حديَث 
غروندبـرغ عـن ُمَجــّرد «مناقشـة» امللـف، 
يمثل رداً سـلبياً يكشـف بوضوح عن محاولة 
لتخفيض سقف الجدية وفتح املجال للمراوغة، 
كما يعترب اعرتاًفا واضًحا باسـتخدام املرتبات 
كورقة تفاوض وابتزاز، وهو ما يمثل رسـالة 

ال تشجع عىل التمديد. 
واألمُر نفُسه بالنسبة لحديث غروندبرغ عن 

«ربط مطار صنعاء باملزيد من الوجهات» فهذا 
الوعد ال يمكن أخذُه عـىل محمل الجد بالنظر 
إىل أن تحالـف ومنذ مطلع أبريل املايض يرفض 
السماح بتسيري أية رحلة بني صنعاء والقاهرة 
(باسـتثناء رحلة واحدة يتيمة) برغم من أنها 
مشمولة بنص االتّفاق، ولم تفعل األمم املتحدة 
أي يشء خالل أربعة أشهر ملعالجة هذا األمر. 

وإن كان املبعوث يقصد أنه سيتمّكن (فجأة) 
مـن َحـّل هذه املشـكلة إذَا وافقت صنعاء عىل 
تمديد الُهدنة مرة أُخرى، َفإنَّ املسـألة مسألة 
مسـاومة واضحة ومحاولة لـرشاء املزيد من 

الوقت مقابل تعهدات ال ضامن لها. 
يشـار إىل أن غروندبـرغ كان قـد تعهد قبل 
التمديـد األخري بالعمل عىل معالجـة العراقيل 
أمام الرحالت الجوية، لكن بُمَجـّرد أن وافقت 
صنعـاء عـىل التمديد، عاد تحالـف العدوان إىل 
منـع الرحـالت بـني صنعـاء واألردن والتي لم 
يوافق عىل بدء تسـيريها إال قبل نهاية املرحلة 

األوىل بأسبوعني. 
 

تةثغــُث الُعثظئ طرعــعٌن باشغريات 
واجسئ: الرواتإ أبرز املطفات

هكذا، َفـإنَّ ترصيحاِت غروندبـرغ املراِوغَة 
ونتائـَج الفـرتة املاضيـة مـن ُعمـر الُهدنة ال 
تشـّجُع عـىل االنتقـال إىل أية مرحلـة جديدة، 
مـا يعنـي أن التمديـد مرهون بحـدوِث تغيرٍي 
حقيقي يرقـى إىل الغاية مـن موافقة صنعاء 

عىل التهدئة وهي تخفيُف معاناة املواطنني. 
ولعـل أبرز تغيري يمكـن أن يفَيض إىل تجديِد 
الُهدنـة هـو وضـُع معالجـة حقيقيـة ملِلـف 

املرتبـات، وليـس ُمَجــّرد وضعه عـىل طاولة 
«النقـاش»، وهـذا يعنـي تطبيَق آليـة توحيد 
اإليـرادات مـن خـالل تجميـع عائـدات ميناء 
الحديـدة وعائـدات النفـط والغـاز واملوانـئ 
الواقعـة تحـت سـيطرة العـدّو، وتخصيصها 

لرصف مرتبات موظفي الدولة. 
صنعاء كانت قد أّكـدت عىل أولويِة هذا املِلف 
السـتمرار الُهدنـة عندما وافقت عـىل التمديد 
األخري مطلـع يونيو، لكن تحالـف العدوان لم 
يُبْـِد أيَّ اهتمـام أَو جدية مُلَجــّرد االقرتاب من 
هذا امللف، بل حاول تضليَل الرأي العام إعالمياً 

وتحميل صنعاء مسؤولية انقطاع املرتبات. 
ومـن واقع ترصيحـات غروندبـرغ األخرية 
يبـدو بوضـوح أن تحالَف العـدوان يحاوُل أن 
يسـتغلَّ املرتبـات كورقـة ضغـط ومسـاومة 
ألطول فـرتة ممكنة، مـن خـالل تجاُهِلها ثم 

تمريرها عرب «مناقشات» بال أفق. 
ومـن التغيـريات التـي يمكـن أن تفَيض إىل 
تمديـد للُهدنـة رفـُع القيـود بشـكل أكرب عن 
مينـاء الحديـدة ومطـار صنعاء، بمـا يضمن 
َف احتجاز السـفن وعرقلة الرحالت، لكن  توقُّ
ُكـلَّ املعطيات تشـري إىل سقف تجاوب تحالف 
العدوان مـع هذا املطلب قد يصـل إىل «اإلعالن 

عنه» لكن ليس تنفيذه بالشكل املطلوب. 
وباملحصلـة، َفإنَّ تمديَد الُهدنة أَو تجديدها 
مرهوٌن بشـكل أََسايس بتقييم صنعاء لوجود 
فرصـٍة حقيقية لحدوث تقدم فعيل وواسـع 
يف املِلـف اإلنسـاني، وهـو مـا يعنـي أنـه ال 
ترصيحات أَو تعهدات دعائية مسبقة ستؤثُر 
عىل موقف املجلس السـيايس األعـىل إذَا كان 

التقييُم سلبياً. 

تقرير

أشص «تةثغث» العثظئ غدغص بني جطئغئ 
افطط املاتثة وتسظئ السثو

غروظثبرغ غصثم تصغغمًا طشطعذًا وتسعثات دسائغئ لضســإ المجغث طظ العصئ بق طسالةات تصغصغئ
ظاائــب الفاــرة الماضغــئ تثّفــخ جــصش الاعصســات و «الرواتإ» سطــى واجعئ المحــعث طةّثًدا 
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 : طظخعر الئضالغ
لم يكـن أحٌد يتوقـُع أن يأتَي اليـوُم الذي 
األماكـن  بزيـارة  الصهاينـُة  فيـه  يتباهـى 
وتدنيِسـها  املكرمـة  مكـة  يف  املقدَّسـة 
بتنسيق مسبق وتسـهيل من قبل السلطات 
السـعوديّة، غري أن ذلك حدث خالل موسـم 

الحج لهذا العام. 
 ونـرش إعالميـون صهاينة مشـاهَد لهم 
للقنـوات  الحـج  ملناسـك  تغطيتهـم  أثنـاَء 
اإلرسائيليـة، وتواجدهـم من قلب املشـاعر 
املقدسـة، يف ظـل االرتمـاء املتواصـل لـدول 
الخليـج نحـو التطبيـع مع الكيـان املؤقت، 

ومساعيهم ملسخ الُهــِويَّة اإلسالمية. 
ويف هذا السـياق، يقول مستشار املجلس 
السـيايس األعـىل بصنعـاء العالمـة محمـد 
مفتـاح: إن ظهـور مجموعـة مـن اليهـود 
الصهاينة يف الفـرتة األخرية يف املدينة املنورة 
ومكـة املكرمـة ويف األماكن املقدسـة، جوار 
املسـجد النبوي الرشيف ويف مقـربة البقيع، 
ومقربة الشـهداء يف أحد، ويف أكثر من مكان 
بمكـة املكرمـة، وكـذا ظهـور اليهـود وهم 
يجرون مقابالت مع حجاج بيت الله الحرام، 
يعتـرب اسـتفزازاً ملشـاعر جميع املسـلمني، 
وكيـف يسـمح النظـام السـعودّي لهـؤالء 
الصهاينـة بالتنقـل وحرية الحركـة يف هذه 
األماكـن مع أنهم كانـوا ممنوعني عىل مدى 

التأريخ اإلسالمي؟! 
ويشـري مستشار املجلس السيايس األعىل 
مفتاح يف ترصيح خاص لصحيفة املسرية إىل 
أن ظهوَر اليهود بعالنية يدلل عىل أن النظام 
السعودّي نظاٌم صهيوني ١٠٠ ٪ وأنه يتحدى 
املسـلمني ويقول لهـم: نحـن الصهاينة من 
نحكم الحرمني الرشيفني، الفتاً إىل أن النظام 
السـعودّي خلع جلباَب التديـن الزائف الذي 
كان يتدثـر به وأصبح عارياً أمـام الحقيقة 

وأنه صهيوني بامتيَاز. 
ــَة اإلسالمية اليوم  ويؤّكـد مفتاح أن األُمَّ
ال تأمـن عىل سـالمة املقدسـات مـن خطر 
التحريـف الصهيوني ما دامـوا قد وصلوا إىل 
هذه األماكن ويتَحّركون فيها وينرشون ذلك 

التَحّرك. 
ويلفـت مفتـاح إىل أن علمـاء اليمـن يف 
ـــة باسـتنكارهم لذلك  طليعـة علمـاء األُمَّ
ومواقفهـم  ومؤتمراتهـم  بياناتهـم  عـرب 
ولقاءاتهـم املوسـعة، متابعاً: ولألسـف هنا 
مـن يُحَسـبون بأنهـم علماء لـدى األنظمة 
خائفـون  إمـا  وهـم  والعميلـة  املتسـلطة 
وللنظـام  العميلـة  ألنظمتهـم  يطبِّلـون  أَو 
السـعودّي املجـرم ورشكائـه، ومـن تحدث 
منهم وكان له موقف فيتعرضون لإلعدامات 
والسجون كما أُعدم العالم الرباني نمر النمر 
من قبل النظام السـعودّي، وكما هو حاصل 
هناك من أحكام اإلعدام والسـجون املؤبَّدة، 
وسحب الجنسيات للعلماء يف البحرين، وكذا 
االغتيـاالت كما يجري يف العراق وغريه، فهذا 

واقع املسلمني اليوم لألسف. 
الجوهريـة  القضيـَة  هـذه  أن  ويضيـُف 
والحساسـة والتـي هي من صميـم الدين ال 
تعني العمـاء بمفردهم بل تعنـي ُكـلَّ أبناء 
ـــة مـن مواطنني  مجتمعـات شـعوب األُمَّ
وُكتاب وشعراء وإعالميني ومثقفني ودكاترة 
جامعـات ومربـني وسياسـيني وعسـكرين 
بمختلـف األطياف والطوائف، ويكفي علماء 

اليمنـي أن لهم مواقف يجـب أن يتبعها ُكـّل 
أبناء الشعب اليمني. 

 وعـن موقـف األزهـر وعلمائـه، يؤّكــد 
مفتـاح أن األزهـَر بـات ُشـعبًة من شـعب 
الصهيونيـة،  الربيطانيـة  االسـتخبارات 
فيدينـون موقَف الشـعب اليمنـي يف الدفاع 
عن أنفسـهم ويسـكتون عن جرائم العدوان 
األمريكي السـعودّي يف اليمن منـذ ٨ أعوام، 
كمـا أنـه ال يجـرؤ عىل مناقشـة مثـل هذه 
القضايـا املصرييـة والحساسـة عـىل واقع 

اإلسالم واملسلمني. 
 

الترطان يف خطر
بـدوره، يقـول الدكتور خالـد القروطي: 
بينمـا ماليـنُي املسـلمني يف العالـم يبكـون 
ُحرقـًة عـىل عـدم تمكُّنهم مـن أداء فريضة 
الحـج وزيارة نبيهم ومعالم اإلسـالم نتيجة 
الحرمـني  خـادم  واشـرتاطات  سياسـات 

الرشيفـني، ها هم رجـال الدين واإلعالميون 
اليهود اإلرسائيليون، يرسحون ويمرحون يف 
املشاعر املقدسة يف مكة واملزارات املقدسة يف 

املدينة املنورة. 
ويتسـاءل القروطـي يف منشـوارته عـىل 
قناتـه يف التلجرام: ما الذي تنتظره شـعوب 
العالـم العربي واإلسـالمي بعـُد حتى تتيقن 
أن الحرمـني الرشيفـني يف خطـر بعـد رؤية 
يرسحـون  وإعالميهـم  اليهـود  حاخامـات 
ويمرحـون فيهـا؟! متابعاً بالقـول: لم يعد 
هنـاك خطـٌر غامـٌض أَو تهديٌد بعيـد، فقد 
صار الخطر واقعاً ممارسـاً، وهل من وقفة 
وغضبـة صادقة تَحـّرك واٍع إلنقـاذ قبلتهم 

ونبيهم؟
 ويـردف القروطـي: أيـن هـي القنـوات 
واإلذاعـات العربيـة واإلسـالمية الحرة؟ أين 
ـــة العربية واإلسـالمية؟  هـم إعالميو األُمَّ
أين تغطياتهم للخطر اليهودي عىل الحرمني 

الرشيفني، أين تناوالتهم لهذا املوضوع؟ أين 
هـي الهيئات والروابط العلمائية اإلسـالمية 

بعد هذا االنكشاف للنظام السعودّي؟!
ويختتم منشـوراته يف التلجـرام بالقول: 
الحرمـان الرشيفـان يف خطـر، يف خطـر، يف 

خطر. 
اتّحـاد  أدان  اإلعالمـي،  الصعيـد  وعـىل   
اإلعالميني اليمنيني، سماح النظام السعودّي 
ملراسـل القنـاة ١٣ العربيـة التابعـة للعـدو 
املقدسـة  األرايض  دخـول  مـن  الصهيونـي 

والتجول والتصوير يف املسجد الحرام. 
وقـال االتّحـاد يف بيـان لـه: تابـع اتّحاد 
اإلعالميني اليمنيني سـماح النظام السعودّي 
لوسـائل إعالم تابعة لكيان العدّو الصهيوني 
بتجول مراسليها يف املسجد الحرام واملشاعر 
يف  وغريهـا،  عرفـة  يف  املقدسـة  اإلسـالمية 
خطـوة تعد من أعظـم الجرائـم التي تّدنس 

بيت الله األعظم. 

واعترب هذه الخطوة ُجرماً منافياً للمبادئ 
اإلسـالمية التي تحّرم عىل اليهود واملرشكني 
دخـول األرايض املقدسـة، كما جـاء يف قوله 
ُكوَن  تعاىل: (يَا أَيَُّهـا الَِّذيَن آَمنُوا إِنََّمـا اْلُمْرشِ
نََجٌس َفَال يَْقَربُوا اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم بَْعَد َعاِمِهْم 

ذَا).  َهٰ
ودعا االتّحاُد كافـَة اإلعالميني يف مختلف 
البلدان اإلسـالمية إىل إدانة النظام السعودّي 
ـة وإيقاف التدنيس  ومطالبته باالعتذار لألُمَّ
املتعمـد لبيت الله الحـرام الذي يمس املبادئ 
واملقدسـات اإلسـالمية ويف مقدمتها الحرم 

املكي واملدينة املنورة. 
 شـعبيٍّا، خـرج أبنـاء شـعبنا اليمنـي يف 
عدد مـن الوقفات الشـعبيّة الغاضبة، أمس 
بعـد صالة الجمعـة؛ تنديداً بسـماح النظام 
السعودّي لليهود الصهاينة بتدنيس الحرمني 
الرشيفني واملشاعر املقدسة دون أية مراعاة 
للتوجيهات الدينية املحرمـة ملدخولهم إليها 
منذ ١٤٠٠ عام، يف تواطؤ وتطبيع مكشـوف 

يؤّكـد صهيونية النظام السعودّي. 
بإقـدام  االحتجاجيـة  الوقفـات  ونـّددت 
النظام السـعودّي املجرم عىل هـذه الخطوة 
ــة  الحساسة واستفزازه ملشـاعر أبناء األُمَّ
اإلسـالمية، داعيـة عىل أبناء شـعبنا اليمني 
ــة إىل النفري والغضب والثورة  وشـعوب األُمَّ
لدينهم ومقدسـاتهم واإلعداد لخلع الَوصاية 

السعوديّة عىل الحرمني الرشفني. 
وعّرب املحتشدون عن غضبهم وسخطهم 
من تدنيس اليهود لألرايض املقدسـة وصمت 
ـــة عن التَحـّركات السـعوديّة  علمـاء األُمَّ
املهّددة للقيم اإلسالمية ومشاعرها الدينية، 
الجبهـات  رفـد  يف  اسـتمراَرهم  مؤّكـديـن 
بقوافـل املـال والرجـال حتى تحريـر كامل 
الرتاب اليمني وإسقاط نظام العمالة لليهود 

يف أرايض نجد والحجاز. 
هذا وتداول ناشـطون يف وسـائل التواصل 
االجتماعي فيديوهات إلعالمي صهيوني ينقل 
مشـاعر الحج من عرفات وجوار الحرم املكي 
ين عن  ويف جبـل أُُحـد ومقـربة البقيـع، معربِّ
سخطهم الواسع من تواطؤ النظام السعودّي 
وسماِحه لهم بحرية التنقل يف سابقة خطرية 
تجعـل املقدسـات اإلسـالمية يف خطـر يف ظل 

تحكم النظام السعودّي العميِل بها. 

 إسقطغعن غععد يف طضئ املضرطئ!
جثط غمظغ سارم ضث زغارات الغععد لطمحاسر المصثجئ

سطى ُخَطى الاطئغع السسعدّي طع إجرائغض..

  طفااح: 
الظزام السسعدّي 
خعغعظغ باطاَغاز 

  الصروذغ: 
الترطان شغ 

خطر 

 رابطئ سطماء الغمظ تثغظ صئعل الظزام السسعدي ملراجض 
خعغعظغ باثظغج املحاسر املصثجئ يف طضئ واملثغظئ

 : خاص
أدانـت رابطة علماء اليمـن، أمس الجمعة، تدنيَس مراسـل 
القنـاة الصهيونية الـ١٣ للمشـاعر املقدسـة يف مكـة واملدينة 

املنورة. 
وقالـت الرابطة يف بيان لها: إن «النظام السـعودّي املتصهني 
تجرأ بالسـماح ملراسـل القنـاة الصهيونية للتجـول يف األماكن 
املقدسة مسـتفزاً مشـاعَر املسـلمني، مطالبًة علماء الحرمني 
الرشيفـني بالخـروج عـن صمتهم املريـب واسـتنكار تدنيس 

الحرمني من قبل الحاخامات اليهود ومراسيل قنواتهم». 
وأّكــد البيان عـىل وجوب التَحرُّك القـوي والرصيح من قبل 
ــة لرفض ممارسـات النظام السـعودّي التطبيعية  علماء األُمَّ
وانفتاحـه املشـني عىل اليهـود، وأن وصوَل اليهود إىل املشـاعر 

املقدسة وتنقلهم بكل راحة بال يمثُل مخالفًة رصيحة للرشيعة 
اإلسالمية واملحكمات والبينات القرآنية». 

ودعاء البيان إىل عقِد املؤتمرات واللقاءات العلمائية املوسعة 
عىل مسـتوى العالم اإلسـالمي للتأكيد عىل عـدم أهلية النظام 
السعودّي لوالية بالد الحرمني، معتربًا الصمَت والالمباالة وعدم 
اتِّخاذ موقف حازم أمام اسـتقدام اليهود وتدنيسـهم للمشاعر 
املقدسـة يمثل ُجرماً َكبرياً وتشجيعاً لتكرار هذه الزيارات، وأن 
عىل الشـعوب اإلسـالمية أن تخرج للساحات لرتفض سياسات 
النظام السعودّي املستهينة باملقدسات والرامية لفصل مشاعر 

املسلمني عن معالم الدين وقدسية الشعائر.
ولفت البيان إىل أن زيارَة مراسـِل القنـاة الصهيونية الــ١٣ 
تمثل اسـتهدافاً واضًحا للحج وأهدافه ومقاصده الكربى والتي 

يف مقدمتها إعالن الرباءة من املرشكني واليهود. 
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التثغثة: اجاصئال 50 خغادًا بسث اساصال دام فضبر طظ 
حعرغظ يف إرتريغا

تعرغإ 10 آقف صطسئ أبرغئ غمظغئ إىل الثارج باعاذآ 
طظ تتالش السثوان

رئغُج الاقتط الصئطغ يف حئعة غتثر طظ طآاطرات 
خطرية تساعثُف املتاشزئ وبرواتعا

الثائظ ذارق سفاش غئسط ظفعذه وجغطرته سطى 
طظاذص «اإلخقح» يف تسج

 : التثغثة
أفرجت السـلطاُت اإلريرتية، أمس األول الخميس، عن 
٥٠ صيـاداً يمنياً بعد احتجاز قرسي داخل سـجونها دام 

ألكثَر من شهرين. 
وأّكــدت مصـادُر محليـة يف الحديدة، أمـس الجمعة، 
وصـوَل ٥٠ صيـاداً يمنيـاً إىل مينـاء الخوبة السـمكي يف 
مديريـة اللحيـة كانوا محتجزين يف سـجون السـلطات 

اإلريرتية. 
وأوضـح مديـر املينـاء، محمد هاشـم املهـديل، أنه تم 
استقبال الصيادين العائدين وتوفري وسائل نقل لعودتهم 
إىل قراهم ومناطقهم، مع رصف مساعدات مالية رمزية. 
مـن جانبهـم، أوضـح الصيـادون أنه تـم اختطافهم 
من قبـل قوارب إريرتيـة يف املياه اإلقليميـة اليمنية، وتم 
احتجازهـم ملـدة تفاوتت بـني ٢٥ و٥٠ يومـاً ومصادرة 

قواربهم. 
وأشـاروا إىل أنـه، خـالل فـرتة احتجازهـم، تعرضـوا 
ملعامالت ال إنسـانية، وأجربوا عىل القيام بأعمال شـاقة 

مقابل الحصول عىل وجبة طعام طوال اليوم. 

 : طاابسات
كشـف باحث يمني مختص يف شؤون اآلثار 
أن أكثـر مـن ١٠ آالف قطعـة أثريـة يمنية تم 
تهريبهـا خالل السـنوات املاضيـة بتواطؤ من 
تحالف العدوان األمريكي السعودّي اإلماراتي. 

وأوضـح الباحـث اليمنـي عبدالله حسـني، 
املهتـم بمتابعـة مـزادات اآلثـار يف العالـم، أن 
العاصمـة اإلسـبانية مدريد شـهدت يف ١٧ من 
شـهر يونيو املـايض، بيع قطعتـني أثريتني تم 
تهريبهمـا خـالل سـنوات العـدوان، مبينًـا أن 
القطعـة األوىل عبارة عن شـاهد قـرب، يعود إىل 
القرن الثالث قبل امليالد، ووزنه ١٦ كيلوغراماً، 
واقتناه ألول مرة بعد تهريبه «غالريي خيسوس 
فيكو مدريد» يف عام ٢٠١٤، وعرضته مجموعة 
«إيفريجان» اإلسبانية خالل الفرتة من ٢٠١٨- 

٢٠٢٠ يف مزاد «سيتدارت». 
ووفقـاً للباحـث، َفإنَّ القطعـة األُخرى هي 
شـاهد قـرب أَيْـضـاً، وتعـود للفـرتة الزمنيـة 
نفسـها، والجهة نفسـها هـي التـي اقتنتها، 
محمـالً تحالـف العـدوان وحكومـة املرتِزقـة 
مسـئولية نهب ورسقة اآلثار اليمنية وتهريبها 

إىل الخارج؛ بَهدِف بيعها يف مزادات عاملية. 
وبخصـوص عدد القطـع التي تـم تهريبُها 
خالل السـنوات املاضية، أوضح الباحث حسني 
أنه ال يمكـن تقديم رقم محـّدد للقطع األثرية 
التـي هربت إىل الخارج لعـدم وجود إحصاءات 
رسـمية؛ وألن مـا يظهر يف الغالـب هو القطع 
املعروضة يف املزادات أَو املتاحف، أَو يف صفحات 
الرتويـج للقطع املهربة عـىل منصات التواصل 

االجتماعي. 
وقدر الباحث اليمنـي، من خالل متابعته ملا 

يعرض يف املزادات واملنصات املتعددة أثناء فرتة 
الحرب، وجود ما يزيد عن ١٠ آالف قطعة أثرية 
تم تهريبها؛ ُمضيفاً أن الحرب عىل اليمن ساهم 
يف ذلك، َحيُث سـّهل تحالف العـدوان ومرتِزقته 
وأدواته عمليات نهب وتهريب منظمة وواسعة 

لكميات من القطع األثرية. 
مـزاد  قيـام  إىل  اليمنـي  الباحـث  وأَشـاَر 
«أرتميـس» يف الواليات املتحـدة، بعرض قطعة 
أثرية يمنية للبيـع، وهى عبارٌة عن وجه لرجل 
مـن مملكة قتبان التي ظهـرت يف القرن الرابع 
قبـل امليالد، مصنوع من املرمر، يتميز بدرجات 

ألوان ناعمة صفراء وبيضاء. 
ويف ٥ يوليو من الشـهر الحـايل، عرضت دار 
«سـوذبي» يف لندن قطعاً أثريـة أُخرى للبيع يف 
مزاد النحـت القديم واألعمال الفنية، َحيُث بيع 

بعض تلك القطع. 

 : حئعة
حّذر مجلُس التالحم الشعبي القبيل يف شبوة 
ا يدوُر باملحافظة من املكايدات والرصاعات  ِممَّ
امُلسـتمّرة بني قوى االرتزاق َوأصحاب املصالح 
ة بقيـادة حزب  ممن تسـمى بالقـوات الَخاصَّ
اإلصـالح ومـا يسـمى بدفـاع شـبوه والنخبة 
تدمـري  بَهـدِف  اإلماراتـي؛  لالحتـالل  التابعـة 
املحافظـة ونهـب ثرواتهـا مـن نفـط وغـاز 
ورضائـب وثـروة السـمكية وغريهـا لصالـح 

أسيادهم السعودينّي واإلماراتيني. 
ويف ترصيـح، أمـس الجمعـة، دعـا رئيـس 
مجلـس التالحـم الشـعبي القبـيل، وكيـل أول 
محافظة شـبوة، الشـيخ محمـد عبدالله بنان 
العولقي، كافة أبناء شـبوة األحـرار إىل توحيد 

الصـف والوقوف ضد أعـداء الوطـن، مبينًا أن 
مـا يدور يف شـبوة مـن مؤامرات هـو مخّطط 
صهيونـي أمريكي سـعودّي إماراتي يهدف إىل 
احتالل شـبوة خاصـًة واملحافظـات الجنوبية 
عامـة وزعزعـة أمن واسـتقرار املواطن يف تلك 

املحافظات. 
وأّكــد العولقـي أن اليمن بسـجله النضايل 
املـرشف وتاريخه املقاوم للغزاة واملحتّلني قادر 
عىل طرد املحتّلني الجدد وضمان أمنه وسيادته 
وسالمة ووحدة أراضيه، مشّدًدا عىل مسؤولية 
الجميـع يف التَحـّرك الجاد إلفشـال مخّططات 
العـدّو التدمرييـة الراميـة إىل تفكيك النسـيج 
االجتماعي وزج أبنـاء الوطن الواحد يف حروب 
أهليـة والوقوف صفـاً واحـداً لتحرير األرايض 
اليمنيـة وطرد الغـزاة واملحتّلـني وأتباعهم من 

الخونة. 

َوأََضـاَف أن الشـعب اليمني سـيالحق دول 
االحتـالل واملرتِزقـة محليـاً ودوليٍّا عـىل كافة 
الجرائـم املرتكبة بحق املواطنـني وكذا لنهبهم 
وإهدارهم للثروة واسـتنزاف مقدرات الشـعب 
اليمنـي لخدمة أجندة املعتدين املحتّلني واإلثراء 

الشخيص. 
وحث رئيُس مجلس التالحم القبيل يف شبوة، 
املشـايَخ والشـخصيات االجتماعيـة والعلماء 
والشـعبيّة  الرسـمية  واملكونـات  والحكمـاء 
والقبليـة، عـىل التواصـل مـع املغـرر بهم من 
أبنـاء املحافظـة للعـودة إىل الصـف الوطنـي 
وتعزيز االصطفاف والثبات والصمود إىل جانب 
أبطـال الجيش واللجـان الشـعبيّة يف مواجهة 
قوى العدوان ودحر الغـزاة وطردهم صاغرين 
يجرون أذيال الخزي والعار واملسـاهمة يف بناء 

اليمن الواحد والحديث.

 : طاابسات
دّشــن الخائُن طارق عفاش رسـميٍّا، أمس 
األول الخميـس، افتتـاح فرٍع ملكتبه السـيايس 
وسط تعز، وذلك يف محاولة إلنهاء تواجد حزب 
«اإلصالح» وميليشياته من املدينة التي تعد أهم 

معقل من معاقله. 
وأوضح ناشطون موالون لحزب «اإلصالح»، 
أمس الجمعة، أن افتتـاَح مكتب الخائن طارق 

عفـاش يف تعـز يأتي بدعم مبـارش من تحالف 
العدوان السـعودّي اإلماراتي؛ ِمن أجِل تسليمه 
امللف العسكري والسيايس يف املدينة، مؤّكـدين 
أن هـذه الخطـوة تعـد رضبـًة قاصمـة تهّدد 
باسـتمرار وجـود جماعـة االخوان يف املشـهد 
السـيايس والعسـكري، يف ظـل تقليـم أظافره 

جنوباً وشماالً. 
وكان الخائـن طارق عفـاش رجل االحتالل 
ام  اإلماراتي يف السـاحل الغربي قد عقد قبل أَيـَّ
قليلة، سلسلة اجتماعات مع قيادات عسكرية 

رفيعة يف حـزب «اإلصالح» بينهـم قائد محور 
تعز، املرتِزق خالد فاضل، وذلك ضمن مسـاعي 
تحالـف العـدوان للسـيطرة واالسـتحواذ عىل 
مواقـع «اإلصـالح» يف الريف الجنوبـي الغربي 

ملدينة تعز. 
وتأتي هذه التطورات، تزامناً مع اسـتحداث 
قوات الخائن عفاش معسـكراً جديًدا يف مدينة 
الرتبـة، جنـوب غـرب تعـز، يف خطـوة تهدف 
إىل محـارصة أبـرز األذرع العسـكرية لحـزب 

«اإلصالح». 

خفصئ إطاراتغئ شرظسغئ 
إلسادة تحشغض طظحأة 

بطتاف وظعإ الشاز 
الغمظغ

 : طاابسات
تسـتعدُّ رشكُة توتال الفرنسـية إلعادة تشـغيل منشـأة بلحاف 
النفطية يف محافظة شبوة الواقعة تحت سيطرة االحتالل اإلماراتي 

والتي تعد أهم منشآت إنتاج الغاز املسال يف اليمن. 
يأتي ذلك عقب الزيارة التي قام بها رئيس دويلة اإلمارات محمد 
بـن زايد إىل فرنسـا مؤّخراً والتوقيع عىل عـدة اتّفاقيات من ضمنها 

مجال الطاقة، كما أنها تأتي عىل وقع األزمة الروسية األوكرانية. 
وقال مصدر يف الرشكة اليمنية للغاز الطبيعي املسـال: إن رشكة 
توتال أبلغت موظفيهـا بالجاهزية للعودة إىل العمل، لكنها لم تحّدد 

موعد استئناف التشغيل. 
وكانت وسائل إعالم تابعة لالحتالل اإلماراتي أوضحت يف تقارير 
لهـا إىل توقيع بن زايـد وماكرون عدة اتّفاقيـات لتعزيز ما وصفته 
ا، ومن بني تلـك االتّفاقيـات صفقة بخصوص  بأمـن الطاقة عامليّـٍ
اسـتئناف العمل بمنشـأة بلحاف التي تسـتحوذ الرشكة الفرنسية 

عىل ٣٩ ٪ من أسهمها وتعد املشغل األبرز لها. 

تَتّرضاٌت جسعدّغئ 
لقذاتئ باملرتِجق السرادة 

طظ طظخئئ ضمتاشر 
ملأرب املتاّطئ

 : طاابسات
بدأ السفريُ السعودّي محمد آل جابر -الحاكم الفعيل للمحافظات 
واملناطق املحتّلة يف اليمن- أوىل تَحّركاته لتعيني محافظ جديد ملأرب 
خلفاً للمرتِزق سـلطان العرادة الذي تم تعيينه عضواً يف ما يسـمى 

املجلس الرئايس. 
وبحسـب مصـادر مطلعة، أمـس الجمعـة، فقد طلب السـفري 
السـعودّي محمد آل جابر، املرتِزق سـلطان العـرادة برسعة تقديم 
اسـتقالته مـن منصـب محافظ مـأرب، واالكتفـاء بمنصب عضو 

املجلس الرئايس املشكل من قبل الرياض منتصف ابريل املايض. 
وأوضحت املصادر أن املرتِزق العرادة يرفض االسـتقالة، وهو ما 
دفعـه للبقاء يف مأرب وعـدم العودة إىل عدن، مشـرية إىل أن تحالف 
العدوان لوح باإلطاحة بالعرادة من جميع املناصب يف حال أرص عىل 

التمسك بمنصب املحافظ. 
وكان تحالـف العدوان قد طرح اسـم ذياب بـن معييل، رئيس ما 
يسـمى املكتب السـيايس للخائن طارق عفاش يف مأرب، كبديل عن 
املرتـِزق العـرادة يف املحافظـة، يف ظـل معارضة شـديدة من األخري 

املحسوب عىل حزب «اإلصالح». 

طثاوف طظ ضاربئ ختغئ 
وبغؤغئ بسث تسرب 

ظفطغ واجع يف طغظاء 
سثن

 : طاابسات
حّذر ناشـطون وإعالميون يف عـدن املحتّلة، أمـس الجمعة، من 
وقوع كارثة صحية وبيئية جراء حدوث ترسب نفطي واسع النطاق 
داخل ميناء عدن، يف ظل تكتم شديد من قبل أدوات ومرتِزقة العدوان 

يف املحافظة. 
يأتي ذلك بعد أن كشـف مصـدر يف ميناء عدن، عن حدوث ترسٍب 
نفطّي بُقطر ١٤ كيلو مرتاً (٧ أميال بحرية)، مصدره سـفينة، وقد 
تم رصد، أمس، ويعتقد أنه يعود إىل ٥ يوليو، موضًحا أن ذلك تسبب 
يف نفوق أطنان من األسماك يف شواطئ عدن، خالل الفرتة املاضية. 
َوأََضـاَف املصدر أن الترسَب النفطي ال يزال مرئياً بعد أسـبوعني 
مـن حدوثه، يف ظل صمـت مطبق من إدارة ميناء عدن وتقاعسـها 
عن احتجاز السـفينة املتسببة فيه، َحيُث يفرس ذلك النفوق املتكّرر 
لألسـماك يف شـواطئ عدن، نتيجـة التلوث النفطي الذي ستسـتمر 

تداعياته عىل البيئة مستقبالً. 
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 : خالح الثرواظغ

لم تنقطِع الجهـوُد السياسـيُة والثورية 
عىل اإلطالق يف إخماد قضايا الثأر والنزاعات 
داخـل اليمـن، حتـى يف ظـل ذروة العدوان 
األمريكي السـعودّي عىل بالدنا والذي بدأ يف 

٢٦ مارس٢٠١٥م. 
لقـد هدأت قضايا الثـأر باملطَلق يف عموم 

كانـت  أن  بعـد  الجمهوريـة،  محافظـات 
تشـتعُل مـن حـني إىل آخـَر؛ نتيجـة دعـم 
األنظمة السـابقة وتغذيتها لهذه النزاعات، 
لكـن الواقـع تغـري تماماً مـع قيـام ثورة 
الحـادي وعرشين من سـبتمرب ٢٠١٤، فقد 
جاءت القيادُة بمفهوم مغاير، َحيُث وضعت 
ضمن اهتماماتها إحياَء مبدأ التسـامح بني 
القبائـل اليمنيـة، وتحويـل بُوصلـة الِعداء 
نحو العدوان األمريكي السـعودّي، بدالً من 

االقتتال الداخيل وتعيق االنقسـامات، ولهذا 
نجحت هذا الجهـود، وارتفعت وتريتُها من 

عام إىل آخر. 
وشـهد النصـُف األول من العـام ٢٠٢٢م 
َحــلَّ مـا ال يقل عـن ٦٦ قضية ثـأر، َحيُث 
جـاءت كتتويـٍج للجهـود السـابقة التـي 
طـوت الكثري من هذه القضايـا والنزاعات، 
ورسـخت التسـامح بـني القبائـل اليمنية، 
لتواصـَل بعـد ذلـك املشـوار حتـى القضاء 
التـام عىل كافة قضايا الثـأر يف الجمهورية 

اليمنية. 
وسـنحاول هنـا يف صحيفـة «املسـرية» 
رصـَد أبـرز هـذه القضايـا التي تـم حلُّها 
بجهوٍد سياسـية وثورية وتعـاُوٍن كبرٍي من 
قبل الشخصيات االجتماعية والقبلية، دون 
أن نغـوَص يف التفاصيـل، مـع التأكيـد بأن 
َحـلَّ قضايا الثأر خـالل هذا العام واألعوام 
السـابقة، ما كان لـه أن ينجَح لـوال الدعم 
الكبـري مـن قائـد الثورة السـيد عبـد امللك 
بـدر الدين الحوثـي –حفظه اللـه- والدعم 
املتواصـل من قبل املجلس السـيايس األعىل 
بصنعاء، والنوايـا الصادقة، والتَحّرك الجاد 
للقبائل الرشفاء الذين آثروا الصفح والعفو، 
وردم فجوة الخالفات، بدالً من استمرارها، 

وإشعالها بني الفينة واألُخرى. 
 لقد حّددنـا هنا النصـف األول من العام 
الجـاري، لتوضيـِح الجهـود الكبـرية التي 
الثـأر؛  قضايـا  إخمـاد  يف  القيـادة  تبذلهـا 
كون تنـاول هـذه القضايـا من بعـد ثورة 
٢١ سـبتمرب يحتاج إىل جهـود كبرية، لكثرة 

القضايا التي تم حلها. 
 

أبرزُ الصداغا الاغ تط َتطُّعا
وهنـا أبرز القضايا التي تـم َحلُّها يف عدد 

من املحافظات:
  ُصـْلــٌح َقبَِلـيٌّ بصنعـاء يُنهي قضيَة 
قتل بني آل الوشـييل وآل السـباك الخميس، 
١٠ ذي القعـدة ١٤٤٣هــ املوافق ٠٩ يونيو 

.٢٠٢٢
  ُصـْلــٌح َقبَِلـيٌّ ينهـي قضية قتل بني 
أبنـاء العمومة مـن أرسة الغالب يف إب، يوم 
السبت، ١٢ ذي القعدة ١٤٤٣هـ املوافق ١١ 

يونيو ٢٠٢٢.
  ُصـْلــٌح َقبَِلــيٌّ ينهـي قضيـة قتل يف 
مديرية ذي ناعم بالبيضاء السـبت، ١٢ ذي 

القعدة ١٤٤٣هـ املوافق ١١ يونيو ٢٠٢٢.
  ُصـْلــٌح َقبَِلــيٌّ ينهـي قضيـة قتـل 
بمحافظة عمران، الثالثـاء، ٢٢ ذي القعدة 

١٤٤٣هـ املوافق ٢١ يونيو ٢٠٢٢.
  ُصـْلــٌح َقبَِلـيٌّ ينهـي قضية قتل بني 
آل بدر من بني حشـيش وآل ناجي من نهم 
الرس، يـوم االثنني، ١٤ ذي القعدة ١٤٤٣هـ 

املوافق ١٣ يونيو ٢٠٢٢.
  ُصـْلــٌح َقبَِلــيٌّ ينهـي قضيـة قتـل 
بمديرية التعزية يف تعز، يوم السبت، ٢٦ ذي 

القعدة ١٤٤٣هـ املوافق ٢٥ يونيو ٢٠٢٢. 
  ُصـْلــٌح َقبَِلــيٌّ ينهـي قضيـة قتل يف 
كومان املحرق يف الحداء بذمار، يوم السبت، 
٢٧ شّوال ١٤٤٣هـ املوافق ٢٨ مايو ٢٠٢٢.

  ُصـْلـٌح َقبَِلـيٌّ ينهي قضية قتل بني آل 

الرباق يف أرحب بصنعاء الجمعة، ٢٦ شـّوال 
١٤٤٣هـ املوافق ٢٧ مايو ٢٠٢٢.

  صلحان قبليان ينهيان قضيتي قتل يف 
مديرية بعدان بإب، يوم الخميس، ٢٥ شّوال 

١٤٤٣هـ املوافق ٢٦ مايو ٢٠٢٢.
  ُصـْلــٌح َقبَِلـيٌّ ينهـي قضية قتل بني 
آل مرشـد وآل الدرعـي ومبخوت بمحافظة 
صنعـاء، يوم االثنـني، ٢٢ شـّوال ١٤٤٣هـ 

املوافق ٢٣ مايو ٢٠٢٢.
  ُصـْلــٌح َقبَِلـيٌّ ينهـي قضية قتل بني 
آل السـباعي من نهم وآل مثنـى من ريمة، 
يوم السـبت، ٢٠ شّوال ١٤٤٣هـ املوافق ٢١ 

مايو ٢٠٢٢.
   ُصـْلــٌح َقبَِلــيٌّ بصنعاء ينهي قضية 
قتـل بـني آل العـوايض وآل طعيمـان، يوم 
السبت، ٢٠ شّوال ١٤٤٣هـ املوافق ٢١ مايو 

.٢٠٢٢
   الحوثـي يرشف عـىل ُصـْلــٌح َقبَِلـيٌّ 
إلنهـاء قضية قتل بني آل حـازب وآل داهم، 
يوم االثنني، ١٥ شـّوال ١٤٤٣هـ املوافق ١٦ 

مايو ٢٠٢٢.
   ُصـْلـٌح َقبَِلـيٌّ يف صنعاء ينهي قضية 
قتـل بـني آل الحضـوري وآل املعـاىف، يـوم 
األربعـاء، ١٠ شـّوال ١٤٤٣هــ املوافق ١١ 

مايو ٢٠٢٢.
   ُصـْلـٌح َقبَِلــيٌّ يف أرحب ينهي قضية 
قتل بني آل الحكمي، يوم الثالثاء، ٠٩ شّوال 

١٤٤٣هـ املوافق ١٠ مايو ٢٠٢٢.
   ُصـْلــٌح َقبَِلــيٌّ ينهي قضية قتل بني 
آل العمييس يف املخادر بإب، يوم الثالثاء، ٠٩ 

شّوال ١٤٤٣هـ املوافق ١٠ مايو ٢٠٢٢.
   ُصـْلـٌح َقبَِلـيٌّ يف صنعاء ينهي قضية 
قتـل بـني آل العتمـي وآل الحشـييش، يوم 
السبت، ٠٦ شّوال ١٤٤٣هـ املوافق ٠٧ مايو 

.٢٠٢٢
    ُصـْلــٌح َقبَِلـيٌّ ينهي قضية قتل بني 
آل الحـاج وآل الصلـوي بذي السـفال، يوم 
االثنني، ٠١ شّوال ١٤٤٣هـ املوافق ٠٢ مايو 

.٢٠٢٢
   ُصـْلــٌح َقبَِلــيٌّ ينهـي قضيـة قتـل 
بمديرية السبعني، يوم الجمعة، ٢٨ رمضان 

١٤٤٣هـ املوافق ٢٩ إبريل ٢٠٢٢.
   ُصـْلـٌح َقبَِلـيٌّ ينهي قضية قتل بني آل 
سـواد وآل الهجري بالبيضاء، يوم الثالثاء، 
٢٥ رمضـان ١٤٤٣هــ املوافـق ٢٦ ابريـل 

.٢٠٢٢
  ُصـْلــٌح َقبَِلـيٌّ بصنعـاء ينهي قضية 
قتـل بـني آل الربوعـي وآل الشـهابي، يوم 
االثنـني، ٢٤ رمضـان ١٤٤٣هــ املوافق ٢٥ 

ابريل ٢٠٢٢.
  ُصـْلــٌح َقبَِلـيٌّ ينهـي قضية قتل بني 
آل املحمي من قبيلة خـارف يف عمران، يوم 
السـبت، ٢٢ رمضان ١٤٤٣هــ املوافق ٢٣ 

ابريل ٢٠٢٢.
  ُصـْلــٌح َقبَِلـيٌّ بصنعـاء ينهي قضية 
يـوم  الذمـاري،  وآل  اآلنـيس  آل  بـني  قتـل 
األربعـاء، ١٩ رمضـان ١٤٤٣هـ املوافق ٢٠ 

إبريل ٢٠٢٢.
  ُصـْلــٌح َقبَِلـيٌّ بصنعـاء ينهي قضية 
قتل إبراهيم الزبيدي من أبناء الحديدة، يوم 

تقرير

خقَل الظخش افول طظ السام الةاري تط رخُث أضبر طظ 60 صدغئ تط تطعا

صداغا البأر يف الغمظ إىل زوال
الةععد البعرغئ والسغاجغئ تاعاَخض إلخماد الظغران.. 
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الجمعـة، ١٤ رمضـان ١٤٤٣هـ املوافق ١٥ 
إبريل ٢٠٢٢.

  ُصـْلــٌح َقبَِلــيٌّ ينهـي قضيـة قتـل 
بـني سـادة ريـام واملكلـة وآل ناقـوس يف 
رداع بالبيضـاء، يوم األربعـاء، ١٢ رمضان 

١٤٤٣هـ املوافق ١٣ إبريل ٢٠٢٢.
  ُصـْلـٌح َقبَِلـيٌّ ينهي قضية قتل يف غمر 
بصعدة، يوم السـبت، ٠٨ رمضان ١٤٤٣هـ 

املوافق ٠٩ ابريل ٢٠٢٢.
   ُصـْلــٌح َقبَِلــيٌّ بصنعاء ينهي قضية 
اعتـداء بني آل معيـض وآل السـقاف، يوم 
الخميـس، ٠٦ رمضان ١٤٤٣هـ املوافق ٠٧ 

ابريل ٢٠٢٢.
   ُصـْلـٌح َقبَِلـيٌّ ينهي قضية قتل بني آل 
البليهي وآل مشكل بصعدة يوم السبت، ٠١ 

رمضان ١٤٤٣هـ املوافق ٠٢ ابريل ٢٠٢٢.
   ُصـْلــٌح َقبَِلـيٌّ بإب ينهي قضية قتل 
بني أرستـي دارس والدميني يـوم األربعاء، 
٢٧ شـعبان ١٤٤٣هــ املوافـق ٣٠ مـارس 

.٢٠٢٢
   ُصـْلـٌح َقبَِلـيٌّ ينهي قضية قتل بني آل 
جعشان وبني متاش وعكام وعالو وسمدة، 
يـوم األربعاء، ٢٧ شـعبان ١٤٤٣هـ املوافق 

٣٠ مارس ٢٠٢٢.
  

   ُصـْلـٌح َقبَِلـيٌّ ينهي قضية قتل بني آل 
الـدرس بمديرية الصفـراء، يوم االثنني، ٢٥ 
شعبان ١٤٤٣هـ املوافق ٢٨ مارس ٢٠٢٢.

   ُصـْلــٌح َقبَِلـيٌّ بتعز ينهي قضية قتل 
بني آل األغربي وآل القييس يوم السـبت، ٢٣ 
شعبان ١٤٤٣هـ املوافق ٢٦ مارس ٢٠٢٢.

   ُصـْلــٌح َقبَِلــيٌّ ينهـي قضيـة قتـل 
يف مديريـة السـودة بعمـران، الثالثـاء، ١٩ 
شعبان ١٤٤٣هـ املوافق ٢٢ مارس ٢٠٢٢.

   ُصـْلــٌح َقبَِلـيٌّ بصعـدة ينهي قضية 
قتـل بالخطـأ بـني ذو هـادي وآل جعمـل، 
الثالثـاء، ١٩ شـعبان ١٤٤٣هــ املوافق ٢٢ 

مارس ٢٠٢٢.
   ُصـْلــٌح َقبَِلــيٌّ ينهـي قضيـة قتـل 
املجني عليه من آل املطاع بمديرية السبعني، 
الثالثـاء، ١٩ شـعبان ١٤٤٣هــ املوافق ٢٢ 

مارس ٢٠٢٢.
   ُصـْلــٌح َقبَِلــيٌّ بحّجـة ينهي قضية 
قتل بـني آل املقري وآل الجـرب، الثالثاء، ١٢ 
شعبان ١٤٤٣هـ املوافق ١٥ مارس ٢٠٢٢.

   ُصـْلــٌح َقبَِلــيٌّ ينهـي قضية املجني 
عليهـم مـن آل العضـيل يف بنـي حشـيش 
١٤٤٣هــ  شـعبان   ١٠ األحـد،  بصنعـاء، 

املوافق ١٣ مارس ٢٠٢٢.
   ُصـْلــٌح َقبَِلـيٌّ بصعـدة ينهي قضية 
قتـل بالخطأ بني آل السـقاف وآل الحمزي، 
األحـد، ٠٣ شـعبان ١٤٤٣هــ املوافـق ٠٦ 

مارس ٢٠٢٢.
   ُصـْلــٌح َقبَِلــيٌّ ينهي قضية قتل بني 
آل العصامي والقرماني بمحافظة صنعاء، 
األحـد، ٠٣ شـعبان ١٤٤٣هــ املوافـق ٠٦ 

مارس ٢٠٢٢.
   ُصـْلــٌح َقبَِلـيٌّ بإب ينهي قضية قتل 
بني آل الصوطي يف مديرية القفر، األحد، ٠٣ 
شعبان ١٤٤٣هـ املوافق ٠٦ مارس ٢٠٢٢.

   ُصـْلــٌح َقبَِلــيٌّ ينهي قضية قتل بني 
آل البحـش وآل األسـدي يف الرضمـة بـإب، 
الثالثـاء، ٢١ رجـب ١٤٤٣هــ املوافـق ٢٢ 

فرباير ٢٠٢٢.
   ُصـْلــٌح َقبَِلــيٌّ يف يريـم بـإب ينهي 
قضيـة قتل بني آل املجاهـد وآل هديان، ٢٠ 

رجب ١٤٤٣هـ املوافق ٢١ فرباير ٢٠٢٢.
   ُصـْلــٌح َقبَِلــيٌّ ينهـي قضيـة ثـأر 
دامـت ٢٢ عاماً بني قبيلتـي الجدعان وبني 
الحارث، السبت، ١٨ رجب ١٤٤٣هـ املوافق 

١٩ فرباير ٢٠٢٢.
   ُصـْلــٌح َقبَِلــيٌّ ينهـي قضيـة قتـل 
بالخطأ يف مديرية الظهار بإب، الجمعة، ١٧ 

رجب ١٤٤٣هـ املوافق ١٨ فرباير ٢٠٢٢.
   ُصـْلــٌح َقبَِلــيٌّ بـإب ينهـي قضيـة 

قتل بني آل العثماني والحلقبي والشـغدري 
١٤٤٣هــ  رجـب   ١٦ الخميـس،  والزمـر، 

املوافق ١٧ فرباير ٢٠٢٢.
   صلحـان قبليان يف إب ينهيان قضيتَي 
قتـل بمديريتـي القفر والنـادرة، األحد، ٠٥ 

رجب ١٤٤٣هـ املوافق ٠٦ فرباير ٢٠٢٢.
   ُصـْلــٌح َقبَِلــيٌّ بصنعاء ينهي قضية 
قتل بـني أل الغريس وحمـزة، الخميس، ٠٢ 

رجب ١٤٤٣هـ املوافق ٠٣ فرباير ٢٠٢٢.
   ُصـْلـٌح َقبَِلــيٌّ يف الرضمة بإب ينهي 
قضية قتل بني آل املحيا، األربعاء، ٠١ رجب 

١٤٤٣هـ املوافق ٠٢ فرباير ٢٠٢٢.
   ُصـْلــٌح َقبَِلــيٌّ بصنعاء ينهي قضية 
قتـل بني آل فليح وآل حطمـان، االثنني، ٢٨ 

ُجَمـادى الثانية ١٤٤٣هــ املوافق ٣١ يناير 
.٢٠٢٢

   ُصـْلــٌح َقبَِلــيٌّ بمحافظـة صنعـاء 
يُنهي قضيـة قتل بني آل مـدار والضاعني، 
األحد، ٢٧ ُجمـاَدى الثانية ١٤٤٣هـ املوافق 

٣٠ يناير ٢٠٢٢.
   ُصـْلــٌح َقبَِلــيٌّ ينهي قضية قتل بني 
آل ملهي وآل شفلوت بمديرية باقم بصعدة، 
الثالثاء، ٢٢ جمادى الثانية ١٤٤٣هـ املوافق 

٢٥ يناير ٢٠٢٢.
   ُصـْلــٌح َقبَِلــيٌّ ينهي قضية قتل بني 
آل عالمة وآل كولة يف بني حشيش بصنعاء، 
الثالثاء، ٢٢ جمادى الثانية ١٤٤٣هـ املوافق 

٢٥ يناير ٢٠٢٢.

   ُصـْلــٌح َقبَِلــيٌّ ينهي قضية قتل بني 
آل الشيخ يف بني مطر بصنعاء، يوم السبت، 
١٩ جمـادى الثانيـة ١٤٤٣هــ املوافق ٢٢ 

يناير ٢٠٢٢.
   إنهاء قضية قتل بني آل العزي بصعدة 
وقبيلة عيال رسيح يف عمران، يوم الخميس، 
١٧ جمـادى الثانيـة ١٤٤٣هــ املوافق ٢٠ 

يناير ٢٠٢٢.
   ُصـْلــٌح َقبَِلــيٌّ ينهي قضية قتل بني 
آل العمـاري يف يريـم بإب يوم السـبت، ١٢ 
جمـادى الثانية ١٤٤٣هــ املوافق ١٥ يناير 

.٢٠٢٢
   ُصـْلــٌح َقبَِلــيٌّ ينهـي قضيـة قتـل 
بالخطـأ يف بـالد الـروس، يوم السـبت، ١٢ 
ُجمـاَدى الثانية ١٤٤٣هــ املوافق ١٥ يناير 

.٢٠٢٢
   ُصـْلــٌح َقبَِلــيٌّ ينهي قضية قتل بني 
أرستـي الشـامي والدحني يف بني حشـيش 
بصنعـاء، يـوم األحـد، ٠٦ جمـادى الثانية 

١٤٤٣هـ املوافق ٠٩ يناير ٢٠٢٢.
   ُصـْلــٌح َقبَِلــيٌّ ينهـي قضية قتل يف 
عمـران، يـوم الثالثـاء، ٢٤ جمـادى األوىل 

١٤٤٣هـ املوافق ٢٨ ديسمرب ٢٠٢١.
   ُصـْلــٌح َقبَِلــيٌّ بمحافظـة صنعـاء 
ينهي قضية قتل بني آل عتوان والهتار، يوم 
األحـد، ٢٢ جمـادى األوىل ١٤٤٣هـ املوافق 

٢٦ ديسمرب ٢٠٢١.
   ُصـْلــٌح َقبَِلــيٌّ ينهي قضية قتل بني 
آل العصامـي يف أرحـب، يوم األربعـاء، ١٨ 
جمادى األوىل ١٤٤٣هـ املوافق ٢٢ ديسـمرب 

.٢٠٢١
وسـاطة قبليـة تنجـح يف إنهـاء    
قضيـة قتـل بالخطـأ يف مديريـة الجوبـة 
القعـدة  ذي   ١٧ الخميـس،  يـوم  بمـأرب، 

١٤٤٣هـ املوافق ١٦ يونيو ٢٠٢٢.
   إنهـاء قضيـة قتـل بالخطـأ بـني آل 
السـلمي وآل دومـة وعامـر يف صنعاء، يوم 
الخميس، ١٧ ذي القعـدة ١٤٤٣هـ املوافق 

١٦ يونيو ٢٠٢٢.
   وساطة قبلية بصنعاء تنجح يف احتواء 
قضيـة اعتداء بني آل الـزراع وآل دوبل، يوم 
الثالثاء، ٠١ ذي القعدة ١٤٤٣هـ املوافق ٣١ 

مايو ٢٠٢٢.
   وسـاطة قبلية تنجـح يف إنهاء قضية 
قتـل بـني آل عافية وآل األهنومـي بعمران، 
يوم الجمعـة، ٢١ رمضان ١٤٤٣هـ املوافق 

٢٢ ابريل ٢٠٢٢.
   وسـاطة قبلية تنجـح يف إنهاء قضية 
قتل بمديرية ماهليـة بمأرب، يوم األربعاء، 
٢٧ شـعبان ١٤٤٣هــ املوافـق ٣٠ مـارس 

.٢٠٢٢
   وسـاطة قبلية تنجـح يف إنهاء قضية 
قتل يف القريشية بالبيضاء، يوم االثنني، ١٣ 

رجب ١٤٤٣هـ املوافق ١٤ فرباير ٢٠٢٢.
   وسـاطة قبلية تنجـح يف إنهاء قضية 
قتـل بالخطـأ بعمـران، يـوم األربعـاء، ١٦ 
جمـادى الثانية ١٤٤٣هــ املوافق ١٩ يناير 

.٢٠٢٢
   إنهـاء قضيـة ثـأر يف الحـداء بذمـار 
استمرت ٢٥ عاماً، يوم الثالثاء، ١٨ رمضان 

١٤٤٣هـ املوافق ١٩ ابريل ٢٠٢٢.

ويبني الجدول التايل عدد قضايا الثأر التي 
تم حلها خالل النص األول من العام الجاري 

.٢٠٢٢

عدد القضاياالشهر

٨يونيو

١٤مايو

١٢إبريل

١٣مارس

٩فرباير

١٠يناير

٦٦اإلجمايل
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طفععُم وقغئ افطر شغ اإلجقم

 صّمُئ ِجّثَة بغظ جثل العاصع ورطعزه  صّمُئ ِجّثَة بغظ جثل العاصع ورطعزه 

صادري سئثاهللا سئثالرتمظ خروان*  

لقـد وصف النبـيُّ الكريم -صلوات ربي وسـالمه عليه 

ـَالُم- بأنـه لن يحبُه إال  وعـىل آله- اإلَِمـام َعِليٍّا -َعَليِْه السَّ

مؤمن ولن يكرهُه إال منافق عاصياً لله ورسوله. 

فكيـف لنا اليوم كأمـة مؤمنة بالله ورسـوله أن ننىس 

سنَد الرسول األعظم وأقرَب املقربني مكانًة وأحبهم غالوًة 

وأعظمهم منزلة بقلب الرسـول الكريم، وأن ننىس وصيته 

-عليـه أفضل الصالة وأزكى التسـليم- حني قال يف حديثه 

الرشيف: «إنـي تارك فيكم ما إن تمسـكتم به فلن تضلوا 

بعـدي أبداً كتـاَب الله وعرتتي أهـَل بيتـي»، واإلَِمـام َعِيلّ 

ـَالُم- هو من آل بيت رسـول اللـه -صلوات ربي  -َعَليْـِه السَّ

وسالمه عليه وعىل آله- وأخو رسول الله وأمني وصيته وهو الذي وصفه 

نبينا الكريم -صىل الله عليه وآله وسلم- حني قال لن يفتح باب خيرب إال 

«شخص يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله كرار غري فرار»، قاصداً 

ـَالُم- ذلك الشـجاع املغوار وقـد أّكـد لنا ذلك حني  اإلَِمـام َعِيلّ -َعَليِْه السَّ

قـال (صىل الله عليه وآله وسـلم) يف يوم الغدير: «يـا أيها الناس إن الله 

موالي، وأنا موىل املؤمنني أوىل بهم من أنفسهم فمن كنت مواله فهذا عيلٌّ 

مواله، اللهـم َوآِل من َوااله، وعاِد من عاداه، وانصـر من نصـره، واْخذُل 

من َخذَله».

 (َوُكونَـا ِللظَّاِلـِم َخْصًما َوِلْلَمْظلُـوِم َعْونًا) َومن وصية 

َالُم- لولديه قبل استشهاده.  أمري املؤمنني عيل -َعَليِْه السَّ

ة  ِة، َفتََحُه اللُه ِلَخاصَّ  (إِنَّ الِجَهـاَد بَاٌب ِمْن أبواب الَجنـَّ

َالُم-.  أَْوِليَاِئِه). اإلَِمـام َعِيلّ -َعَليِْه السَّ

ـلُوَن إىل اللِه ُسبَْحانَُه:  ـَل ِبِه اْلُمتََوسِّ  (إِنَّ أفضل َما تََوسَّ

اإليَمــان ِبالله َوِبَرُسـولِِه، َواْلِجهـاُد ِيف َسـِبيلِِه َفِإنَُّه ِذْرَوُة 

اإلسالم). 

ــة يف ماضيهـا وحارضها بمفهوم والية  إن جهـَل األُمَّ

األمر يف اإلسـالم هو الذي جعلها ضحيًة لسالطني الجور، 

ــة هو من يهتم بأمورها كما كان  واألجدر بوالية أمر األُمَّ

َالُم-.  اإلَِمـام َعِيلّ -َعَليِْه السَّ

ــة من تـويل اليهود  ـُن األُمَّ واليـُة الله ورسـوله واإلَِمـام َعـِيلّ تحصِّ

ـَالُم-  والنصـارى التويل الصـادق لله ولرسـوله ولِإلَمـام َعِيلّ -َعَليِْه السَّ

وألهل بيت رسـول الله صلوات ربي وسـالمه عليهم أجمعني هو سـبٌب 

للنرص يف مواجهة العدوان الكوني الجبان. 

* عضو مجلس الشورى

سئثالرتمظ طراد

يف قمة جدة ظهرت رموز وإشارات كثرية دالة عىل 
املسـتقبل، وكاشـفة يف السياق نفسـه الغاللة التي 
تحجـب الرؤية، لقد سـبق يل القـول -يف حوارات ويف 
مقـاالت– إن النظاَم العاملي اإلمربيايل آيل للسـقوط، 
اليـوم بعد ُكــّل تلك الرمـوز واالشـارات التي بعثها 
الواقع، أؤّكـد عىل هذه الحقيقة بشـكل أكرب من ذي 
قبـل، فخيبات األمل تالحق النظام الرأسـمايل القديم 
الذي تقـوده أمريكا، وهـا هي األزمـاُت االقتصادية 
تكرشِّ ُعن نابها يف دول مجموعة السـبع، دوَن أمل يف 
بدائل محتملة تحل أزمة الطاقة التي أصبحت شبحاً 

يقـض مضاجع الساسـة والخرباء يف أمريكا واالتّحـاد األُوُروبي، 
الذين نصبوا الشـباَك للـدب الرويس فوقعوا هـم يف الرشاك، ونجا 
الدبُّ الرويس، وأصبح يقُف عىل هضبة مرتفعة، يفرض عقوباته 
عليهـم، دون أن يـرتك ذلـك غبـارا، كما حـدث مع رئيـس وزراء 
بريطانيا بعد أن تطاول عىل بوتني فلم يطل أمده يف السـلطة، فقد 
جاء السـكني الـرويس الناعم ليجـز رقبته من الوريـد إىل الوريد، 
وخـرج من باب السياسـة مذمومـاً مدحوراً بعد أن عـرف الرأي 

العام الربيطاني تاريخ العمالة لرئيس حكومتهم. 
لـم يعد األمـر كمـا كان عليـه يف سـوالف األيّام، لقـد حاولت 
الصهيونية وأمريكا من اضطراب الرشق أن تعيد تقسيم الخارطة 
العربية بما يتسـق ومصالـح إرسائيل وأمريكا، لكنها اكتشـفت 
اليـوم أن ذلك األمر لم يكن إال تدبرياً ربانياً، فقد مكروا ومكر الله، 
والله خـري املاكرين، فالطاقة التي كانـت تتدفق إىل حوض البحر 
املتوسـط من منطقة الخليـج أضحت تحت الحصار والسـيطرة 
للطـرف املناوئ الـذي يخوض حرباً عسـكرية يف أوكرانيا، وحرباً 
موازية باردة، ولذلك حني كشـف رئيس أمريكا عن كوامن نفسه 
من الزيارة إىل الـرشق قال: لن ترتك أمريكا فراغاً للروس والصني 
يف الرشق، وأن أمريكا سـوف تسـتعيد دورهـا الريادي يف الرشق، 
لكـن الحالة التفاعلية التي تجلت يف سـياق الزيـارة، ونتائج قمة 
جـدة، لـم تكن تشـري إىل نجـاح الزيـارة، كمـا أن ردود الفعل يف 
الصحافة العاملية حول الزيـارة كانت منكرسة، وظهر الكثري من 
املحللـني يعلنون عـن خيبة األمل مـن الزيارة، وذهـب اإلعالم إىل 
قراءة التفاصيل الصغرية من املعطيات، منها تأخر فرش البساط 
األحمـر يف املطار الخاص باسـتقبال كبار الضيـوف، مما اضطر 
رئيـس الدولة الكربى التي تقود العالم إىل االنتظار، يف بادرة يراها 
الكثري أنهـا ردة فعل مهينة عىل ترصيحات سـابقة لبايدن حول 
السعوديّة، كما أن االستقبال لم يكن الئقاً، وقد حاول ابن سلمان 
أن ينشـغل بأحاديـث جانبيـة ألهته عـن حرارة االسـتقبال دون 
اكرتاث، األمر الذي رأى فيه املحللون خروجاً من املظلة األمريكية، 
وتعبـرياً عن الرفض لسياسـتها يف التخيل عن الحلفاء بأسـاليب 

أكثر تمدناً. 

يف مقابـل قمـة جدة كانت هناك رسـائل من الطـرف الرويس، 
الـذي طار إىل إيـران، وتم عقد قمة ثالثية، ضمـت تركيا، وإيران، 
والـروس، والـدول الثـالث كما هو معـروف العبون 
أََساسيون يف املنطقة العربية، ويمكن القول أن أذرع 
الـدول الثالث تمتـد عميقاً، من َحيـُث التأثري واألثر، 
ولذلك تكـون الكفة راجحة لصالح الروس، وخيبات 
األمل تالحق أمريكا ومجموعتها السبع، التي ذهبت 
إىل خيار املقاطعة االقتصادية، وخيار العقوبات عىل 
الروس، بحسـابات غري واقعية بعـد أن تمّكن بوتني 
من قلب الطاولة لصالح بالده، وأعلن مطمئناً نهاية 

القطب الواحد. 
هـذه املعطيـاُت التي نقـرأ تفاصيلهـا يف الحركة 
التفاعليـة للواقـع اليـوم، تبعـث الكثـري مـن الرموز 
واإلشـارات القائلـة: أن الـروس، والصـني، ومن تشـايع معهم، 
سـوف يعيـدون ترتيب نسـق النظام الـدويل الجديد، وهو نسـق 
يقوم عىل تعـدد األقطاب، وتقول املـؤرشات: أن النظام القديم يف 
طـور االنهيار، رغم رضاوة املقاومة التي يبديها اليوم يف أوكرانيا، 
ويف غـري أوكرانيا، كما أن الخصوم تنهـار مواقعهم، وذلك مؤرش 
عـىل تفكيـك البنية الفاعلـة يف البناء والتأثـري يف مجريات الواقع 
السـيايس العاملـي، األمر الذي سـوف يرتك ظالالً نفسـية قاتمة، 
وشـعوراً باالنكسـار، وقد يجربهـم ذلك عىل التفاعـل مع الواقع 

الجديد بخسائر أقل دون اللجوء إىل خيارات قد تكون مدّمـرة. 
الكثـري من دول االتّحاد األُوُروبـي يندبون حظهم اليوم، فخيار 
العقوبـات االقتصاديـة التي مالـوا ُكـّل امليل إىل خياره يف سـالف 
أيامهـم، ترك أثراً مبارشاً عىل دولهم، قبل أن يؤتي ثماره يف الدولة 
التي اسـتهدفوها، وهي الـروس، ولذلك فكل الحركـة التي تقوم 
بها أمريكا تهدف إىل التخفيف من تداعيات العقوبات االقتصادية 
ة يف مجال الطاقـة والغاز، وال خيار  عـىل االتّحاد األُوُروبـي َخاصَّ
بعد أن فشـلت أمريكا يف تدبري البدائل للغاز والنفط الرويس سوى 
الرتشـيد يف االسـتخدام، والتعامل مع الواقع ببذخ أقل، ومثل ذلك 
سيرتك شعوراً طاغياً بعدم األمان، وبالتهديد يف املستوى الحياتي 
الذي اعتاد عىل عيشـة املواطن األُوُروبي، وهذا الشـعور وحده قد 
يجعل العنرتيات التي عليها زعماء مجموعة السبع تهبط إىل أدنى 
مسـتوياتها وتفرض عليهم القبول برشوط الـدب الرويس، وهو 
أمر حاولوا القفز عىل حقيقته املوضوعية، لكنهم فشـلوا فشـالً 

 . ذريعاً، وقد كان بمقدورهم الخروج من األزمة بخسائَر أقلَّ
فشل مؤتمر جدة ولم يحّقق الهدف منه، وعاد بايدن يجر أذيال 
الخيبـة، وقد يبـدأ بصورة عكسـية يف التآمر عىل نظام سـلمان، 
ـة وأن الكثري مـن الرموز  ويـرتك السـعوديّة شـذراً مـذراً، َخاصَّ
ـابية بدأوا يف االشـتغال عـىل هدم املقدس  الدينية للسـلفية الوهَّ
يف الوجـدان العـام، وهم بذلك يسـاهمون بشـكل مبـارش، وغري 
مبارش، يف هدم النظام العام، والطبيعي، وقريباً تذوُق السـعوديّة 
ويالِت االضطرابات التي غذتها بتوجيهات البيت األبيض يف اليمن 

والكثري من دول املنطقة. 

تمثغُث الُعثظئ 
بحروٍط جثغثة

 

طتمعد المشربغ 

بال شـك أن القيادة الثوريـة تدرك أكثر مما ندرك أن 

شـهور وأيام الُهدنة كانت أثقـل وأصعب وأكثر رضراً 

عىل املواطن والوطن من سنوات الحرب؛ كونها لم تلب 

أبسط ما كان يطمح إليه أبناء الشعب اليمني والقيادة 

الثورية من هذه الُهدنة. 

فـال خري يف ُهدنة أَو سـالم ال يؤدي إىل وقف العدوان 

وفك الحصـار واسـتعادة األرض والثروات والسـيادة 

الوطنية. 

لقـد أصبح من الرضوري الخـروج من هذا الوضع 

وكرس اإلطار واملعادلة التي يحاول العدّو فرضها علينا 

من خالل الُهدنة، 

وبالتأكيـد القيادة باتت مؤمنـة بعدم جدوى تمديد 

الُهدنة بصيغتها وشـكلها الحايل وحتى إذَا التزم العدّو 

بتنفيذ كافة بنودها التي ال تسمن وال تغني من جوع. 

كمـا أن أية مكاسـب مـن الُهدنـة أَو أية مكاسـب 

يقدمهـا العـدّو إلينـا ال تقـارن وال تقاس باملكاسـب 

الوطنيـة واالقتصاديـة التي سـوف تعـود علينا وعىل 

الوطن من خالل الحسـم العسكري واستعادة مناطق 

الثـروة التي مـن خاللها يمكـن لنا معالجة املشـاكل 

االقتصاديـة والنهوض بالوطن وبدونها لن نسـتطيع 

عمل الكثري. 

واألهم من ُكـّل املكاسـب هو الحفـاظ عىل الكيان 

اليمنـي املوحـد ولـن يتـم ذلك إال مـن خالل الحسـم 

العسـكري فقط، ومن املسـتحيل أن يسـمح العدّو لنا 

بالحفـاظ عىل ذلـك من خالل التسـويات السياسـية 

واملفاوضات والحلول األممية. 

ومـا يقـوم به العـدّو يف هـذه الفـرتة ال يخفى عىل 

أحد من تجهيز وإمَداد املرتِزقة بالسـالح واالسـتعداد 

للمرحلـة القادمة وتحويل الـرصاع يف اليمن إىل رصاع 

يمنـي يمنـي وجعل املرتِزقـة يخوضون هـذه الرصاع 

بالوكالـة عنه كما يفعلون من بداية العدوان مع فارق 

أنهم سـوف يخوضون هـذا الـرصاع يف املرحلة املقبلة 

بدعـم وإرشاف وتوجيهـات غري مبارشة مـن تحالف 

العـدوان، حتـى يتمّكن العدّو من الهـروب من عواقب 

وتداعيـات هذا الرصاع الذي وصل إىل عقر داره وأصبح 

يشـكل كابوسـاً مرعباً للنظـام السـعودّي واإلماراتي 

وملصالح واقتصاد هذه الدول نتيجة الرد اليمني.

ويمكـن لنـا اسـتغالل أطماع ورغبـة العـدّو هذه 

وتقديـم املسـاعدة لهـا لتحقيق ذلك مـع وضع بعض 

التعديالت والرشوط التي ال يمكن خرقها.

مثل الخـروج الكامل للقـوات األجنبية من األرايض 

اليمنية وحظر تزويد كافة األطراف اليمنية باألسـلحة 

بحسـب القـرارات الدوليـة وحظـر كامـل للطـريان 

العسـكري فوق األرايض اليمنية بـإرشاف دويل محايد 

وترك أبناء اليمن لتصفية حسـاباتهم واملنترص يكون 

قد اسـتحق الرشعية من امليدان وعىل الشـعب اليمني 

التسـليم لهـا، عىل أن تسـتمر الُهدنة بيننـا وبني دول 

تحالف العدوان بهذه الرشوط. 

أما املراهنة عىل األمم املتحدة واملفاوضات السياسية 

للخـروج إىل َحـّل فهو رهان خارس ولن نصل إىل حلول 

حتى بعـد ِمئة عـام َوإذَا وصلنا فسـوف يكون الثمن 

باهظاً: يمن مقسـم منزوع السـيادة وشعب غارق يف 

املجاعة والفقر والبطالة. 
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السسعدّغئ تاسرى وطتعُر المصاوطئ غجداد صعًة وبئاتًا

الحسإ الغمظغ غتافض بالعقغئ الحسإ الغمظغ غتافض بالعقغئ 
وأرُض الترطغظ تتافض بئاغثنوأرُض الترطغظ تتافض بئاغثن

ـاب جغش التثي   سئثالععَّ

لطاملـا اسـتمرت السـعوديّة ودول الخليج تتغنى 
ـابية كان ُكـّل همها هو كيفية تشوية  بالدين والوهَّ
محور املقاومة وحشد املسلمني ضد ُكـّل من يخالف 
ـابيـة البغيضـة والتـي لم تـربح حتى  سـنتها الوهَّ
كشـفت عن سوءتها، نعم لقد كشـفت عن سوءتها 
وأصبحـت ال تسـتحي أن تظهر تعاملهـا مع الكيان 
الصهيوني الغاصب بعد أن كانت تعمل معه من تحت 
الطاولة خوفاً وخجالً ال خوفاً من الله بل حفاظاً عىل 

ماء الوجه.
ولكـن اآلن فما عادت تخىش أحـد وما عادت تريد 

الحفاظ عىل ماء وجهها بل إنها أصبحت عارية تماماً يف سياستها 
الداخلية والخارجية.

ـنة املزعومة قد  بالد الحرمني قد دنس باملراقص واملالهي والسُّ
ـابية  أُلغيت النتهاء وقتها وبلوغها إىل أهدافها، نعم لقد بلغت الوهَّ
إىل هدفها الرئييس واألََسايس والتي وضعت؛ ِمن أجِله وهي رعاية 
ة  املصالـح الصهيوأمريكيـة وتدمـري اإلسـالم وطمـس الُهــِويـَّ
العربية وإدَخال العدّو الصهيوني إىل جزيرتنا العربية بل وغرسـة 

يف خارصته.
ال غريب يف انقيادها إىل التعري الدبلومايس بل إنها تحاول وتقوم 
بتكثيـف جهودهـا لتوريـط املنافق رشـاد العليمي 
ومجلسـه (مجلـس الدنابيـع) يف عـدن بالتطبيـع 
املبارش مع إرسائيل برعاية إماراتية أمريكية وأتوقع 
ما هو أسـوأ، بـل إنها تحـاول جر املنطقـة العربية 
كلها إىل التطبيع مع جارتها الخادمة املطيعة للكيان 

الصهيوني (دويلة اإلمارات).
فمن قام برفـع تكاليف الحـج أضعافاً مضاعفة 
ملنع املسـلمني من زيارة بيت اللـه ومن أداء فريضة 
الحـج ومن قـام بفتـح املالهـي واملراقـص وأغرق 
األسـواق بالخمـور واملسـكرات وأباح بل وسـهل يف 
دخولها سـيقدم عىل مـا هو أعظم من ُمَجــّرد تطبيع وانبطاح، 
السـعوديّة قادمة عىل عهد جديد من الذل والخنوع، بل إنها تسري 

برفقة اإلمارات بكل جد إىل النهائية التي وعد الله بها أعدائه.
بينمـا محور املقاومة يسـتمر بالتقدم والشـموخ والعزة التي 
منحت له من الله سـبحانه وتعاىل، إلعالء كلمة الله ولتحرير بيت 

املقدس وبلوغ مرضاة الله سبحانه وتعاىل.

خثغةئ المّري

ا أّن  من امُلفارقات العجيبة والكبرية ِجـدٍّ

ــة اإلسـالمية ومحـور امُلقاومة  نرى األُمَّ

ة، يستقِبلون  كافة، والشعب اليمني َخاصَّ

يـوم الواليـة، بينما نـرى ُمحـور التطبيع 

يُعلنون توليهم للبيت األبيض. 

اليـوم تجلـت الحقائـق املخفيـة التـي 

كانـت خلـف السـتار، وُكشـفت األقنعة، 

بإعـالن والية األمر مـن داخل السـعوديّة 

وذلك باسـتقبال النظام السعودّي شخصاً 

ال ديـن لـه، وال عهد وال ميثاق لـه، قد آتى 

من آخر أقطار الدنيا، وهم يستقبلونه بكل 

حفاوة وُود، كيف ال يسـتقِبلونُه وهم أَداة 

تابعة له وزمـام أمرهم يف يديِه! ومنجرين 

وُمنحازيـن يف صفـه، يُطبعـون ويُعلنّونه 

ظاهـًرا، بعـد إن كان هـذا التطبيـع رساً، 

واليوم تجلت الحقائق، َفـبينما نحُن نُعلن 

الوالية لإلمام عيل ‹ع›.

ونسـتقبلها ِبـكل شـوق ولهفـة وفرح 

أُسـطوري  ِبصمـود  نسـتقبلها  ورسور، 

عظيم، ونحتفل بيوم الوالية رغم الحصار، 

ورغم القتـل، رغم تكالب األعداء علينا من 

مغـارب ومشـارق األرض، نحتفـل ونعلن 

واليتنا لّله ورسـوله وأعـالم دينه، واإلمام 

عـيل الـذي نحن نّحـذو ونسـري ِبسـريته 

ومنهجه ومرشوعه القرآني العظيم. 

لقـد سـعى الرئيـس األمريكـي بايـدن 

والصهاينة اإلرسائيليني، إىل الزيارة العلنية 

إىل أرض الحرمني، ويف هذه الفرتة والوقت، 

تزاُمنـاً مـع ُقدوم واليـة اإلمام عـيل عليه 

السـالم، وهذا إن دل عـىل يشء َفـإنَّما يدل 

عىل خبثهم الشـديّد، وحقدهم عىل الشعب 

اليمنـي العظيم، وضعفهم وفشـلهم أمام 

صمـود هذ الشـعب الشـامخ األبـي الذي 

صفهـم،  يف  واالنجـرار  التطبيـع  رفـض 

وّظل ُمتمسـكاً بوالية اإلمـام عيل الذي لن 

نُفـرط باالحتفال بيوم واليته يف ُكـّل زمان 

ومكان. 

لقـد أصبحـت مملكـة الـرش ضعيفـة 

مهزومة ذليلة، وهـي تُطبع مع امُلطبعني، 

يديهـا  تمـّد  وإرسائيـل،  أمريـكا  تُـوايل 

ُكــّل  إليهـم،  البسـط  ُكــّل  وتُبسـطها 

قرارتهـا ومخّططاتهـا أصبحـت من قبل 

األمريكـي واإلرسائيـيل وهو الـذي يتحكم 

َويدير شـؤونها، حقاً إنّها َستُهزم، َستذل، 

وتنكرس. 

يـا للخـزي ويـا للعـار، وا أسـفاه، عىل 

شعب يّدعي بأنُه ُمؤمن ِبمحمد وآل محمد، 

ويّدعي اإلسـالم ويتلبس باسـمه، ويدعي 

بأنُه خادم الحرمـني الرشيفني، والحقيقة 

هي عكس ذلك، فهـو بحق خائن الحرمني 

الرشيفني، باع الدين مقابل سلعة رخيصة 

من املـال، لقـد اشـرتوا بآيـات الّلـه ثمناً 

قليًال وهو من أخربنا بذلـك العليم الخبري: 

«اْشـَرتَْوا ِبآيَاِت اللَِّه ثََمنًا َقِليًال»، لقد سعوا 

يف األرض فسـاًدا، وأكثـروا فيها الفسـاد، 

وسـوف يصُب الّله عليهم بأساً شديداً من 

العـذاب، لقد تجـربوا ومكـروا: «َوإِذْ يَْمُكُر 

ِبـَك الَِّذيـَن َكَفـُروا ِليُثِْبتُـوَك أَو يَْقتُلُـوَك أَو 

يُْخِرُجـوَك َويَْمُكُروَن َويَْمُكُر اللُه َواللُه َخرْيُ 

اْلـَماِكِريَن».

نحـُن وبفضـل الّلـه أنصـاره، وأنصـار 

عـيل  اإلمـام  وأنصـار  أحبـاب  رسـوله، 

عليـه السـالم، ُكنـا وال زلنا نحُن الشـيعة 

امُلتمسكني بنهج اإلمام عيل، فنحُن أول من 

آمن ِبرسـالته، وأول من بايعـه، نحُن ُقوم 

أعزنـا الّله باإلسـالم، ورصنـا مفخرة بني 

ُكـّل الُشـعوب والبُلدان، فكيـف ال نحتفُل 

بعيـد الواليـة ونحُن لهـذا اليوم نتسـابق 

لالحتفال ونحُن يف ُكـّل ساحة ِسباق..!

مـن  الصهاينـة  وكل  السـعوديّة  أمـا 

األمريكيـني واإلرسائيليـني، وعىل رأسـهم 

بايـدن، مـا هـُم إال قشـة صغـرية، يُمكن 

إزالتها من عىل وجـه األرض، فو الله إنهم 

أوهـن من بيت العنكبوت، لن يُركعونا ولن 

يذلونـا ونحُن شـعب ال يذل وال يسـتكني، 

ونحُن فينا كرامة وعّزة، وشموخ ودين. 

فمن يقبـل بوالية أمريكا ويُواليها حتماً 

وال شك يف ذلك بأنُه َسيُوايل إرسائيل ويقبل 

بها، تحكمه وتسـتذله وتهينه، وَسيصيبُه 

الخزي والذل والعار، وَسيكون منهم، كيف 

ال؟! والله من أخربنا بذلك يف قوله تعاىل: «يَا 

أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا َال تَتَِّخذُوا اْليَُهوَد َوالنََّصاَرى 

أوليـاء بَْعُضُهْم أولياء بَْعٍض َوَمـْن يَتََولَُّهْم 

ِمنُْكـْم َفِإنَُّه ِمنُْهـْم إِنَّ اللَه َال يَْهـِدي اْلَقْوَم 

الظَّاِلـِمنَي».

ولكـن نرى اليوم ونُشـاهد أمـام أعيُننا 

كيف أصبح النظام السـعودّي يُسـارع إىل 

تُـويل من رضبـت عليهم الذلة واملسـكنة، 

يُسـارعون إىل التطبيـع معهـم واالنحياز 

يف صفهـم: «َفَرتَى الَِّذيـَن ِيف ُقلُوِبِهْم َمَرٌض 

يَُساِرُعوَن ِفيِهْم يَُقولُوَن نَْخَىش أَْن تُِصيبَنَا 

َداِئَرٌة َفَعَىس اللُه أَْن يَأِْتَي ِباْلَفتِْح أَو أَْمٍر ِمْن 

وا ِيف أنفسـِهْم  ِعنِْدِه َفيُْصِبُحوا َعَىل َما أََرسُّ

نَاِدِمني».

لكن َهـا هو السيد -حفظه الّله ورعاه- 

يهـّز عـروش امُلسـتكربين، ويمـيض كما 

مىض اإلمام عيل، وينتهج بنهجه وسـريته 

ويُقودنا يف السفينة إىل بّر األمان. 

ونحُن شـعب الحكمة واإليَمــان نُجدد 

العهـد والـوالء لّلـه عز وجـل، ولرسـوله 

الكريم، ولإلمام عيل، وألعالم الُهدى عليهم 

السالم، ولقائد الثورة يحفظه الّله ويرعاه، 

ونّتربأ من أعداء الّله وأعداء رسـوله وأعداء 

اإلمـام عـيل، وأعـداء مـن أمرنـا ِبتوليهم 

سـيدنا وقائدنا وُمعلمنا وُمرشـدنا السيد 

عبدامللك يحفظه الّله، اللّهم فأشهد. 

سطغٌّ طعقي 
سفاف طتمث 

 

من ال يفهم معنى يوم «الوالية» ملن يقول إنه 

يوم خاص بالشـيعة، ملن يتأفف من مناسبات 

«األنصـار» املتواليـة ويسـخر منها أقـول: «ال 

تكثروا من الجـدال حول مفهوم الوالية كونكم 

جاهلني عظمته، اسـرتجعوا أقوال الفالسـفة 

والعلمـاء واألدباء والشـعراء وكافـة املثقفني 

بتشـعب علومهـم ممن قد شـهد بعظمة هذه 

الشخصية». 

إن كنتم قد كّذبتم قول سـيد الخلق أجمعني، 

ـابيـة اللعينـة)  وطغـت عليكـم أفـكار (الوهَّ

صفـات  تأملـوا  «الغديـر»،  حديـث  وكذبتـم 

وسـمات وأقوال وأفعال هذا الصحابي الجليل، 

وسـتدركون حتماً أنه شـخص مميـز، وحتماً 

له شـأن مختلـف عن بقية من عـارصوا صدر 

اإلسالم! 

ال يشـعر بصـدق وعظمة هذا اليـوم الجليل 

إّال مـن عرف العقيدة الصحيحـة التي فيها عز 

املسـلم، العقيدة التـي كان لخري الناس الفضل 

الكبري يف نرشها وهو من اجتمع باملسـلمني يف 

حّجـة الوداع، فمن يكذب أَو يخالف قول رسول 

الّله -صىل الله عليه وآله وسلم- فهو متعصب 

تعصبـاً أعمى مع من يكرهون لإلسـالم الخري 

ودون أن يشعر. 

أراد أعـداء اإلسـالم لنـا منذ القـدم االنهزام 

والعجـز، فسـعوا لتفريـق الصفـوف وجعـل 

ــة اإلسـالميّة ما بني مؤيّـد ومخالف ملثل  األُمَّ

هـذه املناسـبة التي لهـا عدة شـواهد ودالالت 

تؤّكـد صدقها. 

مثُل اإلَِمـام َعِلـيٍّ ريض الله عنه، شـخصية 

تستحقُّ أن يقتدى بها لنرصة الدين ورفع راية 

اإلسـالم، أن يقتدى بها يف مـكارم األخالق، ويف 

الفروسية ويف حسن البيان، وأضف إىل ُكـّل ذلك 

دنّوه من قلب سيدنا محمد -صلوات ربي عليه 

وعـىل آله-بدايـة عليكم معرفة مـن يكون هذا 

الصحابي الجليل (عيل بن أبي طالب). 

اعرفوا مناقبَه، اعرفوا تاريَخه، اعرفوا حجَم 

ــة اإلسالميّة؛ ألَنَّكم ممن  عالقته برسـول األُمَّ

استهدف األعداء وعيهم فأضحوا جهلة. 

حاول األعداء السـابقون والالحقون طمس 

معالم هذه الشخصية العظيمة وطمس معالم 

يـوم الوالية متعمديـن ذلك ومن خـالل علماء 

السـوء واألنظمـة الفاسـدة، حاربـوا ُكـّل من 

احتفـل بيـوم الوالية وجرموهـم، لكن هيهات 

وقـد زهـق الباطل وبـان للحـق أنصاٌر شـداٌد 

يقارعون الظلَم ويُظِهرونه وينرشونه، هيهاَت 

أن ينالوا من وعِينا ويسلبونا إرادتَنا أَو يشوشوا 

بصائَرنا. 

ـة عزيزة  نحب أن نكون بوعينـا وتَحّركنا أُمَّ

شـامخة بمكانٍة عالية، ال يطولها األراذل، ولن 

يكـون ذلـك إال باتبـاع األوليـاء الصالحني من 

السلف والخلف من آل بيت الله األطهار. 

نجـدد يف يومنا هـذا الواليـة ملوالنـا اإلَِمـام 

َعِلـّي -ريض الله عنه-:

اللهم إنَّا نتوالك ونتوىل رسولك ونتوىل اإلَِمـام 

َعِلـّي ونتوىل من أمرتنا بتوليه سـيدي وموالي 

عبدامللـك بـدر الديـن الحوثي، ونـربأ اللهم من 

أعدائك وأعـداء رسـولك وأعداء اإلَِمــام َعِلـّي 

َالُم-.  -َعَليِْه السَّ
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رؤغُئ الحعغث الصائث شغ طا غاسطص بالمفاوضات والتعار والُعثظئ طع افسثاء

َشعثا َسطٌغ َطعقُهَشعثا َسطٌغ َطعقُه

أبع زغث العقلغ  

بموضـوع  شـبيهٌة  هـي  ـْوَك}  َحاجُّ {َفـِإْن 
مفاوضـات، أَو حـوار، أَو جـدل فأنـت عندما 
تكـون يف حـوار مـع أطـراف مـن هـذا النوع 
ماضيهم أسـود عىل هذا النحو، عىل هذا النحو 
يف موضوع جدال، أَو حوار، أَو مفاوضات يجب 
أن يكـون عندك هـذه النظرة فتعـرف أن هذا 
الطـرف يف واقعـه هو واقع فيـه نقاط ضعف 
كبرية بالنسبة له ال يجوز أن أراه َكبرياً فيكون 
بالشـكل الـذي يدفعني إىل أن أقـدم تنازالت يف 
تفـاويض معـه، يف األخري تكون أنـت من قدم 
ــة؛ بَسـبِب رؤية مغلوطة إىل  دينـك وقدم األُمَّ
الطرف اآلخر، فتعترب قاعدة هامة يف موضوع 
التفـاوض مع اآلخريـن، أَو الحـوار، أَو الجدل 
هذه منسـية أليست منسـية عند العرب؟ عىل 
الرغـم من مرور سـنني طويلة أعنـي يبدو ال 
يوجـد التفات للقرآن وال يـوم واحد عىل الرغم 
مـن رصاع، مـع اليهود مـع تقريبًـا الغربيني 
بشـكل عـام، وتجدهـم يف عمـى، يف ضالل ال 
يهتـدون بيشء نهائيٍّا ال يبدو أنه يوجد التفاته 

وال يوم واحد للقرآن، أن يهتدوا به! 
أليـس هنـا يعطـي رًؤى صحيحـًة يف كيف 
يكون موقفـك من اآلخر؟ وأن هذه الرؤية هي 
ا جـداً يف ماذا؟ أن تبقى مسـتقيماً  هامـة ِجـدٍّ
للـه ومسـتقيماً مع أتباعـك {أَْسـَلْمُت َوْجِهَي 
للِه َوَمـِن اتَّبََعِن} (آل عمران مـن اآلية20) أي 
ألـم يـؤد بهم إىل أن قـد هم مسـتعجلني إىل أن 
يضحوا بأتباعهم؛ ألَنَّه ليس فيهم من يمكن أن 

يكونوا مسلمني لله، ومن اتبعهم، ضحوا بدين 
الله، ومضحني حتـى بأتباعهم، ومتحاورون، 
ومقدمون مبـادرات، وتنـازالت لليهود. فهذه 
تعطـي الناس أمـالً أن يعرفـوا أعداءهم أنهم 
هكـذا، وأعداؤهـم عندمـا يكونـون عـىل هذا 
النحو هذه نقطـة ضعف فيهم كبرية تجعلهم 
عرضة ألن يرضبوا، بـأن يذلوا، بأن يخزوا هم 
مستوجبون عذاباً، مستوجبون خزياً يف الدنيا 
وعذابـاً يف اآلخرة، أليسـت هـذه نقطة ضعف 
ا؟ وعندك أنت ُكــّل نقاط القوة إذَا  كبـرية ِجـدٍّ
فمهمتها، ورست عىل هدى الله، ووثقت بالله، 
إنما تكـون القضيـة صعبة لو أنـك تتَحّرك يف 
مواجهة مؤمنني، أولياء لله، هذه هي القضية 

الصعبة. 
 

ظصاط الصعة سظث املآطظني وجسغ السثّو 
طظ خقل الُعثظئ والتعار أن غساعثشعا

يكمُل الشـهيد القائد: أعني: هم اآلن عندما 
يتَحّركون هي قضية يبدو أنها ملموسـة فلذا 
يحاولـون يبعدوننا عن الدين، هم يعرفون أنه 
فيما لو تَحّرك الناس عىل أََساس دين الله، عىل 
أََسـاس هذا القرآن الكريم أنهم سـيدخلون يف 
ا معهم، يهزمون أمامهم،  صعوبة كبرية ِجــدٍّ
ولهـذا يحاولون يبعدوننا عن الدين؛ ألَنَّ معناه 
سيدخلون يف ماذا؟ يف حرب مع ناس الله معهم 
ا. والحظ كيف هم  وهذه القضيـة كبرية ِجــدٍّ
ينطلقون، ونحـن ُكـّل مقومـات العمل، وكل 
نقاط القـوة يف جانبنا كمؤمنني عندما ننطلق 
عىل القـرآن أن واقعهم هكـذا، فواقعهم ميلء 

بنقـاط الضعف الكبرية ال نفكر يف هذه نحاول 
كيف نسـرتضيهم! نراهم أقوياء، نحاول كيف 
تسرتضيهم، كيف نضحي بالدين وباألمة؛ ِمن 
أجِلهم! أليس هـذا الذي يحصل عىل أيدي كثري 

من الحكام؟ 
دروس  مـن  عـرش  الثانـي  الـدرس  [مـن 

رمضان]. 
 (الوفـاء بالعهـود يف الُهدن هـي مبدئ عند 
املؤمنـني تمسـكهم بها يجعل منهـم جديرين 
بأن يرضب اللـه أعداءهم بأيديهم وبتأييد من 

الله).
افَهـْم بأن التزامـك بمبادئ الديـن يف ميدان 
املواجهـة لن يضيعـك اللـه أبـًدا {َوإِن يُِريُدواْ 
ِخيَانَتََك َفَقْد َخانُواْ الّلَه ِمن َقبُْل َفأَْمَكَن ِمنُْهْم}، 
{َوإِن يُِريـُدواْ أَن يَْخَدُعـوَك َفـِإنَّ َحْسـبََك الّلُه} 
مـاذا يعنـي؟ هو سـيكفيك ال تخـف، ال تخف 
إال مـن ماذا؟ مـن أن ال تلتزم بهـذه املبادئ يف 
ميدان املواجهـة؛ ألَنَّها مبادئ مهمة، مهمة يف 
التأثري يف نفسـية العدّو، قد تكون أخطاء مثالً 
عندما يكون الطـرف الذي يمثل املؤمنني ليس 
طرفـاً بمسـتوى أن يكون جديراً بـأن يمثلهم 
فعـالً يف موضـوع مثالً إما دخـول يف ُهدنة، أَو 
ميثـاق، أَو أي يشء معني، أما هذا فيجلب فعالً 
رشاً، مثلمـا كان تعمـل إرسائيـل مـع العرب، 
أليسـوا يتقاتلون فـرتة ثم يدخلـون يف ُهدنة؛ 
ألَنَّ مسألة الُهدنة، مسألة ميثاق، هذه األشياء 
م، وتقيـم عـىل اعتبـارات متعـددة، ومن  تقيـَّ
ة جديرة بأن تمثل املسـلمني فعالً  جهـة َخاصَّ
ــة هذه،  عندما لم يكونوا جديرين بتمثيل األُمَّ
أصبحت تلـك الُهدن كلها لصالـح العدّو فعالً، 

هنا يلمح إىل هذه. 
 

الاساطض طع الُعثظئ.. شرخئ لطئظاء 
واإلسثاد يف ُضـّض املةاقت

يقول الشهيد القائد: الله يقول هنا: {إِذْ َهمَّ 
َقْوٌم أَن يَبُْسـُطواْ إَِليُْكـْم أَيِْديَُهْم َفَكـفَّ أَيِْديَُهْم 
َعنُكـْم} من َحيُث ال تشـعرون، ويف وقت ما قد 
دخلتم يف التزامات قائمة عىل أََسـاس توجيهه 
مـع آخريـن، فإذا هو كـف أيديهـم عنكم من 
َحيـُث ال تشـعرون ألن يكـف أيديهـم عنكم؟ 
ألـن يكونوا هم الخارسين، ألـن يحبط كيدهم 
عندمـا يفكرون أن يسـتغلوا فرصـة معينة؟، 
بـل ربما قد يدفعـون إىل أن يظهروا يف الصورة 
ناقضـني مثـالً، مثلمـا تعامـل رسـول اللـه 
(صلـوات الله عليه وعىل آلـه) معهم؟ ما كان 
أحيانـاً ما تـدري ونقضوا هم مـن هناك، ينبذ 
إليهم عىل سواء ويرضبهم، لكن العرب عندما 
كانـوا يدخلون يف ُهدن، كانوا يدخلون يف ُهدنة 
لم تقم عىل أََسـاس تقييم صحيح، ثم يف نفس 
الوقـت ال يهتمـون ببناء أنفسـهم كمـا يهتم 
العدّو ببناء نفسـه، ينخدعون به وهو شـغال 
يبني نفسـه وبدا عليهم مـن جديد ورضبهم، 
وال قيـادات جديـرة فعـالً بكثري من األشـياء 
هذه التي وعـد الله بها املؤمنني؛ ألَنَّه قد يكون 
بعضهـم ال يختلفون فعالً عن قيـادات العدّو، 
هل هذا محط تأييد إلهي؟ وبعضهم ال يختلف 

عن شارون. 
الحـادي  الـدرس  رمضـان  دروس  [مـن 

والعرشون]. 

ططعر غتغى حرف الثغظ

ـًة   جاء الديُن اإلسالمي عظيماً كي ينِشئَ أُمَّ

قويًة وَعظيمـًة ال مجال لقاداتهـا وزعاماتها 

أن يكونوا ضعفاَء أذالء، كما جاء الدين ليكون 

منهجـاً للحياة بنظامه الشـامل والواسـع يف 

كافة الجوانـب واملجاالت التي تتيح لإلنسـان 

املسـلم وتدفعـه ألن يكـون يف أرقى مسـتوى 

معييش قوًة وأمناً واقتصاداً وتكافالً.

آياتـه  أوضـح  يف  عـرض  الكريـم  القـرآن   

ــة وعلوها عىل بقية  وجـوب عزة وخريية األُمَّ

األمم ووجوب تحمل املسـؤوليات العسـكرية 

ل  والدفاعيـة ضـد أعداء الديـن واألمـة وتحمُّ

تجـاه  واألخالقيـة  اإلنسـانية  املسـؤوليات 

اآلخريـن، كما عـرض القرآن الكريم مسـائل 

حياتيـة واجتماعيـة نّظم من خاللها أبسـط 

العالقـات والتعامـالت بني الناس وبـني أفراد 

دخولهـم  عنـد  األطفـال  كاسـتئذان  األرسة 

إىل األبويـن يف أوقـات معينـة وُحسـن القـول 

والتواضع يف امليش بني الناس ومسائل الحيض 

والطـالق وذلـك بوضـوح وبـدون أي غموض 

وغري ذلك الكثري من تلك املسـائل التي ال مجال 

لإلسهاب عنها يف هذا املقام.

َوإذَا كان القـرآن الكريم قـد تحدث عن تلك 

والسـلوكيات  َواالجتماعية  األرسيـة  الجوانب 

الشـخصية لإلنسـان املسـلم، فمـن الطبيعي 

ــة  َوبـاب أوىل أن يتحـدث عـن والية أمـر األُمَّ

اإلسالمية وإدارة شـؤونها وما يجب أن تكون 

عليـه من قيـادة حكيمة وعلو وعـزة ومنعة، 

ا أن يرتك -سبحانه وتعاىل-  ومن املستحيل ِجـدٍّ

ــة دون ذكر أَو تعيني والة أمرها  ورسوله األُمَّ
وأن يـرتك أمرها عبثاً بال منهج تسـري عليه يف 

هذه الحياة املليئـة أحداثها بالفتن 
التـي  والتحديـات  والرصاعـات 
ـــة وقـد وصل بها  تواجههـا األُمَّ
الحال إىل طريٍق مسـدود وأصبحت 
وسـيادًة  ثقافـًة  للغـرب  رهينـة 

واقتصاداً.
اللـه سـبحانه وتعـاىل أنعم عىل 
عبـاده بالكثري من النعم وأسـمى 
وأجـّل النعـم هـي نعمـة الهداية، 
يقـول سـبحانه يف محكـم كتابه: 

«وعىل الله قصد السبيل» يف تفسري اآلية يقول 
َالُم- أي «بيان الهدى». اإلمام زيد -َعَليِْه السَّ

 ويقـول السـيد العالمة بدر الديـن الحوثي 
-رضوان الله عليه- يف التيسـري يف التفسري أي 
«الطريـق املسـتقيم الذي يوصل إىل السـعادة 

الدائمة».
كمـا أن من تمام النعمة إكمال الدين وداللة 
ذلك قوله سـبحانه: «اليـوَم أكملُت لكم دينُكم 
وأتممـُت عليُكم ِنعمتي ورضيُت لكم اإلسـالم 
دينا»، ولذلـك تلقى النبي األكـرم صلوات الله 
عليـه وآله مـن ربه أمـر البالغ بالرسـالة قال 
تعـاىل: «يا أيها الرسـوُل بلِّغ َما أنـزَل إليَك ِمن 
َربك» أخرج بن مردويه عن ابن مسـعود قال: 
كنا نقرأ عىل عهد رسـول الله: يا أيها الرسوُل 
بلِّغ َما أنزَل إليَك ِمن َربك أّن علياً موىل املؤمنني 

وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. 
وبما أن النبي صلوات الله عليه وآله هو أوىل 
باملؤمنني من أنفسـهم وذلك امتداداً لوالية الله 
سـبحانه وتعاىل عـىل عباده وبصفتـه املتلقي 

للبـالغ فقد أخذ بيد اإلَِمـام َعـِيلّ بعد أن صعدا 
عـىل أقتاب اإلبل وأعلن واليته عىل املؤمنني من 
لحديث الوالية  بعده وذلك وفقـاً 
الذي ينسـجم مع اآلية الكريمة 
ورُسـولُه  اللـُه  َوليكـُم  «إنَّمـا 
والذيـَن آمنـوا الذيـَن يُقيمـوَن 
الّصـالَة ويؤتُـوَن الـزكاَة وهـم 
راِكعـون»، ففي اآليـة والحديث 
تدرج وتسلسل «الله ثم النبي ثم 

اإلَِمـام َعِيلّ».
وتأمـل أيهـا القـارئ الكريم 
نـص هـذا الجانب مـن الحديث 
لتدرك عمق الداللة يف: «َفهذا عيلٌ َمواله» يقول 
الشهيد القائد يف هذه العبارة من ملزمة حديث 
الواليـة: «إن من انرصفوا عمن َوجه الرسـول 
-َصىلَّ اللـُه َعـَليْــِه وََعــَىل آِلـــِه َوَسـلَّـَم- 
اإلشارة إليه لتعيينه بعد رفع يده وبعد صعوده 
معه فوق أقتاب اإلبل، إنهم لألسـف الشديد ال 
يعرفـون ماذا وراء هذا إن كلمة هذا تعني هذا 
ــة التي يُراد لها أن تكون  هـو الالئق بهذه األُمَّ
ــة عظيمة هذا هو الرجـل الذي يليق به أن  أُمَّ
يكـون قائداً وإمامـاً وهادياً ومعلماً ومرشـداً 
وزعيمـاً ألمـة يراد لهـا أن تتحمل مسـؤولية 

عظيمة يُنَاُط بها مهام َجِسيْمة».
ولذلـك تعتـرب مسـألة الوالية تمامـاً لنعمة 
الهدايـة َومظهـر مـن مظاهـر رحمـة اللـه 
بعباده لنصَل يف تطبيـق مبدأ اإليَمـان بالوالية 
إىل الخـروج مـن الظلمـات إىل النـور والهداية 

والبصرية. 
ـل للمسـؤولية الدينية  والواليـة تعني تحمُّ
ولألمانـة وللعهـد وتعنـي االهتمـام بمقاصد 

الدين اإلسـالمي وغاياته والوقوف يف مواجهة 

الطغيـان والعدوان واالسـتكبار وكل ما يدخل 

ضمـن محور الـرش يف هذا العالـم، ويف تطبيق 

املبدأ حصانة ضد التضليل والفساد واالنحراف 

والثقافات املغلوطة التي تتبناها قوى الطغيان 

وعىل رأسها الصهيوأمريكية.

ــة اإلسـالمية عىل الهداية  وحتى تبقى األُمَّ

ــة عزيزة  والبصـرية واالسـتقامة وتكـون أُمَّ

كريمـة تعلو عىل بقيـة األمم بعيـدة عن الذل 

واالسـتكانة والهوان، كان ال بـد لها من اتِّخاذ 

قيادة حكيمة تسـري عىل النهـج القرآني الذي 

أراده اللـه لعبـاده وأن تسـري بسـرية النبـي 

صلـوات الله عليـه وآله وسـرية اإلَِمــام َعِيلّ 

ـَالُم- الـذي اختـاره الله ورسـوله  -َعَليْـِه السَّ

ـة توفرت فيه  ليكون إماماً وهادياً وقائداً لألُمَّ

صفات األنبياء والرسـل ارتباطاً بالله وثقًة به 

وأكثر حباً لله ورسـوله وأمىض بسـالًة وبأساً 

وشـجاعًة وعلماً وحكمًة وعدالً وفقهاً وقضاًء 

َالُم- قد  وكرماً، كيف ال َواإلَِمـام َعِيلّ -َعَليِْه السَّ

ُمنح أوسـمًة إلهيـه ونبوية يف الكثـري والكثري 

من األحداث واملعارك والغزوات واملواقف والتي 

كان فيهـا ركيـزة أََساسـية مـن ركائز نرصة 

الدين اإلسالمي؟! 

ووظيفتهـا  الواليـة  مبـدأ  منطلـق  فمـن   

وغاياتهـا املتمثلـة يف األمر بتعبيـد الناس لله 

وإعـالء كلمة الله وإقامة دين الله حق اإلقامة 

وكذلـك إقامـة حـدود اللـه والدفاع عـن عزة 

ــة اإلسـالمية تأتي قيمة وأهميّة  َوكرامة األُمَّ

إحياء هذا الحدث العظيم يف نفوسنا ومشاعرنا 

ـة أخرجت للناس.  ومواقفنا لنكون خري أُمَّ
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وجط طثاعمات واجسئ لمظازل المعاذظغظ شغ الدفئ واساصال سثد طظ الحئان.. 

50 ألش شطسطغظغ غآدي خقة الةمسئ يف افصخى 
ــئ» تتئ حسار «الصثس طغباق اُفطَّ

طعرجاُن الشثغر الثولغ البالث سحر لقسقم 
غثااط أسماَله يف بشثاد

اجاطقع: اجاطقع: 
العقغاُت املاتثة تاةه ظتع ترب أعطغئ باظغئ صرغئًا

 : طاابسات

احتشـد عرشاُت اآلالف من الفلسطينيني، 
أمـس؛ لتأديـة صـالة الجمعـة، يف املسـجد 
األقـىص املبـارك، تلبيًة لدعوات شـد الرحال 
إليـه والتـي حملت شـعار «القـدس ميثاق 

ــة».  األُمَّ
وبحسـب مصـادَر إعالميـة فلسـطينية، 
فقد شهدت ساحاُت املسـجد األقىص، أمس 
آالف املصلـني إليهـا منـذ  الجمعـة، تواُفـَد 
الصباح، وسـط تواجد مكثّـف لقوات العدّو 
عنـد أبواب األقـىص وأبواب البلـدة القديمة، 
َحيُث أوقفت قوات االحتالل الشـاب شـاهر 
غيـث، وفتشـته داخـل حمامـات عامـة يف 

منطقة باب العامود. 
بدورها، قـّدرت دائرُة األوقاف اإلسـالمية 
يف القدس، أن نحـَو 50 ألف ُمصٍل أدوا صالة 

الجمعة، يف رحاب املسجد األقىص. 
وكان آالُف املصلـني قـد لبّـوا نـداء الفجر 
يف املسـجد األقىص املبـارك، أمـس الجمعة، 

وتوافدوا إليه منذ ساعات الفجر األوىل. 

ميدانيٍّا، اعتقلت قـوات العدّو الصهيوني، 
فجـر أمـس الجمعـة، شـابني فلسـطينيني 
مـن مدينـة القـدس املحتّلـة، فيمـا هاجم 
مستوطنون منازل الفلسـطينيني يف الخليل 

بالضفة الغربية املحتّلة. 
وأَفـادت مصادر فلسـطينية، بـأن قوات 
العدّو أوقفت سيارة كان فيها شابان وطفل 
يف حـي وادي الجـوز رشق القـدس املحتّلة، 
واعتقلـت الشـابني وتركت الطفـل وحيداً يف 

السيارة. 
إىل ذلـك، هاجـم عرشات املسـتوطنني من 
البؤرة االسـتيطانية «رمات يشـاي» وسـط 
مدينـة الخليـل هاجموا تحـت حماية قوات 

العدّو منازل الفلسطينيني يف تل الرميدة. 
ووّجـه املسـتوطنون الشـتائَم الُعنرصيَة 
والعبـارات النابيـة، وهـّددوا الفلسـطينيني 
بالقتل واالسـتيالء عىل منازلهـم، متوعدين 
باملزيـد من االعتداءات عليهـم، فيما توافدت 
أعداٌد كبـرية من مسـتوطني «كريات أربع» 
والبؤر االسـتيطانية األُخرى إىل تلك املنطقة، 
ما أثـار حالة من الخـوف والهلع يف صفوف 
مـن قيام املسـتوطنني  ـباً  املواطنـني؛ تحسُّ

باعتداءات جديدة. 
ويف الشـأن السـيايس، حذر زيـاد النخالة 
األمـني العـام لحركـة الجهاد اإلسـالمي يف 
فلسطني، العدّو الصهيوني من أن استشهاد 
أحـد األرسى املرضبني عن الطعام سـيعترب 
عمليـة قتل متعمد مع سـبق اإلرصار، مبينًا 
أن هـذا يحتم عـىل املقاومة القيـام بواجب 

حماية أبنائها. 
وقـال النخالة يف ترصيـح صحفي، أمس: 
إن اسـتفراَد العـدّو بـاألرسى وممارسـات 
داخـل  وقمـع  عـزل  مـن  ضدهـم  العـدّو 
األخويـن  إرضاب  وتجاهـل  املعتقـالت، 
األسـريين خليل عـواودة ورائد ريـان، يرتب 
عـىل املقاومة والشـعب الفلسـطيني واجب 

القيام بمسؤولياتها وحماية أبنائها. 
َوأََضـاَف: «نُذكر العدّو بأن استشهاَد أحد 
األرسى املرضبني سنعتربه عمليَة قتل متعمد 
مع سبق اإلرصار، مؤّكـداً أن هذا يرتب علينا 
مسـؤولية القيام بواجباتنا وفقاً اللتزاماتنا 

السابقة. 

 : طاابسات
اختُتمت يف العاصمة العراقية 
بغـداد، أمس الجمعـة، فعالياُت 
مهرجـان الغدير الـدويل لإلعالم 
بنسـخته الثالثـة عـرشة تحـت 
املهنيـة  بـني  «اإلعـالم  شـعار 

واألخالق». 
ويف حفـل الختـام الـذي تـم 

خاللـه توزيع جوائـز املهرجان 
عىل الجهات املشـاركة والفائزة 
يف مسـابقات املهرجـان، ألقيت 
كلمـاٌت مـن عـدد مـن الوفـود 
املشاركة، شّدد عىل رضورة نقل 
الحقيقـة وتعزيـز التعـاون بني 
الوسـائل اإلعالميـة التـي ترفع 

شعار املهنية واألخالق. 
الدور  مـن  الكلماُت  وحـذرت 
املؤّسسـات  لبعـض  الهـدام 

اإلعالميـة يف املجتمـع وتحريف 
الحقائـق، داعية إىل تبني املهنية 
يف نقل الحقيقـة ومواجهة زيف 
ــة.  ما يقدم يف إعالم أعداء األُمَّ

الذي  الغدير  مهرجـان  وتلقى 
تـم نقله هذا العـام إىل العاصمة 
كان  أن  بعـد  بغـداد  العراقيـة 
يف  السـابقة  السـنوات  يف  يقـام 
َكبـرياً  إقبـاالً  األرشف،  النجـف 
الـدول  مـن  العديـد  قبـل  مـن 

والعامليـة  واإلسـالمية  العربيـة 
مـن زواره فضـال عـن املهتمني 
واإلعالمـي،  الثقـايف  بالشـأن 
َحيُث انطلقـت فعالياته األربعاء 
املنـرصم بمشـاركة أربع عرشة 
دولـة عربية وإحدى عرشة دولة 
إىل  إضافـة  وأجنبيـة،  إسـالمية 
عـرشات املؤّسسـات اإلعالميـة 
وسـبعني  والدوليـة  العربيـة 

مؤّسسة إعالمية عراقية. 

 : طاابسات
قالت دراسٌة أمريكيٌة حديثٌة نرشها موقع 
«MEDRXIV» املتخصص يف نرش الدراسات 
العلميـة، أمـس الجمعة: إن نصف الشـعب 
األمريكـي يتوقع نشـوب حـرب أهلية ثانية 

خالل سنوات يف الواليات املتحدة. 
وكشفت الدراسة املكونة من 42 صفحة، 
بجامعـة  باحثـني   9 إعدادهـا  يف  وشـارك 
كاليفورنيا (دافيس)، عن مستويات مقلقة 
من انعـدام الثقـة والنفـور وعـدم االنتماء 
وزيـادة امليـل إىل العنـف بـني األمريكيـني، 
بحسب نتائج استطالع أجروه مؤّخراً وشمل 
8620 بالغاً يف شتى أنحاء الواليات املتحدة. 

ووفـق نتائـج االسـتطالع، قـال أكثر من 
ثلثي املشـاركني إنهم رأوا تهديداً خطرياً عىل 
الديمقراطيـة يف البالد، فيمـا اتفق 50.1 % 
مع العبارة القائلة إنه خالل السنوات القليلة 
املقبلة، ستكون هناك حرٌب أهلية يف الواليات 
املتحـدة، فيما قال أكثر مـن 40 % إن وجود 

قائد قوي أكثر أهميّة من الديمقراطية. 

يذكـر أن الحـرب األهليـة األمريكية التي 
 1861-) عـرش  التاسـع  القـرن  يف  وقعـت 
ألـف   600 مقتـل  عـن  أسـفرت   ،(1865
أمريكي، عندما انفصلت واليات الجنوب عن 
االتّحاد، وأرصت عىل اسـتمرار الرق قانونيا، 
وانتهت الحرب باستسالم الواليات الجنوبية 
التـي كانت منضويـة تحت اسـم «الواليات 

الكونفدرالية». 
وأّكــد االسـتطالع تزايـد حالـة امليل بني 
األمريكيـني إىل َحــلِّ الخالفـات السياسـية 

باستخدام العنف. 
بينما أّكـد نحو خمس املشـاركني أنه من 
املرجح أن يحملوا السـالح عنـد حدوث توتر 
سـيايس خالل السـنوات املقبلة، يف حني قال 
4 %: إنـه من املرجـح أن يطلقـوا النار عىل 

شخص ما. 
وقـال غاريـن وينتمـوت، أُسـتاذ الصحة 
العامـة يف الجامعـة الـذي حـذر مـن تزايد 
معـدالت ملكيـة السـالح وقاد الدراسـة: إن 
نتائج االسـتطالع قاتمة للغاية وفاقت أسوأ 
توقعاتنـا.. ومع ذلك، ال تزال هناك مسـاحٌة 

لألمـل، َحيـُث إن معظم املشـاركني «رفضوا 
العنف السـيايس تمامـا». وأوضح وينتموت 
أن الدراسـة بمثابة تنبيه للشـعب األمريكي 

إلدراك الخطر واالستجابة له. 
ويأتـي هـذا االسـتطالع يف وقـت يعيـش 
فيـه املجتمـع األمريكي حالة من االنقسـام 
السـيايس العميق، بعد االنتخابات الرئاسية 
األخـرية وحادثة اقتحـام الكونغرس، وعنف 
الرشطـة األمريكية الـذي وّلد حـراك «حياة 

السود مهمة». 
ووجدت دراسـة مشـابهة أجرتها رشكة 
«تولشـني» لألبحاث ومركز «قانون الحاجة 
مـن   % 44 أن  املـايض  الشـهر  الجنوبـي» 
األمريكيني قالـوا إن «الواليات املتحدة تتجه 

نحو حرب أهلية ثانية». 
وارتفعـت الوفيـات الناجمـة عـن العنف 
املسـلح يف الواليات املتحدة بما يقرب من 43 
% بني عامـي 2010 و2020، كمـا ارتفعت 
مبيعات األسـلحة خالل جائحة كوفيد19-، 

بحسب تقرير نرشته مجلة «ساينس». 

السغث ظخر اهللا غضحُش سروضًا 
أطرغضغئ لتجب اهللا بعثف تتغغثه 

سظ طعاجعئ السثّو الخعغعظغ

 : طاابسات
كشـف األمـنُي العام لحزب الله، السـيد حسـن نرص 
الله، عـن تلقيه عروضـاً أمريكيـًة متعـّددة، تهدُف إىل 
إخـراِج حزب الله من معادلة املواجهـة مع كيان العدّو 
الصهيوني، بعد تحرير الجنوب اللبناني والبقاع الغربي 

يف عام 2000. 
وقال سـيد املقاومة اللبنانيـة، يف الحلقة الرابعة من 
ضمن سلسـلة «أربعون وبعد» والـذي يعرض عىل قناة 
املياديـن: إّن الهاجس األمريكـي كان يدوُر حول كيفية 
تحييـد حـزب اللـه عـن معادلة الـرصاع مـع االحتالل 

اإلرسائييل. 
َوأََضــاَف السـيد نرص الله بـأّن األمريكي كان يقول 
لنا: «أنتم حّررتم الجنوَب اللبناني، ومزارع شبعا يمكن 

أن تَُحلَّ قضيتُها عرب الوسائل الدبلوماسية». 
األمريكيـة  العـروَض  أن  إىل  املقاومـة  سـيُد  ولفـت 
تمحـورت أَيْـضاً حول إيجـاد َحـّل لـألرسى اللبنانيني 
يف سـجون االحتالل، واالعرتاف بالدور السـيايس لحزب 
اللـه، ودخوله الحكومـة اللبنانية، وتقديم مسـاعدات 
ماليـة ضخمة إلعادة بناء املناطق املحـّررة واملحرومة، 
باإلضافة إىل شطب اسم حزب الله من قائمة اإلرهاب. 

وأَشـاَر السـيد نرص الله إىل أّن األمريكي طالب حزَب 
الله أَيْـضاً، بـ»التخيل عن االنتفاضة الفلسطينية؛ كونه 
كان يدعمها باملال والسالح والتدريب والخربات، منوًِّها 
إىل أّن الحزَب رفض بصورة قاطعة العروض األمريكية؛ 
ه يُريد مسـاعدة الشـعب الفلسـطيني عـىل تحرير  ألَنـَّ

أرضه، وألن إرسائيل تُشّكل تهديداً مبارشاً للبنان. 

سثواٌن خعغعظغ جثغث 
سطى جعرغا غثّطش 
3حعثاء و7 طخابني

 : طاابسات
تسـبََّب عـدواٌن جديٌد للكيان الصهيوني عىل دمشـق 
إىل استشـهاد 3 عسـكريني وجرح 7 آخرين فجَر أمس 

الجمعة. 
وأَفادت وكالة «سانا السورية» بأن الدفاعات الجوية 
تصـدت ألهـداف معاديـة يف سـماء العاصمة دمشـق 
ومحيطهـا، موضحـة أن العدوان اإلرسائييل اسـتهدف 
بعض النقاط يف محيط مدينة دمشق وذلك عرب رشقات 
مـن الصواريخ من اتّجـاه الجوالن السـوري املحتّل، ما 
أَدَّى إىل استشهاد ثالثة عسكريني وجرح سبعة آخرين، 

ووقوع خسائر مادية. 
مـن جانبهـا، وجهـت وزارة الخارجيـة والسـورية 
رسـالتني متطابقتـني إىل ُكـلٍّ مـن األمني العـام لألمم 
املتحدة ورئيس مجلس األمن حول االعتداءات اإلجرامية 
الصهيونية التي تعرض لها محيط مدينة دمشـق فجر 

الجمعة. 
ووفق وكالـة «سـانا»، أّكـدت الوزارة يف الرسـالتني 
احتفاظ دمشـق «بحـق الرد بالوسـائل املناسـبة التي 
يُقّرها القانون الدويل وميثـاق األمم املتحدة يف مواجهة 

هذه االعتداءات اإلرسائيلية املتكّررة». 
وجددت مطالبتَها مجلَس األمن واألمانة العامة لألمم 
املتحدة بممارسـة مسـؤولياتهم املعقودة لهم بموجب 
امليثـاق والقيام دون ترّدد أَو تأخـري بإدانة هذا العدوان 
اإلرسائييل الجديد وفرض احـرتام قرارات مجلس األمن 

ذات الصلة. 
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جظث الخغادي 
 

ُق املبعـوُث األممي إىل  يسـوِّ
مخرجاِت  أسـماه  ملـا  اليمـن 
الُهدنة السـابقة عـىل الوضع 
والعسـكري،  اإلنسـاني 
ُف مساَرها كانتصارات  ويَوصِّ
عليهـا،  الحفـاُظ  ينبغـي 
الضعيفة  نتائَجهـا  متجـاوزاً 
واملعدومـة عىل واقـع املعاناة 
اإلنسـانية، مزيِّفاً واقَع التزام 
بمقّرراتها،  العـدوان  تحالـف 
الرحـالت  أرقـام  راً  َومـزوِّ
والسـفن التي سـمح لها بالدخول، فيما يهّون من أرقام 
الضحايا الذين سـقطوا خالل الُهدنـة، َوحجم الخروقات 

التي حدثت وال تزال. 
عـىل هـذه القاعدة جـاءت مضامـنُي بيانـه الصحفي 
األخـري، َوفيها اسـتمرَّ كعادتـه يف حرِث املـاء، من خالل 
تقديم املزيد من الوعود وفرش الطريق بالورود، َوباملقابل 
تتعـرُض صنعـاُء لضغوطـات َووسـاطات؛ لدفعهـا إىل 
املوافقـة والقبول مجّدًدا بتمديد إضـايف ومفتوح للُهدنة، 
بـال أفق ملا بعد هذه الُهدنة، وبال ضمانات حقيقية لتنفيذ 

بنودها. 
ام من اسـتعراِض  تأتي هـذه الحملـُة الدعائيُة بعد أَيـَّ
صنعاء -عرب رئيس وفدها املفاوض- لكل تفاصيل الُهدنة 
وما حملته من فوائـَد ضئيلٍة وما حفلت به من تجاوزات 
كبرية، وبالتزامن مع ُكـّل ما سبق ال تزال تتواىل األنباُء من 
صنعاء عن استمرار أعمال القرصنة عىل سفن املشتقات 
النفطية، َوااللتفاف عىل الرحـالت الجوية من وإىل مطار 
صنعـاء، َواسـتمرار الخروقـات العسـكرية داخليـاً َويف 
جبهـات الحدود، إىل جانب عرقلة ِملـف األرسى والطرق، 

وكل املقتضيات التي أُبرمت ألجلها الُهدنة. 
واقٌع يتحدَُّث عن نفسـه، َوسـلوكياٌت تناقُض نفسها، 
تكشُف عن رغبة مشرتكٍة لتحالف العدوان َواألمم املتحدة 
يف إبقـاء معاناة اليمنيني قائمًة رشَط بقاء الُهدنة، وبقاء 
األزمة السياسية مفتوحًة للمزيد من التدخالت الخارجية 
واملؤامـرات الخبيثـة، وهـو باملجمل واقٌع يكشـُف حجَم 
االنحياز املفـِرط لدول العدوان عىل اليمـن الذي يظهُر به 
ُص مالمَح الوجه القبيح للسياسـة  املوقُف األممي، َويلخِّ

الغربية َواألجندة الصهيوأمريكية يف اليمن واملنطقة. 
غـري أن االنسـياَق مـع هذا املسـار بات مـن املايض يف 
الحالـة اليمنيـة، َوالوعـي املتنامي َوالقـدرات املتصاعدة 
التـي تتموضع عليها صنعاُء اليوَم باتـت قادرًة عىل قلب 
الطاولـة عىل هـذه املخّططات واألجندة، مسـتعينًة بالله 
يف مواجهة هـذه املكائد، وتحديد مصري هـذه التَحّركات، 
َوبشعٍب كان باألمس أبرَز دوافعها للقبول بالُهدنة، وبات 
اليوم هذا الشـعب َوبعد ُكـّل ما حدث من خيبة أمل، أبرَز 

الضاغطني لرفضها. 

املحعُث اإلجقطغ بني طظعةغَاني
سطغ سئثالرتمظ حاغط   

 

يُعتـَربُ يوُم الغدير عيـَد الله األكرب وعيَد 

آل محّمـد (عليهم السـالم)، وهـو أعظُم 

األعياد.

واقعة الغدير من أهم الوقائع التاريخية 

ـــة اإلسـالمية، َحيـُث قام  يف حيـاة األُمَّ

الرسـول األكـرم -صلـی الله عليـه وعىل 

آله وسـلم- بعد عودته مـن حّجـة الوداع 

والتوّقـف يف منطقـة غديـر خـم، بإبـالغ 

املسـلمني باألمر اإللهي الصـادر بتنصيب 

ـَالُم- إماماً  عيل بن أبي طالـب -َعَليِْه السَّ

للمسلمني وخليفًة له عليهم، والتي انتهت 

ـَالُم- مـن قبل كبار  بمبايعتـه -َعَليِْه السَّ

الصحابـة وجميـع الحجـاج الحارضيـن 

هناك. 

كان هذا التنصيُب إثر نزول آية التبليغ، 

َحيـُث أمر اللـه تعاىل نبيه بتبليـغ ما اُنزل 

إليـه، َفــإنَّ لـم يفعل فمـا بّلغ رسـالته، 

وبعدمـا قام النبـي -صىل اللـه عليه وآله 

وسـلم- بإبالغ األمر وتنصيب عـيل -َعَليِْه 

ـَالُم-. نزلت آية اإلكمـال وأخرب الله – السَّ

سبحانه- عن إكمال الدين وإتمام النعمة. 

ويتزامـن يـوم الواليـة لهـذه العام مع 

مـا يحـدث يف أرض الحرمـني مـن زيارة 

رأس الشـيطان األكرب الرئيـس األمريكي 

موقـف  يف  العربيـة،  القمـة  وترأسـه 

مخلٍّ باإلسـالم واملسـلمني، مـن اللعنات 

التأريخية عـىل قادة الدول اإلسـالمية، ال 

نسـتغرُب من ترصفاتهـم وال من والئهم 

لليهود والنصارى؛ كونهم سّلموا أرواَحهم 

للشـيطان فأصبحوا ُدًمى تَحّركهم أيادي 

الصهيونية. 

بينما تحتشُد الساحاُت اليمنيُة باملاليني 

لتجديد والئهـم الرباني يف منظر يرفُع من 

شأن اإلسـالم واملسلمني، حني نجد زعماَء 

وقـادة عرباً يجتمعـون؛ ِمن أجـِل إرضاِء 

اليهـود والنهج عىل منهجيتهـم التي تُِذلُّ 

اإلسالَم واملسلمني.

ــة  ال مقارنـات بـني قائـد ربانـي لألُمَّ

اإلسـالمية من املصطفـني األخيـار اتخذ 

املنهجية القرآنية نوراً لطريق الهدى وأعاد 

املسار اإلسـالمي إىل طريقة الصحيح، إنه 

قائد الثورة واملسـرية القرآنية السيد العلم 

عبدامللـك الحوثـي، وبني ما يطلـق عليهم 

قادًة محسوبني عىل اإلسالم ضلوا وأضلوا 

السبيل. 

املشـهُد اإلسـالمي يتجـىل أمامنـا بني 

منهجيتـني: أولها إسـالمية ينبثـُق نوُرها 

القرآنيـة،  املسـرية  قائـد  مـن  الوّهـاُج 

والؤها لله ورسـوله وملن أمرهم باتباعه، 

ومنهجيـٌة مزيفٌة تنتهُج الـوالَء والطاعة 

ألعداِء اإلسالم واملسلمني.

الرؤيـُة  تتضـُح  املنهجيتـني  وبـني 

نحـو  وتوّجـهنـا  الحقيقيـة،  اإلسـالميُة 

طريق الهداية، التي يحمُل مشعَلها املنريَ، 

رجـٌل من آل البيت، وبني من يلهث إلرضاء 

اليهود وكسـب ُودِّهم، مـن خالل التطبيع 

والتفاخر بمنكراته. 


