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الــــرئــــيــــس يـــهـــنـــئ بـــــذكـــــرى عـــيـــد اجلـــــالءالــــرئــــيــــس يـــهـــنـــئ بـــــذكـــــرى عـــيـــد اجلـــــالء
 ويـــؤكـــد اســـتـــمـــرار الـــنـــضـــال حـــىت دحــــر االســـتـــعـــمـــار الـــقـــدمي اجلـــديـــد: ويـــؤكـــد اســـتـــمـــرار الـــنـــضـــال حـــىت دحــــر االســـتـــعـــمـــار الـــقـــدمي اجلـــديـــد:

يــــــــــــــــــــــــــــــوم االســــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــالل خـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــد لـــــــــــــــــــألحـــــــــــــــــــرار 
اخلــــــــــيــــــــــانــــــــــة يف  املـــــــــــــــتـــــــــــــــورطـــــــــــــــني  عـــــــــــلـــــــــــى  ومـــــــــــــــــريـــــــــــــــــر 

مـــــــــــــواصـــــــــــــلـــــــــــــة الــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــدوان واحلــــــــــــــصــــــــــــــار 
والـــــــــــــــــنـــــــــــــــــهـــــــــــــــــب املـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــدد لـــــــــلـــــــــمـــــــــالحـــــــــة

احـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــالل األمــــــــــــــــــــــــــــــــــس وبـــــــــــتـــــــــــحـــــــــــالـــــــــــف 
أوســـــــــــــــــــــــــــــــــــع وأقـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــح عــــــــــــــــــــــــــــاد غــــــــــــــازيــــــــــــــًا

اشــتــبــاكــات يف عـــدن وجــرميــة قــتــل طــفــل بتعز ومــدامهــة مـــرتل امــــرأة جــنــوب احلــديــدةاشــتــبــاكــات يف عـــدن وجــرميــة قــتــل طــفــل بتعز ومــدامهــة مـــرتل امــــرأة جــنــوب احلــديــدة
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 : طاابسات
وذمـار  صنعـاء  محافظـات  شـهدت 
والحديـدة، عدد مـن اللقـاءات التحضريي، 
بمناسـبة  االحتفائية،  والندوات  والفعاليات 

ذكرى الشهيد السنوية للعام ١٤٤٤م. 
َحيـُث  صنعـاء،  محافظـة  مـن  البدايـة 
ناقشـت السـلطة املحلية ملديريـة حجانة يف 
لقاٍء لها، أمس الثالثاء، مسـتوى التجهيزات 
واالسـتعدادات لالحتفاء بالذكرى السـنوية 

للشهيد. 
وأّكـد املشاركون يف اللقاء الذي تخلله عدد 
من الكلمات واملشـاركات، عىل أهميّة إحياء 
املناسـبة بالشـكل الـذي يليـق بالتضحيات 
األبـرار،  الشـهداء  قدمهـا  التـي  العظيمـة 
مجدديـن العهـد بامليض عىل درب الشـهداء 
يف مواجهة قوى الظلـم والطغيان ومواصلة 

البذل والعطاء حتى تحقيق النرص. 
وأشـاروا إىل أهميّـة التفاعل واملشـاركة 
الواسـعة يف إحياء املناسـبة، وفـاًء وعرفانًا 
للشـهداء وتضحياتهم، مشّددين عىل أهميّة 
ودور املناسبة يف ترسيخ الثقافة التي تضمن 
ـة حريتها وتكفل لها كرامتها ورفعتها،  لألُمَّ

«ثقافة الجهاد واالستشهاد». 
ويف محافظـة ذمـار أقـام مكتبـا الرتبية 
والتعليـم الفنـي والتدريـب املهنـي، «نـدوة 
ثقافية» عن الجهاد والشهادة يف سبيل الله، 
ــة،  ومكانتها، ودورها يف اسـتعادة دور األُمَّ
وعزتهـا وكرامتهـا والحفـاظ عـىل حقوق 

وحريات الشعوب ومقدراتها. 
وقدمـت يف الندوة ثالث مـن أوراق العمل 
األوىل لحسـن املوشـكي، عن أهميّة املناسبة 
وعظمتهـا، والثانيـة عـن عظمة الشـهادة 
واالستشـهاد لنبيـل العمـدي، أمـا الثالثـة 
َفلرئيـس شـعبة التعليـم وتناولـت نتائـج 
التضحيـة واملنجـزات التـي تحّققت بفضل 

الشهداء. 
ويف الندوة أشـاد مسـؤول التعبئة العامة 
الضورانـي،  حسـني  أحمـد  باملحافظـة، 
بالتضحيات التي قدمها الشـهداء يف سـبيل 
أمن واسـتقرار الوطن، مؤّكـداً عىل رضورة 
االهتمام بأرس الشهداء ودعمهم ورعايتهم. 

مـن جهتـه أّكــدا مديـر مكتـب التعليم 
املهنـي، محمد العـزي، ونائـب مدير مكتب 
الرتبيـة، سـعيد الغابري، عـىل أهميّة إحياء 
ذكرى الشـهيد للتذكري بتضحيات الشـهداء 
ورعايـة  نهجهـم  عـىل  والسـري  ومآثرهـم 
أرسهـم.  وأشـاروا إىل أن برامـج وفعاليات 
مكتبـي الرتبيـة والتعليـم املهنـي لالحتفاء 
بالذكرى السـنوية ستشـمل إقامة األنشطة 
وتنظيـم  املدرسـية،  اإلذاعـات  والنـدوات 

الزيارات لروضات الشهداء. 
ويف محافظـة الحديدة نظمـت مجموعة 
بعنـوان  خطابيـة  فعاليـة  االتصـاالت، 

«شهداؤنا.. عظماؤنا»، احتفاًء باملناسبة.

وخـالل الفعاليـة، أّكـد وكيـل املحافظة، 
محمد سليمان حلييص، عظمة هذه املناسبة 
ـــة بالتضحيـات التـي بذلها  يف تذكـري األُمَّ
الشـهداء من خالل ما سـطروه من بطوالٍت 
يف مواجهة قوى العـدوان ومن يقف خلفهم 
حتى فاضت أرواحهم الطاهرة يف الدفاع عن 

الدين والوطن. 
ونـّوه باالهتمام بأرس الشـهداء وتلمس 
احتياجاتهـم والعمل عىل توفريهـا، وزيارة 
روضـات الشـهداء، وتعريـف األبنـاء بدور 
أمـن  مـن  اليـوم  نعيشـه  فيمـا  الشـهداء 

واستقرار وعزة وكرامة. 
مـن جانبـه بني الشـيخ محمد سـليمان 

الوايف، يف كلمته عن العلماء، مكانة الشـهيد 
التي خصه الله بها يف كتابه العزيز، وما يجب 
ــة من مسـؤولية، تجـاه القضايا  عـىل األُمَّ
التـي تمر بهـا من خالل السـري عـىل نفس 
النهج الذي سار عليه الشهيد ملواجهة الظلم 

الذي َحـّل باألمة والتصدي للمستكربين. 
بدوره أّكـد محمد عصـام هبه، يف كلمته 
عن شهداء املجموعة، أن النرص الحقيقي لن 
ـة ما لم يسريوا عىل نفس النهج  يتحّقق لألُمَّ
الذي سـار عليه الشـهيد يف مواجهة الخطر 
الحقيقـي الـذي يرتبـص باألمـة واملتمثـل 
بأمريـكا وإرسائيـل ومن يقـف خلفهم من 

حكام الخليج الذين ارتهنوا للغرب. 

أخبار

شغ سثٍد طظ الطصاءات الاتدغرغئ والظثوات والفسالغات اقتافائغئ:

شغ ظض تعاذٍآ أطمغ وتظخض سظ إدَخال افجعجة الضاحفئ رغط تجاغث سثد الدتاغا:

 : خظساء
يف موكٍب جنائزٍي مهيٍب حرضته ُكـلُّ 
رشائح املجتمع اليمني، شـيّع اليمنيون، 
الصمـود  عاصمـة  يف  الثالثـاء،  أمـس 
والحريـة صنعـاء جثمـان شـاعر اليمن 
وأديبها الكبري الدكتور عبدالعزيز املقالح، 
الـذي وافـاه األجل عن عمٍر ناهـز الـ ٨٥ 
عامـاً بعد حياة حافلـة بالعطاء اإلبداعي 
والقصيـدة  اليمـن  خدمـة  يف  والنضـايل 

العربية. 
وخالل مراسم التشـييع، التي تقّدمها 
عضوا املجلس السيايس األعىل محمد عيل 
الحوثـي ومحمـد صالح النعيمـي، وعدد 
من الـوزراء وأعضاء مـن مجليس النواب 
والشـورى وممثـيل األحـزاب واملكونـات 
السياسـية واألدبية والفكريـة والثقافية 
واملنظمـات الجماهريـة، عرب املشـيعون 
عن فداحة الخسـارة التـي خلفها رحيل 
أديـب وكاتـب ومناضـل بحجـم الدكتور 
عبدالعزيـز املقالـح، الـذي منـح اليمـن 
حضـوراً ومكانـًة واحرتاماً عـىل مختلف 
املسـتويات، وخلف تراثاً إبداعياً ونضالياً 
يُجمع عىل خصوصيته الجميع، مؤّكـدين 
أن اليمـن واألمـة العربيـة واإلسـالمية، 

خرست برحيـل الدكتـور املقالـح، قامة 
وطنيـة وعربيـة وقومية، إذ ظـل املقالح 
للمعرفة ومدرسـة ألجيال  لعقود مصدراً 
مـن املبدعـني ومركـزاً تنويريـاً ونضالياً 
قدم خـالل حياته نموذجـاً يف الدفاع عن 
الجمهوريـة والوحـدة والتماهـي بقيـم 
لقصيـدة  واإلضافـة  والتنويـر  الحداثـة 

التفعيلة التي برز أحد رموزها. 

وقـال عضو املجلس السـيايس األعىل، 
محمد عيل الحوثي، إن الشـاعر واألديب، 
الدكتـور عبدالعزيز املقالح، هامة وطنية 
معروفة بعلمها وأدبها وفكرها وشعرها 

وبحبها لليمن وإخالصها للوطن. 
َوأََضــاَف «لقد قـال الدكتـور املقالح 
كلمـة ال بُــدَّ أن يعيهـا ويدركهـا ُكــّل 
األحرار واألبطـال أن عىل الجميع الوقوف 

مـع الوطن ضد العـدوان، لديه الكثري من 
املناسـبات الحافلـة بوقوفـه إىل جانـب 
وطنـه، ومن لـم يقف مـع الوطـن فهو 

الخارس». 
وأشـاد محمد عـيل الحوثـي، بمناقب 
املقالـح  الدكتـور  والشـاعر  األديـب 
َحيـُث  واألدبيـة،  الوطنيـة  وإسـهاماته 
امتلك حب الجميع، ُمشرياً إىل أن الحضور 

الكبري لتشييعه يؤّكـد حبهم لهذه القامة 
الوطنية. 

بـدوره أّكــد عضو املجلس السـيايس 
األعىل، محمد صالح النعيمي، خصوصية 
إسـهامات الفقيد يف مواقعه التي تقلدها 
الدراسـات  ومركـز  صنعـاء  جامعـة  يف 
األدبيـة  بنتاجاتـه  منوًِّهـا  والبحـوث، 
والفكرية والثقافية التي أثرى من خاللها 

املشهد الثقايف املحيل والعربي. 
وقال النعيمـي: «إن اليمنيني يودعون 
بكل هـذا الحب هذه الشـخصية الوطنية 
واألدبيـة الكبـرية.. فاملقالح قىض معظم 
حياتـه يف خدمة العلم واألدب والفكر عىل 
مسـتوى الوطن العربي الكبري»، ُمضيفاً 
«كان أكاديمياً متميزاً قاد جامعة صنعاء 
يف مرحلـة مهمة مـن تاريـخ اليمن، وله 
العديـد مـن اإلنجـازات التـي حّققهـا يف 
املجـاالت التعليميـة واألكاديمية واألدبية 
والفكرية.  وأّكـد عضو املجلس السيايس 
األعـىل أن رحيـل شـاعر وأديـب ومفكر 
بحجم الدكتـور عبدالعزيـز املقالح يمثل 
خسـارة كبـرية عـىل املسـتويني املحـيل 
والعربـي نظـراً إلبداعاتـه وكتاباته التي 
تجـاوزت الحـدود، وهي تمثل اليـوم إرثاً 
تاريخيٍّا وأدبياً ستظل تنهل منها األجيال. 

يف طعضٍإ جظائجي طعغإ.. خظساُء الخمعد تعدُِّع 
أدغَإ الغمظ الضئري سئثالسجغج املصالح

طتاشزات خظساء وذطار والتثغثة تثّحـظ شسالغات إتغاء الثضرى السظعغئ لطحعغث 1444عـ

اجاحعاُد وإخابئ طعاذظني باظفةار سئعة ظاجفئ طظ طثطفات السثوان يف التثغثة
 : خاص

تواصل مخلفات تحالف العـدوان وأدواته االنفجارية 
حصد أرواح األبرياء من أبناء الشعب اليمني، وذلك يف ظل 
تنصـل األمم املتحدة عـن إدَخال أجهزة الكشـف الالزمة 
ملكافحة األجسام االنفجارية التي زرعها تحالف العدوان 

وأدواته لقتل الشـعب اليمنـي، ليكون الوسـيط األممي 
رشيكاً يف ُكـّل الجرائم املرتكبة بحق الشعب اليمني. 

ويف جديـد الجرائم املنسـية املوسـومة بصمٍت أممي، 
استشـهد وأُصيـب مواطنـون يف الحديـدة إثـر انفجـار 
عبوة ناسـفة من مخلفات العدوان األمريكي السـعودّي 

اإلماراتي وأدواته. 
وأوضح مصدر محيل باملحافظة لصحيفة «املسرية»، 

أن مواطنـاً استشـهد وأُصيـب آخـر بجـروٍح بليغة إثر 
انفجـار عبوة ناسـفة خلفها تحالف العـدوان األمريكي 
السعودّي اإلماراتي ومرتِزقته يف منطقة الجبلية بمديرية 

التحيتا. 
واسـتنكر املصـدر اسـتمرار التواطـؤ األممـي وعدم 
القيام باملسؤولية امللقاة عىل عاتق املنظمة األممية، رغم 

سقوط الضحايا األبرياء بشكٍل يومي. 

وكان املركـز التنفيذي للتعامل مـع األلغام قد أصدر 
عدة مناشدات إلدَخال املعدات الالزمة ملكافحة املخلفات 
االنفجاريـة، غـري أن ُكــّل تلـك املناشـدات ووجهـت 
بالصمت األممي املطبق، وهو ما يؤّكـد تواطؤ الوسيط 
األممي إزاء ُكـّل الجرائـم املرتكبة بحق اليمنيني، والتي 
تحصـد أرواحهم بشـكٍل يومي عىل مرأى ومسـمع من 

العالم. 
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أطرغضا تآّضـُث إخراَرعا سطى الاسظئ:

 : خاص
جّددت الوالياُت املتحدة األمريكية تأكيَد إرصارها 
عىل استمرار الحصار اإلجرامي املفروض عىل البلد 
ونهـب الثـروات الوطنية، وذلـك تزامنـاً مع جولة 
جديـدة ملبعوث البيت األبيض، تيم ليندركينغ، الذي 
انتهت جولته السـابقة بإفشـال تفاهمـات جيدة 
كان قد تم التوصل إليها بخصوص رصف املرتبات، 
األمر الذي ينذر بانسـداد جديـد يف أفق املفاوضات 
الجاريـة ُخُصوصـاً يف ظـل خضـوع دول العدوان 

لتوّجـهات ورغبات رعاتها الدوليني. 
وقالت وزارة الخارجية األمريكية يف بيان جديد: 
إن املبعـوث تيـم ليندركينـغ، بدأ جولـة جديدة إىل 
املنطقـة تحت يافطـة «دعم جهود السـالم»، غري 
أن مـا تضمنه البيان من مواقـَف أّكـد بوضوح أن 
مهمـة املبعوث األمريكي يف هـذه الجولة ال تختلف 
َكثـرياً عن مهمته يف الجولة السـابقة والتي تمثلت 
بعرقلـة التفاهمات مع دول العـدوان حول رصف 

املرتبات ورفع الحصار. 
وكان الرئيـس املشـاط قـد كشـف أن صنعـاء 
توصلـت يف وقـت سـابق إىل نتائـج جيـدة يف هذه 
التفاهمـات، لكن املبعوث األمريكي قام بإفشـالها 
تمامـاً، من خـالل اإلرصار عىل اسـتمرار الحصار 
اإلجرامـي املفـروض عـىل البلـد، ومواصلـة نهب 
الثـروات الوطنيـة السـتخدامها كمصـدر لتمويل 
املرتِزقـة وورقة ابتزاز عىل طاولـة التفاوض، بدال 
عن تخصيصها لرصف مرتبات املوظفني وتحسني 

الوضع املعييش والخدمي. 
وأّكـد بياُن الخارجية األمريكية أن ليندركينغ ال 
يزاُل يحمـُل نفَس األجندة العدائيـة التي حملها يف 
جولته السـابقة، َحيُث هاجم البياُن العملياِت التي 
تنفذها القوات املسـلحة لحمايـة الثروات الوطنية 
ومنع رسقة عائداتها من خالل حظر تهريب النفط 
الخام عرب املوانئ املحتّلة، وهو ما يعني أن الواليات 

املتحـدة ال زالـت تحـاول إعـادة العجلـة إىل الوراء 
واستئناف عمليات النهب. 

وكانـت الواليات املتحـدة األمريكية قـد كثّـفت 
مؤّخـراً تَحّركاتهـا املبارشة يف سـياق اإلرصار عىل 
مواصلـة نهـب الثـروات، َحيـُث دفعت بسـفريها 
ووفودها العسكرية إىل املحافظات املحتّلة ملناقشة 
أساليَب بديلة لتهريب النفط الخام، َوأَيْـضاً للبحث 
عـن مصـادر أُخرى لتمويـل املرتِزقة بـدل إيرادات 

النفط التي أوقفت صنعاء نهبها بالقوة. 
ويعتـرب هذا املوقف عائقاً رئيسـياً يسـتحيل أن 
تتجـاوزه املفاوضـات الجاريـة؛ ألَنَّه يمثـل رفًضا 
واضًحـا للمطالـب الرئيسـية التـي تتمسـك بهـا 
صنعـاء، وهي تخصيـُص عائدات الثـروة الوطنية 

لرصف املرتبات وتحسني الخدمات، ورفع الحصار 
عن املوانئ واملطارات، األمر الذي يعني أن احتماليَة 
تحقيـق تقدم عـرب التفـاوض يف ظل هـذا التعنت 
األمريكي تكاد تكون شـبه منعدمة، ُخُصوصاً وأن 
السـعوديّة واإلمارات ال تبديان أيـَة محاولة لتغيري 
هذا الوضـع والدفع بعجلة التفاهمات نحو األمام، 
بـل يبـدو أنهما تعـوالن عىل حسـن نوايـا صنعاء 

للمماطلة وتكريس حالة الالحرب والال سالم. 
املبعـوَث  وصـف  قـد  املشـاط  الرئيـس  وكان 
األمريكـي إىل اليمن بأنه «بومة شـؤم»، يف إشـارة 
إىل أن تَحّركاتـه تدفع باألمور نحـو التصعيد، وهو 
ما يعنـي أن احتمـاالت انفجار الوضـع قد ترتفع 
تزامنا مع جولة ليندركينغ الجديدة؛ ألَنَّ صنعاء قد 

منحـت دول العدوان وقتا كافيـا ملراجعة خياراتها 
منـذ انتهـاء الهدنـة السـابقة، لكـن ال مـؤرشات 
حتـى اآلن عىل وجود أيـة نوايا حقيقيـة لدى دول 
العدوان لالستفادة من هذا تجاوب صنعاء بالشكل 

املطلوب. 
رصيحاً  البيـان األمريكي األخـري، حمل تأكيـداً 
عـىل أن الواليـات املتحـدة ال تنوي تغيـريَ موقفها 
املتعنت، إذ وصفته بأنه «الطريق الوحيد للسـالم» 
كما أن الخارجية األمريكية أرصت بشكل وقح عىل 
تجاهل األطراف الرئيسية للعدوان واملعنية بتحقيق 
هذا «السالم» املزعوم، وسعت مرة أُخرى إىل إظهار 
املسـألة وكأنها خالف سـيايس يمنـي يمني يجب 
أن يحـل بمعزل عن وقف العـدوان ورفع الحصار، 
وهـو ما يعني بشـكل واضح أن تحقيـق أي تقدم 
حقيقي يف مسـار التهدئة والسالم ال زال أمًرا بعيًدا 
للغاية؛ ألَنَّ املوقف األمريكي الحايل يسـد ُكـّل طرق 

التفاهمات الحقيقية بشكل واضح. 
وقـد َردَّ عضـو املكتـب السـيايس ألنصـار الله، 
محمـد البخيتي عـىل بيـان الخارجيـة األمريكية، 
قائالً: «نذّكر أمريكا بأن السالم يعني وقَف العدوان 
ورفـع الحصار وسـحب ُكـّل القـوات األجنبية من 
اليمـن ووقف نهب ثرواتنا النفطيـة والغازية، وأن 
عملياتنـا العسـكرية التـي تسـتهدف منع رسقة 
ثرواتنا ستسـتمر حتى يتم توريد عائداتها لصالح 

الشعب يف ُكـّل املحافظات». 
وأَشـاَر البخيتي إىل أن استعادَة الثروات الوطنية 
وتمكـني الشـعب اليمنـي منها سـيتحّقق سـواء 

بالقوة أَو بالسالم. 
وكانت صنعاُء قـد وجهت خالل املرحلة املاضية 
ما يكفي من الرسـائل التحذيريـة لتحالف العدوان 
ورعاتـه بشـأن عواقـب إفشـال جهـود التهدئـة 
والسـالم، ومـن أبـرز تلك الرسـائل تأكيـد القيادة 
الثورية والسياسية عىل أن عودة التصعيد ستكون 

لها تداعيات ومخاطَر إقليمية ودولية. 

 : خاص
َحذَّر مسؤولون واقتصاديون من التداعيات السلبية 
املرتتبـة عىل القرض األخري الذي حصلت عليه حكومة 
املرتِزقة من صندوق النقد العربي، ومخاطر استغالله 

لطباعة كمية جديدة من العملة غري القانونية. 
وقـال رئيـُس املنتدى االقتصـادي الدكتـور همدان 
الشـامي يف حديث للمسـرية إنه من املتوقـع أن يقدم 
املرتِزقـة عىل طباعة كمية جديـدة من األوراق النقدية 
ر غطـاء الدوالر مـن القرض  غـري القانونيـة مـع توفِّ
األخـري، محذراً مـن أن ذلك سـيؤدي إىل انهيـار جديد 

لسعر العملة املحلية. 
ام عىل منـح املرتِزقة  وأرشفـت السـعوديّة قبـل أَيـَّ
مليـار دوالر كقرٍض من صنـدوق النقد العربي بفوائد 
مضاعفـة وفرتة سـداد قصـرية، يف خطـوٍة تصعيديٍة 
واضحٍة ضمن مسـار الحرب االقتصادية التي يشـنها 
تحالف العدوان عىل الشـعب اليمني ملضاعفة معاناته 

وإثقال كاهل البلد بالديون. 
وأّكــد الدكتـور الشـامي أن رشوط قرض صندوق 

النقد العربي «أكثر إجحافـا من رشوط صندوق النقد 
الدويل وأشد كارثية عىل االقتصاد اليمني». 

 وأَشـاَر إىل أن «وجـود وزير املالية السـعودّي خالل 
توقيـع اتّفاقيـة القـرض مع صنـدوق النقـد العربي 

أوضح دليل عىل حجم الوصاية». 
بـدوره، أّكـد رئيـس اللجنة املاليـة بمجلس النواب 
النائب أحمد النويرة للمسرية أن غياَب موافقة مجلس 
النواب عىل قرض صنـدوق النقد العربي يحمل تبعاِته 
ملن اقرتضه، وأن الخائن العليمي معني من السـعوديّة 

وقراراته ال تعني الشعب اليمني وال تلزمه بيشء. 
وجـاء القرض يف إطار سلسـلة خطوة تتخذها دول 
العدوان ورعاتهـا لتصعيد وترية الحـرب االقتصادية، 
َحيـُث كانـت الواليات املتحـدة وبريطانيا قد سـاعدتا 
ام عىل نهـب ٣٠٠ مليـون دوالر من  املرتِزقـة قبـل أَيـَّ

ة يف البنك الدويل.  حقوق السحب الَخاصَّ
ويرى مراقبون أن دوَل العدوان ورعاتَه تسـعى من 
خالل هذه الخطوات إىل توفرِي مصادَر لتمويل املرتِزقة 
بدل إيرادات الثروة الوطنيـة التي منعت صنعاء العدّو 
مـن مواصلـة نهبهـا من خـالل حظر تصديـر النفط 

الخام. 

الئثغاغ: سمطغات تماغئ البروات ُطسامّرة والتصعق جاسعُد بالصعة أو بالافاعط
واحظطظ تةثد إسقن تمسضعا باجامرار التخار وظعإ المعارد ورشخ ططالإ الحسإ الغمظغ

تتثغرات طظ تثاسغات صرض خظثوق الظصث السربغ وتعّجـه 
املرتِجصئ ظتع اجاؤظاف ذئاسئ السمطئ

 «بعطئ الحآم» يف جعلئ جثغثة لطثشع ظتع الاخسغث
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املقاالت املنشورة يف الصحيفة 
تعرب عن رأي كاتبها وال تعرب 
بالرضورة عن رأي الصحيفة العنوان: صنعاء – شارع املطار- جوار 

محالت الجوبي  -  عمارة منازل السعداء- 

21@ .  77511179901314024

الربملُان غةثُِّد الاتثغَر لتضعطئ املرتجصئ الاعصغع سطى 
اقّتفاصغات املحئععئ باجط الةمععرغئ الغمظغئ

تضعطئ املرتجصئ تصعد طآاطرًة خئغبًئ باثطري طغظاء 
سثن اقجرتاتغةغ لخالح طعاظأ دبغ

طغطغحغا اإلطارات تثاعُط طظجل اطرأة يف الثعخئ وتساثي سطغعا وتساصُطعا

 : خظساء
حذَّر مجلُس النـواب، أمس الثالثاء، حكومة 
املرتِزقة من التوقيع عىل االتّفاقيات والصفقات 
املشبوهة باسم الجمهورية اليمنية، والتي كان 
آخرها توقيع اتّفاقيتني األوىل مع صندوق النقد 
الـدويل بقيمـة ٣٠٠ مليـون دوالر والثانيـة مع 

صندوق النقد العربي، بقيمة مليار دوالر. 
وقـال أعضـاء مجلس النـواب يف الجلسـة 
التـي عقـدت، أمـس برئاسـة الشـيخ يحيى 
الراعـي، إن الهدف من هذه القـروض تحميل 
الشـعب اليمني أعباء إضافيـة يف إطار الحرب 
العـدوان  تحالـف  يشـنها  التـي  االقتصاديـة 
وأدواته عىل البلد، والتحايل؛ ِمن أجِل اسـتمرار 
نهب ثروات الشـعب اليمني من النفط والغاز، 
موضحني أن حكومـة املرتِزقة لم تكتف بنهب 
ثـروات اليمـن السـيادية مـن النفـط والغاز 
والثـروة البحريـة بـل تتجـاوز ذلـك إلغـراق 
الشـعب اليمني بقروض عبثيـة، معتربين تلك 
االتّفاقيات باطلة كونها ال تسـتند إىل أي إطار 

دستوري أَو قانوني، محملني حكومة املرتِزقة 
املسؤولية الكاملة عن ذلك. 

ولفـت أعضاء الربملان إىل أن الشـعب اليمني 
لـن يتحمل أيـة تبعات عن تلـك القروض؛ كون 
عائدتهـا يتم العبث بها يف رصفيـات وتَحّركات 
مشـبوهة لحكومـة املرتِزقة، دون أن يسـتفيد 
مرتبـات  رصف  يف  اليمنـي  الشـعب  منهـا 
موظفي الدولة أَو تحسـني الخدمات األََساسية 
للمواطنـني، محذريـن الـدول والجهـات التـي 

تتماهـى مـع تحالـف العـدوان ومرتِزقتـه يف 
التوقيـع عىل مثـل تلك االتّفاقيـات والصفقات 
املشـبوهة، مؤّكـديـن احتفـاظ اليمـن بحقه 
القانوني والدستوري يف مقاضاة تلك الجهات. 

وأوضـح ممثلـو الشـعب أن تلـك االتّفاقات 
مخالفـة للدسـتور والقوانني اليمنيـة النافذة، 
التـي تشـرتط عرضهـا عـىل مجلـس النـواب 
ومقره الدسـتوري العاصمة صنعاء ملناقشتها 

واملصادقة عليها. 

 : طاابسات
قالت وسـائل إعـالم مواليـة للعـدوان نقالً 
عن ما أسـمته «مصدر مطلـع» يف ميناء عدن، 
أمـس الثالثاء، إن نشـاط الحركـة التجارية يف 
ا ومخيف للغاية،  امليناء تراجع بشكل كبري ِجـدٍّ
لم يسـبق له أن يحدث يف تاريـخ امليناء اليمني 
االسـرتاتيجي املصنـف كأهـم موانـئ العالـم 

لتزويد السفن بالوقود. 
ولفتت إىل أن ميناء عدن الواقع تحت سيطرة 
االحتالل اإلماراتي وميليشـيا االنتقايل، استقبل 
خـالل األيّـام املاضية سـفينتني فقـط بعد أن 
كانـت تصلـه يوميٍّا أكثـر من ١٠ سـفن بينها 
باخرات عمالقة لنقـل الحاويات، خالل األعوام 

املاضية. 
وكشـف املصـدر لوسـائل إعالميـة مواليـة 
للعـدوان أن ميناء عدن أصبح اليـوم خالياً من 
أي نشاط تجاري، فيما أصبح عماله ينتظرون 
بفارغ الصرب وصول أية سـفينة إلفراغها؛ ِمن 

أجِل الحصول عىل لقمة العيش. 

وأرجع املصدر توقف نشاط الحركة يف ميناء 
عدن، إىل رفع حكومة املرتِزقة الرسـوم وسـعر 
الدوالر الجمركي ١٠٠ ٪، األمر الذي دفع التجار 
واملسـتوردين إىل التوّجــه مليناء دبـي وموانئ 
عربهـا  بضائعهـم  السـترياد  ُعمـان  سـلطنة 
وإيصالهـا بـراً إىل اليمـن، مبينًا أن سياسـيات 

التطفيش التي تنتهجها حكومة الفنادق بشكل 
متعمـد مع التجار املسـتوردين عرب ميناء عدن 
وتراجع الخدمات املقدمة فيه، يأتي يف مصلحة 
موانئ دبي؛ باعتبَارها املسـتفيد الحقيقي من 
توقـف وتدمـري املينـاء اليمنـي الحيـوي الهام 

واألقدم يف املنطقة. 

 : طاابسات
يف سـياق الجرائم واالنتهاكات التي يرتكبها 
مرتِزقـة االحتـالل اإلماراتـي بحـق األهـايل يف 
السـاحل الغربـي عىل مـدى السـنوات، أّكـدت 
أمـس  الخوخـة،  مديريـة  يف  محليـة  مصـادر 
الثالثـاء، أن ميليشـيا الخائـن طـارق عفـاش 
داهمـت منـزل امـرأة وحيـدة يف املنطقـة قبل 
أن تقـوم بمبارشة االعتـداء عليهـا، يف جريمة 
أخالقية وعيب أسـود وغري مسبوق يف املجتمع 
اليمنـي الـذي يعترب االعتـداء عىل النسـاء من 

الخطوط الحمراء التي ال يمكن تجاوزها. 
وبحسـب مصـادر إعالميـة، فـإن القيادي 
العسـكري املرتِزق فائز الوصابي الذي يعد من 
القيادات املقربة للخائن طارق عفاش، اقتحم، 
أمـس برفقـة العـرشات مـن الجنـود املرتِزقة 
عـىل متن طقمـني عسـكريني، منزل امـرأة يف 
منطقة الفجرة بمديرية الخوخة، َحيُث بارشت 
امليليشيا فور وصولها االعتداء عليها ونقلها إىل 

جهة مجهولة. 
وأَشاَرت املصادر إىل أن الجريمة القت استياء 

واسـعاً يف صفـوف األهـايل بمديريـة الخوخة، 
مبينـني أن هـذه الجريمـة تأتي ضمـن قائمة 
طويلـة من الجرائـم الال أخالقيـة واالعتداءات 
التي شـهدتها املديرية خالل السـنوات املاضية 
واستهدفت النازحات عرب االغتصاب التي طالت 
عرشات الفتيات من قبل الجنجويد السودانيني 

وغريهم من مرتِزقة االحتالل اإلماراتي. 

الجديـر ذكـره أن ميليشـيا الخائـن طـارق 
عفاش تنفذ مخّططاً مرسوماً لها من االحتالل 
السـكان  آالف  تهجـري  إىل  يهـدف  اإلماراتـي 
والنازحني من مديرية الخوخة الساحلية، وهو 
مـا يؤّكـده إحراق مخيمات النازحني األسـبوع 
املايض يف املديريـة للمرة الثانية خالل أسـابيع 

قليلة. 

طغطغحغا طسطتٌئ تصاتُط بالصعة طظفث حتظ 
يف املعرة وتساصض سثدًا طظ املعظفني

 : طاابسات
اقتحمت ميليشـيا مسـلحة يف محافظة املهـرة املحتّلة، أمـس الثالثاء، 
منفذ شـحن الحدودي مع سـلطنة عمان، قبـل أن تقوم بإرهـاب وتهديد 

املوظفني واعتقال عدداً منهم. 
وأَفادت مصادر إعالمية بأن ميليشـيا مسـلحة تتبع املرتِزق محمد عيل 
يـارس املعني من قبل االحتالل السـعودّي محافظاً للمهـرة، اقتحمت منفذ 
شحن الحدودي، َحيُث قامت باعتقال عدد من املوظفني والعاملني يف املنفذ، 

وذلك عىل خلفية إعالنهم تنفيذ إرضاباً مفتوحاً للمطالبة بحقوقهم. 
يأتـي ذلك بعـد أن اقتحمت قبائل مديرية شـحن يف وقت سـابق، منفذ 
شحن الربي، قبل عدة أسابيع، احتجاجاً عىل قرارات أصدرها منتحل صفة 
محافـظ املحافظـة املرتِزقة محمد يـارس، قضت بتعيني عدد مـن أقربائه 
يف إدارة املنفـذ اليمني االسـرتاتيجي الحيوي، الذي يشـهد رصاعاً َكبرياً بني 
أدوات ومرتِزقـة تحالـف العدوان يف محاولة منها للسـيطرة عـىل إيرادات 

املنفذ التي تتجاوز ١٠ مليارات ريال سنوياً. 
وكان عدد كبري من التجار قد نفذوا وقفات احتجاجية وإرضابات خالل 
األشـهر املاضية للتنديد بإجراءات حكومة املرتِزقة التعسفية والالقانونية 
يف رفع رسـوم التحسـني عىل جميع البضائع داخل املنفـذ إىل جانب الرفع 
الجنونـي لرسـوم التعرفة الجمركية، األمـر الذي انعكس سـلباً عىل حياة 

املواطن من خالل رفع أسعار املواد الغذائية والسلع األََساسية. 

السبعُر سطى جبئ ذفض صاض حظصاً يف 
طصاذرة تسج عغ الباظغئ خقل أجئعع

 : طاابسات
يف صـورة حية من صور االنفـالت األمني داخل مناطق تعز املحتّلة، عثر 
مواطنـون، أمس الثالثاء، عىل جثة طفل مشـنوق يف إحـدى العمارات قيد 
البنـاء بمنطقة «معبق» مديرية املقاطرة، َحيُث وهي الجريمة الثانية التي 

تشهدها تعز خالل أسبوع واحد. 
وقال شـهود عيان من أهـايل املقاطرة، 
لوسـائل إعالميـة مواليـة للعـدوان: إنـه 
تـم العثـور عـىل الطفـل «محمـد عبدالله 
الجعفـري الحميـدي» يف منطقـة «معبق» 

مشنوقاً يف ظروف غامضة. 
وتأتـي جريمة مقتل الطفل «الحميدي» 
بعد أقلَّ من أسبوع من مقتل الطفلة «رغد» 
البالغـة من العمر ١٤ عامـاً، والتي وجدت 
األربعـاء املـايض مشـنوقة يف حي «حوض 
األرشاف» وسـط مدينة تعـز الواقعة تحت 

سيطرة ميليشيا اإلصالح. 
ونـّدد املواطنـون يف تعـز املحتّلـة مـن 
تجاهل وصمـت األجهزة األمنية تجاه هذه 
الجرائم التي تهّدد وتبث الرعب والخوف يف 
ما وأن املسئولني  أوساط السـكان، ال ِسـيـَّ

األمنيني املوالني لجماعة اإلخوان يف تعز لم يكشفوا تفاصيل جريمة واحدة 
حتـى اللحظة، ما يؤّكــد وقوف تحالف العـدوان وأدواتـه ومرتِزقته وراء 

انتشار مثل هكذا جرائم. 

طعاجعاٌت طسطتئ سظغفئ تبُري عطَع 
املعاذظني يف طثغرغئ املسق بسثن املتاّطئ

 : طاابسات
شهدت مدينة عدن املحتّلة، أمس الثالثاء، مواجهات مسلحة بني ميليشيا 
مـا يسـمى املجلس االنتقايل املـوايل لالحتـالل اإلماراتي وبني سـائقي النقل 
الثقيل يف مديرية املعال.  وقالت مصادر محلية: إن االشتباكات املسلحة تأتي 
عىل خلفية محاوالت ميليشـيا االنتقايل فرض مرشحني بالقوة يف االنتخابات 
التي كان مقّرراً عقدها، أمس الثالثاء، النتخاب قيادة جديدة لنقابة سـائقي 
النقل الثقيل يف عدن، وهو ما دفع السائقني إىل رفض تدخل مرتِزقة اإلمارات 
قبل أن تتطور الخالفات وتندلع اشـتباكات مسـلحة بني الطرفني، مبينة أن 

ميليشيا االنتقايل هي من بدأت يف إطالق النار صوب السائقني. 
مـن جهة أُخرى اندلعت اشـتباكات عنيفة متبادلة، أمـس الثالثاء، بني 

ميليشيا االنتقايل التابع لالحتالل اإلماراتي يف عدن. 
ووفقاً ملصادر إعالمية، فقد اندلعت اشتباكات عنيفة، أمس بني ميليشيا 
ما يسـمى قوات الطـوارئ التابعة للواء األول دعم وإسـناد وبني إدارة أمن 
املينـاء يف مديرية املعال، َحيُث اسـتخدم الطرفان خـالل املواجهات مختلف 
أنواع األسـلحة الرشاشـة واملتوسـطة.  وأوضحت املصادر أن االشتباكات 
التي سببت حالة من الذعر والهلع يف أوساط املواطنني، ال تزال ُمستمّرة، يف 
ظل وصول تعزيزات عسـكرية للطرفني وتوسع املواجهات لتشمل مناطق 

مختلفة يف املديرية. 
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 : خاص
ألقـى الرئيـس املشـري مهـدي محمد املشـاط، أمس 
الثالثـاء، كلمة بمناسـبة العيـد الـ٥٥ لجـالء اليمن من 
االسـتعمار الربيطانـي ورحيـل آخـر جنـدي بريطانـي 
دنس الشـطر الجنوبي من اليمن، وفيها أّكـد اسـتمرار 
النضال اليمني لطرد املسـتعمر الجديد القديم، منوًِّها إىل 
أن الشـعب اليمني سـيبدد ُكـّل آمال الطامعني يف اليمن 

وثرواته ومقدراته. 
ويف مسـتهل كلمتـه قال الرئيس املشـاط «بمناسـبة 
الذكـرى ٥٥ لعيد االسـتقالل الوطني (٣٠ مـن نوفمرب) 
ذكرى طرد آخر جندي من جنود املستعمر الربيطاني من 
مدينة عدن الباسمة، أتوّجـه بعظيم التهاني والتربيكات 
إىل قائد الثورة، السيد عبدامللك بدرالدين الحوثي -حفظه 
الله- وإىل شعبنا اليمني العزيز، والتهاني موصولة أَيْـضاً 
لزمالئـي يف املجلـس السـيايس األعـىل، ولإلخـوة الكرام 
يف حكومـة اإلنقـاذ الوطنـي، ولكافة العلماء واملشـايخ 
واألعيان، وعموم النُّخـب والوجاهات، وكل الرشفاء من 

أبناء وبنات الجمهورية اليمنية يف الداخل والخارج». 
َوأََضـاَف الرئيس املشاط يف كلمته «تطل علينا الذكرى 
املجيدة الخامسة والخمسون لعيد االستقالل الوطني الـ 
٣٠ مـن نوفمرب هذا العام بالتزامن مع الذكرى السـنوية 
للشـهيد، التي نتذّكر فيها عظمة الشـهداء األبرار الذين 
صنعـوا يوم الجالء يف الثالثني من نوفمرب، ومن يصنعون 
اليـوم بدمائهم الزكيـة والطاهرة يوم جالء للمسـتعمر 

الجديد، الذي جاء اليوم لنهب ثرواتنا وتركيع شعبنا». 
ويف كلمتـه أّكـد الرئيس املشـاط أن «درس الـ٣٠ من 
نوفمرب لم يعد درسـاً للتاريخ وكفى، فها هو مسـتعمر 
األمـس ذاته وبتحالفات أوسـع وأقبح قد جاء غازياً عىل 
أمـل اسـتعادة أمجاده ليسـتعمر هذا البلـد، والفرق أنه 
يداري سوأة صنيعه باستعمال قفازات من أنظمة عربية 
عميلـة وخائنـة، وبالتواطؤ مـع أقذر مرتِزقـة عرفتهم 

البرشية». 
ونـّوه رئيس املجلس السـيايس األعـىل إىل أن «الـ ٣٠ 
من نوفمرب يوم مجيد وخالد ألبناء الشـعب اليمني، وهو 
كذلـك يـوم مرير عـىل املرتِزقـة واملتورِّطـني يف الخيانة، 
ألنـه يميّز بـني الوطني الحر، الذي انحـاز إىل جانب بلده 
وشـعبه، وبني املرتِزق الخائـن الرخيص، الذي باع وطنه 
بثمـن بخس وتخندق مـع املحتّل األمريكـي والربيطاني 

ووضع نفسه يف صفحات العار التاريخي». 
واسـتدرك رئيس الجمهورية بقوله: «إن من املؤسـف 
أن تتزامـن هذه املناسـبة ونحـن نرى األمريكـي يتنقل 
بني املحافظات املحتّلة، ويبـارش اإلدارة لتلك املحافظات 
الخاضعـة لالحتـالل برفقة جنـوده يف مشـهد مكّرر لم 
يغب من ذاكرة اإلنسان اليمني منذ االستعمار الربيطاني 

القديم». 
وأردف بالقـول «ليـس هـذا فقط بل إن محتـّل اليوم 
أكثر صلفاً ووقاحة وجرأة، لدرجة أنه يتيح لنفسه الحق 
أن يتدخل يف شـؤون بالدنا يف ُكـّل مجلس ومحفل ليدين 
وينّدد، يف مفارقة ساخرة بأن أصحاب البلد قاموا بمنعه 
من نهـب ثرواتهـم، بل وإنه يـرى أن دفاع الشـعب عن 
مقدراته ضد النهب إجراء خاطئ بالنسبة له وملصالحه، 

يف وقاحة لم يتجرأ عليها محتّل قبله». 
وجـّدد الرئيـس املشـاط التأكيـد عـىل أنـه ورغم أن 
املفارقات الجارية أمر مؤسف لكل أحرار الشعب اليمني، 
فإنـه -يف الوقت ذاته- يزيدنـا إرصاراً عىل امليض قدماً يف 
مسرية التحّرر واالستقالل وإعادة طرد املستعمر الجديد 

حتى ينال اليمن حريته واسـتقالله وسـيادته عىل كامل 
أراضيـه، وذلـك يف تأكيد عىل تمسـك القيادة السياسـية 
والثوريـة بمبدأ الدفاع عن اليمن وثرواته وسـيادته وكل 

مقدراته. 
ويف كلمته جّدد الرئيس املشـاط عـىل «موقفنا الثابت 
بحماية مقـدرات الشـعب، ومنع نهب ثرواتـه النفطية 
الصحيـح  الدسـتوري  التـرصف  باعتبَـاره  والغازيـة؛ 
والسلوك املنطقي والرشعي»، يف رسالة تؤّكـد أن القوات 
املسلحة اليمنية سـتنفذ العديد من العمليات العسكرية 

النوعيـة والخاطفة عىل مسـار حماية الثـروة وتحقيق 
ُكـّل مكتسبات الثورة. 

ولفت يف هذا السياق إىل أنه «وكما أن هذا الحق ال يعني 
أي تهديد للمالحة الدولية كما تدعي أبواق العدوان، فمن 
يهـّدد املالحة الدولية هـو من يواصـل عدوانه وحصاره 

ونهب ثروة هذا الشعب». 
كما جّدد الرئيس املشاط استنكار الجمهورية اليمنية 
التـي مقر قيادتها يف صنعاء، للمسـاعي العدوانية لنهب 
ثروات اليمن، وحرمان أبناء هذا الشـعب من مستحقاته 

الطبيعيـة، وعىل رأسـها دفـع املرتبات لكافـة موظفي 
الدولة اليمنية من إيراداتهم النفطية، وهذا أمر غري قابل 

للنقاش. 
وأدان الرئيس املشـاط «مسـاعي دول العدوان، وعىل 
رأسـها أمريـكا، لعرقلـة دفـع مرتبـات كافـة موظفي 

الجمهورية اليمنية، وتعطيل جهود السالم». 
واعترب الرئيس املشـاط السـلوك األمريكي الربيطاني 
السـعودّي اإلماراتي، «عمالً عدوانياً سـيكون له عواقب 
وتداعيات تتحّمل مسـؤوليتها، إذ لن يقف شعبنا موقف 
املتفـّرج وخرياتـه تنهب أمـام عينيه، وهو يعاني أشـد 
حصار يُفرض عىل شـعب يف التاريـخ الحديث والقديم»، 
وهنا رسـالة شديدة اللهجة أّكـد الرئيس املشاط خاللها 
أن العمليـات الرادعـة والنوعيـة سـتتصاعد وتتوسـع 
لتواكـب التَحـّركات األمريكية والربيطانية والسـعوديّة 
واإلماراتية السـاعية إىل نهب اليمن وحرمان شـعبه من 

حقوقه العادلة واملرشوعة. 
ويف السياق جدد الرئيس املشاط النصح لقوى العدوان 
بالجنوح للسالم العادل واملرشف، وهو األمر الذي يؤّكـد 
حـرص صنعـاء وقيادتهـا الوطنيـة عىل إحالل السـالم 

وتجنيب الشعب اليمني املزيد من املعاناة. 
وتأكيـداً عىل ثبـات املوقف وإرسـاء مداميك السـالم 
العادل واملرشف عىل أََساس تلبية حقوق الشعب اليمني، 
أّكــد الرئيـس املشـاط عـىل رضورة املسـارعة يف دفع 

مرتبات الشعب اليمني دون مماطلة وتسويف. 
ويف ختام كلمته عرج الرئيس املشاط عىل املستجدات 
يف السـاحة الفلسـطينية، وبارك «لشـعبنا الفلسـطيني 
العزيز عملياته البطوليـة يف مواجهة املحتّل الصهيوني، 
الشـفاء  ولجرحـاه  الرحمـة،  لشـهدائه  اللـه  سـائلني 
العاجـل»، ُمضيفـاً «نحن عىل ثقـة بأنه سـيكون لهذه 
النهضـة الجهاديـة املتقـدة دور هـام يف ترسيـع زوال 
االحتالل الصهيوني من أرض فلسطني، لتعانق فلسطني 
العروبـة ويمن الحضارة الحرية املنشـودة واالسـتقالل 

التام يف القريب العاجل بعون الله تعاىل». 

الرئغُج المحاط غئارُك لطغمظ سغث الةقء وغآّضـث اجامرار الظدال تاى دتر المساسمر الصثغط الةثغث:

لظ ظصش طضاعيف افغثي أطام وصاتئ املساسمر الصثغط السائث 
بطمعح غري طحروع جغئثدعا ظدال الغماظغني افترار

صــرار تماغــئ البروات ق غعّثد المقتئ الثولغئ ضما تثسغ أبعاق السثوان وطظ غعّثدعا عع طعاخطئ السثوان والتخار والظعإ
لظ غصش حــسئظا طعصش المافّرج وخغراته تظعإ أطام سغظغه وعع غساظغ أحــث تخار ُغفرض سطى حــسإ شغ الاارغت التثغث والصثغط
ظخٌح لصعى السثوان افطرغضغ الســسعدّي بالةظعح لطسقم السادل والمحــرّف وضرورة المسارسئ شغ دشع طرتئات حسئظا دون طماذطئ

   تطض سطغظا ذضرى سغث اقجاصقل بالاجاطظ طع الثضرى السظعغئ 
لطحعغث الاغ ظاثّضر شغعا سزمئ الحعثاء الثغظ خظسعا الترغئ

   درس الـ30 طظ ظعشمئر لط غسث درجًا لطاارغت وضفى شعا عع 
طساسمر افطج ذاته وباتالفات أوجع وأصئح صث جاء غازغًا 

   غعم اقجاصقل غعم طةغث وخالث فبظاء الحسإ الغمظغ وعع 
ضثلك غعم طرغر سطى المرتِجصئ والماعرِّذغظ شغ الثغاظئ

   طظ المآجش أن تاجاطظ عثه 
المظاجئئ وظتظ ظرى افطرغضغ 
غاظصض بغظ المتاشزات المتاّطئ 
وغئاحر إدارة تطك المتاشزات 

الثاضسئ لقتاقل
أن  غــرى  الغعم  المتاّض     
دشاع حسئظا سظ طصثراته ضث 
بالظسئئ  خاذٌأ  إجراء  الظعإ 
له ولمخالته، شغ وصاتئ لط 

غاةرأ سطغعا طتاّض صئطه

اّتتاُد الشرف الاةارغئ غرشُخ صراَر املرتجصئ بحأن رشع الرجعم الدرغئغئ وغطالإ افطط املاتثة وافذراف الثولغئ باثخض ساجض 
 : طاابسات

اسـتنكر االتّحـاُد العام للغـرف التجاريـة الصناعية 
اليمنيـة، والغـرف التجارية الصناعيـة بأمانة العاصمة 
واملحافظات بشـدة قرار حكومة املرتِزقة برفع الرسـوم 

الرضيبية. 
وأّكـد االتّحاد العـام والغرف التجارية يف بيان أن هذه 

اإلجـراءاِت الرضيبية املجحفة سـتزيد األعباَء عىل كاهل 
املسـتهلكني، وهـو ما يعـد انتهـاكاً للدسـتور وقوانني 
الحماية االجتماعية يف البلد، ويعرض املواطنني واملنتجني 

والنشاط االقتصادي ألخطار ال تحمد عقباها. 
وحـذر االتّحاد والغرف التجارية من العواقب الخطرية 
لقـرار وزير املالية حكومة املرتِزقة بشـأن تعديل جداول 
الالئحـة التنفيذية لقانون رضائب الدخل والتي بموجبها 

فرض تحصيل مبالغ إضافية تحت حساب رضائب الدخل 
بواقع ٣ باملِئة، وبزيـادة ٢٠٠ باملِئة يف رضيبة الدخل عىل 
املستوردين عرب املنافذ الجمركية، والذي ستكون له نتائج 
سـلبية عىل التجارة واالستثمار والنشـاط االقتصادي يف 

البلد، وارتفاع التكاليف عىل املستهلكني. 
ونـّوه إىل أن املـيض يف تنفيـذ هـذا القرار سـيؤدي إىل 
مضاعفـة معـدالت الفقـر واملجاعـة واإلرضار بحركـة 

التجارة الداخلية واإلمَداد السلعي لكافة املحافظات. 
وأعلن االتّحـاد والغرف التجاريـة الصناعية اليمنية، 
رفضهـم لهذا القـرار، داعني األمـم املتحـدة واملنظمات 
االقتصاديـة الدولية إىل التدخل والضغط إللغائه بشـكل 
عاجـل وبدون تأخـري.  كما دعا البيان جميـع التجار إىل 
تجميد فتح أية اسـتثمارات تخليـص جمركي حتى يتم 

إلغاء هذا القرار الخطري. 
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بريطانيـا تلـك الجزيـرُة الصغـريُة أَو ملكة 
البحـار كمـا يُطَلُق عليهـا سـابًقا كانت هي 
مـن  وامتلكـت  البحـري  املجـال  يف  الرائـدة 
األسـاطيل البحرية ما اسـتطاعت بـه القيام 
من استكشـافات كبرية ومهمة سواء لألرايض 
الجديـدة أَو الطرق البحرية، واسـتطاعت من 
خاللها السيطرة عىل العديد من دول العالم ثم 
تراجعت قوتها تدريجيٍّا ما بعد الحرب العاملية 
الثانيـة لتنطلق قـوى جديدة يف ذلـك املضمار 
وليسـتقر األمـر بعـد ذلـك للواليـات املتحدة 

األمريكية. 
وأيضـاً لـم تبـَق واشـنطن متفـردًة يف هذا 

املجال وألسباب عديدة منها:- 
١- دخـول ُكــلٍّ مـن الصني وإيـران يف هذا 
حامـالت  إنتـاج  يف  رشعـا  َحيـُث  املضمـار، 
الطائـرات والغواصات والكثري مـن املدّمـرات 
والفرقاطات وكاسحات االلغام وسفن القيادة 
والزوارق الرسيعة الحاملة للصواريخ املضادة 
للغواصات وسـفن االسـناد ومدّمـرات الدعم 
الطارئ وغريها من األسلحة البحرية املؤثرة. 

الليزريـة  الحديثـة  األسـلحة   -٢
التـي  والفراغيـة  َوالكهرومغناطيسـية 
باستطاعتها تدمري الكثري من القواعد البحرية 
واألقمـار الصناعيـة التي مـن خاللها معرفة 

حركة الغواصات والقطع البحرية. 
٣- شكل التحالفات العسـكرية التي غرّيت 
الكثري من ميزان القـوى العاملي، َحيُث وّحدت 
القـدرات واإلْمَكانيـات وتوجيههـا نحو العدّو 

املفرتض. 
٤- لـم يعـد التأثـري محصـوراً يف املضائـق 
واملمرات يف املجال البحـري فقط، بل إن هناك 
للجـزر الصغـرية الطبيعيـة أَو  َكبـرياً  تأثـرياً 

االصطناعية التي أنشأت لذلك الغرض. 
والبحريـة  الربيـة  املعـارك  وسـائَط  إن 
والجوفضائيـة تطـوَّرت َكبـرياً ُخُصوصـاً مع 
تطور الربمجيات واإللكرتونيات وتسخري ذلك 
يف توجيه واستخدام وسائط املعركة أَو التأثري 
عليها من خالل الهجمات السـيربانية أَو حرب 

املعلومات. 
ُقصـوى  أهميّـًة  واملحيطـات  للبحـار  إن 
عقـد  وهنـاك  البحـري  َوالنقـل  التجـارة  يف 
بحريـة حساسـة ومفصليـة أخـذت أهميتها 
واألحزمـة  الجيوسياسـية  الحسـابات  يف 
وقـد  والحـرب،  السـلم  يف  الجيواسـرتاتيجية 
تدخل اإلنسان يف طوبغرافية األرض وفقاً لتلك 
الحسـابات وإنشـاء ممـرات وقنـوات جديدة 
استطاع من خاللها تغيري الكثري من النظريات 
واملعادالت مثل قناتي «بنما والسويس» وهناك 
قنوات أُخرى يجري العمل عىل إنشائها لتكون 

مسالكاً وممرات تؤثر يف املعادالت. 
أهم فرضيـات املعارك البحريـة املتوقعة يف 
البحار واملحيطات وحتى تلك التي تشكل نوعاً 

من املفاجآت 
 

أوقً: شرضغات وطسطغات:
ويف هذه السلسـلة من البحث سوف نناقش 
أهـم فرضيـات املعـارك البحريـة املتوقعة يف 
البحـار واملحيطـات وحتـى تلك التي تشـكل 
نوعاً من املفاجآت، فعىل سبيل املثال يف البحار 

والبحريات املغلقة). 
هـذه الفرضيات مبنية عـىل ضوء املعطيات 

املعروفة ومن أهمها:- 
١- مـا يحصـل من أحـداث وتطـورات عىل 

صعيد العالم تنذر بحرب عاملية ثالثة. 
٢- شكل املعسكرات َوالتحالفات الحالية أَو 

تلك املتوقعة. 
وقيـادات  األسـاطيل  وانتشـار  حركـة   -٣

العمليات املركزية ومهام تلك األساطيل. 
٤- أهـم العقـد البحرية السـاخنة التي من 
املتوقـع أن تحدث فيهـا املعـارك البحرية من 

بحار ومحيطات وخلجان. 
َوهنـاك مجموعة مـن املحيطـات يف العالم 
تشـكل مركز الرصاع وهي (الهـادي والهندي 
واألطليس) مع عدد كبري من البحار (املفتوحة 
والداخلية املغلقة) والخلجان واملضائق والجزر 
واملمرات وتلك العقد البحرية تكتسب أهميتها 

من اآلتي: 
١- تأمينها مطلب حيوي لالقتصاد والتبادل 

التجاري املتنوع ومن أهمها وسائل الطاقة. 
٢- السـيطرة عليهـا رضورة كـربى تدخل 
ضمـن نطاق اسـرتاتيجية األمـن القومي َوما 
االسـرتاتيجية  األحزمـة  متطلبـات  تفرضـه 

والجيوسياسية للمجال الحيوي. 
٣ - مع انتشار القواعد واألساطيل البحرية 
بعيـًدا عن البلد األم تعتـرب رأس حربة ومواقع 
متقدمة للتدخل الرسيع عند األزمات وحسـم 
املواقف، أَو عند تطبيق النظريات االسرتاتيجية 
الردعية، أَو االسـتباقية يف الهجوم، أَو الدفاع، 
أَو يف تكتيكات أُخرى للسلم والحرب مثل الدعم 

أَو الحصار. 
٤- عىل ضوء حماية املصالح تشـرتك الكثري 
من الدول يف تأمني تلك املمرات البحرية، بمعنى 
أنها حارضة وتفرض نفسـها يف وقت السـلم 
والحـرب عـىل شـكل التحالفـات العسـكرية 

وعمليات التخندق َواالصطفاف. 
 

باظغاً: تماطك الثول السزمغ أجاذغض 
وصعاسث بترغئ تظاحر عظا وعظاك، وعثه 
افجاذغض تتاعي سطى سثد طظ الصطع 

الئترغئ املضعظئ طظ اآلتغ:-
١- حامـالت الطائـرات التي ضمـن مالكها 
ـة ملعالجـة الغواصات  مقاتـالت نفاثـة َخاصَّ

َواألهـداف البحريـة العائمـة وتحت السـطح 
ـة بالدفـاع الجـوي وأُخـرى قاصفة  والَخاصَّ
يف عمـق العـدّو تسـتهدف البنى التحتيـة، أَو 

تستهدف القواعد البحرية وغريها 
وكذلك تحتوي عىل مروحيات متعددة املهام. 
٢- غواصات كبرية تعمـُل بالطاقة النووية 
وأُخرى صغرية ملهـام تكتيكية، وأُخرى تحمل 
صواريـخ باليسـتية قادرة عـىل حمل رؤوس 

نووية. 
٣- مجموعـة سـفن كبـرية من الطـرادات 
والدفـاع  للهجـوم  واملدّمــرات  والفرقاطـات 
والصواريـخ  باملدفعيـة  الغواصـات  تعالـج 

والطوربيدات. 
٤- كاسـحة ألغام تلتحـق بها مجموعة من 
السـفن الصغرية مزودة بالصواريخ والقذائف 
التـي تعالـج األلغـام فـوق أَو تحت السـطح 

وكذلك معالجة الغواصات الصغرية. 
طـرادات  أَو  رسيعـة  تكتيكيـة  زوارق   -٥

تشكل القوة الضاربة لألسطول. 
ـة، وأُخـرى للدعـم  ٦- سـفن إسـناد َخاصَّ

البحري. 
ـة بالحـرب اإللكرتونيـة  ٧- سـفينة َخاصَّ
والسـيربانية مهمتها تأمني االتصاالت وتدفق 
املسـرية  السـفن  حركـة  َوإدارة  املعلومـات 
والطائـرات املسـرية، وكذلـك دمـج األنظمـة 
البحريـة  بالقطـع  ـة  الَخاصَّ والربمجيـات 
(وسـائط املعركة واألسلحة) لغرض توجيهها 
وبالتـايل الحصول عىل التكامل َومجال أوسـع 

للتكتيك واملناورة وزيادة يف الردع. 
٨- سفينة قيادة. 

 
بالباً: ق تظتسر طعام افجاذغض سطى تأطني 

املمرات واملسارك الئترغئ شصط، بض عظاك 
طةال أوجع غحمض اآلتغ:-

القواعـد  ومهاجمـة  البحـري  اإلنـزال   -١
واستهداف الرشيط البحري أَو الجرف القاري. 
٢- تأمـني عمليات االسـناد والدعم للقوات 

الربية، َحيُث بإْمَكانها بناء رأس جرس للدعم. 
٣- استهداف عمق العدّو والبنى التحتية. 

٤- تنفيـذ القـرارات السياسـية للعقوبات 
االقتصاديـة وشـل حركـة الناقـالت والتبادل 

التجاري. 
 

رابساً: تاططإ الثراجئ ملظاصحئ شرضغات املسارك 
املصئطئ طسرشئ َوتمغغج املسارك سطى ضعء 

أ - شكل التحالفات واألقطاب املتصارعة 
١- الروسية مع الناتو بقيادة أمريكا 

٢- الروسـية الصينيـة مـع إيـران وكوريا 
الشـمالية مـن جهـة مـع أمريـكا واالتّحـاد 
األُوُروبي ومن يلتحق معهما من جهة أُخرى. 

واملواقـع  العقـد  حسـب  مناطقيـاً..   - ب 
البحرية وحسب درجة الغليان. 

١- املحيط الهادي، َحيـُث االحتكاك املبارش 
بني روسيا والواليات املتحدة األمريكية 

٢- بحر البلطيق 
٣- بحـر الصـني وتايـوان والكوريتني ومن 

خلفهما 
٤- الرشق األوسط والخليج الفاريس

 
خاطساً: يف ُضـّض التاقت وملسرشئ أرجتغئ 

ضسإ تطك املسارك وتتصغص الظخر 
فتث افذراف وشص املسطغات والظزرة 

اقجاحراشغئ الثصغصئ ق ُبـثَّ طظ اآلتغ: 
١- اسـتعراض القوة التسـليحية َووسائط 

املعركة البحرية لكل األطراف. 
٢- اإلحاطـة باألسـلحة الحديثـة والتقـدم 
والتطـور األخـري الحاصل يف سـباق التسـلح 
صوتيـة  الفـرط  الصواريـخ  مسـتوى  عـىل 
أَو  الفراغيـة،  تلـك  أَو  والكهرومغناطيسـية، 
الليزرية، ومدى تسخري تلك التكنلوجيا لتطوير 

األسلحة البحرية. 
 ٢- التكتيكات واالسـرتاتيجيات املتبعة عىل 

مستوى الخطط الدفاعية أَو الهجومية. 
٣- عنـرص املفاجـأة سـواء عـىل مسـتوى 

أعط الفرضغات املاعصسئ ملسارك الئتار 
 (التطصئ افولى) واملتغطات املصئطئ
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خارجهـا  أَو  البحريـة،  واألسـلحة  الوسـائط 
من خالل اسـتخدام وسـائل الضغط الثانوية 
السـاندة األُخرى لتحقيق النرص والفوز يف تلك 

املعارك. 
 

اجاسراُض الصعات الئترغئ الثولغئ 
(لطسثة والسثغث) 

أوقً: العقغات املاتثة افطرغضغئ 
تمتلك الواليـات املتحـدة األمريكية عرشات 
األسـلحة  بأنـواع  املـزودة  البحريـة  القواعـد 
التكتيكية واالسـرتاتيجية مع (سبع) أساطيل 
بحريـة داخـل الخدمـة الفعلية مـع (عرشة) 
قيـادات قتالية موحـدة عىل مسـتوى العالم. 

وهي عىل النحو اآلتي:- 
١- األسـطول الثانـي، ومقـره الرئيـس يف 
نورفولـك بواليـة فريجينيـا األمريكيـة وهـو 
مسؤول عن مهام الدورية والعمليات يف شمال 

األطليس والساحل الرشقي للواليات املتحدة. 
٢- األسـطول الثالث، مقره الرئيس يف سان 
دييغيو بوالية كاليفورنيا، ومسؤوليته تتضمن 
رشقـي وشـمايل املحيـط الهـادئ والسـاحل 

الغربي األمريكي حتى أالسكا شماالً. 
يف  الرئيـس  مقـره  الرابـع،  األسـطول   -٣
مايبورت بوالية فلوريدا األمريكية مسـؤوليته 
جنوبـي األطلـيس والبحـر الكاريبـي وكل ما 

يحيط بأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية. 
٣- األسـطول الخامس- مقـره يف البحرين 
تغطي مسؤوليته الخليج الفاريس وأجزاء من 

املحيط الهندي وبحر العرب والبحر األحمر. 
٥-األسـطول السـادس، مقـره يف إيطاليـا 
وأُوُروبـا  املتوسـط  البحـر  تشـمل  ومهامـه 

وإفريقيا. 
يوكوسـوكا  يف  السـابع،  األسـطول   -٦
باليابـان، ومسـؤوليته تشـمل غرب وشـمال 
املحيط الهـادئ واملحيط الهندي وجنوب رشق 

ورشق آسيا منطقة اإلندوباسيفيك. 
٧- األسـطول العـارش، مقـره يف فورت ميد 
بواليـة ماريالنـد األمريكية، ال يعترب أسـطوالً 
بحريـاً بمعنـى الكلمـة الحريف، بل يعـد مزود 
القـوة للقيادة السـيربانية ألسـاطيل البحرية 
األمريكيـة، واملسـؤولة بدورهـا عـن برامـج 
بحـرب  يعـرف  مـا  أَو  السـيربانية،  الحـرب 

الشبكات البحرية. 
 

باظغاً: روجغا 
البحريـة الروسـية لديهـا أربعـة أسـاطيل 

اسرتاتيجية هي: -
١- أسطول بحر الشمال. 

٢- أسطول املحيط الهادئ. 
٣- اسطول بحر البلطيق 
٤- اسطول البحر االسود 

 أما مناطق العمليات فهي:- 
١-بحر الشمال

٢- املحيط الهادئ
٣- بحر البلطيق
٤- البحر األسود
٥- بحر قزوين

٦- البحر األبيض املتوسط
 

بالباً: املفردات الاسطغتغئ فصعى ٥ أجاذغض 
بترغئ يف السالط 

 Global» موقـع  تصنيـف  بحسـب 
Firepower» أقوى ٥ أساطيل حربية يف العالم 
التي تمّكنها من تغيري مسار الحرب براً وبحراً 
وجـواً.. وتمتلـك ٥ دول ١٦٨٨ سـفينة حربية 

وهي كالتايل:-
١- الصني التي تملك ٧١٤ قطعة بحرية

 ٢- الواليات املتحدة األمريكية ٤١٥
 -٥  ..١٣١ اليابـان   -٤  ..٣٥٢ وروسـيا   -٣

بريطانيا ٧٦. 
َحيـُث  العربـي،  الدفـاع  مجلـة  َوبحسـب 
تسـتعرض هذه األسـاطيل وفق تقريرها بما 
ييل: تضم األسـاطيل الحربيـة العمالقة مئات 
القطع البحريـة، بداية من كاسـحات األلغام 
ة بدعم القوات  البحرية وسـفن اإلنزال الَخاصَّ
التـي  الطائـرات  حامـالت  وحتـى  األرضيـة، 
تمّكنهـا من قصـف مواقع العدّو مـن البحر، 
إضافـة إىل املدّمـرات التـي تمّكنها من خوض 
الحـروب البحريـة لبسـط سـيطرتها يف أعايل 
البحـار، والغواصـات، التـي تعد سـالح الردع 

االسرتاتيجي لتلك الدول. 
وصث جاء ترتغإ افجاذغض الئترغئ 

السمقصئ وشص املراضج الاالغئ:
١- افجطعل افطرغضغ

هـو أكثـر األسـاطيل البحريـة قـوة، َحيُث 
يمتلك ٢٨٨ سـفينة حربية، تضم ١٠ حامالت 
طائرات، و٩ سـفن إبرار بحـري، و٢٢ طراداً، 
و٦٢ مدّمــرة، و١٧ فرقاطـة، إضافـة إىل ٧٢ 
غواصـة، بينهـا ٥٤ غواصـة نوويـة، ويمتلك 
األسـطول األمريكي قوة جويـة هائلة بعضها 
عـىل حامالت الطائرات، وأُخرى تدعم عملياته 
من قواعـد برية، وتحمل غواصات األسـطول 
األمريكي قوة صواريخ باليسـتية نووية تصل 

إىل ٣٣٦ صاروخاً نووياً. 
من  ويعد األسطول األمريكي األوسع نطاقاً 
َحيـُث املناطق، التـي تعمل فيها سـفنه حول 
العالـم بدايـة من املحيـط األطلـيس واملحيط 
الهـادئ واملحيـط الهنـدي والبحـر املتوسـط 
والخليـج العربي والقـرن األفريقي إضافة إىل 
حشد سـفن إضافية لليابان وأُوُروبا. وتتكون 
القـوة الجوية لألسـطول األمريكي من ٣٧٠٠ 
طائـرة حربيـة، وتعد ثاني أكرب قـوة جوية يف 

العالم. 
٢- افجطعل الخغظغ

زادت قوة األسـطول الصيني بصورة كبرية 
منذ اعتماد خطة تطويره عام ١٩٨٩، وأصبح 
يمتلك حاملة طائرات و٣ سـفن نقل برمائية، 
و٢٥ مدّمــرة، َو٤٢ فرقاطـة، و٨ غواصـات 
غواصـة   ٥٠ إىل  إضافـة  هجوميـة،  نوويـة 
هجوميـة تقليديـة، بينمـا يصل عـدد جنوده 
إىل ١٣٣ ألـف جنـدي.. وتتكون قوتـه الجوية 
مـن ٦٥٠ طائرة حربيـة ومروحية عىل حاملة 
الطائرات وسفن السطح بينها جي ـ ١٥ َوجي 
١٠ متعـددة املهـام، وطائـرة الدورية وايـ  ٨ 

وطائرة زت ـ ٩ املضادة للغواصات. 
٣- افجطعل الروجغ

يمتلك األسـطول الرويس قوة بحرية هائلة، 
تجعلـه واحداً من أقوى األسـاطيل البحرية يف 
ـة قـوة الغواصـات، التي يمكن  العالـم، َخاصَّ
لصواريخهـا إصابـة أي هـدف حـول العالـم 
ويصـل  رصدهـا،  يتـم  أن  دون  وقـت  أي  يف 
عـدد سـفن الحربيـة إىل ٣٥٢ قطعـة بحرية، 
متنوعـة، بينهـا حاملـة الطائـرات األدمريال 
مهماً  كوزنسـتوف.. وتمثل الطـرادات جـزءاً 
مـن تسـليح األسـطول الـرويس وعددها ٧٨ 
طـراداً، إضافة إىل ٩ فرقاطات، و١٣ مدّمـرة.. 
ويمتلك األسـطول الـرويس ٦٢ غواصة، بينها 
١٥ غواصـة نوويـة و١٦ غواصـة ديـزل، و٦ 
غواصات حاملة لصواريخ كروز، و٩ غواصات 
حاملة للصواريخ الباليستية العابرة للقارات، 
 ٤١ الـرويس  البحـري  األسـطول  ويسـتخدم 

سفينة دورية، إضافة إىل ٤٧ كاسحة ألغام. 
وتحمي القوات البحرية الروسـية سـواحل 
روسـيا، التي تمتد ألكثر من ٣٧ ألف كيلومرتاً، 
تأمـني  مـن  النوويـة  الغواصـات  وتمّكنهـا 

مصالحها يف أعايل البحار ويف محيطات العالم. 
وبحسـب موقـع وزارة الدفـاع الروسـية، 
َفـإنَّ القوات البحرية الروسـية يمكنها تنفيذ 
هجمات ضد املنشآت العسكرية للدول املعادية 
عىل اليابسـة وتقديم الدعم للقـوات األرضية، 
إضافـة إىل قدرتها عىل خوض معـارك بحرية 

مع القوات املعادية يف أي مكان حول العالم. 
ولفـت املوقـع إىل أن غواصـات الصواريـخ 
الروسـية تقـوم بدوريات حـول العالم لتأمني 
قدرة روسـيا عىل الـرد الصاروخي يف أي وقت 
عـىل أي تهديـد لهـا، كمـا تقـوم الغواصـات 
والسفن الحربية الروسية بدوريات ملراقبة أي 
عمليات إطالق صواريخ باليسـتية وتدمريها، 
تحمـل  التـي  الغواصـات  إن  املوقـع  ويقـول 
صواريخ نووية تمثل مكوناً مهماً من مكونات 

قوة الردع النووي للجيش الرويس. 
 «The National Interest» وتقـول مجلـة 
إن أكثـر ٥ غواصـات فتـكاً يف العالـم بينها ٣ 
غواصـات روسـية هـي «بـوري» و»دلفـني» 
و»ياسـن».. وتعد الغواصات املنتمية ملرشوع 
«ياسـن» والفرقاطات من «مرشوع ٢٢٣٥٠» 
بمـا فيهـا فرقاطـة «األمـريال غورشـكوف» 
وصواريـخ «تسـريكون» و»كاليـرب» مـن بني 

أخطر أسلحة األسطول الرويس. 
وتمتلك روسـيا أخطر سالح نووي يف العالم 
يعـرف باسـم «طوربيد يـوم القيامـة» الذي 
تم الكشـف عنـه عـام ٢٠١٥، وأّكـدته وثائق 
تابعة لـوزارة الدفاع األمريكيـة، ويطلق عليه 
«سـتاتس - ٦» ويمكنـه أن يدّمــر شـواطئ 
العدّو بشكل كامل ويقيض عىل مظاهر الحياة 
فيهـا ألجيال، وفقاً ملجلـة «بوبيلر ميكانيكز» 
األمريكيـة.. وتعد صواريخ «تسـريكون» التي 
تحملها سفينة «بيوتر برييف» (بطرس األكرب) 
النوويـة، قـوة ضاربـة يف األسـطول الرويس، 
َحيُث تسـتطيع التحليق برسعة ٥ - ٦ ماخ إىل 

مسافة ٣٠٠ - ٤٠٠ كيلومرت. 
وتعد حاملة طائرات «املستقبل» واحدة من 
أخطر ٥ أسـلحة بحرية روسـية، سـيطورها 
املحدثـة  الغواصـة  تليهـا  الـرويس  الجيـش 
غـري  الغواصـة  والغواصـة  «فارشـافينكا» 
النوويـة من مـرشوع ٦٧٧ «الدا» ثم الغواصة 
النوويـة حاملة الصواريخ مـن مرشوع ٩٥٥، 
ويف املرتبة الخامسة السفينة الربمائية الكبرية 

«إيفان غرين» من مرشوع ١١٧١١. 
٤- افجطعل الربغطاظغ

يحتل األسـطول امللكـي الربيطانـي املرتبة 
الرابعـة بني أقوى ٥ أسـاطيل حربية يف العالم 
سـيمتلك حاملة طائـرات يف املسـتقبل تحمل 
اسـم «أمري ويلز» إضافـة إىل حاملة الطائرات 
«كويـز إليزابيث» التي تجتـاز مرحلة تجارب 
مـا قبل دخول الخدمة رسـميٍّا، وتـم تزويدها 
بمقاتالت شبحية طراز «إف ـ ٣٥ بي» متعددة 
املهام، التي تعد من أكثر الطائرات العسـكرية 
تطوراً يف العالم، مشـرية إىل أنه يمتلك ٣ سفن 
إنزال برمائيـة ضخمة، ١٩ فرقاطة ومدّمـرة، 

و٧ غواصـات نووية هجوميـة، و٤ غواصات 
يحمل ُكـّل منها ١٦ صاروخاً نووياً بعيد املدى، 
إضافـة إىل أسـطول طائـرات حربيـة يتكون 
مـن ١٤٩ طائـرة ومروحيـة مجهـزة بـرادار 

«سامبسون» املتقدم. 
ويمتلـك األسـطول الربيطانـي ٦ مدّمـرات 
«تايـب ٤٥�، حاملة لصواريـخ موجهة، وتعد 
لّب القوة البحرية لألسطول، َحيُث يمتلك ُكـّل 
منها ٤٨ صارخ «أسـرت» سطح - جو، بصورة 
تجعلها قادرة عىل مواجهة هجوم جوي ضخم 

ومواجهة الصواريخ الباليستية. 
٥- افجطعل الغاباظغ

سـفينة   ١١٤ اليابانـي  األسـطول  يمتلـك 
حربيـة، و٤٥. ٨ ألـف بحار، ويضـم مجموعة 
متنوعـة من املدّمــرات الرسيعـة التي تمتلك 
قدرات نريانية عالية، وغواصات ديزل هجومية 
بإْمَكانـات متطورة، إضافة إىل سـفن اإلنزال، 
التي يمكـن اسـتخدامها يف إبـرار القوات من 
البحر برسعة تناسب رسعة التغيري يف الحروب 
تمتلـك اليابـان ٤ حامـالت  الحديثـة أَيْـضـاً 
طائرات، و٤٦ مدّمـرة، و٦ كورفيتات، إضافة 

إىل ٢٥ كاسحة ألغام بحرية. 
وربمـا يكـون تصنيـف األسـطول الياباني 
ضمن أقوى ٥ أسـاطيل حربيـة يف العالم، أمراً 
غري مألـوف، فمن الناحيـة الفنية، يعد ضمن 
ما يطلق عليه «قـوات الدفاع الذاتي اليابانية» 
ويعترب أفـراده عمال مدنيني وليسـوا بحارة.. 
لكن واقع األمر أن اليابان استطاعت أن تصنع 
أسـطوالً من أكثر األسـاطيل تقدماً يف العالم، 
وأن أفـراده يمثلـون نخبة من أفضـل القوات 
البحرية املدربة يف العالم، لكنهم يتوارون تحت 

مسمى قوة الدفاع الذاتي. 
وتكمن قوة األسـطول الياباني، يف أسـطول 
املدّمـرات، التي تـم تصميمها لحامية ممرات 
السـفن من وإىل اليابان عقـب الحرب العاملية 
الثانيـة، َحيـُث يضـم ٤٦ مدّمــرة، وهو عدد 
أكرب من عدد مدّمـرات األسـطولني الربيطاني 
والفرنيس مجتمعني تقريبًا.. ومنذ عام ٢٠٠٠ 
بـدأت اليابـان إنشـاء جيـل جديد من سـفن 
السـطح، تحمل اسـم «مدّمـرات املروحيات» 
التي تشبه حامالت الطائرات، وتستطيع حمل 
املروحيات، كما أنها مصممة لتحمل مقاتالت 
«إف ـ ٣٥ بي» الشـبحية، كما تخطط اليابان 

لزيادة أسطول غواصاتها إىل ٢٢ غواصة. 
وتعد سفن اإلنزال إحدى مكونات األسطول 
اليابانـي، الذي يمتلك ٣ سـفن تسـتطيع ُكـّل 
منهـا نقـل ٣٠٠ جندي وعـرشات املركبات إىل 
مناطـق الـرصاع برسعـة كبـرية، إضافـة إىل 
األسـطول الحـايل مـن الغواصـات املكون من 
١٦ غواصـة، أبرزهـا غواصة «سـوريو» التي 
يمكنها البقاء تحت املاء لفرتات طويلة مقارنة 
بالغواصات التقليدية األُخرى، وتعد األحدث يف 

العالم بني الغواصات التقليدية. 

* ضاتإ سراصغ -رشغص الحعغث صاجط جطغماظغ
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أعمّغُئ اتافال 
الغمظغغظ بالثضرى 
السظعغئ لطحعغث

 زععر الضاظغ

كل عام تأتي مناسـبة عظيمة بعظمة املقام 
الرفيع ألُولئـك العظماء الذين كانوا وال زالوا هم 
العظمـاء األحيـاء تأتي هذه املناسـبة العظيمة 
وأبناء شـعبنا اليمني يسـتقبلونها بكل حفاوة 

َواقتَداء بنهجهم القوي األصيل. 
نحن اليـوم ويف ظل ظروف نعيشـها، ظروف 
واقعنـا بحاجـة إىل االهتمـام بأهميّـة الذكـرى 
السنوية للشهيد، لكي نستقي ونرشب من كأس 
دروسـها وَعِربهـا وَعظمتها َونتزود بـزاد القوة 
والعزيمة لكي نكون كما أراد الله منا أولوا بأس 

وعزم وصالبة. 
إن احتفال اليمنيني بالذكرى السنوية للشهيد 
يدل عىل تمسـكهم وارتباطهم باملنهج املحمدي 
األصيـل، إنما يـدل عىل حبهـم َوتوليهم وثقتهم 
بوعـد الله للذين جاهدوا واستشـهدوا، يدل عىل 
صدقهـم وإخالصهم بأن وعد الله حقاً ال محال، 
وذلك يبعث يف قلوبهم حب الجهاد واالستشـهاد 

يف سبيلة ونرصت املستضعفني. 
كمـا أن هـذه املناسـبة العظيمـة تبعـث يف 
نفوسـهم وترسـخ القوة والصالبـة والثبات يف 
مواجهـة الكفر َوالجبابـرة والدفاع عن دين الله 
الحق، تبعث يف النفوس القوة والشجاعة واألمر 
باملعروف والنهي عن املنكـر، تغرس يف النفوس 
حـب البـذل والعطـاء عندمـا يتذكـرون عطاء 

ومواقف العظماء. 
فأهميـة االحتفال بهذه املناسـبة هي أهميّة 
عظماء ورابط قوي لشد الهمة ومواصلة السري 
عـىل نهجهم وإكمال وتشـييد املباني التي كانوا 

يسعون لتحقيقها ألجل من يستحقها فعالً. 
من أبرز األهميّة بهذه املناسـبة هي استذكار 
الطريق التي رسـمها الله تعاىل لعباده من خالل 
أنبيائه ورسـله وكتبه فمن سـار عليها يحظى 

بجنة الخلد التي اُعدت للمتقني. 
 فمـن إحياء هذه املناسـبة نسـتذكر مواقف 
ا ينبغي أن نتذكرها  وبطوالت وآيات عظيمة ِجـدٍّ

لتظل برئاً محفوًرا عىل قلب ُكـّل غيور. 
فواجبنا أن نسـتذكر آثار الشهداء ونخلدها يف 

واقع أمتنا وربطها يف نفوس أبنائنا. 
ورغم ما تعانيه البـالد من عدوان وحصار إال 
أن شـعبنا جاهز َوبــكل تأكيد وقوة يف مواجهة 
العدوان جيالً بعد جيل وتحرير األرايض املقدسة 

بأكملها من أنجاس الصهاينة. 
فالشـعب اليمني رغم َمــا هو حاصل به من 
حصار، إال أنه شـعب قوي ولدية القدرة املطلقة 
يف مواجهـة العدوان، شـعب واٍع بمعنى الكلمة، 
شعب ميّزه الله واختاره ليكون خري شعب وخري 
ـة أخرجت للنـاس تأمر باملعروف وتنهى عن  أُمَّ
املنكر، شـعب ميّـزه الله، شـعب لديـة القيادة 

الحكيمة. 
فبذلـك شـعبنا مـا زال مضحياً ما زال يسـرّي 
القوافـل العظيمـة، مـن املـال والرجال، يسـرّي 

قوافل من الشهداء. 
فشـعبنا اليمنـي كغـريه من الشـعوب إال أنه 
يمتلك إْمَكانيات، ال يمكن ألي شعب أن يمتلكها 
ه الله  وهي كتاب الله عز وجل، وقائد حكيم َخصَّ
لهذا الشعب لكي يرشدهم، ويذكرهم بما أمرهم 

الله به. 

كتابات

بغظ الحعادة والرغاضئ.. أسقٌم وظماذج 
طظخعر الئضالغ

 
ونحن يف الذكرى السـنوية للشـهيد املتزامنة هذا العام 
مـع مـا يسـمى بمونديـال كأس العالـم 2022م يف قطر، 
يحـاول العالـم الغربي عرب هـذا املونديـال تصدير نماذج 
وأعالم منسلخة عن الُهــِويَّة والفطرة اإلنسانية السوية، 
وتبعد شـباب أمتنا عن النماذج البطوليـة الحقيقية التي 

يصنعها ميدان الشهادة يف سبيل الله. 
فالشـهداء يف محـور املقاومـة بشـكٍل عـام ويف اليمن 
بشكٍل خاص تصدوا ألكرب هجمات صهيونية أمريكية عىل 
ــة وأفشلوا مخّططاتها العسكرية واألمنية والثقافية  األُمَّ
وكانـوا أمنـاء عـىل ذلك حـني قدمـوا أرواحهـم الزكية يف 
سبيل الله وسـددوا أعظم املواقف واالنتصارات يف مختلف 

الجبهات من فلسطني املحتّلة إىل لبنان والعراق وسوريا واليمن، وخلفوا 
وراءهم أرثاً عظيماً ودروسـاً حية أنارت دروب الحرية وألهمت شـبابنا 
حب التضحيـة والفداء من منطلقاٍت إيَمــانيـة ووطنية يلتمس أثرها 

ُكـّل أحرار العالم املتصدرين للمواجهة مع قوى االستكبار العاملي. 
وإذا ما اسـتحرضنا بطوالت بعض من شـهدائنا عىل املستوى املحيل 
كالشـهيد القائد حسـني بدرالدين الحوثـي -عليه السـالم- ومرشوعه 
ـــة إىل مصـادر هدايتها والشـهيد الرئيس  القرآنـي الذي أعـاد به األُمَّ
الصماد، الذي ضحى بروحه الطاهرة وهو يذود عن شعبه، والشهيد أبو 
فاضل طومر، الذي أنقذ زمالئه الجرحى والشـهيد أبو قاصف الذي دحر 
جمع من األعداء بحجارة والشـهيد عبد القوي الجـربي، الذي دفن حياً 
ولم يسئ إىل قيادة املسـرية بكلمة واحدة والشهيد معوض صالح سالم 
السـويدي، صاحب «املشهد األُسطوري» الذي أنقذ رفيقه تحت وابل من 
نـريان عدوه، وحمله عىل كتفه مسـافة 500 مرت، والكثري من الشـهداء 

الذين صدروا أروع وأعظم املالحم البطولية يف عموم محور املقاومة. 
فكيف نسـتثمر ميدان الشهادة واالنتصارات الحقيقية التي يصنعها 
الشـهداء للدفاع عن املستضعفني وحفظ الشعوب وحرياتها ومقدراتها 
مـن قوى الهيمنـة واالسـتعمار الغربيـة التـي تقودها أمريـكا وقوى 
اإلمربياليـة العاملية اليـوم، وكيف نعيد لإلنسـانية اعتبارهـا وكرامتها 

وُهــِويَّتها وفطرتها؟

وكيف تقدم وسائلنا اإلعالمية هؤالء األعالم والنماذج كقدوات لشباب 
العالـم الحـر بمختلف أوطانهـم وشـعوبهم؟ وملاذا ال نقارن مسـتوى 
تقديمنا لهم بمستوى التقديم للمسوخ الرياضيني وبعض 
الفانيـني الذي تقوم به الرتسـانة اإلعالميـة لقوى البغي 

والضالل. 
هل ألَنَّنا يف محور املقاومة لم نسـتوعب الدروس بعد أم 
أن حجم الخطر للحرب الناعمة املتغلغل يف أوساط شبابنا 

لم يصل َحــّد اإليالم؟
لم أعـد مدركاً متـى سـيحني الوقت لالهتمـام بعطاء 
وتضحيات الشـهداء وتقدير ما قدموه يف سبيل الدفاع عن 
الشـعوب واملقدسـات واألوطان واألعـراض والُهــِويَّات، 
ولـم أعد مـدركاً كيفية التعاطي واالنجـرار خلف النماذج 
الشـيطانية التـي تصنعهـا املاسـونية العامليـة يف امليدان 
الريـايض وغريه مـن ميادين اللهـو والغناء والفضـاء اإلعالمي املفتوح 

بقنواته وبرامجه املتنوعة. 
ومن باب املقارنة البسـيطة بني جدوائية وعطاء الشـهداء والشهادة 
وبـني عطاء وجدوائية الرياضة والرياضيـني، فأيهم بالله أنفع وأضمن 
للشـعوب وحرياتهـا؟ وأيهم أفلح وأنجح دينياً ودنيويـاً، هل الدفاع عن 
شـباك جول ريايض من هزة كرة بالسـتيكية أجدى من الدفاع عن وطن 

وكرامة شعب وأمة ومقدسات وثروات؟
وهل حماية الجول من بعض األهداف الرياضية السخيفة أهم وأنفع 
ـة يهتك العـدّو رشف وأعراض أبنائهـا وينتهك حرماتها  مـن حماية أُمَّ
وينهـب ويصادر حقوقها، كما هو حاصل يف فلسـطني والعراق واليمن 

وسوريا؟
أوليس من األجدر بنا كأمٍة مسـلمة مستهدفة من اليهود والنصارى 
أن نحّدد ألجيالنا من هم قداوتهم ونماذجهم الحقيقيني، وكيف نرسـخ 
يف وعيهم بأن الشـهيد أعظم وأهم وأفضل بمليون مرة من ذلك الريايض 
الـذي ال يمثلنا، وملاذا نحرج من الدعـوة ألنظمتنا وحكوماتنا بأن عليها 

إعادة ترتيب األولويات وفق ما تتطلبه املرحلة؟
ًدا حجم وخطورة الحـرب الناعمة التي  ويف األخـري يجب أن نعي جيـِّ
ــة من خالل امليدان الريايض وما يقدمه من  يشنها األعداء عىل هذه األُمَّ
نماذج تسـتهدف القيم واملبادئ السامية وتشد األجيال لرموز شيطانية 

بامتيَاز. 
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عندما نرى واقع الجنوب اليوم، نتألم َكثرياً ونشعر بألم 
يمزق سـاعدنا األيمن، اليمن دائماً وأبداً ال يقبل االنقسام 
والتشـتت عـىل مر العصـور واألزمنـة اليمن بلـداً واحداً، 
يصـدر األخـوة اإليَمــانية األصيلـة لكل بلـدان العالم، ال 
يوجـد هنالك يف قاموس األحـرار عنرصيـة أَو طائفية أو 
حزبيـة أبداً تذوب ُكــّل هذه الفـوارق واالختالفات عندما 
يوحدنا هم الوطن والحفاظ عىل أمنه واستقراره، تتالىش 
ُكـّل االمتيَازات ويتسـاوى الناس جميعهم عندما يتعرض 

الوطن ألي اعتداٍء سافر من قبل أعداء اليمن.. 
ونظـراً ملا يميـز اليمن من موقع اسـرتاتيجي وإرشافه 
عىل املضيق الدويل (باب املندب) تزداد أطماع املسـتعمرين 

والطغاة املتكربين الذين دائماً وأبداً يجرون وراءهم ذيول الخيبة وتنكرس 
شـوكتهم يف اليمن؛ ألَنَّ أبناء اليمن شماالً وجنوباً ال يقبلون باالستعمار 
ويرفضون االحتالل حتى وإن جار يف إذالل املواطنني املسـتضعفني وإن 

فتك بأطفالنا ونسائنا فال نعرف االنكسار أبداً.. 
ما يعرف عـن اليمن أنه (مقربة الغـزاة)، وكل طامع باليمن الحبيب 
يعرف ذلك ولديهم دروس كثرية من الدول التي طمعت باليمن وتجرعت 
كأس الـردى؛ ألَنَّ اليمنيـني عندمـا تجتمـع كلمتهـم وتتوحـد قلوبهم 
يكونـون قـوة ال تضاهيها قوة يف املنطقـة العربية، فبطبيعة اإلنسـان 
اليمني الذي يناضل ويكافح هو يكتسـب الشدة ويكون قوياً وغري قابل 
لالنكسـار حتى وإن ضحى بنفسه يف سبيل عزته وشموخه، أعني بذلك 
اليمني الذي ما زال يحمل هّم الوطن وتكشـفت أمامه الحقائق وأصبح 
يعـي ويفهم ويدرك خطورة املسـتعمرين ناهبي الثروات والتي هي من 
حق الشـعب ورضورة الحفاظ عليها وإرجاع خرياتها لصالح املواطنني 

اليمنيني الذين يناضلون؛ ِمن أجِل العزة والكرامة. 
هـل اليمـن فقري إىل هذه الدرجـة وأن الدول الخليجيـة جميعها التي 
تعيـش عىل ضفاف الشـواطئ والبحار خرياتها أكـرب من خريات اليمن، 
هـذا الذي ال يدركـه العقل أبـداً.. إن اليمن مخزون للثـروة والتي ما إن 
يستقر ويتوحد سيستطيع إخراج ُكـّل الثروات ال زال اليمن كنز مدفون 
ال يريـد أعداؤنا أن يكون اليمن مسـتقراً ويبقى قاداتـه من أبناء اليمن 

الرشفـاء والذيـن سيسـتقر وسـيزدهر بفضل اللـه ثم بفضلهـم، كان 
األعداء يضنون أننا لن نسـتطيع التصنيع لنسـتطيع التطوير والزراعة 
واالبتـكار والصمود أمامهـم ملدة أربعة وعرشين سـاعة، 
من اسـتخفافهم باليمن وشعب اليمن؛ ألَنَّنا لم يكن لدينا 
أي اعتبـار لديهم ولدى غريهم مـن الدول العظمى والذين 
جمعـوا لفائـف العالم ملواجهـة واسـتباحة وهتك عرض 
الشـعب اليمني العظيم، ولكن اللـه كان مع اليمن وقيادة 
اليمـن ممثلـة بقائد الثورة سـماحة سـيدي وموالي عبد 
امللك بدر الدين الحوثي -يحفظه الله-، الذي يرفض الظلم 

واإلذالل والخنوع لكل الطغاة واملستكربين. 
إخوتنـا يف جنـوب اليمـن األحـرار نحـن نشـعر بمدى 
معاناتكم ومدى جور الظاملني عليكم، وكل من يسرتزقون 
منهم، أشـبه بالكالب املسـعورة، تجردوا من ُكـّل معاني 
اإلنسـانية، والقيمية واألخالقية، كيف ال يكونون كذلك وهم يرتبون بني 
أحضـان األمريكـي والصهيوني، كيف ال وهم شـلليات وكنتونات تعمل 

لصالح أسيادهم.. ومن أسيادهم األمريكي الصهيوني. 
وهذا ما سـعى إليه الربيطاني واألمريكي من خالل تغذيتهم لألحزاب 
والجماعـات التكفرييـة يف الجنـوب كاسـرتاتيجية دائمة (فرق تسـد) 
دائمـاً هم يسـعون لذلـك إذَا ما اسـتحكمت قبضتهم عـىل محافظة أَو 
منطقة معينة فهم يخافون من توحد اليمنيني، يسعون لتعزيز التشتت 
والتجـزؤ؛ ألَنَّ ذلـك مصلحة للغزاة املحتّلني الطامعني يف االسـتفراد بكل 

جزء من اليمن ويسهل لهم السيطرة عليه ونهب خرياته. 
لكـن األحرار من أبنـاء اليمن تأبى لنـا قيمنا اإلنسـانية ذلك ونرىض 
أن يكـون اليمن ممزقاً أبـداً، إننا اليوم نعيـش يف حكومة صنعاء، َحيُث 
االسـتقرار والسـيادة َوَحيـُث يوجد معادلـة الحفظ عىل ثـروات اليمن 
وخرياتـه، ولن تكون إال ألبناء اليمن وتتعمر الحياة بها ويسـتقر اليمن 

أرضاً وإنساناً. 
ا ولكن اسـتطعنا  إن جنـوب اليمـن يمثل لألعـداء موقعاً هامـاً ِجـدٍّ
بفضـل الله السـيطرة الجوية عـىل املمـرات الدولية وإننا أمـام الفتح 
القريـب وقادمون لتطهري ُكـّل شـرب مـن أجزاء اليمن الكبـري، والله لو 
نتحـول إىل ذرات تبعثـر يف الهواء لـن نرتك اليمن الحبيب للمسـتعمرين 
والطغاة واملتكربين يف األرض، وإننا قادمون إليك وسنسقي املستعمرين 

كأس الردى بإذن الله. 
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تطئغُع التضعطات 
السربغئ ورشخ 

الحسعب
 سثظان سطغ الضئسغ

قطـر  اسـتقبلت 
ومراسـلني  إعالميـني 
الصهيوني  الكيـان  من 
مونديـال  بحّجــة 
تتحـرج  ولـم  2022م، 
األرض  يف  وجودهم  من 
العربية كخطوٍة خطرية 
بالكيـان  االعـرتاف  يف 
يف  كدولـٍة  الصهيونـي 
ولـم  فلسـطني،  أرض 
تتحاَش من تَحّركهم يف 

الشـوارع واملدن والحارات وكأن الصهاينة لم يكونوا 
محتّلني ولم يدنسوا وُمستمّرون يف تدنيس املقدسات 

اإلسالمية. 
بالنسـبة للكيـان الصهيونـي أصبحـت فرصتـه 
مونديـال قطـر لعمـل اسـتبيان من واقع الشـعوب 
نفسـها، فوجـد إعالميهـا الشـعوب العربية عكس 
حكوماتهـم، فانزعجـوا مـن تزايـد حالـة الرفـض 
الشـعبي العربـي لالحتـالل اإلرسائيـيل، واإلهانـات 
املتواصلـة لهم من املشـجعني من مختلف الشـعوب 
العربية، من سعودينّي وكويتيني وقطريني ومرصيني 

ولبنانيني وغريهم. 
ترصيحات مراسـيل القنـوات الصهيونية يعربون 
عـن اسـتيائهم وحزنهـم الشـديد فيقولـون: رغـم 
التطبيـع لكـن الشـعوب العربية رافضـة لوجودنا.. 

إنهم يكرهوننا، إنهم ال يحبونا. 
الصهاينـة  تـويص  العـدّو  كيـان  خارجيـة 
«اإلرسائيليـني» املقيمني يف قطر بعدم التحدث باللغة 
العربية، وعـدم التعريف بُهــِويَّتهـم «اإلرسائيلية»، 

حتى صاروا ينكرون أنهم من إرسائيل. 
الصهاينة يف املونديال منبوذين من أحرار الشعوب، 
ُطردوا من املقاهي واملطاعم، وأُنزلوا من السـيارات، 
وُرفعت يف وجوههم أعالم فلسطني، ُهتف يف وجههم 
ارحلـوا، أنتم غري مرحب بكم، ليـس هناك إرسائيل.. 

هناك فلسطني فقط. 
تجمـع العديد من الشـباب أمـام مراسـيل العدّو 
اإلرسائيـيل رافعني أعالم فلسـطني، تجمعات عفوية 
ليس وراءها تنظيمات، وليس إليها دعوات، تجمعات 
عفوية تعلن الرفض املطلق إلرسائيل والتعامل معها. 
فلسطني قضية مركزية للشـعوب اإلسالمية وإن 
طبعـت الحكومـات العربيـة مع الكيـان الصهيوني 
خانهـا  وإن  ـــة  األُمَّ قضيـة  فلسـطني  الغاصـب، 
زعماؤهـا وملوكها وأمراؤها، فلسـطني القضية األم 
وإن فتحـت حكومـات العمالـة البلد ملراسـيل العدّو 

ـة.  اللدود لألُمَّ
لقد تبني لكـم أيها الصهاينة هشاشـة عمالءكم، 
فلتيأسوا من الشعوب الحرة أن تجعلوهم عمالء لكم، 
وال يمكن أن تشرتوا األحرار، وال يمكن أن يخشوا من 

سطوتكم وطغيان عمالئكم. 
حكومـات التطبيـع ال تمثل شـعوبها وإنما تمثل 
خسـتها ودناءتها، حكومـات العار ال تمثـل األحرار 

ولن تنفع العدّو بيشء. 
فالشعوب هي التي تعرب عن نفسها، وهي التي لها 
الحـق بأن تصنع املوقف وتتخـذ القرار، والحكومات 
يجب أن تكون، َحيُث شـعوبها، وإال فللشعوب الحق 
أن تطيـح بحكوماتهـا إذَا لم تتبَن قضية شـعوبها، 
وتصنع حكومات لها تتبنى قضاياها، وتدفع الخطر 

عنها، وليس حكومات تعمل لصالح أعدائها. 
فـكل الشـكر واالحـرتام والتقديـر ألُولئـك الذين 
يرفضون حتى أن يعملوا املقابالت مع مراسيل قنوات 
العدّو اإلرسائييل، ونشـد عىل أياديهم، والخزي والعار 
واللعنـة ألُولئك املطبعني مع الكيـان الصهيوني وكل 
من يستقبل أَو يدخل عنارص صهيونية بلده تحت أي 

مسمى كان. 

اجاسماٌر صثغٌط جثغٌث وأضبُر شسالغًئ
طتمعد المشربغ

 

بعد قرون مـن التجارب االسـتعمارية الغربية؛ بغرض 

فرض السيطرة عىل الشعوب وجعل األمور يف نطاق النفوذ 

واملصالـح للدول الغربيـة الكبرية مثل بريطانيا وفرنسـا 

وغريهمـا أدرك صنـاع السياَسـة يف تلك الـدول أن الطرق 

االسـتعمارية القديمة أصبحت مكلفـة وغري مجدية كما 

أنها تصنـع نوعاً من املقاومة واملمانعـة لكل ما يأتي من 

أفكاٍر وثقافات من املستعمر. 

وقـد عمـل الطامعـون عـىل إيجاد طـرق اسـتعمارية 

جديـدة أكثـر فعاليـة يف الدول املسـتهدفة عـىل أن تكون 

تلـك الطـرق البديلة مقبولة وال يمكـن مقاومتها من قبل 

الشعوب والدول املستعمرة بل يجب أال تعلم تلك الشعوب بأنها خاضعة 

لالستعمار الخارجي ومسلوبة القرار والسيادة الوطنية. 

ولـم يكـن هناك من طريقـة لتحقيق ذلك إال بصناعـة أنظمة عميلة 

وفاسـدة وفاشـلة تكون واجهة للمسـتعمر الخارجي وترفع شعاراِت 

الوطنية والدين بحيث ال يمكن املسـاس بها من قبل الشـعوب وتضمن 

استمراَر السيطرة الغربية عىل ثروات وعقول تلك الدول والشعوب. 

طريقتهـم الجديـدة حّققـت نجاحـات كبـرية منقطعـة النظـري يف 

املنطقـة العربيـة أكثر مـن غريها بل اسـتطاعت بريطانيـا أكثر وأكرب 
الدول الغربية نفوذاً واسـتعماراً خلـق كيانات وأنظمة جديدة يف مناطق 
الثـروات واملقدسـات العربيـة واإلسـالمية مثـل منطقة 
الخليـج، وعملت عىل دعمها مادياً وعسـكريٍّا وأضفت إىل 
ــة  بعضها قداسـًة دينيًة بعد أن اسـتطاعت تقسـيَم األُمَّ
إىل بمذاهب وطوائف جديدة تناسـبها ووضعت حبال ُكـّل 
مذهب وطائفة بيد أحد زعامات تلك الكيانات حتى يسهل 
التحكـم بـكل مذهب وطائفـة وحتى تكـون هناك عالقة 
طرديـة بني تلك الكيانات واملذاهـب والطوائف وكل طرف 

يشكل حماية وعمقاً للطرف اآلخر. 
ـابية  وعىل سـبيل املثال تم ربُط الكياِن السعودّي بالوهَّ
والكيـان القطري باإلخوان املسـلمني والكيـان اإلماراتي 
بالصوفيـة وهكـذا اسـتطاعت بريطانيـا الحفـاَظ عـىل 
وجودها االستعماري يف املنطقة حتى اليوم وبشكٍل أقوى رغم خروجها 
من املنطقة قبل أكثر من خمسـني عاماً إال أنها ال تزال تسـتعمُر األرَض 
والفكـَر العربـي وتنهب الثرواِت العربية واإلسـالمية وعندما تشـعر أن 
هنـاك نظاماً أَو فصيـالً دينياً لم يعـد يحّقق لها املصالـح املطلوبة يتم 
ـابيـة التي أصبحت ورقة  اسـتبداله بآخر أكثـَر والء كما حدث مع الوهَّ
محروقة بعد أن أَدَّت الغرَض منها ملئة عام ليتم استبدالها بهيئة الرتفيه 
التي تتناسُب مع الدور املرسوم للسعوديّة كمتطلبات للمرحلة املقبلة. 

افطُط الماتثة ِغطاٌء دولٌغ لاثطغِر الحسعب وظعِإ برواتعاافطُط الماتثة ِغطاٌء دولٌغ لاثطغِر الحسعب وظعِإ برواتعا
غتغى خالح الَتماطغ

 
األمـُم املتحـدُة عبارة عن غطـاء دويل لتدمري الشـعوب 
ونهب ثرواتها، وِرسُّ بقائها الحفاظ عىل أمريكا وحلفائها 
وبها تتكاثر املعاناة، لقد أنشـأتها أمريكا سياسـيٍّا ليست 
إنسـانية بتاتـاً فأينما وجدت توجد املعانـاة لذلك هي من 
تسـوق قرارات الغرب وهـي من تغطي عـىل جرائم قوى 
االسـتكبار العامليـة والدليـل معانـاة أبناء اليمـن وبقية 
الشعوب، ُكـّل ما تفعله أمريكا من اإلجرام بحق الشعوب 
املسـتضعفة الُحـٌرة التـي ترفـض الضيم والتـي خرجت 
عـن الطاعة والوالء األمريكي ودفعـت الرش واإلرهاب من 

أرضها امُلفتعل من قبل أمريكا ومن يدور يف فلكها. 
حقيقـة األمـم املتحدة سياسـية غري إنسـانية، الواقع 

عكس ذلك ونستغرب مما أنُشئت له وما وجدناه من حقيقة 
قوانينها َفـِإنَّ التنفيذ حسـب املـكان والزمان واألهم هو املناخ وطبيعة 
األرض حسـب القارة خارطة الطريق إىل الشـعوب التـي أرضهم مليئة 
بالخريات وحسب املكان االسرتاتيجي واملنطقة من َحيُث الغرب والرشق 
تختلف معاملتها مع الدول العربية بشـبه جزيرة العرب ففي اليمن لها 
أطمـاع منها املمر البحـري والُجُزٌر البحرية وما لحظنـاه يف اليمن تريد 
أن تفنـي أبناء اليمـن من خالل تواجدها عن بكـرة أبينا، لقد حلت بناء 
الكوارث َوكثرت الفتن وتعددت الجرائـم وتكاثرت املعاناة الخارجة عن 

القيم واملبادئ اإلنسانية، ما لكم كيف تحكمون!
سياسـة أمريكا معروفة هي أم اإلرهاب وهي الشـيطان األكرب ومن 
أولوياتهـا الخـراب والدمار والحروب وهذا رس بقائهـا بالهيمنة يف هذه 

األرض. 
األمـم املتحـدة ومـا تسـعى إليه سياسـيٍّا عـرب مبعوثها هـو الرضا 
األمريكـي والحفاظ عـىل حلفائها لذلـك وجدنا العمل يف هـذه املنظمة 
متناقـض مـع العمل اإلنسـاني مثلهـا مثل بقيـة املنظمـات والهيئات 
الدوليـة والتي تبنتها أمريكا ومن صاغـت القوانني التي ال تُمثل حماية 
اإلنسـان وال تضمن الحقوق اإلنسانية، فلنتسـاءل مع هذه الهيئات ما 
موقـف مجلس األمن الدويل نحو املواطن والطفل واملرأة العربية ال يشء، 
وما موقف محكمة العدل الدولية وأين العقوبات الدولية لُكلَّ من ارتكب 
الجرائم بحق أطفال الشـعوب العربية وأطفال اليمن خاصة؟ لم نر بندا 
واحـدا يضمن حياة طفل أَو بند يدين قتل طفل عربي، ُكـّل مواقف هذه 
املنظمات مخزية وغري إنسـانية وما تروج له هـذه الهيئات الدولية من 

القوانني زائفة وغري واقعية. 
مبعوث األمم املتحـدة يف املؤتمرات الصحفية نجد من التقارير ورنني 
صـدى اإلحاطات املدوية يف مجلس األمن الدويل ُكـّل تقاريرها متعرجة، 
َحيـُث تذرف دموع التماسـيح وتصب دموع السـعة تتدفـق من خدود 
بـرش منزوعة الضمري اإلنسـاني هم مـن يصنعون املعانـاة التي تدمي 
القلب وهم السـبب يف الحرب والخراب والدمار ومن خالل تقاريرها عن 
املعاناة، لم تذكر ما سـبب تلك املعاناة، تتنصل عن واجبها وتربّر فشلها 
بمطالبـة املجتمع الـدويل عن مطالب إنسـانية وتحمـل املجتمع الدويل 
ومجلس األمن مسـئولية إعداد الكوارث وتحملهم مسـئولية ما يحصل 
مـن الوفـاة َوإذَا لم يتم االسـتجابة لها وملطالبها سـتكون أرواح البرش 
يف خطـر محدق وتُحذر املجتمع الدويل من عدم التجاوب مع إنسـانيتها 

الزائفـة وعىل الدول املانحة رسعة االسـتجابة أمام الكوارث اإلنسـانية 
وتحيطهـم بما ليس لهم علم إذَا لم يسـتجيبوا ملطالبها وتقاريرها وبما 
ذكرته من مخاطر وما تحذر به من عدد املوتى من األطفال 
يف تذكر الخسـائر من األرواح باليوم والسـاعة ويف الشهر 
وُكلَّ ما تُنّاشد تتغنى باسم األطفال وهي تساعد وتشاهد 
الجرائم املبارشة والقتل املتعمد بحق األطفال فهي تشـعر 

بالقلق عىل بقية األطفال الذين ال يزالون أحياء.
اإلغاثـات وامُلنّح التي يطالب بها ُكـّل مبعوث أممي هي 
عبـارة عن جني أرباح وتلذذ باملعانـاة، لذلك األمم املتحدة 
ثنائية املكر وازدواجية املعايري يف الظلم مواقفها نتنة بُكّل 
معنى فهـي ترتزق من وراء معاناة الشـعوب التي تعيش 
الحرب ومستفيدة سياسيٍّا فهي من تقدم الخدمة لألنظمة 
األوروبية فهي ال تُمثل اإلنسان، تواجدها يف البلدان كارثة، 
َحيُث لم ترع اإلنسـان وال تقدم له الرعاية الكاملة ولم تسـتِطع حماية 
أو إيصال الحقوق اإلنسـانية يف الحرب والتي هي مشـرتاه بالقيمة نقداً 
ولم تضمن حتى وصول الغذاء والدواء واالحتياجات األََساسية للشعوب 
ًة ما لحظناه من معاناة أبناء اليمن يف ظل الحرب خالل  املحارصة وَخاصَّ
ثمانية أعوام يُُكابد حياته املعيشـية تحت القصـف والحصار وكل هذه 
املعاناة أتت بمسـاعدة مبعوث األمم املتحدة وهـذا يُعترب عقاباً جماعياً 

ملن يرفض الهيمنة األمريكية. 
األمـم املتحدة مظلة وغطاء لقوى االسـتكبار العاملـي لقد تعرت من 
العمل اإلنسـاني وتعمل يف العمل السـيايس فهي من تساعد أمريكا عىل 
الجرائـم وهي من تعمل عىل الخراب والدمار وهي من تجتاح الشـعوب 
بالفقـر الجوع وقد سـاومت أبناء اليمـن برغيف الخبـز ويف الكثري من 
البالد العربية ففي بعض املواقف تقف حجر عثرة أمام حقوق الشـعوب 
اإلنسـانية وال تـزال تعمل عىل حمايـة القرارات األمريكيـة وتحمي من 

يدور يف فلكها بُكلَّ جراءة. 
من املعانـاة وجرائم القصف يف اليمن لم نَر موقفـاً إيجابياً للمبعوث 
األممي من باب الواجب والعمل اإلنساني وما يدمي القلب عندما نشاهد 
هذه الهيئـات الدولية التي ضللـت أعمالها عىل شـعوب العالم ونجدها 

العكس من ذلك. 
الضجيـج اإلعالمي لهذه الهيئـات يف املحافل الدولية زيف حقائق وما 
أنشـئت له غري إنسـاني، فنحن أبناء اليمن عشنا ويالت الحرب وتذوقنا 
املعاناة بالحصار البحـري ولم نَر موقفاً إيجابياً ملبعوث األمم املتحدة يف 

حماية الحقوق وضمان الُحرية والعيش الكريم. 
للتوضيـح مـن موقف األمـم املتحـدة يف اليمن هي مـن أرشفت عىل 
حصـار ميناء الحديدة وهي من سـاعدت تحالف العدوان عىل نقل البنك 
املركـزي من صنعاء إىل عدن، نقل البنك بمسـاعدة مبعوث األمم املتحدة 
والذي أَدَّى إىل انقطاع املرتبات عىل أبناء اليمن وما يؤسفنا عندما تحالف 
العدوان اسـتمر يف القرصنة عىل سـفن الوقود حتى يف ظل أشهر الهدنة 
وتم احتجاز السـفن ولديها تصاريح أممية، ماذا تعني لنا األمم املتحدة 
هـي عدوان بذاته ومسـاعدة ألمريكا بُكلَّ وضوح، ومـن آخر همجيتها 
اعرتاض مبعوث األمم املتحدة هانس عن تسـليم املرتبات من امُلستحيل، 
مطالب صنعاء ليسـت ُمستحيلة، تسـليم املرتبات ألبناء اليمن مطالب 

إنسانية للمواطنني يف الشمال ويف الجنوب، كفى عبثاً. 

كتابات
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بمظاجئئ السغث ال بمظاجئئ السغث ال 5555 لفجاصقل   لفجاصقل  3030 ظعشمئر ظعشمئر
ظاصثم بأجمى آغات الاعاظغ والائرغضات الى صغادتظا التضغمئ طمبطئ بصائث البعرةظاصثم بأجمى آغات الاعاظغ والائرغضات الى صغادتظا التضغمئ طمبطئ بصائث البعرة

  السغث/ سئثالمطك بثر الثغظ التعبغالسغث/ سئثالمطك بثر الثغظ التعبغ - تفزه اهللا - تفزه اهللا
ولطصغادة السغاجغئ طمبطئ بفثاطئ افخ ولطصغادة السغاجغئ طمبطئ بفثاطئ افخ المحغر الرضظ/ طعثي طتمث المحاطالمحغر الرضظ/ طعثي طتمث المحاط

 رئغج المةطج السغاجغ افسطى وأسداء المةطج رئغج المةطج السغاجغ افسطى وأسداء المةطج
وإلى طةاعثغظا طظ أبظاء الةغح وافطظ وضاشئ أبظاء حسئظا الغمظغ السزغط وإلى طةاعثغظا طظ أبظاء الةغح وافطظ وضاشئ أبظاء حسئظا الغمظغ السزغط 

آططغظ أن غسغث اهللا سطغظا عثه المظاجئئ السزغمئ  بالثغر والغمظ والئرضات.. وصث تتصص لحسئظا الظخر والترغئ واقجاصقل  وذرد الشجاة المساثغظآططغظ أن غسغث اهللا سطغظا عثه المظاجئئ السزغمئ  بالثغر والغمظ والئرضات.. وصث تتصص لحسئظا الظخر والترغئ واقجاصقل  وذرد الشجاة المساثغظ

املآجسئ الساطئ لقتخاقت السطضغئ والقجطضغئ املآجسئ الساطئ لقتخاقت السطضغئ والقجطضغئ 
م / طسفر سئثاهللا الظمري ـ م / طسفر سئثاهللا الظمري ـ وزغر اقتخاقت وتصظغئ املسطعطات وزغر اقتخاقت وتصظغئ املسطعطات رئغج طةطج اإلدارةرئغج طةطج اإلدارة

م / خادق طتمث طخطح م / خادق طتمث طخطح طثغر سام املآجسئطثغر سام املآجسئ  
وضاشئ طعظفغ وطظاسئغ المآجسئ الساطئ لقتخاقتوضاشئ طعظفغ وطظاسئغ المآجسئ الساطئ لقتخاقت

الثغظ عع سمض يف ُضّض طةاقته وجعاظئه 
 : خاص:

تحـدث الشـهيد القائد سـالم الله عليه 
ْفنَا إَِليَْك نََفًرا  ـ ملزمةـ  [َوإِذْ َرصَ محارضةـ 
] عـن موقف الجن مـن الُقـْرآن  ِمـَن اْلِجنِّ
الكريم ومن الرسـالة املحمدية، حيث كان 
موقـف الجـن أحسـن وأفضـل بكثري من 
موقـف اآلالف مـن البـرش الذيـن يُدعون 
إىل ديـن الله، وكتاب اللـه، فيصموا آذانهم 
عن الهدى، بل ويجمعـون كيدهم ملحاربة 
اإلْسَالم، ونبي اإلْسَالم، وورثة الكتاب أعالم 
الهـدى، فقد حكـى عنهم أنهـم وصلوا إىل 
عند رسـول الله صىل الله عليه وآله وسلم 
واسـتمعوا للُقـْرآن بإنصات شـديد، جزء 
من الُقـْرآن، وفهموه، وانطلقوا إىل قومهم 
منذريـن لهـم، وداعـني لهـم إىل اإلْسـَالم، 
لـذا فقـد سـطر اللـه يف الُقــْرآن الكريـم 
الجـن]،  باسمهم[سـورة  كاملـة  سـورة 
وذكـر موقفهـم أَيْضاً يف سـورة األحقاف، 
َعـّل البرش يأخـذون العربة منهـم، يف عدم 
الكتمان للهدى، وتبليغه بطريقة موفقة.. 

اآلغــات الاغ تظاولعــا الحــعغث الصائث 
بالحرح:ــ 

ْفنَا إَِليْـَك نََفًرا ِمَن  قـال تعـاىل: [َوإِذْ َرصَ
وُه َقالُوا  ا َحَرضُ اْلِجنِّ يَْستَِمُعوَن اْلُقْرآَن َفَلمَّ
ا ُقِيضَ َولَّْوا إَِىل َقْوِمِهْم ُمنِْذِريَن  أَنِْصتُـوا َفَلمَّ
(29) َقالُوا يَا َقْوَمنَا إِنَّا َسـِمْعنَا ِكتَابًا أُنِْزَل 
ًقا ِلَما بنَْيَ يََديِْه يَْهِدي  ِمـْن بَْعِد ُموَىس ُمَصدِّ
إَِىل اْلَحقِّ َوإَِىل َطِريٍق ُمْستَِقيٍم(30) يَا َقْوَمنَا 
أَِجيبُوا َداِعي اللَّـِه َوآِمنُوا ِبِه يَْغِفْر َلُكْم ِمْن 
ذُنُوِبُكْم َويُِجْرُكْم ِمْن َعذَاٍب أَِليٍم (31) َوَمْن 
الَ يُِجْب َداِعي اللَِّه َفَليَْس ِبُمْعِجٍز ِيف األَْرِض 
َوَليَْس َلـُه ِمْن ُدونِِه أَولِيَـاُء أُْوَلِئَك ِيف َضالٍَل 

ُمِبنٍي] سورة األحقاف.

ضان أجــطعُب الةظ يف الثسعة إىل اهللا.. 
راصغاً:ــ 

أبـدى الشـهيُد القائُد سـالُم اللـه عليه 

إعجابـه باألسـلوب الراقـي للجـن عندما 
سمعوا الُقـْرآن وعادوا إىل قومهم منذرين، 
حيث قال عن ذلـك: [إنذار أيضاً عىل أرقى 
أسلوب، عندما عادوا إىل قومهم لم ينطلق 
الواحد منهم ليقول: [يا جماعة اعملوا كذا 
وكذا وكـذا...] من تلقاء نفسـه؛ ألنه هو 
الجنِّي الذي انرصف من عندهم قبل ساعة 
ثم عـاد، سـينظرون إليـه نفـس النظرة 
السـابقة، لـن يتأثروا به، لكنهـم اختاروا 
أسـلوباً جميالً - ولهذا ُسطِّر هذا األسلوب 
أيضـاً - عندمـا عـادوا إىل قومهـم قالوا: 
{َقالُوا يَا َقْوَمنَا إِنَّا َسِمْعناَ} ألم يحكوا أنهم 
سـمعوا كتاباً أنزل من بعـد موىس؟ كتاباً 
أنـزل مـن عند اللـه إىل نبي بعثـه الله من 
بعد موىس، اللـه أعلم يف أي بلد كان هؤالء 
الجن فلم يسـمعوا بعيىس، ولم يسـمعوا 
بأنبيـاء آخريـن.! لكنهـم عـىل الرغم من 
جهلهـم حتى باملوضوع ليـس يف أذهانهم 
إال موىس، تأثـروا بالُقـْرآن الكريم، فكيف 
بمن يولد يف بيئة الُقـْرآن الكريم، ويف بيوت 

يُقـرأ فيها الُقـْرآن الكريم، وعند مسـاجد 
يُقرأ فيها الُقــْرآن الكريم، يف الصالة، ويف 

غري الصالة ثم ال يتأثر؟!].

طــظ  غســافغثوا  أن  البصاشغــني  سطــى 
أجطعب الةظ يف الائطغس:ــ 

الثقافيـني  عليـه  اللـه  سـالم  ونصـح 
خاصة بأن يسـتفيدوا من طريقة الجن يف 
التبليغ، حيث قال:[{إِنَّا َسِمْعنَا ِكتَاباً أُنِْزَل 
ِمـْن بَْعِد ُموَىس} بعـض الناس قد يعود إىل 
أصحابه، وبعض الشـباب من طالب العلم 
إذا ما سـمع شـيئاً عاد إىل بلـده، وانطلق 
هو ليحكي باسمه، باسم نفسه، ثم يأتي 
بعـد ليقول: [يا أخي الناس ما عاد رضيوا 
يسـتمعوا، الناس ما عـاد بريضوا يقبلوا] 
بالطبـع هم لن يتقبلوا منـك، أنت ما تزال 
صغـرياً يف أعينهـم، لكن ملاذا ال تسـتخدم 
أسـلوب الجـن؟ أن تقول: [يـا جماعة أنا 
سـمعت كذا وكذا.. أنا سـمعت فالناً] ويف 
نفـس الوقت تعتمد عىل الُقــْرآن الكريم، 

أن تقدمه لآلخرين؛ يف هذه الحالة ستؤثر؛ 
ألنهم سـيقبلونك كناقل، وحينئٍذ ما تنقله 
إليهـم أنـت قـد تنقله عمـن لــه مكانته 
عندهـم أعظم مـن مكانتـك، وكالمه هو 
أرفع من كالمـك، وكالم اآلخرين؛ ألنه هو 
كالم الله سبحانه وتعاىل. هذا هو األسلوب 

الصحيح]. 
وأضاف سـالم الله عليه:[إذا كنت تريد 
أن تؤثر يف اآلخرين، ليس أن يكون همك أن 
تبني شخصيتك - كما يقول البعض - فأنا 
أريد أن أحدثهم أنا، ألؤثر فيهم أنا، ليعرفوا 
من أنا، ال حاجة لهذا. أنا عندما أحدثكم ال 
آتي بجديد، من كتاب الله سـبحانه وتعاىل 
الـذي عرفه مـن هو أكـرب مني سـناً من 
الحارضين، ومن غريهم، ومن أقوال أئمة 
أهل البيـت (صلوات اللـه عليهم) ومنهج 
أهـل البيت، كاإلمـام الهـادي، وغريه من 
قدمـاء العـرتة (عليهم السـالم) فنحن لم 

نأت بجديد].

إجــصاط الُصـْرآن سطى العاصع.. طظ خقل 
طعصش الةظ:ــ 

قارن سـالم الله عليـه مقارنة صغرية 
بـني موقـف الجـن الـذي سـطره اللـه يف 
الُقـْرآن الكريم، وبني موقف بعض البرش، 
حيث قال:[ ملا كان أسـلوب الجن أسـلوباً 
جميـالً سـطره اللـه يف الُقــْرآن الكريم، 
اسـتطاعوا يف موقف واحد - وهم من هم 
دون اإلنسان يف كماله - يف موقف واحد أن 
يفهمـوا الُقـْرآن الكريم أنـه من عند الله، 
وأن يتأثروا به يف أنفسهم، وأن يعرفوا ماذا 
يريد الُقــْرآن منهم، فانطلقوا عاملني، لم 
ينطلقوا إىل بيوتهم عائدين وسـاكتني، ثم 
عندمـا تحركوا للعمل عرفوا أن األسـلوب 
الصحيح هو: أننا عندما نعود إىل اآلخرين، 
ونحـن لـم نفارقهـم إال منـذُ سـاعة، أو 
سـاعتني مـاذا سـيكون لكالمنا مـن أثر 
عندهـم؟ فلنقل: {إِنَّا َسـِمْعنَا ِكتَابـاً أُنِْزَل 
ِمـْن بَْعِد ُموَىس ُمَصدِّقاً ِلَما بنَْيَ يََديِْه يَْهِدي 
} لـم يقولوا مجـرد ثناء عىل ذلك  إَِىل اْلَحـقِّ
الكتاب، كتـاب هداية، فهمـوا أن الُقـْرآن 
هـو كتاب عمـل وكتاب هدايـة، يهدي إىل 
الحق، هو يرشـد، وهم - فعالً - فهموا أن 

قومهم بحاجة إىل أن يهتدوا]. 
وأضـاف أيضـاً: [نحـن هنـا تكـررت 
جلسـات كثـرية مع مـن؟ مـع الُقــْرآن 
الكريـم، ومـع مـا ننقلـه من أهـل البيت 
(عليهـم السـالم) فـال ينبغـي أن نكـون 
أقـل وعيـاً من الجـن، يف أن نفهـم أهمية 
مـا سـمعناه عىل ضـوء كتاب اللـه، ومن 
نصـوص آيـات اللـه يف الُقــْرآن الكريـم، 
من خـالل ما سـمعنا هـو: أن الدين دين 
عمـل، أن هـدى اللـه يهـدي إىل العمل، أن 
الُقــْرآن الكريم كتاب عمـل، هي القضية 
التـي ترسـخ لدينـا، ويف مجتمعنا ضدها: 
الجمود، السـكوت، اإلعراض، هذه الحالة 
إذا لم ننتقل بأنفسنا إليها فيكون ما يمأل 
مشـاعرنا هـو: أن الدين هو عمـل يف ُكّل 

مجاالته، يف ُكّل جوانبه].

السعدة إلى الصرآن صدغئ عاطئ جثًا ..
شــغ المراتض الاــغ تئثو شغعــا اآلراء طدطربئ, ووضــع ضاغط جثًا, 
وأحــغاء طظ عــثه, شاةث شغ افخغــر طزاعر الدسش تاــى سطى أصعغاء 
طــظ تعلك, شــغ رؤاعط, شغ آرائعــط. شغ التالئ عثه غضــعن الاعجغه 
إلى أن الظاس غسعدون إلى الصرآن تقوة, لغج المسظى أن غصرؤوه بظغئ أن 
اهللا غسمض ضثا! غصرؤوظه غرشسعن طسظعغاتعط به, غاأططعظه, غساسغثوظه, 
غاخفتعن تعجغعاته, ترتفع طسظعغاتعط, غعاثون, غصعون, غرون ضض ذلك 
الــثي صث أخئح غفرض سطغعط وضسغئ طــظ اضطراب شغ اآلراء, وطعاصش 

ضسش, ورؤى ضسش, غراعا ضطعا تائثر..

الحعغث الصائث رضعان اهللا سطغه
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ا : طاابسات 
الشـعب  مـع  للتضامـن  العاملـي  اليـوم  يف 
فلسـطينيني،  ثالثـة  استشـهد  الفلسـطيني، 
وأُصيـب أكثر من 40 آخريـن يف مواجهات مع 
قـوات االحتـالل يف الضفـة الغربيـة املحتّلـة، 
يف املقابـل اعتقلـت قـوات االحتالل عـدداً من 

الفلسطينيني بينهم أطفال. 
وهـذا اليوم هو يوم إصدار القرار الدويل رقم 
181 القايض بتقسـيم فلسطني، يدفع الشعب 
الفلسـطيني مـرة جديـدة، فاتورة الـدم ثمناً 

للتحرير وإزالة االحتالل ووحدة الوطن. 
يف املقابل، شـهداء وجرحى يوميٍّا بالجملة، 
جراء مواجهات مع قوات االحتالل، جديدها، يف 
بلدة بيت أمر، شـمال الخليل يف الضفة الغربية 

املحتّلة. 
املواجهات بدأت مع اقتحام عرشات االليات 
العسـكرية الصهيونيـة البلـدة، وسـط إطالق 
نار كثيف من جنـود االحتالل، ورسعان تحول 

تصاعدت األمور بشدة. 
وأعلنـت جمعيـة الهـالل األحمـر تسـجيل 
اثنني وعرشين إصابة خـالل املواجهات، بينها 
تسـع بالرصاص الحي، وست بالغاز، وخمس 

باملطاط. 
وإصابـة املقاوم الفلسـطيني مفيد الخليل، 
كانـت بالرصاص الحـي ويف الـرأس ووصفت 
وفيمـا  الحقـاً،  استشـهد  َحيـُث  بالخطـرية، 
وصفت إصابة أُخرى بالخـرية أَيْـضاً، وصفت 

باملتوسطة. 
وذكـرت مصـادر محلية أن قـوات االحتالل 
اقتحمت العيـادة التي يتعالـج فيها املصابون 

يف بيـت أمر، ووفق إذاعة جيش االحتالل، َفـإنَّ 
مواجهـات وإطـالق شـديد للنار وقـع بعد أن 
علـق جيبان عسـكريان إرسائيليان يف بت أمر، 
وأضافت إن تعزيزات إرسائيلية عسكرية كبرية 

وصلت إىل املكان إلخراج الجيبني. 
ويف السـياق، اغلقت قـوات االحتالل، املدخل 
العـروب  خضـوري  جامعـة  لفـرع  الرئيـيس 

باملكعبات االسمنتية. 
ويف كفـر عـني شـمال رام اللـه استشـهد 
الشـقيقان ظافـر وجـواد ريمـاوي، متأثرين 
بجروحهـم بعـد أن أُصيبـوا برصـاص قـوات 
االحتالل يف رام الله، ويشـار إىل أن ثالثة شهداء 
ارتقـوا صباحـاً، أحدهم خـالل مواجهات مع 
قوات االحتـالل الليلة، يف بلدة بيت أمر شـمايل 

الخليـل، يف حـني استشـهد شـقيقان صبـاح 
الثالثـاء، بعـد إصابتهما برصـاص االحتالل يف 

قرية كفر عني برام الله. 
قـوات االحتـالل الصهيوني اعتقلـت أَيْـضاً 
خمسـة مواطنني من مدينـة الخليل وطولكرم 
ورام اللـه وداهمـت البلدة القديمـة يف الخليل، 
واعتقلـت مـن منطقـة عـني العسـكر الفتى 
أحمد فهد النتشة البالغ 18 عاماً، كما اعتقلت 
الطفل عبـد الرحمن أحمد الزغـل من ضاحية 

شويكة شمال طولكرم. 
مـن جانـب آخر، أُصيـب طفل فلسـطيني، 
بعدما دعسه مستوطن من مستوطنة «كريات 
أربـع» يف منطقـة واد الحصـني، رشق مدينـة 

الخليل. 

حعثاُء وجرتى ودعج لطفض بالدفئ املتاّطئ يف الغعم الساملغ 
لطاداطظ طع الحسإ الفطسطغظغ

إخابٌئ خطريٌة ملةظَّثة «إجرائغطغئ» 
بسمطغئ دعج صرب رام اهللا

ا : طاابسات 
أعلـن اإلعالُم العـربي، صباح الثالثـاء، عن إصابة 
مسـتوطنة بجـراح خطـرية يف عملية دهـس نفذها 
فلسـطيني قـرب مدينـة رام الله، أعلن عـن إصابته 

بجراح خطرية يف وقت الحق. 
وأَفـادت مصادر صحفيـة بأن املصابـة يف عملية 
الدهس هي مجندة بجيش االحتالل، وصفت جراحها 
بالخطـرية، وأطلقـت قوات االحتـالل، النـار باتّجاه 

منفذ العملية بعد مطاردته. 
من جانبها أعلنت وزارة الصحة أن هيئة الشـؤون 
املدنية أبلغتها بإصابة مواطن بجروح خطرية، عقب 

إطالق االحتالل النار عليه، قرب رام الله. 

طصاوطعن غساعثشعن تاججَ «الةطمئ 
السسضري» بالرخاص والصظابض طتطغئ الخظع

ا : طاابسات 
استهدف مقاومون فلسـطينيون، قوات االحتالل 
املتمركـزة قـرب حاجـز الجلمة شـمال مدينة جنني 

بالضفة الغربية املحتّلة. 
وقالت مصـادر محلية: «إن مقاومون اسـتهدفوا 
قـوات االحتالل عىل حاجـز الجلمة شـمال جنني بـ 
الرصـاص وقنابـل محلية الصنع (أكـواع متفجرة)، 
دون معرفـة خلفيـات عمليـة إطالق النـار، أن كان 
سـجل إصابـات أَو أرضار يف صفوف قـوات االحتالل 

«اإلرسائييل». 
يُذكـر أن عمليات إطالق النار شـهدت خالل األيّام 
املاضية تصاُعًدا يف معدالتها يف عدة مناطق يف الضفة 
الغربيـة أبرزها مدينتا جنني ونابلس، والتي تتشـكل 
فيهـا كتائـب رسايـا القـدس، واملعروفـة بـ»رسايا 
القدس-كتيبة جنـني ونابلـس»، ومجموعات عرين 
األسـود، رداً عىل االنتهاكات «اإلرسائيلية» املتواصلة 

بحق أبناء شعبنا يف كافة أماكن تواجده. 

رئغُج ترضئ تماس يف الثارج: املصاوطُئ 
بالدفئ سخغٌَّئ سطى الاطعغع واقظضسار

ا : طاابسات 
شـّدد رئيُس حركة املقاومة اإلسـالمية «حماس» 
يف الخـارج خالد مشـعل يف اليـوم العاملـي للتضامن 
مع الشعب الفلسـطيني عىل تمسك شعبنا بمقاومة 
االحتالل حتى دحره عن أرضنا الفلسطينية، مؤّكـداً 
أن املقاومة بالضفة عصية عىل التطويع واالنكسار. 
وقال مشعل، يف ترصيح صحفي: «إن اليوم العاملي 
للتضامن مع شعبنا مناسـبة جديدة لتأكيد تمسكنا 
بحقوقنـا الوطنيـة والتاريخية، وعىل رأسـها تحرير 
القـدس واألقىص، وعـودة الالجئـني، وإطالق رساح 
جميع أرسانا األبطال»، مؤّكـداً أن «شعبنا ومقاومته 
يجددون العهد عىل االستمرار يف مشوارهم الكفاحي 

حتى التحرير والعودة». 
ولفـت إىل أن يـوم التضامـن العاملـي مع شـعبنا 
يتزامن هذا العام مـع جملة من األحداث والتطورات 
املتالحقـة، أهمهـا تصاعد جـذوة املقاومة يف الضفة 
الغربيـة البطلـة، مؤّكــداً أن املقاومـة يف قطاع غزة 
تمثـل رافعـة قويـة ملـرشوع املقاومـة والتحريـر، 

وستظل سندا لشعبنا الفلسطيني. 
وأوضـح أن «اليـوم العاملـي للتضامن مع شـعبنا 
القـدس  عـىل  الصهيونيـة  الهجمـة  ظـل  يف  يأتـي 
واألقـىص وتكثيـف اقتحاماتهما»، مؤّكـداً، «فشـل 
ُكـّل محاوالت األرسلة التي تسـتهدف أهلنا يف الداخل 

املحتّل وعزلهم عن قضيتهم «. 
الخـارج  يف  وشـعبنا  «أهَلنـا  أن  مشـعل  وأّكــد 
يؤّكــدون يف هـذا اليوم العاملـي أنهم املعـني الذي ال 
ينضـب لقضيتنا العادلـة، بكل أصالتهـم وخربتهم، 
وإْمَكاناتهم النضالية، يف مواجهة الكيان الصهيوني، 
ومالحقته يف مختلف السـاحات وامليادين، وإفشـال 

مخّططاته يف االخرتاق والتطبيع». 

رئغسغ غآّضـث سطى تسجغج السقصات بغظ ذعران وبشثاد.. 
رئغُج العزراء السراصغ: لظ ظسمَح بإلتاق افذى بالةريان اظطقصاً طظ افراضغ السراصغئ

ا : وضاقت
أعرب الرئيُس اإليراني السيد إبراهيم رئييس 
عن أمله يف رفع مسـتوى التعـاون بني طهران 

وبغداد يف ظل الحكومة العراقية الجديدة. 
ويف مؤتمـر صحفـي مـع رئيـس الـوزراء 
العراقـي يف طهـران، الثالثـاء، قـال رئيـيس: 
«عالقاتنا مع العراق ليسـت عالقات عادية، بل 

متجذرة يف معتقدات الشعبني». 
وأّكـد رئييس أن «تشكيل الحكومة العراقية 
هو حصيلة اتّفاق األطياف السياسية يف العراق 
ونأمـل أن يقدم رئيس الـوزراء خدمة مختلفة 

للشعب العراقي بفضل حكمته ودرايته». 
َوأََضــاَف، أن «طهران وبغـداد تتعاونان يف 
واالجتماعية  والسياسـية  الثقافيـة  املجـاالت 
واألمنيـة، معربـا عـن أملـه يف رفع مسـتوى 
العالقـات بني البلدين يف ظل الحكومة العراقية 

الجديدة». 
باملنطقـة  واالسـتقرار  األمـن  وتابـع، «إن 
يحظـى باهتمام مشـرتك من طهـران وبغداد 
ومن هـذا املنطلـق، َفـإنَّ محاربـة الجماعات 
اإلرهابية والجرائم املنظمة َومكافحة املخدرات 
يأتي ضمن االتّفاقيات املشرتكة بني البلدين». 

َوأََضـاَف، «عىل دول املنطقة أن يضمن األمن 
لها وال جدوى للوجود األجنبي يف منطقتنا كما 
رأينا أن تواجد القوات األمريكية يف أفغانسـتان 
لـم يسـاعد يف ارسـاء األمـن فيها وانسـحاب 
هذه القوات من املنطقة يسـهم بشكل كبري يف 

استتباب األمن فيها». 
وأَشـاَر إىل أن املجـال االقتصـادي والتجاري 
يشـكل أحد محـاور محادثـات اليـوم كما أن 
القضايـا املالية واملرصفية وتصديـر الكهرباء 
والغـاز هي مـن محاور التفاوض وال شـك أن 
هذه الزيـارة واملحادثات بـني الوفدين اإليراني 

والعراقي يمكن أن تسـاعد بشكل كبري يف َحـّل 
القضايا بينهما. 

من جهتـه، قال رئيس الـوزراء العراقي: أن 
«زيارتنـا لطهران تأتي؛ بَهـدِف التباحث حول 
العالقـات السياسـية واألمنيـة واالقتصاديـة 
ومسـتجدات املنطقة، وكذلـك تعزيز العالقات 
التاريخيـة بـني البلديـن مؤّكــداً أن العالقات 
اإليرانيـة العراقية ليسـت عادية بل ذات جذور 

عميقة». 
وأّكـد السـوداني أن «أمـن البلدين وحدة ال 
تتجزأ وهـي جزء من أمن املنطقـة والحكومة 
العراقية ال تسـمح بان تكون األرايض العراقي 
منطلقـا إللحـاق االذى ألي طـرف َووأال تكون 

إلطالق تهديدات ضد دول املنطقة». 
وأضاف، «أمني املجلس األعىل لألمن القومي 
العراقي يرافقني يف هذه الزيارة وسيجتمع مع 
نظريه اإليراني؛ بَهدِف تجنـب أي توتر مؤّكـداً 

أن الحوار هو الحل األفضل». 
وتابـع أن «زيارتنـا هـذه تهـدف إىل بحـث 
العالقـات السياسـية واألمنيـة واالقتصاديـة 
ومسـتجدات املنطقـة وكذلك تعزيـز العالقات 
التاريخية بني البلدين، ملفتا أن العراق حكومة 
وشـعباً لن ينـىس الدعـم اإليرانـي يف مواجهة 
اإلرهـاب».  وأّكـد السـوداني أهميّة اسـتمرار 
العمل والتنسـيق املشـرتك يف مجـال مكافحة 
اإلرهاب واملخـدرات َوأََضـاَف هذه االجتماعات 
رضورية إلرسـاء أََسـاس مشـرتك بني البلدين 
أن امللف االقتصادي  لتنفيذ االتّفاقات ُمضيفـاً 
يحظـى بأهميّـة كبـرية بالنسـبة للحكومـة 

العراقية الجديدة. 
ولفت السـوداني إىل أنه ستجري خالل هذه 
الزيـارة مباحثـات بني وزيـري نفـط البلدين 
بخصوص نقل النفط الخام وتكريره والحصول 
عىل املشتقات وسيتم تفعيل اتّفاقيات سابقة. 
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ضطمئ أخغرة

ذاغعُت السخر وأذظاُبه 
وراء ُضـضِّ ظطط وشساد

أتمث الماعضض  
 

اسـتمراُر تحالف العدوان عىل 
اليمـن بقتِل الشـعب اليمني عن 
طريـق مخلفاتـه مـن القنابـل 
بـأرواح  تفتُك  التـي  العنقوديـة 
اليمنيـني ُكــلَّ يـوم، وانتهاُجه 
إدَخـال  يف  التقطـري  سياسـَة 
واسـتمراُر  النفطية،  املشـتقات 
اليمنية  والجزر  للجنوب  احتالله 
تعتـرب أدلـة دامغـة لعـدم نيته 

للسالم. 
وسـاطاٌت متكّررٌة من ُعمان 
والسـعوديّة إىل صنعـاء للقبـول 
بالُهدنة، وكأن األخريَة هي املعتدية والبادئة بالعدوان، والهدف 
كسـُب املزيد مـن الوقت؛ لكي تسـتعيد السـعوديّة أنفاسـها 
وتَُرتـب أوراقها، وتعيَد تقاُسـَم اليمن مع اإلمـارات، وُكلٌّ من 
هـؤالء األعراب الذيـن ليس لهم تاريـخ يُذكـر يتطاولون عىل 
بلد يمتدُّ تاريُخه آلالف السـنني، وشـعبه هم أصل العرب وأهل 

حكمة وإيَمــان. 
الوضـُع اليوَم يف اليمن ويف املنطقـة ككل يُعتَربُ أخطَر بكثري 
مما كان عليه يف عهـد الرئيس األمريكي دونالد ترامب املنتمي 
للحـزب الجمهوري، ُرغم أن الحزبـني األمريكيني -الجمهوري 
ـــة اإلسـالمية  والديمقراطـي- يشـكالن خطـورة عـىل األُمَّ
واملنطقـة ويديُرهمـا اليهـود مـن الخلـف، ولكن جـو بايدن 
يرّكـز عىل الحـرب الناعمة لتحقيق أهدافهـم أكثر من الحرب 
ِة الحكم األمريكي حتى  العسكرية، وما إن صعد بايدن عىل ُسدَّ
دخلت اليمن يف هدنة عسكرية ولكن استمر العدوان بالحصار 
القواعـد  وبنـاء  والجـزر  األرايض  واحتـالل  الثـروات  ونهـب 
العسـكرية، ومحاربـة مجاهـدي أنصـار الله من قبـل بقايا 
النظام السـابق الفاسـد العميل الذين ينترشون يف السـلطات 
الثـالث القضائية والتنفيذية والترشيعية، ويقفون حائالً أمام 

ُكـّل اإلصالحات.
والحـاُل هو كذلك يف جمهوريِة إيران اإلسـالمية التي تُعاني 
حتى اليوم من بقايا نظام الشـاه الفاسـد ُرغم مرور 43 عاماً 
عىل الثورة اإلسـالمية، َوإذَا لم نرضب بيـٍد من حديد عىل ُكـّل 
من تسـول له نفسـه العبـَث بأجهزة الدولـة وتمكني الظاملني 
وُظلم املسـتضعفني وارتكاب الجرائم الرهيبة بحقهم فسوف 

نُعاني من أذناب عّفاش ألكثَر من مئة عام.
فقد ذكر السـيُد القائد عبدامللـك بدرالدين الحوثي -يحفظه 
الله- يف ذكرى املولد النبوي لهذا العام خمَس نقاط ورشح كيف 
يسـعى طاغوُت عرصنا املتمثِّل بأمريكا وإرسائيل وأذنابهم يف 
نرش العقائد الباطلة، وتقويض القيم واألخالق ونرش املفاسـد 
والرذائل، وفصل الناس عن األنبياء والرسـل، وإماتِة الشـعور 

باملسؤولية ونرش الفوىض.
وقـال يف النقطة الرابعة: إنهم يسـعون باسـتمرار لتغييب 
العـدل مـن الحيـاة ومنـِع إقامـة الِقسـط وتمكينهـم للظلم 
والظاملـني، وارتـكاب الجرائـم الرهيبـة بحق املسـتضعفني، 
مـن القتل الجماعـي، والنهـب لثرواتهـم، وحرمانهـم منها، 
وممارسـة ُكـّل أشكال الظلم، وانتشار الجرائم، وإذالل الناس 
ـش  والتوحُّ الهمجيـة  واعتمـاد  واسـتغاللهم،  واسـتعبادهم 

والجربوت إلخضاعهم. 

الصدغُئ التامغئالصدغُئ التامغئ
غتغى المتطعري  

يف ُكــّل يوٍم يمـر، تنتزُع مالئكة اللـه أرواَح الكثري من 

النـاس مـن حولنا، ونشـعر باملـوت حني يكـون املأمور 

بالقبض عليهم من أقربائنا ومعارفنا. 

ونحن نقرأ جميعاً آيات الحديث عن املوت، ولكننا قليًال 

مـا نعترب أَو نتعظ أَو نتذكر مصرينا املحتوم تذكراً يدفعنا 

إىل العمل ويحفزنا عىل التوبة ويشدنا إىل التقوى. 

ورغـم إيَمــاننا باملوت كقضيٍة حتميـة ومصري ال بدَّ 

منه..

ـْوَن أُُجوَرُكْم يَْوَم  «ُكلُّ نَْفـٍس ذَائَقُة اْلَمـْوِت، َوإِنََّما تَُوفَّ

اْلِقيَـاَمِة، َفَمـن ُزْحِزَح َعِن النَّاِر َوأُْدِخـَل اْلَجنََّة َفَقْد َفاَز، 

نْيَا إِالَّ َمتَـاُع اْلُغُروِر». َوَما اْلَحيَوُة الدُّ

َشيََّدٍة». «أَيْنََما تَُكونُوا يُْدِرككُُّم اْلَمْوُت َوَلْو ُكنتُْم ِيف بُُروٍج مُّ

ِّ َواْلَخـرْيِ ِفتْنَـة، َوإَِليْنَا  «ُكلُّ نَْفـٍس ذَائَقـُة اْلَمـْوِت، َونَبْلُوُكـم ِبالـرشَّ

تُْرَجُعوَن».

إال أن الكثـري مـن النـاس ال يقفون مواقـف الحـق أَو يضعفون أَو 

يؤثرون االستسـالم هرباً منه، وهذا سيكون سبباً يف قصف أعمارهم.. 

فاللـه يقول: «ُقْل َلْن يَنَْفَعُكُم اْلِفـَراُر إِْن َفَرْرتُْم ِمَن اْلَمْوِت أَو اْلَقتِْل َوإذَا 

َال تَُمتَُّعوَن إِالَّ َقِليًال».

ويقول: «أََلْم تَـَر إىل الَِّذيَن َخَرُجوا ِمْن ِديَاِرِهْم َوُهْم أُلُوٌف َحذََر اْلَمْوِت 

َفَقاَل َلُهُم اللَُّه ُموتُوا».

ويقول: «ُقْل إِنَّ اْلَمْوَت الَِّذي تَِفرُّوَن ِمنُْه َفِإنَُّه ُمَالِقيُكْم».

ويف حقيقة األمر َفــإنَّ خوفنا الحقيقي من املوت ورغبتنا الفطرية 

يف االبتعاد عنه ناتج عن سـوء أعمالنـا وما قدمته أيدينا، كمن قال الله 

ن ُدوِن النَّاِس  اُر اآلخرة ِعنَد اللَِّه َخاِلَصة مِّ عنهـم: «ُقْل إِن َكانَْت َلُكـُم الدَّ

َفتََمنَُّوا اْلَمْوَت إِن ُكنتُْم َصـِدِقنَي».
َمْت أَيِْديِهْم، َواللَُّه َعِليٌم ِبالظَّاِلِمنَي». «َوَلن يَتََمنّوه أَبََدا ِبَما َقدَّ

«َوَلـْو تََرى، إذ الظَّـِلُمـوَن ِيف َغَمَراِت اْلَمـْوِت َواْلَمَلـئَكُة 
بَاِسُطوا أَيِْديِهْم أَْخِرُجوا أنفسُكُم».

«اْليَـْوَم تُْجَزْوَن َعذَاَب اْلُهوِن ِبَما ُكنتُْم تَُقولُوَن َعَىل اللَِّه 
َغرْيَ اْلَحقِّ َوُكنتُْم َعْن آيَـِتِه تَْستَْكِربُوَن».

أو تقصرينا يف األعمال الصالحات.
«َحتَّى إذَا َجاَء أََحَدُهُم اْلَمْوُت َقاَل َربِّ اْرِجُعوِن».

«َلَعيلِّ أَْعَمُل َصاِلحاً ِفيَما تََرْكُت». 
ـن َقبِْل أَن يَأِْتـَي أََحَدُكُم  ـا َرَزْقنَـُكم مِّ «َوأَنِفُقـوا ِمن مَّ
َق  دَّ ْرتَِني إَِىل أجل َقِريـٍب َفأَصَّ اْلَمـْوُت َفيَُقـوَل َربِّ َلـْوَال أَخَّ

ـِلِحنَي». َن الصَّ َوأَُكن مِّ
َر اللَُّه نَْفًسـا إذَا َجاَء أََجلَُهـا، َواللَُّه َخِبريٌ ِبَما  «َوَلن يَُؤخِّ

تَْعَملُوَن».
حتى من ينكرون البعث ويقولون:

«َوَقالُـوا أَِءذَا َضَلْلنَا ِيف األرض أَِءنَّا َلِفي َخْلٍق َجِديٍد، بَْل ُهم ِبِلَقاِء َربِِّهْم 
َكاِفُروَن».

كان الجواب عليهم:
َلُك اْلَمْوِت الَِّذي ُوكَِّل ِبُكْم ثُمَّ إَِىل َربُِّكْم تُْرَجُعوَن». «ُقْل يَتََوّفاُكم مَّ

وسيتمنون أن تتاح لهم الفرصة للعودة من جديد كي يعملوا صالحاً.
كما قال الله عنهم:

نَا  «َوَلـْو تََرى إذ اْلُمْجِرُموَن نَاِكُسـوا رُُءوِسـِهْم ِعنَد َربِِّهـْم َربَّنَا أَبَْرصْ
َوَسِمْعنَا َفاْرِجْعنَا نَْعَمْل َصاِلًحا إِنَّا ُموِقنُوَن».

نسأل الله أن يوفقنا للعمل الصالح املقبول عنده، وأن ال يجعلنا ممن 
يبهرهـم املوت وتباغتهم املنية وهم يف دائـرة املقرصين، ويحرشون إىل 

الله وقد فاتتهم التوبة، وضاعت عليهم الفرصة. 
وال حول وال قوة إال بالله العيل العظيم. 


