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المصاذسئ اقصاخادغئ جقح طظعك لفسثاء 
الظسغمغ: ظصعل إلخعاظظا شغ شطسطغظ ظتظ طسضط وجاظاخرون صرغئًا
سجام: لع تثطئ الغمظ سظ شطسطغظ لما تثث السثوان افطرغضغ السسعدي
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خقل زغارته لافصث طساعى الثثطات وتظفغث المحارغع بافطاظئ وطتاشزئ خظساء:

الرئغج املّحاط غعّجه أطني الساخمئ باسجغج الثثطات وخغاظئ 
الطرق والظجول املغثاظغ لاصعغط اقخاققت

 : خظساء
أّكـد الرئيُس املشري مهدي محمد املشاط، 
عىل أهميّة تعزيز مسـتوى الخدمات العامة، 
واالهتمـام بصيانة الطـرق أوالً بـأول، حاثٍّا 
عىل استكمال مشاريع ترصيف مياه األمطار 
والسـيول وتنظيـف القنـوات الجاهـزة من 

األتربة قبل موسم األمطار. 
وخالل قيام فخامته، أمس السبت، بزيارٍة 
ميدانيـة لتفقـد مسـتوى الخدمـات املقدمة 
للمواطنـني يف أمانـة العاصمـة ومحافظـة 
صنعاء، وجه الرئيس املشـاط أمني العاصمة 
ومحافـظ صنعاء ومدراء املكاتـب التنفيذية 
بالنـزول امليداني لالطالع عـىل الواقع العميل، 
وتشـخيص مكامن الخلل وأوجه القصور يف 

بعض املشاريع، والعمل عىل معالجتها. 
واطلـع الرئيس املشـاط ومعه مستشـار 
املجلس السيايس األعىل محمد مفتاح، وأمني 
العاصمـة حمـود عبـاد، ومحافـظ صنعـاء 
عبدالباسط الهادي، ومدراء املكاتب الخدمية، 
عىل سـري تنفيذ مشـاريع الطرق والتحسني 

وأعمال السـالمة املروريـة، وقنوات ترصيف 
مياه األمطار، وغريها من املشاريع الخدمية. 
حلـول  وضـع  رضورة  عـىل  أّكــد  كمـا 
للتخفيف مـن االزدحام املـروري، واالهتمام 
بأعمال السالمة املرورية، والنظافة وتحسني 
املظهـر الجمايل والحضاري للعاصمة صنعاء 

بما يليق بها كعاصمٍة للجمهورية اليمنية. 
وحث الرئيس املشاط عىل توعية املواطنني 
بعـدم رمي املخلفات يف قنـوات ترصيف مياه 
األمطار والسيول؛ كونها تتسبب يف انسدادها 

وتجمع املياه يف األحياء والحارات. 
وشـّدد عـىل رضورة االهتمام بالتشـجري 
وُخُصوصـاً مع بداية املوسـم، والحرص عىل 
تشجري شوارع املدن يف املحافظات، وتشجيع 

املواطنني عىل ذلك. 
وأشاد بما تحّقق من إنجازات عىل مستوى 
النظافة والطرقـات، وحث عىل تكريم املدراء 

الناجحني يف أعمالهم. 
ووّجـه الرئيـس املشـاط أمـني العاصمة 
ومحافظ صنعـاء بتكريم املدراء الناجحني يف 

أعمالهم. 

تظثغٌث وغدإ رجمغ وحسئغ طاعاخض جراء اساصال 
طسامرة غمظغئ طظ وجط الترم املضغ

 : طاابسات
والتنديـدات  الغضـب  حمـالُت  تتواصـُل 
الحـرة  املحافظـات  يف  والشـعبيّة  الرسـمية 
إثـر قيـام السـلطات السـعوديّة، باعتقـال 
ومحاكمـة معتمرة يمنية بعـد رفضها إهانًة 
وجهتها لها رشطيٌة سعوديّة يف مكَة املكرمة، 
وسـط مطالبـات للمملكة باإلفـراج الفوري 
عنها والكـف عن اإلجراءات التعسـفية بحق 

املعتمرين وزوار بيت الله الحرام. 
وتعرضت امرأة يمنية تدعى مروة عبدربه 
ـام  الصـربي «29 عامـاً» لالعتقـال قبـل أَيـَّ
أثنـاء توّجـهها إىل الحرم املكي ألداء مناسـك 
العمـرة، قبل أن تتعـرض إلهانة من رشطية 
عـىل بوابة الحرم قالت لهـا «اليمنيني ما أنتم 
طيبني»، إال أنها ردت عىل تلك اإلهانة بالقول: 

«أنتم يا السعوديّون دّمـرتم بلدنا». 
حقـوق  وزارة  اسـتنكرت  السـياق  ويف 
اإلنسـان يف العاصمة صنعـاء اعتقال النظام 
السـعودّي للمواطنـة اليمنية مـروة الصربي 
من وسـط الحـرم املكي خالل أدائها شـعائر 

العمرة. 
وأوضحـت حقوق اإلنسـان يف بيان، أمس 
السـبت، أن اعتقـال املرأة اليمنية من وسـط 
الحرم املكي انتهاك لحقوق اإلنسان واستفزاز 
ملشـاعر ماليني اليمنيـني، مبينـة أن اعتقال 
مروة الصـربي خـالل أدائها شـعائر العمرة 
جريمـة ويجب تحييد املشـاعر املقدسـة عن 

سـطوة النظام السـعودّي.  وأضافت الوزارة 
أن املـرأة اليمنيـة ردت بعبـارة «السـعوديّة 
دّمــرت بلدنا»، َحيُث وهي تلخص ما يحصل 
عىل مدى 8 سنوات من قتٍل وحصار، مطالبة 
برسعـة اإلفـراج عن مـروة الصـربي وتدعو 
املنظمات الدوليـة إلدانة الجريمـة والضغط 
عـىل النظام السـعودّي؛ بَهـدِف اإلفراج عنها 

ووقف االعتقاالت التعسفية. 
الناشـطني  مـن  اآلالف  عـرب  ذلـك  إىل 
واملواطنـني يف مواقع التواصل االجتماعي عن 
غضبهم جراء توظيف السـلطات السـعوديّة 
رد فعل املعتمرة اليمنية؛ ِمن أجل التنكيل بها 
وتلفيـق تهمة وجود قنابـل لديها، األمر الذي 
يـربّر لها الحكم عليها بالسـجن عاماً كامالً، 
مشـريين إىل أن مثل هذه األحكام تعد انتهاكاً 
بحق األماكن اإلسـالمية املقدسـة يف اململكة، 

وتشويهاً بحق الزائرين لهذه األماكن. 
هاشـتاق»#أطلقوا-اليمنية-مروة- وعّرب 

وحقوقيـون  ناشـطون  طالـب  الصـربي»، 
باإلفـراج  السـعوديّة،  السـلطات  يمنيـون، 
عـن املعتمـرة اليمنيـة، مؤّكـديـن أن جرائم 
السـعوديّة يف اليمـن، ال يمكـن حجبهـا عن 
العالـم بتكميـم األفـواه وإرهـاب اآلخريـن، 
الفتـني إىل أن تلـك الجرائـم وصلـت اليوم إىل 

املشاعر املقدسة. 
وبالتـوازي مـع حملـة التضامـن أصـدر 
االتّحـاد العربـي لإلعالم اإللكرتوني برئاسـة 
الدكتـور صالح امليـاح، أمس، بيـان تضامن 

مـع املـرأة اليمنية التـي اعتقلتها السـلطات 
السعوديّة عىل خلفية رأي. 

وأدان االتّحـاد العربي لإلعـالم اإللكرتوني 
وفروعه يف كافة دول العالم، النظام السعودّي 
وقدمـوا بيان اإلدانة للسـفارة السـعوديّة يف 
العـراق ويف عـدة بلـدان وخاطبـوا الجامعة 
العربيـة واملنظمـات الحقوقيـة واإلنسـانية 

للوقوف مع قضية املرأة اليمنية. 
وطالبـت البيانـات السـلطات السـعوديّة 
برسعة اإلفراج عن املرأة اليمنية، كما خاطب 
االتّحـاد العربي وفروعه يف كافـة دول العالم 
املؤّسسـات الدوليـة واملنظمـات الحقوقيـة 
بتناول هذه القضيـة يف كافة املحافل الدولية 

للضغط؛ ِمن أجل اإلفراج عنها. 
ومع تصاُعِد الغضِب الشعبي لدى مختلف 
رشائـح املجتمع اليمنـي إزاء جريمة اعتقال 
امـرأة يمنيـة يف مكـة بشـكٍل تعسـفي وال 
أخالقي، سـارعت االسـتخبارات السـعوديّة، 
أمس السـبت، إىل نـرش ِملـف تحقيق زعمت 
أنـه تم خالل اعتقال املواطنـة اليمنية «مروة 
الصربي» من داخل الحرم املكي، َحيُث ضمنت 
السـلطات السـعوديّة تهمة االدِّعـاء بوجود 
قنابل يف كيس كان بيد الفتاة لحظة اعتقالها 
مـن داخل الحـرم، وذلـك يف إطـار محاوالت 
سعوديّة تربّر اعتقال املعتمرة اليمنية وفرض 
عقوبات قاسـية بحقها دون وجه حق سوى 
إنها نطقـت بالحقيقـة التي يعرفهـا العالم 

وهو أن السعوديّة دّمـرت بالدها. 

شغما اقجاثئارات السسعدّغئ تطةأ إلى تطفغص اقّتعاطات الئاذطئ لائرغر السصعبئ والفدغتئ: طغطغحغا اقتاقل اإلطاراتغ 
تصُاُض طعاذظًا أطاَم أذفاله 

يف حئعة
 : طاابسات

يف جريمٍة جديدٍة بشـعٍة وغري إنسـانية شـهدتها املحافظاُت الجنوبية املحتّلة، 
أمس السـبت، أقدمت ميليشيا ما يسمى «دفاع شبوة» املوالية لالحتالل اإلماراتي، 

عىل قتل مواطن من أبناء مديرية عتق بدٍم بارد، أمام أنظار أطفاله الصغار. 
وبحسـب مصادُر محليٌة، أمس، فقد قامت عصابات مرتِزقة ما تسـمى «دفاع 
شـبوة» عـىل قتل املواطـن «نـارص محمد الخريبـي» من أبنـاء قريـة «ماس» يف 
محافظـة شـبوة، وذلك أمام منزلـه وتحت أنظار أطفاله بعـد رفضه تفتيش بيته 

دون إذن قضائي. 
وبينـت املصادر أن امليليشـيا التابعة لالحتالل اإلماراتي يف شـبوة نفذت، صباَح 
أمس السـبت، حملة مداهمة واسـعة طالت عرشات املنازل يف قرية «ماس» بعتق، 
َحيـُث تم اعتقال العرشات مـن أبناء القرية خالل تفتيش املنـازل، يف خطوٍة لقيت 

ردود استياء واستنكار كافة قبائل املحافظة املحتّلة. 

صئائُض املعرة تةثد رشَدعا 
بغَع طغظاء «صحظ» لقتاقل 
وتثسع املعاذظني إىل إشحاله

 : طاابسات
جـّددت قبائـل املهرة، أمس السـبت، رفَضهـا القاطَع لصفقة بيـِع أحد املوانئ 
الهامة واالسـرتاتيجية يف املحافظة لصالح االحتـالل اإلماراتي، ورشعنتها من قبل 
حكومـة وبرملـان املرتِزقة، معتربة تمرير صفقة بيع ميناء قشـن، جريمة بشـعة 
بحق الوطن وسـيادته واسـتقالله، ودليل واضـح عىل مدى ما وصـل إليه الخونة 

واملرتِزقة والعمالء من انحطاٍط أخالقي وقيمي رخيص. 
وأّكـدت قبائل املهرة أن هذه الصفقة غري املرشوعة تأتي يف سـياق االسـتهداف 
املمنهـج من قبـل االحتالل اإلماراتي السـعودّي، وامتـداداً ملحاولة السـيطرة عىل 
املحافظـة املطلة عىل بحر العرب والغنية بمخـزون هائل تحت األرض من الثروات 

النفطية واملعدنية. 
واسـتنكر أبناُء املهرة اسـتمرار انتهـاكات حكومة العمالة واالرتزاق للسـيادة 
الوطنيـة وبيع مقدرات اليمن ألعدائه، مبينني أن صفقة بيع ميناء قشـن، جريمة 
جديدة تضاف إىل جرائم العدوان وأدواته بحق اليمن يف املحافظات الجنوبية املحتّلة، 
مؤّكـديـن أن عـىل الجميع إدراك ما وصل إليه الخونة والعمـالء يف تقديم ُكـّل غالٍّ 
ونفيس من ثروات اليمن وبيعها بثمٍن رخيص للمحتّل والغازي، الفتني إىل مخاطر 
وخطورة مخّططات العدوان التي يسـعى إىل تحقيقها، األمر الذي يحتم عىل كافة 
األحرار والرشفاء باملهرة الوقوف صفاً واحداً إلفشـال هذه املخّططات واملشـاريع 

التي تستهدف اليمن أرضاً وشعباً وتحاول نهب ثرواته وخرياته. 
ويف ذات السياق أطلق ناشطون من أبناء محافظة املهرة حملة إلكرتونية رفضاً 
لبيع ميناء «قشن» لالحتالل اإلماراتي، عرب املوافقة عليه وتمريره من قبل حكومة 

وبرملان املرتِزقة. 
ودعا الناشـطون جميع أبنـاء املحافظة إىل املشـاركة يف الحملـة والتغريد عىل 
هاشـتاق «#رفض-يمني-التّفاقية-ميناء-قشـن» التي انطلقت، مساء أمس؛ ِمن 

أجل إفشال صفقات املرتِزقة والغزاة باملهرة. 
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 : خاص
يومـاً تلـو اآلخر تتفـّىش حقيقـُة انتمـاء تحالف 
العـدوان األمريكـي السـعودّي اإلماراتـي إىل املسـار 
الصهيونـي واملرشوع الهدام الذي يديـره كيان العدّو 
وينفـذه أدواتـه يف املنطقـة، َحيُث التحقت السـودان 
مؤّخراً وبصورٍة علنية ورسـمية إىل مستنقع التطبيع 
مع العدّو اإلرسائييل، وبذلك تكتمل الحلقة املكونة من 
دول العدوان والحصار عىل اليمن لتضم مجموعة من 
األنظمة العميلة التي كشـفت عـن قناعها الحقيقي 
بعد سـنوات، وبهذا يتأّكـد للجميع مصـداق ما قاله 
قائد الثـورة السـيد عبدامللك بدرالديـن الحوثي بداية 

العدوان. 
ومع أن مرص واألردن كانتا السـباقتان إىل مسـتنقع 
التطبيع منذ سـنوات عديـدة، إال أن اإلمـارات والبحرين 
واملغرب والسـودان كانت ضمن الوصـول العلني إىل هذا 
املسـتنقع، يف حـني أن الرياض وبقيادة بن سـلمان كان 
«السمسـار» الـذي يجلـب أنظمـة التطبيـع إىل الحضن 
الصهيونـي مـع سـعيه للمحاولـة يف إخفـاء حقيقـة 
ارتماء النظام السـعودّي يف هذا املسـتنقع النتن، غري أن 
الترسيبـات واالعرتافـات الصهيونيـة تؤّكــد أن النظام 
السعودّي قد سبق الجميع يف هذه الخيانة وهذا السقوط 

املـدوي، ليجـد الجميـع نفسـه أمـام حقيقـة ناصعـة 
تؤّكــد أن تحالف العدوان عىل اليمـن جاء بأوامر وإدارة 
صهيوأمريكيـة مبـارشة، فقـد أثبتت اتّفاقـات الخيانة 

األخرية ُكـّل ذلك. 
الريـاض وإن مـا زالت تخفـي حقيقـة التطبيع مع 
كيـان العـدّو، إال أن تصاعـد الترصيحات كفيل بكشـف 
الحقيقة التـي لم تعد مخفية، ويف جديد ذلك رصح وزير 
خارجيـة كيـان العـدّو الصهيونـي إييل كوهـني، أمس، 
بحقيقة تطبيع النظام السعودّي العميل مع كيان العدّو 

الصهيوني. 
وقـال الوزير الصهيونـي كوهني: إن «السـعوديّة 
تـدرك بصورٍة واضحة أن إرسائيل ليسـت عدوتها بل 
رشيكـة لها»، يف تأكيٍد واضح وجيل أن الرياض و»تل 
أبيب» تتخندقـان يف ذات املرشوع املعـادي للمنطقة 
العربية واإلسالمية بشكٍل عام، يف حني كشفت وسائل 
إعالمية صهيونيـة عن حقيقة اللقاءات الكربى التي 
جمعت بني املسؤولني السعودينّي والصهاينة يف نيوم 
ومناطق أُخرى، وجميع تلك املؤرشات تؤّكـد حقيقة 
انخـراط جميـع دول العـدوان عـىل اليمـن يف خندق 

التطبيع والخيانة لألمتني العربية واإلسالمية. 
اإلماراتيـة  العسـكرية  التَحـّركات  خـالل  ومـن 
والسـعوديّة يف الجزر والسـواحل اليمنية بصحبة قوات 

رسيـة تنتمي لكيـان العـدّو الصهيونـي، بالتزامن مع 
توايل اتّفاقيـات التطبيع الخيانية، َفــإنَّ الجميع يدرك 
أن تحالـف العدوان والحصار ومن خـالل ُكـّل عملياته 
العدائية ضد اليمن وانتهاك سـيادته، إنما يعمل جاهداً 
لخدمة الكيان الصهيوني وتثبيت وجوده االسـرتاتيجي 
يف املنطقـة من خالل عسـكرة القواعد والجـزر اليمنية 
وتحويلهـا إىل بـؤر للتواجد الصهيوني العسـكري الذي 
يهدف للسـيطرة عىل طـرق التجارة الدوليـة والتحكم 
باملالحـة وأخـذ أفضلية عسـكرية اسـرتاتيجية تغطي 

املنطقة. 
ويف هـذا الصـدد كان محمـد عيل الحوثـي قد رصح، 
أمـس األول، بالتأكيد عىل أن اتّفاقـات التطبيع الخيانية 
تؤّكــد حقيقـة العدوان عـىل اليمن وأهدافه املشـبوهة 
السـاعية لخدمة كيان العدّو الصهيوني، يف حني يسـتند 
الحوثـي عىل الحقائـق الجليـة عـىل األرض واملتمثلة يف 
تـوايل اتّفاقـات التطبيع الخيانية من قبـل دول العدوان، 
وكذلـك من خـالل التدفق امُلسـتمّر للقـوات الصهيونية 
واألمريكية إىل السـواحل والجزر اليمنيـة تحت يافطات 

قوات «التحالف» ومرتِزقتها. 
ويف السـياق علـق نائـب وزيـر الخارجيـة بحكومـة 
اإلنقـاذ الوطنـي حسـني العزي، عـىل السـقوط األخري 
الذي قام به النظام السـوداني، امللتحق بمن سـبقوه من 

األنظمـة العميلة املعتدية عىل اليمـن واملرتمية يف الكيان 
الصهيوني. 

وقـال العـزي يف تغريدٍة له عـىل تويـرت: إن «الربهان 
يلطخ وجه السـودان بعار التطبيع وهـي يف الوقع ثاني 
إهانة كربى للسودان الشقيق بعد بيع عرشات اآلالف من 
أبنائه لالعتداء عىل شـعبنا اليمني الذي لم يكن ينافسـه 

أحد يف احرتام السودانيني». 
ا،  َوأََضــاَف العزي متسـائالً: «نحن مصدومـون ِجـدٍّ
ونتسـاءل أين الشـعب السـوداني الكريم؟ وكيف وملاذا 

يسمح بسحق عروبته وإسالميته وإنسانيته؟». 
وتأتـي خيانة النظام السـوداني بعد خيانات سـبقت 
من قبـل اإلمـارات والبحريـن واملغـرب، وقبلهـا األردن 
ومرص، يف حني أن السعوديّة كانت بمثابة «الجالب» الذي 
اسـتدرج األنظمة املذكورة إىل حظرية الخيانة والخضوع 
للكيان الصهيوني، وهنـا باتت حقيقة دول العدوان عىل 
اليمـن وأجنداتها وأهدافها واضحـة وضوح العيان دون 
أدنى غبـار، ومع ُكـّل هذه املعطيـات يتأّكـد للجميع أن 
ما قالـه قائد الثورة بدايـة العدوان بشـأن وقوف العدّو 
الصهيونـي وراء هـذا املخّطـط، لم يكن جزافـاً أَو كالماً 
عابراً وإنما حقيقة دامغة أدركها القائد مبكراً وكشفتها 
األيّـام والسـنني ولتكـن عربة ملـن كان له قلـب أَو ألقى 

السمع وهو شهيد. 

بسث غعطغظ طظ إسقن خغاظئ الظزام السعداظغ وجصعذه شغ طساظصع الاطئغع:

تقارير

وزغر خارجغئ الضغان الخعغعظغ غسرتف بالسقصئ السسعدّغئ –«اإلجرائغطغئ» بسث تسرغئات باطئغع تتئ الطاولئ

طع جصعط ضتاغا جثد.. طرضج افلشام غسارب افطط املاتثة حرغضئ 
يف الةرائط املرتضئئ بتص املثظغني

اجامراُر السثوان والتخار غعّثد تغاة 3 آقف ذفض غمظغ طخاب بالسرذان

 : طاابسات
تواصلـت، أمس، جرائُم العدوان األمريكي السـعودّي بحـق املدنيني، وذلك 
عرب اسـتمراِر القصـف وانفجار املخلفات الغادرة، وسـط تنصـل أممي عن 

القيام باملسؤولية. 
وبعد 24 سـاعة من القصف العشـوائي واالنفجارات امُلسـتمّرة ملشـاريِع 
املـوت الغـادرة التي لّوثـت مختلَف املناطـق اليمنية التي اندحـر منها أدوات 
العـدوان واالحتـالل وخلفت 13 شـهيداً وجريحاً يف صعـدة والحديدة ولحج، 
بـارشت القـوات السـعوديّة القصـف عىل مديرية شـدا الحدوديـة يف صعدة 
مخلفـة جريحـني من املدنيـني، فيما عـاودت مخلفات العـدوان االنفجارية 

وظيفتها يف القتل بانفجار خلف جريحني يف الجوف. 
وأماَم االنفجارات امُلستمّرة، أوضح املركز التنفيذي للتعامل مع األلغام، أن 
عدَد ضحايا مخلَّفات العدوان «األلغام والقنابل العنقودية» خالل شهر يناير 
املـايض، بلغ 30 مدنياً، بينهم 14 شـهيداً و16 مصاباً، مبينًا أن عدد الضحايا 
مـن األطفـال جراء مخلفـات العدوان بلـغ 14 طفالً ما بني شـهيد وجريح، 
توزعـت يف محافظات «الحديـدة، صنعاء -نهم، الجوف، صعـدة»، منوهاً إىل 
أنـه خالل األيّـام الثالثة األوىل من فرباير الجاري، وثق املركز سـقوط ما يزيد 
عن عرشة من الضحايا، يف إشـارٍة إىل تصاعد وتـرية القتل يف صفوف املدنيني 

جراء مخلفات العدوان. 
وأمـام املوقـف األممـي املخزي، أوضـح املركز أنه اسـتمر خـالل األعوام 
املاضية بمتابعة األمم املتحدة ووكالتها بشأن توفري األجهزة الكاشفة للقيام 

بتطهري املناطق من مخلفات العدوان، وحتى اليوم لم يتم توفري هذا األجهزة. 
ونّوه املركز التنفيذي للتعامل مع األلغام إىل اسـتمرار منع دخول األجهزة 
الكاشـفة مـن قبل تحالف العـدوان يعترب من االنتهاكات الجسـيمة وعرقلة 
لوصول املسـاعدات اإلنسـانية ومنع عودة النازحني إىل مناطقهم، حسب ما 

نصت عليه االتّفاقيات الدولية. 
وكـّرر املركز التنفيـذي للتعامل مع األلغـام دعوته ومناشـدته للمبعوث 
األممـي إىل اليمن، ورئيـس بعثة األمم املتحدة لدعم اتّفاق الحديدة، ومنسـق 
الشـؤون اإلنسـانية يف اليمـن، بالقيـام بدورهم اإلنسـاني بتوفـري األجهزة 
الكاشـفة لأللغام، محمالً تحالف العدوان املسـؤولية الكاملة إزاء اسـتمرار 
سـقوط أرواح املدنيني جراء اسـتخدامه تلك األسـلحة وبشـكٍل مفرط، ومن 

خالل فرض إجراءات ملنع دخول األجهزة الكاشفة لأللغام. 

 : خظساء
كشـفت منظمٌة محليٌة مهتمة بشئون 
املـرأة والطفل عـن وجود أكثـر من 3000 
طفل مصاب بالرسطان يف اليمن معرضون 
للموت جراء اسـتمرار العـدوان والحصار 

األمريكي السعودّي اإلماراتي. 
وقالـت منظمة انتصاف لحقـوق املرأة 
والطفل يف بياٍن، أمس السـبت، بمناسـبة 
اليوم العاملي ملرىض الرسطان 4 فرباير: إن 
مـرىض الرسطان من األطفال والنسـاء يف 
اليمن يعيشـون يف معاناة طويلة األمد منذ 
8 أعـوام؛ بَسـبِب العـدوان دون أن يلتفت 

إليهم أحد. 
برسطـان  املصابـني  أن  وأوضحـت 
ُمسـتمّر  ارتفـاع  يف  األطفـال  اللوكيميـا 
وبأرقـام مهولـة، َحيُث ارتفعـت الحاالت 

بـني األطفـال مـن 300 حالـة إىل 700 يف 
العاصمة صنعاء، باإلضافة إىل ألف طفل يف 
بقيـة املحافظات نتيجة الحصار والعدوان 
واسـتخدام األسـلحة املحرمـة، مبينـة أن 
ة  انعداَم أكثر من 50 % من األدوية الَخاصَّ

بمرىض الرسطان. 
ولفتت منظمة انتصـاف إىل أن العدوان 
والحصار تسـبب يف حرمان أطفال مرىض 
بالخـارج،  للعـالج  بالسـفر  الرسطـان 
داعيـًة لفتح مطار صنعـاء الدويل للحاجة 
اإلنسـانية، مؤّكــدًة أن مـرىض الرسطان 
وُخُصوصاً األطفـال يعانون من التحديات 
املختلفـة، َحيـُث يجب عليهـم االنتظار يف 
طوابـري طويلـة وقطـع أميـال للحصول 
إىل  باإلضافـة  الرئيـيس،  عالجهـم  عـىل 
املعانـاة االقتصاديـة الكبرية التـي أعاقت 
نتيجـة  عالجهـم؛  وانتظـام  اسـتمرارية 

الحصـار االقتصادي وعدم رصف الرواتب، 
إذ أن معظم عائالت املرىض تصارع لتوفري 
تكاليـف العالج بمـا فيها األدويـة باهظة 

الثمن والسكن واملواصالت وغريها. 
وحملـت «انتصـاف» تحالـف العـدوان 
واإلمـارات،  والسـعوديّة  أمريـكا  بقيـادة 
املسـؤولية عن ُكـّل الجرائـم واالنتهاكات 
ـة األطفـال عىل مدى  بحـق املدنيني َخاصَّ
ثمانـي سـنوات، مطالبـة املجتمـع الدويل 
بتحّمـل  األمميـة  الدوليـة  واملنظمـات 
تجـاه  واإلنسـانية  القانونيـة  املسـؤولية 
االنتهـاكات بحـق املدنيـني، داعيـًة أحرار 
العالم إىل التَحّرك الفّعال واإليجابي إليقاف 
العـدوان وحماية املدنيني، وتشـكيل لجنة 
دولية مسـتقلة للتحقيـق يف كافة الجرائم 
املرتكبة بحق الشـعب اليمني، ومحاسـبة 

ُكـّل من يثبت توّرطه فيها. 

 دول السثوان ضما عغ!!
طخر السئاصئ والسعدان افخغرة وابظ جطمان «الةقب» إلى تزغرة الاطئغع..
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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- 
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اد جععٌد طضّبـفئ إلسادة تأعغض وتحةري تثغصئ وروضئ الرئغج الحعغث الخمَّ

َضعط بالُعــِعغَّئ اإلغماظغئ طآّجساُت الثولئ تعاخُض اتافاَءعا بثضرى جمسئ رجإ وطظاسئععا غآّضـثون تمسُّ

بظ تئاعر غحغث بثور املرأة يف طظاعدئ السثوان والتخار وغبّمظ جععدعا وطساعماعا يف تظفغث الرؤغئ العذظغئ

 : سئثاإلله الثدر:
بـدأت اإلدارُة العامـة للحدائق واملتنّزهات 
بأمانـة العاصمـة صنعـاء، أمـس، يف تنفيذ 
خطتهـا إلعـادة تأهيـل وتشـجري مختلـف 
الحدائـق باألمانة؛ اسـتعداداً إلحياء الذكرى 

السنوية للشهيد القائد.
وأوضـح مدير عـام الحدائـق واملتنّزهات 
بأمانة العاصمة، سمري أحمد عيل حمزة، أن 
اإلدارة العامـة للحدائق باألمانة تبذُُل جهوداً 
مكثّـفـة إلعادة تأهيل وتحسـني وتشـجري 
حديقـة وروضـة الرئيـس الشـهيد صالـح 

الصماد ورفاقه بالسبعني.
التأهيـل  أعمـاَل  أن  إىل  حمـزة  وأَشـاَر 
والتشـجري تتمثـل يف إعادة تأهيل وتوسـعة 

املسـطحات الخرضاء مربعـات الزهور التي 
تتوسـط الحديقة وكـذا تحويض األشـجار 
املثمرة وصيانة شـبكة الـري وأعمدة اإلنارة 

والزينة الضوئية.
ولفـت إىل توجيهـات قائـد الثورة السـيد 
عبدامللك بـدر الدين الحوثـي -يحفظه الله-

، بالتوسـع يف الرقعـة الزراعيـة ُخُصوصـاً 
األشـجار املثمـرة؛ بَهـدِف تحقيـق االكتفاء 

الذاتي.
ونـّوه حمـزة بمـا تحظـى بـه الحدائُق 
قبـل  مـن  بالـغ  اهتمـام  مـن  واملتنَزهـاُت 
القيـادة السياسـية وقيادة أمانـة العاصمة 
التـي تحرص عىل االرتقاء بمسـتوى وجودة 
الخدمـات التي تقدمها الحدائـُق واملتنّزهات 
لزائريهـا، بمـا ينسـجُم مع خطـِط وبرامِج 
الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.

 : خظساء
لألسـبوع الثانـي عـىل التـوايل، تتواصُل 
فعالياُت واحتفاالُت اليمنيني بمناسبة حلول 
جمعة رجب، ذكرى دخول اليمنيني اإلسالم، 
ففي محافظة صنعـاء أحيت مكاتب الهيئة 
العامة لألوقاف واإلرشـاد، واملالية، والخدمة 
املدنيـة، ومحـو األميـة، وصنـدوق النظافة 
والتأمينات،  األحمـر،  والهـالل  والتحسـني، 
وشؤون األحياء، ذكرى جمعة رجب بفعالية 

خطابية وثقافية. 
ويف الفعالية التي حملت شـعار «ُهــِويَّة 
إيمانية وحكمة يمانية»، أشـار مدير مكتب 
الرتبية والتعليـم باملحافظة هادي عمار، إىل 
أهميّة املناسـبة يف تعزيـز ارتباط أهل اليمن 

بالُهــِويَّة اإليمانية. 
وأوضـح عمار يف كلمته التي ألقاها خالل 
الفعاليـة، بأن الدعوات ببدعـة أحياء رجب، 
ة اإليمانية ومحو  محاولة لطمـس الُهــِويـَّ
الشعائر الدينية وتبديلها بُهــِويَّة االنحراف 

واالنسالخ من الدين والعقيدة. 
عـىل  تقـع  التـي  للمسـؤولية  وتطـرق 
والشـباب  النـشء  تجـاه  الجميـع  عاتـق 
وتسـليحهم بالعلـم، والحـذر مـن االنجرار 
خلف الدعوات الهدامة، مؤّكـداً تمسـك أهل 
اليمـن بُهــِويَّتهم اإليمانية يف ظل التحديات 
الناجمـة عن العدوان املرتبـص بهم وباألمة 

اإلسالمية. 
مـن جانبه أشـار مديـر مكتب اإلرشـاد 
وشـؤون الحـج والعمـرة صالـح ناجي، إىل 
عظمـة املناسـبة التـب توثّـق دخـول أهـل 
اليمن اإلسـالم وتذكري أبناء الشـعب اليمني 
بجذورهم الضاربة يف أعماق التاريخ والعودة 
بهم إىل ُهــِويَّتهم اإليمانية اليمنية األصيلة. 
واعتـرب عيد جمعة رجـب، محطة مهمة 
واليمنيـني  املسـلمني  قلـوب  يف  وعظيمـة 

ـة ووسـام فخر لـكل يمني،  بصـورٍة َخاصَّ
تعزز من ارتباطـه بُهــِويَّته اإليمانية، الفتاً 
إىل محـاوالت بعـض التيـارات طمـس هذه 

املناسبة الدينية الجليلة. 
بدوره أشـار يحيى حيدرة يف كلمة أعيان 
وعقـال الحـارات، إىل أهميّة االحتفـاء بعيد 
جمعـة رجـب وغرسـها يف نفـوس األجيال، 
الفتـاً إىل أن االحتفـاء بجمعـة رجـب، يمثل 

نقطة مضيئة يف سماء حياة اليمنيني. 

إىل ذلـك، أقامـت وزارتـا التعليـم الفنـي 
والتدريب املهني، وشـؤون املغرتبني، فعالية 
خطابية بمناسـبة حلول عيـد جمعة رجب 

للعام 1444هـ. 
ويف الفعالية التـي نظمتها وزارتا التعليم 
مـع  بالتعـاون  املغرتبـني  وشـؤون  الفنـي 
صنـدوق تنمية املهـارات، أّكــد نائب وزير 
التعليم الفني الدكتور محمد السـقاف، عىل 
مكانة ذكـرى جمعة رجب يف قلوب اليمنيني 

وإعالن دخولهم اإلسالم طوعاً. 
بالديـن  اليمنيـني  ارتبـاط  إىل  وأَشـاَر 
اإلسـالمي الحنيف منذ فجـر الدعوة ونرصة 
خري املرسـلني محمـد -صىل اللـه عليه وآله 
وسـلم-، موضًحـا بـأن اليمنيـني أوُل َمـن 
استقبلهم النبي -صىل الله عليه وآله وسلم- 
باملدينـة املنـورة، وقدموا وال زالـوا يقدمون 
أرواَحهم دفاعاً عن الدين والوطن والُهــِويَّة 

اإليمانية. 
ولفت إىل املواقف املشـينة لبعض األنظمة 
وهرولتهـم  ـــة  األُمَّ قضايـا  مـن  العربيـة 

للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب. 
مـن جانبـه أّكــد وكيـل وزارة شـؤون 
املغرتبني محسـن محمد فالح ومدير مكتب 
التعليـم الفنـي بمحافظـة صنعـاء عزيـز 
الرجـايل، أن االحتفـال بهذه املناسـبة تذكري 
بفضل اللـه تعاىل عىل أهل اليمـن وهدايتهم 

للدخول يف دين الله أفواجاً. 
حظـي  التـي  الخصوصيـة  إىل  وتطرقـا 
بهـا أهل اليمـن، ومكانتهم عند رسـول الله 
-صلوات الله عليه وآله-، مسـتعرضني عدداً 
مـن أحاديثـه النبوية التي وصـف فيها أهل 

اليمن باإليمان والحكمة. 
واعتربا فالح والرجايل، إحياء جمعة رجب 
ة اإليَمـانية وتوطيد  محطة لتعزيز الُهــِويـَّ
التمسـك بالقيـم واألخـالق السـامية للدين 

وتعاليمه الربانية. 

 : طاابسات
أشـاد رئيُس مجلس الوزراء الدكتور 
عبدالعزيـز صالـح بن حبتـور، باألدوار 
التـي اضطلعـت بهـا املـرأة اليمنيـة يف 
مناهضة العدوان والحصار ومساهمتها 
يف مكافحـة االحتـالل واالسـتعمار عرب 
مشـاركتها يف مختلـف مسـارات العمل 

واإلنتاج. 
جـاء ذلك خـالل اللقاء الـذي جمعه، 
ووزيـر حقـوق اإلنسـان عـيل الديلمي، 
القياديـات  مـن  بعـدد  السـبت،  أمـس 
الحكومـي  القطاعـني  يف  والعامـالت 

واملجتمعي. 
يف  املـرأة  أوضـاع  اللقـاء  وناقـش 
الـوزارات والجهـات الحكوميـة وسـبل 
تعزيـز أدوارها كرشيـٍك ألخيهـا الرجل 

يف البنـاء والتطوير املؤّسـيس بما يف ذلك 
مسـاهمتها الحيويـة يف تنفيـذ الرؤيـة 

الوطنية وبناء الدولة اليمنية الحديثة. 
واسـتمع رئيس الـوزراء إىل رشح من 
املشـاركات عـن أوضاعهـن الوظيفية، 
والقضايا التـي واجهتها املرأة اليمنية يف 
ظل فرتة العدوان بشـكٍل عـام؛ باعتبار 
قطـاع املـرأة مـن أكـرب املترضرين من 
العدوان األمريكي السـعودّي، وتداعياته 
امُلسـتمّرة حتـى اللحظـة، سـواًء كانت 
األرضار بصورٍة مبارشة أَو غري مبارشة. 
عـن  املشـاركات  عـربت  اللقـاء  ويف 
تطلعهـن للمزيـد مـن الدعم واإلسـناد 
الحكومي للمـرأة اليمنية بمـا يعزز من 
أدوارهـا الحيويـة يف املجـاالت اإلداريـة 

والتنموية والتطويرية. 
السـلطات  اعتقـال  اللقـاء  وأدان 

مـروة  اليمنيـة  للمواطنـة  السـعوديّة 
الحكم  عبدربه حسـني الصربي، واصفاً 
عىل مـروة بالظالـم والجائر، واملسـتند 
عىل اتّهامـات كاذبة، مطالبـاً املنظمات 
الحقوقيـة واإلنسـانية الدوليـة بإدانـة 
للسـلطات  التعسـفية  املمارسـات 
السـعوديّة بحق اليمنيـني والضغط عىل 
النظام السـعودّي لإلفراج عـن املواطنة 

الصربي. 
وحث بـن حبتور الحـارضات بإعداد 
مذكرة حول مختلف القضايا التي جرى 
طرحها من قبلهن والرفع بها إىل رئاسة 
الـوزراء للنظـر فيهـا واتِّخـاذ مـا يراه 
مناسـباً إزائها، مؤّكــداً اهتمام القيادة 
اليمنيـة،  باملـرأة  والسياسـية  الثوريـة 
جهـود ودور املـرأة يف الصمـود  مثمنـاً 

والثبات يف وجه العدوان والحصار. 

ضمظ اجاسثادات حسئظا إلتغاء الثضرى السظعغئ لطحعغث الصائث 

لفجئعع الباظغ سطى الاعالغ:

 خقل لصاء جمسه ووزغر تصعق اإلظسان بالصغادغات والساطقت شغ الصطاسغظ التضعطغ والمةامسغ:
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 : طتمث الضاطض:
أّكــد عضو املجلس السـيايس األعـىل بصنعاء 
محمـد النعيمـي، أن القضيـة الفلسـطينية هي 
قضيـة نضـال أمـة، وقضيـة اإليمـان والوجدان 

وأنهار من الدماء والشهداء يف سبيل تحريرها. 
وقال النعيمـي يف كلمٍة له خالل فعالية أقامها 
تنظيـم مسـتقبل العدالـة بالرشاكـة مـع القوى 
الوطنيـة املناهضة للعدوان، يـوم أمس، بصنعاء: 
إن املطبعـني يظنـون أنهـم سـيحّققون نـرصاً، 
لكن هيهـات منا الذلـة والهزيمـة، فاالنتصارات 
الحقيقية هي من يحّققها الشـعب الفلسـطيني 

العظيم بأبطاله من املجاهدين. 
وأضـاف: «نقـول إلخواننـا يف فلسـطني نحن 
ونحـن  قريـب،  بانتصاركـم  وإيَمـاننـا  معكـم 
سننترص وستنترص ُكـّل الشعوب الحرة وتنتفض 
أن خـريي علقـم وأمثالـه  بقضيتهـا»، مؤّكــداً 
األبطـال واملجاهديـن يف اليمـن والعـراق هم من 
يقدمون لنا املشاهد البطولية، والدروس الجهادية 
والتضحيـات التـي لن تأتـي االنتصـارات إال عن 

طريقها. 
وخالل كلمته الرتحيبيـة رحب نائب أمني عام 
تنظيـم مسـتقبل العدالة، فـؤاد عيضـة، بجميع 

الحارضين ُكـّل باسمه وصفته. 
وأّكـد أننا جميعاً نشـرتك يف قضية فلسـطني، 
قضية اإلنسـان والنقطة التي انتقل منها الرسول 
ــة وهي سـبب  إىل السـماء، فلسـطني قضية األُمَّ
ــة؛ ألَنَّها تركت ونسيت،  املآيس التي تعيشـها األُمَّ
ُمشـرياً إىل أنه عندما نرى هـذه العمليات الفدائية 
تتنفس الروح فرحاً لتطهـري هذه األرض املباركة 
األرض التـي تعتـرب نقطـة الوصـل بـني األرض 

والسماء. 
َوأََضـاَف خالل كلمتـه يف الفعالية التي حملت 
عنوان «فلسـطني فرقان الحـق والباطل» نحن يف 
اليمن حّددنـا خيارنا ورزقنا اللـه بقيادة وفتحت 
عيوننا نحو فلسـطني بداية بالشهيد القائد السيد 
حسـني بدر الدين الحوثي ومن بعـده قائد الثورة 
السـيد عبدامللك بدرالدين الحوثـي، مقدمني املزيد 
من الشـهداء والدمـاء، لذلك نحـن يف اليمن ندفع 

ثمـن هذه املواقـف يف مواجهة العـدوان األمريكي 
السعودّي اإلماراتي. 

بـدوره قال ممثـل الجبهـة الديمقراطية خالد 
خليفـة: إن العمليـة الفدائية التي قـام بها البطل 
خـريي علقـم بعملية بطوليـة أعظم علقـم وأثر 
كبـري والتي جـاءت رداً عىل التصعيد واستشـهاد 
فلسـطينيني من قبل العـدّو الصهيوني وحكومته 
اليمينيـة املتطرفـة، سـاخراً مـن حجـم التنديـد 

واملواسـاة التي تلقاهـا العدّو جراء هـذه العملية 
كيـف يتجاهل هؤالء  البطوليـة الفدائية، ُمضيفاً 
حجم الجرائم واملجـازر التي ارتكبها الصهاينة يف 
حق شعب مقاوم يتعرض للقتل بشكٍل يومي كان 
آخرهـا مجزرة جنني والتي خلفت ما يزيد عن 10 

من الشهداء. 
وأّكــد أنـه لم يعـد أمامنا إال توفـري الحاضنة 
املقاومـة لهذا االحتـالل والدفاع عـن حق الوجود 

الفلسطيني والنضال حتى النرص القريب. 
مـن جهته قال ممثل حركة الجهاد اإلسـالمي 
مجدي عـزام: إن االنتماء لهذه القضية لهو رشف 
ــة وكل من  عظيـم منحه اللـه لرشفاء هـذه األُمَّ
يحذو حذو املقاومة وعىل ُكـّل من يصطف بجانب 
املستضعفني، وال يبعد عن فلسطني إال ُكـّل خائن 

لوطنه وأمته. 
وأّكــد خـالل كلمة لـه ألقاهـا يف الفعالية أن 
فلسـطني هي أية الله ومرسى رسوله والحاضنة 
لكل مقـاوم رشيف، وأن جنني هـي معقل الثورة 

وبداية االنتفاضة الثالثة. 
وأَشـاَر إىل أن فلسـطني قدمت كبش فداء لكل 
مـن أراد البقاء عىل كرسـيه وأنتـم تالحظون هذا 
التسـارع للتطبيع مـع العدّو أعطـي مكافأًة عىل 

إجرامه وجرائمه التي يقدم عليها ُكـّل يوم.
ولفـت إىل أن الخارجيـة العربيـة سـارعت إىل 
التنديـد بمـا أقدم عليـه خريي علقم الذي شـاهد 
ويعيـش ما يقوم بـه هذا العـدّو، فقد استشـهد 
جده عىل يد مسـتوطن صهيوني، ُمضيفاً ال يهمنا 
تطبيعكم، ولن نلقي سـالحنا حتى وإن استشهد 

جميع رجالنا وشبابنا، إنه ثأرنا حتى النرص. 
وأّكـد أن اليمن لو تخلت عن فلسـطني ما كان 
هـذا حالهـا ومـا كان ليشـن عليها هـذا العدوان 
األمريكي السـعودّي، إننا نستند إىل جبل عظيم يف 
قضيتنـا ممثل باليمن واليمنيـني، إن الله نارصنا 

نرصاً مبيناً. 
تخلـل الفعاليـة اسـتعراض ربورتـاج حـول 
القضية الفلسـطينية وعدد من الفقرات الشعرية 
الداعمة لفلسـطني وتخيل العرب واألمة اإلسالمية 
عـن قضيتهـم األُم، باإلضافـة إىل أهميّـة الجهاد 

ومكانة املجاهد. 

أخبار

 : طظخعر الئضالغ 
يسـارع النظاُم السـوداني العميـل وإحـدى أدوات العدوان 
األمريكـي السـعودّي عـىل بالدنا يف إعـالن التطبيع مـع الكيان 
املؤقت الصهيونـي، واالرتماء يف أحضانـه واالرتهان ملخّططاته 

وأجندته يف املنطقة. 
وينكشـف السـتار من يوٍم إىل آخر، لتثبت األحداث أن جميع 
املعتديـن عىل الشـعب اليمني تربطهم عالقة صلـة ومحبة مع 
الكيـان الصهيونـي، وبأنهـم ُمَجــّرد أدوات ينفـذون مـا يريد 
الصهاينة وما يخططون له يف املنطقة العربية واإلسالمية، دون 
أي اعتبار للمواقف الداخلية لشعب السودان وأحزابه السياسية 
الرافضـة لقـرارات التطبيع، واالسـتمرار يف قتل أبناء الشـعب 

اليمني الشقيق. 
وكان رئيس ما يسـمى «مجلس السـيادة» السـوداني، عبد 
الفتـاح الربهـان، اسـتقبل الخميـس املـايض، وزيـر خارجية 
االحتالل الصهيوني إييل كوهني يف الخرطوم، وبحث معه «سبل 

إرساء عالقات أمنية وعسكرية مشرتكة».
ويقـول عضو املجلس السـيايس األعىل محمـد عيل الحوثي: 
«إن السـودان يقتل اليمنيني ويسـالم اليهود اإلرسائيليني، وهذا 
هو تحالفهم العربي وليس العربي وهذا هو إرهابهم وإجرامهم 
واضـح للعيان»، داعياً يف تغريدٍة له «جميع األحزاب السياسـية 
يف السـودان إىل إثبات وطنيتها وعروبتها برفض ما يحصل بكل 

الوسائل». 
من جانبـه يؤّكـد الخبري واملحلل العسـكري العقيد مجيب 
شمسـان، أن الكيـان الصهيونـي يسـعى للتواجـد يف القـارة 
ما يف  السـمراء، وأن هـذا يجري عىل أعىل املسـتويات ال ِســيـَّ
املرحلـة التي جرى فيها العدوان عىل اليمن، ُمشـرياً إىل أن ذلك 
كان واضًحـا من خالل املسـارعة من قبل النظام السـوداني، 
ومـن خالل عمليـة االنقالب التي جـرت بالتوافق مـع الكيان 
الصهيونـي وفقـاً للعمليـة السياسـية األمريكيـة التي قادت 
التطبيـع مـع النظـام اإلماراتـي وبقيـة األدوات املشـاركة يف 

العدوان عىل اليمن. 
ويضيـف أن «مما يالحظ عىل النظام السـوداني هي عملية 

املسارعة يف التطبيع مع العدّو الصهيوني يف الوقت الذي يشارك 
فيه بالعدوان عىل الشعب اليمني يف خطوٍة غري مسبوقة». 

وعن أسباب ذلك التسارع يؤّكـد شمسان أن «عملية إعصار 
اليمن العسـكرية دفعـت بالكيان الصهيونـي لترسيع خطوات 
التطبيع مع النظام السـوداني تحـت رعاية إماراتية، وبعد هذه 
الخطـوة كان هناك خطوات تباعاً منها اتّفاقيات مشـرتكة بني 
اإلمارات وما يسـمى بوزير دفاع حكومة املرتِزقة، وجاء بعدها 
اتّفـاق بني وزير دفاع املرتِزقة والحكومة السـودانية ونرش عدد 
من القوات السـودانية ونقل بعض منهـا إىل أماكن أُخرى، كان 
الحديـث يجري حول نقلهـا إىل ميناء املخاء وجزيرة سـقطرى 

وبعض املناطق اليمنية املحتّلة». 
ويواصل شمسـان «جاء بعد ذلك عدد مـن الزيارات املتبادلة 
ما بني النظام السـوداني والكيان الصهيوني، وهذا فيه إشـارة 
وداللـة واضحة بأن الكيـان الصهيوني استشـعر تنامي القوة 
اليمنيـة، وما باتت تشـكله من خطـر عىل مصالحـه وتواجده 
يف البحـر األحمر، ومـدى األهميّة التي تمثلهـا، فانتقل للتعويل 
ا من الزيارات  عـىل الجانب السـوداني، وهذا جانب واضح ِجــدٍّ

املتبادلة والتنسيق املشرتك». 
وعـن ازدواجيـة املعايـري التي يمارسـها النظام السـوداني 
العميل ما كانت لتتم لوال أنها خدمة ألجندة صهيونية يف عدوانها 

عىل الشـعب اليمنـي، وهنا يكـون الحضور السـوداني الذي ال 
ينتمي يف األََساس إىل ذلك الشعب الذي تربطه من اليمنيني الكثري 
مـن العالقات الودية والتاريخية واالحرتام املتبادل، وبالتايل هذه 
التَحـّركات الصهيونيـة مع عدد من الدول املشـاركة يف العدوان 
ًة يف  عـىل اليمن هي تأتي يف تحقيق األجنـدة الصهيونية، وَخاصَّ
اليمن التي باتت تشـكل دائرة التهديـد األوىل عىل كيان االحتالل 
ُخُصوصاً يف ضوء املوضع االسرتاتيجي التي تربطه األهميّة التي 
تقـرأ من زاوية األمن القـوي الصهيوني والتـي يعتربها قضية 

وجود بالنسبة له. 
ويقـول العقيد شمسـان إن تطـورات الواقـع اليمني باتت 
تشـكل تهديدا وجوديـا للكيـان الصهيوني، وخطـرا كبرياً عىل 
ًة يف ما يخـص إمـَدادات الطاقة، ولهذا  املصالـح املعاديـة َخاصَّ
كان التَحّرك الصهيوني يف هـذه الدائرة للبحث عن أدوات بديلة، 
وتجنيـب األدوات املحتضنة ملصـادر الطاقة ثمن االسـتمرار يف 
املواجهة للشـعب اليمنـي، ُمشـرياً إىل أن دول الخليج املتصدرة 
للعـدوان عـىل اليمن تخىش مـن ردة الفعـل اليمنيـة القاصمة 
للمخّططات الجديدة التي ترسـمها أمريـكا وبريطانيا والكيان 
الصهيوني يف ضـوء أزمة الطاقة، وهـو محاولة تجنيب لألذرع 

الخليجية من الرضبات اليمنية. 
وتعترب املسـارعة السـودانية يف التطبيع تتويجـاً للمخّطط 
الصهيوأمريكـي يف املنطقـة ومحاولة لتجنيب دول االسـتكبار 
العاملـي تبعـات الرضبـات اليمنية املسـتهدفة للطاقـة يف دول 
الخليـج املرتهنـة للمـرشوع الصهيونـي وامُلسـتمّرة يف حصار 

الشعب اليمني. 
وما يعزز املخّطط الصهيوني الجديد يف عدوانه عىل اليمن هو 
تحريك القوات اإلريرتية يف محاولة الحتالل جزيرة حنيش، وهذا 
تأكيد واضح بأن العدّو الصهيوني يسعى الستمرار العدوان عىل 
الشعب اليمني عرب أدواته اإلفريقية، بالتزامن مع وصول قوات 
مرصية وصهيونية تحت مسـمى استشـاريني إىل جزيرة ميون 

وميناء املخاء وتسلمها إلدارة العمليات العسكرية هناك. 
ووفقـاً للمعلومات َفـإنَّ التَحّركات املعادية للشـعب اليمني 
تسـعى لتجنيد املزيد مـن األدوات واملرتِزقـة اإلفريقيني لتصدر 

مشهد املواجهة العسكرية مع الشعب اليمني. 

السصغث حمسان: سمطغُئ إسخار الغمظ دشسئ الضغان الخعغعظغ لاسرغع خطعات الاطئغع

أسثاء الغمظ تطفاء إلجرائغض
الظزام السعداظغ شغ التدظ الخعغعظغ..

خقل شسالغئ أصاطعا ظزغط طساصئض السثالئ لطاداطظ طع شطسطغظ

الظسغمغ: املطّئسعن لظ غتّصصعا ظخرًا وظصعل إلخعاظظا يف شطسطني 
ظتظ طسضط وجاظاخرون صرغئًا



6
األحد

العدد

14 رجب 1444هـ..
5 فرباير 2023م

(1582)
استطالع 

 : سئاس الصاسثي 

أدرك الشـهيُد القائـُد حسـني بدرالدين 
الحوثـي -رضـواُن اللـه عليـه- يف وقٍت 
مبكِّـٍر، خطـورَة مـا سـيؤوُل إليـه حاُل 
ــة اإلسـالمية إن اسـتمرت يف غفلة  األُمَّ
ال تقوى عىل املواجهـة حتى باملوقف، ما 
جعله ينطلق باملرشوع القرآني النهضوي 
الذي كانت الرصخة يف وجه املسـتكربين 
نواته الصلبة التي تشـكلت عليها دعائم 

مواجهة األعداء. 
لقـد كان هـذا أول تَحـّرك عميل ناجح 
ــة  قدمـه الشـهيد القائـد النتشـال األُمَّ
مـن واقـع الـذل والهـوان الذي تمـر به، 
وتمثـل بمقاطعـة البضائـع األمريكيـة 
واإلرسائيلية كرتجمة عملية ملوقف العداء 
ألمريكا وإرسائيل، وأئمة الكفر وألد أعداء 
ـــة اإلسـالمية يف هذا الزمـن، ولهذا  األُمَّ
أثبتـت املقاطعـة االقتصاديـة التي ركز 
عليها الشـهيد القائد بشكل كبري عىل مر 
السـنني بأنها أُسـلُـوب نموذجّي وسالح 
ـال ملواجهـة اإلسـاَءات املتكـّرر لتلك  فعَّ
الدول وانتهاكاتها للمقدسات اإلسالمية، 
نتيجـة  األخـرية  الفـرتة  يف  زادت  والتـي 
السـكوت وعدم تبني الشعوب اإلسالمية 
ملنتجاتها؛  االقتصاديـة  املقاطعـة  لخيار 
باعتبارها السـالح املتاح للجميع واألكثر 

إيالماً للدول املنتهكة. 
ويدعـو قائـد الثـورة، السـيد عبدامللك 
الحوثـي، جميـع املسـلمني ألن يوحـدوا 
صفهم ملوقـٍف جامع؛ للضغـط عىل تلك 
الـدول التـي تهيـئ املجال -حتى باسـم 
القانـون -ملثل هـذا االسـتهداف العدائي 
ضد الرسـول، وضد القرآن، وضد اإلسالم 
واملسـلمني؛ ألَنَّ تلك الـدول لو عرفت بأن 
هناك توّجـهاً شـامالً وجامعاً للمسلمني 
جميعـاً، يف العالـم اإلسـالمي والعربـي، 
ملقاطعة منتجاتهم، لرتاجعوا فوًرا؛ ألَنَّهم 
يعرفـون أن املقاطعة تؤثـر عىل وضعهم 
االقتصادي، ُخُصوصاً أن السـوق الكبرية 

ملنتجاتهم هو العالم اإلسالمي. 
 

اجاةابٌئ ضئرية
وحـوَل دعوة قائـد الثـورة للمقاطعة 
االقتصادية لبضائع الدول التي تسمح أَو 
تشجع عىل اإلسـاءة لكتاب الله ولرسول 
اللـه -َصىلَّ اللـُه َعـَليْــِه وََعــَىل آِلـــِه 
يقـول  اإلسـالمية،  وللعقيـدة  َوَسـلَّـَم- 
االقتصـاد  وأُسـتاذ  االقتصـادي  الخبـري 
إبراهيـم  الدكتـور  صنعـاء  جامعـة  يف 
عبدالقـدوس مفضـل: إن دعـوة السـيد 
القائـد حظيـت باسـتجابة كبـرية مـن 
املجتمعـات اإلسـالمية، َومن شـأنها أن 

تسـبب لتلك الدول وعىل رأسـها السـويد 
وهولنـدا والدانمـارك وفرنسـا تأثـريات 
اقتصاديـة كبرية قد تقودهـا إىل االعتذار 
ومنـع تكـرار تلـك اإلسـاَءات، والسـبب 
أن رس تطـور ونمـو دول أُوُروبـا يعتمد 
بدرجة رئيسـة عىل هيمنتها االقتصادية 

وسيطرتها عىل األسواق العاملية. 
وألن رس تلـك الـدول يكمـن يف الهيمنة 
والسـيطرة عىل األسـواق العاملية، يؤّكـد 
مفضـل أن للمقاطعـة االقتصاديـة آثاراً 
كبرية عـىل تلك الدول املصـدرة منها عىل 
سـبيل املثـال هولنـدا والدانمـارك التـي 
تهيمـن عىل سـوق األلبـان ومشـتقاته 
أنه باملقاطعة االقتصادية  عامليٍّا، مؤّكـداً 
لـن تتمّكن تلـك الدول مـن ترصيف ربع 
وسـوف  منتجاتهـا،  نصـف  أَو  ثلـث  أَو 

يتبع ذلك إغـالق مصانع وترصيف عمال 
وانخفـاض الرضائب التـي تحصل عليها 
الحكومـة، والنتيجة تعطيل كبري لعوامل 
اإلنتاج وضعف املداخيل يتبعها مشـاكل 
اجتماعية وسياسـية عديدة، وهذه تعترب 

آثاراً اقتصادية قصرية األجل. 
أمـا عـن الـدول املسـتوردة وتأثـريات 
ذلـك، يوضـح الدكتـور مفضـل أن تلـك 
الـدول سـوف يتبعهـا إنتـاج لتعويـض 
غيـاب منتجـات مطلوبة، وبهـذا تتحول 
إىل نحو السـلع املنتجات املحلية بدالً عن 
املستوردة، والعمل عىل تطوير السياسات 
االقتصاديـة لتنويـع القاعـدة اإلنتاجية 
الوطنيـة واالعتماد عـىل مدخالت اإلنتاج 
املحلية ورضورة العمل عىل تطوير البنية 
التحتية الالزمة لزيـادة اإلنتاج الصناعي 

والزراعي وغريها مـن الخطوات املتصلة 
االخـرتاع،  أُمُّ  فالحاجـة  الجانـب،  بهـذا 
وبطبيعة الحال سـوف تتحـول مداخيل، 
أَو إيـرادات تلـك الدول املسـيئة إىل الدول 
اإلسالمية من خالل زيادة اإلنتاج وتحقيق 

نمو اقتصادي عىل املدى الطويل. 
ويقول مفضـل: إن ذلك مرهون بتوفر 
عـدة عوامـل منهـا: التجاوب اإلسـالمي 
الواسـع من قبل الحكومـات عرب إصدار 
قرارات إلزامية باملقاطعة ومنع االسترياد 
وما شابه ذلك، َوأَيْـضاً التجاوب املجتمعي 
من األرس واألفراد من خالل االمتناع ذاتياً 
عن رشاء سـلع تلـك الـدول، وكذلك نرش 
الوعي إعالمياً بشـكل فردي عرب وسـائل 
التواصل االجتماعي وغريها من وسـائل 
اإلعالم؛ كون ذلك يشـكل ضغطاً واسـعاً 
يشـوه صورة تلك الدول أمام املجتمعات 
اإلسـالمية، والتَحّرك الرسـمي والشعبي 
التمسـك  عـن  وبقـوة  املعـرب  الواضـح 
ويف  اإلسـالمية  للمقدسـات  والتعظيـم 
املقدمة القـرآن الكريم، واإلدانة والرفض 
لهـذا النهـج العدائي الذي تمارسـه عدد 
من الدول الغربية ضد اإلسـالم واملسلمني 
والرمـوز الدينية؛ باعتبار ذلك اسـتهدافاً 
للمسلمني بصورة عامة واليمنيني بشكل 
خـاص، باإلضافة إىل اسـتمرار املقاطعة 
لعـدة سـنوات وإصدار قوانـني مقاطعة 
األمريكيـة  بالقوانـني  شـبيهة  وحظـر 
والغربيـة التي تمارسـها يف حق كثري من 

الدول واألفراد. 
وعـن أثر املقاطعـة ودورهـا اإليجابي 
يف ردع تلـك الـدول عـن اإلقدام عـىل تلك 
الجرائم بحق اإلسالم ومقدساته ورموزه 
وتعريـة ترصفاتها أمـام املجتمع والرأي 
املقاطعـة  أن  مفضـل  يؤّكــد  العـام، 
االقتصادية سوف تجعل تلك الدول تسمع 
صوت املسلمني جيًِّدا وسوف يتم تأديبها 
ا وذلك متـى توفرت  بشـكل قـاس ِجــدٍّ
النيـة الصادقـة واإلراَدة الحقيقيـة لدى 
املسـلمني والتي جسـدها وأقام الحّجـة 
عىل املسـلمني قائد الثورة السيد عبد امللك 
بدر الدين الحوثي حفظـه الله، وال يمنع 
ضعـف التجاوب اإلسـالمي مـن تطبيق 
تلـك املقاطعة عىل مسـتوى اليمن، َحيُث 
يتوقـع أن تحّقق لليمن العديَد من املنافع 

االقتصادية بإذن الله.
 

رؤغُئ الحعغث الصائث
وبشأن املقاطعة االقتصادية وأهميتها 
مواجهـة  يف  وموقـف  كسـالح  الكبـرية 
ــة،  األعمال العدوانية ضد مقدسات األُمَّ
يقول الخبري االقتصادي سليم الجعدبي: 
اللـه  ألعـداء  االقتصاديـة  املقاطعـة  إن 

خئراُء اصاخادغعن غآّضـثون أن المصاذسئ جاسئإ لفسثاء تثععرًا اصاخادغًا غخض إلى َتــّث اإلشقس

املصاذسئ اقصاخادغئ لطمسغؤني..
 جقٌح طظِعٌك لفسثاء
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ورسـوله وأعداء البرشيـة باتت رضورة 
حتمية للتخلص من سيطرتهم ولتصحيح 
أن  وضعيتنـا وواقعنا املخـزي، مؤّكــداً 
لها أهميّة كبـرية أدركها الشـهيد القائد 
يف وقـت مبكـر يف املـرشوع القرآني الذي 
تضمـن رؤية شـاملة متكاملـة، وتناول 
واألحـداث  ـــة  األُمَّ ومشـاكل  الواقـع، 
ــة  وطبيعة الرصاع ومـا تحتاج إليه األُمَّ

يف رصاعها مع أعداء الله ورّكز عليها. 
ترسـيخ  يتطلـب  هـذا  أن  إىل  وأَشـاَر 
ـــة ليكون دافعاً  السـخط لدى أبناء األُمَّ
قوياً لهـم للقيام باملقاطعـة االقتصادية 
ملنتجـات العـدّو؛ ولهـذا حرص الشـهيد 
القائـد عـىل رضورة أن نـرصخ ونرفـع 
شـعارات السـخط التي توحي بسـخط 
املسـلمني عىل أمريـكا و»إرسائيل» ودول 
الكفر املسيئة للمقدسات اإلسالمية، وأن 
تعَي الشعوب اإلسالمية رضورة املقاطعة 
االقتصاديـة لتلـك الـدول، وبهـذا نكون 
استطعنا أن نرضب تلك الدول اقتصاديٍّا، 

ا.  أي باملقاطعة االقتصادية املنهكة ِجـدٍّ
ويؤّكــد أن للمقاطعـة أهميّـًة كبريًة 
َحيـُث  ـــة،  األُمَّ واقـع  مسـتوى  عـىل 
الداخـيل  الوضـع  إصـالح  عـىل  تسـاعد 
ــة بتوجيـه عدائهـا وغضبهـا نحو  لألُمَّ
داخلهـا  يف  فتقـل  الحقيقـي،  عدوهـا 
املشـاكل واملماحـكات ويتعـزز التآخـي 
والتعاون، وتثري السـخط ضـد العدّو بما 
يوفـر حالـة من املنعـة الداخليـة تحمي 
ـــة من العمالـة واالرتـزاق، وتعمل  األُمَّ
عىل ترشـيد االسـتهالك الزائد للمواطنني 
ة فيما يتعلق بالكماليات، وتشـجع  َخاصَّ
الصناعات واملنتجـات املحلية بما يحّقق 
االكتفـاء الذاتي، بحيث نـأكل مما نزرع 
ونلبـس مما نصنع، وتحد من اسـتنزاف 
العمالت الصعبـة وتحد من تراكم الديون 
الخارجيـة، وتسـاهم يف توّجـهنـا نحـو 
بناء واقعنا وتصحيحه وترميمه وتوظف 

أسواقنا يف خدمة شعوبنا ودولنا. 
األمريكيـني  مـن  أعداءنـا  وألن 
واإلرسائيليـني والـدول املعادية لإلسـالم 
واملسـلمني يعتمدون بشـكل أََسايس عىل 
اسـتهالكية  كسـوق  اإلسـالمي  العالـم 
وزراعتهم،  وتجارتهم  صناعتهم  إلنعاش 
يؤّكــد الجعدبـي أن تفعيلنـا للمقاطعة 
االقتصاديـة ضد تلك الدول التي أسـاءت 
للمقدسات اإلسالمية كفيل بأن نرضبهم 
ونؤثـر عليهـم؛ ألَنَّهم ال يسـتطيعون أن 
يتَحّركـوا مـن دون االقتصـاد فهو مهم 
بالنسـبة لهـم، ولهـذا َفــإنَّ املقاطعـة 
الفعلية للبضائـع األمريكية واإلرسائيلية 
والسـويدية والهولندية والدنماركية، لها 
تأثريها الحقيقي ولها نتائجها امللموسة 
عىل كافـة املسـتويات، َحيُث دفـع بتلك 
الدول إىل مراجعة حسـاباتها مع أي قرار 
تتبناه ضد اإلسالم ومقدساته، وتساهم يف 
تاليش سياسة الهيمنة واالستعالء، وترفع 
من شأن اإلسـالم واملسـلمني، ُخُصوصاً 
أن دول أُوُروبا تعتمد بشـكل أََسايس عىل 
العالـم اإلسـالمي، وتنظـر إليه كسـوق 
وتجارتهم  صناعتهم  إلنعاش  استهالكية 
االقتصاديـة  وباملقاطعـة  وزراعتهـم، 
ضدهم،  والتصديري  االستريادي  بشقيها 
يشـري الخبري االقتصادي إىل أن ذلك يؤدي 
إىل تدنـي املعيشـة يف تلك الدول، ويشـعل 
الثـورات، وتنرش الكراهية والحقد ما بني 

الحاكم واملحكوم. 
للمقاطعة  االسـتجابة  موضـوع  وعن 
تلـك  أن  الجعدبـي  يؤّكــد  االقتصاديـة 
االسـتجابة تعد اسـتجابة لله ولرسـوله 
وألعالم الهدى، وهذه االستجابة سيكتب 
اللـه لنا بهـا أجر الدنيـا وثـواب اآلخرة، 
َحيـُث أصبـح أُولئـك اليهـود يتطاولون 
عـىل مقدسـاتنا بعد أن أقدموا عىل سـن 

قوانـني املثلية وخالفـوا القوانني اإللهية 
منـذ أن خلـق اللـه األرض ومـن عليهـا، 
وبدأوا ينتهكون مقدسات اإلسالم بعد أن 
اغتصبوا الحرم املكي واألرايض املقدسـة 
التـي اغتصبـت مـن الكيـان السـعودّي 
والكيان الصهيوني الذي اغتصب املسجد 
األقـىص وفلسـطني، وبعد ذلـك أصبحوا 
اليوم يدنسون القرآن الكريم ويحرقونه، 
املقاطعـة  موضـوع  أصبـح  وبالتـايل 
االقتصاديـة اآلن ليس كجـزء من الحرب 
االقتصاديـة، وإنما اسـتجابة لنـدا الله، 
واليمنيـني دائماً هم من يلبـون نداء الله 
كما قال الرسول محمد -َصىلَّ اللُه َعـَليْـِه 
وََعــَىل آِلـــِه َوَسـلَّـَم-: «اإليَمـان يمان 
والحكمة يمانية»، ولهذا ووفق موجهات 
قائد الثورة السيد عبدامللك الحوثي، تجب 
مقاطعة اسـترياد السـلع مـن الرشكات 
لإلسـالم  واملعاديـة  املسـيئة  والـدول 
واملسـلمني، والتي تضمنت إجراءات آنية 
ومتوسـطة وبعيدة املـدى، منهـا العمل 
عىل تعزيز العالقـات مع الدول املناهضة 

للحمالت املسيئة لإلسالم واملسلمني. 
وبشـأن اإلجراءات والتدابري التي يقوم 
بهـا املواطـن والدولة والقطـاع التجاري 
ضـد اإلسـاَءات املتكـّررة لتلك الـدول، أَو 
أيـة دولـة سـيبدر منهـا إسـاءة للقرآن 
الكريـم والرسـول -َصـىلَّ اللـُه َعـَليْــِه 
وََعــَىل آِلـــِه- أَو تنتهـج نفس التوّجـه 
وتنتهك بأي شكل من األشكال املقدسات 
اإلسالمية وفقاً العتبارات واضحة أهمها 
توّجـه الدول نحو محاربة اإلسالم والعداء 
الواضـح والرصيح لرموزه ومقدسـاته، 
وكذا اإلقدام عىل تلك املمارسات اإلجرامية 
تحت حماية السـلطات الرسـمية يف تلك 
الـدول، يقول الخبـري االقتصادي سـليم 
الجعدبي: إنه يجب عىل املواطن أن يمتثل 
للتوجيهات الربانية التي أطلقها الشـهيد 
القائد وكذلك قائـد الثورة وأن يكون عند 
حسـن ظن رسـول اللـه -عليـه الصالة 

والسالم- أي يقوم باملقاطعة؛ ألَنَّها سالح 
اقتصادي منهك لألعداء. 

وعن واجب الدولة يرى الجعدبي أن يتم 
تحليـل فاتورة االسـترياد وأن يتم إصدار 
قائمة بالسـلع املمنوعة والسلع الكمالية 
العصائـر  منهـا  تمنـع  أن  يجـب  التـي 
واأللبـان وكل املنتجـات التـي تدخل من 
دول العـدوان، باإلضافة إىل إصـدار قرار 
بمنع استرياد تلك السلع االستهالكية من 
تلك الدول املسيئة للمقدسات اإلسالمية. 

أمـا واجب التاجـر يف ظـل التوّجـهات 
مصلحـة  يف  اإلخـوة  قبـل  مـن  األخـرية 
الرضائـب واإلخوة يف مصلحـة الجمارك، 
منهـا إطـالق مجموعة من التشـجيعات 
واإلعفاءات تصل إىل ٥٠ ٪ وكذلك مناشدة 

الحكومة لهم. 
ويف هذا الشـأن يقـول الجعدبي: يجب 
عـىل التجـار أن يتحولـوا باالسـترياد إىل 
ميناء الحديدة للتخفيف من الضغط، يتم 
التكامـل األفقـي بني التجار بـدالً من أن 
يسـتورد ُكـّل تجار مجموعة من السلع، 
يتحولون إىل منتجني، أي يقومون بإنشاء 
كرشكة مسـاهمة من  مشـرتكاً  مصنعاً 
بتوظيـف  ويقومـون  أشـخاص،  عـدة 
الكوادر املحليـة، طاملا مقومات أَو موارد 
اإلنتاجيـة وأبرز هـذه املوارد هـي القوة 
البرشيـة املوجـودة، التـي تقـارب ٨٠ ٪ 
َوأَيْـضاً معظـم مدخالت اإلنتاج موجودة 
منها يتم إنتـاج الطماطم وال يوجد لدينا 
إال مصانـع محدودة للصلصـة، كما يتم 
إنتـاج أجـود أنـواع املانجـو ويصـدَّر إىل 
السعوديّة ودول الخليج ويأتون لنا بقرش 
الفواكـه املسـتخدمة عىل صـورة نكتار 

وصورة أرشبة وعصائر. 
ويشـري الجعدبـي إىل أننـا نسـتورد يف 
العـام الواحد مخلفـات السـيارات أَو ما 
يسمى السيارات املسـتعملة وارد أمريكا 
وأوروبـا، بإجمـايل يصـل إىل ٤٠٠ مليون 
دوالر، موضًحـا أن تلك السـيارات تصدر 

إىل اليمن وهي يف نصف عمرها اإلنتاجي، 
ولذلـك تحتاج إىل سـمكرة ورنـج وقطع 
غيار وكلها مدخالت وعمليات ضغط عىل 
الدوالر، وبالتايل تكون مكلفة عىل فاتورة 
االقتصاد والعملة األجنبية بشـكل كبري، 
كمـا نسـتورد يف العام الواحـد من أوراق 
الحمامات التي تسمى مناديل الحمامات 
بحوايل ٨٤ مليـون دوالر، وهذه بإْمَكانها 
أن تنتـج مجموعـة من املصانـع، وكذلك 
بحوايل ٤٠٠ مليون دوالر، وهذه بإْمَكانها 
مصنـع  أَو  سـيارات،  مصنـع  ننتـج  أن 
تجميـع، وكذلك نسـتورد يف العام الواحد 
مجموعـة مـا يسـمى بأعـالف وأغذيـة 
الحيوانات بإجمايل يصل إىل مليونَي دوالر 
من هولندا، أَيْـضاً نستورد بذرة البطاطا 
ومسـتخدمات الزراعة بحـوايل ٤ ماليني 
دوالر، ومجموعـة مـن البـذور املتنوعـة 

بحوايل مليون وخمسِمئة ألف دوالر. 
ويوضـح أن اليمـن املشـهور عـىل مر 
العصـور بأنـه بـالد الزراعة وذكـره الله 
سـبحانه وتعاىل يف القرآن يتحول إىل بالد 
مسـتورد للبذور التي تعترب من املدخالت 
األََساسـيات وبالتـايل يمكـن االسـتغناء 
عن هـذه املنتجات والتحـول إىل االكتفاء 
وباملقاطعـة  أنـه  إىل  منوًِّهـا  الذاتـي، 
امُلستمّرة والشـاملة نستطيع رضب تلك 
الدول التي أسـاءت للمقدسات اإلسالمية 
اقتصاديٍّا ونكبده خسـائر فادحة تدخل؛ 
بَسـبِبها يف أزمـات ومشـاكل اقتصادية، 
تسـبب لها تدهوراً اقتصاديٍّا قد يصل إىل 

َحــّد اإلفالس. 
ويوضـح الجعدبـي أن إجمـايل واردات 
السـعوديّة مـن السـويد يصـل إىل مليار 
ونصف املليـار دوالر، أما اإلمارات َفـإنَّها 
تتعـدى مليـاراً وِمئتي مليـون دوالر، أما 
عـن واردات املرشوبـات املحرمة كمنتج 
خمر من السـويد خالل الخمس السنوات 
املاضيـة التـي تـم توريدهـا إىل اإلمارات 
يؤّكـد الجعدبي أنه يتعدى ملياَري دوالر؛ 
ولهـذا إذَا أعلنـوا املقاطعـة االقتصاديـة 
وامتنعـوا عـن اسـترياد ذلـك ناهيك عن 
البضائع األُخرى َفـإنَّه يؤثر عىل االقتصاد 

السويدي. 
وفيمـا يتعلـق بامليـزان التجـاري بني 
اليمن والسويد وفق آخر بيانات نرشت يف 
التجارة العاملية، يقول الخبري االقتصادي 
مليـون   ٢٢٫٥ حـوايل  وصـل  الجعدبـي 
دوالر، موضًحـا أن معظـم تلـك الواردات 
هي أخشاب البناء، األخشـاب السويدية 
إىل  باإلضافـة  واألثـاث،  والديكـورات 
القاطـرات مثل رشكة فلفـو، الفتاً إىل أن 
هذا االسترياد املبارش ناهيك عن االسترياد 
الـذي يسـمى السـكندهاند، والـذي يتم 
من دول الخليج، وبالذات من السـعوديّة 
واإلمارات، بالذات القاطرات باإلضافة إىل 

استرياد مجموعة من السيارات. 
ووفـق آخر تقارير أُوُروبيـة أّكـدت أن 
حـاالت اإلفـالس يف الرشكات السـويدية 

وصلت إىل ٣٠ ٪ الكرون السويدي. 
أمـا عـن واردات اليمـن مـن هولنـدا، 
يؤّكــد الجعدبي أن نسـبة تلـك الواردات 
مـن هولنـدا تصـل إىل ٢٢ ٪ أي ما يعادل 
٢١ مليـون دوالر يف العـام الواحـد وهـي 
عبارة عن واردات الحليب ومشتقاته من 
األجبان واأللبان، وبالتايل يجب مقاطعتها 
واالعتماد عىل الحليـب واألجبان واأللبان 
املحلية، ولهذا تكون املقاطعة االقتصادية 
منهكـًة لالقتصاد السـويدي والهولندي، 
ُخُصوصـاً أنهـم يدركـون أن اليمـن عىل 
مرحلـة بنـاء وإعمـار، وبالتـايل سـوف 
نحتـاج الكثري مـن أدوات البنـاء أبرزها 
األخشـاب، باإلضافة إىل املعـدات الثقيلة 
مثل القاطـرات والجـرارات، وهذه تعترب 

منهكًة لالقتصاد السويدي. 
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أجعُأ 
الثاجرغظ

غتغى المتطعري 

التطبيُع مع إرسائيل جريمٌة أعظُم 
من العـدواِن نفسـه؛ ألَنَّ ُكـلَّ جرائم 
العـدوان ومجـازره مـن آثـاِر الـوالِء 

اليهودي وعواقبه املأساوية.. 
واللُه يقول:

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َال تَتَِّخذُوا اْليَُهوَد 
َوالنََّصـاَرٰى أوليـاء، بَْعُضُهـْم أوليـاء 
بَْعـٍض  َوَمْن يَتََولَُّهْم ِمنُْكْم َفِإنَُّه ِمنُْهْم 

إِنَّ اللََّه َال يَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنَي.. 
حتـى وإن زيّن أحذية االسـتعمار 
وبـّرروا  باألعـذار..  جريمتَهـم 
مسـارعتَهم يف خدمة «إرسائيل» بكل 
أنواع الخوف أَو الطمع.. فقد قال الله 

عنهم:
َمـَرٌض  ُقلُوِبِهـْم  ِيف  الَِّذيـَن  َفـَرتَى 
يَُسـاِرُعوَن ِفيِهـْم يَُقولُـوَن نَْخَىش أَْن 

تُِصيبَنَا َداِئَرٌة.
ولـن يتحّقـق لهـم ممـا سـارعوا 
فيهم؛ ِمن أجِله يشٌء.. وغداً سـيظهر 
مـا يُضِمـرون.. وعىل مـا كتموه من 

النوايا سيندمون. 
َفَعَىس اللَُّه أَْن يَأِْتـَي ِباْلَفتِْح أَو أَْمٍر 
وا ِيف  ِمْن ِعنِْدِه َفيُْصِبُحـوا َعَىل َما أََرسُّ

أنفسِهْم نَاِدِمنَي. 
ويف الدنيـا سـتحبط وتفشـل ُكـّل 
أعمالهـم.. وتخيب ُكــلُّ آمالهم.. ويف 
اآلخـرة خرسانُهم أكربُ وعذابُهم أشـدُّ 

وأخزى.. 
ـُؤَالِء الَِّذيَن  َويَُقـوُل الَِّذيـَن آَمنُوا أََهٰ
أَْقَسـُموا ِباللَِّه َجْهـَد إيَمـانِهـْم إِنَُّهْم 
َلَمَعُكـْم  َحِبَطـْت أَْعَمالُُهـْم َفأصبحوا 

يَن.  َخاِرسِ
ولنـا ولهم يقول الله جل شـأنه يف 
كتابـه العظيـم الذي ال يأتيـه الباطُل 

من بني يديه وال من خلفه:
يَـا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َمـْن يَْرتَدَّ ِمنُْكْم 
َعـْن ِديِنـِه َفَسـْوَف يَأِْتـي اللَّـُه ِبَقْوٍم 
يُِحبُُّهـْم َويُِحبُّونَُه أَِذلٍَّة َعـَىل اْلُمْؤِمِننَي 
أَِعزٍَّة َعَىل اْلَكاِفِريَن يَُجاِهُدوَن ِيف َسِبيِل 
اللَِّه َوَال يََخاُفوَن َلْوَمَة َالِئٍم، ذَِٰلَك َفْضُل 
اللَّـِه يُْؤِتيـِه َمْن يََشـاُء  َواللَُّه َواِسـٌع 

َعِليٌم.. 
أيها اليمني املسلم.. 

أنـا وأنـت بـني خياَريـن.. إمـا أن 
نكون مع من سـماهم الله باملرتدين 
عن دينـه.. أَو نكون من املجاهدين يف 

سبيله الذين يحبهم ويحبونه.. 
فاظَفـْر بفضـل اللـه.. تنـُج مـن 
خسـارة الدنيـا وخـزي اآلخـرة.. وال 
تثبيـَط  وال  الالئمـني  لومـَة  تَخـْف 
ـْل يف توجيهـات الله  املرجفـني.. وتأمَّ

العزيز الحكيم.. الواسع العليم.. 
وال حـول وال قـوة إال باللـه العـيل 

العظيم. 

كتابات

سطغ سئث الرتمظ المعحضغ

اإلحسـان إىل اآلخرين وتقديم العون لهم يعترب من أقدس 

األعمـال وقربة إىل رضا الله، ضمن دائـرة األعمال العظيمة 

واملهمة واملسـؤوليات التـي حببها الله إلينـا ورغبنا للقيام 

واإلخالص يف أدائهـا عىل أكمل وجه، ومن يقوم بذلك يرتقي 

إىل من يحبهم الله ويعلوا شـأنه ويؤتيه الله الحكمة وسداداً 

يف القـول والفعـل والتوفيق والتمكني يف األرض، واإلحسـان 

مـن صفـات األنبيـاء والصالحـني من عبـاد اللـه املتقني، 

من يريـد الرفعة يف الدنيـا واآلخرة فليحسـن ويقدم العون 

لآلخرين، ولكي تتسـع دائرة اإلحسـان يف واقعنا حتى نقدم 

الخـري الكثري للمحتاجني يجب علينا توحيـد الجهود وتعزيزها يف واقعنا 

حتى تتسـع هذه الدائرة وتشـمل ُكـّل الناس املحتاجـني للعون وتقديم 

لهم أبسـط مقومات الحياة ولألسف يقل اإلحسان يف ُكـّل شهور السنة 

ويكثـر ويتزايد يف شـهور معينة يف رمضـان مثالً، يكثر عدد املحسـنني 

وفاعـيل الخري ولكن تكون الجهـود قليلة وال تغطي العـدد املطلوب من 

فئات املسـتضعفني والفقراء، وذلك ألسباب كثرية نستعرض عدداً منها 

مـع املعالجات والتوصيات حتى نقدم اإلحسـان بمختلـف أنواعه ألكرب 

عدد ممكن من املحتاجني واملعدمني. 

أوالً: العمـل الفـردي، دائمـاً يكون العمـل الفردي والفئـوي قليال وال 

ـة شـيئا ويزيـد من عمق العنرصيـة والطائفية والحزبية يف  يحّقق لألُمَّ

واقعنا ويكون مخالفاً لتوجيهات الله سبحانه وتعاىل، َحيُث يقول تعاىل: 

(َواْعتَِصُمـوا ِبَحبِْل اللِه جميعـاً َوَال تََفرَُّقوا َواذُْكُروا ِنْعَمـَة اللِه َعَليُْكْم، إذ 

ُكنْتُـْم أعـداء َفأَلََّف بَـنْيَ ُقلُوِبُكـْم َفأصبحتُْم ِبِنْعَمِتـِه إِْخَوانًـا َوُكنْتُْم َعَىل 

ُ اللُه َلُكْم آَيَاِتـِه َلَعلَُّكْم  َشـَفا ُحْفَرٍة ِمـَن النَّاِر َفأَنَْقذَُكـْم ِمنَْها َكذَِلَك يُبَـنيِّ

تَْهتَـُدوَن)، االعتصام هو التوحد والتكاتف وذوبـان الفوارق واالمتيَازات 

ويزيـل العنرصيـة والطائفيـة فيما بني أبنـاء املجتمع الواحـد، ويعمق 

األخـوة اإليمانية الصادقة ويجعلنـا قريبني من كافـة الفئات املحتاجة 

ـة يَْدُعوَن إىل اْلَخرْيِ  للعون، ويقول الله سـبحانه وتعاىل: (َوْلتَُكْن ِمنُْكْم أُمَّ

َويَأُْمـُروَن ِباْلـَمْعـُروِف َويَنَْهْوَن َعـِن اْلـُمنَْكِر َوأُولئك ُهـُم اْلـُمْفِلُحوَن)، 

ـــة بمفهومهـا الواسـع وتعني مجتمعـا قويا متماسـكا يف أعمال  األُمَّ

الخـري واألمر باملعـروف والنهي عن املنكر، وينهانا الله سـبحانه وتعاىل 

عن التفرق واالختالف والتجزؤ والتشتت يقول تعاىل: (َوَال تَُكونُوا َكالَِّذيَن 

تََفرَُّقـوا َواْختََلُفوا ِمْن بَْعِد َما َجاَءُهُم اْلبَيِّنَـاُت َوأُولئك َلُهْم َعذَاٌب َعِظيٌم)، 

مطلوب منا جميعاً أن نوحد أعمال الخري واإلحسـان والبذل وتقديم الرب 

لآلخريـن وتوسـيع نطاقها يف واقعنا، املؤّسسـات والجمعيـات الخريية 

الذيـن يتَحّركون يف شـهر رمضان لتقديـم الوجبات والسـالت الغذائية 

وكسـوة العيد وغريها من أعمال اإلحسـان التي تكون عظيمة وإيجابية 

ولكن لو أن هنالك عمال جماعيا وتبنيها بصورة جماعية مثالً... مرشوع 

إفطار الصائم، ومرشوع تقديم السـالت الغذائية ومرشوع كسـوة العيد 

ومـرشوع عالج املـرىض املحتاجني، السـتطعنا بتكاتف جهـود الجميع 

القيام بعمل عظيم والسـتطعنا تقديم اإلحسـان الذي يعترب واجباً علينا 

وسنسأل أمام الله عن ماذا قدمنا للمحتاجني والفقراء يوم القيامة. 

ثانياً: قلة البذل واإلنفاق، يوجد هنالك إمسـاك لألموال بشـكل عجيب 

وكأننا لن نفارق هذه الحياة، نسعى يف املشاريع املربحة دنيوياً ونتغافل 

ونتعامـى عن املشـاريع التي فيها لله رضا، لو سـألنا أنفسـنا سـؤاال: 

من منـا قد عمـل وجهز مرشوع اسـتثماري لإلحسـان وتقديـم الخري 

للفقراء واملسـاكني وكم عدد هذه املشـاريع املنفذة يف الواقع وكم نسبة 

املسـتفيدين وكم نسـبة اإلحسـان املقـدم?!، الجواب: البعـض لم يفكر 

أبداً يف هذه املشـاريع ويكتفي بدفع الـزكاة فقط التي هي فرض واجب 

كالصالة والصيام والجهاد، ولو تأملنا يف قوله تعاىل: (َمْن ذَا الَِّذي يُْقِرُض 

اللـَه َقْرًضا َحَسـنًا َفيَُضاِعَفُه َلـُه أَْضَعاًفا َكِثـريًَة َواللُه يَْقِبُض َويَبُْسـُط 

َوإَِليِْه تُْرَجُعوَن)، لو أن مسـؤوالً من املسـؤولني والوجاهات، مثالً رئيس 

الدولة يطلب منك أن تسـتضيفه يف منزلك، كيف سـيكون شعورك، كيف 

ستسعى يف تدبري املبلغ كي تعد وجبة الغداء أَو العشاء وتبذل بذال سخيا 

ا ال سـقف له.. ملـاذا حتى تحظـى باحرتام هذا الشـخص وتقديره  ِجـدٍّ

وترفع رأسـك أمام املجتمع بأن فالنا سـيكون ضيفـك.. الله هنا يبحث 

وبسـؤال يصل إىل أعماق أعماق نفسـياتنا، البعض ليس لديه ولكن هنا 

السؤال ألصحاب رؤوس األموال واملشاريع االستثمارية، من يستطيعون 

إقراض الله سـبحانه وتعـاىل (َفيَُضاِعَفُه َلُه أَْضَعاًفا َكِثـريًَة) لو أن إدارة 

املشـاريع يف مؤّسسـتك قدمت لك مرشوعاً سـيكون الربح 

فيـه ال محدود، يفـوق التصور َلَما تـرّددت لحظة واحدة يف 

تمويل هذا املرشوع وألعطيَت هذا املرشوع األولويَة وأوقفت 

ُكـّل مشـاريعك االسـتثمارية األُخرى، وليس هذا فحسـب 

يقول تعاىل: (َواللُه يَْقِبُض َويَبُْسـُط َوإَِليْـِه تُْرَجُعوَن)، والله 

سـبحانه وتعاىل بيده الخري وهنا قدم يقبـض لحكمة؛ ألَنَّه 

هـو من يمسـك األرزاق ويبسـط األرزاق ويرزق من يشـاء 

بغري حسـاب؛ ألَنَّ اللـه هو ابتىل أصحاب األمـوال بهذا املال 

وسيسـألون عنه يوم يقفون بني يدي الله سـبحانه وتعاىل: 

(يَـْوَم َال يَنَْفـُع َماٌل َوَال بَنُـوَن) يف اآليات البينات املحكمـات يبني لنا الله 

أننـا زائلون عن هذه الدنيا ال محالة.. َما الذي سـينفعك يف اآلخرة هو ما 

قدمتـه من أعمال الخري واإلحسـان لعباد الله املسـتضعفني..، الذي أنت 

واحد منهم، سـيكونون شـاهداً عليك يوم القيامة إذَا أعطيتهم وأنفقت 

عليهم وأحسـنت إليهم وسـيكون عكس ذلك يف حـال القبض.. والبعض 

إذَا أنفق وقدم اإلحسان ال يقدمه بالشكل املطلوب، أما يقدم لفئة معينة 

وطائفـة ما وحزب ما ويتحول ذلك اإلحسـان إىل ذنـب؛ وذلك ألَنَّه يوجد 

الفرقة والعنرصية ويفكك النسيج االجتماعي. 

ثالثاً: غياب دور الجانب الرسـمي يف تفعيل وتعزيز أعمال اإلحسـان، 

ومع غياب الرقابة عىل مشـاريع اإلحسان من الجانب الرسمي والسعي 

ه لتوحيد الجهود لكي  لوضع رؤية لتبني وتنفيذ املشـاريع الخريية وتوجَّ

يكـون هنالك تعاون من الجميـع والرقابة عىل تنفيذهـا، بالرشاكة مع 

جميع الجمعيات الخريية واملؤّسسات التجارية املتعددة ورجال األعمال، 

لـكان هنالك إقبال لدعم بشـكل كبـري؛ ألَنَّ بعض التجـار ال يكون عنده 

ثقة يف الجمعية واملؤّسسـة الخريية، وذلك لغياب الرؤية الرسمية يف هذا 

الجانب، البعض سـيقول هنالك هيئة الزكاة، هيئة الزكاة تنفذ مشاريع 

بقـدر ما يجبى من الـزكاة املفروضة يف مصارف حّددهـا الله ووضحها 

وهنالك سـعي لتبني مشاريع اسـرتاتيجية تساعد من تشغيل والتمكني 

االقتصـادي من خـالل تأهيـل القادرين عـىل العمل من فئـات الفقراء 

واملساكني وتشـغيلهم والتعاون يف تكوين أرسة من خالل مرشوع زواج 

املعرسين ويوجد العديد من املشاريع التي تنفذها الهيئة. 

لكـن هنالـك مشـاريع خريية كثـرية تتبناهـا العديد من املؤّسسـات 

ـة خـالل شـهر  والتجـار والـرشكات وأصحـاب رؤوس األمـوال وَخاصَّ

رمضـان املبارك، ومن رضوري دعوتهـم وتكريمهم عىل الجهود املبذولة 

ـة يف مراكز املحافظات والسـعي لتوحيد  خالل األعوام السـابقة وَخاصَّ

هذه الجهود من خالل التعاون بصورة مشـرتكة لتنفيذ مشاريع خريية 

واسـعة خالل شـهر رمضان؛ ألَنَّه شـهر الربكة ويكثر فيه األجر ويزداد 

الثواب ويضاعف فيه اإلحسـان مثالً املطابخ الخريية التي تقدم وجبات 

اإلفطـار وتقـدم السـالت الغذائية وعـالج املرىض املعدمـني.. الكثري من 

أعمال اإلحسـان الذي يقدم بتمويل إما من التجار، يكون ال جدوائية وال 

أثر له؛ ألَنَّه عمل فردي مسلوب التوفيق. 

وأيضـاً دعـوة التجار للتعـاون والتمويل واإلنفاق والبذل يف مشـاريع 

اإلحسـان وكذلك الجهات الرسـمية املعنية هيئة األوقـاف وهيئة الزكاة 

والجهات التي تستطيع دعم مثل هذه املشاريع الخريية. 

ونحن نستبق األحداث؛ وذلك ألَنَّه لم يتبق لشهر رمضان املبارك سوى 

شـهرين فقط، وخالل هذه املدة املتبقية والتي تعترب قليلة يمكن خاللها 

ترتيـب وجدولة األعمال وإعداد املشـاريع املناسـبة واملالئمـة وتحديث 

قواعد البيانات باألرس الفقرية وننصح باملسـارعة يف إنجاز هذه األعمال 

عـىل مسـتوى ُكـّل محافظـة، والعمل وفـق آلية عمل تعـزز َوتدير هذه 

األعمال وترشف عىل أداء الجمعيات واملؤّسسـات الخريية والتشبيك مع 

الجهات الرسمية املعنية وذلك لتذليل الصعوبات والتعاون وسد الثغرات. 

ونقـول كلمة أخرية ملن يسـعون يف اإلحسـان وملن ينفقـون أموالهم 

ابتغـاء مرضاة الله، هنيئـاً لكم األجر الكبري والعظيم من الله سـبحانه 

اِء َواْلَكاِظِمنَي  َّ اِء َوالرضَّ َّ وتعـاىل، َحيُث يقول تعاىل: (الَِّذيَن يُنِْفُقوَن ِيف الرسَّ

اْلَغيَْظ َواْلَعاِفنَي َعِن النَّاِس َواللُه يُِحبُّ اْلـُمْحِسِننَي)، الذين يقدمون بغري 

ٍة أَو تكرب أَو من خـارج النفس كما نقول.. يحـب الذين يقبلون عىل  ِمنـَّ

هذه األعمال بروحية إيمانية عالية وبطهارة نفس وسالمة صدر.

تعتغُث جععد اإلتسان بمفععطه الحاطض لاتصغص 
تضاشض طةامسغ لضاشئ الفؤات المساتصئ
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واهللاُّ ُطاط ظعرِه َولع ضرَه الضاِشرون 
ر غتغى حرف الثغظ ططعَّ

 
 إزاء مـا حصل يف السـويد من حرٍق لنسـخٍة من 
املصحـف الرشيف وما حصل سـابًقا من إسـاَءات 
لنبينـا محمـد -صلـوات اللـه عليه وآله- تـرتّدد يف 
مسامعي أسـئلة كثرية َومنها: ماذا لو قام أحد من 
ــة اإلسـالمية بحـرق التلمود أَو نصوص  أبناء األُمَّ
من كتب اليهود التي يقدسـونها مع عرض مشـهد 
الحدث عىل مرأى ومسمع من شعوب العالم؟ وهل 
سـتمر الحادثة مرور الكرام؟ وهل سيكون املوقف 

من قبل اليهود موقف الصامت واملتفرج! 
أجزم يقيناً بأنهـم لن يتوانوا ولن يهدؤوا إال وقد 
أعلنوها حرباً عىل اإلسـالم َواملسـلمني، بل ستقوم 

الكثـري مـن األنظمـة العاملية وعـىل رأسـها أمريكا 
والغـرب وإرسائيل بعقد املؤتمرات واملباحثـات للنظر يف الحادثة 
واملطالبة بالتحقيق فيها ومالحقة ومحاسبة من قام بالتحريض 

والتنفيذ. 
ـــة اإلسـالمية اليوم  وليـس كمـا هو الحاصـل يف واقـع األُمَّ
غار والهـوان وهي ترى األعـداء التاريخيني  َوالتـي يسـودها الصَّ
لإلسالم واملسلمني يستمرون يف اعتداءاتهم للمقدسات اإلسالمية 
ويعصـون اللـه ويتجـرؤون عليـه ويعتـدون عـىل كتـاب اللـه 
وينتهكـون الحرمات وينقضون العهـود واملواثيق ويكفرون بما 

أنزل الله. 
يقول سبحانه وتعاىل يف محكم كتابه: «قاِتلُوا الَِّذيَن ال يُْؤِمنُوَن 
ِباللَّـِه وال ِباليَـْوِم اآلِخـِر وال يَُحرُِّموَن مـا َحرََّم اللَُّه وَرُسـولُُه وال 
يَِدينُـوَن ِديَن الَحقِّ ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا الِكتاَب َحتّى يُْعُطوا الِجْزيََة َعْن 

يٍَد وهم صاِغُروَن». 
اآليـة الكريمة فيهـا أمٌر إلهـي بقتال الذيـن ال يؤمنون به وال 
باليـوم اآلخر وال يحرمون ما حرم الله ورسـوله وال يدينون دين 
الحـق من الذين أوتوا الكتـاب حتى يعطوا الجزية وهم صاغرون 
أي خانعـون أذالء مسـتكينون، فمـا بالنـا اليـوم نشـاهد من ال 
يؤمنـون بالله وال يدينون دين الحق وهم ينتهكون حرمة القرآن 
الكريم َويعتـدون عىل الدين الحق، يف مشـهٍد رآه ُكـّل العالم وقد 
أظهـروا قاصدين متعمدين اسـتعالئهم وتحديهم واسـتفزازهم 

واستخفافهم بأمة املليار مسلم وأكثر.

يقيناً وبال أدنى شك َفـإنَّنا كيمنيني أحرار نعترب تلك الترصفات 
املسـيئة بمثابة رسـالة من األعـداء وموقف واضـح منهم يعرب 
عن إظهار مشـاعر العداء والحسـد واللؤم لإلسالم 
واملسـلمني وما جعلهم يُقدمـون عىل ذلك الترصف 
ــة العربية  هو إدراكهم بـأن الكثري من أبنـاء األُمَّ
َواإلسـالمية قد انسـلخوا عـن دينهـم وُهــِويَّتهم 
وتركوا كتابهم ونبيهم وراء ظهورهم وأصبحوا من 
دون ُهــِويَّة جامعـة وأنهم لو تمّكنوا لفعلوا أكثر 
من ذلك بالنيل من الدين اإلسـالمي ومن املسـلمني 
أشـد النيل والتوسـع والقتل واالنتهاك، مع أنه من 
املفـرتض بنـا أننا كمسـلمني نحن الذيـن يجب أن 
ننال منهم وأن نغيظهم وأن نطأ أرضهم كما أمرنا 
الله سـبحانه يف قولـه: «َوَال يََطئُـوَن َمْوِطئًا يَِغيُظ 
اَر َوَال يَنَالُوَن ِمْن َعُدوٍّ نَّيًْال إِالَّ ُكِتَب َلُهم ِبِه َعَمٌل  اْلُكفَّ

َصاِلٌح». 
السـؤال الـذي يفرض نفسـه إىل متى سـيظل موقف السـواد 
ـــة العربية واإلسـالمية موقـف املتفرج  األعظـم من أبنـاء األُمَّ
والصامـت واملخزي مـن تلك الترصفـات واملمارسـات التي يراد 
منهـا إيصـال رسـالة إىل األنظمـة اإلسـالمية وشـعوبها بأنهـا 
أضحت يف أدنى مسـتوى من االسـتكانة واالنبطاح والهوان الذي 
يتيـح لقوى الرش والطغيان واالسـتكبار النيـل من وحدة صفها 
وكرامتهـا إن كان ال زال لديهـا بقيـة مـن كرامـة إال من بعض 
الشـعوب واملجتمعـات اإلسـالمية ومنها شـعبنا اليمني العظيم 
صاحب املواقـف املعربة عن الُهــِويَّة اإليمانيـة والقيم واألخالق 
واملسـتجيب للتعاليم اإلسـالمية وقد أبدى موقفـاً مرشفاً أظهر 
حميًة وغريًة عىل كتاب الله الكريم املنهج والُهدى والنور املبني يف 

مسرياٍت اعتُربت األكثر عدداً وعنفواناً وغضباً لله ولكتابه.
 فهل سيسـتمر مسلسـل االنتهاكات والجرائم بحق كتاب الله 
وبحق نبي الله خاتم األنبياء واملرسلني وبحق املقدسات اإلسالمية 
من قبل أعداء الله وأعداء الدين دون أي رٍد عميل وتَحّرك جاد من 
ـة أُخرجت للناس  ــة اإلسـالمية التي أرادها الله خري أُمَّ أبناء األُمَّ

عزًة وسيادًة وكرامة؟!
قـال تعاىل: «يُِريُدوَن أَن يُْطِفئُوا نُوَر اللَّـِه ِبأَْفَواِهِهْم َويَأْبَى اللَُّه 
إِالَّ أَن يُِتمَّ نُوَرُه َوَلْو َكِرَه اْلَكاِفُروَن ُهَو الَِّذي أَْرَسَل َرُسوَلُه ِباْلُهَدى 

ُكوَن».  يِن ُكلِِّه َوَلْو َكِرَه اْلُمْرشِ َوِديِن اْلَحقِّ ِليُْظِهَرُه َعَىل الدِّ

كتابات

المرتجصُئ بغظ جظثان 
الثغاظئ وططرصئ اقرتعان

طظغر الحاطغ 
 

بمختلـف  ًدا  جيـِّ املرتِزقـُة  يـدرُك 
واالنتقالية  العفاشـية  مليشـياتهم 
واإلخوانية أنهم ُمَجـّرد أدوات بأيدي 
واإلماراتـي،  السـعودّي  العدويـن 
يحركونهـم عندما يكونـون بحاجة 
إليهـم لتحقيق مصالحهـم الضيقة 
يف وطننـا ويوقفونهـم إذَا انعدمـت 
املصلحة وسيحتفظ العدّو السعودّي 
والعدّو اإلماراتي بتلـك األدوات رغم 
علمهم بقذارتها وأنهم أقذر منها ما 

ة بهم يمكن  دام وهناك مصالح َخاصَّ
أن يحّققونها باسـتخدام تلك األدوات وفق حسـاباتهم، ومتى ما 
استشعروا أن مرتِزقتهم لم يعد منهم فائدة سيتخلون عنهم فوًرا 
ويتربؤون منهم ويلعنونهم ويحملونهم مسـؤولية انتكاسـاتهم 

َوفشلهم وإخفاقهم. 
تلك حقيقة ليست خافية عىل أحد، وال يمكن أن ينكرها أياً كان 
حتى املرتِزقة أنفسـهم بل يتحدثون عنها ويؤّكـدونها، حال قادة 
املرتِزقة ومجلسـهم ومليشياتهم وما يعيشـونه من أجواٍء ملبدة 
بالرعـب والقلق والخوف والعـار خالل املفاوضـات الجارية التي 
ترعاها سـلطنة عمان الشـقيقة بني وفدنا الوطني ووفد العدوان 
هو حال مخٍز ومرٍز، فرعبهم يزيد ُكـّل يوم وقلقهم يتضاعف ُكـّل 
دقيقة وخوفهم يشـتد مـن نجاح املفاوضات والتوصـل إىل اتّفاٍق 
مبدئي أياً كان شـكله أَو مضمونه؛ ألَنَّهم يعلمون جيًِّدا أن التوقيع 
عـىل أي اتّفـاق إنما يعنـي اإلعالن بانتهـاء دورهم ودنـوا لحظة 

االستغناء عن خياناتهم. 
فأسـيادهم يصفونهـم بالرشعية طوال ثماني سـنوات وأنهم 
السـلطة املعرتَف بهـا دوليٍّا ومع ذلـك تركوهم جانبـاً يف اللحظة 
األوىل التـي تَحّركوا بجدبة للبحث عن مخرج يحفظ ماء وجوههم 
الجافة من مسـتنقع الحرب يف اليمن؛ كون املصلحة التي يريدون 
تحقيقهـا لم تعد بيد مرتِزقتهم؛ وألن وجودهم يف هذه املفاوضات 
يتعارض مـع مصلحتهم فهم -أي السـعودّي واإلماراتي- وصلوا 
إىل قناعـٍة تامـة بـأن وقـف الحـرب يصـب يف مصلحتهـم بينما 
مصلحة املرتِزقة يف استمرار الحرب ولذلك تركوهم جانباً ورضبوا 

برشعيتهم عرض الحائط وذهبوا بأنفسهم لتحقيق مصالحهم. 
ووسـط هذا الواقع بـدأ الكثري من ناشـطي املرتِزقة يدعون إىل 
رضورة قيـام مجلس القيادة املعني من الرياض وأبو ظبي برفض 
أي اتّفـاق يتم اإلعالن عنه بني وفدنا ووفـد العدوان متجاهلني أن 
املعينني يف املجلس هم ُمَجـّرد جنود تابعني البن سـلمان وبن زايد 
ومهمتهم تلقي التوجيهات منهمـا وتنفيذها دون نقاش أَو إبداء 
أدنـى اعرتاض، وحتى لـو افرتصنا أنهم امتلكوا الشـجاعة إلبداء 
اعرتاضهم عىل ذلك فهم يدركون أن الرد عليهم سـيكون بمطرقة 
االرتهـان بإقالتهـم مـن وظائفهـم وحرمانهـم من باقـي موائد 
أسـيادهم التي يتفضلون بها عليهم ولذلك سيكون ردهم عىل أي 
اتّفاق يتم الخروج به سـمعنا وأطعنا خوفاً من مطرقة االرتهان، 
دون أن يفكروا لحظة واحدة أن سـندان الخيانة أشـد فتكاً وقوًة 
من مطرقة االرتهان وهنا أقول لهؤالء الخونة هل سألتم أنفسكم 
ماذا لو اسـتخدم أسـيادكم سـندان الخيانة عليكم وتـم التوقيع 
عـىل اتّفاق يلزمهم بنداً من بنوده عىل تسـليمكم لحكومة صنعاء 

كمجرمي حرب?
وهذا أمر وارد وليس مسـتبعداً فما أنتم فاعلون حينها؟! أليس 
األجدُر بكم أن تتَحّركوا نحو مصالحكم كما تَحّرك أسـيادكم نحو 

مصالحهم دون اكرتاث بكم؟! 
أليـس عودتكم إىل صـف وطنكم وتوبتكم عـن خيانته وانتهاز 
فرصـة العفـو العـام قبـل أن يلغـى خـري لكـم وأرشف لكم من 
تخيل أسـيادكم عنكم ورميكم يف سـلة مهمالتهـم وأكرم لكم من 

تسليمكم لصنعاء كمجرمي حرب!
السياسـة  يف  مسـتحيل  ال  أن  وتعلمـون  أغبيـاء  لسـتم  أنتـم 
فالسياسة قد تجعل ما تعتربونه عندكم مستحيل أن يكون واقعاً، 
وأن ُكــّل مـا يجول بخواطركم من مخاوف قد تجعلها السياسـة 
واقعاً مفروضاً يستحيل الهروب منه فال تحاولوا طمأنة أنفسكم 
بـرساب وبـادروا باختيـار القرار السـليم قبل أن يقّرر أسـيادكم 
بالتضحيـة بما تبقـى منكم يف معبد مصلحته فـال قيمة لكم عند 
عدو اسـتعملكم لكنكم ستسـرتدون قيمتكـم إن عدتم إىل حضن 
وطنكـم فهو مفتوح لـكل أبنائه البارين به والعاقـني له إن تابوا 
فبادروا وتخلصوا من مطرقة االرتهان قبل أن يقع عليكم سـندان 

الخيانة. 

سظثطا غعاجُّ ظزاُم آل جسعد طظ 
ضطمئ سابرة

أطئ المطك الثاحإ 
َجنَّ جنوُن النظام السـعودّي من كلمٍة واحدٍة من وزير اإلعالم 
اللبنانـي عندما وصف الحرب عىل اليمن بالعبثيـة وأقاموا الدنيا 
وأقعدوها واليوم جن جنونهم من جملٍة جاءت كردة فعل طبيعية 
من امرأٍة يمنية بعد أن اسـتفزتها العاملة السـعوديّة وقالت لها 
أنتم اليمنيني غري طيبني فردت عليها: أنتم يا السعوديّون دّمـرتم 
بلدنا فماذا كانوا يتوقعون أن تكون ردة فعل املواطنة اليمنية؟

هـل كانـوا ينتظـرون أن ترد عـىل موظفتهم وتقـول وأنتم يا 
السعوديّون ما فيش أطيب وال ألطف منكم؟

أَو كانوا ينتظرون أن تقول اليمنية وأنتم يا السـعوديّون ونعم 
بكم من جريان ما عمركم أذيتم اليمن؟؟!

لـو كان النظام السـعودّي فعالً لم يحارب اليمـن حربا عبثية 
ولـم يدّمـر اليمن ملا كان انزعـج ُكـّل هذا االنزَعـاج وبالغ يف ردة 
فعلـه تجاه كلمات صدرت كتعبري عـن رأي من مواطنة يمنية أَو 

مواطن لبناني.
هـم يخافون قول الحقيقية ويحاولـون تغيريها عرب إعالمهم 
الزائـف املدفوع له ماليني الـدوالرات للتضليل، هـذا النظام الذي 
ا وإن كان  يهتز عرشـه مُلَجـّرد كلمـات عادية هو نظام هش ِجـدٍّ
يحاول إظهار أنه قوي فهو من داخله أوهن من بيت العنكبوت. 

فقمة الضعف أن يسـتعرض عضالته عىل امرأة يمنية ضعيفة 
جاءت لتعتمر وكانت ردة فعلها طبيعية بعد أن سـمعت املوظفة 

السعوديّة تسيئ لليمنيني بشكٍل عام. 
قرداحـي رجـل لـه مكانتـه االجتماعيـة وشـهرته وأرعبتهم 
كلمته؛ ألَنَّ له شـعبيّة وجماهري محبة سـيؤثر عليهم رأيه، لكن 
ملاذا يا ترى بالغوا يف ردة فعلهم تجاه امرأة يمنية بسيطة ال حول 
لها وال قوة وال تملك أية شـعبيّة وال أية جماهري سيتأثرون بها؟ 
ما الـذي يخيفهم من هـذه الجملة أَو من تلـك القناعة التي هي 

وجهة نظر ألي إنسان رجالً كان أَو امرأة؟
ويف هذا رسـالة للعالم بأن املرأة اليمنية تمتلك عزة ونخوة إباء 
فطري ال يمتلكها الكثري ممن يظنون أنفسهم رجاالً وهم ُمَجـّرد 

ذكور يمسـحون األجـواخ ويحملون املباخر يف بـاب أمراء النفط 
ويمتدحون أمراء آل سعود ويصفون املهفوف بالفارس يف مشيته 
ويصفون نظام آل سـعود بالنظام الطيب األخوي وهم يرون بأم 
أعينهم األشـالء تتناثر والدمـار والخراب طال ُكـّل يشء جميل يف 
اليمن حتـى املالعب واآلثار السـياحية وصاالت العـزاء واألفراح 
واملـزارع والجسـور والطرقـات واملباني الحكومية واملؤّسسـات 
اإلعالمية ومنازل املواطنني وحتى مراكز املكفوفني لم تسـلم من 
قصفهـم وغدرهم ومـع ُكـّل هذا يسـتنفرون ويزعلون من قول 

كلمة أنتم سبب دمار اليمن!!
متناسـني جرائمهم بحق اليمنيني مـن قبل ١٠٠ عام يف تنومة 
ُمـروًرا باغتيال الشـهيد الحمـدي وختاًما بالعـدوان العلني عىل 
اليمن يف ٢٦ مارس ٢٠١٥م والذي ارتكبت فيه جرائم لن ينسـاها 
اليمنيون ولن ينساها التاريخ وسيظل ثأرنا من هذا النظام قائماً 
ولـن يهدأ حتى نرى العدالة اإللهية تتحّقق يف قيادات وأركان هذا 
النظام الجائر املؤذي الذي لم يرتك أي بلد إسـالمي حتى تتدخل يف 
شئونه الداخلية وعمل عىل سفك دماء أبنائه وزرع الفتن املذهبية 
التـي تدّمـر ُكـّل بلـد تدخلوا فيها مـن العـراق والبحرين وليبيا 
وسوريا وفلسطني واليمن وحتى إيران، وحتى عىل املعارضني من 
أبناء نجد والحجـاز نراهم يقمعون األصـوات ويصدرون أحكام 
اإلعدامـات عـىل ُكـّل من كتـب كلمة ضدهـم وكأن ذواتهم يشء 

مقدس غري قابلة للنقد.
إنـه نظـام مستنسـخ مـن النظـام الذي هـو أوهن مـن بيت 
العنكبوت وهو شـبيهه يف ُكـّل يشء، ولكـن النقطة الهامة التي 
غابـت عن هذا النظـام الذي لطاملـا قتل عـرشات اليمنيني ظلماً 
وعدوانـاً وأخفى يف سـجونه مئـات اليمنيني وتعرضـوا للتعذيب 
واإلهانـة والظلم بأن سـجن وامتهـان كرامة املـرأة اليمنية التي 
ذهبت بكل أمن وأمان ألرض الحرمني الرشيفني ستكون عواقبها 
ا حتى عىل سـري املفاوضات الجارية، فنحن شـعب  وخيمـة ِجـدٍّ
غيور عىل األرض والعرض ولسنا ممن أصبحوا بال رشف وال غرية 
مـن آثار تدجينهم بالحرب الناعمـة وغزو عقولهم حتى أصبحوا 

مسلويل الرشف والكرامة واملشاعر. 
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سطغٌّ إطاُم السثل والتص
الحتات حاا*

الهجوِم املتواِصِل من فضائيات بعد 
آل سعود التي تبث من مَرص، 

ًة قناتَي «صفا» و»وصال» عىل  َخاصَّ
اإلَمـام عيل بن أبي طالب، قّررُت أن أكتَُب 

مقاالً عن ثاني أهم رجل يف اإلسالم بعد 
رسول الله -صىل الله عليه وآله وسلم- 

كي أحاول قدر ما استطعت التصديَّ 
للعصابة الوهابية األشد تطرفاً وهي 

عصابُة آل سعود التي تحتل الحجاز منذ 
290 عاماً. 

 
سطغ إَطـام السثل بسث رجعل اهللا -خطى اهللا سطغه 

وآله َوجطط-
تقريـر لألمـم املتحدة صادٌر عـام 2002م اعـرتف بأن أعدل 
حاكم عىل وجه األرض منذ خلق آدم إىل اآلن هو اإلَمـاُم عيل بن 
أبي طالب، لكن آل سـعود دفعوا 50 مليار دوالر لألمم املتحدة؛ 
كي ال يتم نرش هذا التقرير، وبمليارات آل سعود تم التكتم عىل 

هذا التقرير. 
يعـادي اليهـود وأتباُعهم اإلَمــاَم علياً؛ ألَنَّه طـرد أجدادهم 
يهـود خيرب، والجميع يعلم بـأن اإلَمـام علياً هـو قائد معركة 
خيـرب ضد رش خلق اللـه اليهود ويف هذا اليوم قال عنه رسـول 
الله: «اليوم ألعطني الراية لرجل يحبُّ اللَه ورسـوَله ويحبُّه اللُه 
ورسولُه»، عيل بن أبي طالب الذي قال له رسول الله: «أنت مني 
بمنزلة هارون من موىس إال أنه ال نبي بعدي»، وقال رسوُل الله 
لإلَمـام عيل: «ال يحبك إالَّ مؤمن وال يبغضك إالَّ منافق»، وجميع 
ـابيـني منافقني؛ ألَنَّهم يكرهون اإلَمـام عيل بن أبي طالب  الوهَّ
الذي نام يف فراش رسـول الله يوم تجمع فيه كفار قريش لقتِل 

رسول الله. 
فمـن دافع عـن الرسـول مثـل اإلَمـام عـيل بن أبـي طالب 
الـذي ُولد بالكعبة ولم يسـجد لصنم؟؟ عيل بـن أبي طالب أول 
من أسـلم.. عيل بن أبـي طالب أول من آمن برسـول الله.. عيل 
بـن أبي طالـب أول مـن حّقق أول نـرص لإلسـالم حينما كان 
اإلسـالم ضعيفاً حينما قـال عمرو بن ود «مـن يبارزني منكم 
يا مسـلمون» فخرج اإلَمـام عيل صغري السـن ليبارز عمرو بن 
ود بطـل الكفـار وهزم عمرو بن ود وألقـاه عىل األرض فبصق 
ابـن ود عـىل اإلَمـام عيل فشـد اإلَمــام عيل عمرو بـن ود من 
عـىل األرض وأعطاه سـيَفه ليبارزه مرًة أُخـرى ويقتله يف املرة 
الثانية.. عيل بن أبي طالب الذي أعطى ُكـّل الصالحيات للقضاة 
كي يحكمون بالعدل فهل شاهد أحٌد قاضياً يحكم لغري الحاكم 
إالَّ قايض اإلَمـام عيل الذي حكم لرجل عىل غري ملة اإلسالم ضد 
اإلَمـام عيل ولم يحكم لصالح اإلَمـام عيل فأي عادل أنت يا عيل 

يا إَمـام العدل يا أعدل حاكم عرفته البرشية. 
 

سطغ إَطـام التص بسث رجعل اهللا -خطى اهللا سطغه 
وآله َوجطط-

اإلَمــام عـيل بن أبـي طالـب كان رمَز الحـق ومـا زال رمُز 
الحق رغم حرب التشـويه التي يتزعمها آُل سـعود ومرتِزقتهم 
وعمالؤهـم وإعالمهـم ملحاولـة تشـويه صـورة إَمــام الحق 
املضيئة.. عيل الذي شهد له ُكـّل املسلمني يف عهده بأنه لم يضع 
لبنـة عـىل لبنة -أي طوبة عـىل طوبة- أَو لم يبن جـداراً واحداً 
لنفسه وهو خليفة املسـلمني وكان مرتبه الشهري مثل مرتب 
الجندي وهو الحاكم الوحيد يف العالم الذي لم يدخر مليماً واحداً 

وعرف عنه العفاف. 
سـئل ابن العاص ذات مرة عندما تريـد أن تصيل فهل تصيل 
خلـف عيل أم معاوية فقال أصيل خلـف عيل؛ ألَنَّه إَمـام املتقني 
فقالـوا وعندما تريد أن تأكل قال أكل مع معاوية؛ ألَنَّه يأكل ما 

لذ وطاب. 

لقـد أوشـك اإلَمـام عـيل عىل قتل ابـن العاص لكنه كشـف 
عـن عورته فرفض اإلَمـام عيل قتلـه؛ ألَنَّ إَمـام الحق لم يقتل 
ضعيفـاً قط وكان يعرف عنه أنه ما صارع أحداً إالَّ رصعه وما 
قاتل أحداً إالَّ قتله َوأوىص قضاته بعدم أخذ أموال من أحد وكان 
يخصص مرتباً مرتفعاً للقايض؛ كي ال يرتيش.. َوهذا ما تفعله 
اآلن الدول األُوُروبية ودول الغرب، حيُث إن أعىل مرتبات يف هذه 
الدول هـي للقضاة حتى يكون قرارهم مسـتقالً.. عيل بن أبي 
طالب الذي عاش فقرياً واستشـهد فقـرياً وعرف أنه كان يرقع 

ثيابه لبيك يا إَمـام الحق يا خري أئمة أهل األرض. 
 

املةطُج السسضري اقطعي وخراسه طع اإلَطـام سطغ
منـذ تعيني عمر بن الخطاب البـن آكلة أكباد البرش والياً عىل 
دمشـق وهو يعد العدة لخالفة املسـلمني ولـو بالقوة ولو قتل 
ُكــّل املسـلمني فهـذا املجرم هـو رأس الفتنة يف اإلسـالم وهو 
مفرق املسـلمني وهو الذي قال: أتباعي سنة وأتباع عيل شيعة، 
وهـو من ورث الحكم البنه املجرم يزيد قاتل سـيد شـباب أهل 
الجنة وهو الذي دس السـم لإلَمـام الحسن وهو قاتل عرشات 
ـابيـون أفضل من  اآلالف من املسـلمني ولألسـف يعتـربه الوهَّ
اإلَمـام عيل بل ويعتربون يزيد أفضل من اإلَمـام الحسني وربما 
يفّضلون أبا سفيان عىل رسول الله فمن يقارن بني اإلَمـام عيل 
وابـن آكلة أكباد البرش هو يقارن بـني الحق والباطل أَو يقارن 
بـني الجنـة والنار.. ومعلـوم أن ابن آكلة أكبـاد البرش كان من 
الطلقاء هـو وأبوه وأحفاده ولو لم ينترص املسـلمون ما دخل 

هؤالء اإلسالم. 
لقد اشـرتى ابُن آكلة أكباد البرش الذمَم باملال الذي جمعه يف 
عهد عثمان بن عفان ورغم امتالكه جيشـاً وكان يعلم بحصار 
عثمـان لكنـه تخاذل عن ذلـك؛ ألَنَّه كان يحلـم بالخالفة.. لقد 
أعطى عثمـان بن عفان ُكـلَّ الصالحيات للمجلس العسـكري 
األمـوي كـي ال يحكم أحـد من خـارج بنـي أُمية ولذلـك كان 
معاوية بن أبي سـفيان وسـعيد بن العاص وعمرو بن العاص 
وابن الحكم هم زعماء املجلس العسـكري األموي الذين حاربوا 

اإلَمـام علياً؛ ألَنَّه أقصاهم من مناصبهم وقال قولته املشهورة 
«رش الـوزراء مـن كان ملن قبلك وزيراً» لقد قتـل ابن آكلة أكباد 
البرش عرشات اآلالف من املسـلمني كي يصـل للخالفة، ويقول 
تعـاىل: «َمن َقتََل نَْفًسـا ِبَغرْيِ نَْفـٍس أَْو َفَسـاٍد ِيف اْألَْرِض َفَكأَنََّما 
َقتََل النَّاَس َجِميًعا»، فما بالُكم بمن دس السم لسيد شباب أهل 
الجنة اإلَمـام الحسن ووّرث الخالفة البنه القاتل الفاجر املجرم 
يزيد؟! فال تجوز املقارنة بني ابن آكلة أكباد البرش واإلَمـام عيل 

بن أبي طالب. 
ولـوال رصاُع املجلـس العسـكري األمـوي مـع اإلَمــام عيل 
لفتحت ُكـّل بالد العالم يف عهده وهناك مقولة شـهرية لإلَمـام 
عـيل «ما معاوية بأدهى مني لكنه يغـدر ويفجر ولوال كراهية 

الغدر لكنت أدهى أهل األرض». 
لقـد خـاض املجلُس العسـكري األمـوي حروباً عديـدة؛ ِمن 
أجل إقصاء اإلَمـام عيل عن الخالفة، ولو اسـتمر حكم اإلَمـام 
ا أرسى وعبيداً للصهاينة  عيل وأحفاده ما ظل املسـلمني َحـاليّـٍ

وللغرب. 
ـابيـني يقولون: ال يجوز الخروج عىل الحاكم لكنهم  إن الوهَّ
يخالفون ذلك؛ ألَنَّهم يخرجون عىل أعدل حاكم عىل وجه األرض 

بل ويفضلون ابن آكلة أكباد البرش عىل أعلم أهل األرض. 
لقـد حـاول األمويون تشـويه صـورة اإلَمـام عـيل من عهد 
معاويـة إىل عهد مروان الحمار آخر حكام بنـي أُمية ومع ذلك 
ظـل اإلَمـام عـيل مصباحـاً ينري قلـوب ُكـّل املؤمنـني وحاول 
ـابيون والسلفيون وكل أتباع اليهود تشويه صورة اإلَمـام  الوهَّ
عـيل لكنهم كلما هاجموا اإلَمـام علياً كلما زاد حب املؤمنني له 
وصدق قول الشـاعر حني قال: «اصرب عىل كيد الحسـود َفـإنَّ 

صربك قاتله فالنار تأكل بعضها أن لم تجد ما تأكله». 
 

سطغ أسطط أعض افرض بسث رجعل اهللا 
قال اللـه يف كتابه: «َوتَِعيََها أُذٌُن ُواِْعيٌَة» ودعا رسـوُل الله أن 
تكوَن أُذَُن عيل واستجاب الله لدعوة رسوله وكان عيل هو سيد 
الفصحـاء وكان ُكـّل كالمه حكمة للناس فإذا كان الخرض هو 
ـة موىس َفـإنَّ اإلَمـام علياً هو أعلم أهل  أعلـم أهل األرض يف أُمَّ
ـة محمد -َصىلَّ اللُه َعَليِْه َوعىل آِلــِه َوَسـلََّم- وهو  األرض يف أُمَّ

الذي قال «النفس التي وعدت بماء ال تعطش». 
كتـاب نهـج البالغة قرأته ثالثـة مرات وكل مـرة أتعلم أكثر 
ـابيون بأن هذا الكتاب محرَّف لكني وجدته كالماً  وقال يل الوهَّ
مـن نور عيل نـور وعلم عيل علم وهدي عـيل حتى أنني فضلته 
عـىل جميـع الكتب التـي قرأتها وهـو الكتاب الذي قـرأت فيه 
ًة النصيحة للمسـلمني بأن ال يأكلوا  نصائـح اإلَمـام عيل َخاصَّ
َكثرياً وقوله يف ذلك شجر الربية أصلب عوداً وصدق اإلَمـام عيل 
فذهبـت ايل الصحـراء وقطعت جذع شـجرة بصعوبة وقطعت 

جزع شجرة من األرض التي تروي دائماً باملاء بسهولة. 
كنـت أتمنـى أن يعود بـي الزمن طفـالً ألحفظ كتـاب نهج 

البالغة حفظاً؛ ألَنَّ التعلم يف الصغر كالنقش عىل الحجر. 
لقـد بحثـت يف العديد مـن محافظات مرص عـن كتاب نهج 
ـابيني  البالغة فلم أجده وعندما سألت عن نُدرته قالوا يل: إن الوهَّ
اشـرتوا هذا الكتـاب من جميع املكاتب يف مـرص وأحرقوه لكن 
بفضل الله وجدت نسخة واحدة من كتاب نهج البالغة بمكتبة 
الحسـني بالقاهرة وحمدت الله؛ ألَنَّني قـرات هذا الكتاب؛ ألَنَّه 

زادني ُحبَّا عىل حب اإلَمـام عيل الذي أحبه منذ صغري. 
ـابيون بأن اإلَمـام علياً واإلَمـام الحسن واإلَمـام  يقول الوهَّ
الحسـني لم يخوضوا حروباً؛ ِمن أجل اإلسـالم وأنـا أقول لهم: 
إن اإلَمـام علياً هو من َحمى ِحمى اإلسـالم يف نشـأته وحافظ 
عىل تقاليد اإلسـالم ولـوال األمويون املجرمون القتلة السـتمر 
حكم أحفاد اإلَمـام عيل للمسـلمني وما هزم املسلمون قط وما 
احتلت أراضيهم وال اسـتطاع اليهود زرع فصيل لهم يف اإلسالم 

ـابيون وكل فروعهم.  وهم الوهَّ
لقد ارتكب األمويون أبشـع املجازر بحق آل بيت رسـول الله 
ة تسميم اإلَمـام الحسن وقتل اإلَمـام الحسني وأطفالهم  َخاصَّ

لكن سرية اإلَمـام عيل وأحفاده ستظل منريًة لكل املؤمنني.
وأختـم مقايل بحديث رسـول الله لإلَمـام عـيل: «ال يحبك إالَّ 

مؤمن وال يبغضك إالَّ منافق». 

* كاتب مرصي
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 : طاابسات

شيّعت جماهريُ جنني، ظهر السبت، جثمان 
الشـهيد عبد الله سـميح قاللـوة (26 عاماً)، 
الذي ارتقى إثر إطالق جنود االحتالل الرصاص 

عليه قرب حاجز حوارة مساء أمس األول. 
ونقل جثمان الشـهيد من مستشفى رفيديا 
يف نابلـس، إىل املستشـفى الرتكـي يف طوباس، 
ومـن ثَـمَّ إىل مسـقط رأسـه يف قريـة الجديدة 

جنوب جنني. 
وألقت عائلة الشهيد النظرة األخرية عليه يف 
منزلها بالجديدة، بحضور والدته وزوجته التي 

أنجبت طفالً قبل شهر واحد فقط. 
ونقـل جثمان الشـهيد إىل مسـجد الجديدة 
الكبـري ألداء صـالة الجنـازة عليـه، ومـن ثـم 

مواراته الثرى يف مقربة القرية. 
ولـف جثمان الشـهيد بالعلم الفلسـطيني، 
فيمـا رّدد املشـيعون هتافـات الفداء للشـهيد 
االحتـالل  مـن  واالنتقـام  بالثـأر  ومطالبـة 

واملستوطنني. 
وبالتزامن مع التشييع، عم اإلرضاب الشامل 
ُكـّل املؤّسسـات واملدارس واملحال التجارية يف 

بلدة الجديدة حداداً عىل روح الشهيد. 
وباستشـهاد الشـاب قاللـوة يرتفـع عـدد 
الشـهداء الذين ارتقـوا يف الضفـة املحتّلة منذ 
مطلـع العـام إىل 36 شـهيداً بينهـم 8 أطفـال 

وسيدة. 
مـن جهتها، شـّددت الناشـطة السياسـية 
انتصار العواودة، عىل أن الشـعب الفلسـطيني 

يبـدع يف مقارعـة االحتـالل الصهيونـي بمدن 
ومناطق الضفة الغربية. 

وأَشـاَرت العواودة يف ترصيح صحفي إىل أن 
االحتالل يسـعى لتهجري الشـعب الفلسطيني 
من أرضه، ويسـعى السـتهداف أبناء الشـعب 
يف جميـع املناطـق، منبهـة إىل تواصـل جرائم 

االحتالل وتطرفه بحق الفلسطينيني. 
ولفتـت إىل أن حكومـة االحتـالل املتطرفـة 
تتمـادى وتمعن يف قتل الشـعب الفلسـطيني، 
للكيـان  مسـتقبل  يوجـد  «ال  أنـه  مضيفـة 
الصهيوني عىل أرض فلسطني وهم إىل زوال». 

يُذَكـُر أن قوات االحتالل تواصـل انتهاكاتها 
وجرائمها بحق أهـايل الضفة الغربية والقدس 
املحتّلة، وصّعدت مؤّخراً من سياسة سفك الدم 

الفلسـطيني، إىل جانب االعتقاالت واملداهمات 
امُلستمّرة. 

األول مـن العـام الجـاري  وشـهد الشـهر 
استشهاد 35 فلسطينيٍّا بينهم 8 أطفال وسيدة 
مسـنة، برصاص جيش االحتـالل الصهيوني 
واملستوطنني.  وسـجلت محافظة جنني العدد 
األكرب من الشهداء منذ بداية عام 2023 بواقع 

20 شهيداً. 
يف املقابـل، ال تـزال املقاومـُة الفلسـطينية 
تتصدى لجرائم االحتالل، وتصّعد من عملياتها 
ضـد جيـش االحتـالل واملسـتوطنني، وبلغت 
ذروتهـا يف العمليـة النوعيـة التـي وقعت قبل 
ـام يف القدس املحتّلة وأسـفرت عن مقتل 8  أَيـَّ

مستوطنني وإصابة آخرين. 

 : طاابسات

أّكـد رئيُس كتلـة «الوفاء للمقاومة» 
النائب محمد رعد أن «أعداءنا يحاولون 
تحويـَل االسـتحقاق الرئـايس يف لبنان 
إىل ِمنصة لإلمسـاك برئيس للجمهورية 
مرشوعهم  ويستكمل  سياساتهم،  ينفذ 

لتضييق الخناق عىل املقاومة». 
وشـّدد رعد عىل «أننا لسـنا نحن من 
يعّطـل البلـد، وإنمـا الـذي يعّطله، هو 
من يضـع يده عليـه بنقـده ومصارفه 
وسياسـاته وحصاره وعقوباته، ويمنع 
تأتـي  وأن  إليـه،  الكهربـاء  تصـل  أن 
املساعدات إىل الشعب اللبناني»، الفتاً إىل 
أن «األزمة التي يعيشـها لبنـان، تُخرج 

أصواتـا تحت عنوان «لم نعـد نحتمل»، 
وهذه األصوات تـزرع التثبيط واإلحباط 
عند النـاس، وتخدم مرشوع العدّو الذي 
يريـد لهـا أن تنتـرش لتسـهم يف تعديل 

موازين القوى». 
وتوّجــه رعـد إىل بعـض اللبنانيـني 
قائـًال: «من يريـد أن يـرصخ فليرصخ 
حتى يشبع، فنحن مطمئنون أن شعبنا 
لن يرصخ؛ ألَنَّه رشيـك معنا يف املعركة، 
كما أننا لسـنا مجموعة منفصلة عنهم 

ونفرض إرادتنا عليهم». 
وأضاف: «من يقول إن املقاومة ترهن 
طائفـة وتأخذ البلد إىل املكان الذي تريد، 
َفـإنَّنا نقول لـه بأننا يف املقاومة رهائن 
تطلعـات الناس وخياراتهـم، واملقاومة 
جاهـزة ملا تتطلبـه هـذه التطلعات من 

تضحيات». 
ورأى أن «األزمة التي نعاني منها اآلن 

يف لبنان، ليس سـببها فقط سياسـات 
خاطئـة من حكومـات سـبقت، وإنما 

الـذي أّججها وأشـعل فتيلهـا، هو قرار 
املقاومـة  إضعـاف  بَهـدِف  أمريكـي؛ 
مـرشوع  عّطلـت  بعدمـا  وإسـقاطها، 
التطبيـع الشـامل يف املنطقة، وحرشت 
بعـض الـدول، وانتـرصت عـىل العـدّو 
اإلرسائييل عـام 2006م، فذهبوا باتّجاه 
مـا يملكونه من سـالح أال وهو سـالح 
النقـد بعد فشـلهم بعـزل املقاومة عن 
وبفـرض  سـمعتها،  وتشـويه  بيئتهـا 
عقوبـات عىل من يُنسـب يف الخارج أنه 
يمدها برشايني مـن املال والدعم وما إىل 
هنالك، فعملوا عىل إضعاف النقد، ورفع 
سـعر العملـة الصعبـة وكل األسـعار، 
فضالً عـن العمل عىل تحميـل املقاومة 

مسؤولية ُكـّل حصل ويحصل». 

سصَإ احائاضات سظغفئ طع طصاوطني.. صعاُت اقتاقل 
الخعغعظغ تظستُإ طظ سصئئ جرب طثطفًئ 13 إخابئ

 : طاابسات
انسـحبت آلياُت كيان االحتـالل الصهيوني 
السـبت، مـن قريـة عقبـة جـرب بأريحـا بعد 
سـاعات مـن عملية عسـكرية شـنتها قوات 
بينهـم  مواطنـني  إلصابـة 13  أَدَّت  االحتـالل 
إصابتـان خطريتـان ودمـار واسـع يف منازل 
املواطنـني التـي حارصتها بحثاً عـن عدد من 
الشبان، باإلضافة إىل املزاعم باعتقال عدد من 

املطلوبني. 
وكانت قـواُت االحتالل حارصت أحد املنازل 
يف مخيم عقبـة جرب بأريحـا، وأطلقت قذائف 

باتّجاه املنزل املحـارص بحّجـة تواجد منفذي 
عملية «البقعة» التي وقعت قرب أحد املطاعم 

مؤخراً». 
عـدد  بارتفـاع  طبيـة،  مصـادُر  وأَفـادت 
اإلصابات إىل 13 بينهـا اثنتان خطريتان خالل 
مواجهـات مع قـوات االحتالل التـي اقتحمت 

مخيم عقبة جرب يف مدينة أريحا. 
وقالت مصادر صحفية: إن «قوات االحتالل 
التـي حارصت أحد املنازل يف مخيم عقبة جرب، 
تنادي عـرب مكربات الصوت عىل فلسـطينيني 
لتسـليم أنفسـهم، فيما رد مقاومون بإطالق 

النار». 

وأوضحت املصادر الصحفية، أن اشتباكات 
عنيفة تـدور يف املنطقة بـني مقاومني وقوات 

االحتالل التي تحارص املنزل املستهدف. 
بـدوره، قـال اإلعـالم العـربي: «إن عمليـة 
خطـرية جرت يف أريحـا، َحيُث تحـارص قوات 
الجيـش منـزل منفـذ عمليـة «البقعـة» التي 

وقعت قرب أحد املطاعم مؤخراً». 
قـوات  قامـت  األحـداث  هـذه  أعقـاب  ويف 
االحتـالل بإغـالق مداخل مخيـم عقبة جرب يف 
أريحـا، فيما وصلت تعزيزات عسـكرية كبرية 
لقوات االحتالل التي تقوم بعملية عسكرية يف 

املنطقة. 

الةماعُري الفطسطغظغئ يف جظني تحّغع جبمان 
الحعغث سئث اهللا صقلعة

العشاء لطمصاوطئ: الصراُر افطرغضغ أحسض شاغَض افزطئ يف لئظان

الةعاُد اإلجقطغ: تخاُسُث 
الةرائط الخعغعظغئ غاططَُّإ 

تخسغَث السمض املصاِوم
 : طاابسات

أّكـدت حركُة الجهاد اإلسـالمي، السبت، أن قامت 

به قـوات العدّو الصهيوني يف عقبـة جرب بأريحا من 

عدوان سـافر عىل شعبنا الفلسـطيني وتُعد جريمة 

بكل معنى الكلمة. 

وقال املتحدث باسـم حركة الجهاد اإلسـالمي عن 

الضفـة الغربية طارق عز الدين: إن «عدوان االحتالل 

عـىل أهلنا يف عقبـة جرب من إصابـات خطرية وهدم 

للبيـوت واعتقاالت ودمار تصعيد سـافر يسـتوجب 

وقفة جدية لتعزيز صمود أهلنا لرد العدوان». 

َوأََضـاَف عز الدين: «إن تصاعد جرائم العدّو بحق 

ا، ولن يرهبنـا أَو ينال من عزيمة  شـعبنا خطري ِجـدٍّ

شـعبنا، وال يمكن السكوت عنه، لذلك يتطلب تصعيد 

العمل املقاوم يف ُكـّل مكان». 

يشـار إىل أن قوات العـدّو نفذت عملية عسـكرية 

يف عقبـة جرب بأريحا أَدَّت إلصابـة 13 مواطناً بينهم 

إصابتـان خطريتان، ودمار كبـري يف منازل املواطنني 

بعـد محارصتها لعدة سـاعات، ليعـرتف العدّو فيما 

بعد بفشـل عمليتـه يف اعتقـال املطلوبـني يف عملية 

إطالق النار قرب أحد املطاعم قبل أسبوع. 

تماس: ظتغغ الحئاَب 
املصاوم الثي أربك جغَح 

اقتاقل يف طثغط سصئئ جرب
 : طاابسات

وّجـه الناطـُق باسـم حركـة املقاومة اإلسـالمية 

حماس، حازم قاسـم التحية للشـباب املقـاوم الذي 

تصدى ببطولة وبسالة القتحام االحتالل ملخيم عقبة 

جـرب بمدينـة أريحـا، وخاض اشـتباك مسـّلح أربك 

جيش االحتالل، وأفشل أهدافه من اقتحام املخيم. 

وقال قاسم يف ترصيح صحفي: «إن قوات االحتالل 

عجزت عـن اعتقال املقاومني حسـب اعرتاف جيش 

العدّو نفسـه»، الفتاً إىل تمّدد حالة الفعل املقاوم عىل 

طول مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية وعرضها. 

وأّكـد أن «مقاومة أهايل وشباب الضفة تؤّكـد عىل 

أن الثورة املتعاظمة ستسـتمر حتـى تحقيق أهداف 

الشعب الفلسطيني بالحرية واالستقالل». 
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ضطمئ أخغرة

الُعثظئ والثساغاُت املشِرضئ
ـاب الحاطغ د. شآاد سئثالععَّ

األيّـاُم  هـذه  تجـري 
مفاوضاٌت صعبٌة بني حكومة 
باعتبارها  صنعـاء؛  يف  اإلنقاذ 
السـاحة  يف  طـرف  أهـمَّ 
اليمنية يف الوقـت الحايل وبني 
السـعوديّة؛ باعتبارها زعيمَة 
تحالـف العـدوان الـذي شـن 
حرباً ظاملة عىل اليمن، وهناك 
مـؤرشات تشـري إىل إْمَكانيـة 
تمديد الُهدنة ملدة ستة أشهر، 
وتمديـد الُهدنة لن يتـم إالَّ إَذا 
تم القبول برشوط صنعاء التي تشمل املوافقة عىل رصف 
املرتبـات من ثـروات البـالد، وتوسـيع رحـالت الطريان، 
وفتح ميناء الحديدة السـتقبال كافة السفن، وحل قضية 
األرسى لـدى الطرفني، وهذا يجُب أن يكـوَن معلوماً لدى 

كافة أبناء الشعب اليمني. 
ولكـن امللفـَت كلَّما جـرى الحديـُث عن ُقـرِب االتّفاق 
عىل تمديـد الُهدنة نرى األبواَق التابعـَة لحكومة املرتِزقة 
والتـي هي ليسـت طـرف يف املفاوضات الجارية تسـارع 
لبت الدعايـات املغرضة واالشـاعات الكاذبـة عن طريق 
تنـاول معلومـات مغلوطة عـن ما يجـري يف املفاوضات 
ومخرجاتهـا؛ وذلك بَهدِف التشـويش عليهـا، إضافة إىل 
محاولة إقالق الرأي العام يف املناطق املحّررة، ودفع سكان 

تلك املناطق للضغط عىل الوفد املفاوض.
ومـن تلـك الدعايـات تناول خـرب وصول مبالـغ مالية 
ـة باملرتبات، وهذا  كبرية إىل البنـك املركزي بصنعاء َخاصَّ
غري صحيح؛ ألَنَّ االتّفـاق لم يُعَلْن بعُد، ومن غري املنطقي 
أن يتـم الحديـث عن وصـول أمـوال قبل إعـالن االتّفاق، 
ولكـن الهدف من ذلك هو محاولة لإليحاء بأن املرتبات قد 

وصلت وأن حكومة اإلنقاذ ال ترغب يف رصفها.
ويف شـائعة أُخرى تنـاول مرتِزقة العـدوان أخباراً عن 
موافقـة صنعـاء عىل إخـالء مناطـق الحدود الشـمالية 
مـن القوات العسـكرية والسـالح الثقيل بعمـق أكثر من 
ثالثني كيلو مرتاً لضمان أمن السـعوديّة، وهذا أَيْـضاً غري 
صحيـح؛ ألَنَّ التفاوض يف هذه املرحلـة متعلق بالجوانب 
لة إىل مرحلة  اإلنسـانية فقط، وأية مواضيع أُخـرى مؤجَّ

التفاوض السيايس بني كافة األطراف. 
وهناك دعاياٌت َوشائعات كثرية وعديدة تبث عن طريق 
إعالم املرتِزقة وأبواقه املختلفة تتناول القضايا الرئيسـية 
يف املفاوضـات أَو التفاصيـل املتعلقـة بتنفيـذ الـرشوط 
املذكورة سـابًقا؛ ونتيجًة لذلك يجب عىل الشـعب اليمني 
أن ال يصـدق أيَة معلومة لم تصـُدْر عن حكومة اإلنقاذ أَو 
عن مصدر رسـمي مفـوَّض للحديث عن تمديـد الُهدنة، 
كما يجُب عىل الشـعب التحيل بالصـرب والحكمة والوثوُق 
بالقيـادة الثورية والسياسـية التي تحـرُص عىل تحقيِق 
مصالحـه وضمان حقوقه، وذلك حتى نتمّكَن من تفويِت 
الفرصـة عىل األعداء الذين يعملون ليَل نهاَر إلثارة الفتنة 

يف البالد. 

شاذمئ سئثالمطك إجتاق 

ديٌن جديٌد يناسبُهم بصناعة صهيونية، 
خطط أمريكية وتنفيذ سعودّي خصويص 

للمسلمني وليس غريهم. 
عليـه  يحصـل  مقـام  أعـىل  فـالديـن 
اإلنسـان يف األرض أَو يف السماء، فال جنة 
لعالم ال يعرف الدين وال يؤمن بكتاب الله 

ونبيه. 
مراتـب الدنيـا ال تقـاس عليهـا منازل 
اآلخرة، وال نسـتطيع أَيْـضاً أن نقول: إن 
ُكــّل علماء الدين قد حصلـوا عىل مكانة 
عاليـة يف الداريـن، فـكل األمـور مرتبطة 
بالقرآن الكريم، استهداف كالم الله ونبيه 
محمد -صلـوات الله عليه وآله- ليس من 
الوقت القريب، يسـخرون ُكــّل أوقاتهم 
يف سـبيل ُصنـع األحاديـث التـي تخـُدُم 
مصالحهم ثم ينسبونها للرسول األعظم، 
لينالوا طائلَة ما صنعوه وانطلت عىل كثرٍي 
من املسلمني بأنها أحاديُث نبوية مع أنها 

ال تتوافُق مع كالم الله. 
 قد تسـأل نفَسـك: ِلَم ُكــّل ذلك! ومنذ 

متى؟ 
ولنا أن نفكـر يف اإلَجابَة وأن نبحث عن 

األسـباب وأن تكـون لدينـا نباهـة دينية 
واجتماعية. 

رصاع دينـي الجـذور وجحـود يهودي 
يتعـرض التصالـك باللـه ليصـل لباطـن 
عقلـك واختبار مدى تمسـكك باإلسـالم، 
مسـريَة  ويديـرون  بمعقداتـك  يعبثـون 
عاملك بشـعارات؛ بهدف طمس الُهــِويَّة 
اإليمانية ونـزع الخوف من الله، أن تكون 
حياتك ومماتك لله هـو ما ال يرغبون به، 
أن تجاهد وتتوكل عىل الله وتنرص أي قائد 
يرفض االحتالل الصهيوني يف دولة عربية 
إسـالمية يفشـل مخّططاتهم املرسـومة 

منذ الحروب العاملية. 
صانعـو  وهـم  للسـالم،  يْدعـون  ِلـَم 
الجرائم؟ لَم يسلبون املواطن الفلسطيني 
سـالحه وأرضه وماله ويسـتبيحون دمه 
ويعتقلونه يف سـجونهم ويجرعونه أنواع 

العذاب؟
ألن السـالم ُخدعٌة يصدقهـا الجاهلون 
الذيـن ال يحاولـون الخـروَج مـن دوامة 

الجهل التي تنص عىل أن:
 املحتـّل هـو املنقـذ والراعـي للسـالم 
وابن الوطن هـو صانع الحـروب والعدّو 
الرئييس؛ لذا فإن مغـزى الفتنة الطائفية 
يف  بريطانيـا  نفذتهـا  التـي  واملناطقيـة 

اليمن، هو االقتتاُل الداخيل واالنشغاُل عن 
القضايا األساسية. 

يختـارون االسـتحماَر والتبعيـَة التـي 
تُخِضُع الشعوب لالسـتعمارات األُوُروبية 
ال يميزون بني حـق وباطل رغم الوضوح 
والتأييد اإللهي ألنصار الله ودينه، الجهل 
الذي يجعل من اإلنسان إمعة أين نهايته؟

ظلم الجاهل لغريه بعدم تبينه للحقائق 
تصديـق ُكـّل ما يأتي بـه العدّو من خالل 
أبواقـه التي تتصنع اعتناقها اإلسـالم وال 
يبحـث عن حقيقـة ما ينسـبونه للطرف 

اآلخر دون تقيص حقيقة ما يحدث. 
صنـُع االختالفـات بالطائفيـة وتعـدد 
املذاهب يف البلـد الواحد ما هو إال مخّطط 
يهودي بامتيَاز واملناَداة بحرية املرأة التي 
ــة اإلسالمية  تسـعى لتجريد نسـاء األُمَّ
مـن األخـالق والديـن هـي الغايـة التـي 
وهبتها لهم فتيـات أصغت لثقافة غربية 

ال تنتمي للدين اإلسالمي.
إن التَحـّرك ملواجهـة الحـرب الناعمـة 
والحـرب البـاردة يف هذه املرحلـة واجٌب، 
ُل املسؤولية ونرش  ويجب عىل الجميع تحمُّ
الوعـي ومواجهـة الثقافـات املغلوطـة، 
فاملرأة الصالحة هي التي تنشـئ األجياَل 

َة بمسرية القرآن.  الجهاديَة املؤتمَّ

بالعسغ ظشادُر طااعَئ الةـعضبالعسغ ظشادُر طااعَئ الةـعض


