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الظفط: اجامرار صرخظئ السفظ تسظئ وترص سطى إبصاء المساظاة

إخرار سطى اقظفةار
جديد تصعيد  حنــو  دافــعــًا  للسيادة  وانتهاكه  احــتــاللــه  يف  يــتــمــادى  الــعــدو 

عواقب هلــا  جــرميــة  مــيــون  يف  االستيطاين  توسعكم  تتجاهلوا..  ال  مــســؤول:  مــصــدر 

حتذير صنعاء دومًا يعقبه تأكيد عملي
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أداظئ اقظاعاضاِت اإلجراطغئ لاتالش السثوان شغ الةجغرة:أداظئ اقظاعاضاِت اإلجراطغئ لاتالش السثوان شغ الةجغرة:

السططُئ املتطغئ بمتاشزئ تسج تطالُإ افطَط املاتثة بمعصش طسآول إزاء طا غةري يف «طغعن»
 : تسج

أدانت السـلطُة املحليُة بمحافظة 
تعـز ما يقـوُم بـه تحالُـُف العدوان 
اإلماراتـي  السـعودّي  األمريكـي 
مـن  اليمنيـة  ون  َميـُّ جزيـرة  يف 

استحداثات وأعمال إجرامية. 
وأوضحت يف بيـاٍن لها أن تحالَف 
سـكان  بتهجـري  يقـوُم  العـدوان 
الجزيـرة وإحالل مسـتوطنني جدد 
بـدالً عنهـم وبناء قواعد عسـكرية 
ووحـدات سـكنية إلحـداث تغيـري 
ومحاولـة  الجزيـرة  يف  ديموغـرايف 
والقيـم  ة  الُهــِويـَّ عـن  سـلخها 
الثقافيـة والتاريخية التـي تربطها 

مـا  أن  مؤّكــدًة  تعـز،  بمحافظـة 
يقوُم به املحتلُّ يمثّل تدخالً سـافراً 
وانتهاكاً جسـيماً للسـيادة اليمنية 
مـرأى  عـىل  مشـهودة  وجريمـة 
ومسـمع املجتمـع الـدويل وانتهاكاً 
املتحـدة  األمـم  مليثـاق  رصيحـاً 
والدسـتور  العربيـة  والجامعـة 

اليمني. 
املحليـة  السـلطُة  واسـتنكرت 
بمحافظـة تعـز، اسـتمراَر تحالف 
العدوان يف سياسـته العدائية وعدم 
رغبتـه يف تحقيـق السـالم وإيقاف 
وإنهـاء  الحصـار  ورفـع  العـدوان 
االحتالل وهو ما يكشـُف عن نواياه 
الخبيثة وزيف مـا يدَّعيه يف بياناته 

تمديـد  يف  برغبتـه  وترصيحاتـه 
الُهــدنة، مجـددًة التحذيَر لتحالف 
االسـتمرار  عواقـب  مـن  العـدوان 
يف ترصفاتـه العدوانيـة وممارسـة 
حماقاته التي سيدفع ثمنها عاجالً؛ 
كـون الشـعِب اليمنـي وقيادته لن 
تتهـاوَن مـع مثـل هكـذا تـرصف 
وستحّرر ُكـّل شرب من أرض الوطن. 
ويف ختام البيان طالبت السـلطة 
األمـم  تعـز،  بمحافظـة  املحليـة 
املتحـدة وهيئاتهـا بإدانـٍة واضحة 
لتلك األعمـال العدائية والعمل الجاد 
عىل إيقاف العـدوان ورفع الحصار 
عىل  وإنهاء االحتالل؛ كونـه عدواناً 

دولة حرة مستقلة ذات سيادة. 

 : الئغداء
واملخلفـات  األمريكيـة  العنقوديـة  القنابـُل  تواصـُل 
االنفجاريـة التـي زرعها تحالـُف العـدوان وأدواتُه يف عدد 
مـن املناطـق، َحْصـَد الضحايـا املدنيـني بشـكٍل يومي يف 
ظل اسـتمرار األمـم املتحدة يف التغطية عـىل هذه الجرائم 
عـرب منع دخـول األجهزة واملعـدات الالزمـة ملكافحة تلك 

املخلفات الغادرة. 
ويف جديد الضحايا من املدنيـني األبرياء، أُصيب مواطٌن 

بجروٍح خطرية يف محافظة البيضاء. 
وأوضـح املركز التنفيذي للتعامل مـع األلغام، أمس، يف 
بيـاٍن مقتَضـٍب، أن مواطنـاً يف مديريِة نعمـان بمحافظة 
البيضـاء أُصيب بجروح؛ نتيجـَة انفجار لغم من مخلفات 

العدوان األمريكي السعودّي اإلماراتي وأدواته اإلجرامية. 
َد امَلْرَكـُز التنفيذي للتعامل  ويف البيـان املقتَضِب، َجـــدَّ
مـع األلغام مطالبته لألمم املتحـدة برسعة توفري األجهزة 
الكاشـفة، ليتمّكـن املركـز مـن تطهـري املناطـق اآلهلة 

بالسكان من القنابل العنقودية ومخلَّفات الحرب. 
ولفـت املركـز إىل أنه ورغم كثرِة املناشـدات إال أن األمَم 
املتحدة ما تزاُل عاجزًة عـن إنقاذ املدنيني األبرياء وإدَخال 
األجهزة الكاشـفة التي يمنـع تحالف العـدوان األمريكي 
السـعودّي إدَخالهـا، وهو األمـُر الذي يؤّكــُد مدى تواطؤ 
الوسـيط األممـي مـع ُكــّل املمارسـات العدوانيـة التي 

يرتكبها العدّو بحق الشعب اليمني. 

صعى السثوان تعاخُض 
الاخسغَث بأضَبَر طظ 
50 خرصاً يف التثغثة

 : طاابسات
يومـاً تلـو اآلخر تؤّكــُد قوى تحالـف العدوان 
األمريكي السـعودّي اإلماراتي مسـاعيَها الحثيثَة 
لنسـف جهـود السـالم ونسـف االتّفاقـات التي 
تحمل املِلفات اإلنسـانية، وهو األمـُر الذي يؤّكـُد 
تمسـك القـوى العدوانيـة املتغطرسـة بمعانـاة 
الشـعب اليمني كورقة حرب بعد فشلها عسكريٍّا 

وسياسيٍّا. 
ويف جديد التصعيد األمريكي السعودّي اإلماراتي، 
أعلنت غرفـُة عمليات ضبـاط االرتباط والتنسـيق 
يف الحديـدة، أمـس السـبت، رصد ٥١ خرقـاً لقوى 
العـدوان يف جبهـات السـاحل الغربي خـالل الـ٢٤ 

ساعة املاضية. 
وأوضح مصدر يف غرفة عمليات ضباط االرتباط، 
أن الخروق تضمنت ٨ غارات لطرياٍن تجسـيس عىل 

الجبلية وحيس. 
وأَشـاَر املصـدر إىل أن الخـروق تضمنـت أَيْـضاً 
تحليـق ١٠ طائـرات تجسسـية يف أجـواء الجبليـة 
وحيـس و٩ خـروق بقصـف مدفعـي، و٢٤ خرقـاً 

باألعرية النارية املختلفة. 

ضتغٌئ جثغثٌة يف الئغداء ملثّطفات السثوان اقظفةارغئ 
وافطُط املاتثة تعاخُض الخمئ

السفُري خربي غصّثُم السجاَء لظزريه اإلغراظغ يف ضتاغا «حرياز» 
وغظاصح طع السفري الفاتغضاظغ ططش السثوان سطى الغمظ

 : طاابسات
قّدم وفٌد من سفارة الجمهورية اليمنية 
يف سـوريا، أمـس السـبت، واجـَب العزاء 
يف ضحايـا العمليـة اإلجراميـة يف شـرياز 

بالجمهورية اإلسالمية اإليرانية. 
وعّرب سـفريُ اليمـن يف سـوريا، عبدالله 
دمشـق  يف  إيـران  لسـفري  صـربي،  عـيل 
الدكتور مهدي سـبحاني، عن عميق األىس 
وخالص التعازي للقيادة والشعب اإليراني 
يف ضحايـا األعمال اإلجرامية التي تتعرض 
لها الجمهورية اإلسـالمية؛ بَهدِف زعزعة 

األمن واالستقرار. 
ونقل صربي والوفُد املرافق له الذي ضم 
املستشـار الثقـايف محمد حنظـل وامللحق 
تعـازَي  عمـر،  حميـد  محمـد  التجـاري 
القيادة الثورية واملجلس السـيايس األعىل 
وتضاُمنَها مع الشعب والحكومة اإليرانية 
يف مواجهـة املخّطـط الغربـي واألمريكي 

وأدواتهما القذرة يف املنطقة. 
إىل ذلـك التقى سـفري اليمن يف سـوريا 

السـلك  عميـد  اليـوم  صـربي،  عبداللـه 
بسـوريا  الفاتيكان  الدبلومـايس -سـفري 

الكاردينال ماريو زيباري. 
تناول اللقاُء تداعياِت الكارثة اإلنسانية 
التـي يُمـرُّ بهـا اليمـن؛ بَسـبِب العـدوان 

والحصار األمريكي السعودّي اإلماراتي. 
وعّرب سفريُ الفاتيكان عن عميق األسف 
للحالـة اإلنسـانية التـي يمـر بهـا اليمن 
وسـوريا وآثـار ذلـك عـىل حيـاة وحقوق 

األطفال بشكٍل خاص. 

السطغغ: الفعضى وغغاُب 
افطظ أخئتئ تالًئ غعطغًئ 

يف املتاشزات املتاّطئ

 : طاابسات
أّكــد مقرُِّر الجبهـة الجنوبيـة ملقاومة الغزو واالحتـالل، أحمد 
العليي، أن الفوىض وغياَب األمن أصبحت حالًة يومية يف املحافظات 

املحتّلة. 
ويف مداخلٍة مع قناة «املسـرية»، أوضح العليي، أمس السبت، أن 
مـرشوَع العدوان هو رضُب أمن واسـتقرار اليمـن؛ كي تكون ُكـّل 

املناطق ضعيفة. 
وأَشـاَر إىل أن قوى الغزو واالحتالل تحاول أن تفرض سـيطرتها 

ُخُصوصاً يف املناطق النفطية. 
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 : خاص
جـّدَد تحالُُف العدوان األمريكي السـعودّي 
التمسـك  عـىل  إرصاره  تأكيـَد  اإلماراتـي 
بالحصـار اإلجرامـي املفروض عـىل اليمن، 
واستخدام الحقوق اإلنسانية للشعب اليمني 
أقـدم،  َحيـُث  ابتـزاز،  وأَداة  حـرب  كسـالح 
السـبت، عىل احتجاِز سـفينة وقـود جديدة 
كانـت متجهًة إىل ميناء الحديدة الذي تشـّدد 
صنعاء عىل رضورة فتحـه بالكامل لتحقيق 

تقدم يف مسار التهدئة والسالم. 
وقال املتحدُث الرسمي باسم رشكة النفط 
اليمنيـة، عصام املتـوكل: إن تحالف العدوان 
قـام باحتجـاز سـفينة الديـزل «سـوبرانو 
سـريين» ومنعهـا مـن الوصـول إىل مينـاء 
الحديدة، يف سـياق تشـديِد إجراءات الحصار 
املفـروض عىل البلد ومضاعفـة معاناة أبناء 

الشعب اليمني. 
إىل  دائـم  بشـكل  العـدوان  تحالـُف  ويلجـأُ 
احتجاز سـفن الوقود لفرتات طويلة؛ ِمن أجِل 
اإلبقاء عىل األزمة اإلنسـانية واملعيشـية التي 

يعانيهـا اليمنيون واسـتخدامها كأَداة ضغط 
عىل صنعاء. 

ويرتتب عـىل احتجاز سـفن غرامات مالية 
كبـرية تسـاهم يف ارتفـاع أسـعار املشـتقات 

النفطية وتثقل كاهل املواطنني. 
السـفينة «سـوبرانو  أن  املتـوكل  وأوضـح 
سـريين» كانت قد خضعت للتفتيش القرسي 
يف جيبوتي، وهـو اإلجراء الذي يفرضه تحالف 

العـدوان بالتواطؤ مـع األمم املتحـدة لتأخري 
وصول السفن والتضييق عىل حركتها. 

وكانـت رشكـة النفط قد كشـفت يف وقت 
سـابق عن مراسـالت تظهـر مشـاركة آلية 
التفتيـش األمميـة يف عملية الحصـار، َحيُث 
تقـوم بتوجيـه السـفن إىل نقطـة االحتجاز 
وتطلـب منهـا االنصيـاع لتعليمـات تحالف 

العدوان. 
ويُعتَربُ احتجاُز السفن من أبرز النقاط التي 
تعرقُل مسـار التهدئة والسـالم، َحيـُث تؤّكـد 
صنعاء أن أيَّ تجديد للُهــدنة يجب أن يتضمن 
رفـع الحصـار عـن مينـاء الحديـدة ومطـار 
صنعـاء إىل جانـب دفـع رواتـب املوظفني من 
إيـرادات النفط والغاز، ولكـن تحالف العدوان 
ون عىل اسـتمرار الحصار  واألمريكيـني يُـِرصُّ

ونهب الثروات الوطنية. 
ومن شأن االستمراِر باحتجاز سفن الوقود 
أن يؤدَي إىل فشـل مفاوضات تجديد الُهــدنة 
وعـودة التصعيـد، وهـو األمـر الـذي أّكـدت 
صنعاء عدة مرات أن تداعياته ستكون إقليمية 

ودولية. 

تقارير

السثوُّ غآّضـُث إخراَره سطى الاسظئ وغتاةج جفغظئ «دغجل» جثغثة 

الثغارات طفاعتئ لعصش اظاعاك السغادة
 : خاص

صنعـاء،  وإنـذاراِت  تحذيـراِت  متجاِهـالً 
يواصـُل تحالُُف العدواِن األمريكي السـعودّي 
مـن  اليمنيـة  السـيادة  انتهـاَك  اإلماراتـي 
خـالل توسـيع تواجـده العسـكري يف الجزر 
املحتّلة يف إطار مسـاعيه للهيمنـة عىل املياه 
اإلقليمية للبلد والسـيطرة عىل املمرات املائية 
يف املنطقـة، األمر الذي من شـأنه أن يسـِهَم 
يف الدفـع نحـو تصعيد جديـد، ُخُصوصاً وأن 
صنعـاء قد حرصـت خـالل الفـرتة املاضية 
عـىل توجيـه رسـائل تحذيرية مهمة بشـأن 
اسـتعدادها لخوص معركة فرض السيادة يف 

املياه اإلقليمية وحماية املالحة. 
تحالـف  أن  السـبت،  صنعـاء،  وأّكــدت 
العـدوان يواصـل انتهـاك السـيادة يف جزيرة 
ميون، من خالل أعمال اسـتيطانية توسعية 

واسـتحداث قواعـد عسـكرية، معتـربة ذلـك 
«جريمة مشهودة عىل مرأى ومسمع املجتمع 

الدويل». 
ونقلـت وكالـة سـبأ الرسـمية عـن مصدٍر 
مسـؤوٍل يف السـلطة الوطنيـة تحذيـراً جديًدا 
لتحالـف العـدوان مـن عواقـب االسـتمرار يف 
ترصفاتـه وسـلوكياته العدوانيـة، كما طالب 
املصدُر األمـَم املتحدة بإدانة هذه السـلوكيات 
والعمـل الجـاد عىل إنهـاء العـدوان والحصار 

واالحتالل. 
وكانـت وزارُة الثروة السـمكية قد سـلَّطت 
الضـوَء عـىل مـا يقوم بـه تحالف العـدوان يف 
جزيرة ميون، وكشـفت أن االحتالَل اإلماراتي 
يمـارس انتهـاكات وحشـية ُمسـتمّرة بحـق 
الصياديـن هناك، مشـرية إىل أن تلـك األعمال 
تأتي يف إطـار تَحـّركات العدّو للسـيطرة عىل 

مضيق باب املندب. 
وبدأت مسـاعي تحالف العدوان للسـيطرة 
عىل جزيـرة ميون منذ سـنوات؛ نظراً ملوقعها 
االسـرتاتيجي املطـل عىل مضيق بـاب املندب، 

والـذي ال يخفـي العـدّو ورعاتـه أطماعهـم 
يف السـيطرة عليـه بشـكل كامل السـتخدامه 

كمنطقة نفوذ إقليمية ودولية. 
 

السغطرُة سطى ترضئ الحتظ عثٌف 
َأَجاٌس لطسثو 

ويف مايـو مـن العـام ٢٠٢١ نـرشت وكالـة 
«اسوشـيتد برس» األمريكية صـوراً التقطتها 
االحتـالَل  أن  أظهـرت  الصناعيـة،  األقمـار 
اإلماراتـيَّ كان يقـوُم آنـذاك بأعماٍل إنشـائيٍة 
لبنـاء قاعدة عسـكرية جوية داخـل الجزيرة؛ 
بَهـدِف تحويلهـا إىل مقر للسـيطرة عىل املمر 

املائي. 
ونقلت الوكالة آنذاك عـن «جرييمي بيني»، 
جينـس  رشكـة  يف  األوسـط  الـرشق  محـرِِّر 
للمعلومـات االسـتخباراتية مفتوحة املصدر، 
والـذي تابع أعمـاَل البنـاء يف ميون لسـنوات 
قوله: «إن ما يحدث له هدٌف اسرتاتيجيٌّ طويُل 

املدى لتأسيس وجود دائم نسبيٍّا». 
َوأََضــاَف أن األمـر «ال يتعلـُق فقط بحرب 

اليمن؛ ألَنَّ حركة الشحن أمر أََسايس هنا». 
وقالـت الوكالـُة: إن اإلماراِت بـدأت بجهوِد 
 ،٢٠١٦ منـذ  القاعـدة  هـذه  بنـاء  وأعمـاِل 
َحيـُث حاولـت بناَء مـدرج يزيد طولـه عن ٣ 
كيلومرتات، ما يسـمح بتَحـّرك أثقل القاذفاِت 
عليه، مشرية إىل أن «املدرج يسمُح ملن يسيطُر 
عليه بإبراز قوته يف املضيق وشن غارات جوية 
بسهولة عىل الرب الرئييس لليمن، كما أنه يوفر 
قاعـدًة ألية عمليـات يف البحـر األحمر وخليج 

عدن ورشق إفريقيا القريب». 
وأوضحت الوكالة آنذاك أن القاعدَة الجوية، 
قد تكون «موضَع اهتمام للقوات األمريكية»، 
يف إشـارة واضحة إىل أن السيطرة عىل الجزيرة 
يرتبـط بشـكل مبـارش باملسـاعي األمريكية 
الواضحة للهيمنة عىل املمرات املائية وخطوط 

املالحة الدولية. 
 

الثغاراُت طفاعتٌئ لعصش اظاعاك 
السغادة

لتحالـف  صنعـاء  تحذيـراِت  أن  إىل  يشـار 

العـدوان بشـأن جزيرة ميـون تأتـي متوازيًة 
هت عىل  ومتزامنـًة مـع رسـائَل مكثّـفـٍة ُوجِّ
أكثر من مسـتوى، وأّكـدت يف مجملها عىل أن 
القوات املسـلحة باتت جاهزة لخوض معركة 
فـرض السـيادة عىل امليـاه اإلقليميـة اليمنية 
والتصدي للتواجد األجنبـي يف املمرات املالحية 

الدولية. 
آخُر هـذه الرسـائل وّجهها نائـُب رئيس 
الوزراء لشؤون الدفاع واألمن، الفريق جالل 
ُز لعقد  الرويشان، الذي أعلن أن صنعاء تجهِّ
مؤتمر وطني حول األمـن البحري، كخطوة 
يف مسـار فرض السـيادة عىل امليـاه اليمنية 
وحمايـة خطـوط املالحـة يف املنطقـة، وقد 
أّكـد الرويشان أن «خيارات صنعاء مفتوحة 
يف هـذا السـياق» يف ظـل اسـتمرار العدوان 

والحصار. 
وكانت القواُت املسـلحة قد َحِرَصت بشـكل 
ملحـوظ خـالل فـرتِة الُهــدنـة عـىل تأكيـِد 
ُجُهوزيتهـا لخـوض املواجهـة البحريـة مـع 
األعـداء يف إطـار معركـة السـيادة ومواجهة 
التهديـدات التـي يمثِّلُهـا التواجد العسـكري 
األجنبـي يف البحـر األحمـر وقبالة السـواحل 

اليمنية. 
ولتعزيِز هـذه التأكيداِت، كشـفت القوات 
املسـلحة عن عدة أسلحة بحرية اسرتاتيجية 
لـم تكن قد ظهـرت إىل الَعَلن من قبـُل، وذلك 
ضمـن عـرٍض عسـكري تاريخـي شـهدته 
مدينُة الحديدة السـاحلية التي أطلقت عليها 
القيادُة الوطنية اسم «حارس البحر األحمر» 
يف رسـالة كانت مقاصدها ومعانيها واضحة 

ومبارشة. 
ويف ظـل هـذه املعطيـات َفــإنَّ اسـتمراَر 
تحالف العـدوان بالتواجد يف جزيـرة ميون قد 
يـؤدي إىل تصعيد جديـد ربما تضطـر صنعاء 
للذهـاب إليـه لوضع َحـــدٍّ النتهاك السـيادة 
الوطنية، ُخُصوصاً وأن تحذيرات صنعاء دائماً 

ما تعقبها تأكيدات عملية. 

تتثغرات طسامّرة طظ سعاصإ تَتّرضات السثّو شغ «طغُّعن»: 
ُر تخسغثًا جثغًثا  تةاُعُض إظثاراِت خظساء صث غفةِّ
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نجحـت وسـاطٌة قبَليٌة، أمـِس، يف إنهـاِء قضيِة قتٍل 
دامـت لـ١٧ عاماً بني آل النجيمـي وآل املنيفي بمديرية 

ميفعة عنس يف محافظة ذمار. 
ويف اللقـاء القبـيل املنبثـق عن الوسـاطة، وبحضور 
محمـد  الشـيخ  األعـىل  السـيايس  املجلـس  مستشـار 
حسـني املقديش وعضَوي مجليس النواب نجيب الورقي 
والشـورى محمـد الفاطمـي ووكيل املحافظـة عباس 
العمـدي، وعدد مـن مشـايخ ووجهاء محافظـة ذمار 
وأعيانهـا، أعلـن أوليـاُء دم املجنـي عليـه، جـرب أحمد 
النجيمـي العفَو عن الجاني نـرص محمد املنيفي، لوجه 

الله تعاىل وترشيفاً للحارضين. 
وأشاد مستشاُر السيايس األعىل، املقديش، بموقف آل 
النجيمي يف التسامح والعفو وإعتاق رقبة الجاني لوجه 

اللـه تعاىل، وبجهود ُكـّل من سـاهم يف إنهـاء القضية، 
ُمشرياً إىل أهميّة الحفاظ عىل التقاليد الحميدة يف إصالح 
ذات البَـنْي، وحل الخالفات والقضايـا املجتمعية بطرق 

سلمية وأخوية. 
وحث أبناُء الشـعب اليمنـي عامًة والقبائـَل اليمنيَة 
ًة عىل تعزيز التآخي والتعاون لتعزيز األمن والسلم  َخاصَّ

االجتماعي وتوحيد الصفوف ملواجهة العدوان. 
إىل  العمـدي،  املحافظـة  وكيـل  دعـا  جانبـه،  مـن 
االقتـَداء بموقـف آل النجيمي يف التسـامي عـن الجراح 
والعفو إرضـاء لله تعاىل، مؤّكـداً دعم السـلطة املحلية 
باملحافظـة لجهـود َحــّل القضايـا املجتمعيـة وإنهاء 

الثارات والنزاعات والتفرغ ملواجهة العدوان. 
بدورهـم، ثّمـن الحـارضون، موقـَف أوليـاء الدم يف 
العفـو لوجـه اللـه تعـاىل والذي يُجسـد قيم التسـامح 

وأصالة القبيلة اليمنية. 

أبظاُء التثغثة غظثدون باظاعاضات تتالش السثوان بتص الخغادغظ وغطالئعن افطط املاتثة بعصفعا
 : التثغثة

شهدت عدٌد من مديريات محافظة الحديدة، 
أمـس األول، عـدداً مـن الوقفـات االحتجاجية؛ 
تنديـداً بأعمال القرصنة التي يمارسـها تحالف 
العـدوان األمريكي السـعودّي بحـق الصيادين 

اليمنيني. 
ويف الوقفـات التـي نظمهـا أبنـاء مديريات 
املدينة واللحيـة وزبيد وبيت الفقيه عقب صالة 
الجمعـة، أّكـد املشـاركون أن ممارسـة أعمال 
القرصنـة عـىل الصياديـن اليمنيـني يف البحـر 
األحمـر التي تقـوم بها قـوى تحالـف العدوان 
ومرتِزقتهـا، تنـدرُج ضمـن جرائـم التحالف يف 

حربه الظاملة عىل اليمن منذ ثمان سنوات يف ظل 
صمٍت دوٍيل مخٍز. 

واسـتنكروا يف بياناٍت صادرٍة عـن الوقفات، 
تلقت صحيفة «املسـرية» نسـخًة منهـا، كافة 
املمارسـات غري اإلنسـانية بحق أبناء الشـعب 
اليمنـي ومنهم رشيحة الصياديـن، الذين يعترب 

البحر مصدر عيش لهم وألرسهم. 
وأدانـت البيانـات، عمليات النهـب املمنهجة 
للثـروة السـمكية يف البحـر األحمـر مـن قبـل 
تحالف العدوان، مطالبة باتِّخاذ كافة اإلجراءات 
الكفيلـة بمنع نهب الثـروة السـمكية يف البحر 
األحمـر، وجرفهـا بطـرق غـري قانونيـة تحت 

حماية بوارج العدوان. 

وأّكــد وكيـُل أول املحافظـة، أحمد البرشي، 
يف كلمـٍة ألقاها يف إحدى الوقفـات، التي نّظمها 
أبنـاء مديريـة املينـاء، رفـَض الشـعب اليمني 
للممارسـات اإلجرامية التي يقـوم بها العدوان 
اختطـاف  مـن  الصياديـن  بحـق  وقراصنتـه 
واعتـداءات جسـدية ومصـادرة قواربهم وعدم 
السـماح لهـم بممارسـة مهنة الصيـد يف املياه 

اإلقليمية اليمنية. 
وأشـاد الوكيل البرشي، بصمـود الصيادين، 
وثباتهـم رغـم املخاطـر َواالسـتهدافات التـي 
يتعرضـون لها مـن قبل العـدوان، مؤّكـداً أنهم 
بصمودهم برهنوا للعالم مدى تمسكهم بحقهم 

يف مزاولة مهنتهم وسيادتهم الوطنية. 

تثحُني طحروع تعزغع الجضاة السغظغئ لطمتاخغض الظصثغئ
 : طاابسات

ــُة للـزكاة، أمِس  دّشــنت الهيئـُة العامَّ
العينيـة  الـزكاِة  توزيـِع  مـرشوُع  السـبَت، 
ماليـنَي   ١١٠ بتكلفـِة  النقديـِة  للمحاصيـِل 

و٦٨٧ ألف ريال. 
ويسـتهدُف املرشوُع سـتة آالف حالة من 
ـة واأليتـام بـُدور  ذوي االحتياجـات الَخاصَّ
أيتـام أمانة العاصمة ومرىض سـوء التغذية 
بمديريـة  فقـراً  األشـد  واألرس  والحـروق 
الدريهمي ضمن مرصف الفقراء واملساكني، 
ِف ابن السـبيل  وأبنـاء الجاليات ضمن َمْرصَ
وأرسى العدّو ضمن مرصف املؤلَّفة قلوبُهم. 
ويف التدشـني الـذي حمـل شـعاَر «غـذاٌء 
واكتفاء» بحضور وزيَري الدولة أحمد القنع 
وأحمد العليي، ووزير الزراعة والري املهندس 
عبدامللك الثـور، َورئيس الهيئة العامة للزكاة 
شمسـان أبو نشـطان، أشـاد وزير الزراعة 
بجهود قيادة ومنتسبي الهيئة العامة للزكاة 
من خالل املشـاريع التي تنفذهـا يف مختلف 

املحافظات. 
مـن  اليـوم  نشـاهُده  مـا  أن  إىل  وأَشـاَر 
تدشـنِي وتوزيِع لـزكاة املحاصيـل الزراعية 
كالعسـل والبـن والزبيب واللـوز والزيوت لم 

نكن نشـهدها سـابًقا، مثمناً جهـود الهيئة 
العامة للـزكاة وحرصها عىل توزيع الزكوات 
عىل مسـتحقيها وضمن مصارفها الرشعية 
مجسـدة بذلـك إحياءهـا لركـن مـن أركان 
اإلسـالم.  ولفـت إىل أن االهتمـاَم بالزراعـة 
املحاصيـل  مـن  اإلنتـاج  مسـتوى  وزيـادِة 
إطـاِر  يف  يأتـي  أنواعهـا،  بكافـة  الزراعيـة 
التنفيذ واالسـتجابة لتوجيهـاِت قائد الثورة 
السـيد عبدامللك الحوثي، مشّدًدا عىل رضورِة 
مضاعفة الجهود واالهتمام بالزراعة وزيادة 

اإلنتاج لتحقيق األمن الغذائي. 
وأشـاد الثـوُر بالجهـود التـي تقـوم بها 
الهيئـة العامـة للـزكاة يف تنفيذ مشـاريعها 
الخريية التي المسـت هموم الناس وخففت 
مـن معاناتهـم، والتـي كان آخرها مرشوع 
العـرس الجماعي الثالث والذي اسـتفاد منه 
من ال يقل عن ١٠ آالف و٤٤ عريساً وعروساً 
مـن مختلـف املحافظـات، ومـرشوع دعـم 
وتمويـل ١٠٠ عمليـة لزراعـة الـكىل ملرىض 
الفشل الكلوي من الفقراء واملساكني وغريها 

من املشاريع. 
مـن جانبـه، أوضح رئيس الهيئـة العامة 
للـزكاة الشـيخ شمسـان أبـو نشـطان، أن 
مـرشوَع توزيع الـزكاة العينيـة يأتي ضمن 

١٧ مرشوعـاً تنفذُها الهيئُة بمناسـبة املولد 
النبوي الرشيف بتكلفة أكثر من ١٠ مليارات 

ريال. 
ُن سـتة آالف  وأَشـاَر إىل أن املرشوَع يتضمَّ
حقيبـة (سـلة) تحتـوي عـىل كميـات مـن 
العسـل والزبيب والبن والقـرش واللوز وزيت 
السمسـم وغريها من املحاصيـل، الفتاً إىل ما 
قدمت الهيئُة خالل شهر رمضان من حقائب 
وسـالل، بلغت نحـو ٢٠ ألف سـلة وحقيبة، 

والتي استهدفت الحاالت ذاتها. 
وأّكــد أبـو نشـطان حـرَص الهيئة عىل 
يف  واملسـاكني  الفقـراء  احتياجـات  توفـري 
مختلف جوانب مأكلهم وملبسهم وصحتهم 
وغذائهـم تجسـيداً لعظمـة ركن مـن أركان 
اإلسـالم وإحيائـه بعـد عقـود مـن التغييب 
بفضل توجيهات قائد الثورة السـيد عبدامللك 
الحوثـي ورئيـس املجلـس السـيايس األعىل 

وكافة املخلصني من أبناء الوطن. 
وقـال: نحُن عىل موعٍد مع إطالق املرشوع 
العمـالق يف التمكـني االقتصـادي والذي من 
شـاباً  و٥٠  آالف  عـرشَة  سـنمكُِّن  خاللـه 
مختلـف  يف  املهنيـة  املعاهـد  خريِّجـي  مـن 
التخصصـات املهنيـة منهـا ٢٥ برنامجـاً يف 
أمانـة العاصمـة و١٢ برنامجـاً يف الحديـدة 
كمرحلة أوىل ثم سيشمُل مختلف املحافظات. 
ًة  ودعا رئيُس هيئة الزكاة، املزارعني َخاصَّ
مع بداية موسم الحصاد، إىل املبادرة بإخراج 
زكاة أموالهـم ملا فيه تنميـة وبركة أموالهم، 
الفتـاً إىل حرص الهيئة عـىل توزيع املزارعني 

زكاتهم بالرشاكة مع الهيئة عىل الفقراء. 
لقطـاع  الهيئـة  وكيـل  أشـار  بـدوره، 
املصـارف، محمـد العيانـي، إىل أن مـرشوَع 
توزيع منتجات املحاصيل النقدية من الزكاة 
العينيـة يهدف لتحقيق املقاصد الرشعية من 
خالل رصف الزكاة يف مصارفها ومستحقيها 

من الفقراء واملساكني. 
رصَف  الجميـُع  يشـهُد  «اليـوَم  وقـال: 
الزكاة للفقراء واملسـاكني واملستَحقني وفقاً 
الُجُهـوَد التي  ناً  للمصـارف الرشعيـة»، ُمثَمِّ
يبذُلُها العاملون عليها يف خدمِة املستضعفني.

وشٌث طظ صادة وطسآولغ طتاشزئ تّةـئ 
غجوُر خسثة وغّططع سطى تةط افضرار 
الاغ خطفاعا التروب السئ الزاملئ

 : خاص
أبـدى وكيال محافظة حّجــة، طه الحمزي، ومحمـد القايض والوفـد املرافق لهما 
أسـَفهم الشـديد عن املعانـاة واملظلومية والدمـار الذي تعرضت لهـا محافظة صعدة 
أرضاً وإنسـاناً، جراء الحرب الظاملة التي شـنتها السـلطُة العميلة آنذاك برئاسـة عيل 
عبداللـه صالـح، وهي حروب سـت متفاوتـة يف فرتاتهـا بـني ٢٠٠٤ -٢٠٠٩م؛ بَهدِف 
إخمـاِد املرشوع القرآني، الذي أطلقه السـيد حسـني بدرالدين الحوثـي، والقضاء عىل 
املنتمني إليه وإسـكات صوتهم، وسط تعتيم إعالمي وصمت محيل رهيب، معربين عن 

تضامنهم مع أبناء محافظة صعدة فيما تعرضوا له من ظلم ومعاناة. 
جاء ذلك خالل ترؤُّسـهما للزيـارة التي نّفذها وفٌد من مسـؤويل وقيادات محافظة 
حّجــة، أمـس األول، للمعالم التاريخية واإلسـالمية بمحافظة صعـدة، واالطالع عىل 

حجم األرضار التي تعرضت املحافظة جراء الحروب الست. 
ام، بمشاركة مدراء املكاتب التنفيذية واإلرشافية  ويف الزيارة التي استمرت ثالثة أَيـَّ
واملديريات، طاف الوفُد الزائر يف املواقع العسكرية التي تحكي آثار الحرب والدمار الذي 
سـبّبته اآللُة العسـكرية للسـلطة وحلفائها، نتيجة الحروب السـت التي تعرضت لها 

املحافظة ومديرياتها. 
كما زار الوفُد رضيَح الشهيد القائد السيد حسني بدر الدين الحوثي، ورفيقه الشهيد 
زيد عيل مصلح، وروضَة الشـهداء يف الخربان، وجرف سـلمان، واسـتمعوا من الدليِل 
املعرِّف باملنطقة (وهو شـخٌص من أبناء املنطقة ممن شـهدوا الحروَب الست الظاملة 
وشاركوا فيها إىل جانب الشهيد القائد) إىل أبرز املواقِف الشجاعة التي سّطرها الشهيُد 

القائُد ورفاُقه يف تلك املعركة غري املتكافئة مع قوات السلطة الظاملة آنذاك. 
واسـتعرض الدليُل املرافُق للوفد الزائر، بداياِت املـرشوع القرآني واألفكار العظيمة 
للشـهيد القائد وما يمثلـه من منهاج حيـاة واعتزاز يجعل اإلنسـان صاحب مرشوع 
لخدمـة مجتمعـه، وأهميته يف توعية املجتمع أمام الهجمة الرشسـة مـن أعداء الدين 

واألمة. 
مـن جهته، أّكـد الوفُد الزائر بعد اّطالعه ووقوفـه عن ُقرب عىل املعاناة واملظلومية 
التي تعرضت لها محافظة صعدة أرضاً وإنسـاناً، عىل مواصلة السـرِي يف الطريق الذي 
اختـاره الشـهداء العظماء يف سـبيل الله والدفـاع عن املسـتضعفني، يف إطار املرشوع 

ـة.  القرآني الذي رسمه الشهيد القائد، ومثّل سفينة نجاة لألُمَّ
من جانبه، أوضح مدير عام رشطة املحافظة العميد أبو خرفشـة، أن الزيارَة يجُب 
أن نتعلَّـَم منها معنى الصمود والثبات عىل الحـق ومقاومة اإلغراءات والتحديات حتى 

النرص أَو الشهادة. 
وشّدد أبو خرفشة عىل رضورة استلهام الدروس والعرب من تلك األحداث والبطوالت 
التي سطرها الشهيد القائد ورفاقه ِمن أجِل إعالء كلمة الله والدفاع عن املستضعفني.
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 : طاابسات
املسـلحُة  املواجهـاُت  دخلـت 
العنيفُة بني قبائل عبيدة وميليشيا 
عىل  املسـيطرة  حزب «اإلصـالح» 
الثالـَث،  يوَمهـا  مـأرَب،  مدينـة 
أمس السـبت، وتسببت يف سقوط 
مـن  رفيعـة  عسـكرية  قيـادات 
جماعـة «اإلخـوان»، باإلضافة إىل 
تدمري عدد مـن املدرعات واألطقم 

واملركبات. 
مـن جانبـه، نرش نجـل رئيس 
«اإلصـالح» يف مـأرب عبداللـه بن 
عبود الرشيف، أمس السبت، صوَر 
سـقطوا  الحـزب  قيـادات  مـن   ٦
يف املعـارك الدائـرة بـني ميليشـيا 
خـالل  عبيـدة  وقبائـل  اإلخـوان 
اليومـني املاضيـني، وعىل رأسـهم 
املرتـِزق  «اإلصالحـي»  القيـادي 
محمد بن محسن آل جالل، متهماً 
أبنـاء القبائـل بتفجـري الوضع يف 

وادي عبيدة. 
يف السـياق قالت مصادُر قبليٌة، 
أمس السبت: إن قبائل وادي عبيدة 
بمحافظـة مأرب املحتّلة، أفشـلت 
«اإلصـالح»  ميليشـيا  محـاوالت 
يف اسـتحداث معسـكٍر جديـٍد لها، 
وهو ما سـبب يف اندالع الحرب بني 
الطرفـني ال تزال تدور رحاها حتى 

اللحظة. 
قبائـَل  أن  املصـادر  وأوضحـت 
عسكريًة  حملًة  منعت  الدماشـقة 
إنشـاَء  حاولـت  «اإلصـالح»،  لــ 
مديريـة  يف  لوحداتهـا  معسـكٍر 

الوادي الكبري، رشقي مدينة مأرب، 
ما أَدَّى إىل اندالِع اشتباكات مسلحة 
بني الطرفـني، مبينة أن ميليشـيا 
مختلـف  اسـتخدمت  «اإلخـوان» 
أنواع األسـلحة املتوسطة والثقيلة 
املواطنـني،  منـازل  السـتهداف 
مبينة سـقوط العرشات من القتىل 

الجرحى بينهم مدنيني. 
وصـول  املصـادر  وأّكــدت 
لــ  ضخمـة  عسـكرية  تعزيـزات 
«اإلصالح»، أمس السـبت، يرافقها 
املئات من امليليشيا التابعة للحزب، 
وذلك لشن هجوٍم واسٍع عىل قبائل 
الدماشقة يف وادي عبيدة، الفتًة إىل 
أن القبائـل رفضت يف وقٍت سـابق 
بتعزيـز  العـدوان  تحالـف  طلـب 

جبهات «اإلصالح» باملقاتلني. 
هـذا وكانت قبائـل وادي عبيدة 
بمـأرب املحتّلـة قـد نـّددت، أمس 
األول الجمعـة، بالسـلوك الهمجي 
االنتقامية  واملمارسـات  اإلجرامي 
ضـد  «اإلصـالح»  حـزب  ملليشـيا 
أبنائها، مؤّكــدًة رفضها لعمليات 
التـي  واملداهمـات  االقتحامـات 
ينفذها أدوات العدوان ضد القبائل 
للممارسـات  الرافضـة  الحـرة 
املرتِزقـة العنرصيـة واإلجراميـة، 
داعيـًة ُكــّل األحـرار والرشفاء يف 
مـأرب إىل رص الصفـوف وتوحيد 
الكلمة والوقوف يف وجه ميليشـيا 
حـزب «اإلصـالح» التـي تسـتبيح 

دماء األبرياء يف املحافظة. 

وجَط تعثغثات طرتِجصئ اإلطارات بإجصاط «طةطج السار» وإظعاء جغطرته سطى المتاشزات المتاّطئ:

بغظعط 6 طظ الصغادات السسضرغئ الرشغسئ لةماسئ «اإلخعان» بمأرب المتاّطئ

أخبار

«اقظاصالغ» غمظُع املرتِجَق السطغمغ طظ دخعل سثن
 : طاابسات

أعلـن املجلـُس االنتقـايل التابـع لالحتالل 
اإلماراتي تمرَُّده رسميٍّا ضد سلطات املرتِزقة 
وما يسـمى املجلـس الرئايس، بعـد رفضه، 
أمس السبت، السـماح لطائرة املرتِزق رشاد 

العليمي الهبوط يف مطار عدن. 
ا  ونقلت وسـائُل إعالم موالية للعدوان َعمَّ

أسـمته «مصدراً» يف حكومـة الفنادق، أمس 
السـبت، قولـه: إن طائـرة املرتـِزق العليمي 
كانت بصـدد الهبوط يف مدينـة عدن قبل أن 
تتلقى إنـذاراً بإلغاء الرحلة وإعادة توجيهها 
صوب العاصمة املرصيـة القاهرة، موضًحا 
أن سبب عودة الطائرة يأتي بَسبِب تهديدات 
«االنتقـايل» بقصفهـا يف حال دخلـت أجواء 

مدينة عدن املحتّلة. 

هبـوط  االنتقـايل  املجلـس  منـع  ويأتـي 
طائـرة رئيس «مجلـس العار»، أمـس، بعد 
ساعات من تهديد القيادي املرتِزق أبي همام 
اليافعي، قائـد ما يُعرف بـ»مجلس املقاومة 
الجنوبية» بإسقاط املجلس الرئايس، متهماً 
املرتـِزق العليمـي بتنفيذ أجندات سـعوديّة 
لتفكيـك ميليشـيا االنتقـايل وإخراجهـا من 

داخل عدن. 

خسائُر بحرغئ بخفعف «اإلخقح» يف طسارضعا 
طع صئائض الثطاحصئ بعادي سئغثة

رئغُج تضعطئ املرتجصئ غمارُس خفصاِت شساد 
لخالته تتئ طسمى وصعد ذائرات «الغمظغئ»

ططاُر سثن الثولغ يف صئدِئ اقتاقل السسعدّي 
بسث دتر طغطغحغا «اقظاصالغ» طظه

 : طاابسات
يتواَصـُل نهُب املال العام من قبـل حكومة املرتِزقة 
شـتى  وباسـتخدام  املسـميات  مـن  العديـِد  تحـَت 
الطـرق االلتوائيـة والتحايـل، يف ظل الحالة املعيشـية 
واالقتصادية الصعبة التي يعيشـها سكان املحافظات 
واملناطـق املحتّلـة ووصولهـم إىل تحـت خـط الفقـر 

والجوع. 
وبحسـب وثيقٍة رسمية تداولها ناشطون يف مواقع 
التواصل االجتماعي، أمس السـبت، فقـد أثبتت تورَُّط 
رئيس حكومة املرتِزقة معني عبدامللك، يف صفقة فساد 
ـة بوقود طائرات رشكة الخطوط الجوية  جديدة َخاصَّ
اليمنية.  وأَشـاَرت الوثيقة إىل أن املرتِزق معني عبدامللك 
ـَه بالتعاقد مـع إحدى الـرشكات لتزويـد طائرات  وجَّ

«اليمنية» بالوقود، وذلك بزيادة عن السـعر السـائد يف 
األسـواق، يف مخالفٍة رصيحة للقانون الذي ينص عىل 

رضورة إعالن مناقصة واختيار أقل األسعار. 
وأّكـد الناشطون أن الرشكَة التي ألزم املرتِزَق معني 
عبدامللك «اليمنيـة» بالتعاقد معها، تفرض دوالراً و٦٥ 
سـنتاً زيادًة عـىل ُكـّل لرت وقود، تذهـب لصالح رئيس 
حكومة الفنادق، مشـريين إىل أن الزيادة يف سعر وقود 
الطائـرات تبلـغ ماليـني الـدوالرات شـهرياً، يتحملها 

املواطن من خالل األسعار املرتفعة لتذاكر الطريان. 
وكانت وثائق رسـمية رسبتها وسـائل إعالم تابعة 
لحـزب «اإلصـالح» اليومـني املاضيـني، قـد فضحـت 
القيـادي يف املجلس االنتقـايل ومحافظ عدن املعني من 
قبـل العـدوان، املرتِزق أحمـد مللس، برسقـة ونهب ما 

يقارب ٣٠ مليار ريال من إيرادات السلطة املحلية. 

 : طاابسات
عـزََّز االحتـالُل السـعودّي قبضته عـىل مطار عدن 
الدويل، أمس السبت، بعد السيطرة عليه ونرش قواته يف 
حرم ومناطق املطار، ودحر ميليشـيا املجلس االنتقايل 
منه، وذلك يف سياق التدوير امُلستمّر لألدوات املسيطرة 
عـىل املطار بني الفصائـل املوالية لالحتـالل اإلماراتي، 

والفصائل املوالية لالحتالل السعودّي. 
وذكـرت مصادر محليـة يف عدن املحتّلـة، أمس، أن 
قواِت االحتالل السـعودّي معـززة باملدرعات والعربات 
العسـكرية انترشت يف مدرج املطار والصالة، مبينًة أن 
قـوات االحتالل لم تواجه أي رفض أَو مقاومة من قبل 
ميليشـيا االنتقايل التي تسـيطر عىل مطار عدن الدويل 

منذ سنوات. 

وأّكــد ناشـطون عـىل مختلـف مواقـع التواصـل 
االجتماعي، أمس السـبت، أن قواِت االحتالل السعودّي 
بارشت اإلرشاف عىل حركة املسافرين واملالحة الجوية. 
وبحسب خرباء سياسيون، َفـإنَّ هذه الخطوة تأتي 
ضمن ترتيبات سـعوديّة إلخضاع مدينـة عدن املحتّلة 
تحت سـيطرتها بالكامل والتي بدأت األسـبوع املايض 
من قرص املعاشـيق، بعد أن استبدلت ميليشيا االنتقايل 
التابعـة لالحتـالل اإلماراتي، بقـواٍت أُخرى سـعوديّة 
ومرتِزقـة الخائـن طـارق عفـاش، وهـو مـا يؤّكــد 
مساعي الرياض إلنهاء نفوذ االنتقايل عىل أهم املنشآت 
االسـرتاتيجية يف املدينـة، وبهذا يتضـح للجميع مدى 
املخّطـط التدمريية الـذي تنفذه السـعوديّة واإلمارات 
عرب التدوير امُلسـتمّر ألدواتهما وتوسـيع رقعة العبث 

وانتهاك السيادة اليمنية بكل أشكالها. 

تصرغٌر دولغ غآّضـُث سسضرَة اقتاقل اإلطاراتغ لةجغرة جصطرى
 : طاابسات

أّكــد تقريـٌر دويلٌّ اسـتمراَر االحتـالل 
اإلماراتـي يف عسـكرة جزيـرة سـقطرى 
اليمنيـة، التـي تعـد إحدى مواقـع الرتاث 
العاملي وفق تصنيف منظمة «اليونسكو» 

التابعة لألمم املتحدة. 
وقـال تقريـٌر نـرشه مرصـد البيئة 
الدويل، أمس: إن هناك الكثريَ من األدلة 
عـىل العسـكرة الزاحفة ملواقـع الرتاث 
العاملـي بواسـطة االحتـالل اإلماراتي، 
ُمشرياً إىل أنه ينظر إىل أرخبيل سقطرى 
عىل أنه مهم من الناحية االسـرتاتيجية 
التي تقع بـني قنـاة غواردافوي وبحر 
العـرب، وسـط املحيـط الهنـدي عـىل 
الدوليـة  املالحـة  طـرق  مـن  مقربـة 

الرئيسية. 
وسـلط تقريـر مرصـد البيئـة الـدويل 
املتخصص يف خدمة «املراقبة لصور البنية 
 ،Infrastructure as a service ،«التحتية
الضوء عىل تَحـّركات االحتـالل اإلماراتي 
العسكرية يف جزيرة عبد الكوري، مبينًا أن 
الصور الجديدة تشـري إىل احتمال اإلنشاء 
األويل ملطار وقاعدة عسـكرية إماراتية يف 

جزيـرة عبد الكوري (كيلميـا) وهي جزء 
من جزيرة سقطرى اليمنية، مبينًا أنه تم 
تحديد رشيطني عىل شكل مدرج ومنطقة 
سـاحة محتملة وتصنيفها منذ بداية عام 

٢٠٢٢م.

ونـّوه مرصـد البيئـة إىل أن العـدوان 
األمريكـي السـعودّي اإلماراتي عىل اليمن 
كان له تأثريات عسـكرية عىل سـقطرى، 
البيئيـة لهـا وفاقـم  الحوكمـة  وقـوض 

الضغوط عىل تنوعها الحيوي الفريد. 

وجائُض إسقم طعالغئ لطسثوان: السسعدغئ 
ُتثِدُع املرتجق السرادة لقصاطئ الةربغئ

 : طاابسات
طالـب حـزُب «اإلصـالح» يف محافظـة 
مـأرب املحتّلـة، أمـس السـبت، باإلفـراِج 
الفـوريِّ عـن املحافـظ املرتـِزق سـلطان 
العرادة، بعد إخضاعه لإلقامة الجربية من 
قبل السـلطات السـعوديّة أسـوًة باملرتِزق 
«اإلخواني» أمني العكيمي محافظ الجوف 

يف حكومة الفنادق. 
ونرشت وسائل إعالم «إخوانية» مطالب 
قيـادات «اإلصالح» يف مأرب، برسعة عودة 
محافـظ مـأرب املرتـِزق سـلطان العرادة 
املحتجز يف السـعوديّة، معتربين عودته إىل 

املدينـة أهم مـن عودة ما يسـمى املجلس 
الرئايس. 

إىل ذلك نرش نجل رئيس حزب «اإلصالح» 
يف مـأرب تغريـدة يف تويرت، أمس السـبت، 
أّكــد فيهـا عـىل رضورة عـودة املحافظ 

املرتِزق العرادة. 
ويعد املرتِزق العـرادة واحداً من أعضاء 
ما يسـمى املجلس الرئايس الثمانية الذين 
منـذ  السـعوديُّة  السـلطاُت  تحتجُزهـم 
اسـتدعائهم إىل الريـاض، يف ظـل تفاقـم 
أدوات  بـني  والعسـكري  األمنـي  الوضـع 
ومرتِزقة العدوان يف عدن وبقية املحافظات 

املحتّلة. 



6
األحد

العدد

12 ربيع الثاني 1444هـ..
6 نوفمرب 2022م

(1517)
تقرير 

 :  طتمث الضاطض
والسياسـية  الثورية  القيـادُة  تثبـُت 
بصنعـاء من يـوٍم إىل آخر أنهـا صاحبُة 
القرار األول واألخـري يف جميع املواضيع 
السياسـية والعسـكرية واألمنيـة التي 
تخص اليمن، أَو التي لها عالقة وارتباط 
الهيمنـة  فزمـن  الخارجـي،  بالشـأن 
واالسـتحواذ السـعودّي واألمريكي عىل 

القرار اليمني وىل إىل غري رجعة. 
وعـىل الرغم مـن ُكــّل العراقيل التي 
تضعها واشـنطن للوصـول إىل أي َحـّل 
سـيايس يف اليمـن، ومحاولة اسـتمرار 
العـدوان يف احتـالل األرايض اليمني وال 
أن  إال  البـالد  ورشق  جنـوب  يف  سـيَّما 
القوات املسـلحة اليمنيـة فرضت واقعاً 
اليمـن  ثـروات  بحمايـة  تمثـل  جديـًدا 
النفطيـة، بعـد أن تمّكنـت من تحصني 
القـرار السـيايس وعدم السـماح للدول 
األُخـرى بالتدخـل يف هذا الشـأن، ولهذا 
لقـوى  التحذيريـة  الرضبـات  جـاءت 
العـدوان لتوقـف عمليـة نهـب الثروات 
النفطية، وهي خطوة سـتعقبها الكثري 
من الخطوات حتى يتم تطهري البالد من 

دنس االحتالل واالرتزاق. 
السياسـيني  مـن  الكثـري  ويؤّكــد 
والباحثني واإلعالميني أن الفضل يف ُكـّل 
ذلك بعد الله عـز وجل يعود إىل ثورة ٢١ 
سـبتمرب ٢٠١٤م التي حملـت املرشوع 
املسـتقبيل لبناء يمٍن مـرشق يجعل هذا 
البلـد يف صدارة الدول العاملية، وأخرجته 
مـن تحـت عبـاءة التبعيـة واالرتهـان 
للخـارج، ليصبح القرار يمنيـاً بامتيَاز، 
وتصنعـه قـوى الداخل الثوريـة وليس 

الخارج. 
ويقـول نائـب وزيـر اإلعـالم فهمي 
اليوسـفي: إن أهم ما سـعت إليه هذه 
الثـورة العظيمـة هـو االسـتقاللية يف 
والتحـّرر  اليمنيـة  والسـيادة  القـرار 
قبلهـا  ومـا  السياسـية  التبعيـة  مـن 
مـن تحكـم وخضـوع النظـام الحاكم 
يف اليمـن فرضهـا النظـام السـعودّي 
عىل حـكام صنعاء طوال فـرتة كبرية، 
لدرجـة أن الجمهوريـة اليمنيـة كانت 
تعترب الحديقة الخلفية للملكة العربية 

السعوديّة. 
ويضيف اليوسـفي يف ترصيٍح خاص 
وضعنـا  «ولـو  «املسـرية»:  لصحيفـة 
األمـر يف إطار ما قبل ومـا بعد ثورة ٢١ 
سـبتمرب، َحيـُث االسـتقاللية يف القرار 
والسـيادة اليمنيـة نسـتطيع القول إن 
ترمومـرت قياس الثورات يشـهد أن هذه 
الثورة ثـورة عظيمة وعاملية، بدأ اإلعداد 
والتحضـري لها تحديـداً يف العام ٢٠٠٤م 
مـن خالل اإلراَدة الثورية التي تسـلحت 
بها القوى املضادة للسلطة آنذاك بقيادة 
الشـهيد القائـد حسـني بـدر الحوثـي، 
ُمشـرياً إىل أن هـذه الثـورة لـم تسـاوم 
ولـن تتنازل عـن القضايـا املركزية ويف 
طليعتهـا القضيـة الفلسـطينية وبقية 

قضايا الجسد العربي واإلسالمي. 
ويواصـل حديثه: «ثورة ٢١ سـبتمرب 
رفعـت رايـة املسـتضعفني مثلهـا مثل 
الثورة البلشفية التي رفعت راية العمال 
والكادحـني كمـا أن ثورة ٢١ سـبتمرب 

تتشـابه مع الثورة اإليرانية التي قادها 
اإلمام الخميني -قـدس الله رسه- حني 
أسـقطت أقـوى نظـام عـىل مسـتوى 
املنطقـة وهو نظام شـاه إيـران، وهذه 
الثـورة تحمل نفـس األهـداف واإلراَدة 
لثورة أُكتوبر يف الداخل من َحيُث الكفاح 
والثوابـت  بالقيـم  واإليَمــان  املسـلح 
الثورية الهادفة إلنقاذ اإلنسان واألوطان 
ثقافيـة  ثـورة  إىل  أَيْـضـاً  وانتقالهـا 
وسياسـية وتصنيعية كما هو ملموس 
يف الجانب العسكري، وهنا االعتماد عىل 
الـذات وهذا جزء مـن االنتصار عىل تلك 
القـوى الدوليـة التي تعتـدي عىل اليمن 
منذ ثمان سـنوات، وهذا بحـد ذاته يعد 
إنجازاً ثورياً ملا يشهده التاريخ السيايس 

اليمني حتى اليوم. 
ويكمـل وبالتـايل هذه الثـورة تحمل 
نفـس الطابـع األُكتوبـري مـن َحيـُث 
مواجهـة قوى االسـتكبار الغربـي؛ ألَنَّ 
أُكتوبـر واجهت االسـتعمار الربيطاني، 
واليـوم بريطانيـا هي ضمـن الكوكتيل 

الذي يعتدي عىل اليمن. 
ويشـري إىل أن اليمـن تمّكـن خـالل 
السـنوات الثمـان املاضية مـن العدوان 
األمريكي السـعودّي الغاشـم أن يحّقق 
الكثري مـن اإلنجازات، َحيـُث تمّكن من 
دحر مراكز القوى التقليدية اإلفسـادية 

واإلرهابيـة التي ظلت متجـذرة يف البلد 
لخمـس عقود من الزمن، وكذلك تحويل 
مجـرى املعركـة بعد ثمان سـنوات من 
دفـاع إىل هجـوم، كمـا اسـتطاع اليمن 
الذي واجه الصلف األمريكي السـعودّي 
أن يواجـه بثبـات التطبيـع مـع الكيان 

اإلرسائييل بكل أشكاله وأنواعه. 
 

ظصطئ ظعسغئ
وإذا كان اليمن قد تمّكن من تحصني 
قـراره السـيايس، َفـإنَّه يمـيض بثباٍت 
يف تحصـني سـيادته املحتّلـة مـن قبـل 
األعداء وال سيَّما يف املحافظات الرشقية 

والجنوبية. 
ويقول نائب رئيس رابطة الصحفيني 
عبدالسـالم  اليمنيـني  واإلعالميـني 
النهاري: إن شعبنا اليمني العظيم ماٍض 
يف مسـريته التاريخيـة النتـزاع الحرية 
واالسـتقالل الكامـل بالقرار والسـيادة 
يف ُكــّل شـرب عـىل أرض هـذا الوطن يف 
مسـار تحقيق أحـد أهم أهـداف الثورة 
املتمثلـة بالكرامـة والحرية واسـتقالل 
القـرار وإنهـاء زمن التبعيـة والوصاية 
الخارجية، الفتاً إىل أن ثورة ٢١ سـبتمرب 
قد رسـمت الطريـق الصحيح لشـعبنا 
اليمنـي ملواجهة الصعوبات والتحديات، 
حاملـًة يف طياتهـا مرشوع االسـتقالل 

والسيادة والتطوير يف املجاالت الزراعية 
العسـكري،  والتصنيـع  والصناعيـة 
والنهـوض بالوطـن يف شـتى مجـاالت 

الحياة. 
ترصيـٍح  يف  عبدالسـالم  ويضيـف 
«عـىل  املسـرية»:  لصحيفـة  خـاص 
الرغـم مـن التحديـات واملتاعـب خالل 
السـنوات املاضيـة إال أن اليمـن حّقـق 
الكثـري مـن املكاسـب والتـي أثمرت يف 
انتشـال وضع البالد مـن أيادي العابثني 
والقضاء عىل بـؤر اإلرهاب واالختالالت 
األمنية وسـقوط دعاة الفتـن والتكفري 
الفوضوية  مشـاريعهم  وتعرية  وفضح 

والتدمريية». 
ويواصـل حديثـه «وما يميـز ثورتنا 
الــ٢١ مـن سـبتمرب عـن غريهـا مـن 
الثورات أنهـا انطلقت لتحمل يف طياتها 
مرشوع االسـتقالل والسيادة والتطوير 
يف املجـال الصناعي والزراعي والتصنيع 
العسـكري، وأسـقطت يف زمـن قيايس 
هوامري السلطة واملال والنفوذ والفساد 
الذيـن أجهضـوا تحقيق أهـداف ثورتي 
سـبتمرب وأُكتوبر املجيدتني وجثموا عىل 
صـدر الوطن واسـتغلوا بسـاطة عامة 
الشـعب ونهبـوا ُكــّل خرياتـه وثرواته 
بمشـاركة أسـيادهم يف الخارج»، الفتاً 
إىل أن الثـورة مثلـت رصخة شـعب ضد 

الظلم واالسـتئثار بمقدرات البالد وهي 
الثورة الوحيدة التي لم يُشبْها أي تدخل 
أَو دعـم خارجـي وكانت ثورة شـعبيّة 
أهـم  مـن  كان  وهـذا  خالصـة  يمنيـة 
أسـباب نجاحها عىل املستوى السيايس 
والعسكري والتالحم الشعبي الذي أربك 
العالم أجمع وتحالف ضدها ُكـّل األعداء 
والحاقدين وشنوا عدوانهم الغاشم عىل 
اليمن أرضـاً وإنسـاناً يف محاولة منهم 
إلفشـال هذه الثورة العظيمـة املتحّررة 
من وصايتهم وتبعيتهم إال أنهم فشـلوا 
وحصارهـم  القـذرة  مخّططاتهـم  يف 
وعدوانهـم الغاشـم، مؤّكــداً أن ثـورة 
الــ٢١ مـن سـبتمرب شـامخة ووقفت 
أمامهم شموخ الجبال الروايس وصمدت 
برجالهـا املؤمنني الصادقـني عىل مدى 
ثمانية أعوام وفشـل تحالف الرش فشالً 
ذريعاً يف محاولته كـرس عنفوان الثورة 
وإعـادة نفوذ السـفارات الحاكمة للبلد 
رغم وحشية الجرائم التي ارتكبها بحق 
وقوبل الحصار  الشعب اليمني، ُمضيفاً 
واالنتهاكات السافرة وكل تلك الوحشية 
بصمـود يمني أُسـطوري تحطمت عىل 
صخرة بأسه، مؤامرات وحقد النظامني 
السـعودّي واإلماراتـي وأدواتهـم ومـن 
املحرك  واألمريكـي  الصهيوني  ورائهـم 

واملشغل الفعيل لهم. 

بسَث ُأشعل سخر العغمظئ واقجاتعاذ افطرغضغ السسعدّي

 الصرار غمظغ باطاغاز!
تبئغئ واصع جثغث لتماغئ السغادة شغ الغمظ..
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حرضات وجفظ ظعإ ظفط وغاز الغمظ بغظ خغاَرغظ: 

 إطا تطئغئ حروط خظساء السادلئ أو الرتغض الصسري إطا تطئغئ حروط خظساء السادلئ أو الرتغض الصسري
 : تصرغر إبراعغط أتمث

األمريكـي   «Oil Price» ملوقـع  تقريـٍر  يف 
املتخصـص بالطاقة، َفـإنَّ عدم اسـتقرار اليمن 
يمكنه تعطيل إمَدادات النفط العاملية والتسـبب 

يف ارتفاع األسعار بشكٍل جنوني. 
فالعـدوان عىل بالدنا كما قال املوقع األمريكي 
يمنـع تطوير ٣ مليارات برميـل من احتياطيات 
البالد مـن النفط و١٧ تريليون قـدم مكعب من 
الغـاز الطبيعي والتي يمكنهـا -يف وضع طبيعي 
وقانوني بعيد عن اسـتغالل الفوىض لنهب نفط 
البلد املحتّل جنوبه- أن تسـد فجوة كبرية ضمن 
ـًة حاجة  حاجـة السـوق العاملـي للوقـود َخاصَّ
أُوُروبـا والواليـات املتحدة األمريكيـة مع دخول 
فصل الشـتاء القارس، إال أن العبث الذي استمر 
منـذ ٢٠١٦م مـع بدء السـعوديّة آنـذاك تصدير 
نفط اليمن لحسـابها لدى البنك األهيل السعودّي 
وليس البنك اليمني أظهر مدى استهتار الرياض 
ورشيكتها أبو ظبي باليمن وقياسها للواقع وفق 
نظرتهـا للمرتِزقة وحكومة العمـالء دون النظر 
للبعيـد يف خيارات صنعاء ومجلسـها السـيايس 

مستقبالً. 
وبحسـب ُكــّل التقاريـر والتحليـالت َفــإنَّ 
أيـة رضبات قادمة عـىل البنيـة التحتية للطاقة 
السعوديّة سيشكل تهديًدا َكبرياً إلمَدادات النفط 
العاملية، فاململكة هي أكـرب مصدر للنفط الخام 
يف العالم، تضخ حوايل ١٠٪ من النفط املسـتهلك 
عىل مسـتوى العالم، وهذا سريفع أسعار النفط 
إىل مسـتوياٍت غري مسـبوقة تسـعى واشـنطن 
وأتباعها يف الغرب إىل تفاديه بأية طريقٍة كانت. 
لقـد انتقلـت صنعاء ضمـن العمل السـيايس 
الناضج من جانـب الردع العسـكري بعيد املدى 
املرتبـط ببنـى العـدوان االسـرتاتيجية للطاقـة 
والتحليـة واملوانئ وما شـابه إىل الردع يف النطاق 
الجغـرايف الوطني القريـب ضمن ظروف فرضت 
هـذا الخيار مـع اسـتمرار رسقـة ثـروة اليمن 
النفطيـة والغازية وغريها، بتأكيدها القدرة عىل 
حماية ثـروات البلد ككل جنوباً وشـماالً، تاركًة 
تحالَف العدوان يف حالة تخبط وفوىض بعد تلقيه 
التحذيـر األول واإلنذار األخري حـول قدرتها عىل 
إنجـاز ما وعدت بـه وحذرت منه بـدًءا بالجانب 
بتوجيـه  وانتهـى  واملعلوماتـي  االسـتخباراتي 
رضبات جويـة تحذيريـة عالية الدقـة واضحة 

الرسالة. 
لم تعد سفن شـحن الوقود بعدها لتتجرأ عىل 
الرسو خلسـة يف املوانئ النفطية اليمنية ما بعد 
حادثـة الضبة فكل سـفن الشـحن إمـا غادرت 

ـة أجربتها عىل  طوعـاً أَو تلقت تحذيـرات َخاصَّ
الرحيـل كما حصل أخـريًا مع السـفينة «هانا» 
التـي حاولـت الدخول ملينـاء قنا خلسـة بعد أن 
أبحـرت متخفيًة وقد أوقفت نظـام التتبُّع «جي 

بي إس». 
 

تعصُُّش حرضات أجظئغئ سظ الظعإ
ووفقاً لحكومة اإلنقاذ الوطني بصنعاء، أّكـد 
نائـُب وزير خارجيتها، حسـني العزي، السـبت، 
إحبـاَط محاولـة جديدة لنهـب النفـط اليمني، 
تزامناً مع بـدء رشكات الطاقة األجنبية التوقف 

عن العمل وربما االستعداد للمغادرة. 
 «Hana» حيث أّكـد حسـني العزي، أن سفينة
كانت متوّجـهة إىل ميناء قنا النفطي بمحافظة 
شـبوة، اسـتجابت لتحذيـرات صنعـاء، وقّررت 

املغادرة بأمان. 
وكانـت «Hana» قد غـادرت مينـاء الفجرية 
اإلماراتي، األسـبوع املـايض، متوّجـهًة إىل ميناء 
قنا، لنهب شـحنة جديدة من النفط اليمني، قبل 
أن ترتاجع مع تحذيرات صنعاء لها من االقرتاب. 
كـربى الـرشكات األجنبيـة العاملـة يف قطاع 
النفـط باليمن، بـدأت ترتيبات إليقـاف أعمالها 

بمحافظة حرضموت، رشقي البالد. 
رشكـة «كالفايل» الكندية عىل وشـك إيقاف 
التصديـر من الحقول النفطية باملحافظة، بعد 
تعـرض حراسـة الرشكـة لهجـوم «مجهول» 
راح ضحيتـه عدد من أفـراد الرشكة إىل جانب 
مخاوفهـا مـا بعـد تهديـد صنعـاء للصوص 

الطاقة. 
الرشكة التي تستحوذ السعوديّة عىل إيراداتها 
املخصصـة لليمن منـذ منتصف العـام ٢٠١٥م، 
ًة بعـد تحذير  تخـىش مـن هجـوٍم مماثـل َخاصَّ
صنعاء لرشكات النفط العاملة يف املناطق املحتّلة 
من تهريب وشحن النفط اليمني دون موافقتها، 
وبحسـب «كالفـايل» َفـإنَّها قد توقـف أعمالها 

مؤقتاً وهذا يعني الكثري من الخسائر لها. 
وسـبق وأن أعلنـت رشكـة توتال الفرنسـية 
إيقـاف التصديـر مـن منشـأة بلحـاف الغازية 
بشبوة، بعد ساعات قليلة من العملية العسكرية 
الضبـة  مينـاء  يف  صنعـاء  لقـوات  التحذيريـة 
بمحافظـة حرضموت، َحيُث أوقف العرشات من 
مهنديس الرشكة نشـاطهم اسـتعداداً للمغادرة 
يف حـال جمود الوضـع ما بني صنعـاء وتحالف 

العدوان. 
بمحافظـة  «برتومسـيلة»  النفـط  رشكـة 
ام أّكـدت  حرضموت، رشقي اليمن، قبل عدة أَيـَّ

خروجها عن الخدمة، تزامناً مع إيقافها تصدير 
الطاقـة، واسـتعداد كـربى الـرشكات النفطية 
األجنبيـة يف املحافظـة للمغـادرة، مـع تصلـب 
املواقف األمريكية والربيطانية والسعوديّة تجاه 
رشوط صنعـاء التـي لن تسـمح بتصدير النفط 
دون امليض يف اتّفاق ُهــدنة وتوافق نحو سـالم 

حقيقي. 
الرشكـة يف بيـاٍن لهـا، أرجعت إيقـاف عملية 
تصديـر النفـط إىل عجزهـا عـن سـداد مرتبات 
املوظفني، وقيامها بترسيح أكثر من نصف ُعمال 
الرشكة بعد أن أعلنوا اإلرضاب عن العمل الشهر 

املايض؛ بَسبِب عدم سداد مستحقاتهم املالية. 
وسـبق وأن كشـفت وسـائل إعالميـة موالية 
للعدوان، نهب حكومة املرتِزقة إليرادات الرشكة، 

وإرسال جزء منها إىل البنك األهيل السعودّي. 
هـذه التطـورات املتالحقـة مع إغـالق ميناء 
املكال يف حرضموت جنوب رشقي اليمن، الثالثاء 
املايض، بعـد ورود معلومات عن تحليق طائرات 
ة فـوق امليناء ملـدٍة طويلة سـادت وقتها  مسـريَّ
حالة مـن الذعر والهلع أجـربت الجميع مغادرة 

امليناء. 
 

تصعُل حئعة تاعصش
وبحسـب آخر املعلومات َفـإنَّ رشكات النفط 
العاملة يف حقول محافظة شـبوة تعتزم مغادرة 
البـالد؛ بَسـبِب املخـاوف بعد اسـتهداف مينائي 
الضبة والنشـيمة وتوقف عمليـات إنتاج النفط 
بعد رفض ناقالت النفط شـحن الخـام اليمني، 
َحيُث قالت مصـادر نفطية إن الرشكات العاملة 
يف حقول «جنة هنت» وحقـل «العقلة» النفطي 
بمنطقة عيـاذ تعتزم املغادرة خالل األسـبوعني 
القادمـني يف حال اسـتمرت تلك املخـاوف وعدم 

إيجاد حلول جادة. 
وتوقفت عمليات إنتاج النفط يف حقول شبوة 

بعد تعذر عملية التصدير. 
وتأتـي هذه الرتتيبات لرشكات الطاقة، يف ظل 
تصاعـد حالـة الرفض الشـعبي لعمليـات نهب 
النفـط والغـاز اليمنـي وتأييـد الشـارع اليمني 
ملوقـف صنعـاء وتحذيراته ألية  وجنوباً  شـماالً 
سـفن نفطية أَو رشكات طاقة قد تحاول رسقة 

ونهب النفط اليمني. 
 

طا بســث تعصش إظااج الظفط واطاقء 
الثجاظات

ومـع تـوايل املعلومـات من محافظتي شـبوة 
وحرضموت حـول توقف عمليـات إنتاج النفط 

الخـام يف بعض حقول النفط بعد امتالء خزانات 
النفـط الخـام املوجودة قـرب موانـئ التصدير 
النفطيـة والخزانات النفطيـة التابعة للرشكات 
املنتجة ومنها خزانات رشكة جنة هنت يف شبوة، 
َفـإنَّ هـذا األمر يمثل انتكاسـة كبرية للرشكات 

العاملة ولعملية التصدير ككل. 
وبحسـب خرباء متخصصـني يف مجال النفط 
َفــإنَّ صعوبـات تواجـه رشكات النفـط للبقاء 
دون إنتـاج النفط يف الحقول التـي كانت تعمل، 
والسـبب أن أي حقل نفطي ينتج النفط ال يمكن 
إيقافـه عن العمل بسـهولة، إذ إن إيقاف الحقل 
يعني إقفـال البرئ األمر الذي سـيفرض تكاليف 
ا عند اسـتئناف تشـغيل البرئ من  باهظـة ِجــدٍّ

جديد. 
وبمـا أن إقفـال البـرئ يمثـل تكلفـة باهظة 
وصعوبـة عند اسـتئناف تشـغيله الحقـاً َفـإنَّ 
الطريقـة األفضل هي إعادة حقـن النفط الخام 
املنتـج مـرًة أُخـرى إىل باطـن األرض، غـري أن 
املختصني بالهندسة النفطية يؤّكـدون أن حقن 
النفط الخام مـرًة أُخرى إىل باطن األرض يحتاج 
لتكلفة مادية أكرب من تكلفة اسـتخراجه، األمر 
الذي يجعل الرشكات النفطية العاملة يف املناطق 
الخاضعة لسـيطرة تحالف العـدوان يف مأزق لن 
تستطيع الخروج منه إال يف حالة أن يعلن تحالف 
العـدوان السـعودّي اإلماراتي قبولـه بالرشوط 
التي وضعتها صنعاء لتمديد الُهــدنة والسـماح 

مرًة أُخرى بتصدير النفط الخام. 
 فيمـا ال تزال الرياض ترفـض املوافقة عىل 
القبول بتخصيص عائـدات النفط الخام الذي 
ظلـت تنهبه مـن اليمن منـذ منتصف ٢٠١٦م 
وحتـى مطلـع أُكتوبر الجاري لصالح تسـليم 
مرتبات موظفي الدولة شماالً وجنوباً مدنيني 
وعسـكريني عـىل الرغـم من موافقـة صنعاء 
بـرصف الرواتـب ملوظفي كشـوفات ٢٠١٤م، 
وقبولهـا رصف مرتبـات املوظفـني القدامـى 
واسـتثناء املوظفـني الُجـدد الذيـن التحقـوا 
بالعمل يف القطـاع العام منذ بداية الحرب عىل 

اليمن. 
وعىل وقـع جدية صنعاء ومنع شـحن النفط 
اليمنـي تسـتضيف العاصمة العمانية مسـقط 
مفاوضـات حثيثة بني صنعـاء والرياض لبحث 
سبل العودة إىل الُهــدنة وسط غياب تام ملرتِزقة 
العدوان يف مسـًعى لتجاوز الوضع الذي تفرضه 
صنعاء بالقوة، َحيُث تشري التحليالت أن خيارات 
صنعـاء باتـت األقـوى لفـرض سـالم حقيقي 
يتجـاوز تعنـت السـعوديّة واإلمـارات وأطمـاع 

املحتّل األمريكي األُوُروبي. 
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وسُث بطفعر وتارغُت سمالئ 
افظزمئ المساسربئ

 إضرام المتاصري
 

طغت املصلحُة واأليديولوجياُت الدخيلة يف األنظمة 
املطبِّعة يف منطقتنا، فعملت عىل التفريط باملقدسات 
اإلسـالمية وكرامة املسـلمني وتضخيـم الصهيونية 
ومصالحهـا يف املنطقـة، ليتوّجــه الصهاينـة أخريًا 
للتوغل يف الجزيرة العربية وبسط السيطرة عىل رأس 
الهرم يف تلك الدول لتمرير املخّططات تحت مسميات 
مزعومة ومموهة كالتطبيع والتعاون والعوملة، فيما 
كان هـذا يف الحقيقة باكورة نتائـج الحرب الثقافية 
الناعمة التي شـنها العدّو الصهيوني منذ إصدار وعد 
«بلفـور»، بل ومـن قبل ذلك، حني شـن الغرب حرب 
املصطلحـات عـىل املسـلمني، وتالعبوا بورقـة الدين 

بحرفية خبيثة. 
وعُد «بلفـور» الذي أطلقـه وزيـر بريطانيا «آرثر 
جيمس بلفور»، يف العام 1917م إىل اللورد روتشـيلد، 
أحد زعمـاء الحركـة الصهيونية العامليـة، بعد ثالث 
سـنوات مـن املفاوضات بـني الحكومـة الربيطانية 
واليهـود الربيطانيني، واملنظمـة الصهيونية العاملية، 
واسـتطاع الصهاينـة مـن خاللهـا إقنـاع بريطانيا 
بقدرتهـم عـىل تحقيـق أهـداف بريطانيـا الخبيثة، 
والحفـاظ عـىل مصالحهـا يف املنطقة، ومنـع توحد 
كيـان  وزرع  تقسـيمهم،  عـرب  واملسـلمني  العـرب 

شيطاني يف وسط منطقتهم. 
املصلحـة  مـع  املتوافـق  املشـؤوم  الوعـد  فذلـك 
الربيطانيـة يف املنطقة ما يزال قائمـاً حتى اللحظة، 
فقد زرعت السياسـة الربيطانية العدّو الصهيوني يف 
فلسـطني، ومن ثم قامت أمريـكا برعاية هذا الكيان 
يف الـدول العربيـة بطريقـة أُخـرى، لكـن الحقيقـة 
األهـم تبقـى يف أن ُكــّل هـذه التَحّركات املشـبوهة 
مرتبطـة بأهـداف ذلـك الوعـد الـذي حّقق مـا كان 
يحسـبه اليهود والصهاينة مسـتحيالً بالنسبة لهم، 
فهـم اليـوم يتمتعون بكامـل الصالحيـات يف بعض 
الـدول العربية املطبعة، وأصبحـوا يطمحون إىل أكثر 
ممـا هم عليه اليوم من االحتالل لفلسـطني وتدنيس 
القـدس، فالبحرين مثالً أُنموذٌج واضـح لتفعيل تلك 
املخّططات، َحيُث وقد حذر سياسـيون عرب وأجانب 
عن خطوات تعترب تمهيـداً الحتالل البحرين من قبل 
الصهاينة تشـبه خطوات االحتالل التي مهدت للوعد 

املشؤوم يف فلسطني. 
أصبحـت الـدول العربيـة لألسـف الشـديد تمتلك 
تاريخاً حافالً بالعمالة واالنبطاح الذي تجىل بشـكٍل 
فاضـح خالل العقـود األخرية، بل أصبحـت األنظمة 
العميلة هـي من تقوم بتحقيق وعد بلفور بتسـارع 
عجـزت عـن اإلتيـان بمثلـه بريطانيا نفسـها التي 
انصدمـت باملقاومـة الفلسـطينية، فخيانة القضية 
وتمييـع الحقوق من قبـل األنظمـة العربية هو من 
سـهل األمر، بـل وجعل من العـدّو الصهيوني يتطلع 
للسـيطرة عىل بـاب املندب وذلك بالتوغل العسـكري 
يف الجـزر اليمنية مثـل جزيرتي (ميون وسـقطرى) 
بغطـاٍء سـعودّي إماراتي، ليصبح مـرشوع التطبيع 
أشـد خطراً مـن الوعد الذي جعـل الصهاينة يطؤون 

منطقتنا. 
لذلـك ما يجـب عىل الجميـع إدراكه أخـريًا هو أن 
بريطانيـا كانت ومـا زالـت واقفة خلـف التَحّركات 
الصهيونية، وأن الكيان الصهيوني صنيعة بريطانية 
لتمريـر املخّططـات والجرائـم واسـتهداف الجزيرة 
العربيـة، وهـو ما يحـدث اليـوم يف اليمـن والبلدان 
األُخـرى من حـروب واحتـالل ونهب للثـروات تحت 
الغطاء الخليجـي، والواقع يوضح تمرير خطري لذلك 
الوعد ليس فقط يف فلسطني، لكن يف الجزيرة العربية 
بشـكٍل عـام، حينهـا سـتظهر بريطانيـا يف واجهة 
الـرصاع، كما حدث أخريًا مـع األمريكيني، ولكل هذه 
تبعـات لها نهايـة محتومة كانت قد بـدأ تاريخها يف 
جنـوب اليمـن آنـذاك، يف 14 أُكتوبـر 1963م، ويليه 
30 مـن شـهر نوفمرب 1967م، ولهـم وقفة مع هذه 

التواريخ، لرياجعوا حساباتهم مجّدًدا. 

صمُئ الةجائر بغظ طرَضجغئ الصدغئ الفطسطغظغئ 
وطئادرة «السقم» السربغئ

سثظان سطغ الضئسغ
 

قمة الجزائر تحت عنوان مهم (لم الشـمل) واهتمامها 
بمركزيـة القضيـة الفلسـطينية مـع تمسـكها بمبادرة 
السـالم العربيـة لعـام 2002م والتي أطلقهـا عبدالله بن 
عبدالعزيز آل سـعود حينما كان ولياً للعهد يف السـعوديّة 
يف قمة بـريوت، إذ كانت املبادرة تطالب الكيان الصهيوني 
املحتّل بقبول قيام دولة فلسـطينية مسـتقلة ذات سيادة 
يف الضفـة الغربية وقطاع غزة وتكـون عاصمتها القدس 
الرشقيـة، مع تمكني الكيـان اإلرسائيـيل يف بقية املناطق 
املحتّلـة، وعـىل إثرها ينتهـي النـزاع العربـي اإلرسائييل، 
والدخول يف اتّفاقية سالم بني الدول العربية وبني إرسائيل 

مع تحقيق األمن لجميع دول املنطقة. 
مبادرة السـالم العربيـة قوبلت حينهـا وال تزال تقابـل بالرفض من 
الكيـان الصهيونـي الغاصب، وال جدية يف من قدموا مبادرة االستسـالم 

العربي ليفرضوه عىل الكيان الصهيوني كأضعف موقف لهم. 
قمـة الجزائـر تؤّكــد يف بيانهـا الختامـي عـىل مركزيـة القضيـة 
الفلسـطينية والدعم املطلق لحقوق الشـعب الفلسـطيني غـري القابلة 
للتـرصف، مـع دعمها للسـلطة الفلسـطينية للحصول عـىل العضوية 

الكاملة يف األمم املتحدة. 
بغـض النظـر عـن أن أكثـر الذين حرضوا مـن املطبعني مـع الكيان 
الصهيونـي، وبغـض النظـر عن تمسـك قادة العـرب بمبادرة السـالم 
العربيـة، ولكن عن الدعـم الذي صدر يف بيانهم الختامـي، ما هو الدعم 

الذي قدموه للشعب الفلسطيني؟!. 
أوالً: الذيـن عقـدوا وحـرضوا قمـة الجزائـر هـل هـم حملـوا الهم 
الفلسطيني؟!، هل استشعروا مسؤوليتهم تجاه القضية الفلسطينية؟!، 

هل استشعروا بخطورة الكيان اإلرسائييل؟!. 
ثانيـاً: هل صحت نواياهم وتوفرت لديهم إراَدة التحدي؟!، هل خرجوا 
بقرارات حاسمة ملواجهة الكيان الصهيوني؟!، هل توّجـهوا إلنشاء تكتل 
عربي مواجه للصهاينة؟!، هل توّجـهوا لدعم املقاومة الفلسطينية بكل 

أشكال الدعم لينال الحرية واالستقالل؟!. 
ما هـو الدعـم املطلق الـذي قدموه للشـعب الفلسـطيني؟!، كم من 
األمـوال قدموها؟!، كم مـن العتاد العسـكري التزموا به 

لدعم املقاومة يف فلسطني؟!
ال مـال دعمـوا به، وال عتاد عسـكري التزمـوا به، عىل 
األقل هل دعـوا يف بيانهم إىل املقاطعة الشـاملة والكاملة 
للكيـان الصهيونـي حتـى ينصـاع ملبـادرة االستسـالم 
العربيـة؟!، أقل يشء هل دعـوا إىل املقاطعـة االقتصادية 

للكيان الصهيوني؟!. 
وهـل لحثالة العـرب أن تتجـرأ عىل األقـل يف مقاطعة 
الكيـان الصهيوني؟!، وهل ملن طبـع مع العدّو اإلرسائييل 

أن يتجرأ للمقاطعة؟!. 
فالذي يعلق آماله عىل قادة العرب فهو كمن يعلق آماله 
عـىل رساب بقيعة يحسـبه الظمآن ماًء حتـى إذَا جاءه لم 
يجده شـيئاً ووجد أشـباه رجال يريدون ويسـعون ليجعلوه تحت أقدام 

الصهاينة. 
فالقضيـة أصبحت قضية الشـعوب، والتَحّرك مسـؤولية الشـعوب، 
للشـعوب الحـق يف التَحـّرك ملواجهة الكيـان الصهيوني، الشـعوب هي 
التي يجـب أن تصنع املوقف وتتخذ القرار، وتفـرض قرارها وتوّجـهها 
عـىل حكوماتها، أَو تصنـع حكومات تتبنـى قضاياهـا، وتدفع الخطر 
عنهـا، ال أن تكـون حكومات خانعة مستسـلمة ألعدائها، يقول السـيد 
املـوىل عبدامللـك بدرالدين الحوثـي -حفظه اللـه-: (التَحّرك مسـؤولية 
ــة؟ يجب أن تتَحّرك الشـعوب وأال  الشـعوب أوالً فما الـذي تنتظره األُمَّ
تنتظر لألنظمة، ال تنتظر عىل املسـتوى الرسـمي أن يكون هناك تَحّرك 
بالشـكل املطلـوب، ولو كان هناك حتـى صدق نوايا، حتـى صدق نوايا 
لـدى الحكومات ال غنى عن دور الشـعوب، وللشـعوب الحق أن تتَحّرك؛ 
ألَنَّها مسـئوليتها، وهي أَيْـضاً املترضرة من هذا الخطر، عىل الشـعوب 
أن تتَحـّرك، وأن تصنـع هي املوقـف، وأن تتخذ هي القـرار، وأن تفرض 
التوّجــه حتى عىل حكوماتها، أَو تصنع حكومات لها، تتبنى قضاياها، 
وتدفع الخطر عنهـا، وليس حكومات لصالح أعدائها تنفذ مخّططاتهم 

وتتبنى مؤامراتهم، ومكائدهم). 

دغضااتعرغئ الاثّطغ (دغضااتعرغئ الاثّطغ (11) ) 
طظار الّحاطغ

لـم تُكـن الحـرُب شاِسـعة قديًمـا، فالعالُم 

ا يجعلُه مؤهًال لخوِض  البدائـي لطاملا بحَث َعمَّ

غمـار معـارك السـيوف وكفـى، بـني طيّـات 

ـع  القصـص الواقعيـة آنًفا بدأت مراحُل التوسِّ

األوىل فنِجُد يف معارُك الرسـول صـىل اللّٰه عليه 

وآلـه أنهـا كانـت عسـكرية شـاملة للجانـِب 

والجانـِب  السـيايس  والجانـِب  االقتصـادي 

االسـتخباراتي، بينمـا تخضع ُمجمـًال لإلدارة 

الثقافية أثناء الحرب اإلعالمية والتبادل املعريفّ. 

ـة اإلسالمية من  توّسـَع االنحراف األول لألُمَّ

تـرِك يـِد عيلّ عليه السـالم بعد إقامـة الحّجـة 

للواليـِة الرشعيـة له بعد رسـول اللّٰـه صلوات 

اللّٰه عليه وآله، ومنذُ ذلـك الوقت َغَدْت الثغراُت 

ـــة حتـى أضحـت هّشـة  تنتـرش يف رداِء األُمَّ

ينهُشـها العدّو من ُكــّل جانب، وبذلـك َفـإنَّ 

مراحـل التوّيل عىل التـوايل والتـي كانت عًرصا 

عن آخر تزداُد سـوًءا جعلت من نفسـها محّط 

أطمـاع لألعداء عـىل َحـــدٍّ سـواء وباألخّص 

«اليهود والنصـارى»، عىل أّن اشـتداد ضعفها 

يعني قّوتهم. 

تحّولت الحياُة إىل شـكٍل آخر ما بني العقدين 

الثامن عرش والتاسع عرش للميالد وبهذا فبدايٌة 

أُخرى لعالٍم آخر، ومفهوٍم يُدعى «العوملة». 

يُقـاُل أّن إنشـاء «الشـبكة العنكبوتيـة» أَو 

غرضـُه  كان  االتصـال»  وشـبكات  «اإلنرتنـت 

واالتّحـاد  امُلتحـدة  الواليـات  بـني  سـيٍّا  تجسُّ

السـوفييتي بداية القرِن التاسع عرش للميالد، 

بيَد أن تطّورُه آل باألمِر إىل تحّوٍل واسـع وكبري 

انتقل بنا إىل عالٍم ُمغايـٍر تماماً للعالِم الِبدائي، 

ُمحّققـا نقلًة نوعيّة ال أطـراف فيها كما تبدو، 

بل طرًفا واحًدا يُحّركها كيفما شاء!

سـابًقا كان العالُم هادئًـا، فالكلُّ يقتنُع بما 

يقيُس بـه الواقع، يف الحـرِب ال تهاون ففطرُة 

الدفاع نّضاخة، بعد اإلسـالم ظهرِت امُلناظرات 

لتجـِذَب من كان بصري القلِب ومسـتغّل العقِل 

ب يف الُطـرق الذهنيّـة، وال  إىل حضنـه، ال تشـعُّ

مؤثـراٍت تخلُق اضطرابا يف العقـوِل، الثابُت إن 

كان موقنًا ساندُه ثباته. 

اإلعالميّـة،  الدعـاءات  الناعمـة،  الحـرُب 

األقاويـل امُلثـرية للشـبهات، جميعهـا يف عالٍم 

محدود كان يوقفها القرآن بلساِن أحد األخيار، 

وإّال فانـزالق دائـم يف موقٍف ظاهـر، إنما ُكـّل 

يشٍء محدوٌد بالواقِع ال غري. 

والعوملـة  العنكبوتيـة  الشـبكة  تفّجـرت 

واإلنرتنت والشبكات الالسلكية والعالُم الرقمّي 

يف بدايـِة القرن العرشين، بأهداف شـتّى لعدٍو 

واحـد ِضَد فئـاٍت ُمعيّنة بغـرٍض موّحد ينطلُق 

من نفِس العدّو. 

«يوتيـوب»،  «تويـرت»،  «فايسـبوك»، 

ميديـا»،  «سوشـيل  «قوقـل»،  «واتسـاب»، 

«انسـتقرام»، «تيك توك»، وغريها من الربامج 

اإللكرتونيّـة هي طبـٌق مطـيلٌّ بالّذهـب يُقّدُم 

بطريقـٍة ُمهذبـة لـكلٍّ ِمنّا، يف مطعٍم مشـهور 

لـرشكاٍت أجنبيّة يتواجـُد يف يدَك بشـكٍل كبري 

ولوقٍت طويٍل للغاية. 

اسـتالٌب ُمطلـق للعقل، ووهُم حيـاٍة مؤقتة 

خلـَف عالٍم رقمـّي، تهـدُف الربامـُج املذكورُة 

آنًفـا إىل أن تجعـل اإلنسـان خاليًا مـن عقائدِه 

وروحيّته ويقينه، خالقًة لـُه انطباعاٍت واهية 

بمالبس بّراقة!

لم يُكـن العالُم االفـرتاّيض ُمزحـة أَو ُطرفة 

أَو محّطـة تطـوٍر رهيب، بل هو تَتَمَدُد بشـكٍل 

بسيط يغزو برسطانيته خاليا العقل، فتجُد أنّك 

يف هذا العالِم الواسـع ضائٌق بالفعل، ُكـّل هّمك 

أن تظهَر ُمفلرتًا -ُمتخليًـا عن العالم الواقعّي- 

بصورٍة الفتة تجذُب فارغـّي العقول، انحصاٌر 

يف الذات ونرجسـيٌة ال تُحيُطك إّال بجداِر «األنا»، 

تجعُل ِمنك يف العالم الواقعي ال يشء، بينما أنت 

ُكـّل يشء يف العالِم االفرتاّيض!

عـن  قناعاتـك،  عـن  رويـًدا  رويـًدا  تتخـّىل 

مسـؤولياتك، عن أهداف خلقـك، عن روحيّتك، 

عن ُكـّل ما ِمن شـأنِه أن يؤذي عدّوك، وتضحو 

مشـهوًرا تحصُد اليكاٍت مؤّلفـة، يُصّفُق لك يف 

محافـِل الغفلـة بحـرارة، وترشُب مـع أمثاِلك 

نخَب الغباِء والتهـاوي الواقعّي، تتخّىل وتتخّىل 

وتتخـّىل، حتّـى تُصبَح آخًرا لسـت عىل عهدك، 

مفضوٌح بتفاصيلك للمأل، مكشـوٌف عاٍر برغِم 

ارتدائـك سـرتتك، ال هـدَف لـك، وال تسـتطيُع 

إمضاء الوقت دون النقِر املتواصل عىل شاشـِة 

هاتِفك!

ديكتاتوريٌة تّمت دراسـتُها بشـكٍل واسـع، 

تهـدُف إىل أن تجعـَل اإلنسـان خاليًا مـن ُكـّل 

يشء، عـدا ما يُمليِه عليـه العدّو املرتبص خلف 

شاشـات االسـتخباراِت األجنبيّة التـي ترضُخ 

طوًعا للصهاينة وأهدافهم. 



9
األحد

العدد

12 ربيع الثاني 1444هـ
6 نوفمرب 2022م

(1517)
 

حااَن طا بغظ شؤئ 
المآطظغظ وشؤئ 

المظاشصغظ  
ظعال أتمث

يف الحرب عـىل اليمن بدت هناك فئـة هزيلة ذليلة 
خانعة فقـدت ُكـّل معانـي العزة َوالكرامـة اليمنية 
حينما تخلت عن قيمهـا ومبادئها َووطنيتها وباعت 
موقفها وارتضت لنفسها أن تكون منحازة َومرتهنة 
لقـوى العدوان تقاتل يف صفـوف املعتدين، فأصبحوا 
صغاراً ورخاصاً حني خانوا شعبهم ووطنهم وعندما 
باعـوا ذممهـم وموقفهـم إزاء حفنـة مـن الرياالت 
والدراهم السـعوديّة واإلماراتيـة، عندما يتظاهرون 
بحبهـم للوطن الـذي قد باعوه وشـاركوا املعتدين يف 
تدمـريه وخرابـه مقابل بعـض اإلغـراءات الدنيوية، 
كشـفوا عن قبـح حقيقتهم وخبث نفسـياتهم حني 
جاهروا بخيانتهم لوطنهم وشـعبهم وغرقوا يف بحر 
العمالة والخيانة واالرتزاق وتمّرغوا يف وحل العبودية 

والذلة والهوان. 
تنكـروا لُهــِويَّتهم اإليَمـانية وتخلو عن انتمائهم 
الدينـي والوطنـي ووقفـوا جنبـاً إىل جنـب يف صـف 
العـدوان وقوى الغزو واالحتـالل وتعاونوا معهم عىل 
اإلثم والعدوان وسـاعدوهم عىل احتالل أرضهم وقتل 
شـعبهم، وأصبحوا لهم عبيـداً يُسـاقوا كالقطيع يف 
صفـوف الضاللة والضيـاع، يتغنون بالوطنيـة َوإذَا 
بهم قد باعوا الوطن واملواطن وقبضوا الثمن البخس 
مـن الذلة والهوان، مجدوا الطغاة والتحقوا بهم وهم 
مطأطئو الرؤوس مسـلوبو الكرامة مفتقدو الحرية 
مسـتعبدون يف سـبيل إرضـاء السـعودّي واإلماراتي 

الذين هم يف األََساس عبيداً لألمريكي واإلرسائييل. 
ليكشـفوا عن سـوء وخبث نواياهم املبيتة وزيف 
تلـك االدِّعـاءات الكاذبـة التـي ملعوهـا والشـعارات 
الوهمية التي رفعوها وسـقطت أقنعتهم وتكشـفت 
للجميع حقيقتهـم مع طول أمد العـدوان والحصار 

عىل اليمن وشعبه الصامد العزيز. 
وال  املظلمـة  الغـرف  يف  تولـد  ال  السـيادة  وألن 
تتأتـى يف أجـواء الذلـة والعمالـة؛ ألَنَّ السـيادة تولد 
مـن مياديـن الكرامـة َوالجهـاد، َحيُث يوجـد البناء 
والتأهيل والتدريب واإلعداد، ويف أجواء العزة والحرية 
واالسـتقالل، فقد تولدت من رحم املعاناة هذه الفئة 
املؤمنـة املجاهدة الصادقـة لرجاٍل شـدو الرحال إىل 
مياديـن القتـال وهم عىل قلب رجـل واحد متوحدين 
خلـف قيادة واحدة وانطلقوا حاملني اإلراَدة مدافعني 
عن السـيادة مخلصني لله وللدين والشعب والوطن، 
فئـة انطلقت مع الله َويف سـبيل اللـه دون خوف وال 
تراجـع وال استسـالم، إنهم فئة من الرجـال األحرار 
الكرام الشـامخني أولو البـأس َوالعزم والشـجاعة، 
من تجـري يف عروقهم دمـاء الحريـة والكرامة، من 
يرابطـون عـىل ثغـور الوطـن ووقفوا وقفـة الثبات 
لتحصني البالد ليكونوا هم حراسـها األمناء الصادين 
واملتصدين لكل الطغاة الطامعـني واملواجهني للغزاة 
املحتّلـني، هـؤالء الرجال املؤمنـني الصادقني هم من 
جعلـوا مـن أجسـادهم سـوراً منيعـاً وصنعـوا من 
أنفسـهم ودمائهم درعاً حصيناً حمايًة لهذا الشـعب 
والحفـاظ عـىل كرامتـه وخرياتـه وثرواتـه، رجـال 
باعوا أنفسـهم مـن الله طمعـاً يف جنتـه ورضوانه، 
رجال حركتهم آيات القـرآن والتوجيهات اإللهية، لم 
تَحّركهـم اإلغراءات الدنيوية وال األطماع واملكاسـب 
املاديـة، رجـال يحملـون يف قلوبهم سـالح اإليَمـان 
ويف أيديهم سـالح الحديد دفاعاً عـن دينهم وأرضهم 
وأعراضهم، يجاهدون يف سبيل الله ويف سبيل الحرية 
والكرامـة يبذلـون األرواح رخيصة؛ ِمـن أجِل دينهم 
وأرضهم ويقدمون األنفس قرابني دون مسـاومة أَو 
وعود دنيوية، هبّو إىل ميادين الجهاد والرباط َوبرزوا 
يف سـاحات الوغـى أحـراراً أبـاة مستبسـلني، وبكل 
إيَمــان وشـجاعة وعـزم وإراَدة ورجولة ينترصون 
لدينهم وأرضهم وشعبهم ولقضايا أمتهم يجاهدون 

يف سبيل الله َوال يخافون يف الله لومة الئم. 

كتابات

المشرُر بعط طا بغظ السعدة لتدظ العذظ َأو عاوغئ الةتغط
سئثاهللا تجام طتمث ظاخر

 

ثمانيـة أعـوام مـن العـدوان السـعودّي األمريكـي 

واإلماراتـي الصهيوني عىل شـعب اإليَمــان والحكمة 

ولكـن ُكــّل مـا يمر من عـام مـن العـدوان األمريكي 

الصهيونـي يزيد مـن ثبـات وصمود وصالبة الشـعب 

اليمني مـن القوة العسـكرية والتصنيـع الحربي بكل 

أنواعهـا وأشـكالها فاليـوم الشـعب اليمنـي بصمود 

مظلوميتـه أصبـح قـوة ضارية عـىل املسـتوى الدويل 

واإلقليمـي لقـد امتلك الشـعب اليمني خالل السـنوات 

األخـرية من العـدوان السـعودّي األمريكـي واإلماراتي 

الصهيونـي قـدرات عسـكرية لن ولـم يمتلكهـا العدّو 

األََسـايس الصهيونـي األمريكي الربيطانـي، وهذا مما جعـل العدّو 

الصهيونـي يف رعـب وخوف بعد امتالك صنعاء مـن القوة والقدرات 

العسـكرية الضخمة من الصواريخ الباليسـتية البعيـدة املدى ومن 

ة الحديثة، ولكن الشعب اليمني بثباته وصموده يف  الطائرات املسـريَّ

مواجهة التحديات جعل هذا الشـعب اليمنـي أن يتَحّرك إىل التصنيع 

الحربي رغم الحصار الكيل خالل ثمانية أعوام من العدوان.

اليوم لقـد أصبحت قيادة صنعـاء هي الرشعيـة الحقيقية وهي 

ا بعـد امتالكها من الرتسـانة واملخـزون الكبري  الرقـم الصعـب ِجـدٍّ

ة الحديثـة فهي اليـوم قوة عىل  مـن الصواريـخ والطائـرات املسـريَّ

املستوى الدويل واإلقليمي وهذا مما جعل الكيان الصهيوني يف خوف 

ورعب دائـم وال ينام؛ ألَنَّه يعـرف اليوم ويتوقـع لرضبة صاروخية 

ة اليمنية إىل عاصمة  بالسـتية وتحليق أرساب مـن الطائرات املسـريَّ

العدّو الكيان الصهيوني ورضب جميع القواعد والسـفن العسكرية 

األمريكيـة الربيطانية التي تنهب وتقرصن يف املياه اإلقليمية اليمنية 

واملياه العربية.

اليوم الشـعب اليمني فضح وكشـف حقيقية العدوان وأهدافهم 

االحتالليـة، اليوم تبني للعالم أجمع عـن قيمة اليمني وقوة وصالبة 

اليمنيـني يف مواجهة األعداء عىل مدى العصور القديمة 

والحديثـة وأن يعلـم العالـم بـأن اليمن مقـربة الغزاة 

واملحتّلني.

بعد ثمانية أعوام من العدوان الغاشـم عىل الشـعب 

اليمني عىل جميع املغرر بهم العودة إىل صفوف الوطن 

عليهم اغتنام الفرصة قبل فـوت األوان وعليكم العربة 

عن مـاذا حّقق مرتِزقتكم خالل السـنوات وماذا حّقق 

املغرر بهم غري الجحيم إىل نار جهنم وبئس املصري.

اليوم قـوى العدوان يصادر جميع أموال ما تسـمى 

برشعيـة الدنبـوع ومحسـن وقيـادات تابعـة للدنبوع 

ا وبقائكم معهم إىل الهاوية يف جحيم  بمعنى أن دمائكم رخيصة ِجـدٍّ

وأن ليس لكم قيمة عند قوى العدوان بعد انتهاء تاريخ الصالحية.

يجـب عليكـم الـدروس من العظـة عن مراقبـة األحـداث إىل أين 

وصلتم أنتم وقيادات مرتِزقتكم وعليكم أخذ الدروس والعرب عن ماذا 

صنعت صنعاء وماذا حّققت صنعاء خالل ثمانية أعوام من العدوان 

والحصـار، لقد تغـريت املعادلة من الدفـاع إىل الهجوم لقد كسـبت 

صنعاء اليوم الثقة والرشعية الحقيقية الكاملة للشـعب اليمني من 

الشمال إىل الجنوب ومن الغرب إىل الرشق وأصبحت صنعاء هي القوة 

الضاربة وهي تمتلك زمام املعركة فاليوم العدّو السـعودّي األمريكي 

واإلماراتي الصهيوني يتحاور مع صنعاء مبارشة وال يعمل لقيادات 

مرتِزقته أي حسـاب وإنما مصادرة أموالهم وسـجنهم يف السجون 

واملعتقالت وأن مصري املغرر بهـم الخزي والعار وإىل الجحيم بنريان 

جهنم وبئس املصري.

لقد انترصت مظلومية الشـعب اليمني وهذا بفضل الله سـبحانه 

وتعاىل وبفضل القيادة الربانية الحكيمة -يحفظها الله-. 

خمعُد الغمظ طظ حمعخ وسجة صئائطعاخمعُد الغمظ طظ حمعخ وسجة صئائطعا
سطغ سئث الرتمظ المعحضغ

 
 اليمـُن بتاريخه العظيم واملرشف عرف بعزة وشـموخ 
قبائلهـا الذين كانوا وال زالوا حصنهـا املنيع الذي تتهاوى 
أمامـه ُكـّل أطماع االسـتعمار يف ُكـّل العصـور والتاريخ 
يشـهد بذلـك وما نشـهده اليوم مـن صمود طـوال ثمان 
سـنوات من العدوان السـعودّي األمريكي اإلرسائييل، هو 
بصمـود وتضحيـة قبائـل اليمن الـذي لهم الـدور األبرز 
واملـرشف يف ُكــّل مياديـن الجهـاد ببذلهـم وسـخائهم 
وعطائهـم، وإقبالهم إىل توجيهـات القيادة نابع من عمق 
وقـوة إيَمـانهـم ودليل عمـق معرفتهم بَمــا هو يحفظ 
كرامتهم ويصون رشف وعـرض وأرض اليمن من أطماع 

املستعمر الخارجي. 
السـيد القائـد / عبد امللك بـدر الدين الحوثي -يحفظـه الله-، يف ُكـّل 
خطاباتـه يؤّكـد عىل دور القبيلة الهام والـرضوري يف مواجهة العدوان 
وأََسـاس تعزيز عوامـل الصمود ورضورة تفعيل وثيقـة الرشف القبلية 
التي وقعـت عليها قبائل اليمن بمشـايخها ووجاهاتهـا وأعيانها، كان 
دسـتوراً ومبادئ وقواعَد وميثاقاً ألمن السـاحة القبلية وتعزيزاً لدورها 
الفاعل يف مواجهة العدوان وتحصينها من االخرتاقات التي تسـعى دول 
العدوان بقيـادة أمريكا وإرسائيل إىل تعزيز الخالفـات والفرقة وافتعال 
القضايا وإشغالهم بمشـاكل داخلها عن طريق العمالء واملندسني وذلك 
لهـدف رصف أنظار القبائل عن مواجهة العـدوان، وعدم تطبيق مبادئ 
وثيقة الرشف القبيل كدسـتور طاملا وقع عليها قبائل اليمن ودعا السيد 
القائـد -يحفظه الله- لتطبيقها بجميـع بنودها وتفعيلها وفق برنامج 
عميل تنفيـذي من الصلح العام وأمن سـاحة القبيلـة والتكافل والعزل 
والـرباءة من الخونـة، كلها هادفة أَيْـضاً عـدم تفعيل وتنظيم وجاهات 
القبيلـة كإطار منظم قبيل، بدالً من التداخـل والتعامل بالنيابة عن أهل 
الحل والعقد يف َحـّل القضايا، َحيُث إن معظم الحروب والخالفات نتيجة 
التداخـل وتجاهل أهل الحل والعقـد واجتهادات من غري املعنيني، الجهل 
والتعصـب الذميـم ظاهرة سـلبية تحتاج وعيـاً وثقافًة، لكـن املعنيني 
املثقفـني واألمنيـني تحولـوا ملشـايخ ووجاهـات تقنـني وترشيع دون 

العادات والتقاليد، هذا بدوره شّكل تضاُرباً. 
خالل السـنوات السـابقة سـعى العدّو من خـالل سياسـة التفريق 

والتمزيق والتشـتيت عىل إظهار التباينات وافتعال املشاكل والرصاعات 
ـــة إىل أحزاب وإىل طوائف وسـعى أَيْـضـاً لتعزيز الفرقة  وتفريـق األُمَّ
ــة وتغذيـة الرصاعـات القبلية حتى  والشـتات بـني األُمَّ
تعيش القبائل يف حروب ويف تناحر وثأر وهذا بدوره رصف 
أنظار أبنـاء املجتمع عن توحيد كلمتهـم وتوحيد صفهم 
للتَحـّرك يف األعمال التي فيها للـه رضا ويتحّقق لهم فيها 
الكثري من املصلحة لالرتقاء بجوانب املعيشة وخلق روحية 
عمل مشرتكة يف ُكـّل املجاالت بدالً من ذلك وجدت ظاهرة 
الثأر القبيل ووجـدت الخالفات وتعززت األطماع واألنانية 
وحب النفس والسـعي لالسـتحواذ عىل أكثر من األرايض 
والوديان ومع وجود الرصاعات، هجرت األرايض الزراعية 
يف بعـض املناطق وصلبت وبعض الوديان لسـنوات طوال 
لـم تزرع ولم تسـتغل بَسـبِب الخالفات بني أبنـاء املناطق 
والقبائل وهذا بَسبِب البعد عن توجيهات الله ووجود سابقاً وَحـاليٍّا من 

يعملون مع الشيطان يف زرع املزيد وتغذية الخالفات. 
وعلينـا أن نتصالـح مع أنفسـنا أوالً ونوحد الصفوف ونـزرع املحبة 
واألخوة اإليَمـانية ونكون من السباقني واملسارعني من خالل التَحّرك يف 
تنفيذ بنود وثيقة الرشف القبلية ملا لها من أهميّة كبرية ورضورة حتمية 
للحد من اإلشكاليات وحل الكثري من القضايا وسد الثغرات أمام مرتِزقة 
الداخـل والخارج وصفع دول العدوان التي تعمل منذ بداية العدوان لقتل 
وترشيد وحصار وتدمري اليمن وهذا بدوره يسـاعد عىل تذليل الكثري من 
الصعوبـات وإنجـاز الكثري من األعمال التي يصعب عـىل الفرد إنجازها 
عندما يكـون بجهد ذاتي ولكـن عندما تتضافر الجهـود وتتعزز األخوة 
والقيم واملبادئ والعادات والتقليد القبلية اليمنية األصيلة التي يفتقرها 
من فقدوا إنسانيتهم وكرامتهم وطبّعوا مع أعداء الله اليهود والنصارى 
مـن أمرنا اللـه بعداوتهم، سنسـتطيع إنجاز الكثري مـن األعمال وتتهيأ 
أمامنـا الكثري من الفرص للبناء واالكتفاء والتعزيز من عوامل الصمود، 
عندما نلتزم بما عاهدنا السـيد القائد (يحفُظه الله) به وما نصت عليه 
وثيقة الرشف القبلية وسـنجد أنفسـنا بدون فوارق بدون خالفات؛ ألَنَّنا 
نرفـع كلمة الله ونواجه أعداء الله وسـيكون لدينـا قابلية للعمل والبذل 
والعطاء بصورة أكثر إلعزاز دين الله وإظهار أننا نسـتمد قوتنا من الله 
وهـو املعني والقادر والنارص واملعز واملذل بيده الخري ُكـّل الخري َويف ُكـّل 

املجاالت سيفتح الله أمامنا أفقاً واسعاً للعمل والسعي لالرتقاء. 
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ثقافة 

وأنت جندي تنطلق يف سـبيل الله سـرتى كم سـتواجهك من دعايات 
تثري الريب تثري الشـك يف الطريق الذي أنت تسـري عليه، تشـوه منهاجك 
وحركتـك أمام اآلخريـن، دعايات كثرية، تضليل كثـري ومتنوع ومتعدد، 
وسائل مختلفة ما بني ترغيب وترهيب.[يف ظالل دعاء مكارم األخالق 

الدرس األول ص:2] 

نحـن إذاً نواجـه بحـرب يف ُكّل امليادين، حرب عـىل مفاهيم مفرداتنا 
العربيـة، إذا لـم نتحـرك نحن قبل أن ترتسـخ هـذه املفاهيـم املغلوطة 
بمعانيهـا األمريكية, بمعانيهـا الصهيونية, والذي سـيكون من وراءها 
الرش، إذا لم نتحرك سـتكون تضحيات الناس كبرية، سـتكون خسـارة 

الناس كبرية.[اإلرهاب والسالم ص:8]
القلـم يعترب جهاداً إذا كان هو يصدر خطوطـاً تؤدي إىل القتال فهو 

جهاد، أما إذا كان يصدر سـطوراً تجمد األمة، وتخدع األمة فيعترب ماذا؟ 
يعترب منافيا للجهاد، يعترب حربا عىل ُكّل ما تعنيه كلمة [جهاد].[سورة 

آل عمران الدرس الثاني ص:5]
املسـألة بالنسـبة للناس إما أن يحاولوا أن يكونوا هم أولياء لله فيتم 
عىل أيديهم رضب أعدائه، أو يقعدون فيتم رضبهم عىل يد أعدائه. [آخر 

سورة البقرة وأول سورة آل عمران الدرس الثاني عرش ص:16]

طصاطفات ظعراظغئطصاطفات ظعراظغئ

اإلجقُم دٌغظ ودولٌئ وظزاٌم ضاطٌض لطتغاة

املسؤعلغئ.. 
ظاائب تتّمطعا.. وسعاصإ الافرغط شغعا

  : خاص
نتناَوُل اليوم ”الُقْرآن مرشوع للحياة“ كعنوان جديٍد تحت 
املرتكـز األول للمـرشوع الُقْرآنـي ”املنهـج“؛ لنوضح عالقة 
الدين بالحياة، وأن اإلسالم دين ودولة ونظام متكامل للحياة 
بكلها، وكيـف يقدم الُقـْرآن البصائر والتعليمـات الحكيمة 

للناس.
وضمن هذا املوضوع، تحدث الشـهيد القائد يف محارضته 
[يوم الواليـة 1429هـ] بأن إيَْماننا بوالية الله، إيَْماننا بمبدأ 
الوالية كما قّدمه الله يف الُقْرآن الكريم، وكما أعلنه الرسـوُل 
يف مثـل هـذا اليوم عىل املسـلمني، هـو إيَْمان بكمـال الدين، 
إيَْمـان منّا بـأن دين الله كامل، أن اإلسـالم ديـن ودولة، أن 

اإلسالم نظام كامل للحياة.
مشـرياً إىل أن اإلسـالَم الذي قال الله عنه: {اْليَـْوَم أَْكَمْلُت 
َلُكْم ِدينَُكـْم َوأَتَْمْمُت َعَليُْكـْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اِإلْسـالََم}

(املائـدة:3). هو كامـل، ومن كمالـه أن يشـمل ُكّل جوانب 
الحيـاة بالنسـبة لإلنسـان سـواًء الشـؤون السياسـية، أو 
الشـؤون االجتماعيـة، الشـؤون االقتصاديـة، ُكّل شـؤون 
اإلنسـان؛ ألن هذا الدين بحقيقتـه بجوهره هو نظام، نظام 
يسري عليه اإلنسان، نظام لحياة اإلنسان، وشمل ُكّل جوانب 

حياة اإلنسان.
قال الشـهيُد القائُد يف محارضته (ُسنة الله يف الهداية) إن 
الدين جاء ليبني شخصية تعمر الدنيا وفق هدى الله، معترباً 
أن: الدين هو للدنيا، أما اآلخرة فهي دار جزاء، أي الدين جاء 

ليبني شـخصية تعمر الدنيا، وتعمر النفـس، نفوس زاكيه، 
عقوالً زاكية، ونفوساً طاهرة، وتعمر الدنيا.

وأشـار الشـهيد القائد إىل أن اإلماَم الهادي يؤكد عىل هذه 
الحقيقة.. وإذ يقول الله سـبحانه: {ُقْل َمْن َحـرََّم ِزينََة الّلِه 
الَِّتـَي أَْخَرَج ِلِعبَاِدِه َواْلطَّيِّبَاِت ِمـَن الرِّْزِق ُقْل ِهي ِللَِّذيَن آَمنُواْ 
نْيَـا َخاِلَصًة يَـْوَم اْلِقيَاَمِة}(األعراف32)، وكأن  ِيف اْلَحيَـاِة الدُّ
اآلية تقول: أنتم املعنيـون بأن تتحركوا أنتم؛ لتنتجوا، وليس 

تتحركوا لتأكلوا، زينة الدنيا أن تأكل فقط، ليست هذه.
مشـرياً إىل أن اإلمـام الهـادي كان يركـز عـىل توضيـح 
استغالل الخريات وأن املؤمنني هم األوىل باستغالل الخريات، 
مـا أودع الله يف األرض هم األوىل بها، حتى يحصل لديهم قوة 
مع نفـوس طاهرة وعقول زاكية، تجند هذا اليشء يف ما هو 
صالح األمة، فيما هو مراد له من الله سبحانه وتعاىل كدليل 
عـىل اللـه، أو ليصل باألمـة إىل وضعية معينة من السـعادة 

املنشودة لهم.
وفيمـا يتعلق بعالقة الدين بحياتنا، يقول الشـهيد القائد 
(آيـات من سـورة الكهف): يجب أن نفهَم عالقـة الدين بنا، 
وأن الديـن هـو الذي يدافع عنـا، ونحن بحاجـة إىل الدين يف 
حياتنا هذه؛ ألنه الدين هو هدى الله، هداه، هدانا، أي رسـم 
لنـا طريقة، وهدانا إليها؛ لكي نتحـرك يف هذه الدنيا؛ لنكون 
أقوياء، لنكون أعزاء، لنكون سـعداء، لنكون عظماء، يف هذه 

الدنيا، ويف اآلخرة. هذا هو معنى الدين.
وأوضـح الشـهيد القائـد أن الُقـْرآن يقـّدُم لنـا البصائَر 
والتعليمـات الحكيمة فقال يف محارضته (الثقة بالله معنى 

ال الـه اال اللـه): اللـه الحكيـم يف ُكّل يشء، فـكل توجيه من 
توجيهاتـه، ُكّل إرشـاد مـن إرشـاداته، ُكّل أمر مـن أوامره، 
ُكّل نهـي من نواهيه هو ينطلـق بحكمة، ينطلق من الحكيم 
سبحانه وتعاىل، أي أن هذا هو وحده الذي فيه الصالح لك، ال 
غريه، هو وحده الذي فيه الفالح لك، ال غريه، هو وحده الذي 
فيه نجاح وفوز لك ال غـريه، والحكمة ما هي؟ وضع اليشء 

يف موضعه، أي ال يصلح إال هو.
وأوضح الشـهيد القائد أن: املنهج الرتبوي لكتابه الكريم 
يضع األشـياء الكثـرية التي هي سـهلة يف متناولنا فتجعلنا 
بالشـكل الـذي يمكـن أن نصـل إىل هـذا اليشء الـذي يعترب 
مسـتبعداً أمامنا، يجعل ترشيعه بالشـكل الذي يهيئ بعضه 

لبعض ويخدم بعضه بعضاً، ويسهل بعضه تطبيق بعض.
وأضاف: ومع أن ترشيعه هو وحده املنهج الصحيح الذي 
ال تسـتقيم حياة البرش إال به، وال تسـتقيم الدنيا إال بالسري 
عليـه، وما هدانا إليه هو وحـده الذي ال منهج أقوم منه، وال 
يشء أفضـل للحيـاة، ويف الحياة منـه ثم يثيبنـا عليه، فهذا 
هـو من أبلـغ مظاهر رحمتـه، من أبلغ دالئل سـعة رحمته 
لعباده، أنك ال تكاد تجد شـيئاً مما أرشد إليه يف كتابه الكريم 
إال وهـو يؤكد أن فيه صـالح الحياة، هنـا يف الدنيا؛ ألنه هو 
الـذي خلـق الدنيا، وخلق اإلنسـان، وهو الـذي يعلم الرس يف 
السـموات واألرض.. إذاً فلمـاذا - أيضاً - يضيف إىل هذا أجراً 
كبـرياً وفوزاً كبرياً، ويمنحك الجنـة يف اآلخرة، النعيم األبدي، 
النعيم العظيـم، والدرجات العالية يف الجنـة.. أليس هذا من 

سعة رحمته؟

نحـن يف وضعية املفـروض أن الناَس 
أن  إىل  جديـداً  توجهـاً  يتوجهـون  فيهـا 
يستشعروا مسؤوليتهم من خالل الُقْرآن 
الكريـم؛ ألنـه ال مخرج لنـا إال بأن نعود 
إىل اللـه سـبحانه وتعـاىل، وأن ينهـض 
النـاس بمسـؤوليتهم يف مواجهة اليهود 
والنصـارى وأوليائهـم، وكل مـن يقـف 
معهـم. واملسـئولية ال بـد أن تكون عىل 
النحـو الذي هداك اللـه إليه يف أدائها، ويف 
حملها، ويف تمثيلهـا، وأن تكون عىل هذا 
النحو من االلتـزام ال بد أن يكون إيَْمانك 

بالله قوياً.

- لغج عظاك طا غسغص سظ تتمض - لغج عظاك طا غسغص سظ تتمض 
املسآولغئ املسآولغئ 

 مـا هناك أحد سـيحول دونـك أبداً يف 
أنك تتحمل الشـعور باملسؤولية، هل أحد 
يسـتطيع يسيطر عىل مشـاعرك؟ ال، يف 
مجال معرفتـك لله حتى تثق به، وتعرف 
ماذا يعمل للنـاس إذا كان معهم، عندما 
يكونون سـائرين يف طريقه، هذه قضية 
أيضـاً ال يوجـد عائـق أمامهـا، البـاري 
ال يجعـل عوائـق أبـداً. ثـم ترى أنـه إذا 
الناس سـاروا بهذا الشـكل كانوا قريبني 
مـن التوحـد وكلمـا وجـدت أمامك من 
احتماالت تبـدو صعبة تذكر بأن الله هو 
الذي يعمـل املتغريات يجـب أن تنظر إىل 
أنه كيف يجب أن تكون األشياء، وما هي 
املسـؤولية املنوطة بالناس بشـكل عام 
وأنها مسـؤوليات كلها، مسؤوليات من 

عند أكرب واحد إىل عند أصغر واحد 

- تسزط ضطما اظاحر الفساد - تسزط ضطما اظاحر الفساد 
 تتعاَظُم عليك املسؤولية مع ُكّل فساد 

ينترش، فيكون كلما انترش الفسـاد كلما 
ماذا؟ تعاظمت املسـؤولية علينا، وكلما 
رأينا السوَء يف حياتنا، وكلما رأينا أنفسنا 
ال نسـتطيع أن نؤدي شيئاً.يف األخري، إما 
أن نرى املهـام الصعبة صعبة جداً، قد ال 
يصـل إليهـا إال البعض، قـد ال يؤديها إال 
البعض، قد ال يرتقي إىل أدائها إال البعض، 
وتكـون معظم األمة هالكة، يهلك الناس 
يف الدنيـا، ويقدمون عىل الله هالكني يوم 
القيامـة، ويهلكوا بدخـول جهنم، نعوذ 

بالله من دخول جهنم.

* طظ ظاائب تتمطعا * طظ ظاائب تتمطعا 
- تنسف حالة الالمباالة 

هـي  الكريـم  الُقـْرآن  يف  املسـؤولية   
بالشـكل الـذي تنسـف حالـة الالمباالة 
يجب أن نستشـعر أن علينا أن نسـتأنَف 
حياًة جديـدة، وأن نقول لزمن الالمباالة، 
زمن الالإهتمام، الالشـعور بمسـئولية: 
يجب أن يويل. ومهما بدت القضية كبرية 
أمامك، يحاول ُكّل إنسـان أن ينسف من 

ذهنيته استثقال أي يشء.

- باب من أبواب املعرفة 
 اإلنسـان يحاول أن تتوسـع معرفته 
باللـه، يعمل عـىل أن يتحمل مسـئولية، 
يكـون عنـده قضيـة ومهمـا كـربت يف 
ذهنيتك هو أفضل لك، مهما رأيتها كبرية 
يف ذهنيتك فهو أفضل لك؛ ألنها أوُل يشء 
تعتـرب باباً مـن أبواب املعرفة الواسـعة. 
ثانيـاً هـي أفضل حتى ال ترجـع لذاتيتك 

أنت. 

- االنطـالق يف مياديـن العمـل إلنقاذ 

وهداية اآلخرين 
 إذا ما أحسست يف نفسك بقوة عالقة 
باللـه فال تظن أن هـذا هو ُكّل يشء، وأن 
هذا هو املطلوب: أن أرى نفيس أكّرر ذكر 
الله سـبحانه وتعـاىل، وأرى قلبي ممتلئاً 
بحـب الله ثم أرتـاح لهذه الحالـة. افهم 
هـذه الحالة ُكّل املطلوب مـن ورائها هو 
أن تنطلق يف ميدان العمل إلنقاذ اآلخرين، 
وهداية اآلخرين. أيـن كان يتوجه إيَْماُن 
رسـول الله؟ ألم يتجل ُكّل ذلك يف حرصه 
عىل اآلخرين؟. وهذه هي روحية األنبياء، 
وروحيـة النبي محمد (صلوات الله عليه 
وعىل آله) ومتى انطلقـت بهذه الروحية 
حينها سـتعرف قيمـة ُكّل يشء وأهمية 

ُكّل يشء.

* آبار سثم تتمض املسؤعلغئ * آبار سثم تتمض املسؤعلغئ 
- االستبدال 

عندمـا تخـىل أهـل الكتـاب، عندمـا 
أصبحوا غري جديرين بتحمل املسؤولية، 
عندمـا أصبـح أكثرهم فاسـقني، وكان 
املؤمنون فيهم قليل، أختار الله سبحانه 
وتعاىل هؤالء، اختار العرب أن يكونوا هم 
من يقومـون بحمل الرسـالة تحت راية 
رسول الله (صلوات الله عليه وعىل آله). 

- عدم التوفيق 
مستشـعرين  غـري  النـاس  كان  ملـا   
للمسـؤولية العظيمة عليهم فيما يتعلق 
بدينهم أن يكونوا أنصـاراً له، أن يحملوا 
روحية الُقْرآن بني جنوبهم - تقريباً - لم 

يوفقوا. 

-الفراغ والنظرة الشخصية 

 إذا ما عنـد الناس حْمُل مسـئولية يف 
األخـري يعيـُش يف حالة فـراغ، يرجع ُكّل 
واحـد إىل نفسـه يريد نفسـه هـو، يكربِّ 
نفسـه.. إذا عاش اإلنسـان يف حالة فراغ 
يكون يف األخري يكون بالشكل هذا: أسئلة 
هامشـية اهتمام بقضايا ال تمثل شيئاً. 
إذا حمـل الناس اهتماما كبـرياً، وقضية 
كبرية، اسـتغرقت ذهنياتهم، اسـتغرقت 
اهتمامهـم، فرتفعوا عن األشـياء التي ال 
تفيد يف نفس الوقت، األشـياء الهامشية 
مـا  وإذا  االهتمامـات  يف  أو  األسـئلة،  يف 
عنـدك اهتمام، مـا عندك مسـئولية، لن 
تستفيد ولن يكون ألي يشء قيمة عندك 

نهائياً.

- ضياع األمة يف كل املجاالت 
مّلـا أضعنا املسـئولية ألسـنا ضائعني 
هـذه  األمـة  حياتنـا؟  مجـاالت  ُكّل  يف 
ضاعـت يف ُكّل مجاالت حياتها فأصبحت 
أمـة مقهـورة، مسـتضعفة، مسـتذلة، 

مستسلمة لعدوها. 

- الذلة واملسـكنة واستحقاق الغضب 
اإللهي 

 ليعـرف الناس بأنهـم مهما حظوا به 
من عنايـة ورعاية، مهمـا حظوا به من 
تفضيـل ورشف وتكريـم، ولـم يكونـوا 
بمسـتوى املسـؤولية التـي أنيطت بهم، 
بمسـتوى هـذا الرشف فإنها سـترضب 
عليهم الذلة واملسكنة، ويبوؤون بغضب 

من الله.

طع اهللاطع اهللا

غتغى طتمث اقظسغ

احلق غير  ــول  اق مــا  والــلــه 
ابالي  ما  الــراس  يقرح  لو   

يحرق ــدأ  ب كــرتــك  سلمان 
غالي  يا  جو  قرح  وصيتك   

تُشنق  بها  وحبلك  حاصر 
العالي مــن  ــمــانــا  حِ ــه  ــل وال

يلحق معك  هــادي  والعبد   
 ألنــك مــراهــن بــاالنــذالــي 

حتى إبن محسن إذا صفق 
ترى من طباع الوفى خالي 

مــن بـــاع ربــعــه مــع املــرهــق 
طوالي  الــوقــت  مــع  يفسل 

الزندق  مع  داعش  حلف  يا 
الــي  وســبــط املــالهــي ومــوّ

تلحق  ــا  ب شــبــر  وال  ــحــرم  تُ
والعالي  التحت  تــبــذل  لــو 

تغرق وسطها  اليمن  أرض 
مالي  أو  نــفــط  ينفعك  ال 

خندق  وال  حــتــى  قــصــر  ال 
بــركــان بــعــــــــدك وزلــزالــي

أعتق هم  صناديد  أمامك 
واأللي والصخر  امليج  من   

فيلق  كــلــهــا  الــيــمــن  رجــــال 
ـــالـــي  ــف دجّ مــاهــمــهــا حــل

تتبندق بالنفس  الــلــه  مــع 
ألطفالي  الــكــرامــه  لعيش 

تُسحق  ولــو  يفنى  ــر  فــاحلُ
اإلذاللي  عيش  وال  عظامه 

ـبّــع لــنــا أصــدق  وتـــأريـــخ تـُ
أبطالي  واحفاده  د  اجلّ ن  مِ
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املصاوطُئ الفطسطغظغُئ يف افجئعع املظخرم: طصاُض طساعذظ 
وإخابُئ21 جظثغاً وطساعذظاً بـ 261 سمًق طصاوطاً بالدفئ املتاّطئ

اساصاقٌت يف طظاذص طافرصئ بالدفئ املتاّطئ خقل 
طعاجعاٍت واجسئ

الرئغُج اإلغراظغ: السثوُّ شحض يف تضراِر تةرباه بطغئغا 
وجعرغا يف إغران

 : طاابسات:
تواصلت األسـبوَع الفائـَت، أعماُل املقاومة 
واملواجهات مع قوات االحتالل واملستوطنني يف 
الضفة الغربية املحتّلة، ُقتل خاللها مسـتوطٌن 
وأُصيب عدٌد من جنود االحتالل واملسـتوطنني 

فيما استشهد 9 مواطنني. 
28-10-2022م  مـن  املمتـدة  الفـرتة  ويف 
حتـى 3-11-2022م، وثـق مركـز املعلومات 
الفلسـطيني –معطى- استشهاد 9 مواطنني، 
جنديـاً   21 وإصابـة  مسـتوطن  ومقتـل 

ومستوطناً. 
وأحىص معطى 261 عمالً مقاوماً بينها 18 
عمليـة إطالق نـار، و4 عمليات دهس وطعن، 
و15 عملية إلقاء عبـوات متفجرة وزجاجات 

حارقة ومفرقعات نارية. 
كمـا رصدت 78 عملية إلقـاء حجارة، و45 
نقطـة  و86  املسـتوطنني،  العتـداءات  صـد 
ومعـدات  مركبـات  تحطيـم  و12  مواجهـة، 

عسكرية لالحتالل. 
ونفذ مقاومون عمليات إطـالق نار وإلقاء 
عبـوات متفجـرة وزجاجـات حارقـة يف عدة 

مناطق بالضفة والقدس. 
يف  وجنـود  مسـتوطنني   7 أُصيـب  كذلـك 
عمليات طعن وإطالق نار ورشق بالحجارة يف 

القدس والخليل وقلقيلية. 

مقاومـون  نفـذ  الفائـت،  األربعـاء  ويـوم 
عمليـات إطـالق نـار وإلقاء عبـوات متفجرة 
وزجاجـات حارقة يف جنـني والخليل ورام الله 

والقدس. 
ويف يوم الثالثاء الفائت، أُصيب 3 مستوطنني 
بعد رشـقهم بالحجارة قرب ُكــّل من عرعرة 
(النقـب)، جني صافوط، ومسـتوطنة «شـايف 

شمرون». 
ونفذت عمليـات إطالق نـار وإلقاء عبوات 
متفجرة استهدفت حواجز لالحتالل يف نابلس 

وجنني والقدس ورام الله. 

ويوم االثنـني، أُصيب مسـتوطن بالحجارة 
نفـذ  فيمـا  املحتّلـة،  بالقـدس  حزمـا  قـرب 
مقاومـون عمليـات إطـالق نـار اسـتهدفت 

االحتالل يف جنني ونابلس. 
كمـا ألقى الشـباب الثائر عبـوات متفجرة 
وزجاجات حارقة صوب قوات االحتالل يف رام 

الله وبيت لحم. 
ويوم األحد، نفذ الشهيد بركات موىس عودة 
(49 عاًمـا) مـن العيزرية عمليـة دهس قرب 
النبي موىس (أريحا)، أَدَّت إلصابة 5 من جنود 

االحتالل. 

 : طاابسات:
شنت قواُت االحتالل الصهيوني، فجَر أمس 
السـبت، حملة مداهمات واعتقـاالت اعتقلت 
خاللها 9 شـبان بعد االعتداء عليهم يف رام الله 
والخليـل، وسـط اشـتباكات ومواجهـات بني 

قوات االحتالل والشبان. 
واقتحمـت قـوات االحتالل قريـة دير نظام 
غـرب رام اللـه، واعتقلت الشـاب قيص ذياب 
التميمي وشقيقه لؤي ويزن وفضل التميمي. 
وذكرت مصـادر محلية أن جنـود االحتالل 

داهمـوا منـازَل عائلـة التميمي وعاثـوا فيها 
خراباً، قبل اعتقال الشبان األربعة وتكبيلهم. 

ويف الخليـل اعتقلـت قوات االحتـالل أربعة 
شـبان عىل دوار الزرزور يف منطقة شعابة بعد 

تقييدهم واالعتداء عليهم بالرضب. 
وكان شـاب آخر قد اعتقل بعد عثور قوات 
االحتـالل عـىل بندقية «كارلو» داخل سـيارته 
عـىل «دوار عصيون» املقـام عىل أرايض مدينة 

الخليل. 
وشـهدت املدينـة الليلة املاضيـة مواجهات 
مع قوات االحتـالل يف محيط مفرق طارق بن 

زياد جنوب الخليل، فيما أغلقت قوة عسكرية 
مدخل الخليل الشمايل «رأس الجورة». 

إىل ذلك، واعتدى مستوطنون بحماية جيش 
االحتالل عىل شاب يف منطقة حارة جابر قرب 

املسجد اإلبراهيمي يف الخليل. 
وتواصلت لليوم الرابع عىل التوايل املواجهات 
مع قـوات االحتالل يف بلدة أبـو ديس بالقدس 

املحتّلة. 
وتصـدى الشـباب الثائـر القتحـام قـوات 
االحتـالل بإلقاء املفرقعـات النارية والحجارة 

وإشعال إطارات السيارات. 

 : وضاقت:
أّكــد رئيـُس الجمهوريـة اإليرانية، السـيد 
إبراهيـم رئيـيس، أن العـدوَّ يسـعى إىل تكرار 
تجربته بليبيا وسوريا يف بالدنا لكنه لم يحصل 
سـوى عىل الفشـل، مؤّكــداً أن «األمـن التام 

مستتب يف ُكـّل املدن اإليرانية». 
ويف كلمٍة لُه أمام تالميذ الدورة األوىل لقوافل 
التقـدم، قـال رئيـيس يف إشـارة إىل األحـداث 
األخـرية يف البـالد: إن «األمريكيـني وأعداَءنـا 
حاولوا جعل البـالد غري آمنة من خالل تطبيق 
نماذج أفعالهم يف ليبيا وسوريا، لكنهم فشلوا، 
ُمشـرياً إىل أن إيران وجميع مدنها تتمتع اليوم 
بأمـن كامـل».  َوأََضــاَف رئيـيس أن «أعمال 
الشـغب ومحاوالت تعطيل البـالد تختلف عن 
االحتجاجات، ويجب التصدي ألعمال الشـغب 

وأُولئك الذين يعرضون أمن البالد للخطر». 
ولفـت إىل التقدم الـذي تشـهده البالد رغم 
القيود والحظـر املفروض عىل إيران، قائالً: إن 
«إراَدة علمائنـا أقوى من الحظر وهي تفشـل 

محاوالت األعداء ومؤامراتهم الجديدة». 
ة  واعتـرب رئيـيس التالميـذ والطـالب َخاصَّ
أعضـاء فـرق األوملبيـاد رمـًزا لتقـدم البـالد، 

مؤّكــداً عىل رضورة توفري الظروف املناسـبة 
لنمـو املواهـب، وقـال: إن «النخـب يجـب أن 

تستخدم قدراتها لحل مشاكل البالد». 

طثشسغُئ التحث الحسئغ تصخُش 6 طعاصع لثاسح
 : وضاقت:

أعلن الحشـُد الشـعبي يف العراق، السـبت، عن قصف 6 
مواقَع داعشية عىل الحدود بني دياىل وصالح الدين. 

وقـال القيـادي يف الحشـد الشـعبي محمـد التميمـي: 
إن «مدفعيـة الحشـد الشـعبي قصفت 6 مواقع داعشـية 
يف عمـق تالل عني ليلـة ومحيطها قرب الحـدود بني دياىل 

وصالح الدين». 
رصـد  بعـد  يأتـي  «القصـف  أن  التميمـي  َوأََضــاَف 
اسـتخباري ميداني»، مؤّكـداً أن «قوات قتالية من الحشد 
الشعبي تتقدم برسعة صوب املناطق التي جرى قصفها». 
وكانـت قطعات الحشـد الشـعبي بـدأت عمليـة امنية 
واسـعة يف حوض عـني ليلة مـن محوريـني لتعقب خاليا 

داعش اإلرهابي. 

إغراُن تثاُرب خاروخاً لتمض افصمار الخظاسغئ 
بظةاح وتساسثُّ إلذقق الصمر الخظاسغ «ظاعغث»

 : وضاقت:
أعلنت قواُت الجو فضاء التابعة لحرس الثورة اإلسالمية 
يف إيـران عن إطـالق ناجح لصاروخ «قائـم 100» الحامل 

لألقمار الصناعية والعامل بالوقود الصلب. 
وبإْمـَكان حامـل االقمـار الصناعية هذا وضـع أقمار 
صناعية تزن 80 كجم يف مدار 500 كم من سطح األرض. 
ويُعتـرب «قائم 100» أول حامل لألقمار الصناعية ثالثّي 
املراحـل، يعمـل بالوقـود الصلـب وُصنع من قبـل علماء 

القوات الجو فضاء التابعة للحرس الثوري. 
ويف هـذا اإلطـار قال قائـد القوة الجـو فضائية لحرس 
الثورة اإلسالمية العميد امري عيل حاجي زادة: أنه «باجتياز 
هذه املرحلة، سـيتم يف املسـتقبل القريب بعون الله، وضع 
القمر الصناعي «ناهيد» التابع ملنظمة الجو فضاء التابعة 
لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف املدار بواسـطة 
الحرس الثوري باسـتخدام حامل األقمار الصناعية ثالثي 
املراحل قائم 100».  ويف ترصيح السبت، قال العميد حاجي 
زادة: أن «دول االسـتكبار، بقيادة النظام األمريكي الرشير 
واإلرهابـي وقفت بـكل ما تملك من قوة ضد تقدم شـعب 
إيـران العظيم ولم تتحمل النجاحـات املرشفة للجمهورية 
اإلسـالمية اإليرانيـة».  َوأََضـاَف، أن «الجهـود التي بذلها 
علماء إيـران الشـباب بتوجيهات قائد الثورة اإلسـالمية، 
حّققت هذه اإلنجـازات العظيمة يف ظل اقىس العقوبات يف 

تاريخ البرشية». 
وتابع حاجي، «دون أدنى شـك، سـنواصل قوة ورسعة 
حركتنـا التقدميـة؛ ِمـن أجـِل فتـح قمـم العلـم العالية 

والوصول إىل تقنيات جديدة». 

اقّتتاُد الفغثرالغ السعغسري غرشُخ 
إدراَج تجب اهللا سطى لعائح التزر

 : وضاقت:
السـلطاِت  بـأن  دوليـة،  إعالميـٌة  وسـائُل  وأَفـادت 
السـويرسية أنهت تحقيقـاٍت بدأتها يف حزيـران 2020م، 
حول أنشـطة حزب الله يف سـويرسا، بناًء عىل طلب نيابي 
لحظـر الحـزب وإدراجه عـىل لوائح املنظمـات اإلرهابية، 
مشـريًة إىل أن تقرير التحقيق خلص إىل أن حزَب الله قليُل 
النشـاط يف سـويرسا، وال يتَحّرك ضمن الجاليـة اللبنانية 
لجمـع األمـوال، ويف ظل األوضـاع األمنية الحاليـة، يبقى 
تقييـم الخطر اإلرهابي الذي يمكن أن يشـكله الحزب عىل 

سويرسا متدنياً. 
وأَشـاَر التقرير يف توصياته إىل أن حظر الحزب ونشاطه 
قد يؤثر من ناحية عىل النشـاط الدبلومايس السـويرسي، 
ويعطي انطباعاً سـيئاً عن سـويرسا، وينال من صدقيتها 
سـويرسا كدولة محايـدة»، كما أن فرض الحظر يشـّجع 
األنشـطة الرسيـة ما يجعـل عمل الجهـات األمنيـة أكثر 

صعوبة. 
ُمشـرياً إىل أن دوالً قليلـًة حـول العالـم (بينهـا خمس 
أُوُروبية هي ليتوانيا وإستونيا وهولندا وجمهورية التشيك 

وأملانيا) حظرت الحزب وأنشطته. 
وعليه، خالفاً ملا كانت تأمله «إرسائيل» وخصوم الحزب 
يف الداخـل اللبنانـي والخـارج، ال ينوي املجلـس الفيدرايل 
اتِّخـاذ أي تدابري إضافية بحق حـزب الله، مكتفياً باللجوء 
إىل السـبل القانونية املتاحة ملتابعة أي نشاط غري مرشوع 

قد يقدم عليه أي شخص. 
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ضطمئ أخغرة

ظسمُئ افظخار 
والةغح والطةان 

طتمعد المشربغ  
 

عندمـا أعـوُد بالذاكـرِة إىل 
قبـل  مـا  وإىل  قليـًال  الـَوراِء 
سـبتمرب   21 ثـورة  انطـالق 
وقبـل أن يبدأَ عهـُد األنصار، 
التـي  األيّـام  تلـك  وأتذكـر 
غابـت فيهـا الدولـُة واألمـُن 
واالسـتقراُر، ووصل االنفالُت 
الذروة  إىل  واإلرهـاب  األمنـي 
الجماعـات  واسـتطاعت 
إىل  الوصـول  اإلرهابيـة 
مستشـفى الُعـريض العسـكري وقتل الرجال والنسـاء 
واملـرىض واألطبـاء بتلـك الطريقـة البشـعة واملوثقـة 
بالصـوت والصـورة تم عرضهـا يف التلفزيون الرسـمي 
لتكـون شـاهدة عىل فشـل الدولـة وفرتة زمنيـة كانت 

األسوأ يف تاريخ اليمن. 
أقـدس  يف  املركـزي  األمـن  جنـود  ذبـح  مشـاهد  أو 
السـاحات واملياديـن اليمنيـة ميدان السـبعني الذي هو 
رمز للجمهورية والدولة اليمنية ومشاهدة جثث وأشالء 
أُولئـك الجنـود الذيـن يفـرتض بهـم أن يكونـوا الجدار 
الحامـي واملدافع عن أرواح الناس وقد اختلطت بثيابهم 

التي تحمل شعار وزارة الداخلية واألمن املركزي. 
وكيـف أن كباَر ضبـاط الرشطة واألجهـزة األمنية يف 
تلك الفرتة لم يكونوا قادرين عىل ارتداء الزي العسـكري 
وشعار املؤّسسـة األمنية والخروج إىل الشارع خوفاً من 
القتل والتصفية الجسـدية من قبل الجماعات اإلرهابية 
التـي أزهقت أرواح العرشات منهـم يف العاصمة صنعاء 
وكّل محافظات الجمهورية باإلضافة إىل عرشات الجرائم 
املتسلسلة يف تعز وغريها والتي ال تزال تحدث يف ُكـّل يوم 
وسـاعة يف املناطق املحتّلة، وأقارن تلك اللحظات املرعبة 
مع مشاهد مئات اآلالف من أبناء اليمن يف صنعاء وباقي 
املحافظـات نطـاق األنصـار مجتمعني يف ذكـرى املولد 
النبوي الرشيف أَو يف كافة املناسبات دون خوف من تلك 
الجماعـات اإلرهابية ودون حوادث وكيف نعيش يف أمن 
وسالم واسـتقرار أكاد ال أتمالك نفيس وأسجد لله حمداً 
وشـكراً عىل نعمـة األنصـار والرجال املجاهديـن الذين 
جعلـوا من الحلم حقيقـة وخلقوا هـذا الواقع بدمائهم 
وأرواحهـم بعد أن سـقطت اليمن يف مسـتنقع اإلرهاب 
والفـوىض وفقدنا األمل بوطن آمن يحفظ حياة وكرامة 

اإلنسان اليمني. 
وربمـا ال يشـُعُر بقيمـِة ذلك ومـا نحُن فيـه من أمن 
واسـتقرار إال من عاش لحظات وأيام الرعب تلك أَو من 

يعيش يف املناطق املحتّلة.

العالعغظ.. رطٌج لطامثد اإلطربغالغ افطرغضغ!العالعغظ.. رطٌج لطامثد اإلطربغالغ افطرغضغ!
رظث افدغمغ  

مـن املؤّكــد أن اإلمربياليـَة تعـرُف ما 
طاملـا  العالـم،  شـعوب  يف  تفعلُـه  الـذي 
والعالـم امُلسـتهَدُف ال يعرُف االسـتقالَل 
االقتصـادي، غارقاً يف البكاء عىل األطالل، 
أيـن  «عبـاس  مطـر  أحمـد  وكقصيـدِة 
املـرتاس؟» ولـم ينتج العربي حتـى فولًة 
يَُسـدُّ بها رمَقه، وكيف نهضت الصنُي هل 
بالبـكاء واكتشـاف املؤامـرة أم بالنهضة 

االقتصادية واالكتفاء الذاتي؟!
وهـل كان يصُعُب عىل السـعوديّة التي 
تمتِلُك النفط، أن تستقلَّ اقتصاديٍّا وتنتج 
وتعمـل عىل خلـق دولة محرتمـة يَُرضُب 
بهـا امَلثَُل ال دولة معتديـة جبانة ضعيفة 

يتحكم بقرارها نتنياهو! 
النجـاح  يف  السـعوديُّة  تجتهـِد  لـم 
واالسـتقالل االقتصـادي أَو يف اإلبـداع يف 
اإلنتـاج املحيل، إالَّ يف صناعـة التمور –إن 
اعتَربْناها صناعًة!- ويف حربها الغاشـمة 
عىل اليمن لذلك، وإن بدت السعوديّة اليوم 
يف أوج احتفاالتها هي ال تفعُل شيئاً سوى 
كونها تبـدو للعالم دولًة مسـلوبة اإلراَدة 

ضعيفة. 

وقـد يبـدو األمر بعيـداً ُكــلَّ البُعِد عن 
الديـن، بينمـا أمريـكا جعلت السـعوديّة 
مطيـًة ألهدافها، هنا نسـتطيُع أن نعرَف 
أن الدين اإلسـالمي هو املسـتهَدُف دائماً 

وأبداً.
لو اختـارت اإلماراُت حتى تصبَح رائدًة 
يف مجـال العلـوم قـد نسـتطيع فهُمهـا، 
ولكنهـا اختـارت أكثـَر األمـور املقدسـة 
بالنسبة للمسـلمني والتي تستفزُّهم.. لو 
كان األمر باملعكوس واختريت دولًة تحمُل 
ذلك  للمسـيحني سـيثريُ  مقدَّسـاً  تاريخاً 
ُكـلَّ مسـيحيي العالم ويصبح األمُر كأنه 

استهداٌف لهم!
الهالوين كعيٍد مسيحي أَو وثني ارتبط 
بعيـِد القديسـني املسـيحني يف الواحد من 
نوفمرب، واختياُر ليلِة الواحد والثالثني من 
أُكتوبر عن اعتقاد أن هذه الليلة أكثر ليلة 
فيها انغالٌق عىل عالم األرواح، وقد تطورت 
هـذه العـادات االحتفالية حتـى أصبحت 
يف أمريـكا متعلقـًة يف الشـعب اإليرلنـدي 
وأفكارهـم املتوارثة عن الـزرع والحصاد 
وأنهم يمنعون األرواَح الرشيرة قبل دخول 
موسم الربد من إتالف املحاصيل الزراعية، 
ُكــلُّ هذا منطقي ولكن تحول األمُر إىل أن 

أمريـكا حّولتها الحتفاالت إلحادية تحمل 
أبعاداً شيطانية ال يعلمها اإلنسان إالَّ عىل 

املدى البعيد!
أمريكا لم تجعل األمر كحريٍة شخصية 
ولكنها أقمحـت ُكـلَّ منزل يف العالم بهذه 
لعبـة األرواح الرشيرة عـرب إنتاجها ملئات 
األلـوف من مسلسـالت الرعـب وتحضري 
األرواح.. املتابـع غري واٍع وسـطحي يتأثر 
بتلـك الرسـاالت املبطنـة ويجـد نفسـه 
يمارس طقوساً ال يعلم أصوَلها التاريخية 
وآثارها النفسـية عىل النشء والشـباب، 
كذلـك تعليم النشء بمدارس أجنبية حتى 
يصبح مستقبلُهم أكثَر ضماناً هي أَيْـضاً 
سـبب يف نرش سياسة القطب الواحد لكل 

العالم. 
لـم تفعـْل أمريـكا بسياسـتها الدولية 
سوى مبدأ الفرض عىل الشعوب املخالفة 
املسـلم  أصبـح  بينمـا  عاداتهـا،  التّبـاع 
ه الديني؛ ألَنَّه  مضطهداً وهـو يمارس حقَّ

قد يوصف باملتشّدد.
األماكـن  عـىل  حظـٌر  هنالـك  أصبـح 
املقدسة واالحتفاالت اإلسالمية املقدسة.. 
سياسـة القطب الواحد تتمـدد، تفعل ما 

تريد وأنت قل ما تشاء.


