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 : خاص
أّكـد محافـُظ الحديدة، محمد عياش 
ـل األممـي عن  قحيـم، اسـتمراَر التنصُّ
تنفيذ الوعود واالتّفاقات املوقعة بشـأن 
األمـم املتحدة  الً  الباخـرة صافـر، محمِّ
وتحالـف العـدوان املسـؤولية الكاملـة 
عن وقوع أية كارثـة ناتجة جراء تهالك 

الخزان العائم. 
وقـال املحافـظ قحيـم يف ترصيحـات 
ـٍة لـ «املسـرية»: إن «األمـم املتحدة  َخاصَّ
سبق ووعدت بمعالجة ملف صافر لكنها 
تنصلت عـن ذلك ونأمـل أن يثمـر تَحّرك 

 .« السفري الهولندي يف هذا املَِلفِّ
إىل  ترصيحاتـه  يف  قحيـم  وأَشـاَر 
أن الطـرَف الوطنـيَّ طـرح ِمَلـفَّ أزمـة 
املشـتقات النفطية مع السفري الهولندي 
والبعثة األممية وقد شـاهدوا آثارها عىل 

املواطنني. 
ونـّوه إىل أن الطـرَف الوطنـي ال يعّول 
يتـم  مالـم  والوعـود  الترصيحـات  عـىل 
باالتّفاقـات  والعمـيل  الفعـيل  االلتـزام 

عة.  املوقَّ
ويف سـياق متصـل، التقـى املحافـُظ 
قحيم بالسـفري الهولندي لدة اليمن، بيرت 
ديرك هـوف، ورئيس بعثـة األمم املتحدة 
لدعـم اتّفـاق الحديـدة، الجنـرال مايكل 
بريي ومستشـارة املنسق اإلنساني لألمم 

املتحدة كريس جونسون. 
وخـالَل اللقـاء بحضور قائـد القوات 
البحريـة والدفاع السـاحيل اللـواء محمد 
عبد النبي وعضو الفريق الوطني يف لجنة 
تنسـيق إعـادة االنتشـار اللـواء منصور 
السـعادي، أّكــد املحافـُظ قحيـم تقديم 
كافة التسـهيالت الالزمة ملعالجة الكارثة 
التـي يمكـن أن تلحـق بالحيـاة يف البحر 
األحمر نتيجة تهالك خـزان النفط العائم 

«صافر». 
َل دوُل العـدوان التبعات الكارثية  وحمَّ
التـي قـد ترتتب عـىل عرقلتها أيـة حلول 
طارئة، مشّدًدا عىل رضورة العمل لتفادي 

كارثة انفجار الخزان. 
وتطـّرق قحيـم إىل الوضـع اإلنسـاني 
الـذي تعيشـه محافظـة الحديـدة يف ظل 
الحصار ومنع دخول املشـتقات إىل امليناء 
من قبـل دول العـدوان، ما ينـذر بكارثة 

ة يف قطاع الصحة.  إنسانية وَخاصَّ
وأَشاَر إىل املعاناة التي فرضها العدواُن 
عـىل سـكان الحديـدة من خـالل حقول 
التـي  املناطـق  يف  زرعـت  التـي  األلغـام 
انسـحبت منها قوى العدوان، ما يتسبب 
يف سـقوط العديد مـن الضحايـا األبرياء 
ا، داعيـاً إىل دعـم املركـز التنفيذي  يوميّـٍ
للتعامـل مـع األلغام باألجهـزة واملعدات 
الالزمة لتطهري تلـك املناطق حفاظا عىل 

األرواح واملمتلكات. 
من جهتـه، أّكــد السـفري الهولندي، 
مواَصَلـَة الرشاكـة مـع اليمـن وتقديـم 

املسـاعدة لألمم املتحدة ملعالجة مشـكلة 
صافر، معرباً عـن األمل يف معالجة خطر 
سـفينة صافر بصـورة عاجلـة، لتفادي 
هـا التأثريُ عىل النظام  مشـاكَل كثريٍة أهمُّ
البيئـي يف البحر األحمر الـذي قد يمتد إىل 

الدول املجاورة. 
وأوضـح أن الهدَف مـن الزيارة تقديم 
املسـاعدة لألمم املتحـدة ملعالجة الخطط 

الرامية إلنهاء مشكلة سفينة صافر. 
مـن جانبـه، أعرب بـريي عن أسـفه 
بمدينـة  فـردي  لغـم  انفجـار  لحـادِث 
الحديدة، ما أَدَّى إىل إصابِة وكيل املحافظة 
املساعد ونائب مدير فرع املركز التنفيذي 
للتعامـل مع األلغـام، مؤّكــداً أن البعثَة 
لديهـا أنشـطٌة كثريٌة سـتقوم بها إلنهاء 

معاناة أبناء الحديدة. 
الهولندي ورئيس بعثة  ووعد السـفريُ 
اإلنسـاني  املنسـق  ومستشـارة  أونمهـا 
بحشد الدعم الالزم ملعالجة مشكلة خزان 
صافر وتوفري اإلْمَكانيات للحد من وقوع 

الكارثة. 

أخبار

خقل تثحغظ تمطئ «إسخار الغمظ» بعزارة الحآون اقجاماسغئ والسمض:

 : خظساء
أّكــد رئيُس حكومـة اإلنقـاذ الوطني، الدكتـور عبدالعزيز 
صالح بـن حبتور، أن حملَة إعصار اليمن هي رسـالة للخارج 
الـذي يتآمر علينا ويسـعى إلبقـاء بلدنا حبيـَس الحصار عرب 

أدواتهم من النظامني اإلماراتي والسعودّي. 
وقـال بن حبتـور خالل تدشـينه حملـة «إعصـار اليمن»، 
وفعاليـة إحيـاء الذكـرى السـنوية للشـهيد القائـد، يف وزارة 
الشـؤون القانونية والعمل: «املطلوب حشد ُكـّل الطاقات وأن 

نسعى لتعزيز تماسك الجبهة الداخلية». 
َوأََضــاَف «العـدوان األمريكي السـعودّي أغرقنا يف مأسـاة 
إنسانية ال نظري لها وهي مأساة معقدة وعلينا أن نتوّجـه نحو 

املستقبل لتفكيك ُكـّل هذه العقد». 
وأَشـاَر إىل أن األوضـاَع اليـوم تفِرَض علينـا أن نتكاتف مع 
بعضنا وال بد أن تكون الجهود والطاقات مشرتكة، الفتاً إىل أنه 
يجب التصدي ملن يحاول تمزيق الصف الوطني ويعملون باملال 

السعودّي والخليجي الستهداف الوحدة اليمنية. 
َ لشـعبنا  وتابـع بن حتبـور حديثه بالقـول: «علينا أن نبنيِّ

حجَم املؤامرة التي يتعرض لها شـعبنا وأن نقَف بشـدٍة يف وجه 
املنابر اإلعالمية التي تسـتهدف شق الصف الداخيل»، مستطرداً: 
«علينا أن نحشـد جماهري شعبنا إىل جبهات القتال ونحافظ عىل 

أمننا الداخيل ونواجه املؤامرة الكربى التي تحاك ضد اليمن». 
وأّكــد أن إعصاَر اليمن القـادم يف العام الثامـن من العدوان 
سـيكون مدّمــراً عىل الدول التـي اعتدت علينـا وتآمرت وقتلت 

شعبنا ولم ترحم مواطنينا. 
مـن جانبه، أّكــد وزير الشـؤون االجتماعيـة والعمل، عبيد 
سـالم بن ضبيع أن الشـهيد القائد حمل رشف الشـهادة نتيجَة 
رفضه ملـرشوع قـوى الهيمنة واالسـتكبار ليكوَن حقاً شـهيَد 
القرآن، الفتاً إىل أن الشهيد القائد أحيا ثقافة الجهاد واالستشهاد 
يف مواجهة طواغيت العرص وكان يف الطليعة، يف تأسيس مرشوع 

ــة يف مواجهة قوى الطاغوت.  استنهاض األُمَّ
وبـنّي الوزيـر بن ضبيـع أن ذكـرى سـنوية الشـهيد القائد 
محطة للتزود من شـجاعة وصمود وصرب وكفاح الشهيد القائد 

ــة.  وتضحياته؛ ِمن أجِل رفعة األُمَّ
وأُلقيـت يف الفعاليـة قصيـدٌة لشـاعر الثـورة معـاذ الجنيد، 
تطرقت إىل دور الشـهيد القائد يف نرش الثقافـة القرآنية وإحياء 

ثقافة الجهاد واالستشهاد. 

الطةان املظزمئ لطفسالغات يف أطاظئ الساخمئ واملتاشزات تثسع لقتاحاد العاجع 
يف طسريات «تخار املحاصات الظفطغئ.. صرار أطرغضغ وخغاُرظا إسخاُر الغمظ»

بظ تئاعر: إسخار الغمظ يف السام الباطظ طظ السثوان جغضعن 
طثّطـرًا سطى الثول املاآطرة واملةرطئ بتص حسئظا

 :  خاص
يحتشـُد اليمنيـون، صباَح وعـَرص اليوم 
االثنـني، يف مسـريات واسـعة تحـت عنوان 

«حصار املشـتقات النفطية قـرار أمريكي، 
وخيارنـا إعصار»، وذلك يف العاصمة صنعاء 

ومختلف املحافظات. 

وتشـهد العاصمـة صنعاء، عـرص اليوم، 
مسريًة يف سـاحة باب اليمن، فيما تحتضُن 

مدينتا الحديدة وصعدة مسريات مماثلة. 

كما تشـهد محافظات حّجــة، ريمة، إب، 
ذمار، البيضاء، تعز وتحتضن سـت سـاحت، 
الجوف، صباح اليوم االثنني، مسريات حاشدة. 

التعبغ غآّضـث أعمّغئ تداشر الةععد 
لطاتحغث واقجاظفار ظتع الةئعات 

لطرد سطى السثوان والتخار

 : خظساء
 دّشــنت وزارُة الرتبية والتعليم، أمس األحد، 
حملَة إعصار اليمن للتحشيد واالستنفاِر؛ تنفيذاً 

لتوجيهات رئيس املجلس السيايس األعىل. 
ويف التدشـني، أّكـد وزيـر الرتبيـة والتعليم، 
يحيى بدر الدين الحوثي، أهميّة تضافر الجهود 
واستشـعار الجميـع للمسـؤولية امللقـاة عىل 
عاتقهم يف التحشيد واالسـتنفار لرفد الجبهات 
باملال والرجال ذوداً عن حياض الوطن، ُمشـرياً 
إىل أهميّـة الحملـة يف ردع العـدّو الـذي صّعـد 
عدوانـه عىل مختلف املسـارات، ُمضيفاً «وجب 

الجهاد علينا يف مواجهة طواغيت العرص». 
وتطرق وزيـر الرتبية إىل أهميّـة دور الكادر 
الرتبـوي يف حشـد الجهـود وتوعيـة املجتمـع 
والتعبئـة العامـة يف مواجهـة قـوى الطغيـان 

والحفاظ عىل أمن واستقرار وسيادة اليمن. 

ولفت إىل أنه سـيتم تشـكيل لجـان مركزية 
ومحليـة عىل مسـتوى املحافظـات واملديريات 
الصمـود  وتعزيـز  العامـة  والتعبئـة  للحشـد 
والثبات حتى بلوغ النرص املؤزر، مشيداً بجهود 
وتضحيـات الـكادر الرتبـوي وثباتـه وصموده 
رغم الظروف االسـتثنائية الصعبة التي يمر بها 
اليمن، يف ظل استمرار العدوان الذي يدُخُل عاَمه 

ام.  الثاِمَن بعد أَيـَّ
من جانبه، اسـتعرض وكيُل الـوزارة لقطاع 
التدريـب والتأهيل، محمد غـالب، خطة الوزارة 
لحملـة إعصار اليمن يف التحشـيد واالسـتنفار 
والتعبئـة العامـة يف القطاع الرتبـوي املتضمنة 
أنشـطة عدة منها «تأهيل وبناء الكادر الرتبوي 
من إداريـني ومعلمني، تكثيف العمـل التوعوي 
الثقايف باملدارس، إقامة برامج توعوية وتعبوية، 
إعـداد مادة للتعبئة العامة، تفعيل الكشـافة يف 
مرحلـة التعليم األََسـايس واالهتمـام باملبدعني 

واملتميزين من الطالب». 

الاصى السفغَر الععلظثي وظاصح طسه أزطئ الئاخرة خاشر وصرخظئ المحاصات الظفطغئ:

طتاشر التثغثة لـ «املسرية»: افطُط املاتثة تظّخطئ سظ ُضـّض 
الاجاطاتعا وق ظسّعل سطى الاخرغتات دون الاظفغث السمطغ 
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الصطاع الختغ: اجامرار اتاةاز جفظ العصعد غثشع املساحفغات ظتع اإلغقق 

خظساء تسطظ تعصغع طثضرة تفاعط طع افطط املاتثة بحأن جفغظئ خاشر 

د. الثطغإ: التخار غعّثد تغاة 3 آقف اطرأة تاطض و500 ذفض غساصئطعط طساحفى السئسغظ حعرغًا
د. المروظغ: تط إذقع المظزمات افطمغئ والثولغئ سطى خطعرة العضع لضظ ق تعجث اجاةابئ

 : طاابسات 
جددت مؤّسسـاُت وهيئاُت القطاع الصحي 
التحذيَر من تداعيات اسـتمرار احتجاز سـفن 
املشـتقات النفطيـة من قبل تحالـف العدوان 
األمريكي السـعودّي اإلماراتي، َحيُث أصبحت 
العديـُد من املستشـفيات عىل وشـك اإلغالق، 
األمر الذي يهّدد حياة آالف املرىض وعىل رأسهم 
األطفـال والنسـاء، يف ظـل اسـتمرار الصمت 
األممي والدويل املخزي تجاه الحصار اإلجرامي 

املفروض عىل البلد. 
وأّكــد العديـد من مسـؤويل املستشـفيات 
ـة يف العاصمة صنعاء للمسـرية، أمس  الَخاصَّ
األحـد، أن املستشـفيات تواجـه خطر اإلغالق 

التام؛ بَسبِب انعدام الوقود. 
وقالـت الدكتـورة ماجدة الخطيـب، مديرة 
مستشـفى السـبعني لألمومـة والطفولة: إن 
انعـدام الوقود سـيؤدي إىل إغالق املستشـفى 
وسـيمثل ذلك «حكمـاً باملوت عـىل ثالثة آالف 
امـرأة حامـل، ومـا بـني 400 إىل 500 طفـل 

تستقبلهم حضانات املستشفى شهرياً». 
األمـم  «منظمـات  أن  الخطيـب  وأضافـت 
املتحـدة أوقفت نهائيٍّا دعـم الوقود هذا العام، 

ما أَدَّى إىل اشتداد األزمة». 
وليسـت هذه املرة األوىل التي ينكشـف فيها 
هـذا التخادم بـني املنظمات األمميـة وتحالف 
العـدوان يف ما يخـص افتعال أزمة املشـتقات 

النفطية، َحيُث كانت مؤّسسـة املياه والرصف 
الصحـي يف الحديـدة قد أّكــدت حدوث اليشء 

نفسه معها. 
إىل ذلـك، أوضـح مديـر عام مكتـب الصحة 
بالعاصمـة صنعـاء، الدكتور مطهـر املروني، 
للمسـرية أن هناك يف العاصمة صنعاء وحَدها 
ا، و529 مركًزا  87 مستشـفى حكوميٍّا وخاصٍّ
ا، وسبعة مصانع أوكسجني،  ا وخاصٍّ طبيٍّا عامٍّ
وتحتـاج هذه املرافق أكثـر من مليوني لرت من 
الديزل بشكل شهري.  وأّكـد أن «العرشات من 
نداءات االستغاثة ترد يوميٍّا من املستشفيات، 
ولكـن الوقود املتوفـر ال يغطـي 15 باملئة من 
حاجة القطاع العام والخاص؛ بَسبِب الحصار 

الخانق املفروض عىل البلد». 
وأوضـح أنه تـم إطـالع املنظمـات األممية 
ام عىل  والدوليـة من قبل وزارة الصحة قبل أَيـَّ
خطـورة اسـتمرار تحالف العـدوان باحتجاز 
سفن الوقود لكن «ال توجد مؤرشات إيجابية». 
وكان املتحـدث باسـم وزارة الصحـة أّكـد، 
الكلـوي  الغسـيل  أقسـام  أن  األول،  أمـس 
والعمليـات وحضانـة األطفـال باتـت مهّددة 
بالتوقـف عن العمل؛ بَسـبِب اسـتمرار انعدام 

الوقود. 
وأوضح أن هناك أكثر من ألفي طفل بحاجة 
إىل تنفـس صناعي، أصبحـت حياتهم مهّددة؛ 
بَسـبِب احتجـاز سـفن الوقـود ومنعهـا من 

الوصول إىل ميناء الحديدة. 

املستشـفيات  اتّحـاد  عـام  أمـني  وقـال 
ـة، الدكتـور نارص القادري للمسـرية،  الَخاصَّ
أمـس: إن انعـدام الوقود خلق مشـاكل كبرية 
وأعاق الكـوادر الفنية واإلداريـة واألطباء عن 
أن  وأوضـح  املستشـفيات.   يف  مهامهـم  أداء 
ة تحتاج  املستشـفيات واملراكز الطبية الَخاصَّ
مليون وِمئة ألف لرت من الديزل شهرياً، ُمشرياً 

إىل أن ما هو متوفر َحـاليٍّا ال يتجاوز 30 %. 
َوأََضــاَف القـادري أن املستشـفيات باتت 
عاجزة عن تشـغيل أجهزة طبية رئيسية، وأن 
اسـتمرار هذا املوضوع يدفـع نحو بحث خيار 
اإلغـالق، وهو ما سيشـكل مأسـاة إنسـانية 

كبرية. 
 

غدــٌإ جماعــريي وطآحــراُت 
اظفراجئ طآصَّائ

ومن املقّرر أن تخُرَج اليوَم االثنني، مسرياٌت 
صنعـاء  العاصمـة  يف  حاشـدٌة  جماهرييـٌة 
وعدد مـن املحافظاِت؛ احتجاجـاً عىل العقاب 
الجماعـي اإلجرامـي الـذي يمارسـه تحالف 
العدوان ضد الشـعب اليمني من خالل احتجاز 
سـفن املشـتقات النفطيـة يف البحـر األحمـر 

ومنعها من الوصول إىل ميناء الحديدة. 
ويؤّكـد الشـعار الرسـمي للمسـريات التي 
سـتخرج اليـوم عـىل أن احتجـاز املشـتقات 
النفطية قرار أمريكـي، وهو أَيْـضاً ما أّكـدته 

سـابًقا وسـائل إعـالم أمريكيـة وأعضـاء يف 
الكونغرس األمريكي. 

ويأتـي الخـروج الجماهريي أَيْـضـاً تأكيداً 
عىل دعم حملة «إعصار اليمن» التي أعلن عنها 
رئيس املجلس السـيايس األعىل مهدي املشاط، 
والتي تهدف إىل تحشـيد رسمي وشعبي واسع 

ملواجهة العدوان والحصار. 
وكان املتحدُث باسـم رشكة النفط اليمنية، 
عصـام املتـوكل، قال يف ترصيح، مسـاَء أمس 
إفـراج  ـُح  ترجِّ معلومـاٍت  هنـاك  إن  األول: 
تحالف العدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي 
عن سـفينتي وقـود بينهمـا سـفينة البنزين 
العـام  لالسـتهالك  املخصصـة  اإلسـعافية 
«قيرص» والتي قامت قوى العدوان باحتجازها 
ـام بعـد حصولها عىل ترصيـح لجنة  قبـل أَيـَّ

التفتيش األممية للوصول إىل ميناء الحديدة. 
ويعمد تحالف العدوان دائماً إىل إدارة أزمات 
الوقود التي يفتعلها من خالل السماح لكميات 
محـدودة من املحروقـات بالوصـول إىل ميناء 
الحديدة فقـط للتخفيف قليًال من األزمة، قبل 

أن يعود لتشديدها مجّدًدا. 
وغالبًا تتضمُن الشـحناُت التي يتم السماُح 
بوصولهـا إىل املينـاء، كميـاٍت تابعـًة للقطاع 
الخـاص، يحاول تحالـف العدوان اسـتغاللها 
إعالمياً للتغطية عـىل حقيقة إرصاره الواضح 
املخصصـة  الشـحنات  وصـول  منـع  عـىل 

لالستهالك العام. 

 : خاص 
أعلن عضُو املجلس السـيايس األعىل، محمد 
عـيل الحوثـي، توقيَع مذكرة تفاُهـم مع األمم 
املتحدة بشـأن السـفينة صافر، لتجنُِّب خطر 
ترسب النفـط منها إىل البحر األحمـر، يف دليل 
جديـد عىل انفتـاح صنعاء عـىل الحلول يف هذا 
امللف، بعكس ما تروج له دول العدوان ورعاتها 

الدوليني دائماً. 
وأوضح الحوثـي يف تغريدة عىل موقع تويرت 
أنـه «تم توقيع مذكرة تفاهم مع األمم املتحدة 
بشـأن سـفينة صافر، وبإذن الله يتـم العمل 
وتـرى النور حتـى تتجنب  وفقهـا مسـتقبالً 
سـواحل البحر األحمر أية كارثـة تنتج نتيجة 
الربيطانـي  األمريكـي  العـدوان  دول  تعسـف 
السـعودّي اإلماراتـي ومرتِزقتهـم وحصارهم 

عىل الجمهورية اليمنية». 
ولم يتـم اإلعالُن بعـُد عن تفاصيـل االتّفاق 
لكنـه يمثُل دليالً إضافياً عـىل جدية صنعاء يف 
البحث عن حلول عملية ألزمة السفينة صافر. 
وصنع تحالُُف العدوان األمريكي السـعودّي 

هذه األزمـَة منذ أعوام من خـالل منع وصول 
إىل  أَدَّى  مـا  لصيانتهـا،  املخصـص  املـازوت 
إصابتها بـأرضار حولتها إىل تهديد بيئي كبري، 
َحيُث سيسـبب تـرسب النفط منهـا إىل البحر 

كارثة واسعة النطاق. 
وحـاول تحالـُف العدوان والواليـات املتحدة 
األمريكيـة وبريطانيا اسـتخداَم هـذا التهديد 
كورقـة ابتـزاز ضـد صنعـاء من خـالل اتّهام 
األخرية بأنها ترفض صيانة السـفينة، لكن يف 
الواقع َفإنَّ العرقلة كانت تأتي دائماً من جانب 
تحالف العدوان واألمـم املتحدة، َحيُث كان يتم 
القفز عىل االتّفاقات املربمة مع صنعاء بشـأن 

الصيانة واستبدالها بخطط مشبوهة. 
وكانت صحيفة «املسـرية» قد نرشت سابًقا 
بالوثائـق  خاللهمـا  مـن  كشـفت  تحقيقـني 
مسـؤوليَة تحالـف العدوان عـن صناعة أزمة 
السـفينة صافـر وإرصاره عىل عـدم صيانتها 
السـتخدامها كورقـِة ابتـزاز وتضليـٍل للـرأي 
العام، كما كشفت الصحيفُة عن محاولة األمم 
املتحـدة الخروج عـن اتّفاق صيانة السـفينة 

وفرض خطة لم يتم االتّفاق عليها. 
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الخظاسئ تآّضـث ترخعا سطى 
تسعغض اظسغاب السطع والئدائع 
لطمتاشزات وطاابسئ ضئط افجسار

 : خظساء
أّكـد وكيُل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الداخلية، بسام الغرباني، حرَص 
الوزارة عىل تشجيع منتجي ومسـتوردي املواد الغذائية وتسهيل تدفق السلع 

وتعزيز املنافسة إليجاد تنوع يف السلع لوضع خيارات وبدائل أمام املواطن. 
وشـّدد الوكيـُل الغرباني يف اجتماع عقد، أمس، مع مسـئويل قطاع التجارة 
الداخلية عىل رضورة متابعة استمرار تدفق وترحيل السلع بكميات كافية إىل 

كافة أسواق الجمهورية مع ضبط أي تالعب باألسعار. 
ولفـت إىل أن وزارة الصناعـة خاطبـت مـدراء مكاتب الصناعـة والتجارة 
باملحافظـات واملديريـات للتنسـيق مـع املـوالت واملركـز التجاريـة إلقامـة 

مهرجانات وتقديم عروض تخفيضات وتكريم امللتزمني منها. 
وَحثَّ الوكيل الغرباني عىل تكثيف جهود الرقابة امليدانية للوزارة ومكاتبها 
للحفاظ عىل االسـتقرار التمويني يف األسـواق وضبط األسعار مع قدوم شهر 

رمضان. 
وأقر االجتماع تشـكيل لجان مشـرتكة من الوزارة ومكاتبهـا للرقابة عىل 

حركة انسياب السلع ومنع احتكارها. 

وصفئ اتاةاجغئ يف لظثن لطاظثغث 
باآطر السسعدّغئ سطى الغمظ 

وحسعب املظطصئ

 : طاابسات 
شـهدت العاصمُة الربيطانية لندن، أمس، وقفًة احتجاجية غاضبًة؛ للتنديد بالتآمر 

السعودّي عىل اليمن وبقية شعوب املنطقة. 
ورفـع الناشـطون الحقوقيون املشـاركون يف الوقفـة االحتجاجية أمام السـفارة 
السـعوديّة وسـط العاصمة الربيطانية لندن، الفتات وشـعارات تطالب بوقف التآمر 

السعودّي عىل شعوب البحرين واليمن والحجاز. 
وأّكـد املحتجون أن تنفيذ الوقفة االحتجاجية يأتي بالتزامن مع قرب دخول العدوان 
األمريكي السعودّي اإلماراتي عىل اليمن عامه الثامن عىل التوايل، وسط صمت وتخاذل 
وتجاهل املجتمع الدويل للجرائم اإلنسانية الفظيعة املرتَكبة بحق أبناء الشعب اليمني. 
وأشـاروا إىل السجل األسـود للنظام السـعودّي فيما يخص انتهاك حقوق اإلنسان، 
َحيُث تضج سـجونُها بآالِف املعتقلني السياسيني وسجناء الرأي واملدافعني عن حقوق 

اإلنسان. 

إظعاء صدغئ بأر يف إب بسث 10 أسعام طظ الثخعطئ 

 : إب
أنهـى ُصلـٌح قبَـيل بمحافظـة إب تقّدمه 
عضو مجلـس النواب، نعمـان الربح، قضية 
ثأر دامت عرش سنوات بني آل الصوطي بعزلة 
بني مبـارز بمديرية القفر، يف ظل اسـتمرار 
الجهود الشـعبيّة والرسمية والقبلية لتوحيد 

الصف اليمني والتفرغ ملواجهة العدوان. 
ويف الصلـح، أعلنـت أرسة املجنـي عليـه 

نعمـان محمـد الصوطي العفو عـن الجاني 
محمد عزيـز الصوطي؛ لوجـه الله وترشيفاً 
للحارضيـن واسـتجابة لدعـوة قائـد الثورة 
السـيد عبد امللك بدر الدين الحوثي، يف إصالح 
ووحـدة  والتسـامح  والتصالـح  البَـني  ذات 

الصف الوطني. 
وأشاد عضو مجلس النواب الربح بموقف 
أرسة املجني عليه نعمـان الصوطي يف العفو 
عـن الجانـي، والذي يعكـس أصالـة القبيلة 
اليمنية يف التسامح والتصالح والتوّجـه نحو 

العدّو الذي يستهدف الجميع دون استثناء. 
املشـايخ  بذلهـا  التـي  بالجهـود  ونـّوه 
والشـخصيات االجتماعيـة، لتقريب وجهات 
النظـر بـني آل الصوطـي وقبولهـم الصلـح 

وإغالق ملف القضية. 
وأهاب الـربح بقبائل وأبنـاء القفر تعزيز 
التكافـل  قيـم  وإشـاعة  الداخليـة  اللحمـة 
االجتماعي والتصالح وحل املشاكل والقضايا 
بطـرق ودية بعيـًدا عن الثـارات والرصاعات 

التي تعيق السلم املجتمعي. 

 : خظساء
أشـار وزيُر التعليم العايل، حسـني حازب، 
إىل أهميِّة إحياء هذه الذكرى الستنهاض فكر 
ومنهـج الشـهيد القائد ومرشوعـه الوطني 
للدفـاع عن السـيادة واالسـتقالل واالنعتاق 
مـن التبعية والتحّرر مـن الوصاية واالرتهان 

للخارج. 
ويف فعاليـة نّظمتهـا وزارُة التعليـم العايل 
والبحث العلمي والجهـات التابعة لها، أمس 
األحـد، بالذكـرى السـنوية للشـهيد القائـد 
حسـني الحوثـي، وتدشـني حملـة إعصـار 
اليمن يف مؤّسسـات التعليم العايل، استعرض 
الشيخ حازب مناقب الشـهيد القائد ورؤيته 
االسترشافية يف أبعاد ومؤامرات ومخّططات 
منه  العدوان األمريكي اإلرسائييل؛ استشعاراً 

ة.  للمسئولية والخطر املحدق باألمَّ
إدراكاً  أكثـُر  اليمنـي  الشـعب  أن  وأّكــد 
اليوم للمسـرية القرآنية التي ترفع كتاب الله 
وسنة رسوله وتصدح بكلمة الحق والصمود 
والثبـات يف مواجهة الطغاة والظاملني، منوًِّها 
إىل أهميّة حملة إعصار اليمن للتحشيد ورفد 
الجبهات باملال والرجال والعتاد وتوحيد كافة 
الجهود الرسـمية والشـعبيّة للدفاع عن أمن 
واسـتقالل الوطن وتحريره مـن دنس الغزاة 

واملحتّلني. 
فيمـا تطرق نائـُب وزيـر التعليـم العايل، 

الدكتـور عـيل رشف الديـن، يف الفعالية التي 
حرضهـا محافُظ مـأرب، عـيل طعيمان، إىل 
املـرشوع التنويري للشـهيد القائد املسـتَمد 
مـن القـرآن وقيمـه ومبادئـه التي شـكلت 
انطالقة لشـعاره يف مواجهة مرشوع أمريكا 
ونزعاتها  وأطماعها  والتوسعي  االستعماري 
يف املنطقـة يف ظـل رضوخ واستسـالم كامل 

ـة العربية واإلسالمية.  لألُمَّ
وأَشـاَر إىل مفاهيم ودالالت إحياء الذكرى 
السـنوية للشـهيد القائد واسـتلهام معاني 
الصمود والتضحية والبذل والعطاء يف سـبيل 
ترسـيخ القيم واملبادئ والُهــِويَّة اإليَمـانية 

التي جاء بها املرشوع القرآني. 
بـدوره، تطـرق وكيـل الـوزارة املسـاعد 
الشـهيد  درب  رفيـق  التعليميـة  للشـئون 
القائـد، فائـز البطـاح، إىل القيـم واملبـادئ 
اإليَمـانية التي كان يتحىل بها الشهيد القائد 
وتحمله املسـئولية يف زمن الصمت والخذالن 

ـة.  واالستسالم، تجاه الواقع املرير لألُمَّ
ـة من عزة ورفعة  ولفـت إىل ما تحّقق لألُمَّ
وكرامـة بعودتهـا إىل القرآن الكريـم وإحياء 
أهميّـة الوفاء  املـرشوع القرآنـي.. مؤّكــداً 
والسـري عـىل درب الشـهيد القائـد ونهجـه 

ومبادئه ومرشوعه القرآني. 

شغ شسالغئ ظزماعا وزارة الاسطغط السالغ إتغاًء لطثضرى السظعغئ لطحعغث الصائث:

الحغت تسني تازب: ظتظ بتاجئ قجاظعاض شضر وطظعب 
الحعغث الصائث لطثشاع سظ الثغظ والعذظ والسغادة والضراطئ

صئائض طةج بمتاشزئ خسثة تثّحـُظ تمطَئ «إسخار 
الغمظ» بصاشطئ طالغئ رشثًا لطةئعات

 : خسثة 
دّشــن أبنـاُء ووجهـاُء قبائـل مجـز 
بمحافظـة صعـدة، أمـس األحـد، حملَة 
واالسـتنفار  للتحشـيد  اليمـن  إعصـار 
ملواجهـة العـدوان األمريكـي السـعودّي 
اإلماراتـي، وذلـك بتقديـم قافلـة ماليـة 

للمرابطني. 
ويف وقفـة التدشـني وتسـيري القافلـة 
املاليـة التي تقدر بماليني الرياالت، أشـاد 
نائب رئيس مجلـس النواب رئيس اللجنة 
الرئاسـية للحملة باملحافظة، عبدالسالم 
هشـول، بالتفاعـل الكبري ألبنـاء املديرية 
مـع حملة إعصار اليمـن ملواجهة تصعيد 

الجيـش  انتصـارات  وتعزيـز  العـدوان، 
واللجان الشعبيّة يف مختلف الجبهات. 

من جانبه، أشـار مدير عـام املديرية، 
محمد هاشـم، إىل أن أبناء مجز سـبَّاقون 
لرفد الجبهات باملـال والرجال، والتصدي 
للعـدوان األمريكـي السـعودّي اإلماراتي 

ومرتِزقته. 
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 : طاابسات 
فّجر صحفيٌّ إرسائييلٌّ، أمـس األحد، قنبلًة 
وفضيحًة من العيار الثقيل بعد أن كشـف عن 
العالقة الوطيدة التي تربط الفاّر هادي املقيم 
يف فنـادق الريـاض منذ 7 سـنوات، بـ «جهاز 

املوساد» التابع للكيان الصهيوني. 
هآرتـس  صحيفـة  يف  الصحفـي  ونـرش 
اإلرسائيليـة، آموس هاريل، أمس، عىل موقِعه 
الشـخيص تفاصيَل املقابلة التـي أجراها مع 
يرسائيـل كاتـس، وزيـر خارجيـة االحتـالل 

اإلرسائييل األسبق. 

تحـدث  فقـد  هاريـل،  للصحفـي  ووفقـاً 
يرسائيـل كاتس عن معلومات رسية وخطرية 
حول سياسـات الكيـان الصهيونـي يف البحر 
األحمـر ودوره يف العـدوان عـىل اليمـن، منها 
العالقـات الوطيدة بني الفاّر هادي واملوسـاد 

اإلرسائييل. 
وقال وزير خارجية الكيان األسـبق رّداً عىل 
سؤال الصحفي اإلرسائييل بشأن العدوان عىل 
اليمن، بأنه ليس لدى إرسائيل حلفاء موثوقون 
يف اليمن، لكن عالقة الكيان الصهيوني وطيدة 
مع الفاّر هادي، عىل الرغم من أنه ليس قادًرا 

عىل قيادة الحرب ضد صنعاء. 

َد التأكيَد عىل هيمنة الكيان الصهيوني  وَجدَّ
عىل البحر األحمر، موضًحا أن الحرب يف اليمن 
هي حـرب اإلمارات والسـعوديّة عـىل اليمن 
قبـل أن تكـون حربـاً إقليمياً، ُمشـرياً إىل أن 
مصدر القلـق الوحيد للكيان يف البحر األحمر 
هو تقويـة «أنصار اللـه» يف املنطقة، وينتج 
هـذا األمر أَيْـضـاً عن عدم كفـاءة الحكومة 

ة محمد بن سلمان.  السعوديّة وَخاصَّ
وأَشـاَر إىل أن «التسليَح السـعوديَّ تحّقق 
نتيجـَة دعـم الجيـش اإلرسائيـيل العملياتي 
للريـاض، وهـذا مـا يدركـه جميـع القـادة 

العسكريني». 

 : طاابسات 
تواصل العديُد من وسائل اإلعالم الدولية َفْضَح انتهاكات تحالف العدوان 
األمريكي السـعودّي اإلماراتي يف اليمن املتواصل منذ 7 سنوات، َحيُث أّكـد 
موقع غربي أن العدواَن األمريكي السعودّي اإلماراتي قام بمذبحة حقيقية 
للسـكان، لكنه لم يتمّكن من تغيري مسـار الحرب كما ادعى قادة الخليج، 

بل عىل عكس من ذلك، فقد فشل فشالً عسكريٍّا ذريعاً. 
وقـال موقع «إن آرNR» اإلسـباني يف تقرير نرشه، أمـس: «إن الهجوم 
العسـكري يرتكز اآلن عىل السـيطرة عـىل محافظة مـأرب، وهي منطقٌة 
رئيسـيٌة غنيٌة بالنفط، َحيُث يركِّـُز الغرُب والتحالُُف السـعودّي اإلماراتي 
هجوَمهـم العسـكري بالكامـل ضد قـوات صنعـاء»، مبينًا أن واشـنطن 
ضاعفت الدعَم العسكري لحلفائها يف تحالف العدوان، يف وقت يستمر فيه 

الحصار البحري والجوي الذي تفرُضه السعوديُّة عىل السكان اليمنيني. 

ولفت املوقع إىل أن بعَض املعدات الحربية التي تسـتخدمها السـعوديّة 
ورشكاؤهـا يف التحالـف العدوانـي هـي مـن صنـع إسـبانيا، موضًحا أن 
الحكومة اإلسـبانية تأجج الحرب رغم حديثها عن السـالم، ُمضيفاً أن يف 
الفرتة من 2015 إىل يونيو 2021، سـمحت إسـبانيا بتصديِر األسـلحة إىل 
السـعوديّة واإلمارات بمبلغ يزيد عـن 2300 مليون يورو، وهو مبلغ يصل 
إىل مـا يقـرب مـن 2700 مليون يورو عنـد ضم أعضاء آخريـن يف تحالف 

العدوان املشاركني يف الحرب عىل اليمن. 
وبنيَّ موقُع «إن آرNR « اإلسباني «أن يف العام املايض، ضغطت الرياض 
عـىل فريق الخرباء البارزين املعني باليمن َحيُث كانوا املسـؤولني عن رصد 
انتهاكات حقوق اإلنسان يف اليمن، ويف الوقت الحايل ال توجد مراقبة دولية 
لالنتهاكات امُلسـتمّرة ضد حقوق اإلنسـان»، ُمشـرياً إىل أن الشعب اليمني 
يعاني من أخطر األزمات اإلنسانية يف العالم، َحيُث وقد قام تحالف العدوان 
تقـوده السـعوديّة بتدمـري اليمـن، منوًِّهـا إىل أن جماعة اإلخـوان «حزب 

اإلصـالح» حليف الفاّر هـادي والخائن طارق عفاش ابن شـقيق الرئيس 
السابق، أَيْـضاً أطرافاً فاعلة يف هذه الكارثة اإلنسانية. 

َوأََضــاَف أنـه «منذ مارس 2015، شـهد اليمُن انتشـاَر الفقر والبؤس 
والتـرشد الجماعـي ونـزح أكثر من أربعة ماليني شـخص مـن ديارهم يف 
جميع انحـاء البلد، كما قتل اآلالف من املدنيني وعانى اآلالف من األمراض 
مثل الكولريا التي تشكل تهديداً ُمستمّرا، باإلضافة إىل أن اآلالف من الناس 
يفتقرون إىل إْمَكانية الحصول عىل الخدمات األََساسية مثل الصحة واملياه 

الصالحة للرشب». 
وقّدر املوقُع اإلسباني يف تقريره أن أكثَر من 40 ألف شخص من املدنيني 
لقوا حتَفهم جراء الحرب عىل اليمن، سـواء بشكل مبارش؛ بَسبِب القصف 
أَو غـري مبارش؛ بَسـبِب الحصار وانتشـار األمراض واألوبئـة ونقص مياه 
الـرشب والجـوع، موضًحا أن عـدد األشـخاص الذين يعانـون من نقص 

التغذية يف اليمن بلغ خمسة ماليني شخص. 

شغ شدغتئ طظ السغار البصغض تآّضـث تصغصئ رساة السثوان سطى الغمظ:

ختفغ «إجرائغطغ» غضحُش الثوَر الخعغعظغ يف دسط السثوان وطرتجصاه

تصرغر إجئاظغ: الاتالش شحض يف الغمظ تارضًا وراءه 40 ألش صاغض طظ املثظغني

طرتجصئ «إجراطغعن» غصعطعن 
بعثم وإتراق أتث املسالط 

اإلجقطغئ الاارغثغئ يف املثاء
 : طاابسات 

أقدمـت عناُرص إجراميٌة تابعٌة ملا يسـمى تنظيـم (القاعدة)، أمس 
األحـد، عىل هـدِم وإحراِق أحـد املعالم اإلسـالمية التاريخية يف مديرية 

املخاء بمحافظة تعز. 
وكشـفت مصـادُر محليـة، أن مجموعًة مـن العنـارص اإلجرامية 
املواليـة لالحتـالل اإلماراتـي واملجندة ضمـن صفوف الخائـن طارق 
عفـاش يف املخاء اقتحمت قبة «الرفاعي» التاريخية يف منطقة النجيبة 
بضواحي مديرية املخاء، وعبثت بمحتوياتها، قبل أن تقوم بهدم القبة 

وحرق رضيح ومرقد «اإلمام الويل أحمد عيل الرفاعي». 
مـن جانبهم، نـّدد أهايل املنطقـة بجريمـة التكفرييـني والعنارص 
اإلجرامية التي يحتضنُها املرتِزُق طارق عفاش، يف هدم املعالم والرموز 
الدينية واملعالم التاريخية، التي يعود تاريخها إىل القرن الثالث الهجري 

يف مديرية املخاء. 
وتتكّرُر يف املحافظات واملناطق املحتّلة جرائُم االعتداء عىل املسـاجد 
التاريخيـة واملـزارات واملعالـم اإلسـالمية والتاريخية، َحيُث سـبق أن 
قامـت العنـاُرص اإلجرامية بتفجرِي أرضحة ومسـاجد تاريخية يف تعز 
ولحـج وحرضموت، فيما يشـار إىل أن االحتالل اإلماراتي يقوم بتجنيد 
العنـارص اإلجراميـة التابعة ملا يسـمى تنظيمي «القاعـدة وداعش»، 
وفتـح مراكز تدريـب لهم يف املحافظـات الجنوبية املحتّلة وإرسـالهم 

ة جبهات الساحل الغربي.  للعديد من الجبهات َخاصَّ

سظاخر طظ «الصاسثة» تثاطُش أذئاًء أجاظَإ يف تدرطعت 

صاطى وجرتى يف احائاضات 
سظغفئ بني شخائض املرتجصئ 

يف سثن

تةار غاضئعن غشطصعن طظفث 
حتظ باملعرة اتاةاجًا سطى رشع 

الرجعم الةمرضغئ

 : طاابسات 
اختطفـت عنارص ما يسـمى تنظيـم القاعدة 
اإلجرامـي، أمـس، موظفـني أمميـني يف مديريـة 
القطـن بمحافظة حرضموت، وذلـك بعد أقل من 

شهر عىل اختطاف موظفني أمميني يف أبني. 
مسـلَّحي  َفـإنَّ  إعالميـة،  مصـادَر  وبحسـب 
العـدوان  لتحالـف  املوالـني  التكفـريي  التنظيـم 
السعودّي اإلماراتي، اعرتضوا سيارة تابعة ملنظمة 
«أطبـاء بال حـدود» يف منطقة الخشـعة بمديرية 
القطن، َحيُث قاموا باختطاف اثنني من موظفيها 
يحمـل أحدهما جنسـية أملانية واآلخـر بلجيكية، 
فيمـا تحدثت مصادر أُخـرى أن املوظَفني يحمالن 

جنسية بريطانية ومكسيكية. 
وبيَّنـت املصـادُر أن عمليـة االختطـاف جاءت 
عد سـاعات مـن لقـاء املرتـِزق فرج البحسـني، 
املعنيَّ كـ»محافظ حرضمـوت» من قبل العدوان، 
بـ»املبعـوث األمريكـي» لينـدر كينج، الـذي يزور 
شـبوة وحرضمـوت للرتتيـب لعملية نهـب الغاز 

والنفط اليمني لتعويض الغاز والنفط الرويس. 
وتأتـي هـذه العمليـُة بعد أقـلَّ من شـهر عىل 

تنفيذ عملية مماثلة قامت بها عنارص ما يسـمى 
القاعـدة يف 12 فرباير املايض، تمّكـن اإلجراميون 
خاللها مـن اختطاف خمسـة موظفـني أمميني، 
هـم «مدير مكتـب األمن والسـالمة التابـع لألمم 
املتحـدة البلغاري آكم سـوفيول، واملنسـق األمني 
مازن باوزير، واملنسـق الخاص محمـد املليكي»، 
إضافـة إىل 2 مرافقـني، تـم اعـرتاض طريقهـم 
واختطافهم بقوة السالح أثناء مرورهم يف منطقة 

بني الخديـرة ومودية بأبني املحتّلـة، وقد ارتفعت 
رشوُط التنظيـم اإلجرامي لإلفراج عن املعتقلني يف 
أبـني إىل دفع مبلغ 5 ماليـني دوالر، يف حني يتأّكـد 
للجميـع أن العناَرص التكفرييـة اإلجرامية تحظى 
بحرية تنقل واسعة يف املحافظات املحتّلة، وذلك يف 
إطار االحتياج األمريكي السـعودّي اإلماراتي للزج 
بهم يف املعـارك التي يخوُضها العدواُن ضد الجيش 

واللجان الشعبيّة. 

 : طاابسات 
أّكــدت وسـائُل إعـالم مواليـة للعـدوان أن انفجاراٍت 
عنيفًة هـزَّت مدينة عدن املحتّلة، أمس األحـد، تزاُمناً مع 
وصول ممثلة النازحني يف األمم املتحدة، املمثلة األمريكية، 

إنجلينا جويل. 
ولفتـت إىل أن َدِويَّ انفجـارات هائلـة وقعت يف محيط 
«قسـم رشطة دار سـعد»، إثر هجوم مسـلح عىل القسم 
من قبل ميليشيا مسلحة تابعة ملا يسمى املجلس االنتقايل 
التابعـة لالحتالل اإلماراتـي، مبينة أن اشـتباكات عنيفة 
اندلعت بني أفراد الرشطة وامليليشيا املرتِزقة عقب الهجوم 

املسلح. 
وأوضحـت املصـادُر أن االنفجاراِت أسـفرت عن مقتل 
وإصابة أربعة من عنارص قسـم رشطة مديرية دار سعد، 

يف حصيلة أولية. 

 : طاابسات 
ني، أمس األحد، منفذَ شـحن الحدوديَّ مع سـلطنة ُعماَن؛  أغلق العرشاُت من املحتجِّ
احتجاجاً عىل الرسـوم الجمركية الجائرة عىل التجار التـي أقرتها حكومُة الفاّر هادي 
قبل أشـهر، مؤّكـدين عىل مواصلة إغالق املنفذ واالسـتمرار يف االعتصام املفتوح حتى 
تحقيـق كافـة مطالبهـم املتمثلة يف عـدول حكومـة املرتِزقة عن قرارها برفع رسـوم 
الجمارك إىل ما يقارب ٪300، بعد أن انعكسـت عىل األوضاع التجارية واالستثمارية، يف 

ظل استمرار العدوان والحصار الخانق الذي يستهدف الشعب اليمني. 
ورفع التجار الغاضبون املحتجون أمام منفذ شـحن، الفتاٍت تجسد معاناِتهم جراء 
تلك القرارات التي يصفونها بالجائرة، بعد تنفيذهم وقفات احتجاجية خالل األسـابيع 

املاضية. 
وكانـت حكومة الفنـادق قد رفعت سـعر التعرفـة الجمركية يف أغسـُطس 2021، 
مـن 250 - 500 ريـال يف كافة املوانـئ واملنافذ الجمركية، األمر الـذي اعتربه مراقبون 
اقتصاديون عمليًة ممنهجًة تضاعُف من اسـتهداف وتجويع أبناء الشـعب اليمني، إىل 

جانب تدمري االقتصاد وانهيار العملة الوطنية أمام بقية الُعمالت األجنبية األُخرى. 
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املسرية | أيمن قائد
حـّدد املـرشوُع القرآني للشـهيد القائد 
السيد حسـني بدر الدين الحوثي مساراٍت 
ـِة وإنقاذهـا من  واضحـًة للنهضـة باألُمَّ
األفكار الخاطئة والعقائد الباطلة، ووضع 
أُُسسـاً حكيمـة عىل ضوء القـرآن الكريم؛ 
مختلـف  عـىل  العمـيل  الجانـب  لتفعيـل 

املجاالت. 
ويعتـرب املـرشوع القرآني واسـع األفق 
وعاملـي النظرة، ورؤيته وخلفيته الثقافية 
الـيشء األََسـايس فيـه؛ لذلـك نجـد هـذا 
املرشوع يتوافق مع من وصفهم الرسـول 
-صلـوات اللـه عليـه وعـىل آلـه- بأهـل 
اإليَمــان والحكمة، وقد التفـوا حول هذا 
املرشوع العظيم؛ كونه يتالءم مع فطرتهم 

وُهــِويَّتهم اإليَمـانية. 
لقـد اسـتطاع الشـهيد القائـد أن يقدم 
قراءة شـاملة نموذجيـة للواقع من خالل 
املرشوع القرآنـي كمنهج للحيـاة ينهض 
باألمـة، ويعيـد بناءهـا ويحّصنهـا ضـد 

األخطـار املحدقـة بهـا ويسـتعيد رؤيتها 
ملسـئولياتها  ويسـتنهضها  ولآلخر  لذاتها 
بـل  وحسـب  عدوهـا  مواجهـة  يف  ليـس 
ولدورهـا الرسـايل والحضـاري الحقيقي 

وامُلغيَّب يف هذه الحياة. 
لقـد جـاء هـذا املـرشوُع يف مرحلة من 
أخطر املراحل يف حلقات مسلسل املؤامرات 
األمريكية اإلرسائيلية للسـيطرة الشـاملة 
منظمـة  خطـوات  وفـق  املنطقـة  عـىل 
ومدروسـة، وكانـت املرحلـة التي هي من 
أخطـر املراحـل، َحيـُث توّجـهـت أمريكا 
بكل ثقلها وقدراتهـا وإْمَكاناتها عىل نحو 
غري مسـبوق، وتَحّركت يف ُكـّل االتّجاهات 
الحتالل املنطقة العربية تحت هذا الغطاء. 
كل ذلـك جعـل الشـهيد القائد يسـارع 
ــة، َحيُث  يف تقديـم املـرشوع القرآني لألُمَّ
كانـت املرحلـة تقتـيض وجـود مثـل هذا 
الـدور، فاملـرشوع كان نتـاج استشـعار 
ـة، الذي  املسؤولية واالنتماء اإليَمـاني لألُمَّ
ال يسـمح بالسـكوت تجاه الخطـر الكبري 
والـرش املحـدق باألمـة والفسـاد واملنكر 
الذي يجعلهـا تخرس ُكــلَّ يشء: حريتَها، 

واستقالَلها وأمنَها. 
ويـرى العلمـاء والثقافيـون أن وجـود 
املـرشوع القرآني يف هـذه املرحلة من أهم 
أسـباب صمود الشـعب اليمني طيلة هذه 
الفرتة أمـام العدوان األمريكي السـعودّي 
اإلماراتي ومؤامراته التدمريية ومخّططاته 

الصهيونية. 
 

طحروٌع ظعدعي
ويؤّكـد الناشـط الثقايف األُسـتاذ يحيى 
قاسـم أبـو عواضـة أن مـا حصـل عليه 
شعبنا اليمني من اإلنجازات واالنتصارات 
عىل ُكـّل املستويات ومواقفه املرشفة من 
ــة بكلها ويف املقدمة القضية  قضايـا األُمَّ
الفلسـطينية كثمرة مـن العمل باملرشوع 

القرآني الذي قدمه الشهيد القائد. 
ويقـول: إن الشـهيد القائد حسـني بدر 
الديـن الحوثي –ِرْضـَواُن اللـِه َعَليِْه- قّدم 
القرآن الكريم يف واقع العمل وأنه لم يقدم 
املـرشوَع القرآني بعيًدا عـن الواقع العميل 
ويطبعهـا  ويكتبهـا  يصيغهـا  كرؤيـة  أَو 
هنـاك  لتبقـى  املكاتـب  إىل  يرسـلها  ثـم 
حبيسـَة األدراج وتُباُع للتـداول املحدود ثم 
يذهب ليسـرتيَح ويسـرتخَي ويتنّصَل عن 
املسـؤولية، ال، ُمشـرياً إىل أن هنـاك الكثري 
من الكتّاب َواملنّظرين قد يُنَظِّر رؤيًة معينة 
ويقـدم فكـرًة معينًة يكتُبُهـا ويطبعها أَو 
يلقيها ويقدمهـا، وينتهي األمـر عند هذا 
الحد، أما الشـهيد القائد فـال، بل قدم هذا 
املـرشوع القرآنـي إىل الواقـع، وتَحـّرك به 
كمـرشوٍع عميل أحـدث به تأثـرياً وتغيرياً 
وزلزل به واقعاً، غرّي بالقرآن الكريم تغيرياً 
َكبرياً بدءاً من التغيري الثقايف، من التغيري يف 
واقع النفوس، متبعاً أنه تَحّرك به وبنى به 
ـًة تَحّركت عىل أََساسـه، وهذا املرشوُع  أُمَّ
القرآنـي العظيـم الـذي تَحّرك بـه وقدَّمه 
ــة يف مقـام العمل يف مقـام املوقف يف  لألُمَّ

امليدان يف الساحة. 

سـلكها  التـي  الطريقـَة  أن  ويضيـف 
ـُس للعودة إىل  الشـهيُد القائُد هي أن يؤسِّ
القـرآن الكريـم ليكون فـوَق ُكــّل ثقافة 
فـوق ُكـّل فكـر فوق ُكــّل رمـز، وعمليٍّا 
نقـد األشـياَء الكثـرية حتى عىل مسـتوى 
املذهب الـذي ينتمي إليـه أي يشء يخالف 
القرآن الكريم، أّسـس ألن يكون محل نقد، 
أي يشء يخالـف النـص القرآني، وأن نعّلم 
اآلخرين كيف يتعاملون مع القرآن الكريم 
عىل هذا األََسـاس ليجعلوا القـرآن الكريم 
حاكماً عىل ما بني أيديهم من ثقافة وفكر 
وأسس، متبعاً أن املرشوع القرآني مرشوع 
ــة لتكون يف مسـتوى  نهضـوي يبني األُمَّ
مواجهة االخطار والتحديات ويرتتب عليه 
التَحـّرك إىل األعـىل مـن حالـة الصمت إىل 
املوقف ومن القعـود إىل القيام واىل التَحّرك 
وتقديـم املقومات الالزمـة للنهضة باألمة 
وانتشـالها مـن واقـع الوهـن والضعـف 

والعجز والتخلف.

المحروع الصرآظغ لطحعغث الصائث.. 

رؤغئ ظعدعغئ وطحروع ساملغ حاطض

  ظاجغ: المحروع 
الصرآظغ غتِمُض شغ ذغاته 

الظصاَط المحارضئ الاغ 
ــئ  غطاشُّ تعلعا أبظاُء اُفطَّ

بمثاطش تعّجـعاتعط 

  أبع سعاضئ: الحعغث 
الصائث صّثم طحروسًا 

سزغمًا غمبض ذعَق 
الظةاة لطئحرغئ
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ويقول أبو عواضة أن من أهم السـمات 
للمـرشوع أنه تصحيحي، ُمشـرياً إىل أن يف 
معظـم الدروس واملحـارضات التي قدمها 
الشهيد القائد -ِرْضـَواُن اللِه َعَليِْه- تناول 
الكثريَ مـن املفاهيم املغلوطة سـواًء منها 
ما كان سـائداً يف داخل الطائفة الزيدية أَو 
خارج طائفته بشـكٍل عام، مبينًا أنه ليس 
نقـداً مُلَجـّرد النقد وليـس من باب التهّجم 
أبداً وال االحتقار أبداً وال لهدف اإلساءة إنما 
لهدف التغيري لهدِف تصحيح الواقع لهدف 
إصالح الوضع السـيئ الذي هو يسء -كما 

ــة.  قلنا- باإلجماع ووصلت إليه األُمَّ
ويشري إىل أنه مرشوٌع تنويري يقدم وعياً 
ويصنع وعيـاً عاليًا وبصائـَر تجاه الواقع 
واملسـئولية واألحـداث واملتغـريات، وأنـه 
أَيْـضـاً مـرشوٌع أخالقـيٌّ وقيمي مرشوع 
ــة من  أخـالق وقيم يهـدُف إىل إعـادة األُمَّ
جديد إىل قيمها وأخالقها القرآنية، ُمضيفاً 
أنـه مرشوع واقعي، مـن َحيُث أنه يالمس 
الواقع ويقّدر الواقع يرسم، معالم واقعية 
ــة أن تتَحّرك فيهـا من نفس  يمكـن لألُمَّ
الظرف الذي هي فيه ويرتقي بها إىل األعىل 

خطوًة خطوة ودرجًة درجة وهكذا. 
كمـا أن من إنجـازات املـرشوع القرآني 
الـذي قدمـه الشـهيد القائـد هـو تأصيُل 
ة  الُهــِويـَّ وهـي  الجامعـة  ة  الُهــِويـَّ
اإلسـالمية، يف مواجهة مسـاعي طمسها 
وإبـراز الُهــِويَّات الجزئية الطائفية منها 

والسياسية والجغرافية. 
ويؤّكـد أبو عواضة أن ُكـلَّ هذا املميزات 
جعلـت املـرشوع القرآني يتجـاوز الحدود 
الجغرافيـة لبلدنا اليمـن ليكون محطَّ أمل 
لكل مسـتضعفي أمتنـا اإلسـالمية ولكل 

مستضعفي العالم. 
 

جثوائغئ املحروع
لقد أثبت املرشوع القرآني، منذ انطالقته 
جدوائيتـه ونجاحـه، بالرغم مـن ُكـّل ما 
واجهـه مـن تحديـات، ورغـم أنـه تَحّرك 
باإلْمَكانـات املتواضعـة واملتوفـرة للذيـن 

ينطلقون يف إطاره. 
ويوضـح نائـب رئيـس هيئـة األوقاف 
واإلرشـاد، فواد ناجي، أن ِرسَّ اسـتمرارية 
مرشوع الشهيد القائد هو امتداُده من الله 
سـبحانَه وتعـاىل، فهو من القـرآن الكريم 
الـذي مكتـوب لـه البقـاء واالسـتمرارية 
والغلبة، ُمشـرياً إىل قول اللـه تعاىل (َويَأْبَى 
اللَّـُه إِالَّ أَن يُِتمَّ نُوَرُه) وقوله (ِليُْظِهَرُه َعَىل 

يِن ُكلِِّه).  الدِّ
ويضيـف أن املـرشوع يحمـل يف طياته 
ا من توجيهات  أُُسَس البقاِء؛ كونه مستمدٍّ
الله سبحانه وتعاىل، باإلضافة إىل أنه يحمُل 
عنـاَرص القوة التي هي القيـادة الحكيمة 

واملنهج املستمد من الله واألمة. 
ويـرى أن ِرسَّ التفات اليمنيني حول هذا 
املرشوع هـو صوابيته وجدوائيته واتّفاقه 
مـع ما وصفهـم به الرسـول بأنهـم أهل 
إىل أن هـذه  اإليَمــان والحكمـة، ُمشـرياً 
املالمح تتشـكل بهذه املسرية القرآنية التي 
جاءت لتعيد للشـعب ُهــِويَّته ودورهم يف 
نرصة اإلسـالم والدفاع عن الدين كما كان 

أجدادنا من األوس والخزرج. 
ويقول ناجي: إن اتسـاع نطاق املرشوع 

القرآنـي إىل الخـارج؛ ألَنَّه مـرشوع عاملي 
هـي  املسـرية  وهـذه  اإلسـالم  مـرشوع 
مسـرية القـرآن وهـي للعالم ُكــّل العالم 
وهي لـم تتأطر بإطـار طائفـي أَو نطاق 
جغـرايف وإنمـا شـاملة بشـمولية القرآن 
وعامة بعامية اإلسـالم، إضافة أنه يحمُل 
يف طياتـه النقاَط املشـرتكة التي يمكن أن 
ــة بمختلف  يلتفَّ حولهـا ُكـلُّ أبنـاء األُمَّ
توّجـهاتهم ويمكن أن تشكل هذه املسرية 
ــة والقواسـم  نقطة الوصل بني أبناء األُمَّ
املشـرتكة التـي يمكـن االتّفـاق واالتّحاد 
عليها لالنطالق بمرشوع إسالمي يف جميع 

املناطق اإلسالمية والعربية 
 

ساملغ حاطض 
الرتبيـة  وزارة  وكيـل  يقـول  بـدوره، 
والتعليم، محمد غالب: إن املرشوَع القرآني 
وأثَره يف امليدان هو الشـاهُد الَحقُّ والكبريُ 
عـىل عظمـة هـذا املـرشوع الذي أّسسـه 
الشـهيد القائد حسـني بدر الدين الحوثي 
-ِرْضــَواُن اللـِه َعَليِْه- وانطلـق به وحمل 
روحيتَه وجّسد قيمه ومبادئه ثم كان بحق 
شـهيد القرآن، وقد أرىس قاعدَة (عني عىل 
القرآن وعـني عىل األحداث)، حتى نتصفح 
األحـداث برؤيـة القـرآن فنقـف موقفـه 
ونتَحـّرك بحركتـه حتـى نحّقـق الرعاية 
اإللهيـة والنـرص والتمكني، ُمشـرياً إىل أن 
املرشوَع القرآني جاء بالُهــِويَّة اإليَمـانية 
والعنـوان الجامع لبناء الفـرد واملجموع، 
وانطلـق -ِرْضـَواُن اللِه َعَليِْه- من القضية 
الفلسـطينية التـي قـرأ مسـتقبلها بنور 
اللـه فوجد زعمـاَء العـرب يهرولون نحو 
التطبيع والوالء لإلرسائيـيل وبيع القضية 
ـة ودّشـن هذا املرشوع بأول  املركزية لألُمَّ
محـارضة كانت تحت عنـوان يوم القدس 
العاملي، ومن ثَمَّ انتقـل إىل توضيح وتبيني 
طبيعة الـرصاع بيننا كأمة مسـلمة وبني 
أعدائنا أهل الكتاب وَمن توالهم، ثم صّحح 

حالـَة االنحراف يف الـوالء والعداء، ومن ثم 
شـدَّ الناس إىل الله تعاىل من خالل سلسلة 
دروس معرفة الله، ولذلك أسـتطيع القول 
إن الشـهيد القائد سيدي حسني -ِرْضـَواُن 
اللِه َعَليِْه- أصبـح أيقونة األحرار يف العالم 

وعلم املجاهدين وقائد املؤمنني. 
اسـتمرارية  ِرسَّ  أن  غـالب  ويؤّكــد 
مـرشوع الشـهيد القائـد -ِرْضــَواُن اللِه 
َعَليْـِه- كونه نـوراً من نـور القـرآن؛ ألَنَّه 
تمحـور حـول النـص القرآنـي ثـم تَحّرك 
ا ضمـَن الوظيفة األََساسـية للقرآن  عمليّـٍ
الكريم؛ باعتبَاره كتاَب هداية ال تؤثر عليه 
املتغـريات فهو يهدي للتي هي أقوم، ورّكز 
عىل حاكمية القرآن وهيمنته الثقافية أمام 
الخطرية،  واأليديولوجيات  الثقافـات  ُكـّل 
لريبَط القـرآن بقيومية الحـي القيوم الله 
ربِّ العاملـني؛ ولذلك قال: نحن عندما ندعو 
للعـودة الصادقة إىل القـرآن فألننا نعلُم أن 
وراء القرآن من أنـزل القرآن..، ولذلك نجد 
أن رسَّ اسـتمرارية املـرشوع القرآنـي هي 
من اسـتمرار القرآن الكريم قال تعاىل (إِنَّا 
نَْحُن نَزَّْلنَا الذِّْكـَر َوإِنَّا َلُه َلَحاِفُظوَن)؛ ألَنَّنا 
عندمـا نعود إىل القرآن الكريم نعود إىل الله 

جل شأنه. 
وأمـا رس التفاف اليمنيني حول املرشوع 
القرآنـي َوأَيْـضـاً اتسـاع نطاقـه للخارج 
يقول غالب: إن هذا املرشوع القرآني ليس 
تََرًفا فكريٍّا وال فلسـفة نظرية بل هو ذكٌر 

للعاملني ملن شـاء أن يسـتقيم، وهنا ال بُـدَّ 
أن نتطـرَق إىل أن املجتمـع اليمني مجتمع 
متدين لكنه اسـتُهدف يف عقيدته وثقافته 
وفكـره وبزحـٍف كبـري مـن قبـل الفكـر 
ـابـي املقيـت واملجـرم عـىل املناهج  الوهَّ
الدراسية والخطاب الديني وكافة الجوانب 
الحياتيـة وهجمـه رشسـة أمريكية، لكن 
بجاذبية املرشوع القرآني وجماله وكماله 
وقوته وأثره التي أّكـد عليها الشهيد القائد 
-ِرْضــَواُن اللـِه َعَليِْه- وبها تَحـّرك مرّكزاً 
عىل خلق الوعي منطلًقا من مبدأ «البصريَة 
د رأَس القضية  البصـرية ثم الجهـاد»، َفنـَّ
ــَة أصبحت ضحيَة  والحقيقة وهي أن األُمَّ
ثقافـات مغلوطـة وعقائد باطلـة جاءت 
مـن خارج الثقلني كتـاب الله وعرتة النبي 
املصطفى صـىل الله عليه وآله وسـلم من 
جهة، ومـن جهة أُخرى نفـور عن القرآن 
والذي بـدوره َوّلـد أزمَة ثقـة بالله، فكان 
بحق مبعوثاً إلهيـاً لحلحلة األزمة القائمة 
ــة وربها، فمكنّه الله من إعادة مد  بني األُمَّ
ــة وخالقها فوجدنا  جسور الثقة بني األُمَّ
ا َعَليْنَا  عهد الله لعباده املؤمنني (َوَكاَن َحقٍّ
نَـْرصُ اْلُمْؤِمِنـنَي)، فرأينا اليـوم ومنذ بدء 
العـدوان األمريكـي السـعودّي اإلرسائييل 
اإلماراتـي ومن تورط معهم يف خيانة البلد 
كيف حّقق اللُه سـبحانَه عىل هذه األحزاب 
االنتصارات عىل املسـتوى الخارجي فغرق 
األمريكـي وقيض عـىل عتاِده العسـكري 
وعـىل املسـتوى الداخـيل، رأينـا التصنيع 
العسـكري والبنـاء االقتصـادي والتكافل 
االجتماعي والتضحيات والبذل والعطاء يف 

سبيل الله. 
ويواصـُل حديثَـه أن الشـهيد القائد هو 
من أّسـس ملـرشوع عاملي يسـتمد عامليته 
من عاملية اللـه رّب العاملني وعاملية القرآن 
الكريم الذي هو ذكٌر للعاملني وعاملية رسول 
الله الذي هو رحمة للعاملني وعاملية املهمة 
ـة املؤمنة  التـي أوكلها اللـه سـبحانه لألُمَّ
ـة أُخرجت  املسلمة قال تعاىل (كنتم خري أُمَّ
للناس)، فاتسـع نطاق هذا املرشوع بقوة 
اللـه ومنّـه وفضله ليصبـح اليـوم عامليٍّا 
والكل متلهف ملعرفة رس هذا املرشوع وهو 
يواجـه أكرب وأبشـع عـدوان َفـرز الجانب 
العربي إىل خبيث وطيب، ولألسـف ما أكثَر 

الخبيَث، لكن الله غالب عىل أمره. 
 

غظسةُط طع الُعــِعغَّئ 
وللمـرشوع القرآنـي مميـزاٌت عظيمة، 
أبرزها أنه ينسجُم مع الُهــِويَّة اإليَمـانية 
للشـعب، واألمة بشـكٍل عـام، ينطلُق عىل 
أََساس القرآن الكريم، يف وقت جاء البعُض 
ــة وُهــِويَّتها،  بمشـاريَع من خارج األُمَّ
مـن بلدان لهـا ُهــِويَّة أُخـرى واتّجاهات 
ــة  أُخـرى، وحاولوا أن يفرضوها عىل األُمَّ
رغمـاً عنهـا وصنعـت مشـاكل يف واقـع 

ــة.  األُمَّ
ويوضـح الناشـط الثقـايف أبو حسـني 
الغادر أن رس اسـتمرارية املرشوع القرآني 
الذي أسسه الشـهيد القائد -ِرْضـَواُن اللِه 
َعَليِْه- هو أنه مستوحى من القرآن الكريم 
الـذي ال يأتيـه الباطـل مـن بـني يديه وال 
من خلفـه، وكذلك اعتماده عـىل املنهجية 
القرآنية التي تَحّرك بها أنبياء الله ورسـله 

واألعالم من بعدهم. 
رس  ضمـَن  إن  الغـادر:  ويضيـف 
اسـتمرارية املـرشوع أنه يالِمـُس الواقَع 
ٌن  ويالمس احتياجـاِت املرحلة وأنه محصَّ
مـن االخـرتاق مـن قبـل املضلـني وأنـه 
يمكـن تطبيقـه والسـري عليـه، ُمشـرياً 
ة  ُهــِويـَّ مـع  منسـجٌم  املـرشوَع  أن  إىل 
اليمنيني اإليَمـانية والتي منحهم رسـوُل 
الله صلـوات اللـه عليه وآله وسـلم لقب 
«اإليَمـاُن يماٍن» والتي توارثها اليمانيون 

من ذلك الزمن إىل اليوم. 

  غقب: الحعغث الصائث 
طظ خقل طحروسه أخئح 

أغصعظَئ افترار شغ 
السالط وَسَطَط المةاعثغظ 

وصائَث المآطظغظ 

  الشادر: المحروُع 
الصرآظغ غقطُج العاصَع 

واتاغاجاِت المرتطئ 
وغظسةُط طع ُعــِعغَّئ 

الغمظغغظ اإلغَمـاظغئ
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«اإلبراعغمغئ» حماسٌئ لطاطئغع
شدض جتاف

ِت اإلدارُة األمريكيـُة يف عهد الرئيس  تبنـَّ
االسـرتاتيجية  ترامـب  دونالـد  األمريكـي 
اإلرسائيليـة التي أخذت معاملها تتضح من 
خـالل التحـوالت السياسـية األمريكية يف 
منطقة الرشق األوسط التي شكلت عامًال 
ـا وفاعـًال يف التحـوالت السياسـية يف  مهمٍّ
منطقتنا العربية ويف العالقات والرصاعات، 

وإعادة بناء التحالفات. 
وكما ظهرت أبعـاد التحوالت األمريكية 
وانعكاسـاتها الحيوية عىل الرصاع العربي 
-اإلرسائييل والعالقات العربية -اإلرسائيلية 
التـي مهدت إدارة الرئيس األمريكي دونالد 
ترامـب لنقـل العالقـات القائمـة ًرسا إىل 
املرحلـة العلنية املطلوبـة إرسائيليًا، َحيُث 
أدركت قيـادات الكيـان الصهيونـي يف تل 
أبيـب أن الخـروَج بالعالقـات مـع الـدول 
ا يجب  الخليجيـة إىل العلن بات هدًفـا ُمِلحٍّ
تحقيقـه رسيًعا يف ظل التطـورات األخرية 
يف املنطقـة وظروفهـا املوضوعيـة، األمـر 
الذي يمكن تل أبيب من االنتقال إىل مرحلة 
متقدمـة مـع السـعوديّة تحديـًدا لجهـة 
التنسـيق والتحالف لــ «مواجهة األخطار 

املشرتكة». 
ويعـد هـذا االنتقـال بالتبعيـة انتصاراً 
ملنطـق اليمـني اإلرسائيـيل الـذي يرتأسـه 
الفلسـطينية،  القضية  تجـاه  (نتنياهـو) 
إذ يـروج األخـري لنظرية أن رفع مسـتوى 
العالقـات مـع السـعوديّة، وغريهـا مـن 
(دول االعتـدال العربـي) هـو املدخل لحل 
القضية الفلسـطينية وبال أثمان، بدالً عن 
أن يكـون َحــّل القضية الفلسـطينية هو 
املدخـل للتطبيع، األمر الـذي يمّكن الكيان 
الصهيوني من فرض تسـوية عىل السلطة 
تنـازالت  تقديـم  دون  مـن  الفلسـطينية 

إرسائيلية. 
ويف هـذا السـياق، دعمـت إدارة ترامب 
رؤية نتنياهو لحل القضية الفلسـطينية، 
العربيـة  املنطقـة  يف  السـالم  وإحـالل 
مـن بوابـة التطبيـع وصياغتها يف شـكل 
اتّفاقيات كإطار بديل مّما يسمى (صفقة 
القرن) التي سعت إدارة ترامب يف تمريرها 

تحت مسـمى السالم االقتصادي من خالل 
مؤتمـرات بمشـاركة إرسائيليـة وعربيـة 
قوبلـت تلك املسـاعي بمواقـف وتَحّركات 
املقاومـة  محـور  دول  قادتهـا  شـعبية 
واملمانعـة؛ دعًما ملواقف حـركات املقاومة 
بشـدة  الرافضة  الفلسـطينية  اإلسـالمية 
للخطـة األمريكية، وهو ما يـراه مراقبون 
أنه سـبب أَدَّى إىل تأجيل واشـنطن صفقة 
ى ودفعها للرتكيز  القرن إىل أجل غري ُمَسـمَّ
عـىل اسـتمالة الـدول الخليجيـة للتطبيع 
مـع إرسائيل عىل أََسـاس املشـرتك الديني 
التاريخـي املفـرتض يف مسـعى سـيايس 
يف  إرسائيـل  وجـود  لرتسـيخ  وفكـري، 

محيطها العربي واإلسالمي. 
وهـذا املسـعى ضمنـي يف معظمه، وإن 
تظافرت أدلتـه دون ترصيح علني قاطع، 
ولكن بما يكفي لرسم معامله، أما خروجه 
للعلن فكان يف تسـمية (معاهدات) السالم 
بـني الكيان الصهيوني واإلمـارات وغريها 
باتّفاقيـات «إبراهيـم» وذلك عـىل خلفية 
تعـود ألكثر من عقدين مـن الزمن ترى يف 
«اإلبراهيميـة» وسـيلة ذات أبعـاد دينيـة 
ودالالت تاريخيـة لتحقيق قبـول وتقارب 
لتبديـد العـداء العربـي اإلرسائيـيل، ومـن 
ثـم توظيفهـا يف سـياق الرتويـج للمنطق 
اإلرسائيـيل -اليمينـي إزاء عملية السـالم 
الـذي يـرى أن التطبيـع مقدمة للتسـوية 

النهائية لحل القضية الفلسطينية. 
لذلك لم تكن مسألة تغيري رغبة الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب يف تسمية اتّفاقيات 
التطبيع بني ُكـّل من الكيان الصهيوني من 
جهة، واإلمارات والبحرين من جهة أُخرى، 
مـن اتّفاق (ترامـب) إىل اتّفـاق (إبراهام) 
مـن قبيل املصادفـة أَو خوًفا من انتقادات 
اإلعـالم حسـب تعبـريه، بـل إنهـا تمثـل 
خطـوة تـم اتِّخاذها عن قصـد، وبناًء عىل 
توّجـهـات فكرية وسياسـية مقـّررة منذ 
عقود تعتمد باألََسـاس عىل توظيف الدين 
لخدمة السياسـية الخارجية األمريكية يف 
منطقـة الرشق األوسـط، وكوسـيلة؛ ِمن 
أجِل تكريس التطبيع مع إرسائيل من باب 

املحبة والسالم والحوار بني األديان. 
ولـم يكـن وصـُف الرئيـس األمريكـي 

(دونالـد ترامب) التّفاق السـالم املسـمى 
(إبراهـام) بـ (التاريخـي) محض صدفة 
بل تبنّياً لالسـرتاتيجية اإلرسائيلية وملنطق 
اليمني اإلرسائييل الـذي يعترب التطبيع مع 
الدول العربية هدًفا سياسيٍّا يجب أال يُعزل 
عـن األبعـاد الدينية، التاريخيـة، ومن هذا 
املنطلق نجح مستشارو ترامب من اليهود 
الصهاينـة يف مواءمة السياسـة األمريكية 
مع الطرح اإلرسائييل ملفهـوم اإلبراهيمية 
الذي أخذ بُعًدا تاريخياً يذهب باتّجاه إقرار 
حقـوق وراثية من وحـي أسـفار التوراة 
للشـعوب املذكـورة فيـه، وال سـيَّما حـق 

إرسائيل بأرض امليعاد. 
وعقـب توقيـع االتّفـاق وصـف رئيس 
وزراء الكيان الصهيونـي نتنياهو االتّفاق 
واضحـة  داللـة  يف  (التاريخـي)  باليـوم 
عىل تمّكـن اليمـني اإلرسائيـيل من فرض 
«معادلة السـالم مقابل السـالم» بدًال عن 
التـي  السـالم»  مقابـل  «األرض  معادلـة 
ارتبطـت باملبـادرة العربية يف إطـار تنفيذ 
إىل  الراميـة  اإلرسائيليـة  االسـرتاتيجية 
تكريس النهج اإلبراهيمي بأبعاده املختلفة 
كفلسفة املستقبل ملنطقة الرشق األوسط 
ُعُمـوًمـا، والعالـم العربـي ُخُصوصـاً من 
خالل املسـار اإلبراهيمي كمدخل لالعرتاف 
بإرسائيـل كدولـة تسـتمد رشعيتهـا من 
الديـن، ويكون انتماؤهـا زوًرا إىل نبي الله 

إبراهيم عليه السالم. 
ومـع أن اإلبراهيميـة مصطلـح دينـي 
عقائـدي يرتبـط برمـز دينـي باإلجمـاع 
يف  لإلبراهيميـة  اإلرسائيـيل  الطـرح  َفـإنَّ 
هـذه املرحلـة لـم يكن بعيـًدا عـن مرامي 
االسـرتاتيجية اإلرسائيلية للتطبيع الديني 
لتحقيـق  الدينـي  املشـرتك  أََسـاس  عـىل 
األهداف اإلرسائيليـة ويف مقدمتها اعرتاف 
لتطبيـع  سـارعت  التـي  العربيـة  الـدول 
عالقتهـا مـع إرسائيـل بالقـدس عاصمة 
موحدة إلرسائيل مع السـماح للمسـلمني 
املطبعـني بزيـارة املسـجد األقـىص وأداء 
ـًة أن إبرام  الصـالة اإلبراهيمية فيه، َخاصَّ
اتّفاقيـات إبراهـام جـاءت عقـب اعرتاف 
بالقـدس  األمريكيـة  املتحـدة  الواليـات 

عاصمة للكيان الصهيوني. 

الغمُظ الثي ضان 
ططتًصا

 

جظث الخغادي

مراحـِل  عـربَ 
املعـارص،  التاريـخ 
تلـك  اليمـُن  ظلـت 
الدولَة املهمشـة عىل 
لم  العاملية،  الخارطة 
ِصناعِة  يف  رقماً  تُكْن 
واملواقف  السياسات 
اإلقليميـة ناهيك عن 
الدوليـة، بـل ملحقاً 
صفريـاً يف إقليـم ملحق أصـالً لقـوى الهيمنة، 
وُمَجــرَّد جغرافيا وإنسـان منسـيني بقاموس 
التأثـري، إىل درجـة أن بات اليمنـيُّ عىل غلبة من 
أمره محبطاً يائساً يندب حظه َويهزأ َمن نفسه 

وحضوره يف هذا العالم. 
كان هـذا الواقـَع املعاَش إىل زمـن قريب دون 
مبالغـة أَو إنكار، إىل أن جاءت املسـرية القرآنية 
فأعـادت إحيـاَء الـروح يف أوصال هـذه األرض 
وأهلهـا، وصنعت من هذا امللحق مرشوعاً كفيالً 
عـاب َويصهر ُكـّل الفوارق  َع ُكـلَّ الصِّ بـأن يطوِّ
واملقارنـات، َويذيـب ُكــّل الرتاكمـات، قبـل أن 
يسترشَف آفاقاً أوسـع يلحق املنطقة والعالم يف 

إطاره. 
ومـن يقـرأ بعمـٍق ووعـي سـيتنبُه إىل حجم 
املتغـريات التي أحدثتهـا هذه املسـرية يف اليمن 
واملنطقة والعالم، وكيف تجاوز هذا البلد أزماته 
الداخليـة ليصنـع من ثورتـه أزمـة عاملية، وما 
العدوان الذي دّشــنته أمريكا وإرسائيل وتبنته 
السـعوديّة واإلمـارات إالَّ دليل عـىل أن اليمن قد 
تجاوز بالوعي والبصرية سقف املخّططات التي 
كانـت تبقي مسـؤوليَة تدمريه بأيـادي الوكالء 
املحليـني من العمالء والخونـة، فبعد أن لفظهم 
الشـعب، انتقلت املؤامرة إىل مـن كان يحركهم، 
وبات اليمنيون أمام مواجهٍة مبارشٍة مع األعداء 

الحقيقيني يف الخطوط األمامية. 
َومـع هـذا البعث اليمانـي تداخلـت املخاوُف 
الدوليـة بحسـابات الحالـة االسـرتاتيجية التي 
باتـت تتشـكل يف اليمـن، وأثـرت تداعياتها عىل 
مواقف القوى ليس فيما يخص الشـأن الداخيل 
اليمني أَو تأثرياته اإلقليمية وحسـب، بل إىل أبعد 
من ذلك انعكسـت عىل حالـة الرصاعات يف أكثر 

من بقعة يف هذا العالم. 
من يتابع األزمَة الروسية األُوُروبية األمريكية 
َوحالـة التمـرتس اإلقليمـي الحادثـة وراء تلك 
األطراف، سـيتنبه إىل ما أحدثه الصموَد ملرشوع 
املسـرية القرآنيـة يف اليمـن، وسـيقرأ االبتـزاَز 
الرويس للخصوِم عـىل ذمِة هذا املِلف، َواملخاوف 
األمريكية التي سـعت إىل تفويـت هذا التوظيف 
الرويس املتوقع لواقعهـا وحلفائها املنهزمني يف 

اليمن. 
وبعيـًدا عـن حسـابات ُكــلِّ طـرف َونظرتِه 
ُم نفَسـها  إىل الواقـع اليمني، َفـإنَّ اليمَن ال تقدِّ
حليفـاً ملعسـكٍر غربـي أَو رشقي بـل تتموضع 
اليـوم كقوة فاعلة بمنهجية قائمة عىل خيارات 
إنسـانية َودينية عليـا، فيها من عنـارص القوة 
والديمومة َوالتأثري مـا يبقيها يف قائمِة االعتبار 

لدى صانعي اللعبة االسرتاتيجية الدولية. 

الحسُإ الغمظغ بغظ الترب والثطار ووغقت التخارالحسُإ الغمظغ بغظ الترب والثطار ووغقت التخار
أم التسظ أبعذالإ

 

أزمة خانقة تكاد تأكل األخرض واليابس 

يف بلـٍد يعانـي من ويـالت العـدوان طوال 

سـبعة أعوام، قضت فيه الحروب عىل ُكـّل 

َمـا هـو جميل فيه ناهيك عن تدمري بنيته 

التحتية وحصاره بـراً وبحراً وجواً، وكذلك 

الحـرب االقتصاديـة التـي أَدَّت إىل كوارث 

وتداعيـات كثرية تهدف إلضعاف الشـعب 

ومساومته يف لقمة عيشه ملحاولة إركاعه. 

يف ظل هـذه األزمة الحادة يف املشـتقات 

النفطية التي أَدَّت إىل شـلل وعجز يف الكثري 

من الجهات واملؤّسسـات التـي تعتمد كليٍّا 

يف تيسري شـؤونها عىل املشتقات النفطية 

وأهمها القطاع الصحي الذي وصل الوضع 

فيـه نتيجـة أزمـة املشـتقات النفطية إىل 

ا وتفاقـم الوضـع  وضـع مأسـاوٍي ِجــدٍّ

املـأزوم فيه إىل توقف العمـل يف العديد من 

فروعه وإغـالق الكثري من املراكز الصحية 

الصحيـة  خدماتهـا  تقـدم  كانـت  التـي 

للمواطنني. 

وبـني أزمـة املشـتقات وتسـلط التجار 

يعيـش املواطن البائس الفقري املسـكني يف 

حالة عجز وضيق وكمد فارتفاع األسـعار 

الكبـري املرافـق لهـذه األزمـة «زاد الطـني 

بلـة» كما يقال وجعل املواطنني البسـطاء 

يف مواجهـة طوفان الغالء وارتفاع أسـعار 

املـواد الغذائية مـع اسـتمرار األزمة التي 

رفعـت أجـور النقـل واالنتقال يف وسـائل 

املواصالت العامة وتسـببت يف شلل وعجز 

كبريين فيها. 

ارتفـاع كبري يف أسـعار السـلع الغذائية 

واملـواد األُخـرى بحّجــة ارتفـاع أسـعار 

املشـتقات النفطية التي وصل سـعرها إىل 

أرقام خيالية؛ بَسبِب أزمة املشتقات ومنع 

دخول سـفن النفط إىل ميناء الحديدة من 

قبـل قـوات التحالـف رغـم حصولها عىل 

التقاريـر والرتاخيـص الالزمـة مـن األمم 

املتحدة. 

وعليـه يبقـى الوضع الكارثـي يف اليمن 

مهـّدداً باالنهيار لألسـوأ واألكثر سـوًءا يف 

ظـل هكذا قرصنـة وتعنت مـن قبل قوات 

التحالـف وأدواتهـا القـذرة يف سياسـتهم 

مـن  اإلنسـاني  امللـف  تحييـد  الرافضـة 

تداعيـات الحـرب وويالتهـا التـي جعلت 

املواطـن يشـتكي سـوء األحـوال ومـرارة 

العيش الذي أصبح يخنق البعض ويفرض 

عليهـم التزامات ومتطلبـات يعجزون عن 

توفريهـا ويمنعهـم مـن أبسـط الحقوق 

ومقومات الحياة الرضورية. 
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تتمات الصفحة األخيرةتتمات الصفحة األخيرة

الظزاُم الثولغ غظثبر
كافة الصعد بعدما باتت اليوم األمور مكشـوفًة 

لكثري من شعوب العالم. 
مـن املبكر الحديـث عن توريـط الصهيومريكي 
الغربـي لروسـيا يف حربها مع األطلـيس بأوكرانيا؛ 
ألَنَّهـا ما زالـت يف بدايتهـا، كذلك من املسـتبعد أن 
روسـيا خاضـت هذه الحـرب دون دراية ودراسـة 
كاملـة ملآالتهـا ونتائجهـا عـىل روسـيا وأُوُروبـا 
والعالـم، َوليس كمـا يقول الغرب بـأن نتائَج هذه 

الحـرب تعتمـُد بشـكل كبري عـىل رسعة الحسـم 
الـرويس ويف حال طالت َكثرياً َفــإنَّ األبواب عندها 

تكوُن مَرشعًة عىل ُكـّل االحتماالت. 
ما تـرّدُده أمريـكا والغـرب ُعُمـوًما مـن هكذا 
توصيـف ليس تحليـالً وإنما اسـرتاتيجية يعملون 
عليهـا وتمثل رغبتَهم يف سـقوط أكـرب عدد ممكن 
من الضحايا املدنيني ولكن لروسـيا اسـرتاتيجيتها 
التـي ال تتطابق بالتأكيد مع رغبات أمريكا والغرب 
ـًة نظيفًة قـدر اإلْمَكان  وقـد أعلنتهـا عمليًة َخاصَّ
وهـي مبنية عـىل اسـرتاتيجية التطويـق والخنق 

للمدن والتفاوض مع الجيش األوكراني ذي العقيدة 
الوطنيـة وهذا ما يالحظ من خالل سـري املعارك يف 

أسبوعها األول.
ومهمـا تُكْن نتائـُج الحرب سـواٌء أكانت نتيجَة 
مفاوضـات قبل الحسـم أَو بعد الحسـم َفـإنَّها لن 
تتجاوَز الرشوَط الروسية، واألهم من ذلك َفـإنَّ ما 
بعـد الحرب ليس كما قبلهـا، فعجلة التاريخ دارت 
ولن تعود للخلـف، َوالنظام الـدويل الحايل لن يبقى 
عىل حالـه فعجلة تغيـريه دارات هـي أَيْـضاً وعىل 
روسـيا التي تماهت مع هذا النظام اإلجرامي دهرا 

منذ 1990م بعد انهيار االتّحاد السـوفيتي أن تدرك 
تمامـاً بأن الفضـل يف ضعف هذا النظـام وقيادته 
الصهيوأمريكية يعود لصمـوِد محور املقاومة من 
إيران إىل لبنان وسوريا وفلسطني واليمن ُخُصوصاً 
بعدمـا تأّكـدت عمليٍّا بأنها مسـتهَدفٌة من أمريكا 
الغرب بذات القدر من االستهداف ملحور املقاومة. 

العـدوان  مـع  صّوتـت  التـي  روسـيا  وعـىل 
اإلنجلوصهيوأمريكـي ضد الشـعب اليمني يف ذروة 
فـرض العقوبات عليها مـن قبـل ذات العدوان أن 
تُعيَد حسـاباتها بوقوِفها مع الشـعوب الحرة التي 

شغ رتاب الحعغث الصائث 
خطعد الحرشغ

ونحـن عـىل مشـارف العـام الثامـن مـن 
العدواِن الهمجي الغاشـم عىل يمـن اإليَمـان 
والحكمـة، يمن العروبـة واإلسـالم، وتزامناً 
مـع احتفاالت شـعبنا اليمني املجاهـد الثائر 
بذكـرى إرساء سـيدنا محمـد -صلـوات الله 
عليه َوآله وسلم- إىل بيت املقدس، وما تحمله 
هذه املناسـبة العظيمة مـن دالالت ودروس، 
وأحـداث وعـرب تجعل مـن القـدس الرشيف 
نصب أعيننا أمالً يف تحريره يف القريب العاجل، 
وتطهريه من دنس اليهود واملتصهينني، َفـإنَّ 
هذا بال شك يرتبط برباط وثيق وعالقة فريدة 
مع توّجـهات الشـهيد القائد السـيد حسـني 
بـدر الديـن الحوثي -سـالم الله عليـه- الذي 
تمر بنا هذه األيّام ذكرى استشهاده -رْضَواُن 
اللـِه َعَليْـِه-، حني عرجـت روحه الطاهرة إىل 
أعىل عليني مع النبيني والصديقني والشـهداء 
والصالحـني وحسـن أُولئـك رفيقـا، وتكللت 
جهوده ومساعيه بالشهادة يف سبيل الله تعاىل 
التي ظفر بها وفاز بها عىل رغم أنف املعتدين 
الذين ظنوا أنهم بقتله قد أخمدوا صوت الحق 
وأطفـأوا نور املسـرية القرآنيـة الخالدة، وما 
علموا أن قرناء القرآن الكريم والعرتة النبوية 
الطاهـرة ال ينالهـم الفنـاء، وال يأتـي عليهم 
الـزوال فهم أحيـاء موجودين مـا دام القرآن 
الكريم موجوداً بـني أظهرنا، وهذا ما يؤّكـده 
رسـول الله صلوات الله وعـىل آله حينما قال: 
«إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا 
بعدي أبـداً، كتاب الله وعرتتي أهـل بيتي، إن 
اللطيـَف الخبري نبأني أنهما لـن يفرتقا حتى 
َّ الحـوَض» وصدق رسـوُل الله صىل  يـردا َعَيل

الله عليـه وآله وسـلم، فها هم أعـالُم الهدى 
كابـراً عـن كابر يبذلـون أرواَحهـم وحياتَهم 
يف سـبيل الله تعـاىل إلنقاذ املسـتضعفني من 
عباده، ورغم تحالف الظاملني والطغاة عليهم 
من ُكــّل حدب وصـوب، إالَّ أن صوتهم الحق 

يعلو وال يُعىل عليه. 
واملتجـربون  الظاملـون  عمـل  مهمـا 
واملستكربون، ومهما استكربوا ومهما سفكوا 
مـن الدماء الطاهرة، يظل أهـل البيت النبوي 
الطاهر منبع القيم والرقي واألخالق الفاضلة 
واملنهج القويم والذي كان أََسـاس انتصارهم 
يف ُكــّل امليادين رغم قلـة العدد والعدة، ولكن 
يقينهم بمعية الله تعـاىل لهم، وثقتهم بأنهم 
عىل الحـق يف مواجهة قوى الـرش والطاغوت 
كانت من أهـم عوامل النرص والثبات، إضافة 
إىل إحساسهم بمعاناة الشـعوب، ومظلومية 
الناس عىل أيدي الحـكام املجرمني والظاملني، 
هـذه األسـس والعوامل كلهـا كانـت بمثابة 
الحافـز والدافـع للتَحّرك الجاد يف سـبيل الله 
تعاىل، والقوة الكامنة وراء العزم واإلراَدة التي 

تتحدى املستحيالت وتتعدى الحدود.. 
إن الشهيد القائد -سالم الله عليه- برؤيته 
الثاقبـة، وبصريته النافـذة، وتحليله القرآني 
املشـكلة  تشـخيص  أسـتطاع  قـد  املنطقـي 
ــة اإلسالمية،  وإيجاد الحل، وسـرب أغوار األُمَّ
وعرف أماكن ضعفهـا، ومكامن الخلل فيها، 
فوضع ميسـم الحق، عىل مكان الداء، وعالج 
األوضـاع ودرس األحـداث عـىل ضـوء القرآن 
القرآنـي  مرشوعـه  أطلـق  عندمـا  الكريـم، 
العظيـم، والذي عـرف قيمته وأثـرة القرآني 
الكبري األعـداء قبل األصدقـاء، فحاربوه بكل 
قوتهم، وحـاول األمريـكان واليهـود احتواء 
املسـرية القرآنية العظيمة قبـل بزوغ نورها، 

ودأبوا عىل وأدهـا يف مهدها، ولكن.. «يُِريُدوَن 
أَْن يُْطِفئُوا نُوَر اللِه ِبأَْفَواِهِهْم َويَأْبَى اللُه إِالَّ أَْن 

يُِتمَّ نُوَرُه َوَلْو َكِرَه اْلَكاِفُروَن». 
وما العـدوان الذي يشـهده يمننـا الحبيب 
خـالل ثمـان سـنوات إال محاولة يائسـة من 
قوى الـرش والطاغـوت، واالسـتكبار العاملي 
للقضاء عىل صوت املسـرية القرآنية الخالدة، 
وإسـكات صوت هذا الشـعب املظلوم الثائر، 
ولكـن هيهات فقـد انقلبت املوازيـني، وصار 
السـحر ضد السـاحرين، فقد تنامى السخط 
الشـديد ضد املعتدين، وأثبت الشـعب اليمني 
الثائـر العظيـم بأنـه ذلك الشـعب الحر األبي 
الذي يؤثر الشـهادة يف سـبيل اللـه تعاىل عىل 
ُكــّل ما سـواه، وأن إرهاب العدوان وبطشـه 
وتنكيله بالشـعب وقصفه املنازل عىل رؤوس 
سـاكنيها، وقتلـه النسـاء واألطفـال يف ُكـّل 
مكان لن يزيـده إال ثباتاً وصمـوداً، وتضحية 

واستبساالً يف سبيل الله تعاىل.. 
فهـا هم اليمنيـون األحرار يقدمـون الغايل 
والرخيـص، ويبذلـون قوافـل مـن الشـهداء 
األبـرار من فلـذات األكبـاد، وثمـرات األفئدة 
قربانـاً للـه تعـاىل، وفـداء لهـذه األرض التي 

تستحق ُكـّل الفداء.. 
كيف ال؟! وقد قال عنها الله عز من قائل يف 
كتابه الكريم: «َواْشـُكُروا َلُه بَْلـَدٌة َطيِّبٌَة َوَربٌّ 

َغُفوٌر».
اها األرض الطيبـة، وأمرنا بشـكره  فسـمَّ
َكثرياً، عـىل نعمة هذه األرض الطيبة الخصبة 
املليئـة بالثـروات، املشـتملة عـىل خـري خلق 
الله تعـاىل، من أئمة الهـدى، وقرابني الرحمة 
اإللهيـة، الذين هدانا الله بهـم.. واتمم نعمته 
علينـا بوجودهم فهـم أرسار الرحمة، ومنابر 

الهداية، سالم الله عليهم أجمعني. 

اتارام المحرف

مرضانـا  ومنعـوا  مطاراتنـا  حـارصوا 
من السـفر للعالج وما زالـوا يحارصونها 
وحجتهـم الكاذبـة منع وصول األسـلحة 
إلينا وهم يعلمـون أنهم كاذبون وها نحن 
منذ سـنوات محارصين وهـا نحن عليكم 

اليوم منترصين. 
سـنوات ومطـار صنعـاء مغَلـق أمـام 
املـرىض الذين يتوجـب سـفُرهم للخارج، 
ومنظماتكـم الال إنسـانية تقـف صامتة 
مباركة لهذا املوت الجماعي فمن ينجو من 
قصف العدوان، سـيموت من املرض يف ظل 

هذا الحصار. 
أما اآلن لن نناِشـَد أحداً فليسمع ولريى 
العالم ما سـيكون، من اآلن فصاعداً نحن 

من سـيضع القوانني وأنتم من سـينفذها 
ننتظـر  لـن  اآلن  ومـن  أبيتـم،  أم  شـئتم 
تنديدكم وشـجبكم ملا يحصل يف اليمن ولن 
يكون ألممكم املتحدة وقلقها ما يستدعي 
أن ننتظـر منه أي يشء، وال من منظماتها 
الال إنسـانية، فمن سـكت وبـارك ألعوام 
مضـت من الحصار والقصـف فهو رشيك 

فيما حدث ويحدث. 
اسـتبيحت أرضنا وتكالبـت األمم علينا 
وقتل أطفالنا ونسـاءنا واستشـهد أبناءنا 
وهدمـت بيوتنـا ولم ينبـس العالـم ببنت 
شـفة، فقمنا مـن تحت الركام وتسـلحنا 
وأوجعنـاه،  عدونـا  ورضبنـا  باإليَمــان 

وطهرنا حدودنا وتوغلنا يف حدودهم. 
اشـرتوا ضمـري العالم بالنفـط فرضبنا 
تعربـد  الحيويـة،  ومنشـآتهم  نفطهـم 
طريانهم يف سمائنا وقصف بنيتنا التحتية، 

ولم يعلمـوا أن اليمني هـو البنية التحتية 
التي ال تقهـر وال تنتهي فحرمنا سـماءنا 
عليهـم وحولنـا مثلـث برمـودا إىل اليمـن 
وبدأت طائراتهم بالسقوط يف سماء اليمن. 
نحن قـد عرفناكم وسـنقاومكم ومعنا 
رشفـاء العالم األحرار الذيـن ما زال لديهم 
إنسانية وضمري، نحن جميعاً من سنسعى 
لفـك حصار مطـار صنعاء وال تسـتهينوا 
بوعودنـا فكمـا وفينـا بوعودنا السـابقة 

سنفي بهذا الوعد وسنفك الحصار. 
سـيعود مطـار صنعـاء للخدمـة رغماً 
عنكـم، ولـن ينـىس لكـم التاريـخ يـا من 
حارصتم مطار صنعاء مـا اقرتفتموه من 
موت ملرىض اليمن الذين قضوا نحبهم وهم 
ينتظرون فتـح املطار، تذكروا ما وعدناكم 

به، وإىل لقاء قريب يا مطار صنعاء. 

الغمُظ بغظ 
اإلظساظغئ 
وافظاظغئ 

 

شاذمئ طتمث المعثي
 

مبادئ وقيم متناقضة، ومعايري 
تحكمهـا املصالح فقـط، ذلك هو 
الغرب وذلك هو مجلس األمن وتلك 
هي األمم املتحـدة يف موقفهم من 
قضايا إنسانية وحروب مشتعلة. 
ففي حـني يتباكـى الغرب عىل 
من  لدعمهـا  ويتهافـت  أوكرانيـا 
ُكــّل النواحـي، ال يلقـي بـاالً وال 
حتى نظرة بسـيطة ملأساة شعب 
اليمن الـذي يرزح منذ 7 سـنوات 
تحت أنقاض حرب كونية وحصار 

خانق. 
واألسوأ من هذا أنه يدين وينّدد 
عسـكري  رد  أبسـط  ويشـجب 
مـرشوع ورشيف مـن اليمن ضد 
العدوان، فيما مجلس األمن واألمم 
املتحـدة يمثـالن دوَر (إلـيل مـش 
واخـذ باله) مـن جرائـم العدوان 
وارضـاً، بينما  عىل اليمـن شـعباً 
مواقفهما الواضحة (والفاضحة) 
تظهـر تواطـؤ تامـاً مـع تحالف 

العدوان. 
ومعايـري  وقيـم  مبـادئ  إنهـا 
بحسـب  املتناقضـة  الغـرب 
واالقتصادية  السياسـية  املصالح 
والعسـكرية، أما اإلنسـانية فهي 
ُمَجـّرد قيمة تشـري إليـه، ولكنها 
حني تصل عنـد حدوده الجغرافية 
عـىل  لتظهـر  (سـنها)  تخلـع 

حقيقتها أنانية. 
الغرب  عند  مفهوم (اإلنسانية) 
تماماً كمفهوم (الطفولة) مفهوم 
(خـاص) يعنـي اإلنسـان الغربي 
فقـط، ومصلحتـه وبقائه ضمن 
حدوده، لكنه يتالىش أبعد من ذلك، 
كما تالىش يف فلسـطني، وسوريا، 

ويف اليمن حتى اليوم. 
وأممه  الغـرب  إنسـانية  فأيـن 
جرائـم  مـن  ومواقفـه  املتحـدة، 

الحرب والحصار؟
مـن  الغـرب  إنسـانية  أيـن 
معاناة شـعب يرزح تحت حصار 
اقتصـادي خانق منـع عنه الغذاء 

والدواء والغاز والنفط؟
إنها معايري أنانية ال إنسانية. 

ططاُرظا جُغفَاُح وجماُءظا طترطئططاُرظا جُغفَاُح وجماُءظا طترطئ
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إذا أنـت تتأمل األحداث ال تكن أنت بالشـكل الذي يتلقى من اآلخر ما يقول، ثم 
يأتـي الطـرف اآلخر فتتلقى منه ما يقـول حينئٍذ لن تكون أكثر مـن مجرد ناقل، 
تكـون ذاكرتك عبارة عن رشيط فقط تسـجل فيها كالم فـالن ثم يأتي كالم اآلخر 
تسجله عىل الكالم األول فيمسحه، وهكذا؛ أنت عىل هذا النحو لن تستفيد من العرب. 

[ولن ترىض عنك اليهود وال النصارى ص:3]
واإلنسـان يتابـع التلفزيون, ويتابع الـروادي, يتابع األحـداث أن تفهم بأن أي 
موقـف تتبناه أمريـكا أَْو إرسائيل أَْو اليهود أن تجعل نفسـك من داخل ضده وإن 

رأيتهم يرضبون شـخصاً يعجبك تحت عنوان مفتوح. [املواالة واملعاداة ص:9]
إذا أردت أن تكون مؤمناً بمعنى الكلمة فخذ العرب من ُكّل حدث تسـمع عنه، أَْو 
تشاهده حتى يف بلدك، حتى يف سوقك، حتى داخل بيتك، ُكّل يشء فيه دروس وفيه 
عربة، ليزداد اإلنسـان بصرية، يزداد إيماناً، يزداد وعياً. اإلنسان الذي يعرف يزداد 
إيمانه ووعيه؛ سـيجنب نفسـه الكثري من املزالق، سـيدرك كيف ينبغي أن يعمل؛ 
ألنه من خالل تأمالته الكثرية يعرف أن األشـياء أشـبه بسنن يف هذه الحياة. [ولن 

ترىض عنك اليهود وال النصارى ص:3]

{َمـا َكاَن اللـُه ِليَذََر اْلُمْؤِمِننْيَ َعـَىل َما أَنْتُْم َعَليِْه َحتَّى يَِميْـَز اْلَخِبيَْث ِمَن الطَّيِِّب} 
(آل عمـران: من اآلية179) قد يدخل ناس خبثاء، أَْو يخبثون من بعد وإيجابياتها 
هامـة إيجابياتها بالنسـبة لهم هـم الفئة هـذه الخبيثة يظهر من جانبهم أشـياء 
يحصـل تبكيـت لهم، يحصل توبيـخ لهم، يحصل حـذر عند املؤمنـني الصادقني 
منهم، وللمستقبل يف املسرية يكونون عارفني تماماً من خالل التمييز عارفني تماماً 
من يعتمد عليه ومن ال يعتمد عليه. [سـورة آل عمران الدرس السـادس عرش 

ص:11]

طصاطفاٌت ظعراظغٌئطصاطفاٌت ظعراظغٌئ

  

ق سثر لطةمغع أطام اهللاق سثر لطةمغع أطام اهللا  
  - خاص:

تطـرََّق الشـهيُد القائـُد -ِرْضـَواُن اللِه 
َعَليْـِه- يف محـارضة (الشـعار ــ سـالح 
ا  ِجـدٍّ حسـاس  موضـوع  إىل   ( وموقـف 
ومهم، وشـائع بـني كثري من النـاس، أال 
وهـو (تقليـد الناس للعلمـاء) يف صمتهم 
وقعودهم عن القيام بواجبهم من الجهاد 
يف سـبيل الله، ودعوة النـاس إىل ذلك، وإىل 
عـدم ترديـد وتشـجيع (الرصخـة) مـن 
قبلهـم، فرد عليهم رداً مفحما، يف نقطتني 

كاآلتي:ـ

الظصطئ افوىل: 
نفى -ِرْضـَواُن اللِه َعَليْـِه- نفياً قاطعاً 
أن باسـتطاعة أي واحـد مـن العلمـاء أن 
يأتـَي بمربر مقنع من القـرآن الكريم بأن 
القعـوَد جائٌز يف ظروف كهذه، وأن الجهاد 

غـري الزم، حيـث قـال: [قد يشـوف واحد 
إنه (ياخي ذاك سـيدي فـالن والعالم فالن 
وسـيدنا فـالن والحاج فـالن، يقـوم قبل 
الفجـر، ويرتكع، ويسـبح، مـا بيتَحّركوا 
وال بيقولـوا يشء وال قالوا للناس يسـربوا 
كذا.. ) ويكون واحد يريد أن يميش معهم, 
أنت اسألهم، سـري اسأل هؤالء, تتضح لك 
القضية كيـف هي, أن هـؤالء ال يعتربون 
أن هـذا العمل ليس مرشوعاً, وال يعتربون 
إْن ما هناك أوامر إلهية للناس بأن يكونوا 
أَنَْصـاراً لدينه, ومجاهدين يف سـبيله، وأن 
يعدوا ما يستطيعون من قوة، وأن.. وأن.. 
إىل آخره. ال يسـتطيع يقول لـك: ما هناك 

يشء].. 
وأشـار -ِرْضـَواُن اللـِه َعَليْـِه- بأنه أي 
عالم لم يشّجع الرصخة، أن ذلك عائد ربما 
إىل أنـه لـم يفهم بعد مـدى تأثري الرصخة 
عـىل األعـداء، أَْو ما يفعله األعـداء مؤخراً 

باملسـلمني، حيـث قال: [ما هـو فاهم أن 
هـذا املوضوع مؤثـر مثـالً, أَْو عمل معني 
مؤثـر, أَْو ما هو بالغ له أخبـار معينة أن 

هناك مؤامرات كبرية أو.. أو.. إىل آخره].
النقطة الثانية:ــ

وفند أيضا -ِرْضَواُن اللِه َعَليِْه- كالَم َمن 
يقول بأنه ما دام العلماء لم يتَحّركوا بأنه 
غري واجب علينا التَحّرك، بأنه ربما هؤالء 
العلمـاء وجدوا ألنفسـهم العـذر للقعود 
بسـبب الناس أنفسـهم، فقـال: [يجدك 
أنـت واآلخريـن مربر لـه أنه مـا يتَحّرك؛ 
ألن عنده فكـرَة أن الناس ما منهم يشء, 
ومـا هناك أَنَْصار، وال أحـد متَحّرك معنا، 
وال أحـد قاوم معنـا, وال.. وال.. إىل آخره. 
فعنـده أن قد معه عذر، وسـيجلس ما له 
حاجة, فتكتشـف أنه يعتربك أنت ويعترب 
آخريـن عبارة عن عذر له, عبارة عن عذر 
له. يعني لن تكتشـف عند أحـد أن يقول 

لـك: أن هذا العمل باطل أبـداً, أَْو أنه ليس 
هناك أوامر إلهية ملا هو أكثر من هذا مما 
الناس عليه, بينما ستجده يف األخري يعترب 
إن قد معه مربر وعذر له شخصياً, ما هو 
عذر يصلـح لكل واحد, له عذر شـخيص 
أنـه وإن كان عالم ويجـب عليه، لكن إذا 
كان هناك أَنَْصار، وما هناك أَنَْصار، فمع 

السالمة وجلس وما له حاجة].

ق ُسثَر لطةمغع أطام اهللا:ــ
نبََّه الشـهيُد القائُد الناَس إىل أن ما هم 
عليه من القعود حالة خطرية، تؤدي بهم 
ـ والتهادن  ـ والعياذ بالله منهاـ  إىل النارـ 
الحاصـل بينهـم خطري جـدا، حيث قال: 
[النـاس عىل ما بني نقـول أكثر من مرة، 
متهادنيـني,  نحـن  متهادنيـني,  النـاس 
العالم يـرى أن ذوال الناس ما هم أَنَْصار، 
إذاً قـد لـه عـذره, وذوال النـاس يـروا أن 

العالـم ذاك ال يتَحـّرك، إذاً فمـا القضيـة 
الزمه, جلس وجلسـوا، وكل واحد يجعل 
الثاني مـربره، جلس ألن ما هناك أَنَْصار، 
واألَنَْصار جلسـوا ألن ما هناك حركة من 

العالم, ما هي كلها مهادنة؟. 
قـد يقـدم الناس عـىل اللـه ُسـبَْحانَُه 
َوتََعاَىل يوم القيامة، وتتضح القضية وإذا 
نحن اتهادنا وكان احنا سـاكتني, الناس 
سـاكتني والعالم ساكت, وكل واحد عنده 
إن قـد معه عـذر، وعىل ما هـو عليه، قد 
معه مـربر أمام اللـه. إذاً فالقرآن الكريم 
سيكشـف ما معك عذر وال معه عذر, وال 

القضية بحث عن أعذار].. 
مذكرا بنار جهنم وعقـاب الله بقوله: 
[فيجـب عـىل اإلنسـان أن يكون حـذراً, 
يكـون اإلنسـان مراقب لنفسـه, ال يقدم 
عىل الله ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل وهو عايص لله، 

ثم يكون مصريه جهنم). 

أكد سـالُم الله عليـه يف بداية الدرس األول 

من (مديح القرآن) عىل قاعدة مهمة يجب أن 

يتبعها اإلنسـان لكي يُْمكنَه أن يهتدَي بهدى 

القـرآن، أال وهـي أن يفتح قلبـه لهذا الهدى، 

حيث قال: [اإلنسـان هو الزم أن يكون عنده 

اهتمـام بأن يفتـح صدره، يصغي، يسـتمع 

باهتمام حتى يستفيد. وإال ستنتهي القضية 

يف األخري إىل أنه ال يعد ينفع يف واحد يشء عىل 

اإلطـالق. ليس هنـاك يشء أعظـم من كتاب 

الله، القرآن الكريم. إذا واحد ال يتفهم، ال يعد 

ينفع فيه يشء نهائياً، أّي يشء كان].

َماَواِت َواْفَْرِض:ــ اهللاَُّ ُظعُر السَّ
وتنـاول سـالم اللـه عليه بالـرشح لقوله 

َماَواِت َواْألَْرِض َمثَُل نُوِرِه  تعاىل:{اللَُّه نُوُر السَّ

َكِمْشـَكاٍة ِفيَها ِمْصبَـاٌح اْلِمْصبَاُح ِيف ُزَجاَجٍة 

الزَُّجاَجُة َكأَنََّها َكْوَكٌب ُدرِّيٌّ يُوَقُد ِمن َشـَجَرٍة 

ٍة يََكاُد  ٍة َوَال َغْرِبيـَّ ِقيـَّ بَاَرَكـٍة َزيْتُونِـٍة الَّ َرشْ مُّ

َزيْتَُهـا يُـِيضُء َوَلْو َلْم تَْمَسْسـُه نَـاٌر نُّوٌر َعَىل 

ُب اللَُّه  نُوٍر يَْهِدي اللَُّه ِلنُوِرِه َمن يََشـاُء َويَْرضِ

ٍء َعِليٌم}يف عدة  اْألَْمثَـاَل ِللنَّاِس َواللَُّه ِبـُكلِّ َيشْ

نقاط:ــ

الظصطئ افوىل:ـ:ــ طسألئ 
العثاغئ:ـ

رشح لنا معنى هذا الجزء من اآلية (يَْهِدي 

اللَّـُه ِلنُوِرِه َمن يََشـاُء)، حيث قال: [مسـألة 

الهدايـة، تأتـي (الهدايـة العامة) هـذه التي 

تعني: اإلرشـاد، إرسال الرسـل، إنزال الكتب. 

هذه التي يسمونها: الهداية العامة، اإلرشاد. 

لكـن يهدي لنـوره قضية ثانيـة، مطلوب أن 

اإلنسـان نفسـه هو يتسـبب لهذه من جهة 

الله، يهتـم، يصغي، يتفهم، يرجو الله، يدعو 

الله أن يهديه]. 

الظصطئ الباظغئ:ـ ظعر سزغط يف 
طتغط طزطط ـ

وّضح لنا هنا (املثل) الذي رضبه ُسبَْحانَُه 

َوتََعـاَىل عـن نـور الهدايـة، حيث قـال: [هذا 

مثل، نور عـىل أرقى درجة تتصوره، نور عىل 

أرقـى درجة يف محيط مظلم]، وأضاف أيضاً: 

[املشـكاة معناهـا: الكـوَّة، ترى النـور فيها 

مجتمعـاً، قد ملئت نـوراً. وهنا تتصور الكوة 

تكـون متى؟ يف الليل، هذا املثل يف الليل، أليس 

يف الليـل؟ كيف تكـون الكوة لوحدهـا، النور 

فيها بهذا الشكل، يف محيط مظلم؟].

الظصطئ البالبئ:ــ املصخعد 
بالظعر، عع (ظعر العثاغئ):ــ 

ولفـت إىل أن املقصـوَد بالنـور ليس ضوء 

قـال:  حيـث  وغريهـا،  والنجـوم  الكواكـب 

[اللـه نـور السـموات واألرض، ُكّل نور فيها 

هو منـه بهذا املعنـى: نور الهداية. األشـياء 

األُْخـَرى هـي من خلقـه: الشـمس، والقمر، 

والكواكب، وسـائر الدرر هذه، لكن ما كأنها 

هـي املقصـودة أن يتحـدث عـن املخلوقات 

التي تيضء، وتنري كالشـمس والقمر. يتكرر 

كثرياً الحديث عن الهـدى، عن هدى الله بأنه 

نور؛ ألن هنا تتصور معـه بأنه تكون الحياة 

ظلمـات كلها، تكـون الحياة كلهـا ظلمات. 

فاإلنسـان بحاجة إىل هذا النـور، تمثل يف آية 

أُْخَرى: {أََو َمن َكاَن َميْتاً َفأَْحيَيْنَاُه َوَجَعْلنَا َلُه 

ثَلُُه ِيف الظُّلَُماِت  نُوراً يَْمِيش ِبِه ِيف النَّاِس َكَمن مَّ

نَْها}(األنعام122) والتشـبيه  َليَْس ِبَخـاِرٍج مِّ

الظلمـة  يف  اإلنسـان  أليـس  بالظلمـة،  لهـا 

الحقيقية هذه يحتار، ويتوقف فال يدري أين 

يذهـب، هكـذا أَْو هكذا؟ هو نفـس اليشء يف 

األمور املعنوية، يف شـؤون الحياة. فاإلنسان 

إذا لم يـرس عىل هدي الله يكـون متخبطاً يف 

واقعه].

الظصطئ الرابسئ:ــ املقئضُئ 
طتااجعن لطعثاغئ:ـ

تطـرق سـالم اللـه عليـه لنقطة قـلَّ أن 

نسـمَعها من قبل، حيث قال:[اإلمام القاسم 

يتحـدث كثرياً عـن موضوع هدايـة املالئكة. 

املالئكـة ال تتصورهـم خلقاً هكـذا يخلقون 

(تماتيـك)، مهديـني جاهزيـن. إن ُكّل هـدى 

مصـدره مـن اللـه، وكل كائـن، ُكّل مخلوق 

يحتـاج إىل هـدى الله، وهداية اللـه؛ املالئكة، 

األنبيـاء، البـرش. البعض يقولـون: (أما أوىل 

خلقهـم  اللـه  كأن  مالئكـة)!  إنهـم  عنـدك 

جاهزين!. هنا يؤكد يف أكثر من موضوع بأن 

املالئكة هم محتاجون إىل هداية الله].

الظصطئ الثاطسئ:ـ اهللا اجاثثم 
ُضّض ذرغصئ لعثاغئ سئاده:ـ

وأكد سـالم الله عليه بأن الشيطان عندما 

ـد البـرش أن يضلهم مـن ُكّل جهـة، الله  توعَّ

ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل عمل عىل هدايتنا بكل طريقة 

ممكنـة، أكثـر بكثـري مـن الشـيطان، حيث 

قال: [الله ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل قدم ُكّل الوسـائل 

التـي تـؤدي إىل مللمـة النـاس أن يسـريوا يف 

رصاطه املستقيم، وأن يسريوا عىل هداه بكل 

الوسائل. مثلما قلنا باألمس أنه أكثر مما قال 

الشـيطان، عندما قال الشيطان: {ثُمَّ آلِتيَنَُّهم 

ن بَـنْيِ أَيِْديِهْم َوِمـْن َخْلِفِهْم وََعـْن أَيَْماِنِهْم  مِّ

وََعـن َشـَمآِئِلِهْم}(األعراف17) ألم يقل هكذا 

وهو يريد أن يضل؟ الباري جاء لإلنسـان من 

محيطه كله ملحاولة هدايته، ما زال هناك من 

فـوق، ومن تحت، ومن داخل، ومن ُكّل جهة، 

من ُكّل جهة، وبكل وسيلة].

ضـضُّ ظـعِر عـثاغـٍئ.. شـغ الـسمـاوات َأْو شـغ ضـضُّ ظـعِر عـثاغـٍئ.. شـغ الـسمـاوات َأْو شـغ 
افرض.. عـع ِطـَظ اهللا ُجْئَتاَظُه َوَتَساَىلافرض.. عـع ِطـَظ اهللا ُجْئَتاَظُه َوَتَساَىل

أكد الشهيد القائد سـالم الله عليه يف محارضة (خطر دخول أمريكا 
اليمن) بأن اللَه ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل يقوُل للناس يف القرآن الكريم أن يهتموا 
بإصالح أنفسـهم، وأن يرتبـوا الرتبية اإليمانية، وأن يكوَن رسـوُل الله 
ا  محمٌد صـىل الله عليه وآله وسـلم قدوتهم،.. فهذه خطـوة مهمة ِجدٍّ
ألن يكـوَن اللُه إىل جانبهم.. حيـث قال: [إن الله يقـول للناس: اهتموا 
جداً بإصالح أنفسـكم، بإعداد أنفسـكم، وبتهيئة مـا يمكنكم إعداده، 
ولتكـن ثقتكم بالله كبرية، وهو من سـيكون معكم، وهو من سـيتوىل 
أيضـاً أن يزرَع الرعب يف قلوب أعدائكم، وهو من يعمل الكثري إىل درجة 
أن يكشف لكم واقع عدوكم، ألم يوفر الله عىل أوليائه الكثري, الكثري من 
العنـاء؟ ألم يصنع الكثري الكثري مما يطمئنهم؟ ألم يعمل الكثري, الكثري 

مما يؤيدهم, ويشد من أزرهم؟]. 

لاظاخر افطئ.. غةإ أن تسث الُسثَّة لطمعاجعئ:ــ
وبـنّي سـالم الله عليـه نقطة هامـة جدا، وهـي بأن األمـة متى ما 
انطلقـت ملواجهة اليهود والنصارى، وهم يحملون وعياً عالياً، فإن الله 
من سـينرصهم ال محالة، ويفضح لهم واقع أعدائهم أفضل من أعظم 
جهـاز مخابـرات يف العالم حيث قـال: [إذا ما كنت أنت من أعدَّ نفسـه 
اإلعـداد الجيـد يف إيمانك، يف ثقتك باللـه، ويف إعداد مـا يمكنك أن تعده 
أيضـاً حينها الله قال لك عن عدوك من الكافرين، عن عدونا من اليهود 
وُكـْم إِالَّ أَذًى َوإِْن يَُقاِتلُوُكْم يَُولُّوُكـُم اْألَْدبَاَر ثُمَّ ال  والنصـارى: {َلْن يَُرضُّ
وَن}(آل عمران:111). أي جهاز مخابرات يسـتطيع أن يؤكد لك  يُنْـَرصُ
بأنك إذا دخلت يف معركة مع هذا العدو فإنه سـيوليك دبره، أنه سـيفر 
مـن أمامك؟ هـل هناك أحد يف الدنيـا يمتلك مخابرات تؤكـد له هذا؟ ال 
أمريـكا نفسـها وال روسـيا وال غريها، كلهـا تقارير احتمـاالت, كلها 
احتماالت، يحتمل أننا إذا ما اتخذنا ضدهم كذا ربما تكون النتيجة كذا، 
وُكْم إِالَّ أَذًى  وهكذا احتماالت، أما الله فهو من أكد بعبارة (لن) {َلْن يَُرضُّ

وَن}]. َوإِْن يَُقاِتلُوُكْم يَُولُّوُكُم اْألَْدبَاَر ثُمَّ ال يُنَْرصُ

الرتبغُئ اإلغماظغُئ واإلسثاد الرتبغُئ اإلغماظغُئ واإلسثاد 
لطمعاجعئ جئُإ اظاخار افطئلطمعاجعئ جئُإ اظاخار افطئ
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شخائُض المصاوطئ تئارُك سمطغئ الطسظ الئطعلغئ شغ الصثس المتاّطئ 

ضرغط الصعاجمغ غظدطُّ إىل صاشطئ حعثاء افصخى املئارك

اظفةاٌر ضثٌط غعج صاسثًة لقتاقل افطرغضغ بةاظإ أضرب تصعل 
الظفط السعرغئ

بسٌخ طظ تفاخغض السمطغئ السسضرغئ الروجغئ يف غعطعا التادي سحر

 :  طاابسات 
  

استشـهد، فجر أمـس األحد، شـابٌّ 
برصـاص قـوات االحتـالل الصهيوني، 
قرب باب حطة، شـمال املسجد األقىص 

املبارك يف القدس املحتّلة. 
وأَفاد شهود عيان بأن عناَرص رشطة 
االحتـالل املتواجديـن يف املـكان أطلقوا 
الناَر صوب شـاب بزعـم تنفيذه عملية 
طعن وتركوه ينزف حتى ارتقى شهيداً. 
وقالـت املصـادر: إن «الشـهيد الذي 
ارتقـى برصـاص االحتالل هو الشـاب 
19عامـاً»  القواسـمي  جمـال  «كريـم 
مـن بلدة الطـور الذي ارتقـى برصاص 
الطعـن  عمليـة  تنفيـذ  بعـد  االحتـالل 
بالقـدس املحتّلـة، وإصابـة رشطيـني 

«إرسائيليني». 
وأّكــد موقع واي نـت العربي إصابة 
رشطيـني بجـروح متوسـطة يف عملية 

طعن بالقدس واستشهاد الشاب. 
وزعـم موقـع واي نت العـربي قيام 
شـاب يبلـغ مـن العمـر 19 عامـاً من 
القدس املحتّلـة بطعن ضابط رشطة يف 

البلدة القديمة بسكني. 
من جانبها، باركـت فصائل املقاومة 
الفلسـطينية، صباح أمس األحد، عملية 
الطعـن البطوليـة التـي نفذهـا شـاب 
فلسـطيني قرب باب السلسلة بالقدس 
املحتّلـة، والتـي أَدَّت إلصابـة رشطيني 
متوسـطة،  بجـروح  «إرسائيليـني» 
واستشـهاد منفذهـا بعد إطـالق قوات 

االحتالل النار صوبه. 
باركـت حركـة الجهاد اإلسـالمي يف 
فلسطني، أمس األحد، العملية البطولية 
املحتّلـة،  بالقـدس  األسـباط  بـاب  يف 
مؤّكـدًة أن هذه العملية تأتي رداً طبيعياً 
وثـأراً ملا يجري من انتهـاك الحرمات يف 

املدينة املقدسـة، واالعتداء عىل الفتيات 
واألطفال املقدسـيني أمام أعـني العالم 

املنافق. 
وأوضـح طارق عـز الديـن، املتحدث 
الرسمي باسـم حركة الجهاد اإلسالمي 
عن الضفـة الغربية، أن «هـذه العملية 
املباركـة تأتي يف ظل تعرض املقدسـات 
يف القـدس بمـا لهـا مـن مكانـة دينية 
وروحيـة عظيمـة، العتـداءات متكّررة 
وخطـرية مـن الجماعـات الصهيونيـة 
املتطرفـة وبغطاٍء واضـح وفاضح من 
جيش االحتالل يف محاولة لتهويد املدينة 
وطمس ُهــِويَّتها العربية واإلسالمية». 
وقالت الحركة: «يف هذا اليوم املبارك، 
تقدَّم فارس من فرسـان شعبنا للدفاع 
عـن املسـجد األقـىص يف وجـه تغـول 
قطعان املسـتوطنني يف عملية بطولية، 
َحيـُث قـام بإصابـة اثنني مـن الجنود 

الصهاينة». 
واعتـرب القيـادي يف حركـة الجهـاد 

اإلسالمي املحّرر خرض عدنان، أن ارتقاء 
الشهداء عىل عتبات األقىص املبارك، هو 
مزيـد من الدفاع عنه مـن تدنيس العدّو 

الصهيوني له. 
وقـال تعقيبـاً عىل استشـهاد شـاب 
قـرب بـاب األسـباط بالقـدس املحتّلة: 
«االحتـالل أعدم شـهيد األقـىص املبارك 
مـن نقطـة الصفـر، ولـم يعـد يكتفي 
باالعتقال»، وبنّي أن «رسـالَة الشـهداء 
يف القدس دفاعاً عن األقىص واملقدسات 

وحي الشيخ جراح وفلسطني». 
جنـني  شـهداء  دمـاء  أن  إىل  وأَشـاَر 
ونابلـس والعـروب ودورا مؤّخـراً، أكرب 
دافع لرد رش االحتالل إىل نحره وشـهيد 
القدس يقول البكاء لم يُخلق لنا وحدنا. 
وأشـادت الجبهـة الشـعبيّة لتحرير 
البطوليـة،  الطعـن  بعمليـة  فلسـطني 
العمليـة  هـذه  أّن  الجبهـة  واعتـربت 
اإلراَدة  عـىل  لتؤّكــد  جـاءت  الجديـدة 
وتكاملية النضال واستمراريّة املقاومة، 

ولتعـّرب عـن الرد الشـعبي الحاسـم يف 
وجـه املؤامرات التي تسـتهدف قضيتنا 
وحقوقنـا.  ودعت الجبهـة إىل رضورة 
استثمار الرسـائل القوية التي وجهتها 
عملية الطعن يف ظـل اإلجراءات األمنيّة 
املشـّددة التـي يتخذها االحتـالل، وذلك 
لالسـتمرار يف الفعـل الشـعبي املقـاوم 
وبـكل الوسـائل.  مـن جانبهـا، قالـت 
حركـة حمـاس: إن «عمليـة بطوليـة 
جديدة يسـطرها الشـباب الفلسطيني 
اليـوم عـرب عمليـة فدائيـة يف القـدس 
املحتّلـة، موضًحا نقاتل يف هـذه املدينة 
املقدسة لطرد املحتّل الغاصب والحفاظ 

عىل ُهــِويَّتها الفلسطينية العربية». 
وبيّنت أن هـذه املعركة مفتوحة مع 
االحتالل لن تتوقـف إال بتحقيق أهداف 
شعبنا بالتحرير والعودة وإقامة الدولة 
الفلسطينية وعاصمتها القدس، ُمشرياً 
إىل أن دماء الشـهيد القدس التي سالت 
عـىل تـراب املدينة املقدسـة هـي التي 

سـتحفظ لهـا ُهــِويَّتهـا وتحميها من 
الغـزاة، وتحفظهـا من ُكــّل محاوالت 

االستيالء عليها. 
هـذه  أن  حمـاس  بيـان  وأوضـح 
تجسـدت  التـي  العظيمـة  التضحيـات 
اسـتعداد  تمثـل  القـدس،  شـهيد  يف 
الفلسـطيني عـىل دفـع ثمـن تطهـري 

مقدساته من دنس االحتالل. 
ومن جانبها، باركـت لجان املقاومة 
بـاب  عنـد  البطوليـة  الطعـن  عمليـة 
األسـباط يف مدينة القـدس املحتّلة التي 
صهيونيـني،  جنديـني  إصابـة  إىل  أَدَّت 
متوّجـهـة بالتحيـة إىل الشـهيد البطل 
منفذ العملية، «ونؤّكـد أن دماء الشهيد 
الزكية ستبقى نرباساً يضيئ الطريق لنا 

حتى النرص والعودة». 
وأوضحت أن العملية البطولية يف باب 
األسباط تأتي يف إطار الرد الطبيعي عىل 
جرائم الكيـان الصهيونـي الفايش عىل 

امتداد أرض فلسطني. 
وشّددت لجاُن املقاومة عىل أن جرائم 
العـدّو الصهيوني املتواصلة واملتصاعدة 
لن تكرس إراَدة شعبنا وشبابه الثائر ولن 
تثنينـا عن مواصلـة املقاومة ومواجهة 
ُكـّل أشكال االقتالع والتهجري والتطهري 
العرقي التي يمارسها العدّو املجرم بحق 

أبناء شعبنا. 
وقالـت حركـُة األحـرار: «لـن ينجَح 
العـدو يف إطفـاء لهيـب النار املشـتعلة 
العمليـات  خـالل  مـن  واملتصاعـدة 
البطوليـة والنوعية التـي ندعو إىل املزيد 

منها للتصدي لالحتالل وإجرامه». 
وأّكــدت حركة املجاهديـن أّن «هذه 
العمليـة هـي الـرد العمـيل والطبيعـي 
عـىل البطـش الصهيوني بحـق األرسى 
األبطال، وعىل جرائـم االحتالل املتكّررة 

يف الضفة والقدس». 

 :  وضاقت 

َهـزَّ انفجـاٌر عنيـٌف ظهر أمـس األحد، 
بالقاعـدة  امللحقـة  السـكنية  املنطقـَة 
الالرشعيـة التي أنشـأها جيـُش االحتالل 
األمريكـي يف حقـل العمـر النفطي رشقي 

سوريا. 
وأّكــدت مصـادُر محلية يف ديـر الزور 
سـماَع دوي انفجـار ضخـم قـرب املدينة 
السـكنية يف حقـل العمـر النفطـي، أكـرب 

حقـول النفـط السـورية، والـذي تتخـذه 
قوات االحتالل األمريكي قاعدة عسـكرية 
ال رشعيـة لها يف ريف دير الـزور الخاضع 

لسيطرتها. 
وتابع املصـدر أن االنفجاَر تـاله تحليُق 
الشـحيل  بلـدات  فـوق  املسـريَّ  الطـريان 
العمـر،  حقـل  مـن  القريبـة  والحوايـج 
ورجح املصـدر أن يكون االنفجـار ناجماً 
عن اسـتهداف القاعدة بصـاروخ مجهول 

املصدر. 

وهـذه املـرة الخامسـة التي تسـتهدف 

فيها قاعدة حقل العمر العسكرية التابعة 

لقوات االحتالل األمريكـي منذ بداية العام 

الحايل. 

ُر كمياُت النفط التي يتم نهبُها من  وتُقدَّ

الحقـول السـورية املحتّلة نحـو 3 ماليني 

برميـل مـن املواد الخـام املسـتخرجة من 

حقول محافظـات الحسـكة والرقة ودير 

الزور. 

 :  وضاقت 

أعلنت وزارُة الدفاع الروسية، أمس األحد، تدمريَ أكثَر من 2200 
موقع عسكري أوكراني منذ بداية العملية العسكرية. 

وأَفـادت وزارة الدفاع الروسـية بأن العمليَة العسـكريَة تجري 
كمـا عّد لهـا، َحيُث تم تدمري 61 منشـأة عسـكرية وإسـقاط 8 

مقاتالت أوكرانية وتدمري مطار عسكري. 
ويتقـدمُّ الجيـُش الـرويس يف ماربـول ثاني أكرب مـدن أوكرانيا 
وتمّكنت قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك من السيطرة عىل 

11 منطقة سكنية جديدة. 
وأّكـدت الدفاُع الروسية سيطرتَها عىل قاعدة عسكرية بالقرب 
من منطقة خريسون وانسحبت القواُت األوكرانية تاركًة معداتها 

العسكرية. 
وأوضحت الدفاُع الروسية أن «القوميني املتطرفني ال يسمحون 
للمدنيـني بالخروج من ماربول بعد إعالن الهدنة وهناك 200 ألف 
شـخص تم اإلعالن عنهـم وأن القوميني يمنعـون خروج املدنيني 

األجانب من هذه املناطق ونفس الوضع يف خاركوف». 
ـَق املرتِزقة من عدة  إىل ذلـك، تؤّكـد وزارة الدفاع الروسـية تدفُّ

دول إىل أوكرانيا. 

تجب اهللا: إخراُر اإلدارة 
افطرغضغئ سطى شرض السصعبات 

جرغمئ بتص الطئظاظغني
 :  طاابسات 

أّكـد نائُب رئيس املجلس التنفيذي يف حزب الله، 
الشـيخ عيل دعمـوش، أن إرصار اإلدارة األمريكية 
عـىل فرض عقوبـات عىل رجـال أعمـال لبنانيني 
هي جريمة بحق الشـعب اللبناني ومحاولة منها 

للقضاء عىل أحد أهم الروافد املالية للبنان. 
وقـال دعمـوش يف كلمٍة لـه، أمس األحـد: «إن 
الخارجيـة  التحويـالت  تمنـع  األمريكيـَة  اإلدارَة 
واملساعدات عن لبنان كما عطلت إىل اآلن استفادة 
لبنـان مـن ثروتـه النفطيـة وتسـببت بانهيـار 
القطـاع املـرصيف من خـالل إجراءاتهـا وقراراتها 
املالية وأسـهمت يف انهيار العملة الوطنية يف لعبة 

سياسية خبيثة». 
ووصف دعمـوش االدِّعـاءات األمريكية لرجال 
أعمـال لبنانيني بأنهـا ادِّعـاءات واتّهامات كاذبة 
وباطلة وال أََسـاس لها من الصحة تهدف لتضليل 
وعقوباتهـم  إجراءاتهـم  وتربيـر  العـام  الـرأي 

واستهدافهم الظالم للبنان.
وتوّجــه نائـب الرئيـس التنفيذي لحـزب الله 
داعيـاً الدولة اللبنانيـة إىل تحمل مسـؤولياتها يف 
حمايـة املغرتبني ومصالحهـم يف الداخل والخارج 
ورفع الصوت بوجه االعتداءات األمريكية الهادفة 

للضغط عىل لبنان واإلرضار بمصالح اللبنانيني. 
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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. 
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ضطمئ أخغرة

الظزاُم الثولغ غظثبر
د. طعغعب التسام 

من حق أمريـكا التي تقوُد 
هـذا النظاَم الـدويل اإلجرامي 
أن  1945م  منـذ  املتهالـك 
واندثـار  سـقوطها  تقـاوَم 
نظامهـا ليس بكل الوسـائل 
التـي تراها مناسـبًة؛ ألَنَّه لم 
تعـد تملـك الكثري منهـا بعد 
أن فقـد نظامها جـل عوامل 
بقائـه مـن خالل ما قـام به 
شـعوب  بحـق  إجـرام  مـن 
العالم قتالً بأبشع صور القتل 
وتدمـرياً وكذبـاً وتضليـالً وذهابهـا به إىل أبعـد مدى يف 

اإلجرام والسقوط القيمي واألخالقي.
ولكن ليس من حقها االسـتمراُر يف إنكار الحقائق عن 

تغريُّ الواقع من حولها ونظامها املهزوم عىل 


