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طظ وتغ خطاب الصائث.. المظاشصعن شغ طعاجعئ المحروع الصرآظغ

خغـــــــار خاجــــــر
ظائإ رئغج اتتاد طخظسغ افدوغئ لختغفئ «المسغرة»: 

50 دواًء غمظغًا خالخًا 100 % 
وألش سالط خغثقظغ طاثخص

لــلــيــمــنــيــني  والـــنـــفـــط  الــــــــدواء  إلدخـــــــال  الــــدعــــوة  الـــنـــفـــاق  مبــجــلــس  األوىل  لــلــيــمــنــيــني الـــعـــجـــري:  والـــنـــفـــط  الــــــــدواء  إلدخـــــــال  الــــدعــــوة  الـــنـــفـــاق  مبــجــلــس  األوىل  الـــعـــجـــري: 
الـــبـــخـــيـــيت ملـــــؤيـــــدي الـــــــقـــــــرار: أنــــتــــم وقـــــرارتـــــكـــــم حتـــــت أقـــــدامـــــنـــــا ألنــــنــــا نــــثــــق بــــاهللالـــبـــخـــيـــيت ملـــــؤيـــــدي الـــــــقـــــــرار: أنــــتــــم وقـــــرارتـــــكـــــم حتـــــت أقـــــدامـــــنـــــا ألنــــنــــا نــــثــــق بــــاهللا
مــــــراقــــــبــــــون: يــــبــــيــــع الــــــوهــــــم لــــــــــدول الــــــــعــــــــدوان ودفــــــعــــــة مــــعــــنــــويــــة غــــــري جمـــديـــةمــــــراقــــــبــــــون: يــــبــــيــــع الــــــوهــــــم لــــــــــدول الــــــــعــــــــدوان ودفــــــعــــــة مــــعــــنــــويــــة غــــــري جمـــديـــة



2
األربعاء والخميس

العدد

29 رجب 1443هـ..
2 مارس 2022م

(1354)
أخبار 

حّثد سطى أعمّغئ اجاضمال طحروع تتثغث الئغاظات والتخر لطفصراء والمساضغظ شغ سمعم طتاشزات الةمععرغئ:

شغ تأضغث جثغث سطى المحارضئ الُمسامّرة لطاظزغمات اإلجراطغئ الاابسئ لعاحظطظ إلى جاظإ السثوان:

 :  خظساء
أّكــد الرئيـُس املشـري الركـن مهـدي محمـد 
املشـاط، أمـس الثالثـاء، أهميّـَة تعزيـز مسـار 

مشاريع التمكني االقتصادي ملكافحة الفقر. 
ويف لقائـه، أمس الثالثاء، برئيِس العامة للزكاة 
الشيخ شمسان أبو نشطان، يف العاصمة صنعاء، 
أّكـد الرئيس املشـاط عىل رضورة اهتمام الهيئة 
بمشـاريع التمكـني االقتصـادي التـي تسـهم يف 
خلـق فرص عمل وتشـغل أكرب عدد مـن الفقراء 

وتمّكنهم من االعتماد عىل أنفسهم. 
ونّوه الرئيس املشـاط، إىل أن الزكاَة هي الذراع 
االقتصـادي والتنمـوي للبلـد وتحتـاج لالهتمام 
وتقويـة البنية التحتية التي تعزز دورها يف خدمة 

الفقراء واملساكني. 

وشـّدد رئيـس املجلس السـيايس األعـىل، عىل 
البيانـات  تحديـث  مـرشوع  اسـتكمال  أهميّـة 
والحرص للفقراء واملسـاكني يف عموم محافظات 
الجمهوريـة لتأسـيس قاعدة بيانـات دقيقة بما 

يضمُن إيصاَل الزكاة إىل مستحقيها. 
مـن جهته، أشـاد رئيُس الهيئـة العامة للزكاة 
بالدعـم الذي توليـه القيادة الثورية والسياسـية 

لهيئة الزكاة ومشاريعها. 
وجـّدد تأكيَده عـىل الحرص عـىل تعزيز األداء 
الذي تبذله الهيئة يف سبيل االهتمام األمثل بمسار 
أهم فرائض اإلسـالم وهـي الزكاة، ُمشـرياً إىل أن 
الهيئة تملـك الخطط والرؤى املسـتقبلية الرامية 
إىل إيصـال الـزكاة ملسـتحقيها مـع الحرص عىل 
التخفيف من حدة الفقر والتوّجـه الشـامل نحو 
املشـاريع التنموية التمكينية التي تحول الفقراء 

إىل منتجني. 

الرئغج املحاط: الجضاة ذراع اصاخادي لطئطث وغةإ تسجغج دورعا يف 
خثطئ الفصراء واملساضني ودسط طحارغع الامضني

«حرضئ الظفط» تتّمض افطَط املاتثة 
طسآولغئ تفاصط افوضاع يف الغمظ

 :  خظساء
ِل مسـؤولياتها   جـّدد موظفو رشكة النفـط اليمنية، مطاَلبـَة األمم املتحدة بتََحمُّ
إزاَء القرصنة البحرية التي يمارسـها تحالف العدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي، 

واستمراره يف احتجاز سفن الوقود. 
وَحـذََّر موظفـو الرشكة يف وقفـة احتجاجية جديـدة، أمس الثالثـاء، أمام مكتب 
األمم املتحدة بصنعاء، من كارثٍة إنسـانيٍة وشـيكة، جراء توقـف القطاعات الخدمية 

والحيوية عن تقديم خدماتها للمواطنني. 
ونّدد بياٌن صادٌر عن الوقفة باسـتمرار القرصنة عىل سـفن املشـتقات النفطية يف 
البحر األحمر ومنعها من الدخول إىل ميناء الحديدة، بالرغم من حصولها عىل تصاريح 
أممية.  وأَشـاَر البياُن إىل أن اسـتمراِر تلك املمارسـات يفاقم الوضـع الكارثي يف ظل 
صمـت مطبق من قبـل األمم املتحدة التـي ال تكرتث ملعاناة املواطنـني، وخطر توّقف 

القطاعات الخدمية. 
ودعا البياُن األمَم املتحدة، إىل التدخل الفوري والعاجل لإلفراج عن السفن النفطية؛ 
َكون استمرار احتجازها سيؤدي إىل انهيار كافة الخدمات جراء نفاد املخزون النفطي 
وعىل رأسها خدمات الصحة واملياه والنظافة ومحطات توليد الكهرباء وقطاع النقل. 
وأدان عملياِت النهب املنظم من املرتِزقة لثروات الوطن من النفط الخام عرب سفن 
ترسـو يف موانـئ املحافظات املحتّلة والتـي يتم تحميلها بماليـني الرباميل من النفط 
الخام وتذهب قيمته إىل حسـابات رئيس االرتزاق والخيانة يف البنك األهيل السـعودّي، 

مبينًا أن قيمة ما تم نهبه حتى اآلن وصلت إىل أكثر من ستة مليارات دوالر. 
كمـا دعا البياُن أحـراَر العالم إىل الوقوف مع الشـعب اليمنـي، والضغط عىل دول 

تحالف العدوان لوقف القرصنة عىل سفن الوقود، والتخفيف من املعاناة اإلنسانية. 

إخابئ طعاذظني باجامرار الصخش سطى 
خسثة وذائرات السثوان تحارك يف 

اظاعاضات اّتفاق التثغثة
 :  خاص

واصل تحالُف العدوان األمريكي السعودّي اإلماراتي، أمس، الجرائَم بحق املدنيني يف 
محافظة صعدة، بالتزامن مع اسـتمرار سلسلة الخروقات الفاضحة التّفاق الحديدة، 
وهـو األمر الـذي يؤّكـد إرصار القوى العدوانية عىل اسـتمرار الحصـار والحرب عىل 
الشـعب اليمني بعيًدا عن عناوين السـالم املخادعة التي تطلُقها باسـتمرار للتغطية 

عىل جرائمها. 
ويف سياق الجرائم اليومية املنسية التي يرتكبها النظام السعودّي بعيًدا عن متناول 
األمم املتحدة واملنظومة الدولية املشـاركة يف العدوان والحصار، سقط ضحايا ُجُدٌد يف 

قصف صاروخي ومدفعي سعودّي عىل املناطق الحدودية يف محافظة صعدة. 
وأوضـح مصدٌر محـيل لصحيفة املسـرية أن مواطنَـني تعرضا إلصابـات بجروح 
متفاوتة إثر قصف صاروخي ومدفعي سـعودّي اسـتهداف املناطق اآلهلة باملدنيني يف 

مديرية شدا الحدودية. 
وإىل الحديدة، واصـل تحالُف العدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي إثبات التنصل 
عن مسـارات السـالم بخروقات فاضحة تضاف إىل سلسـلة الخروقـات اليومية التي 
تنتهك اتّفاق السـويد عىل مرأى ومسـمع من األمم املتحدة وبعثاتهـا املتواجدة هناك 
التي جاءت ِمن أجِل رعاية تنفيذ االتّفاق ولم تَحّرك ساكناً منذ قرابة أربع سنوات عىل 
توقيعه.  وأوضح مصدر يف غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسـيق لرصد الخروقات 
أن قـوى العدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي وأدواتها ارتكبت خالل الـ 24 سـاعة 
املاضية 120 خرقاً يف مناطق متفرقة من الحديدة بينها غارة للطريان التجسـيس عىل 
حيس وتحليق طائرات تجسسـية يف أجواء الجراحي وحيـس، وهو األمر الذي يؤّكـد 

العزم السعودّي اإلماراتي املتواصل َعىل تصعيد الخروقات. 
وأَشـاَر املصدر إىل أن 33 خرقاً تمت بقصف صاروخي ومدفعي و67 خرقاً باألعرية 

النارية املختلفة. 

الاةعغع وتردي افوضاع غثرج تزاعرات حسئّغئ جثغثة يف 
تدرطعت تطالإ بطرد تضعطئ املرتجصئ

السظاخر الاضفريغئ املسماة «الصاسثة» تسطظ طخرَع ابظني طظ 
صغاداتعا يف طسارك طأرب ضث الةغح والطةان الحسئّغئ

إسقم السثوان غسرتُف بخفصئ شرظسغئ جسعدّغئ إطاراتغئ لظعإ 
البروات الشازغئ طصابض افجطتئ والثسط السغاجغ طظ بارغج

 :  طاابسات
ـون يف تظاهرات واسـعة،  خـرج محتجُّ
أمـس الثالثاء، يف مدينة سـيئون بمحافظة 
حرضمـوت، يطالبون بطـرد قوات حكومة 
املرتِزقـة مـن الهضبـة النفطيـة، منّددين 
بسـيطرة قوات هادي واإلصالح عىل ثروات 
املحافظـة، ونهب مواردهـا يف وقت يعانون 
فيه من سياسـة التجويع وتردِّي الخدمات 

األََساسية وتدهور األوضاع املعيشية. 
ودعا املتظاهـرون لرسعة طرد قوات ما 
يسـمى «املنطقـة األوىل» التي يسـتخدمها 
العدوان واملرتِزقة إلذالل املواطنني وتسـيري 
عمليـات النهب املتواصل للثـروات النفطية 

وغريها من الثروات. 
وهّدد املتظاهرون بالتصعيد خالل األيّام 

القادمة، يف حال لم يتم تنفيذ مطالبهم. 
واسـتنكر املحتجـون اعتـداءات قـوات 

اإلصالح يف ما يسـمى «املنطقة العسـكرية 
األوىل»، التابعة للمرتِزق الفاّر عيل محسـن، 
بحـق أهايل الوادي، مؤّكـدين تسـاهلها مع 
العصابات املسـلحة لنرش الفوىض وترهيب 

املواطنني. 
وتأتـي هـذه التظاهـرات بالتزامـن مع 
تصاعـد الرصاعـات البينيـة بـني فصائـل 
املرتِزقة، وانشـغالهم بالتصفيـات البينية، 

متجاهلني معاناة املواطنني. 

 : خاص
يف تأكيـٍد جديٍد عىل املشـاركة امُلسـتمّرة 
للتنظيمـات اإلجراميـة إىل جانـب تحالـف 
العـدوان األمريكـي السـعودّي اإلماراتـي، 
نعت عناُرص التنظيم اإلجرامي املسـمى بـ 
«القاعـدة»، أمـس الثالثاء، اثنـني من أبرز 
قياداتهـا، سـقَطا يف مدينـة مـأرب، َحيُث 
يخـوُض التنظيـم معـارَك إىل جانـب قوات 

العدوان واملرتِزقة. 
ونـرشت صفحُة ما يسـمى «مؤّسسـة 
للعنـارص  اإلعالمـي  الـذراع  املالحـم»، 
التكفريية اإلجرامية، بياَن نعي، أّكـدت فيه 

مقتـَل صالح بامحيسـون، «قـايض إمارة 
التنظيـم يف املكال»، املركـز اإلداري ملحافظة 
حرضموت النفطية، َوالتي اسـتولت عليها 
القاعـدة يف العـام 2015 وغادرتها بعد ذلك 
بعـام بناء عىل اتّفـاق مع تحالـف العدوان 

األمريكي السعودّي اإلماراتي. 
كمـا قتـل، وفق البيـان، «أمري الحسـبة 
بالتنظيم» التكفريي املرتـِزق لطفي صالح 

اليزيدي. 
ولم يحّدد التنظيـم ظروف مقتلهم، غري 
أن تزامنـه مع احتدام املعـارك التي اقرتبت 
خالل اليومني املاضيني من املدينة، يشري إىل 
أن التنظيم يلقي بكل ثقله ملنع دخول قوات 
 ٌ الجيش واللجان الشعبيّة إليها، وهو مؤرشِّ

عىل حجم القيادات التي دفع بها التنظيم إىل 
جبهات القتال يف مأرب. 

وكانـت صحيفة «املسـرية» قـد نَرشت 
تقاريـر ووثائق سـابقة تؤّكـد املشـاركة 
الواسـعة للتنظيمات اإلجرامية يف مختلف 
الجبهات إىل جانب مرتِزقـة العدوان، فيما 
تم منح قيادات تكفريية يف قائمة العقوبات 
األمريكيـة، ُرتَباً عسـكرية عليـا ومناصَب 
العسـكرية  التشـكيالت  رأس  عـىل  عليـا 
التي يسـتخدمها العـدوان وأدواتـه، وهو 
األمـر الذي يؤّكــد توزيع أمريـكا ألدواتها 
التكفريية للمهاّم التي تحتاُجها يف سـياق 
العـدوان والحصـار عـىل اليمـن وعمليات 

نهب الثروات. 

 : طاابسات
كشـفت وسـائُل إعالم تابعة للعدوان األمريكي السـعودّي، أمس، نقالً َعن 
مصادَر يف حكومة املرتِزقة، إبراَم السعوديّة وفرنسا صفقة جديدة يف اليمن من 
شأنها إطالة أمد العدوان والحصار الذي تقوده أمريكا والسعوديّة واإلمارات. 

وأَفـادت املصـادُر بـأن الصفقَة تقـيض بسـماِح تحالف العـدوان لرشكة 
توتال الفرنسـية من تشـغيِل منشأة بلحاف، أهم منشـآت إنتاج الغاز املسال 
يف اليمـن، مقابَل عرقلة باريس التي ترتأس االتّحاد األُوُروبي َحـاليٍّا مسـاعَي 
َطْرِح املباَدرة األممية للسـالم يف اليمن والتي يقوُدها املواطن السويدي وسفري 
االتّحاد األُوُروبي السـابق، هانس جرودنربغ.  وتسـابُق فرنسـا الزمَن لتأمنِي 
احتياجهـا من الغاز املسـال مع تصاُعِد املخـاوف من قطع روسـيا إلمَداداته 
إىل أُوُروبـا مـع تصاعد وترية الـرصاع يف أُوكرانيـا، ما يؤّكـُد اسـتمراَر القوى 
االستكبارية يف اسـتثمار ِملف العدوان والحصار األمريكي السعودّي اإلماراتي 

لصالح الغطرسة الصهيوأمريكية.
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طةطج افطظ غبئئ اظثراذه طع السثوان بصرار غسئر سظ اإلشقس السغاجغ والسسضري وافخقصغ:

 :  خاص
مـرًة أُخـرى يؤّكـُد مجلـُس األمن أنه عبـارٌة عن أَداٍة 
لحماية تحالـف العدوان األمريكي السـعودّي، إىل جانب 
األمـم املتحدة وباقـي املنظومة املتغطيـة بعدة غطاءات 
إنسـانية وحقوقية وسياسـية وغريها، غري أن هذه املرة 
يبـدو العـدوان األمريكـي السـعودّي اإلماراتـي ورعاته 
وسـاتروه عاجزين إحداث تغيري يذكـر، ولم يجدوا حيلة 
للنيـل من صمود الشـعب اليمنـي، ليظهـروا متخبطني 
كما هو حال النظامني السـعودّي واإلماراتي، الذي عادة 
مـا يقصف املقصـوف ويدّمـر املدّمــر، وهكذا هو حال 
مجلـس األمن يف موقفـه املعـادي األخري، َحيـُث لجأ إىل 
حصار املحـارص، وحظر املحظور، واسـتحضار املعدوم 

أصالً إىل قائمة العقوبات الدولية. 
مجلس األمن ويف جلسـته، أمـس األول االثنني، حاول 
إعطـاَء دفعة معنوية لدول العدوان األمريكي السـعودّي 
اإلماراتي، بقرار حظر بيع األسلحة لجميع قيادات أنصار 
اللـه، وهـو قرار أثار السـخرية يف األوسـاط السياسـية 
واإلعالميـة واعتربه كثريون مؤرشاً عىل الفشـل يف تغيري 
املسـار الـذي يفرضه اليمنيـون املناهضون لالسـتكبار 
األمريكـي، َحيـُث أّكــدوا أن املجلـس حـاول أن يـريض 
السـعوديّة واإلمارات بهكذا قرار ال يؤثر عىل يشء، سوى 
أنه كشـف ارتهان املنظومة التي تتَحّرك باسـم املجتمع 

الدويل لصالح الغطرسة األمريكية الصهيونية. 
 

خظساء ترد: تزر املتزعر غفدح 
املةامع الثولغ وتتالش السثوان

وفيمـا يرى املراقبون أن القرار املعادي الجديد ملجلس 
األمن عبارة عن فقاعة جوفاء ال تملك أية رؤية أَو دراسة 
أَو هدف، سـارعت صنعاء للرد عىل قـرار مجلس األمن، 
مؤّكــدة أن اليمـن لم يكـن بحاجة لرشاء األسـلحة من 
الخارج، فضالً عن الحصار الذي تفرضه أمريكا وأدوتها 
يف دول العـدوان والذي يمنع وصول البضائع األََساسـية 

كالوقود والدواء وغريها. 
ويف تغريدة ساخرة لعضو املجلس السيايس األعىل محمد 
عـيل الحوثي، أوصل رسـالة ملجلس األمـن مفادها أن عىل 
مجلس األمن البحث عن مسـار آخر إلرضـاء دول العدوان 

بدالً عن القرارات التي تحظر دخول املعدوم أََساسـاً. 
وقـال الحوثـي يف تغريدة لـه: «ما بـه صفقات رشاء 
للمـواد الغذائيـة عـاده بحظره للسـالح»، يف إشـارة إىل 
الحصـار الخانـق الذي تفرضـه دول العـدوان األمريكي 
السـعودّي اإلماراتـي والـذي َحـــّد مـن دخول السـلع 

األََساسية التي يحتاجها الشعب اليمني. 
َوأََضــاَف الحوثـي: «وإن كان يف الوقـت الحايل تملك 
الجمهورية اليمنية أسلحة حديثة لم تملكها من قبل فهذا 
بفضل الله وجهاد الشـجعان اليمنيـني الذين غنموها»، 
مؤّكـداً أن تحالف العدوان األمريكي الربيطاني السعودّي 

اإلماراتي فشل هو وكل حلفائه. 
من جهته، أّكـد عضو الوفد الوطني املفاوض عبدامللك 
العجـري أن قـراَر مجلـس األمن الـدويل األخـري ليس إالَّ 
وجه آخر من أوجه املسـارات العدائية التي يرسي عليها 

مجلس األمن يف الخفاء والعلن. 
وقال العجـري يف تغريدة له عىل تويـرت: « قرار يحظر 
املحظـور أصالً، هل يعلم مجلس األمن أن اليمن محظور 
عليـه الغذاء والـدواء والنفط حتى يفكـر يف حظر توريد 

السالح؟!». 
وتساءل العجري بقوله: «ألم يكن أوىل بمجلس النفاق 
العاملي وهو يتباكى عىل اإلنسـان األشـقر يف أُوكرانيا أن 
يدعو إلدَخال املواد الدوائية والنفطية للشعب اليمني ولو 

للتسرتُّ عىل ازدواجية املعايري؟!». 
 

صراٌر جاء لطثشع املسظعي بالسثوان والتخار
وفيما يؤّكـد محللون سياسـيون ومراقبون مهتمون 
بالشـأن اليمنـي أن القـرار الـدويل الجديد تقـوده دولة 

اإلمـارات القطب الثانـي يف تحالف العـدوان عىل اليمن؛ 
نظراً ملشـاركتها يف املجلس املنعقد مؤّخراً، يشـري محمد 
نـارص البُخيتي -محافظ ذمار، عضُو املجلس السـيايس 
ألنصـار اللـه– إىل أن القـراَر يأتـي يف سـياق املسـاعي 
االنخـراط املتواصـل ملجلـس األمـن الـدويل يف مسـارات 
العـدوان والحصـار عـىل اليمن، فضـالً عن كونـه قراراً 
ـخرية ويؤّكـُد اإلفالَس السـيايس والعسكري يف  يثريُ السُّ

صفوف تحالف العدوان ورعاته. 
وقـال البخيتـي يف تغريدة عـىل تويرت: « قـراُر مجلس 
األمن بتمديد ِحرمان اليمن من رشاء األسـلحة وحرمانه 
مـن حق الدفـاع عن النفـس باتّفاق أمريـكا وبريطاني 
وفرنسا مع روسـيا والصني يكشُف حاجَة العالم لنظام 

عاملي جديد يقوم عىل أََساس العدل». 
وخاطـب البخيتي الدوَل التي صّوتـت عىل ذلك القرار 
املخـزي بقوله: «نقول للدول التي صوتت عىل ذلك القرار 
الظالـم أنتـم وقرارتكم تحـت أقدامنـا؛ ألَنَّنا نثـق بالله 
ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل»، وهي رسـالٌة تؤّكــُد أن صنعاَء كانت 
ومـا زالت وسـتظل غري آبهـة باملوقف الـدويل الذي أثبت 
طيلة سـبع سـنوات من العـدوان والحصار أنـه ُمَجـّرد 
غطاء مخادع لالستكبار األمريكي الصهيوني يف املنطقة 

والعالم. 
وتابـع البخيتـي يف تغريـدة أُخـرى: « عندمـا تخـرس 
دول العـدوان ومرتِزقتهم جولة يخرج نشـطاء اإلخوان 
ـابيـة ليربّروا تلك الخسـارة؛ بذريعة عدم تصنيف  والوهَّ
أمريكا لنا كإرهابيني وأن اإلمارات وبريطانيا والسعوديّة 
واإلمـارات تقف إىل جانبنا»، ُمضيفاً «اليوم مجلس األمن 
بوضاعـة قدرة يجمع عىل حرمـان اليمن من حق الدفاع 

عن النفس وتصنيف من يفعل ذلك باإلرهاب». 
إىل ذلـك، تحدث محللون أن بهـذا القرار أنهى املجتمع 
الـدويلُّ جولـًة كان يسـعى املبعـوث األممـي إىل اليمـن، 
هانس جرودنـربغ، إلجرائـه يف إطار مسـاعيه لتحقيِق 
اخـرتاق يف ِملف الحرب والحصار عىل اليمن، قبل أن تبدأَ، 
مشريين إىل أن جرودنربغ بدأ جولة جديدة يف املنطقة من 
العاصمة السعوديّة، وكان قد وعد خالل إحاطته األخرية 
يف مجلس األمن، بطرح مبادرات للسالم وفق 4 مسارات، 
غـري أن مجلَس األمن قد نَسـَف كافة الجهـود بتصويته 

عىل مرشوع قرار تقدمت به اإلمارات التي ترتأس َحـاليٍّا 
املجلـس يف دورتـه الحالية، وهي خطـوة تعطي املبعوث 
األممـي حّجـًة جديـدًة وتربيراً جديداً السـتمرار فشـل 
مسارات السـالم األممية، مشـريين إىل أن القرار مع أنه 
لـن يحّقق لدول الحرب سـوى إنجاز إعالمـي، إال أنه قد 
يعقد مسـاعي جرودنربغ لخطب ُودِّ صنعاء التي ترفض 
منذ توليه منصبَه السـماَح لـه بزيارة العاصمة، وهو ما 
قد يفقده أهميتًه كمبعوث دويل وينهي مستقبله مبكراً. 
وتشـري الخطواُت الدولية يف مجلس األمن واملحكومة 
باملصالـح إىل غيـاب توّجـه دويل لدعم السـالم يف اليمن، 
ُخُصوصاً بعد ظهور أطراف دولية، كروسـيا التي أبرمت 
اتّفاقاً مع اإلمارات بشـأن أُوكرانيا، تخضع املِلف اليمني 
ـة ومرتبطـة  للمسـاومة وفـق مصالـح وأجنـدة َخاصَّ

بالرصاع الدويل َحـاليٍّا. 
 

جغاجغعن: طةطُج افطظ غاحارك 
الفحَض والفدغتَئ طع دول السثوان

إىل ذلـك، عـّرب عـدٌد مـن السياسـيني اليمنيـني عـن 
اسـتيائهم لقرار مجلس األمن الدويل وسخريتهم أَيْـضاً، 
مؤّكـديـن أن املجلـس يواصل انحياَزه السـافر للعدوان 

ويقف مع الجالد ضد الضحية. 
وقـال املتحـدُث باسـم األحـزاب اليمنيـة املناهضـة 
للعدوان، الدكتـور عارف العامري: إن قرار مجلس األمن 
لـم يـأِت بجديـد، الفتـاً إىل أن صنعـاء تعيـُش يف حصار 
منذ سـبع سـنوات عىل األسـلحة وعـىل املـواد الغذائية 
واملشتقات النفطية التي شكلت أزمة خانقة عىل الشعب 
اليمنـي، وأوضحت أن هنـاك قبحاً أخالقيـاً لدى مجلس 

األمن واملجتمع الدويل بشكل عام. 
وقال العامري يف حديثه للمسرية: إن هذا القرار أقدمت 
عليـه بريطانيـا خدمـًة لإلمـارات التي تتمركـز يف بعض 
ة جزيرة سـقطرى، َحيُث تبني  املحافظات اليمنية وَخاصَّ
ا أبراج متطـورة ملراقبة املمر الدويل، ُمشـرياً إىل أن  َحـاليّـٍ
القرارات التي يصدرها مجلـس األمن هي نفس القرارات 
السـابقة مثل 2216 الـذي يمنُع تصديَر األسـلحة لكافة 

األطراف يف اليمن، ولهذا َفـإنَّ القرار غري جديد. 

 من جهته، أّكـد الناشـط السـيايس محمد السفياني 
أن توقيـَت هـذا القرار يأتـي يف ظل محاوالت االسـتيالء 
عـىل مضيق باب املنـدب، وعىل طـرق التجـارة العاملية، 
منوًِّهـا إىل أن العـدواَن بحاجة إىل هذه املمـرات، وإيجاد 
الذرائع الحتاللها، ُمشـرياً إىل أنه ال توجـُد له تبعات؛ ألَنَّ 
هنـاك اكتفـاًء ذاتيـاً يف اليمن من َحيـُث التصنيع وقطع 
الغيـار، وأن هناك آثاراً بعيدَة املدى لهذا املوضوع لكن لن 
يسعف العدوان الوقت؛ ألَنَّ صنعاء قادرة عىل التأثري عىل 
ُخُطوط املالحة والتي سـتجربهم عىل العـودة إىل طاولة 

املفاوضات. 
وعـىل صعيـد متصل، قال عـادل راجح، وهو ناشـٌط 
سـيايس: إن مجلَس األمن مشـارٌك يف الحرب الدائرة عىل 
اليمنيـني من خالل الحصار براً وبحـراً وجواً، والذي جاء 
بتأييٍد دويل، وأنها ترشعن باالعتداء عىل الشـعب اليمني، 
غـري أن صنعاء اسـتطاعت تطويـَر قدراتها العسـكرية 
والتصنيـع الحربي ومنهـا القوة الصاروخيـة والطريان 
املسـري واستطاعت اكتسـاب السـالح من خالل املعارك 
الدائرة يف الجبهات واغتنامها من الجبهات ومعسـكرات 
التحالف، مؤّكـداً أن القرار لن يؤثر عىل الشـعب اليمني، 

وأن قرارات األمم املتحدة منحازة للسياسة األمريكية. 
بـدوره، أّكــد الناشـط السـيايس الدكتـور فرحـان 
هاشـم، أن القرار يأتـي يف ظل تقاطع املصالـح الدولية 
ما بـني دول العدوان من جهة والـدول الكربى يف مجلس 
األمـن من جهة أُخـرى؛ ِمن أجِل تحقيـق مصالحها عىل 
املسـتوى الدويل، ُمشـرياً إىل أن اإلمارات لعبت دوراً بدعٍم 
أمريكي وبريطانـي واضح، َحيُث أن من صاغ القرار هو 
الربيطانـي وبضوء أخَرض أمريكي، َوأن اإلمارات تمّكنت 
من التَحرُّك يف هذا الجانب بعد أن فشـلت عسكريٍّا، وهذا 

القرار لن يغرّي يف املعادلة. 
مـن جهتـه، أوضح الشـيخ صالح صائـل -أمني عام 
جبهة التحرير- أن اليمن قادر عىل املواجهة ملدة 50 سنة 
من خالل السـالح الـذي يمتلكه، فلديه ُكــّل يشء، وهو 
قادر كذلك عىل إدَخال ما يريد، مؤّكـداً أن هذه التهديدات 
املعتديـني  وأن  اليمنيـني،  عـىل  تؤثـر  واملسـاومات لـن 
السـعوديّة واإلمارات املدعومة من قبل أمريكا وإرسائيل 

سيدفعون الثمن.

التعبغ: لط غســمتعا بثخعل الثواء والشثاء والعصعد تاى غاتثبعا سظ الســقح الثي ق ظتااج لحرائه طظ الثارج
السةــري:  صراٌر غتُزُر المتزعر أخــًق وافولى بمةطج الظفاق السالمغ أن غثسَع إلدخال المعاد الثوائغئ والظفطغئ لطحــسإ الغمظغ
تئ سطى الصرار: أظاط وصرارتضط تتئ أصثاطظا؛ َفظَّظا ظبص باهللا جــئتاَظه الئثغاــغ لطثول المخعِّ

 السثوان غئتث سظ الععط
تزر المتزعر طع بصاء التخار سطى العصعد والشثاء والثواء..
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 : خظساء
دّشــنت الهيئـُة الوطنيـُة العليـا ملكافحة الفسـاد، 
أمـس الثالثـاء، بالتعـاون مع وزارة اإلرشـاد وشـؤون 
الحج والعمرة، مـرشوع دور الُهـِويَّة اإليمانية والثقافة 

القرآنية يف الحد من ممارسات الفساد. 
وشـمل التدشـنُي لقاًء تشـاورياً حول «دور الخطباء 
واملرشـدين يف تعزيـز دور الُهـِويَّة اإليمانية يف غرس قيم 

النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد والوقاية منه». 
ويف التدشـني، أّكــد مفتـي الديـار اليمنيـة، العالمة 
شـمس الدين رشف الدين، أهميّة دور العلماء والخطباء 
واملرشـدين يف تكريـس قيم ومبادئ مكافحة الفسـاد يف 

وعي املجتمع. 
وأَشـاَر إىل أهميّة القضاء عىل منابع الفسـاد، الذي يف 
األََساس هو فساد القلب، ومعالجته ال تكون إال بااللتزام 

بكتاب الله وسنة رسوله. 
وذكـر أن القـرآن الكريم حـّث عىل مكافحة الفسـاد 
والوقايـة منه يف آيـات عديدة، وكذلـك األحاديث النبوية 
الرشيفة، مشـّدًدا عىل رضورة اختيار مسؤويل وموظفي 
الدولـة بعنايـة شـديدة؛ ِمن أجِل استشـعار املسـؤولية 

والحد من ظاهرة الفساد. 
واسـتعرض العالمـة رشف الديـن عـدداً مـن أوجـه 
الفساد وأشكاله وأنواعه، مؤّكـداً أهميّة تضافر الجهود 
ملكافحتـه والقضـاء عليـه، والحـث عـىل عـدم ارتكاب 
املعـايص التي نهـى الدين اإلسـالمي عنها؛ ألَنَّها سـبٌب 

رئييسٌّ يف الفساد. 
كما أّكـد رضورَة االهتمام بحقوق الناس ومعاناتهم؛ 
باعتبَار ذلك من أهم جهوِد مكافحة الفسـاد، ُمشـرياً إىل 
أن هنـاك قواننَي تحتـاُج إىل التعديل؛ ألَنَّهـا تعيُق تحقيَق 

العدالة. 
مـن جانبه، أوضح نائُب رئيـس الهيئة الوطنية العليا 
ملكافحـة الفسـاد، ريـدان محمـد املتـوكل، أن تدشـني 
املـرشوع وانعقاد اللقاء التشـاوري، الـذي يضم كوكبة 
من العلماء ومشـايخ وطالب العلم، يأتي يف إطار حرص 
الهيئة عىل تعزيـز رشاكتها مع وزارة اإلرشـاد، ورابطة 
علمـاء اليمـن؛ وتحقيقاً ملرتكزات الرؤيـة الوطنية لبناء 
الدولـة اليمنية الحديثة؛ وتنفيذاً ملضامني االسـرتاتيجية 

الوطنية ملكافحة الفساد 2022 - 2026م. 
ولفـت إىل أن تدشـني املرشوع يأتي أَيْـضـاً إدراكاً من 

الهيئة بأهميّة رسـالة املسـجد والدور الريادي للعلماء، 
وما تسـهم به تعاليم وأحكام الدين اإلسـالمي من تأثري 

يف تنمية القيم اإليجابية واألخالق الفاضلة يف املجتمع. 
وتطّرق املتوكل إىل الجهود الرامية غرس قيم الشفافية 
والنزاهـة ومكافحة الفسـاد والوقاية منـه، ورفع وعي 
الجمهـور بمخاطـره، وتنظيم جهـوده يف مواجهة كافة 
أشـكاله ومظاهره، وإيجاد وعي عام مناهض للفسـاد 

بصوره املختلفة. 
وأّكــد حرص الهيئـة عىل أن تكـون الفعالية باكورة 
لربامجهـا وفعالياتها وأنشـطتها التوعويـة والتثقيفية 
للعـام 2022م، وتنفيذاً ملضامني االسـرتاتيجية الوطنية 
ملكافحة الفساد، وبداية واعدة لربامج توعوية وتثقيفية 

وتدريبية أُخرى مع وزارة اإلرشاد. 
وأَشـاَر نائب رئيس هيئة مكافحة الفسـاد إىل سـعي 
الهيئـة لرتسـيخ قيـم الدين اإلسـالمي لـدى العاملني يف 
القطاعني العام والخاص، وبما يحد من ممارسة الفساد 
وأشـكاله املختلفة، وإدماج مفاهيم الشفافية والنزاهة 
ومكافحـة الفسـاد والوقايـة منـه يف الخطـاب الدينـي 
والتوعوي واإلرشادي، وإيجاد بيئة مجتمعية تنارص قيم 
النزاهة والشـفافية، وتحض عىل املسـاءلة واملحاسـبة، 

وتناهض أية ثقافة متسامحة مع الفساد. 
واعتـرب تنميـة القيـم الدينيـة املبنيـة عـىل الصـالح 
واألخـالق الفاضلة للمجتمـع، وإيجاد ثقافـة مناهضة 
ومجّرمـة للفسـاد والفاسـدين، أَداة حقيقيـة للوقايـة 
من الفسـاد، يمكن ملؤّسسـات الوعظ واإلرشاد والعلماء 
والخطباء واملرشـدين وطـالب أكاديمية القـرآن الكريم 
اإلسـهام بدور فاعل ومؤثّر يف التوعية بمكافحة الفساد 

والوقاية منه. 
وأعـرب عن أمل الهيئة يف أن تتضّمن خطابات العلماء 
واملرشـدين التوعية بمكافحة الفسـاد والوقاية منه من 
منظور إسـالمي، من خالل خطب الجمعة، واملحارضات 

والندوة التوعوية. 
مكافحـة  هيئـة  عضـَوي  بحضـور  التدشـني،  ويف 
الفسـاد املهنـدس حـارث عبدالكريم العمـري والدكتور 
أحمد عبدالله الشـيخ، أّكـد نائب وزير اإلرشـاد، العالمة 
فؤاد محمد ناجي، اسـتعداد الـوزارة للتعاون مع الهيئة 
يف العمـل التوعوي ملكافحة الفسـاد، الـذي يُعد من أنكر 

املنكرات التي حّث الدين اإلسالمي عىل مواجهتها. 
وأشاد بحرص هيئة مكافحة الفساد عىل تنفيذ العمل 
التوعوي املرتبط باالسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد 

مـن خالل منابـر املسـاجد الرتباطها املبـارش واملؤثّر يف 
ا الخطباء واملرشـدين عىل غرس  أوسـاط املجتمع، حاثّـٍ
الوعي املجتمعي بمخاطر الفسـاد ونبـذه والوقاية منه؛ 
ألَنَّ مواجهة الفساد مسؤولية مجتمعية وال تقترص عىل 

جهة بعينها. 
الحـج  وشـؤون  اإلرشـاد  وزيـر  نائـب  واسـتعرض 
والعمـرة، ورقة عمـل بعنـوان «دور استشـعار الرقابة 

اإللهية والثقافة اإليمانية يف محاربة الفساد». 
وذكـر أن القـرآن الكريـم رّكز عـىل ترسـيخ التقوى 
لدى اإلنسـان، كما أن اإلسـالم رّكز عىل االهتمام بالقيم 
واملبـادئ واألخـالق كقواعـد يمكنها أن تشـّكل ضمانة 
لإلسـالم مـن االنحـراف نحـو الخطـأ، وقواعـد مهّمـة 

لتحسني األداء، وتقويم سلوك اإلنسان. 
وأّكــد ناجي أهميّة االلتـزام بالقـرآن الكريم والقيم 
واملبـادئ اإليمانيـة؛ ألَنَّ ترسـيخها يف النفس اإلنسـانية 
النزاهـة  قيـم  حـول  الوعـي  يف  نقلـة  بإحـداث  كفيـل 
والشـفافية ومحاربة الفسـاد، والسـعي لتحسني األداء 

وتقويم السلوك. 
مـن جهته، قـّدم رئيس دائـرة التوعيـة والتثقيف 
واملشـاركة املجتمعية يف هيئة مكافحة الفساد، عادل 
عـيل العقبي، ورقـة بعنـوان «رؤية الهيئـة الوطنية 
العليـا ملكافحة الفسـاد حول تفعيل دور اإلرشـاد يف 
تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد والوقاية 

منه». 
وخرج اللقاء التشـاوري، الذي شـارك فيه كوكبة من 
املرشـدين والخطبـاء وطـالب األكاديمية العليـا للقرآن 
الكريـم، بعدد من التوصيات، أبرزها تشـكيل لجنة فنية 
من هيئـة مكافحة الفسـاد، ووزارة اإلرشـاد، لإلرشاف 

واإلعداد لتنفيذ الربامج التوعوية والتثقيفية. 
وتتضّمـن املهام املناطة باللجنة املشـرتكة التنسـيق 
ملكافحـة  الوطنيـة  االسـرتاتيجية  بمضامـني  للتوعيـة 
الفساد 2022 - 2026م، فيما يتصل بالربامج والحمالت 

التوعوية املشرتكة ملكافحة الفساد والوقاية منه. 
كمـا تعمـل اللجنـة عـىل التنسـيق إلدمـاج مفاهيم 
الشـفافية والنزاهة والحكم الرشـيد ومكافحة الفسـاد 
والوقايـة منه يف الخطاب الديني واإلرشـادي والتوعوي، 
من خالل خطب الجمعة، وبشـكل أسـبوعي املحارضات 
والندوات التوعوية والتثقيفيـة ملكاتب الوزارة يف األمانة 

واملحافظات. 

«طضاشتئ الفساد» و «اإلرحاد» تثّحـظان طحروَع «دور الُعـِعغَّئ 
اإلغماظغئ يف التث طظ ظاعرة الفساد»

طفاغ الثغار: طظ الدرورة اخاغار طســآولغ وطعظفغ الثولئ بسظاغئ قجاحــسار المسآولغئ والتث طظ ظاعرة الفساد
ظاجــغ: غرس طئــادئ الصرآن ضفغض بإتثاث ظصطئ شغ العسغ بصغط الظجاعئ والحــفاشغئ وطتاربئ الفســاد
الماعضض: تثحغظ المحروع غأتغ إدراضًا بأعمّغئ رجالئ المسةث والثور الرغادي لطسطماء شغ تعسغئ المةامع

«املعارد الئحرغئ» بعزارة الثاخطغئ غظزط 
شسالغئ واجسئ إتغاًء لثضرى الحعغث الصائث

 : خظساء
يف سياق التفاعل الشعبي والرسمي الكبري، نظم قطاع املوارد البرشية واملالية بوزارة الداخلية، أمس 

الثالثاء، فعالية خطابية وثقافية إلحياء الذكرى السنوية للشهيد القائد حسني بدر الدين الحوثي. 
ويف الفعالية بحضور وكيل قطاع املوارد البرشية واملالية بوزارة الداخلية اللواء عيل سالم الصيفي، 
ورئيس مصلحة التأهيل واإلصالح اللواء عبدالحميد املؤيد، أشـار الرائد محمد حسني العزي من قطاع 
املـوارد البرشية، إىل أهميّة اسـتلهام الـدروس من حياة الشـهيد القائد وصموده وصـربه وكفاحه يف 

مواجهة املرشوع األمريكي الصهيوني. 
ـة من عزة ورفعـة وكرامة بعودتهـا إىل القرآن الكريـم وإحياء املرشوع  ولفـت إىل مـا تحّقـق لألُمَّ

ــة والنهوض بواقعها.  القرآني، مؤّكـداً أن مرشوع الشهيد القائد نهضوي لتصحيح وضع األُمَّ
ـــة والدفاع عن  وشـّدد العـزي عىل رضورة االسـتفادة مـن مرشوع الشـهيد القائد يف واقـع األُمَّ

قضاياها والتحّرر من الوصاية لقوى الطاغوت. 
ة  واسـتعرض جانباً من سـرية الشـهيد القائد وجهاده وعمـق رؤيته للمخاطر التـي ترتبص باألمَّ
العربية واإلسالمية وما أشار إليه خالل محارضاته ودروسه من قراءات عن أهداف املرشوع األمريكي 

ـة.  الصهيوني واستهدافه لألُمَّ
تخلـل الفعالية بحضـور مدير عام القـوى البرشية اللواء إبراهيـم املؤيد وقيـادات أمنية، أوبريت 
إنشادي لفرقة شباب الصمود، وتكريم قيادات من قطاع املوارد البرشية واملالية بوزارة الداخلية نظري 

جهودهم وتنفيذ مهامهم املوكلة إليهم. 

شسالغئ بثطار بثضرى الحعغث الصائث تآّضـث أن تجاطظعا طع تمطئ 
إسخار الغمظ غفاح خفتئ جثغثة طظ املعاجعئ والبئات

 : خظساء
أمـس  ذمـار،  بمحافظـة  نُظِّمـت 
إلحيـاء  خطابيـٌة  فعاليـٌة  الثالثـاء، 
الذكرى السنوية للشهيد القائد حسني 

بدر الدين الحوثي. 
ويف الفعاليـة، أشـار وزير الصناعة 
إىل  الـدرة،  ــاب  عبدالوهَّ والتجـارة، 
تزامن ذكرى سنوية الشهيد القائد مع 
حملة «إعصار اليمن» بعد سنوات من 
العـدوان، ما يفتـُح صفحة جديدة من 
الصمـود والثبات واملواجهـة مع قوى 
االسـتكبار والطغيـان.  وأّكــد أهميّة 
ة واليمن عىل  استمرار التماسـك َخاصَّ
مشـارف العـام الثامن مـن الصمود، 
الفتـاً إىل دور أبنـاء ذمـار يف مواجهـة 
هزيمـة  عـىل  راهـن  الـذي  العـدوان 
ام.  وحـث عىل تفاعل  اليمـن خالل أَيـَّ
وتَحـّرك الجميع يف حملة إعصار اليمن 

وإنجاحها ترجمـة لتوجيهات القيادة 
الثوريـة واملجلـس السـيايس األعـىل، 
داعيـاً املتورطني يف الخيانـة إىل العودة 

إىل جادة الصواب وصف الوطن. 
مـن جانبـه، أشـار محافـظ ذمار 
محمـد نـارص البخيتـي، إىل أن تزاُمَن 
الذكـرى مـع حملـة «إعصـار اليمن» 
يجّسـد الصمـود اليمنـي يف مواجهـة 
العـدوان. وذكر أن قوى العـدوان التي 
تدعو إلصدار قرار ضد التدخل الرويس 
يف أُوكرانيا بدواٍع إنسـانية، هي نفسها 
من تقتل أطفال ونسـاء اليمن.. مبينًا 
أن قـوى العدوان تسـعى لتصنيف من 
يدافعون عن سيادة بلدانهم باإلرهاب، 
رغم أن الدفاَع عن الوطن ّحقٌّ مرشوٌع 
والقوانـنٌي  واملواثيـٌق  األديـاٌن  تكلٌفـه 

الدولية واإلنسانية. 
وقال: «إن السـيد حسـني بدرالدين 
الحوثي أدرك مخّططاِت األعداء يف قتل 
ـــة وهزيمتها  الوعـي يف أوسـاط األُمَّ

نفسـياً، مـا يتطلـب االسـتفادَة مـن 
مـرشوع الشـهيد القائـد يف مواجهـة 
بحضـور  الفعاليـة  ويف  العـدوان».  
عدد مـن أعضـاء من مجلـيس النواب 
والشـورى ووكالء املحافظـة، تطـرق 
الناشـط الثقـايف فاضـل الرشقـي، إىل 
جوانب من سـرية حياة الشهيد القائد، 
التـي  والتحديـات  املحطـات  وأبـرز 
واجهته من الداخل والخارج.  ونّوه إىل 
مـا تميز به الشـهيد القائد من صفات 
وثبـات  وشـجاعة  وحكمـة  قياديـة 
مواقفه وصموده وعزيمته يف مقارعة 

الطغاة واملستكربين. 
وبنّي الرشقي أن الشهيَد القائَد رفع 
شـعاَر الرصخـة ومقاطعـة البضائع 
األمريكيـة منذ األيّـام األوىل للمرشوع 
القرآني، مؤّكـداً أهميَّة تجسيد املبادئ 
والقيـم التـي أسسـها الشـهيد القائد 
من خـالل العمـل باملنهجيـة القرآنية 

والتَحّرك الفاعل يف دعم املرابطني. 
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طظ وتغ الثطاب الرّباظغ لصائث البعرة.. 

 : تصرغر | عاظغ أتمث سطغ:

أّكــد قائُد الثورة السـيد عبدامللـك بدرالدين 
الحوثـي، أَنَّ الِخياَر الذي تبنّـاه املنافقون من 
ـــة يف العمالـة والخيانـة ملصلحة  أبنـاء األُمَّ
أمريكا وإرسائيل، ويف الوالء ألمريكا وإرسائيل، 
ويف التحالف مع أمريكا وإرسائيل، يعترب خياراً 
دنيئـاً بعد أن تنكروا فيه النتمائهم اإلسـالمي 
واإليَمانـي واإلنسـاني، وجعلوا من أنفسـهم 
عبيداً ألعدائهم وُمَجــّرد أدوات تافهة وأحذية 
دنيئة للمتحالفني معهم من اليهود والنصارى، 
موضًحـا أن هذا الخيار هو خيـاٌر خاٌرس بكل 
االعتبارات سـتكون مآالته يف الدنيا الخسـارة 
والندم، التـي أّكـدها القرآُن الكريم يف سـورة 
املائـدة، ويف اآلخرة َفــإنَّ عقوبتها النار لقوله 
ْرِك اْألَْسـَفِل ِمَن  جل وعال: {إِنَّ اْلُمنَاِفِقنَي ِيف الدَّ

النَّاِر َوَلْن تَِجَد َلُهْم نَِصريًا}النساء: اآلية541. 
وأوضـح قائد الثـورة يف كلمته التـي ألقاها 
بمناسـبة الذكـرى السـنوية للشـهيد القائـد 
حسـني بـدر الديـن الحوثـي -ِرْضــَواُن اللِه 
املوقـُف  فهـو  الصحيـَح  الخيـاَر  أن  َعَليْـِه-، 
الذي يعـّرب عن انتمائنا اإلنسـاني وعن رشفنا 
اإلنساني، عن كرامتنا وحريتنا اإلنسانية وعن 
انتمائنا اإليَماني واإلسـالمي، وعن وعينا تجاه 
مؤامـرات أعدائنا، ومخّططاتهـم ومكائدهم، 
وعـن تَحّركنـا القـوي يف دفـع رشهـم، مبينًا 
أن هـذا املوقف هـو املوقف الصحيـح الناجح 
والرابح والفائز يف الدنيا واآلخرة، واملوعود من 
الله ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل بالنرص والغلبة؛ ألَنَّه خياٌر 

راهنا فيه عىل الله، واعتمدنا فيه عىل الله. 
وأَشـاَر السـيد عبدامللك بدرالدين الحوثي إىل 
الخسـارة الكبرية واألليمة للمنافقني وألُولئك 
الذيـن رأوا يف أمريكا أنها ُكــّل يشء، ورأوا أن 
التحالـف معها ويف الوالء لهـا والوالء إلرسائيل 
بأنه الخيـار الرابح، وأنه السياسـة الحكيمة، 
وأنـه التوّجــه الصحيـح الـذي يحّققـون به 
الـرساب،  وآمالهـم  وطموحاتهـم  أحالَمهـم 
أمـا خيارنـا، فمهمـا واجهنـا مـن صعوبات 
وتحديـات، نحـن نواجههـا بـرشف وبكرامة 
د يف مواقفنا حريتنا الحقيقية.  وبعزة، ونجسِّ

ووصـف قائـد الثـورة املنافقـني مـن أبناء 
أمتنا بأنهم سيشـهدون عىل أنفسهم بالغباء، 

ويشـهدون عـىل أنفسـهم كـم أنهـم تنكروا 
إلنسـانيتهم، وكـم أنهـم خونة عندمـا خانوا 
دينَهم وخانوا أمتَهـم وكرامتهم، وكيف عبَّدوا 
أنفسـهم وما يملكون ألعدائهم الذين ال يرون 
لهـم يف ذلـك أي قيمـة، وال يقـدرون لهـم ما 
قدمـوه إليهـم، وصدق اللـه القائل: {َهـا أَنْتُْم 
أُوَالِء تُِحبُّونَُهـْم َوَال يُِحبُّونَُكـْم}[آل عمران: من 

اآلية911]. 
َوأََضـاَف بأننا يف خيارنا وانتمائنا ومسريتنا 
وتوّجـهنا فنحن نسـعى ألن نكـون من أُولئك 
الذين قال الله عنهم: {َفَسـْوَف يَأِْتي اللَُّه ِبَقْوٍم 
يُِحبُُّهْم َويُِحبُّونَُه أَِذلٍَّة َعـَىل اْلُمْؤِمِننَي أَِعزٍَّة َعَىل 
اْلَكاِفِريَن يَُجاِهُدوَن ِيف َسـِبيِل اللَِّه َوَال يََخاُفوَن 
َلْوَمـَة َالِئـٍم ذَِلَك َفْضـُل اللَّـِه يُْؤِتيِه َمْن يََشـاُء 
َواللَُّه َواِسـٌع َعِليٌم}[املائدة: اآلية45]، يف الوقت 
الـذي يعتمد املنافقون فيه عىل مستشـاريهم 
من ِبطانة السـوء، وعىل الخـرباء اإلرسائيليني 
واألمريكيـني والربيطانيـني، مـن أعـداء هذه 
ـــة، رغـم معرفتهـم بأنهـم ال يحبونهم  األُمَّ
ــة،  ويودون لكم ما َعِنتُّْم كما يودونه لكل األُمَّ
مبينًـا أننـا نعتمـد يف خيارنـا ويف موقفنا ويف 
توّجـهنـا ويف مسـارنا ويف مسـريتنا، نعتمـد 
عىل هدى الله «ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل»، عىل القرآن 
الكريـم، ونسـتفيد مـن الحقائـق املاثلة أمام 
أعيننا، وال زلنا ثابتني عىل تلك املبادئ واألسس 
والثوابـت، التـي أقّررتم بهـا يوماً مـن األيّام، 
وتنكرتـم لهـا فيما بعـد ذلك، َحيـُث كان ُكـّل 
العرب كانـوا يقرون بأن إرسائيـل هي العدّو، 

أما اليوَم بعُضهم أصبح يقوُل هي الصديق. 
بدرالديـن  عبدامللـك  العَلـُم  السـيد  وأّكــد 
الحوثي، اسـتمراَر األحرار والرشفاء واملؤمنني 
عىل هذا النهج وثباتهم عىل هذا املوقف؛ ألَنَّهم 
يدركـون قيمتـه يف القربـة إىل الله «ُسـبَْحانَُه 
َوتََعاَىل» وابتغاء مرضاته، ويعرفون قيمته عىل 
مسـتوى الوعي والبصـرية والفهـم الصحيح 
والحكمـة، وإيجابيتـه عـىل مسـتوى العـزة 
وإيجابيتـه  الحقيقيـة،  والحريـة  والكرامـة 
أَيْـضـاً يف مواجهة هذه التحديـات واألخطار، 
التي لو كان خيارنا هو االستسالم لها، َلكانت 
الخسارُة الُكربى يف الدنيا، والخسارة األبدية يف 

اآلخرة والعياذ بالله. 
ولفت قائد الثورة إىل أننا ندرُك قيمَة موقفنا 

ونحـن نعتمـُد عـىل اللـه «ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل»، 
وقـد رأينـا يف واقِع الحيـاة كم أن هـذا الخيار 
ناجٌح، ولـو لم يكن هذا الخيـار ناجحاً، َلكان 
هذا املـرشوع القرآني وهذه املسـرية القرآنية 
انطفـأت وانتهـت وتالشـت، وَلَمـا كان بَِقَي 
لهـا أثـٌر بعـد الحـرب األوىل والحـرب الثانية، 
بعـد أن اسـتهدف األعـداُء بمتابعـة وإرشاٍف 
َس هذه املسرية القرآنية، وكانوا  أمريكي، مؤسِّ
يتوهمـون أنهـم من خـالل قتلـه، ومن خالل 
اسـتهداف املنطلقـني معـه يف هـذا املـرشوع 
العظيم، والزج بمعظمهم يف السجون، والقتل 
ملن بقي منهم خارج السجون، أنهم سينتهون 
مـن مـا يعتربونـه مشـكلًة أمامهـم، وعائقاً 
أمـام مخّططاتهم يف هذا البلد، ويخشـون من 
امتداداته عىل نطاٍق أوسـع، فكانوا قد وصلوا 

إىل درجة االطمئنان بأن املوضوع انتهى. 
وبنّي السـيد عبدامللـك بـن بدرالدين، كيف 
تعاظـم هذا املـرشوُع الذي اسـتند إىل الرؤية 
القرآنية، واعتمد عـىل الله ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل، 
وبالثقـة باللـه جـلَّ شـأنه والتـوكل عليـه، 
وكيـف اسـتمر وَقـِوَي حضـوُره وفاعليتُه 
وزادت صالبتُـه، بالرغم مـن أنه حورب بكل 
شـدة، وبكل األسـاليب، وعن طريـق الحرب 
العسـكرية التي لم تتوقف أبـداً، بعد أن كان 
املجاهـدون يخرجـون مـن حـرٍب إىل حرب، 
ابتـداء مـن الحـرب األوىل والثانيـة والثالثـة 
بالحـرب  وانتهـاء  والخامسـة  والرابعـة 
السادسـة التـي تعـاون تآمر فيهـا وتعاون 
النظامـان اليمني والسـعودّي -آنـذاك- عىل 
هذه املسـرية القرآنية بالرغم من اإلْمَكانيات 
ا والبسيطة للغاية، ولكن كان  املتواضعة ِجـدٍّ
هناك أثٌر عظيم لهـذا املرشوع القرآني، الذي 
حظـي برعاية اللـه وتأييـده ومعونته فعرب 
ا والتحديات  ُكــّل تلك املراحـل الصعبة ِجــدٍّ
ا، ُوُصـوالً إىل مـا يواجهه اليوم  الكبرية ِجــدٍّ
يف مواجهـة التحديات الكبـرية منذ بداية هذا 
العـدوان، ونحن عىل مشـارف العـام الثامن 

بالتاريخ امليالدي. 
وعىل الرغم من ُكــّل املؤامرات واملخّططات 
الخبيثة، فقـد تجّلت للجميـع أهميُّة وعظمة 
املرشوع القرآني، واتضح بأنه مرشوٌع صحيٌح 
ــة؛  وعظيٌم ومهم، ويهدف إىل حفظ كرامة األُمَّ

َكونهـا مسـتهَدفًة عـىل ُكــّل حـال، وعندما 
تَحـّرك الشـهيد القائد -ِرْضــَواُن اللـِه َعَليِْه- 
َفــإنَّ تَحرَُّكـه يأتي ِمـن أجِل حفـظ الكرامة 
ـة، وللحفاظ عـىل ُهــِويَّتنا  واالسـتقالل لألُمَّ
بحقوقنـا  والتمسـك  اإليَمانـي،  وانتمائنـا 
املرشوعـة يف الحريـة، والكرمة، واالسـتقالل، 
واالنتمـاء اإلسـالمي، وإدارة شـؤون حياتنـا 
عىل أََسـاس من انتمائنا وُهــِويَّتنا اإلسالمية 
واإليَمانية؛ باعتبَار أننا أمة مستهدفة أََساساً؛ 
بَهدِف السـيطرة علينا بشـكٍل كامل، إنسـاناً، 
واسـتعبادنا،  ومقـدرات،  وثـروات،  وأرضـاً، 
واسـتغاللنا، وإذاللنـا، وإهانتنـا، ويف نفـس 
الوقت هناك مسـؤولية علينا وواجب إنساني 
تجاه أنفسنا وأمتنا وأجيالنا، َحيُث تتمثل هذه 
املسـئولية بالتَحّرك؛ ِمن أجـِل التحّرر من تلك 
الهيمنة، ومن تلك االستهدافات العدائية، ومن 
ذلك العدّو الذي يسـعى إىل أن يحكم سـيطرته 
علينـا إىل درجة أالَّ يكـون هناك صوٌت يف داخل 
 ، ــة يعارض هيمنتـه، أَو تَحّرك جادٌّ هـذه األُمَّ
صادٌق، مخِلٌص، صحيٌح، سـليٌم، ناجٌح، يعيق 
شـيئاً من مخّططاته ومؤامراته، إىل هذا الحد، 
وبالتايل يتحتم علينا جميعاً أن يكون لنا تَحرٌُّك 
جـاد تحت ِمظلة املـرشوع القرآني الذي أرىس 
دعائمه الشـهيد القائد -ِرْضـَواُن اللِه َعَليِْه-، 
والذي له ميزٌة أنه يستنُد إىل الحق، الذي هو حقٌّ 
بإجماع املسلمني جميعاً، وهو القرآن الكريم، 
الذي هو هدى ونور، ويمثل ويتضمن الرسالة 
اإللهيـة الحقـة، ودوَّن اللـُه فيـه التزاماِتنـا 
العمليَة بحكـم انتمائنا اإلسـالمي واإليَماني، 
مسـؤولياتنا يف هـذه الحيـاة، ورسـم لنا فيه 
الخـري يف هـذه الحياة، وشـخَّص لنـا الواقَع، 
فهو هو هدى ونـور، ينري لنا الواقع، وينري لنا 
الحيـاة، ونقيِّم من خالله ُكــّل فئات املجتمع 
البـرشي بتشـخيٍص دقيق، وهو يسـاعدنا يف 
مواجهـة ُكـّل الحمـالت التضليليـة، بما فيها 
الحمالت التي يسـعى األعـداء إىل أن يصبغوها 
بصبغـٍة دينية، وبعناويَن دينيـة، وهكذا يأتي 
املـرشوُع القرآنـي الـذي يقـدِّم الشـواهَد من 
الواقع، الشـواهَد العملية، الشواهد الواضحة، 
ُل مصاديق قائمة  الوقائـع واألحداث التي تَُمثـِّ
يف واقع حياتنا، متطابقـًة مع النص القرآني، 

ومع اآليات القرآنية. 

الثغار الثاجر لطمظاشصني يف طعاجعئ 
املحروع الصرآظغ والحعغث الصائث
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- بدايـة دكتور عبدامللـك.. تعّولـون َكثرياً 
عىل برنامج ماجسـتري الصيدلة الصناعية.. 
ما الذي سـيضيفه هذا الربنامـج للصناعة 

الدوائية املحلية؟
ـهاِت القيادة السياسية  انطالقاً من توجُّ
العليـا ممثلًة بالقائد الَعَلِم السـيد عبدامللك 
بـدر الديـن الحوثـي –حفظـه اللـه- وما 
نسـمُعه يف خطاباته من تشـجيع وتوجيه 
نحـو االكتفـاء الذاتـي يف مجـاالت الـدواء 
َوالغـذاء والصناعـة وغريها مـن املجاالت، 
ـاط، الذي دائماً  َوكذلـك الرئيس مهدي املشَّ
مـا يُحثُّ ويوجـه القيـادة املختصة ممثلة 
بـوزارة الصناعـة والهيئـة العليـا لألدوية 
نحـو االكتفـاء الذاتي للـدواء، ووفقاً لهذه 
التوّجـهـات تـم دعـم وتشـجيع واعتماد 
برنامـج املاجسـتري يف الصيدلـة الصناعية 
«ماجسـتري» مهني والذي سـيتوج بتخرج 
أول دفعة مكونة من ٤٥ طالباً تحت شعار 
«دوائـي مـن بلـدي»، َحيُث سـتصبح هذه 
الدفعـة بمثابة خرباء ومدربـني للدفع التي 
ما  تليها يف مجال التصنيع الدوائي، ال ِسـيـَّ
وهـذه الدفعـة وبخـربات يمنية قـد قامت 
بتصنيـع أكثر مـن ٥٠ منتجاً دوائيـاً يمنياً 
خالصـاً ١٠٠ ٪ مـن خـريات البـالد الطيبة 

اليمن. 

 - أي أصناف من األدوية تمثل الـ ٥٠ منتجاً 
دوائياً التـي أنجزها برنامج الصيدلة الصناعية 

اليمني؟
كما نعلم كخرباء تصنيع وعلماء أدوية أن 
اليمن تمتلك ثروة طبيعية كبرية ومتنوعة، 
َحيـُث يوجد تنوع نباتي غنـي وفريد، ومن 
ضمـن هذا التنـوع أنه يوجـد باليمن ٥٠٠ 
نبتـة طبية نـادرة الوجـود يف العالم، وهذا 

مسجل يف كتب العقاقري الطبية. 
هـذا العـدد الكبـري َوالفريد والنـادر هو 
ثروة بيد اليمن وكثري من الرشكات الدوائية 
العامليـة تبحـث عـن االسـتفادة مـن هذه 
النباتـات الطبية اليمنية، فقبل حواىل عرش 
سـنوات تقريبًـا كان هناك رشكـة أملانية 
أمضـت سـنوات عديـدة يف الكشـف عـن 
النباتات الطبية النادرة يف جزيرة سقطرى 
ذات التنوع النباتي الطبـي الفريد وتبحث 
عـن النباتـات الطبية النـادرة والتي كانت 
تحولها ألدوية ذات قيمة عالية يف السـوق 
الدوائـي العاملـي بغـرض معالجـة الكثري 
مـن األمـراض املزمنة مثل أمـراض القلب 

والسكري والجلطات. 
ولهذا َفـإنَّ تلك النباتات هي ثروة مهدرة 
ال يسـتفاد منها رغم وجود كادر صيدالني 
يمنـي مؤهـل، نسـتطيع أن نسـتفيد من 
خرباتهـم يف الصناعـة الدوائيـة إىل َحـــدٍّ 

كبري. 
 

- ما حجم هذا الكادر؟
لدينـا أكثر مـن ٣٠ ألف خريـج يحملون 
درجـة بكالوريـوس الصيدلة مـن مختلف 
ة يف الداخل  الجامعـات الحكوميـة والَخاصَّ
والخارج، ومعظم هؤالء يتطلعون لتطوير 
رصيدهـم املعـريف وخرباتهـم املرتاكمـة يف 
امليـدان عرب الدراسـات العليـا والتخصص 
واالهتمـام بالتصنيع الدوائي واالسـتفادة 
مـن التنـوع النباتـي الطبـي الـذي سـبق 
اإلشـارة إليـه، إىل جانـب االسـتفادة مـن 
الصخور واملعادن ومياه البحار والشواطئ، 

وهذه كلها مصادر طبيعية يف أرضنا الطيبة 
يمكـن اسـتغاللها واسـتثمارها وتحويلها 
إىل منتجات دوائية بغـرض االكتفاء الذاتي 
والتقليـل من فاتـورة اسـترياد األدوية من 

الخارج. 
 

- بإشـارتكم إىل العـدد الكبري من خريجي 
كليـات الصيدلـة.. هل هنـاك توّجـه نحو 
التصنيـع  حقـل  يف  الكـم  هـذا  اسـتثمار 

الدوائي؟
لدينا رؤية يف برنامج ماجسـتري الصيدلة 
الصناعية وكذلك الزمالة اليمنية الصيدالنية 
التي أعلـن عنها األخ وزيـر الصحة مؤّخراً 
لتأهيـل ١٠٠٠ عاِلـم صيدالنـي متخصص 
وهذا ضمن رؤيتنا لالسـتفادة من الثالثني 
السـوق  يف  املوجوديـن  صيدالنـي  ألـف 
اليمنية، وهذا ما نتطلـع إىل تحقيقه خالل 
٥-٧ سـنوات كهـدٍف من أهـداف الربنامج 
الطموحة.. ونحـن اآلن ماضون يف تحقيق 

هـذا الهدف، إذ لدينا مـا يقارب ١٥٠ طالَب 
األوىل  الدفعـة  ضمـن  ماجسـتري  وطالبـة 

والدفعة الثانية يتم َحـاليٍّا تأهيلهم. 
 

- َمـا ِهي الفرص املتاحة لتطوير التصنيع 
الدوائي يف ضوء ما تتميز به اليمن من وفرة 
يف النباتات الطبية النادرة وغري النادرة؟

لدينـا يف اليمـن تنـوع يف املنـاخ والبيئة، 
َحيُث يتنوع املناخ خالل فصول السـنة من 
البارد إىل املتوسـط إىل الحار، وهذه البيئة ال 
تجدهـا يف كثـري من الدول واملثـال عىل ذلك 
الـدول األُوُروبيـة تتمنـى أن تكـون بيئتها 
متنوعة ومشـابهة للبيئة اليمنية، فالكثري 
مـن النباتـات الطبية الهامة مـن الصعب، 
بل من املسـتحيل أن تـزرع وتنمو يف بيئات 
غـري بيئتهـا، والتـي تعترب اليمـن أحد أهم 
هذه البيئات؛ ولهذا نجد اليمن يتميز بأنواع 
نباتية طبية فريدة يندر وجودها يف العالم، 
ولعّل جزيرة سقطرى كما أرشنا خري مثال 

عىل ذلك. 
ومن هنا َفـإنَّ الصناعـة الدوائية واعدة 
يف هذا البلد الغني بتنوعه املناخي والنباتي. 

 
- ما حجم النشـاط الصناعي الدوائي اليوم 
رغم العدوان والحصار الذي تعيشه البالد؟

هنـاك أكثـر من عـرشة مصانـع دوائية 
منها مصنـع حكومي هو األعـرق َويمتلك 
بُنيًة تحتية ممتازة وكـوادَر برشية مؤهلة 
تمكِّنُـه مـن صناعـة الكثـري مـن األدوية 
الدوائيـة  منتجاتـه  إىل  إضافـة  الهامـة، 
الحاليـة التـي تصل ألكثر مـن ١٨٠ منتجاً 
دوائيـاً، أضـف إىل ذلـك أن وزارة الصحـة 
منعـت اسـترياد ٤٠ صنفاً مـن األدوية من 
الخارج وحـرصت صناعتها عـىل املصانع 
الوطنية املحلية، والتي أصبحت تنتج اليوم 
محلياً، وقد كان ذلك بمثابة تشجيع لسوق 
التصنيع الدوائي الوطنـي، وزيادة الثقة يف 
الدواء الوطني؛ بغرض زيادة عدد األصناف 

الدوائية اليمنية ذات الجودة. 

ظائإ رئغج اّتتاد طخظسغ افدوغئ لطحآون الفظغئ وافضادغمغئ الثضاعر سئث المطك أبع دظغا شغ تعار لـ «المسغرة»:

الخظاسئ الثوائغئ واسثة يف الغمظ ولثغظا برظاطب طاجساري 
لاأعغض ألش سالط خغثقظغ طاثخص

  الغمظ غامغج بأظعاع 
ظئاتغئ ذئغئ شرغثة غظثر 

وجعدعا شغ السالط

  اساماد برظاطب 
الماجساغر شغ الخغثلئ 
الخظاسغئ وجااثّرج أول 

دشسئ طضعظئ طظ 45 
ذالئًا لثغعط خئرات شغ 

تخظغع أضبر طظ 50 طظاةًا 
دوائغًا غمظغًا خالخاً 100 % 
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 : طتمث خالح تاتط 
يعترب موسـُم التشـجري واحدًة من الفرص التي 
تحِرُص الدوُل عىل اسـتغاللها يف زيادة املسـاحات 

الخرضاء والتوسع يف الغطاء النباتي. 
يف اليمـن تـم اعتمـاُد األول من مارس مـن ُكـلِّ 
عام بداية تدشـني موسم التشـجري، بل إن الرئيس 
الشـهيد إبراهيم الحمـدي، اعتمد هذا اليـوم يوماً 
وطنياً للشـجرة، َحيُث شـهدت فـرتُة حكمه زيادًة 
كبرية يف غرس األشـجار وتوسعاً يف الغطاء النباتي 

يف اليمن. 
اليوم مع االهتمـام الكبري الذي بدأنا نلحظه من 
قبل القيادة الثورية والسياسـية بالزراعة، يحدونا 
األمـُل أن يكـوَن للشـجرة نصيـب كبـري مـن هذا 

االهتمام، وأن تجد من يرعاها ويعتني بها. 
املهندس سـمري الحناني -وكيـل وزارة الزراعة 
لقطاع تنمية اإلنتاج الزراعي- أشـار إىل أن الوزارة 
اسـتكملت كافـة االسـتعدادات لتدشـني موسـم 
التشـجري للعام الحايل، ُمشـرياً إىل أن عدد الشتالت 
التي سـيتم توزيعها خالل هذا العام أكثر من 500 

ألف شتلة، معظمها شتالت بن. 
وأوضـح الحناني أنه تم عقـد اجتماع مع مدراء 
عمـوم مكاتب الزراعة باملحافظات ملناقشـة أمور 
املشـاتل، وكيفية تفعيلها وآليه عملها، وعمل آلية 
تنظيميـة لذلـك، ُمضيفـاً أن االجتمـاع مـع مدراء 
مكاتـب الزراعة أقر تشـكيل مجلس تنسـيقي من 

الجهات املعنية. 
وأّكـد االجتماع عىل أهميّة آلية تفعيل وتشـغيل 
للمشـاتل  تشـغيله  موازنـات  وإيجـاد  املشـاتل 
ومنـع توزيع شـتالت مجانية، وأن توزع بأسـعار 
مدعومة للمسـاهمة يف تشـغيل املشـاتل، مؤّكـداً 
عـىل رضورة توحيـد الجهود للتوّجــه نحو زراعة 
األشـجار املختلفـة، فضالً عن أهميته يف مناقشـة 
املشـاكل التي تواجه مكاتب الزراعة وإيجاد حلول 

ومعالجات. 
مـن جانبه، يشـري مديـر عـام اإلنتـاج النباتي 
بالـوزارة املهندس وجيه املتوكل، إىل أن لدى الوزارة 
خطـة اسـرتاتيجية تركـز عـىل غـرس األشـجار 
الحراجيـة كالسـدر والطنب وكّل أشـجار الغابات 
وأشـجار الخشبية مع الرتكيز بشـكل أََسايس عىل 
أشـجار اللوز والبـن؛ َكونها محاصيـل اقتصادية، 

مؤّكـداً عىل أهميّة موسـم التشـجري يف التوسع يف 
املساحات الخرضاء. 

وأوضـح املتـوكل أن املشـاتَل الحكوميـة تعاني 
الكثـريَ من املشـاكل يف الفـرتة األخـرية، ومنها ما 
يتعلق بالبسـط عىل أرايض املشـاتل من قبل بعض 
املتنفذين، وعدم وجود موازنات تشغيلية، ُمشرياً إىل 
أن الوزارة تسعى لحل هذه املشاكل بحيث تستطيع 
املشاتل نفسها بنفسها، مؤّكـداً عىل رضورة إيجاد 
رؤية عامة لإلنتاج النباتي، وتحديد األنواع التي يتم 

زراعتها والتوسع فيها. 
بـدورة يشـري مدير عـام مكتب الزراعـة والري 
بمحافظـة صعدة املهنـدس زكريا املتـوكل، إىل أن 
املحافظة دّشــنت موسـم التشـجري للعام 2022 
بتوزيـع 150 ألف شـتلة مـن الفواكـه ذات النواة 
الحجرية التي تصلح يف املديريات الغربية واملناطق 
املرتفعة التي ترتفع درجات الحرارة إىل 200 ساعة 
بـرودة من صفر إىل 7 درجـات مئوية مثل الربقوق 
واألفـوكادو  والجوافـة  والبـن  والفرسـك  واللـوز 
والتفـاح والرمان والعنب بثالثـة أصناف عاصمي 
ورازقـي وأسـود، موضًحـا أن مشـاتل املحافظـة 
تتسـع ألكثر من 1200 شـتلة، ولكن بَسبِب شحة 
اإلْمَكانيـات واملوازنـة َفـإنَّ املـزروع فيها اآلن ألف 

شتلة. 
من جانب آخـر، يبني مديُر عـام مكتب الزراعة 
والـري بمحافظـة ذمـار، الدكتور عـادل عمر، أن 
املكتـب بدأ االسـتعداد قبل شـهرين من التدشـني، 
وأن املكتـب عمل عىل إنتاج بعض شـتالت الفاكهة 
باإلضافة إىل الشـتالت الحراجية، مؤّكـداً أن معظم 
الشـتالت التـي تـم تجهيزهـا بجهـود ذاتيـة من 
املكتب، ُمشـرياً إىل أنهم ال يزالـون ينتظرون الدعم 
من صندوق تشـجيع اإلنتـاج الزراعي والسـمكي 

ليتمّكنوا من إنتاج كميات أكثر من الشتالت. 
َوأََضــاَف الدكتـور عـادل عمـر أن مـن ضمن 
أهداف العمل للعام 2022 تفعيل املشـاتل املتوقفة 
منذ سنوات مثل املشـاتل املوجودة يف مديرية املنار 

ومديرية مغرب عنس وعتمة. 
بدوره، يقول مدير عام مكتب الزراعة بمحافظة 
حّجـة، املهندس يحيى القديمي: إن املكتب سيوزع 
خالل هذا العـام 880000 من الشـتالت الحراجية 
والفاكهة، ُمشـرياً إىل أن معظمها سـتكون شتالت 
بن، وذلك؛ بَهدِف رفع إنتاجية البن واستعادة تاريخ 

البن العريق، داعياً املزارعني إىل االهتمام بالشجرة؛ 
باعتبَارها عنواناً لتاريخ وحضارة اليمن. 

 
مرشوُع الشهيد إبراهيم بدرالدين الحوثي 

الجديـر ذكـره أن الشـهيد السـيد إبراهيـم بدر 
الدين الحوثـي، كان قد تبنى تجربة إكثار أشـجار 
الباولونيـا يف اليمـن؛ بَهـدِف إكثارهـا يف املناطـق 
املناسـبة لزراعتها يف األرايض غري الصالحة لزراعة 
املحاصيل األُخرى؛ لتكون مصدراً لألخشاب يغطي 
احتياج اليمن َحيُث قام الشـهيد عىل إكثار شتالت 
الباولونيـا يف صنعـاء؛ بَهـدِف تجربتهـا يف البيئات 
املختلفـة يف اليمـن ولكن أيـدي العـدوان نالت من 
الشـهيد، لكنها لم تنل من مرشوعة التنموي والذي 
بقـي حيا ًبفضـل اللـه ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل، فواصل 
رجال املسـرية والجبهة الزراعية والثورة الخرضاء 
إكمال مرشوع الشـهيد، َوهم يعملون عىل تحقيق 
حّلم الشـهيد إبراهيـم الحوثي، من خـالل مبادرة 
تجربـة زراعة الباولونيا بمشـاركة املجتمع يف بيت 
املبـادرات يف مديرية شـعوب بأمانـة العاصمة مع 
مؤّسسة بنيان والتي تعد الخطة لتعميم التجربة يف 

املحافظات اليمنية املحّررة. 
ويتـم توزيـع شـتالت أشـجار الباولونيـا عـىل 
اسـتعداد  ولديهـم  عاليـة  خـربة  ذوي  مزارعـني 
عـىل الحفـاظ عليهـا ومتعاونـني َومتطوعني، ويف 
محافظات ذات مناخات وتضاريس متنوعة (أمانة 
العاصمـة –صنعاء –عمـران –صعـدة –حّجـة –
الحديـدة –ذمار –ريمة)، كذاك تم توزيع بروشـور 

يوضح عملية زراعة ورعاية شتالت الباولونيا. 
وشـجرة الباولونيا هـي صينية ذائعـة الصيت، 
َوتعترب من األشـجار األجمل يف العالم رسيعة النمو 
تنتج أخشـاباً يتـم زراعتها بغـرض الحصول عىل 

إنتاج من األخشاب الصلبة يف وقت قيايس. 
وتعطي شـجرة الباولونيا إنتاجها من األخشاب 
الصلبة بعد 8 سنوات فقط، بينما تعطي أي شجرة 
أُخـرى نفـس حجم اإلنتـاج يف مدة ال تقـل عن 20 

سنة. 
وتمتاز شجرة الباولونيا بنموها يف كافة املناطق 
الجغرافيـة من السـاحل حتـى الجبـل ُوُصـوالً إىل 
ارتفـاع 2000 مـرت فـوق سـطح البحـر وتتحمل 
مختلـف الظـروف الجوية من حرارة شـديدة وبرد 
قـارٍس، إذ تنمـو يف درجـة حرارة مـن 10 درجات 

تحت الصفـر إىل 50 درجة فـوق الصفر، ال تحتاج 
إىل مسـاحة كبرية، َوال تحجب أشـعة الشمس عن 
األشجار األُخرى، ويمكن زراعتها يف حقول القمح، 
َحيـُث أن وجودها يف األرض يعطيها القوة، وبالتايل 
تكون نسـبة اإلنتاج أفضل ويف الوقت نفسه تكون 

نسبة إنتاج الخشب أفضل. 
وتتعمر شـجرة الباولونيا مـن 85 إىل 100 عام، 
تـزرع شـجرة الباولونيـا؛ بَهـدِف الحصـول عـىل 
الغابـات الشـجرية وغطـاء نباتـي يف وقت قصري، 
َحيُث أنه بعد سـنتني يكون لدينا غابة من األشجار 
بارتفاع 4 أمتار، كما يستفاد من شجرة الباولونيا 
يف الحصول عىل خشب تصنيع عايل الجودة، يصنع 
منه األثاث واآلالت املوسيقية واستخدام الخشب يف 
البناء، كما لها فوائد ملنع انجراف الرتبة، وأزهارها 
تكـون غذاء للنحل، وأوراقها غنيـة بالعنارص التي 
تجعلها علفاً جيداً للحيوانات واملاشـية ملا تحتويه 
عىل نسبة عالية من الربوتني، كما أن تساقط أوراق 
شـجرة الباولونيا عىل األرض تشـكل مصدراً  قيماً 
للمواد العضوية واملواد املغذية للرتبة، كما تستخدم 

يف إنتاج األسمدة. 
وتبقـى الشـجرة رمزاً للحيـاة وعنوانـاً للعطاء 
وعنواناً للبقـاء.. واالهتمام بها والعناية بها واجب 
عـىل ُكــّل مواطـن، وأن يكـون االهتمـام بها عىل 
مـدى العام وأن ال يكون ذكرنا لها موسـمي فقط، 
بـل يجب غرس ثقافة التشـجري وحب الشـجرة يف 
عقول أبنائنا وأجيالنا، وأن تكون الشجرة والزراعة 
ضمن أنشـطة وبرامج ومناهج املـدارس واملعاهد 
والجامعـات، وإيجاد مشـاتل يف جميع املحافظات 
واملديريات والعزل تحتوي عىل أشـجار البن واللوز 
الباولونيـا  وشـجرة  األُخـرى  والفواكـه  والعنـب 
عـىل  الشـتالت  توزيـع  بَهـدِف  الزينـة؛  وأشـجار 
املزارعـني مجانا ًلزراعتهـا يف األرايض الزراعية ويف 
جنبـات الوديان والجبال، كمـا يجب أن تقوم إدارة 
املراعي والغابات بدورها من خالل زراعة األشـجار 
يف الجبـال والسـهول وإعـالن محميـات طبيعيـة 
وحمايتهـا والعنايـة بها ومنع الرعـي واالحتطاب 
الجائـر من قبـل املواطنـني، فبالتعـاون والتكاتف 
ونـرش الوعي بأهميّـة الشـجرة ورضورة الحفاظ 
عليها سـيعيد اليمن خرضاء سـعيدة وتعود أرض 
الجنتـني وبلـدة طيبة كمـا وصفها اللـه يف محكم 

كتابه. 
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الضغاظات العظغفغئ المطئِّسئ والضغان الخعغعظغ.. 
طظ غثثم طظ؟ وطظ غتمغ طظ؟! 

إبراعغط طتمث العمثاظغ

إن قراءَة العالقات املتشكلة علنا -يف اآلونة األخرية- بني 
الكيـان الصهيوني وبعـض األنظمة العربية واإلسـالمية 
الحاكمـة، هـي بالفعـل عالقـات مشـبوهة، ومحاولـة 
تمريرها تحت مسـمى «التطبيع»، تنطوي عىل مغالطات 
فكريـة كبرية، وشـيطنة معرفية مخادعـة، َحيُث ينتحل 
مفهـوم «التطبيـع»، ما ليس لـه مفاهيميـاً، يف توصيف 
العالقة املزمع إقامتها، بـني الكيان الصهيوني - الغاصب 
املحتـّل - ومحيطـه العربي اإلسـالمي، التي لـم تكن ولن 
تكون عالقة طبيعيـة يف يوم من األيّام، حتى يمكن القول 
«بتطبيعهـا» ورضورة إعادتهـا إىل طبيعتها السـابقة، أَو 
القـول إنها قد عادت إىل طبيعتها األصلية، بعد تجاوزها ما 

طرأ عليها من انحراف، وقد واستعادت سياقها العالئقي الطبيعي، الذي 
يفـرتض أن تكون عليـه، وتبقى يف إطاره بني الطرفني، وهو ما يشـكِّل 
تناقضـا جذريا حادا، مع طبيعـة التموضع الوجودي للكيان الصهيوني 
الغاصب، وحقيقة تصوره وأيديولوجيته اإلمربيالية، القائمة عىل ثقافة 
املحو واإللغاء املطلق لآلخر، بما يتناىف مع محموالت التوصيف العالئقي 
ملدلوالت التطبيع، يف سياقه املفاهيمي األصيل، الذي أصبح مفرغا تماماً 
مـن قدرتـه التعبريية عىل التوصيـف الدقيق للحالة العالئقيـة الراهنة، 
وهو ما جعل التلقي الجمعي/ الشـعبي، يرفض هذا املفهوم/ التطبيع، 
ويضعه يف سـياق القياس الداليل، حسـب مـا تحمله الداللـة اإليحائية، 
الناتجـة عن التناظـر اللفظي والرتكيبـي، مع مفاهيـم ذات صلة مثل 

التبديع والتكفري والرتويع والتطبيع. 
إذن يمكـن القـول: إن الوضـع الحاصـل، ال يعـدو عن كونـه انتقاالً 
باألنظمـة الحاكمة، الداخلـة ضمن دائـرة التطبيع عامـة، والخليجية 
ـة، مـن دور التواطؤ الخيانـي الرسي، إىل املمارسـة العلنية، لدور  َخاصَّ
الخـادم املخلص للسـيد الصهيونـي الغاصب، وهو الدور الذي رسـمته 
لها - سـلفا - املاسـونية والصهيونية، عرب املندوب السامي الربيطاني، 
حني كانت بريطانيا العظمى، تمنح البلدان املستعمرة أوهام االستقالل، 
وحق حكم نفسـها بنفسـها، يف صورة أنظمة/ كيانات أرسية حاكمة، 
تحمل مسـميات عربيـة وتدعي االنتماء إىل اإلسـالم، لعبت دور املندوب 
السـامي الربيطاني بامتيَاز، وسـعت إىل إكمال مـا تبقى من مخّططات 
بريطانيا العظمى االسـتعمارية، مسـتهدفة الشـعوب أرًضا وإنسـانًا، 
يف ثيـاب الزعيم املخلـص، والحاكم الوطني الرشيف، املدافع عن شـعبه 

ووطنه. 
اسـتطاعت بريطانيا تجديد دورها االسـتعماري، مـن خالل كيانات 
األنظمة الحاكمة، التي قامت بإنشـائها وإعدادها - سـلفا - عىل كافة 
املسـتويات، لتصبـح كينتونات اسـتبدادية قمعية صغرية ومتوسـطة 
وكبرية، تحت مسمى أنظمة ملكية أَو سلطنات أَو مشيخات أَو إمارات، 
ذات طابع اسـتبدادي قمعي، تمنـح الحاكم حق امللكية املطلقة، لكل ما 

يقع ضمن نطاق حكمه أرضا وإنسانا. 
وليـس أدل عـىل ذلك أكثـر مما فعله (ابن سـعود)، حـني أطلق قرار 
عبودية شامل، وحكم تبعية مطلقة، عىل نطاق جغرايف واسع، وعرشات 
املاليـني مـن البرش، فارضـا عليهم االنتسـاب القرسي إليـه، فأصبحت 
األرض/ الجغرافيا بفعل الهيمنة سـعوديّة، وأصبح اإلنسـان سـعوديٍّا، 
جنسيًة وُهــِويًَّة وانتماء، وعىل ذات النمط من تكريس التبعية الجمعية، 
للملكيـة الخالصـة للحاكم، سـعت بقيـة األنظمة الحاكمـة يف منطقة 
الخليج، وأخواتها يف املنطقة العربية واإلسالمية ُعُمـوًما، يف تنفيذ الرؤية 
ة بامللكة األم -ملكة بريطانيا العظمى-  التسلطية الفردية للحكم، الَخاصَّ
يف تموضعها السـلطوي امللكي الفردي املطلق، وتمركزها االسـتعماري 
االسـتبدادي، ضمن مواضعات األمومة وامللك والعظمة، األمر الذي جعل 
تلـك األنظمـة الخليجية الحاكمـة، عبارة عن نُسـٍخ مشـوهة، تتصنَّع 
ة،  عظمة امللك، وهي حديثة عهد به، وتّدعي الحق املطلق وامللكية الَخاصَّ
وهي منقطعة النسـب، مجهولة األصل، فاقدة االنتماء، وتمارس أبشع 
صور التسـلط والهيمنـة والديكتاتورية والقمع، بحق شـعوبها، وهي 
أعجز من أن تخيف شـاة، أَو تقود بعري، بدون مساعدة وحماية ورعاية 
ومسـاندة وتوجيه الحليف الربيطاني، ثم وريثه األمريكي، الذي استحق 
إرث الوصاية االسـتعمارية، عىل تلك الكيانـات الوظيفية، والجديد الذي 
جاء به الزعيم األمريكي إىل املنطقة، هو تمثيل مرسحية رعاية الحقوق 
والحريات، بالرشاكة مع تلك األنظمة الفردية املسـتبدة، فكان للشعوب 
حـق الحياة، عـىل النمط الذي يقـّرره األمريكي/ الويص االسـتعماري، 
وكان للفـرد حرية التعبـري واالعتقاد، ُوُصـوالً إىل الكفـر بالله، والتمرد 
عليـه، واالعرتاض عىل مشـيئته، لكن ليس من حقـه -أبداً- رفض ظلم 
الحاكـم، أَو إبداء اعرتاضه عىل السياسـة االسـتبدادية، كما أن من حق 
الشـعوب ممارسة حقها الديمقراطي واملشـاركة يف الحكم، ولكن ليس 
، فبالقدر الذي يسـمح  يف اململكة السـعوديّة وأخواتها، وإن كان وال بُـدَّ
بـه ويحّدده الويصُّ األمريكي، بما ال يتجاوز املراسـيم الشـكلية، وبذلك 

أصبحـت الحرية ُمَجــّرد تمثال أصـم، غاضب متجهـم الوجه، مخيف 
املالمح، يعلوه تاج خنجري األطراف، ويف يده مشعل تتوقف منه النريان، 
ربمـا لتلتهم من ينادي بالحريـة، وإال فما عالقة كل ذلك 
اإلرهاب البرصي، بمعاني الحرية التجريدية، وما يجب أن 
تكـون عليه يف واقع املمارسـة، أم أن تلك هي الحرية عىل 

الطريقة األمريكية؟. 
هنـاك أكثـر من سـبب يجعل تلـك األنظمـة الخليجية 
الحاكمـة، فاقدة الرشعية، سـاقطة املرشوعيـة، يوجب 
عىل الشـعوب التَحّرك إلسـقاطها، والتحـّرر من هيمنتها 
وديكتاتوريتها، وكما سـبق وأرشنا، َفـإنَّ نشأتها برعاية 
بريطانيـا -ذراع الصهيونية واملاسـونية- ثـم انتقالها إىل 
كنف الوصاية األمريكية -الذراع األُخرى للعدو الصهيوني- 
قـد جعلت منهـا كيانـات وظيفيـة -كما يعرفهـا املفكر 
ـاب املسـريي- يوكل إليها القيـام بمهام ووظائف  املوسـوعي عبد الوهَّ
شـتى، ال يمكـن لغالبية أعضاء لغالبية أعضـاء املجتمع االضطالع بها، 
ألسـباب مختلفـة منها أن هـذه الوظائف قـد تكون مشـينة...، وليس 
هنـاك من دور مشـني، أكثر من التمرد عىل األوامـر اإللهية، ومخالفتها 
علنـاً، َوخيانـة الدين واألمة اإلسـالمية، والسـعي نحو تمكـني عدوها 
منهـا، وتدنيـس مقدسـاتها، وتحريف دينهـا، ونرش الفسـاد والرذيلة 
جهاراً نهاراً يف أوسـاطها، األمر الذي يؤّكـد كـون تلك األنظمة العميلة، 
كيانات دخيلـة طارئة، لقيطة علمانية حلوليـة، ال رشعية لحاكميتها، 
فاقدة ألدنى القيم واألخالق واملبادئ واإلنسـانية، بشـهادة انغماسها يف 
دورها الوظيفي الخياني، القمعي االستبدادي االستعماري، وما تربيرها 
لالرتماء يف الحضن الصهيوني، بشـعارات السالم والتعايش، والعالقات 
الثنائيـة، واملنافع واملصالح املشـرتكة املتبادلة، إّال وهـم وزيف، وكذبة 
كربى، رضخت لها شـعوب الخليج، تحت سلطة القمع والقتل املجاني، 
ولكـن لـم تصدقها، ولـم يعد خافيـاً عىل أحـد، أن التطبيع َمــا هو إّال 
إعالن القبـول بالتبعية املطلقة للكيان الصهيونـي املحتّل، ودعم وتبني 
ورعاية وإنجاح مشـاريعه االسـتعمارية يف املنطقـة، وتصفية القضية 
ــة والدين اإلسـالمي، تحت مسـمى الحرية  الفلسـطينية، وخيانة األُمَّ

الشخصية، وحق القرار السيادي. 
رغم فشـل مشـاريع صفقة القرن األوىل والثانيـة، يف توطني الكيان 
الصهيونـي الغاصـب، يف املجتمع العربي والبيئة العربية اإلسـالمية، إّال 
أن تلك الكيانات الوظيفية يف الخليج والسعوديّة، لم تتحرج من تهافتها 
املخـزي، إىل غضاضة يف إعـالن تبعيتها املطلقة، وتسـليمها وخضوعها 
الكامل لرغبته، واسـتعدادها الدائـم لتنفيذ توجيهاتـه وأوامره، معلنة 
بني يديـه الطاعة العمياء، ولذلـك لم تتورع عن ارتكاب أبشـع الجرائم 
واملجـازر وحرب اإلبـادة والحصار املطبـق، بحق أبناء الشـعب اليمني، 
بتهمـة محاربـة املد الفاريس، وإعـادة اليمن إىل الحضـن العربي، وهي 
تهمـة لم تتجـاوز كونها كذلك، وعـذر أقبح من ذنـب، وحّجـة داحضة 
يف اليمـن، وقائمة عـىل تلك الكيانـات الوظيفية املتصهينـة، التي يجب 
اسـتعادتها من الحضن الصهيوني، واقتالع وجوده من املنطقة العربية 

بأكملها. 
إن مسـارعة الكيانات الوظيفية (السعوديّة واإلمارات والبحرين) إىل 
إعـالن التبعية للعـدو الصهيوني املحتّل، عىل مرأى ومسـمع من جميع 
الشـعوب العربية اإلسـالمية، يف ظل صمت علماء املسـلمني، والهيئات 
الدينية املختلفة، وبذلك التهافت املخزي، يؤّكـد بما ال يدع مجاالً للشـك، 
أن العـدوان عىل اليمـن - يف صيغتـه التحالفية اإلجراميـة - لم يكن إّال 
بعض ذلك الدور الوظيفي املنوط بتلك الكيانات، ويمكن القول إن تزامن 
(التطبيع/التبعية) يف سـياق العدوان عىل اليمن قد تمخض عن النتائج 

اآلتية:-
١- َكَشَف حقيقة دور ومرشوع تحالف العدوان، إزالة مخاوف الكيان 

الصهيوني من قوة اليمن املتصاعدة. 
٢- منح الكيان الصهيوني صفة الالعب السـيايس رسـميٍّا، ورشعنة 

تَحّركاته العلنية يف املنطقة. 
٣- إنشاء محور التطبيع مقابل محور املقاومة. 

٤- اعتمـاد الكيـان الصهيوني اسـرتاتيجية التحالفـات األفقية، مع 
الكيانـات املطبعـة؛ َكونها أقدَر عىل دمـج الكيان الصهيونـي يف العمق 
الجيوسيايس واالجتماعي والثقايف، من تلك التحالفات الرأسية، القائمة 

عىل دعم ومساندة القوى الكربى
- التحالفات األفقية:- ميدان تطبيق نظرية الوجود الصهيوني املحتّل 

يف ُكـّل املنطقة العربية. 
- التحالفات الرأسـية:- تمثل الجانب النظـري للوجود الصهيوني يف 

جغرافيته املغلقة (فلسطني املحتّلة). 
٥- تفعيـل التحالفات األفقية، لتخفيف الضغط والسـخط الشـعبي 
املوجـه نحـو القوى الكـربى (التحالفات الرأسـية) ولفـت األنظار عن 

تَحّركات وجرائم الحلفاء واإلمربياليني. 

صرغُظ الصرآن
 

حغماء التعبغ

يف ذكرى استشـهاد السـيد الشـهيد القائد حسني 

والكرامـة  بالعـزة  نشـعُر  الحوثـي،  بدرالديـن  بـن 

واإلبـاء والحرية ونحن نسـري يف هـذا الخط واملنهاج 

الُحسـيني، خط العظماء والصالحني الذين أناروا لنا 

ُمظِلمات األمور والظلم والباطل األمريكي الصهيوني 

وأذنابهم. 

قريُن القرآن عاش مع القـرآن الكريم ومن خالله 

ــة بكلهـا، نظر لها  م الشـهيد القائـد واقـَع األُمَّ قيـَّ

نظرًة قرآنيًة تجلت فيه عظمة القرآن الكريم يف عمق 

تفكريه وصوابية نظرته ورؤيته الصحيحة الصائبة. 

مـن خـالل عظمة املـرشوع الـذي قدمه الشـهيد 

ــة جمعاء، إذ أن الواقَع السـائد  القائد لتخليص األُمَّ

هي حالُة الالمبالة والتجاهـل إزاء هذا الواقع املرير، 

ــة حالة  فقـد غلبت الحالة السـائدة آنذاك عـىل األُمَّ

الغفلـة الكبـرية والخطـرية ملـا يُحيكـه األعـداء من 

ــة.  مؤامرات عىل األُمَّ

ــة حالة الغفلة وقلة  كان آنذاك يسـيطر عىل األُمَّ

ــة، وقد  الوعي تجـاه املؤامرات التي تُحاك ضـد األُمَّ

ـــة اهتمامهم بأشـياء  غلب عـىل معظم أبنـاء األُمَّ

محدودة وتافهة بعيدة ُكــّل البعد عما يُدبره األعداء 

من مكائد ومؤامرات. 

كان الشـهيد القائد سـالم الله عليه يُـدرك إدراكاً 

ــة من مخاطر  ووعياً قويـاً وعميقاً بما يُحيـط األُمَّ

ــة ونظر  ومكائد، اسـتوعب الشهيد القائد واقع األُمَّ

إليهـا بوعي وبـروح تحمل املسـؤولية، وقليلون من 

ــة.  ــة من يهتمون بشؤون وأمر األُمَّ أبناء األُمَّ

كان عىل درجٍة كبرية من الخوف من الله سبحانه 

وتعـاىل، كان مليئـاً بالرحمة واإلحسـاس والشـعور 

باآلخريـن، كان رحيمـاً ودوداً ليس مع أبناء شـعبه 

ــة،  فحسـب بل مع أبناء أمته قاطبة، يتألُم أللِم األُمَّ

ــة، سواًء كان الظلم عىل أبناء  يعاني من معاناة األُمَّ

ـة واحدة  شـعبه أم عىل أبناء أمته، فالجميع عنده أُمَّ

يجمعهم ديٌن واحد هو اإلسالم. 

كان سـالم اللـه عليه بإيَمانـه عزيزاً أبيـاً ال يقبل 

العيـش الذليـل وال يقبـل الخنوع لغري الله سـبحانه 

وتعاىل، ال يقبل بالقهر والباطل وال يسـتطيع أن يرى 

أحداً مظلوماً أبداً، كان سـالم الله عليه عزيزاً شامخاً 

حـراً تمأل روحه بالعـزة والكرامـة، وتدفعه عزته إىل 

الوقـوف عـىل كالم الله العزيـز (ِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسـولِِه 

َوِلْلُمْؤِمِننَي). 

ونحـن نمـر بمناسـبة استشـهاد الشـهيد القائد 

حسـني البدر، نقول للشـيطان األكرب أمريكا وللغدِة 

الرسطانيـة إرسائيـل: مـا تبقـى لهم يف شـعبي بعد 

اليـوم إال وجههم القبيح األسـود، والصورُة السـيئة 

املشوهة، والرائحُة الكريهة. 

أمريـكا يف الشـعب اليمنـي باتـت ال تسـتطيع أن 

تخفي نفسها بأنها أتت لتخليص الشعب اليمني من 

القوى االنقالبية كما يزعمون أَو تحت مربّر الرشعية 

املزعومـة، أمريكا يف هذا الشـعب لم يتبقَّ لها سـواء 

اللعنـات والرصخات املدوية بموتهـا، لم يبقى لها يف 

وطنـي إال اإلنجازات العسـكرية وأيـاٌم أُخرى تحمُل 

مفاجآت نوعية عمالقة، لم يبق لها يف هذا الشعب إال 

بحٌر تغرُق يف سواحله وتُقَربُ يف ترابه، لم يتبقَّ ألمريكا 

يف بلدي سواء تاريٍخ أسود ستنتهي فيه وتوّيل إىل غري 

رجعة. 
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يف ذضرى الحعغث 
الصائث.. ألغج يف ذلك 

سزئ وسربة؟

ووجههـا اآلخـر األحـزاب وإمرباطوريـات 
املال والقيادات املجتمعية املرتبطة بالسياسـة 
واملال والحكم إىل َحيُث ألقت برحلها أُمُّ قعشم، 
بصورة دراماتيكية خارقة لحسابات الفوارق 
منـذ 7 أعـوام يشـارُكهم يف ذلك أُولئـك الذين 

تآمروا عليه وقتلوه يف عام 2004. 

أراد اللـه لهـذا املـرشوع القرآني أن يسـوَد 
ويقود؛ ألنه يدعو للعزة واالرتباط بالله وكتاِبه 
ورفِض الخضـوع لغري الله ورفـض الَوصاية 

وانتهاك السيادة من القريب والبعيد.
الحوثـي  حسـني  القائـد  للشـهيد  وأراد 
ا يف القلـوب ويف التاريخ؛  الشـهادة؛ ليظلَّ حيّـٍ

ألَنَّه قّدم روَحـه ثمناً ملرشوٍع يعظم كتاب الله 
وحكمه. 

أويل  يـا  ووعظـٌة  عـربٌة  ذلـك  يف  أليـس 
األلبـاب، وفرصٌة للمراجعـة وعدم املكابرة 
والعنـاد والسـقوط يف ُحضن أعـداء اليمن 

التاريخيني؟!

الحعغُث الصائث.. 
طحروٌع صرآظغٌّ لُفطَّـئ لظ غعأد 

المحروُع الصرآظغ وترضُاه اإلتغائغئ المحروُع الصرآظغ وترضُاه اإلتغائغئ 

دغظا الرطغمئ
  

ال يـكاد يمر يوم علينا إال وتتأّكـد لنا أحقية 
املرشوع القرآني للسـيد «حسني بن بدر الدين 
الحوثـي» وثـورة الوعي التي أوقدهـا يف قلوب 
الناس مـن حوله يف زمن تنامى فيه اسـتكبار 
أمريـكا وبسـطت فيـه الصهيونيـة نفوذهـا 
عامليٍّا، واخرتقت املجتمعات ليس فقط العربية 
إنما حتـى الغربية؛ وذلك لقدرة اليهود الرهيبة 
عىل التأثري يف املسـتوي االقتصادّي والعسكري 

والسيايس. 
سعت أمريكا ومن خلفها الصهاينة لتجريد 
ـــة اإلسـالمية مـن ُهــِويَّتهـا الجامعة  األُمَّ
ـة مشتتة عرب سياسة التفريق  وحّولوها إىل أُمَّ
تحـت عناِويـن طائفية ومذهبية سـاعدهم يف 
ـابـي الذي حـرف الكثري من  ذلـك الفكـر الوهَّ
املبادئ والقيم لإلسالم بما يخدم أعداءه، وبهذا 
رضبوا مفهوم الوحدة واألُخوَّة اإلسالمية وحل 

محلها الِعداُء والفرقة والرتاخي. 
هم كانوا أَيْـضاً يصنعون الحدث ويوّظفونه 
بما يعود عليهم بالنفع عرب تطويع الناس لهم 
وأصبحـوا يعلمون لصالحهم بما يمكن الكيان 
الصهيوني من توسيع نفوذه يف الرشق األوسط 

واملقدسات اإلسالمية. 
 كما حدث يف الحادي عرش من سبتمرب 2001 
مـن رضب أبراج التجـارة العاملـي يف نيويورك 
وألصقـوا  اإلرهابـي  بالعمـل  وصفـوه  الـذي 
تهمـة اإلرهاب باإلسـالم وأهله بينمـا لم يكن 
إال صنيعـة أمريكا منه بـدأت حملتها ملحاربة 
اإلرهـاب؛ بَهدِف احتالل ما شـاءت من الدول، 
وترهـب بتهمة اإلرهاب ُكـلَّ مدينة ودولة ترى 
فيها مصلحة لها ولربيبتها إرسائيل، األمر الذي 
رضخ لـه الجميع إال القليل ممـن كانوا يعون 
خطَر أمريكا وخبثها عىل رأسهم السيد حسني 

بدر الدين الحوثي.

الـذي كان هنـاك يف أقـىص الشـمال اليمني 
يرقـب ما يحدث يف العالم بشـكل عام ويف بلده 
اليمن التي أصابها املس األمريكي بخبثه وصار 
سفريها هو املتحكم األول بالشأن اليمني بينما 
القيادة اليمنية آنذاك لم تكن إال ُمَجـّرد واجهة 

فقط تنفذ ما يمليه عليها وبخنوع مخزي!!
من هنا أوقد السـيد حسـني سالم ربي عليه 
ثـورَة الوعي تحـت قاعدة «عني عـىل األحداث 

وعني عىل القرآن».
من خاللها، بدأ بتصحيح الثقافات املغلوطة 
الطارئـة عىل القيـم الدينية وعـادات املجتمع 
اليمني الذي حاولت أمريكا سلبه حتى سالحه 

الشخيص. 
تَحّرك السـيد حسـني ضمن وظيفة القرآن؛ 
قضاياهـا  يف  ــة  لألُمَّ هدايـة  كتـاَب  كونـه 
ومشـاكلها، كتـاب يرتبط بالواقـع والحياة يف 
زمـن ُغيب القـرآن وأصبحـت الحلـول تُنتظر 
من األعـداء، فتَحّرك بالقرآن ليالمَس مشـاكَل 
ــة بمعرفة صحيحة ورؤية عميقة سلسة  األُمَّ
يفهمها الناس بكافة طوائفهم ومسـتوياتهم 
العلميـة، وكانـت مقولته الدائمـة يف مرشوعه 

القرآني (إن وراء القرآن من نّزل القرآن). 
وبـدأ بتحذير الناس من خطر أمريكا وخطر 
التويل لليهود الذين ذكرهم القرآن بالعدّو األول 
للمسلمني، ومن القرآن الكريم استنبط رصخَة 
(املـوت ألمريكا واملوت إلرسائيـل) وأمر اتباعه 
برتديدها كأقل موقف يمكن اتِّخاذه ضد العدّو 
ـة إىل جانـب مقاطعة البضائع  الحقيقـي لألُمَّ

األمريكية، 
وعرفـت  أمريـكا  لـه  تنبّهـت  الـذي  األمـر 
مـدى خطورة هـذا املرشوع عـىل مخّططاتها 
االسـتعمارية ليس لليمن فقط إنما لكل الدول 
التي تسـعى للسـيطرة عليها، وبالتايل أصدرت 
أوامرهـا للسـلطة بالقضاء عىل هـذا املرشوع 

وصاحبه!

ومع أن السيد حسني لم يأِت بجديد ومع أن 
ــة وضمن القرآن  مرشوَعـه كان مرشوع لألُمَّ
وال يوجـد أي مربّر للسـلطة لقمعـه؛ كونه لم 
يكـن مرشوعاً شـخصياً كمـا اّدعت السـلطة 
آنذاك أن السيد حسني يّدعي النبوة أَو املهداوية 
إال أن السـلطة توّجـهـت لقمعه عرب السـجن 
الكثري من املنتمني إليـه وتعذيبهم ومن بعدها 
توّجـهـت إىل مـران بكامـل ثقلها العسـكري 
للقضاء عىل السـيد حسـني وأتباعه يف معركة 
لم تكـن متكاِفئـَة العتـاد والُعدَّة وباألسـلحة 
الثقيلة قصفوا منطقة مـران فقتلت ودّمـرت 
ولكنها لم تفلح بمرادها؛ كون السـيد وأتباعه 
واجهوها بقوة إيَمانهم ولذلك لجأت إىل الخدعة 

عرب إرسال الوساطات تزعم فيها الصلح. 
يومها استجاب السـيُد حسني للصلح حقناً 
أحرقوهـم  الذيـن  للجرحـى  وإنقـاذاً  للدمـاء 
داخـل جرف سـلمان لكـن ما أن خرج السـيد 
حسني حتى انهالوا عليه برصاصاتهم الغادرة 
ا أَدَّت إىل استشهاده وأثارت  بطريقة بشعة ِجـدٍّ
حفيظـة القبائـل وجعلـت أكثرهـم ينضمون 

للمسرية القرآنية. 
هم فعالً نجحوا بقتِل السيد حسني وتبادلوا 
حينهـا التهانَي بانتصارهـم، لكنهم لم يكونوا 
يدركون أنها بدايُة النكسـة؛ كون هذا املرشوع 
اتسـعت ِرقعتُـه بفضل أتبـاع الشـهيد القائد 
بقيادة السـيد عبدامللك بدرالديـن الحوثي الذي 
ا أَدَّت إىل خروج  قاد املسـرية بحنكة عالية ِجـدٍّ
أمريـكا من اليمن، فجاءت بهذا العدوان بخبثه 
وخبيثـه حنَقـاً عـىل فشـل مخّططهـا، لكنها 
فشـلت للمرة الثانية يف الرجوع عىل اليمن رغم 
بشـاعة عدوانهـم؛ ألن الشـعب اليمنـي صار 
ا ومترشبًـا للثقافـة القرآنية التي  ا ِجــدٍّ واعيّـٍ
جعلتـُه يصُمُد ويقـاوُم ويحـّوُل التحديات إىل 
فرص كـرست هيبـَة أمريكا وكل مـن تحالف 

معهم يف هذه الحرب. 

إغَمان صخغطئ

ـَب أحـُد القـادة العظماء لنـرش قضية  تأهَّ

ــة، احتـوت عـىل العديد من الصفـات التي  أُمَّ

نهضت باإلسالم، كان رجًال نادًرا قويًا شجاًعا 

مؤمناً، تلقى علومـه الدينية والرشعية عىل يد 

والـده السـيد العالمة فقيـه القرآن بـدر الدين 

الحوثي، ذاك الرجل العظيم السـيد حسني بدر 

الديـن الحوثـي، الذي تخـرج من كليـة اآلداب 

قسـم علوم القـرآن، كمـا أنـه دّرس يف مراكز 

التعليم الدينـي، وأرشف عليها وأدارها، وكانت 

الرتبيـة جـزءاً مهماً وأصيـالً يف مسـاِر حياته 

وعطائه. 

اتصـف املـرشوع القرآنـي للشـهيد القائد، 

بتغيـري الواقـع الـذي تـم عـرب تقديـم نموذج 

قرآنـي، يرجع لعـدة عوامل شـاركت يف نرصة 

الحـق وهزيمـة الباطـل، وهـي التـوكل عـىل 

اللـه، واالسـتعانة بالصرب والصـالة، وااللتزام 
بالتقـوى، وذكـر اللـه، فـأي قائـد حمـل تلك 
العوامـل يف نرصه، سـيكون بإذن اللـه مبًرشا 
بتأييد إلهي، لصدق مسـريته َوقوة توّجـهه يف 
ــة نحو الصـالح، وإفاقة  سـعيه، لتغيـري األُمَّ
املجتمع من الغزو الفكري، والجمود، والغفلة، 
إىل املسار الواعي واملتَحّرك، وذو عزم وصالبة. 

أضاف الشـهيد القائـد إىل حركته العديد من 
املـالزم التي يسـتعرض فيها العديـد من آيات 
القرآن الكريم وسـنة رسـوله، يف رفع شـعائر 
اإليَمـان وتطبيـق مـا أمرنـا الله به، لـم تحتِو 
مواضيعهـا عـىل كلمة مخالفة لدينـه، وكانت 
مالزمه نعم الدليل عىل سـري حركته الجهادية، 
ضمن مرشوع قرآني تقشـعر لـه األبدان، من 
كالم ممنهج وخطابات علمية دينية، استطاع 
ة موحدة باتّجاه  من خاللها تكوين مجتمع وأمَّ

واحد. 
حّققت حركة السـيد حسـني قبوالً شـعبياً 

كبرياً يف أوسـاط املجتمع، ملا حملته من ثقافة 

ـــة ونهضتهـا،  قرآنيـة تسـعى لتطويـر األُمَّ

وعدم سـكوتها عـىل الباطل، عمـل ُكـّل من ال 

يرىض بالذلـة وتدهور قيم اإلسـالم وانقراض 

بعضها، عىل أهميّة التَحّرك يف سبيل الله، ضمن 

املرشوع القرآني، للمساهمة يف مساعدة الفرد 

ة إىل الكمال اإليَماني.  واملجتمع للوصول باألمَّ

يف ذكـرى استشـهادك سـيدي لـن نحـزن، 

بل نستنشـق عطـر مالزمك، ورائحـة ثقافتك 

القرآنية، التي مـألت هذه الحياة رحيق العيش 

بكرامـة وشـموخ وعـزة اإلسـالم، صحيٌح أن 

ـــة أن تفقد عظماؤها،  مـن أعظم نكبات األُمَّ

لكننا لم نفقـدك بل بقيت حيـاً بكلماتك وقوة 

مواقفـك، بمرشوعك الذي بنيتـه والذي ما زال 

ُمسـتمرٍّا وسيسـتمر، لطاملـا بقـي ُهنـاك من 

يحمله ويجسـده مّمن صدق مع الله واستقام 

عىل دينه. 

تسغظ الئثر سظعان 
إلى آخر الجطان 

 

اتارام الُمحّرف
 

قريـُن القرآن أعلنها مدوية ال خوف إال من الله وال 

قوة إال لله وال دستور سوى كتاب الله. 

حسـني البدر أعلنها مدوية القرآن دسـتور، حياة 

القرآن منهج يكون التَحّرك منه وفيه وإليه. 

حسـني البدر أعلنهـا مدويـة وأوصـل صداها إىل 

أمريكا وإرسائيل وعرفوا أي مرشوع هو الذي أطلقه 

البدر اليمني قبل غريهم وعرفوا أنها ستكون مدوية 

ليس فقط يف العالم اإلسالمي بل هي لكل اإلنسانية. 

وكان القـرار مـن هناك إلخماد هـذا الصوت الذي 

عرفوا كم هو قـوي وأتى التنفيذ من وكالئهم، وكان 

تاريـخ 2004/9/10 يـوم ارتقـى البدر إىل السـماء 

ليشـع نور مسـريته التـي أعلنها وأصبح نـور البدر 

ساطعاً عىل أرجاء املعمورة. 

وبالفعل نجـح مرشوعه ووصلت رصخة الحق إىل 

ُكـّل مسـتضعف ظـن أن الحول له وال قـوة، فإذا به 

يرى ويسمع كيف أنه ومن هناك يف أقىص اليمن ومن 

جرف سلمان، َحيُث ظنوا أن ُكـّل يشء قد انتهى، وأن 

ال قوة إال أمريكا. 

فإذا بصوت الحق يزعزع بأمريكا وأذنابها ويقول 

لها إن حسـني البدر قد أعلنها مدوية وإن ارتقى فقد 

أسسها وشـيّد أركانها وَهـا هي وكما أرادها حسني 

البدر عاملية لكل مستضعف وضد ُكـّل متكرب. 

حسـني البـدر أعلـن املوقـف ورصح بـه وأخـرج 

ــة مـن حالة الجمود والالموقف، حسـني البدر  األُمَّ

لـم يقف عند القـرآن وكيفية تالوتـه وتجويده وعدد 

أحزابـه وأجزائـه بل غاص فيـه واسـتمد منه قوته 

ورصخته وسالحه، حسني البدر لم ينظر لقوة عدوه، 

بل نظر لقوة إيَمانه. 

حسـني البدر لم يهتم بحجم قوِة عدوِّه وال بكثرة 

سـالحه.. اهتم كيـف يبني نفسـيَة اإلنسـان، كيف 

يجعل من يقرأ القرآن يخرج وقد تسلح بالقرآن. 

بـدر مـران لم يفكـر بنفسـه وأرسته ومـن معه 

والحفـاظ عـىل حياته وحياتهـم بـل كان يعلم بأنه 

سيكون شـهيد مسـريته وكان يعلم من أول يوم بدأ 

فيه بأنه يقف يف وجه أمريكا وإرسائيل. 

وجاءت أحداث 11 سـبتمرب والذي ألصقت تهمتها 

بتنظيم القاعدة الذي هو يف األََساس صناعة أمريكية 

وأخرجت أمريكا عصاها الغليظة وخاف الجميع وبدأ 

الكل بإعالن موقفه إىل جانبها خوفا ًمن عصاها. 

وخـرج البـدر اليمني الـذي لم تنطـل عليه خدعة 

أمريـكا وأعلنهـا ورصح بها وقال ملـن معه ارصخوا 

بها وأعلنّوها مدوية اليوم أنتم وغداً سـيلتف حولكم 

ومعكم ُكـّل أحرار العالم فهي وإن بدأت من هنا فلن 

تتوقف حتى تصل إىل هناك. 

حسـني البدر أعلنهـا عاملية وكان هـو ومرشوعه 

عنواناً باقياً إىل آخر الزمان. 
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شغ ذضرى الحعغث الصائث

الحعغث الصائث طسةجة الجطانالحعغث الصائث طسةجة الجطان

الحعغث الصائث ظعر لُفطَّـئ وطحروع تغاة الحعغث الصائث ظعر لُفطَّـئ وطحروع تغاة 

تزُر المتزعر غفدح طةطج اقرتجاق تزُر المتزعر غفدح طةطج اقرتجاق 

جظث الخغادي

تفقد الكلمات حضورها يف محراب املسـرية الحسـينية 
اليمانيـة، ورغـم أنهـا تُتىل يف حرضة مقدسـة وتسـعى 
لتفسـري عظمـة الشـخصية واملنهـج، إالَّ انها تفشـل يف 
احتواء القصة َواإلملام بتفاصيل الرواية والسـرية الخالدة 

والباقية لصاحب الذكرى. 
يف خطاب السـيد القائد بالذكرى السـنوية الستشـهاد 
السـيد حسـني بـدر الديـن الحوثـي بعٌض مـن مضامني 
السـرية الجهادية واإلنسانية امللحمية َوالشجاعة الكفيلة 
بـأن تضع الشـهيد يف سـجل الخالدين وَعـىل رأس قائمة 

الشخصيات التي غرّيت مجرى التاريخ بالوعي والعمل. 
تَحـّرك الحسـني -ِرْضـَواُن اللـِه َعَليْـِه- يف زمن ما عاد 

يُنتَظُر فيه نبي أَو رسـول، غـري أن حركته كانت امتداداً لهذا الخط برتم 
املنهـج َوحساسـية التوقيـت، منهجية إلهيـة بُعثت من جديـد يف زمن 
ــُة بُوصلتَها َوضلت الطريق، زمن طغى  مظلـم وموحش فقدت فيه األُمَّ
واسـتحكم فيـه الظلـم والتضليل، ويف طريـق يعرتيها جبـال من الغام 
وأشـواك تراكمت واسـتفحلت بفعـل الغفلة والالتناهـي والصمت التي 

تنكر فيها الباطل للحق، حتى صار يقدم الباطل فيها نفسه حقاً. 
من هذا الواقع امللبد باملنهكات، جاء النجاح الحسـيني، وبشـجاعته 
وصـربه َووعيه َوحّجـة املنهجية التي يحارب بها وألجلها 
استطاع أن يحدث هزًة وثغرًة يف تلك العوائق رغم حجمها 
َوتنوعهـا، فكانـت مدرسـته نـدا للتحديـات رغـم تعدد 
أشـكالها وابعادهـا، ومن بـني ضجيج األعداء َومشـانق 
التحشيد واالسـتقواء والتشـهري والتزييف، ارتفع صوته 
ليسـمعه الجمع، وأبعد من ذلك تجـاوزت أصداؤه املكان، 

والزمان أَيْـضاً. 
نجح األعداء يف اسـتهدافه جسـديٍّا، غري أن األوان كان 
قـد فات بمعيـار أمانيهم، فالحسـني ومنهاجه قد انترش 
َوتناسل َوأصبح يف ُكـّل قلب وكل بيت يمني، وتلك مشيئة 
الله، َومن كان يُسـتهدف يف جبال صعـدة وكهوفها تحت 
مصطلحات التمرد أصبح اليوم حامالً ألمل شعب وطوق نجاة لحارضه 
ومسـتقبله، وتكشـفت حقيقة األدعياء يف زمن ال مجـال فيه للمواربة 
والتضليـل، وبات تالمذُة هذه املدرسـة الحسـينية ورجالُها هم مشـعَل 
الحرية والكرامة لشعبهم وبلدهم، َونوراً عىل طريق العزة والخالص لكل 

ــة العربية واإلسالمية.  األُمَّ

أحــرف الظــخغري

مجلـس األمـن القبيـح يتصـدر يف تركيع الشـعوب 
واألنظمة الحـرة خدمـًة ملصالحهم وجيوبهـم لرياالت 
والدراهـم لرشعنـة العـدوان والحصار يف تدمـري اليمن 
ويتمتعـون بمعاناة اليمن واالسـرتزاق  وإنسـاناً  أرضاً 
بدمـاء اليمنيـني من الـدول املعتدية واملحـارصة لليمن 

أرضاً وإنساناً منذ ثمان سنوات.
وال عجب من حظر للمحظور فهم يفضحون أنفسهم 

يف اسـرتزاقهم ببيـع ذلـك القـرار وكثـري من القـرارات 
التي يسـرتزقون بها منذ بداية العـدوان والحصار رغم 
أنهـا ال تسـتند أليٍّ من القوانني الدوليـة، فكل القرارات 
كان مصريهـا تحت أقـدام املجاهدين يف ُكــّل الجوانب 

العسكرية والسياسية.
يتعـرون ولألسـف ال يخجلـون وال يفكـرون فهـم 
لشـدة أطماعهـم بالريـاالت والدراهم يبيعـون ذممهم 
وضمائرهـم ويكذبون أنهـم لألمن والعدل واإلنسـانية 

عنوان، قاتلهم الله فهم كاذبون. 

وشاء الضئسغ

الشهيد القائد أنموذج متكامل يف األخالق والقيم، 
ـد اإليَمـان الواعي واملتكامل من خالل ارتباطه  جسَّ
الوثيق بالله سـبحانه وتعـاىل، وبالقيم التي حملها 
مـن خالل القـرآن الكريم، فـكان إيَمـانـاً يتَحّرك، 
وقرآنـاً ناطقاً يميش عىل األرض، وبحر علم ال يدرك 
قعـره، وعظيماً من العظماء الذين قّل أن يجود بهم 
هـذا الزمان، فكان وال يزال رجـل املرحلة والحل يف 

زمن الال َحـّل. 
فاملتأمـل الحصيف يقف منبهـراً من عظمة ذلك 
الفكر النري واألُطروحات والتشخيص الدقيق ملجمل 
ــة اليوم، بل  املشـاكل التي هي أََسـاس معاناة األُمَّ
إن الحصيـف يجد أن الشـهيد القائد حرص أشـد 
الحـرص عـىل وضـع املعالجـات الالزمـة ملختلف 

ــة، كمـا أنه قدم  القضايـا التـي تعاني منهـا األُمَّ
التحذيرات من عواقب ومخاطر سـيئة سـتتعرض 
ة اليمن قبـل حدوثها مثل خطر  ـــة َخاصَّ لهـا األُمَّ
دخول أمريكا، ومخّطط التقسيم، والحرب املذهبية 
وغريها التي قدمها الشهيد القائد قبل حدوثها بفرتة 
طويلـة وقدم لها الكثري من املعالجـات املنبثقة من 

القرآن الكريم الذي انطلقت املسرية القرآنية منه. 
من أهم إنجـازات املرشوع القرآنـي هو تأصيل 
الُهــِويَّة اإلسـالمية اإليَمـانيـة الجامعة، ُهــِويَّتنا 
ـة مسـلمة يف مواجهـة ُكـّل مسـاعي طواغيت  كأمَّ
األرض املسـتكربين مـن أمريكا وأذنابهـا يف العالم 
لطمس ُهــِويَّتنـا واسـتعبادنا وتركيعنا وإذاللنا، 
فكل مـا يحدث اليـوم يف اليمن عىل مـدى أكثر من 
سـبع سـنوات من عدوان أمريكي صهيو سـعودّي 
ومؤامـرات وحصـار خانق هـو محاولـة أمريكية 

لحسـم املعركة لصالح املحور اإلرسائييل األمريكي، 
والقضاء عىل املرشوع القرآني. 

كل مـا توصـل إليـه شـعبنا من ثبـات وصمود 
وانتصـارات وإيَمــان ووعـي بمظلوميتـه وعدالة 
قضيته، هو بفضل اكتمال الركائز الثالث األََساسية 
ـة وقيادة ومنهـج) التي هيأت له هـذا الصمود  (أمَّ
األُسـطوري، واالنتصارات يف جميع الجبهات، وذلك 
بفضل الله أوالً ثم بفضل الشـهيد القائد، ومرشوعه 
القرآنـي الذي صنـع منّا من خالل القـرآن الكريم 
ــة عزيزة كريمـة مؤمنة تفتخـر بدينها وقيمها  أُمَّ
وُهــِويَّتهـا اإلسـالمية والحضارية، عرفت من هي 
ومن هو عدوها بعد أن عاشـت لفـرتة طويلة تحت 
مفاهيـم الّذل والهـوان والتيه والضيـاع، فلن ترى 
ـــة بأكملهـا عـزة وال تمكينـاً إالَّ باتبـاع هذا  األُمَّ

املرشوع القرآني العظيم. 

طتمث سطغ العادي

تَحّرك الشـهيد القائد مـع القليل 
من املؤمنـني يف وقت ما كان الجميع 
متوّجـهني راغبني إوراهبني يعبدون 

الجاه والسلطان.
فسـالم سالم لشـهيد السالم، من 
ة جده رسـول  حمل لواء السـالم ألمَّ

السالم. 
الشـهيد القائد شخصية ((قرآنية 
عظيمة)) عرفها العدّو قبل الصديق، 
ـــة إىل القرآن  من أعـاد بوصلة األُمَّ
الكريم وقرنـاء القرآن أعـالم الهدى 

من ترجموا آيات الله يف أرضه. 
الشـهيد القائد عنوان شـدة بأس 

قـال  اليمانـي..  اإليَمــان  ة  ُهــِويـَّ
تعاىل: ((ُقْل ِلْلـُمَخلَِّفـنَي ِمَن اْألَْعَراِب 
َسـتُْدَعْوَن إىل َقـْوٍم أُوِيل بَأٍْس َشـِديٍد 
تَُقاِتلُونَُهْم أَو يُْسـِلـُموَن َفِإْن تُِطيُعوا 
يُْؤِتُكـُم اللُه أَْجـًرا َحَسـنًا َوإِْن تَتََولَّْوا 
َكَمـا تََولَّيْتُْم ِمـْن َقبُْل يَُعذِّبُْكـْم َعذَابًا 

أَِليًما)) الفتح (16).
ظهر الشهيد القائد يف ظل ما كانت 
ـــة تمر بأخطر املراحل الحرجة  األُمَّ
ــة  وبمنعطفـات تحول ُهــِويَّة األُمَّ
اإلسـالمية إىل سـلعة تباع وتشرتى، 
اسـتخدم الدين حينها لكسـب لقمة 
العيش بني أوساط املجتمع ُخُصوصاً 
مع تزايد أيديولوجيات االنقسـامات 
املذهبية والطائفيـة والتي يف الغالب 

لـم تكـن سـوى أجنـدة شـيطانية 
سـمحت لأليـادي الغربيـة بتفريـخ 
الكثري من املنافقني املتأسـلمني، من 
انجـروا خلـف الفتـاوي التحريـض 
التكفريية (داعش والقاعدة) ال غبار 
استنسـخوهم  الغـرب  أن  يف  عليهـا 
مـن  العديـد  ضمـن  وهجنّوهـم 
الكنتونات الطائفية التي ما أنزل الله 
بها من سـلطان والتي شـقت صف 
ـــة بـني العديـد من املسـميات  األُمَّ
«املسـمومة»  املذهبية  واملصطلحات 
بحـالوة امليـول إىل ديـن اللـه والتـي 
ـــة إىل جحيم السـموم  أدخلـت األُمَّ
التكفريية، مـن صوبوا ُكـّل حقدهم 
باسـتهداف جميـع من يف املسـاجد 

عـرب أجنحتهـم العسـكرية القاعدة 
خدمـوا الصهيونيـة  مـن  وداعـش، 
ــة اإلسـالمية  عـرب تدجني أبناء األُمَّ
املسـرية  لـوأد  اسـتخدموها  والتـي 
القرآنية يف مهدها وأشـعلوا نار حقد 
الكفر والنفاق ضد أهم وأعظم ثورة 
إيَمـانيـة يمانيـة باسـتهداف نـور 
ومرشوع املسـرية القرآنية املعارصة 
يف وجه أعظم مؤامرات إمرباطوريات 
دول االسـتكبار العاملـي املتمثلـة يف 
بريطانيا وأمريكا وأدواتهم الداخلية، 
قال تعـاىل (يُِريُدوَن ِليُْطِفئُوا نُوَر اللِه 
ِبأَْفَواِهِهْم َواللُه ُمِتـمُّ نُوِرِه َوَلْو َكِرَه 
اْلَكاِفـُروَن) الصـف (8) صـدق الله 

العظيم. 

أوضراظغا 
والثثقُن 
أطرغضغ

 

طرتدى التسظغ  

((لن نرسـل جندياً واحـداً للقتـال يف أوكرانيا)).. 
هكذا كان ردُّ الرئيس األمريكي جو بايدن عىل الحرِب 
الروسـيِة األوكرانية، واكتفى باإلدانة والشـجِب عىل 
روسـيا لصالِح أوكرانيا عىل حساب روسيا، ومتخلياً 
عن سيٍل من الوعوِد املؤّكـدة بالوقوف معها واملؤازرة 
لها يف حالِة حدوث أي نزاٍع مسلٍح مع جارتها روسيا، 
ليسـت الواليات املتحدة فقط مـن أّكـد ذلك فقط بل 
رافقتها شـقيقتها بريطانيا التـي أردفت الحقاً عىل 
لسـاِن وزيـر دفاعهـا مخاطبـاً الشـعب اإلنجليزي 
وناصحاً لـه بعدم تورطه يف التجنيد التطوعي للدفاِع 

عن أوكرانيا. 
الظاهُر أّن الحرَب لم تكْن عىل بالهم ُخُصوصاً مع 
رهـان أمريكا عىل دبلوماسـيتها يف التعامل مع هذه 
الورقة، َحيُث أنها أفرطت يف السـخافِة الدبلوماسية 
بشـكٍل كبـري ومع عـدٍو يعتـرب األول لهـا يف العالم، 
إال أن الحـرب كـرست األبـواب ولم تـراِع ألمريكا وال 

لدبلوماسيها وإسفافهم. 
الحـرُب اندلعت، وعويل الرئيس األوكراني أُسـمع 
ُكــّل من به صمـٌم بأن الغـرب خذله وتركـه وحيداً 
يف مواجهـة الـدبِّ الـرويس، فهـل يـا ترى سـينفعه 
هذا؟؟؟!.. ولكن مع تزاحم النرياِن والتهامها لألرايض 
األوكرانيـة بلدة بعـد بلـدة ومدينٍة تـرتَ مدينة نادت 
روسـيا بالتفاوض مع أوكرانيا مـن نافذِة بيالرويس 
ولتناول الحـل دون الرجوع إىل طاولـة الغرب؛ َكونه 
ة مع إيجاده  يعتمُد عىل الخصيمـة دون الحياِد َخاصَّ

لزلٍة روسية يستغلها بها. 
لكـن مـع تالقي االنتصـارات الروسـية مـن ُكـّل 
جلوسـها  أصبـح  األوكرانيـة  الرقعـة  يف  الجوانـب 
-أوكرانيا- عىل طاولة املفاوضات أشبه بالرضوِخ إىل 
َحــدٍّ ما كما أنها أصبحت يف موقِع مفقوِد الثقة من 
جهة روسـيا وذلك مع نقضها التّفاق مينسـك بدفٍع 
من الغرب يف األعـوام األخرية املاضية، ولكن عىس أن 

يكون لصفاء النيِة موقٌع يف اإلعراب. 
خذالُن أمريكا وبريطانيا ألوكرانيا لم يكن مفاجئاً 
ٌع بالخذالن والخيانة  فتاريـُخ أمريكا وبريطانيا مرصَّ
وأوكرانيا ليست األوىل، ودائماً ما تبحثان عن جغرافيا 
لتنفيذ خططهما الدنيئة وأفغانستان والعراق مثاالن 
لذلك، وعـىل أوكرانيـا أن تفوق من سـباتها وتداوي 
جروحها مع جارتها روسـيا فـ (جـارك القريب وال 

أخوك البعيد). 
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السغث ظخر اهللا: أطرغضا عغ املسآولُئ سما غةري يف أوضراظغا

اجاحعاد حابني شطسطغظغني خقل 
تخّثغعط لصعات اقتاقل يف طثغط جظني

السغث الثاطظؤغ: أوضراظغا وصسئ ضتغَئ 
جغاجئ اشاسال افزطات افطرغضغئ

 :  طاابسات 
  

أّكــد األمـنُي العـامُّ لحـزب الله، 
أمـس  اللـه،  نـرص  حسـن  السـيد 
الثالثاء، أن أمريكا هي املسؤولة عما 

يجري يف أوكرانيا. 
مؤتمـر «سـيُد  يف  لـُه  كلمـٍة  ويف 
شـهداِئنا فكًرا وسـرية»، قال األمني 
العام لحزب الله السـيد حسن نرص 
اللـه: إّن «مـا يجـري بـني أوكرانيا 
ا بمعـزٍل عن  وروسـيا خطـٌر ِجــدٍّ
املوقف تجـاه املعركـة القائمة، وما 
يجـري اليوم فيـه الكثري مـن العرب 
والدروس التي يجـب أن يبنى عليها 

يف منطقتنا». 
ورأى السـيد نرصاللـه أن هنـاك 
ازدواجيـَة معايـري يف التعاطـي من 
قبـل دول العالم، ُمشـرياً إىل الكيفيِة 
التي تّرصف بهـا العالم عندما غزت 
أمريـكا أفغانسـتان والكيفيـة التي 
يتـرصف بها اآلن مع دخول روسـيا 
إىل أوكرانيـا وبـدء معركـة عمليـة 

عسكرية،.
َوأََضــاَف نرصاللـه: «ألَنَّ أمريكا 
ة يسـكت العاَلُم عىل  قوية ومتجـربِّ
ظلمهـا، وآخرهـا قيـام جـو بايدن 
برسقـة أمـوال الشـعب األفغانـي، 
َحيـُث أن البنـَك املرَكـزي األفغانـي 
لديـه يف أمريكا 7 مليـارات دوالر، إذ 
اتخذ بايدن قراراً بتقسـيمها ووهب 

نصفها لضحايا 11 أيلول». 
وتابع السـيُد نرص اللـه: «أمريكا 
هي املسـؤولة عما يجري يف أوكرانيا 
اآلن فهـي التي حّرضت ولم تسـاعد 
عـىل إيجـاد َحــّل دبلومـايس ولـم 

بـل  الحـرب  لوقـف  شـيئاً  تفعـل 
دفعـت باتّجاههـا ويف النهايـة من 
سـيدفع الثمَن هو الشـعُب الرويس 
واألوكرانـي بينمـا أمريكا سـتكون 
هـي الرابـَح يف وقـت تعـرض فيـه 

العالم كله للخطر». 
القائمـة  «املأسـاة  أّن  إىل  ولفـت 
العالـُم  يواجههـا  التـي  واألخطـار 
تتحمل مسؤوليتها أمريكا الشيطان 

األكرب». 
ويف بدايـة كلمتـه خـالل رعايته 
مؤتمر «سيُد شهداِئنا فكًرا وسريًة» 
الذي يقـام يف بريوت إحياء لثالثينية 
سـيد شـهداء املقاومـة اإلسـالمية 
إّن  قـال:  املوسـوي  عبـاس  السـيد 
«أعمـاَل املؤتمـر يمكـن أن تشـكَِّل 
بدايًة حقيقيًة تحتاُج إليها مسـريُة 
املقاومـة بعد مـيض 40 عامـاً عىل 

انطالقتها». 
أن  إىل  نرصاللـه  السـيُد  وأَشـاَر 
الدراسـاِت واملحاَرضاِت والنقاشاِت 
سـتتحّوُل إىل وثائـَق وُكتُـٍب تحتاُج 
إليها مسرية املقاومة، الفتاً إىل أّن من 
املجاهدين  تضحيـات  توثيَق  واجبنا 
الجسـام والحقيقة البهية للمسرية 
املباركـة وحفظهـا لألجيـال املقبلة 
واآلتية، مشـّدًدا يف هذا السـياق عىل 
أّن ما حصل يف مرحلة السـبعينيات 
والثمانينيـات أصبـح بمثابـة أمور 
مسـلمة ومقبولة وهي نهجنا الذي 

نتبعه ونمارسه يف هذه األيّام. 
ويف معـرض حديثـه عـن صفات 
السـيد عباس، لفت سماحته إىل أنّه 
كان للسيد الشـهيد اإليَماُن الراسخ 
ــة إىل قائٍد فقيٍه  بفكرة حاجـة األُمَّ
يه «واليـَة الفقيه»  عالٍم أَو ما نسـمِّ

وقـد آَمَن بهـذه الفكـرة والتزم بها 
بدقـٍة حتـى آخـر يـوم يف حياتـه، 
موضًحا أّن السيَد عباس كان يعتقُد 
بأهميّـة قيام حـوزات دينية محلية 
ما دفعه إىل تأسيس الحوزة العلمية 

يف بعلبك. 
وأّكـد السـيد نرصالله أّن السـيد 
دور  بأهميّـة  يعتقـُد  كان  عبـاس 
املـرأة يف عملية التبليـغ الدينية وأن 
هنـاك مسـاحة ال يمكـن ملؤها إال 
بالسـيدات املبلغات، كما كان يعتقد 
بوجـوب حركـة علماء الديـن نحو 
النـاس يف مقابل فكـرة أُخرى كانت 
سائدة حينها بأن عالم الدين يجلس 

يف بيته وعىل الناس أن يأتوا إليه. 
وشـّدد السـيد نرصاللـه عـىل أّن 
السـيد عبـاس كان يؤمـن بأهميّة 
وعـىل  ُعُمـوًمـا  الجماعـي  العمـل 

ُخُصوصـاً،  العلمائـي  املسـتوى 
املؤّسسـاتي  العمـل  إىل  باإلضافـة 
املنظـم، الفتاً إىل أّن السـيد الشـهيد 
كان مـن أشـد الداعمـني لتشـكيل 
تجمع العلماء املسـلمني من السـنة 
والشـيعة، كمـا كان يؤمـن بالعمل 
الحركـي والتنظيمـي والحزبي، ويف 
الدائرة الشـيعية كان السـيد عباس 
املوسـوي يعتقـد بأهميّـة ووجوب 
حتى  والتكامل  والتعـاون  االنفتـاح 

مع االختالف الذي كان قائًما. 
وأَشـاَر األمـني العام لحـزب الله 
يؤمـن  كان  عبـاس  السـيد  أن  إىل 
بحـق بالوحدة اإلسـالمية والتقريب 
والتعاون بني املسـلمني، وقد عمل يف 
الليل والنهار؛ ِمـن أجِل تحقيق هذه 

الوحدة. 
وأوضـح أّن السـيد الشـهيد كان 
والتواضع  ومحبتهـم  بالناس  يؤمن 
بهـم  والثقـة  لهـم  والتحبـب  لهـم 
والرهان عليهم وخدمتهم والحفاظ 

عىل كرامتهم وأمنهم. 
وأَشـاَر السـيد نـرص اللـه إىل أّن 
رؤية السـيد الشـهيد تجـاه أمريكا 
هي نفس رؤية اإلمام الخميني التي 

تؤّكـد أنها الشيطان األكرب. 
ورأى السـيد نرصاللـه أّن امللفـت 
والجهـاد  الكبـري  العطـاء  هـذا  أن 
العظيـم أنجزه السـيد عباس خالل 
ُعمـر قصـري قبـل أن يختم لـه اللُه 
بالشـهادة، فكانـت سـنواته زاخرًة 
الدائـم  والسـفر  والتعـب  بالعطـاء 
فـكان هـذا العطاء مبـارًكا وما زال 
يثمر ويعطي ويلهم؛ بَسبِب إخالصه 

الشديد لله تعاىل. 

 :  طاابسات 
  

استشـهد شـابان فلسـطينيان، فجَر أمس 

الثالثـاء، خـالل اشـتباك مسـلح مـع قـوات 

االحتـالل الصهيونـي يف مخيـم جنني شـمال 

الضفة الغربية املحتّلة. 

الفلسـطينية  الصحـة  وزارة  وأعلنـت 

استشهاد شـاب، وإصابة آخر بجراح خطرة، 

قبل أن تعوَد بعد سـاعات لتؤّكـد استشـهاده 

متأثـراً بجراحه، َحيـُث أفـادت وزارة الصحة 

بإصابة فلسطيني آخر برصاص االحتالل. 

وذكرت مصـادر محلية أّن الشـهيدين هما 

عبـد اللـه الحرصي وشـادي نجم مـن مخيم 

جنني، وانترشت يف مواقع التواصل االجتماعي 

مشـاهد لعائلـة الشـهيد شـادي نجـم بعـد 

تلقيها خرب استشـهاد نجلهـا يف مخيم جنني، 

والشـهيدان مـن الجنـاح العسـكري لحركـة 

الجهاد اإلسالمي. 

واندلعت اشـتباكاٌت مسـلحٌة بني مقاومني 

وقوات االحتالل التـي انترشت بأعداد كبرية يف 

أزقة املخيم وعىل أسطح املنازل،.

ة من قوات  وقال شهود عيان: إّن قوة َخاصَّ

االحتـالل تسـّللت إىل مخيـم جنـني، وداهمت 

منزل عماد أبو الهيجا واعتقلته، ثم انسحبت، 

وعندما اكتشف مقاومون فلسطينيون أمَرها، 
أطلقـوا عليها الرصـاص، ودارت اشـتباكاٌت 

عنيفة لفرتة قصرية. 
ومسـاء االثنـني، أُصيب شـابٌّ فلسـطيني 
برصاص قـوات االحتالل اإلرسائييل يف منطقة 

الحواور يف بلدة حلحول شمال الخليل. 
وأَفـادت وكالة «وفـا» بأّن قـوات االحتالل 
أطلقت النار عىل الشـاب يوسـف عمر يوسف 
عالن (18 عامـاً)، وأصابته يف سـاقه، قبل أن 

تعتقله. 
يف السـياق، نعت حركة حماس الشهيَدين، 
مشـيدًة «ببطـوالت الشـباب الثائـر يف جنـني 
ـام، الذين اشـتبكوا مـع العـدّو رداً عىل  القسَّ

جرائمه وعدوانه السافر». 
وتابعـت الحركة يف بيـان: «لنحّمل االحتالل 
تداعيـات جرائمـه وإرهابه املنّظم ضـّد أهلنا 
وشـبابنا يف الضفة الغربيـة املحتّلة»، مؤّكـدًة 
أنَّ «االعتقـال واالغتيـال لـن يزيدا شـعبَنا إال 

تمسكاً باملقاومة الشاملة». 
ودعـت «حماس» الشـعَب الفلسـطيني إىل 
النفـري العام؛ ِمن أجـِل تحويِل «ثالثاء الغضب 
وفعاليـات التضامن مـع األرسى يف معركتهم 
امُلسـتمّرة ضـد إدارة السـجون إىل انتفاضـة 
ومواجهة مع االحتالل ومسـتوطنيه يف عموم 

الضفة الغربية املحتّلة». 

 :  وضاقت 

أّكـد قائُد الثورة اإلسـالمية يف إيران، السـيد 
عيل الخامنئي، أمس الثالثاء، أن أوكرانيا وقعت 

ضحيَة سياسة افتعال األزمات األمريكية. 
وشـّدد قائُد الثـورة اإلسـالمية يف إيران عىل 
رضورة وقـف الحرب يف أوكرانيـا، منوًِّها إىل أن 
جذور األزمة يف أوكرانيا هي أمريكا، قائالً: «لقد 
وقعت أوكرانيا ضحيَة سياسـة افتعال األزمات 

األمريكية». 
يف  الحـرب  وقـَف  نؤيـد  «نحـن  َوأََضــاَف: 
أوكرانيـا، لكـن عـالج أيـة أزمـة هـو معرفة 
جذورهـا، وجذر األزمة يف أوكرانيـا هو أمريكا 

وسياسة الغربيني». 
وتابع: «بالطبع نحن نعارُض الحرَب والدماَر 
يف ُكــّل مكان بالعالم.. هـذا هو كالمنا الثابت، 
نحـن ال نوافُق عىل قتـل الناس وتدمـري البُنية 

التحتية للشعوب أينما حدث ذلك يف العالم». 
َوأََضـاَف قائالً: «لقد أوصلت أمريكا أوكرانيا 
ـُل أمريـكا يف الشـؤون  إىل هـذه النقطـة.. تدخُّ
الداخليـة لذلـك البلـد، وإقامـة التجمعات ضد 
الحكومـات، خلق حركـة مخملية، إطالق ثورة 
الشـيوخ  مجلـس  أعضـاء  مشـاركة  ملّونـة، 
وإزاحـة  املعارضـة،  التجمعـات  يف  األمريكـي 
هـذه الحكومة وإبقاء تلـك الحكومة، بالتأكيد 

ستنتهي إىل هذه األوضاع». 
أن: «الواليـات  إىل  الخامنئـي  السـيد  ونـّوه 
املتحـدة األمريكيـة نظـاٌم يقـوُم عـىل املافيـا 
االقتصادية والتسّلح وصناعة األسلحة»، وقال: 
«يف منطقِة غرب آسـيا انظـروا كم خلقت هذه 
املافيـات من األزمات فيها كداعـش التي تحتزُّ 
الـرؤوَس أمام العالـم»، وتابـع: «أوكرانيا هي 
ضحية وما يحدث فيها يرتبط بتلك السياسة». 
أّكــد أن الغرب دعم الحرب والحصار الظالم 

عىل اليمن
االدِّعـاءات  زيـف  عـن  حديثـه  سـياق  ويف 
التـي تطلُقهـا القـوى التابعـة ألمريكا باسـم 
العناوين اإلنسـانية، أشار السـيد الخامنئي إىل 
أن اليمـَن والحرب والحصار عليـه يثبُت إجراَم 
أمريكا وأدواِتهـا وحلفائها وتجرَُّدها من القيم 

اإلنسانية. 
وقال السـيد الخامنئي: إن اليمَن عاش سبع 
سنوات تحَت الحرب والحصار الظالم، والغرُب 

يدعُم هذا الظلَم بحق اليمن. 
وأّكــد أن البصمـاِت التـي تركتهـا أمريـكا 
وحلفاؤهـا يف اليمـن وممارسـاتهم إىل اليـوم 
ا يتحدثون به باسم الحقوق  تجعلهم بعيدين َعمَّ
واإلنسـانية، منوًِّها إىل أن أمريـكا وأعوانها هم 

سبُب ُكـّل املآيس حول العالم.
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ــئ املرَضجغئ)  ــئ املرَضجغئ) طآتمُر (شطسطني صدغئ اُفطَّ طآتمُر (شطسطني صدغئ اُفطَّ
ــة املركزية) تدعو اللجنُة التحضرييُة   استناداً لقراِر اللجنِة اإلرشافيِة ملؤتمر: (فلسطني قضية األُمَّ
أعضاَء هيئة التدريس ومساعديهم والباحثني وطالَب الدراسات العليا يف الجامعات ومراكز األبحاث 

ــة املرَكزية». اليمنية والعربية واإلسالمية والعاملية للمشاركة يف مؤتمر: «فلسطني قضية األُمَّ

أعثاُف المآتمر
 بياُن مظلومية الشعب الفلسطيني.

 األسـاليب والوسـائل التي يعتمد عليها العـدوُّ الصهيوني 
ــة.  واألمريكي يف استهداف األُمَّ

 مراحل نشأة كيان العدّو الصهيوني وعوامل تمكُّنه.
 تحليل دور بريطانيا وأمريكا يف بناء كيان العدّو الصهيوني.

ــة بطبيعة الرصاع مع العدّو الصهيوني.  تعريف األُمَّ
 دراسة أبعاد الرصاع بني التطبيع ومحور الجهاد واملقاومة.

 توضيح الرؤية القرآنية تجاه القضية الفلسطينية.
 انعكاسات انتصار ثورة 21 سبتمرب عىل العدّو الصهيوني.

طتـــــاوُر المآتمر
املحوُر األول: مظلوميُة الشعب الفلسطيني. 

املحوُر الثاني: أساليُب ووسـائل العدّو الصهيوني واألمريكي يف استهداف 
ــة.  األُمَّ

املحوُر الثالث: مراحُل نشأة كيان العدّو الصهيوني. 
املحوُر الرابع: دور بريطانيا وأمريكا يف بناء كيان العدّو الصهيوني. 

املحوُر الخامس: طبيعة الرصاع مع العدّو الصهيوني. 
املحوُر السادس: أبعاُد الرصاع بني التطبيع ومحور الجهاد واملقاومة. 

املحوُر السابع: الرؤيُة القرآنية تجاه القضية الفلسطينية. 
املحوُر الثامن: انعكاساُت انتصار ثورة 21 سبتمرب عىل العدّو الصهيوني.

طــعاسغـُث طعـمئ:
صات   آخُر موعٍد السـتقبال امللخَّ
30 رجب 1443هـ املوافق 3 مارس 

(آذار) 2022م.
 آخـُر موعـد السـتقبال البحوث 
1443هــ  شـعبان   29 النهائيـة 
املوافق 1 إبريل (نيسان) 2022م

 إجـراُء التعديالت خالَل أسـبوع 
مـن تاريـخ إبـالغ الباحـث بقبول 

البحث. 

PALESTINECONFERENCE100@GMAIL. COM :الربيد اإللكرتوني
تلفون / واتس: 00967777155986  -  00967777390032

HTTPS://WWW. FACEBOOK. COM/مؤتمر-فلسطني-PALESTINE-CONFERENCE-111564514736030/    فيسبوك
HTTPS://T. ME/+WHRJWUSFS601NJQ0 :لالطالع عىل برشور املؤتمر وقواعد التوثيق عرب الرابط اآلتي

لطاعاخض:

الاامئ ص 9

ضطمئ أخغرة

يف ذضرى الحعغث الصائث.. 
ألغج يف ذلك سزئ وسربة؟

الحغت تسغظ سطغ تازب 

قليـٌل  نفـٌر  ومعـه  رفـع 
شـعاَر ضد أمريكا وإرسائيل 
سـلميٍّا؛  ا  قرآنيّـٍ ومرشوًعـا 
عمـًال بحرية الـرأي والتعبري 
القيامـة  فقامـت  السـلمي، 
عليه مـن الداخـل والخارج، 
واألمـن  بالجيـش  والحقـوه 
ه شـهيًدا يف  حتـى لقـي ربـَّ

جرف سلمان عام 2004م.
ولم يمـر عقٌد مـن الزمن 
عـىل استشـهاده إال وقـد جـرف دُمـه ودمـاُء رفاقـه 

ومرشوُعه القرآني من حاربوه من السلطة 


