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 : طاابسات
أصـدر وزيـُر امليـاه والبيئـة، املهندس 
بصناعـة  عبدالرقيـب الرشمانـي، قـراراً 
واسـترياد وتسـويق األكياس البالستيكية 
القابلـة للتحلل، وحظر صناعة واسـترياد 
وتسويق األكياس البالستيكية غري القابلة 

للتحلل. 
وشّدد القراُر الذي يأتي بناًء عىل عرض 
رئيـس الهيئة العامة لحمايـة البيئة، عىل 
جميع املنشآت واملعامل املصنعة لألكياس 
البالسـتيكية التحـول إىل صناعة األكياس 
القابلـة للتحلـل بإضافـة مـادة D2W إىل 
املـواد الخـام أَو أيـة مـادة أُخـرى، وذلك 

حفاظاً عىل البيئة من التلوث. 
ووفقـاً للقـرار، يحظر عـىل أي فرد أَو 
رشكات أَو مسـتوردين، استرياد وتسويق 
األكياس البالسـتيكية غري القابلة للتحلل 
ويسـمح لهـا فقـط باسـترياد وتسـويق 
األكياس البالستيكية القابلة للتحلل وذلك 

حماية للبيئة من التلوث. 
وأناط قرار وزير املياه والبيئة، بالهيئة 
القـرار  تنفيـذ  البيئـة،  لحمايـة  العامـة 
بالتنسـيق مع الجهـات ذات العالقة وفقاً 

للقوانني واألنظمة النافذة. 
من جانبه، أوضح رئيس الهيئة العامة 
لحمايـة البيئة، املهنـدس عبدامللك الغزايل، 
أنه تم إصـداُر تعميم ملدراء فـروع الهيئة 
لتنفيـذ  واملحافظـات  العاصمـة  بأمانـة 

القـرار، مبينًـا أن املخلفات البالسـتيكية 
تُعـد أحد أكرب املشـاكل التـي تعاني منها 
أمانـة العاصمة واملحافظـات؛ باعتبَارها 
مصدراً َكبرياً للتلوث وتهديد حياة اإلنسان 

وسالمة البيئة. 
املخلفـات  أن  إىل  الغـزايل  وأَشـاَر 
البالسـتيكية تؤثـر عـىل البيئـة والصحة 
األوبئـة  انتشـار  عـىل  وتسـاعد  العامـة 
واألمراض والحـد منها أهميّـة عاجلة، ال 
سـيَّما وأنها أخذة يف التزايد وتمثل مشكلة 
يومية وصلت إىل مرحلة ال تحتمل التأخري، 
الفتـاً إىل أن هذه املخلفات تحتاج إىل مئات 
السـنني لكـي تتحلل، ما يتطلـب الرشوع 
يف تنفيـذ اإلجـراءات الالزمـة للحـد منها 
وإدارتهـا بصورة سـليمة للمسـاهمة يف 
حماية البيئة والسكان واملوارد الطبيعية. 

أخبار

شغما طظاتض خفئ المتاشر المرتِجق غطغح بصغادات سسضرغئ طتسعبئ سطى «اإلخقح» واقظاصالغ.. 

جثط حسئغ ورجمغ واجع إزاء جرغمئ ظعِإ التةاج السائثغظ يف طظطصئ املتفث بأبني املتاّطئ
 : خظساء

املرتِزقـة  املسـلحُة  العصابـاُت  َجـدََّدت 
محافظـة  يف  العـدوان  لتحالـف  التابعـة 
اعتداءاِتهـا  االثنـني،  أمـس  املحتّلـة،  أبـني 
وممارسـاِتها اإلجراميـَة والالأخالقية بحق 
الحجـاج اليمنيني العائديـن إىل أرض املوطن 
بعد انتهاء مناسـك الحج لهذا العام، قبل أن 
تقوم تلك العصاباُت يف منطقة املحفد بنهِب 

ورسقة الحجاج بالقوة. 
وقد أثار انتشـاُر مقاطع فيديو مليليشـيا 
مسـلحة بلباس مدني يسـتوقفون حافالٍت 
للحجـاج عـىل متنها عرشاُت النسـاء وكبار 
املحفـد  بمنطقـة  الـدويل  الخـط  يف  السـن 
محافظـة أبني، والقيام بنهـب ما بحوزتهم 
تهديـد  تحـت  ومقتنيـات  ممتلـكات  مـن 
السالح، أثارت ردود أفعال غاضبة وساخطة 
َحيـُث  والرسـمية،  الشـعبيّة  األوسـاط  يف 
نـّددت تلـك األصـوات بهـذه الجريمـة التي 
لـم تكـن األوىل يتعـرض فيها الحجـاج ملثل 
هكذا اعتداء، إذ سـبق لحافـالت تقل حجاج 
أن تعرضـت العتـداءات سـافرٍة يف عـدد من 
املحافظـات املحتّلة عىل أيدي أفـراد النقاط 
التابعـة ملا يسـمى املجلـس االنتقـايل أثناء 

سفرهم ألداء مناسك الحج. 

ويف السياق، أدانت وزارة اإلرشاد وشؤون 
الحـج والعمـرة بصنعـاء، إقـداَم ميليشـيا 
مسـلحة يف مديريـة املحفـد بمحافظة أبني 
عىل نهب حجاج بيت الله الحرام العائدين إىل 

أرض الوطن بعد أدائهم مناسك الحج. 
واسـتنكرت الوزارُة يف بيان، أمس االثنني، 
مـا تعرض لـه الحجاج العائديـن من أعمال 
نهب ألموالهم وسـلب مقتنياتهم وترهيبهم 
من قبـل عصابة مسـلحة يف منطقة املحفد 
اعرتضـت الباص الذي يقلهـم إىل مناطقهم، 
مشـرية إىل أن تلك األعمـال اإلجراميَة اعتداٌء 
سـافٌر يتنـاىف مـع املبـادئ والقيـم الدينية 
والقوانـني اإلنسـانية واألعـراف واألسـالف 

القبلية اليمنية األصيلة. 
وأوضـح البيـان أن حياَة املسـافرين عىل 
خطوط املحافظـات املحتّلة أصبحت مهّددة 
ومعرضـة للخطر؛ بَسـبِب أعمال االختطاف 
والقتل والنهب امُلسـتمّرة من قبل مسـلحي 
تحالـف العدوان والتي راح ضحيتها عرشات 
املسـافرين وأرسهـم عـىل مـدى السـنوات 

السابقة حتى اليوم. 
وحّملـت وزارة اإلرشـاد تحالـف العدوان 
وأدواتـه ومرتِزقتـه املسـؤولية الكاملة إزاء 
واملنظمـات  املتحـدة  األمـم  مطالبـة  ذلـك، 
الحقوقيـة واإلنسـانية باالضطـالع بدورها 

يف إدانـة جرائم قـوى التحالف ومليشـياتها 
اإلرهابيـة جـراء ما ترتكبه مـن أعمال نهب 

وترهيب وقتل للمسافرين. 
وثّمن البيان مبادرات قائد الثورة ورئيس 
املجلس السـيايس األعـىل وحكومـة اإلنقاذ 
والوفـد الوطنـي املفـاوض يف فتـح الطـرق 

مـن جانب واحد، داعيـاً قبائـَل وأحرار أبني 
ورجـال املحفـد، إىل العمـل عىل ضبـط تلك 
العصابة التي تيسء إىل القبيلة األبينية، الفتاً 
إىل أن ارتكاب املرتِزقـة لهذه الجرائم، يؤّكـد 
للشـعب اليمني قبح مرشوع قـوى العدوان 
وأجندتهـا وأدواتهـا واسـتمرارها يف أعمال 

القتل وارتكاب الجرائم املروعة بحق الشعب 
اليمني يف ظل الُهدنة املعلنة. 

مـن جانبهـا، أدانـت هيئـة النقـل الربي 
بصنعـاء تقطـع مرتِزقـة العـدوان يف أبـني 
املحتّلـة للحجـاج العائديـن ونهبهـم تحت 

تهديد السالح. 
وقالـت الهيئـُة يف بيان، أمـس االثنني: إن 
هـذه األعمال اإلجرامية التـي تتناىف مع ُكـّل 
القيـم الدينيـة واألعـراف القبليـة واملواثيق 
والقوانـني الدوليـة واإلنسـانية، تعـرب عـن 
للمرتِزقـة،  والقيمـي  األخالقـي  اإلفـالس 
وشـبوة  أبـني  محافظتـي  قبائـل  مطالبـة 
بالتَحّرك والوقوف بحزم تجاه ما قام ويقوم 
بـه املرتِزقة مـن تقطع ونهب وقتل وسـلب 
للمسافرين واملواطنني آخرها عملية التقطع 

لحافالت الحجاج ونهبهم. 
واسـتنكرت هيئـُة النقل الـربي الصمت 
األممـي تجاه هـذه الجرائـم وعـدم التَحّرك 
الجـاد واملسـؤول يف الضغـط عـىل مرتِزقة 
العدوان إليقاف هذه األعمال اإلجرامية بحق 
املسـافرين، داعية األمم املتحـدة واملنظمات 
الحقوقية واإلنسـانية الدولية، بإدانة جرائم 
مرتِزقة العدوان بحق املسـافرين عىل الطرق 
يف املحافظـات املحتّلـة والتـي راح ضحيتها 

العرشات من املواطنني. 

اإلرحــاد: اساــثاُء المرتِجصــئ سطــى التةــاج غاظاشــى طــع الصغــط وافســراف الصئطغــئ الغمظغــئ افخغطئ
الظصض: ظثسع صئائَض أبغظ وحئعة لطاَتّرك تةاه طا غصعم به المرتِجصئ طظ تصطع وظعإ وصاض لطمساشرغظ

وزغُر املغاه والئغؤئ غتزر اجارياَد افضغاس 
الئقجاغضغئ غري الصابطئ لطاتطض

املرتجق حّقل حاغع غاعسُث بطرد «الرئاجغ» 
طظ سثَن بسث إصالاه طظ طظخئه

 : طاابسات
أطلـق املرتِزُق شـالل شـايع -قائد ما 
يسـمى مكافحـة اإلرهـاب املدعومة من 
أمـس  تهديداتـه،  اإلماراتـي-  االحتـالل 
االثنـني، بطرد ما يسـمى املجلس الرئايس 
من عدن املحتّلـة؛ وذلك رداً عىل إقالته من 

منصبه. 
وكان «مجلُس العار» قد أصدر، مسـاء 
أمـس األول األحـد، قـراراً بتشـكيل لجنة 
لتويل ما أسماه «مهام مكافحة اإلرهاب»، 

برئاسـة املرتِزق أحمد مللس منتحل صفة 
محافـظ عـدن، والـذي يعد أبـرز خصوم 

املرتِزق شالل شائع. 
وبحسب مصادَر مطلعة، َفـإنَّ املرتِزَق 
شالل شـائع يرتُِّب لتصعيد ضد ما يسمى 
املجلس الرئايس خالل األيّام املقبلة، بعد أن 
تم سلبُه منصبَه كقائد ملا يسمى مكافحة 
اإلرهاب الذي ظل يحتفُظ به منذ إقالِته من 
منصبه كمديٍر لألمن يف عدن املحتّلة، األمر 
الذي من شأنه تفجريُ الوضع عسكريٍّا بني 

أدوات ومرتِزقة العدوان. 

عةعم طسطح غساعثف صعات اقتاقل اإلطاراتغ 
يف طظحأة بطتاف بحئعة املتاّطئ

طعاذظعن يف سثن غحضعن ارتفاَع أجسار املعاد الشثائغئ بحضض جظعظغ

 : طاابسات
اتسعت ِرقعُة التوتُّر والتصعيد العسكري 
بـني أدواِت وميليشـيا تحالـف العـدوان يف 
محافظـة شـبوة املحتّلـة، أمـس االثنـني، 
َحيُث شـن مسـلحون هجومـاً مباغتاً عىل 
منشـأة بلحاف الغازية التي تعد أهمَّ قاعدة 
عسـكرية لالحتـالل اإلماراتـي يف املحافظة 
النفطيـة، وذلك باسـتخدام قذائـف الهاون 
ومختلف أنواع األسلحة املتوسطة والثقيلة. 
وبحسـب مصادَر إعالمية، أمـس، َفـإنَّ 
هذا الهجوَم الذي اسـتهدف مطاراً عسكريٍّا 
تابعاً لقوات االحتالل اإلماراتي داخل منشأة 
بلحاف التي تتخذُها أبو ظبي قاعدًة لها عىل 
بحر العرب منذ سـنوات طويلـة، يأتي بعد 
يوم من منـِع منتحل صفة املحافظ املرتِزق 
عـوض بـن الوزير مـن الدخوِل إىل منشـأة 
بلحـاف ملقابلة مندوب االحتـالل اإلماراتي، 
كمـا أنه يتزامُن مع إطاحـة املحافظ املعنيَّ 

مـن تحالـف العـدوان بأهم قيـادات حزب 
«اإلصـالح» يف املحافظة، مبينـة أن الهجوم 
الذي شـنه املسلحون أسـفر عن تدمري عدٍد 

من أبراج املطار. 
وكان محافظ شـبوة املرتـِزق عوض بن 
الوزير، قد أصدر، أمس االثنني، قراراً بإقالة 

املرتـِزق عبدربـه لعكـب، قائـد ما يسـمى 
ـة، الـذراع العسـكري  قـوات األمـن الَخاصَّ
لإلصالح مـن منصبـه، باإلضافـة إىل إقالة 
املرتِزق وجدي باعوم -قائد ما يسمى اللواء 
الثاني دفاع شـبوة، املحسوب عىل ميليشيا 

االنتقايل-. 

 : طاابسات
ـَص الغـالُء الفاحـُش ألسـعار املـواد  نغَّ
والسـلع الغذائية حياَة املواطنـني يف مدينة 
انهيـار  اسـتمرار  وسـط  املحتّلـة،  عـدَن 
«الُعملـة» أمـام األجنبيـة؛ بفعـل التضخم 

الناتج عن طباعتها بدون غطاء. 
وقـال عدٌد من املواطنـني يف عدن، أمس 
االثنني: إن أسـعار املـواد الغذائية واألدوية 
ارتفعـت بشـكل جنونـي وُمخيـف، َحيُث 
شهدت يف تعاُمالت الساعات املاضية قفزًة 
غري مسـبوقة، موضحني أن سـعَر البيضة 
الواحـدة وصـل إىل أكثـر مـن 170 ريـاالً، 
وهو سـعُر يفـوق ثالثة أضعاف سـعرها 
يف املناطـق الحـرة التـي يحكمهـا املجلس 
السـيايس األعىل، متهمـني تحالف العدوان 
وحكومـة املرتِزقـة ومـا يسـمى املجلـس 
االنتقـايل بالتعمـد يف إذالل األهـايل بعـدن 

وبقية املحافظات املحتّلة. 
وبيّنوا أن ارتفاع األسـعار الجنوني يأتي 
جديداً  مع تسجيل «العملة املحلية» تدهوراً 
بعد وصول سعر الدوالر إىل أكثر من «1150 
ريـاالً»، ويف ظـل انهيار تـام لكافة خدمات 

البنـى التحتية بمـا فيها الكهربـاء وقطاع 
االتصـاالت بعـد إيقـاف ميليشـيا االنتقايل 
خدمات رشكة االتصـاالت اليمنية العمانية 
«يو» التي تعد أهـم رشكة اتصاالت نقال يف 

عدن املحتّلة. 
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 : ظعح جّقس

األمريكـي  العـدوان  قـوى  تواصـُل 
العراقيـِل  َوْضـَع  اإلماراتـي  السـعودّي 
أمـاَم الدفـِع بعجلـة السـالم، وذلك ِمن 
خالِل اسـتمراِر االنتهاكاِت الفاضحة يف 
الجبهـات، واإلرصار عىل قرصنة سـفن 
املشـتقات النفطيـة التي تشـكل امللف 
األهـم يف مضامـني الُهدنـة اإلنسـانية 
والعسـكرية واتّفـاق الحديـدة، فضـالً 
عـن مواصلتـه لعرقلـة سـري الرحالت 
الجويـة املتفـق عليها، وهـو األمر الذي 
ينذر بانفجار األوضاع العسـكرية التي 
قد تحمل حرباً واسـعًة يف الـرب والبحر، 
ات التصعيد  ال سـيَّما مع تصاُعِد مؤرشِّ
األمريكي وما يقابلها من رسائل تحذير 
ناريٍة من قبل الطرف الوطني الذي أّكـَد 
أن املسـاَس بالحاجات  وتكـراراً  مـراراً 
اإلنسـانية للشـعب اليمني يعنـي حرباً 
مضـادة  نوعيـة  وعمليـات  شـاملة 
تجعُل العـدوَّ يندُم عىل خطـأه يف تقدير 

الحسابات بالشكل املطلوب. 
ومع عودة مؤرشات االبتزاز األمريكي، 
يواصُل تحالُُف العـدوان تضييَق الخناق 
عىل امللفات اإلنسانية والحاجات امللحة 
لليمنيـني التي تمـس معاناتهـم، َحيُث 
باعرتاض  القرصنة  مسلسـل  اسـتأنف 
سـفينة بنزين جديدة، فيما يتعمد بعدة 
طرق عرقلـة الرحالت الجويـة، وهذين 
الجانبـني مـن الُهدنة يمسـان بشـكل 
مبـارش معانـاة اليمنيـني، عـىل الرغم 
من التحذيرات السياسـية والعسـكرية 
والدبلوماسـية لصنعـاء التـي اعتـربت 
الحرب عىل حاجة الشـعب عمالً عدائياً 
سيواجه برٍد قاٍس، لتكون املعطيات هنا 
أن استمرار السلوك السعودّي اإلماراتي 
الراهن واملسـاوم عىل معاناة الشـعب، 
سـيجرب القـوات املسـلحة اليمنية عىل 
اتِّخاذ الخيارات املضـادة إلزاحة معاناة 

اليمنيني. 
 

املراوغئ جاسصط دول السثوان
واالبتـزاز  املسـاومة  تجـدد  ومـع 
بامللفات  املتعلقة  الفاضحة  والخروقات 
اإلنسـانية، جددت صنعـاء تحذيرها –

الذي يبـدو أنه األخري مـع اقرتاب موعد 
انتهـاء التمديـد–، مؤّكــدًة أن املوقـف 
السـعودّي اإلماراتي يوجب عىل الطرف 
الوطنـي الرد وبقـوة، َحيـُث أّكـد وزير 
الدفـاع بحكومة اإلنقـاذ الوطني، اللواء 
الركن محمد نارص العاطفي، أن القوات 
املسلحة اليمنية تمتلك اليوم أكثر من أي 
وقت مىض ُكـّل عوامل القوة التسليحية 
االسـرتاتيجية الرادعة وتميض يف سباق 
مـع الزمـن ملواجهـة ُكــّل التحديـات 
واملخاطر، محـذراً يف الوقت ذاته تحالف 
العدوان من استمراره يف حربه وعدوانه 
الغاشـم عىل الشـعب اليمني، منوًِّها أن 
ذلـك سـيواجه بردٍّ غري متوقـع من قبل 
دول العـدوان التـي لـم تُحِسـْن تقديـَر 
األرض  عـىل  للمعطيـات  الحسـابات 
وتعاملت مع مبادرات السالم واملبادرات 

قدمتهـا  التـي  األُحاديـة،  اإلنسـانية 
صنعاء، بكل استهتار؛ ظناً منها بوجوِد 

ضعف وتراُجٍع يف املوقف الوطني. 
أمـس،  العاطفـي،  اللـواُء  وقـال 
خـالل زيارتـه لجبهات محـور املرازيق 
بمحافظـة الجـوف، «إذا ظـل األعـداء 
يسريون يف هذا الطريق مجهول النهاية، 
وسيذهبون  املهزومني  هم  فسـيكونون 
إىل مزبلـة التاريـخ»، يف رسـالة  حتمـاً 
تضـاف إىل ترصيحاتـه السـابقة التـي 
أّكــد فيها أن القوات املسـلحة لن تقف 
مكتوفـة األيدي أمـام التصعيد والحرب 
عىل لقمة اليمنني وحاجاتهم اإلنسانية، 
وهـو األمـر الـذي يؤّكــد أن اسـتمراَر 
السـبَب  سـيكون  السـعودّي  السـلوك 
وفقـدان  املعركـة  انفجـار  يف  الرئيـَس 

السيطرة عليها. 
ونّوه اللواء العاطفي إىل أن اسـتمراَر 
الغطرسـة السـعوديّة اإلماراتيـة بدعم 
العـدوان  تحالـف  سـيكبُِّد  أمريكـي، 
حـني  يف  الفادحـة،  الخسـائَر  وأدواتـه 
سيمنح صنعاء حق رفع سقف املطالب 
بقولـه: «الذي أعاد  املرشوعة، ُمضيفـاً 
الجوف إىل الجغرافيـة اليمنية قادر عىل 
الجمهوريـة  أرايض  جميـع  اسـتعادة 
اليمنيـة، وإنه ال قبـوَل وال نقاَش حول 
سـالمة السـيادة الوطنيـة عـىل ُكــّل 
الجغرافيـا اليمنيـة دون انتقـاص»، يف 
إشـارٍة إىل أن الردَّ اليمنيَّ عىل الغطرسة 
بعد استمداد  العدوانية سيكون شـامالً 
الحاصلـة  املعطيـات  مـن  مرشوعيتـه 
عـىل األرض، والتي بـرزت فيها مطامع 
دول االحتـالل والعـدوان عـىل ِحسـاِب 
اليمـن ومعاناة أبنائـه، يف حني أظهرت 
االنخـراَط األممي غريَ املشـكوك فيه إىل 
جانب املنظومـة العدوانية التي تقودها 

أمريكا وأدواتها. 
 

رجائُض تفرُض الثروَج طظ 
املطاطع ظتَع الئتث سظ التطعل

وعّزز وزيُر الدفاع رسائَله التحذيرية 

بقولـه مخاطبـاً املرابطـني يف جبهـات 
والشـهالء  والنضود  وحويشـان  العلـم 
والدحيضة: «أنتم أيهـا األبطال امليامني 
بمرابطتكـم يف هذه املواقع العسـكرية 
إنما تؤّكـدون أن الجغرافية اليمنية حرة 
وعصيـة عىل األطمـاع واالحتـالل، وإن 
ُكـّل ذرة رمل من هذه األرض هي أمانة 
يف أعناقنا كقوات مسـلحة ومجاهدين، 
وإن أيـة أياٍد تمتد إليها سـوف تقطع»، 
يف رسـالة توحي لدول العـدوان بأن من 
الالزم البحث عن حلول لخروجها وليس 
الغطرسـة،  وتصعيد  األطماع  مضاعفة 
مؤّكــداً أن الوقـت الـذي كان يظن فيه 
العدّو السـعودّي أن الجوف أراض تابعة 
لـه قد َوىلَّ إىل غـري رجعـة، منوًِّها إىل أن 
من أبـرز عوامل االنتصـارات يف ميادين 
املواجهـة عندمـا توجد قيـادة مخلصة 
الدينيـة  لُهـِويَّتهـا  باالنتمـاء  معتـزة 

والوطنية. 
وواجـه املرابطون يف محـور املزاريق 
الدفـاع،  وزيـر  ترصيحـاِت  بالجـوف، 
بالتأكيـِد عـىل املـيض قدمـاً يف معركـة 
التحريـر لـألرض واإلنسـان، مؤّكـدين 
لتنفيـذ  االسـتعداد  أهبـة  عـىل  أنهـم 
املسـندة  والتدريبيـة  القتاليـة  املهـام 
إليهـم بـروح معنويـة عاليـة وبمهارة 
نتـاج  وهـي  مسـبوقة،  غـري  وكفـاءة 
يمتلكهـا  ال  تراكميـة  قتاليـة  لخـربات 
أعداء اليمـن، ولم تصل إىل مسـتوياتها 
التكتيكية الهجوميـة يف املعارك الجبلية 

والصحراوية أرقى جيوش العالم. 
وتأتي هـذه الرسـائُل العسـكريُة يف 
ظـل تصاعـد مـؤرشات إرصار تحالـف 
العـدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي 
عىل نسـف جهود السـالم، َحيُث ارتكب 
مئـات الخروقات الفاضحـة، أمس، من 
بينها قصف مبارش باملدفعية واألسلحة 
الثقيلة، تحت تحليق الطريان التجسيس 
املعادي، فيما ارتكب خرق جديد بشـأن 
مينـاء الحديـدة، َحيُث مارسـت بحرية 
العـدوان القرصنـة عىل سـفينة بنزين 
جديـدة تحمل عـىل متنها أكثـر من 31 

ألف طن. 
َفــإنَّ  النفـط،  ناطـق  وبحسـب 
احتجاز السـفينة الجديـدة «أحد» جاء 
بعد تفتيشـها وحصولهـا عىل تصاريح 
أمميـة، لريتفع عـدد السـفن املحتجزة 
إىل 5 سـفن وقود مفتشة وحاصلة عىل 
تصاريـح دخـول أمميـة، فيمـا ترتفع 
بهذه الحصيلة من االنتهاكات احتماالت 
انفجـار األوضـاع العسـكرية وإضاعة 
دول العـدوان لكل فـرص التمديد، َحيُث 
إن األربعة األشهر املنرصمة من الُهدنة، 
لـم يلتزم تحالـف العـدوان إال بأقل من 
املوقـع  التزاماتـه  إجمـايل  مـن   % 60
عليها يف بنود الُهدنة وتمديدها، وهو ما 
يجعل من التمديـد فرصة لدول العدوان 
لتحقيق املزيد من املكاسـب العسـكرية 
واالقتصادية، عىل حساب تقييد صنعاء 
عسـكريٍّا واإلبقـاء عىل معاناة الشـعب 
اليمني التي يتخـذ منها تحالف العدوان 

ورقًة ضمن مصفوفة عدوانه الغاشم. 
 

رشُع طساظاة الحسإ ططالإ 
طاةثدة تفاح شرخئ لطسقم 
السـابقة،  املعطيـات  ُكــّل  وأمـام 
تصعيديـة  معركـة  إىل  تشـري  والتـي 
قادمـة وردود عسـكرية يمنيـة قوية 
الناعـم»  و»الحصـار  االبتـزاز  عـىل 
والخروقـات الفاضحة، جددت صنعاء 
إثبـات حرصها الحقيقـي والدائم عىل 
السـالم وتقديمهـا للتنـازالت مقابـل 
رفـع سـقف املزايا اإلنسـانية املقدمة 
لصالـح شـعبنا اليمني، َحيـُث فتحت 
فرصة جديدة –وربما أخرية– للسـالم 
وحل معاناة اليمنيني، وتقدمت، أمس 
االثنـني، بطلب إنسـاني جديد لصالح 
بالتنـازالت  قبلـت  أن  بعـد  الشـعب، 
إدَخال  مقابـل  املرشوعـة  العسـكرية 
سـفن النفـط والـدواء لسـد حاجات 
الشـعب وفتـح املطـار أمـام املـرىض 
املحارصين، وجميعها تهدف للتخفيف 

من معاناة اليمنيني. 

ويف اجتماع، أمس، للمجلس السيايس 
األعىل برئاسـة املشـري مهدي املشـاط؛ 
للوقوِف عند آخر املسـتجدات السياسية 
والتواصـالت  بالُهدنـة  العالقـة  ذات 
القائمـة، جـددت صنعـاء التأكيـد عىل 
ثبات موقفها من الحرب والسالم، داعية 

إىل تمديد ُهدنة تضمن َحـّل املعاناة. 
وأّكــد االجتماع عـىل رضورة الفتح 
الكامـل ملطـار صنعـاء الـدويل وميناء 
الحديـدة، إلزاحة جزء كبـري من املعاناة 
التـي يكابدها الشـعب، فيمـا يأتي هذا 
الطلُب يف ظل إرصار العدوان عىل اإلبقاء 
عىل املعاناة وانتهاجه سياسة التقسيط 

لتنفيذ االلتزامات. 
ونـّوه السـيايس األعـىل إىل أن تجديَد 
الُهدنة يقتيض االلتـزاَم برصف مرتبات 
كافـة املوظفـني وبقية الخدمـات التي 
مضاعفـة  بغـرض  العـدواُن  قطعهـا 
معاناة أبناء الشـعب اليمنـي، موضًحا 
أنه بـادر بفتِح حسـاٍب خـاص يف فرع 
البنـك املركـزي بالحديـدة وتـم توريـد 
إيرادات ميناء الحديدة إليه لإلسـهام يف 
رصف املرتبـات لكافـة موظفي الدولة، 
فيمـا لـم يلتـزم الطـرف اآلخـر واألمم 
املتحدة بسـد الفجوة لـرصف املرتبات، 
مؤّكـداً يف الوقت ذاته أن رصَف املرتبات 
لكافة  طبيعـي  اسـتحقاٌق  واملعاشـات 

املوظفني واملتقاعدين. 
 

تاجُئ الحسإ ضمسغاٍر دائٍط 
لطسقم املظحعد طظ خظساء

وبهذه الطلب الجديد، أضافت صنعاء 
الُهدنـة  عـىل  جديـدة  إنسـانية  ميـزة 
واحتماالت تمديدهـا، لتؤّكـد أن جميع 
رشوطهـا تُصـبُّ يف صالـِح املواطنـني 
وإزاحـة معاناتهم امُلسـتمّرة منذ بداية 
االقتصادية،  والحرب  والحصار  العدوان 
غري أن املؤرشاِت الواقعَة تشري إىل رفِض 
تحالـف العـدوان للتمديـد، ما لـم يكن 
الحال كما هو عليه خروقات وتَحّركات 
عسكرية يف الرب والبحر، وقرصنة إلبقاء 
واسـتمرار  للرحالت  وعرقلـة  املعانـاة، 
معانـاة املـرىض، وهو مـا لـم تقبل به 
القواُت املسـلحة اليمنيـة التي حرصت 
االحتمـاالِت يف معادلـة مؤّكـدة مفادها 
أن استمراَر الغطرسة سيقوُد الصواريخ 
ات اليمنية إىل األهداف الحيوية  واملسـريَّ
السـعوديّة  والنفطيـة  واالقتصاديـة 
اإلماراتية، لتكتوَي دوُل العدوان بالنريان 
التي تسـعى من خاللهـا إلركاع وإذالل 
اليمنيـني، ومع ُقرب موعـد انتهاء فرتة 
التمديـد للُهدنـة َفــإنَّ ُكــلَّ العطيات 
متمسـكٌة  العـدوان  دوَل  أن  تؤّكــُد 
بموقفهـا العدوانـي، فيمـا ستتمسـك 
صنعاُء أكثَر بحقوقها املرشوعة يف الرد، 
ليكـوَن الجميـُع عىل موعد مـن معركة 
قادمة هندسـتها واشـنطن مـن خالل 
إيعازاتها امُلسـتمّرة باسـتمرار العدوان 
وخلـِق األزمـات لقتل اليمنيـني، لتكوَن 
دوُل العـدوان ويف مقدمتهـا السـعوديّة 
بفعـِل  الخارسيـن؛  أكـربَ  واإلمـارات 

حماقاِتها. 

السثوان غعّجع خروصاته لطُعثظئ وخظساء تدع حرذًا إظساظغًا جثغثًا لطامثغث طع تمسضعا باقلاجاطات الماأخرة 
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طغطغحغا طسطتئ تعاجُط طتضَّ خراشئ 
يف تدرطعت وتظعُإ خجظَاه

 : طاابسات
هاجمت ميليشيا مسلحة، أمس االثنني، مكتََب رصافة تابع لرجل األعمال 
العمقـي، وذلـك يف منطقة ذنبات رأس باغشـوة بني الديـس والحامي رشق 

املكال بمحافظة حرضموت. 
وذكرت مصادُر مطلعٌة أن امليليشـيا املسـلحة تمّكنَت خالل هجومها عىل 
محل الرصافة من نهب مبالَغ كبرية كانت بخزنة املكتب، مؤّكـدًة إصابَة أحد 

حراس املبنى بجروح أثناء االقتحام تم نقله إىل املكال لتلقي العالج. 
يأتي ذلك يف وقت تشهُد املحافظاُت الجنوبيُة والرشقيُة املحتّلة انفالتاً أمني 
غريَ مسـبوق َكثَُرت من خـالل عمليات التقطع والنهـب والقتل واالختطاف 

للمواطنني واملحالت التجارية. 

طخثر طسآول غضحُش سظ اظاعاضات 
تسرض لعا الظازتعن يف املظاذص 

املتاّطئ بمأرب 
 : طأرب

كشف مصدٌر مسـؤوٌل باملجلس األعىل إلدارة وتنسـق الشؤون اإلنسانية 
والتعاون الدويل عن االنتهاكات واملعاملة السـيئة التي يتعرض لها النازحون 

يف املناطق املحتّلة بمحافظة مأرب، معرباً عن إدانته ملثل هذه املمارسات. 
وأَشـاَر مدير فرع املجلس باملحافظة، صالح الرشيف، يف ترصيح لوسائل 
اإلعالم، إىل أن توزيع اإلعانات واملسـاعدات اإلنسـانية عـىل األرس النازحة يف 
ي  املناطق املحتّلة بمحافظة مأرب، يتـم وفقاً ملعايريَ ومناطقية، مؤّكـداً تلقِّ

فرع املجلس لعرشات الشكاوى والبالغات من األرس النازحة. 
وأّكــد الرشيـف أن االنتهـاكات لـم تقتـرص عـىل التوزيـع العنـرصي 
للمساعدات، بل وصلت إىل تعرض مخيمات النازحني للمداهمات واالعتقاالت، 

واختطاف للنازحات من داخل مخيماتهن. 
ولفت إىل عودة املئات من األرس التي نزحت نتيجة قصف العدوان وغاراته 
الجويـة خـالل الفـرتة املاضيـة إىل مناطقهم وقراهـم، وأن الفـرق امليدانية 
التابعة للمجلس عملت عىل تقديم املساعدات لهم بما يمكنهم من االستقرار 
وممارسـة حياتهم الطبيعية.  دعا بقيـة األرس للعودة إىل مناطقهم وقراهم 
يف املديريـات املحـّررة والتنعم بما تعيـش من أمن واسـتقرار، مؤّكـداً التزام 

املجلس بتقديم املساعدات اإلغاثية واإليوائية لهم. 

اظاحاٌر واجع لطصعات افطرغضغئ 
داخض طغظاء سثن

 : طاابسات
كشـفت مصـادُر عاملـٌة يف ميناء 
عدن، أمس االثنني، عن انتشار واسع 
للقـوات األمريكية داخل امليناء، وذلك 
تزامنـاً مع نـرش االحتالل السـعودّي 
قواِته يف شـوارع املدينة، فيما تغطِّي 
قوى االرتزاق عىل االنتشـار األمريكي 
ـٌب ألي  املشـبوه، بأنه احتياط وتحسُّ
تهديد أَو تمرد عسكري ضد ما يسمى 

املجلس الرئايس. 
وبيّنت املصادُر أن قـواٍت أمريكيًة 
انترشت، أمـس، يف ميناء عـدن، قبل 
أن تقـوم بإغـالق الشـوارع املؤديـة 
إىل املينـاء، فيمـا لـم يُعـَرْف بعـُد ما 
إذَا كانـت عمليـة االنتشـار الجديدة 
للعنـارص األمريكية املكلفـة بحماية 
تأمـني  إطـار  يف  تأتـي  «الرئـايس» 
سـفن أجنبيـة قادمـة إىل املينـاء، أم 
ضمـن حملة االنتشـار االسـتعماري 
لتحالف العدوان يف ظل اتساع الرصاع 

والتوتـر بني أدواتـه ومرتِزقة يف عدن 
واملحافظات املحتّلة. 

أن  مراقبـون  يـرى  السـياق،  ويف 
االنتشـاَر األمريكـي يأتـي يف سـياق 
تعزيز واشـنطن لقواتها العسـكرية 
والجـزر  السـواحل  يف  املنتـرشة 
الجنوبية والرشقيـة والغربية لليمن، 
يف حـني تتخذ مـن تَحـّركات املرتِزقة 
مربّرات لتواجدها املشبوه واملفضوح 
والرامـي إىل احتـالل اليمـن واملناطق 

االسرتاتيجية فيها.

طثغرغاا بغئ الفصغه وزبغث تتغغان ذضرى غعم 
العقغئ بفسالغاني طظفخطاني

إداظاٌت حسئّغئ ورجمغئ طاعاخطئ لسماح الظزام 
السسعدّي لطخعاغظئ بالثخعل إىل املحاسر املصثجئ

 : طاابسات
تحت شـعاِر «َمن كنُت مواله فهذا عيلٌّ مواله» 
أحيا أبناء مديريتَي بيت الفقيه وزبيد بمحافظة 
الحديدة، أمس االثنني، ذكرى يوم الوالية بفعالية 

خطابية وثقافية. 
ويف الفعاليـة التي نّظمها مكتُب الرتبية، أّكـد 
مديُر مكتب الرتبية بمديريـة بيت الفقيه، عبده 
حـازوري، عىل أهميّة املناسـبة وحديـث الوالية 
يف تصحيـح االنحرافـات واألخطـاء التي وقعت 
ــة، وما ترتب عليها من تراجع أوصل  فيهـا األُمَّ
ـــة إىل مـا وصلـت إليـه من خضـوع وذل  األُمَّ

وهوان. 
وسـلط حازوري يف كلمته التـي ألقاها خالل 
الفعالية، الضـوء عىل الجوانـب التاريخية ليوم 
الوالية ودورها يف ترسيخ منهج الرسول األعظم 
ــة  -صلـوات الله عليه وعىل آلـه-، وإخراج األُمَّ

حالة الذل والخضوع والهوان التي وصلت إليها، 
ُمشـرياً إىل أهميّـة التـويل لله ورسـوله وأوليائه 
ـــة لعزتها  مـن أعالم الهـدى، يف اسـتعادة األُمَّ

وكرامتها والقيام بمسؤولياتها. 
من جانبه، أّكـد مدير مكتب الرتبية بمديرية 
زبيـد، ماجـد عطيـه، ورئيـس قسـم التوجيـه 
الرتبـوي باملديريـة، حسـني بقش، عـىل أهميّة 
إحياء يـوم الوالية، يف اسـتلهام الدروس والعرب، 
والتذكـري بوصيـة الرسـول -صلوات اللـه عليه 
وعـىل آله-، وحديث الوالية وسـرية ونهج اإلمام 

عيل -عليه السالم-. 
وأشـارا إىل أن مبدأ الوالية يعد من أهم عوامل 

حصانة األجيال من الضالل. 
الفقـرات  مـن  العديـُد  الفعاليتـني  وتخلـل 
اإلنشـادية والقصائـد الشـعرية املؤكِّــدة عـىل 
أهميّـة املناسـبة يف النهـوض باألمـة وإعدادها 
بالشـكل الذي يمّكنها مـن مواجهة أعـداء الله 

واألمة والتصّدي ملشاريعهم التآمرية. 

 : طاابسات
تتواليـاً لـردود الفعل الشـعبيّة والرسـمية 
لليهـود  السـعودّي  النظـام  بسـماح  املنـّددة 
وتدنيسـها،  املقدسـة  املشـاعر  إىل  بالدخـول 
استنكر أبناُء مديرية مناخة بمحافظة صنعاَء 
الترصفـات التـي ينتهُجهـا النظاُم السـعودّي 
وسـماَحه للصحفـي الصهيونـي بالدخول إىل 
املشـاعر املقدسـة يف مكـة واملدينـة املنـورة، 
معتربيـن ذلـك تماهيـاً مـع اليهـود يف تدنيس 

املقدسات اإلسالمية. 
وأدان أبناُء تهامـة يف وقفتهم االحتجاجية، 
أمـس االثنـني، ممارسـات وتماهـي النظـام 

السعودّي يف تدنيس املقدسات، 
عـن  صـادر  بيـان  يف  املشـاركون  وطالـب 
إدارة  يف  اإلسـالمية  الـدول  بـإرشاك  الوقفـة، 
املشـاعر املقدسـة وحمايتها، مشـريين إىل أن 
النظام السـعودّي وبعد ثبوت تماهيه وفشـله، 

لم يعد يؤتَمن عىل إدارته للمقدسات اإلسالمية 
وحمايتها. 

واعترب البيان السـماَح للصحفـي اليهودي 
بالتجوال والتقاط الصور يف املشـاعر املقدسة، 
ملشـاعر املسـلمني ومجاهرة  سـافراً  انتهـاكاً 
واضحة يف التطبيع وتمرير األجندات واملؤامرات 

ــة واإلسالم.  الصهيونية عىل األُمَّ
وأّكــد عـىل رضورة أن تتبنـى جميع الدول 
اإلسـالمية موقـف مسـئول إلدانة واسـتنكار 
مـا يقـوم بـه النظـام السـعودّي مـن تفريط 
بمقدسـات املسـلمني يف مكة املكرمـة واملدينة 
ــة اإلسـالمية  املنـورة.  ودعا البيان علماء األُمَّ
لالضطـالع بدورهـم والقيام بمسـئولياتهم يف 
التحذير من املمارسـات التـي ينتهجها النظام 
السعودّي وخطورتها عىل املقدسات اإلسالمية، 
ومدى مخالفتها لتوجيهات الله سـبحانه، قال 
ُكوَن  تعـاىل: (يَٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيـَن َءاَمنُـٓواْ إِنََّمـا اْلُمْرشِ
نََجٌس َفَال يَْقَربُواْ اْلَمْسـِجَد ٱْلَحـَراَم بَْعَد َعاِمِهْم 

والتوجيهـات  التعاليـم  مـن  وغريهـا  ـذَا)،  َهٰ
الربانية. 

مـن جهتها، أدانـت اللجنة الوطنيـة للمرأة 
زيارة صحفي يهودي لألرايض املقدسة يف مكة 
واملدينة.  وأَشاَرت اللجنة يف بيان تلقت صحيفة 
املسرية نسخة منه إىل أن خطورة هذه الخطوة 
ومـا تحمله من غايات من شـأنها زعزعة أمن 
املنطقـة لصالح الكيـان الصهيوني وأمنه عىل 

ــة.  حساب شعوب األُمَّ
وأوضحت أنه كان األحرى بالنظام السعودّي 
أن يراعـَي ُحرمـة املقدسـات اإلسـالمية، وأن 
ــة وعدم استفزازها بهذه  يحرتم مشـاعر األُمَّ
الزيارة التـي تأتي إلعالن التطبيع رسـميٍّا مع 
كيان العدّو الصهيوني.  وطالب البياُن شـعوَب 
ــة اإلسـالمية بالتَحّرك الواعي واملسـؤول  األُمَّ
ملواجهـة خطـر التطبيع، والتصـدي لتَحّركات 
النظـام السـعودّي وبقيـة األنظمـة العميلـة 

الراضخة للهيمنة الصهيونية. 
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ق صئعل بةشراشغا ظاصخئ..
رجائض بعرغئ وجغاجغئ وسسضرغئ تآّضـث أن السثوان إلى زوال

 خظساء تبئئ طثاطغك السغادة
 :  أتمث داوود

عمـد العـدواُن األمريكـي السـعودّي خالَل 
أكثَر من سـبع سـنوات مضت عىل َقْضِم عدٍد 
مـن األرايض اليمنيـة، أَو باألصـح احتاللهـا 
وإخضاعها تحت هيمنِته يف الشمال والجنوب 
والرشق، محـاوالً تحقيَق ُجملـٍة من األهداف 
التـي وضعهـا مـع أول طلقة يف العـدوان 26 

مارس 2015. 
 ومـع أن العـدواَن رفع ُجملًة مـن األهداف 
وعـىل رأسـها «إعادة رشعيـة الفـاّر عبد ربه 
منصور هـادي»، و»مواجهة النفـوذ اإليراني 
يف اليمـن»، إال أنها أكاذيـب برهنت األيّام عدم 
مصداقيتهـا، فقـد اتضح املخّطـط الحقيقي 
للعـدوان، واملتمثـل يف التحكـم بمضيـق باب 
املنـدب أوالً، ونهـب ثـروات وخـريات اليمـن 
ثانياً، وجعل الجغرافيا اليمنية تحت سيطرته 
وتحكمـه، ومحاربة ثورة 21 سـبتمرب 2014 
التي جاءت لتعيد األمـور إىل نصابها، وتنترص 

للسيادة اليمنية. 
ويـدرك الكثريُ مـن املتابعني للِمَلـفِّ اليمني 
بشـكل جيـد أن ما يحدث من عـدوان وقصف 
وغارات هسـتريية هو احتـالل واضح وعلني 
لليمـن، وأن املرتِزقـة أنفسـهم ويف كثـري من 
األحيان يعرتفـون أن الذي يحصل هو احتالل، 
وأنهـم يف حالـة ال قـرار لهـم فيهـا، وواقع ال 
سـيطرة لهم عليه، وإنما ينفذون ما يؤمرون 
به، وقد حصلت هذه االعرتافات من شخصيات 
كثرية منهم، ممن هم باسم وزراء، وممن هم 
باسـم قـادة عسـكريني، وممن هم بأسـماء 
وعناويـَن كثـرية، كما يؤّكـد ذلـك قائد الثورة 
السـيد عبد امللك بـدر الدين الحوثـي -حفظه 
اللـه- يف خطابـه بمناسـبة الذكرى السـنوية 

السادسة للصمود. 
ويزيد قائـد الثـورة قائالً: «وضـع املناطق 
املحتّلة، واملحافظات املحتّلة وضع شـاهد عىل 
أنَّ الحالة هي حالـة عدوان واحتالل خارجي، 
وأنَّ الذين تورطوا يف الخيانة من أبناء هذا البلد، 
إنما هم يف موقع الخيانة واالستسالم والتبعية 
للمعتدي الخارجي، الذي هو السعودّي كمنفذ، 
واإلماراتـي كمنفـذ، تحـت إرشاٍف أمريكـي، 
وبـدوٍر إرسائيـيل وبريطانـي، هـذه مسـألة 
ا يعرتفون بها، وشواهدها قائمة  واضحة ِجـدٍّ

يف الساحة». 
ويوضح السيد عبد امللك جملة من الحقائق، 
مؤّكــداً أن مـا يحـدث هـو احتـالل وانتهاك 
للسـيادة اليمنيـة، فمحافظة مـأرب الواقعة 
تحت سيطرة املرتِزقة يديرها ضابط سعودّي، 
وكذلـك الحـال يف عـدن، وبقيـة املحافظـات 
الجنوبيـة والرشقيـة املحتّلـة، وفيمـا يتعلق 
أَيْـضـاً بـكل املنشـآت األََساسـية والحيويـة 
والسيادية يف املحافظات املحتّلة يسيطر عليها 
بشـكل  اإلماراتـي)  أَو  األجنبـي (السـعودّي، 
مبارش: املطارات، املوانئ، القواعد العسكرية، 
املراكـز املهمـة والحيويـة، املنشـآت النفطية 

تهم -كثريٌ منها- تحت  سـيطر

املبارشة، وتحـت أعينهم ورقابتهـم، أموالها، 
عائدتهـا كذلـك، كثـريٌ منهـا يُجبَـى إىل بنوك 
سـعوديّة، أَو بنوك إماراتيـة، ويتم حجزه، وال 
يتم التـرصف فيه إال وفق أوامر سـعوديّة، ما 

عدا القليل، الذي ينهبه أُولئك الخونة. 
 

خظساء اجابظاء
وإذا كان املرتِزقة قد ارتضوا الذهاَب بالبالد 
َفــإنَّ  األرض،  واسـرتخاَص  الهاويـة،  نحـو 
صنعـاء لن تقبـل إال بخيـار النـرص والحرية 
واالستقالل، وهذا ما يؤّكـده جميع املسؤولني 

السياسيني والعسكريني وغريهم بالعاصمة. 
أحدث هـذه الترصيحـات ما أّكــده رئيس 
حكومـة اإلنقاذ الوطني بصنعاء، الدكتور عبد 
العزيز بـن حبتـور، أن «اليمن يمتلـك الكلمة 
الفصل يف بوابة مضيق باب املندب، ولن يسمح 
بتحويل البحـر األحمر إىل بحـرية إرسائيلية»، 
مؤّكــداً أن «بـاب املندب ممـر دويل لكنه جزء 

من األرايض اليمنية». 
وجـاء هـذا الترصيـح يف وقـت يعتقـد فيه 
العـدوان واملرتِزقـة أن احتاللهـم ملدينة عدن، 
سيمكنهم من التحكم بالجزر واملوانئ اليمنية 

إىل أمد بعيد، غري مستوعبني أن اإلراَدة القوية 
للشـعب اليمني ال تقبل باالحتالل، 

وال بالجغرافيا الناقصة، وأن 
السـيادة ستشمل ُكـّل 

املناطـق اليمنيـة، 
أَو  الـرب  يف  سـواء 

 . البحر، طال الزمن أم َقُرصَ
األعـداء  تطـاول  أن  اليمنيـون  ويؤمـن 
واحتاللهم للجـزر اليمنية، واملوانـئ، ومنابع 
النفـط والغاز، لـن يكون سـوى فاصل زمني 
قصـري، وأن وقائـع التاريخ تثبت بـأن الغزاة 
إىل زوال، وأن اللعنـات سـتطارد املرتِزقة أينما 

ُوجدوا. 
وإىل جانب الرسالة السياسـية التي يبعثها 
رئيُس الوزراء، بن حبتور، يرسـل وزير الدفاع 
اللواء محمد نارص العاطفي عدداً من الرسائل 
العسـكرية التي تثبت بما ال يدع مجاالً للشـك 
أن القوات املسلحة اليمنية تميض بكل عزيمة 
لتطهري اليمن من دنس الغزاة واملحتّلني، سواء 
عاجالً أم آجالً، وأنها لن تساوم يف هذه املسألة 
عـىل اإلطالق؛ ولـذا نجده يؤّكـد خـالل زيارته 
لجبهـات محـور املرازيـق بمحافظـة الجوف 
املحاذية للمملكة السـعوديّة بتاريخ 25 يوليو 

2022 أن القـوات املسـلحة اليمنيـة تمتلك 
اليـوم أكثر مـن أي وقت مـىض ُكـّل 

عوامـل القوة التسـليحية 
تيجية  ا سـرت ال ا

الرادعـة، وهـي تمـيض يف سـباق مـع الزمن 
وهـي  واملخاطـر،  التحديـات  ُكــّل  ملواجهـة 
ترصيحات ال تأتي مُلَجـّرد االستهالك اإلعالمي، 
وإنما هي حقائق وواقع يفهمه العدوان جيًِّدا. 
وخالل الزيارة أَيْـضاً، يقول اللواء العاطفي 
بلغـة تحذيـر: «إذا ظـل األعـداء يسـريون يف 
هـذا الطريـق مجهـول النهاية، فسـيكونون 
هـم املهزومـني وسـيذهبون حتمـاً إىل مزبلة 
التاريـخ»، مخاطباً املرابطـني يف جبهات العلم 
وحويشـان والنضـود والشـهالء والدحيضـة 
قائالً: «أنتم األبطال امليامني بمرابطتكم يف هذه 
املواقع العسـكرية إنما تؤّكـدون أن الجغرافيا 
اليمنية حرة وعصية عـىل األطماع واالحتالل، 
وأن ُكــّل ذرة رمل من هـذه األرض هي أمانة 
يف أعناقنا كقواٍت مسلحة ومجاهدين، وأن أيَة 

أياٍد تمتد إليها سوف تُقَطع». 
وتكُمـُن أهميّـُة هـذا الترصيح من 
موقع محافظة الجوف ذاتها، والتي 
كانـت خـالل عـرشات السـنني ويف 
ظـل األنظمة السـابقة تحت الهيمنة 
السعوديّة، وال سيما املناطق التي ترتكز 
فيها منابع النفط َوالغـاز، كاليتمة، املحاذية 
ملدينة نجـران، وهو مـا يعني أن اليمـَن الذي 
واجه العدوان خالل السـبع السـنوات املاضية 
يمـيض بثبـاٍت يف تثبيـت مداميـك السـيادة، 
والحفاظ عىل الجغرافيا التي مّزقها العدوان يف 
الشـمال والجنوب والرشق؛ لهثاً وراء الثروات 
املخزونـة يف باطـن األرض اليمنيـة؛ ولذا يأتي 
هنـا الرتكيز لوزيـر الدفاع حينما قـال: «الذي 
أعـاد الجـوف إىل الجغرافيا اليمنيـة قادر عىل 
اسـتعادة جميـع أرايض الجهوريـة اليمنيـة، 
وأنه ال قبول وال نقاش حول سـالمة السـيادة 

الوطنية عىل ُكـّل الجغرافيا دون انتقاص». 
ومن منطلقاِت هذه القوة، واإليَمـان الكبري 
والعسـكرية  والسياسـية  الثوريـة  للقيـادة 
اليمنية باملسـار الخاطئ للعدوان، سيسـتعيُد 
الوطـُن عافيتَـه، وسـتعوُد األرُض ألصحابها، 

بُر.  وسيُهَزُم الجمُع ويوّلون الدُّ

ىل ع و و
أنَّ الحالة هي حالـة عدوان واحتالل خارجي، 

ع

وأنَّ الذين تورطوا يف الخيانة من أبناء هذا البلد، 
ي ر يي

إنما هم يف موقع الخيانة واالستسالم والتبعية 
للمعتدي الخارجي، الذي هو السعودّي كمنفذ، 
واإلماراتـي كمنفـذ، تحـت إرشاٍف أمريكـي، 

ي ي ي يي

وبـدور إرسائيـيل وبريطانـي، هـذه مسـألة 
ي ٍ ي يإل

ا يعرتفون بها، وشواهدها قائمة  واضحة ِجـدٍّ
ي يل يٍ يل

يف الساحة». 
ويوضح السيد عبد امللك جملة من الحقائق، 
مؤّكــداً أن مـا يحـدث هـو احتـالل وانتهاك 

ح

للسـيادة اليمنيـة، فمحافظة مـأرب الواقعة 
تحت سيطرة املرتِزقة يديرها ضابط سعودّي، 
وكذلـك الحـال يف عـدن، وبقيـة املحافظـات 
الجنوبيـة والرشقيـة املحتّلـة، وفيمـا يتعلق 

يف

أَيْـضـاً بـكل املنشـآت األََساسـية والحيويـة 
ق ي ي و ي رش و وبي يج رش و وبي ج

والسيادية يف املحافظات املحتّلة يسيطر عليها 
بشـكل  اإلماراتـي)  أو  األجنبـي (السـعودّي، 
يه ر ي ي يف ي ي يفو ي ي

مبارش: املطارات، املوانئ، القواعد العسكرية، 
املراكـز املهمـة والحيويـة، املنشـآت النفطيةةة

تهم-كثريٌ منها- تحت سـيطر

أحدث هـذه الترصيحـات ما أكــده رئيس 
حكومـة اإلنقاذ الوطني بصنعاء، الدكتور عبد 
العزيز بـن حبتـور، أن «اليمن يمتلـك الكلمة 

ي إل

الفصل يف بوابة مضيق باب املندب، ولن يسمح 
بتحويل البحـر األحمر إىل بحـرية إرسائيلية»، 
مؤّكــداً أن «بـاب املندب ممـر دويل لكنه جزء 

ري

من األرايض اليمنية». 
وجـاء هـذا الترصيـح يف وقـت يعتقـد فيه 
العـدوان واملرتِزقـة أن احتاللهـم ملدينة عدن، 

يف

سيمكنهم من التحكم بالجزر واملوانئ اليمنية 
إىل أمد بعيد، غري مستوعبني أن اإلراَدة القوية 

للشـعب اليمني ال تقبل باالحتالل، 
وال بالجغرافيا الناقصة، وأن 

ي

السـيادة ستشمل ُكـّل 
املناطـق اليمنيـة، 
أَوووووووووووووووووووووووو الـرب  يف  سـواء 
ي ي ق

و ني و ز س ن ن ي هري
عاجالً أم آجالً، وأنها لن تساوم يف هذه املسألة 

ني

عـىل اإلطالق؛ ولـذا نجده يؤّكـد خـالل زيارته 
يف

لجبهـات محـور املرازيـق بمحافظـة الجوف 
املحاذية للمملكة السـعوديّة بتاريخ 25 يوليو 

2022 أن القـوات املسـلحة اليمنيـة تمتلك 
وقت مـىض ُكـّل  اليـوم أكثر مـن أي

عوامـل القوة التسـليحية 
تيجية  ا سـرت ال ا

اليمنية حرة وعصية عـىل األطم
وأن ُكــّل ذرة رمل من هـذه األر
يف أعناقنا كقواٍت مسلحة ومجا

أياٍد تمتد إليها سوف تُقَطع».
و ٍ و ٍيف و يف

وتكُمـُن أهميّـُة هـذ
ع و عيه و

موقع محافظة الجوف
كانـت خـالل عـرشات
ظـل األنظمة السـابقة
السعوديّة، وال سيما املناط
فيها منابع النفط َوالغـاز، كال
ملدينة نجـران، وهو مـا يعني أن

ع

واجه العدوان خالل السـبع الس
يمـيض بثبـاٍت يف تثبيـت مدام
والحفاظ عىل الجغرافيا التي مّز

يف ٍ يفيض ٍ يض

والرشق؛ لهث الشـمال والجنوب
ز ي ر و

املخزونـة يف باطـن األرض اليمن
هنـا الرتكيز لوزيـر الدفاع حينم
أعـاد الجـوف إىل الجغرافيا اليم

ع

اسـتعادة جميـع أرايضالجهور
وأنه ال قبول وال نقاش حول سـ

يض عع

الوطنية عىل ُكـّل الجغرافيا دون
ومن منطلقاِت هذه القوة، وا
والسياسـية الثوريـة  للقيـادة 
الخاطئ للعدوا اليمنية باملسـار

الوطـُن عافيتَـه، وسـتعوُد األرض
و ئ ر

بُر. وسيُهَزُم الجمُع ويوّلون الدُّ
ر
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المعظثس المئاضر تاتط إجتاق شغ تعار لـ ختغفئ «المسغرة»:

- يف البداية لو تعطينا نبذًة عن فريق عملكم؟
اسـمي هـو (حاتـم زيد إسـحاق، خريـج كلية 
الهندسة قسم ميكاترونكس)، وزمييل هو (مروان 
يحيى الصياد، كلية الهندسة قسم ميكاترونكس). 

 
- ما االخرتاُع الذي قدمتموه؟

املـرشوع عبـارة عن خـط إنتـاج فـرز وتعبئة 
وتغليف العسل كمنتٍج محيل الصنع، َحيُث تم عمُل 
جمع أجـزاء الخط من السـتانلس سـتيل الغذائي 
والدوائي وفق معايريَ وأبعـاٍد عامليٍة، ويتكون خط 
فرز وتعبئة وتغليف العسـل مـن خمس مراحل تم 
تصميم وتصنيع ُكـّل مرحلة وفق دراسات وأبحاث 
علميـة ونـزوالت ميدانية ونقاشـات مـع املعنيني 
مـن املختصني والخرباء يف الجانـب الزراعي وكذلك 

املعنيني من املرشوع وهم النحالون. 
ويعتـرب تصنيع هـذا الخـط اآليل األول من نوعه 
يف الوطـن، وهـو يجمع بني خمـس مراحل يف خط 
إنتـاج واحـد، تـم اسـتخدام التقنيـات الحديثة يف 
تصنيع خطـوط اإلنتاج واملتعارف عليـه دوليٍّا من 
قبـل رشكات تصنيـع خطـوط اإلنتـاج، حيـث تم 
اسـتخدام املتحكمـة الصناعيـة PLC والتـي يتـم 
اسـتخدامها يف كافة املصانع العمالقة، َوأَيْـضاً تم 
مراعاة املعايري الدولية يف اسـتخدام تقنية ضواغط 
الهـواء pneumatic، وهـذا نظام يتـم العمل به يف 
خطوط اإلنتاج املوجودة يف املصانع العاملية لألدوية 

واألغذية. 
 

- ما هو الدافُع وراء هذا االخرتاع؟
يف ظل التحديـات التي فرضها العدوان الغاشـم 
والحصار الجائر عىل بالدنا، فقد دفعنا ذلك للبحث 
عن املشاريع التي بدورها سوف تعمل عىل التخفيف 
من املعاناة االقتصاديـة للوطن وتعمل عىل خفض 
ـة وأن املـرشوع يالمـس  فاتـورة االسـترياد َخاصَّ
احتياجاِت رشيحة مهمة يف املجتمع، لها دور كبري 
يف اإلنتاج الوطني، هـم النحالون اليمنيون، إلعادة 
األمل إليهم والدفع بهم إىل االسـتمرار يف املهنة التي 

تعترب أحد معالم الحضارة اليمنية.. 
وأود التوضيـح هنـا أن النـزوالت امليدانيـة كان 
لها دوٌر كبـريٌ وفعال بالتنسـيق والتعاون من قبل 

مؤّسسـة بنيان التنموية؛ ملا لها من ارتباط مبارش 
باملجتمـع، وهي عالقة من خاللهـا الحظنا مقدار 
أهميّة العسل اليمني من لسان الخرباء واملختصني 
يف مجـال العسـل، َحيُث إن العسـل اليمني يحتوي 
عـىل قيمـة غذائيـة عالية اتضـح من النقاشـات 
وجود مـؤرشات واضحة لتصنيفه كعسـل دوائي، 
باإلضافة إىل السبب الرئييس لضعف العسل اليمني 
يف السـوق املحليـة والعامليـة والكامـن يف طريقـة 
الرتويج للمنتـج وطرق التعبئة والتغليف التقليدية 
غـري الالئقة به، األمر الـذي جعل من عملية ترويج 

ا.  العسل أمراً صعباً ِجـدٍّ
 

- من كان وراَء تحفيزكم وتشجيعكم؟
لحاجـة  مالمسـاً  مـرشوع  أي  يكـون  عندمـا 
املجتمـع تجد الداعم واملحفـز الرئيس هو املجتمع 
نفسه، وتظهر املبادرات املجتمعية إلنجاح املرشوع 
وإخراجه إىل أرض الواقع، ُكـلُّ هذا يعود إىل ارتفاع 
نسـبة الوعي املجتمعي ألهميّة املشـاريع التنموية 
التـي تخـدم املنتـج املحـيل وترفـع من مسـتوى 

االقتصاد الوطني للبلد. 
 

- َمـا ِهي الصعوبات التي واجهتكم أثناء العمل؟
أبرز الصعوبات التي واجهتنا أثناء عمل املرشوع 
تمثلـت يف انعـدام بعض القطع يف السـوق املحلية؛ 
بَسبِب الحصار الجائر عىل بلدنا، ولكن -بفضل الله 
وتوفيقة- تـم تحويُل ُكـّل الصعوبـات والتحديات 
إىل فرص، وتم إيجـاُد بدائَل محلية دون الحاجة إىل 

االسترياد من الخارج. 
 

- مـا هو دوُر الدولـة يف دعم املبدعـني واملخرتعني، 
وكيـف يعكس هذا الدور عىل ما أسـهمتما به يف هذا 

املجال؟
يف الحقيقـة أصبـح للدولـة دوٌر كبـريٌ وفعـاٌل 
وانعكسـت ثمرة نجاح ثورة الـ ٢١ من سـبتمرب يف 
تصحيح الثقافات الخاطئة، ويتم اآلن النظر إىل من 
يبتكـر وينتج بعني االهتمام من خالل املؤّسسـات 
الوطنيـة واملجتمعيـة، فقـد كان ملؤّسسـة بنيـان 
التنمويـة دور كبـري وفعـال يف إخـراج املرشوع إىل 
حيـز الوجود من خالل كثري من التسـهيالت، منها 
النزوالت امليدانية للمجتمع وتلمس حاجة املجتمع 
وخـالل ارتبـاط املؤّسسـة بالجمعيـات الزراعيـة 
والنحالني ُكـّل هذا سهل بشكل كبري وفعال يف عمل 

ونجاح املرشوع. 
 

- رسالتُكم لقوى العدوان؟
نجاُح املشـاريع الوطنيـة يف َحــدِّ ذاته رسـالٌة 
واضحـٌة وقويـة لقـوى العـدوان مفادهـا مهمـا 
حارصتم وأجرمتم َفـإنَّنا لن نخضع وإنما سنزداد 

عزيمـًة وإرصاراً عـىل تصنيـع بدائـَل محلية، ولن 
نكتفي بالتصنيع للسـوق املحلية فقط بل سنعمل 

عىل تصدير املنتجات املحلية للخارج بإذن لله. 
 

- رسالتكم لكافة املخرتعني من زمالئك؟
يقـوُل اللـُه -سـبحانَه وتعـاىل-: «َواتَُّقـواْ الّلـَه 
ٍء َعِليـٌم»، تقوى الله  َويَُعلُِّمُكـُم الّلُه َوالّلـُه ِبُكلِّ َيشْ
أََسـاس نجاح أي عمـل، اآلن أصبح الواقـع مهيَّئاً 
أمـام ُكـّل من لديه فكـرة أَو مرشوع يخدم الوطن 
عليه أن يربزه، فقد أصبح هناك مؤّسسات وجهات 

تتبنى هذه املشاريع وتخرجها إىل حيز الوجود. 
 

- رسـالتكم للهيئـة العليـا للعلـوم والتكنولوجيـا 
واالبتكار وللحكومة بشكل عام؟

نشـكر الهيئة العليا للعلوم عىل إتاحتها الفرصة 
لنـا إلظهار املرشوع مـن خالل املسـابقة الوطنية 
لـرواد املشـاريع االبتكارية ونشـد عـىل أيديهم إىل 
االسـتمرار يف دعم ومساندة ُكـّل املبتكرين وتقديم 
يد العون إلخراج مشـاريعهم إىل النـور وخلق بيئة 

حاضنة لكل املبدعني املبتكرين. 
 

- كلمة أخرية تودون إضافتها؟
كلمة شـكر ملؤّسسـة بنيان التنمويـة التي كان 
لها الـدور األبرز يف إخراج املرشوع إىل حيز الوجود، 
وإىل ُكــّل الزمالء املهندسـني الذين كان لهم دور يف 
مساعدتنا باألفكار واملراجعة والتدقيق واالهتمام، 
وكذا إىل الفنيني من أصحاب الورش الذين أفسـحوا 
لنا مجاالً للتطبيقات العملية يف ورشـهم، وإىل ُكـّل 
األهل واألحبَّة واألصدقاء الذين كان لهم دوُر املحفز 
املعنـوي لالسـتمرار يف العمل وإخـراج املرشوع إىل 

النور. 

اباضرت طع زطغطغ جعاز تسئؤئ وشرز السسض وعع 
افول طظ ظعسه يف الغمظ
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 : أغمظ صائث 

  تخظغع الثط اآللغ غسائر 
افول طظ ظعسه شغ العذظ 

وغةمع بغظ خمج طراتض شغ 
خط إظااج واتث

 ضض الخسعبات والاتثغات 
تط تتعغُطعا إلى شرص وإغةاد 
بثائَض طتطغئ دون التاجئ إلى 

اقجاغراد

  بمرُة ظةاح بعرة 21 جئامئر 
اظسضسئ شغ تختغِح البصاشات 

الثاذؤئ وغاط اآلن الظزُر إلى 
طظ غئاضر وغظاب بسغظ اقعامام

  جظجداد رغط السثوان سجغمئ 
وإخرارًا سطى تخظغع بثائَض 

طتطغئ وجظسمض سطى تخثغرعا 
لطثارج بإذن اهللا



7
الثالثاء

العدد

27 ذي الحجة 1443هـ..
26 يوليو 2022م

(1444)
تقرير 

الرّطان الغمظغ.. الرّطان الغمظغ.. 
 : طتمث خالح تاتط 

اُن اليمني من أشـهر وأجود أنواع  يَُعـــدُّ الرُّمَّ
الرمـان يف العالم، ويمتـاُز الرماُن اليمني بمذاقه 
الفريد، وجودته العالية؛ نظراً ملا تتمتُع به األرُض 
اليمنيـُة مـن خصوبـة عاليـة، وتنـوع يف املناخ 
والتضاريس، وهو ما أكسـب املنتجاِت الزراعيَة 
اليمنية هذه امليزة الفريدة، ومنها فاكهة الرمان. 
وتبلـغ املسـاحة املزروعـة بالرمـان يف اليمن 
-بحسب كتاب اإلحصاء الزراعي للعام ٢٠٢٠م- 
(٢٦٦٩) هكتاراً، وهذه املسـاحة تمثل ما نسبته 
(٩٫٢ ٪) من املسـاحة املزروعة بالفواكه. وبلغت 

كمية اإلنتاج للعام ٢٠٢٠م (٢٨٠٠٠) طن. 
وترتبع محافظة صعدة عىل قائمة املحافظات 
اليمنيـة األكثـر إنتـاج وزراعة للرمـان يف اليمن 
َحيُث بلغت املسـاحة املزروعة يف العام ٢٠٢٠م- 
(١٦٥٠) هكتـاراً، وكمية اإلنتاج (١٩٥٩٨) طناً، 
ويعد الرمان الصعدي هو األشـهر ليس يف اليمن 
ة صنـف الخازمي،  وحسـب بل والعالـم، وَخاصَّ

والذي يمتاز بلونه األحمر وحجمه كبري. 
وترتكـز زراعـة الرمـان يف مديريـات سـحار 
ومجـز والصفـراء، وبكميات قليلـة يف باقم وآل 

سالم بمديرية كتاف والبقع بمحافظة صعدة. 
 

أظعاُع الرطان:
توجـد عدة أصنـاف من الرمان الـذي يُزرع يف 

محافظة صعدة واليمن بشكل عام. 
الخازمي: وهو األجود، واألكثر انتشاراً. 

اللييس َوالطائفي وبكميات قليلة. 
 

الاسعغص الجراسغ 
األُسـتاذ عيل هارب -مسـؤول قطاع التسويق 
باللجنة الزراعية والسمكية العليا- أوضح أن قطاَع 
التسويق باللجنة أعد برنامجا إرشاديا وتسويقيا 
متكامـال للرمان، بالرشاكة مع اإلعالم واإلرشـاد 

الزراعي ومؤّسسة بنيان التنموية، مؤّكـداً تنفيذ 
زيارات ميدانية توعية وإرشـاد املزارعني من قبل 
فريق اإلرشاد الزراعي لتعريف وتوعوية املزارعني 
بمعامـالت ما بعد الحصـاد الصحيحة: (القطف، 
والتجميع، والنقل والتخزيـن) من خالل املدارس 
الحقليـة، واالجتماعـات امليدانية مـع املزارعني، 
َوإعداد فالشات توعوية مرئية ومسموعة، وعمل 
برشـورات وملصقات، ملعامالت مـا قبل وما بعد 
الحصـاد الصحيحـة والسـليمة، كمـا تـم إعداد 
فالشـات توعويـة للمسـتهلكني بأهميّـة الرمان 
وفوائـده الصحيـة، والتي تهـدف إىل زيادة حصة 
السـوق املحلية مـن محصول الرمـان خالل هذا 

املوسم. 
الزراعيـة  األسـواق  أن  إىل  الهـارب  وأَشـاَر 
بمحافظـة صعـدة جاهـزة السـتقبال موسـم 
الرمـان، َحيـُث تـم تجهيـز الثالجـات ومراكـز 
التربيد لحفظ وتخزين الرمان خالل هذا املوسم، 
موضًحـا أنه تم التنسـيق مع مكتـب الزراعة يف 
محافظة صعدة ومؤّسسـة الخدمـات الزراعية 
باملحافظة عىل رشاء الرمان املشـقق وترصيفه 
أجـِل  ِمـن  األُخـرى؛  املحافظـات  يف  وتسـويقه 
دعـم املزارعني، كذلك التنسـيق مع األسـواق يف 
املحافظـات األُخرى السـتقبال محصول الرمان 
وتنظيم تسـويقه محليـاً وتوفري أكرب مسـاحة 
ممكنة من الثالجات ومخازن التربيد السـتيعاب 

املحصول. 
 

الاخظغُع الشثائغ لطرطان 
وأَشـاَر مسـؤوُل قطـاع التسـويق باللجنـة 
الزراعية والسمكية العليا إىل أنه بَهدِف استيعاب 
الفائـض مـن الرمـان تم تنفيـذ عدة نـدوات يف 
أمانة العاصمة حـول التصنيع الغذائي ملحصول 
الرمان، مؤّكـداً تدريب أكثر من ٤٥ أرسة منتجة 
وبمشاركة أكاديمية بنيان التنموية عىل تصنيع 
ى الرمـان، وكذلك تـم تنفيذُ  خـل الرمـان ومربـَّ

صعـدة  محافظـه  يف  مماثلـة  تدريبيـة  دورات 
للعديد من األرس حول تصنيع منتجات محصول 

الرمان. 
 

تخثغر الرطان
ويمتلُك الرماُن اليمني قدرًة تنافسيًة كبرية يف 

األسواق العاملية؛ نظراً لجودته ومذاقه الفريد.
عيل هارب -مسـؤول قطاع التسويق باللجنة 
الزراعيـة والسـمكية العليا- أوضـح أن تصدير 
الرمـان خارجياً تراجع خالل السـنوات األخرية؛ 
بَسـبِب الحرب والعدوان والحصار الذي يفرضه 

عىل بالدنا تحالُف العدوان. 
وكشـف الهارب أن الكميات التي تم تصديُرها 
خالل العـام املايض ما يقارب مـن ٧٥ ألف طن، 
رغم الصعوبات واملعوقات يف املنافذ التي واجهت 
املصدريـن من تأخـري للشـاحنات يف املنافذ أكثر 
ا وذلك من قبل  من الوقت املحّدد بشكل كبري ِجـدٍّ

دول العدوان. 
كذلك ارتفاع الرسـوم املفروض عىل املحصول 
يف املنافـذ الجمركيـة لـدول العـدوان، صعوبـة 
وصول املنتـج إىل بعض األسـواق العربية؛ وذلك 
نتيجة للحصار املفروض عىل شـعبنا، ُمشرياً أن 
الرمان اليمني يصل إىل األسواق الخارجية يف دول 

الخليج بشكل عام والعراق. 
 

طةطُج املخثِّرغظ الغمظغني 
وأوضـح عـيل هـارب أن مجلـس املصدريـن 
اليمنيني تـم تأسيسـه؛ بَهدِف تنظيـم التصدير 
وفتح نوافد تسويقية جديدة يف الخارج، َوتنظيم 
َوتوريـد الكميات إىل الخـارج؛ بَهدِف املوازنة بني 
العـرض والطلب يف ُكـّل سـوق يف الـدول اآلخر. 
مؤّكـداً السـعي مستقبالً إلنشاء رشكات خاصه 
لتصدير املنتجات الزراعية املحلية والتي ستسهم 
يف تحسـني جـودة الصـادرات، وتنظيـم عمليه 
التعبئة والتغليف وفتح نوافذ تسويقية جديده يف 

بقية الدول العربية ودول أُوُروبا. 
مـن جانبه، أحـُد أعضـاء مجلـس املصدرين 
اليمنيـني -طلـب عـدم ذكـر اسـمه- أّكــد أن 
مجلس املصدرين اليمنيني ُوجد لخدمة املزارعني 
وأن املجلـس يهـدف إىل تنظيم وتحسـني عملية 
التصدير للمنتجات الزراعية اليمنية، وكذا تنظيم 
تسـويقها داخليـا، وتحسـني جودتهـا والرقي 
بها، وكـذا تأهيل الرشكات واملؤّسسـات املحلية 
املتخصصـة يف التسـويق والتصديـر للمنتجـات 
الزراعيـة. مفيـداً بأن املجلـس سـيعوُد بالنفع 
ُج  والفائدة عىل املـزارع بدرجة أوىل، نافياً ما يُروَّ
لـه أن املجلـس يعمل عـىل االحتكار يف السـوق، 
موضحاً أن باب املنافسـة مفتـوح، وأن املجلس 
مفتـوح لالنضمـام إليـه ألي جهة أَو مؤّسسـة 
أَو شـخص يمني بـرشط امتالك سـجل تجاري 
َوبطاقـه رضيبيـة وزكويـة وعضويـة الغرفـة 
التجارية ويلتزم باملقاييس والجودة املحّددة عىل 

الجميع. 
وأّكــد عضـو مجلـس املصدريـن أن الرمـان 
اليمني يتمتع بُسـمعة جيدة خارجياً، ُمشرياً أن 

صنف الخازمي هو الصنف الذي يتم تصديره. 
 

خسعبات الاخثغر 
وأَشـاَر أن عمليـَة التصدير تواجـه العديَد من 
املشـاكل، منهـا الطـرق وبُعـد املسـافة وزيادة 
التكاليـف؛ وذلـك بَسـبِب إغالق املنافـذ الربية يف 
محافظة صعـدة وحجة وهي األقـرب والتي تم 
إغالقهـا؛ بَسـبِب الحـرب والعـدوان والحصار، 
ُمضيفـاً أن عملية التصدير تتم عرب مؤّسسـات 
يمنية والتـي يتواجُد لهـا وكالُء ومكاتُب يف ُكـّل 
دولة وفيه مناديب يف بعض الدول مثل السعوديّة.

ودعـا عضـو مجلـس املصدريـن إىل رضورة 
االهتمـام بمعامـالت ما قبـل وما بعـد الحصاد 
والتي ستزيد من جودة املنتجات الزراعية، وتقلل 

الفاقد، وتعوُد بالنفع عىل املزارع. 

صثرٌة تظاشسغٌئ سالغئ شغ افجعاق السالمغئ
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تسظ طتمث ذه*  

احتفـل اليمنيـون األحـراُر بعيد يـوم الواليـة املعروف 
بــ (عيـد الغدير) باالحتشـاِد الكبـرِي يف مئات السـاحات 
املخصصـة لالحتفاالت يف عواصم املحافظـات واملديريات 
وكثري مـن العـزل، إضافـة إىل إقامة مهرجانات شـعبيّة 
وندوات وأمسيات ولقاءات موسعة قبل وبعد يوم املناسبة 
وخالل تلك االحتفاالت يطـل كعادته رمز املؤمنني املتولني 
ــة قائد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي  وعلم األُمَّ

-يحفُظه الله- مباركاً وناصحاً وداعياً وهادياً. 
فجسـدوا بتلك املشـاعر الفياضة روحيتهم وُهـِويَّتهم 
اإليَمـانية وحرصهم عىل إظهار الفرحة واالبتهاج وصدق 

الـوالء واالنتماء يف ُكـّل مناسـبة لها عالقة بديننـا ونبينا وآل بيته أعالم 
الهـدى ويف مقدمتهـم وزيره ووصيه وبـاب مدينة علمـه وخليفته من 
بعده اإلمام عيل بن أبي طالب -عليه السالم- للتأكيد عىل استمرار التويل 
الصادق الله ورسـوله واإلمام عيل ومدى ارتباطهم بالرسـالة والرسول 
وبمن أمرنا الله بتوليهم ((ُقْل ِبَفْضِل اللِه َوِبَرْحَمِتِه َفِبذَِلَك َفْليَْفَرُحوا ُهَو 

ا يَْجَمُعوَن)) سورة يونس- آية (58))).  َخرْيٌ ِممَّ
ولذلـك تأتـي أهميّـة االحتفال بهـذه املناسـبة العظيمة مـن أهميّة 
وعظمـة آيـة التبليغ من اللـه لخاتم األنبياء واملرسـلني محمد -صلوات 
الله وسالمه عليه وعىل آله- من َحيُث التوقيت واملكان ((يَا أَيَُّها الرَُّسوُل 
بَلِّْغ َما أُنِْزَل إَِليَْك ِمْن َربَِّك َوإِْن َلـْم تَْفَعْل َفَما بَلَّْغَت ِرَسـاَلتَه)) من سـورة 

املائدة- آية (67). 
فأهميّة التوقيت؛ ألَنَّه الله من اختاره بعد انتهاء موسم الحج الذي لن 
تتكّرر الفرصة للرسول -صلوات الله وسالمه عليه وعىل آله الطاهرين- 
بأن يلتقي بهذا العدد الكبري من املسـلمني مـن مختلف البلدان والقبائل 
واألمصـار إلبالغهم بهذا األمر الذي يراد له أن يصل إىل ُكـّل املسـلمني يف 

البالد اإلسالمية. 
وأيضاً أهميّة الوقت يف الظهرية واملكان يف غدير خم مفرتق لعدة طرق 
التي يسـلكها الحجيج للعودة فكان الوقت واملكان يمثالن أهميّة كبرية 
تضمن تواجد جميع الحجيج وتضمن حضورهم لالسـتماع ومشـاهدة 
املوقف الذي تفاجأ الجميع بقرار النبي محمد صلوات الله وسالمه عليه 
وعىل آله الطاهرين بالتجمع يف مكان واحد وأمر بعودة من تجاوز املكان 
من الحجيج وانتظار املتأخرين حتى يكتمل الجمع، مما يدل عىل أهميّة 

وعظمة البالغ أَو القرار أَو الحدث الذي ألجله دعاهم إليه. 
وفعالً نجح الرسـول صلوات الله وسـالمه عليه وعـىل آله الطاهرين 
نجاحاً َكبرياً يف إيصال بالغه للناس جميعاً من خالل خطوتني أََساسيتني:

األوىل: استخدامه ألُسلُـوب التشويق والحماس يف جمع الناس بتوقيت 
ا وتهيئتهم  حـرج ومكان مهـم يعقبه تجهيز منرب كبـري ومرتفع ِجــدٍّ

وانشدادهم ملا سيحدث. 
الخطوة الثانية: أُسـلُـوبه الشـيق يف بداية حديثه للناس بعد املقدمة 
بالتذكري بصفاته النبوية ومهمته كرسـول ومبلغ ومكانته وبأُسـلُـوب 
جاذب من خالل األسـئلة التي وجهها إليهم وهـم يجيبون عليه للتأكيد 
عـىل تصديقهم وثقتهم بأن ُكـّل ما جاء به قوالً وعمالً إنما هو من عند 

الله وأن الحّجـة أصبحت قائمة عليهم يف نفس املوقف. 
وقـد توج ذلك املوقف أَيْـضـاً بأخذه لإلمام عيل -عليه السـالم- معه 
منذ صعوده أقتاب اإلبـل املجهزة للموقف يف حركة عملية 
تزيل ُكـّل عوامل اللبس والتشكيك بمضمون البالغ، َحيُث 
ظل ممسكاً بيده إىل أن وصل إىل (من كنت مواله فهذا عيل 
مواله)) رفع يديه الرشيفة وهي ممسـكة بيد اإلمام عيل، 
مما يدل عىل أنه صاحب املوقف منذ البداية وحتى النهاية. 
إن االحتفال بهذه املناسـبة التي تحمُل معانَي عظيمًة 
ــة  لهـذا الحدث واألمر الجلل يضمن وحدة وتماسـك األُمَّ
ويضمن اسـتمرارية مسئولية حمل الرسالة بواسطة من 

اصطفاهم الله من العرتة الطاهرة وورثتهم األطهار. 
تفرض علينا جميعاً استشعار املسئولية وإدراك أهميّة 
التصدي لحملة التشويه والتشكيك والتضليل املمنهج الذي 
تقـوده وترشف عىل تمويله قوى االسـتكبار والطغيـان بإرشاف اللوبي 
ـابيني  اليهـودي وأتباعهم مـن األعراب وأبـواق الفكر التكفـريي والوهَّ
الحاقديـن عىل أهل بيت رسـول الله -َصىلَّ اللـُه َعـَليْـِه وََعــَىل آِلـــِه 

الطاهرين-. 
وهذه الحملُة امُلسـتمّرة التي تُدلُّ عىل أنهم يعيشـون حالًة من القلق 

ــة.  الكبري لتزايُِد ثقافة الوالء يف أوساط األُمَّ
ــة اإلسالمية إىل هنا املبدأ؛ ألَنَّه ضماٌن  ويحرصون عىل عدِم عودة األُمَّ
لقوتهـا ووحدتها وعزتها ومجدها الذي سـيكون بدايًة لفشـل وهزيمة 
قـوى الكفر والطغيان ومن يعمل لصالحهم يف املنطقة وتطهري األرايض 
واملقدسـات اإلسـالمية املحتّلة ويف مقدمتها القـدس الرشيف واألرايض 

الفلسطينية. 
وأيضاً وضع َحــدٍّ للتحكم الكامل يف املشاعر املقدسة يف مّكة املكرمة 
واملدينة املنورة من قبل النظام السعودّي والبدء يف إرشاك علماء وُخَطباء 
مـن بقية الـدول اإلسـالمية يف عضويـة هيئة شـؤون املسـجد الحرام 

واملسجد النبوي. 
وتـزداُد الحمالُت املمنهجُة ضد املسـلمني الرافضني ملشـاريع أمريكا 
وإرسائيل يف املنطقة بالتزاُمِن مع حملة الرتويج للتطبيع مع «إرسائيل» 
وبنـاء تحالفـات معها مـن دول املنطقـة العربيـة لتقـوم بالدفاع عن 
«إرسائيـل» نيابـًة عن جيشـها وتعمل عـىل مواجهِة أيـة مخاطر تأتي 
من محـور املقاومة نظـراً إلدراكهم بحجـم قوته العسـكرية وعقيدته 
اإليَمـانية املرتبطة بمنهج اإلسـالم الصحيح الذي لم تستطع مخابراُت 
أمريكا وإرسائيل اخرتاَق مرجعياته الدينية؛ كونهم من املدرسة املحمدية 

العلوية الحسينية وأعالم الهدى من بعدهم.
وكذلـك ما وجـدوه وملسـوه عـىل أرض الواقع من صمود أُسـطوري 
للشـعب اليمني أمام أكرب تحالف دويل عدوانـي وكذلك النموذج العراقي 
واللبناني وقبل ذلـك التفوق والنجاح للقدرات العسـكرية واالقتصادية 
والصناعات املتطورة للجمهورية اإلسـالمية اإليرانية واتسـاع جغرافيا 
ــة املناهضة للمشـاريع االستعمارية بقيادة أمريكا و»إرسائيل» يف  األُمَّ

املنطقة بشكل عام. 

* عضو مجلس الشورى 

سئثالرتمظ طراد

ـُل لواقعنا قديماً وحديثاً يجُده عىل نسـٍق  املتأمِّ
واحـد، فالثباُت صفـٌة الزمٌة للعقـل العربي، ومن 
النـادر أن يحدث التحول فيـه، أَو التغاير والتمايز، 
حتى قيل: إن العقل العربي يتقبل القضايا ككليات 
دون تحليـل أَو تفكـري أَو تمحيـص يف حـني العقل 
الغربـي ال يتقبل القضايا إال بعد الفحص والتدقيق 

والتحليل والتجزئة. 
مـا تزال مشـكلتنا هي ذاتها ونـدور حولها منذ 
بدأت تباشري اإلسالم إىل اليوم وربما من قبل ذلك إال 
أن اإلسـالم كحالة تحولية كان أكثر جالء للمعضل 
يف الذهنية العربيـة، وأكرب معضل هو الثبات وعدم 
التفاعل مع الجديد مهما كانت محاسـنه ومزاياه، 
ولعلنـا اليوم ندرك هذه املعضلـة من خالل معركة 
اإلصـالح التي بدأهـا قائد الثـورة يف محارضاته يف 

عرش ذي الحّجـة. 
الثبات يشـكل حجر عثرة لـكل متحول أَو جديد 
يف الفكر ويف املمارسـة فالعالقة الجدلية التي قالها 
ـَالُم- ألبي ذر بعد أن أخرجوه  ٌّ -َعَليِْه السَّ اإلَماُم َعِيل

إىل الربـذة مـا تزال هـي ذاتها اليـوم يف ُكـّل حركة 
تحـول أَو تغاير يف الفكر ويف الثقافة ويف املمارسـة 

دنياهـم،  عـىل  خافـوك  القـوَم  «إن 
وخفتهم عىل دينـك «....» فلو قبلت 
دنياهـم ألحبـوك ولو قرضـت منها 

ألمنوك».
الحاكـم  بـني  العالقـة  طبيعـة 
رغـم  شـائكة  ماتـزال  واملحكـوم 
حدثت،  النـي  الحضارية  التطـورات 
وطبيعـة العالقة بـني الحق والباطل 
بينة لكـن أهل الباطل أكثـر ميالً إىل 
وحشـة الباطل منهم إىل أنس الحق، 
ولذلـك نجد نفوسـهم أكثـر ميالً إىل 

زخـرف الباطـل ولو صدع أهـل الحـق بالحق ولو 
غضبـوا لله كما غضب أبـو ذر لنفوه إىل الربذة ولم 
تأخذهم يف الله لومة الئم، النماذج كثرية يف عرصنا 
ويف واقعنـا اليـوم ويف تأريخنـا القديـم والحديث، 
ولذلك حـني ننادي بـرضورة أحداث ثـورة ثقافية 
فنحـن نـدرك ثيمات املشـكل العـام يف واقعنا ولن 
نتحّرر من تلـك املعضالت إال بحركـة إصالح ثقايف 
وأخالقـي، وهـذا أمـر يتطلب جهـداً ووقتـاً وماالً 

واشتغاالً واعياً ومدركاً ومكثّـفاً. 
لدينـا يف تراثنا مـن املبادئ والقيـم ومن األفكار 
ـة أخرجت للناس،  ما يجعلنا خري أُمَّ
لكـن قتلنا الكسـل والخـذالن وقتلنا 
أهل الباطل الذين يحاربون أي حركة 
ـة من بـاب خوفهم عىل  إصالح لألُمَّ
الدنيـا فتكون النهايـات مفجعة إما 
إىل السجون وإما إىل مقاصل الحرية 
دون مراعاة للحرمات، وشواهد ذلك 

كثرية عرب التاريخ العربي كله. 
نحن اليـوم نخوض معركة وجود 
عىل ُكــّل األصعدة، فالحـرب املعلنة 
عـىل اليمن هـي حرب عـىل الثقافة 
واملعتقـد وعـىل الفـرد واملجتمع يريـدون مجتمعاً 
خاضعـاً خانعـاً ذليالً مهانـاً، يريدون أن يسـكتوا 
صـوت الحرية يف النفـوس والضمائـر حتى نكون 
كقطيـع يسـاق بالتوجيهات التـي يمليهـا البيت 
األبيـض أَو يمليها شـياطني البنك الـدويل، فحركة 
خاضعـة  املسـلمة  العربيـة  للمجتمعـات  الرفـاه 
الشـرتاطات البنـك الـدويل َوإذَا تجاوزتها فسـوف 
تحارب ولن يكون نصيبك من االقتصاد إال شـظف 

العيش لك ولشعبك. 

ولذلـك ونحن أمـام معركة الوجـود يفرتض أن 

نخـوض معركة اإلصـالح الثقـايف واألخالقي حتى 

نتمّكن من بناء األفراد واملجتمع بناًء حراً وسليماً، 

وبحيـث نقدم من خاللـه نموذجاً يكـون مؤثراً ال 

منفـراً، وتلـك مهمة صعبـة، ولنا يف رسـول الخري 

والعـدل والحريـة محمـد عليـه وعىل آلـه الصالة 

والسـالم ُقـدوة، فقـد أحـدث ثـورة وقـاد حركـة 

إصالحـات ثقافيـة وأخالقيـة يف املجتمـع العربي 

جعلت اآلخر يقف أمامهـا بكل إجالل وبكل تبجيل 

فدخل الناس؛ بَسـبِب تلك اإلصالحات دين اإلسـالم 

أفواجـاً، وتحول حـال العرب من الهـوان إىل العزة، 

ومن االنكسـار إىل الرفعة والشموخ إىل أن كان يطأ 

املسـلم بحوافر خيله بسـاط كرسى كأكرب دولة يف 

ذلـك الزمان مهابـة وعظيمة القدر وهـو يعتز بما 

وصل إليه من كرامة. 

مـا يعيـق حركتنـا اليـوم هـو الفسـاد الثقايف 

والفساد األخالقي ومهمة إصالحهما ليست صعبة 

إذَا توفـرت النوايـا وكانـت مخلصـة أمـا إذَا خفنا 

اإلصالح عىل دنيانا فلن نفلح. 

اصاراُب العثظئ طظ 
ظعاغاعا.. ولعُث 

أطرغضا ظتع الامثغث
 

شعث حاضر أبع رأس 

اقـرتاب  مـع 

نهايـة  مـن  الُهدنـة 

االفـرتايض  عمرهـا 

تتعاىل  التمديـد،  بعـد 

األمميـة  األصـوات 

وتتسـارع  الكاذبـة، 

األمريكيـة  املواقـف 

نحـو  والدوليـة 

والتمديـد  التوسـيع 

األممية  لعمر الُهدنـة 

فوق االفرتايض. 

ولكن الواقع عىل األرض يحكي خالف ذلك تماماً، 

ويشـهد عىل أن ال رغبـة جادة وال نوايـا صادقة أَو 

حتى مسـاٍع حقيقية من ِقبل األمـم املتحدة وقوى 

العـدوان، يف إغاثة اليمنيني، أَو يف التَحّرك الجاد نحو 

التسوية السياسـية، التي سيكون من شأنها إنهاء 

الحـرب يف اليمن وفـك الحصار، يف ظـل االنتهاكات 

امُلسـتمّرة لرشوط الُهدنة وتزايد الخروقات لبنودها 

مـن ِقبل دول العدوان، وسـعيها امُلسـتمّر والحثيث 

يف زرع العراقيـل الحائلة دون تنفيذ اسـتحقاقاتها 

املتعلقـة  االسـتحقاقات  تلـك  سـواًء  اإلنسـانية 

بالرحـالت التجاريـة من وإىل مطـار صنعاء الدويل، 

أَو تلك املتعلقة بالحركة االنسيابية للسفن النفطية 

والغذائية يف ميناء الحديدة. 

إن ُكــّل ما يقال حقيقة ال يعدو عن كونه دعايًة 

ممجوجـة؛ ِمن أجِل إبقـاء اليمن عرضة ملشـاريع 

التصفية والتشـظي، ورهينة للتدخـالت الخارجية 

واألجنبية، ومع هذا وذاك سوف تبقى األمم املتحدة 

وممثلهـا الخـاص هي الوجـه القبيـح والحقيقي 

للسياسـة الغربيـة امللعونـة، مـن خـالل انحيازها 

املفـرط يف الوضـوح لـدول العـدوان عـىل اليمـن 

وأجندتها التآمرية يف الداخل والخارج. 
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ظسمُئ افططار وطا غةُإ سطغظا ظتععا
طتمث الدعراظغ  

 يف هـذه األيّـام املباركـة ـ يمنحنا اللـه من نعمه 

وبركاتـه وتهطل األمطار عىل معظم املناطق اليمنية 

أمطـار الخـري والـربكات ‹ هـذه األمطار مـن عطاء 

اللـه ورحمته بعباده املؤمنني بعـد فرتة من الجفاف 

عانـت منهـا الكثري مـن املناطـق اليمنيـة، الله هو 

الرحمن الرحيم هو الذي يعطي ويمنح من يعود إليه 

ويستقيم يف واقع هذه الحياة.

 يف حالة قلة األمطار، ذكر السيد حسني كيف تكون 

نفوس الناس وحالة الضيق التي يعانون منها. 

َماِء َماًء َفأَْخَرَج ِبِه ِمَن الثََّمَراِت ِرْزقاً   قال تعاىل: }َوأَنَْزَل ِمَن السَّ

َلُكـْم} (البقرة: من اآلية22)، ونحن نـرى كيف تكون حالتنا متى 

ما َقّلت األمطار، تجـف النفوس، تغلظ الطباع حتى داخل األرسة 

الواحـدة، الجيوب نفسـها والخزائـن تتعطل وتجـف، لدرجة أن 

تصبح زوجتك منتظرة للكلمة القاسـية منك متى ما قالت: نحن 

بحاجـة كذا وكـذا.. تكثر الهمـوم، تذبل حتى األبـدان تهزل؛ ألَنَّه 

ال يوجد تغذية، الكماليات، األشـياء الكثرية مـن كماليات الحياة 

التـي تبـدو يف مراحل معينة متى ما كان عنـد الناس فلوس تبدو 

ر] عليها واحدة واحدة، ما عدا ذلك اليشء  وكأنهـا رضورية [تصفِّ

الرضوري ويصبح هو نفسه ما زال يشكل عبئاَ َكبرياً عليك، متى 

مـا حصل مرض تعترب مصيبة تحتاج إىل أن تبحث عمن يسـلفك 

[فلوس] حق مشوار سيارة، وحق عالج، وحق أشياء من هذه. 

تقسـو القلوب، بل أحياناً يصل الحال إىل أن يحصل جفاء فيما 

بني الناس مع بعضهـم بعض فال أحد يعطف عىل أحد وكل واحد 

همـه أن يقبـض ما تبقـى لديه لحاجاتـه الرضوريـة وال َهمَّ له 

باآلخرين. 

أما عندما تأتي تكلمه يف ظروف كهذه عن واجبات أُخرى جهاد 

يف سـبيل الله، إنفاق يف سبيل الله، وتعظه قد ال يلتفت إليك، ذهنه 

ة، فـرتى كيف يؤثـر الجفاف ونقص  مشـغول بحاجاتـه الَخاصَّ

األمطار يؤثر عليك يف ُكـّل يشء حتى فيما يتعلق بأخالقك ودينك، 

قـد يؤثر حتى فيمـا يتعلق بكرامتـك، قد ينطلق كثـري من األرس 

يتسـّولون. أليس كذلك؟ قد يصل بك الحال إىل أن، وأنت تبحث عن 

ُسـْلَفة من الفلوس لحاجاتك الرضورية، أن تعطي [مشهد] سند 

بيع عىل [جربة] عىل مكان هو من أعز األماكن لديك ومن أحسن 

ممتلكاتك التي ما تزال بحوزتك.. ألم يحصل كهذا؟ حصل كهذا. 

نرى كيف نحتـاج أحياناً ويحتاج الناس يف كثري من املناطق إىل 

املـاء فيصل قيمة الخـزان املاء إىل نحو ثالثة آالف ريال وخمسـة 

آالف ريـال، خزان صغـري، قد ال يكون فيه أكثر من مرت بخمسـة 

آالف ريـال. ثـم تبقى ثيابُنا متسـخة، ونتوضأ ال نسـبغ الوضوء 

ثيابنا تبدو غري نظيفة، عالقاتنا داخل البيت تتوتر. 

بينما ذكر السـيد القائد الشـهيد حسـني بن بدر الدين الحوثي 

-رضـوان اللـه عليه- كيـف تكون النفـوس عندمـا يرحمنا الله 

ويمنحنا من نعمه الواسـعة ومنها نعمة األمطار التي تغري واقع 

اإلنسان وحياة اإلنسان. 

ثـم أنظر عندما يأتـي املطر، وكم يبقى املطـر؟ أحياناً عرشين 

دقيقة، خمسـة عـرش دقيقة، ثالثـني دقيقة، سـاعة عىل األكثر 

وترى خالل بضع السـاعة هذه عىل منطقة واسـعة كم يرتك من 

األثر، الناس يتطلعون من السـطوح ومـن نوافذ املنازل يفرحون 

بالرعـود، وكما قال اللـه يف آية أُخرى قال سـبحانه وتعاىل: {اللَُّه 

َماِء َكيَْف يََشاُء  الَِّذي يُْرِسـُل الرِّيَاَح َفتُِثريُ َسَحاباً َفيَبُْسـُطُه ِيف السَّ

َويَْجَعلُـُه ِكَسـفاً َفَرتَى اْلَوْدَق يَْخُرُج ِمْن ِخالِلِه َفـِإذَا أََصاَب ِبِه َمْن 

وَن} (الروم:48).  يََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه إذَا ُهْم يَْستَبِْرشُ

كيـف االستبشـار عندنـا.. عبارات االستبشـار يف بالدنـا؟ {إِذَا 

وَن} ُكـّل واحد تغري.. تغـري الربنامج، وتغري حركة  ُهـْم يَْسـتَبِْرشُ

الرشيـط يف ذهنـه من هموم، هم بعد هم، وهـو يواجه متطلبات 

وَن} أصبح يرى بأنه  الحيـاة واحدة بعـد واحدة {إِذَا ُهْم يَْسـتَبِْرشُ

إن شـاء الله سيحصل لنا ثمر كذا سـينتج القات، أصبح يحسب 

حسـاب كم سـريبح من القات، كم سـتكون [َجنْـَوة البن]؟. كم 

سـيحصل مـن [الَحـّب]؟، ُكــّل بلـد عىل حسـب مـا عندها من 

الثمار، فيسدد دينه، ويشـرتي إن شاء الله سيارة البنه، وسوف، 

وسـوف.. واألرسة داخل البيت نفوسـهم تتحول إىل 

نفوس طيبة وسـليمة وتعامل حسن، والناس كذلك 

يتحولون يف تعاملهم مـع بعضهم البعض إىل تعامل 

بلطف، وينتهي ذلك الجفاء الذي كان سببه الجفاف 

وَن}.  وكثرة الهموم {إِذَا ُهْم يَْستَبِْرشُ

ثـم تعال حـاول أن تنظـر إىل ما توفـر للناس من 

خـالل هـذا املطر الـذي أنزله اللـه يف ربع سـاعة أَو 

نصف ساعة كم سيطلع.. ماليني.. عندما يأتي مطر 

عىل منطقة مثل هذه املنطقة وفيها قات كثري، وكل 

واحـد انطلق يقطف فيكون الناتـج أن فالناً باع بِمائة ألف، وآخر 

بمائتني ألف، وآخر بخمسـني ألف فالن كذا كـذا.. تعال اجمع كم 

سـيبيع أصحاب تلك املزارع؟ سـتكون ماليني، ماليني تطلع، من 

سـاعة واحدة أَو من نصف سـاعة من املطر الـذي أنزله الله من 

السماء.. أليست هذه نعمة كبرية؟. 

لـو أتى شـخص ودخـل السـوق ومعه كيـس من الـورق فيه 

خمسـِمائة ألف، ويف حالة شـدة الناس فيها، وبدأ يوزع الفلوس 

وينثرها فوق رؤوسـهم، سـيعتربون هذا إنسـاناً كريماً، إنساناً 

عظيمـاً، فيكـون نصيب هـذا مائتني ريـال وهـذا ثالثِمائة ريال 

وهـذا خطف له خمسـِمائة ريال، وهذا [َمـّزق] ِمئة وهو واآلخر 

متجاذبان لها، سأعتربه إنساناً كريماً. 

وذّكر السيد القائد عن الجحود بنعم الله من قبل البعض. 

الله سبحانه وتعاىل هو الذي أنزل املطر يف ساعة واحدة حصلنا 

مـن خالل نعمة من نعمه العظيمة التي أنزلها علينا، عىل ماليني، 

ثـم ترى َكثرياً مـن الناس ال يتذكر هذه النعمـة وال يقدِّرها، متى 

مـا جمع فلوس ورجع للقرآن الذي قال: {اللَُّه الَِّذي يُْرِسـُل الرِّيَاَح 

َفتُِثـريُ َسـَحاباً} هو يخاطبك فافهـم يقول لك ذلـك عندما تكون 

الفلـوس يف [الشـمطة] ارجـع إىل اآلية {اللَّـُه الَِّذي يُْرِسـُل الرِّيَاَح 

َماِء َكيَْف يََشاُء َويَْجَعلُُه ِكَسفاً َفَرتَى  َفتُِثريُ َسَحاباً َفيَبُْسُطُه ِيف السَّ

اْلَوْدَق يَْخُرُج ِمْن ِخالِلِه َفِإذَا أََصاَب ِبِه َمْن يََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه إذَا ُهْم 

وَن} ملاذا اآلن ِقِدك ِبتَْقلِّْب َوْجهك؟ ألم تكن هنا تستبرش،  يَْسـتَبِْرشُ

واآلن يقـول لك: هات، انفق يف سـبييل، هات قرضة {َمـْن ذَا الَِّذي 

يُْقِرُض اللََّه َقْرضاً َحَسـناً} (البقرة: مـن اآلية245) أخرج الزكاة، 

فرتاه يتثاقل ويقلب وجهه، ولم يعد يريد أن يحرض مجلس إرشاد 

أَو يسمع [رشيط] يتحدث عن هذه األشياء. 

ألم يتغري وجهه الذي كان مستبرشاً عندما نزل املطر؟

عـن واجبنا أمـام الله الـذي منحنا من الخري والعطـاء الكبري، 

كيف نشـكر الله ونحمد الله يف ُكـّل أعمالنا ويف زكاء نفوسـنا، }

َفانُْظـْر إىل آثَاِر َرْحَمِت اللَِّه َكيَْف يُْحِيـي األرض بَْعَد َمْوِتَها إِنَّ ذَِلَك 

ٍء َقِديٌر} (الروم:50) وهكذا يأتي  َلُمْحِيي اْلَمْوتَى َوُهَو َعَىل ُكـّل َيشْ

الحديـث عن نعمـه، هداية لإلنسـان يف أكثر من مجـال بما فيها 

إظهـار أن من يقدر عىل أن يحيي األرض بعد موتها بقطرات املاء 

هو نفسـه من يقدر عىل إحياء اإلنسان بعد موته فتأتي هذه من 

الدالئل عىل إْمَكان البعث والحياة بعد املوت. 

ـَماَواِت  َر َلُكْم َما ِيف السَّ يقول تعاىل أيضاً: {أََلْم تََرْوا أَنَّ اللََّه َسـخَّ

َوَما ِيف األرض َوأَْسـبََغ َعَليُْكـْم ِنَعَمُه َظاِهَرًة َوبَاِطنًَة} (لقمان: من 

اآليـة20) ألم تعلموا؟ فما بالكـم هكذا؟ ما بالكم هكذا ُكـّل واحد 

منكم ظلوم كفار؟ ما بالكم ليس يف قلوبكم ذرة من خشـية الله؟ 

ليـس يف نفوسـكم وال يف ضمائركم تقدير لنعم الله وشـكر لهذه 

النعم؟ وتقدير له سبحانه وتعاىل عىل ما وهبكم إياه؟ 

{أََلـْم تَـَرْوا} تأتي عبارة {أََلـْم تََرْوا} كثري يف القـرآن بمعنى (ألم 

تعلموا) وغالبًا ما تكون يف األشياء التي الكثري منها من املشاهدات 

َر َلُكْم َما  {أََلـْم تَـَرْوا} يعني: ألم تعلموا وأنتـم ترون {أَنَّ اللََّه َسـخَّ

َماَواِت َوَما ِيف األرض َوأَْسـبََغ َعَليُْكْم ِنَعَمُه َظاِهَرًة َوبَاِطنًَة}  ِيف السَّ

أسـبغ: أنعم نعماً كاملة، شـاملة، وليس فقط يعطي القليل أَو ال 

يعطـي الحاجة إال بتعب كبري ومحـاوالت كثرية وترّدد عليه حتى 

يعطيك هذا اليشء البسـيط {َوأَْسبََغ َعَليُْكْم ِنَعَمُه َظاِهَرًة} ما أنتم 

تلمسونها، وتعرفونها ونعم باطنة كثرية. 

حااَن طا 
بغظ طعصفظا 
وطعصفعط 

غغثاء الثاحإ 

يف الوقـِت الـذي أعلـن فيـه الشـعُب اليمني 

تولِّيَه الصاِدَق لله ولرسوله ولإلمام عيل -عليه 

السالم- كعادِة آل سلول يتفاخرون بتطبيعهم 

مع اليهود، وبدون أن يشـعروا سجنوا أنفسهم 

يف زنزانـة الُخـرسان والنهايـة، وانطبق عليهم 

نُكْم َفِإنَُّه ِمنُْهْم   قـول الله تعاىل: (َوَمن يَتََولَُّهم مِّ

إِنَّ اللََّه َال يَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنَي).

يف  أَداة  ُمَجــّرد  أنهـم  بعـُد  يسـتوعبوا  لـم 

هـذه الحرب، وعنـد االكتمال من اسـتخدامها 

يتمسـكوا  أن  يحاولـون  برميهـا،  يجازفـون 

بأمريكا ويفعلوا املستحيل ِمن أجِلها، لم يعلموا 

بأنهـا ذات يـوم عندما تحصل عـىل مصالحها 

ستبُرت األيدي العميلة التي تمسكت بها! 

موقـُف أبنـاء اليمـن موقـف حـق وواضح 

والطريـق ُمضاء بأنـواِر املسـرية القرآنية، أما 

موقف املنافقني من آل سـعود فهو ما يُسمونه 

بالتيـه والضيـاع، موقفنـا موقـف اإلمام عيل 

حينمـا قال -عليه السـالم-: ((أَِيفْ سـالمٍة من 

ديني يا رسوَل الله؟ قال نعم. قال: واللِه ال أُبايل 

أوقعُت عىل املوت أم وقع املوُت عيلَّ)).

موقُفهم استسـالٌم وعجٌز مفرط واملسارعة 

لنيل رضا أمريكا، وموقفنا الجهاد والدفاع عن 

مقدسـاتنا، ولو كلفنـا ذلك أرواحنا، بالنسـبِة 

لهـم كما نراهم اليوم يفتحـون أبواب بيت الله 

الحرام لليهود األنجاس! 

إىل تلـك الدرجـة قد وصلـوا، ها هـم اليهود 

يتجولون بكل أريحيـة يف الحرِم املكي امُلقدس، 

يف حني يمنع نظام سـلمان وابنه املسلمني من 

لهم الحق ُكـّل الحق من الدخول إليه! 

أعتقد أن النهاية قد اقرتبت واملوضوع ُحِسم 

بـل إن نهايتهم مؤكَّـدة، عـىل جميع َمن يهتم 

باملقدسـات اإلسـالمية أن يرفَع صوتـه منّدداً 

هـذا الِفعل: لـن نقبل باليهـود يف أرٍض طاهرة 

سنلزمهم َحدَّهم هم وأتباَعهم من آل سعود.

اللُه يُْمِهـُل وال يهمل، ال بُـدَّ من يوم يندمون 

فيه أشـدَّ النـدم ويعضون أنامَلهـم، أخربناهم 

وحذرناهم ولكن ال ُمجيب، فعقوبتهم الدينوية 

كمـا نرى تقلبـوا وتوّجعـوا بـني أدراج الحياة 

وُفِضحـوا أمـام كل العالم، وما أعظـَم عقوبَة 

اآلخرة.

ا وعـن قائدنا العَلـم فالنـُرص يرفُع  أمـا عنـَّ

ِرشاَعـُه، وبقيادِتنـا الحكيمة وبسـالة أبطالنا 

سيتحّرر بيُت الله واملسجُد األقىص من رجِسهم 

ُق واملعني.  بإذن الله، واللُه املوفِّ
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لظ تصعَم تدارة إْظَساظغئ تصغصغئ يف طخطتئ الئحرغئ.. إق إذا ضان الصائمعن سطغعا طمظ غاثضرون ظسط اهللا باجامرار
 تحـّدث الشـهيُد القائُد رضـواُن الله 
عليه يف محـارضة ــ ملزمة ــ [الدرس 
الخامس مـن معرفة الله ـــ نعم الله] 
عـن أسـلوب (اإلشـهاد واإلقـرار) الذي 
تحدث الله سبحانه وتعاىل عنه يف الُقْرآن 
الكريـم يف العديـد مـن اآليات، لنشـهد 
ونقـر بنعم اللـه علينا، وأنهـا كلها منه 
سـبحانه، لنكون من يحكم عىل أنفسنا 
يف األخري، إما أن نكون من الشاكرين أَْو 

من الكافرين.. 
وهذا األسلوب جاء يف سورة الواقعة، 
وقد تحدث الشـهيد القائـد عن نعمتني 
عظيمتني من ثـالث نعم كربى أنعم الله 
بها علينا، (الرتبة، املاء، النار)، فتناولنا 
يف العـدد السـابق نعمة(الرتبـة، املاء)، 

واآلن سنتناول نعمة (النار)..

ظسمُئ الظار يف الثظغا وشعائثعا:ــ
ا ال شـك فيـه أن ناَر الدنيا سـواٌء  ممَّ
أكانـت النار العاديـة أَْو (الكهرباء) أنها 
نعمة من الله سبحانه وتعاىل، وأنها من 
أهم األشياء التي تقوم عليها أساسيات 
الحيـاة، وال نسـتطيع االسـتغناء عنها 
أبـداً، فقال رضوان اللـه عليه:[{أََفَرأَيْتُُم 
النَّاَر الَِّتي تُوُروَن} تقدحونها فتشـتعل، 
النار هـي أيضاً من األشـياء الرضورية 
يف الحياة، كم مـن الصناعات تحتاج إىل 
النـار؟ كم من أنـواع الغذاء ـ بالنسـبة 
لنـا ـ يحتاج إىل النـار، نحتـاج إىل النار 
يف بيوتنـا، نحتـاُج إىل النـار يف كثري من 
مصانعنا، سـواء النار بشكل كهرباء أَْو 
النـار املعروفـة، نحتاج إليهـا لإلضاءة، 

وللوقود وإىل أغراض كثرية]..
اآليـة  يف  سـبحانه  اللـه  واسـتفهاُم 
استفهام إنكاري موجه إىل من يعتقد أن 
ما هو فيه من النعمـة والغنى واألموال 
هو من ذكائه وعبقريته وشـطارته هو 
وليسـت من الله، فتسـاءل تعاىل: {أَأَنْتُْم 
أَنَْشـأْتُْم َشـَجَرتََها أَْم نَْحُن اْلُمنِْشئُوَن]، 
والجـواب طبعـا، هـو أنـت يـا ألله من 
أنشـأها وخلقهـا فلـك الحمـد واملنة.. 
مضيفـا رضوان الله عليه يف رشح فوائد 
النار كما جاءت يف الُقْرآن بقوله:[{نَْحُن 
َجَعْلنَاَها تَذِْكَرًة} هـذه النار تذكر بالنار 
الكـربى باآلخـرة بنـار جهنـم {َوَمتَاعاً 
املفـرسون:  يقـول  كمـا  ِلْلُمْقِويـَن} 

للمسافرين]..

 تاى الةاظإ [الَةَمالغ] 
ُ
لط غشفض اهللا

يف ظسمه سطغظا:ــ
الفتـاً رضـوان اللـه عليـه إىل أن الله 
سـبحانه قـد تحـدث عـن الحيوانـات 
التـي خلقها اللـه لنا وفوائدهـا، وحتى 
أشـكالها جميلـة ترتـاح لهـا العيـون 
فقـال: [{َواْألَنَْعـاَم َخَلَقَهـا َلُكْم}األنعام 
هو اسـم يطلق عىل اإلبل والبقر والغنم 
بأصنافهـا {َلُكـْم ِفيَهـا ِدْفٌء َوَمنَاِفـُع 

َوِمنَْهـا تَأُْكلُـوَن َوَلُكْم ِفيَهـا َجَماٌل ِحنَي 
ُحوَن} أيضاً مظهر  تُِريُحوَن َوِحـنَي تَْرسَ
من املظاهر التي ترس الناس يف حياتهم، 
منظر جميل يتمتعون به، هل أحد منكم 
شاهد هذا املنظر، ولو زمان؟. يوم كانت 
القرى بعد أن ترشق الشمس عىل الناس 
فيفتحـون أبواب البيـوت واألبواب التي 
يسمونها [األحواش] التي للغنم فتخرج 

قطعان الغنم، منظر جميل]..
مسرتسـالً رضوان الله عليه يف رشح 
قوله تعـاىل: {َواْلَخيَْل َواْلِبَغـاَل َواْلَحِمريَ 
ِلَرتَْكبُوَها َوِزينًَة َويَْخلُـُق َما ال تَْعَلُموَن} 
بقولـه: [يف الوقـت الـذي يجعـل اللـه 
سـبحانه وتعـاىل هـذه الحيوانـات مما 
كثـرية عملية، يلحظ  يحقق لنا أغراضاً 
بـأن يكـون شـكلها، أن يكـون  أيضـاً 
مظهرهـا جميالً.. أن يكون جميالً حتى 
جانـب الزينة أن تكـون مناظر جميلة، 
األغنـام،  حـركات  جميلـة،  وحـركات 
قطعـان األغنام ومنظرهـا وهي ترسح 
وهـي تعـود، الخيـول البغـال الحمري.. 
أليسـت مناظـر جميلة؟ حتـى الجانب 
الفني أَْو جانب الجمـال، جانب الجمال 
هـو أيضاً ممـا هو ملحـوظ داخل هذه 
النعم اإللهية. فتتمتع أعيننا، وأنفسـنا 
ترتاح إىل هذه املناظـر]، مضيفاً بقوله: 
[الفواكه التي نأكلها، أليسـت أشـكالها 

جميلة؟. وروائحها جميلة؟].

طصارظٌئ بني جمال افحةار والفعاضه يف 
الثظغا، وحةرة الجصعم:ـ

يف  عليـه  اللـه  رضـواُن  واسرتسـل 
الحديـث حـول نعمـة جمـال األنعـام 
ليذكـر  الدنيـا  يف  والثمـار  واألشـجار 
الناس بأشـجار يـوم القيامة الفظيعة، 
ليتعظـوا، ويخافوا الله، فقـال: [لكن ـ 
الحـظ ـ بالنسـبة ألهل النـار كيف قال 
عن تلك الشـجرة التي يأكلونها، شجرة 
الزقـوم {إِنََّهـا َشـَجَرٌة تَْخـُرُج ِيف أَْصـِل 
اْلَجِحيـِم َطْلُعَها ـ ثمارها ـ َكأَنَُّه ُرُؤوُس 
يَاِطنِي} قبيحة جداً، فمنظرها بشع  الشَّ
ومذاقها مر شـديد املرارة، وساخن جداً 

{َكاْلُمْهِل يَْغِيل ِيف اْلبُُطوِن}]..
بقوله: [لكن الحظوا  وقاَرَن متسائالً 
هنـا يف الدنيـا الفواكـه، األشـجار التي 
ثمارهـا مـن األقـوات الرضوريـة لنا.. 
أليسـت جميلة؟. ما أجمل عندما تتطلع 
إىل مـزارع الذرة أَْو مزارع الرب والشـعري 
أليس منظراً جميالً؟. مزارع البن مزارع 
القات، مزارع املوز وغريها من األشجار 
أليست مناظر جميلة؟. ثم تجد ُكّل يشء 
ممـا هو نعمـة علينـا أيضا مرتبـط أَْو 
مرتافق معه جانب الجمال، أليست هذه 

رحمة من الله سبحانه وتعاىل بنا؟].

ظسمئ خطص الئتار واملتغطات:ــ
وأشـار رضـوان اللـه عليـه إىل نعمة 

عظيمـة ذكرها الله يف محكـم كتابه أال 
وهـي نعمة خلق البحار، والسـفن التي 
تجـري فيهـا، وفائدتهـا بقولـه: [َوُهَو 
َر اْلبَْحَر ِلتَأُْكلُوا ِمنُْه َلْحماً َطِريّاً  الَِّذي َسخَّ
َوتَْستَْخِرُجوا ِمنُْه ِحْليًَة تَْلبَُسونََها} أليس 
هـذا أيضـاً عـودة إىل جانـب الجمال؟. 
{ِحْليًَة تَْلبَُسـونََها}،{َوتََرى اْلُفْلَك َمَواِخَر 
ِفيِه}السفن وهي تمخر املاء بمقدمتها، 
وببطنهـا، وهذه مـن اآليـات العجيبة، 
سـفن ثقيلة هل هي تميش عىل سـطح 
صلب فتستمسـك؟. ال، إنه سـطح هي 
تخرقـه، وتشـقه، فتمخره فمـن الذي 

يمسكها؟. إنه الله سبحانه].
منوهـاً رضـوان الله عليـه إىل أهمية 
ا كطرق  البحـار واملحيطات الكبـرية ِجدٍّ
للتجـارة، توصـل بـني القـارات، حيث 
أنها طـرق جاهـزة بقدرة الله، ليسـت 
تصليـح  إىل  وال  (زفلتـه)  إىل  محتاجـة 
وصيانة، وهـذه نعمة عظيمـة، وكذلك 
من نعـم الله علينا يف البحار واملحيطات 
هي (األسماك) بأنواعها املتعددة، والتي 
هي مـن أهم أنـواع التجـارة املربحة يف 
العالـم، باإلضافة إىل ما نسـتخرجه من 
باطن البحار كاللؤلؤ واملرجان واملعادن 

وغريها..

طظ ظسط اهللا سطغظا: الةئال وشعائثعا:ــ 
ويف ذات السـياق اسـتمر رضوان الله 
عليـه يف تعـداد نعم الله علينـا، فتحدث 
أيضـا عـن الجبـال وفوائدهـا للبـرش، 
كما جـاء ذلك يف الُقـْرآن الكريم يف قوله 
تعاىل:{َوأَْلَقـى ِيف اْألَْرِض َرَواِيسَ أَْن تَِميـَد 
ِبُكْم َوأَنَْهاراً َوُسبُالً َلَعلَُّكْم تَْهتَُدوَن}:ـ

1ــ الجبال تثبت األرض حتى ال تميد 
بنا:ـ 

وقـد رشح الشـهيد القائد هـذا األمر 
بقوله: [الـروايس هي الجبـال ملا كانت 
األرض اليابسـة هي يف واقعها مفروشة 
عىل املاء، واملاء يشـكل نسبة كبرية قـد 
يكـون أكثر مـن %70 من حجـم الكرة 
األرضية بكلها، كانت ـ بالطبع ـ األرض 
تعتـرب قطعة صغرية فوق سـطح املاء، 
قابلـة؛ ألن تبقى تهتـز وتتحرك، فألقى 
اللـه فيهـا الجبـال تثبتهـا {َوأَْلَقـى ِيف 
} لرتسـوا، فرتسوا األرض  اْألَْرِض َرَواِيسَ
عـىل املـاء، وال تكـون مهتـزة، فيمكن 

االستقرار عليها].
يهتدون  للمسـافرين  عالمـات  2ـــ 

بها:ــ 
[كذلـك  عليـه:  اللـه  رضـواُن  قـال 
{وََعالَمـاٍت} جعـل عالمـات للسـبل يف 
الـرب، وعالمـات يف البحـر {َوِبالنَّْجِم ُهْم 
الـرب،  يف  يهتـدون  يَْهتَُدوَن}املسـافرون 
واملسـافرون يهتدون يف البحـر، فأعالم 
يف الرب بشـكل الجبال املختلفة، أليسـت 
أشـكال الجبـال مختلفة؟ هـذا من أهم 
األشـياء يف أن تتعـرف عـىل املناطق، لو 

كانـت الجبـال كلهـا بشـكلية واحـدة، 
وتصميـم واحـد، فهـي روايس، واحـد 
هنـا، وواحد هنـا، وواحد هنـاك، قد ال 
تسـتطيع أن تعـرف وأنت تتجـه.. لكن 
الجبال أنفسها، وشـكليتها هي نفسها 
ممـا يسـاعد ـ أن كانـت بشـكل أعالم 
ـ وأنت تسـافر فـرتى تلـك القمة، قمة 
الجبل هناك، ترى الطريق من عندها إىل 
املنطقة الفالنية، فرتاها قمة متفردة يف 
شكلها.. أليس كذلك؟. فيها عرب كثرية].

3ــ مساحة الجبل أوسع من مساحة 
األرض التي يشغلها:ــ 

قـال رضوان اللـه عليه شـارحاً لهذا 
األمر:ـــ [بـل أحيانـاً تطلـع مسـاحة 
البلـدان التـي فيهـا جبال كثـرية تطلع 
مسـاحة كبـرية عندمـا تحسـب وجـه 
الجبل من هنـا، ووجهه من هناك، ترى 
كيف أنه وبتصميم الله سـبحانه وتعاىل 
الذي هو حكيم ال يضيع حتى املسـاحة 
التـي سيشـغلها الجبـل.. أليـس الجبل 
سـيجعل  لألرض؟.  بالنسـبة  رضوريـاً 
أوسـع  يكـون  بشـكل  نفسـه  الجبـل 
مسـاحة من املسـاحة التي يشـغلها يف 
موقعه، فعندما تمسـح مساحة الجبل 
من هنا كم سـيطلع؟ ومـن جانب آخر 
كم سـيطلع؟. سـرتاه أكثر من املساحة 

التي يشغلها الجبل].
4ــ الجبال قابلة للعيش عليها:ــ

وأضاف رضواُن اللـه عليه أن الجبال 
قابلة للزراعة والرعي فيها والبناء فيها، 
وهي غـري مقفلة تمامـا بحيث تحجب 
الناس عـن مناطق أُْخـَرى يف العالم، بل 
هـي فيها منافذ وطـرق وممرات، وهي 
نعمـة عظيمـة مـن الخالق سـبحانه، 
حيث قـال: [وهكذا يجعل الجبل صالحاً 
للزراعة، يجعل الجبل صالحاً لالستقرار، 
صالحاً ألن تعيـش فيه حيوانات أُْخَرى، 
صالحـاً ألن يكون فيـه مراعي، واملهمة 
الرئيسية له هي أن تكون روايس تمسك 

األرض].

تثضر الظسط وحضُرعا غآدي إىل صغام 
تدارة إْظَساظغئ تصغصغئ:ــ

ة  ولفـت رضـواُن الله عليه نَظـَر األُمَّ
إىل نقطة مهمة جـداً، وهي أنه ال يمكن 
أن تقـوم حضـارة إنَْسـانية يف مصلحة 
البرشية إال إذا كان أصحابها والقائمون 
عليها هم ممن يتذكر نعم الله باستمرار 
ويشـكر الله عليها، حيث قال: [فالحظ 
كيف يأتي بالتأكيد عىل تذكر النعم، وأن 
يظل اإلنَْسان شاكراً وهو يبني حضارة، 
ال بد حتى تكون هذه الحضارة إنَْسانية 
حقيقيـة، وتكون يف مصلحـة البرشية، 
أن يكـون من يقوم عليها، وينهض بها، 
من هم دائمو التذكر بنعم الله سـبحانه 
وتعاىل، وينطلقـون يف شـكره {َوَلَعلَُّكْم 
تَْشـُكُروَن} متـى ما ضاع هذا الشـعور 

لدى اإلنَْسـان أَْصبَحت تجارته بالشـكل 
الـذي يـرض بالبـرش، يتجر يف األشـياء 

الضارة]..

أطبطئ وطزاعر لطفساد: الربا، الشقء، 
صطئ الةعدة:ــ 

أمثلـة  عليـه  اللـه  رضـوان  وذكـر 
ومظاهـر للفسـاد الذي يصيـب العالم 
عندما يتحكم فيه ويسـيطر عليه تجار 
ال يتذكرون نعم الله وال يشـكرون الله، 
وال يخافونه بقولـه: [يمارس يف عملية 
البيع والرشاء كثرياً من املحرمات، يدخل 
يف الربا.. أليس العالم اآلن غارقاً يف الربا؟ 
العالم غارق يف الربا، والعالم يف حرب مع 
الله {َفِإْن َلـْم تَْفَعلُوا َفأْذَنُـوا ِبَحْرٍب ِمَن 

اللَِّه َوَرُسولِِه}..
وتجُد من مظاهر هذه الحرب فسـاداً 
تجاريـاً، غـالء أسـعار بشـكل رهيـب، 
هبوطـاً حتـى يف مواصفـات التصنيـع 
من أجـل مواكبة القـدرة الرشائية لدى 
املسـتهلكني، املنتجات الجيـدة ألم تغب 
مـن  جيـدة  منتجـات  األسـواق؟  عـن 
الصناعات،  مـن  وغريها  اإللكرتونيـات 
واألقمشـة، وكثـري مـن اآلليـات.. ألـم 
تغب عـن األسـواق؟. ملاذا؟. ألـم تهبط 
الصناعات، وتهبـط املواصفات؟. تهبط 
وكل عـام تـرى الصناعات تهبـط قليالً 
قليالً يف مواصفاتهـا، يف جودتها، ملاذا؟؛ 
نزوالً عند رغبة املشرتي، أَْو تبعاً لقدرته 

الرشائية؟].
وأعطى السـيد حسـني تعريفـاً للربا 
ا عـىل النـاس،  ومسـاِوئه الكبـرية ِجـدٍّ
حيـث قـال: [الربـا: هـو رضُب الناس 
حتى رضب الصناعـات، فأَْصبَحنا بدال 
عن أن كنا نتمتع بكثـري من الصناعات 
يف  الجيـدة،  املواصفـات  ذات  الجيـدة، 
مختلـف املجـاالت، ها نحـن تغلب عىل 
أسـواقنا منتجـات مواصفاتهـا رديئة، 
ومتى مـا رأينـا قطعة جيـدة [أصلية] 
مـن أي منتـج، ورأينا سـعرها مرتفعاً 
ألسـنا نخرج مـن املعـارض؟. ونقول: 
هذا سـعره مرتفع، الحقيقة أنها أصيل 
لكنها سعرها مرتفع، واآلخر قال: جيدة 
لكنها غالية، والرَّجـال صاحب املحل يف 
األخري ال يسـتورد منها، صاحب املصنع 
يف األخـري ال يعد ينتجها، يحاول أن ينتج 

إنتاجا آخر يتمىش مع حالة الناس].
 وأضاف بقولـه: [فنحن يف حرب مع 
الله، والله يف حرب معنا؛ بسبب املرابني؛ 
بسـبب التجـارة التـي تقوم عـىل الربا؛ 
ألن أولئك املرابني ليسـوا ممن يتذكرون 
نعمـة الله، وليسـوا ممـن ينطلقون يف 
شـكره؛ ألن مـن يتذكـر بأن مـا يتقلب 
فيه من أموال التجارة هو نعمة من الله 
عليه، سـيحاول أن يبتعد عن املحرمات 

يف التعامل، سيبتعد عن الربا].

الحديُث عن ِنَعِم الله هو يعطي أكثر من معنى، فهي يف نفس الوقت من 
مظاهر تدبري الله سبحانه وتعاىل لشؤون خلقه، من مظاهر رحمته بعباده، 
مـن مظاهر رعايته لعباده، من مظاهر حكمته، من مظاهر قدرته العجيبة، 
مـن مظاهـر علمه الواسـع، من مظاهر ملكـة، أنه هو من يملك السـموات 
واألرض وما بينهما، وهو رب هذا لعرش العظيم، ال يكاد ينتهي الكالم حول 
هذه اآليات التي رسد الله فيها كثرياً من النعم التي عىل اإلنَْسان؛ ألنها مهمة 

يف ُكّل مجال.[ملزمة معرفة الله ــ نعم الله ــ الدرس الخامس]..
نحـن يف حـرب مع اللـه، واللُه يف حـرب معنا؛ بسـبب املرابني؛ بسـبب 
التجـارة التي تقوم عىل الربا؛ ألن أولئك املرابني ليسـوا ممن يتذكرون نعمة 

الله، وليسـوا ممن ينطلقون يف شـكره؛ ألن من يتذكر بأن ما يتقلب فيه من 
أمـوال التجارة هو نعمة من الله عليه، سـيحاول أن يبتعد عن املحرمات يف 
التعامل، سـيبتعد عن الربا..[ملزمة معرفـة الله ــ نعم الله ــ الدرس 

الخامس]..
ٌة َقْد َخَلْت َلَها َما َكَسـبَْت َوَلُكْم َما َكَسبْتُْم} أليس هناك من يقول: {ِتْلَك أُمَّ

ـة الواحدة اآلخرون قد يكونون سـبب ضاللهم ولو كانوا بعد ألفني  ال.. األُمَّ
سـنة أَْو ثالثة آالف سـنة، قد يكون سـبب ضاللهم أولئك املتقدمني عليهم 
بألفني سـنة، بثالثة آالف سـنة، بأربعة آالف سـنة، أن يكتشـف الناس أن 
أولئك هم الذين أضلوهم وهم الذين أوصلوهم إىل قعر جنهم. ماذا سينفعهم 

أن يكتشفوا يف النار ذلك، هل سينفعهم؟ ال.
هنـا يف الدنيا اكتشـف، هنا يف الدنيـا إبحث، هنا يف الدنيـا إعرف منابع 
الضـالل، إلعـن املضلني هنـا يف الدنيا، إبتعـد عنهم هنا يف الدنيا, إكشـف 
حقائقهـم هنـا يف الدنيـا، ال تنطلق لتدافـع عنهم، تتأول لهـم، تغطي عىل 
جرائمهـم, عىل سـوء آثار ما عملوا، تجد نفسـك يف األخري وأنـت بديت هنا 
يف الدنيـا مقدسـاً لهم، وبديـت يف الدنيا مجالً لهم، أنت يف اآلخرة سـتطلب 
زيادة إن أمكن هناك زيادة يف العذاب لهم, أَْصبَحت تكرههم كراهًة شديدة، 
ـ  تمقتهم مقتاً شـديداً، تلعنهم لكن ذلك لن ينفعك!..[ملزمة معرفة اللهـ 

وعده ووعيده ــ الدرس التاسع]..

طصاطفات ظعراظغئطصاطفات ظعراظغئ
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عربية ودولية 

وجَط تمطئ اساصاقت واجسئ شغ الدفئ واجامرار اضراب 115 أجغرًا شغ جةعن السثّو.. 

املساعذظعن الخعاغظئ غساودون اصاتاَم افصخى بتراجئ طحّثدة طظ حرذئ الضغان

أطرغضا تسّرب سظ طثاوشعا طظ الخني بسث اسرتاض افخرية لسفظعا وذائراتعا 

 : طاابسات
الصهاينة،  املسـتوطنون  عـرشاُت  عـاَوَد 
املسـجد  واقتحـاَم  تدنيـَس  االثنـني،  أمـس 
األقـىص املبـارك تحت حراسـة مشـّددة من 

رشطة العدّو. 
ملصـادر إعالمية فلسـطينية، فقد  ووفقاً 
اقتحم عرشات املسـتوطنني، أمس، املسـجد 
األقىص عىل شـكل مجموعات من جهة باب 
املغاربـة، إىل باب السلسـلة، ونفـذوا جوالت 
اسـتفزازية وأدُّوا طقوًسا تلمودية عنرصية 
يف سـاحات املسـجد وباحاتـه، ُخُصوصاً يف 
املنطقة الرشقية منه، َحيُث التقط عدد منهم 

صوًرا قبالة مسجد قبة الصخرة املرشفة. 
وأّكـدت املصادر أن األقىص يتعرض يوميٍّا 
عدا الجمعة والسبت، القتحامات املستوطنني 
بحمايـة قـوات االحتـالل الصهيونـي، عىل 
فرتتني صباحية ومسائية، يف محاولة لتغيري 
األمـر الواقع باألقـىص، ومحاولة تقسـيمه 

زمانيٍّا. 
من جانب آخر، أعلن 115 أسرياً فلسطينياً 
يف سـجون العدّو الصهيونـي، أمس االثنني، 
مواصلتهـم اإلرضاب املفتـوح عـن الطعام، 
بينهم 40 معتقالً من أرسى الجهاد اإلسالمي 
يف عوفـر، باإلضافة إىل 75 معتقالً من أرسى 
الجبهة الشـعبيّة نرصة لألسريين املرضبني 
رائد ريان وخليل عـواودة؛ رفضاً العتقالهما 
صحيـة  ظـروف  وسـط  امُلسـتمّر،  اإلداري 

خطرية، وذلك بعد فشـل كافـة املحاوالت يف 
الوصول إىل َحـّل يضمن تحقيق حّريتهما. 

«إن  القـدس:  مهجـة  مؤّسسـة  وقالـت 
40 أسـرياً من الجهـاد اإلسـالمي يواصلون 
إرضابهم لليوم الرابع يف حني يدخل 75 أسرياً 

يومهم الثاني لإلرضاب عن الطعام. 
وقال الناطق باسـم هيئة شؤون األرسى 
واملحّررين، حسـن عبد ربه: «إن األسري رائد 
ريـان (28 عامـاً) مـن بلدة بيـت دقو غرب 
القدس، يواصـل إرضابَه لليوم الـ110، وهو 
معتقٌل إداري منذ 2021/11/3، َحيُث صدر 
بحقه أمـر اعتقال إداري ملدة سـتة أشـهر، 
وتم تجديده للمرة الثانية ملدة 6 أشـهر، علماً 
أنه معتقل سـابق أمىض ما يقارب 21 شهرا 
ا يف  رهـن االعتقـال اإلداري، ويقبـع َحـاليّـٍ

سجن «الرملة». 
َوأََضـاَف عبد ربه، أن سلطاِت العدّو ثبتُت 
أمَر تجديد االعتقال اإلداري للمعتقل عواودة 
(40 عاماً) ألربعة أشـهر، وهو قابل للتجديد 

لعدة مرات. 
فيمـا يواصـُل املعتقـل عواودة، مـن بلدة 
إذنـا غرب الخليل، إرضابه الذي اسـتأنفه يف 
الثاني من الشـهر الجاري، لليوم الـ24، بعد 
أن علقه يف وقت مسـبق بعـد 111 يوماً من 
اإلرضاب اسـتنادا إىل وعود باإلفراج عنه، إال 
أن االحتالل نكـث بوعده وأصـدر بحقه أمر 
اعتقـال إداري جديد ملدة أربعة أشـهر، علما 
أنه معتقـل منـذ 2021/12/27، وهو يرقد 

اآلن يف مستشفى «آساف هروفيه». 
يشـار إىل أنه يقبع يف سـجون العدّو نحو 
682 أسـرياً بموجب قرارات اعتقاالت إدارية 
مـن بني حوايل 4600 أسـري وأسـرية، ويقدر 
عدد قرارات االعتقال اإلداري منذ عام 1967 

بأكثَر من 54 ألف قرار. 
ويف ذات السـياق، اعتقلـت قـوات العـدّو 
الصهيونـي، فجـَر أمـس االثنني، عـدداً من 
الفلسـطينيني خالل حملة مداهماٍت نفذتها 

يف مدن وبلدات الضفة الغربية املحتّلة. 
وأَفـادت مصـادر فلسـطينية بـأن قوات 
العـدّو اعتقلت أسـرياً محّرراً خـالل اقتحام 
منزلـه ببلـدة بريزيت شـمال رام اللـه، كما 
داهمت قوات العدّو منزل مواطن وفتشـته، 
واعتقلتـه، ونقلتـه إىل جهة مجهولـة، كما 
سـلمت شـقيقه تبليغا ملراجعـة املخابرات، 
باإلضافة إىل اعتقال قوات العدّو شـابني من 
الخليـل عقـب اقتحـام منزليهمـا يف املدينة 

والعبث بمحتوياتهما. 
وبينت املصادر أن رشطـة العدّو اقتحمت 
بلـدة جبـع جنـوب جنـني وأطلقـت وابـالً 
مـن الرصـاص وقنابـل الغـاز السـام عـىل 
الفلسـطينيني، مـا أَدَّى إىل إصابة عدد منهم 
بحاالت اختناق، مشرية إىل أن قوات االحتالل 
قامـت أَيْـضاً بنصب حواجز عسـكرية عىل 
مداخـل قرية عنزة وبلدة عرابة فيما كثّـفت 
مـن تواجدهـا العسـكري يف محيـط قـرى 

وبلدات بري الباشا ويعبد ومركه والزاويا. 

 : طاابسات
األركان  هيئـة  رئيـُس  قـال 
أمس  ميـيل،  مـارك  األمريكيـة، 
االثنني: إّن «الصني أصبحت أكثَر 
الطائرات  اعـرتاض  يف  عدوانيـة 
والقيام  األمريكيـة،  العسـكرية 
بمناورات جويـة غري آمنة، عىل 
مدى السنوات الخمس املاضية»، 

وفق تعبريه. 
أّن  ميـيل  الجنـرال  َوأََضــاَف 
باعرتاضـات  تقـوم  «الصـني 
خطرة ضـد الطائرات والسـفن 
العسكرية األمريكية، وتستهدف 

ورشكاء  واليابان  وأسرتاليا  كندا 
أمريكيـني آخرين»، منوًِّها إىل أن 
عدد عمليـات اعرتاض الصني يف 
البحر والجو زاد بشكل كبري عىل 
مدى السـنوات الخمس، ُمضيفاً 
«أن الجيش الصيني أصبح أكثر 
عدوانية بشـكل ملحوظ يف هذه 

املنطقة بالذات». 
ورفـض ميـيل تقديـم أرقـام 
محـّددة حـول العـدد اإلجمـايل 
للحـوادث، لكنـه قـال: إّن حجم 
عمليـات االعـرتاض غـري اآلمنة 
ارتفع بنسب عالية، موضًحا أنه 
غري  االعـرتاض  عمليات  ناقـش 

اآلمنـة عندما تحـدث إىل نظريه 
الصينـي، الجنرال يل جوتشـنغ، 
الجنـراالت  بـني  مكاملـة  أول  يف 
منـذ تـوىل الرئيـس جـو بايدن 
منصبـه، ورد يل بتحذير الواليات 
أي  يف  االنخـراط  املتحـدة «مـن 

استفزازات». 
صحيفـة  ذكـرت  ذلـك،  إىل 
«فاينانشـال تايمز» الربيطانية، 
تحذيـرات  وّجهـت  «الصـني  أّن 
قويـة إىل إدارة الرئيس األمريكي 
جو بايـدن، من زيـارة محتملة 
نانيس  النـواب  مجلس  لرئيسـة 

بيلويس لتايوان، يف أغسُطس». 

إغران تآّضـث أن اقّتفاَق 
الظعوي طاعصٌِّش سطى الصرار 

السغاجغ افطرغضغ 
 : طاابسات

أوضحـت إيران، أمس االثنني، أنها أبدت مرونًة كبريًة 
َل إىل االتّفاق  يف عملية التفاوض النووي، مبيِّنًة أن التوصُّ
يتوقف عىل القرار السيايس للواليات املتحدة األمريكية. 
وقال املتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية، نارص 
كنعاني، يف مؤتمره الصحفي األسـبوعي: إن السياسـة 
املبدئيـة للحكومـة تعتمد عىل عدم ربـط اقتصاد البالد 
ومعيشـة الشـعب بمسـار مفاوضـات إلغـاء الحظر، 
الفتـاً إىل أن إيـران ملتزمـة بعملية التفـاوض وتواصل 

املفاوضات حتى التوصل إىل اتّفاق جيد وقوي. 
أضـاف بالقـول: إن إيـران لـن تتـرسع يف مسـألة 
قنـوات  عـرب  ُمسـتمّرة  املفاوضـات  وإن  املفاوضـات 
االتصال، كما أنها تسـتمر عىل مستوى وزير الخارجية 
ومسـاعده مع منسـق االتّحـاد األُوُروبـي للمفاوضات 
انريكي مورا، كما أن هنـاك دوالً قدمت بعض مبادرات 
ووجهات النظر إىل جانب مبادرة قدمها وزيرا الخارجية 
العماني والقطري، وإنهما يبذالن جهودا يف هذا املجال.

وأكد أنه إذَا كان موقف أمريكا بناء وإيجابي سـنصل 
إىل اتّفاق يف املستقبل القريب. 

املصثاد: الَعطُّ اَفَجاجغ لسعرغا 
عع تسجغُج الاداطظ السربغ

 : طاابسات
أّكــد وزيـر الخارجيـة واملغرتبني السـوري، فيصل 
املقـداد، أن العالقـاِت السـوريَة الجزائريـَة متجذرٌة يف 
التاريـخ، َحيـُث إن الجزائـر وقفـت إىل جانب الشـعب 
السوري طيلة سنوات الحرب اإلرهابية، الفتاً إىل أن الهم 
األََسـايس لسـوريا هو تعزيز التضامن العربي وتوحيد 

الكلمة يف مواجهة التحديات املشرتكة. 
وأَشـاَر املقداد خـالل مؤتمر صحفـي، أمس االثنني، 
عقب مباحثاته مع وزير الشـؤون الخارجية الجزائري 
رمطـان لعمامرة يف مبنـى وزارة الخارجية، إىل أن هذه 
اللقاءات تخدم مصالح الشـعبني السـوري والجزائري 
والتوّجـهات الحقيقية ألمتنا وشعوبنا ولكل من يسعى 
إىل الكرامة والتحّرر واالسـتقالل والسيادة يف ُكـّل أنحاء 

العالم.
ونـوه إىل أن العالقات مع الجزائر الشـقيقة متجذرة 
يف التاريخ وهي وقفت إىل جانب الشـعب السوري طيلة 
السـنوات الــ11 املاضيـة وأدانت اإلرهـاب وعربت عن 
رفضهـا لإلجـراءات االقتصادية الغربيـة القرسية التي 
فرضـت عىل سـوريا وفاقمت معاناة شـعبها وعرقلت 

عملية إعادة إعمار ما دّمـره اإلرهاب. 
ولفت وزير الخارجية السورية إىل أن نظريه الجزائري 
يزور دمشق للتشاور والتنسـيق حول أفضل الخطوات 
حيـال التحديـات التـي تواجه الـدول العربيـة، مرحباً 
بأي تنسـيق عربي عربي وأية مشـاورات عربية عربية 
للوصول إىل موقف موحد ملواجهتها، مبينًا أن التنسـيق 
بني سـوريا والجزائر والدول العربية متواصل ويجب أن 
ا يف قلب العمل  يدرك الجميع أن وجود سـوريا مهم ِجـدٍّ

العربي. 

تصرغر ُأوُروبغ: السسعدّغئ تعّظش آراًء دغظغًئ طاحّثدًة لاربغر إسثام افذفالتصرغر ُأوُروبغ: السسعدّغئ تعّظش آراًء دغظغًئ طاحّثدًة لاربغر إسثام افذفال
 : طاابسات

األُوُروبيـة  املنظَّمـُة  قالـت 
اإلنسـان:  لحقـوق  السـعوديّة 
إن الريـاَض توظِّـُف آراًء دينيـًة 
متشـّددًة؛ ِمن أجـِل تربير إعدام 
جائـرة  محاكمـات  يف  األطفـال 
تفتقـد لـرشوط العدالـة، عـرب 
االستناد التّهامات غري جسيمة، 
غري  أََساسـية  حقـوق  وبعضها 
القانـون  يف  كجرائـَم  مصنَّفـة 
الـدويل، مطالبة النيابة العامة يف 
السـعوديّة بأبطال حكـم َحــدِّ 
الحرابة بحق يوسف املناسف و5 
آخرين من بينهم املعتقل سـجاد 

آل ياسني. 
وقالت املنظمـة يف تقرير لها، 
أمـس االثنني، إن سـتة معتقلني 
يف  جماعية  ملحاكمـة  يخضعون 
املتخصصة  الجزائيـة  املحكمـة 
منـذ تاريخ 20 سـبتمرب 2019، 
وحتـى اآلن لـم يصـدر بحقهم 

حكم ابتدائي. 

ولفتت املنظمة إىل أن «اعتقال 
املناسـف (26 عاًمـا) جرى يف 6 
أبريل 2017 بالقرب من محكمة 
تخالف  عنيفة  بطريقة  القطيف 

األنظمة». 
«املناسـف  أن  إىل  وأَشـاَرت 
تعـرض خـالل فـرتة االعتقـال 
إىل تعذيـب جسـدي شـديد أَدَّى 
ودخولـه  الوعـي  فقدانـه  إىل 
التعذيب  تسبب  كما  املستشفى، 
لـه بمضاعفات صحيـة وآالم يف 

الظهر». 
وأوضحت املنظمة أن يوسـف 
لفحوصـات  «خضـع  املناسـف 
يف مستشـفى قـوى األمن، دون 
أن يتلقـى نتائجهـا أَو الصور أَو 
التقرير الطبي، َحيُث لم تسـمح 
إدارة السجن لعائلته بزيارته إال 
بعد إجباره عىل توقيع اعرتافات، 
ضده  العامة  النيابة  استخدمتها 
الحًقـا يف املحكمـة كأدلـة عـىل 

التهم التي وجهت له». 
وأضافت املنظمـة أّن «النيابة 

العامـة وّجهـت للمناسـف عدَة 
تهم أغلبُها يف فرتة الطفولة، من 
بينها: املشاركُة يف جنازات بعض 
األشخاص الذين قضوا برصاِص 
مظاهـرات  يف  األمنيـة  القـوات 
ومداهمـات، إحداها حينما كان 
عمـُره 15 عامـاً، وأُخـرى حني 
كان يبلـغ مـن العمـر 16 عاماً، 
وإىل غريهـا مـن التهـم امللفقة 

وَغري القانونية أصالً. 
وأّكــدت املنظمـُة أن «النيابَة 
العامـة لـم تقـدم أيـَة أدلة عىل 
التهم املوجهة للمناسـف ما عدا 
اإلقرارات التي قال أمام املحكمة 
إنهـا انتُزعـت منه تحـت وطأة 
التعذيـب، باإلضافـة إىل إقراراٍت 
أُخـرى انتُِزعـت مـن معتقلـني 
سابقني تحت ظروف مشابهة». 
«ِحرمـاِن  إىل  أَشـاَرت  كمـا 
املناسـف مـن حقه األََسـايس يف 
االسـتعانة بمحـام طـوال فرتة 
االحتياطي  والحبـس  التحقيـق 
الذي امتد إىل 29 شهًرا، يف انتهاٍك 

صارخ لألنظمة املحلية ورشوط 
املحاكمات العادلة. 

واعتربت أن «استمراَر مطالبة 
الحكومة بإعدام املناسـف يشري 
إىل عدم جديتهـا يف تطبيق نظام 
األحداث وعدم التزامها باتّفاقية 
حقـوق الطفل»، مشـرية إىل أن 
النتهـاكات  تعـرض  «املناسـَف 
جسـيمة واسـعة النطـاق منـذ 
االعتقـال، بالتايل َفــإنَّ مطالبة 
النيابة العامـة بقتله تحت هذه 
الظروف تعـد بمثابة تواطؤ عىل 
املجرمني  عـىل  وتسـرت  التعذيب 

الحكوميني». 
ولفتت أنه إىل جانِب املناسف، 
تمّكنـت املنظمـة مـن رصـد 4 
يواجهـون  لقارصيـن  قضايـا 
تشـري  فيمـا  اإلعـدام،  عقوبـة 
املعطيات إىل أن قارصين آخرين 
إال  مماثـًال،  مصـريًا  يواجهـون 
أّن انعـدام الشـفافية يف تعامـل 
اإلعدامـات  ملـف  يف  الحكومـة 

يمنع توثيقها. 
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ضطمئ أخغرة

التدارُة الشربغئ وطتاولُئ 
شرضعا سطى الحسعب

ـاب الحاطغ  د. شآاد سئثالععَّ
 

بـكل  االسـتعماُر  عمـل 
إْمَكانياتـه يف املـايض والحارض 
عىل اخـرتاِق النَُّخِب السياسـية 
عىل  قدرتها  بُحكـِم  والثقافيـة، 
عـىل  واملبـارش  الكبـري  التأثـري 
الشـعوب، وقـد جـاء االخـرتاُق 
عـن طريـق تسـويق الحضارة 
الغربيـة كَحـلٍّ للمشـاكل التـي 
تواجهها املجتمعـات يف مختلف 
ة يف العالم  أنحاء العالـم، وَخاصَّ
النخب  ودفع  واإلسالمي،  العربي 
لتبني ذلك وتسـويِقه بني أفراد الشـعب، مما دفع الشعوَب إىل 
االستمرار يف اللهث وراَء بهرجة الحضارة الغربية الخالية من 

املضمون، يف محاولة لحل مشاكلها ولكن دون جدوى.
ًة اآلسـيويَة قد اسـتوعبت  وكانـت بعُض الشـعوب وَخاصَّ
املؤامـراِت التـي يحيكها الغـرُب ضدها، وبـدأت بالبحث عن 
حلول ملشـاكلها مـن خالل واقعهـا وإْمَكانياتها، واسـتمرت 
ـًة العربية واإلسـالمية بالتوّجـه  العديُد من الشـعوب وَخاصَّ
نحـو الحضارة الغربية كمالٍذ ممـا تعانيه، وهذا فهم خاطئ؛ 
ألَنَّ االختالفـات يف الديـن والقيـم والثقافة مـع الغرب يحول 
دون ذلك، وكما قال الرئيس بوتني: إن الغرَب يسـعى إىل فرض 
قيمه السياسية واألخالقية عىل شعوٍب ال ترغُب بذلك، ويمكُن 
اعتبـار الديـن والثقافـة والقيـم األخالقية مـن خصوصيات 
الشعوب ال يمكن التنازل عنها وال يمكن لشعٍب رشقي مسلم 
أن يعيَش حيـاًة غربيًة بدون تقديم تنـازالت كبرية، وقد رأينا 
وتابعنـا يف خمسـينيات وسـتينيات القرن املـايض حكوماٍت 
عربيًة وإسـالمية حاولت أن تفِرَض عىل شـعوبها نمَط حياة 
غربيـة، من َحيـُث التحّرر والعالقـات االجتماعيـة، وحّققت 
بعَض النجاحات من الناحية الشكلية آنذاك، ولكن َرسعاَن ما 
حدثت ارتداداٌت كبريٌة نحو الدين ونحو الثقافة األصلية عندما 
سنحت الفرصُة لتلك الشعوب، كما حدث يف إيران وأفغانستان 
وغريهمـا، وكذلك إذَا تابعنا أوضاَع األرس العربية واإلسـالمية 
التي اضطـرت لالنتقاِل إىل أمريكا وأُوُروبـا يف العقود املاضية 
نجـُد أن معظَمها حاولت بكل الوسـائل توفريَ بيئة مجتمعية 
قريبـة من بيئتها األصليـة؛ خوفاً من انجـرار أبنائها وبناتها 

نحو القيم الغربية. 
كانـت النتيجـة ملحاولِة الغـرب َفْرَض قيمـه وثقافته عىل 
ـْك بدينها  الشـعوب األُخـرى أن ظهـرت دوٌل َمْسـٌخ لم تتمسَّ
وثقافتهـا األصليـة، َوأَيْـضاً لم تتمّكْن من اسـتيعاب الثقافة 
والقيم الغربية، وبذلك فشـلت تلك الـدوُل يف تحقيق الرفاهية 
والتنميـة واالسـتقرار السـيايس لشـعوبها؛ ألَنَّهـا تائهٌة بني 
مورثهـا الدينـي والثقايف الذي يجـُب أن تنطلـَق منه لتحقيق 
تطلعـات شـعوبها وبني حضـارٍة غريبة عـن واقعهـا تلَهُث 
وراءها وال تسـتطيع أن تصَل إليها؛ ولذلك سيسـتمرُّ الرصاُع 
الداخيل يف الدول العربية واإلسـالمية حتى تقتنَع الشعوب بأن 
ِل  ك بقيمه وثقافته وتحمُّ ال َحـلَّ إالَّ بالرجوع إىل الدين والتمسُّ

الصعوبات واملشاكل التي سوف تواجُهها نتيجَة ذلك. 

ــئ إىل املسار الختغح  ظئُح الاارغت إلسادة اُفطَّ
طتمعد المشربغ   

 
عندمـا نتحدث عن يـوم الوالية أَو عن مأسـاة كربالء 
أَو عمـا حدث لإلمام زيد فنحـن ال نحاول اجرتار التاريخ 
لالنتقام أَو محاسـبة أُولئك الطغـاة أَو للمتاجرة بمعاناة 

آل البيت رضوان الله عليهم. 
ـة إن هنـاك انحرافاً خطـرياً وتحريفاً  بـل لنقـول لألُمَّ
ـــة ويف املنهج الـذي ننهل منه وإال  كبرياً يف مسـرية األُمَّ
كيـف ألمة منهجها القرآن ودينها اإلسـالم ونبيها محمد 
-صـىل الله عليـه وآلـه وسـلم- أن تقدم عـىل مثل هذه 
األفعال الشنيعة وتقتل ويصَّ رسول وإماَم املتقني سيدنا 

عليٍّا -عليه السالم- وتذبح وتصلُُب سبَط رسول الله. 
بالتأكيـد أن هنـاك خـالالً كبـرياً كان السـبب يف هـذا 

ــة ووصولها إىل َمــا ِهي عليه اليوم من انحدار  االنحـراف وضياع األُمَّ
وجهل وفسـاد وفقر رغم ما نمتلك من ثـروات، وحتى نصبح يف املرتبة 
األخـرية بني األمـم ونقبع يف آخـر القائمـة يف كافة املجـاالت ونتصدر 

القائمة يف الفساد املادي واألخالقي. 
لذلـك علينـا البحث عـن أسـباب االنحراف وأيـن ومتى حـدث ذلك، 
وبالتأكيـد حدث ذلك؛ بَسـبِب مخالفة بتوجيهات الله ورسـوله بوالية 
سـيدنا عـيل ولن نقـول حدث ذلـك يف زمن الخلفـاء الراشـدين وعلينا 
القبول بما قبل به سـيدنا عيل -عليه السـالم- والقفز خطوة إىل األمام 
وإىل ما بعد الخلفاء الراشـدين واىل بداية االنقالب األموي ليس عىل إمام 
املسلمني سـيدنا عيل بل عىل اإلسالم نفسـه وعىل إجماع املسلمني وإىل 
فرتة التخلص من أصحاب رسـول الله األوائل حتـى وصل األمر إىل أول 
املسـلمني واملؤمنني واألقرب إىل رسول الله وإىل من رفع رسول الله يده 
يوم غدير خم إىل سـيدنا عـيل وإىل أحفاد وأبناء رسـول الله يف محاولة 
لتصفية اإلسالم املحمدي والقضاء عىل من يحمل مرياث الرسالة والعلم 

واملعرفة. 
وعلينا تخيل ماذا حدث بعد ذلك يف ِمئة عام من حكم بني أمية وماذا 
يسـتطيع أي نظـام أن يفعل ويرسـخ يف عقول الناس يف 

مدة مثل هذه. 
كما قلنـا ليس الغرض اجـرتار التاريخ وال محاسـبة 
أحد بـل نبـش التاريخ وإخـراج الحقيقة مـن بني ركام 
1400 عـام لعلنـا نسـتطيع إصـالح االختـالالت وحـال 
ــة والعودة بها إىل مسارها الصحيح بني األمم، فمن  األُمَّ
املسـتحيل وضع قواعد البناء عىل أََساس مزيف بل يجب 
إصالح األََسـاس ليستقيم البناء واألمر لن يكون سهالً إال 
إذَا كان الغرُض والهدف عظيماً بعيًدا عن مصالِح طائفة 

أَو جماعة. 
ويف سـبيل ذلـك علينـا االنفتـاح عـىل كافـة املذاهب 
والطوائـف واالسـتماع إىل ما لدى الجميـع وُخُصوصاً شـيعة آل البيت 

الذين لديهم 75 % من الحقيقة. 
بغضِّ النظر عن ما يسـمى الفتوحات اإلسـالمية التي حدثت يف تلك 
الفرتة والتي فرضت الدين بقوة السـيف، ولم تضف لإلسالم يشء سوى 
قهر ونهب ثروات الشـعوب واألمم وتوسـيع أرض وممتلكات الخليفة 
وزيـادة رصيـد أمري املؤمنني مـن القطع الذهبية والجـواري الجميالت 

عكس ما يأُمُر به اللُه ورسولُه. 
لتذَهْب ُكـّل ما يسمى بفتوحات ُسًدى ويعوُد الناس إىل ما كانوا عليه 
ٍع لإلسـالم رشقاً وغرباً لم يكن بفعل  يف تلك الدول وما نشـاهد من توسُّ
ِة املقِنعة لدين الله الجذَّاب وبأخالق وُحسـن  تلـك الفتوحات، بل بالُحجَّ
تعامل املسـلمني الذين ذهبوا إىل تلك املناطق؛ بغـرِض التجارة وأغلبُهم 

من تجار اليمن. 
وأي حديـث أَو عمل لنبش املايض دون أن يكون هذا هدفه فهو عمل 
ــة أكثر مما هي مفرقة  أحمق وشـيطاني ليس له هدف إال تفريق األُمَّ

ومقسمة. 


