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خالل لقائه مفيت الديار اليمنية

الــــــبــــــيــــــضــــــاء  حمــــــــافــــــــظــــــــة  يف  الـــــــــــــــعـــــــــــــــدوان  مبـــــــخـــــــلـــــــفـــــــات  امــــــــــــــــــــــرأة  اســــــــتــــــــشــــــــهــــــــاد 



لرفع  الدولي  بالتحرك  يطالب  النواب  لرفع مجلس  الدولي  بالتحرك  يطالب  النواب  مجلس 
سوريا على  الظالم  األمريكي  سورياالحصار  على  الظالم  األمريكي  الحصار 

العون  يد  لمد  اليمن  استعداد  يؤكد  العون الحوثي  يد  لمد  اليمن  استعداد  يؤكد  الحوثي 
يعيقنا الحصار  ويؤكد:  والتركي  السوري  يعيقناللشعبين  الحصار  ويؤكد:  والتركي  السوري  للشعبين 



تتصغص لروغارز غسطط الدعء سطى ظعإ البروة السمضغئ وتعرغئعا إلى السسعدغئ
المعاذظغظ طــســاظــاة  غفاصط  ــثن  س شــغ  افجــمــاك  أجــســار  ــفــاع  ارت
الئترغئ ـــروات  ـــب ال بــتــمــاغــئ  ــرجــمــغــئ  وال الحسئغئ  الــمــطــالــئــات  ــةــثد  ت

باذظ بّرظا وبترظا لظ غزض عثرًا

عبدالسالم: عبدالسالم: 
الجائر قيصر  قانون  وإلغاء  الحصار  رفع  تتطلب  سوريا  كارثة  الجائر-  قيصر  قانون  وإلغاء  الحصار  رفع  تتطلب  سوريا  كارثة   -

حصاراً وتمارس  تعاطفاً  أظهرت  التي  للدول  وإنساني  أخالقي  امتحان  هذا  حصاراً-  وتمارس  تعاطفاً  أظهرت  التي  للدول  وإنساني  أخالقي  امتحان  هذا   -
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خقل لصائه طفاغ الثغار الغمظغئ السقطئ حمغ الثغظ حرف الثغظ:

ت دول السثوان  ــئ وتططُّ الرئغج املحاط: الغمظ طامسٌك بفطسطني وصداغا اُفطَّ
بـ «الاطئغع» غضحش تصغصَئ سثواظعط

وغتث صغادات املظزعطئ السثلغئ سطى خعن افطظ وتصعق املعاذظني وإظةاز صداغاعط
ويف سـياق منفصـل، التقـى الرئيس املشـاط، أمس، 
وزيَر العدل القايض نبيـل العزاني، ووزير الداخلية اللواء 
الركـن عبدالكريـم الحوثي، يف لقاَءين منفصَلني ناقشـا 
أهميّـَة تعزيـز األمن واالسـتقرار والعدال بـني املواطنني 

ومعالجة قضاياهم. 
ويف لقائه مـع وزير الداخلية، تطـرق الرئيس إىل دور 
األجهـزة األمنيـة ومـا حّققته مـن نجاحات يف إفشـال 
مخّططات العـدوان ومرتِزقته التي حـاول بها النيَل من 

األمن واالستقرار وتمزيق النسيج االجتماعي. 

وأشاد الرئيس املشاط، بما حّققته األجهزة األمنية 
مـن إنجـازات عىل مـدى ثمانيـة أعوام مـن العدوان 
لكافـة  التصـدي  يف  أسـهمت  السـعودّي  األمريكـي 
املؤامـرات واملخّططات التي اسـتهدفت أمـن الوطن 

واستقراره. 
وأّكــد الرئيس املشـاط، عـىل أهميّة النـزول امليداني 
ِس احتياجات املواطنني واالطالع عىل همومهم وحل  لتلمُّ

قضاياهم، وإنصاف املظلومني. 
ويف سـياق معالجة أوضـاع املواطنـني وقضاياهم، 

أّكــد الرئيس املشـاط خـالل لقائه وزيـَر العدل، عىل 
الربـط الشـبَكي ملحاكـم  رضورة رسعـة اسـتكمال 
الجمهورية، واإلرساع يف معالجة الصعوبات واملشـاكل 
التـي تواجـه املواطنـني أثنـاء إجـراءات التسـجيل يف 

السجل العقاري. 
واطَّلـع الرئيـس املشـاط خالل اللقـاء عـىل التقرير 
الخاص باسـتكمال الربط الشـبكي ملحاكم الجمهورية 
اليمنيـة، بما يسـهم يف ترسيع إنجاز القضايـا والرقابة 

عىل حركة سريها. 

وأّكـد الرئيُس املشـاط عىل رضورِة االهتماِم بتطويِر 
املناهـِج يف املعهد العايل للقضاء بمـا ينعكُس إيجاباً عىل 

املخرجات. 
كمـا أّكـد عىل ُرسعِة تدشـني العمل يف أقـالم التوثيق 
العقاريـة، وذلك لحل اإلشـكاالت وتذليل الصعوبات التي 
كانت تواجه املواطنني أثناء التسجيِل يف السجل العقاري، 
وبمـا يكفُل ضماَن وتثبَُّت املعامالت؛ ملـا لذلك من أهميّة 
يف اسـتقرار الجانب العقاري والحد من املنازعات وحفظ 

حقوق املواطنني. 

 : خظساء
أّكــد الرئيُس مهدي املّشـاط، أن الخطـوَة التي أقدم 
عليها النظاُم السـوداني بالتطبيع مع الكيان الصهيوني 
برعايِة الواليات املتحدة األمريكية يف ظل اسـتمرار الدور 
السـوداني يف العدوان عىل اليمن، يكشـف مجّدًدا حقيقَة 
وأهـداَف العدوان عىل اليمن؛ باعتباره ُجزءاً رئيسـياً من 
املـرشوع األمريكـي الصهيونـي الـذي يسـعى إلخضاع 
ِتها، مستخدماً أدواِته من األنظمة  ــة اإلسالمية بُرمَّ األُمَّ

العميلة. 
جـاء ذلك خـالل لقائه مفتـي الديار اليمنيـة العالمة 
شـمس الديـن رشف الديـن، عـىل هامش عـدة لقاءات 
منفصلـة عقدهـا الرئيس املشـاط مع عدد مـن قيادات 

الدولة. 

وناقـش الرئيـس املشـاط مع مفتـي الديـار اليمنية 
القضيـة  رأسـها  وعـىل  ـــة  األُمَّ تهـم  التـي  القضايـا 
الفلسـطينية، وإقـدام بعـض األنظمـة يف املنطقـة عىل 
التطبيـع مع كيـان العـدّو الصهيوني، وآخرهـا النظام 
السـوداني، ما يكشـف عن الـدور الخيانـي للمطبعني، 
وكذا الخطـوات التي يجب اتِّخاذها للتصدي للمشـاريع 

الصهيونية األمريكية. 
وأّكــد الرئيـس املشـاط أن تمسـك الشـعب اليمني 
بُهــِويَّتـه اإليمانية وعاداته وتقاليده يتجسـد من خالل 
ــة، وكذا عىل  فة تجـاه مختلف قضايا األُمَّ مواقفه املرشِّ
صعيـد التصدي للعـدوان األمريكي السـعودّي عىل مدى 

ثمانية أعوام. 
وأَشـاَر إىل أهميِّة التمسك بالُهــِويَّة اإليمانية والنظر 
إليهـا كنعمة من اللـه تعـاىل، واالعتزاز بهـا؛ باعتبارها 

أعظَم وأقدس وأرشف ُهــِويَّة. 

اظسصاُد الةطسئ الثاطسئ يف صدغئ طتاضمئ املعطري وتةر وآخرغظ
 : طاابسات

عقدت املحكمة الجزائية االبتدائية 
املتخصصـة بأمانـة العاصمة، أمس، 
الجلسة الخامسـة يف قضية محاكمة 
مصطفـى املومـري وآخرين، متهمني 
ودعايـات  شـائعات  وإذاعـة  بنـرش 
مثـرية؛ بقصـِد تكديـر األمـن العـام 

وإلحاق الرضر باملصلحة العامة. 
وبحسـب ما أوردته وكالـة األنباء 
الرسـمية سبأ، فقد استمعت املحكمُة 
من عضو النيابـة القايض خالد عمر، 
إىل أدلـِة إثبـات جديدة بحـق املتهمني 
ومنشـورات  فيديو  مقاطع  تضمنـت 
آخريـن  مـع  واتصـاالت  ومراسـالت 
مـن  ماليـة  وحـواالت  أعمـاٍل  عـن 
داخـل وخـارج اليمـن مقابـل النرش 
بقصـد إثـارة الفوىض وتكدير السـلم 
العـدّو  مـع  والتعاطـف  االجتماعـي 

السعودّي. 
وَردَّ محامـو الدفـاع عـىل النيابة، 
موكليهـم  عـن  باإلفـراِج  مطالبـني 
بالضمان التجاري األكيد، وكذا تصوير 

ما قّدم يف الجلسة من مستندات. 
وأقرت املحكمة، تمكنَي الدفاع من 
تصويـر املسـتندات وتقديـم ما تبقى 
لديهـم مـن ردود إىل جلسـة الثالثـاء 

املقبل. 
وكانت النيابـُة وّجهت للمتهمني 

حسـن  أحمـد  محمـد  مصطفـى 
املومـري، وأحمـد أحمـد عبدالخالق 
عـيل  يحيـى  وأحمـد  حجـر،  عـيل 
عـالو، قياَمهـم خالل العـام املايض 
وشـائعات  وبيانات  أخبـار  بإذاعـة 
كاذبـة ومغرضـة ودعايـات مثرية؛ 
بقصـد تكديـر األمن العـام وإلحاق 
الـرضر باملصلحة العامـة من خالل 
إنشـاء قنـوات بأسـمائهم يف موقع 
أمانـة  مـن  وأداروهـا  «اليوتيـوب» 

العاصمة وأذاعوا فيها تلك املواد. 
وشـمل القـراُر تحريـَض املومري 
وحجـر وعـالو، للناس عـىل الفوىض 
واقتحـام  الشـوارع  إىل  والخـروج 
الوزارات وشل وظيفتها وعدم االنقياد 

للقوانني النافذة، بمـا يؤدي إىل خدمة 
العـدوان امُلسـتمّر يف حربـه وحصاره 

عىل اليمن. 
تهمـة  للمومـري،  وّجهـت  فيمـا 
قذف جميع املسـؤولني يف املؤّسسـات 
الحكوميـة اليمنيـة، وذلـك بـأن نرش 
مقطـع فيديـو يف قناتـه باليوتيـوب 

يتضمن لفظ القذف. 
كما وّجهت النيابـُة للمتهم الرابع 
حمـود محمـد أحمد املصباحـي، تَُهَم 
ارتـكاب  يف  األول  املتهـم  مسـاعدة 
الوقائـع السـابقة، وذلـك بـأن قـام 
بتنسـيق محتويـات الفيديوهات قبل 
نرشها بصفِته مخرجاً وسـكرترياً مع 

املتهِم األول يديُر ُكـلَّ أعماله. 

ردًا سطى الاظاغط افطمغ الماجاغث طع طمارجات السثوان والتخار:

أدلئ جثغثة تدمظئ اتخاقت وتعاقت داخطغئ وخارجغئ لطظحر 
بصخث إبارة الفعضى والاساذش طع السثّو السسعدّي

طتمث سئث السقم: طا غاسّرُض له الحسإ السعري جراء ضاربئ 
الجلجال غاططإ رشع التخار وإلشاء صاظعن صغخر

 : خظساء
أّكـد رئيُس الوفد الوطني املفاوض، الناطق باسـم 
أنصـار اللـه، محمد عبـد السـالم، أن ما يتعـرُض له 
الشـعُب السوري من كارثة نتيجة الزلزال يتطلب رفع 

الحصار الظالم عنه بإلغاء قانون قيرص الجائر. 

وقال عبد السـالم يف تغريدة له يف حسابه عىل تويرت 
أمـس: «إن هذا امتحاٌن أخالقي وإنسـاني للدول التي 
أظهرت تعاطفاً بينما هي ال تزال مشـاركة يف حصار 

سوريا». 
ويأتـي هـذا الترصيـح يف ظـل التقاعـس العربـي 
ملساندة سوريا يف محنتها جراء تعرضها لزلزال، وعدم 

تقديم املسـاعدة كما حدث لرتكيا، َحيُث لم تسـتقبل 
املطـارات السـورية سـوى رحـالت مـن الجمهورية 

اإلسالمية اإليرانية والجمهورية الجزائرية. 
وتعانـي سـوريا مـن حصـار خانق جـراء الحرب 
الكونية التي تستهدفها منذ عام 2011 بدعم أمريكي 

صهيوني تركي سعودّي قطري مبارش. 

طثّطفاُت السثوان تصاُض اطرأًة يف طتاشزئ الئغداء

طتاشُر التثغثة لـ «الشثاء الساملغ»: اجامراُر التخار 
غعجإ تسجغج اإلغابات لطظازتني بثًق سظ تصطغخعا

 : خاص
السـعودّي  األمريكـي  العـدوان  مخلفـاُت  واصلـت 
اإلماراتي االنفجارية، أمس الثالثاء، سلسلة جرائم القتل 
اليومية بحق اليمنيني التي تسـتهدف األطفال والنسـاء 
واملدنيـني يف مختلـف املناطق التـي لّوثها األعـداء، َحيُث 
استشـهدت امرأة إثـر انفجار إحـدى املخلفـات، وبهذا 
تواصل واشنطن وأدواتها جرائم قتل اليمنيني (عن بُعد). 
وأَفاد مراسـل املسـرية يف البيضاء، باستشـهاد امرأة 

بمنطقـة وعالـة يف مديرية ناطع إثر انفجار جسـم من 
مخلفات العدوان. 

يشـار إىل أن مركز التعامل مع األلغام أعلن، األسبوع 
املنرصم، عن سـقوط ما يقارب 40 شـهيداً بينهم نساء 
وأطفـال جـراء انفجـار مخلفـات العـدوان يف مختلـف 
املناطق خالل يناير املايض، يف حني أّكـد استمرار التنصل 
األممي عن إدَخال األجهزة الكاشفة لنزع مشاريع املوت 
املدفونة، وهو ما يؤّكـد استمرار الرشاكة األممية يف ُكـّل 

الجرائم املرتكبة بحق اليمنيني. 

 : خاص
التقـى محافُظ الحديـدة محمد عيـاش قحيم، أمس 
الثالثاء، باملمثِِّل املقيم لربنامج األغذية العاملي؛ ملناقشـة 
املسـتجدات يف الحديدة والخروقات اليومية التي يرتكبها 

املرتِزقة ورعاتهم. 
وخـالل اللقـاء، أّكــد محافـظ الحديدة عـىل وجوب 
مضاعفة اإلمَدادات الغذائية للنازحني والفئات املترضرة 

نتيجـة العدوان بدالً عن تقليصها مـن قبل األمم املتحدة 
التـي تتناغـُم يومـاً تلـو اآلخر مـع ممارسـات العدوان 

والحصار عىل اليمن. 
وشـّدد محافـظ الحديـدة عىل رضورة رفـع الحصار 
فوًرا عـن ميناء الحديـدة وتطوير بنيتـه التحتية؛ كونه 
بالتَحـّرك األممي  الرشيـاَن الرئيـيس لليمنيني، مطاِلبـاً 
لوقف الخروقات وفرض تنفيذ اتّفاق السـويد، والخروج 

من االصطفاف إىل جانب العدوان والحصار. 
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ئ   : طاابسئ َخاخَّ
أّكـد تحقيـٌق أجرته وكالة «رويـرتز» لألنباء أن 
عمليات نهب وتجريف الثروة السمكية لصالح دول 
العـدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي، تقُف وراء 
ارتفاع أسـعار األسـماك يف محافظة عدن املحتّلة، 
مشـريًة إىل تواطؤ حكومة املرتِزقة يف هذه الجريمة 
التـي كانت صنعاء قد حذرت مـن عواقبها يف وقت 

سابق. 
ونقل التحقيق الذي نرش منتصف هذا األسـبوع 
عـن مصادَر محلية ومواطنني ومتعاملني يف تجارة 
األسـماك، أن عمليـات تهريَب اإلنتاج السـمكي إىل 
دول الخليـج وتحديداً السـعوديّة «تعتـرب املعضلَة 

األهمَّ وراء زيادة األسعار». 
وأَشـاَر إىل أن محافظَة عدن املحتّلة تشهد «أزمًة 
كبريًة يف املعروض من األسماك مع اختفاء كثري من 

األصناف». 
وأوضح أن أسـعار األسماك ارتفعت بنسبة 100 
%، وأن سـعر الكيلوغرام الواحـد وصل إىل 15 ألف 
ريال، بمـا يعادل 12 دوالراً، وفقاً ألسـعار الرصف 

هناك. 
وكانـت صنعاء قد حذرت يف مناسـبات سـابقة 
من عمليات نهـب وتجريف الثروة السـمكية التي 
تمارسـها دول العدوان يف امليـاه اإلقليمية اليمنية، 
َحيـُث تقـوم رشكاٌت أجنبيـة بعمليـات صيد غري 
مرشوعـة تنهـب من خاللهـا كميـات ضخمة من 
األسـماك، يف الوقت الـذي يتم فيه منـع الصيادين 

اليمنيني من ممارسة أعمالهم، كما يتم استهدافهم 
يف السواحل اليمنية بشكل مبارش. 

وأَشـاَر تحقيق رويـرتز إىل أن حكومـة مرتِزقة 
العدوان متواطئة يف عملية نهب وتهريب األسماك، 
مـن خالل فتـح املجـال للتهريب، إضافـة إىل عدم 
ضبط األسعار يف السوق، َحيُث أّكـد أحد الصيادين 
للوكالـة أن التجـار الـذي يأخـذون الكميـات من 
الصيادين، يقومون ببيعها للمسـتهلكني بأسـعار 

مباَلٍغ فيها. 
وأّكــدت الوكالـة أن املواطنـني يلقـون باللـوم 
عـىل حكومـة املرتِزقـة بشـأن الوضع املأسـاوي 
الـذي يعيشـونه، وُخُصوصـاً فيما يتعلـق بارتفاع 
أسـعار املـواد الغذائيـة والسـلع وارتفـاع أسـعار 
الوقـود، وانهيار العملة املحليـة والعجز عن توفري 

«املتطلبات األََساسية للحياة». 
وقـال التحقيـق: إن ارتفـاع أسـعار األسـماك 

يحرم الكثري من األرس من توفري الوجبة الرئيسـية 
اليوميـة، وهـو مـا وصفـه أحـد املواطنـني بأنـه 
«مصيبـة مـن املصائب حلـت عىل سـكان عدن لم 

يشهدوها من قبل». 
وكان مسؤولون يف السـلطة الوطنية قد طالبوا 
يف وقت سـابق بإدراج السـفن األجنبية التي تقوم 
بنهب وتجريف الثروة السـمكية يف قائمة األهداف 
املرشوعة للقوات املسـلحة، لفرض معادلة جديدة 
لحماية هذه الثروة، عىل غرار معادلة حماية النفط 
الخام التي تمّكنت القوات املسلحة عن طريقها من 

منع رسقة عائدات النفط. 
ووجه نائـب وزيـر الخارجية حسـني العزي 
يف وقت سـابق تحذيـرا لـ «السـفن التي ترسق 
األسـماك»، مؤّكــداً أنهـا «تشـكل خطـراً عىل 
املالحة؛ ألَنَّها سـتُجرب صنعاء عىل اسـتهدافها» 
َوأََضــاَف أنه إذَا صدر القـرار من جانب القيادة 
باسـتهداف هـذه السـفن «َفـإنَّها ستشـتعل يف 

عرض البحر». 
وشـهدت بعـض املحافظات السـاحلية الواقعة 
تحت سـيطرة تحالف العـدوان ومرتِزقته بما فيها 
املهرة، احتجاجات متكـّررة لصيادين ضد عمليات 
نهـب وتجريـف الثـروة السـمكية التي تمارسـها 
دول العدوان والـرشكات األجنبية التي تعمل تحت 

غطائها يف املياه اإلقليمية اليمنية. 
ويعتـرب نهب الثروة السـمكية جـزًءا من عملية 
نهب أوسـَع تمارسها دول العدوان ملختلف الثروات 

الوطنية وبالذات تلك التي تقع يف املناطق املحتّلة. 

تقارير

تتصغص لروغرتز غسّطط الدعَء سطى ظعإ البروة السمضغئ وتعرغئعا إىل السسعدّغئ

ارتفاع أجسار افجماك شغ سثن غفاصط طساظاة المعاذظغظ.. 
شغ تأضغث لاتثغرات خظساء:

السةري: تتالفاُت دول السثوان عحٌئ فظعا تصعم سطى 
جغاجات تثرغئغئ

طةطج الظعاب غطالإ بالاَتّرك الثولغ لرشع التخار افطرغضغ املفروض سطى جعرغا

 : خاص
عبـد  املفـاوض،  الوطنـي  الوفـد  عضـُو  أّكــد 
لـدول  اإلقليميـَة  التحالُفـاِت  أن  العجـري،  امللـك 
العدوان هشـة وغري متماسـكة؛ ألَنَّهـا تقوم عىل 
املصالح املادية والسياسـات التدمريية وليس عىل 

املشرتكات. 
وكتـب العجري يف تغريدة عىل تويـرت أن «التحالفات 

اإلقليمية لـدول العدوان تحالفات هشـة تهتز لتدوينه 
هنا أَو هناك؛ ألَنَّها تحالفات انتهازية».

َوأََضــاَف أن هـذه التحالفـات «ال تقـوُم عىل رؤية 
قومية أَو أمن وسوق إقليمي مشرتك بقدر ما تقوم عىل 
توظيف فوائض النفط الضخمة يف سياسـات تخريبية 

عدوانية». 
العـدوان  دول  بـني  العالقـات  يف  األزمـات  وتتكـّرر 
وحلفائها اإلقليميني والدوليني؛ بَسبِب خالفات متكّررة 

يف املصالـح أَو التوّجـهات أَو حتـى الروايات اإلعالمية؛ 
نتيجـَة عـدم وجود أََساسـات ثابتـة تقـوم عليها تلك 
التحالفـات، ُخُصوصـاً وأن دول العـدوان تعتمد دائماً 
عـىل رشاء املواقـف والوالءات كوسـيلة إلقامة عالقات 

دبلوماسية. 
ودعا العجـري دوَل العدوان إىل «العودِة إىل الرشـد»، 
وعـدِم التعويـل عـىل املصالـح املاديـة يف تحالفاتهـا 

وحساباتها ومواقفها. 

 : خظساء
أبـدى عضـُو املجلـس السـيايس األعـىل، محمد عيل 
الحوثـي، اسـتعداده إلرسـال الفـرق الطبية ملسـاعدة 
املنكوبني يف سـوريا وتركيـا جراء الزلـزال الذي رضب 

ام.  البلدين قبل أَيـَّ
وقـال الحوثي يف تغريدة له عرب حسـابه يف «تويرت»: 
الشـعب اليمني لديه كفـاءات صحية وطنيـة وعملت 
طـوارئ طوال قصـف العدوان عـىل اليمن َوإذَا سـمح 
العـدوان األمريكـي الربيطانـي السـعودّي اإلماراتـي 
بإيصـال فرق طبية فنحن حارضون، ُمشـرياً إىل أن ما 
يعيق إرسـال املسـاعدات هـو الحصار املفـروض عىل 
بلدنـا، واالسـتمرار يف إغالق مطار صنعـاء الدويل أمام 

الرحالت الجوية. 
من جانبه عـرب مجلس النواب عن تضامن الشـعب 
اليمني مع أشـقائه يف سوريا وتركيا يف محنتهم، معرباً 

عن أحر التعازي وصادق املواسـاة يف سـقوط الضحايا 
من أبناء الشـعبنَي السـوري والرتكـي والعزاء موصول 
ألرس ضحايـا الزلزال املدّمـر الذي رضب بعض املناطق 

يف شمال سوريا وجنوب تركيا. 
وطالـب مجلس النواب املجتمع الدويل واألمم املتحدة 
بمد يد العون ملواجهة تداعيات الزلزال املدّمـر والتَحّرك 
اإلقليمي والدويل لرفع الحصار األمريكي املفروض عىل 

سوريا املنكوبة. 
ويف السـياق، دعـت القيـادة الُقطرية لحـزب البعث 
العربـي االشـرتاكي- ُقطـر اليمـن، إىل حشـد الدعـم 
واملساندة للشعب السـوري ومد يد العون جراء الزلزال 
املدّمــر الذى رضب سـوريا وأدى إىل وقـوع املئات من 

القتىل والجرحى وتدمري مئات املنازل والقرى. 
وعـربت القيـادة يف بيـان لهـا عـن حزنهـا العميق 
وأسـفها البالـغ والشـديد لوقـوع هـذه الكارثـة التي 
نجـم عنهـا سـقوط آالف الضحايا من قتـىل وجرحى، 
مجددة دعوتها جميَع أعضـاء األمم املتحدة ووكاالتها 

وصناديقها واللجنة الدولية للصليب األحمر واملنظمات 
اإلنسـانية الدوليـة وشـعوب وحكومات العالـم إىل مد 
يد العون للشـعب العربي املنكوب يف سـوريا العظيمة، 
ودعم الجهود التي تبذُلُها الحكومُة السورية يف مواجهة 

تداعيات هذا الزلزال املدّمـر. 
وأَشاَرت إىل رضورِة استنفاِر الجهود املحلية ممثلًة 
يف حكومـة اإلنقـاذ والقـوى السياسـية، ومنظمـات 
املجتمع واملنظمات والجمعيات اإلنسانية وعموم أبناء 
الشـعب اليمني الكريـم إىل الوقوف إىل جانب الشـعب 
السوري، ومساندته يف اجتياز محنته الكبرية والكارثة 

املدّمـرة. 
وأشـادت بالحكومة السـورية والقيادة السياسـية 
وعىل رأسـها فخامة الرئيس بشار األسد وقيادة الحزب 
بتشـكيل فـرق ووضع خطـط طـوارئ ملواجهـة آثار 
الكارثـة والتعامل معها بشـجاعة وحزم رغم الظروف 
املفروضـة عليهـم، مؤّكـدين الوقـوف إىل جانبهم عن 

ُقرب واملؤازرة لهم بكل ما يمكُن فعلُه. 

التعبغ: تاضرون إلرجال المساسثات إلى جعرغا وترضغا لضظ التخار غسغُصظا
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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

خقل ظثوة ظزماعا طآّجساا بغان الاظمعغئ وختاظا الاظمعغئ 

الثارجغئ الغمظغئ بمتاجئئ الةماسات الماطرشئ وتصثغمعا لطمتاضط

 : خاص
«تحت شـعار اللقاحات ليست آمنـة وال 
فعالـة» نظمـت مؤّسسـة بنيـان التنموية 
ومؤّسسة صحتنا التنموية، أمس، يف صنعاء 
ندوة بعنوان خطورة اللقاحات عىل البرشية. 
وخـالل محـارضة حملت عنـوان «الطب 
اليهـودي والشـفاء القرآنـي» ألقاها باحث 
صحي وعضو هيئة مكافحة الفسـاد سليم 
السـياني يف الفعالية قـال: إن الطب الحديث 
بما فيهـا اللقاحات والطب الكيميائي عبارة 
عن فكرة يهودية هدفها االستثمار والتجارة 
واالسـتهداف العدواني للشعوب، موضًحا أن 
الفكـرة جـاءت لطمس الطـب القرآني وكل 
فكرة معادية للفكر اليهودي بما فيها اآليات 
القرآنية أَو أية محارضة تتكلم عن اللقاحات 
ويتم رفعها عـىل اليوتيوب يتم حذفها خالل 

ربع ساعة أَو نصف ساعة. 
َوأََضــاَف بيل جيتس، هـو من يتحكم يف 
منظومـة اللقاحـات وهـو مخـول أمريكياً 
إلدارة منظمـة الصحـة العامليـة، وأن هناك 
مؤامـرة عاملية ومـرشوع إنقـاص البرشية 

فيما يعرف بمرشوع املليار الذهبي. 
وأّكـد أنه ال يوجد أي لقاح آمن ومكوناته 
عبـارة عن وسـخ وسـموم يشـرتط لبقائه 
حيـاً أن يحفـظ يف وسـط حيوي، حيـُث إن 
هـذا اللقاح عبـارة عن فـريوس مضّعف أَو 
ممـات مخربياً، معظـم األمـراض املنترشة 
مـن  متحـورة  وفريوسـات  أمـراض  هـي 

اللقاحات نفسـها.  ولفت إىل أننا ونحن أمام 
الحصـار والعـدوان الـذي تعيشـه بالدنا لم 
تسـتجب منظمة الصحـة العاملية ملناشـدة 
وزارة الصحة ومطالباتها بمحاليل الغسـيل 
الكلوي وعالج اللوكيميا والثالسيميا وغريها 
من األمراض، وكذلك واحتجاز سـفن الوقود 
وخلو مخازن الصحة مـن العالجات الهامة 
إالَّ أن حبـوب منع الحمـل واللقاحات تتوفر 
بكثـرة وتمـأل املخـازن، منوًِّهـا إىل أن هـذه 
اللقاحات نفسـها يدعون أنهـا آمنة وفعالة 
بينمـا ال يمكـن فحصهـا وهـي بالحقيقـة 

ليست آمنة وال فّعالة. 
أن  عرفنـا  مـا  إذَا  ـة  َخاصَّ َوأََضــاَف 
(بـالك  للقـاح  منتجتـني  رشكتـني  أكـرب 

الـرشكات  أكـرب  تملـكان  -فانجـرد)  روك 
االسـتثمارية سواء يف التكنولوجيا والهواتف 
ورشكات الطريان ومحركات البحث ومواقع 
السوشـيال ميديـا ُكـّل هذه األشـياء ترجع 

ملكيتها لهذه الرشكتني. 
وأَشـاَر إىل أن االستثمار املايل العاملي جعل 
الدوالر هو املتحكم يف الحركة االقتصادية عىل 
مسـتوى العالم وأن اللقاحـات تنرش األوبئة 
عـىل لسـان أخصائيـني غربيني مستشـهداً 
أن لقاح شـلل األطفال يسـبب شلل األطفال 
ومـرض الرسطـان، مؤّكــداً أن األطبـاء ال 
يدرسون اللقاحات ومنظمة الصحة العاملية 
منظمة صهيونية وأن الفريوسات هي عبارة 
عـن متحوالت مـن اللقاحـات نفسـها وأن 

رشكات األدوية وراءها رؤوس أموال كبرية.
يتـم  لـم  وأجدادنـا  آباَءنـا  أن  وأوضـح 
تلقيحهـم فاإلنسـان خلقه اللـه جاهز عرب 
مناعـة إلهية حمى الله بها جسـد اإلنسـان 
وبالتايل علينا تعزيز هذه املناعة من خالل ما 

ذكر الله يف كتابه الكريم. 
بـدوره أّكــد أخصائي أمـراض الباطنية 
وأُستاذ مسـاعد بكلية الطب جامعة صنعاء 
الدكتـور عبدالعزيـز الديلمـي، الواقع أثبت 
أن اللقاحات ليسـت إالَّ شـماعة ليسـت لها 
صحـة أَو أََسـاس علمـي وبالتـايل لسـنا يف 
املسـار الصحيح مسار الحفاظ عىل الصحة 

والحفاظ عىل البرشية. 
النـدوة  يف  ألقاهـا  كلمـة  خـالل  وقـال 
تحـت عنـوان «تعزيز املناعـة والحفاظ عىل 
الصحـة»: إننـا يف نعمة كبرية تتمثـل يف أننا 
نسـري تحـت ظـل املسـرية وقيـادة السـيد 
القائد عبدامللـك بدرالدين الحوثي، وأن أعالم 
الهدى ُوِجدوا ليخرجونـا من الظلمات وعرب 
ام كورونا  محارضة التاسـع من رمضان أَيـَّ
للسيد القائد ذكر فيها ُكـّل ما يكفي لنعتني 
بأنفسنا ومعالجتها بشكل عميق وصحيح. 
وأَشـاَر إىل أن برامـج هـدم املناعـة مـن 
اللقاحـات والعمليـات القيرصيـة واألدوية 
الرسيعـة  الوجبـات  والوجبـات  الصناعيـة 
والتلـوث البيئـي لهـا األثر األكـرب يف ُكـّل ما 
نعانيه من أمراض وأرضار ال ندركها ُمضيفاً 
كمثال الرضاعة الصناعية تسـبب اإلسـهال 
لألطفـال وحرمانهم مما نسـبته 20 % من 

الخاليـا الجذعية عكـس الرضاعة الطبيعية 
التي تعطـي املولود مناعـة طبيعية، كما أن 
الوالدة القيرصية تحرم املولود من البكترييا 
النافعة وكذلك ما نسبته 40 % من املشيمة، 
واألدوية الكيميائية تعمل عىل زيادة اإلصابة 
برسطان الغـدد اللمفاوية، بينمـا الوجبات 

الرسيعة تسبب أمراض السكر والكبد. 
مسـتغرباً يف كلمتـه مـن عـدم اهتمـام 
منظمة الصحة العاملية والجهات ذات الصلة 
بموضوع الضغوطات النفسـية والقلق التي 
تعتـرب من أهم مسـببات األمـراض التي قد 

يعاني منها املواطنون. 
وأّكــد أن برامـج الحفـاظ عـىل الصحة 
وتعزيـز املناعـة بدايـة مـن القـرآن الكريم 
والحيـاة الطيبـة وتجنـب املضـار والعناية 
باألم وغذائها الصحـي، ُمضيفاً أن الرضاعة 
الطبيعيـة آمنة ومناعة جاهزة وتسـاهم يف 

اكتمال النمو.
وقال إن النظام يف جسـم اإلنسـان مبني 
عىل الطهارة فالنظافة يشء أََسـايس، إذَا ما 
حافظنا عليها نحافظ عىل صحة الجسم، إىل 

جانب النوم الصحي وغريه. 
وأوىص يف ختـام كلمتـه عـىل أال يكـون 
اللقاح إلزاميـاً يف أقل تقديـر، وإعداد منهج 
الصحة عىل أََسـاس الثقافة الصحيحة وفق 
منهـج قرآني، وكذلك اتِّخـاذ التدابري الالزمة 
للتقليـل والحد من التلـوث البيئي، باإلضافة 
إىل حفـظ مواقيـت النوم والعمـل أثناء الليل 

والنهار. 

 : طاابسات
املاضيـة  يومـاً  العرشيـن  مـدى  عـىل 
وحتـى اللحظة، ال تزال تتـواىل ردود الفعل 
املسـتنكرة والغاضبة للشعب اليمني، عىل 
املسـتويني الرسمي والشـعبي، إزاء جرائم 
حرق نسخ من املصحف الرشيف يف السويد 
وهولنـدا والدنمـارك، والتي ال تنـم إال عن 
جهـل وحقـد وكراهية وعنرصيـة ودناءة 
بغيضـة تعـرب عن مـدى السـقوط املدوي 
للبلدان الغربية وازدواجيتها يف التعامل مع 

املسائل الحقوقية. 
وأعرب وزيـر الخارجيـة اليمنية، أمس 
الثالثـاء، عـن إدانـة الجمهوريـة اليمنية، 
لجرائـم حرق نسـخ مـن القـرآن الكريم، 
معتربًا تلك املمارسـات ترصفات أثبتت بما 
يدع مجـاالً للشـك أن تلك البلـدان الغربية 
تعانـي من ازدواجية يف معايري التعامل مع 

املسائل الحقوقية. 
وحذر وزيـر الخارجية يف رسـالته التي 
وجههـا إىل األمـم املتحدة ورئيـس الدورة 
الــ77 للجمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة، 
ورئيس وأعضاء مجلـس األمن، واملفوض 
السـامي لألمـم املتحدة لحقوق اإلنسـان، 
ورئيس وأعضاء مجلس حقوق اإلنسـان، 
واملمثل السامي لالتّحاد األُوُروبي للشؤون 
السياسـية واألمنيـة، أمـس الثالثـاء، من 
جرائم الكراهية التي سيكون لها بكل تأكيد 
تداعيات سلبية عىل العالقات بني الشعوب 
اإلسـالمية والـدول الغربيـة، وتأثريات تلك 

الجرائم عىل نسيج املجتمعات الغربية. 
وطالب، املجتمع الدويل باتِّخاذ اإلجراءات 
السـلطات  مطالب  وأبرزهـا،  والخطـوات 
والهولنديـة  والدنماركيـة  السـويدية 
بالتحقيق يف تلك الجرائم النكراء ومحاسبة 

املسؤولني من الجماعات املتطرفة. 

بمحافظة  املنصورية  مديرية  وشـهدت 
الحديـدة، أمـس الثالثـاء، مسـرية طالبية 
حاشـدة، تنديـداً بجرائـم حـرق املصحف 

الرشيف. 
ويف املسـرية التي حملت شعار «لبيك يا 
كتاب الله» رفع الطالب عدد من الشعارات 
املعربة عن اسـتهجانهم ورفضهم القاطع 
لجرائـم حرق املصحـف، واإلسـاَءات التي 
يمارسها املتطرفون يف البلدان الغربية ضد 

اإلسالم واملسلمني. 
وأّكـد املشـاركون يف املسرية التي جابت 
مـن شـوارع مديريـة املنصوريـة،  عـدداً 
ـــة مـن مؤامرات  أن مـا يحـاك ضـد األُمَّ
ومخّططـات تسـتهدف عقيدتهـا ودينها، 
اللـه  بكتـاب  االرتبـاط  تعزيـز  يسـتدعي 
والرسـول الكريم -َصىلَّ اللُه َعـَليْـِه وََعـَىل 
آِلــــِه-، معتربين إسـاَءات الدول الغربية 
املتكـّررة للمسـلمني ومعتقداتهـم، تجنياً 
سافراً عىل اإلسالم ونرشاً للحقد والكراهية 

ضد أكثر من مليار مسلم. 
واستنكر بيان صادر عن املسرية جرائم 
حـرق املصحـف، املمارسـات العدائية ضد 

اإلسـالم، محملـني حكومـات تلـك الدول 
تبعـات مـا يرتكب فيهـا مـن جرائم بحق 
املسلمني، مطالباً إياها باالعتذار للمسلمني 

ومحاسبة املجرمني.
وأدان البيان بأشـد العبارات اإلسـاَءات 
الغربيـة املتكّررة بحق املقدسـات والرموز 
اإلسـالمية وآخرهـا جريمة إحراق نسـخ 
من املصحـف الرشيف من قبـل متطرفني 
اللوبـي  بتخطيـط  وهولنـدا  السـويد  يف 
اإلسـالم  يسـتهدف  الـذي  الصهيونـي 

واملسلمني. 
ويف السياق نظمت وزارة الصحة العامة 
والسـكان وقفـة احتجاجيـة، رفعت فيها 
الالفتات والشـعارات املنّددة بجريمة حرق 
نسـخ مـن املصحـف الرشيف، يف السـويد 

وهولندا والدنمارك. 
التـي  الوقفـة  يف  املشـاركون  وأّكــد 
طـه  الدكتـور  الصحـة  وزيـر  حرضهـا 
املتـوكل ووكالء الـوزارة ومدرائها، جرائم 
حرق املصحف اسـتفزازاً ملشاعر املسلمني 
يف مختلـف أنحـاء العالـم، واصفـني إياها 
بالجريمـة التـي تتناىف مع جميـع املبادئ 

والقيم الدينيـة والقوانني الكفيلة للحقوق 
والحريات. 

اإلسـاَءات  هـذه  أن  إىل  وأشـاروا 
واالسـتفزازات املتكّررة ملشـاعر املسلمني، 
والهادفـة إىل نرش الحقد والكراهية، ناتجة 
عـن تخطيـط صهيونـي بتنفيـذ ورعاية 
دول غربيـة، مطالبني األنظمة والشـعوب 
ملواجهة  بالتَحـّرك،  واإلسـالمية،  العربيـة 
املخّططات الصهيونيـة التآمرية، وإيقاف 

تلك املمارسات الدنيئة. 
وشـّددوا عـىل أهميّة اسـتخدام وتنفيذ 
املقاطعة السياسية واالقتصادية، يف إيقاف 
اإلساَءات واملمارسات الغربية العدائية ضد 

اإلسالم واملسلمني. 
وأدان بيـان صـادر عـن الوقفة، بأشـد 
العبـارات مـا حصـل يف السـويد وهولنـدا 
والدنمـارك مـن جرائـم حـرق للمصحف 
الرشيف، داعيـاً كافة الحكومـات الغربية 
ونخبها السياسـية والفكرية إىل اسـتنكار 
مثل هذه الجرائم واألعمال املشينة، والكف 
ــة اإلسالمية  عن اإلسـاءة ملقدسـات األُمَّ

ورموزها. 

وأّكــد البيان وقوف الكيـان الصهيوني 
اعتـداءات  مـن  يحصـل  مـا  ُكــّل  وراء 
وإسـاَءات ممنهجة ملقدسـات املسلمني يف 

الـدول الغربيـة. 
وأوضـح أن مثل هذه األعمـال العدائية 
وبقدر ما تمثل استفزازاً ملشاعر نحو مليار 
ونصـف املليـار مسـلم يف العالم، تكشـف 
يف الوقـت ذاته عـن حالة االنحطـاط التي 
وصلت إليها املجتمعات الغربية املتشـدقة 
التناقـض  اإلنسـان،  وحقـوق  بالحريـة 
واالزدواجيـة بـني أفعالهـا القبيحـة ومـا 

ترفعه من شعاراتها زائفة. 
وشـّدد البيان عىل رضورة التنديد بهذه 
األعمـال العدائيـة والتعبـري عـن املوقف 
اإليمانـي واملبدئـي يف الدفـاع عـن الديـن 
واملقدسـات، وإيصال رسالة للعالم أجمع 
اإلسـالمية  ـــة  األُمَّ أحـرار  أن  مفادهـا 
لـن يسـكتوا عـن مثل هـذه املمارسـات 
ــة سيدفون ثمن  العدائية، وأن أعداء األُمَّ
مـا يرتكبونه من اإلسـالم واملسـلمني من 
جرائـم وانتهاكات وممارسـات عنرصية 

مقيتة. 

طتاضرة لطئاتث السغاظغ سظ خطعرة الطصاتات سطى الئحرغئ

تظثغث طاعاخض ضث جرائط ترق املختش الحرغش وططالئات بافسغض املصاذسئ
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- بداية أُستاذة ريهام.. كيف تتابعون األحداث 
التي تجري يف اليمن منذ ٨ سـنوات وما يحدث 
مـن قصـف وحصـار سـعودّي عىل الشـعب 

اليمني؟ 
 نحن نتابـع عمليات القصف والحصار عىل 
شـعب اليمن ونشـعر بـاألىس والحـرسة عىل 
مقتل األطفال وهدم املنـازل وترشيد األطفال 
والنسـاء، ونشعر باأللم حينما نرى األطفال ال 
يستطيعون العالج؛ بَسـبِب عدم توفر العالج، 
ونرى الوفيات تزاد؛ بَسبِب الحصار املفروض. 

 
- كناشطة حقوقية.. ما املصّوغ القانوني لشن 

عدوان عىل أي بلد؟
بالعـدوان،  يسـمح  ال  الـدويل  القانـون 
ويحـث عىل َحــّل النزاعات بالطرق السـلمية 
الدبلوماسـية، والعدوان مرفوض من أية جهة 
كانـت، والواقـع أن املنظمـات الدولية نوعان، 
فاملنظمـات  والشـعبي،  الرسـمي  الحكومـي 
الحكوميـة واألمـم املتحـدة ومنظماتهـا هي 
شـكلية؛ ألَنَّهـا يف النهايـة يسـيطر عليها من 
ة الواليات املتحدة التي هي  حكوماتها، وَخاصَّ
ليس فقط جزء من العدوان، بل هي األََسـاس 
وصاحبـة املصلحـة األوىل، يف حـني أن النظاَم 
السـعودّي والخليجـي وغريَهم ليسـوا سـوى 

أدوات هذا العدوان. 
وما أود أن أقوله هنا أنه ما يَُرصُف عىل هذه 
الحـرب العدوانية القذرة، لـو ُرصف يف جانب 

التنمية لعمل من العالم العربي جنة. 

- إذَا ما انتقلنا للشأن الفلسطيني.. ما أبرز 
ما يعانيه األرسى يف معتقالت االحتالل؟

 إن معانـاة األرسى الفلسـطينيني ال يمكن 
وصفهـا، فمـاذا يعنـي حرمـان األسـري مـن 
أطفالـه، أَو التواصل مع األهـل ومنع الزيارة، 
والعـزل االنفرادي، وتقليـص األدوية والطعام 
واملالبس واألغطية الشتوية املالئمة، وعرشات 
االنتهاكات التي ال يدركها إال األرسى أنفسهم؛ 
ألَنَّهم أخضعوا لرشط ال إنساني قاٍس، ويمكن 
مقارنة الرشط الحق بالرشط األصعب السابق، 
مما يعني قبول األسـري بحياته القاسية داخل 
السجن والنضال اليومي املرير؛ ِمن أجل أبسط 
الحقـوق كالحـق يف الطعام والـدواء والتعليم 

والزيارة والتواصل مع األطفال وغريها. 
 

- ما حجم معاناة األطفال الفلسطينيني واملرأة 
الفلسطينية يف معتقالت العدّو الصهيوني؟

األطفـال األرسى الفلسـطينيون يخضعون 
لـذات الرشوط الصعبة التـي يخضع لها بقية 
األرسى، ممـا يخضع هـذه الفئـة النتهاكات 
عنيفة لطفولتهـم املكفولة بحقوق اإلنسـان 
واملواثيق الدولية، َويجعـل معاناتهم أعقد فال 
توجـد حقوق للطفولـة، وبالتايل عىل األسـري 
الطفل أن يتجاوز عمره؛ كي يتواءم مع الوضع 
والظـروف االعتقالية األليمـة، ومما يعرضهم 
ة مع  لتجارب نفسـية صعبـة وعنيفـة َخاصَّ
التعذيب النفيس والجسدي وهي ذات الرشوط 
التـي تخضـع لها املـرأة الفلسـطينية، فاملرأة 

الفلسـطينية عامـة تتعـرض ألقـىس صنوف 
التعذيب والتنكيل، فهي من تُسـتهدف بالقتل 

والتعذيب واالعتقال. 
ويمكن القول إن املرأة الفلسطينية هي من 
تفقد ابنها ومعيلها وأهلهـا بالقتل واالعتقال 
وتعطـي طاقتهـا بالعمـل والعـالج وتتعرض 

للمضايقات الجسدية والنفسية. 
 

- مـا تأثري العـدوان الصهيونـي املتواصل يف 
فلسـطني عىل حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني 

املحتّلة؟
الفلسـطينيني  األرسى  مظلوميـة  تعتـرب 
من أعمـق املآيس وأكـرب الجرائـم الصهيونية 
ضد اإلنسـانية جمعاَء وضد مناضيل الشـعب 
الفلسطيني، فالفلسطيني األسري أسوة بأبناء 
شـعبه يجد نفَسـه خلـف الُقضبـان وحيداً يف 
مواجهِة آلة القمـع الصهيونية والبطش دون 
حمايـة دولية أَو إنسـانية حقوقيـة قانونية، 
فهذا االحتـالُل الوحيُد بالعالـم الذي ال يعرتُف 
وال يطبُِّق القانوَن الدويل وهو االحتالُل امُلستمرُّ 
منـذ عقـود دون رادع أَو وازع إنسـاني، ممـا 
يجعـل األرسى يقضـون أعمارهـم ويمضون 
عرشات السنوات؛ بَسبِب مقاومتهم املرشوعة 
لالحتـالل مثـل كريـم يونـس وماهـر يونس 
ونائل الربغوتـي الذي قضـوا ٤٠ عاماً فأكثر، 
والعرشات أمضوا عرشين وثالثني سنًة مُلَجـّرد 
األرسى  يُقتـل  فيمـا  االحتـالل،  مقاومتهـم 
بانتهـاك رصيـح للقواعـد اإلنسـانية، حيـث 

أعدمت دولة االحتـالل منذ بدأ احتالل األرايض 
الفلسـطينيني  األرسى  مئـات  الفلسـطينية 
ميدانيٍّا وخارج إطار القانون، وقد جاء الوزير 
بـن غفري يطالب بتطبيق قانون إعدام األرسى 
ق، َحيُث يتم  الفلسـطينيني، وهـو فعليٍّا مطبـَّ
إعداُمهم ميدانيٍّا ويتـم قتلهم باإلهمال الطبي 
وعدم العالج وعندما يكونون تجاِرَب للعقاقري 
الطبية وتجريدهم من الحقوق اإلنسانية التي 

تضمن لهم حياًة كريمة. 
 

- ما الدور الذي تبذلونه كناشطني حقوقيني يف 
منارصة القضية الفلسطينية؟

نبذُُل جهـوداً كبرية لرشح هـذه االنتهاكات 
بعد توثيقها والتحّقق منها ورشحها وكشفها 
عرب وسائل اإلعالم وتنظيم وقفات احتجاجية 
حـول العالـم وتحديـد املسـؤولية عـن هـذه 
االنتهاكات والتوّجـه لهذه املؤّسسـات والعمل 
عـىل مقاطعة دولة الفصـل العنرصي التابعة 
لالحتالل ومحاكمة املسؤولني عن هذا االنتهاك 
والتوّجــه  الفلسـطينيني  بحـق  واإلجـرام 

للمحاكم الدولية ووسائل اإلعالم وغريها. 
 

- كلمة أخرية 
ال بد من تأسيس شبكة عربية دولية من كافة 
والشخصيات  والشـعبيّة  الرسمية  املؤّسسات 
والناشطني تدرس الوضع يف فلسطني، وتعمل 
عىل وضع خطة شـاملة لتشمل كافة الحقوق 
األََساسية واإلنسانية وتقسيم املهام داخل هذه 
الشـبكة وتخصصها وإنجاز مرشوع شـامل 
يسـتهدف الدفاع عن حقوق اإلنسـان وكشف 
ممارسـات دولة االحتـالل وتنظيـم الوقفات 
واملؤتمرات ومخاطبة الدول واملؤّسسـات ذات 
العالقة والتأسيس ملِلف انتهاك حقوق اإلنسان 
يف فلسـطني والتوّجـه للمحاكـم الدولية لنزع 

الرشعية عن هذه الدولة. 
والواقـع أن االحتالل لم يلتزم بأية اتّفاقيات 
حقوقيـة فيمـا يتعلـق بالفلسـطينيني، مما 
جعلهـم شـخوصاً اختبارية للعنـف والدمار، 
فالقانوُن الخاصُّ بالكيان ال يعرتُف باإلنسـان 
الفلسـطيني أََساساً حسـب قوانني أضيفت يف 
اآلونـة األخرية، كما أن وجـوَد حكومة يمينية 
فاشـية -بحسـب اعـرتاف بعـض األوسـاط 
الليرباليـة يف دولة االحتالل- يجعل التعامل مع 
ذَ  الفلسـطينيني كأغيار أقـلَّ من البـرش؛ لتنفِّ
بذلـك أي شـكل أَو حالـة مـن حـاالت حقوق 
اإلنسـان، حاالت اعتقـال غري قانونيـة، هدم 
منازل، إعدام بدم بارد، تقييد الحركة، االعتداء 
عـىل الحقـوق الدينيـة واملقدسـات، إقامـات 
جربيـة، منع التواصل مع أشـخاص، عقابات 

جماعية. 
وبنـاء عـىل مـا سـبق فهـذا يتطلـب مـن 
الناشـطني أن يشـاركوا مع حمالت التضامن 
والربملانـات  باملؤّسسـات  واالتصـال  الدوليـة 
ملسـاندة  بالعالـم؛  الحقوقيـة  والشـخصيات 

الفلسطينيني ومظلوميتهم املحقة. 

الصاظعن الثولغ ق غسمح بالسثوان سطى الغمظ وظاألط 
ملصاض افذفال وعثم املظازل
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 :  أغمظ صائث 
ُد جرائـُم العـدوان األمريكـي السـعودّي بحـق  تتعـدَّ
الطفولة يف اليمن؛ نتيجَة االسـتهداف الهستريي للطريان 
الحربي عىل األحياء السـكنية واملنشـآت الحيوية، وسط 

صمت أممي مرعب ومخيف. 
ويف ُكــّل شـهر من أشـهر العدوان تعـرض اليمنيون 
للقصـف والتدمـري وُحِرمـوا مـن العيش الكريـم اآلمن، 
فقد دّمـرت املدارُس واملستشـفياُت واألسـواُق وصاالُت 
املناسـبات وحتـى مقابر املوتى لم تسـلم مـن القصف 
وكافة البنية التحتية؛ لذا فقد راح ضحية ذلك االستهداف 
مئـات اآلالف مـن املواطنـني بينهـم النسـاء واألطفـال 

األبرياء. 
ونظـراً لتعـدد الجرائـم وعـدم القدرة عـىل حرصها 
وهـي كثرية، فقد رأينا أن نقف مـع جرائم العدوان بحق 
الطفولة خالل شـهر يناير من ُكـّل عام وملدة ٨ سنوات، 
وقـد اتضح لنا هول مـا ارتكبه العدوان مـن مآٍس بحق 
الطفولـة، وهـي إحصائية تم االسـتناد عليهـا بناء عىل 
املعلومـات التي وثّقهـا مرَكُز عـني اإلنسـانية للحقوق 

والتنمية، يف كتابه «قصف الطفولة». 
 

اجاعثاُف طرَضج الظعر لطمضفعشني 
اسـتمرت جرائم العـدوان األمريكي السـعودّي بحق 
حاالتهـم  أَو  العمريـة  لفئاتهـم  مراعـاة  دون  املدنيـني 
األطفـاَل  الهسـتريي  القصـُف  طـال  فقـد  اإلنسـانية، 
والنسـاَء وِكباَر السـن، وحتى مراكُز املكفوفني لم تسلم 
من الغارات العشـوائية، باإلضافة إىل طـالب املدارس لم 
يسـلموا أَيْـضاً من القصف بما يف ذلك الطالب املكفوفني 
ة هـم أَيْـضـاً نالهم  وهـم يف مبانيهـم السـكنية الَخاصَّ

القصف الغادر الجبان. 

ويف شهر يناير من العام ٢٠١٦م عند الساعة الواحدة 
والنصـف بعـد منتصـف ليل يـوم الخميـس يف الخامس 
من يناير شـن طريان العدوان الصهيونـي هجوماً جويٍّا 
بالصواريـخ عـىل أمانـة العاصمة، أحد هـذه الصواريخ 
اسـتهدف مركـز النـور لرعايـة املكفوفـني يف مديريـة 
الصافيـة، ممـا أَدَّى إىل تدمري املبنى عـىل رؤوس الطالب 
املكفوفني، َوأَدَّى إىل إصابة (٣) مدنيني بينهم (٢) أطفال. 

 

اجاعثاُف تّمام جارف بخظساء
َولم تسـلم كذلـك الحمامات الطبيعيـة التي يقصدها 
املـرىض وذوي اإلعاقـات من قصـف العـدوان األمريكي 
السـعودّي، َحيُث شـنت الطائـرات هجومـاً جويٍّا بثالث 
قنابل شـديدة االنفجار استهدفت مسجد وحمام جارف 
الطبيعي وذلك يف صباح يوم الثالثاء، عند الساعة الثامنة 

يف الثاني عرش من شهر يناير من العام ٢٠١٦م. 
لقد كان يقصد هذا الحمام الطبيعي الكائن يف منطقة 
جارف بـوادي الجـار بمديرية بـالد الـروس، الكثري من 
املـرىض وهم من مناطـق مختلفة ما أَدَّى إىل استشـهاد 
١٤ مدنيـاً بينهم ٥ أطفال و٥ نسـاء، وأُصيب ١٨ آخرون 

بينهم ٥ أطفال و٤ نساء. 
 

اجاعثاُف طثرجئ افغاام باسج 
ويف صباح يوم الثالثـاء، املوافق ١٩-١-٢٠١٦م نفذت 
طائرات العدوان األمريكي السـعودّي الغادر غارة جوية 
مسـتهدفة مدرسـة األيتـام بحـي ١٤ أُكتوبـر بمنطقة 
التحريـر، مـا أَدَّى إىل استشـهاد (١١) مدنيـاً بينهم (٤) 
طـالب أيتـام ومعلمـة وإصابـة (١٠) آخريـن وتـرضر 

املدرسة بأرضار جسيمة. 
ويف نفس اليوم بعد غروب شمس يوم الثالثاء، املوافق 
١٩ – ١ - ٢٠١٦م قامت طائرات الغدر بشن هجوم جوي 

عىل منازل املدنيني مستهدفاً بغارة جوية منزل املواطـن 
حسـن صربي، والذي تسـكن فيه أرسة صربي وأرستان 
مـن أقاربه نازحني يف منزله، وهمـا أرسة املواطـن خالد 
سـالم الكعيد وأرسة املواطـن خـارص مما أَدَّى إىل تدمري 
املنزل عىل ساكنيه وترضر (٢٧) منزالً مجاوراً يف منطقة 
مـران بمديريـة حيدان، وقـد أَدَّى القصف إىل استشـهاد 
(١٤) مدنياً بينهم (٧) أطفال َو(٣) نسـاء، وأُصيب (٧) 

آخرون بينهم (٥) أطفال وامرأة. 
وبعـد حادثـة االسـتهداف السـابقة بيومـني وفــي 
ظهرية يــوم الخميــس بتاريــخ ٢١-١-٢٠١٦م قـام 
طريان العدوان الغاشم بشـن هجوم جوي علـى منـازل 
املدنييـن فـي مدينـة ضحيـان متعمـداً قتـل أكرب عـدد 
مـن املدنييـن، فقـد اسـتهدف بصاروخـه األول منـزل 
أحـد املواطنيــن شــرق مدينــة ضحيـان، مـا أَدَّى إىل 
تدميـره علـى رؤوس سـاكنيه وتدميـر مسـجد عمـار 
بـن ياسـر، وبعـد خمـس دقائـق قصـف بغـارة أُخرى 
منــزل أحد املواطنيـن وســط املدينــة تجمـع بعدها 
املواطنوـن وأقبلـت ســيارات اإلسعاف مـع طواقمهـا 
الطبـيـة ليقومــوا بمـا يتوجـب عليهـم مـن إسـعاف 
وإنقاذ الضحايـا، ووصـل معهـم اإلعالميـون ليوثقـوا 
ـُُف السـعودّي مـن  ويصــوروا مـا يقــوم بــه التحال
جرائـَم بحـق املدنييـن وينقلـوه للعالـم لكـي يشـاهَد 
جرائــَم التحالــف، ومــا إن وصـل الجميــع وكل قد 
بـدأ بمــا يتوجــب عليـه عــاود الطيــران القصـف 
مـرة أُخرى ليمنـع املســعفني مـن إسـعاف الضحايـا 
واملنقذيــن مــن إنقـاذ حيــاة مــن يوجــد تحــت 
األنقــاض ويمنــع املصـوريـن مـن تصويــر ونقـل 
قبـح وخبــث جرائمـه فقــام باسـتهدافهم وقتلهـم 
لتكــون الحصيلــة استشـهاد (٣٤) مدنيــاً  جميعـاً 
بينهـم (٧) أطفال وامرأتيــن، َو(٣) أطباء مـن فريـق 
اإلسـعاف ومصـور قنـاة املسـرية وأُصيب (٣٢) آخرون 

بينهـم (١٢) طفـالً َو٤ نساء. 
 

اجاعثاُف طظجل املعاذظ حئاله بخظساء
ويف اليـوم التـايل يف الثاني والعرشين من شـهر يناير 
من العـام ٢٠١٦م يف يوم الجمعة، قامـت طائرات الغدر 
واإلبادة عند الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل 
بشـن غارة جوية علـى حـي بيـت بـوس املطـل علـى 
شــارع الخمسـني أعقبـه دوي انفجار قـوي وعنيـف، 
ما أَدَّى إىل تدميـر وهـدم منـزل املواطـن عبـده محمـد 
علـي مرشـد شـباله، واملكـون مـن طابـق واحـد علـى 
رؤوس ســاكنيه وتدميــر وإحـراق محلــه التجـاري 
لبيــع املالبـس وتضــرر املنـازل واملحــالت التجاريـة 
املجـاورة ملنـزل شــباله بأضـرار جســيمة وفادحـة 
ســببها اندالع واشـتعال الحريـق الهائـل الذي اسـتمر 
حتــى صبـاح اليــوم الثانـي رغـم محاولــة الدفـاع 
املدنـي إطفاء الحريـق لكميـة املـواد القابلـة للحريـق 
واالشــتعال داخـل ســت محـالت تجاريـة وعشـرات 
املنــازل للمواطنيـن وإحراق وإتالف ســيارة واحـده، 
وقــد أَدَّى ذلـك إىل استشـهاد الطفــل/ محمـد عبـده 
علــي مرشــد شــبالة البالـغ مــن العمــر ١١ عاماً 
وجــرح (٦) مـن أفــراد أرسة شــبالة بينهـم طفالن 
وامرأتاـن تـم انتشـالهم مـن تحـت االنقـاض والركام 
وإسـعافهم إىل املستشــفى مـن قبـل متطوعيـن مـن 

أبناء الحـي. 
 

 اجاعثاف طظجل الصاضغ ربغث بافطاظئ 
وهنا مجـزرة مرّوعـة جديدة وقعت ومعظُم سـكان 
العاصمـة صنعـاء نائمـون يف قرابـة السـاعة الواحدة 
والنصـف بعـد منتصف ليـل يـوم االثنـني، بتاريخ ٢٥-

١-٢٠١٦م، َحيـُث اسـتيقظوا عىل صوت انفجار شـديد 

أذفال وظساء تتئ افظصاض..
اجاسراض فبرز جرائط السثوان افطرغضغ 
السسعدّي شغ حعر غظاغر خقل 8 جظعات

 تارغٌت أجعُد طظ السثوان الثاطغ!
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أفزعهم وهو ناتج عن اسـتهداف طريان تحالف العدوان 
األمريكي السـعودّي الغاشـم ملنزل القـايض يحيى ربيد، 
والذي كان بداخلـه مـع جميـع أفـراد أســرته البالـغ 

عددهـم ١٢ شـخصاً. 
َحيـُث استشـهد القاضـي وزوجتــه، وابنـه صـالح 
وزوجتـه وأطفالـه الثالثـة (صـالح ومحمـد وروابـي) 
بينمـا جــرح ابنـه صـادق واستشـهدت زوجـه ابنـه 
صـادق والتـي كانـت حامـالً هـي وجنينهـا واستشهد 

أَيْـضاً حفيـده محمـد صـادق. 
ويف جريمة وحشـية تضاف إىل سلسـلة مـن الجرائم 
التـي ينـدى لهـا جبـني اإلنسـانية وتسـتنكرها جميع 
املخلوقـات، ارتكبهـا املجرم القاتل ولم يحـرتم القوانني 
واملواثيـق الدولية ولم يراع حقوق اإلنسـان الذي يريد أن 

يعيش كريماً كبقية الناس والعالم. 
 

 اجاعثاُف طظجل الحغت ردطان بالةعف 
ويف اليـوم التـايل وبعـد مجزرة منـزل القـايض ربيد، 
أمعن طريان العدّو يف استهداف األحياء السكنية املكتظة 
باألهايل، َحيُث أسـقط قنبلتان جويتان عىل منزل الشيخ 
ة محافظة  صالـح ردمان بقريـة الحصن مديريـة املطمَّ
الجوف، وذلك يف وقت متأخر من يوم السبت، يف السادس 

والعرشين من يناير للعام ٢٠١٦م. 
وأسـفرت القنبلتـان عن وقـوع مجـزرة مروعة راح 
ضحيتها ١٢ شـهيداً بينهم ٣ نسـاء َو٤ أطفال من أرسة 
الشـيخ ردمان وإصابة ٧ آخرين بينهم طفالن جميعهم 

من أرسته، إضافة عىل تدمري منزله تدمرياً كليٍّا. 
وبعدهـا بيومني عىل التوايل وبالتحديد يف ليل الخميس 
املوافـق ٢٨ ينايـر ٢٠١٦م عنـد السـاعة الثامنة مسـاًء 
تعـرض منزل املواطـن عيدروس عـيل الحـاج الواقع يف 
قريــة قرمـان -عطــان للقصـف الجــوي مـن قبـل 
الطيـران الحربـي التابـع للتحالـف األمريكي السعودّي 
بصــاروخ انفجــر مباشــرة فـي املنــزل وأحـاله إىل 
أرسة  رؤوس  فــوق  والحجــارة  األتربــة  مــن  ركام 
عيــدروس الحـاج واملكونـة مـن ســتة أفـراد بينهـم 
عيــدروس،  األســرة  ورب  نســاء  وثــالث  طفالــن 
والتـي أصبحـت أجساُدهم متقطَّعـًة وممزقـة وأشالء 

متناثـرًة تحـت التـراب. 
ويف سـياق مـواٍز من مسلسـل اإلجرام واالسـتهداف 
املمنهـج للمواطنني وهم يف منازلهم آمنـون، وبالتحديد 
فــي الســاعة الثامنـة مـن مســاء يـوم السـبت، يف 
الثالثـني من ينايـر للعام ذاته، وأثنــاء مـا كانـت أرسة 
ـاب نوفـل نائميـن، أقدمـت طائـرات  املواطـن عبدالوهَّ
التحالــف السـعودّي الحربيـة علـى اسـتهداف املنـزل 
ودّمـرتــه علــى رؤوس سـاكنيه فــي بيــت نوفـل 
بمنطقــة الرحبــة بمديريــة بنـي الحــارث لتكـون 
الحصيلـة استشهاد (٦) مدنييـن بينهـم طفالـن َو(٣) 

نسـاء، وأُصيب (٦) آخرون بينهـم طفالن وامـرأة. 
وكّل هـذه الجرائـم السـابقة التـي حدثـت يف العـام 
٢٠١٦م والعالـم اكتفـى بالصمت املريـب إال البعض من 
األحـرار الذيـن أدانـوا تلك الجرائـم واسـتنكروها، وهي 
جرائـم بالفعل تدينهـا جميع األديان السـماوية وتتناىف 

عن ترشيعات ديننا اإلسالمي الحنيف. 
 

 اجاعثاُف طثرجئ الفقح بظعط خظساء
أمـا يف العـام ٢٠١٧ م مـن أعـوام العـدوان الوحيش، 
فقد اسـتأنف العدّو سـفك الدماء وواصل مسـرية القتل 
والتدمري واإلبادة الجماعية دون مربّر رشعي أَو مقبول. 
ففـي صباح الثالثاء، يف اليوم العـارش من يناير للعام 
٢٠١٧م شـن طريان العـدوان األمريكي السـعودّي غارة 
جويـة عىل محيط مدرسـة الفالح النموذجيـة بمديرية 
نهـم بمحافظـة صنعـاء، وذلـك لحظـة توافـد الطالب 
إىل املدرسـة ليخلــف مجــزرة مروعـة بحــق طـالب 
مدرسـة الفـالح، وقـد أسـفرت الغـارة عـن استشهاد 
(٦) مدنييـن مـن بينهـم وكيـل املدرسـة األُستاذ علـي 
أحمـد مظفــر وطالبــات وإصابة (٤) طــالب آخرين 

مـن طـالب مدرسـة الفـالح. 
ومن بني تلـك الطالبـات الطفلـة إرشاق الربيئة التي 
التقطتهـا عدسـة املسـرية وهـي تفرتش تـراب األرض 
وأدواتها الدراسـية متناثرة مـن حولها ومختلطة بدمها 
املسـفوك، وقد كانـت تطمح من خـالل تعليمهـا إىل أن 
تكون طبيبة املسـتقبل لكن املجـرم القاتل كان مرتبصاً 
بها وزمالئها فقد حول ذلك الطموح إىل ألم وجراح وسلب 

أرواح الطلبة بدون وجه حق. 
 

اجاعثاُف طظجل املعاذظ جماسغ بالتثغثة
وبعـد جريمة مدرسـة فالح بيومـني متتاليني، قامت 
طائـرات الحقـد واإلجرام يف صباح الخميـس املوافق ١٢ 
–ينايـر من ذات العام باسـتهداف أرسة املواطن جماعي 
إسـماعيل مشعشع وحولت أجسـادهم الربيئة إىل أشالء 

صغرية وكتل متفحمة. 
ولــم يكـن يعلـم جماعـي أن يــوم الخميـس هـو 
آخر يـوم يـرى فيـه ســبعة مـن أفـراد أســرته مـن 
أصل تســعة وهــو العاشــر وكان املشــهد صادمـاً 
لــه برؤيـة جثـث أفـراد أســرته متفحمـة ومقطعـة 
ومتناثــرة أجـزاء بعضهــا فـي فنــاء املنــزل، َحيُث 
استشـهدت زوجتـه واثنتـان مــن بناتـه واثنـان مـن 
أوالده كلهــم أطفـال، كمـا استشـهدت زوجــة ابنـه 
األكرب مــع طفلهـا الوحيـد، ولـم يتبـق مـن أســرته 
ســواه واثنـان مـن أبنائه أحدهمــا ذلـك الـذي فقـد 
زوجتــه وطفلــه الوحيــد، وثانيهمــا طفــل فــي 

الرابعـة مـن عمـره. 
 

اجاعثاُف طتطئ العخابغ بالتثغثة
مـرسح  يف  العـادة  جـرت  وكمـا  ٢٠١٨م  العـام  ويف 
الجريمـة بكافة محافظـات الجمهورية من قبل تحالف 

غاشـم دموي، أقدمت الطائرات الحربية عىل اسـتهداف 
محطـة الوقود التابعة للمواطن صالـح الوصابي وأخيه 
بمنطقة الجربة مديريـة الجراحي يف محافظة الحديدة، 
وذلـك عند السـاعة العـارشة إال عرش دقائـق من صباح 
يوم االثنني، يف اليوم األول من شـهر يناير، وعندمـا كان 
عمـال املحطـة يقومـون بممارســة أعمالهـم بشـكل 
طبيعــي واملحطــة مكتظـة بالزبائــن فـي ســاعة 

الـذروة. 
وتفاجأ الجميع بغارة جوية عىل املكان ممــا أَدَّى إىل 
استشهاد وجــرح عــدد مــن املدنييــن املتواجديــن 
املحطــة  فـــي  يشـــتغلون  عمـــال  منهـــم  كان 
املســتهدفة والســوبر ماركــت املجــاورة لهـا ولـم 

يعـرف عـدد الضحايـا لكثرتهـم. 
وقد دّمـرت املحطـة بشــكل كامـل وكذلك السـوبر 
ماركـت دون وجـود أي تَحّرك أَو عمـل عســكري يربّر 
ذلـك وإنمـا رغبـة فـي إسقاط الكثيـر مـن الضحايـا 
املدنييــن من بينهم أطفال، َحيُث بلغ عدد الشـهداء من 

األطفال ٤ شهداء وجرح اثنني آخرين. 
 

 اجاعثاُف طظجَلغ املعاذظ طسغخ وطصغئ 
بخسثة

ويف العارش من شـهر يناير للعـام ٢٠١٨م قام طريان 
العدوان األمريكي السـعودّي باستهداف منازل املواطنني 
يف منطقة تشـدان بمديرية غمـر بمحافظة صعدة، مما 
أَدَّى إىل استشـهاد طفلتني إحداهما يف الثالثة من عمرها 
واألُخـرى يف الرابعة من العمر وجرح عدد آخر بينهم األم 

وطفليها. 
وهنا نتسـاءل: أين حقوق اإلنسـان تلك التي يتغنون 
بها يف ُكـّل مرحلة، وملـاذا لم يحرك العالم واملنظمات أي 
ساكن أمام ُكـّل تلك الجرائم التي انتهكت حقوق املواطن 
اليمني وسـلبت حياته وعيشـه الكريم؟ فهذا السـكوت 
هـو من جعل تحالـف العدوان يسـتمر يف بغيه وإجرامه 
واشباع رغبته الدموية يف القتل وإهالك الحرث والنسل. 

ويف اليـوم ذاته قــام الطيـران بشــن غـارة جويـة 

علـى منـزل املواطـن يحيـى بـن يحيـى مقيـت، وذلـك 
أثنـاء مــا كان هــو َوأفــراد أســرته املكونــة مــن 
زوجتــه وأوالده يتناولــون وجبــة اإلفطــار، ممــا 
أَدَّى إىل استشـهاد اثنيـــن مـــن أوالده وجـرح بقيـة 
أفـراد األســرة بمـا فيهـم زوجتـه وتضـرر عـدد مـن 
املنـازل املجـاورة ملنزلهـم؛ وذلـك بفعـل هـذه الغـارات 
التــي أثــارت الخــوف والهلـع بيــن األهـايل الذيـن 
يقطنـون إىل جانـب منـزل العائلـة املســتهدفة وولـد 
حالـة سـيئة مـن الرعـب لديهـم بمـا يشـكل إضـراراً 
بالحيــاة اإلنسـانية بــكل تفاصيلهـا وحــرم هـؤالء 

املدنييـن مـن العديـد مـن الحقـوق املتصلـة بهـم. 
 

 اجاعثاُف سمارة جضظغئ طأععلئ بالظازتني 
بخسثة

وفــي الســاعة الثالثـة مــن فجـر يــوم االثنني، 
املوافـق ٢٢ ينايــر ٢٠١٨م قامـت الطائـرات الحربيـة 
التابعـة لتحالـف العـدوان األمريكي السعودّي بإسقاط 
قنبلــة جويـة علــى عمــارة ســكنية مكونـة مـن 
طابقيــن كانــت تــؤوي مدنييــن نازحيــن منهــا 
أرسة عبدالكريــم دحيـم، وتقــع بمنطقـة املصاعبـة 

بمديريـة سـحار –محافظـة صعـدة. 
ودّمـرت القنبلـة الجويـة العمـارة الســكنية فـوق 
رؤوس ســاكنيها مـن النازحيـن وقضـت علـى حيـاة 
٧ مدنييـن بينهـم خمسـة أطفال أمــا الجرحـى فقـد 

بلـغ عددهـم (٦) مدنييـن بينهـم (٣) أطفال. 
التحالــف  طائــرات  اســتهدفتهم  بــارد  وبــدم 
التــي  الوحشــية  بقنبلتهــا  الحربيــة  السـعودّي 
أسـقطتها علـى العمـارة التـي يسـكنون فيهـا أثنـاء 

مـا كانـوا يغطـون فـي نومهـم. 
 

 اجاعثاُف جغارة يف الطرغص السام بخسثة
ويف اليوم التايل عنـد السـاعة التاسـعة صبـاح يـوم 
الثالثـاء، يف الثالـث والعرشين من الشـهر ذاتـه أقدمت 
طائرات الرش واإلجرام علـى اسـتهداف سـيارة بالخـط 

العـام فـي منطقــة آل علـي مديريـة رازح محافظـة 
صعدة، ممـا أَدَّى إىل استشـهاد مــن كان علـى متنهـا 
٩ مــن الرجـال واألطفال والنســاء، َحيـُث بلـغ عـدد 
الضحايا مـن األطفال (٥) وهـم ذاهبــون إىل منطقـة 
شـعبان، لكن غارات الطغاة حالت دون ذلك فقد خطفت 
أرواحهـم دون أي مـربّر لهذا االسـتهداف الخبيث والذي 
أودى بحيـاة هذا الكم الهائل من املدنيـني البالغ عددهم 

تسعة أفراد. 
 

اجاعثاُف طةمعسئ طظ افذفال بتّةـئ 
ويف العـام ٢٠١٩م من تاريخ اليمن الذي شـهد جرائم 
وحشية بحق األطفال والنساء واملواطنني األبرياء بغارات 
العدوان الصهيوني اآلثم، ففي الخامس من شـهر يناير 
اسـتهدفت طائـرات العدّو منطقـة مخافــي بمديريـة 
مســتبا– محافظــة حّجــة فــي قرابــة الســاعة 
الثالثـة عصـراً يـوم السـبت، وذلك بغارة جوية سقطت 
بجانـب مجموعة من األطفال أثناء ما كانوا يلعبون كرة 
القـدم بتلك املنطقـة، ما أَدَّى إىل استشـهاد أربعة أطفال 

وجرح طفل آخر. 
قـام أهايل املنطقة بالهـرع إىل الضحايـا ونقلوهم إىل 
مستشـفى عبس الذي تديـره منظمة أطبـاء بال حدود، 
َحيـُث تـم عمـل اإلسـعافات األوليـة لهم ليتـم بعدهـا 
تحويلهــم إىل املستشـفى الجمهـوري بمدينـة حّجــة 
لسـوء إصابتهم، وهذه ليسـت املـرة األوىل التي يتم فيها 
اسـتهداف املدنيني باملديرية بل سـبقها عرشات الجرائم 
بحـق أبنـاء هـذه املديرية مـن قبـل الطائـرات الحربية 

التابعة لدول التحالف الصهيوأمريكي. 
 

اظفةــاُر صظئطئ سظصعدغئ يف أجــرة املعاذظ 
شغاش بالتثغثة

يف  تسـكن  فيـاش)  عـيل  (سـليمان  املواطـن  أرسة 
منطقة السـويق بمديرية التحيتا وهي إحدى األرس التي 
وقعـت ضحيـة نتيجـة لبقايـا القنابـل العنقودية التي 
تلقيهـا الطائـرات الحربيــة التابعة لتحالـف العدوان، 
َحيـُث وجـد الطفــل (أكرم ســليمان علــي فيـاش) 
والــذي يبلـغ مــن العمـر (١٢) عاماً جســماً غريـباً 
فــي منطقتهـم فقــام بأخـذ هـذا الجســم وأخـذه 
إىل البيــت فـي يــوم الخميــس املوافــق (١٧ ينايـر 
٢٠١٩م) وبالتحديـد قرابـة السـاعة الثالثـة والنصـف 
عصـراً، وأثنـاء مـا كان يلعـب بهـذا الجســم الغريـب 
مــع إخوتــه وطفليـن آخريـن مـن أقربائــه بـدون 
إدراك منهــم بـأن هـذا الجســم الغريــب هـو إحدى 
القنابــل العنقوديــة، انفجرت فيهــم وقتلـت منهـم 
طفليــن وهمـا أكرم ســليمان فيـاش والــذي يبلـغ 
مــن العمــر ١٢ عامـاً، وابــن خالـه (مهنـد ســعيد 
طامـي) ويبلـغ مـن العمـر (١٠) ســنوات، باإلضافة 
إىل مقتـل والدتـه (فايـزة أحمد طامـي) وجـرح بقيـة 
األطفال وعددهـم أربعـة ممـن كانـوا متواجديـن فـي 
الغرفــة مـن أرسة املواطـن ســليمان فيـاش أَو أرسة 

صهـرة سـعيد طامـي. 
بعـد ذلـك قـام أهـايل املنطقــة بأخذهــم ونقلهـم 
إىل مستشــفى زبيــد لتلقــي العـالج، ومــن ثـم تـم 

تحويلهـم إىل مستشـفى الحديـدة بمدينـة الحديـدة. 
وتعتـرب هـذه الحالـة واحدة مـن آالف الحـاالت التي 
وقعت نتيجـة ملخلفات طائرات العـدوان الصهيوني من 
القنابـل العنقودية الخطرية والتي قـد أودت بحياة آالف 

من األبرياء. 
 

اجاعثاُف صاسئ لفشراح بالتثغثة
فــي قرابــة الســاعة التاســعة والنصــف ليــل 
أقدمــت  ٢٠٢١م)  ينايــر   ١) املوافــق  الجمعـة، 
امليليشــيات املســلحة املحاصــرة ملدينــة الحديــدة 
والتابعـة للتحالـف الـذي تقـوده السـعوديّة واإلمارات 

باستهداف املدينـة بعـدد مـن القذائـف املدفعيـة. 
إحدى هـذه القذائـف ســقطت أمـام بوابـة قاعـة 
ـة باألفــراح واملناســبات والتــي تقــع فــي  َخاصَّ
مديريــة الحــوك بمدينــة الحديــدة أثنــاء مـا كان 
يقـام حفـل زفـاف للنســاء بداخــل القاعـة وكانـت 
بوابـة القاعــة مزدحمـة بالخارجيــن منهـا وكذلـك 
باألهـايل املنتظريــن ألهاليهـم مــن النســاء الالتـي 

بداخـل القاعـة. 
وقــد أَدَّى هــذا االسـتهداف إىل استشـهاد أربعــة 
مدنييــن بينهــم طفالن وجـرح ســتة آخرين بينهـم 
طفـالن، باإلضافـة إىل إحــداث أضــرار ماديــة فــي 
القاعـة وفـي سـيارات املواطنني، كمـا أَدَّى االستهداف 
أَيْـضـاً إىل نشــر الذعــر والهلـع بني أوسـاط املدنيني، 
كمـا أن هنـاك الكثري مـن الضحايا من املدنيـني؛ نتيجة 
لتلـك القذائف العشـوائية التي يطلُقهـا مرتِزقُة العدوان 
األمريكـي السـعودّي بمحافظـة الحديدة وتسـُقُط عىل 
رؤوس املواطنـني ومنازلهم غري املحصنة، لكننا نسـلط 

الضوء عىل جانب من الضحايا من األطفال. 
كما أن قاعات املناسـبات من األفراح واملآتم لم تسلم 
من القصف الهسـتريي طيلة أعوام العـدوان، فقد نالت 
مـن التدمري وراح من فيها العديـد والعديد من املواطنني 

اآلمنني بينهم النساء واألطفال. 
وهناك الكثري من القصف للمنازل واألحياء السـكنية، 
لكننـا ومن خالل هذا التقرير لم نسـلط الضـوَء إال عىل 
الجرائـم التي حدث فيهـا ضحايا من األطفـال، فجرائُم 

العدوان طيلة ٨ أعوام هي كثرية ومتعددة. 
وبهذا َفـإنَّ ُكـّل تلك الجرائم واملجازر البشعة ستبقى 
وصمـَة عار عـىل جبني مرتكبيهـا مع السـاكتني عنها، 
ُص معيشـتَهم، كما أنها  وسـتظل تالحق املجرمني وتنغِّ
لن تسُقَط بالتقادم مهما دارت األحداُث ومرت السنوات، 
فاليمنيـون لـن ينسـوا ثأرهـم بحـق مئـات اآلالف من 

املواطنني وعىل رأسهم اآلالف من األطفال األبرياء. 
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أرُض طضئ 
سُزط ضغاؤعا 

بزععر 
غسسعب الثغظ 
شاذمئ سئثالمطك إجتاق 

يف الشـهر الـذي يمجـده اليمنيـون 

إجـالالً بدخولهم اإلسـالم، بربكة قدوم 

أمري املؤمنني اإلمام عـيل بن أبي طالب 

-عليه السـالم-، نحتفل مجـّدًدا بوالدة 

مبعوث رسـول الله -صلوات الله عليه 

وآله- إلينا. 

يف الثالث عرش من رجب ملعت سـماء 

مكة املكرمة ببرشى ظهور اإلمام عيل، 

أول امللبـني لديـن الله وابـن أبي طالب 

عم الرسـول وزوج البتول سـيدة نساء 

العاملني ووالد سـيدا شـباب أهل الجنة 

اإلمامني الحسن والحسني. 

ليـس سـهالً علينـا أن نتحـدث عن 

شـخصيات عظماء الديـن فهناك أمور 

يجب أن نطبقهـا، كـالطوف والتنقيب 

ــة  يف مذهـب حياتهـم لتقريبهـا لألُمَّ

والفرحة  لالحتفـال  ليـس  اإلسـالمية، 

وإقامات الفعاليات فحسب، بل الندماج 

الشـعوب العربية اقتَداء بحفاظهم عىل 

الدين كما نزل عىل الرسـول، باملوعظة 

ثم الصرب وآخرها الحرب. 

الحديث عن سـيد األوصياء ال يشبه 

التاريخية  الشـخصيات  عـن  التحـدث 

التـي حصلـت عـىل مكانـة مرموقة يف 

املجتمع اإلسالمي. 

إن شخصية سيد األوصياء هي التي 

سـعت إلصالح مسـار البرشية بعد أن 

واله املصطفـى عىل املؤمنـني وقد وثق 

ُكـّل هـذا من خـالل الـرتاث التاريخي 

املكتوب. 

اختصه الله بالوالدة يف جوف الكعبة 

دون سواه يف أفضل األيّام يوم الجمعة، 

بعد عام الفيل بثالثني سنة. 

وتوليـه للمؤمنني لم يُكن عشـوائياً 

بـل اصطفاء لكماله فـكل مؤمن يحبه 

ويواليه؛ ألَنَّه إنسـان كامل يسـري وفق 

خط رسـمه كتاب الله العزيز وأحاديث 

النبي -صىل الله عليه وآله-، فاستمرت 

٢٩ عاماً إمامته عىل املؤمنني. 

نحيي ذكرى هذا اليوم لنؤهل أنفسنا 

برتبيـة أجيال تقتدي بـخطى قائد الغر 

املحجلني، ونتعلم ونسـتفيد من سـرية 

بريقهـا  عـم  التـي  الجهاديـة  حياتـه 

ووهجهـا إىل اليوم، فكل أزمة تُحل وكل 

عقبة تُزاح إذَا اتبعنا وطبقنا واستفدنا 

من مسرية حياة أمري املؤمنني. 

كتابات

سطغ الثرواظغ

ليس من املناسب أن تكوَن بدايُة الحديث عن الزلزال املدّمـر 
الـذي رضب سـوريا وتركيـا إالَّ بالتعزيـِة وكامـل التضامـن 
وإعالن املوقف اإلنسـاني الخالص مع شعبي البلدين، والرتحم 
عـىل الشـهداء والدعوة إىل الله بالشـفاء للجرحـى، والخالص 

للمحارصين تحت األنقاض. 
ـراً،  صة زلزاالً مدمِّ لقد كان فعالً كما وصفته املراِكُز املتخصِّ
تجلـت آثاُره بعـرشات اآلالف مـن البنايات املهدمـة، واآلالف 
ه أَيْـضاً لم  مـن الضحايا يف البلديـن، وهو إن كان كذلك، َفـإنـَّ
يكن ُمَجـّرَد زلزال جيولوجـي فقط، بل صاحبه زلزال أخالقي 
إنسـاني، دّمـر األبـراج العاجية التي يعيشـها املجتمع الدويل 

محيطاً نفسـه بشعارات اإلنسـانية الزائفة، وكشف عورة أكثر 
األنظمـة العربيـة، لكن هذا الزلزال لـم يتمّكن من تدمـري قانون قيرص، وال 

حجب الغطرسة األمريكية. 
باألمـس كان واضًحا سـيُل التضامن مع تركيا، والخجـل يف التعاطي مع 
سـوريا، إن كانت األوىل تسـتحق هذا التضامن يف وقت ال مكان فيه إالَّ ملزيد 
من اإلنسـانية، فلماذا تغيب الثانية، ما هو التفسري املنطقي، ملاذا لم تتمّكن 
اإلنسـانية من تجـاوز عقبات السياسـة والخالفات الشـخصية؟، ألم تكِف 
عرش سنوات من الدمار الذي َحـّل بسوريا وشعبها، أم أن أعداء سوريا يرون 
اليـوم يف هذا الزلزال مدخالً جديًدا للمسـاومة، والبحـث عن تنازالت يقدمها 

النظام السوري تحت ضغط الكارثة؟!
مـا حّز يف النفس باألمـس أثناء املتابعة، أن الجهـوَد العربيَة بدت َخجولًة 
أمـام حجـم الكارثـة واملصـاب الذي يعانـي منه الشـعُب السـوري، يف تلك 
اللحظات اختـارت القنواُت السـعوديّة عناويَن خبيثـًة للتغطية ال دخل لها 
باإلنسـانية ال من قريب وال من بعيد، بل كانت أشـبه بالتشـفي، واستجداء 
تركيـع النظام السـوري، والتسـاؤالت الخبيثة، عىل سـبيل املثال ال الحرص: 
(هـل يُريـد النظـام السـوري أن يأخـذ أوامَر مـن إيـران َوروسـيا يف طلب 
امُلسـاعدات الدولية؟ وملاذا لم يلجأ للدول العربية؟) هكذا قالت قناة الحدث، 
متجاهلًة أن نداءاِت االسـتغاثة ومناشـدة املجتمع الدويل بتقديم املسـاعدة 
للشـعب السـوري كانت عىل املإل، وقالت وزارة الخارجية واملغرتبني يف بيان 
نقلته القناة نفسـها: «تناشد سوريا الدول األعضاء يف منظمة األمم املتحدة 
واألمانـة العامة للمنظمـة ووكاالتها وصناديقها املختصـة واللجنة الدولية 
للصليـب األحمـر وغريها مـن رشكاء العمل اإلنسـاني من منظمـات دولية 
حكوميـة وغري حكومية، ملّد يـد العون ودعم الجهود التـي تبذلها الحكومة 

السورية يف مواجهة كارثة الزلزال املدّمـر». 
مثُل تلك التساؤالت ليست بريئًة، فهي تحاوُل أن تُخِفَي الحاجَة السعوديّة 
لإلذن األمريكي بتجاوز قوانني قيرص، التي تخنق بها الشـعب 
السـوري، وتمنع وصول املسـاعدات، بل حتى تمنع الحصول 
عـىل الحق الطبيعـي يف التبادل التجاري مـع بقية دول العالم، 

وهو ما يلقي بِظالله الكارثية ويعمق طبيعة املأساة. 
األنكـى واألمرُّ هو الرسُب الذي غـردت فيه قنواٌت خليجية، 
بادِّعاء طلب دمشـق دعماً إرسائيلياً، واسـتجابة املجرم «نتن 
ياهو» للطلب وهو ما تم نفيه بشـكل مطلق، وقد كان واضًحا 
عـىل تلك القنوات أنها ال تنقل الخرب مُلَجــّرد النقل، بل ألهداف 
لها عالقة بالشـماتة من النظام السـوري، من جهة، وتجميل 
صورة العدّو اإلرسائييل من جهة أُخرى، وهو سـقوط أخالقي 

وإنساني يف استغالل مأساة وكارثة يف خدمة أهداف حقرية. 
رغـم أن هـوَل الزلـزال وما تنقله كامـرياُت اإلعـالم يبدو كافيـاً لتتَحّرك 
املشـاعر العربيـة والقوميـة واإلسـالمية لـدى هـؤالء، إالَّ أنها اختـارت أن 
تنفضح، وتنكشـف، وتبدو عىل حقيقتها، بوجه أكثـر قبحاً، وقتامة، تذكر 
بشـعارات الحضـن العربي التي سـمعناها مـع بداية العدوان عـىل اليمن، 
وتشـكيل السـعوديّة تحالفاً طويالً عريضاً تحت عنـوان (إنقاذ الرشعية يف 
اليمن) سـخرت ِمن أجِله األموال واملليارات وحركت مجلس األمن الستصدار 
قرارات، ورشاء الوالءات، واألسـلحة واألصوات اإلعالمية يف العالم، وأرسـلت 
لًة بأحدث األسلحة الذكية والغبية، واستمرت  قرابَة ِمئتي طائرة إف١٦، محمَّ
عىل مدى ثمانية أعوام، تقتل وتدّمـر، لم تحصد إالَّ املزيَد من الدماء واألرواح 
والدمار، وصنعت مأسـاة وصفتها األمم املتحدة باألسـوأ يف العالم من صنع 
البـرش.. فليتهـا اليوم تفتح (ُحضنَها العربي) وترسـل ُعـرش تلك الطائرات 
ام،  لـًة باإلغاثة ووسـائل اإلنقاذ، ولو لثمانية أسـابيع، بـل لثمانية أَيـَّ محمَّ

مقابل ثماني سنوات يف اليمن. 
سـقط األعـراب هنا، وسـقط املجتمُع الـدويل، وكان األكثر سـقوطاً هو 
ـُك بقانون قيرص، مـع ادِّعاءات فارغٍة  الواليـات املتحدة، التي ال تزال تتمسَّ
بالنظر إىل الفاجعة بمنظار إنسـاني، منظاٍر لم تسـتطع معه دوٌل أُوُروبية 
ِظ ولو كالمياً فقط، عن االسـتعداد ملساعدة الشعب السوري، سواء  عن التلفُّ

يف مناطق النظام، أَو مناطق املعارضة املدعومة تركياً وغربياً. 
لن يسـجل الزلزاُل اآلالَف من الضحايا من السوريني واألتراك فسحب، بل 
ُل ضحايا من الضمائر املمزَّقة؛ بفعل التوحُّش اإلنسـاني الذي  ها هو يسـجِّ
يعيُشـه العاَلُم اليوم، رغَم ارتفاع منسـوب الترصيحات والشـعارات الربّاقة 
والتغنّـي باإلنسـانية وحقوق البرش وحتـى الحيوانات أَيْـضـاً، لتبدو اليوَم 

ُمَجـرََّد رساٍب بقيعٍة يحسبُه الظمآُن ماًء.

جعرغا.. زلجاُل الدمغر 

اقصاخاُد المسرشغ وترُب المسطعطات 
سئث الرتمظ طراد 

يف عالـم اليوم تحتـل املعلومات مـكان الصـدارة من جدول 
االهتمامـات، إذ تعاظمـت أهميتهـا بفعل التطـورات التقنية 
واالتصاليـة ومـا نجـم عـن ُكـّل ذلـك مـن وفـرة املعلومات، 
وسـهولة االسـتخدام والتوظيف، يف عالٍم أصبح مفتوحاً دون 
حـدود، ودون ُهــِويَّات محليـة، فالعوملة كادت أن تجعل منه 
قريـة صغرية ذات تجانس وتقارب ثقايف، َحيُث كادت الفوارق 
أن تـذوب، وتداخلـت املصالـح، وانفتحـت األسـواق العاملية، 
ونشـطت التجارة الحرة، وأصبح من امليسور للفرد أن يتجول 
يف األسواق العاملية من مكانه، ويجري عملية الرشاء والتحويل 

وهو يف مكانه دون أن يتَحّرك. 
هذ الواقُع الجديُد أفرَز تنافساً دوليٍّا، فكل طرف يسعى وراء 

تطوير معلوماته ومنتجه التقني حتى يسيطر عىل السوق العاملية من خالل 
توسـيع دائرة الخدمات التقنية وتطويرها، األمر الذي ترك املستهلك يف حالة 
ذهول ومالحقة للتطورات املتسـارعة التـي فرضتها رضورات التنافس بني 

الرشكات الدولية. 
وتبعاً لذلك تشـتعل حرب املعلومات بني الدول التي تريد فرض سـيطرتها 
عـىل الفضاء الكوني لضمان مصالـح رشكاتها من صناع املعلومات، وفكرة 
املعلومـات أضحـت اليـوم مصطلحـاً داالً عىل الـرصاع الوجودي السـيايس 
واالقتصادي يف عالم متَحّرك يف فضاء املعرفة املتسـارعة، وقد انتقل الرصاع 
بني األمم والشـعوب من أفـواه البنادق إىل تطبيقـات الكمبيوترات واألجهزة 
الحديثـة، ويف أبسـط تعريف لحـرب املعلومات هـو القول: «إنهـا الطريقة 
األفضـل السـتثمار نظم املعلومـات لتحقيق حالـة من التفوق عـىل اآلخر، 
وفـرض الخطاب املوجه إليه بعد أضعاف آليات دفاعه املعلوماتية، وإفشـال 
خططـه املعتمدة عىل صناعة املعلومات وطرق معالجتها فكرياً وفنياً، بغية 
استخدامها للتأثري يف الجمهور وتغيري قناعاته أَو توجيه سلوكه بما يتناسب 

واألهداف املرسومة لكل طرف». 
يف عاملنا املعارص تغريت أسس ومحاور القوة االقتصادية لألمم والشعوب، 
فاألمم التي بدأت بالقوة البخارية، ها هي تحط الرحال عند االقتصاد املعريف 

منذ عام ١٩٩٠م، وهو العام الذي شهد انهيار املنظومة االشرتاكية، وتفردت 
أمريكا بقيادة العالم. 

 ومنذ عام ١٩٩٠م وليومنا هذا «اتسمت هذه املرحلة بسيطرة 
الحواسيب واألجهزة اإللكرتونية عىل القوة االقتصادية للدول، 
وأصبح يُطلق عىل الدول امُلخرتعة واملطورة ألنظمة الحواسيب 
واملعلومـات بالـدول ذات االقتصـاد املعـريف، بمعنـى أصبـح 
االقتصاد املعريف هو أحد أهم املعايري األََساسـية املحّددة لتطور 
الـدول وتقدمها، وأصبحت الواليات املتحـدة األمريكية وأملانيا 
واليابان والصني وكوريا الجنوبية والهند وغري أُولئك هم الدول 
الرئيسـية يف هـذا املجال، الذي بات يشـكل القـوة االقتصادية 
يف عرصنا الحـايل، والذي يتصف بانخفـاض تكلفته اإلنتاجية 
وتراكم أرباحه الهائلة مع مرور الوقت، عىل العكس من األفرع 
االقتصادية األُخرى التي قد تنخفض تكلفتها اإلنتاجية، ولكن 

تنخفض أرباحها الكتفاء السوق منها بعد فرتة من الزمن». 
يقول خـرباء االقتصاد: إن املثري لالهتمام هو ما يحدث اآلن «فبينما تمثل 
تقنيـة املعلومـات إىل َحــدٍّ كبري املحـرك الدافع لعرص املعرفـة، َفـإنَّ الجزء 
األعظـم مـن االبتكارات يف املسـتقبل التي تـؤدي إىل النمـو االقتصادي ليس 
مـن املرجـح أن تكون ناتجـة من التقنيـات واملنتجات القادمـة من املعامل 
بل من تطبيقاتها خارج املختربات، كما أن األنشـطة واألعمال التي يشـارك 
بها األفراد، سواء أكانوا مسـتهلكني أَو مقدمني للخدمات، سوف تكون ذات 
ة، وهـذا يعني أن فرصاً أكرب؛ ِمن أجل االبتـكارات، واإلنتاجية،  أهميّـة َخاصَّ
وخلق فرص العمل، والنمو االقتصادي يمكن اآلن تحقيقها من خالل تطبيق 
التقـدم الهائـل يف تقنيـة املعلومات واإلنرتنـت، والتقنيـات متناهية الصغر 
ملعالجة مشـكالت سـوق العمـل واملجتمع ُعُمـوًمـا، يف مجـاالت الصناعة، 
والرعاية الصحية والتمويل، ووسائل اإلعالم، وال شك أن االستثمار يف أسواق 

تقنية املعلومات سيكون جوهر االقتصاد القائم عىل املعرفة. 
فاملعرفـة انبثـق عنها اقتصـاد املعرفة وهـو الفاعل يف عالـم اليوم وعىل 
أبعادهـا تـم بناء اقتصاديـات قائمة عـىل املعرفة وهـي اقتصاديات تحّقق 
التنميـة املسـتدامة يف ظل تبدل املـوارد الفاعلـة يف النمو والتنميـة والوعي 
باملحيط والتمـوج املعريف والحضاري يجعلنا عنـارص فاعلة متأثرة ومؤثرة 

ومن املعيب االستمرار تحت طائلة التأثر فقط. 
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أتمث سئثاهللا الرازتغ

نأتي للواقع الذي ال يسـتطيُع أحٌد إخفاَءه، وبالتحديد 
واقـع الشـعوب والـدول، هنـا أحدثكـم عن واقـع الدول 
األُوُروبيـة ودول الـرشق األوسـط العربية وعـىل ضوئها 
سـنحُكُم هل سـيكون وضع الـدول العربية يف املسـتقبل 
القريـب أفضل وهل سيتحسـن أم أنه يجـب عىل الحكام 
واملسؤولني العرب تغيري نظرتهم للمنصب لتتحسن أحوال 

شعوبهم وأوطانهم.
يف القـرون التـي مضـت وقبل الحـروب العامليـة األوىل 
والثانيـة كانت الرصاعات يف ذروتهـا وُخُصوصاً يف الحرب 
العامليـة الثانيـة يف ١٩٣٩م إىل ١٩٤٥م، َحيُث حصدت هذه 
الحـرب ماليـني البـرش ووصفت بالحـرب األكثـر دموية 

يف تاريـخ البرش؛ ألَنَّها غريت واقـع الدول األُوُروبية وغريت مسـتقبلها 
فالرصاع حركهم للحرب ليبقى األقوى منهم. 

انتهـت الحرب املبـارشة وبقت دوٌل كثـرية بعد هذه الحـرب فعادت 
الدول للملمة شـتاتها وإنشـاء املدارس والجامعات وبناء منهج علمي 

مفيد لبناء الفرد أوالً ثم الفرد تلقائياً سيتجه لبناء الوطن وأمته. 
وبالتـايل عرفنا أن تاريخهم كأن مليئاً بالرصاعات والحروب املبارشة 

التي غريت نظرتهم للحياة!!
واآلن هـم يف حـرب بـاردة يف مجـاالت التكنولوجيا وأمـن املعلومات 

واالقتصاد والصناعات وسباق التسلح َو... إلخ. 
وهذا نتيجة الحرب التي صقلتهم وأوصلتهم لنتيجة أن البقاء لألقوى 

وملن يبني وطنه يف جميع املجاالت. 
وهـذا الجميـل يف حروبهـم ورصاعهم أنهـم عرفوا أن بنـاء املصالح 
الشـخصية ال يفيدهم كأفراد وال يفيـد أوطانهم ونظروا للمناصب أنها 
مسؤولية بناء وطن وأمان وطن وليست مسؤولية بناء شخيص فقط.

اآلن نأتي للدول العربية!!
طيـب الدول العربية أيـن كانت قبل الحروب العامليـة كانت موجودة 
ومشـتتة والبعض تخضع لالسـتعمار، لديهم ثروات لكن ال علم لديهم، 

وال شجاعة يف االستقالل بالقرار!! 
خالص ال عليكم، ننىس املايض ونأتي للحارض يف تاريخ الدول العربية 

تقريبًا. 
منذُ إنشاء أنظمتها كالسعوديّة واإلمارات َو... إلخ، أي أكثر من ١٠٠ 
عـام أن صـح التاريخ ولكن الدول هذه ما زالت يف مسـتنقع الرصاعات 
والحروب امُلستمّرة حتى لو لم يكن هناك رصاٌع مباٌرش فيها فالرضورة 
يف عقليات الساسـة العرب أن تلجأ لتمويـل رصاعات وحروب عىل دول 

عربيـة أُخـرى كالعدوان عـىل اليمن منذُ أكثـر من ٨ سـنوات، فبالتايل 
الواضـح أن ال رغبة لديهم يف التقدم الصناعـي والنهضة العلمية وبناء 
اإلنسـان العربـي ويتجـىل أن الرغبـة الوحيـدة لديهم يف 
الحـروب والقتل وأن يتخلوا عـن املناصب إىل رجال أعمال 

كبار ويهربون دول أوروبا لالستثمار!
وهنـا الفارق يف نظـرة املسـؤول األُوُروبي واملسـؤول 
العربـي للمنصـب مقارنـة ظاهريـة عـن واقـع الـدول 
األُوُروبيـة ودول الرشق األوسـط وعىل ضوئها سـنتوقع 
كيف سـيكون وضع الـدول العربية يف املسـتقبل القريب 
هـل سيتحسـن أم أنه يجب عـىل الحكام تغيـري نظرتهم 

للمنصب لتتحسن أحوال شعوبهم. 
نجد أن دول أُوُروبا استغرقت فرتًة طويلًة يف الرصاعات 
والحـروب أدركـوا مؤّخـراً أن التاريخ سـينتهي بهم دون 

تحقيق يشء ألوطانهم. 
ثم توقفوا لبناء أوطانهم من جديد وتحقيق العيش الكريم لشعوبهم 
والهدوء وبناء أجيال علمية منشـغلة بالعلوم بجميـع مجاالتها، بينما 
الدول العربية يف ماضيها كانت مسـتعمرات ثـم تحّررت بفضل األجداد 
األبطـال ليأتي جيل حارضها بعدهـم يحبون الحـروب والرصاعات أَو 

كأنهم خلقوا فقط للحروب!! 
النتيجة أن فشـل بنـاء الفرد ترتب عليـه فشـل إدارة الدولة العربية 
بمختلـف أقطارها ملـاذا وصل الحال ملا هـو عليه اليوم?؛ ألَنَّ الساسـة 
العـرب منـذُ تاريـخ وجودهم وهـم يعملـون للصالح الشـخيص وكأن 
األوطان ملك لألشـخاص فقط، فنجدهـم يهتمون فقط بكنز األموال يف 
الوقـت الذي يتضور أبناء أوطانهم جوعاً وبؤسـاً وفقـراً وبطالة ونجد 
أن الساسـة العـرب ُكـّل فـرتة وأُخرى يتغريون وينتقلـون ملجال ريادة 
األعمـال يف حني وصلوا إىل سـلطات بلدانهم وهم فقراء يشـكون العوز 

فكيف يصبحون رواد أعمال بعد املناصب كيف هذا?! 
ألنهـم سـخروا مناصبهم لصالحهم الشـخيص الخـاص بهم وليس 

ألوطانهم البائسة!!
فاليوم مهما ظهرت ثورات عربية وتفاءل العرب بمستقبل أفضل إالَّ 

أنها تأتي وبعقليات تحكم وهي ناقصة ولم تكتمل!!
ويأتـي حـكام بنفـس العقليات التي مضـت فقط الجشـع والجوع 
هو من يحركهم فيسـتلبون مصالح الشـعوب للصالح الشخيص وهذه 
الطامة الكربى!!، َحيُث سـيبقى هذا الحال حاصل يف الشـعوب العربية 
إىل يـوم القيامة، ما لم يغـري حاكموها نظرتهـم للمنصب من توظيفه 
للصالـح الشـخيص إىل أنه منصـب ومسـؤولية بناء اإلنسـان َوالوطن 
بالعلم والحياة الكريمة وسيسـاعد بناء اإلنسـان حتماً يف بناء األوطان 

والشعوب العربية!

الظزرُة لطمظخإ بغظ التاضمغظ اُفوُروبغ 
والسربغ وسطغعا تثاطُش أوضاُع أوذاظعط

كتابات

لخعُص بروات حسعب 
السالط غرشدعن السقَم 

شغ الغمظ
سئثاهللا تجام طتمث ظاخر 

من  سنوات  ثماني 
السـعودّي  العـدوان 
األمريكـي واإلماراتي 
بقتلهـم  الصهيونـي 
أبشـَع  وارتكابهـم 
الجماعيـة  الجرائـم 
بحق الشـعب اليمني 
مقدرات  ُكـّل  وتدمري 
اليمنـي  الشـعب 
البنية  عـىل  والقضاء 
يكتِف  فلـم  التحتيـة 

هـذا العدوان بل عمل هذا العدوان الظالم عىل شـن 
الحرب االقتصادية وتعمـد هذا العدوان عىل انهيار 
العملـة املحليـة يف طبـع تريليونـات غـري قانونية 
ومرخصة من العملة املحلية وقد عمل هذه العدوان 
الظالـم وبـدأ هذا العدوان باسـم عودة ما تسـمى 
برشعية الدنبـوع وبعد ثمانية أعـوام من العدوان 
ألجـل مصالـح األمريكـي الصهيونـي والربيطاني 
الفرنيس وبقاء لصوص العالم لنهب ثروات شعوب 
العالـم وبقاء األمريكـي والربيطانـي والصهيوني 
والفرنـيس يف السـيطرة عـىل نهب ثروات الشـعب 
اليمني، أَو ال سـالم لهذا الشـعب وهذا ما كشـفته 
يف املفاوضـات األخرية عرب الوفـد العماني مع وفد 
صنعـاء وكان الطـرف اآلخر األََسـايس واملعرقل يف 
املفاوضـات هم لصوص العالم وتبني الحقيقة بأن 
العدّو األمريكي والصهيوني والربيطاني والفرنيس 
وغريها من لصوص العالم يرفضون السالم للشعب 
اليمني وأن بقاء هـذا العدوان والحصار عىل اليمن 
هو ِمن أجل السـالم والحماية عىل ثروات ومصالح 
لصـوص العالـم، هـذه الحقيقة يا شـعَب اإليمان 
والحكمة وهذه هي شماعة «الرشعية» التي قتلت 
وجرحت الشعب اليمني وحارصت َوجوعت الشعب 

اليمني بكامله.
ليس هناك أي خيار أمام الشـعب اليمني سـوى 
الصمود والثبات وعىل الشـعب التَحّرك إىل الجبهات 
باملـال والرجال السـتكمال معركة العـزة والحرية 
والكرامة واالستقالل وتطهري كامل املناطق املحتّلة 
وطـرد مرتِزقـة العـدوان وحماية ثروات الشـعب 
اليمني مـن لصوص العالم األمريكـي والصهيوني 
والربيطاني والفرنيس هذا هو الخيار الوحيد والحل 

الوحيد الحقيقي للشعب اليمني.
اليوم املواطن الذي يف املناطق املحتّلة يعاني أسوأ 
من املواطـن الذي يتواجد يف املناطـق الحرة وتحت 
ا َوثقافيٍّا، اليوم  ا واقتصاديّـٍ حكومـة صنعاء أمنيّـٍ
قيـادة املرتِزقـة واملغرر بهـم يبحثون عن السـالم 
ولكـن املرتِزقة ال يسـمع لهم وال يذكر اسـمهم يف 
أية مفاوضات وإنما كانت شـماعة لغزو واحتالل 
اليمن والسـيطرة عىل ثروات الشـعب اليمني فقط 
ورشعيـة املرتِزقـة انتهـت صالحيتها بعـد دخول 

املحتّل والغازي.
اليوم حتى دويالت التحالف والتطبيع تبحث عن 
مخرج لها ولكن أصبح القرار ليس بيدها وإنما بيد 
لصوص العالم األمريكـي والصهيوني والربيطاني 
والفرنيس، وأن اليوم دول لصوص العالم يرفضون 
رفضـاً قاطعـاً السـالم يف اليمـن بالكلمـة العربية 
ويفشلون ُكـّل املفاوضات وما عىل الشعب اليمني 
إال أن يفهـم تلـك العبـارات التـي ظهـرت علنياً يف 
املفاوضـات األخـرية ويجب عـىل الشـعب اليمني 
بالتَحـّرك إىل الجبهـات السـتكمال معركة التحرير 
والتطهري وطـرد جميع أدوات لصـوص العالم من 
املناطـق املحتّلـة وهذا هـو الحل الوحيـد واملخرج 
الوحيد للشـعب اليمني وبهـذا املعركة ينترص فيها 
الشـعب اليمني يف عودة ثرواته املنهوبة واملرسوقة 
من الذين يرفضون السالم يف اليمن دويالت لصوص 
ثروات شـعوب العالم وأن مظلومية الشعب اليمني 

منترصة بإذن الله تعاىل. 

المتاخغض الظصثغئ بغظ الاظمغئ 
اقصاخادغئ والاخظغع المتطغ

أغعب أتمث عادي 

يعـود سـبب تسـمية املحاصيـل النقدية بهذا االسـم، 

للتفرقـة والتمييـز بني الزراعة املعيشـية التي تسـتخدم 

يف تغذية املاشـية وتعتمد عىل منتج العائلـة الواحدة، من 

الوهلـة األوىل تظهـر أنهـا تتحدث عـن النقـود ولكنها يف 

الحقيقة تـدل عىل أنواع الزراعة، َحيُث تشـتمل عىل أنواع 

مهمة سـنتعرف عليها من خالل هـذا املقال ونتعرف عىل 

كافة التفاصيل التي تختص بهذا املوضوع. 

وتعـد املحاصيـل النقدية مـن أهم املحاصيـل التي لها 

عائـدات مالية كبرية تسـاعد عـىل رفع مسـتوى االقتصاد 

الوطنـي، إذ تدخل يف العديـد من الصناعات الغذائيـة ولها أهميّة كربى 

يف توفـري العملـة الصعبـة الرضوريـة لبنـاء االقتصاد الوطنـي وتضم 

املحاصيل النقدية كالً من (البن، القطن، السمسم، التبغ، القات). 

إال أن زراعة املحاصيل النقدية تفتقر إىل العديد من املقومات األََساسية 

لتنميتها، حتى يكون مردودها كبري عىل الدولة ليتم االسـتفادة منها يف 

بناء العديد من املشاريع االقتصادية املستدامة. 

يف دول العالم النامي تحولت مساحات شاسعة من األرايض الزراعية 

إىل إنتـاج املحاصيل النقديـة؛ ألَنَّ هذه الدول ليس لديهـا موارد معدنية 

أَو نفطيـة ومن ثـم تعتمد عىل املحاصيل النقديـة للحصول عىل العملة 

الصعبة حتى تتمّكن من استرياد املواد الالزمة لبناء البنية 

التحتيـة أَو لرشاء السـلع االسـتهالكية الغربية وبالطبع 

الغذاء. 

إال أن النقاد يرون أن املحاصيل النقدية تزرع عىل أراض 

كان مـن األوىل أن تسـتخدم لزراعة الحبوب املسـتخدمة 

كغذاء للمجتمعات املحلية، وأرجعوا السـبب وراء املجاعة 

العامليـة إىل التوّجـه إىل زراعـة املحاصيل النقدية وإهمال 

زراعة الحبـوب، ويالحظ أن بعض املحاصيل النقدية مثل 

الفول، التبغ «التمباك» يمكن أن تدّمـر األرض إذَا لم ترتك 

بال زرع بعد سنوات من حصد املحصول. 

باإلضافة إىل ذلك، عندما تستخدم أفضل األرايض الزراعية للمحاصيل 

النقدية يضطر املزارعون املحليون إىل اسـتخدام أرايض هامشية لزراعة 

الغذاء لالستهالك املحيل، مما له تأثري شديد اإلرضار باألمن القومي. 

ويرجـع بعض الخرباء الزراعيني بأن زراعة املحاصيل النقدية ال يؤثر 

عـىل زراعة الحبوب لوجود مسـاحات كبـرية يف اليمـن صالحة لزراعة 

محاصيل الحبوب، َحيُث تتميز األرايض اليمنية بخصوبتها وهو ما يوفر 

الكثري من املساحات لزراعة الحبوب.
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سظثطا تاتثث سظ اإلظفاق غةُإ أن تضعَن تضغماً..
وأن تضعن املحارغُع الاغ تصثطعا تضغمًئ

الثي غتث الظاس سطى 
اإلظفاق.. غةإ أن غئثأ بظفسه:ـ

ـِهيُْد الَقاِئــُد َسـَالُم اللـِه َعَليْه يف  تحدث الشَّ
محارضة ــ ملزمة ــ الدرس الحادي عرش من 
دروس رمضان عن اإلنفاق يف سـبيل الله، وهو 
ـٍع وعميق وواضح،  يرشح اآليات بشـكل موسَّ
حيث جاءت اآليات تباعاً عن اإلنفاق والتشجيع 

عليه يف سورة البقرة من اآلية (261).. 
ولفت َسـَالُم اللـِه َعَليْه بأن َمـن يتحدث إىل 
الناس عن رضورة اإلنفاق يف سبيل الله يجب أن 
يكـون حكيًما، حيث قال: [{يُْؤِتـي اْلِحْكَمَة َمْن 
يََشـاُء} موضوع املال موضـوع يجب أن يكون 
فيه ترصفات حكيمة يف توجيه الناس، يف تقديم 
املشـاريع العمليـة للنـاس، بأن تكـون أعمالك 
بالشـكل الذي تبعد أية حساسية من النفوس، 
ولهذا نقول أكثر من مرة: العمل الذي نحن فيه، 
فيه مجاالت اشتغل أنت بمالك حتى ال يأتي بعد 
أيام وتقول: ال نـدري أين ذهبت أموالنا؟ أَْو هم 
فقط سـيأكلونها، أَْو يكون هناك منفذ آلخرين 
مخربني من الذين هم منافقون يثبطون الناس 
عن اإلنفاق، ال تعط شـيئاً، أنت اشـتغل بحقك 
أنـت، أمامـك مـالزم معينـة، أمامك شـعارات 
معينة اشـتغل أنت بفلوسـك يف هـذا املوضوع، 
أمامك أشخاص معينني من الذين هم مرشدون 
ومعلمون مّول شـخصاً أنت لينتقل إىل منطقة 

يف سيارتك، أَْو بفلوسك، اشتغل أنت]. 

طبال تعضغتغ ملا جئص:ـ
ورضب َسـَالُم اللـِه َعَليْه مثـالً يوضح به ما 
ذهب إليه بترصفات الرسـول صلوات الله عليه 
وعىل آله، حيث قال: [قضيٌة ملموسـٌة بالنسبة 
للنبـي (صلوات اللـه عليه وعىل آلـه) يبدو أنه 
فعـالً يف قضيـة جمـع األمـوال لتمويـل رسية 
معينـة، أَْو غزوة معينة كان يكون خارج هناك 
يجمعهـا ال يكون يف بيته ألن هذا منفذ لآلخرين 
يقولون: [الحظوا كم قد أدخلوا إىل بيته، الحظوا 
كم قـد أدخلـوا] وعندما يخرج لـو أخرج الذي 
عنـده ونصف من حقه زيادة سـيقولون أولئك 
[هذا فقط قد ال يكون إال النصف مما قد أدخلوا 
إىل بيته، ومـا زال الباقي مراكم هناك] هذا ألنه 
كان حكيماً ولذا قـال: {يُْؤِتي اْلِحْكَمَة} يتحدث 
يف اآليـة هذه عـن موضـوع الحكمة يف وسـط 
الحديث عن الجانـب املايل لنعرف بأنه موضوع 
يجـب أن يكـون الترصفات فيـه حكيمة، ومع 
النـاس حكيمة، واملشـاريع تكون عىل أسـاس 

معرفتك بالجانب املايل أيضاً حكيمة].

الحثص التضغط.. تخرشاته 
ضطعا طبمرة:ــ

وأشـار َسـَالُم اللِه َعَليْـه إىل اإليجابيات التي 
تتحقـق عىل يـد األشـخاص الذين آتاهـم الله 
الحكمة، حيث قال: [{يُْؤِتي اْلِحْكَمَة َمْن يََشـاُء 
َوَمْن يُْؤَت اْلِحْكَمَة َفَقْد أُوتَِي َخرْياً َكِثرياً}(البقرة: 
من اآلية269). وألنه عـىل يد من يؤتى الحكمة 
يكون هنـاك خري كثـري، أعمال تكـون مثمرة، 
حركـة تكون مثمـرة. وإذا ما هنـاك حكمة يف 
األخـري ال تدري إال وقد هـم يصيحون منه، من 
أسـاليبه يكون فيها منفذاً أعنـي: أنه يجب أن 
تفهم بأنه ليـس فقط القضية أنني أتحدث مع 
النـاس عن موضوع مـايل، يكون عنـدك نظرة 
عامة بما فيها الطـرف اآلخر الذي يكون هناك 

يرتبص ألي منفذ يعمـل دعاية مضادة، دعاية 
تثبط، تراعـي ُكّل االعتبارات هذه هي الحكمة، 
وإال قـد تكون مخلصاً وأمينـاً فعالً، لكن تنىس 
جوانب مـن الحكمة تكون فيهـا ثغرة للطرف 
اآلخر يعمل دعايات: [هذا فقط يجمع لنفسـه 

وليس إال كذا وليس إال...] إىل آخره].. 

أطبطئ تعضغتغئ:ــ
وقـال َسـَالُم اللِه َعَليْـه: [وألن املـال جانب 
حسـاس يُكـون التشـكيك تقريباً يؤثـر فعالً، 
يؤثـر يف النـاس التشـكيك أحيانـاً إذَا ما هناك 
ترصفات حكيمة قد يكون هناك مطالب مالية 
بالشـكل الذي يصد الناس عن الحضور مثالً يف 
مجالس معينة، أَْو مناسـبات معينـة، مثالً إذَا 
تعـود الناس عىل أنـه يف مجلـس يُقدمون لهم 
تعاون يف سـبيل الله أَْو أشـياء من هذه. معنى 
هذا ماذا؟ يكون الشـخص الـذي لو لم يكن إال 
أن ما لديه فلوس يسـتحي أن يسـري، أَْو أناس 
مـا قد بلغوا درجة مناسـبة يكون مسـتعداً أن 
يقدم ولو شـيئاً بسـيطاً، فيكون بالشكل الذي 
ينرصفـون، فال يحرضون يف مناسـبات عامة. 
ولهذا ليس مناسـباً أن تطـرح قضايا مالية يف 
مجالس عامة، أَْو يف مناسـبات عامة، تحدث يف 
املناسـبات العامة فيما يتعلق بأهمية اإلنفاق، 
وتقدم للناس املشـاريع العمليـة التي ينفقون 
فيهـا، وال تحاول أن تطلـب يف نفس الوقت من 
الناس شـيئاً. هذه القضية ثابتة ألنه أحياناً قد 
تحـرج كثرياً مـن الناس الجيدين، يسـتحي أن 
يذهب عندما ال يكون معه فلوس، يسـتحي أن 
يأتي، [ربما يدعون لـيشء وليس عندي فلوس 
فأبـدوا وكأني إنسـان ال يريد أن ينفـق] يتألم 

فعـالً ألنه غـري متمكـن يعطي، ويسـتحي أن 
يبدو أمام الناس وكأنه إنسـان ال يريد أن يقدم 
شـيئاً يف األخري يجلس يف بيتـه، وال يحرض. فال 
يكون موضـوع اإلنفـاق، أَْو موضـوع دعوات 
املال بالشكل الذي يعيق الناس عن الهدى، وهو 
يقدم هـذا املوضوع لتمويل الهدى، وألن يهتدي 

الناس ويقيمون دين الله]. 

روِّْض ظفَسك سطى طسألئ أن 
(اإلغمان أخٌث وسطاء):ــ

ونبّه َسـَالُم اللـِه َعَليْه إىل نقطـة مهمة جداً 
يجـب أن ينتبه لها ُكّل مؤمن، حيث قال: [هناك 
يف موضـوع اإلنفاق أعني: إفـرتض ناس قدموا 
تربعات، أَْو غنائم حصلت ثم يأتي إنفاق لطرف 
معـني، يكون هنـاك يف بعض األوقـات أولويات 
معينة لديـه، فإذا النـاس من البداية اإلنسـان 
املؤمـن يرسـخ يف نفسـيته: بـأن اإليمـان هو 
عطـاء. لهذا يأتي الحديث كثرياً يف مسـألة بأنه 
{ِبأَْمَواِلِهْم َوأَنُْفِسـِهْم}. ترتسـخ هذه النفسـية 
عندك فرتوض نفسـك عىل مسـألة: أن اإليمان 
هـو أخذ وعطاء، ويهمك هو ماذا؟ أخذ أجر من 
الله وما سـيأتي من يشء يخلفه الله سـبحانه 
وتعـاىل عليك عندما يأتي إنفـاق أموال ال تكون 

حساسة عندك]. 

تضمئ رجعل اهللا يف طعضع 
املال وخرشه:ــ

وتطـرق َسـَالُم اللـِه َعَليْـه إىل الحديـث عن 
ترصفات الرسـول صلوات الله عليه وعىل آله يف 

موضـوع املال، حيث قـال: [يف بعض املواقف يف 
أيام رسول الله (صلوات الله عليه وعىل آله) عىل 
الرغـم مما كان يعمل، ويوجـه الناس، والقرآن 
يتنزل عليـه، أحياناً؛ وألنه كانوا آلفني مسـألة 
جمـع أموال، ويغـزون بعضهم بعض وأشـياء 
من هذه، أحياناً يصري عندهم حساسية عندما 
يعطي من الغنائم أطرافـاً معينني. يف موضوع 
الحكمة الحظ فيما يتعلق بالتأليف - ربما تأتي 
بعد اآلية - ونتحدث قليالً حول حديث الحكمة، 
وارتباطهـا بالجانـب املـايل ما يسـمى: تأليف. 
يعتقـد البعـض أن التأليـف معنـاه: مـن أجل 
ذلك يرتسـخ اإليمان يف نفسـه، ويؤمن بفلوس 
ليسـت بالشـكل هذا، أبداً. التأليف عندما تنظر 
إىل املرحلـة التي كان فيها رسـول الله (صلوات 
اللـه عليه وعىل آله) فبـدأ يتألف متى حصلت؟ 
بعـد الفتـح تقريباً بعـد الفتح بـدأ يتألف، هنا 
الرسـول (صلـوات الله عليه وعىل آلـه)، الفتح 
يمثل انتصـاراً كبرياً، ويعترب قهراً لطرف، أليس 
هـو يعترب قهـراً لطرف؟ يعتـرب يف نفس الوقت 
حكيـم يف هـذا املوضـوع أعني نظرته واسـعة 
هـو رأى الفتـح يمثـل انتصـاراً كبـرياً ويعترب 
قهـراً لطرف، أليس يعترب قهراً لطرف؟ يعترب يف 
نفـس الوقت مما قد يثري أطرافاً أخرى، فيكون 
العـدو الخارجي يتوقع كيف سـتكون الجزيرة 
هذه بعد الفتح؟ كيف سـيكون زعماء عشـائر 
وأطراف أخرى، وقد رأى سلطان محمد قد صار 
كبـرياً وقد صار يشـكل خطورة مثـالً؟ قضية 
هامة جداً أن تهدأ الجزيرة فتبدو السـاحة أمام 

الطرف اآلخر ساحة هادئة. 
فعندما أعطى أشـخاصاً معينني من الغنائم 
حصلت أعتقد يف [حنـني] غنائم أخرى للتأليف 

ليـس من أجل أنـه: يؤمنون بفلـوس، أبداً. هنا 
لتسـتقر وضعية يف ظرف معـني، ورؤية لديه، 
رؤية بعيدة، ونفس املرحلة ما كانت هي مرحلة 
متأخـرة؟ هـي مرحلة أنـه يعطي مـؤرشات، 
ويتجـه إىل أطراف أخـرى خارجيـة، الوضعية 
الداخلية مهمة فزعماء عشـائر معينني يمكن 
يسـكتّه مبلغ يسكت فال يبدو مشاققاً، ال يبدو 
كذا.. قد يمثل مثالً موطئ قدم للعدو الخارجي 
الـذي قـد رأى بـأن محمـداً كـرب يف الجزيـرة، 
يشـكل خطورة. العدو الخارجـي يمكن يبحث 
عن موطئ قدم له، سـكت أولئـك، يعطي هذا، 
ويعطي هذا، ويعطي هذا.. واملؤمنون الذين هم 
مجاهدون لم يعطهم شـيئاً، أَْو أعطاهم أشياء 

بسيطة جداً. 
فهنا هي مبنية عـىل رؤيته العامة للخارج، 
وليـس فقط لتألـف أشـخاصاً ليؤمنـوا، ليس 
هنـاك إيمان بفلوس، يف دين الله ليس هناك أنه 
يقدم يعطيك فلوس مـن أجل أن تؤمن! موقف 
حكيم يف نفس الوقت، أن ال يظهر بأنه من أجل 
هـذا، يف نفس الوقـت أن ال يبدو وكأنه من أجل 
أنهم ال يكون عندهم شـقاق فيستغلهم طرف 
آخـر، والطرف اآلخر ينهزم نفسـياً عندما يرى 
وضعيته استقامت يف الجزيرة، وهدأت من بعد 
الفتح، ال يمكن يقـول: [نريد من أجل ال. وال.] 
أَْو حتـى يوحـي، قد يكون مـاذا؟ قدم ففهمت 
املسـألة بأنه معناها: يتألف قلوبهم أَْو بمعنى: 
يسـتقرون يف إيمانهم، ويسـكتون، ويجلسون 
مؤمنني هكذا.. فهنا تعـرف فيما يتعلق باملال، 
يف مجـال أخـذه، أَْو يف مجـال إنفاقـه يجب أن 
يكون هناك حكمـة، وأن تعرف أنه مؤثر تأثرياً 

كبرياً]. 

يف مراحـل الـرصاع مع أعداء الله يحصل حالة خوف، أليسـت طبيعية يف الرصاع عند البرش كبرش 
يحصل خوف ونقص من األموال واألنفس والثمرات أليست هذه تحصل؟ لكن املؤمنني أنفسهم عندما 
يمرون بأشياء من هذه تعطيهم تجلداً تعطيهم صرباً، وعندما تكون هي من جهة الله سبحانه وتعاىل 
تكون إيجابية أيضاً يف نفس الوقت إيجابية، فيجب هنا أن تصرب، تصرب لتنجح يف هذا االبتالء اإللهي 

الذي يعطيك يف نفس الوقت تجلداً. [سورة البقرة الدرس الثامن ص:10]

أحيانـاً تأتـي بعض الصعوبات تكون هي تعترب من أهم األشـياء لإليجابيات التي بعدها، ويكون 

لبعض األعمال التي تبدو صعبة، أَْو بعض املشاكل التي تعرتض الناس أحيانا يكون لها أثر كبري جداً 
يف نفوسهم وبالنسبة للعمل الذي ينطلقوا فيه. [آيات من سورة الكهف ص:17]

قد يكون اإلنسان بطبيعته يعجبه يرى كثرياً كثريأً.. ال، لتكن مركزاً عىل الطيب وأنت تحول الكثري 
هذا إىل طيب، وتكون توجيهاتك أن تحول الناس إىل طيبني بما تعنيه الكلمة، لكن ال تعتقد أن املسألة 
مرتوكة - عندما يقول: ال يسـتوي الخبيث والطيب - سـيميز الخبيث من الطيب، هذه سـنة إلهية، 
وتأتـي بعضها من داخل االبتالءات، هذا خرج من هنا، وهذا خرج من هنا. [سـورة املائدة الدرس 

الثالث والعرشون ص:27] 

طصاطفاٌت ظعراظغئطصاطفاٌت ظعراظغئ
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عربي ودولي 

 : طاابسات
نعـت رسايـا القـدس - كتيبـة 
لحركة  العسـكري  الجناح  أريحا، 
فلسـطني،  يف  اإلسـالمي  الجهـاد 
الشـهيد القائـد البطل ثائـر خالد 
عامـاً)   28) مقيطـي  عوضـات 
ـس رسايـا القـدس - كتيبة  مؤسِّ
عقبة جـرب، والذي ارتقى شـهيداً 
يف اشـتباك مسـلح برفقة ثلة من 
مقاتـيل كتائـب الشـهيد عزالدين 
القسـام أثنـاء تصديهـم لقـوات 
االحتالل الصهيوني التي اقتحمت 

مخيم عقبة جرب. 
وقالـت الرسايـا يف بيـان نعـي 
الشـهيد  ارتقـاء  «إن  مقتَضـب: 
ورفاقـه  عوضـات  ثائـر  القائـد 
األبطال يف مواجهة رشسـة تعترب 
للمواجهـة مـع االحتالل  امتـداداً 
املجـرم يف ُكـّل السـاحات وتأكيداً 
عـىل االسـتمرار يف خيـار الجهاد 

واملقاومة». 
وأَشـاَر البيـان، إىل أن الشـهيَد 
البطَل ثائَر «حمل ورفاقه الشهداء 

عىل عاتقهم وصية إخوانهم ممن 
والذيـن  الجنـان،  إىل  سـبقوهم 
أشـعلوا نـار املواجهة مـع املحتّل 
القائـد  الشـهيد  مقدمتهـم  ويف 
جميـل العموري مجدد االشـتباك 
ومؤّسـس كتيبـة جنـني، لتصبح 
كتائبنـا املظفـرة تـؤرق االحتالل 
مـن جنـني إىل نابلـس وطوباس 

وطولكـرم وبالطـة والخليل حتى 
أريحا». 

القـدس، «أن  رسايـا  وأّكــدت 
الذيـن  األطهـار  الشـهداء  دمـاء 
قضت مضاجع االحتالل سـتبقى 
وقوداً ملزيد من العنفوان والتصدي 
وستتحول إىل لعنة تطارد االحتالل 
وقطعان املسـتوطنني حتى دحره 

عن أرضنا فلسطني». 
الصامديـن  «أهلنـا  وحيّـت، 
الصابريـن يف أريحـا ويف ضفتنـا 
للشـهداء  والرحمـة  الباسـلة 
والحريـة  للجرحـى  والشـفاء 
وختمـت،  البواسـل»،  لـألرسى 
«سالحنا مرشع وجهادنا ُمستمّر 

يف ُكـّل الساحات». 

جعرغا تظجُف واملساسثاُت الثولغئ «تاعاشئ» سطى ترضغا.. ازدواجغُئ املساغري تاى يف الظضئات
 : طاابسات

ـُر الـذي أصاب  كشـف الزلـزاُل املدمِّ
سـوريا وتركيـا معـاً عـن حجـم الـال 
التـي  املعايـري  وازدواجيـة  إنسـانية 
تتعاطـى بهـا الـدول الغربيـة، َحيـُث 
كشـفت الواليـاُت املتحـدة األمريكيـة 
ومعها دوٌل عّدة عن الضمائر امليتة التي 
تتعامل بها مع الشعوب وحجم التمييز 
والعنرصية والتفرقة التي لم ينج منها 
حتـى األطفال، فيما تتغنـى هذه الدول 

إعالمياً فقط باإلنسانية. 
وفيما لم تلَق سـوريا التي استغاثت 
وناشـدت سـوى قّلـة قليلة مـن ملبي 
النداء عىل رأسها الجمهورية اإلسالمية 
اإليرانيـة، والعـراق وروسـيا ولبنـان، 
أعلنت دول بالجملة الثالثاء، عن إرسال 
مسـاعدات لرتكيا عىل رأسـها روسـيا، 
َحيُث أرسـل الجيش الرويس 10 وحدات 
تضم 300 شـخص للمسـاعدة يف إزالة 
األنقـاض والبحث عـن ناجـني، وأقام 

نقاًطا لتوزيع املساعدات اإلنسانية. 
وتوّجـهت فرُق اإلنقاذ الروسية بعد 
وصولها إىل تركيا إىل محافظة كهرمان، 
األكثر تـرضًرا من الزلزال، وتم إرسـال 
املجموعـة األوىل من رجـال اإلنقاذ عىل 
للسـري  مخصصـة  شـاحنات   3 متـن 
يف املناطـق الجبليـة، وسـيقطع رجال 
اإلنقاذ حـواىل 200 كيلومـرت عىل طول 

الطرق الجبلية. 
حـاالت  وزارة  يف  املستشـاُر  وقـال 
الطوارئ الروسـية، دانييـل مارتينوف: 
إن فـرق اإلنقاذ سـتعمل عـىل مدار 24 
ساعة، وضمت املجموعة أكثر من 100 

من املتخصصني يف املجال الطبي. 
وكالـة  قالـت  الجنوبيـة،  كوريـا  يف 
اإلطفـاء الوطنيـة الجنوبيـة الثالثاء،: 
«إنها تخطط إلرسـال فريـق إنقاذ دويل 
إىل تركيـا للمسـاعدة يف عمليات البحث 

عن املفقودين بعد الزلزال املدّمـر». 
الـدويل  اإلنقـاذ  فريـُق  وسـيقوم 
باسـتخدام  واإلنقاذ  البحـث  بأنشـطة 
أحدث املعـدات، ومن املتوقـع أن يغادر 

الفريق إىل تركيا بعد ظهر اليوم. 
وقّررت الحكومـة الكورية الجنوبية 
إرسـاَل فريـق اإلنقـاذ لدعـم أنشـطة 
البحـث عن املفقوديـن وإنقاذهم، بناء 

عىل طلب من الحكومة الرتكية. 
ويف الهند، قال املتحدث باسـم وزارة 
الخارجيـة أرينـدام باجـيش: «إنـه تم 
إرسـاُل فـرق إنقـاذ وأول دفعـة مـن 

املساعدات اإلنسانية إىل تركيا». 
ويف وقت سـابق، قال مكتـُب رئيس 
وزراء الهند: «إن نيودلهي سرتسل 100 
كلب إنقاذ وفرق طبية وإمَدادات طبية 

ملساعدة تركيا». 
ويف الصـني، أعلنت جمعيـة الصليب 
األحمر أنها سرتسل 200 ألف دوالر لكل 
من تركيا وسـوريا لدعم جهود اإلنقاذ 
بعد الزلزال املدّمـر، كما سرتسل الصني 
رجال إنقـاذ وطواقـم طبيـة إىل تركيا 

لتقديم اإلغاثة. 
وأرسـل االتّحاُد األُوُروبي فرَق بحث 

وإنقاذ ملسـاعدة تركيا، كمـا تم تفعيل 
نظام األقمار الصناعية «كوبرنيكوس» 
التابـع للتكتـل الـذي يضـم 27 دولـة 
لتقديم خدمـات تحديد املواقع ورسـم 
الخرائـط يف حـاالت الطوارئ، وتنسـق 
عاجلـة  مسـاعدات  املتحـدة  الواليـات 
لرتكيا، تشـمل فرق دعـم جهود البحث 
واإلنقاذ.  ومن تونس، أمر الرئيس قيس 
سـعيّد بإرسال مسـاعدات عاجلة لكل 
من سوريا وتركيا جراء الزلزال املدّمـر، 
َحيـُث سـتتوىل طائرات عسـكرية نقل 
هذه املسـاعدات للبلدين، ومن الجزائر، 
أمر الرئيـس عبد املجيد تبون بإرسـال 

فريق من الحماية املدنية إىل تركيا. 
وتسـتعدُّ الهيئـُة االتّحاديـة األملانية 
دبليـو)  إتـش  (تـي  التقنـي  لإلسـناد 
لتوصيـل مولـدات الطـوارئ والخيـام 
واألغطيـة، والهيئـة مسـتعدة أَيْـضـاً 
بمعـدات  مـزودة  مخيمـات  إلقامـة 

ملعالجة املياه. 

وسرتسـل اليونان املجاورُة والخصُم 
اإلقليمـي التاريخي لرتكيا فريًقا مكونًا 
من 21 عنرص إنقاذ وكالب إنقاذ مدربة 
ـة، باإلضافـة إىل  وسـيارة إنقـاذ َخاصَّ
مهندس إنشـاءات و5 أطباء وخرباء يف 
التخطيط الزلزايل عـىل متن طائرة نقل 

عسكرية. 
ومـن إيـران، قـال وزيـر الخارجية 
حسني أمري عبد اللهيان: إنه «تم إرسال 
فريـق طبي من الهـالل األحمر اإليراني 
إىل تركيـا»، ويف لبنـان، أعلنت الحكومة 
أنهـا سرتسـل جنـوًدا ومسـعفني من 
الصليب األحمر والدفـاع املدني ورجال 
إطفـاء إىل تركيـا للمسـاعدة يف جهود 

اإلنقاذ. 
ومـن بريطانيـا، سـيتم إرسـال 76 
متخصًصـا يف البحـث واإلنقـاذ ومعهم 
فريـق  إىل  باإلضافـة  وكالب،  معـدات 
طبى للطوارئ إىل تركيا، وقالت اململكة 
املتحدة أيًضا: إنها «عـىل اتصال باألمم 

املتحدة بشـأن تقديم الدعم للضحايا يف 
سوريا». 

ومن األردن، سيتم إرسال مساعدات 
املنكوبـة  وتركيـا  سـوريا  إىل  طارئـة 
بالزلـزال بأوامـر مـن امللـك عبـد اللـه 
الثانـي، وجمهورية التشـيك سرتسـل 
فريًقا يضم 68 رجـالً من فرق اإلنقاذ، 
بينهم رجال إطفاء وأطباء ومهندسـو 
كالب  مـع  خـرباء  َوأَيْـضـاً  إنشـاءات 

بوليسية. 
الـكالب  إنقـاذ  خدمـة  وسرتسـل 
السـويرسية «آر غـي دوغ» 22 منقـذًا 
بصحبتهـم 14 كلبًا إىل تركيـا، واليابان 
سرتسـل مجموعة تضم نحو 75 عامل 
إنقاذ إىل تركيا، وعرضت النمسا إرسال 
84 جنديًـا من وحدة عسـكرية لإلغاثة 

من الكوارث إىل تركيا. 
وتسـتعد إسـبانيا، إلرسـال فريقني 
للبحث واإلنقاذ يف املناطق الحرضية إىل 
تركيا تضمان 85 فرًدا، وفرقة من رجال 
اإلطفاء املتطوعـني، كما عرضت وكالة 
الحماية املدنية اإليطالية املسـاعدة عىل 
تركيـا، وكان فريـق مكافحـة الحرائق 
يسـتعد للمغـادرة مـن بيـزا، ويقـول 
النقـل  رحـالت  «إن  اإليطـايل  الجيـش 
سـتحمل املعدات باإلضافة إىل العاملني 

الصحيني وغريهم». 
وسرتسل فرنسا فرق إنقاذ إىل تركيا، 
فيمـا سرتسـل بولنـدا 76 مـن رجـال 
اإلطفـاء و8 كالب مدربة مع املعدات إىل 
تركيا، ورومانيا سرتسل عنارص ومواد 
متخصصـة إىل تركيا عىل متن طائرتني 
عسكريتني، وكرواتيا سرتسل 40 رجالً 
و10 كالب ومعـدات إنقاذ وعربات نقل 

إىل تركيا. 
فريًقا من  ورصبيا سرتسـل أَيْـضـاً 
21 فـرًدا مـن رجال اإلنقـاذ و3 ضباط 
اتصـال إىل تركيـا، وجمهوريـة الجبـل 
األسـود سرتسـل 24 رجـل إطفاء عىل 
األقل إىل تركيا، وتعهـدت مرص بتقديم 
مساعدات إنسانية عاجلة لرتكيا، وقال 
رئيس مولدوفا: «إنه تم إرسـال 55 من 

عمال اإلنقاذ إىل تركيا». 

جراغا الصثس ضاغئئ «سصئئ جرب» تظَسـى 
الحعغث الصائث بائر سعضات

اجاحعاُد حاب شطسطغظغ 
برخاص اقتاقل يف ظابطج

 : طاابسات
استشـهد فجر الثالثاء، الشابُّ الفلسطيني حمزة 
األشـقر (17 عاًما) إثـر إصابته برصاص االحتالل يف 

مدينة نابلس شمال الضفة الغربية املحتّلة. 
وأَفـادت مصـادر محليـة بـأن األشـقَر وهو من 
سـكان مخيم عسـكر الجديـد أُصيب بجـراح بليغة 
بالـرأس خالل التصدي لقوات االحتالل التي اقتحمت 
حي املسـاكن الشـعبيّة رشقي نابلس العتقال ثالثة 

مواطنني. 
وبيَّنت املصـادر أنَّ قواِت االحتالل اعتقلت األرسى 
املحّرريـن عنـان بشـكار وعاصم بشـكار وشـادي 

بشكار عقب اقتحام منازلهم يف املساكن الشعبيّة. 
ودارت مواجهاٌت واشـتباكاٌت مـع قوات االحتالل 
خالل انسـحابها أُصيب فيها األشـقر بشكل مبارش 
بالرأس، ونقل إىل مستشفى رفيديا، وأعلن هناك عن 

استشهاده متأثًرا بإصابته. 
ويف السـياق، أعلنت مجموعات «عرين األسود» يف 
بيان لها تصدي مقاتليها لقوات االحتالل واالشـتباك 

معها بصليات من الرصاص. 
ونعت عرين األسود «شـهيد الوطن وشهيد مدينة 
نابلـس عاصمـة جبل النـار الشـهيد البطـل حمزة 
األشـقر إبن مخيم عسـكر الصمود والذي استشـهد 
أثناء التصدي القتحام قوات الغدر الصهيوني منطقة 

املساكن الشعبيّة». 
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ضطمئ أخغرة

ضعارُث ذئغسغئ أم سصعبات؟!
غتغى المتطعري

الطبيعُة ال إراَدَة لها وال قراَر، وال 

سـلطة وال اختيار، وهي تسريُ بأمر 

اللـه ووفق إرادته، فهـو من يتحكَُّم 

يف حركـِة طبقات الِقـرشة األرضية 

والجبال.

أََفأَِمنتُْم أَن يَْخِسـَف ِبُكـْم َجاِنَب 

اْلَربِّ أَْو يُْرِسـَل َعَليُْكـْم َحاِصبًا ثُمَّ َال 

تَِجُدوا َلُكْم َوِكيًال.

ـَماِء أَن يَْخِسَف  ن ِيف السَّ أَأَِمنتُم مَّ

ِبُكُم اْألَْرَض َفِإذَا ِهَي تَُموُر.

وهو من يرسل الرياح بالبشارة:

ا بنَْيَ يََدْي َرْحَمِتِه  َوُهَو الَِّذي يُْرِسُل الرِّيَاَح بُْرشً

يٍِّت َفأَنَزْلنَا ِبـِه اْلَماَء  ٰى إِذَا أََقلَّْت َسـَحابًا ِثَقاًال ُسـْقنَاُه ِلبََلـٍد مَّ َحتـَّ

َفأَْخَرْجنَا ِبِه ِمن ُكلِّ الثََّمَراِت. 

َماِء َماًء َفأَْسَقيْنَاُكُموُه َوَما  َوأَْرَسـْلنَا الرِّيَاَح َلَواِقَح َفأَنَزْلنَا ِمَن السَّ

أَنتُْم َلُه ِبَخاِزِننَي. 

ن رَّْحَمِتِه َوِلتَْجِرَي  اٍت َوِليُِذيَقُكم مِّ َ َوِمْن آيَاِتِه أَن يُْرِسَل الرِّيَاَح ُمبَرشِّ

اْلُفْلُك ِبأَْمِرِه َوِلتَبْتَُغوا ِمن َفْضِلِه َوَلَعلَُّكْم تَْشُكُروَن.

أو يرسلها بالعذاب:

َن  أَْم أَِمنتُـْم أَن يُِعيَدُكـْم ِفيِه تَاَرًة أُْخَرى َفرُيِْسـَل َعَليُْكـْم َقاِصًفا مِّ

الرِّيِح َفيُْغِرَقُكم ِبَما َكَفْرتُْم، ثُمَّ َال تَِجُدوا َلُكْم َعَليْنَا ِبِه تَِبيًعا. 

ـَماِء أَن يُْرِسَل َعَليُْكْم َحاِصبًا، َفَستَْعَلُموَن َكيَْف  ن ِيف السَّ أَْم أَِمنتُم مَّ

نَِذيِر. 

وكذلك مصائب الصواعق:

َواِعَق َفيُِصيُب ِبَها َمن يََشاُء َوُهْم يَُجاِدلُوَن ِيف اللَِّه َوُهَو  َويُْرِسُل الصَّ

َشِديُد اْلِمَحاِل.

وقـد توعد اللُه عبـاَده بعقوبات عاجلٍة عـىل أفعالهم؛ لتخويفهم 

ودفعهم إىل التوبة والرجوع إليه.

ًة َفَظَلُموا ِبَها. َوآتَيْنَا ثَُموَد النَّاَقَة ُمبِْرصَ

َوَما نُْرِسُل ِباْآليَاِت إِالَّ تَْخِويًفا. 

َن اْلَعذَاِب اْألَْدنَى ُدوَن اْلَعذَاِب اْألَْكَربِ َلَعلَُّهْم يَْرِجُعوَن.  َوَلنُِذيَقنَُّهم مِّ

وأسوأ هذه األفعال الكفر:

َفيُْغِرَقُكم ِبَما َكَفْرتُْم.

وارتكاب السيئات:

يِّئَاِت أَن يَْخِسَف اللَُّه ِبِهُم اْألَْرَض أَْو يَأِْتيَُهُم  أََفأَِمَن الَِّذيَن َمَكُروا السَّ

اْلَعذَاُب ِمْن َحيُْث َال يَْشُعُروَن.

والظلم:

َوَكذَِٰلَك أَْخذُ َربَِّك إِذَا أََخذَ اْلُقَرى َوِهَي َظاِلَمٌة، إِنَّ أَْخذَُه أَِليٌم َشِديٌد. 

َوَكْم َقَصْمنَا ِمن َقْريٍَة َكانَْت َظاِلَمًة َوأَنَشأْنَا بَْعَدَها َقْوًما آَخِريَن. 

ن َقْريٍَة أَْهَلْكنَاَها َوِهَي َظاِلَمٌة َفِهَي َخاِويٌَة َعَىل ُعُروِشـَها  َفَكأَيِّن مِّ

ِشيٍد.  َعطََّلٍة َوَقْرصٍ مَّ َوِبْرئٍ مُّ

َّ اْلَمِصريُ. ن َقْريٍَة أَْمَليُْت َلَها َوِهَي َظاِلَمٌة ثُمَّ أََخذْتَُها َوإَِيل َوَكأَيِّن مِّ

نسأل اللَه السالمَة والعفَو واملغفرَة لنا ولكم. 

ا َكَما  َربَّنَا َال تَُؤاِخذْنَا إِن نَِّسينَا أَْو أَْخَطأْنَا، َربَّنَا َوَال تَْحِمْل َعَليْنَا إِْرصً

ْلنَا َما َال َطاَقَة َلنَا ِبِه، َواْعُف  َحَمْلتَـُه َعَىل الَِّذيَن ِمن َقبِْلنَا، َربَّنَا َوَال تَُحمِّ

نَا َعَىل اْلَقْوِم اْلَكاِفِريَن. َعنَّا َواْغِفْر َلنَا َواْرَحْمنَا، أَنَت َمْوَالنَا َفانُرصْ

وال حول وال قوة إال بالله العيل العظيم. 

اتارام سفغش الُمحّرف 
 

مملكـُة الوهـن تتداعـى أركانُهـا مـن 

كلمـة، مملكـة الظلـم يُحرق كتـاب الله 

العزيز أمام عينها وال تَحّرك سـاكناً وهي 

اليوم تصب جام غضبها عىل امرأة. 

 مملكـة تحث ُخطاهـا إىل الزوال وهي 

تنتهـك حرمـات املسـلمني وحرمـة البلد 

األمـني الـذي مـن دخلـه كان آمنـاً وبنو 

سـعود انتهكوا آمن البلد األمني وانتهكوا 

حرمـة البيـت الحـرام، َواعتقلـوا سـيدة 

يمنية وأين يف بيت الله الحرام، الذي يقول 

الله سـبحانه وتعـاىل فيـه:- {َوإِذْ َجَعْلنَا 

اْلبَيَْت َمثَابًَة ِللنَّاِس َوأَْمنًا}. 

اللـه  يخونـون  البيـت الحـرام  خونـُة 

ورسـوله وينتهكـون مـا حرم اللـه تبت 

أياديهم وشاهت وجوههم أرعبتهم كلمة!

أدخلـوا  مـن  املتصهينـون  الخانعـون 

اليهود إىل الحرمني الرشفني ودنسـوهما، 

وأتـوا إىل امرأة معتمـرة وأخذوها وهي يف 

حرمة الله ويف جوار بيته!

أي فجـور هذا؟ وأيُّ قبح وأية رعونة يف 

هؤالء الذين ال يصلحـون أن يكونوا ُرعاًة 

للحمـري، ناهيك عن أن يكونوا ُحكاماً عىل 

ـٍة من املسلمني؟!  أُمَّ

باألمس قامت قيامتُهم عىل الشـقيقة 

لبنان ووزير إعالمها السابق الحر الشجاع 

جـورج قرداحي؛ بَسـبِب كلمة لم تسـئ 

إليهـم بيشء (حرب عبثيـة)، فقط كانت 

هذه هـي الكلمـة التـي أزعجـت مملكة 

الرمـال، وكم كانوا صغـارا يف ردة فعلهم 

عـىل قرداحي، وهـم اليوم أكثـر تقزًما يف 

ردت فعلهـم عىل كلمة حق قالتها سـيدة 

يمنية حرة (السعوديّة دّمـرت بلدنا).

فقط كلمـة جعلتهم يزبدون ويرعدون 

ويربقـون ويتعنـرتون يف أخـذ سـيدتهم 

اليمنية وإِلقائها يف السجن. 

أبطـال يـا رعـاة اإلبـل، أبطال يـا من 

تسـمعون مـا يطلُقـُه عليكم أسـيادكم 

األمريكان من أوصاف وكيف يخاطبونكم 

ذلـك  وتواجهـون  وعنجهيـة،  باسـتعالء 

بسـكينة ورضوخ أبطال يا أذناب، أبطال 

يا من لم نَر رجولتَكم طيلة ثماني سنوات 

من عدوانكم وكيف نّكل بكم رجال اليمن 

وجعلوكـم مسـخرًة بـني األمـم، واليـوم 

تُظِهـرون رجولتكـم املعدومة عـىل امرأٍة 

محتميٍة يف بيت الله الحرام! 

 لـم يعـد ما يمكـن أن يقال لكـم، فقد 

انتهـت معكـم ُكــلُّ الحيـل يف أن تعودوا 

لدينكم الذي انسلختم منه أَو إلنسانيتكم 

التـي تجردتم منها ولم يعـد ينفع معكم 

إال البرتُ واالنتهاُء منكم ومحُو هذا املسـخ 

الشيطاني القابع يف جزيرة العرب. 

وهنـا نوجُه خطابنـا إىل أهلنـا يف نجد 

والحجـاز ونقـول لهـم: ألم يحـن الوقت 

ألبنـاء نجـد والحجـاز أن ينفضـوا مـن 

فوقهم هـذا العار ويقتلعوا تلك الشـجرة 

الخبيثة من أرض الحرمني، فشمُسهم قد 

حان غروبُها وعرشـهم قد تصدع ولم يعد 

بينه وبني تداعي أركانه إال خطوٌة واحدة، 

فقد تزهمر عرُشـهم كما تزهمر َمِلُكهم، 

وما عـىل أبناء نجد والحجـاز الرشفاء إال 

تلك الخطـوة األخرية، بنو سـعود نقضوا 

بنيانهم بأيديهم، فاعتربوا يا أُويل األبصار، 

وطّهـروا أرضكم منهم، وإنَّا يف اليمن لكم 

ملن الناصحني.

ضطماٌت تعجُّ سروَحعط!ضطماٌت تعجُّ سروَحعط!


