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صحيفة «املسرية» ترصد عمليات تصدير االحتالل للنفط اخلام خالل 2021 ونصف 2022م:


مــعــلــنــة  ســـــرقـــــة  مــعــلــنــة   ســـــرقـــــة   1717 يف  بــــرمــــيــــل  مــــلــــيــــون  يف   بــــرمــــيــــل  مــــلــــيــــون   2525 ــــــب ــــــب 
دوالر مليون  دوالر  مليون  و700700  مليارين  بقيمة  خفية  ووعشرات  مليارين  بقيمة  خفية  وعشرات 

الرد يستدعي  أســود  عيب  والقبائل:  وهابية..  ثقافة  احلجاج  على  االعتداء  اليمن:  علماء 
اهلـــدنـــة بــــدايــــة  مـــنـــذ  الـــشـــعـــب  تــكــبــدهــا  غــــرامــــات  دوالر  مـــاليـــني   ٥ الـــنـــفـــط: 
الـــــــــــعـــــــــــزي: اســـــــــتـــــــــمـــــــــرار حــــــــصــــــــار الـــــــشـــــــعـــــــب الـــــــيـــــــمـــــــين يــــــعــــــيــــــق الـــــتـــــمـــــديـــــد


وصعشه طع طزطعطغئ الغمظغغظ وصداغا افطئ جسطاه غتاض طضاظئ ضئغرة شغ الصطعب
ضحش طعصفه طظ أي ذطإ لطاعجط والتعبغ غرد: حةاع وتر

جغث المصاوطئ.. بابئ المئثأ طظتاز لطتص
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السغث ظخر اهللا غضحُش سظ طعصفه طظ أي ذطإ 
لطاعجط يف ترب الغمظ

 : طاابسات
كشـف األمـنُي العـام لحـزب الله، 
السـيد حسـن نرص الله، عـن موقفه 
مـن أي طلب للتوسـط يف الحرب التي 
األمريكـي  العـدوان  تحالـف  يشـنها 

السعودّي اإلماراتي عىل اليمن. 
َوأََضــاَف نرص اللـه، يف مقابلة مع 
قناة «امليادين»، أمس الثالثاء: «لسـت 
مؤهالً ألداء دور الوسـاطة»، مبينًا أن 
الوسـيَط عادًة يجب أن يطلب تنازالت 
من الطرفني، لكـن أي تنازل يمكن أن 

يُطلب من جانب أنصار الله؟. 
املجلـس  عضـو  علـق  ذلـك،  إىل 

السـيايس األعىل، محمـد عيل الحوثي، 
عـىل ترصيحات األمـني العـام لحزب 
اللـه، بالقول: «نفخُر بالسـيد حسـن 
نـرص اللـه القائـد الواعـي وبأُخوَّتـه 

والوسيط الحقيقي قوة الردع». 
وتابـع: «مطالبُنا ليسـت تعجيزيًة 
للسـالم  الدنيـا  الحـدود  هـي  وإنمـا 
املـرشف، ومـا يقولـه قائد الثـورة ال 

تراجَع عنه وقريباً قد يحدث ذلك». 
وختم الحوثي بقوله: «السيد حسن 
قائد شجاع صادق ثابت املبدأ وواقعي 
القيـم، وهـذه صفـات فخـر يف زمـن 
التطبيـع وأن يكـون أخاً لنـا خري من 

وسيط بنظرنا». 

أّضـث أن طظ السار أن غخئح الثور 
الشربغ وافطمغ عع شصط تظزغط 

التخار وحرسظئ اجاسماله:

السجي: اجامرار تخار 
الحسإ الغمظغ غسغُص 

تمثغَث الُعثظئ
 : خظساء

تتـواىل الترصيحاُت الرسـمية املنّددة باسـتمرار 
اإلماراتـي  السـعودّي  األمريكـي  العـدوان  حصـار 
الخانق ضد أبناء الشعب اليمني املمتد منذ 8 سنوات 

متتالية. 
ويف ترصيح جديـد له، أمس الثالثـاء، أّكـد نائب 
وزيـر الخارجية يف حكومة اإلنقاذ الوطني، حسـني 
العزي، أن حصار الشعب اليمني يعيق تمديد الُهدنة. 
وقال العـزي: إن الحصار جريمـة حرب مكتملة 
األركان، كمـا أنه جريمٌة ضد اإلنسـانية، ومن العار 
أن يصبح دوُر الحكوماِت الغربية واألمم املتحدة هو 
فقـط تنظيم الحصار ورشعنة اسـتعماله كسـالٍح 

عسكري وتفاويض. 
ولفت نائـب وزير الخارجيـة إىل أن األمَم املتحدة 
والحكومـات الغربيـة أصبحـت محكومـة بجـزرة 
الخليـج وعصا أمريكا وال عالقة لهم بالقوانني وهذا 

يحدث ألول مرة يف التاريخ. 

طساٍع إطاراتغئ لقذاتئ 
بآخر وزراء تجب «اإلخقح» 

يف تضعطئ املرتِجصئ
 : طاابسات

يف  تَحرُّكاتـه  مـن  اإلماراتـي  االحتـالُل  ـَع  َوسَّ
املحافظات الجنوبية املحتّلة؛ وذلَك بَهدِف إسقاط ما 
تبقى من وزراء محسـوبني عىل حزب «اإلصالح» يف 

حكومة املرتِزقة. 
واسـتعانت أبـو ظبـي، أمـس الثالثاء، بوسـائل 
إعالمهـا املأجورة خالل السـاعات املاضية ملهاجمة 
وزيـر داخليـة حكومـة الفنـادق املحسـوب عـىل 
«اإلصالح»، املرتِزق إبراهيم حيدان، وذلك تزامناً مع 
إطالق ناشـطني، بينهم إماراتيون، حملًة إلكرتونية 
واسـعة يف مختلـف مواقـع التواصـل االجتماعـي 

للمطالبة بإقالته. 
وبحسب مصادَر مطلعة، َفـإنَّ التَحرَُّك اإلماراتي 
يأتي عقب رفض الوزير املرتِزق حيدان قرار منتحل 
صفة محافظ شبوة املرتِزق عوض بن الوزير بإقالة 
ة املرتِزق عبدربه  قائد ما يسـمى قوات األمن الَخاصَّ
لعكب، األمر الذي يشري إىل أزمة جديدة بني أبو ظبي 
وحكومـة املرتِزق معني عبدامللـك، والتي من املرجح 
أن تطيـَح بآخـر وزراء حزب «اإلصـالح» يف حكومة 

الفنادق.

جغعُل افططار تاسئإ 
يف وشاة حثخني 

وظةاة 3 آخرغظ يف 
وادي طعر بالتثغثة

 : طاابسات
أّكـدت مصـادُر محليٌة يف الحديدة، أمس الثالثاء، 
وفـاَة شـخصني وإنقـاذ 3 مواطنني آخريـن بعد أن 

جرفتهم السيول. 
وأَشـاَرت املصادر إىل أن وفاة شـخصني وإنقاذ 3 
آخرين يأتي بعد أن جرفتهم سـيول األمطار يف وادي 

مور بمديرية الزهرة شمال محافظة الحديدة. 
وكان 11 شـخصاً توفـوا بينهم أطفـال وأُصيب 
آخرون جراء األمطار الغزيرة التي هطلت، السـبت، 

الفائت، عىل مختلف املحافظات. 

ا ملثة  رئغج الطئغئ السطغا غطالُإ برتطئ جعغئ غعطغًّ
سام إلظصاذ اآلقف طظ املرضى

 : طاابسات
قـال رئيـُس اللجنة الطبيـة العليـا، الدكتور 
مطهـر الدرويـش: إن اللجنَة بحاجـة إىل رحلة 
جوية يوميٍّا ملدة عـام عرب مطار صنعاء الدويل؛ 
ِمـن أجـِل إنقـاد حيـاة أالف املـرىض، وتجاوز 
الكارثة اإلنسـانية املرعبة التي صنعها الحصار 
األمريكـي السـعودّي اإلماراتـي عـىل مـدى 8 
سنوات، ويف سـبيل تخفيف الضغط الكبري عىل 

القطاع الطبي. 
وأَشـاَر الدكتـور درويـش يف ترصيـح لقناة 
«املسـرية»، أمـس، إىل أن الناقَل الجـوي الوحيد 

والِوجهة الوحيـدة والرتانزيت يف عّمان، أوجدت 
تكاليـَف باهظـًة فـوق طاقة املـرىض، وجعلت 

قيمَة الُهدنة بالنسبة إىل آالف املرىض منعدمة. 
وأّكـد رئيُس الطبيـة العليا أن 1200 مريٍض 
مـع مرافقيهم سـافروا عـرب 15 رحلـًة جوية 
وفرتهـا الُهدنة وهؤالء يشـكلون فقط 2 % من 
إجمـايل املـرىض املحتاجـني للعـالج يف الخارج، 
مبينًـا أن 35 % مـن املـرىض املحتاجني للعالج 
بالخـارج هم أطفـال، َو80 % منهـم مصابون 
بتشـوُّهات قلـب وليديـة، َو40 % مـن املرىض 
املحتاجني للعالج يف الخارج نساء، َحيُث تتصدر 

رسطانات الثدي والدرقية قائمة األمراض.

املرتِجق السرادة غساتعُذ سطى ططغارات الثوقرات طظ 
سائثات طأرب لخالح «اإلخقح»

 : طاابسات
املرتـِزق  «اإلصالحـي»  القيـادي  َد  َجـــدَّ
سـلطان العرادة -منتحل صفة محافظ مأرب 
وعضـو مجلـس العليمـي-، أمـس الثالثـاء، 
رفَضه بشـكل قاطع توريَد عائدات املحافظة 
مـن النفط والغاز إىل ما يسـمى البنك املركزي 

يف عدن املحتّلة. 
وبحسب ترصيحات املرتِزق العرادة، َفـإنَّه 
يقـوُم بتوريد عائـدات مأرب إىل حسـابات يف 
البنـك األهـيل السـعودّي، مرِجعـاً السـبَب يف 
عدم توريدها لخزينـة حكومة الفنادق، إىل ما 
تعانيـه عدن املحتّلة من الفوىض األمنية وعدِم 

االستقرار. 
ويسـتحوذُ املرتـِزُق العرادة املحسـوب عىل 
حـزب «اإلصـالح» واملقـرَّب مـن الخائن عيل 

محسـن األحمر، عـىل مليارات الـدوالرات من 
عائـدات مأرب، وذلـك منذ أن حّولـت جماعة 
«اإلخـوان» هـذه املحافظـة الغنيـة بالثروات 
ة بها،  النفطيـة والغازيـة إىل إقطاعيـة َخاصَّ
والسـيطرة الكاملة عـىل مواردهـا وعائداتها 
الضخمـة، ورفض توريدهـا إىل عدن وتجاهل 
العديـد مـن التوجيهـات والقـرارات الصادرة 

سابًقا من الفاّر هادي بشأن ذلك. 
ويـرى مراقبـون سياسـيون أن الترصيَح 
األخـريَ للمرتِزق العرادة بشـأن عائدات مأرب 
يأتي رداً عىل ضغوطات يمارُسها عليه السفري 
السـعودّي يف اليمـن محمد آل جابـر؛ ِمن أجِل 
تقديِم اسـتقالته من منصـٍب كمحافظ ملأرب 
آخـر معاقل «اإلصـالح»، واالكتفـاء بمنصبه 
كعضـٍو يف «الرئـايس» وهو مـا يرفضه حتى 

اللحظة. 

طغطغحغا طسطتئ بطعر الئاتئ تصُاُض طعاذظًا يف الثط السام بني سثن ولتب
 : طاابسات

شـهدت محافظـُة لحـج املحتّلـة، 
أمـس الثالثـاء، جريمـَة قتـٍل جديدًة 
طالـت أحـَد الباعـة املتجولـني، وذلك 
برصـاص ميليشـيا مسـلحة يف طور 

الباحة. 
َفــإنَّ  إعالميـة،  ملصـادَر  ووفقـاً 
مواطناً يمتلُك بـوزة لبيع مياه الرشب 
يُدعـى ثابـع البيتـل العطـوي، ُقتـل 

تقـوُم  مسـلحة  ميليشـيا  برصـاص 
بالتقطـع للمارة واملسـافرين بالخط 

العام يف طور الباحة بلحج املحتّلة. 
وبيَّنت املصـادُر أن املواطَن املقتول 
العطـوي كان يقوُد سـيارتَه يف الخط 
العام قبل أن توقَفه امليليشـيا املسلحة 
بالقوة وتفتَح الناَر عليه وترديَه قتيالً 
العصابـَة  أن  موضحـة  الفـور،  عـىل 
املسـلحَة الذت بالفـراِر بعـد ارتـكاِب 

الجريمة. 

شغ جرغمئ جثغثة تداف إلى جةض المرتِجصئ الثطعي اإلجراطغ:
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 : خاص
عاد الحجـاُج اليمنيون من بيـت الله الحرام 
من طريـٍق وعرٍة مليئـٍة باملخاطـر، تماماً كما 
كانـت رحلـة الذهاب، ولـوال الحصـاُر وإغالق 

الطرقات، لكانت املهمُة أسهَل َكثرياً. 
وخـالل عودهـم مـن طريـق أبـني واملناطق 
الواقعة تحت سيطرة مرتِزقة العدوان األمريكي 
السـعودّي، القـى الحجـاج اليمنيـون الويالِت 
جـراء املعاملـة الالإنسـانية والنهـب والسـلب 
والرتويع واإلرهاب، يف مشهٍد يصُفه نائُب وزير 
الخارجية، حسـني العزي، بأنـه طريق االنهيار 

القيمي والقانوني والضياع الشامل. 
ويقـول العزي يف تغريدة له عىل صفحته عىل 
تويرت: «يف مشهَدين يحكيان الكثريَ ويؤّكـدان أن 
َك بالسـيادة يعني الرشف والقيم والدولة  التمسُّ
واألمـن وكل يشء جميل وأن االرتزاق هو طريُق 
االنهيار القيمي والقانوني والضياع الشـامل»، 
ُمضيفاً: «بمناطق الحرية تم اسـتقباُل الحجاج 
بكل حب وشـوق وحفاوة وإجـالل ويف مناطق 
التبعيـة تم إرهابهم وترويعهم ونهب أغراضهم 

والله املستعان». 
ويكشـُف هذه املشـهُد حقائـَق املرتِزقة عىل 
أرض الواقع، وأنهم ليسـوا سـوى لصوص عىل 
األرض، يمارسـون الحرابـة ضـد املسـافرين، 
دون أدنـى تمييـز بينهم، حتى ولـو كان هؤالء 
العائدون هم حجاج بيت الله الحرام، وهي أمور 
تضع الكثري من التسـاؤالت عن هذه الترصفات 
الشـنعاء، كما أنهـا تثبت مصداقيـة صنعاء يف 
مطالبها املتكّررة بفتح الطرقات ورفع الحصار 

عن الشعب اليمني. 
والقت هذه املمارسـات ضـد حجاج بيت الله 
الحـرام إدانـات واسـعة، َحيـُث أّكــدت الهيئة 
العامة لألوقاف أن إقداَم هذه العنارص بدم بارد 
عىل إيقاف حافلة تقـل حجاج عائدين إىل أرض 
الوطن بعد أدائهم ملناسك الحج، وإجبارهم عىل 
تسـليم ُكـّل ما لديهم من أموال ومقتنيات دون 
وجه حق هو اعتداٌء سـافٌر عـىل حرمة الطريق 
وإخافـة السـبيل والسـعي يف األرض الفسـاد، 
وتتنـاىف مع القيـم واملبـادئ الدينيـة واألعراف 
واألسـالف التي تجـّرم االعتداء عىل املسـافرين 

ونهب ممتلكاتهم. 
وأَشـاَرت الهيئـة يف بيـان لها، أمـس، إىل أن 
تلـك الحادثـة مـا كان لهـا أن تتم لـو أن قوى 
العـدوان واملرتِزقة، اسـتجابوا ملبـادرة القيادة 
الثورية واملجلس السـيايس األعىل بفتح الطرق 
التـي تسـهل حركـة السـري للمواطـن اليمني، 
بمـا فيهم الحجاج، مؤّكــدة أن حادثة االعتداء 
عىل الحجـاج ونهب ممتلكاتهـم، يعكس حالَة 
االنفـالت األمني الذي تعيشـه املناطـق الواقعة 
تحت سـيطرة قوى االحتالل وأدواتها، َوأن هذه 

الجريمة ال تختلف عن جرائم الحرابة. 
ودعـت الهيئة أبنـاء املحفـد بمحافظة أبني 

إىل االضطالع بمسـؤوليتهم يف ضبـط العصابة 
اإلجراميـة وإعادة ممتلكات الحجـاج الذين تم 

نهبهم وهم يف طريقهم إىل منازلهم. 
 

شساٌد وتروغٌع يف افرض
واملنـّددة  السـاخطة  الفعـل  ردوُد  وتوالـت 
باالنتهاكات وجرائم السلب والنهب التي تعرض 
لهـا حجـاج بيت اللـه الحـرام عىل يـد مرتِزقة 
العـدوان األمريكي السـعودّي يف منطقة املحفد 
بمحافظـة أبني، أثناء عودتهم من أداء مناسـك 

الحج. 
وعـّربت رابطة علمـاء اليمن عـن قلقها إزاء 
مـا يتعرض لـه الحجاج مـن الجرائم والسـلب 

والنهب، واصفة ذلك بجرائم الحرابة. 
وأَشـاَرت الرابطة يف بيان لها إىل أن ما حصل 
للحجـاج جريمة تضـاف إىل السـجل اإلجرامي 
ملرتِزقة العدوان والتي سـتظل تالحُقهم إىل يوم 
القيامـة، الفتـة إىل أن هذه الجريمـة ال تختلُف 
عن جرائم الحرابة التي يمارسـها قطاع الطرق 
من إفساد يف األرض وترويع املسافرين وإخافة 
للناس، موضحة أن جريمَة نهب الحجاج تعبريٌ 
واضٌح وفاضـٌح عن حالة االنحـراف واالنفالت 
يف املناطق املحتّلة، وعن سـوداوية القلوب التي 
ـابية التي أباحت السلب  ارتبطت بالثقافة الوهَّ
والنهـب.  وأوضحـت الرابطـة أن أحد أسـباب 
معانـاة الحجـاج وامتهانهـم ومـا تعرضوا له 
مـن جرائم الرتويع والسـلب والنهب، هو تعنت 
وأنانيـة قيـادات حـزب «اإلصـالح» ورفضهـا 
لفتـح الطرقـات بمحافظـة مـأرب وتسـهيل 

وتيسـري مرور الحجـاج عربها، منّوهـة إىل أن 
حزَب «اإلصالح» مشـاِرٌك يف اإلثـم والجرم الذي 
تعرض لـه الحجاج، داعية الحـزب وقياداته إىل 
مراجعـة حسـاباتهم والتكفـري عن سـيئاتهم 
الكربى ومخازيهم العظمى بحق الشعب اليمني 
قبل فـوات األوان والخروج مـن التبعية والوالء 

للنظامني السعودّي واإلماراتي. 
من جهته، اعترب مجلس الشـورى الجريمة، 
وصمـَة عـار يف جبـني ُكــّل القوى السياسـية 
املوالية للعـدوان باملحافظـات الجنوبية، وعيباً 
أسـوَد بحق قبائـل أبني التي سـمحت للصوص 
وقطاع الطرق أن يتخذوا من أراضيها سـاحات 

لجرائم ترويع وسلب ونهب املسافرين. 
ل املجلُس يف بيان له، العدواَن السـعودّي  وحمَّ
اإلماراتـي وأدواتـه كامـل املسـؤولية عن هذه 
الجريمـة، وكل الجرائـم املرتكبـة بحـق أبنـاء 
اليمـن، سـواء عـرب االسـتهداف العسـكري أَو 
الحصـار الخانـق وإغالق مطار صنعـاء الدويل 
ومينـاء الحديـدة والطرقـات وعـدم التزامهـا 

بالُهدنة. 
من جانبه، أدان مجلس التالحم القبيل جرائم 
الحرابة والسـلب والنهب التي يمارُسها مرتِزقة 
العـدوان بحـق املسـافرين والتـي كان أخرهـا 
جريمة النهب والسلب والرتويع التي تعرض لها 
حجاج بيت الله الحرام بمنطقة املحفد، واصفاً 

إياها بالجريمة النكراء. 
وأَشاَر املجلس يف بيان له إىل أن هذه الجريمة 
والعيـوب  الجرائـم  أفظـع  مـن  وسـابقاتها 
والعورات املشـينة واملتنافية مع قيم وأسـالف 

الدوليـة  واملواثيـق  اليمنيـة،  القبـل  وأعـراف 
والرشائع اإلسـالمية، مؤّكـداً بأنها من الجرائم 
التي ال تسقط بالتقادم وستبقى عوراً َكبرياً من 

جباه مرتكبيها. 
ودعا البياُن مشايَخ وعقال وقبائل محافظتي 
أبـني وشـبوة للخـروج عـن صمتهـم وتحمـل 
واإلنسـانية  والوطنيـة  القبليـة  مسـئوليتهم 
والدينية إزاء هذه الجرائـم والعيوب واملعورات، 
والوقـوف بحـزم تجاه مـا يحدث يف سـاحتهم 
القبليـة، وإعـالن موقفهـم مـن هـذه األعمال 
اإلجرامية التي تعكس مدى السـقوط واإلفالس 
األخالقـي ملرتكبيهـا، محذراً من مغبة سـكوت 
القبائـل اليمنية، عـن جرائم الحرابة والسـلب 
والنهـب والقتـل التـي يتعرض لها املسـافرون 

ة.  عامة، وحجاج بيت الله الحرام َخاصَّ
واسـتنكر الصمَت األممي إزاء هذه الجرائم، 
وطالبهـا بالتَحـّرك الجاد واملسـؤول يف الضغط 
عـىل مرتِزقـة العـدوان لوقـف هـذه األعمـال 

اإلجرامية الدنيئة. 
وتثبـت هـذه الجرائـُم أن السـلوَك العدواني 
للمرتِزقـة لـم يكن سـيحدث لـوال املباركة من 
العـدوان األمريكـي السـعودّي، الـذي كانت له 
سـوابُق يف قتل اليمنيني عرب الغارات املتوحشة، 
واسـتهداف املعالـم الدينية واألثرية، يف مشـهد 
أظهـر قبـح هذا العدوان وتوحشـه ضـد اليمن 
واليمنيـني، كمـا أن هذا املشـهد يثبـت انحدار 
املرتِزقة وراء النظام السـعودّي الذي له تجارب 
وقتلهـم  اليمنيـني  الحجـاج  إيـذاء  يف  عديـدة 

وترويعهم عىل مدى أكثر من ِمئة عام. 

تقرير

املرتجصئ يف طعمئ جطإ جثغثة.. 

ـابغئ الاغ أباتئ الســطإ والظعإ سطماء الغمظ: طا تثث لطتةاج غثل سطى جــعداوغئ الصطعب الاغ ارتئطئ بالبصاشئ الععَّ
افوصــاف: الةرغمــُئ تاظاشى طع الصغــط والمئادئ الثغظغئ وافسراف وافجــقف الاغ تةّرم اقساثاء سطى المســاشرغظ
لطســثوان المعالغــئ  السغاجــغئ  الصــعى  ُضـــّض  جئغــظ  شــغ  ســار  وخمــئ  تــثث  طــا  الحــعرى: 
الاقتــط الصئطــغ: عثه الةرغمــئ طظ أشزع الةرائــط والسغعب والســعرات الماظاشغئ طع أجــقف وسرف الصئائض

ترابــٌئ ضــث التةــاج الغمظغغــظ

السجي: شغ طظاذصظا تط اجاصئاُل التةاج بضض تإ وحعق وتفاوة وشغ طظاذص الائسغئ تط تروغسعط وإرعابعط
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 : ذطار
يتَحّرك املسـؤولون وأهـايل محافظة 
ذمـار يف جميع االتّجاهات خـالل األيّام 
املاضية لدعـم حملة التعبئة والحشـد؛ 
إسـناداً للمرابطـني األبطـال يف جبهات 
القتال، واالسـتعداد ألي طـارئ يف إطار 
املعركة الشـاملة مع العدوان األمريكي 

السعودّي. 
وُعقـد باملحافظـة، يوم أمـس، لقاٌء 
والعقـال  واملشـايخ  للعلمـاء  ـٌع  موسَّ
الحملـة،  لهـذه  تدشـيناً  والوجهـاء، 
َحيـُث دعت الجميـع إىل أهميّـة النزول 
امليدانـي يف كافـة القطاعـات وتَحـّرك 
الجميـع يف الحشـد والتعبئة، مشـريين 
إىل أن مخّططـات العدوان وعدم التزامه 
بالُهدنـة ومراوغتـه يف تنفيـذ رشوطها 
تسـتدعي من الجميع التَحّرك واليقظة 
واالهتمـام، وأن ذلك يتطلب االسـتعداد 

والحشد ملواجهة ُكـّل االحتماالت. 
َودعا رئيـس لجنة الحشـد باملديرية 
حسن عقبات، إىل النفري العام والتحشيد 
ومواصلـة  بالرجـال  الجبهـات  لرفـد 
حـث  كمـا  العطـاء،  بقوافـل  دعمهـا 
العلمـاء واملشـايخ والعقـال والوجهاء 
عىل املشـاركة بفاعلية يف جهود الحملة 
وحشد الطاقات واإلْمَكانيات إلنجاحها. 

التعبئـة  مسـئول  أشـار  بـدوره، 
أبنـاء  أن  إىل  الوشـيل،  عـيل  باملديريـة، 
الجهـاد  يف  أنمـوذج  ذمـار  مديريـة 
والتضحيـة والصمـود، داعيـاً الجميـع 
إىل التفاعـل مع حملة التعبئة والحشـد 

واإلسهام يف إنجاحها. 
ويف كلمة العلماء، أّكـد القايض أحمد 
املجاهد، أهميّـة دور العلماء والخطباء 
واملرشـدين يف مسـاندة جهـود حملـة 

التعبئة والحشد، وتنوير املجتمع وتعزيز 
إىل مواصلة  التالحم يف مواجهتـه، داعياً 
والعطـاء  والبـذل  والثبـات  الصمـود 

بالنفس واملال للدفاع عن الوطن. 
فيمـا أّكـد الشـيخ خالد املحرضي يف 
كلمـة الوجاهات االجتماعيـة، أن أبناء 
مديرية ذمار يف مقدمة الصفوف للدفاع 
عـن الوطـن ومواجهـة العـدوان، الفتاً 
إىل أهميّـة مشـاركة مختلـف مكونات 

املجتمع يف جهود الحملة واستمرار رفد 
الجبهات حتى تحقيق النرص. 

وعـىل صعيـد متصل، ناقـش لقاء يف 
مديرية جهران بمحافظة ذمار، برئاسة 
أمـني عـام املجلـس املحـيل باملحافظة 
مجاهد شـائف العنيس، أمـس الثالثاء، 
تعزيز جهود التحشـيد والتعبئة العامة 

باملديرية. 
وأّكـد العنيس أهميَّة تنسيق الجهود 

العـزل  إىل  امليدانـي  النـزول  وتفعيـل 
الجبهـات  ورفـد  للتحشـيد  والقـرى 
بالرجـال وقوافـل الدعم، مشـيداً بدور 
أبناء مديرية جهران واملحافظة بشكل 
عـام يف الدفـاع عـن الوطـن ومواجهة 
التالحـم  تعزيـز  إىل  داعيـاً  العـدوان، 
ومواصلة البذل والعطاء لدعم املرابطني 

يف مواقع الكرامة. 
وحثَّ الجميَع عىل املشـاركة يف جهود 
الحملة ورفد معسـكرات التدريب وبما 
يسـهم يف إنجـاح حملة التعبئـة العامة 

والتحشيد باملديرية. 
مـن جانبـه، أشـار مديـر املديريـة، 
صالـح العيـايض، إىل أهميّـة مواصلـة 
العـدوان  ملواجهـة  والنفـري  الصمـود 
ا عىل تكامل  وإفشـال مخّططاته، حاثّـٍ
الجهود الرسمية واملجتمعية يف التحشيد 
ورفد الجبهات؛ باعتبَار ذلك مسـؤولية 

تقع عىل عاتق الجميع. 
التعبئـة  مسـؤول  أّكــد  بـدوره، 
باملديرية، يحيى الكبيس، أهميّة التفاعل 
املسـؤول مع حملة التحشيد واملشاركة 

يف النزول للعزل والقرى للتحشيد. 
مـن جهتـه، دعـا مسـؤول التالحـم 
إىل  الجـربي،  صالـح  باملديريـة  القبـيل 
النفـري العام واسـتمرار رفـد الجبهات 

باملال والرجال حتى تحقيق النرص. 

أعالغ المتاشزئ أظمعذٌج شغ الادتغئ والخمعد

ذطار تثّحـظ تمطئ الاسئؤئ والتحث.. دسعاٌت لطظفري السام إىل الةئعات

طاتثث حرضئ الظفط: صرخظُئ 
جفظ العصعد خقل الُعثظئ ضّئثت 

الغمظ 5 طقغني دوقر
 : طاابسات

قال متحدُث رشكة النفط، عصام املتوكل: إن تأرجح أسعار البورصة 
العاملية واسـتمرار القرصنة عىل سـفن الوقود من قبل تحالف العدوان 

أفقد الُهدنة أثرها يف الداخل اليمني. 
َوأََضـاَف املتوكل، يف ترصيح للمسرية، أن قرصنَة سفن الوقود خالل 
دت اليمن ٥ ماليـني دوالر، وال تزال ٥ سـفن محتجزة  فـرتة الُهدنة كبـَّ

قبالة جيزان. 
ولفت إىل أنه بسـبب تأرجح أسـعار البورصة العامليـة فقد ارتفعت 
الغرامات عىل سـفن الوقود املحتجزة مـن ٢٠ ألف دوالر يف اليوم إىل ٣٥ 
ألـف دوالر.  وكان املتوكل قد نّدد يف وقت سـابق، بصمت وتواطؤ األمم 
املتحـدة التـي لم تتخـذ أي إجراء إيجابـي للحد من القرصنـة البحرية 

لتحالف العدوان. 
وأوضـح أن اسـتمرار تحالـف العدوان يف احتجاز سـفن املشـتقات 

النفطية يضاعف من معاناة أبناء الشعب اليمني. 

غرشئ ضئاط اقرتئاط: 86 خرصًا 
ملرتجصئ السثوان بالتثغثة

 : التثغثة
أعلنـت غرفُة عمليات ضبـاط االرتباط والتنسـيق يف الحديدة، أمس 
الثالثـاء، رصَد ٦٨ خرقاً لقوى العدوان باملحافظة خالل الـ ٢٤ سـاعة 
املاضيـة.  وأوضـح مصـدر يف الغرفـة أن من بـني الخروق اسـتحداَث 
تحصينـات قتاليـة يف الجبليـة، وتحليق ٧ طائرات تجسسـية يف أجواء 

حيس والجبلية و٣ غارات لطريان تجسيس عىل حيس. 
وأَشـاَر املصـدر إىل أن الخروق تضمنت ١١ خرقـاً بقصف صاروخي 

ومدفعي و٤٦ خرقاً باألعرية النارية املختلفة. 

طتطغئ تسج تثغظ اجاعثاف املرتجصئ لطمثظغني يف تغ الروضئ 
وتثسع افطَط املاتثة لطاتصغص

ُخطٌح صئطغ بأطاظئ الساخمئ غظعغ صدغئ صاض 
بني أجرَتغ الةمض ودروغح

 : تسج

أدانت السـلطُة املحليـة بمحافظة تعز، 
لهـا  تعـرض  التـي  االسـتهداف  جريمـَة 
املدنيون بحي الروضة وسط املدينة، والتي 

راح ضحيتها عدٌد من األطفال. 

وأوضـح مصدر مسـؤول بمحلية تعز، 
أن جريمـة اسـتهداف املرتِزقـة للمدنيني 
بحـي الروضـة جـاءت بناء عـىل مخّطط 
مـدروس لديهم؛ بَهدِف تقويض مسـاعي 
السـالم، مطالبـاً األمـم املتحدة بتشـكيل 
لجنة محايدة للتحقيق يف الجريمة وتقيص 

الحقائق، وتقديم مرتكبيها للمحاكمة. 

ودعا مرتِزقة لعدوان للَكفِّ عن استغالل 
معانـاة املواطنـني واملتاجرة بهـا لتحقيق 
مكاسـَب سياسـية رخيصـة، والتعاطـي 
اإليجابـي مـع مبـادرة الفريـق الوطنـي 
لحكومة صنعاء والهادفة إىل التخفيف من 
معاناة املواطنني، وفتحه طريق الخمسني 

– الستني، من طرف واحد.

 : خظساء
أنهى ُصلٌح قبيل بمديرية شعوب بأمانة 
العاصمـة، أمـس، قضية قتـل بني أرستي 
الجمـل ودرويـش، وقعـت أحداثُهـا قبـل 

عامني. 
وخـالل الصلح، أعلن أوليـاء دم املجني 
عليه أكرم عيل خمييس سعد الجمل العفو 
عـن الجاني محمـد أحمد درويـش لوجه 
الله واسـتجابًة لدعوة قائد الثورة السـيد 
عبدامللـك بدر الدين الحوثي، يف إصالح ذات 

البنَي. 
القضيـة  َحــلَّ  أن  الوسـطاُء  واعتـرب 
بـني أرستـي الجمـل ودرويـش، بالعفـو 
والتسـامح، أحد صور النجاح التي تجلت 
يف معالجـة آالف القضايـا خالل سـنوات 
العـدوان وثمـرة لتوّجـه الدولـة يف اقتالع 

ظاهرة الثأر من جذورها. 

وأشـادوا بجهـوِد ُكــلِّ َمـن أسـهم يف 
إنهاء القضية، ُوُصـوالً إىل العفو الشـامل؛ 
ترسـيخاً ملبدأ الصلح العام بوثيقة الرشف 
للصف الوطني يف مواجهة  القبيل وتوحيداً 

العدوان. 

تقديرهـم  عـن  الحـارضون  وعـّرب 
وامتنانهـم لعفو آل الجمـل عن الجاني يف 
القضية.. داعني إىل ترسـيِخ قيم التسامح 
وإنهاء النزاعات القبلية وتوحيد الصفوف 

إلفشال مخّططات العدوان. 
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ظفط الغمظ املظععب..
ظعــإ ظتــع 25 ططغــعن برطغض ظفــط خام شــغ 17 سمطغئ جــرصئ طسطظئ وعظاك سحــرات الســرصات الثفغئ
صغمئ المظععبات المرخعدة تخض ططغارغظ و700 ططغعن دوقر وعغ تشطغ طرتئات ُضـّض الغمظغظ فضبر طظ ساطغظ

ختغفئ «المسغرة» تساسرض رخث سمطغات السرصئ المسطظئ خقل 2021 وظخش 2022م:

 جرائُط طجدوجٌئ بتص الغمظغغظ
 :  ظعح جّقس

يف الوقت الذي يعاني فيه أبناُء الشعب من اليمني من 
حصاٍر خاِنٍق وقرصنٍة متصاعدٍة عىل سـفن املشـتقات 
النفطيـة، ما يـزال تحالُف العدوان األمريكي السـعودّي 
اإلماراتي ومرتِزقته ينهبون ويصادرون ثروات الشـعب 
اليمنـي لصالـح البنـوك الخليجيـة التي تقـوم بدورها 
يف تمويـل ُكـّل األعمـال العدائية التي يمارسـها تحالف 
العـدوان والحصـار، وبهذا تريـد تلك القـوى اإلجرامية 
جعل الشـعب اليمني محروماً من أبسـط حقوقه، فبعد 
أن صـادرت ثرواتـه النفطيـة، عمدت عـىل حرمانه من 
املشـتقات التي يشـرتيها اليمنيون، وبـادرت للقرصنة 
عليهـا وإضافة املزيـد مـن التكاليف عليهـا لتثقل عىل 
كاهـل اليمنيني املثقلني بحزمة مـن املعاناة التي خلفها 

تحالف العدوان وأدواته. 
ويسـتخدم تحالـُف العـدوان والحصـار آليـَة النهب 
واملصـاَدرة والقرصنـة بحق املشـتقات النفطيـة يف آن 
واحـد؛ وذلـك لكي يضمـن فعـل يشء من شـأنه إركاع 
اليمنيني وتبديد عزيمتهم وتطويعهم لصالح املخّططات 
واإلمـالءات االسـتعمارية املشـبوهة التـي تسـعى دول 
العـدوان لتمريرهـا خدمًة ملشـاريع االحتالل والتوسـع 

الصهيوأمريكية. 
ومع اسـتمرار هذه القرصنة والنهـب، تعيد صحيفة 
«املسـرية» نـرش إحصائيات ملا تـم رصده مـن عمليات 
النهـب منـذ بداية العـام ٢٠٢١م وحتى منتصـف العام 
َ للجميـع مـدى حجـم الرسقـات التـي  ٢٠٢٢م، ليتبـنيَّ

يمارسها تحالف العدوان واالحتالل. 
وبحسـب ما تم رصده، من مصادر موثوقة ومطلعة، 
َفــإنَّ إجمـايل ما نهبه العـدوان منذ بدايـة العام ٢٠٢١ 
وحتى اليوم، بلغ ٢٤ مليوناً و٧٠٠ ألف برميل من النفط 

الخام. 
وتصـل تكلفة املنهوبـات املذكورة سـلفاً إىل مليارين 
و٧٤٣ مليـون دوالر، أي ما يعـادل تقريبًا ترليون َو٦٤٦ 
ملياراً و٤٠٠ مليون ريال يمني بحسب أسعار الرصف يف 
املحافظـات اليمنية الحرة، يف حني يتجاوز املبلغ الضعف 
يف املناطـق واملحافظـات املحتّلـة، نظراً لتدهـور العملة 
بفعل التضخم الناتج عن طباعة العملة بدون غطاء من 

قبل حكومة االرتزاق والفندقة. 
 

٩ سمطغات جرصئ خقل ٢٠٢١م.. أرصاٌم 
طععلئ

ويشـاُر إىل أن املنهوبات خالل العام ٢٠٢١م بلغت ١٢ 
مليوناً َو٥٠٠ ألف برميل نفـط خام بتكلفة مليار و٢٣٢ 
مليون دوالر أمريكي، بما يعادل تقريبًا ٧٣٩ ملياراً و٦٠٠ 
مليون ريال يمني بحسـب الـرصف يف املناطق الحرة، يف 
حـني توزعت الكميـات واملبالغ السـابقة عىل ٩ عمليات 

رسقة معلنة، فضالً عن باقي الرسقات غري املعلنة. 
وتسـتعرض صحيفـة «املسـرية» تفاصيـل عمليات 
الرسقة للعام ٢٠٢١م والتـي أظهرتها خالفات املرتِزقة، 
يف حني أن هناك رسقات مضاعفة خفية تمارسـها دول 

العدوان عرب البحر. 
وتتوزع عمليات الرسقة خالل العام املايض عىل النحو 

التايل:
عبـور الناقلـة Carmel يف الــ ٢١ مـن فربايـر قنـاة 
السـويس بعد أن تم شـحنها يف الـ ١٤ من الشـهر ذاته، 
بمليـون برميـل مـن النفـط الخام مـن مينـاء بري عيل 
بـشـبوة، يف حـني تم بيـع الكميـة املنهوبة عـىل متن « 
«Carmel بمبلـغ وقـدره ٣ مليـارات و٦٠٠ مليون ريال 

يمني. 
ويف الــ ١١ مـن إبريل وصلـت ناقلة النفـط العمالقة 
SAGA إىل مينـاء بـري عيل بمديرية رضوم شـبوة قادمة 
مـن ميناء الفجرية اإلماراتي، لتقوم بمهمة نهب ما يزيد 
عـن ١١٥ ألَف طن «ما يقارب مليـون برميل» من النفط 
الخام لبيعهـا لصالح قوى العدوان بمبلغ ٥٨ مليار ريال 

يف نهب غري متوقف لثروات اليمن. 
ـام وصلـت ناقلة النفـط العمالقة  وبعدهـا بأربعـة أَيـَّ
APOLYTARES»» إىل ميناء الضبة يف الشحر باملكال لشحن 
كميات كبرية من النفط اليمني املنهوب يف الـ ١٥ من إبريل، 
لنهب أكثر مـن مليوننَي و٢٥٠ ألف برميل من النفط الخام 
بقيمـة تتجـاوز ١٤٥ مليـون دوالر، يف حـني تزامنـت هذه 
الرسقـة مع أُخرى مماثلة عرب مينـاء بري عيل بقيمة تصل 
٥٠ مليون دوالر، فيما يشـار إىل أن APOLYTARES قدمت 

من أحد املوانئ الصينية وتحمل علم اليونان. 
ـام وصلت ناقلة نفط عمالقة إىل  وبعد ذلك بعرشة أَيـَّ
ميناء الضبة يف الـ ٢٦ من إبريل لنهب مليوني برميل من 

النفط الخام بقمة تصل ١٢٥ مليون دوالر. 
ومـع اسـتمرار تحالـف العـدوان يف عمليـات النهب 
عـىل  ومشـغليهم  األدوات  خالفـات  أسـفرت  الخفيـة، 
تقاسـم الكعكة، عن انفضاح عملية رسقة يف الـ ١٥ من 
أغسـُطس، عرب ناقلـة كورية وصلت شـبوة لنهب ١٠٦ 
آالف طـن من النفـط الخام قيمتـه ٦٩ مليـار ريال بعد 
ام قليلة عىل عملية نهب مماثلة قدمت من الفجرية.  أَيـَّ

وبعد أقل من أسـبوع وصلت يف الـ ٢٣ من أغسـُطس 
ناقلة نفط عمالقة إىل ميناء الضبة يف الشحر بحرضموت، 
لنهـب ٢٫٤ مليون برميل من النفط الخام بقيمة تتجاوز 

١٦٥ مليون دوالر. 
ويف الـ ١٩ من أُكتوبر وصلت الناقلة SEASCOUT إىل 
ميناء بري عيل يف محافظة شـبوة لنهـب ٩٥٠ ألف برميل 
من النفـط الخام، والتي توازي مبلغ ٨٢ مليون دوالر أي 

ما يعادل ١٠٤ مليارات ريال. 
ويف ٢٠ نوفمرب من ذات العام «٢٠٢١م» وصلت الناقلة 
يف  رضـوم  مينـاء  إىل   SEATRUST العمالقـة النفطيـة 
محافظة شبوة لنهب ما يقارب مليون برميل من النفط 
الخـام والتي توازي مبلغ ٧٨ مليوناً و٥٠٠ ألف دوالر، أي 

ما يعادل ١١٧ ملياراً و٧٥٠ مليون ريال. 
ويف الشـهر األخري مـن العام ٢٠٢١م وصلت سـفينة 

شـحن يف األول مـن ديسـمرب قادمة من مينـاء الفجرية 
اإلماراتـي، لنهب مليون برميل مـن النفط الخام لصالح 
قـوى العـدوان، ليصـل إجمايل الرسقـات املعلنـة إىل ١٢ 
مليونـاً َو٥٠٠ ألـف برميـل، بقيمة مليـار و٢٣٢ مليون 
دوالر، أي ما يعادل ٧٣٩ ملياراً و٦٠٠ مليون ريال يمني. 

 
خقل جائ أحعر.. ظعإ طا غشطغ 

طرتئات ُضـّض الغمظني لسام ضاطض 
وباالنتقـال إىل عمليـات الرسقة خـالل النصف األول 
مـن العـام ٢٠٢٢م، َفـإنَّ اإلحصائيـات تؤّكـد أن النفط 
اليمني تعرض لعمليات نهـب كبرية تفوق أرقام األعوام 
السـابقة، َحيُث بلغت عمليات النهب خالل ٦ أشهر فقط 
٨ عمليـات رسقـة معلنة أسـفرت عن نهـب ١٢ مليوناً 
و٢٠٠ ألف برميل، بتكلفـة مليار و٥١١ مليون دوالر، تم 

نهبها لصالح دول العدوان. 
وتتـوزع عمليـات الرسقة التي تم الكشـف عنها منذ 

بداية العام ٢٠٢٢م عىل النحو التايل:
وصول السـفينة APOLYTARES»» يف التاسـع عرش 
مـن يناير املـايض، لتقوم بنهـب ٢٫٥ مليـون برميل من 
مينـاء الضبـة يف حرضمـوت، بقيمة ٢١٧ مليـون دوالر 
ثم حّددت وجهتها إىل الصني، يف حني ما قامت السـفينة 
«Pantanassa» يف منتصـف فربايـر بنهب مليوني برميل 
من مينـاء الضبة بقيمة تقدر بنحـو ٢٠٠ مليون دوالر، 
كمـا تم يف الشـهر نفسـه رسقة مليـون برميـل بقيمة 

تقديرية ١٠٦ ماليني دوالر. 
ويف الــ ١٠ من أبريل املايض رسـت الناقلـة النفطية 
العمالقـة APOLYTARES يف مينـاء الشـحر بمحافظة 
حرضمـوت قادمة من ميناء Zhoushan الصيني؛ بَهدِف 
نهـب النفط الخام اليمني، وهو مـا حدث بالفعل عندما 
قامـت بنهب (٣١٦٫٦٧٩) طناً مـن النفط الخام وهو ما 
يسـاوي (٢٫٣٧٥٫٠٩٠) برميالً، يف حـني أن قيمة الكمية 

املنهوبة (٢٥١) مليون دوالر. 
ويف نهاية شـهر مايو املايض، وتحديـداً يف الـ ٣١ منه 
عـاودت ناقلة النفـط العمالقـة APOLYTARES للمرة 
الثالثـة عمليات النهب مـن ميناء الشـحر بحرضموت، 
لتقوَم بنهـب أكثر من مليونَي برميل مـن النفط الخام، 
بتكلفـة تزيـد عن ٢٧٠ مليـون دوالر وفـق بورصة خام 
برنـت، يف حـني أن هذه الكميـة فقط تكفـي ألن تغطي 

جميع مرتبات اليمنيني ألكثَر من شهرين. 
ويف الـ ٢٧ مـن يونيو املايض عادت غادرت السـفينة 
«جولف ايتـوس» ميناء رضوم بمحافظة شـبوة بعد أن 
نهبـت كمية تزيد عن ٤٠٠ ألـف برميل من النفط الخام، 
بعـد قدومهـا من اإلمـارات، يف حـني أن قيمـة الكميات 
املنهوبة تصل إىل ٤٣ مليوناً و٦٤٠ ألف دوالر وفقاً ألسعار 

النفط يف البورصة العاملية. 
سـفينة  وصلـت  املـايض،  يونيـو  مـن   ٢٩ الــ  ويف 
ISABELLA إىل ميناء النشيمة بـشبوة قادمة من ميناء 
رأس تنورة لنهب كميات جديدة من النفط الخام اليمني، 
وهـو ما حـدث عندما قامـت بنهب مـا يقـارب مليون 
برميل بقيمة تصل إىل ١٤٤ مليون دوالر بحسـب أسـعار 
البورصة العاملية، لتصل إجمـايل الكميات املنهوبة خالل 
العـام ٢٠٢٢م إىل ١٢ مليونـاً و٢٠٠ ألـف برميـل بقيمة 
إجماليـة تصل إىل مليار و٥١١ مليون دوالر، أي ما يعادل 

٩٠٦ مليارات و٨٠٠ مليون ريال يمني. 
وبحسـب خـرباء اقتصاديني َفــإنَّ ما تـم نهبه منذ 
بداية العـام ٢٠٢١م وحتى منتصف العام ٢٠٢٢م يكفي 
لتغطيـة مرتبات ُكـّل موظفي اليمـن ملدة عامني، فضالً 
عن عمليات النهب الكربى خالل السـنوات املاضية والتي 
تكفي ألن تغطي رواتب اليمنيني ألكثر من ١٢ عاماً، وهو 
األمر الذي يؤّكـد أن دول العدوان لم تكتف بنهب الثروات 
فقـط، بل تصـادر مرتبـات املوظفني التي تعترب أبسـَط 
الحقـوق املرشوعـة التي يطالـب بها املجلس السـيايس 

األعىل لتمديد الُهدنة. 
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 : أتمث داوود

ُل سـماحة األمني العام لحزب  يسـجِّ
نـرص  حسـن  السـيد  اللبنانـي،  اللـه 
اللـه، موقفاً جديـًدا منحـازاً ملظلومية 
الشـعب اليمني الذي يتعـرض لعدوان 
غاشـم ملا يقـارب ثمانية أعـوام، وهي 
مواقف نابعة مـن قناعة مطلقة بعدم 
مرشوعيـة العـدوان، وأحقية الشـعب 
اليمني يف املواجهة والدفاع عن النفس. 
ورد السيد حسن نرص الله يف حوار له 
مع قناة امليادين، يوم أمس، عىل سؤال 
حول وساطة حزب الله يف اليمن قائالً: 
«نحن لسـنا وسـيطاً، نحن طرف.. أنا 
مـع السـيد عبد امللـك الحوثـي، أنا مع 
الشـعب اليمني، أنا مـع أنصار الله، أنا 

لست وسيطاً». 
ويعد السـيد حسن نرص الله من أبرز 
املدافعني عن اليمن ومظلومية الشـعب 
اليمني، ومواقفـه واضحة وصادقة يف 
هذا الجانب، َحيُث لم يأت زعيم أَو قائد 
عربـي بمثل ما أتى به، وبمثل ما نارص 
بـه اليمن، وتأثـر بما يحـدث يف بالدنا، 

َحيـُث ال تخلـوا خطاباتـه مـن التأييد 
واالنحياز الكامل للشعب اليمني. 

ويذكر التاريـُخ أن العدواَن األمريكي 
السـعودّي الغاشـم عىل بالدنا الذي بدأ 
يف ٢٦ مارس ٢٠١٥م، تمّكن من حشـد 
ولهـذا  صالحـه،  إىل  الدوليـة  املواقـف 
خرسـت األلسـن، وتواصلـت البيانات 
الرسـمية العربية وغريها املرحبة بهذه 
العاصفة الهوجاء التي اجتاحت اليمن 
وقتلت األطفال والنساء، ودّمـرت ُكـّل 
مقومات الحياة، ومن بني هذه املواقف 
الحكومـة  موقـف  للعـدوان  املؤيـدة 
اللبنانيـة آنـذاك، غـري أن هـذا األمر لم 
يمر بسـالم، فقد خرج السـيد حسـن 
نـرص اللـه يف ثانـي يـوم مـن العدوان 
عـىل اليمن، ليفـرد خطاباً عـن اليمن، 
وجـاء بعكس ُكـّل املواقـف، َحيُث أدان 
العدوان، واسـتنكر بيان حكومة سـعد 
الحريـري املنحـاز لإلجرام السـعودّي، 
كمـا اسـتغرب مـن موقـف السـلطة 
الفلسـطينية برئاسـة محمـود عباس 
أبو مـازن التي انحـازت كذلك للعدوان 

الغاشم عىل اليمن. 

وقال السـيد حسـن نرص الله يومها 
مخاطباً أبو مازن: «كيف تؤيُّد حرباً عىل 
شـعب؟ اذهب إىل بيتك، هذا سـيفقدك 
منطقـك عندما ستشـن إرسائيل حرباً 
عليـك، َوإذَا ما حصل عـدوان إرسائييل 
عىل الضفة وغزة، كيف ستجد تعاطفاً 

معك؟». 
ويف سـياق الوقوف إىل جانب الشعب 
اليمني، يؤّكـد سـماحة السـيد حسن 
نـرص الله بقوله: «أما نحن فلن يمنعنا 
يشء، ال تهويل وال تهديد وال تبعات، من 
أن نواصـل إعالننا لهـذا املوقف، موقف 
األمريكي  السـعودّي  بالعـدوان  التنديد 
عىل اليمن وموقف التأييد لهذا الشـعب 
املظلـوم واملقاوم والصامد واملنترص إن 

شاء الله». 
ويواصـل السـيد حسـن نـرص اللـه 
بالقول: «هـذا املوقف، منذ اليوم األول، 
أعلنناه لله وليوم القيامة واآلخرة ويوم 
الحسـاب، ال للتاريـخ وال للجغرافيـا، 
فليكتـب التاريـخ ما يشـاء، نحن قوم 
مسـؤولون أمام الله وسنحاسـب عىل 
املوقـف، واملسـؤولية يف هـذه املرحلـة 

التاريخيـة الخطـرية الكـربى التـي ال 
تطال اليمـن وحده بـل املنطقة واألمة 

جمعاء». 
وتابع قائالً: قالوا: هذه حرب العرب، 

هذه حرب العروبة. 
اآلن مشـكلتهم معنا، أنـا وإياكم أننا 
نحـن عرب، قـد يتهموننا أننـا تابعون 
ملـن؟ ُكــّل يشء مفتـوح، ولكـن نحن 
عرب، فلنحـِك أننا عـرب. اآلن قالوا إن 
هدف هذه الحرب هو الدفاع عن عروبة 
اليمن، حسـناً، هـل فوضت الشـعوب 
العربية النظام السعودّي أن يشن حرباً 

باسمها، باسم العرب، عىل اليمن. 
حـرب عربية عىل من؟ حـرب العرب 
عىل من؟ عىل شعب عربي؟ عىل العرب 

األقحاح؟
انظـروا إىل سـحنتهم، إىل لهجتهـم، 
إىل لغتهـم، إىل ِشـعرهم، إىل أدبهـم، إىل 
بالغتهـم، إىل فصاحتهـم، وانظـروا إىل 
وحماسـتهم  وشـجاعتهم  شـهامتهم 
وأبّوتهـم وإبائهـم للضيـم ونخوتهـم 
وغريتهم وكرمهم وجودهم. إن لم يكن 
الشعب اليمني من العرب فمن العرب؟

تقرير

اظتغاُزه لمزطعطغئ الغمظغغظ جسطاه غتاضُّ طضاظًئ ضئغرًة شغ الصطعب

جماتئ السغث تسظ ظخر اهللا..
 افطغــظ المتئــعب شــغ الغمظ
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ونجد سماحة السيد حسن نرص الله 
يؤّكـد يف خطاباً لـه يف األول من مارس 
آذار سـنة ٢٠١٦م أن أرشف وأعظم ما 
فعله يف حياتـه هو خطابه يف ثاني يوم 
مـن العدوان عىل اليمـن، مؤّكـداً أنه ال 
توجد مظلومية عىل وجه الكرة األرضية 
توازي مظلومية الشعب اليمني نتيجة 
الحرب السـعوديّة، وأن وقوفه ووقوف 
حزب الله مع الشعب اليمني أهم وأرقى 
من مواجهتهم إلرسائيل يف حرب تموز. 
 ويف وقـت كان العالم ينظر فيه إىل أن 
سيجتاح  السـعودّي  األمريكي  العدوان 
اليمـن ويهـزم الشـعب اليمنـي، كان 
سـماحة األمني العام لحزب الله السيد 
حسـن نرص الله يرى عكس ذلك، فهو 
يقول: ”يف اليمن شـعب يقـول هيهات 
منا الذلة وأي شعب يقول ذلك سينترص 
دمه عىل السيف وهذه هي الحقيقة». 

 
أتجاٌن طحرتضئ.. عمعٌم واتثة

وخالل أكثر من سـبع سنوات مضت 
من عمـر العدوان األمريكي السـعودّي 
عىل بالدنا، كان سـماحة السـيد حسن 
نـرص الله يتابـع باهتمـام بالـغ ُكـّل 
تفاصيـل املعركـة، بل ويعلـق عليها يف 
خطاباتـه، فهـو يفرح لفرح الشـعب 
اليمنـي، ويحـزن لحزنـه، يتألـم حني 
يستشـهد األطفال والنسـاء واملدنيني، 
وحـني تقصـف البنيـة التحتيـة بدون 
سـبب، متمنياً لو كانـت هذه العاصفة 
أَو الحملة الهوجـاء عىل اليمن موجهة 
ضد الكيان الصهيوني الغاشم، كما أنه 
يرى أن كلفة املعركـة مهما كربت هي 
أقـلُّ من كلفة االستسـالم ملـن يريد أن 

يصادر سيادتهم وقرارهم وكرامتهم. 
ولهذا نجده –سـالم الله عليه- يبعث 
استشـهاد  عنـد  القيـادة  إىل  التعـازي 
القـادة األبطال الذين يتصدون للعدوان 
واملرتِزقـة، َحيُث يقـول يف برقية تعزية 
اد  الستشـهاد الرئيس صالح عيل الصمَّ
يف ٢٤ إبريل ٢٠١٨م: «إن شهادة هؤالء 
القـادة كانت دائمـاً تعطي دفعـاً قوياً 
وهائالً للمجاهدين واملظلومني ملواصلة 
طريق الجهاد والصرب وتحمل الصعاب، 
كما شهادة سـيد الشهداء أبي عبد الله 
الحسـني -عليه السـالم- التي ما زالت 
تلهم الثائرين منذ مئات السنني، ُمشرياً 
إىل أن هـذه الجريمـة، والتـي تضـاف 
إىل بقيـة جرائـم العدوان السـعودّي – 
األمريكـي عـىل شـعبكم تشـكل دليالً 
عىل مـدى ظالمية ووحشـية  إضافيـاً 
قادة هذا العدوان، ويف نفس الوقت عىل 
مـدى صـرب ومظلوميـة وحقانية هذا 

الشعب اليمني الغيور. 
وزاد بقوله: إننـي أدرك جيًِّدا حقيقة 
هـذه  ويف  األيّـام  هـذه  يف  مشـاعركم 
الحادثة الكبرية؛ ألَنَّني عايشت تجارب 
مشـابهة لهـا يف فقد قادة كانوا سـنداً 
وقـوة يف ُكـّل املراحـل، إال أن إيَمـانكم 
العظيـم وصربكـم الجميـل وعزمكـم 
الراسـخ وقدرتكـم الكبـرية عىل تحمل 
الشدائد سـيجعلكم إن شـاء الله تعاىل 
تعربون هذه املحنـة مرفوعي الرؤوس 

شامخي القامات. 
 

ُأطظغُئ الصاال طع الغمظغني
ويتابع السـيد حسـن نرص الله سري 
املعـارك العسـكرية يف جبهـات القتال 
عـىل مدى السـنوات املاضية، ثم يخرج 

بخطابـات يعلـن فيها انبهـاره الكبري 
وبقائد  األبطـال،  اليمنيـني  باملقاتلـني 
الثـورة السـيد عبـد امللـك بـدر الدرين 
الحوثي، وال سـيما ما حدث يف الساحل 
الغربـي، َحيُث يقـول –حفظـه الله-: 
«عندمـا نزلوا إىل امليـدان كانت هزيمة 
نكـراء ومـا جـرى يف السـاحل الغربي 
اليمنـي أشـبه باملعجـزة؛ ألَنَّ القتـال 
يجري بني أقوى أسـلحة الجو وأجهزة 
وجيـوش  وتقنيـات  قويـة  اسـتعالم 
وقـوات وباملقابل شـعب مجاهد يملك 
إْمَكانيات متواضعـة لكن يملك إيَمـاناً 
َكبرياً وثقـة بالله“.، ثـم يؤّكـد بقوله: 
”يف التجربة األخرية يف السـاحل الغربي 
يجب أن ننحني إجالالً لهؤالء املقاومني 

األبطال ولقياداتهم الشجاعة“. 
وتابـع قائالً: «أنا خجول أنني لسـت 
مع املقاتلني اليمنيني يف الساحل الغربي 
وأقول يـا ليتني كنت معكم أقاتل تحت 
راية قائدكم الشـجاع والحكيم وكل أخ 

من املقاومة يقول ذلك“. 
 ُمضيفاً: « لتعلم السعوديّة واإلمارات 
أنهـم أمام شـعب لـن يستسـلم ولديه 

قدرة عالية عىل الصمود». 
ويجـدد –حفظـه اللـه- التأكيد عىل 
أن مظلوميـة الشـعب اليمنـي تشـبه 
مظلومية كربالء، ولهذا يقول يف خطاب 
ذكرى عاشـوراء الذي ألقـاه يف بريوت 
يوم ٢١ سبتمرب ٢٠١٨م: «نجدد وقوفنا 
إىل جانب الشعب اليمني املظلوم املعذب 
املقاوم واملجاهـد، والذي يعيش يف ُكـّل 
يوم منذ ما يقارب األربع سنوات يعيش 
يف ُكـّل يوم وعىل مدى الساعات كربالء 
متواصلـة، كربـالء العـرص هـي التي 
تجـري اآلن يف اليمن بكل ما للكلمة من 
ك يف معركة اليمـن عند هذا  معنى؛ ألَنـَّ
الشعب املظلوم ستجد مظلومية كربالء 
وغربة كربالء وحصـار كربالء وعطش 
كربـالء وحصار العالـم لكربالء وتخيل 
ـــة عـن كربـالء، وهذا هـو الذي  األُمَّ

يجري اليوم يف اليمن».
َوأََضــاَف نـرص الله: املشـهد اآلخر 
والشـهامة،  الصالبـة،  كربـالء  مـن 
والصـرب،  والبطولـة،  والشـجاعة، 
والثبـات، أَيْـضاً تجده يف اليمن، نحن يف 
يوم الحسني عليه السـالم نرى أنه من 
أوجب الواجبات عىل الشـعوب العربية 
واإلسـالمية وعـىل ُكـّل عربي ومسـلم 
وعـىل ُكـّل إنسـان رشيف وحـر يف هذا 
العالـم أن يخـرج عن صمتـه إزاء هذه 
املجزرة البشـعة اليوميـة التي تنفذها 
قوى العدوان األمريكي السـعودّي عىل 
الشـعب اليمني، هـذا الصمت يجب أن 
يُكرس وهذا السـكوت يجـب أن ينتهي، 
ويجـب أن يتَحـّرك ُكـّل العالـم، وهذه 
املسؤولية مسؤولية إنسانية وأخالقية 
ودينيـة واللـِه سيسـأل الجميـع عنها 
يـوم القيامـة؛ ألَنَّ هذا السـكوت وألن 

هذا الصمت يشـجع هؤالء املجرمني 
القتلـة عىل مواصلـة مجازرهم 

وعىل مواصلة توحشـهم بحق 
واملدنيني  والنسـاء  األطفال 

والبـرش والحجـر يف هذا 
ليمـن  ا

ملظلوم  ا
ا  وهـذ

اليمن العزيز والغريب. 
 

الغمُظ ُغفِحُض خفصئ الصرن
ويوضح سـماحُة األمني العام لحزب 
الله السـيد حسـن نـرص اللـه، بعض 
املتغريات الدولية التي كانت نتاج حرب 
اليمن، ومن بينها فشـل صفقة القرن 
التي تبناها الرئيس األمريكي السـابق 
رونالـد ترامـب، ليؤّكــد سـماحته أن 
فشـل بن سـلمان يف تحقيق انتصار يف 
اليمن شـكل عامالً من عوامل إفشـال 

صفقة القرن. 
وقال السـيد نرص اللـه يف خطاٍب له 
يـوم ١٢ نوفمـرب ٢٠١٩م: «إن املوقـف 
التاريخـي الـذي أعلنه القائد الشـجاع 

والعزيز السـيد ”عبدامللـك بدرالدين 
الحوثـي“ فيمـا يعنـي الـرصاع 

مع العـدّو اإلرسائييل يجب أن 
إعالنه  وأن  عنـده،  نتوقـف 

اعتـداء  أي  عـىل  بالـرد 
إرسائيـيل عـىل اليمن له 
أهميّة كبرية كونه يصدر 
عـن قائد لجبهة ما زالت 
سـنوات   ٥ منـذ  تقاتـل 
كـربى»،  وقوى  جيوشـاً 
ُمشـرياً إىل أن ذلك اإلعالن 

للسـيد  التاريخـي 
أمـام  امللـك  عبـد 
اليمنيـني  ماليـني 

يف  املحتشـدين 
بمناسبة  السـاحات 

النبـوي  املولـد  ذكـرى 
العـدّو  هـز  الرشيـف 
يدرك  كونـه  اإلرسائيـيل؛ 
تماماً مصدر هذا اإلعالن 
الفتاً  وأبعـاده،  وجديته، 
إىل أن السـيد عبـد امللك 
الحوثـي  بدرالديـن 
ينفـذ  أن  عـىل  قـادر 
ممـا  تهديداتـه، 
استدعى اإلرسائيليني 
إىل التوقـف عنـد هذا 

التهديد، معتربًا أن ذلك 
يأتي عامل قـوة إضافياً 

محـور  يف  ا  ِجــدٍّ ومهمـاً 
السـيد  وأن  املقاومـة 

بدرالدين  امللـك  عبـد 
الحوثي لم يكشف 

أوراقـه يف الـرد 
وتوجيه أقىس 

الرضبـات 
عـىل 

ن  كيـا

ا.  العدّو وهذا مهمٌّ ِجـدٍّ
 ومـن األمـور التـي أذهلت سـماحة 
السـيد حسـن نـرص الله عن الشـعب 
اليمني هو عشـقهم الكبـري ومحبتهم 
لرسـول الله -َصىلَّ اللـُه َعـَليْـِه وََعـَىل 
باملولد  املتواصـل  واالحتفـال  آِلــــِه- 

النبوي. 
ويمكـن القول بعد ُكـّل ما سـبق أن 
سماحة السيد حسن نرص الله، قد وجد 
نفسـه املدافع واملنارص األول يف العالم 
مـع الشـعب اليمني، وهو مـن يوم إىل 
آخر يمتأل حباً يف قلوب اليمنيني، والذين 
لن يبخلوا أبداً يف منارصته والفداء لكل 
من سـاندهم ووقف إىل جانبهم يف هذه 
املحنة الكربى. 

تقرير
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جظمدغ ُصُثطًا سطى دربك غا تسغظ

سطى ِضفاِف الشثغرسطى ِضفاِف الشثغر

تسج ورصٌئ بغث طظاشصغ «اإلخقح»تسج ورصٌئ بغث طظاشصغ «اإلخقح»

 صادري سئثاهللا خروان*  

سـنواصُل مسـريُة النضـال الجهادية وسـنميض 
قدمـاً عىل دربك يا حسـني، دربك الـذي صنعته لنا يا 
سـيدي بدمائك الطاهرة الزكية ومسـريتك القرآنية، 
ـة وأقوى  لقـد صنع منا مرشوعك القرآني أعظـم أُمَّ
ـة مؤمنة بالله واثقة به َومتوكلة عليه يف مواجهة  أُمَّ
أهل الكفِر والنفاق، الذين ال دين لهم وال وطن، أُولئك 
الذيـن يتفاخـرون بإْمَكانياِتهـم الطائلـة وقدراِتهم 
القتاليـة واملادية التي لم تسـاو أمام صمود شـعبنا 
الصامد جنـاح بعوضة، َحيُث جعلها شـعبنا بفضل 
اللـه وإرادتـه وثقافته القرآنيـة وعزيمتـه القتالية 

وشجاعته البطولية وباالً عليهم َوجعل هزيمتهم املخزية واملردية 
تالحقهم عىل مستوى ُكـّل األصعدة. 

فهم ال يدركون قدرة الله وعظمته اإللهية وال يؤمنون بالتدخل 
السماوي، َويعيشـون يف كرب وغرور وتيه، وحماقة وغباء تناسوا 
دينهم وكالوا عىل املسـتضعفني وسـفكوا دمـاء األبرياء واألمنني 
قتلوا األطفال والنساء واملسنني فلم تبق لديهم ذرة حياء أو خجل 

تجردوا من ُكـّل األديان السماوية واألخالق اإلنسانية. 
جعلـوا كتاب الله وراَء ظهوِرهم يوم توّليهم لليهود والصهاينة 
فأصبحـوا ُصّمـاً وُعميانـاً، ال يفّرقـون بـني الحـق 
والباطل يتجاهلون جميع اآليات الكونية، َواملعجزات 
القرآنيـة فلـم يعلمـوا بأن القـرآن الكريـم بثقافته 
ومواهبـه يصنـع رجـاالً أبطـاالً شـجعان صناديد 
أقوى من الحديد، بمنهجـه الذي ال يأتيه الباطُل من 
بـني يديه وال مـن خلفه، منهجه الذي يرتشـف منه 
ُكــّل إنسـان رشيـف غيور عـىل أمتـه حريص عىل 
أمن وسـيادة شـعبه العظيم الذي أيده الله بتأييده، 
فرسم بشـجاعته البطولية أروع االنتصارات املبهرة 
واملالحم البطولية والسـارة التـي يعتز ويتفاخر بها 
شـعبنا الصامد َوالذي أصبح بفضل الله مثاالً يُقتدى 
بـه يـوم أودى بأولئك السـاقطني يف وحـل الرذيلـة واالنحطاط، 

ليعلموا بأن اللَه غالٌب عىل أمره نارص ألمته، وبّرش الصابرين. 
اُر اآلخرة نَْجَعلَُها ِللَِّذيَن َال يُِريُدوَن ُعلُّواً   قـال الله تعاىل: «ِتْلَك الدَّ

ِيف األرض َوَال َفَساداً، َواْلَعاِقبَُة ِلْلُمتقني».

* عضو مجلس الشورى 

خطعد الحرشغ 

وعـىل ضفـاف الغديـر، حشـود مليونيـة، 
واحتفاالت غري مسبوقة، يف جميع محافظات 
الجمهوريـة، تعكـس مدى الوعـي الذي وصل 
إليـه الشـعب اليمنـي الثائـر املجاهـد، يف ظل 
قيادة حكيمة تأبى لشعبها الضيم، وتسمو به 

إىل املعايل بكل ما أوتيت من قوة وعزم.. 
هـذه القيـادة الربانيـة الحكيمـة املتمثلـة 
يف السـيد القائد املجاهـد عبد امللك بـدر الدين 
الحوثـي حفظـه اللـه ورعـاه، الـذي ال يألـو 
جهداً يف لمَّ شـمل هذا الشـعب العزيز الصامد، 
ومنحـه الدعـم النفـيس واملعنوي الـالزم ألي 
شـعب يخوض معركـة االسـتقالل، ويتنفس 
عبق الحرية، بعيًدا عن هيمنة قوى الطاغوت، 

وهوامري الفساد. 
ورغم تعدد املناسـبات، وتزاحـم األعياد، يف 
ــة اإلسـالمية، إال أن عيـد الغدير  تاريـخ األُمَّ
يعتـرب أهم مناسـبة دينية ووطنيـة بعد املولد 

النبوي الرشيف عىل صاحبه وآله أفضل الصالة 

وأتـم السـالم، ملا يحمـل يف طياتـه من دروس 

ـــة من جميـع الجهات، وترسـم  تعنـي األُمَّ

الدور الكبري املناط بأمة هي آخر األمم يُراد لها 

ـة أُخرجت للناس.  أن تكون خري أُمَّ

فكان يـوم الوالية أَو يـوم الغدير بمفهومه 

الشـعبي البسـيط لهـو بحق عيد اللـه األكرب، 

ام الله، ويحق لألجيال أن تفاخر  ويوماً من أَيـَّ

به إىل يوم الدين، ذلك أن مسـألة الوالية ليست 

قضية هينة ليتسـاهل فيها النـاس، فيقدموا 

والئهـم عىل طبـق من ذهـب ألحفـاد القردة 

والخنازير، ليعلنوا لهم الوالء والطاعة العمياء 

كاألنعام الهائمة عـىل وجهها، ال تعرف العدّو 

من الصديق!

إن املواالة واملعاَداة قضية محورية، وأََساس 

ثابت، يحّدد مسـار اإلنسـان، ويرسم اتّجاهه 

يف الحيـاه، املواالة واملعـاداة قضية خطرية بها 

يرتبط مصري اإلنسان يف الدنيا واآلخرة.. 

وألن الله سـبحانه وتعاىل رحيـم بعباده، لم 

يـرتك املجال مفتوحـاً لكل من هـبَّ ودبَّ عىل 

كـريس امللك لينـال والية األمر ويظلـم الناس، 

ويسلب حقوقهم املفروضة تحت عنوان «أطع 

األمري وإن أكل مالك وجلد ظهرك»!! كما يروج 

له علماء السوء، وفراعني الزمان. 

إن الوالية هي مسـئولية جسـيمة تقع عىل 

عاتق من نال رشف الحصول عليها، مسؤولية 

كـربى، وواجب عظيم، ملا لها من ارتباط وثيق 

يف حياة البرش، وتوّجـههم، وانتمائهم؛ ونظراً 

لخطورة املسـألة، فرشع الله سـبحانه وتعاىل 

له وحده اختيار من يشاء لهذا الرشف العظيم، 

والله يعلم أين يضع رسالته، وما عىل اإلنسان 

البصري الواعي إال التسـليم املطلـق، واالمتثال 

الكامـل ألمر الله ونهيه، فـال مجال لألهواء يف 

رشع الله تعاىل، والحق أحق أن يُتبع، وكما قال 

اللـه تعاىل: «َوَلِو اتَّبََع اْلَحقُّ أَْهَواَءُهْم َلَفَسـَدِت 

.« َماَواُت َواألرض َوَمْن ِفيِهنَّ السَّ

وألهميّـة أمـر الواليـة يف الواقـع البـرشي، 

وارتباطهـا املبـارش بحياة النـاس، فقد تكفل 

اللـه تبـارك وتعـاىل باختيـار من يكـون أهالً 

لهذا األمر الخطري، وحمل ذلـك العبء الثقيل، 

تمامـاً كما تكفل الله عز وجل باختيار األنبياء 

واملرسـلني ليبلغوا رسـاالت الله تعاىل إىل األمم 

كافـة، فعىل مدار التاريـخ كان لكل نبي ويص 

وارث علمه، ومبلغ رسـالته مـن بعده، رحمة 

مـن رب العباد بعباده، وإقامة للحّجـة عليهم 

يف طاعتـه ومرضاتـه، فمـا عذر مـن نكل عن 

سبيله، وتعدى حدوده، بعد البصرية الواضحة، 

والبالغ املبني. 

إن يـوم الغديـر داللـة واضحـة، وإشـارة 

رصيحـة عـىل مكانة أهـل بيت النبـوة عامة، 

ة يف اإلسـالم،  واإلمـام عيل بن أبي طالب َخاصَّ

فإن كان هذا معلوماً وإال فما يف الدنيا معلوم، 

وما عىل الرسول إالَّ البالغ املبني. 

والعاقبة للمتقني. 

طتمعد المشربغ

عندما كنـا نطالب األنصار بفتـح طريق إىل داخل 

مدينـة تعز بشـكل منفـرد كنا نعلم ويعلـم األنصار 

بأن مرتِزقة العدوان لن يقبلوا بالتفريط بأهم أوراق 

املتاجـرة بحصـار تعز وأبنـاء تعز والتخـيل عن أهم 

الذرائـع التي من خاللها يتـم تجنيد أبناء تعز للقتال 

دفاعاً عن مصالح حزب اإلصالح وتحالف العدوان يف 

كافة الجبهات. 

كمـا أننا كنا نـدرك أن حزب اإلصالح سـوف يلجأ 

إىل ُكـّل الوسـائل الرشيفة وغري الرشيفة حتى يفشل 

جهـود األنصار لفتح طريـق إىل داخل مدينة تعـز والتخفيف من 

معاناة أبنائها. 

حتى إذَا تطلب األمر ارتكاب مجزرة أَو أكثر بحق نساء وأطفال 

تعز. 

فلألسف الشديد ينظر تحالف العدوان واملرتِزقة إىل تعز وأبنائها 

كأوراق يمكـن اللعـب بهـا وال بأس مـن التضحيـة ببعض هذه 

األوراق لتحقيـق بعض املكاسـب واألهداف وتسـجيل أي انتصار 

عـىل الحوثيني ولـو كان ضئيـالً وال مانـع إذَا كان ملطخاً بدماء 

األطفال والنسـاء واألبريـاء املهم هزيمـة الحوثيني 

إعالمياً ولو باألكاذيب وافتعال املجازر. 

وكمـا فعلـوا يف بداية العـدوان بجلـب اإلرهابيني 

واملجرمني والقتلة واللصوص والهاربني من السجون 

والصعاليك لقتال الجيش واللجان الشعبيّة (وتحرير 

تعز كما قالـوا) وجعلوا منهم أبطاالً وأطلقوا عليهم 

ألقـاب وأسـماء الصحابـة حتـى أن بعضهـم كان 

يشاهد الرسوَل وعمر يقاتلون معهم ضد الحوثيني. 

وعندمـا اعـرتض العقالء مـن أبناء تعـز عىل هذا 

األمر وقالوا لهم هؤالء اإلرهابيون واملجرمون سـوف يتحولون إىل 

وباء يقتل أبناء تعز قالوا: ال مشكلة أهم يشء إخراج الحوثيني. 

وبالفعـل تحول أُولئك اإلرهابيون واملجرمون إىل وباء وأكثر من 

ذلك يقتل وينهب أبناء تعز. 

لذلـك نحن ال نبالغ وال نكـذب عندما نقـول: إن الجريمة بحق 

أطفـال الروضة وغريها مـن الجرائم املماثلة بحـق أبناء تعز من 

أفعال املرتِزقة أنفسهم. 

الُمظزماُت 
وتمرُضُجعا 
شغ الغمظ

 

شاذمئ الحاطغ 

مخالبَهـا  غـرزت  املنظمـاُت 

الشـعب  ِبخـارصة  الشـيطانية 

اليمني بـكل عدوانية، لتنرش بذلك 

فريوساتها املمنهجة ملن يلتحقون 

ِبها، لتأتي بعدها مرحلة (غسـيل 

الدماغ)، ليتم اسـتقطاب الشباب 

والشابّات لغسل أدمغتهم من ُكـّل 

ما ال يمّت للديِن بأية صلة، بحّجـة 

املسـاواة بني الجنسـني وبّث روح 

األخوة بينهـم، َحيُث كان ال مكان 

ملـا يُدعى باألخوة بينهم وإغرائهم 

باملرتبات العالية. 

مـن هنـا تشـّكلت بـؤرة الرش 

والفسـاد وبات العفاف والحياء ال 

مـكان له يف هذا املسـتنقع، ولذلك 

بات طرد املنظمات مطلباً شـعبياً 

يجب تنفيذُه عاجًال ال تأجيل فيه. 
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أجراُر الترب سطى الغمظ (2) 

اجاراتغةغُئ زراسئ الصمح والتئعب!اجاراتغةغُئ زراسئ الصمح والتئعب!

أطئ المطك صعارة   

حني تمتلـك دولة ضعيفـة مؤهالت قوية 
تجعلهـا يف االحتمـاالت تتصـدر دول العالم 
العظمى قـوة ونهضة وِغنـاء، إذَا وفقط تم 
حسن اسـتغالل مميزاتها وثروتها، ويف حني 
كانـت هـي نائمة عـىل ثـروات ال حرص لها 
وربمـا ال علم لها بها! بينما هي تعاني أنواع 
البطالـة والفقر والبؤس واسـتجابة لبعض 
مكوناتهـا الذيـن جنـدوا أنفسـهم َكعمـالء 
لقوى مختلفة خارجية، فأصبح يُتم التحكم 
بهم لتنفيـذ أجندة من شـأنها خلخلة األمن 
ومنع البناء والتطور، كلها عوامل مشـجعة 
وداعمـة ألن تجعل منهـا أوىل أولويات الدول 
العالـم  اسـتعمار  تحـاول  التـي  العظمـى 
وبسـط نفوذها، ويشـتد نـزول لعابها متى 
مـا رأت ما يمكن أن يزيد ثراءها االقتصادي، 
فتصبـح هـي صاحبـة الحـرب االقتصادية 
ا، ُخُصوصـاً وإن كانـت تلـك  الغالبـة عامليّـٍ
الدولـة الواقعـة العني عليها تمتلـك مخزوناً 
احتياطيـاً كبرياً من النفط، إضافة إىل ثروات 
معدنية هائلـة ومخزون من الغاز كفيل بأن 
يجعلها تنافس روسـيا االتّحاديـة َحـاليٍّا يف 
امتالكها لـه، ناهيك عن تواجد املعدن الثمني 
الذهب يف صخورها وبشـكل نقي، إضافة إىل 
معادن الحديد والفضـة والنيكل والجرافيت 
والدوالميـت  البازلـت  أن  كمـا  والجرانيـت 
ا وبشـكل  واللفت يتواجد بنسـب كبرية ِجـدٍّ
نقي، ولعل ما أتكلم به اآلن هو نبذة بسيطة 
عـن املعـادن املحتويـة عليهـا أرض اليمن، 
وإنما لكي تصل الرسـالة بشـكلها الواضح، 
وهنـا أرٌض بكل ما تحتويهـا هي عبارة عن 
ثـروة هائلـة ابتداًء مـن صخورهـا وانتهاء 
برتبتها عالية الخصوبة عىل مسـتوى شـبه 

الجزيرة العربية. 
إن اليمـن أشـبه بقطعة أملـاس مرمية يف 

وسـط أرض مفتوحه وملعانها يُرى من بعيد 
ويكاد يخطـف أبصار الناظريـن إليها، فهل 
يـا تـرى إذَا كانت اليمـن يف القـارة القطبية 
الجنوبيـة هـل سـتّتدخل أمريـكا ملحاربـة 

الطوائف املوجودة فيها؟!
وهل ستقف مع الرشعية لتقام عىل أرض 

الجليد؟!
وهل سـتجند عدة دول مقابل دولة واحدة 
وتسـتمر ملدة ثمان سنوات رغبة يف الوصول 

لنتيجة أَو لتثبيت جذر واحد لها هناك؟!
إن الـدول العظمـى كأمريـكا وبريطانيـا 
يراهنـون عىل الثروات أكثر مـن االنتصار يف 
الحـرب، وما يبدو مـن الظاهر مـع جلجلة 
الحـرب اإلعالميـة إنمـا هو لعب عـىل أوتار 
واملخـزون  واالحتياطـي  املنسـية  الثـروات 

الكبري لها!!
إن اسـتمرار الحرب يضمن لهم عدم قدرة 
الشعب عىل االستفادة من كنوز أرضه، ولربما 
سيدعمون استمرار الحرب بيد وسيحاولون 
سـلب ونهب ما يمكن باليد األُخرى، وهذا ما 
بدأ يحـدث عىل مـرأى ومسـمع يف الجنوب، 
ولقد ألقوا بثقلهم عىل روح الشعب ليسكتوه 
أَو يميتوه، فاستخدموا أبشع وسائل الحرب 
وأشدها فتكاً لرتكيعه وتخويفه، ولقد أسالوا 
الكثـري من الدماء ومزقوا الكثري من األطفال 
وأغلقـوا النوافذ، ثم لجأوا إىل الحصار املميت 
علهم يلقـون نتيجـة، لكن النتيجـة تصبح 
أكثر ترويعاً لهم، فيغرقون أكثر يف مسـتنقع 

الحرب خوفاً مما لم يكن يف الحسبان؟! 
إن الحـرب قـد جعلـت مـن تلـك النائمة 
تستيقظ وترى الحقيقة! ولم يبَق سوى من 
ُعميت أعينهم باملادة واملغـرر بهم واملرتِزقة 
عنـوًة، وآخـرون وقعـوا تحت تأثـري الحرب 
اإلعالميـة الكاذبة واألسـاطري الواهية، لكن 
املـد ُمسـتمّر، عـن مـاذا نتحـدث؟! نتحدث 
عـن الوعي، وبدالً عـن أن تصبح دولة اليمن 
مسـتعبدة لربما ستسـتعبد هي من وقع يف 

الحـرب معها يوماً، لذلك الخروج من الحرب 
قـد يجر معه أذيال الهزيمـة ومن ثم الدمار، 
ولعـل االندفاع نحو االسـتمرار يف الحرب قد 
يعطـي نتيجـة، وإن النقطـة األكثـر أهميّة 
وحساسـية هـي مضيق بـاب املنـدب الذي 
يتحكـم يف التجارة العامليـة ولربما أفلت من 
تحت أنيابهـم وأرض بخطوط تجارتهم يوماً 
مـا، وذلـك املخـزون االحتياطي مـن النفط 
واملعادن سـيحول تلك الدولة إىل دولة مغايره 
يف سياسـتها وتواجــه سياسـتهم، وبالتايل 
سـتصبح عدوًة لهـم، ولقد تـم تجنيد أعداء 
من عـرب كانوا يمتلكون نظرة الحسـد منذ 
األزل تجـاه تاريـخ اليمن وحضارتـه، َحيُث 
بذلـوا ُقصـار جهدهم ليبقـى يف ِركاب األمم 
امُلتخلفـة، فكيـف إذَا أصبحـت اليمـن أغنى 

منهم وأقوى، هل سيفيدهم ذلك؟
ولطاملا سـميت اليمن بحديقة السعوديّة 
الخلفية لكنهم يعلمون جيًِّدا أن تلك الحديقة 
أثمن من شـبه الجزيـرة العربيـة بأكملها!! 
ورغـم أن حربهـم عشـوائية تهـدف إلبادة 
الوعـى أوالً ثم بعد ذلك إقامـة أهدافهم؛ ألَنَّه 
ال حيـاة لها يف ظل وعي سـيبذل املسـتحيل 
لتدمريها وتوعية الشـعب بحقيقتها، ورغم 
الصعوبـة التـي يالقونهـا يف االسـتمرار إال 
أنهم يراهنـون عىل البـؤس والفقر والجوع 
من خالل اسـتمرار الحرب لتقوية عمالتهم 
وإيجـاد أكـرب قـدر مـن النـاس مـن يمكن 

رشاؤهم واستخدامهم بقليل من املال!.. 
بـدأت الحـرب تحـت عناويـن ومـربّرات 
عديدة ليتـم إيهام العامة بها، وبقيت ثروات 
ومميـزات اليمـن خـارج نطـاق األحـداث.. 
وامتداد إىل جزر اليمن وشـواطئها سـيكون 
لنا حديث لكن ما نود قوله هل يا ترى سيعي 
البعـض حقيقة الحـرب وماهيتهـا ليبدأ يف 
خط الدفاع عن أرضه وممتلكاته؟! وكم نود 

أن تصل الحقيقة إىل آذان الجنوبيني.

طتمث خالح تاتط

سـمعنا وقرأنا أن الدولَة وضعت عدَة اسـرتاتيجيات 
اقتصاديـة ومنهـا اسـرتاتيجية البن، واالسـرتاتيجية 
الوطنيـة للدواجن، واسـرتاتيجية العسـل، وغريها من 

االسرتاتيجيات. 
وهـذا يشٌء جميـٌل ويدعـو للتفـاؤل أن الحكومـة 
بـدأت تفكـر تفكـرياً اسـرتاتيجياً وتضـع لهـا خططاً 
واسرتاتيجيات محّددة ومزمنة تسعى لتحقيق أهدافها. 
لكن السـؤال الذي يطرح نفسه ويتسـاءل عنه ُكـّل 
مواطن هو: متى سنسـمع عن االسـرتاتيجية الوطنية 

لزراعة القمح والحبوب يف اليمن؟!
الغذائيـة  املحاصيـل  أهـم  املحاصيـل  هـذه  كـون 

االسـرتاتيجية املرتبطـة باألمن الغذائـي القومي، واالكتفـاء الذاتي، 
وكذلك التحّرر من الهيمنة والغطرسة واالستعمار الغذائي الخارجي. 
فاليمن تسـتورد أكثر مـن ثالثة ماليني طن مـن القمح والحبوب 

سنوياً بكلفة تفوق أكثر من مليار دوالر. 
حيث تسـتورد اليمن ما يزيد عن 95 % من القمح فقط، تستورد 
مـا يقارب الــ 30 % من هذه الكميات من روسـيا وأوكرانيا، والتي 
ا حربـاً عسـكرية، تسـببت يف ارتفاع أسـعار القمح  تشـهد َحـاليّـٍ

والحبوب عامليٍّا.. 
وهـو ما ألقى بظالله عىل اليمن، واملسـتهلك اليمنـي الذي لم يعد 

باستطاعته رشاء كيس القمح املستورد. 
ويف ظل وجود قيادة وطنية حكيمة تحث عىل التوّجـه نحو زراعة 
القمح والحبوب يف اليمن، لتخفيض فاتورة االسترياد وتحقيق األمن 
الغذائي لليمن، فيتطلب أن تقوم الدولة ممثلة يف وزارة الزراعة والري 
واملؤّسسـة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب بوضع اسرتاتيجية وطنية 
مزمنـة وفق اإلْمَكانيـات املتاحة، لزراعة القمـح والحبوب يف اليمن، 
والعمـل عـىل تحقيـق أهدافها، وأن يكـون جزء منها خطـة طارئة 

ملواجهة تداعيات األزمة العاملية. 
هـذه الخطـة تتمثل يف توعيـة املزارعـني بـرضورة التوّجـه نحو 
زراعـة الحبـوب بمختلـف أنواعهـا (شـعري، بـر، ذرة 
صفـراء، وبيضـاء، ودخـن، وذرة شـامية، وعـدس)، 
واستغالل موسـم األمطار وموسـم بذر الذرة والدخن 
يف معظم مناطق اليمن ومنها تهامة والتي يبدأ موسـم 
الدخن مع بداية شهر إبريل، َحيُث توجد عرشات اآلالف 
مـن هكتارات الكثبان الرملية يف تهامة صالحة لزراعة 

الدخن. 
كما يتطلب من جميـع املزارعني أن يبذروا أراضيَهم 
الزراعيـة بالحبـوب، وبني القـات والفواكـه، ال بُـدَّ أن 
تكـون هناك ثورة مجتمعية لزراعة القمح والحبوب يف 
اليمن.. يشرتك فيها الجميع دون استثناء، فيتم زراعة 

جميع األرايض، ومنها أرايض األوقاف وأرايض الدولة. 
وعىل الحكومة أن تسـاعد املزارعني يف ذلك من خالل توفري البذور 
املحسـنة، ووسـائل الري الحديثـة، ومنظومات الطاقة الشمسـية 

وبالتقسيط، واملرشدين الزراعيني. 
رغـم أننا نعلم ونـدرك أن اإلْمَكانيـات لدى الدولة شـبه منعدمة، 
ولكـن ال تعفـى الدولة من القيـام بدورها، ومنها إرشـاد املزارعني، 
وتوعيتهـم، وحثهم عىل زراعة الحبوب، ومنها ما بدأت تتبناه اللجنة 
الزراعيـة والسـمكية العليا يف الزراعة السـهلة التـي ال تكلف الكثري 

بقدر ما ستحّقق اليشء الوفري.. وهو ما ذكرناه. 
ويجـب أن ترتافق هذه الخطة الطارئة مع االسـرتاتيجية الوطنية 

التي ال تتعدى خمس سنوات. 
فـأرايض الجوف واسـعٌة وخصبة وامليـاه متوفـرة، تحتاج فقط 
لجهـود ورؤوس أمـوال السـتثمارها، وكذلك تهامة الخـري والعطاء 
تنتظر من يحرثها ويصلح أراضيها ويزرعها، ومأرب أَيْـضاً وقيعان 

ذمار وعمران. 
 فاليمـن أرض واعدة وخرياتها كثرية، وال زلـت بكراً، وكما يقال: 

«جفنة مغطاة تنتظر من يفتحها ويأكل من خرياتها». 

الئثوُر المساعردة 
تشجو افراضَغ 
الجراسغئ شغ 

تعاطئ 
أغعب أتمث العادي 

يواجـه املزارعون 
ويف  بـل  تهامـة  يف 
أزمـة  البـالد  ُكــّل 
البـذور  اندثـار 
يف  األصلية  املحليـة 
املحاصيـل  مجمـل 
والسـبب  الزراعية، 
يف ذلـك زحف مئات 
مـن  األصنـاف 
متعـددة  البـذور 
«صيني،  الجنسيات 
هندي، أردني، فرنيس، أمريكي، هولندي،... إىل 

األسواق املحلية. 
وبالرغم مـن تأقلم البـذور املحلية مع تربة 
ومناخ البـالد، َوفضالً عـن مردوديتها املتميزة 
إال أنه تم الرتاجع عن اسـتعمالها منذ أكثر من 
30 عاماً ويمثل تراجع استعمال البذور املحلية 
مشكلة حقيقية تحول بني املزارع وبني تطوير 
اإلنتاج الزراعي، األمر الذي نتج عنه تبعية كلية 

للدول املصدرة لتلك البذور.
للبـذور  العلميـة  األبحـاث  غيـاَب  أن  كمـا 
املسـتوردة، وَغياب الحـس الوطنـي َواالبتعاد 
عـن الدين جعل البالد يف تبعية تامة تهّدد أمنها 
الزراعي، والقومي يعود ذلك إىل السبعينات منذ 
أن فتحت الدولـة أبوابها للسـماح لتلك البذور 
باجتياح الحدود الوطنية ُخُصوصاً تلك القادمة 
من الواليـات املتحدة، الصني إيطاليا، فرنسـا، 

الهند، جنوب أفريقيا وهولندا، واألردن. 
إضافـة إىل أن البـذور والنباتـات الهجينـة 
تخـرس مناعتها ضد األمراض شـيئاً فيشء فال 
تـكاد تقاوم يف الكثري مـن املناخات؛ ألَنَّ عملية 
التهجـني يف َحـــّد ذاتهـا ركزت عـىل املقاومة 
ضد مرض واحـد أَو اثنني فقط وبالتايل تصبح 
النباتـات متطلبـة للمـاء واملبيدات َواألسـمدة 

بشكل كبري. 
 واملؤسـف يف األمـر هـو أن رواد الصناعات 
الزراعيـة ال يفكـرون سـوى يف كميـة اإلنتاج 
وليـس النوعيـة وألن العمليـة برمتهـا عملية 
تجاريـة يرافقهـا زيـادة الطلب عـىل املبيدات 
واألسـمدة الالزمـة لزيـادة إنتـاج املحاصيـل 
املسـتخدمة يف الصناعـات الغذائيـة، وهـذا ما 
يريـده تجـار املبيدات؛ كـون البذور املحسـنة 
ترافقهـا  َوقـد  عاليـة  متطلباتهـا  َوالهجينـة 
نرشة َوإرشـادات بأهم املبيدات َواألسمدة التي 
يحتاجها هذا النوع مـن البذور وقد تكون هي 
نفسـها الرشكات التـي تبيع البـذور الهجينة 
تبيع املبيـدات َواألسـمدة لضمان اسـتمرارية 

الطلب.
كل ذلك يعود إىل غياب االسرتاتيجية الوطنية 
لحمايـة األصناف املحلية وعىل العكس من ذلك 
هناك لوبيات َومافيات تضغط يف اتّجاه التوريد 
وهي نفس اللوبيات التي سـعت منذ سـنني إىل 
تهميش الزراعة والحط من معنويات املزارعني 
ة صغار املزارعني َواملهندسـني  وأبنائهم وَخاصَّ
الزراعيـني َوالفنيني الزراعيـني َووراءها نفس 
الـدول املعتديـة عىل بالدنـا َواملواليـني لهم من 
التجار املستوردين َومن الجالسني يف مناصبهم 

من النظام السابق.
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ثقافة 

ُجظَّئ إلعغئ: (خئـُرك سطى الحثائث وأظئ يف ذرغص التص.. غسصئُه شرٌج ق طتالئ)
 : بحرى المتطعري:

بصاشئ طشطعذئ:
تصثغط السضعت والثظعع أظه عع 

(التضمئ)!!
تحـدََّث الشـهيُد القائُد َسـَالُم اللـِه َعَليْه 

ــ الـدرس الرابع  ــ ملزمـةـ  يف محـاَرضةـ 

مـن دروس رمضـاَن عـن منهجيـة الُقْرآن 

ـة عىل الجهاد، وإىل أي  وأسلوبه يف تربية األُمَّ

مدى يكوُن اإلنَْسـاُن مخطئـاً عندما يرى يف 

السـكوت عىل الظاملني بأنه حكمٌة وصواٌب، 

وأن السكوَت عىل الظاملني خوًفا من املصائب 

التي قد تلحُق به منهـم ال يعني أنه يف أمان، 

ولن يصيبَه يشٌء، حيث قال: [ليست القضية 

أنـه عندمـا نتَحــّرك يف هـذا الطريـق فقط 

تحصُل املصائَب واملشاكل والعناء والخوف.. 

ال. هذه هي تحصل عند اآلخرين وسـتحصل 

عندنا، ولو كنا عىل طريق أُْخَرى ليس معناه 

سـنكون يف وضعيـة صحيحة وسـاملني وال 

يحصـل علينـا أي يشء يخيفنـا وال أي يشء 

فقـط  وإنمـا  يتعبنـا  يشء  أي  وال  يقهرنـا 

عندما نتَحـّرك يف سـبيل الله، بل العكس هو 

الصحيح، أن من ال يتَحـّركون يف سـبيل الله 

هـم يعانون أَْكثََر، قد تكـون املصائُب عليهم 

أكرب وتكون وضعيتُهم تقريباً إىل ما ال نهاية 

يف السـوء.. بينما َمن يسـريون يف سبيل الله 

لـو عانوا مرحلًة معينًة وصربوا هي القضية 

التي يف نصوص الُقْرآن الكثرية تتكّرر كُسـنة 

إلهية متى مـا صربوا هو الصـرب الذي يأتي 

بعـده فرج هو العناء الـذي يأتي معه تأييد، 

تأييـد نفيس تجعلك تتحمـل، بينما يف الحالة 

وأنـت  السـوء  يكـون  أن  حالـة  يف  األُْخـَرى 

قاعـد ومتخلف يكـون لليشء َوْقُعـه الكبري 

عىل نفسـك، تكون منهـاراً معنويـاً فتكون 

املصائب لها وقعها الكبري عىل نفسك، أعني: 

لو اسـتوت مصيبتي ومصيبتـك أنا متَحـّرك 

وأنت قاعد لو اسـتوت يف شـكليتها فالفارق 

الكبـري يف وقعها عـيل وعليك، هـذه القضية 

كبـرية؛ ولهذا قال اللـه: {إِْن تَُكونُـوا تَأَْلُموَن 

َفِإنَُّهْم يَأَْلُموَن َكَما تَأَْلُموَن َوتَْرُجوَن ِمَن اللَِّه 

َما ال يَْرُجوَن}(النساء: من اآلية104).عندما 

تكون أنت ترجوا من الله ماال يرجوه الطرف 

اآلخـر معنى هـذا ماذا؟ يزيدك هـذا، يجعلك 

تتحمـل القضيـة فـال يكـون للمصيبة وقع 

عليـك، أَْو لليشء الذي يعترب مخيفا وقع عىل 

نفسـك كما لـو وقع عىل اآلخـر، إذاً القضية 

أشـد نكايـة فيه وأشـد وقعا عليه سـيكون 

عذاباً شديداً].

اهللا وتَثه.. َطظ غخظع املاشريات:ــ
ويف ذات السياق أشار الشهيُد القائُد َسَالُم 

اللـِه َعَليْـه إىل أن اإلنَْسـاَن املجاهـَد املنطلـَق 

يف سـبيل الله عليـه َدائماً أن يسـتعني بالله، 

ـُل الجبـاَل واألحمـال  وأال يعتقـد أنـه يتحمَّ

الثقيلـة وحـَده، حيث قـال: [الله ُسـبَْحانَُه 
َوتََعـاَىل وّجهنـا يف الُقـْرآن الكريـم يف سـورة 
نقرأهـا دائمـاً: {إِيَّاَك نَْعبُـُد َوإِيَّاَك نَْسـتَِعنُي}
(الفاتحة:5) ُكّل الناس، اإلنَْسـان مهما كان 
هـو بحاجـة إىل أن يسـتعني باللـه، ليسـت 
املسـألة أنـه أنت فقـط فتتصور أنك سـوف 
تتحمل جبـاالً عليك، ليس األمـر كذلك، حتى 
محمد (صلوات الله عليه وعىل آله) يسـتعني 
باللـه دائماً، املؤمنون املخلصـون، أولياء الله 
الذيـن هـم عىل مسـتوى عاٍل كلهـم عندهم 
هذه القضية ثابتة: االسـتعانة الدائمة بالله، 
االسـتعانة بالله ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل هي أيضاً ما 
يـزاُل فيها عالقة بمعرفة اللـه هو، بمعرفته 

هو. 
هنـا عندما تعرف؛ ألنه مـن خالل الُقْرآن 
الكريـم يقـدم لـك املسـألة بأنه هـو مدبر 
شؤون السـماوات واألرض، وأنه إليه يرجع 
األمر كله، وأن إليه عاقبَة األمور، معنى هذا 
ال تتصـور بأنك أنت ومن معـك الناس الذين 
أنت معهم أنكم ستحملون الجبال، وتغريون 
مجرى العالم هذا، وتغريون أنتم بأنفسـكم، 
أنتم شـغالني يف جانب والباري هو مشـتغل 
ويعمـل - إذا صحت العبـارة - يعمل كثرياً، 
يعمـل كثـرياً من األشـياء التـي ال تخطر يف 
بالـك، وال تصل إليها قدراتـك، ال الذهنية وال 
املاديـة، هـو املدبر، هـو املغري، هـو يصنع 
املتغـريات، ورضب أمثلـة كثـرية يف الُقـْرآن 

عـىل هذا. إذاً عندما نفهـم هذا نحن، ونفهم 
النـاس قضيـة ينطلـق الناس فيهـا ويرون 

بأنه مطلـوب مني أن أكون جندياً من جنود 

مدبر شـؤون السـماوات واألرض، أتَحـّرك، 

هو يؤيد، وينرص يف حركتك املبارشة، ويعمل 

أشياء كثرية من هناك].. 

طبال تعضغتغ:ــ
ورضب الشـهيد القائد َسـَالُم اللـِه َعَليْه 

مثـاًال توضيحيٍّا ملا سـبق: [مثلمـا قلنا بأنه 

ورسـوُل الله (صلوات الله عليه وعىل آله) يف 

مكة معه مجموعُة مسـلمني مسـتضعفني 

يعذِّبونهـم، ونـاس يحتاجـون يهربونهم إىل 

الحبشة الجئني، أليس هو ُهناك يدبّر ما بني 

فـارس والـروم؟ عندما يكون النـاس يرون 

أنفسـهم يف وضعية تبدو أنهم مستضعفون 

فيها ويف حالة شدة وكذا، هم ال يعرفون ماذا 

يعمـل الباري يف مجـاالت أُْخَرى يف السـاحة 

العامليـة هذه، ذلك الـذي يصيح وفوقه حجر 

يف الشـمس قـد يأتـي للواحـد يـأس، يأس 

يحصـل عنده بنسـبة ألـف يف املائـة أن هذه 

حركـة يمكـن أن تنهض، ويأتـي يف يوم من 

األيام ويكـون الناس هؤالء هـم والة يف بالد 

فـارس والـروم وغريهـا، ال، هـذا يف حرارة 

الشـمس والله يدبر هناك، يغريُ أشياَء كثريًة 

ال يستطيع املسلمون أن يغرّيوها لو يقفون 

كلهم يف الشمس، هو يغري هناك. هذه تعطي 

النـاس دفعة، أعني: تفهم االسـتعانة بالله، 

وااللتجاء إليه، وتفهم أيضاً أنه مدبر شؤون 

السماوات واألرض، تستعني بأشياء يقدمها 

ـْربِ  ِبالصَّ {َواْسـتَِعينُوا  ممارسـاتك:  يف  هـو 

الِة}(البقرة: مـن اآلية45) الحظ كيف  َوالصَّ

جعـل الصـرب وسـيلة عمليـة للوصـول إىل 

النتائـج املهمة والنتائج الجيدة، واسـتعينوا 

بالصرب، واسـتعينوا بالصالة، الصالة؛ ألنها 

تجعلك دائم االرتباط بالله ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل، 

ودائم التذكر لله والذكر لله].. 

طظ الصداغا املعمئ َأْغداً لطظخر: تثضر 
الغعم اآلخر:ــ

ولفـت َسـَالُم اللـِه َعَليْه أَيْضـاً إىل قضية 

مهمـة تجعـُل اللـَه معـك يف ُكّل وقت وحني 

ُمعينًـا وناًرصا، أال وهي التذكـر الدائم ليوم 

القيامة، حيث قال: [تذّكر اليوم اآلخر قضية 

مهمـة، وعندما يقول: {الَِّذيـَن يَُظنُّوَن أَنَُّهْم 

ُمالُقـو َربِِّهْم} (البقرة: من اآلية46) أي: أنها 

قضية يجـُب نحن أن نذكَِّر أنفَسـنا بقضية 

اليـوم اآلخر بشـكل مسـتمر حتـى تصبح 

املسـألة عنـدك قضيـة تستشـعرها دائماً، 

ال يحصـل منـك حالة نسـيان لليـوم اآلخر. 

ولهذا يكوُن هناك أدعيٌة مناسـبة، مناسـٌب 

ا لها عالقٌة  أن اإلنَْسـان يدعو بها دائمـاً، ممَّ

بموضوع الجنة والنار، واليوم اآلخر وأشياء 

من هذه يف قنـوت الصالة، وبعد الصالة، ويف 

أية لحظة، يتذكر أن يدعوه دعاء ((اللهم إنا 

نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك 

والنـار))، أن يدعـوه كلمـا يحصـل عنـده 

رغبـة أنه يدعـوه ويذكر يدعـوه؛ لهذا يجب 

الرتكيز يف تذكري الناس باليوم اآلخر بشـكل 

متكرر، وبشكل يكون مرتبطاً عملياً. أعني: 

عندما ترى بأن الله ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل يتحدث 

هنـا بموضوع هـو يعني نقلـة، ولهذا قال: 

{َوإِنََّها َلَكِبريٌَة إِالَّ َعَىل اْلَخاِشـِعنَي} هنا يبني 

األشياء التي تشـكل عوناً للنقلة هذه: صرب 

وصالة، وخشـوع لله من مظاهـره: التذكر 

الدائم لقضيـة اليوم اآلخـر {الَِّذيـَن يَُظنُّوَن 

أَنَُّهـْم ُمالُقـو َربِِّهـْم َوأَنَُّهـْم إَِليْـِه َراِجُعوَن}

(البقرة:46)؛ ألن هذا عملياً يجب أن نسلَكه 

مع أنفسنا].. 

أي تفدغض.. ق بث أن غرتاشَص طسه 
طسؤعلغئ:ـ

ونَوََّه َسَالُم اللِه َعَليْه عنَد رشح قوله تعاىل 

متحدثـاً عن بنـي إرسائيل: [وأنـي فّضلتكم 

عىل العاملـني] إىل أن أيَّ تفضيٍل يحصُل عليه 

أيُّ إنَْسـان، أَْو أمـة، ال بـد أن يرتاَفـَق معـه 

مسـئوليٌة مهمة، وإذا لم يقوموا باملسئولية 

فإن الفضَل هذا يُسـَحُب منهم، ويُستَبَْدلوا، 

كمـا َحـَدَث مـع بنـي إرسائيل، حيـث قال: 

[{يَـا بَِنـي إِْرسائيـَل اذُْكـُروا ِنْعَمِتـَي الَِّتـي 

ْلتُُكْم َعَىل اْلَعاَلِمنَي} ي َفضَّ أَنَْعْمُت َعَليُْكْم َوأَنـِّ

(البقـرة:47) تفضيلهم عىل العاملني: بمعنى 

أعطاهم شـيئاً هـو يعترب فضـالً، أليس الله 

ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل يذكر أن النبوة نفسـها هي 

فضـٌل؟ {َوَكاَن َفْضـُل اللَّـِه َعَليْـَك َعِظيمـاً}

(النسـاء: من اآلية113) هي رحمة {يَْختَصُّ 

ِبَرْحَمِتـِه َمْن يََشـاُء}(البقرة: من اآلية105) 

فالفضُل معناه: أعطوا أشياَء، أوتوا الكتاَب، 

الحكـم، النبوة، أورثوا الكتاَب، أليسـت هذه 

تُعتَربُ فضائَل أعطوهـا؟ لكن عادة - ويجب 

أن نفهم هذه القضية دائماً - أن هذه األشياء 

يرتافق معها مسؤولية، وليست فقط أوسمة 

هكذا، أبـداً، كلها يرتافق معها مسـؤوليات، 

ولهـذا ترى أنـه أعطاهـم هـذا الفضل لكن 

عندما فّرطوا فيما يعترب مسـؤولية مقرتنة 

بهذا الفضـل كانت النتيجة سـيئة عليهم يف 

األخـري، فوجدنا لعن هـؤالء الذيـن ذكر أنه 

فّضلهم عىل العاملني ملـاذا! فّضله يوم ولعنه 

ثاني يوم؛ ألن القضية ليسـت مجردًة، ليس 

تفضيل بحت، إعطاء أشياء هي مسؤوليات. 

فأنت يقـال أنت حصلت عـىل فضل من هذا 

كان فضـال فعالً عليك مـن الله أن أوكل إليك 

هذا املوضوع الذي هو يعني: مسؤولية أمام 

اآلخريـن تتَحـّرك بـه يف الحيـاة تتَحـّرك به 

مع الناس تلتزم به أنت، وتعمل بتوجيهاته، 

بالنسـبة لآلخريـن أعنـي: ليسـت املسـألة 

بالنسبة لله ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل أنه يأتي يصنف 

عبـاده هكـذا باعتبـار الجنـس مجـرداً عن 

أي اعتبـارات، هـذه ال أعتقـُد أنهـا تحصل، 

كلهـا قضايـا مقرتنـة بمسـؤوليات، مهام 

ومسـؤوليات، هو فضل كبري عليك أن يكون 

الله ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل اختصك بيشء هو يعترب 

مسؤولية، أليس هو يعترب فضال عليك؟ لكن 

هذا الفضل لن يكون له قيمته بالنسبة لك إال 

عندمـا تتَحـّرك وفق املسـؤولية املقرتنة به؛ 

ألنه هو يف الواقع مسـؤولية، الفضل اعتربه 

يف كلمة مسـؤوليات، تتَحـّرك إذا لم تتَحـّرك 

نسف ويف األخري يصبح هذا أسوء].

لو كنا نفَهُم الوعَد والوعيد يبدأ من ُهنا من الدنيا ملا اختلطت 

األوراق علينـا، فأصبحنا نتعبَُّد اللَه بالبقاء عىل حالة الذلة التي 

نحن عليها، كيف هذا؟ أصبحت العقوبات هنا يف الدنيا ال نحس 

بها، العقوبات اإللهية، ألـم يقل عن بني إرسائيل عندما رضب 

عليهم الذلة واملسـكنة بأنـه بما َعَصوا وكانـوا يعتدون؟!، أي 

هكذا سـيعمل بالعصاة وسـيعمل باملعتدين. هذه األشياء التي 

نؤكد عـىل رضورة اعتماد الُقْرآن الكريم فيها بالذات: أن نفهم 

الوعـد والوعيـد اإللهي بمعنـاه الكامل، الذي يبـدأ من هنا من 

الدنيا وينتهـي يف اآلخرة. وأن ُكّل ذلك الوعد والوعيد الذي يبدأ 

من الدنيا وينتهي يف اآلخرة، عندما يحدثنا عنه بأنه لن يتخلف، 

كلـه ليدفعنا إىل االسـتقامة عىل هديه، والثبات عىل ما أرشـدنا 

إليه. [ملزمة ــ معرفة الله ـ وعده ووعيده ـ الدرس 9] 

ُهنا يف الدنيا اكتشف، هنا يف الدنيا إبحث، هنا يف الدنيا إعرف 

مناِبـَع الضالل، إلعن املضلِّني هنـا يف الدنيا، إبتعد عنهم ُهنا يف 

الدنيا, إكشـف حقائَقهم هنا يف الدنيـا، ال تنطلق لتدافَع عنهم، 

تتأوَّل لهم، تغطي عىل جرائمهم, عىل سـوء آثار ما عملوا، تجد 

نفسك يف األخري وأنت بديت هنا يف الدنيا مقدساً لهم، وبديت يف 

الدنيـا مجالً لهم، أنت يف اآلخرة سـتطلب زيادة إن أمكن هناك 

زيادة يف العذاب لهم, أصبحت تكرههم كراهًة شديدة، تمقتهم 

مقتاً شديداً، تلعنهم لكن ذلك لن ينفعك!.. [ملزمة ــ معرفة 

الله ـ وعده ووعيده ـ الدرس 9]

 

إن هـذا الُقْرآَن هو نور، ينري لنا الطريق، هو هدى يهدينا إىل 

كيـف أن نقـف املواقف الصحيحة، ال تظن أنها قضية سـهلة، 

مـن أول خطوة تقـف فيها مع قرين لك, مـع صديق لك انظر 

ربما قـد يكون هذا الصديق ممن تأتي يوم القيامة فتقول: {يَا 

َقنْيِ َفِبئْـَس اْلَقِريُن}. أنظر يف من  َليْـَت بَيِْني َوبَيْنَـَك بُْعَد اْلَمْرشِ

تصاحب، من تطع، من تتوىل، من تؤيد، وإال فستكون أنت ممن 

يندم يوم القيامة، نعوذ بالله أن نكون ممن يندم، نعوذ بالله أن 

نكون من النادمني.. [ملزمة ــ معرفة الله ـ وعده ووعيده 

ـ الدرس 9]

طصاطفات ظعراظغئطصاطفات ظعراظغئ
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األربعاء والخميس

العدد

28 ذي الحجة 1443هـ..
27 يوليو 2022م

(1445)
عربية ودولية 

شغما تماس تساعةظ إرعاَب اقتاقل بسث عثم طظازل سائقت طظفثي «أرغؤغض» الئطعلغئ.. 

ضغاُن السثّو الخعغعظغ غساصُض 13 شطسطغظغًا بغظعط ذفقن يف الدفئ والصثس

ترس البعرة اإلغراظغ: صعارُبظا السرغسئ غري صابطئ لطرخث طظ الرادارات

 : طاابسات
نّفـذت قـواُت الكيـان الصهيونـي، أمس 
يف  واقتحامـات  اعتقـاالت  حملـَة  الثالثـاء، 
مناطق متفرقـة بالضفة الغربيـة والقدس 

املحتّلة. 
فلسـطينية،  إعالميـة  مصـادر  وقالـت 
أمس: إن قـواِت العدّو اعتقلت أربعة شـبان 
شـابني مـن مخيـم الدهيشـة جنـوب بيت 
لحم، وشـابني من بلـدة بيت فجـار جنوبا، 
بعد اقتحام منازلهم وتفتيشـها، كما فتشت 
منزيل مواطنني وعبثت يف محتوياتهما يف بيت 

ساحور رشق بيت لحم. 
وبحسـب املصادِر فقد اندلعت مواجهاٌت 
مـع قوات العـدّو خـالل اقتحام بيـت لحم، 
رشـق خاللهـا الشـبان الجنـود بالحجـارة 
قـوات  وأطلقـت  الحارقـة،  والزجاجـات 

االحتالل قنابل الصوت والغاز السام. 
ويف أريحا، اعتقل الكيـاُن الصهيوني فتى 
عقـَب اقتحام منـزل عائلتـه يف مخيم عقبة 
جـرب، فيمـا اعتقـل طفـًال يف منطقـة باب 
الزاويـة يف الخليل، َحيُث شـملت االعتقاالت 
أَيْـضاً مواطناً من بلدة قرصة جنوب نابلس، 
وخلفـت قـوات العـدّو خرابًا ودمـاًرا يف أحد 
املنازل التـي اقتحمتها يف البلدة، كما اندلعت 
مواجهات مع قوات االحتالل خالل اقتحامها 

بلدة عالر شمال طولكرم. 
وشـهدت بلـدة قـراوة بني حسـان غرب 
قـوات  مـع  عنيفـة  مواجهـات  سـلفيت 
االحتـالل، خـالل عملية هدم منـزيل منفذّي 
عملية «أريئيل» البطولية األسـريين يوسـف 
عايص، ويحيى مرعي، كما اعتقلت شابا من 

املحافظة. 
ويف القدس املحتّلة، شـنت قواُت االحتالل 
حملـة اعتقـاالت يف بلـدة بيـت دقو شـمال 
غرب القدس، طالت خمسـة شـبان اندلعت 
عـىل إثرها مواجهـات، فيما تشـهُد مناطُق 
متفرقـٌة بالضفـة الغربية والقـدس املحتّلة 

ا اقتحامات قـوات االحتـالل، يتخللها  يوميّـٍ
دهـم وتفتيش منازل وتخريـب محتوياتها، 
النسـاء  مـن  ـة  َخاصَّ سـاكنيها  وإرهـاب 

واألطفال. 
سياسيٍّا، أّكـدت حركة املقاومة اإلسالمية 
« حمـاس أّن هـدم قوات العـدّو، فجر أمس 
الثالثاء، منزيل عائلتي منفذي عملية «أرئيل» 
البطولية األسـريين يوسـف عـايص ويحيى 
مرعـي، يف بلـدة قـراوة بنـي حّسـان غرب 
سـلفيت، يعد إرهاب دولـة وعقابا جماعيا، 
لن يُضعف عزيمة شعبنا ومقاومته الباسلة، 
مبينـة أن مـا دّمــره املحتـّل سـيُعاد بناؤه 

بسواعد الشباب. 
وأشادت الحركة يف ترصيح صحفي، أمس 
بصمود أهـايل «قراوة بني حسـان»، وحيّت 
جماهري الشعب التي قادت مواجهات عنيفة 
مـع قوات االحتـالل خالل اقتحامهـا البلدة، 
داعيـًة إىل مواصلـة التصـدي لقـوات العدّو 
وقطعان مستوطنيه، واسـتهداف مواقعهم 

كافة. 
وأَشـاَرت حماس إىل أّن عملية مستوطنة 
«أرئيـل» البطوليـة التـي نفذهـا األسـريان 
البطالن، جاءت ضمن سلسـلة عمليات الرد 
عىل تدنيس املسـجد األقىص والعدوان عليه، 
سـيواصلون  الفلسـطينيون  أن  مؤّكــدًة 
حماية أقصاه ومقدساته وأرضه مهما بلغت 

التضحيات. 
قـد  الصهيونـي  الكيـان  قـوات  وكانـت 
فّجرت، أمس الثالثـاء، منزَيل عائلتي منفذي 
عملية «أرئيـل» البطولية، الذيـن اعتقلتهما 
يف أواخر شهر أبريل املايض، عقب تنفيذهما 
عملية بطولية ضد نقطة حماية ملسـتوطنة 
«أرئيل»، والتي أَدَّت إىل مقتل جندي إرسائييل. 
وتبّنت كتائب القسـام الجناح العسـكري 
لحركـة حماس العملية، وقالـت إنها جاءت 
ا عىل عـدوان االحتالل الهمجي والغاشـم  ردٍّ
يف  املصلـني  وعـىل  األقـىص،  املسـجد  عـىل 

ساحاته. 

 : طاابسات
أعلـن قائُد القـوة البحرية يف حرس 
الثـورة اإليرانـي، األدمـريال عيل رضا 
تنكسـريي، يف ترصيحات لـه نرشتها 
وسـائل اإلعـالم اإليرانيـة، أمـس، أّن 
«القـوارب الرسيعـة التابعـة لحـرس 
الثـورة باتـت غـري قابلـة للرصد من 

جانب الرادارات». 
أّن  تنكسـريي  األدمـريال  وأوضـح 
القوة البحرية اإليرانية «جعلت هياكل 
قواربها متخفية عن الرادار»، ُمشـرياً 
إىل أنهـا «تسـعى السـتخدام هيـاكل 

مصنَّعة محلياً». 

يف  وجودنـا  «مسـتوى  وأضـاف: 
املنطقة ونوعيته جعال العدّو يهرب من 
الخليج. لكن، يف الوقت نفسـه، أّكـدنا 
لبلدان املنطقة دومـاً أننا قادرون عىل 
إرساء األمن يف املنطقة»، مبينًا أنه مع 
رحيِل األمريكيني سـيتم إرسـاء مزيد 
من األمـن يف هذه املنطقة الحساسـة 

واالسرتاتيجية. 
ولفت قائُد القـوة البحرية يف حرس 
«األمريكيـني  أّن  إىل  اإليرانـي  الثـورة 
تسـبّبوا بكثري من املشـاكل لشـعوب 
قوانـني  يراعـون  ال  فهـم  املنطقـة، 
املالحة، فيدخلـون عرب املنافـذ املائية 
املخصصة للخروج، عىل سبيل املثال». 

الثـورة  حـرس  أعلـن  أن  وسـبق 
اإليرانـي، مطلـع العـام، أنّه «يسـعى 
لتزويـد زوارقه الرسيعـة بتكنولوجيا 
العـدو»،  رادارات  عـن  التخفـي 
جانـب  مـن  كشـفها  دون  للحيلولـة 
السـفن الحربية، وال سـيما األمريكية 
والربيطانيـة، التي تُكثـر احتكاكاتها 
بالقـوات اإليرانيـة يف امليـاه الدولية يف 

الخليج. 
األدمـريال  عـن  «إرنـا»  ونقلـت 
تنكسـريي قولـه إّن قواتـه «تحـاول 
زيـادة قدرات زوارق الحرس الرسيعة، 
وتجهيزهـا بتكنولوجيـا التخفي؛ ِمن 

أجِل تسهيل عملياتها». 

طةطُج افطظ غثغُظ اقساثاَء 
الرتضغ سطى دععك السراصغئ 

 : طاابسات
أدان مجلـُس األمـن الدويل، أمـس الثالثـاء، القصف 
الرتكي عىل محافظة دهوك شمال العراق، والذي أَدَّى إىل 
مقتل 9 أشخاص وإصابة أكثر من 23 آخرين بجروح. 
ووفق وكالة األنباء العراقية، فقد أدان مجلس األمن، 
أمـس، الهجـوم عىل محافظـة دهـوك، مجـّدًدا دعمه 

الستقالل العراق وسيادته ووحدته وسالمة أراضيه“. 
وأعلـن مجلس األمـن دعمـه للسـلطات العراقية يف 
ا جميع دول  التحقيقـات بشـأن الهجـوم الرتكي، حاثّـٍ
األعضـاء عـىل التعاون مـع الحكومـة العراقيـة لدعم 

التحقيقات. 
وكانت تركيا قد اسـتهدفت األربعـاء املايض، منتجع 
سـياحي يف مدينـة «زاخو» يف محافظة دهـوك يف إقليم 
كردستان العراق، ما أسفر عن مقتل 9 مدنيني وإصابة 

23 شخًصا. 

ُ سظ أجفعا طظ  روجغا تسربِّ
طعاصش الضغان الخعغعظغ 

تةاه طعجضع 
 : طاابسات

أعربـت املتحدثـُة الرسـمية باسـم وزارة الخارجية 
الروسـية، ماريـا زاخاروفا، أمـس الثالثاء، عن أسـِف 
بالدهـا من موقـف «إرسائيل» غري البناء تجاه روسـيا، 
يف اآلونـة األخـرية، مبينة أن قضية الوكالـة اليهودية يف 
روسيا، «سخنوت»، يتم النظر فيها َحـاليٍّا عىل املستوى 

القانوني. 
وقالـت زاخاروفـا، يف برنامـج «سـولوفيوف اليف»، 
تعليقاً عىل قضية «سخنوت»: «هذا سؤال لوزارة العدل، 
هذه هي املعلومات املتوفرة لدي.. القضية أصبحت عىل 

املستوى القانوني بدون شك». 
ويف حديثهـا عـن العالقـة مـع «إرسائيـل»، قالـت 
زاخاروفا: «لألسـف، سـمعنا يف األشـهر األخـرية، عىل 
مسـتوى الترصيحـات، كالماً غـري بناء عـىل اإلطالق، 
واألهـم من ذلـك، ليـس خطابـاً موضوعياً مـن جانب 

إرسائيل». 
وأردفـت: «كان هذا األمُر غريَ مفهـوم تماماً وغريباً 
بالنسبة لنا، ويجب عىل إرسائيل، تحديداً، أن تمتلك وأن 
تكون لديها صورة كاملة ملا يحدث، بما يف ذلك ما يجري 

يف أوكرانيا». 
وكانـت الحكومة الروسـية، أبلغت، يف وقت سـابق، 
الوكالة اليهودية «سـخنوت» بوقف أنشطتها كافة عىل 
األرايض الروسـية، بدءاً من 5 يوليو الجاري، إثر انتهاك 
الوكالة للقانون الرويس عند مزاولة نشـاطها، بحسـب 

ما أفادت وزارة العدل الروسية. 
وتلقت املحكمة يف موسكو دعوى قضائية إدارية من 
القسم الرئييس يف وزارة العدل الروسية بشأن «التصفية 
واالسـتبعاد للمنظمة اليهودية من سجل الدولة املوّحد 
للكيانـات القانونيـة للمنظمة غري الربحية املسـتقلة، 
وحّدد القايض جلسـة االستماع يف هذه الدعوى يوم 28 

يوليو الجاري». 
وأوضحـت املحكمة أن «دعـوى وزارة العـدل تتعلق 

بانتهاك الوكالة للقانون الرويس يف سياق أنشطتها». 

تصارغُر «إجرائغطغئ» تحّضُك بصثرات «تض أبغإ» الربغئ يف تسط أغئ ترب طصئطئتصارغُر «إجرائغطغئ» تحّضُك بصثرات «تض أبغإ» الربغئ يف تسط أغئ ترب طصئطئ
 : طاابسات

إعـالم  وسـائُل  حـّذرت 
إرسائيليـة، أمـس الثالثـاء، من 
عـدم ُجهوزيـة القـّوات الربيـة 
حصـل  حـال  يف  اإلرسائيليـة، 
تصعيـد يف الشـمال، وذلـك عىل 
الكيـان  بـني  التوتـر  خلفيـة 

الصهيوني وحزب الله. 
وأَشاَر موقع «إرسائيل هيوم» 
يف  الضباط  خشـيَة  اإلرسائيـيل، 
املدرعات  وسـالح  الربية  القوات 
إىل  من عـدم الجهوزية، ُمشـرياً 
للحرب  مسـتعّدين  ليسـوا  أنهم 

املقبلـة، مبينًا أن السـجال حول 
جهوزية جيش الرب لشـن حرب 
ليس جديـًدا، فمنذ حـرب لبنان 
عمليـات  وباسـتثناء  الثانيـة، 
محدودة يف غّزة، بالكاد تم تفعيل 
َحيُث  اإلرسائيلية،  الربية  القوات 
تدور شكوك حول قدرة تل أبيب 

عىل حسم أية حرب مقبلة. 
«رئيـَس  أّن  املوقـُع  وأوضـح 
أفيـف  اإلرسائيـيل،  األركان 
كوخـايف، الذي تـوّىل منصبَه قبل 
3 سـنوات ونصف، يحمل أفكاراً 
حديثـة، يهدُف كثـريٌ منها، ولو 
بصـورٍة غري معلنة، إىل تحسـني 

قـدرة جيـش الـرب عـىل حسـم 
الحرب القادمة». 

َوأََضــاَف املوقع «قبل أشـهر 
عـّدة مـن انتهاء واليـة كوخايف، 
أجرينـا أحاديث مـع الكثري من 
الخدمة  يف  وُخُصوصـاً  الضباط، 
الدائمة، ووجدنا أّن هناك «فجوًة 
كبرية بـني األفكار وبـني الواقع 
عـىل األرض وهـذا مـا ترفضـه 
األركان العامة، لكن يف الوحدات 
االحتـالل  جيـش  يف  العمالنيـة 
إحبـاط  عـن  أَيْـضـاً  يفيـدون 
كبري، وعن شـعوٍر بأّن املستوى 
الرفيـع  والسـيايس  العسـكري 

املسـتوى ال يعّول عليهم ويفعل 
ُكـّل يشء كـي ال يفّعَلهم يف يوم 

األمر». 
هـذه  أّن  إىل  املوقـع  وأَشـاَر 
املـايض،  العـام  ازدادت  املزاعـم 
عندمـا تقّرر عـدم تفعيل جيش 
«حـارس  عمليـة  خـالل  الـرب 
األسـوار». لكن يف قيادة الجيش 
املنـاورة  تفعيـل  أن  «يزعمـون 
املـالذ  يكـون  أن  يجـب  الربيـة 
األخري، لكنهم يشـّددون عىل أنّه 
يف حـرب لبنان الثالثـة لن يكون 
هنـاك خيار سـوى تفعيل قوات 
الرب؛ ِمن أجِل هزيمة حزب الله». 
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الُئسُث الثغظغ 
قّتفاق الُعثظئ

د. حسفض سطغ سمغر 
 

بالله  اإليَمـان  مقتضيات  من 

-ُسـبحانَه- وكتابه االلتزام بما 

ـا نهانا  يأُمُرنـا اللـه والنهي َعمَّ

عنـه، ويف واقعنا نجُد من يفصُل 

دينَه عـن دنياه يف سـلوكه التي 

يجـب أن يكوَن ضمـن التوجيه 

الربانـي ويجـب أن يحاكَي ذلك 

السـلوُك أُسـلُـوَب الحيـاة التي 

أمرنا الله -سبحانَه وتعاىل- بها 

يف محكـم آياته قال تعاىل: (الَِّذيَن َعاَهـْدَت ِمنُْهْم ثُمَّ يَنُْقُضوَن 

َعْهَدُهْم ِيف ُكـّل َمرٍَّة َوُهْم َال يَتَُّقوَن).

يغفُل الكثريُ أهميَّة أن يلتزَم اإلنسـان بتعاليم الله له والتي 

أّكــد عليها -ُسـبحانَه وتعاىل- يف كثرٍي مـن اآليات فينقضون 

العهوَد واملواثيَق دون أن يقيسـوا ترصفاِتهم هذه عىل أحكام 

الدين، فهم ال يعريون اهتمامـاً للجانب الديني عندما تقتيض 

مصالُحهم هذا كما يعتقدون.

ولـو فهموا مقاصـد الدين لعرفوا أنها هـي من تحّقق لهم 

مصالحهـم الدينيـة وأهدافهـم الدنيويـة عندما تكـون هذه 

األهـداف تنسـجم وتعاليم ديننا الحنيـف هـذا إذَا كانوا فعالً 

ينتمـون قلباً وقالباً مللة اإلسـالم غري ذلـك َفـإنَّ ترصفاتهم ال 

تخدمهم بقدر ما تُبِعُدهم أكثَر عن دينهم. 

يف ُكــلِّ االتّفاقيات والُهـدن التي تم االتّفـاُق عليها نالحظ 

عـدَم التـزام دول العـدوان ومرتِزقتهـم بما تم االتّفـاُق عليه 

وتسـتمرُّ خروقاتهـم عـىل مـدار السـاعة، يف نقـض واضح 

ومخالفـة رصيحة ملبادئ العهـود واملواثيق املتعـارف عليها، 

وهـذا ناتـٌج عن الفجـوة التـي تفصلهم عن مبادئ شـعبهم 

وقيِمه وتعاليـم دينهم، تلك الفجوة التي تتسـُع بقدر بُعِدهم 

عـن مبادئ الدين الحنيف، فكلمـا ازدادت خروقاتُهم ونكثُهم 

لالتّفاق كلما كان ذلك مـؤرشاً عىل مخالفتهم وانحرافهم عن 

مبادئ الدين الحقيقية.

بالعهـود  التزامهـم  وعـدِم  خروقاتهـم  ُكــلِّ  مقابـِل  ويف 

واملواثيـق يكوُن طـرُف أنصار الله ملتزماً قـوالً وعمالً بما تم 

االتّفـاُق عليه؛ ذلك ألَنَّهم طبقوا تعاليم الله وأوامره سـبحانه 

يف سـلوكهم فأصبحوا أقرب إىل اللـه وأقرب إىل دينهم، فهم لم 

يخونـوا العهوَد ولم ينقضوا املواثيـَق، األمر الذي يعكُس مدى 

إيَمـانهـم بوعود الله الذي يقـوُل يف محكم آياته: (َوإِْن يُِريُدوا 

ِخيَانَتَـَك َفَقـْد َخانُوا الله ِمـْن َقبُْل َفأَْمَكـَن ِمنُْهْم َواللـه َعِليٌم 

َحِكيٌم).

وهنا الفاِرُق العميل بني سـلوك املؤمـن واملنافق، وحتماً إن 

خيانتَهم سـوف تكوُن سـبباً يف النرص والتمكـني منهم، فهذا 

ُقه وننتظُره.  وعُد الله الذي نؤمُن به ونصدِّ

السسعدّغُئ ُتثِدُع افطئ لطغععد وافطرغضان
خثغةئ المري   

 
ها هو النظاُم السعوديُّ أصبح خاضعاً 
ذليـالً أمام اليهود واألمريـكان، وكل زمام 
أموره يف أيديهم، لقـد أصبح اليوم يف حرية 
وضياع، وطبَّع مع اليهود، ودنَّس شـعائر 
الدين واإلسـالم، هـا هو النظام السعودّي 
امُلتصهني قد تجرأ بالسـماح مُلراسل القناة 
الصهيونية بالتجول يف األماكن امُلقدسـة، 
وكل هـذا ُمسـتِفزٌّ ملشـاعر امُلسـلمني يف 

مختلف أقطار العالم العربي واإلسالمي. 
يـا للخزي ويا للعـار، اليهود يصلون إىل 
الشـعائِر امُلقدسـة، وهذا إن دل عىل يشء 
َفـإنَّما يـُدلُّ عىل تلبُِّس النظام السـعودّي 
باإلسـالم، وانسـالخه مـن كافـة القيـم 
واملبـادئ واألخـالق والحياء، كيـف يتجرأ 
ملثل هذا العمل الذي يُغِضُب اللَه ورسـوله، 
ويُغِضُب ويسـتفز ُكـّل حـر ُمومن يُداِفُع 

عن الدين ومبادئ اإلسالم والقرآن؟!
إن زيـارة ُمراسـل القنـاة الصهيونيـة 
املسـلمني،  ملشـاعر  واضـح  اسـتهداف 
واسـتهداف جـيل للحـج ِبـكل مـا تعنيه 
الكلمة من معنـى، وهدفهم من وراء ذلك 

كله، هو السـيطرة واسـتهداف الشـعائر 
امُلقدسـة وأبرزهـا: فريضـة الحـج التي 
يُخطِّطـون للسـيطرة عليهـا منـذُ زمـٍن 
طويل وإىل اليـوم، ويُحاولون القضاَء عىل 
ُكــّل الشـعائر الدينية واإلسـالمية، وهذا 
ِة النظام السـعودّي  دليـٌل عىل عـدِم أهليـَّ
الصهيونـي لواليِة بيت اللـه الحرام، الذي 
بات اليوم ُمنعدَم الِغرية عىل اإلسالم، وهو 
يخضـُع وينجرُّ يف صـف أعـداء األمة من 
األمريـكان والصهاينة، وأسـفاه ملا حدث 

لن نسكت عنه مهما كان. 
الصمـُت ال جـدوى منُه وعيـٌب عىل كل 
الساكتني تجاه مثل هذا الحدث والجريمة 
الكـربى، ال بُــدَّ مـن اتِّخاذ املوقـف الجاد 
والحازم أمام ما حدث وكان ظاهراً للعلن 

ـٌ َكبريٌ ال يُغتَفر.  فما حدث ُجرم
عىل ُكـّل الشـعوب اإلسـالمية أن يهبوا 
هبـَة رجـٍل واحـد، وأّن يخرجـوا إىل ُكـّل 
الساحات تنديداً واستنكاراً لرفض سياَسة 
النظـام السـعودّي الصهيونـي األمريكي 
الذي يسـتهنُي بامٌلقدسـات اإلسالمية ولم 

يُراِع ُحرمتَها. 
واألقطـار  البلـدان  ُكــّل  عـىل  يجـب 
اإلسـالمية عدُم السـكوت أمـام مثل هذا 

اإلجرام الخطري، فالشعائُر امُلقدسة ال بُـدَّ 

مـن تقديِسـها وحمايتهـا وصيانتها من 

أيدي اليهود والصهاينة لقوله تعاىل: (ذَِٰلَك 

َوَمن يَُعظِّْم َشـَعاِئَر اللَِّه َفِإنََّهـا ِمن تَْقَوى 

اْلُقلُوِب). 

ُكلُّ الشعوب اإلسالميـة كافًة، والشعب 

ـة لـم ولن يسـكت ملثل هذا  اليمنـي َخاصَّ

اإلجـرام الذي بات اليوم يُشـكل الخطورة 

القصوى للسيطرة عىل اإلسالم وامُلسلمني. 

يرُفـُض الشـعُب اليمنـي جميعـاً هـذا 

العمـل اإلجرامي ويُعِلـُن رفَضه أمام املأل، 

وال بُـدَّ من تطهري كافة األرايض اإلسالمية 

الصهاينـة  اليهـود  دنـس  مـن  امُلقدسـة 

األرض  يف  يسـعون  الذيـن  واألمريـكان 

الفسـاد وينـرشون الرذيلـة، وال بُــدَّ من 

إزالة الغدة «الرسطانية» وتطهري فلسطني 

من الصهاينة حتى ينترش يف األرض األمُن 

والسـالُم، وال بُــدَّ للشـعب اليمنـي مـن 

السري والوصول ُقــُدمـاً إىل األمام، ليقهَر 

ويكـَرس قـرَن الشـيطان ويطـوَف ببيت 

الله الحرام ويُرصَخ ويهتَف بـ «الشـعار» 

قـريباً إن شاء الله تعاىل، فهم يرونُه بعيًدا 

ونحُن نراُه قـريبــاً. 


