
تزاعرات غاضئئ شغ سثن لدئاط وجظعد طرتجصئ لصطع المرتئات وتخاسث اإلعاظات
عةمات تطال طساحغص وتعتر غظثر بإسادة تثوغر أدوات اقرتجاق

اساراشات بسطعة الدئاط اإلطاراتغغظ والسسعدغغظ واجاسئادعط لفتئاع اساراشات بسطعة الدئاط اإلطاراتغغظ والسسعدغغظ واجاسئادعط لفتئاع 

ادشـع طصابض اإلعاظئ والسمالئ!

100100 ريـاالً  ريـاالً 
األحداألحد    

2424 يوليو  يوليو 20222022مم            
2525 ذي الحجة  ذي الحجة 14431443هـهـ

العدد (العدد (14421442))
1212 صفحة صفحة

www.almasirahnews.comيومية  - سياسية -  شاملةيومية  - سياسية -  شاملة

فضيحة كربى للرياض بتطبيع التواجد الصهيوين يف أرض احلرمني 



النفري األمــة  على  يستوجب  صارخًا  انتهاكًا  ويعتربها  يدين  اهللا  أنصار  سياسي 
أمحر خط  اإلسالمية  املقدسات  تدنيس  يؤكد:  سعود  آل  ضد  واسع  رمسي  غضب 


الربملان يدين القصف الصهيوين على دمشق ويدعو الشعوب للرد على االستفزازات الصهيونيةالربملان يدين القصف الصهيوين على دمشق ويدعو الشعوب للرد على االستفزازات الصهيونية




2
األحد

العدد

25 ذي الحجة 1443هـ..
24 يوليو 2022م

(1442)
 

 : خاص
أدان املكتُب السـيايس ألنصار الله بشدٍة ما قام به النظاُم السعودّي من السماح 

لعناَرص صهيونية بتدنيس املشاعر اإلسالمية املقدسة يف مكة واملدينة. 
وأوضـح املكتُب السـيايس ألنصار اللـه يف بيان تلقته صحيفة «املسـرية»، أن 
ُمها النظاُم السـعودّي لليهود تأتي  التسـهيالت التي يقدِّ
يف الوقـت الـذي يمنـع ماليني 
الحجاج من أداء فريضة 

الحج. 
زيارة  البيـان  واعتـرب 
الصهيونية  القناة  مراسل 
عرفـات  وجبـل  مكـة  إىل 
املشـاعر  مـن  وغريهـا 
صارخـاً  اعتـداًء  املقدسـة 
بحق املقدسـات اإلسـالمية 
واستفزازاً ملشاعر املسلمني. 
الشـعوَب  البيـاُن  ودعـا 
مواقـَف  التِّخـاذ  اإلسـالمية 
جادة وتَحرٍُّك شعبي فاعل ضد 
وسياساته  السـعودّي  النظام 
التـي  الخبيثـة  ومخّططاتـه 
وقضاياها  ـــة  األُمَّ تسـتهدف 

ومقدساتها. 
يُشـاُر إىل أن حكومـة اإلنقاذ 
املحافظات  يف  املحلية  والسلطات 
واملكونـات  واألحـزاب  الحـرة 
بوجـه  اسـتنفرت  السياسـية 
التطبيـع السـعودّي الجديـد مـع 
الصهيوني،  العـدّو  وكيـان  اليهود 

وسماحه لهم بتدنيس املقدسات. 

تضعطئ املرتجصئ تعاخُض ظعَإ 
اآلبار الغمظغئ وبغسعا يف 

طجادات ُأوُروبغئ
 : طاابسات

تواصـُل حكومـُة املرتِزقـة رسقَة 
ونهـَب اآلثار واملخطوطـات والتحف 
اليمنيـة بتواطؤ مبـارش من تحالف 
السـعودّي  األمريكـي  العـدوان 
اإلماراتي وبيعهـا يف مزادات أُوُروبية 

وأمريكية بأسعاٍر خيالية. 
وبحسـب وسـائل إعالمية موالية 
لتحالف العدوان، أمس السبت، َفـإنَّ 
أكثـَر مـن 60 قطعـة أثريـة ذهبية 
يمنية سـتباع يف مـزاد أُوُروبي يدعى 
«تايـم اليـن» يف الفـرتة مـن 10-6 

سبتمرب 2022 القادم. 
عـن  صـادرة  تقاريـر  وكانـت 
منظمات دولية قد اتهمت مسؤولني 
يف حكومـة الفنـادق، بينهـم الوزير 
املرتِزق معمر اإلرياني، بتهريب اآلثار 
اليمنيـة  التاريخيـة  واملخطوطـات 

وبيعها يف األسواق األُوُروبية. 

أخبار

حّثد سطى ضرورة تماغئ افراضغ الجراسغئ وطظع وخعل الئظاء السحعائغ إلغعا: جغاجغ أظخار اهللا غثغُظ 
تثظغَج الغععد لطمصثجات 

وغساربعا اظاعاضًا خارخًا 
ــئ الظفَري غساعجُإ سطى اُفطَّ

الرئغج املّحاط غعّجه باثلغض الخساب أطام املسابمرغظ 
يف الصطاع الجراسغ بما غسعُط يف تتصغص اقضافاء الثاتغ

أدواٌت طثرجغئ تتاعي خعرًا شاضتًئ طثطئ باآلداب تشجو 
سثن واملتاشزات املتاّطئ

 : خظساء
أّكـد الرئيُس املشري مهدي محمد املشاط، 
الصعـاب  بتذليـِل  االهتمـام  رضورة  عـىل 
االسـتثمار  يف  الراغبـني  أمـام  واملعوقـات 
بالقطـاع الزراعـي، بما يضمـن الوصول إىل 

االكتفاء الذاتي. 
جاء ذلك خالل لقائه، أمس السبت، رئيَس 

الهيئة العامة لألرايض واملسـاحة والتخطيط 
العمرانـي، الدكتـور هاشـم الشـامي، فيما 
ناقـش الرئيـس املشـاط الجوانـب املتصلـة 
بـاألرايض التـي تـم تجهيزهـا وتخصيصها 

لالستثمار الزراعي. 
رضورة  إىل  املشـاط،  الرئيـس  وأَشـاَر 
االهتمام بإنزال مخّططات لكافة املحافظات 
العشـوائيات  انتشـار  عـدم  يضمـن  بمـا 

واملحافظة عـىل األرايض الزراعية، وتنفيذها 
عـىل أرض الواقـع بالتعـاون مـع السـلطة 
املحليـة ووزارة األشـغال ومكاتبها، مشـّدًدا 
عـىل أهميّة أن تكـون إجـراءات الهيئة وفق 
النظام والقانون ومنصفة للناس، وأن تعمَل 

عىل املحافظة عىل أرايض الدولة. 
ولفـت إىل أهميّة تحزيـِم املناطق الزراعية 

وعدم السماح بالبناء العشوائي فيها. 

ظّعاُب الحسإ غثغظعن الصخَش الخعغعظغ الةثغث سطى 
دطحص وتثظغَج املحاسر املصثجئ بمضئ

 : خظساء
أدانت هيئُة رئاسـة مجلس النواب بشـدة 
العـدوُّ  نفـذه  الـذي  الصاروخـي  القصـف 
ريـف  يف  املناطـق  بعـض  عـىل  اإلرسائيـيل، 
دمشـق، مـا أَدَّى إىل استشـهاد وإصابة أكثر 

من 10 أشخاص. 
وعـّربت هيئـُة رئاسـة مجلس النـواب يف 
بيان، أمس السـبت، عن تعازيها ومواساتها 
ألهايل وأرس ضحايا هـذا العدوان الصهيوني 
تضامنهـا  عـىل  التأكيـد  مجـددة  الغاشـم، 
ووقوفها والشـعب اليمني إىل جانب سـوريا 

برملانًا وحكومًة وشعباً. 

والهجمـاِت  االعتـداءاِت  أن  وأّكــدت 
امُلسـتمّرَة للكيـان الصهيونـي عـىل الُقطـر 
السوري الشقيق، انتهاٌك سافٌر لسيادة دولة 
عربيـة وانتهاك صـارخ للمبـادئ والقوانني 

الدولية. 
وطالبـت الهيئة املجتمع الدويل وال سـيَّما 
مجلس األمن بتحمل مسـؤولياته إزاء جرائم 
الكيـان الصهيونـي بحـق سـوريا واملنطقة 

العربية. 
إىل ذلـك، عـربت الهيئـة عـن اسـتنكارها 
ــة يف ظل تخاذل  للحالة التي وصلت إليها األُمَّ
عربي تتصـدره أنظمة العمالة والخيانة التي 
تقودهـا السـعوديّة واإلمـارات وانشـغالهم 

باإلساءة للمشاعر واملقدسات اإلسالمية. 

بألـم  تابعـت  أنهـا  الهيئـة،  وأوضحـت 
واستنكار شـديدين تلك املشاهد املوثقة التي 
تم تداولها ملراسـل القناة العربية يف املشـاعر 

ام الحج.  املقدسة بمكة واملدينة خالل أَيـَّ
وطالبت األحرار من الربملانيني واإلعالميني 
ة  واملفكرين واملثقفني والعلماء العرب وَخاصَّ
علمـاء الحرَمـني الرشيفـني بالخـروج عـن 
صمتهم، وإدانة واسـتنكار ترصفات النظام 
ومشـاعر  ملقدسـات  املسـيئة  السـعودّي 
ـــة اإلسـالمية ومنهـا اسـتقدام  أبنـاء األُمَّ
حاخامات اليهود ومراسيل قنواتهم اإلعالمية 
لتدنيس املقدسـات واملشاعر يف بالد الحرمني 
الرشيفـني، والتصـدي لهـا بكافة الوسـائل 

املتاحة. 

 : طاابسات
اسـتنكر العـرشاُت من الرتبويـني يف عدن 
وبقية املحافظات الجنوبية املحتّلة، انتشـاَر 
يف  خليعـًة  صـوراً  تحتـوي  مدرسـية  أدوات 
مناطقهـم، محذِّرين من عواقبهـا الوخيمة 

عىل الطالب. 
وقال األُسـتاذ الرتبوي أكـرم الحريري: إن 
غياَب الرقابة والفوىض التي يشـهُدها مجاَل 
االسـترياد يف عدن واملحافظـات املحتّلة مّكن 
عدداً من التجار من اسـترياد أدوات مدرسية 
تحتـوي عـىل صـور مخلـة بـاآلداب العامة 
ومخالفة للقيم اإلسـالمية، الفتاً إىل أن بعض 

األدوات املدرسية تتضمن صوراً فاضحة. 
ويف رسـالة وّجههـا الحريـري إىل اآلبـاء 
واألُمهـات أوليـاء أمـور التالميذ قـال فيها: 
«مع اقـرتاب موعد فتح املـدارس يبدأ األهايل 
باالسـتعداد لرشاء مسـتلزمات الدراسة، من 
وحقائب  وزمزميـات  ومقلميـات  كراسـات 
وغريهـا، وأنتـم تتسـوقون وتشـرتون تلـك 
األغراض ألوالدكـم وبناتكم احذروا مثل هذه 
املقلميـة التـي عليهـا صـور مخلة بـاآلداب 
واألخالق، وكذلك احـذروا من رشاء مثل هذه 
االسـتيكرات «الطوابـع» التـي عليها صورة 

بـن تن التي يجلـس فيها إىل جـوار صديقته 
الحامل، َحيُث إن تلك الصور تفسد ترصفات 
عـىل  ركـزوا  لـذا  وأوالدك؛  بناتكـم  وأخـالَق 

مسـتلزمات أطفالكـم وما عليهـا من صور 
كرتونيـة، فالجيـُل والنـشُء مسـتهَدٌف ويف 

خطر». 
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 : خاص
مع إعالِن النظاِم السـعوديِّ عن فتِح أجوائه 
لطائـراِت الكيـان الصهيوني يف إطـار خطوات 
التطبيـع العلنية التي ترعاهـا الوالياُت املتحدة 
األمريكيـة، برزت عىل السـطح مالمـُح جديدٌة 
َو»أبـو  «الريـاض»  بـني  العالقـَة  أن  تكشـُف 
ظبـي» قد تجاوزت حدوَد «املصالح املشـرتكة» 
التـي يتم الرتويـج لها كعنوان سـيايس لتربير 
الخيانة، ووصلت إىل َحــدِّ استهداف املقدسات 
اإلسـالمية الكربى للعالم اإلسالمي بكله، َحيُث 
بدأت عنـارص صهيونية بالوصـول إىل األماكن 
املقدسـة املحظـورة رشعاً عـىل «اليهود» وغري 
زيـارات  ضمـن  واملدينـة،  مكـة  يف  املسـلمني 
متزايدة لوفود وشـخصيات صهيونية متطرفة 
إىل اململكـة، األمر الذي يعيد إىل الواجهة حقيقة 
املخّططات الصهيونية للسيطرة عىل املقدسات 
املـرشوع  إطـار  يف  و»تهويدهـا»  اإلسـالمية 
االستعماري الشـامل الذي يتَحّرك وفقه العدّو 

يف املنطقة منذ عقود. 
مراسـل القناة 13 العربية، جيـل تماري، لم 
يكن أول صهيوني يـزور اململكة، لكنه أول من 
يصـل إىل مكـة املقدسـة، أَو باألحـرى أول من 
يتم اإلعـالن عن وصوله إليهـا، فعىل الرغم من 
لجوء السعوديّة إىل اإلعالن عن «معاقبة مواطن 
َل دخوله إىل مكـة»، لم يَبْـُد أن الصهيوني  سـهَّ
كان «متسلًِّال» خالل تجوُِّله يف األماكن املقدسة 
التـي تفرض اململكـة قيوداً صارمـة حتى عىل 

املسلمني للوصول إليها. 
الرتقيـع  محاولـَة  َفــإنَّ  ذلـك،  إىل  إضافـًة 
السـعوديّة انطلقـت مـن فرضيـِة أن وصـوَل 
املراسـل اإلرسائيـيل إىل مكـَة «بـدون إذن» هو 
املشـكلة، وليس وجوده داخـل اململكة يف املقام 
األول، فالنظـام السـعودّي قد فتـح أبوابه منذ 
فـرتة للكثـري مـن العنـارص الصهيونيـة التي 
تجولت يف عدة مناطق، بما يف ذلك املدينة املنورة 

واملسجد النبوي الرشيف. 
موجـة  أثـاَر  األخـري  الصهيونـي  االخـرتاُق 
غضب عربية وإسـالمية واسـعة تأتي يف إطار 
سخط مرتاكم تواجهه السعوديّة بشأن تدنيس 
املقدسات اإلسالمية، فقبل أسابيَع أَيْـضاً كانت 
حملًة واسـعًة قد طالبت بمنع «خطيب عرفة» 
املدعو العييس الذي يعترب أبرز «دعاة» التطبيع 
املكلفني من قبل النظام السعودّي لتربير إقامة 
عالقة مع الكيان الصهيونـي وصبغها بصبغة 

دينية. 
السـعودّي  النظـام  إعـالَن  َفــإنَّ  بالتـايل، 
عـن «معاقبـة مواطن» سـّهل عمليـة وصول 
الصحفـي الصهيونـي إىل مكـة، ال يأتـي حتى 
كمحاولـة للتغطيـة عىل مـا حدث، بـل يهدُف 
لتخفيـف َوْقِع حقيقـِة التواجـد الصهيوني يف 
أرض الحرمني، وتحويل الفضيحة التأريخية إىل 
إشـكالية بسـيطة بال قيمة دينية أَو سياسية، 
وهو ما يؤّكـد أن املراسَل لم يتسلَّْل يف الحقيقة 
بل تـم إدَخالُه بـكل أريحية وتم بَـثُّ الزيارة يف 
إطـار اسـرتاتيجية «الصدمـة»، وأمـا التعليق 
السـعودّي فقد جاء كمحاولة لفرض إطار من 
بـارد وغري مبـايل لردود الفعـل الجماهريية، أَو 

عـىل األقـل حـرص «اإلشـكالية» يف الوصول إىل 
األماكن املقدسة فقط. 

هـذا أَيْـضـاً مـا يؤّكــده تسلسـل األحداث 
وتصاعد الزيارات الصهيونيـة املعلنة بالتزامن 
مـع اإلعالن عن فتـح أجواء اململكـة للطائرات 
اإلرسائيليـة، فقد وثق مراسـالن آخـران زيارة 
لهمـا إىل اململكـة مؤّخـراً، فيما ظهـر حاخام 
آخر يدعى «يعقوب هرتسـوغ» يف نيوم وتحدث 
عن تأسـيس بيوت مراكز لنـرش «اليهودية» يف 

السعوديّة. 
 

السغطرُة سطى املصثجات اإلجقطغئ يف 
أدبغات السثّو الخعغعظغ

الجانُب الـذي حاولت ردَة الفعل السـعوديّة 
الالمباليـة أن تـرصَف النظر عنـه فيما يخص 
وصول املراسـل الصهيوني إىل مكـة، هو داللُة 
وقيمـُة هذا االخرتاق يف سـياق الـرصاع العربي 
اإلسـالمي مع العـدّو اإلرسائيـيل، فالوصول إىل 
مكـة يفتـح ملف مطامـع ومخّططـات العدّو 
األََساسـية يف املنطقة والتي تتضمن السـيطرة 

عىل املقدسات اإلسالمية بشكل كامل. 
العقائديـَة  نظرتَهـم  الصهاينـُة  يخفـي  ال 
العدائيـة نحو العاَلِم اإلسـالمي، وحتى مناهُج 
املحتّلـة  الفلسـطينية  األرايض  يف  التعليـم 
ُن تعبئًة عقائديًة ال مثيَل لها يف مسـتوى  تتضمَّ
عدائيتها وكراهيتها نحو اإلسـالم واملسـلمني، 
ومخّططاتهم لالسـتحواذ عىل املسـجد األقىص 
بناء عىل هذه العقيدة واضحة ومعلنة، وبالتايل 
صهيونـي  تَحـّرك  أي  فصـل  محاولـة  َفــإنَّ 
ة بـني العالـم  يف املنطقـة عـن رصاع الُهــِويـَّ

اإلسـالمي والعدّو الصهيوني هي فقط محاولة 
لتجميل الخيانة. 

والحقيقـُة أن الكيـاَن الصهيونـي ال يخفي 
مطامَعه يف السـيطرة عـىل الحرمني الرشيفني 
بشـكل مبارش، وقد ُرصدت الكثريُ من الكتابات 
الرسمية  والترصيحات «اإلرسائيلية»  املنشورة 
التي تحدثت بشكل رصيح عن اعتبار الصهاينة 
ا» لهم عىل غرار فلسـطني،  أرض الحرمني «حقٍّ
من باب أن «أجدادهم» سـكنوا هناك (يف نهاية 
الستينيات رصحت جولدا مائري -رئيسة وزراء 
الكيـان آنذاك- بأنها «تشـم رائحـة أجدادها يف 

خيرب ويثرب»).
الكاتـُب  أّلـف  بالـذات  املوضـوع  هـذا  ويف 
الصهيونـي «دينيس آيف ليبكـني» كتاباً بعنوان 
«العـودة إىل مكـة» حـاول فيـه تأصيـَل َحـقِّ 
«اليهود» يف التواجد بأرض الحرمني والسـيطرة 
عـىل املقدسـات اإلسـالمية بشـكل كامـل، بل 
ويذهـب إىل رضورة «هزيمة اإلسـالم» كتهديد 
عاملـي، منطلقـا مـن أن السـيطرة عـىل مكة 
واملدينة واحتاللهما سـيكون الطريق نحو ذلك 

املسعى. 
هـذه األفـكار ليسـت «تطرًُّفـا» خارًجا عن 
سـياق أدبيات وعقيدة الكيـان الصهيوني؛ ألَنَّ 
أدبياتـه وعقيدتـه كلهـا تطـرف واضـح تجاه 
العالـم اإلسـالمي، واألمـر لـم يعـد باإلْمـَكان 
إخفاؤه خلـَف شـعارات التعايش و»السـالم» 
مهمـا بلغت كثافتُهـا؛ ألَنَّ الصهيونيَة نفَسـها 
كعقيدٍة وكنظاٍم وكقوٍة اسـتعمارية تعلُن هذا 
املسـتوى مـن الِعـداِء بشـكل رصيـح، كما أن 
أرشـيَف األحداث يربهُن بشـكٍل أكثـَر من كاٍف 
عىل أن الرصاَع مع العـدّو اإلرسائييل هو رصاُع 

وجود وُهــِويٍَّة يف املقام األول. 

مـن الجانـب اآلخـر، َفــإنَّ خطَر مسـاعي 
الصهاينـة للسـيطرة عىل الحرمـني الرشيفني 
ليس وليـَد اللحظة، بل كانـت مالمحه واضحًة 
وقائمة منذ سنوات طويلة أمام املراقبني لحركة 
ومسـار الرصاع مع العدّو اإلرسائييل، فقد حذر 
اإلمـاُم الخمينـي قبـل عقـود مـن مخّططات 
صهيونية لالسـتيالء عىل مكـَة واملدينة، وبعده 
حّذر الشـهيد القائد السـيد حسـني بـدر الدين 
الحوثي بشكل مكثّـف من املساعي اإلرسائيلية 
َم دالئَل  للسـيطرة عىل الحج واملقدسـات، وقـدَّ
حيًة من واقع مسـار حركة العـدّو يف املنطقة، 
ومن واقـع طبيعة الرصاع نفسـه، كما تحدث 
بشـكل دقيق عـن أُسـلُـوب التمهيـد اإلعالمي 
لتنفيـذ هـذه املخّططـات، وهـو مـا ينسـجُم 

بوضوح مع األحداث الراهنة. 
وبالتايل َفــإنَّ ما يحُدُث اليوَم يف السـعوديّة 
ال يمكُن فصلُه أبداً عن االسـتهداِف الصهيوني 
العدائـي للعالـم اإلسـالمي، وعـن مخّططـاِت 
اإلرسائيليني لـ»هزيمة اإلسالم»، بحسب تعبري 

مؤلفيهم. 
هذه الحقيقُة تجعُل من زيارة مراسل القناة 
13 العربيـة إىل مكَة أكربَ من ُمَجـّرد َحَدٍث عابٍر 
أَو «حادثـة» كمـا تحـاول أن تصَفهـا اإلدارُة 
السعوديُّة والصهيونيُة مًعا؛ ألَنَّ ما حدث بالفعل 
هو البدُء عمليٍّا باحتالل املقدسـات اإلسالمية، 
وهذا يتجاوُز ُكـلَّ العناوين التي يتم تسـويُقها 
لتربير «التطبيع» بل يتجاوُز مفهوَم «التطبيع» 
سـيئ الذكر نفسـه، ليضـَع العاَلَم اإلسـالمي 
أمـام العناويـن الحقيقية املبـارشة والواقعية 
للتَحـّرك والوجـود الصهيونـي يف املنطقة وهو 
ة والحرية  الغزو واالسـتعمار وسـلب الُهــِويـَّ

والحقوق. 

تقرير

الخعاغظئ يف طضئ: 
الرغــاض تتــاوُل «تطئغــَع» الاعاجــث الخعغعظــغ شــغ أرض الترطغظ وتخــُش التادبئ بـ «تســطض»!

شدغتــئ ضئرى تسغث تســطغط الدعء سطى طســاسغ السثّو لطســغطرة سطى المصثجــات اإلجــقطغئ 

الِصــئـطـاغظ! تتــاضُّ  «إجــرائغض» 
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 : طاابسات
تتواَصـُل ردوُد الفعـل املنـّددُة بسـماح 
النظام السـعودّي لإلعالميـني الصهيونيني 
مكَّـَة  يف  املقدسـة  األماكـن  إىل  بالدخـول 
املكرمة وجبل عرفات لتغطية موسم الحج 

لهذا العام لقنوات الكيان املؤقت. 
واعتـرب الناطُق باسـم حكومـة اإلنقاذ 
الوطنـي بصنعاء وزير اإلعـالم، ضيف الله 
الشـامي، أن مـا حـدث يُعتَربُ «خيانـًة لله 
والبيـت الحـرام واملقدسـات اإلسـالمية»، 
ُمشـرياً يف ترصيـح لوكالة سـبأ، أمس، إىل 
أن سماح النظام السعودّي بدخول مراسل 
القنـاة العربية الـ١٣، للمشـاعر املقدسـة 
ــة ومخالفـة لتوجيهـات الله  خيانـة لألُمَّ
تعـاىل القائـل: (يَا أَيَُّهـا الَِّذيـَن آَمنُـوا إِنََّما 
ُكـوَن نََجـٌس َفـَال يَْقَربُـوا اْلَمْسـِجَد  اْلُمْرشِ

ذَا).  اْلَحَراَم بَْعَد َعاِمِهْم َهٰ
ولفـت إىل أنـه يف الوقت الـذي يمنُع فيه 
النظاُم السـعودّي املالينَي عـن أداء فريضة 
الحج، يسـّهل لليهود دخول مكة واملشاعر 
املقدسة، وهذا دليٌل آخُر عىل أن هذا النظام 
يوايل اليهوَد ويسـعى لتنفيـذ مخّططاتهم، 
مؤّكـداً أنه ال يحق للنظام السعودّي التفرَُّد 
بإدارة املشاعر املقدسة فهي ِملُك املسلمني 

وليست ِملكاً آلل سـعود.. الفتاً إىل أن هذه الحادثَة 
ليست َعَفويًة فقد سبقتها زيارة يهودي إىل املسجد 
النبـوي الرشيف ونـرش صورة وهو داخل مسـجد 

الرسول بتسهيل من النظام السعودّي. 
واعتـرب دخوَل صحفي صهيونـي إىل مكة وجبل 
عرفـات وغريها من املشـاعر املقدسـة، اسـتفزازاً 
ملشـاعر املسـلمني، داعياً إىل التَحّرك الجاد ملواجهة 
الـذي  الصهيونـي  والكيـان  سـعود  آل  مخّطـط 
يسـتهدف مكـة والبيت الحـرام، الفتـاً إىل أن فتح 
أجـواء اململكة لطائرات الكيـان الصهيوني يأتي يف 
إطار خطوات التطبيع بني النظام السعودّي ودولة 

االحتالل. 
اإلسـالمية  الشـعوَب  الحكومـِة  ناطـق  ودعـا 
ــة، التِّخاذ موقف حقيقي ضد النظام  وعلماء األُمَّ
السـعودّي ومخّططاتـه ضد اإلسـالم واملسـلمني، 

واملطالبة برفع يده عن املقدسات اإلسالمية. 
 

خغاظٌئ لطئغئ الترام
وعىل صعيـد متصل، أصدرت عـدٌد من الوزارات 
التابعـة لحكومـة اإلنقاذ الوطنـي بصنعاء، أمس، 
بيانـاٍت منـّددًة ومسـتنكرة ملـا حدث، كمـا دعت 
املسلمني للتَحرُِّك ملحاسبة النظام السعودّي الجائر. 
وأّكـدت وزارة الصحة العامة والسـكان يف بيان 
لهـا أن سـماَح النظام السـعودّي بدخـول عناَرص 
صهيونيـة لألرايض املقدسـة يعد مخالفـًة لألوامر 

الرشعيـة القاطعـة يف القرآن الكريـم بمنع اليهود 
واملرشكني من تدنيـس الحرمني الرشيفني، معتربًة 
ذلـك تفريطاً يضاُف ملا سـبق من تفريـط وخيانة 
لبيـت اللـه الحـرام وللمقدسـات اإلسـالمية، كما 
أّكــدت أن هـذه الخطـوَة تأتـي يف إطـار التطبيع 
مع الكيـان الصهيوني، وتعكُس مسـتوى العالقة 
الوثيقة بني النظام السعودّي والكيان الصهيوني.. 
مشـريًة إىل أن السـماَح للصهاينة بتدنيس املشاعر 
املقدسـة يمثل استفزازاً ملشـاعر املسلمني، يف وقت 
تمنُع السلطاُت السعوديّة املسلمني من الوصول إىل 

هذه املقدسات ألداء فريضة الحج. 
مـن جهتهـا، اعتـربت وزارة الزراعـة والري أن 
ما حـدث يعد اسـتفزازاً َكبرياً ملشـاعر املسـلمني، 
واسـتمراراً من قبل النظام السـعودّي ملحاربِة هذا 
الفـرض املقـدَّس بعد أن تـم إغالق الحـج لعامني 
متتاليني بحّجـة وباء كورونا، مؤّكـدًة أن التغطيَة 
اإلعالميـة ملراسـل القنـاة العربيـة ١٣ والتصويـر 
والتجـوال يف األماكن املقدسـة بمكـة املكرمة جرم 
كبـري، ويأتي كمقدمة للتطبيـع العلني بني النظام 

السعودّي والكيان املؤقت. 
ودعـت الـوزارة الشـعوب العربية واإلسـالمية 
للتنديـد بما حـدث، والخـروج بمسـريات غاضبة 
نـرصة لألماكن املقدسـة، وعـدم تكرار مـا حدث، 
كما دعت العلماء واملفكرين وقادة الرأي املسـلمني 
وغريهم لتشـكيل رأي عـام ضاغط يجـرب النظام 
السعودّي بعدم السماح بتدنيس املشاعر اإلسالمية 

املقدسة مرة أُخرى ومنع اليهود إطالقاً من الدخول 
إليها أَو زيارتها. 

وطالبـت الـوزارُة بالتَحـّرك الشـعبي الجاد ضد 
السياسات الخبيثة للنظام السعودّي التي تستهدف 

ــة اإلسالمية ومقدساتها.  قضايا األُمَّ
االجتماعيـة  الشـؤون  وزارة  قالـت  بدورهـا، 
والعمـل: إن مـا حـدث يؤّكــد وبما ال يـدع مجاالً 
للشـك عىل واحدية املرشوع الصهيوني السـعودّي 
اإلسـالم  عـىل  املعَلنـة  وغـري  املعَلنـة  وحربهمـا 
واملسلمني، الفتًة إىل أن ذلك دليٌل آخُر يضاُف إىل أدلة 
سـابقة تشريُ إىل سعي النظام السعودّي الستكمال 
وإحـالل  الفلسـطينية  القضيـة  تصفيـة  يف  دوره 
عن الدولة الفلسـطينية،  الكيان الصهيونـي بديالً 
مـا يؤّكـُد حالَة التناغم واالنسـجام بني آل سـعود 

والنظام الصهيوأمريكي. 
وأَشـاَرت الوزارُة إىل أن جرائَم النظام السـعودّي 
بحق الحـرم املكـي بإدَخـال اليهود ومنـع ماليني 
املسـلمني مـن أداء فريضة الحج يعـزز حقيقَة أن 
سـلطات آل سعود ليسـت أمينًة عىل إدارة املشاعر 
ـــة البحث عن إيجاد  املقدسـة ما يتوجب عىل األُمَّ
واملشـاعر  األماكـن  إلدارة  إسـالمية  عربيـة  آليـة 
املقدسـة وإيقـاف سـلطات آل سـعود مـن منـح 
صكوك الحج ملن يواليها ومنع من يرفض سلوكها. 
العلمـي،  والبحـث  العـايل  التعليـم  وزارة  أمـا 
فأَشـاَرت يف بيـان لها إىل أن السـلطاِت السـعوديَّة 
منحت الصحفي الصهيوني تصاريَح أمنيًة سّهلت 

دخوَلـه وتجوَُّله بـني الحجاج بُحرية يف 
املشـاعر املقدسـة بمكة وجبل عرفات 
وغريها من األماكن، يف إسـاءة متعمدة 
واستخفاٍف رصيٍح بمشاعر املسلمني. 
واعترب البيـان هذه الواقعـَة امتداداً 
للمواقـف الخيانيـة لألنظمـة العميلة، 
وما تقوم به من تطبيع مبارش ورصيح 
مـع كيان العـدّو الصهيونـي يف مقابل 
خذالنها للشـعب الفلسـطيني وقضية 

املسلمني املركزية «فلسطني». 
 

جرغمٌئ طسافجٌة لطمسطمني
الثـروة  وزارُة  قالـت  جهتهـا،  مـن 
السـمكية يف بيان: إن دخوَل الصهاينة 
إىل األماكن املقدسـة، جريمٌة مسـتفزٌة 
ملشـاعر ماليني املسلمني، يف وقت يمنُع 
ــة ألداء فريضة الحج.  دخول أبناء األُمَّ
وأَشـاَر البيان إىل أن هـذه الخطواِت 
تؤّكـُد بما ال يدع مجاالً للشك، أن النظاَم 
السـعودّي يوايل اليهوَد ويسعى لتنفيذ 
مخّططاتهم ضد اإلسـالم ومقدسـاته 

والتطبيع مع الكيان الصهيوني. 
الثـروة  وزارة  بيـاُن  واسـتنكر 
السـمكية، تمكـنَي النظـام السـعودّي 
لرشكة أمنية صهيونيٍة؛ بذريعة حماية 
ا  الحجـاج، مـا يؤّكــد أن هنـاك مخّطًطـا يهوديّـٍ

الستهداف بيت الله الحرام بتواطؤ سعودّي. 
وحّملت وزارة الثروة السمكية النظام السعودّي، 
سالمَة وأمَن ُزوَّار بيت الله الحرام.. داعيًة الشعوَب 
العربيـة واإلسـالمية إىل إعـالن موقـف موحد ضد 
ــة  النظام السـعودّي الذي يستهدف مقدسات األُمَّ

وتدنيسها. 
العامـة  األشـغال  وزارة  أّكــدت  السـياق،  ويف 
والطرق والجهات التابعة لها، أن النظام السعودّي 
أصبـح يف مقدمـة املهرولـني للتطبيع مـع الكيان 
الصهيوني وأمريكا وغريهم من أعداء اإلسالم الذين 
يوفـرون الحماية والدعم لألنظمـة العملية املنفذة 
ألجنداتهـم ومؤامراتهـم عىل اإلسـالم واملسـلمني، 
داعيـًة كافَة الدول والشـعوب اإلسـالمية إىل اتِّخاذ 
مواقَف حازمة تجاه ما يقوم به النظام السـعودّي 
من تفريط بمقدسـات وشـعائر املسـلمني يف مكة 

املكرمة واملدينة املنورة. 
وطالب بياُن الوزارة، بالتَحرُِّك الجادِّ يف مواَجهِة 
مخّططـات آل سـعود وكيـان العـدّو الصهيوني 
التـي تسـتهدُف مكـَة املكرمـة والبيـَت الحـرام 
وغريَها من املقدسـات.. حاثٍّا العلماَء عىل القيام 
بدورهـم يف تحذيـِر الشـعوب مـن خطـورة مـا 
تتعرَُّض له املقدسـات اإلسالمية يف السعوديّة من 
استهداف بتواطؤ وتسهيل من النظام والسلطات 

السعوديّة. 

ظاذُص التضعطئ: الســماُح لختفغ خعغعظغ بالثخعل إلى طضئ وجئض سرشات خغاظٌئ هللا واجافجاٌز لمحاسر المسطمغظ
الختئ: الجغارُة تأتغ شغ إذار السقصئ العبغصئ بغظ الظزام الســسعدّي والضغان الخعغعظغ المآصئ
الجراســئ والــري: الاشطغئ اإلسقطغــئ لقسقم الخعغعظغ شغ طضــئ المضرطئ وافطاضظ المصثجــئ جرم ضئغر
الحــآون اقجاماسغئ: جرائُط الظزام الســسعدّي تةاه شرغدئ التب تسجز تصغصئ أظعا لغسئ أطغظئ سطى إدارة المحاسر المصثجئ
السمغطئ لــفظــزــمــئ  الــثــغــاظــغــئ  ــمــعاصــش  ــط ل ـــثاد  ـــا اط الــعاصــســئ  الــســالــغ:  الــاــســطــغــط 

غدإ رجمغ واجع ضث املمطضئ.. 
تثظغُج المصثجات اإلجقطغئ َخطٌّ أتمر
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بسث جظعات طظ الثثطئ واقرتعان.. اقتاقل اإلطاراتغ غصر جطسطًئ طظ السصعبات ضث 
املرتِجق عاظغ بظ برغك

ٌد داخض خفعف طرتِجصئ اقتاقل بسثن  اظحصاصاٌت وتمرُّ
بسئإ صطع املرتئات 

صظاة «اقظاصالغ» تسطظ رشَخ تعاجث الثائظ ذارق سفاش يف سثن

 : طاابسات
وّجه االحتالُل اإلماراتي بوقف كافة أنشطة 
القيـادي املرتِزق هاني بـن بريك -نائب رئيس 

ما يسمى املجلس االنتقايل التابع له-. 
وأوضـح موقُع «إمارات ليكـس» اإلخباري 
اإلماراتـي، أن وقف نشـاط املرتـِزق بن بريك 
يشـمل منع ظهوره إعالمياً واتِّخـاذ إجراءات 
صارمـة ضده عـىل خلفية تصاعـد فضائحه 
خـالل األشـهر األخـرية، املتمثلـة يف عمليـة 
اختالسات مالية وجنسية وتورُِّطه يف عمليات 
اغتياالت اسـتهدفت عدة شـخصيات، بأوامَر 
مبارشة من االحتالل اإلماراتي، وهو ما تخىش 
أبوظبـي من تداعيات الكشـف عنهـا، لتكون 
الخطوُة ضـد املرتِزق بن بريك اسـتباقيًة قبل 

انفضاح وقوِف االحتالل وراءها. 
وبحسـب املوقع، َفـإنَّ إجـراءات االحتالل 
اإلماراتـي ضد املرتِزق بن بريك شـملت وقف 

نشـاطه كليٍّا بما يف ذلك مسـئولياته داخل ما 
يسمى املجلس االنتقايل وتجميد أمواله داخل 
البنوك اإلماراتية، ومنعه من السـفر والتنقل 
داخـل أراضيهـا، باإلضافـة إىل إيقـاف نجله 
مـن الخدمة العسـكرية يف الجيش اإلماراتي؛ 
باعتبَـار أنه يحمل جنسـية أبوظبي، ُمشـرياً 
إىل دعـوات سـابقة ملنظمـات حقوقية بفتح 
تحقيق عاجل بشأن األدلة التي كشفت عنها 
محارض تحقيقات ما تسـمى النيابة العامة 
يف عدن حـول تورط املرتِزق هاني بن بريك يف 
جرائم عـدة، ليصبح املرتِزق بـن بريك كبش 
الفـداء لالحتـالل اإلماراتـي الذي مـول ُكـّل 
املخّططـات والتَحّركات التـي نفذها الخائن 

هاني بن بريك. 
وأّكـد موقع «إمارات ليكس» تورط املرتِزق 
بن بريك بالتخطيط لجرائم اغتياالت أَدَّت ملقتل 
أكثر من ١٢٠ مواطناً ألسـباب سياسية خالل 
الفـرتة من ٢٠١٥ إىل ٢٠١٨ بينهم شـخصياٌت 
اجتماعيٌة وخطبـاُء وضباٌط موالون لحكومة 

الفـاّر هـادي يف عـدن ومـدن أُخـرى، يف حني 
يأتي التعمد اإلماراتي بكشـف هذه املعلومات؛ 
بغـرض محاولة إخفاء بصمـات أبو ظبي من 
ُكــّل الجرائم التي تورط فيها الخائن بن بريك 

بأوامَر مبارشة من االحتالل. 
وكان املرتِزق هاني بن بريك طوال السنوات 
املاضية من زمن العدوان يشارُك بشكل مبارش 
يف التخطيـط واإلرشاف عـىل عمليـات اغتيال 
طالت عـرشات الدعـاة واألئمـة والخطباء يف 
عـدن املحتّلة، َحيُث كان يقـرُّ بذلك يف عدد من 
اللقـاءات واملجالـس، كمـا كان يصف بعض 
املشايخ املحسـوبني عىل تيار السلفية وحزب 
«اإلصالح» ممن يخالفونـه الرأي ويناهضون 
تواجد االحتـالل اإلماراتي يف عـدن، بالخوارج 
بأوامـر  كان  ذلـك  وُكلُّ  لتصفيتهـم،  ويدعـو 
وتمويـل مـن االحتـالل اإلماراتي الـذي كافئ 
الخائن بن بريك بالعقوبات والسـجن، ليلتحق 
بمصـري مـن سـبقوه مـن الخونـة واملرتِزقة 

واملرتهنني. 

 : طاابسات
أعلـن املئاُت من ميليشـيا االنتقـايل يف عدن 
املحتّلة انشـقاقهم عن املجلـس واالنضمام إىل 
قوات الخائن طارق عفاش وذلك احتجاجاً عىل 

توقف مرتباتهم منذ ما يقارب العام. 
وقال اإلعالميُّ املـوايل للمجلس االنتقايل عيل 
اليهري، أمس السـبت: إن أكثر من ٣٠٠ مقاتل 
مـن ميليشـيا االنتقايل يف عدن أعلنـوا تمردهم 
وانشـقوا عـن املجلـس؛ اسـتعداداً لاللتحـاق 
بمرتِزقـة الخائـن طـارق عفـاش يف السـاحل 

الغربي بعد قطع مرتباتهم. 
وكان اليهـري الذي يعد واحـداً من عرشات 
الناشـطني الذيـن صّعدوا انتقاَدهم ملا يسـمى 
«املجلـس االنتقـايل»؛ بَسـبِب تجاهلـه معاناة 
املقاتلـني التابعني لـه، قد حذر يف وقت سـابق 
من انتقاضه امليليشـيا املسـلحة داخل صفوف 
االنتقايل جراء قطع مرتباتهم منذ حوايل سنة. 

من جانب آخر، نظََّم العرشاُت من ميليشـيا 
االنتقايل، أمس السـبت، تظاهـرات احتجاجية 
غاضبـة يف مديريـة الربيقـة للمطالبة برصف 

مرتباتهم. 
التواصـل  مواقـع  يف  ناشـطون  وتـداول 
االجتماعـي صـوراً لضبـاط وجنـود موالـون 
لتحالـف العـدوان وهم يبكـون بحرقـة لعدم 
قدرتهـم عىل توفـري أبسـط املتطلبات ألرسهم 

خالل عيد األضحى املنرصم. 
املحافظـات  أبنـاء  مـن  ناشـطون  وحـّذر 

الجنوبية املحتّلة، من استخدام تحالف العدوان 
ومرتِزقتـه وأدواتـه لورقـة الرواتـب كورقـة 
ضغط؛ ِمن أجـِل إخراج ميليشـيا االنتقايل من 
عـدن، بعد رفـض املرتـِزق عيـدروس الزبيدي 
االنصياع لتوجيهات ما يسمى املجلس الرئايس 
بشـأن دمـج تلـك امليليشـيا املواليـة لالحتالل 
اإلماراتي بقوات أُخرى يف ما تسمى وزارة دفاع 

حكومة الفنادق. 
مواليـة  إعـالم  وسـائل  ذكـرت  السـياق،  ويف 
للعدوان، أمس السبت، أن املئات من ضباط وجنود 
ما يسـمى «ألوية الدعم واإلسناد» بمديرية املعال، 
نظمـوا تظاهرة غاضبـة للتنديد بقطـع املرتبات 
واألوضـاع املعيشـية الصعبة التي يعيشـونها مع 

أرسهـم، وتضاعف اإلهانات التـي لحقت بهم من 
قبل الضباط السعودينّي واإلماراتيني. 

لالحتـالل  املوالـون  العسـكريون  ورّدد 
السعودّي اإلماراتي املشاركون يف املظاهرة التي 
انطلقت من «الربيقـة» حتى طريق «الجرس»، 
شـعار «ال تحالف بعد اليوم»، مطالبني برحيل 
تحالـف العدوان من عـدن وبقيـة املحافظات 
املحتّلـة، مؤّكـديـن اسـتمرارهم يف التصعيـد 

ومواصلة ما أسموه «الحراك» ضد االحتالل. 
ولفتت املصادر إىل أن مظاهرة العسـكريني، 
أمس السـبت، شـهدت انضمام عـدد كبري من 
املواطنـني الذين رّددوا شـعارات تطالب برحيل 

تحالف العدوان. 

 : طاابسات
أعلـن مـا يسـمى املجلـس االنتقـايل التابع 
لالحتالل اإلماراتي، أمس السبت، رفضه املطلق 
ألي تواجد للخائن طارق عفاش يف مدينة عدن 

املحتّلة. 
جاء ذلك عىل لسـان قناة «عدن املسـتقلة»، 
الناطقة باسـم ما يسـمى «املجلس االنتقايل»، 
أمس السـبت، التـي طالبت بمنـع افتتاح فرع 
ما يسـمى «املكتـب السـيايس» للخائن طارق 

عفاش يف عدن. 
وقالـت القنـاة يف تقريـر لها، إنهـا رصدت 
بـ»القـوى  وصفتهـا  لجهـات  تَحـّركات 
الشـمالية»، تهـدف إىل توسـيع تَحّركاتهـا يف 

مدينة عدن املحتّلة. 
يسـمى  مـا  قيـادة  أن  القنـاة،  وأوضحـت 
االنتقايل لن تسـمَح بأي نشاط جديد يف املدينة، 
يف تهديـد رصيح بمنع ترتيبـات للخائن طارق 
عفـاش الفتتاح فرعاً ملكتبه السـيايس وسـط 

عدن، أبرز معاقل االنتقايل. 
وتأتي هـذه التهديدات، تزامناً مع ترتيبات 
رجلهـا  مكتـب  لفتـح  اإلماراتـي  االحتـالل 
طـارق  الخائـن  املرتـِزق  الغربـي  بالسـاحل 

عفاش، يف مدينة عـدن، خالل األيّام القادمة، 
يف ظـل مسـاٍع إلنهاء نفوذ االنتقـايل يف عموم 
املحافظـات املحتّلة، كما تتزامـن مع افتتاح 
الخائن طارق عفـاش الخميس املايض مكتباً 

له يف مدينة تعز أهم معاقل حزب «اإلصالح»، 
وهو ما يشري إىل وجود مخّطط لدول العدوان 
واالحتـالل بإعـادة تدويـر مرتِزقـة االحتالل 

اإلماراتي. 

املرتِجق السرادة غسرتُف 
باجاشقل تتالش السثوان 
لـ «طةطج السار» لاظفغث 
ئ باقتاقل افجظثة الَثاخَّ

 : طاابسات
اعرتف القياديُّ اإلخواني املرتِزق سـلطان العرادة -منتحل صفة 
محافـظ مأرب املحتّلة-، أمس السـبت، بخفايا تحالف العدوان وما 
يسـمى املجلس الرئايس املشـكل من قبـل الريـاض منتصف ابريل 

املنرصم، والذي يعد أحد أعضائه. 
وأقـرَّ املرتـِزق العـرادة، أمس يف مقابلـة مع قناة «بـي بي يس» 
بفشل ما يسمى املجلس الرئايس وعجزه عن القيام بأية مهمة عرب 
استعراض ما وصفها بالتعقيدات والصعوبات التي تعرتضه، ُمشرياً 
إىل رفـض تحالـف العدوان تقديـم أي دعم للمجلس والسـعي نحو 

ة.  استغالله لتحقيق أجندة َخاصَّ
ويأتـي ظهـوُر املرتِزق العـرادة الـذي قاطع مؤّخراً جلسـات ما 
يسـمى املجلـس الرئـايس يف عـدن، تزامنـاً مـع ضغوط سـعوديّة 
يمارسـها السـفري السـعودّي لدى اليمن محمد آل جابر، تهدف إىل 
إقالته مـن منصبه كـ»محافـظ ملحافظة مأرب» الغنيـة بالثروات 
النفطيـة والغازية واالحتفـاظ بمنصبه كعضـو يف «الرئايس» وهو 
ما يرفضه، متمسـكاً بالبقاء يف منصب «املحافـظ» ملأرب التي تعد 
مصدراً هاماً لجماعة االخوان التي تسـتحوذ عـىل جميع مقدراتها 

ومواردها وترفض توريدها إىل مركزي عدن. 

طسّطتعن غعاجمعن صخر 
طساحغص بسثن سظ ذرغص الئتر

 : طاابسات
ذكرت وسائُل إعالم موالية للعدوان أن قرص معاشيق مقر إقامة 
ما يسمى املجلس الرئايس وحكومة املرتِزقة، تعرض لهجوم بحري، 

صباَح أمس السبت.
وأَفـادت بـأن اشـتباكاٍت عنيفًة اندلعـت، أمس، بني مسـلحني 
يسـتقلون قارب صيـد وبني قوات املرتِزقة التـي تتوىل حماية قرص 
معاشـيق، موضحة أن املواجهات اندلعـت يف بحرية صرية املتاخمة 
للقرص، مبينة أن قوارب من «خفر السواحل» اعرتضت القارب قبل 

أن تقوم بإغراقه، دون معرفة مصري من كانوا عىل متِنه. 
هذا وتداول ناشـطون عىل مواقـع التواصـل االجتماعي مقطع 
فيديـو يظهر لحظة إغـراق القارب، كما تظهر الصـور قيام زوارق 

أُخرى لصيادين يف محاولة إنقاذ أفراد القارب. 

وجط خروج طزاعرات غاضئئ لطمؤات طظ السسضرغغظ وتردغث حسار «ق تتالش بسث الغعم».. 
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 : د. غتغى سطغ السصاف*

واإلحصائيـاُت  التقاريـُر  توضُحـه  مـا 
االقتصاديـة التقديرية حجم النهب الكبري 
واملهول من كميات النفط والغاز الطبيعي 
اليمني منذ بداية العدوان التي يتم تحميلها 
ونهبهـا عرب سـفن النقل العمالقـة والتي 
تقـدر قيمتهـا األوليـة بأكثر من خمسـة 
تريليونات وسـتماِئة وخمسني مليار ريال 
يمني، وهذه املبالغ كافية لتغطية مرتبات 
املوظفني ونفقات مؤّسسـات الدولة ألكثر 
من عرش سـنوات، َوأَيْـضـاً كفيلة بتمويل 
الربامج االسـتثمارية يف الجانـب الزراعي 
التحتيـة  البُنيـة  واسـتكمال  والصناعـي 
وقيـام نهضة اقتصادية تعمل عىل تحقيق 
االسـتقرار والتنمية االقتصاديـة يف اليمن 

وجعلها يف مصايف الدول املتقدمة.
هـذه اإلحصائيـات فقط ما تـم اإلعالن 
عنهـا ومـا خفـي كان أعظـم، وهـي يف 
الحقيقـة تفـوق ذلـك بأضعـاف، وما هو 
املعتاد من دول العدوان ومن خلفها أمريكا 
يتم نهب النفط عرب سـفن ناقالت عمالقة 
تورد قيمتها للبنك األهيل يف الرياض والتي 
كان آخرهـا سـفينة النقـل العمالقة التي 
كانـت محملة بنفط خام بمـا قيمتُه أكثر 
مـن ربـع مليـار دوالر وهذه السـفينة لم 
تكن األوىل، َحيُث سـبقها املئات ولن تكون 
األخـرية وكلها تُصـبُّ يف مسـار صفقات 
النهب املمنهج لثروات ومدخرات الشـعب 

اليمني مـن النفط والغـاز ويف إطار دائرة 
األطمـاع األمريكية السـعوديّة عىل ثروات 

اليمن. 
 

أذماٌع صثغمئ طاةثدة وُطسامّرة
مرشوع األطمـاع األمريكية السـعوديّة 
اإلماراتية عىل اليمن وثرواته الطبيعية كبري 
وقديم وما زالت الخطط واملؤامرات لتدمري 
االقتصاد اليمني ونهـب ثرواته ومدخراته 
السـيادية من النفط والغاز ُمستمّرة حتى 
يومنـا هذا، وما رافق ذلك املرشوع الخبيث 
السـابق والحديث من األطمـاع األمريكية 
وأذنابـه يف املنطقة يف االحتالل واالسـتيالء 
عىل اليمـن وثرواته االقتصاديـة بالتوازي 

مـع إحيـاء مشـاريع التجزئـة وانتشـار 
األعمـال اإلرهابية من اغتياالت وتفجريات 
والسـيطرة عىل سـيادة واسـتقالل اليمن 

والتحكم بقرارها السيايس. 
ومـا يؤيد ذلك هـو ما حدث مـن تعزيز 
التعاون بـني التحالف األمريكي اإلرسائييل 
ودول العـدوان عـىل اليمـن وانتقـل هـذا 
التعـاون من الـرس إىل العلن ومما ال شـك 
فيه فقد أسـقط العدوان عـىل اليمن كافة 
األقنعة التي كان يتوارى خلفها الكثري من 
الـدول واألنظمة العاملية التـي تدعي نرش 
األمـن والسـالم وباتـت مؤامـرات أمريكا 
والسـعوديّة واإلمـارات عـىل اليمـن وعدد 
من الـدول العربية وارتباطهـا املبارش مع 
الصهاينـة تتجـىل وضوحـاً وباسـتمرار، 
فمنذ بداية هذا العدوان تسـعى هذه الدول 
إىل فـرض سـيطرتها عـىل اليمن نظـراً ملا 
تمتلكـه من ثـروات هائلة ومـا تحتله من 
موقع جغرايف واسرتاتيجي متميز ومكانه 
ا يؤّكـد مـا يحصل  هامـة إقليميـاً وعامليّـٍ
حول حقيقـة األطماع االسـتعمارية التي 
تنفـذ عـرب األنظمـة الخليجيـة الرخيصة 
التي تقوم بـدور الوكيل لتنفيـذ األجندات 
يف  اإلرسائيليـة  األمريكيـة  والسياسـات 

املنطقة العربية ومن بينها اليمن. 
ويف هذا اإلطـار َفـإنَّ العدوان عىل اليمن 
تديـره دول الطغيـان واالسـتكبار العاملي 
وعىل رأسـها أمريـكا وإرسائيـل؛ ِمن أجِل 
االسـتحواذ عـىل ثـروات اليمن السـيادية 

من النفـط والغـاز وكذلك السـيطرة عىل 
املوانئ والجـزر واملنافذ البحرية يف مضيق 
بـاب املنـدب وخطـوط األنابيـب وغريها 
مـن الثروات التـي لم يتم اكتشـافها بعد، 
َحيُث كشـفت بعض تقارير االستخبارات 
الروسـية عـن احتياطـي النفـط يف اليمن 
بأنه يفوق احتياطي النفط يف دول الخليج 
كاملـة ويف هـذا اإلطـار تكمـن األهـداف 
التـي  واإلرسائيليـة  األمريكيـة  لألطمـاع 
تسعى عرب أدواتهما يف املنطقة للتحكم بها 

والسيطرة عليها. 
 

افذماع افطرغضغئ يف طةعر الصائثغظ
للمعطيـات  ووفقـاً  السـياق  هـذا  ويف 
واألحـداث التي وقعـت فقد كان الشـهيد 
القائد السـيد حسـني بـدر الديـن الحوثي 
-رضوان الله عليه- يرى بنور القرآن ما ال 
يدركه قارصوا النظر فقد حذر يف حينه من 
التقصري والتجاهل تجاه التواجد األمريكي 
يف اليمن وأطماعه يف االستحواذ والسيطرة 
عـىل ثرواتـه، َحيُث شـخص مبكـراً خطر 
ـــة العربية واإلسـالمية  أمريـكا عىل األُمَّ
وقد تحدث الشـهيد القائد بشـكل حاسـم 
أن أعداء اليمن والذين يضمرون الرش لهذا 
البلد وشـعبه عـرب مخّططاتهـم التآمرية 
هـم  ثرواتـه  عـىل  والسـيطرة  الحتاللـه 

األمريكيون. 
وبالحديـث عن األطمـاع األمريكية عىل 

تقرير

 بالاعازي طع الارضغج 
سطى التصعل الظفطغئ 
الغمظغئ تسسى أطرغضا 

لطسغطرة سطى المظاذص 
اقجاراتغةغئ بشرض 

اجاضمال طحروسعا 
اقجاسماري الطاطع

بروات الغمظ السغادغئ يف دائرة 
افذماع افطرغضغئ السسعدّغئ

سائثاُت الظفط والشاز الاغ ظعئعا السثواُن وأدواُته ضاشغٌئ لاشطغئ طرتئات 
المعظفغظ وظفصات طآّجسات الثولئ فضبَر طظ سحر جظعات

طا تط ظعُئه طظث بثاغئ السثوان ضفغٌض بامعغض الئراطب اقجابمارغئ شغ الةاظإ 
الجراسغ والخظاسغ واجاضمال الئظغئ الاتاغئ وصغام ظعدئ اصاخادغئ
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الثـروات االقتصاديـة يف اليمـن أّكـد قائد 
الثورة السـيد عبد امللك بـدر الدين الحوثي 
-يحفظـه اللـه- أن أمريـكا سـعت بـكل 
الطرق والوسائل لتدمري االقتصاد الوطني 
والسـيطرة عـىل ثـروات اليمـن النفطية 
الرأسـمايل  النظـام  واعتمـاد  والغازيـة 
والقـروض الربويـة لليمـن َحيـُث كانـت 
أمريـكا وأذنابهـا خالل الفرتات السـابقة 
السـبب الرئييس خلـف تعـرض االقتصاد 
اليمنـي النتكاسـٍة حقيقيٍة عـىل مختلف 
املسـتويات؛ نتيجـَة اعتمـاد البنـك الدويل 
سياسـًة تدمرييًة لتنفيـذ مخّطط أمريكي 
وتطـرق إىل العوامل والسياسـات وطبيعة 
االسـتهداف ملقـدرات اليمـن االقتصاديـة 
واملعضالت الرئيسـية للوضـع االقتصادي 
يف ظل االرتهان لسياسـة تدمريية رسمتها 
أمريـكا، َحيُث تسـببت تلك السياسـة من 
حجم املشـكلة االقتصادية وتوسعت دائرة 
الفقر ولم يحّقق االقتصاد اليمني أي تقدم، 
َوأَيْـضاً أّكـد السـيد القائـد -حفظه الله- 
سـعي أمريكا ومن معها من املتحالفني إىل 
السـيطرة عىل الثروات النفطيـة والغازية 
مما أفقد الشعب االستفادة منها وأفقدها 

أثرها االقتصادي. 
 

الثول الطاطسئ.. دخعل طظ 
باب املظثب

وما يجعل اليمن محطة ألطماع أمريكيا 
وإرسائيل منـذ عقود ما يمثله مضيق باب 
املندب والذي يعد من أهم املمرات املائية يف 
العالم؛ نظراً ملا له من أهميّة اسـرتاتيجية 
وعسكرية وأمنية ووفقاً إلحصاءات عاملية 
يعد باب املندب أكثر ممر تسري فيه السفن 
التجاريـة وناقالت النفط، َحيُث يسـتحوذ 
عىل ٧ ٪ من املالحة العاملية ونحو ١٣ ٪ من 
إنتاج النفط العاملي و١٠ ٪ من تجارة الغاز 
الطبيعي املسـال و٢١ ألف سـفينة وناقلة 
تمـر يف االتّجاهـني، وتعرب منه حـوايل ١٢ 
مليون حاوية سنوياً، هذا باإلضافة لكونه 
بوابة عبور السفن عرب قناة السويس وتلك 
التـي تمر إىل أُوُروبا والـدول التي تطل عىل 

البحر األبيض املتوسط. 
ووفقـاً لتقرير عملية مسـح جيولوجي 
أمريكـي عـام ٢٠٠٢م َفــإنَّ النفـط غري 
املنقـب يف منطقـة بـاب املنـدب لوحدهـا 
يفوُق ٣ مليارات برميل وهذا ما يؤّكـد بما 
ال يدع مجاالً للشـك أن الحـرب عىل اليمن 
هي حرب لالسـتيالء عىل ثروات اليمن من 

النفط والغاز. 
ويف هـذا اإلطار َفـإنَّ األبعاد السياسـية 
واالسـرتاتيجية مـن السـيطرة األمريكية 
وأذنابها السعوديّة واإلمارات عىل الثروات 
السـيادية واالسـتحواذ عـىل أبـار النفـط 

والغـاز يف محافظـات مـأرب وحرضموت 
وشـبوه تأتـي منهـا أهميّـة املحافظـات 
الثالث كموقع اسـرتاتيجي مهم يف مناطق 
النفط والغاز فهـي تحتوي عىل احتياطي 
كبري منها يُعـد مطمعاً لالحتالل األمريكي 
وأذنابه، وتمثل أهميتُهـا الحالية يف كونها 
األمريكـي  العـدوان  لـدول  ماليـاً  مـورداً 
السـعودّي ومرتِزقتهم لتمويـل عملياتهم 
العسـكرية وما يوجد يف شـبوة أَيْـضاً من 
أكرب مرشوع اقتصادي يف اليمن وهو ميناء 
بلحـاف والذي يمثـل أهميّة اسـرتاتيجية 
واقتصاديـة ويضـم أكـرب مرفـق لتصدير 
الغـاز الطبيعـي املسـال عىل سـاحل بحر 

العرب. 
 

الجغاراُت افطرغضغُئ تفدُح افذماع
ويف ذات السـياق كشفت الزيارة األخرية 
بأعمـال  والقائـم  األمريكـي  للمبعـوث 
السـفارة األمريكية يف اليمن إىل محافظتي 
شـبوة وحرضموت الواقعة تحت االحتالل 
عـدة أهـداف سياسـية واقتصاديـة منها 
إعادُة تشـغيل منشأة بلحاف املتوقفة منذ 
سبع سـنوات لتغطية احتياج دول أُوُروبا؛ 
نتيجة العجز الحاصل جراء حرب روسـيا 
عـىل أوكرانيـا، وممـا ال شـك فيـه َفـإنَّ 
مرشوع الغاز املسال يف بلحاف يعد أضخم 
مشـاريع اليمن االقتصادية، إذ يكلف أكثر 
من ٤ مليارات دوالر وبطاقة إنتاجية نحو 
٦٫٩ ماليني طن سـنوياً، َحيُث بدأ اليمن يف 

إنتاج وتصدير الغاز املسال عام ٢٠٠٩م. 
وكذلك إعادة إنتاج وتصدير النفط الخام 
من املسـيلة يف محافظة حرضموت لزيادة 
حجم اإلنتاج والتصديـر فيهما وذلك يعود 
نتيجة الوضع السيايس الحاصل يف الحرب 
التي شـنتها روسـيا عىل أوكرانيا وما لها 
من تداعيات يف أزمة الغاز والنفط ويف إطار 
املسـاعي األمريكية إليجاد منافذ مختلفة 
ا،  عامليّـٍ املسـال  والغـاز  النفـط  لتصديـر 

وخـالل الشـهور املاضيـة أجـرت رشكة 
توتـال الفرنسـية ورشكائهـا األمريكيني 
عدة لقاءات يف سبيل إعادة إنتاج وتصدير 
يوجـد  الـذي  بلحـاف  منشـآت  يف  الغـاز 
فيها احتياطـي كبري يقـدر بأكثر من ١٠ 
ترليونـات قدم مكعب مـن الغاز الطبيعي 
املسـال ويأتـي ذلك عـرب عقـد اتّفاقيات 
مشـبوهة مـع رشكـت توتـال ومرتِزقـة 
العـدوان وتتضمن هـذه االتّفاقيات البيع 
عىل السـعر القديم وهـو ٣ دوالرات فقط 
لكل مليـون وحدة حراريـة بينما يتجاوز 
السـعر الجديد أكثر من ٤٠ دوالراً، وتعترب 
هـذه االتّفاقيـات صفقـًة مشـبوهًة بكل 
املقاييـس وتُعتـَربُ رسقـًة ونهبـاً للثـروة 
السـيادية اليمنية، هذا مع أنه كان يمكن 
ملـرشوع الغاز يف اليمـن أن يكون نموذجاً 
اقتصاديٍّا رائعاً للنجاح والعبور باالقتصاد 
اليمني نحو آفـاق عظيمة ويعود بالفائدة 
وهـذا  اليمنـي،  الشـعب  ألبنـاء  الكبـرية 
ا يف إطار تحقيـق األطماع  يأتـي اقتصاديّـٍ
األمريكية عىل ثروات اليمن االقتصادية من 
النفط والغاز والتي كانـت ضمن أجندتها 
ومخّططاتها التآمرية يف شن العدوان عىل 

اليمن. 
وتبلغ كمية احتياطـي الغاز املؤّكـدة يف 
قطـاع ١٨ بمحافظـة مـأرب واملخصصة 
ملرشوع الغاز الذي تقـوده رشكة «توتال» 
٩٫١٥ تريليـون قـدم مربعـة كمـا يوجـد 
احتياطـي آخـر يقـدر بنحـو ٧٠٠ بليون 
قـدم مكعبة، مـع العلـم أن توتـال كانت 
ملزمـة برفد خزينة الدولـة اليمنية بمبلغ 
٥٠٠ مليـون دوالر سـنوياً ولـم تسـتِطْع 
توريـد ما تم االتّفاُق عليـه ويف وقت يقول 
خـرباُء محليـون: إن املبالـغ التي حصلت 
عليهـا توتال خـالل فرتة عملهـا تزيد عن 
٢٥ مليـار دوالر، وهـذا التفـاوت الكبـري 
ناتـج عن عمليات فسـاد كبرية يف السـعر 
املحيل والبيع خارجياً أَدَّت إىل فقدان اليمن 
عـرشات املليارات من الـدوالرات وما زالت 
عمليـات النهـب والسـلب للنفـط والغاز 
اليمني ُمسـتمّرة حتى يومنا هذا وبغطاء 
أمريكي سـعودّي إماراتي يف إطار العدوان 
عىل اليمن والشعب يعاني من انعدام الغاز 
واملشـتقات النفطيـة وبيعـه له بأسـعار 

كبرية. 
 

أدوات خفغئ تزعرعا افذماع
وممـا ال يـدع مجـاالً للشـك أن أمريـكا 
التآمريـة،  مخّططاتهـا  لتنفيـذ  تسـعى 
فمـن ناحيـة تحتـل وتنهب ثـروات الدول 
وتسيطر عليها وتخلق األزمات السياسية 
أدواتهـا  عـرب  واإلنسـانية  واالقتصاديـة 
مـن عمالئهـا وأذنابهـا يف املنطقـة، ومن 
ناحية أُخـرى تّدعي اإلنسـانية وتقديم يد 

العون واملسـاعدة لتلك الدول عرب إرسـال 
املسـاعدات الوهميـة الكاذبـة واملخادعة 
منظماتها  بواسـطة  واملنتهيـة الصالحية 
غري اإلنسـانية، وتّدعي أنهـا راعية لألمن 
والسالم العاملي وهي باألََساس من يستغل 
إْمَكانيـات وخـريات هـذه الـدول وتعيش 
وتنهض عىل استغالل ثرواتها االقتصادية 
وتسعى لتدمري وتجويع الشعوب وشغلهم 

باملنازعات والرصاعات والحروب. 
بينما تسـعى مـن جوانَب أُخـرى لنهب 
ثـروات الشـعب اليمني من النفـط والغاز 
واالسـتيالء عليها ويف نفـس الوقت يعيش 
يف أزمـة اقتصاديـة كبرية نتيجـة صعوبة 
الحصـول عىل أبسـط األشـياء وتتمثل يف 
الحصـول عـىل الغـاز املنـزيل واملحروقات 
النفطية التي أصبحت متطلباٍت أََساسـيًة 
ورضوريًة يف عرصنا الحديـث، فهل تعقُل 
شـعوُب دول العالم ذلك الوضع وهل يعقل 
العمالء ومرتِزقة العدوان أنهم كانوا سـبباً 
يف االحتالل عىل بالدهم والتسبُّب لشعوبهم 
بمعاناة إنسـانية واجتماعيـة واقتصادية 

فاقت التصورات؟! 

* وضغض وزارة المالغئ، ضاتٌإ وباتٌث شغ الحأن اقصاخادي

تقرير

 طحروُع افذماع 
افطرغضغئ السسعدّغئ 
اإلطاراتغئ سطى الغمظ 

وبرواته ضئغٌر وصثغٌط وطا 
زالئ الثطط والمآاطرات 
لاثطغر اقصاخاد الغمظغ 

ُطسامّرًة تاى غعطظا

 السثواُن تثغُره دوُل 
الطشغان فجِض اقجاتعاذ 

سطى البروات السغادغئ 
والسغطرة سطى المعاظأ 
والةجر والمظاشث الئترغئ 

شغ طدغص باب المظثب 
وخطعط افظابغإ وغغرعا 

 تظئأ الحعغث الصائث صئض 
ظتع 20 ساطًا بافسمال 

اقجاسمارغئ الاغ 
تمارجعا دوُل السثوان 

بصغادة أطرغضا والظزاطغظ 
السسعدّي واإلطاراتغ

 إتخائغاٌت سالمغئ تصعل 
إن باَب المظثب أضبُر 

الممرات اجاغسابًا لطسفظ 
الاةارغئ وظاصقت الظفط 

 غساتعُذ باب المظثب سطى 
7 % طظ المقتئ السالمغئ 

وظتع 13 % طظ إظااج الظفط 
السالمغ و10 % طظ تةارة 

الشاز الطئغسغ المسال و21 
ألش جفغظئ وظاصطئ تمر شغ 

اقّتةاعغظ وتسُئُر طظه تعالغ 
12 ططغعن تاوغئ جظعغًا
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العقغُئ ضمسغار حثخغ لضمال الثغظ 

السسعدّغئ.. وصاتئ العرولئ ظتع العقء لطغععد السسعدّغئ.. وصاتئ العرولئ ظتع العقء لطغععد 
وتسرغئ طسارعا الثغاظغوتسرغئ طسارعا الثغاظغ

د. تئغإ الرطغمئ  

 مـن األمور املهمة التي ينبغي إدراكها أن الحمالت 
املغرضـة، التي يشـنها بعض ممن هم محسـوبون 
مـن أبناء جلدتنا حول الواليـة واعتبارها خرافة بعد 
ــة لعقود مـن الزمن باسـم البدعة،  مـا أضلـوا األُمَّ
هـذا التوّجـه ليس عشـوائياً وإنما مدروسـاً بعناية 
وتقف وراءه مراكز دراسـات تابعة للصهيونية، ذلك 
أن اليهود بالدرجة األوىل هم من يدركون جيًِّدا معنى 
ــة  الواليـة وخطـورة ترسـيخ مفهومهـا لـدى األُمَّ
ــة  اإلسـالمية يف مواجهـة مخّططاتهـم لهـدم األُمَّ
وابعادها عن الطريق املستقيم املوصل إىل اتباع أوامر 

اللـه وإقامـة رشعه؛ باعتبَـار أن اليهود ومـا يحملونه من نقمة 
ونفسـية معانـدة بعـد أن تنكروا لنعـم الله عليهـم، حّرفوا دينه 
فاسـتحقوا غضبـه ونقمته، فوقفوا بموقف العـداء للمؤمنني أن 
ينالهم خرياً من ربهم؛ بَسبِب اتباع أوامر الله تعاىل كطريق يوصل 

إىل السعادة والفوز بالدنيا واآلخرة. 
َل  ِكـنَي أَن يُنَزَّ ـا يَـَودُّ الَِّذيَن َكَفُرواْ ِمْن أهـل اْلِكتَِٰب َوَال اْلُمْرشِ  (مَّ
ـن رَّبُِّكـْم  َواللَُّه يَْختَـصُّ ِبَرْحَمِتِه، َمن يََشـآُء،  ـْن َخرْيٍ مِّ َعَليُْكـم مِّ
ــة  َواللَُّه ذُو اْلَفْضِل اْلَعِظيـِم) فهم يدركون أن أول خري تناله األُمَّ
هـو تمسـكها بمبدأ الوالية ومـن أمرنا الله بتوليهـم؛ باعتبَارهم 
ــة ويربطونها بوالية الله ورسوله،  األشخاص الذين يصلون األُمَّ
فكان هذا الضامن الذين تخلوا عنه هو أوىل مراحل اسـتحقاقهم 
يثََٰقُهْم َوُكْفِرِهم بآيَـاِت اللَِّه َوَقتِْلِهُم  لغضب الله (فِبَمـا نَْقِضِهم مِّ
اْألَنِبيَاَء ِبَغرْيِ َحقٍّ َوَقْوِلِهْم ُقلُوبُنَا ُغْلٌف، بَْل َطبََع اللَُّه َعَليَْها ِبُكْفِرِهْم 
َفـَال يُْؤِمنُوَن إِالَّ َقِليًال) فهم كانوا يقـرون بواحدية الله والوهيته، 
وبحقيقة النهج اإللهي كنصوص موضوعية بما فيه من سـعادة 
وخري، لكن إشـكاليتهم كانت تتمثل يف املعيار الشخيص والتسليم 
لشـخص من اختاره الله حتى وهم يف أسـوأ الحـاالت من املهانة 
والترشيـد، والقـرآن الكريم يصـور هـذه الحالة بدقـة متناهية 
برفضهم التسـليم وإشكالية املعيار الشـخيص. فهم لم يستغلوا 
نعمة الله عليهم أن بعث لهم نبياً (داوود) يف أحلك وأسـوأ ظروف 
يمرون بها لينتشـلهم من بؤسـهم وإنما طلبوا منه أن يدعوا الله 
أن يبعـث لهم ملكاً ليقاتلوا تحت إمرته، مع إقرارهم بنبوة داوود 
لكنهـم رفضوا القتـال تحت إمرته، فهم بعنادهـم ال يجدون فيه 
الشـخصية التي تجعلهم يسـلمون له األمـر يف إنقاذهم مما هم 
عليه (أََلْم تََر إىل اْلَمَإلِ ِمن بَِني إرسائيل ِمن بَْعِد ُموَىس، إذ َقالُوا ِلنَِبيٍّ 
لَُّهُم ابَْعْث َلنَا َمِلًكا نَُّقاِتْل ِيف َسـِبيِل اللَِّه، َقاَل َهْل َعَسـيْتُْم إِن ُكِتَب 
َعَليُْكُم اْلِقتَاُل أَالَّ تَُقاِتلُوا  َقالُوا َوَما َلنَا أَالَّ نَُقاِتَل ِيف َسـِبيِل اللَِّه َوَقْد 
ا ُكِتَب َعَليِْهُم اْلِقتَاُل تََولَّْوا إِالَّ قليًال  أُْخِرْجنَا ِمن ِديَاِرنَا َوأبنائنَا، َفَلمَّ
نُْهْم، َواللَُّه َعِليٌم ِبالظَّاِلِمنَي﴾ لتسـتمر إشكالية املعيار الشخيص  مِّ
ورفضهم التسـليم ملن اختاره الله وفضله ملكاً عليهم (َوَقاَل َلُهْم 

نَِبيُُّهـْم إِنَّ اللَه َقْد بََعَث َلُكْم َطالُوَت َمِلًكا َقالُوا أَنَّى يَُكوُن َلُه اْلـُمْلُك 
َعَليْنَا َونَْحُن أََحقُّ ِباْلـُمْلِك ِمنُْه َوَلـْم يُْؤَت َسـَعًة ِمَن اْلـَماِل َقاَل إِنَّ 
اللَه اْصَطَفاُه َعَليُْكْم َوَزاَدُه بَْسَطًة ِيف اْلِعْلـِم َواْلِجْسِم 
َواللُه يُْؤِتي ُمْلَكُه َمْن يََشاُء َواللُه َواِسٌع َعِليٌم) فكانت 
إشكالية املعيار الشخيص وتسـليم بني إرسائيل ملن 
يختاره الله هي أوىل االختبارات التي يسقطون فيها، 
بل أن هذه اإلشـكالية تصـل بهم أحيانـاً إىل مقاتلة 
انبيائهـم وقتلهم، حقداً وحسـداً من عند أنفسـهم 
لتفضيل الله لهم، وهـو ما يجرهم إىل الوقوع يف فخ 

عدم التسليم ألمر الله واستحقاق عقوبته. 
وإشـكالية املعيـار الشـخيص عـرب التاريـخ لـم 
تكـن قـارصة عـىل بنـي إرسائيـل، وإنمـا نجـد أن 
هذه اإلشـكالية كانت سـبباً رئيسـياً لتنكر َكثرياً من 

القرشيني يف بداية األمر باإليَمـان برسول الله. 
َل َهـذَا اْلُقْرءاُن َعَىل َرُجٍل ِمـَن اْلَقْريَتنَْيِ َعِظيٍم،   (َوَقالُـوا َلْوَال نُزِّ
أهم يَْقِسـُموَن َرْحَمَة َربَِّك نَْحُن َقَسْمنَا بَيْنَُهْم َمِعيَشتَُهْم ِيف اْلَحيَاِة 
نْيَـا َوَرَفْعنَا بَْعَضُهْم َفْوَق بَْعٍض َدَرَجـاٍت ِليَتَِّخذَ بَْعُضُهْم بَْعًضا  الدُّ

ا يَْجَمُعوَن). ُسْخِريٍّا َوَرْحَمُة َربَِّك َخرْيٌ ِممَّ
 (أَْم يَْحُسـُدوَن النَّاَس َعَىل َما آَتَاُهُم اللُه ِمْن َفْضِلِه َفَقْد آَتَيْنَا آََل 

إبراهيم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمَة َوآَتَيْنَاُهْم ُمْلًكا َعِظيًما).
وألن اإلسـالم آخر دين، ورسـول اللـه آخر النبيني واملرسـلني، 
فـكان ال بُــدَّ أن يوضح الله تعـاىل لعباده املؤمنـني الطريق التي 
تحصنهـم مـن االنحـراف عن رصاطه املسـتقيم من خـالل مبدأ 

الوالية، كامتداد لنهج النبوة املوصلة لله تعاىل. 
َالُم-، ابن عم رسول  وجعلها يف شـخص اإلَِمـام َعِيلّ -َعَليِْه السَّ
الله، وزوج ابنته فاطمة، بل وجعل منه ومن فاطمة امتداد لنسل 
شـجرة النبوة من آل محمد َوآل إبراهيم إىل يوم الدين، كاصطفاء 

ـة إال التسليم به.  إلهي ال ينبغي لألُمَّ
 (إِنَّ اللـَه اْصَطَفـى آََدَم َونُوًحـا َوآََل إبراهيـم َوآََل ِعْمـَراَن َعَىل 

يًَّة بَْعُضَها ِمْن بَْعٍض َواللُه َسِميٌع َعِليٌم).  اْلَعاَلـِمنَي، ذُرِّ
ــة أي مناص من هذا األمر، أَو التشـكيك  وحتـى ال يكون لألُمَّ
به عهد يف تربية اإلَِمـام َعِيلّ إىل رسـول الله صلوات الله عليه وآله 
وسـلم، وبعد الهجرة أمر رسـول الله أن يتخذه أخـاً عند املؤاخاة 
بني املهاجرين واألنصار مع أن كليهما مهاجران، ثم يرشد رسول 
ــة وأصحابه إىل أمر مهم بحديث املنزلة (يا عيل أنت مني  الله األُمَّ
بمنزلة هارون من موىس إال أنه ال نبي بعدي) ويجعل اإليَمـان أو 
النفاق مسـألة مرتبطة بشخص اإلَِمـام َعِيلّ: (يا عيلُّ ال يحبُّك إال 
ــة أن علياً باب مدينة  مؤمٌن وال يبِغُضك إال منافق)، ثم يرشد األُمَّ

علمه، وعلم رسول الله هو مستمد من الله تعاىل. 
وما إشـهار الواليـة يف حّجــة الوداع قبـل موته صلـوات الله 
عليه وآله وسـلم، إال لكمال الدين، وإتمام الحّجـة عىل املسـلمني 
(لِّيَْقِيضَ اللَُّه أَْمًرا َكاَن َمْفُعوًال لِّيَْهِلَك َمْن َهَلَك َعن بَيِّنٍَة َويَْحيَى َمْن 

َحيَّ َعن بَيِّنٍَة، َوإِنَّ اللََّه َلَسِميٌع َعِليٌم).

شعث حاضر أبع رأس

عىل الرغم من وقاحة الهرولة السـعوديّة نحو الوالء لليُهود، إال أن لتلك الهرولة نظرًة إيجابيًة من 
زاوية معينة، يكون من شـأنها كشف املسـتور للعالم، وتعرية مسار السعوديّة الخياني، الذي دأبت 

عليه منذ عرشات السنني. 
ــة  ففـي الوقت الذي تغلق فيه السـعوديّة أبواب الحرمني الرشيفني يف وجـه الكثري من أبناء األُمَّ

بًة بهم.  اإلسالمية، تفتح تلك األبواب عىل مرصعيها أمام اليهود ُمرحِّ
ة،  ومـع ُكـّل ما يحصل عليه ضيوف ابن سـلمان وأعداء الرحمن «اليهود» مـن االمتيَازات الَخاصَّ
والخدمات الفاخرة املجانية واملاجنة، وتوفري وسائل الراحة لهم، يف هكذا خطوة استفزازية ملشاعر 
ــة لن تصاب باإلحباط أبداً سواٌء أكان تطبيع السعوديّة  املاليني من أبناء أمتنا اإلسالمية، إال أن األُمَّ
مـع اليهـود علنـاً أَو غريه؛ ألَنَّ السـعوديّة وغريها من املمالك لم يسـبق لها أن كانـت رقماً فاعالً يف 
مقارعـة الهيمنـة األمريكية واإلرسائيلية ال من قبـُل وال من بعد، بل كانت هـي وغريها من املمالك 
املطبعـة مع اليهـود، األَداة الطيعة واملطيعة ألمريـكا وإرسائيل، والرافد األََسـاس يف تعزيز الهيمنة 

األمريكية يف املنطقة العربية وال تزال. 

عثا ق جعاه
 

د. شاذمئ بثغئ 

من رحمـِة الله بعبـاده أنـُه اصطفى منهم 

أعالمـاً لدينه، ليكونوا امتـداداً لواليته عىل هذه 

األرض، وأمانـاً ملن تمسـك بهم مـن االنحراف 

والضالل، حتى يمثلوا طريَقُه القويم ورصاطُه 

املسـتقيم، ويجسـدوا يف واقعهـم منهـج الله 

وتوجيهاته. 

 ُسنٌَّة ثابتة عىل مدى التاريخ ال تتعلق بعرص 

معني أَو حقبة زمنية معينة؛ ألَنَّ العدالة اإللهية 

تأبى أن ترتك الناس دون قيادة تقودهم إىل الله، 

فاصطفى الله حمًلة لدينه من أنبيائه ورسـله 

وأوليائه مـن بعدهم الذين يُعدون امتداداً لخط 

الهداية اإللهية، لذا ما كان الله سبحانه وتعاىل 

ــة بعد خاتم أنبيائه ورسـله  أن يدع هـذه األُمَّ

ــة، لذا أنزل  دون ويص وويلَّ يتوىل أمر هذه األُمَّ

عىل نبيـه يف حّجـة الوداع بقوله تعاىل: (يَا أَيَُّها 

الرَُّسـوُل بَلِّْغ َما أُنِزَل إَِليَْك ِمن رَّبَِّك َوإِن لَّْم تَْفَعْل 

َفَما بَلَّْغَت ِرَساَلتَُه َواللَُّه يَْعِصُمَك ِمَن النَّاِس، إِنَّ 

اللََّه َال يَْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفِريَن). 

بالغ مهم بل يف غاية األهميّة، أن جعل رسول 

الله يسـتوقف ما يقارب ِمئة وعرشين ألًفا من 

الحجيـج يف حّجــة الوداع، بالغ لـه تأثري كبري 

ـــة، وعالقـة وثيقـة بمصريهـا  يف حيـاة األُمَّ

وخط سـري حياتهـا، فما كان منـه -صىلَّ الله 

عليـه وآله وسـلم- إال أن خطـب يف ذلك الجمع 

الغفري يف غدير خم خطبته الشـهرية، ورفع يد 

ـَالُم- عاليًا، وهما عىل  اإلَِمــام َعـِيلّ -َعَليِْه السَّ

أقتـاب اإلبل لـرياه ُكـّل النـاس، ويعلم الجميع 

بذلك النبـأ العظيم، حتى يكـون حّجـة عليهم 

وحتـى ال يكـون مـن بينهم مـن يتعلـل بعدم 

رؤية ذلك املشهد البارز، وليعلم بذلك ُكـّل أبناء 

ــة يف مختلف بقاع األرض، وليبلغهم  هـذه األُمَّ

ــة قائالً لهم: (من  بواليـة اإلَِمـام َعِيلّ عىل األُمَّ

كنت مـواله فهذا عيل مواله، اللهم واِل من وااله 

وعـاِد من عاداه، وانرص مـن نرصه واخذل من 

خذله). 

ــة  ومن هـو الجديـر بوالية أمـر هـذه األُمَّ

بعد رسـول الله غري اإلَِمـام َعِيلّ؟! ليس سواه، 

ملـا يحملـه من مؤهـالت أهلتـه ألن يصل هذه 

املنزلة العالية من الله ورسوله (رجل يحب الله 

ورسوله، ويحبُه الله ورسوله). 

 ومـن هو جدير أَيْـضاً ألن يكون حامًال لهذا 

الدين ومجسداً للقرآن الكريم سواه؟!

 (عيلٌّ مـع القرآن والقرآن مع عيل لن يفرتقا 

َّ الحوض).  حتى يردا َعَيل

وقـد تجلت بشـكل كبـري أهميّة ذلـك البالغ 

ــة عنه ولم تتمسـك  عندمـا أعرضت هذه األُمَّ

به، ولم تتمسك بوصية رسـول الله -صىلَّ الله 

عليه وآله وسـلم-، وتولت مـن لم يأمر الله وال 

رسوله بتوليهم مع علم من حرض يف ذلك اليوم 

بأهميّة ما يقوله رسـول اللـه، ويعلمون جيًِّدا 

من هو اإلَِمـام َعِيلّ ومنزلته منه، لكنهم تنكروا 

ملا قاله وأعرضوا عنه، لذا انترش الضالل عندما 

تولـوا من سـواه، وحلـت والية الطاغـوت بدًال 

ـة  عن والية الله وواليـة أوليائه، ولن تعود لألُمَّ

عزتها وكرامتها واستقالليتها إال بتويل اإلَِمـام 

َعِيلّ ال سواه، ومن بعده أعالم الهدى من آل بيته 

األطهار. 
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الئقُغ الثالث

طا الفائثُة طظ التب إَذا أخئح الضابعُس تصغصًئ؟! طا الفائثُة طظ التب إَذا أخئح الضابعُس تصغصًئ؟! 

خفاء السططان  

ُز الساحة، يُنادى بَمن قد ابتعد عن الساحة  يجتمُع الناُس وتُجهَّ

ت أقتاُب اإلبل، ليعِلَن رسـوُل الله  أن يعـودوا أدراَجهـم بعد أن ُرصَّ

حينها نبأَ السماء والوصية الخالدة، بعد اجتماع الناس عىل صعيد 

واحد ويف وقـت الظهرية ويف حرارة الشـمس ينفذ النبي -صلوات 

ــة  الله عليه وآله- وحي السماء بأن يبلغ ما أمر بإعالن ويص األُمَّ

وويل أمرهـا األجدر واألرقى بحمل املسـؤولية من بعد رسـول الله 

-صلـوات الله عليه وآله-، يتَحّرك الكثـري فيما بعد لتهنئة اإلَِمـام 

َعـِيلّ، يتناقـل اآلالف حديث الوالية ليتحول فيمـا بعد ألعظم نص 

تناقلته جميع الكتب السنية أكثر من نظريتها. 

اإلَِمـام َعِيلّ مهجة رسول الله وحبيبه ووصيه، عيل الطفل الذي 

احتضنـه رسـول الله، مضغ الطعـام له كان اليـد الحانية له، ثم 

الشاب اليافع التقي النقي الذي يزوجه رسول الله ببضعة روحه، 

واملجاهـد الذي قاسـم رسـول الله ُكــّل مراحل حياتـه بجهاده 

ونضالـه ضد الكذب والكاذبني واملنافقني والفاسـقني، فكثري من 

األحاديث التي ذكرها رسـول الله -صلوات الله عليه وآله- يف حق 

ـَالُم- تُدلل عىل قربه اإليَمـاني من رسـول  اإلَِمــام َعِيلّ -َعَليِْه السَّ

اللـه فَهـا هو يقول عنه: (يا عيل ال يحبك إال مؤمن وال يبغضك إال 

منافق) ونحـن اليوم فيما نواجه من حمالت تضليلية نرى الكثري 

ـَالُم- وممن  ا ممن يبغضون حتى ذكر اسـم عيل -َعَليِْه السَّ ِجــدٍّ

حولـوا تأويل حديث الوالية، ليتم أخريًا تفسـريه بأن املقصود منه 

هو أن يعلن أنه يحب عيل والغريب أن يتم التحشـيد الكامل وعمل 

الرتتيبات إلعالن الوالية ثم يفرس أن يقول النبي: يا أيها الناس أنا 

حبيبكم فأحبوا عيل! 

كما أن رسول الله قد قال فيه: (أنا مدينة العلم وعيل بابها فمن 

أراد املدينة فليأتها من بابها) فهو باب مدينة علم الرسـول، ومن 

أعظـم ما قدمـه اإلَِمـام َعِيلّ عهدُه ملالك األشـرت الذي أثبت فيه أن 

الديـن للمجتمع وأن الدين للدولة وأن الدين يتدخل يف أكرب وأصغر 

أروقة مؤّسسـات الدولة نافيًا بذلك ُكـّل نظريات أُولئك الباحثون 

عن الدسـاتري من الـرشق والغرب الذين يعتقدون بأن اإلسـالم يف 

أروقـة املسـاجد فقط، بينما اإلسـالم كافيًـا وكامـالً مكتمالً لم 

يـدع أي يشء دون أن يسـتفيد منـه العاملني، فعندمـا ترك الناس 

هـذا الباب باتوا يتسـولون أبواباً أُخرى ال تجـدي وال تنفع، أبواب 

يطرقونهـا خوًفـا مـن أن تصيبهم دائـرة، فهنالك بـاب التطبيع 

والوالء لليهود وبشـدة وبكل الوسـائل وإن كان عىل حساب الدين 

واألعـراف واملبادئ، وباب املسـخ والتضليل واإلفسـاد، وكثري من 

األبواب التي ال تزيد املرء إال تيًها وضياعاً. 

(هـذا عيلٌ مواله) يف إشـارة عظيمة جاءت بعد تسلسـل عظيم 

(إن اللـه موالي وأنا موىل املؤمنني)، َحيـُث يرصح النبي -صلوات 

الله عليه وآله- أن هذا النبأ لم يكن من تلقاء نفسه بل جاء بوحي 

وأمر إلهي، قال تعاىل: (يا أيها الرسـول بلغ ما أنزل إليك من ربك) 

َالُم- هو امتداد خط الوالية  فهذه اإلشـارة تعني أن عيل -َعَليِْه السَّ

وحبـل الله املتني وأحد الثقلني التي لـن تضل ولن تضيع بإتباعها 

والسـري عىل خطاها ونهجهـا ونهج من هم كأمثـال عيل يف ُكـّل 

عرص، ففي حديث عظيم لرسـول الله مخاطبًا به عمار بن يارس 

قائالً له: (يا عمار إذَا سـلك الناس واديًا وسـلك عيل وادياً فاسـلك 

وادي عـيل) ليقـول بذلك ألمته أن من يسـريون عـىل نهج عيل يف 

جهـاده وصدقـه وإيَمـانه هم من يتحّقق عـىل أيديهم نرص دين 

اللـه ومن يحّقـق الله عىل أيديهـم الغلبة، مصداًقا لقـول الله عز 

وجل: (ومن يتوَل الله ورسـوله والذين ءامنوا َفـإنَّ حزب الله هم 

الغالبون). 

ـَالُم- يف ُكـّل زمـان، باتت  ـــة إىل عـيل -َعَليْـِه السَّ حاجـة األُمَّ

ـَالُم-  ــة إىل الواليـة الحقيقية لِإلَمـام َعِيلّ -َعَليِْه السَّ حاجـة األُمَّ

حاجة ماسـة فالوالية تمثل حصانة لها من االنجرار وراء الهرولة 

املخزيـة للحكام العرب وراء والية اليهود فمـا نراه اليوم من عزة 

ونرص ورباطة جأش ملحبي اإلَِمـام َعِيلّ واملتولني له ليس إال تجليٍّا 

لدعاء رسـول اللـه: (اللهم واِل مـن وااله وعاِد من عـاداه وانرص 

مـن نرصه واخذل مـن خذله) فها نحن نرى أنصـار عيل يف اليمن 

ولبنـان والعراق وإيران الذين يمثلون عصا غليظة كارسة لظهور 

أعداءها، بينما يف املشهد اآلخر نرى الخذالن والخزي ألولياء اليهود 

كأمثال العليمي الذي لم تقبل أمريكا حتى بإدَخاله من باب قرص 

الحجاز فنرى بذلك تجيل لقوله (واخذل من خذله). 

اليـوم نحن أَيْـضاً بحاجة إىل اتباع عيل إتباعاً صادًقا ال يشـوبه 

ـَالُم-  كذبًا وال رياء وال نفاق، واتباع من هم امتداد لعيل -َعَليِْه السَّ

فَهــا هو السـيد القائد/عبدامللك بدر الدين الحوثـي، يلقي علينا 

ـة جده يف  كالماً كالدرر عزيز عليه ما عنتنا، عزيز عليه أن يرى أُمَّ

مستنقع الرتاجع والتيه املخزي؛ فلكي ال نتلقى هذه الدرر كالبعر 

علينـا أن نعي وأن نفهم أن والية الله ممتدة وُمسـتمّرة حتى بعد 

ـَالُم- فالوالية اإللهية هي حبله  استشـهاد اإلَِمـام َعِيلّ -َعَليِْه السَّ

املتـني الذي ال ينقطع حتى قيام السـاعة، وعىل الجميع بمحاولة 

تقييم أنفسهم من خالل الدروس واملحارضات ما لم فلن نكون إال 

صفًرا يضاف إىل أصفار كثرية َمألت هذا العالم. 

إضرام المتاصري

تجول الرجس بكل أريحية يف أقدس األرايض 

عىل وجـه األرض، وبـني الجموع التـي كانت 

تؤدي شـعرية (الحج)، ومـن مكة إىل عرفة إىل 

َحيُث أصبح الحلـم الصهيوني حقيقة، وتحت 

رعاية مملكة آل سـعود والتي تسـرتت بغطاء 

سيايس هو األقذر من نوعه تنفيذاً لوعد رسي 

يشـبه وعد بلفور املشـؤوم، َحيـُث وقد مرروا 

صفقـة القـرن ودنسـوا مقدسـات اإلسـالم، 

ويتعـذرون بعـدم إعالنهـم للتطبيـع بشـكل 

رسـمي بعـد!! فيمـا يشـبه اللعـب بأعصاب 

النـاس الذين باتـوا ينتظرون اإلعـالن فقط!! 

َوإذَا لم يكن هذا تواطؤاً فماذا نسميه؟! 

أخـريًا قالها وبكل حفـاوة: «أصبـح الحلم 

حقيقـة»، وهو يصول ويجول بني حجاج بيت 

الله الحرام!! فتلـك جملة انرشحت لها صدور 

الصهاينة، وتألم لوقعهـا ُكـّل من يف قلبه ذرة 

مـن غرية عـىل دينه ومقدسـاته، َحيـُث ضاع 

الهدف الحقيقـي من الحج ولم تعـد التلبيات 

تحّقق شـيئاً يف ظـل وجود النظام السـعودّي 

املتصهني. 

لـو رجعنا إىل القـرآن الكريـم، وتأملنا يف ما 

وجه اللـه به وإقامـة الحّجـة عـىل املؤمنني، 

لعرفنا الخطورة الكامنة للخطوات الصهيونية 

يف مكـة املكرمـة، مـن َحيـُث الزمـان واملكان 

وانتقاء الجمل املسـتفزة، فـالله تعاىل قد حرم 

تلك البقاع املقدسـة عـىل اليهود وقـال عنهم 

رجس، وحـذر من دنّوهم من املسـجد الحرام 

ام رسـول اللـه -صلوات  بعد عـام الفتـح أَيـَّ

الله عليه وآله- لكـن، حني ُغيب مفهوم الحج 

أهملـت حقيقـة خطـورة اليهـود وعدائهـم 

للمسـلمني، فالغاية من الحـج هي الرباءة من 

اليهـود ومـن أعـداء الله بشـكل عـام، ورجم 

الشيطان وجميع مشـاريع الفساد واالنحالل 

وكل ما يخل بكرامة الدين، لكن ما يحدث اليوم 

هو مناف لهذا كلـه، والحقيقة الواضحة هي: 

يهودية النظام السـعودّي واستهتاره بقدسية 

املقدسـات اإلسالمية، ليس يف مكة فقط، بل يف 

القدس أَيْـضاً. 

ما يحدث اليوم ليس باألمر السهل، وال يجب 

أن يمـر مـرور الكـرام!! فهذه الخطـوة كانت 

بمثابة جس نبض املسـلمني مـن قبل اليهود، 

لكن ما يبدو هو أن الحـرب الفكرية اليهودية 

عىل املسـلمني قـد نجحت أخـريًا، فقد الحظنا 

ـة اإلسـالم  الجمـود والخنوع للكثريين من أُمَّ

تجاه هذا األمر كما حدث تجاه تدنيس القدس 

من قبل، فاألمر أصبح اعتيادياً لألسف الشديد، 

لكـن ما نتجاهلـه هو أن سـيطرة اليهود عىل 

العقـول واملعتقـدات هي سـيطرة عىل األرض 

والشـعوب بشـكل مؤّكـد، ولنعـي أن هذا هو 

الهدف من «التطبيـع» وتمهيداً لتوطيد عالقة 

العبودية ما بني املسـلمني والكيان الصهيوني 

الشيطاني. 

أخرياً:

هو سـؤال نطرحه عـىل النظام السـعودّي 

املنحـرف عن الديـن: هل هـذا اإلرسائييل الذي 

قـام باقتحام الحج وتدنيسـه قد قام بفحص 

الكورونا قبل أن يدخل مكة املقدسـة؟! أم أنه 

مسـتثنى من تلـك اإلجـراءات والعوائـق التي 

توضع أمـام الحجاج املسـلمني فقط؟! فهذه 

األعـذار الحقرية والتافهة والتي سـكتت عنها 

ــة اإلسـالم أصبحت مكشـوفة، َحيُث منع  أُمَّ

املسـلمون عـن الحـج السـتهداف الفريضـة 

وتجمع املسـلمني تحـت لواء راية اإلسـالم يف 

مؤتمر هو األكرب واألعظم. 

نتمنى أن تكون الرسالة قد وصلت، وأن يعي 

املسلمون بأن مكة املكرمة ليست ملكاً للنظام 

السعودّي الصهيوني وال لغريهم، هو بيت الله 

الحـرام املقدس مـزار لجميع املسـلمني دون 

غريهـم، وقد وجب عىل املسـلمني تحرير مكة 

من دنس بني سعود خدام املرشوع الصهيوني، 

كمـا وجب ذلك عىل مجاهـدي محور املقاومة 

عىل وجه الخصوص.. والعاقبة للمتقني. 

غععديٌّ طساٍد 
لقجقم شغ طّضئ 

المضرطئ! 
شاذمئ الحاطغ 

 

يف األرض املقدسـة واملطهـرة يتجول 

قتلـة  ويتجـول  والصهاينـة  العراِبـدة 

األبرياء بـدون أي اعـرتاض، حّققوا ما 

أرادوا أن يصلـوا إليـه عـىل مِر السـنني 

ونالـوا مبتغاهـم يف الوقـت الـذي كان 

 (GIL TAMARI) يجب فيـه أن يُردعوا

مـن أن يزور مكة املكرمة ويوثق رحلته 

الطويلـة فيهـا ويصعـد جبـل عرفات 

ويتجـول يف أنحـاء ِمنـى ويوثـق ذلـك 

بعدسة كامريته التي وثقت رحلته أثناء 

موسم الحج. 

ِلمكـة  كبـريًة  إسـاءًة  يُعتـرب  وهـذا 

املكرمة. 

بـات الصهاينـُة الـذي لطاملـا كانـوا 

أعداء للِه ورسـوله وللمؤمنني يتجولون 

ِبسـاحات مقدسـة كانـوا يهابـون أن 

يتواجـدوا فيها؛ بَسـبِب مـا كان الدين 

يحرص ويمنع دخلوهم.. 

باتوا اآلن أحراراً فيها وأصبحت محتّلة 

ِمـن ِقبلهم من دون أن يّرصحوا بذلك أَو 

أن يتم اعرتاضهم أَو منعهم. 
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عظادي طتمث
يُعتـَربُ الدُّعاء بالنسـبِة لجميع البـرش عىل وجه 
األرض، مؤمنـون كانـوا أم ال، حالـة فطريـة فُطر 
اإلنَْسـان عليها ومدرك حقيقـة أنَُّه مخلوٌق ضعيف 
كما قال الله تعاىل:{َوُخِلَق اْإلِنَْسـاُن َضِعيًفا}[سورة 

النساء 28]. 
لكن بالنسـبِة للمؤمـن فهو يعيش واقعـاً آخر، 
يرى يف الدُّعـاء صلة وثيقة بينه وبني الله ال تنقطع 
وال يغفل عنهـا، ويعترب مناجاته لله وقوداً يشـعل 
يف نفسـه مشـاعر الحب لله والتقديـس والتعظيم 
والتنزيه لـه، وقوداً يمّده بالطاقِة اإليَْمانية ويقربه 
من ربّه أَْكثَـر، ودعاؤه لله حالة مستمرة ينهجها يف 

حياته وال ينفكُّ عنها.. 

 طعصسُه طظ السئادة: 
يغفـُل املسـلمون عن االلتفـات لهـذِه الفريضة 
املهمـة التي مـن خاللها تُجّسـد العبودية الحقيقة 
للـه؛ حينما يقف اإلنَْسـان بـني يدي اللـه، يدعوه، 
يلجئ إليه، يستعني به، يتوجُه إليه خاشعاً متذلالً.. 
فالدُّعـاء جزء أسـايس ال يمكـن تجزئته وفصله 
عن بقيـة العبادات األُْخـَرى واعتباره نافلة ثانوية، 
بـل كما ورد يعتـرب “ مخ العبادة ”؛ لكـن الدُّعاء يف 

مقام العمل والذي ال يرتافق معُه تقصري وتهاون. 
ومـن عظمة الله أن جعل مـن الدعاء مظهر من 
مظهر رحمته بعباده عندما جعله سـهالً ميّرساً، يف 
ُكـّل حاالت اإلنَْسان، وأينما كان، يستطيع أن يدعو 
هيد القائد - ِرْضــَواُن اللِه َعَليْـِه -:- الله، يقول الشَّ

ُق َواْلَمْغـِرُب َفأَيْنََمـا تَُولُّـوا َفثَمَّ  [{َوِللَّـِه اْلَمـْرشِ
َوْجـُه اللَِّه إِنَّ اللََّه َواِسـٌع َعِليٌم}(البقرة:115)ليفهم 
اإلنَْسـان املؤمن بأنه ليس هناك فقط وجهة معينة 
فإذا توجـه بالدعاء إليها يمكن أن الباري يسـمعه 
ويسـتجيب لـه لكن إذا توجه كـذا أَْو كذا يمكن أنه 
ال يسـمعه! أينما تولوا فثم وجه الله {إِنَّ اللََّه َواِسٌع 

َعِليٌم}] “الدرس السابع - مديح الُقـْرآن”. 

 اإلْغَمان واقجاةابئ هللا أجاجني لصئعل الثساء:
يقول عزَّ ِمن قائل: {َوإِذَا َسأََلَك ِعبَاِدي َعنِّي َفِإنِّي 
اِع إِذَا َدَعاِن َفْليَْسـتَِجيبُوا ِيل  َقِريـٌب  أُِجيُب َدْعَوَة الـدَّ

َوْليُْؤِمنُوا ِبي َلَعلَُّهْم يَْرُشُدوَن}[سورة البقرة 186]
ليستجيب الله ما تدعوه به هناك رشوط، األوَّل:

“ َفْليَْستَِجيبُوا ِيل ”، ولرشح هذه النقطة سأطرح 
سـؤال واحد فقط عىل كٍل منا تقديـم إجابة له مع 
نفسـه وهو: كيـف نريد مـن الله أن يسـتجيب لنا 

ونحن ال نسـتجيب له فيمـا أمرنا ولسـنا ممتثلني 
هنا به؟ قضية مفروغ منها يف سـنة الله ويف  ملـا وجَّ

كتابه. 
ـهيد  ط الثَّانـي: “ َوْليُْؤِمنُوا ِبي ”، يقول الشَّ الرشَّ

القائد - رضوان الله عليه:-
[مسـألة اإليَْمان بالله كما نقول أَْكثَـر من مرة: 
النـاس جميعاً مؤمنـون بالله، مؤمنـون بأن الذي 
خلـق السـموات واألرض هو اللـه، وأن الذي خلقنا 
هو الله، وأن الذي يدبر شـئوننا هو الله، لكن يوجد 
هنـا مطلب يف اآلية هذه، وآيـات أُْخـَرى، تذكري بأن 
املطلـوب إيَْمان حقيقـي، وإيَْمـان واٍع. أنت عندما 
يقـول الله ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل لك: أن تؤمـن به، أن 
تؤمن مـاذا؟ يعني أنـه إلهنا. وما يرتتـب عىل هذه 
القضية من أشـياء كبرية يف عالقتك به، ويف عالقتك 
بالحياة هذه كلها، أنه اإلله، أنه امللك، أنه رحيم، أنه 
عزيز، أنه قوي، كلما تعني أسماؤه الحسنى، إيَْمان 
عمـيل، إيَْمان واعـي]. “الدَّرس التَّاسـع من دروِس 

رمضان”. 

 املآطظ ق غئتث له سظ بثائَض بسغثًا سظ اهللا: 
بطبيعة الحياة أنَّ اإلنَْسان يمر فيها بضيق وعرس 
وشـّدة وكرب وصعوبات، نجد أغلـب النَّاس - نظراً 
لقلة املعرفة باللـه - يتوجهن لطرق أبواب اآلخرين 
ويسـتنجدون بهم ويسـألونهم حاجتهم ويجدون 
هـم، لكن املؤمنني  فيهم سـبيل يرسهم وتفريج همِّ
الواعني يعيشـون حالًة أُْخـَرى، حالة سـليمة تدلل 
عـىل أنَّ إيَْمانهم إيَْماناً صادقـاً، يدركون أن الله هو 
من بيـده الخري كّله، وهو من يدبر شـؤونهم، وهو 
الرَّازق، املنعم، الرحيم، الرَّحمن، يتوجهون إىل قبلته 
ويلجؤون إليه ويطرقون أبواب سماواته ويسألونه 
حاجتهـم ويطلبونـه العون، ال يتخبطـون بالبحث 
عّمـن ينقذهم فيصطدمـون بجدار الباطـل وأهله 

فيكسبون الذِّلة بديالً عن العزَِّة التي نشدوها.. 
يقـول الشـهيد القائـد - رضـوان اللـه عليه -: 
[الدعـاء يعرب عن أن نفسـيتك يف حالة مسـتمرة يف 
االلتجاء إىل الله، والتوكل عىل الله، واالستعانة بالله. 
اإلنَْسـان الذي يذهل عن موضوع الدعاء معنى هذه 
بأنه ماذا؟ مسيطر عىل مشاعره نسيان الله، عندما 
تكون ذاهالً عن الدعاء لله ألسـت بطبيعة الحال يف 
كثري مما يمر بك ستتلفت يمني وشمال وإىل الناس، 
وإىل النـاس كيفما كانـوا، وتكون حريصـاً عىل أن 
تقيض حاجتك ولو عىل يد إنَْسـان ال يقيض حاجتك 
إال بمـا يقابلهـا من دينك؟. فعندما يكون اإلنَْسـان 
منقطعـاً إىل الله، ويدعو الله باسـتمرار، وكلما مر 

بـه من ظروف، كلمـا مر به من مهـام، يف ُكـّل أمر 
مـن أموره، يف ُكـّل قضية من قضاياه دائم االلتجاء 
إىل الله، هذه نفسـها تمثل حالة من االسـتغناء عن 
أطـراف ربما قد يكون رجوعـك إليهم فيه إذالل لك، 
وفيـه بيع لدينك، وفيـه دخول يف باطـل]. “الدَّرس 

التَّاسع من دروِس رمضان”.

 سقصاُه باجاصاطئ اإلْظَسان يف التغاة:
اإلنَْسان يف مجال هدايته وصالح أعماله وارتقاءه 
يف اإليَْمان وزكاء نفسه، ال يتصّور أن قضية التَّوفيق 
بيده بقـدر ما التزم وعمـل، ال، فجميعنا معرضون 
ـقوط والخذالن واالنحـراف مالم نحظى  للزلل والسُّ
برعاية الله، بمعيته؛ فلذلك كان العالقة الكبرية بني 
هيد القائد  الدعاء وبني استقامة اإلنَْسان، يقول الشَّ

- رضوان الله عليه -:
[واإلنَْسـان بحاجة إىل أن يكون دائـم الدعاء لله 
يف هـذا املجال خاصة تدعو الله بالتوفيق، تدعو الله 
أن يرزقك االسـتقامة، تدعو اللـه أن يرزقك الصرب؛ 
ألن ُكــّل أمورنا، وكل شـؤوننا يف هـذه الدنيا كثري 
منهـا يعرضنا لالنحـراف عن خط االسـتقامة، كم 
يمر اإلنَْسـان يف حياته بمواقف، وكم نرى من أناس 
كثرييـن ينحرفون عن خط االسـتقامة يف كثري من 

مواقفهم]
“من درس إِنَّ الَِّذيَن َقالُوا َربُّنَا اللَُّه ثُمَّ اْسـتََقاُموا 

 .”
 

 الثساء واملسآولغئ الةعادغئ:
يف مياديـن الجهاد املقّدس يف سـبيل الله إلزاحة 
الظاملني ونرصة املسـتضعفني ودفـع رشور الكفر 
وقمـع الطغيـان؛ يحتـاُج املجاهد وهـو يف ميدانِه 
الـذي يتَحــّرك فيـه فتواجهـه صعوبات  الَعمـيلّ 
وشـدائد ومواقـف يحتـاج حاجة ُملحـة أن يطلب 
ـرب والنَّرص، أن يسـأل الله  مـن الله التثبيـت والصَّ
باً بندقيتُه وسـالحه نحو العدّو أن يسدد  وهو مصوِّ
رميتـُه؛ فاملؤمن وإن كان مجاهـداً ال يعني أنه هو 
من يحصـد النَّرص باعتمـاده واتكالِه عـىل قدراته 
فينكل هو باألعداء أيّما تنكيل، ال؛ الله - جلَّ شـأنه 
- يربينـا يف كتابِه الكريـم كمجاهدين عىل طريقة 

الربِّيون:
{َوَما َكاَن َقْوَلُهْم إِالَّ أَْن َقالُوا َربَّنَا اْغِفْر َلنَا ذُنُوبَنَا 
نَا َعَىل اْلَقْوِم  اَفنَا ِيف أَْمِرنَا َوثَبِّْت أَْقَداَمنَا َوانُْرصْ َوإِْرسَ

اْلَكاِفِريَن}
[سورة آل عمران 147]

وألنَّ النـرص من عند الله وبيـده وبإذنه، يحتاج 

املجاهدون أن يطلبوه منه وأن يتسـببوا له بالعمل 
الصالـح والجهاد الصـادق {يَا أَيَُّها الَِّذيـَن آَمنُوا إِْن 
ْت أَْقَداَمُكْم}[سـورة  ُكْم َويُثَبـِّ وا اللَّـَه يَنُْرصْ تَنْـُرصُ

محمد 7]
إذن الدُّعاء، مهم يف ُكــّل املقامات واملجاالت وال 

غنى لإلنَْسان عنه. 

 الثُّساء وحعر رطدان املئارك:
فرصـة  واملؤمنـات  املؤمنـون  أيُّهـا  رمضـان 
مـن فـرص الله التـي يمنحهـا لإلنَْسـان، وللدعاء 
خصوصيته املميزة والقيِّمة فيه، وليس حديثي ذو 
هيد القائد - رضوان الله  أهمية أَْكبَـر مما قدَّمُه الشَّ
عليه - من هدى ونور، لذلك نستعرض ما قالُه فيما 

يتعّلق بهذه النقطة:-
[أليس الصيام يبدو وكأنه يريد أن نجوع ونظمأ 
طول النهار؟ فتنظر إليه بأنه يعني: قضية مصيبة 
علينـا؟ ال. يجب أن تكرب اللـه عىل ما هداك إليه، أن 
رشع لـك هذه الفريضـة؛ ألنَّه عندما يرشع شـيئاً 
لك، ويـرشع لعبـاده، فكل مـا يرشعه لهـم، كلما 
يهديهـم إليـه، كلما هو نعمـة كبرية جـداً عليهم، 
نعمـة عظيمـة جـداً عليهم. الصيـام له أثـر فيما 
يتعلـق بصفاء وجدان اإلنَْسـان، وذهنيته، ويحس 
اإلنَْسـان يف شـهر رمضان، أليس الناس يحسـون 
وكأنهم أقرب إىل الله من أي وقت آخر؟ هذه فرصًة 
للدعاء، تالحـظ كيف أن الصيام مهـم فيما يتعلق 
بالُقـْرآن الكريم، الُقــْرآن الكريم مهم فيما يتعلق 
بمعرفـة الله حتى يجعلك تشـعر بالقـرب من الله 
ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل. إذاً فمن اإليجابيات الكبرية له: أن 
تلمس يف نفسـيتك صفاء لذهنك، مشاعرك مشاعر 
دين، مشـاعر قرب من الله، أن تدعو الله ُسبَْحانَـُه 
ي َقِريـٌب} ي َفِإنـِّ َوتََعـاَىل{َوإِذَا َسـأََلَك ِعبَـاِدي َعنـِّ

(البقـرة: من اآليـة186). هذه مـن النعم العظيمة 
ال يحتـاج اإلنَْسـان أوالً يبحـث عن جهـاز اتصال، 
يبحث كم الرقم التابع للسـماء الفالنية، أَْو تحتاج 
إىل أن تصعـد إىل أعىل قمة مـن الجبال تدعوه. أينما 
كنـت، ويف أي وضعية كنت، فهـو قريب منك. هذه 
من األشـياء التي ينفـرد بها املؤمنـون، ينفرد بها 
املؤمنـون عندما يكونون بالشـكل الذي ينقطعون 
عن تويل أي طرف آخر إال تويل الله ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل، 
ومن أمر بتوليهم يف سبيل توليه].  “الدَّرس التَّاسع 

من دروِس رمضان”.
 أسأُل من الله الهداية والتَّوفيق والثَّبات، والعون 

داد والرَّشاد، وُحسن الخاتمة باالستشهاد..  والسَّ
 والعاقبـُة للمتَّقيـن. 

الثُّسـاُء طظ وجعِئ ظزر الُصـْرآن

العمل ال بد منه وإال فسـيصبح علم اإلنَْسان وزراً، سيصبح علم 
اإلنَْسـان وباالً عليه وعىل الدين وعىل األمة أيضاً؛ ألن العالم يصبح 
قـدوة تلقائيـاً لآلخرين ولو ملجموعـة من الناس الذيـن يعرفونه، 
يصبـح قدوة لهم وإن لم يكن يتحدث معهم.. فهم يقولون: [نحن 
بعد فالن، إذا كان فالن سـيتحرك فنحن معه إذا كان فالن قد ريض 
بهذا فنحن معه]. وأحياناً يقولون: [لو كان هذا صحيحا لكان فالن 
عامالً به، لو كان صحيحا ملا كان فالن قاعدا عنه] وهكذا سيصبح 
حامـل العلم قـدوة تلقائيا؛ فإمـا أن يكون قـدوة يف الخري قدوة يف 
العمل، وإال فسيكون قدوة لآلخرين يف اإلهمال والتقصري والقعود، 
ويكـون هـو يف الواقع قـد ال يفهـم أنه هكـذا، ينظر النـاس إليه 
ويقتدون به يف هذا املجال أو ذاك يظن أنه ساكت والناس ساكتون، 
فيفرس سـكوت الناس أنه سـكوت تلقائي وأنهم مقرصون، وهم 
يفرسون سـكوته أنه سـكوت علمي، أنه هو أدرى وأعلم؛ فيكون 
هـو والناس الذيـن ينظرون إليه متهادنني فيمـا بينهم، قد يلقون 
الله ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل فيكتشف لهم حينئذ التقصري الذي كانوا عليه 

جميعاً. 
العمُل هو محط رضوان الله ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل، وارتبط به وعىل 
وفقـه الجزاء يف اآلخرة، والجزاء أَيْضاً يف الدنيا قبل اآلخرة. فإذا كنا 
نريد من طلب العلم هو: أن نحظى برضوان الله ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل 
فمعنـى ذلك أن تتجـه أوالً إىل معرفة الله بشـكل كايف، نتعرف عىل 
الله بشـكل كايف، نحن معرفتنا بالله ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل قارصة جداً، 
معرفتنا بالله ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل قليلة جداً بل ويف كثري من الحاالت أو 
يف كثري من األشياء مغلوطة أَيْضاً ليس فقط مجرد جهل بل معرفة 
مغلوطـة، نتعرف عـىل الله ثم نتعرف عىل أنفسـنا أيضاً يف ما هي 
عالقتنا بالله ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل نرسخ يف أنفسنا الشعور بأننا عبيد 

لله، نعبِّد أنفسـنا لله. وأن يعبِّد اإلنَْسـان نفسه لله معناه يف األخري 
أن يسـلِّم نفسـه لله، فيكون مسـلِّما لله ينطلق يف كل عمل يريض 
اللـه باعتباره عبداً لله همه أن يحصل عـىل رضوان الله، ويتعامل 
مع الله ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل باعتباره هو ملكه وإلهه وسيده ومواله. 
يف هذه الحالة يكون اإلنَْسـان أقرب ما يكون إىل اإلخالص، ويف هذه 
الحالة يكون اإلنَْسان قد رسم لنفسه طريقاً يسري عليه هو نفسه 
الذي أمر الله به رسوله (صلوات الله عليه وعىل آله) عندما قال له: 
يَك  {ُقْل إِنَّ َصالِتي َونُُسِكي َوَمْحيَاَي َوَمَماِتي ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِمنَي ال َرشِ

ُل اْلُمْسِلِمنَي} (األنعام:163:162).  َلُه َوِبذَِلَك أُِمْرُت َوأَنَا أَوَّ
هذه هي الغاية، وهذا هو الشعور الذي يجب أن يسود عىل نفس 
كل واحد منا، ويسـيطر عـىل نفس كل واحد منا. {ُقـْل إِنَّ َصالِتي 
َونُُسـِكي} عبادتي بكلها {َوَمْحيَاَي َوَمَماِتي}حياتي هي {ِللَِّه} كما 
أن صالتـي لله، ونسـكي: عباداتي كلها لله، كذلـك حياتي هي لله 

ومماتي أيضاً هو لله. 
ومعنى أن حياتي لله: أنني نذرت حياتي لله يف سبيله يف طاعته، 
ومماتـي أَيْضـاً لله، كيف يمكـن أن يكون موت اإلنَْسـان لله؟ من 
الذي يستشعر أن باإلمكان أن يكون املوت عبادة؟ وأن يكون املوت 
عبـادة عظيمة لله ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل يجـب أن تكون أيضاً خالصة 

يَك َلُه َوِبذَِلَك أُِمْرُت}(األنعام: من اآلية163).  كما قال: {ال َرشِ
كنـا ننظر للمـوت كنهاية بينما هنـا الله ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل الله 
ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل يقـول لرسـوله: {َوَمْحيَـاَي َوَمَماِتـي ِللَّـِه َربِّ 
اْلَعاَلِمـنَي} سـأنذر موتـي للـه، فحياتي كلهـا لله، فسـأحيى لله، 
ُل  وسـأموت لله {َوِبذَِلَك أُِمْرُت} الحظوا هذه: {َوِبذَِلـَك أُِمْرُت َوأَنَا أَوَّ
اْلُمْسـِلِمنَي}(األنعام: مـن اآلية163) فكل املسـلمني الذين يقتدون 
برسـول اللـه (صلوات اللـه عليه وعىل آلـه) ال بـد أن يحملوا هذا 

الشعور، ال بد أن تكون عبادتهم لله عىل هذا النحو: فتكون حياتهم 
لله، ويكون موتهم أيضاً لله. 

ال يتحقق لإلنَْسان أن تكون حياته لله إال إذا عرف الله أوالً، وعبَّد 
نفسه لله ثانياً، حينها سريى أن هناك ما يشده إىل أن تكون حياته 
كلها لله، سريى بأنه فخر له: أن ينذر حياته كلها لله، سريى نفسه 
ينطلـق يف هذا امليـدان برغبة وارتيـاح أن ينذر حياتـه لله فتكون 
حركته يف الحياة، تقلباته يف الحياة مسريته يف الحياة كلها من أجل 

الله وعىل هدي الله وإىل ما يحقق رضاء الله ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل. 
أعتقد أننا نجهل كثرياً هذه املسـألة: أن ينذر اإلنَْسـان موته لله 
وأنه مطلوب منه كمسلم يقتدي بأول املسلمني الذي أمر بهذا وهو 
رسول الله (صلوات الله عليه وعىل آله) أن تكون حياته لله ومماته 
لله اآلية، ال تعني أن الله هو مالك حياتي، والله هو مالك موتي كما 

قد يفرسها البعض!. 
اآليـة وردت يف سـياق الحديث عـن العبادة جـاء قبلها: صالتي 
ونسكي {ُقْل إِنَّ َصالِتي َونُُسِكي َوَمْحيَاَي َوَمَماِتي ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِمنَي 
يَك َلُه َوِبذَِلَك أُِمْرُت} لو كانت املسألة هي حديث عن أن حياتنا  ال َرشِ
هـي بيد الله، وأن موتنا هو بيد الله كيف يمكـن أن يقول: {َوِبذَِلَك 
أُِمـْرُت} أنا أمـرت أن تكون حياتي لله، ال يصـح أن يقال: أمرت أن 
تكـون حياتي بيد الله؛ ألن هذه قضية ال تحتاج إىل أمر هي بيد الله 

حتما من دون أمر. 
أمرت أن يكون مماتي لله أن يكون موت اإلنَْسان لله هو عندما 
يجند نفسـه لله ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل، عندما يطلب الشهادة يف سبيل 
الله، عندما يسـتعد للشـهادة يف سـبيل الله، عندمـا يكون موطنا 

لنفسه أن يموت يف سبيل الله. 
_________________________
* من ملزمة محياي ومماتي لله
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قصى ذلك تداُطظًا واجسًا طسعا سئر طعاصع الاعاخض اقجاماسغ.. 

ططك الئترغظ غصغُض وزغرًة لرشدعا طخاشتئ جفري الضغان الخعغعظغ 

شغما زوارق السثّو تططص الظاَر خعب طراضإ الخغادغظ شغ سرض بتر حمال غجة:

اقتاقل اإلجرائغطغ غساصض بقبئ طعاذظني شطسطغظغني يف الثطغض ورام اهللا

اقتاقُل افطرغضغ غعاخُض جرصَئ الظفط السعري

 : طاابسات
كشفت تقاريُر صحافيٌة أن امللك البحريني، 
حمد بن عيىس آل خليفة، أقال وزيرَة الثقافة 
واإلعالم، الشـيخة مي بنت محمد آل خليفة؛ 
بَسبِب رفضها تطبيَع العالقات بني البحرين 
وكيـان العـدّو اإلرسائيـيل، يف موقـف عّربت 
عنـه مؤّخـراً برفضهـا مصافحَة السـفرية 

اإلرسائييل يف املنامة. 
وأصـدر ملـُك البحريـن مرسـوًما بتعيني 
خليفة عقـب إقالة مي بنت محمـد، بعد أن 
عملت يف اإلعالم والثقافة ألكثر من 20 عاماً. 
يف  فإنّـه  صحفيـة،  مصـادَر  وبحسـب 
16 حزيـران/ يونيـو 2022 عقـد السـفري 
األمريكـي، سـتيفن بونـدي، مجلـس عزاء 
ا يف منزله بمناسـبة وفـاة والده، ودعا  خاصٍّ
إليه بعَض السـفراء واملسـئولني، من بينهم 
السـفري الصهيوني يف البحرين، إيتان نائيه، 
والشـيخة مي بنت محمـد، وأثناء التصوير، 
قـام أحدهـم بتعريـف الذيـن يتصافحون، 
للسـفري  مـي  الشـيخة  وصلـت  وعندمـا 
الصهيونـي وعلمت جنسـيته سـحبت يدها 
ورفضـت مصافحتـه وخرجـت مـن منـزل 
السـفري األمريكي وطلبت من السـفارة عدم 

نرش أي صورة لها يف مجلس العزاء. 
ويف وقـٍت سـابق، رفضـت الشـيخُة مـي 
السـماَح ملستثمرين يهود من أمريكا بتشييد 
حـي يهـودي مع كتابـات إرشـادية ونجمة 
داوود تسـتقبل السـياح مـن بـاب البحرين 

حتى الكنيس اليهودي. 
ويُشـار إىل أّن مـا أقدمـت عليه الشـيخة 

مي يأتـي يف إطار رفض التطبيـع مع العدّو 
الصهيونـي، وتأكيـد جديد عىل أن الشـعوب 
العربيـة ترفـض وجـود الكيـان الصهيوني 
والتطبيع معه ودمجه يف الجغرافيا العربية. 
وأعلـن البيـت األبيض، يف أيلول/سـبتمرب 
2020، أنـه تم التوّصـُل التّفـاق تطبيع بني 
”إرسائيل“ والبحرين، خـالل مكاملة هاتفية 
بـني الرئيس األمريكـي آنذاك دونالـد ترامب 
وملـك البحريـن الحـايل حمـد بـن عيىس آل 
خليفـة، ورئيس الـوزراء ”اإلرسائييل“ آنذاك 

بنيامني نتنياهو. 
مواقـع  ونشـطاء  رواد  أعلـن  بدورهـم، 
التواصـل االجتماعـي تضامنهـم مع رئيس 
هيئـة البحريـن للثقافـة واآلثار، مـي بنت 

محمـد آل خليفة، بعد إقالتهـا من منصبها، 
وذلك عىل خلفية رفضها للتطبيع. 

العاهـل  قيـام  التواصـل  رواد  واسـتنكر 
البحريني، حمد بـن عيىس آل خليفة، بإقالة 
الشـيخة مي التي عملـت يف اإلعالم والثقافة 
ألكثر من 20 عاماً، وسـط إشادات برفضها 
العـدّو  و»كيـان  البحريـن  بـني  للتطبيـع 

اإلرسائييل». 
بموقف  الفلسـطينية  الفصائل  وأشـادت 
الشـيخة مـي آل خليفة ورفضهـا للتطبيع، 
مؤّكـدين أن ذلك تعبـريٌ حقيقيٌّ عن مواقف 
الشـعب البحرينـي األصيـل الداعمـة للحق 
الفلسـطيني، والرافضـة لدمـج االحتالل يف 

املنطقة. 

 : وضاقت
اعتقلـت قواُت االحتـالل اإلرسائييل، 
أمس السبت، مواطناً فلسطينياً يف بلدة 
يطا جنـوب الخليـل واثنـني آخَرين يف 

بلدة سلواد رشق رام الله. 
وأَفـادت وكالة األنباء الفلسـطينية 
«وفـا» بـأن قـواِت االحتـالل اعتقلت 
مواطناً يف بلدة يطا، بعد مداهمة منزله 

والعبث بمحتوياته. 
كما اعتقلت قواُت االحتالل مواطنني 
اثنـني، يف بلـدة سـلواد رشق رام اللـه 
أحدهم من معرض للسـيارات بالقرب 
مـن مخيـم الجلـزون، واألخـر، عقب 

مداهمة منزل ذويه، وتفتيشه. 
العـدّو  زوارق  أطلقـت  ذلـك،  إىل 

الصهيونـي، النـار، يوم أمـس، صوَب 
مراكب الصيادين يف عرض بحر شمال 

مدينة غزة. 
يف  الصياديـن  لجـان  اتّحـاد  وقـال 
ترصيح صحفـي: إن ”زوارق االحتالل 
فتحـت نريان رشاشـاتها تجاه مراكب 
الصياديـن العاملة شـمال مدينة غزة، 

دون أن يبلغ عن وقوع إصابات“. 
يشـار إىل أن بحريـة العـدّو تواصل 
اعتداءاتها بحـق الصيادين العاملني يف 
صيد األسـماك يف بحر قطـاع غزة عىل 
الدوام، وتجربهـم عىل ترك عملهم عرب 
إطالق النار عليهم مبارشة، ما يسـفر 
أحيانـاً عـن ارتقـاء شـهداء ووقـوع 
إىل  اعتقالهـم  إىل  باإلضافـة  إصابـات 

الداخل املحتّل. 

 : طاابسات
االحتـالل  قـواُت  واصلـت 
للنفـط  رسقتَهـا  األمريكـي 
السوري، َحيُث خرجت صهاريج 
محملة  وآليـات  بالنفط  معبـأة 
ولوجسـتية  عسـكرية  بمعدات 
باتّجـاه األرايض العراقيـة عـرب 
معـربي املحموديـة والوليد غري 

الرشعيني. 
ونقلت وكالة األنباء السورية 
محليـة  مصـادر  عـن  «سـانا» 
مـن ريـف اليعربية، القـول: إن 
«رتـالً مؤلفـاً مـن 35 صهريجاً 

معبأًة بالنفط السوري املرسوق 
املحموديـة  معـرب  عـرب  خـرج 
غـري الرشعي مع العـراق والذي 
االحتـالل  قـوات  خصصتـه 
األمريكـي منذ أكثر مـن عامني 
لرسقة النفط السوري وذلك بعد 
يوم من إخراجهـا 14 صهريجاً 
عرب  السـوري  بالنفـط  محمـالً 

معرب الوليد غري الرشعي. 
يف السياق ذاته، أفادت املصادر 
بـأن قـوات االحتـالل األمريكي 
أخرجت رتـالً مؤلفاً من 23 آلية 
من شـاحنات مغطـاة وناقالت 
محملة بمعدات عسكرية ومواد 

لوجسـتية عرب معـرب الوليد غري 
الرشعي. 

األمريكـي  االحتـالل  وكان 
 156 األول،  أمـس  أخـرج،  قـد 
آليـة تحمـل معـدات عسـكرية 
من  وحاويـات ومدافـع وعـدداً 
األرايض  إىل  الهمـر  سـيارات 

العراقية. 
ويشـار إىل أن سـوريا تعاني 
شـحاً يف مصادر الطاقة؛ بَسبِب 
األمريكيـة  القـوات  سـيطرة 
بمسـاعدة «قسـد» عـىل معظم 
رشق  السـوري  النفـط  آبـار 

الفرات. 

صاغض و5 جرتى يف وقغئ 
واحظطظ يف باظغ تادث إذقق 

ظار يف أطرغضا خقل جاسات
 : طاابسات

أعلنت الرشطُة األمريكية عن مقتل شـخص وإصابة 
5 آخرين، أمس السبت، جراء إطالق نار يف مدينة رينتون 
بواليـة واشـنطن، وذلـك بعد سـاعات من مقتـل ثالثة 

أشخاص يف والية أيوا وسط أمريكا يف حادث مماثل. 
وقالت رشطة رينتون عىل موقع التواصل االجتماعي 
«تويـرت» إنـه تم اسـتدعاء رجـال الرشطـة يف الواحدة 
صباحـاً، والذين عثـروا عىل عـدٍد من الضحايـا، َحيُث 

عولج 5 منهم من إصابات بأعرية نارية. 
وأّكــدت الرشطة األمريكية مقتل شـخص يف حادث 

إطالق النار. 
وأَشـاَرت إىل أن تحقيقاً أولياً يشـريُ إىل أن نزاعاً وقع 
خارَج حشد كبري أَدَّى إىل إطالق نار، ربما يكون من قبل 

أكثر من مشتبه به. 
وأوضح قسـم الرشطـة أن العديد مـن وكاالت األمن 
وأن  الكبـري،  الحشـد  بَسـبِب  للمسـاعدة؛  اسـتدعيت 

التحقيقات متواصلة يف الحادث. 
ويذكـر أن هذا الحـادث يأتي بعد سـاعات من مقتل 
ثالثـة أمريكيني يف حـادث إطـالق النار مماثـل عىل يد 
مسـلح أقدم عىل االنتحار بعد ذلك يف متنـزه بوالية أيوا 

وسط البالد. 

السراق.. التحُث الحسئغ 
ا  غةري اجاسراضًا سسضرغًّ
بمظاجئئ ذضرى تأجغسه

 : السراق
أجرت قواُت الحشد الشـعبي العراقي، أمس السبت، 
استعراضاً عسكريٍّا بمناسبة الذكرى الثامنة لتأسيسه 

وسط حضور رسمي كبري. 
وقال املكتُب اإلعالمي لرئاسة الوزراء العراقية، يف بيان 
مقتضـب: إن «القائد العام للقوات املسـلحة مصطفى 
الكاظمي حرض االستعراض العسكري للحشد الشعبي، 

بمشاركة عدد من صنوف قواتنا األمنية». 
وشهد االستعراض أَيْـضاً، حضوَر عدد من املسؤولني 
والقـادة، وشـاركت فيه ُكــّل مفاصل وألوية الحشـد، 

الذي استعرض أجهزة وآليات متطورة خالله. 
صـوراً  (واع)  العراقيـة  األنبـاء  وكالـة  ونـرشت 
لالستعراض الذي جرى يف محافظة دياىل والذي شاركت 
فيه قطعـات مختلفة من القوات األمنيـة باإلضافة إىل 

قوات الحشد الشعبي. 
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الترُب يف أوضراظغا وسقصُاعا 
بالسثوان سطى الغمظ 

زغظإ إبراعغط الثغطمغ 
 

السـعوديُّة  أرادت  سـبٍب  ألي  سـائٌل:  يسـتفهُم  قـد 
االسـرتاحَة من حربها العدواني عىل اليمن، ولم يكن دأبها 

أن توقَفه بشكل كامل؟
َوأيُّ تفكـرٍي قاَدها ألن تطلَُب ُهدنًة من شـأنها أن تُقلَِّل 
من خسـاراتها الفادحة يف الجبهات من جنوٍد وغنائم وما 

شاكل ذلك؟!
وهل للحرب الروسيّة األطلسية يف أوكرانيا الدوُر الفاعُل 
ألن يلتفـت العاَلُم ولـو بالقليل إىل عبثيّـة العدوان وحربه 

وحصاره الخانقني عىل اليمن؟
لـُكلٍّ ُمسـتفهٍم مجيب، ولكـي نُقيس األمـر برتمومرت 
الواقـع علينـا أن نعـزَو األمـر إىل األسـباب التـي أَدَّت إىل 

امُلقارنة املذكورة أعاله: 
أوُل األسـباب أّن أمريـكا هـي رأسـماُل العـدوان عـىل 
اليمـن وُقبطانهـا األََسـاس.. وهـي التـي تقـوُد وتدعـُم 
ُقفازاتها «السـعوديّة واإلمارات» وتُسرّيُهم وفق إرادتها، 
فاالسـرتاحة أرادتها أمريكا بإعالن ُهدنٍة ُمدتها شـهران 
قابلة للتمديد، وليسـت السـعوديّة، فالسـعوديّة هي أَداة 

تنفيذ لربيبتها أمريكا ليس إال. 
وثانيهـا أن الُهدنـَة امُلعَلنة هي حاجـة أمريكيّة وطلٌب 
أمريكي بامتيَاز، بالتزامن مع الحرب الروسـيّة األطلسية 
يف أوكرانيا وقطع روسـيا إمـَدادات النفط والغاز عىل دول 
أُوُروبـا؛ بَسـبِب العقوبـات األُوُروبيّة عىل روسـيا املؤدية 
عكس ذلك، وكذلك عمليّـات إعصار اليمن وكرس الحصار 
ِم أفئدة نماردة البيت  بثالثيّاتهـا امُلباركة التي أَدَّت إىل تفحُّ

األبيض، برؤيِتهم الحرتاق النفِط السعودّي واإلماراتي. 
وخشـية أن ترى مجّدًدا ذلك املشهَد املهوَل بالنّسبة لها 
وامُلطمنئ بالنّسـبة لنـا.. أعلنت عن حاجِتهـا امُللّحة لهذه 
الُهدنـة وتسـعى حثيثاً لتمديِدهـا مجّدًدا بعـد الثاني من 
أغسُطس، ليس تحنُّناً منها وشفقًة عىل الشعب اليمني.. 
وال خريَ يف كثرٍي من وعودها امُلضّلة والكاذبة بأّن ما تجلب 
معها هو لصالح اليمن وأرضه وشـعبه، وإنما تفادياً ألن 

يَُرضَب النفط بسّجيل وذي الفقار وصّماد والُقدس. 
وأخريهـا أّن العالقَة بـني كلتي امُلقارنتـني عالقُة كٍرس 
للهيمنة األمريكيّة وقطبها األُحـادي، وأن الفأَس الرويس 
وقع عىل رأس دول الغرب جمعاء.. وكان لليمن حضوُرها 
البارُز بأن تأتَي هذه الحرب لصالحها وفرصتها السـانحة 
ألن تكَرس شـوكَة العدوان والحصار األمريكي السـعودّي 

املفروض عليها. 
مـا رأته صنعـاُء وقيادتُها الثورية والسياسـيّة أقدمت 
عليـه يف خوِض غمار فـرض الرشوط املواتيّـة واإللزاميّة 
بوقِف العدوان ورفـع الحصار وخروِج االحتالل من أرض 
اليمـن التـي أقرهـا قائـُد الثـورة، ويف ظل مسـاعي دوِل 
العـدوان لتمديد الُهدنة لسـتة أشـهر يبقى لسـاُن املقال 
والحال مقولَة رئيس وفدنا الوطني: ال استقراَر للمنطقة 

دون استقرار اليمن. 

عثه عغ املسريُة الصرآظغئ
اتارام الُمحّرف   

 

من يتابع املسـريَة القرآنيَة املباركَة بَرتَوٍّ 

وإنصاٍف ودون حكم مسبق يعرُف ويتأّكـد 

أنها مـرشوُع حياة وبقـاء ونرص وتمكني 

وُقرب من الله وهداية وفالح وتزكية.

املسرية عّرفتنا بالقرآن معرفًة حقيقيًة، 

وأنه هو املنهج وهو املرشوع وهو السالح، 

املسرية أعادت لنا فجر اإلسالم األول وتجىل 

لنا أتباُعها وتجّسد فيهم وبتمسكهم بها ما 

كان عليه السابقون األولون من املهاجرين 

واألنصار، الذين وقفوا مـع الحق وتحملوا 

يف سبيل ذلك ما يتحملُه أتباُع املسرية اليوم 

مـن ظلٍم وحـرب وحصـار وتكالُـِب األمم 

عليهم. 

املسـرية أخرجت القرآَن من املسجد وأنه 

مادة تعبـد فقط، وأدخلتـه إىل ُكـّل مرافق 

الحيـاة، املسـرية عرفتنـا القـرآن بأنه هو 

امليثاق والدسـتور لبناء الدولة، وهو الكلية 

العسـكرية لبناء الجيش، وهـو القبة التي 

يجلـس تحتها نواب الشـعب، وهو القرص 

الذي يسكن فيه حاكم الشعب. 

هـذه هـي املسـرية، وأمـا عن مـن كان 

لـه الفضل بعـد اللـه وبتوفيق مـن الله يف 

تأسيسـها فهو شـهيدها السـيد: حسـني 

البدر -رضوان الله عليه-، كان هو الذي بدأ 

هذا املرشوع املبارك ودفع يف سبيله حياته، 

استشـهد القائد املؤّسـس وبقيت املسـرية 

القرآنية ما بقـي القرآن يف صدور العارفني 

العاملني به. 

املسـريُة مباركٌة باقيٌة، ومن أهم عوامل 

بقائهـا هو قائدهـا العلم السـيد: عبدامللك 

بدرالدين الحوثي -حفظه الله-، ذلك الرجل 

الـذي ويف ُكـّل مرة يطلُّ علينا فيها ويف ُكـّل 

محـارضة يلقيهـا ويف ُكــّل درس، يزيُدنا 

معرفًة بهذه املسرية، يزيدنا بصرية كم هي 

مهمة للنجاة يف الدنيا واآلخرة. 

قائد املسرية الذي جعل كالمه من القرآن 

ودعوته مـن القـرآن وإىل القـرآن، يحارب 

بالله ويسـالم بالله ويعادي أعداَء الله، وال 

تأخـذه يف الله لومة الئم وال تهديد آثم، قائُد 

مسـريتنا خطيٌب وحكيم وسـيايس يعرُف 

كيف يلـُج إىل القلوِب فتكـون هي املصغيَة 

ملا يقول. 

قائُد مسريتنا يعرُف هموَم شعِبه ويتألَُّم 

ألملهـم ويتابعهـم ويسـعى جاهـداً لتنبيِه 

املسـؤولني وتذكريِهم بأنهم خداٌم للشعب 

وليسـوا حكامـاً عليـه، ومـا مناصبُهم إال 

ليتمّكنـوا من خدمة املواطنني ال ليسـتعلوا 

عليهم. 

قائُد مسـريتنا قالها رصاحة: «الفاسـد 

اخلسوا جلده ولو كان من أنصار الله»، قائد 

مسـريتنا أرشد الجميع حكاماً ومحكومني 

ـة وال شعٌب،  بقوله: (ال يمكن أن تنهَض أُمَّ

وال تنجح يف تحقيق أهدافها وتزدهر حياتها 

إال عندما يكون املسـؤولون القائمون عىل 

األعمـال واملسـؤوليات مـن ذوي الكفاءة 

األخالقية واملهنية والعملية.. وهذه مسألٌة 

ِمها من الجميع  ا وال بد من تفهُّ مهمـٌة ِجـدٍّ

لون املسـؤولية ومن  من الذيـن هـم يتحمَّ

املجتمع نفسه). 

املسـريُة القرآنيُة مباركـٌة باقيٌة ما بقي 

الليـل والنهار، ويجـب املحافظة عليها من 

املندسني الذين يسـَعون يف تشويه وجِهها، 

وقائدها مبـارك مثلُها وعمُره طويٌل ممتد 

حولـه  االلتفـاف  وعلينـا  محبيـه،  بعمـر 

وااللتـزام بأوامره، علينا أن نعرَف قدَر هذه 

النعمـة وال نكـوَن مـن الذيـن نكصوا عىل 

أعقابهم. 


