
الثورة | يحيى الشامي
ــا البرشي واآليل الكبري  من حجم زحوفاتهم وزخمه
ــة املتون - الجوف  ــا أن العدوان خرس يف جبه ــد لن يتأك
ــون هذه  ــة، وقد تك ــة األهمي ــة بالغ ــة اسرتاتيجي منطق
ــة التي أجهزت عىل خططهم  الخسارة الرضبة املباغت
ــّدة من أشهر  ــم امليدانية املع ــة وتخطيطاته العملياتي
ــك الجبهة ومد  ــق حسابات تشبي ــت العملية، وف سبق
ــرضاء- نجران مروراً  ــار من ُقبالة منفذ الخ خطوط الن
بصحراء خب والشعف وجبال وخبوت صربين وصوًال 
اىل الحزم مركز املحافظة، ألشهر تجاوزت الثالثة جرى 
ــني ولساعات لم تتجاوز  ــب الوضع من قبل املنافق ترتي
الـ 24 ساعة أسقط املجاهدون مخطط العدو، وأهداف 
ــا يتجاوز  ــة برمتها نجاٌح ــل العملي ــدوان، ما يجع الع
-جغرافية املعارك وحساباتها الراهنة اىل التساؤل عن 
ــه ومشاريعه – إن وجدت-  مدى قدرة العدوان بجيوش
ــريات الرسيعة  ــل دراماتكية التغ ــرار يف ظ ــىل االستق ع

التي يصنعها املقاتلون اليمنيون بني لحظة وأخرى. 
-تفاصيل ما قبل العملية:

ــدو الجيش  ــي نفذها مجاه ــة األخرية الت يف العملي
ــون محافظة الجوف  ــان الشعبية يف مديرية املت واللج
ــق تسليط الضوء عليها من  تفاصيل عسكرية تستح

أكرث من زاوية وجانب.
ولفهم جانب منها ينبغي أن ُتفهم جغرافية التوسع 
ــار يف الجوف وخاصة يف صحاري  وخرائط خطوط الن
ــل املندهشة  ــا أن تفسري ردود الفع ــب والشعف، كم خ
ــدوان ومنافقيهم يجب  ــة من جانب قوى الع واملصدوم
ــي  ــام وه ــة األرق ــك بلغ ــة هنال ــرّف املعرك ــاً أن تع أيض
ــن معظم  ــار ع ــب األخب ــب يف أغل ــة تغي ــف- لغ – لألس

الجبهات وتفاصيل املعارك فيها.
ــة  املرتزق ــارك  أن مع اىل  ــّوه  نن أن  ــا  ــا هن ــا يعنين م

واملنافقني امتّدت طيلة أكرث من تسعني يوما عاود فيها 
ــاور والتفوا  ــف عىل املتون من عدة مح املنافقون الزح
ــل هذه  ــرشة منطقة، وك ــي ع ــن اثنت ــن أكرث م ــا م عليه
الزحوفات حشد لها العدوان مئات املُدرّعات بأنواعها، 
ــرشات  ع ــن  م ــم  تجميعه ــد  بع ــة  املرتزق ــا  له ــب  وجل
الجبهات ومعسكرات التدريب التابعة لقوى العدوان، 
ــة التحليق  ــو فيبدو من كثاف ــة لغطاء الج ــا بالنسب أم
ــارات املُساندة  ــول للغ ــدد امله ــف والع ــداد القص واشت
ــدوان خّصصت رسباً  ــات أن ُغرَف عمليات الع للزحوف
من طائرات األباتيش والطريان الحربي والتجسيس يف 
ــاء زحوفاتهم عىل الجوف  ــة مساندة املنافقني أثن مهم
ــوب مديرية املتون، وعن أعداد الهلكى واملصابني يف  ص
ــك به صفحات مواقع  ــوف املنافقني فذاك أمٌر ُتنبي صف
ــار غري  ــه من أخب ــا تطفُح ب ــي بم ــل االجتماع التواص
ــم ومراكزهم  ــي من مشافيه ــة وال مضبوطة تأت منتظم

الصحية وأخبار وقصص جرحاهم.
ــدوان يف  ــا الع ــرية قّدمه ــات الكب ــك التضحي ــل تل ك
ــه والذي  ــود بالنسبة ل ــرق املنش ــق الخ ــل تحقي سبي
ــذ الخرضاء  ــني منف ــل ب ــق الواص ــني الطري ــد تأم يقص
وحتى مركز مديرية الحزم، وقد توسع العدوان كثرياً يف 
ــن املنافقني فيها، وعمد  فيايف الصحراء ونرش اآلالف م
اىل تنفيذ عرشات االلتفافات حتى باتت الحرب هنالك 

ُتعرف بـ"حرب االلتفافات".
ــوى اجتياز  ــار س ــدوان خي ــادة الع ــن أمام ق ــم يك ل
ــال مراقب عسكري  ــات كربى قد ال تخطر عىل ب مساف
ــت املتون  ــات استهدف ــذه االلتفاف ــري، إحدى ه وال خب
ــات متعددة، لكنها فشلت  ــل ثالثة أشهر عرب اخرتاق قب
ــات وصمود أبناء املديرية، ومجاهديها من الجيش  بثب
ــون الزحف مرات عدة  ــان الشعبية، عاود املنافق واللج
ــن احداث  ــم الكبرية م ــداد مقاتليه ــل أع ــوا بفع وتمكن
ــغ األهمية ال  ــٍرص اسرتاتيجي بال ــّوروه كن ــرتاق تص اخ
ــات املقدمة  ــن لضخامة التضحي ــة ولك ــة املنطق ألهمي

ــار أليام قليلة،  ــاش املنافقون وهم االنتص ــن أجله، ع م
ــوا للعملية القادمة،  ــل أن ُيفّكروا بالتايل أو ُيخطط وقب
ــدو  ــارش مجاه ــرق" ب ــط "الخ ــوا محي ــى يؤمن أو حت
ــاء املتون يف  ــة ُيساندهم أبن ــش واللجان الشعبي الجي
ــا إنهاء  ــة يف حصيلته ــة و واسع ــة مباغت ــذ عملي تنفي
ــي  ــر الت ــود والخسائ ــن الجه ــر م ــة أشه ــود ثالث لجه
ــت املنافقني من مناطق  ــا العدوان، العملّية أخرج بذله
ــا، وذلك يف  ــوا سيطروا عليه ــة من تلك التي كان واسع
ــن والتي  ــة املرتدة للمجاهدي ــن العملي ــزء األول م الج
استمرّت اثنتي عرشة  ساعة تقريباً، تواصلت العملية 
ــدة من حالة اإلرباك الكبري يف صفوف املنافقني  مستفي
ــاً  ومالحقة أخرجتهم من آخر  مشكلة  ضغطاً عسكري
مواقعهم يف مزوية وهي املنطقة األشد تحصينا واألكرث 
ــة للمنافقني، وهي – مزوية- كانت أشبه  تأمينا بالنسب
ــد اليها املنافقون بعد فرارهم  بنقطة تجّمع أخرية ُحش
ــة ليًال لكن  ــت العملي ــع يف املتون، انته ــة املواق ــن بقي م
ــار االنهيارات الضاربة يف أساط املنافقني تواصلت  أخب
ــن اآلليات  ــاب أعداد كبرية م ــام، وفيها انسح ــى أي حت
والعتاد الحربي جرى نقله اىل مواقع أخرى يف مناطق 
ــن صحراء  ــق م ــزم أو يف مناط ــواء يف الح ــني س املنافق
ــذه انهيار  ــم للعملية ه ــف، والنتيجة األه ــب والشع خ
ــة للهدف  ــع الصفر بالنسب ــودة إىل مرب ــط والع املخط
املتعلق بتأمني خط من منفذ الخرضاء مروراً بصحراء 
ــزم وربما  ــون فمديرية الح ــى املت ــب والشعف وحت خ
ــوغ مديرية نهم  ــه أيضأً بل ــدف فيما يهدف الي ــان يه ك
وبالتايل إسناد مقاتيل العدوان هنالك باآلليات املدرعة 
ــا من مناطق أخرى، وهكذا برضبة  التي يتعّذر إدخاله
ــدة ولساعات قليلة تالشت جهود أشهر وركام من  واح
ــات ميدانية خالل  ــة بخروق ــارات وهمية مجّمع انتص
ــادت إىل األذهان أخبار عمليتي نهم  ساعات قليلة، أع
ــن ناحية  ــان عملية املتون م ــني تشبه ــني واللت األخريت

التخطيط والتنفيذ زمناً وإدارة.
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم

ــني، وأشهد أن ال إله إال الله امللك  الحمد لله رب العامل
ــده ورسوله  ــداً عب ــد أن سيدنا محم ــني وأشه ــق املب الح
ــىل آل محمد  ــىل محمد وع ــني، اللهم صل ع ــم النبي خات
ــت وباركت  ــىل آل محمد كما صلي ــارك عىل محمد وع وب
ــك حميد مجيد، وارَض  ــىل إبراهيم وعىل آل إبراهيم إن ع
اللهم برضاك عن أصحابه األخيار املنتجبني وعن سائر 

عبادك الصالحني. 
أيها اإلخوة واألخوات..

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته:
ــاىل: (َوالَِّذيَن  ــل الحديث عىل ضوء قول الله تع نواص
ــَك َقَواًما)،  ِل ــُرتُوا َوَكاَن َبنْيَ َذٰ ــْم ُيْرسُِفوا َوَلْم َيْق ــوا َل إَِذا أَنَفُق
ــاد الرحمن، لدى املؤمنني، لدى  سياسة اإلنفاق لدى عب
ــدة، فهم ليسوا مستهرتين  املتقني سياسة حكيمة ورشي
ــادي، ينطلقون من واقع  ــة النفقات والترصف امل يف عملي
ــون  ــة، ويترصف ــزان الحكم ــة، بمي ــع الحكم ــد بداف الرش
ــة نتحدث عنها  ــاك جوانب مهم ــة مسؤولة، وهن بطريق
ــني، حالة  ــأن، أوال هم ليسوا مرتف ــذا الش ــا يتعلق به فيم
ــؤدي إىل أن  ــىل اإلنسان، وت ــرية جدا ع ــرتف حالة خط ال
ــم وال مسؤول،  ــزن وال حكي ــادي غري مت ــون ترصفه امل يك
ــه االندفاع  ــب علي ــاة يغل ــه يف الحي ــه تجاه ــل نفسيت ب
ــىل تلبية رغبات النفس  ــد والرتكيز الشديد جدا ع الشدي
ــاىل حذر  ــه وتع ــه سبحان ــد، الل ــىص ح ــا إىل أق وشهواته
ــاس بالذات  ــري من الن ــرآن الكريم، وكث ــرتف يف الق ــن ال م
ــن الفقراء الذين يف  ــرس، والكثري من الطامحني م ذوي الي
ــل أن يصل إىل  ــل أي يشء يف سبي ــض يفع ــة البع النهاي
ــم أن يعوا خطورة هذا  ــرتف، املسألة خطرية جدا عليه ال
ــث عن الرتف  ــرآن الكريم الحدي ــم، يف الق ــوع عليه املوض
ــاىل عندما  ــه سبحانه وتع ــف، الل ــني حديث مخي واملرتف
ــة فقال جل  ــورة الواقع ــاب النار يف س ــدث عن أصح تح
َماِل)، هؤالء  ــا أَْصَحاُب الِشّ َماِل َم شأنه: (َوأَْصَحاُب الِشّ
ن َيْحُموٍم  أصحاب النار، (ِيف َسُموٍم َوَحِميٍم (42) َوِظٍلّ ِمّ
ــارٍِد وََال َكِريٍم)، حالة رهيبة جدا من العذاب، يف  (43) َالّ َب
ــني أو ريح باردة  ــار أكسج ــا هناك يف داخل الن ــوم، م سم
ــه يف النار  ــواء الذي يستنشقون ــون بها، حتى اله يرتاح
ــذي يرشبونه، كل  ــم، الرشاب ال ــدا، سموم، وحمي حار ج
ــذي يرشبونه حميم يقطع  ــاك حار جدا، املاء ال يشء هن
ــوم، الظل الذي  ــدة حرارته، وظل من يحم األمعاء من ش
ــوا ويفروا إليه ليستظلوا  يحاولون أن يفروا وأن يستغيث
ــه، ما هو هذا الظل، وظل من يحموم، هذا الظل إنما هو  ب
ــم، ويف داخله الكثري  ــف يتصاعد من نار جهن ــان كثي دخ
ــارد وال  ــه: (ال ب ــال الله عن ــد، فكما ق ــب الشدي ــن الله م
ــا يعانونه من الحر  ــا يخفف عنهم م ــم)، ليس فيه م كري
ــه من الحرارة  ــم ويزيد فيما يعانون ــا يزيد يف عذابه وإنم
ــه، أول صفة وصفهم  ــدة يف نار جهنم والعياذ بالل الشدي
ــاىل (إِنَُّهْم  ــه تع ــذا السياق، قول ــات يف ه ــذه اآلي ــا يف ه به
ــذا أمر مخيف جدا،  ِلَك ُمْرتَِفنَي)، الحظوا، ه ــَل َذٰ َكاُنوا َقْب
ــل ذلك، مرتفني،  ــا هذا، إنهم كانوا قب ــم كانوا، يف الدني إنه
ــات متعددة وصفهم بها، لكن أول  هذه أول صفة من صف
صفة أنهم كانوا قبل ذلك مرتفني، املرتف يف هذه الدنيا كل 
ــو أن يبلغ أقىص  ــزه، كل توجهه النفيس ه ــه، كل تركي هم
ــه، يف التوسع  ــه، يف توفري رغبات نفس ــد يف إمتاع نفس ح
ــذات والرغبات يف هذه الحياة، يصبح هذا مرشوعه  يف املل
ــل كل يشء، يترصف أي ترصف،  ــاة من أجله يفع يف الحي
من أجله يظلم، من أجله يكذب بالحق، من أجله يطغى، 
ــن أجله يترصف أي  ــش، من أجله يخدع، م ــن أجله يغ م
ــى إىل الحصول  ــا أو إثما، يسع ــا كان محرم ترصف مهم
ــت وسيلة  ــى لو كان ــأي وسيلة، حت ــال والرثوة ب ــىل امل ع
ــا، حتى لو كانت  ــة، حتى لو كانت باستخدام الرب محرم
ــاة والظاملني  ــارصة الطغ ــف الباطل، ومن ــاق بص بااللتح
ــن، واملستكربين، حتى لو كانت بالغش والنهب  والجائري
ــت بالفساد املايل إذا هو موظف، أو  والرسقة، حتى لو كان
ــق ال يمتلكه، حق عام، أو حق عمل أو  باالختالس من ح
ــه أن يحرص يف تربية نفسه  ــر، اإلنسان علي أي يشء آخ
ويف توجهه يف الحياة أن يكون متزنا، ومتماسكا ومتوازنا 
ــات هذه الحياة وما يريده من هذه الحياة، يركز  يف متطلب
ــاء تقتضيها  ــرضورة، هناك أشي ــا تقتضيه ال ــىل م أوال ع
ــان بملوم، ولن  ــاة اإلنسان، وليس اإلنس ــرضورة يف حي ال

ــه الرضورية لم يحتج  ــل توفري احتياجات يحتاج يف سبي
ــن يحتاج إىل الدخول  ــل ولن يحتاج إىل حرام، ول إىل باط
ــه سبحانه  ــد عىل الل ــه أن يعتم ــة، يمكن ــاء سيئ إىل أشي
ــة، وأن يجعل ذلك  ــذ باألسباب املرشوع ــاىل وأن يأخ وتع
ــزءا من اهتمام حياته، وأن يتقي الله ألن الله سبحانه  ج
ــرزق باليرس  ــوى، بال ــني بالتق ــاده املتق ــد عب ــاىل وع وتع
ــا ويرزقه من  ــل له مخرج ــق الله يجع ــري، (ومن يت بالخ
ــث ال يحتسب)، (ومن يتوكل عىل الله فهو حسبه)،  حي
كم يف الدنيا هذه، من مرزوقني، من مستوري الحال، ممن 
هم متقون، منضبطون، ملتزمون، ولم يورطوا أنفسهم يف 
الحرام، كثري من الناس يعني، وأمكن أن يكونوا مرزوقني، 
ــذي يربط  ــات كبرية، ال ــط نفسه بطموح ــري ال يرب والكث
ــب يف هذه الحياة  ــرية هو الذي يتع ــه بطموحات كب نفس
ــاً فخماً جدا، سيارة  ــل يف املحذور، يريد مثال بيت أو يدخ
ــس، يسعى ألن يقتني  ــة جدا، يلبس من أغىل املالب فخم
ــا أرفه  ــذا، يريد دائم ــة، وهك ــا كلف ــاء وأكربه ــىل األشي أغ
الطعام وأضخم الطعام وألذ الطعام، حتى كلفة معيشته 
تتحول إىل كلفة كبرية جدا، يعني يحتاج إىل أموال كثرية 
ــات، يخزن،  ــال يمضغ الق ــو مث ــة، إذا ه ــه املعيشي لحالت
ــات، من أفخر القات، من أضخم  ــد يوميا من أغىل الق يري
ــري اليمن،  ــا اليمن، وال يف غ ــال يف بالدن ــات، إذا هو مث الق
ــة للبعض يف عاملنا  ــاء ثانية، الحد بالنسب ال، معهم أشي
ــوى فحسب،  ــد هذا املست ــي ليس عن ــي واإلسالم العرب
ــل مساحات  ــل يف ك ــني يتوسع ليدخ ــن املرتف ــض م البع
ــن أجل الرتف، بعض األمراء،  ــرام، من أجل الراحة، م الح
ــل أن  ــن أج ــر م ــد يف رشب الخم ــوك، سيجته ــض املل بع
ــة مخصصة لجلب  ــي، ويف سبيل ذلك ميزاني ــاح يعن يرت
ــا، إىل بعض  ــن باريس، من فرنس ــر أنواع الخمور، م أفخ
ــة، ومكلفة  ــون يومي ــالت تكاد تك ــي رح ــج، ه دول الخلي
ــة مثال املحرمات التي تتوفر  جدا يعني، يتوسع إىل درج
ــة، يف املنتجعات،  ــالت السياحي ــاك يف الرح ــا وهن له هن
ــل يف تفاصيلها، أمور  ــن بنا أن ندخ ــور يعني ال يحس أم
ــى عن رحالت  ــور سيئة جدا، ما يحك ــة للغاية، أم فظيع
ــا العربي بعضهم  ــواء يف عاملن ــراء وامللوك، س بعض األم
ــة هنا أو  ــي أو إىل دول ــرب العرب ــون إىل املغ ــا يذهب عندم
ــام يرصفونها عىل  ــدوالرات يف غضون أي ــاك، ماليني ال هن
ــة لهم،  ــه بالنسب ــات الرتفي ــة ومتطلب ــم الشخصي متعه
ــدا، البعض  ــاء رهيبة ج ــام ورشاب ونساء وأشي ــن طع م
ــب إنسان  ــة يذه ــوا يف دول أوروبي ــة تخيل يف دول أوروبي
ــة أوروبية يحجز  ــي إىل اإلسالم، أمري، ملك، إىل دول ينتم
ــن منتجع العراة، من  ــا معينا، إما منتجع م فيها منتجع
ــوأ األماكن ولها داللة سلبية ال يحسن بنا الدخول يف  أس
ــة أثرية مشهورة أو عرصية  تفاصيلها، أو أماكن سياحي
ــني مليون  ــم ثمان ــق بعضه ــدا، ينف ــورة ج ــة مشه حديث
ــول إن الحالة رهيبة يف  ــة، أريد الق ــات معين دوالر يف رغب
ــزان يف النفقات،  ــي، يف عدم االت ــا العربي واإلسالم عاملن
ــري منهم  ــوذ الذين كث ــة والنف ــن أصحاب السلط ــدءا م ب
ــن األموال  ــي الكثري م ــه يف السلطة ليجن ــل موقع يستغ
يستمتع بها، يرتاح بها، يريد أن تكون له القصور والفلل 
ــة والرحالت السياحية  واألماكن الضخمة والرثوة الهائل
ــذه،  ــه ه ــاع رغبات ــوك، إشب ــدة يف البن ــددة واألرص املتع
ــرتف، أن بعضهم  ــود إىل ال ــي املشكلة هي تع ــرتف، يعن ال
ــع يف امللذات والرغبات وأن  ــرتف، مرتف، ، يريد أن يتوس م
ــرية والهائلة،  ــوال الكث ــىل األم ــل ذلك ع ــل يف سبي يحص
ــة يف عاملنا  ــوا مشكلة حقيقي ــوا أو مثل ــؤالء بحق شكل ه
ــة حقيقية يف  ــون مثلوا مشكل ــي واإلسالمي، املرتف العرب
ــط يف عرصنا هذا،  ــي، وليس فق ــي واإلسالم ــا العرب عاملن
ــرية يف كل الدنيا وعرب كل التاريخ،  هم يمثلون خطورة كب
ــه سبحانه  ــول الل ــا عنهم، يق ــي لن ــم يحك ــرآن الكري الق
ــاَل ُمْرتَُفوَها  ــن َنِّذيٍر إَِالّ َق ــا أَرَْسْلَنا ِيف َقْرَيٍة ِمّ ــاىل: (َوَم وتع
ــون كانوا يربزون هم  ــِه َكاِفُروَن)، فاملرتف ــا ِبَما أُرِْسْلُتم ِب إَِنّ
ــه، يف التصدي للحق  ــد الناس عن سبيل الل ــا يف ص دائم
ــا إىل السيطرة واالستحواذ  ــدى، ألنهم يسعون دائم واله
ــوة األنبياء  ــق، يف دع ــوة الح ــرون يف دع ــالل، ي واالستغ
ــم، من ظلمهم، من  ــم ألنها تحد من نفوذه خطورة عليه
ــو يجبي املال من هنا أو هناك،  ــم ألن املرتف عادة ه نهبه
إذا كان يف موقع السلطة والنفوذ، يجبي املال من الحرام، 
ــام ينهب إىل  ــن املال الع ــرسق، إذا كان م ــم الناس، ي يظل
ــض ال يكون يف  ــن يف موقع السلطة، البع ــره، إذا لم يك آخ

ــد يف موقع السلطة  ــع السلطة لكن يربط نفسه بأح موق
ــه األموال ويمتلك نفوذا من خالله، ومن خالل هذا  يعطي
النفوذ يلعب، يدخل يف مخالفات محرمة، ترصفات ترض 
ــات البيع والرشاء، كذلك ترض  بالناس، تالعبات يف عملي
ــارش من خالل  ــون صاحب نفوذ مب ــا أن يك ــاس، فإم بالن
ــع يف السلطة، إما أن يرتبط بأحد يف السلطة يحظى  موق
بالنفوذ من خالله فيدخل يف ترصفات كثرية خطرية جدا، 
ــض من التجار هو  ــض من التجار، ال، البع والحظوا البع
كادح، يشتغل، يتعب، ال يعيش هذه الحالة من الرتف، يف 
واقعه النفيس والشخيص، حتى أن بعض التجار يعيش 
ــه، أو متوسطة يعني،  ــه، يف رشاب ــة طبيعية يف طعام حال
ــن أن يكون هناك  ــرط، البعض هم عىل العكس، يمك ال يف
ــه، لكن املرتف  ــه وعىل أرست ــر بخيل حتى عىل نفس تاج
ــوذ ويف نفس الوقت يتجه يف  ــرتف يحاول أن يستح ال، امل
ــاة إىل أقىص  ــع برغبات هذه الحي ــاة ألن يتمت واقع الحي
ــن أن يصل  ــي، إىل ما يمك ــا يستطيع يعن ــد بحسب م ح
ــى يف التصدي لألنبياء  ــرب التاريخ حت ــه، فهم كانوا ع إلي
ــون إىل التصدي  ــوا من يسع ــل زمن كان ــن يف ك وللمنذري
لدعوة الحق ومواجهتها يقول الله عنهم يف آية تدل عىل 
ــة (َوإَِذا أَرَْدَنا  ــم الكبرية عىل املجتمعات البرشي خطورته
ــا َفَحَقّ َعَلْيَها  ــا ُمْرتَِفيَها َفَفَسُقوا ِفيَه ــَك َقْرَيًة أََمرَْن أَن ُنّْهِل

رَْناَها َتْدِمريًا ). اْلَقْوُل َفَدَمّ
ــا تشخص مصدر  ــداً، أوًال أنه ــذه آية مهمة ج اآلية ه
الخطر عىل املجتمع البرشي، وهذه نقطة من أهم النقاط 
ــا، ألنه أحياناً  ــك الناس الوعي عنه ــي يجب أن يمتل الت
ــي إنسان يف وضع طبيعي ليس بتاجر ليس برثي وال  يأت
يطلب الرثوة لنفسه وال يسعى إىل أن يكون ثرياً وال تاجراً 
ــاس ويدعوهم  ــاً يقدم الحق إىل الن ــذاً وال متسلط وال ناف
ــه خريهم وفالحهم  ــه وتعاىل إىل مافي ــوة الله سبحان بدع
ــة واضحة  ــم، وتكون املسأل ــم وكرامته ــم وعزته وصالحه
ــدم ويف طبيعة ما يدعو إليه، ويف  ــي يف مضمون ما يق يعن
ــك املرتفون  ــم ينزعج أولئ ــٍل عام، ث ــف بشك ــة املوق طبيع
ــرثوة الهائلة  ــان وال ــة والطغي ــوذ والسلط ــاب النف أصح
ــاس، من الحق العام،  ــي استحوذوا عليها من حق الن الت
ــون منه جداً،  ــة، من خريات األمة، ينزعج من ثروات األم
ــات يحركونها  ــل الوسائل، الدعاي ــون ملحاربته بك يتجه
ــىل تشويهه حتى  ــاول العمل ع ــل مكثف حتى يح بشك
ــى يرتك الناس كل  ــاس منه، ويف النهاية حت ــل الن ال يتقب
ــدون أن يبقى كل  ــي املسألة يري ــم هذه هي يعن يشء له

يشء لهم، الناس والرثوة وكل يشء لهم.
ــرون  ــى يتظاه ــد حت ــم ق ــف أنه ــن الظري ــاً وم أحيان
ــالق دعايات تحاول أن تصّور  بالتعاطف مع الناس وإط
ــاس ويحملون همومهم كما قلنا،  أنهم يتعاطفون مع الن
ــض يذرفون دموع التماسيح، البعض مثًال من أشهر  البع

النهابني والفاسدين واللصوص الذين يستأثرون برثوات 
ــني سنة، عرشين  ــدى ثالثني سنة، أربع ــد معني عىل م بل
ــدري ايش وهو  ــون وم ــول الناس يعان ــي ليق ــة، ويأت سن
ــان من أكرب األسباب يف معاناتهم، هو كان يمثل مشكلة  ك

حقيقية يف ما يعانون منه.
فاملرتفون يجب أن يعرف املجتمع عنهم أنهم يشكلون 
ــم الدائم  ــراره وأن سعيه ــىل أمنه واستق ــداً فعلياً ع تهدي
ــق والساعني إلنقاذ  ــق ودعاة الهدى والح للتصدي للح
ــىل املجتمع وليس  ــرية ع ــل خطورة كب ــاس إنما يشك الن
ــدون لدعاة  ــا يتص ــع، عندم ــىل املجتم ــرص ع ــع ح بداف
ــا يريدون أن  ــس بدافع حرص عىل املجتمع إنم الحق لي

يستمروا يف حالة االستغالل والسيطرة.
ــوم ال ينبغي ألحد أبداً أن يأتمن النظام السعودي  الي
ــا يريدان أي خٍري لهذه  ــام اإلماراتي أبداً يف أنهم وال النظ
ــم املرتفون الذين يستحوذون  األمة، هؤالء هم املرتفون، ه
ــا يقتنيه  ــن بم ــان من املمك ــة، الذين ك ــروات األم ــىل ث ع
ــون مصدر حل ملشكلة  ــص منهم، من أمرائهم أن يك شخ
ــن أمرائهم  ــن أن يقتنيه أمري م ــب، يعني ما يمك ــر شع فق
ــل مشكلة الفقر فيه،  ــو يكون ملصلحة شعب بأكمله لح ل
ــن ثروات األمة، أخذوه من ثروات األمة، أولئك  من أين؟ م
ــات، بفسقهم،  ــىل املجتمع ــون خطورة ع ــون يشكل املرتف
ــون يف تنغيص  ــم، بظلمهم، يتسبب ــم، بطغيانه بفجوره

عيش املجتمعات وتدمري حالة األمن واالستقرار فيها.
ــا اْلَقْوُل  ــَقّ َعَلْيَه ــا َفَح ــوا ِفيَه ــا َفَفَسُق ــا ُمْرتَِفيَه (أََمرَْن
ــا أخوات نحن يف  ــريًا) الحظوا يا أخوة وي ــا َتْدِم رَْناَه َفَدَمّ
ــب أن نحرص  ــم وأعظم مايج ــر الكريم من أه ــذا الشه ه
ــم، يف أن نحمل  ــرآن الكري ــن الق ــادة م ــو االستف ــه ه علي
ــا رئيسية يف  ــا رئيسية، هناك قضاي ــي وتجاه قضاي الوع
ــذه الحياة وقضايا مصريية وقضايا مهمة للغاية،  واقع ه
ــي اإلنسان من  ــالك الوعي فيها يحم ــة للغاية، امت مهم
ــن الخرسان،  ــه م ــاع، يحمي ــن الضي ــه م ــالل، يحمي الض
ــا اإلسالمي هو أنه لم يستفد من  والذي ينقص مجتمعن
القرآن الكريم كما ينبغي، تكون هناك حقائق كبرية مهمة 
فاصلة تحدد لك مصريك يف هذه الحياة ومسارك يف هذه 
ــرآن بشكٍل  ــا لك الق ــا وقد قدمه ــت إليه ــاة، ال تلتف الحي
ــت إليها يصبح  ــن ألن اإلنسان لم يلتف ــٍح وبنّي، ولك واض
ــراء واالستمالة، فإذا  ضحية لالستقطاب واإلغواء واإلغ

به يتجه يف مساره يف هذه الحياة يف صف أولئك!.
ــذه اآلية عندما يقول الله (َوإَِذا أَرَْدَنا أَن ُنّْهِلَك َقْرَيًة  ه
رَْناَها  ــَقّ َعَلْيَها اْلَقْوُل َفَدَمّ أََمرَْنا ُمْرتَِفيَها َفَفَسُقوا ِفيَها َفَح
َتْدِمريًا) تقدم بكل وضوح أن سبب هالك األمم والشعوب 
ــض مثًال ذلحني  ــم املرتفون، املرتفون، البع واملجتمعات ه
ــداث واملآيس، الله  ــا عندما يشوف هذه األح اآلن يف بلدن
ــه، القرآن  ــه ينتقم من ــان سبباً الل ــب من ك ــب السب يصي

ــوارث يف كل  ــن والك ــل املح ــم السبب يف ك ــن ه ــك م يعلم
ــودي والنظام  ــام السع ــون، النظ ــدان، السبب املرتف البل
ــن الرتف  ــم يف حالة م ــذه األمة، ه ــم أترف ه ــي ه اإلمارات
ــن خاللهما  ــة يتنعمون م ــال والسلط ــدا، امل ــب ج الرهي
ــي رغبات  ــون يف كل ما يلب ــن خاللهما يتجه ــرون م يبط
أنفسهم ويعززون هذا النفوذ وهذا التسلط ليصبح متعة 

لهم يف حياتهم.
ــوى العام، كل  ــرتف مسألة خطرية جداً عىل املست فال
ــون ممتلكاً  ــىل أن ال يكون مرتفاً، أن يك ــان يحرص ع إنس
ــه النفيس يف  ــط واقع ــزان وأن يضب ــة االت ــه حال يف رغبات
ــود نفسك وال  ــاة ومعيشتها، ال تع ــذه الحي ــات ه متطلب
ــرتف، تقول أنا أريد  ــك أن تتجه إىل حالة ال تسمح لنفس
ــا أريد  ــىل مالبس، أن ــد أغ ــام، أنا أري ــم طع ــاً أضخ يومي
ــا أريد أغىل  ــم األشياء أن ــا أريد أضخ ــر األشياء، أن أفخ
ــات وأفخر قات  ــزن بأحسن ق ــد أن أخ ــا أري ــاء، أن األشي
ــال حالًال  ــى لو امتلكت امل ــذا، ال، حت ــل نفسك به وتشغ
ــاً، هناك التزامات  ــود نفسك عىل ذلك كن اقتصادي ال تع
ــىل املستوى  ــا؟ ثم ع ــر له ــف ستوف ــاة كي ــرية يف الحي كث
ــس إذا اتجه يف  ــرب، تتدن ــة اإلنسان تتخ ــيس نفسي النف
ــواء النفس وأصبحت  ــذه الحياة ورأى متع النفس وأه ه
ــل اهتماماته، كل تركيزها عىل ذلك، هذا يشكل خطورة  ك
ــىل التفاتته، هذا  ــاء نفسه، ع ــاء نفسه، عىل صف عىل زك
ــع والجشع والحرص، آفات  يصيب اإلنسان بحالة الطم
ــة واسعة جداً  ــاً هناك فئ ــرتف، وطبع ــرية تتولد عن ال كث
ــا فئات فقراء،  ــي واإلسالمي ويف بلدن ــا العرب يف مجتمعن
ــا يعانيه  ــة إىل م ــض التفات ــد لدى البع ــم يع ــراء إذا ل فق
اآلخرون وأن البعض مثًال قيمة تخزينة له لو تصدق بها 
ــون أو يتوفر  ــرياً، البعض يعني من يغتن ــىل عرشين فق ع
ــام ملدة شهر، تكون إما تخزينة  لهم احتياجهم من الطع
ــر كبري، الحظ كان  ــؤول كبري وإال ثري كبري وإال تاج مس
بإمكانه أن يتصدق وجزء من املال يكفيه حالة متوسطة، 

حالة طبيعية ال يبالغ يف ذلك.
ــدى  ــاق ل ــة يف اإلنف ــاق والطريق ــة يف اإلنف فالسياس
ــرز  أب ــن  م ــذه  وه ــة  متزن ــي  ه ــني  املؤمن ــدى  ل ــني،  املتق
ــم ( َلْم ُيْرسُِفوا ) فال هم ينفقون يف املعصية وال  مواصفاته
ــري متطلبات هذه  ــل وال هم يبالغون يف توف ــم الباط يف دع
ــر واألضخم واألغىل واملدري  ــاة فيتجهون إىل األفخ الحي
ــن التزاماتهم يف هذه  ــل ذلك ع ــش ويتنصلون يف مقاب اي
ــراء واملساكني، صلة  ــاة، اإلنفاق يف سبيل الله، الفق الحي
ــة، األيتام إىل  ــة يف املصالح العام ــام، املساهم ذوي األرح

آخره.
( َوَلْم َيْقُرتُوا ) وليسوا يف حالة بخل، والتقليل للنفقة 
ــداً وهو  ــو صفة سلبية ج ــل ألن البخل وه ــًة للبخ نتيج
ــا شبهه الرسول صلوات الله عليه وعىل آله شجرة يف  كم
النار من تمسك بغصن منها ساقه ذلك الغصن إىل النار، 
ــا اإلرساف يؤثر  ــك إىل جهنم، البخل كذلك مثلم ــذ ب يأخ
ــات األخالقية  ــاة، االلتزام ــات يف هذه الحي ــىل االلتزام ع
ــة، من إحسان،  ــن زكاة من صدق ــة والدينية م واإلنساني
ــس النتيجة هو  ــاق إىل آخره.. كذلك البخل له نف ــن إنف م
ــل يؤثر عىل  ــّرت البخي ــات اإلنسان املق ــىل التزام ــر ع يؤث
ــىل نفسه، يؤثر عىل التزاماته األخرى، ألن  أرسته، يؤثر ع
ــان أن تكون كريماً من دون إرساف وأن تكون كذلك  باإلمك
ــك وأرستك من دون إرساف وبتقدير  منفقاً ومهتماً بنفس

للظروف ومالحظة للمراحل إىل آخره.
ــرآن الكريم  ــداً والحديث عنه يف الق ــل مذموم ج البخ
ــوَن َوَيأُْمُروَن  ــَن َيْبَخُل ــداً ( اَلِّذي ــا مخيف ج ــث أيض حدي
ــاَس ِباْلُبْخِل َوَيْكُتُموَن َما آََتاُهُم الَلُّه ِمْن َفْضِلِه ) هؤالء  الَنّ
ــه بالنار، موعودون بالعذاب، موعودون  موعودون من الل
ــاىل، واإلنسان إذا كان مقّرتاً  ــت من الله سبحانه وتع باملق
ــذه حقيقة  ــه وه ــة بالل ــن أزمة ثق ــي م ــو يعان ــًال ه وبخي
ــه، أنه إذا أنفق، إذا  ــة، البخيل عنده سوء ظن بالل املسأل
ــوض، لم يحصل  ــق لديه،1 لم يتع ــدم لم يب ــى، إذا ق أعط
ــذه النظرة، ينىس  ــح ما معه، عنده ه ــىل البديل با ينج ع
ــَو ُيْخِلُفُه َوُهَو  ٍء َفُه ــْن َيشْ ــاىل (َوَما أَْنَفْقُتْم ِم ــول الله تع ق
ــر عليه فيجعل منه  ــْريُ الرَّازِِقنَي) فسوء ظنه بالله يؤث َخ
ــًال، نفسيته نفسية ليس فيها إنسانية وال رحمة وال  بخي
ــاء وبالتايل عنده إفالس إنساني يف املشاعر  كرم وال سخ
ــاس والوجدان اإلنساني، وعنده إفالس أخالقي  واإلحس
ال يتمتع بمكارم األخالق وال يتصف بها من كرم وسخاء، 

ــاىل  ــه وتع ــه سبحان ــه بالل ــة يف ثقت ــة إيماني ــده أزم وعن
ــب البخيل هذه الكوارث الثالث، ثالث كوارث: أزمة  وبحس
ــا بايعوض له وال يعطيه وعنده  ــة بالله عنده أن الله م ثق
مشكلة إفالس إنساني ال يحسب لآلخرين حتى لو رأى 
ــة اإلفالس  ــايل، وعنده مشكل ــداً ال يب ــدة ج ــاة شدي معان

األخالقي مش كريم، ما هو كريم.
ــُرتُوا َوَكاَن َبنْيَ  ــوا َوَلْم َيْق ــوا َلْم ُيْرسُِف ــَن إَِذا أَنَفُق ( َواَلِّذي
ــَك َقَواًما ) يعني حالة متزنة ما تقوم به الحالة، العدل  ِل َذٰ
ــوى الحالة  ــه بحسب مست ــا يقتضي ــاء كل يشء م إعط
ــان يحتاج إىل الحكمة  ــم حكمة يف الترصف واإلنس عنده
ــن أي يشء آخر، ولهذا  ــرصف املادي واملايل بأكرث م يف الت
ــي اْلِحْكَمَة َمْن  ــرة ( ُيْؤِت ــة يف سورة البق ــت اآلية املبارك أت
ــَي َخْريًا َكِثريًا) يف سياق  ــاُء َوَمْن ُيْؤَت اْلِحْكَمَة َفَقْد أُوِت َيَش
ــب املايل، املال، اإلمكانات  ــات التي تتحدث عن الجان اآلي
ــة ومجتمعنا اإلسالمي بحاجة  املادية تحتاج إىل الحكم
ــاً متزناً غري  ــداً اقتصادي ــون مجتمعاً مقتص ــى، ليك ليرتب
ــص مجتمعنا  ــل، إذا تخل ــذر وغري بخي ــرسف وغري مب م
ــن اإلرساف والتبذير سيتحسن  اإلسالمي من البخل وم
ــع االقتصادي يف عاملنا اإلسالمي وتتعالج كثري من  الوض
مشكالت الفقر واملشكالت االجتماعية وتتجه األموال إىل 
حيث ينبغي أن تكون فيما فيه مصلحة ومنفعة حقيقية 
ــاء  ــاب أشي ــىل حس ــدار وع ــاع وإه ــة، اإلرساف ضي لألم
ــات مهمة  ــات كبرية والتزام ــاب اهتمام ــة وعىل حس مهم
ــى، الذي يضيع  ــور إنسانية حت ــات مهمة وأم ومسؤولي
ــة التبذير والذي ال  ــة اإلرساف والذي يضيع نتيج نتيج
ــت ألغنت فقراء  ــل هذه لو خرج ــرج نتيجة البخل ك يخ
ــة ولساهمت يف قوة األمة ولغريت  ولقامت يف مصالح عام

واقع األمة.
ــه الرثوة أبداً،  ــم مجتمعنا اإلسالمي ال تنقص أقول لك
ــا قال يف كتابه  ــه الرثوة، الله جل شأنُه كم ــه ال تنقص والل
الكريم: (َوأَْسَبَغ َعَلْيُكْم ِنَعَمُه َظاِهرًَة َوَباِطَنًة) كل بلد من 
ــىل املستوى الزراعي  ــن مقومات الحياة ع بلداننا فيه م
ــادن والخريات  ــه من املع ــا أودع الله في ــىل مستوى م وع
وعىل مستوى ما هيأ الله وجعل فيه من معايش، األرض 
ــر احتياجاتهم  ــا معايش العباد بما يوف بكلها جعل فيه
ــي واملنطقة  ــدان العالم اإلسالم ــا، بل ــة وبلدانن الرضوري
العربية يف املقدمة هي يف كل ما فيها من أسباب الخري وما 
ــه فيها من النعم بالشكل الذي ليس فقط تعالج  أودع الل
ــة عربية، كأمة  ــر يف مجتمعاتنا وواقعنا كأم مشكلة الفق
ــرث من ذلك ما يساعدنا  ــة، كشعوب مسلمة، بل أك مسلم
ــىل مستوى عاٍل وأن ننهض بمسؤولية كبرية يف  لنكون ع
ــال هذا الخري املادي  ــق يف هذه الدنيا ويف إيص إقامة الح
ــن األرض إىل مناطق أخرى  ــوي إىل أقطار أخرى م واملعن
ــا وحدها، الرثوة وحدها  ــن العالم، بلدان الخليج ثروته م
ــه ويبقوا أهل  ــم اإلسالمي بكل ــج ما يغني العال يف الخلي
ــر هناك حتى لدى املواطنني  الخليج أثرياء مع هذا الفق
ــج نتيجة نهب بعض األمراء وامللوك نهب رهيب  يف الخلي
ــى عندنا يف  ــق يف العالم اإلسالمي حت ــداً، بقية املناط ج
ــن تحتاج إىل  ــة ضخمة لك ــات االقتصادي ــن، املقوم اليم
ــام، إىل سياسة، إىل تدبري، إىل تدبري، إىل نفوذ ذاكية،  اهتم
ــن البخل واإلرساف  ــص من هذه اآلفات الثالث م إىل تخل
ــاب القرار،  ــن الجميع أصح ــاه واٍع م ــر وإىل اتج والتبذي
ــاء املهمة،  ــن األشي ــني، نح ــار، املواطن ــني، التج املسؤول
ــرة وبالتايل يتخلص  السياسات الحكيمة، األعمال املثم
ــات الثالث  ــن هذه اآلف ــا قلت م ــي كم ــا اإلسالم مجتمعن
ــه بسياسة رشيدة  ــل واإلرساف والتبذير واتج ــن البخ م
ــة  ــات االقتصادي ــال واإلمكان ــرصف يف امل ــة يف الت وحكيم

تحتل الكثري من املشاكل االقتصادية.
ــه موعد  ــا إن شاء الل ــدار ويكون لن ــذا املق ــي به نكتف
ــي تتحدث عن مواضيع  ــع بقية اآليات املباركة الت آخر م

أخرى.
ــا وإياكم يف هذا  ــه سبحانه وتعاىل أن يوفقن ــأل الل نس
ــه وأن يجعل منه شفاًء  ــم يف االهتداء بكتاب ــر الكري الشه
ــور أبصارنا  ــا وأن يزكينا به وأن ين ــا يف صدورن ــا وم لعللن
ــذه الحياة به وبنوره، أن ينرصنا  وأفكارنا وتوجهاتنا يف ه
بنرصه وأن يرحم شهداءنا األبرار وأن يشفي جرحانا وأن 
ــايف مرضانا وأن يختم لنا بالحسنى وأن يكتبنا يف هذا  يع

الشهر املبارك من عتقائه ونقذائه من النار.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،
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ــه أمس املمثل  ــرق الوزير رشف خالل لقائ وتط
ــؤون اإلنسانية  ــدة منسقة الش ــم لألمم املتح املقي
ــا تمارسه حكومة الرئيس  اليمن ليز جراندي إىل م
ــي العدوان  ــه واملدعوم من قبل دولت ــة واليت املنتهي
ــة بحق املواطن اليمني  من فرض إجراءات تعسفي
ــض التعامل مع  ــه، حيث ترف ــادة معانات ــد زي بقص
ــأن  ــاء، وك ــن صنع ــادرة م ــة الص ــوازات اليمني الج
ــار الشامل والحرب العسكرية وتوقف رصف  الحص

املرتبات غري كافية لتفاقم معاناة املواطن اليمني.
ــة وكافة أجهزتها  ــزام الحكومة اليمني وأكد الت
ــاون  ــه التع ــم أوج ــة بتقدي ــري املحتل ــق غ يف املناط
ــدة ومكاتبها املختلفة  ــم الالزمني لألمم املتح والدع
ــة  ــل أي ــالت وح ــة التسهي ــري كاف ــا، وتوف وطواقمه
ــا  خدماته ــم  تقدي ــن  م ــا  يمكنه ــا  بم ــاالت  إشك
ــادي الكارثة اإلنسانية التي يسعى  للمواطنني وتف
ــة الحديدة  ــدوان إلحداثها يف محافظ ــف الع تحال

ومختلف مناطق اليمن.
ــة تداعيات  ــاء مناقش ــالل اللق ــان جرى خ وك
ــل الغربي من قبل  ــري يف الساح ــد العسك التصعي
ــي ، عىل استمرار تدفق  العدوان السعودي اإلمارات
ــن استهداف  ــة وما يشكله م ــدات اإلنساني املساع

مبارش لسيادة وأمن أرايض الجمهورية اليمنية.
كما التقى وزير الخارجية املهندس هشام رشف 
ــاص لألمني العام  ــب املبعوث الخ ــس، مديرة مكت أم

لألمم املتحدة إىل اليمن بصنعاء نيقوال ديفيز.
ــة إىل ما تقوم  ــر الخارجي ــار وزي ــاء أش ويف اللق
ــودي اإلماراتي من تصعيد  ــه دولتا العدوان السع ب

عسكري يف الساحل الغربي للجمهورية اليمنية.
ــل أمام  ــع العراقي ــد يض ــذا التصعي ــد أن ه وأك
ــود التي يقوم بها املبعوث الخاص  املساعي والجه
ــن  مارت ــن  اليم إىل  ــدة  املتح ــم  لألم ــام  الع ــني  لألم
ــث، والرامية إىل استئناف مفاوضات السالم  غريفي

بدعم من املجتمع الدويل ومجلس األمن.
ــس السيايس  ــر رشف إىل أن املجل ــار الوزي وأش
ــي  ــد الت ــدان أن الي ــاذ، يؤك ــة اإلنق ــىل وحكوم األع
ــة سلمية،  ــة سياسي ــالم وتحقيق تسوي ــد للس تم
ــوة باغية تهدف  ــاع ومواجهة كل ق قادرة عىل الدف

للمساس بكرامة وسيادة اليمن.
الخارجية: تصعيد

ــه دول العدوان من  ــوم ب ــني املصدر أن ما تق وب
ــري يف هذا التوقيت الذي يجري فيه  تصعيد عسك
ــم املتحدة إىل  ــام لألم ــاص لألمني الع ــوث الخ املبع
ــاف العملية  ــاورات جادة الستئن ــن جولة مش اليم
ــي، والعرض عىل  ــاه الحل السلم ــة باتج السياسي
ــن يف 18 يونيو الجاري، يوضح حقيقة  مجلس األم

معرقيل جهود السالم.
ــة  السعودي ــدوان  الع ــي  دولت ــدر  املص ــا  ودع
واإلمارات إلدراك رسالة مجلس األمن عقب جلسة 
ــت تطورات  ــس، التي ناقش ــة أم ــاورات املغلق املش
ــل الغربي..حيث جدد مجلس  ــاع يف الساح األوض
ــه ملساعي الحل السيايس التي يقودها  األمن دعم
ــرى أن فرص  ــاص إىل اليمن، والتي ي ــوث الخ املبع

الحل السيايس ما تزال قائمة.
ــدم انجرار مجلس  ــدر عن أمله يف ع وعرب املص

ــي أعربت عن قلقها  ــن وراء بعض الدعوات الت األم
ــل الغربي إذا أثر  ــن التصعيد العسكري بالساح م
ــدات اإلنسانية التي  ذلك فقط عىل دخول املساع
ــا إىل أن والية مجلس األمن  ــزال محدودة .. الفت ال ت
وفقا ملقاصد ميثاق األمم املتحدة هي حفظ السلم 
ــن قبل تحالف  ــني اللذين ينتهكان م واألمن الدولي

العدوان عىل اليمن.
ــع الدويل وخاصة مجلس  ودعا املصدر املجتم
ــة التسوية  ـــ19 الراعية لعملي ــن ومجموعة ال األم
ــم يف  ــالع بمسؤولياته ــن، لالضط ــة باليم السياسي
حفظ السلم واألمن الدوليني والضغط باتجاه وقف 
ــة الظروف  ــي، وتهيئ ــل الغرب ــد يف الساح التصعي
ــاء  ــة بإنه ــالم واملتمثل ــات الس ــاف مفاوض الستئن
ــدا للدخول يف عملية  ــدوان ورفع الحصار تمهي الع

تسوية سياسية شاملة.
رئيس الوزراء: حريصون

ــن  ــني اليم ــة ب ــة القائم ــاء الرشاك ــاول اللق وتن
ومنظومة العمل اإلنساني يف ظل الحرص املتبادل 
ــود القائمة تجاه  ــىل توطيدها بما يعزز من الجه ع
ــن األوضاع التي يمر  ــب اليمني والتخفيف م الشع

بها بسبب العدوان والحصار .
وحيا رئيس الوزراء عالياً الجهود التي تقودها 
ــة يف سبيل  ــام واملنسق ــدة وأمينها الع ــم املتح األم
ــن كله كارثة  ــني يف الحديدة والوط ــب املواطن تجني
إنسانية جديدة يف حال تعرض الحديدة ألي عمل 
عسكري من قبل املعتدين والغزاة األعراب .. مؤكداً 
ــة الحديدة يقطنها املاليني من أبناء تهامة  أن مدين
ــن محافظات  ــا م ــني إليه ــا والنازح ــني فيه واملقيم
ــدوان والعمليات العسكرية التي  أخرى بسبب الع

تشهدها مناطقهم وقراهم.
ــي وجيشه ولجانه  ــت إىل أن الشعب اليمن ولف
ــدة أي  ــب الحدي ــىل تجني ــون ع ــة حريص الشعبي
ــه فإن االستسالم  ــاة إنسانية ويف الوقت نفس مأس
ــن أمر غري وارد والدفاع عنها واجب وطني  للمعتدي

وأخالقي.
ونوه رئيس الوزراء بالرسالة اإلنسانية الكبرية 
ــل اإلنساني  ــو العم ــادة ومنتسب ــا ق ــي يحمله الت
ــؤول لالنتصار  ــروه من حرص مس ــدويل وما أظه ال
ــم التي مرت بظروف  ــالم يف كثري من دول العال للس

مشابهة.
ــة  األممي ــات  للمنظم ــره  تقدي ــن  ع ــرب  وأع
ــىل استمرار  ــك الرسالة ع ــا املنبثق من تل وحرصه
ــن ضغوط خارجية  ــا برغم ما تتعرض له م نشاطه
ــا  ــي تفرضه ــرة الت ــري املستق ــواء غ ــب األج وبسب

الحروب والرصاعات .
ــة اإلنقاذ عىل  ــدد التأكيد عىل حرص حكوم وج
ــي بما يمكنها من  ــل نشاط املنظمات اإلنسان تسهي
ــل .. مثمنا عزم  ــىل النحو األمث ــام بواجباتها ع القي
األمم املتحدة مواصل برامجها اإلنسانية والحد من 
وطأة املأساة الطاحنة التي يمر بها الشعب اليمني.
ــة  ــون اإلنساني ــة الشئ ــدت منسق ــا أك بدروه
ــات املُحتملة يف  ــي حيال العملي عىل املوقف األمم

الحديدة وقلقهم الدائم إزاءها.
ــي قامت به  ــود الحثيثة الت ــت الجه واستعرض
ــىل تبعات هذا  ــل اطالع العالم ع ــا يف سبي منظمته
ــة املُحتملة  ــاد الكارثة اإلنساني األمر ورشحها إلبع

عىل نطاق واسع.
وأشارت ليز، إىل أن املنظومة اإلنسانية األممية 
ــب اليمني ..  ــا تجاه الشع ــرة يف أداء مهامه مستم
ــن فإن األمم املتحدة  ــت ” يف حال غادر اآلخري وقال
ــا اإلنسانية  ــن وستستمر يف مهامه ــن تغادر اليم ل
ــني الصحي واملائي ومواجهة األوبئة  ودعم القطاع

وكذا توفري الغذاء ”.
ــة مؤثرة أعلنت رفضها  وأكدت أن أصوات دولي
ألي عمل عسكري يف الحديدة وأكدت عىل رضورة 

االلتزام نحو تحقيق السالم للشعب اليمني.
بن حبتور يشيد 

ــن  ــدف م ــة أن اله ــاه والبيئ ــر املي ــح وزي وأوض
ــني والثورة  ــت مديريات مع ــي استهدف الحملة الت
وبني الحارث والسبعني والوحدة والتحرير بأمانة 
ــة  ــة االحرتازي ــوى الوقاي ــز مست ــة، لتعزي العاصم
ــة مصادر املياه التي تمثل العامل الرئييس  ومعالج

يف انتشار هذا املرض.
ــة القيام بالرش  ــه تم خالل الحمل وأشار إىل أن
ــور ملختلف  ــة بالكل ــرذاذي واملعالج ــي وال الضباب
ــداً أن الوزارة  ــة .. مؤك ــات املستهدف ــار والخزان اآلب
ــب بالتكامل مع  ــذا الجان ــل جهودها يف ه ستواص
ذات  ــات  والجه ــان  والسك ــة  العام ــة  الصح وزارة 
العالقة ملا فيه تاليف ظهور أو انتشار هذا الوباء من 

جديد يف أوساط السكان.
ــود التي  ــوزراء بمجمل الجه ــس ال ــاد رئي وأش
ــام  ــل انتظ ــة يف سبي ــاه والبيئ ــا وزارة املي ــوم به تق
ــة الحيوية تجاه املواطنني وقيامها  مهامها الخدمي
ــا يعرتضها من  ــة للكولريا رغم م ــة الوقائي باملكافح

صعوبات بفعل تداعيات العدوان والحصار.
ولفت إىل ما أنجزته الوزارة يف إطار هذه الحملة 
ــدة  ــة لفائ ــة املتوقع ــا الصحي ــة وانعكاسته البيئي

السكان .
وحث الدكتور بن حبتور عىل مواصلة وتكثيف 
ــق  ــوى املناط ــىل مست ــال ع ــذا املج ــا يف ه جهوده
ــة .. معربا عن تقديره لجميع العاملني يف  املستهدف
ــل رضورة ملحة لتاليف  ــالت البيئية التي تمث الحم
ظهور الكثري من األمراض واألوبئة وتاليف انتشارها.

صواريخ الجيش واللجان
ــف صاروخي ومدفعي  ــك استهدف قص إىل ذل
ــش واللجان الشعبية أمس تجمعات للجنود  للجي

السعوديني ومرتزقتهم بعسري.
ــوة  الق أن  ــري  ــري بعس ــدر عسك ــح مص وأوض
ــود  ــات للجن ــت تجمع ــة دك ــة واملدفعي الصاروخي
ــع  ــف موق ــازة وخل ــم يف مج ــني ومرتزقته السعودي

املسيال بعسري، محققة إصابات مبارشة.
ــة  ــدة الهندس ــرت وح ــر دم ــد آخ ــىل صعي وع
بالجيش واللجان الشعبية أمس آليتني عسكريتني 
ملرتزقة العدوان ومقتل من كان عىل متنهما يف خب 

والشعف بالجوف.
ــأ) أن وحدة  ــري لـ(سب ــدر عسك ــح مص وأوض
ــدوان يف جبهة  ــة الع ــة ملرتزق ــرت آلي ــة دم الهندس
ــي من كان  ــب والشعف ولق ــة خ ــة بمديري املهاشم

عىل متنها مرصعهم .
ــة للمرتزقة  ــدر إىل أنه تم تدمري آلي ــار املص وأش
ــف  ــب والشع ــة خ ــر بمديري الخنج ــة  رشق جبه

ومرصع طاقمها.
وزير الصحة: أكرث

وجدد وزير الصحة استنكار الوزارة استهداف 
ــارش ملركز  ــف املب ــا القص ــة وآخره ــق الصحي املراف
ــس محافظة حجة  ــريا بمديرية عب ــة الكول معالج
ــة أطباء بال حدود بما تناىف مع  والذي تديره منظم

كل املواثيق والقوانني الدولية واإلنسانية.
ــىل  ــح ع ــل واض ــداف دلي ــذا االسته ــال " ه وق
ــة التي تقدمها  ــاف األعمال اإلنسانية واإلغاثي إيق
ــاً  ــد " ، مطالب ــل متعم ــة بشك ــات اإلنساني املنظم
ــا فيها  ــل يشء بم ــذي طال ك ــدوان ال ــاف الع بإيق
ــات  ــل الترشيع ــا يف ك ــرّم استهدافه ــن املج األماك

والقوانني الدولية.
ــد  تعم ــد  يؤك ــا  م  " ــة  الصح ــر  وزي ــاف  وأض
ــال اإلنسانية أن  ــدوان لألعم ــداف طريان الع استه
ــدود عملت كل العالمات التي  منظمة أطباء بال ح
ــت بالتنسيق  ــي وقام ــز صح ــى مرك ــني أن املبن تب
ــدوان ولكنها تجاهلت  ــق مع تحالف دول الع املسب
كل ذلك يف استهتار واضح بحياة املدنيني واملواثيق 

الدولية ".
اليونيسف تعرب عن

ــوء التغذية يف  ــن أسوأ أزمات س ــإن واحدة م  ف
العالم ستزداد سوءاً.

وقالت" وإذا انقطعت واردات الوقود، الرضوري 
ــاه، سيتقلص وصول الناس  لتشغيل مضخات املي
ــؤدي إىل املزيد  ــاه الرشب أكرث فأكرث، مما سي إىل مي
من حاالت اإلسهال املائي الحاد والكولريا، وكالهما 

قد يكون مميتاً لألطفال الصغار".
ــل  ــون طف ــاك 11 ملي ــان إىل أن هن ــت البي ولف
ــة إىل مساعدات إنسانية يف اليمن وإن خنق  بحاج
ــه عواقب مدمرة عىل  ــاة هذا سيكون ل رشيان الحي

كل من هؤالء األطفال.
ــرق  ف ــت  قام ــط،  فق ــني  يوم ــذ  من ــاف"  وأض
ــادات الحيوية واملحاقن  ــف بإيصال املض اليونيس
ــة الجاهزة  ــة واألغذية العالجي ــل الوريدي والسوائ
ــة الصحية، إىل  ــات النظاف ــال، ومستلزم لالستعم
ــا إىل أن هذا  ــني يف الحديدة" .. الفت ــا املحلي رشكائه
ــال  ــدودة؛ ويف ح ــرتة مح ــدوم إال لف ــن ي ــزون ل املخ
تدهور الوضع األمني، ستتعرض قدرة املنظمة عىل 

االستجابة لخطر شديد.
ــزاع وكل من له  ــان جميع أطراف الن وحث البي
ــال فوق كل  ــة األطف ــىل وضع حماي ــوذ عليها ع نف
ــة بذل كل  ــرى... مؤكدا عىل أهمي ــارات األخ االعتب
ــال وتزويدهم  ــىل سالمة األطف ــود للحفاظ ع الجه
ــاه والرصف  ــة واملي ــة والحماي ــات الصحي بالخدم
ــس  ــم يف أم ــي ه ــم الت ــة والتعلي ــي والتغذي الصح

الحاجة إليها.
ــف عىل  ــة لليونيس ــرة التنفيذي ــددت املدي وش
ــة دون عوائق، وأن  ــع املعون ــة أن يستمر توزي أهمي
ــال إىل املناطق  ــح للمدنيني الراغبني يف االنتق ُيسم

اآلمنة بالقيام بذلك.
ــود الدبلوماسية الحالية  وقالت" أرحب بالجه
لتجنب الهجوم عىل الحديدة".. مؤكدة عىل أهمية 
أن ُيعطى السالُم فرصة؛ فأطفال اليمن يستحقون 

ذلك.

ــو ٢٠١٨م - العدد ١٩٥٦٤ ــان ١٤٣٩ه - ١٣ يوني ــاء: ٢٨ رمض Wednesday: 28 Ramadhan 1439 - 13 June 2018 - Issue No. 19564األربع

المترفون يشكلون تهديدًا فعليًا على أمن واستقرار المجتمعالمترفون يشكلون تهديدًا فعليًا على أمن واستقرار المجتمع


