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 : خسثة
تحَت شـعار «حصـار املشـتقات النفطيـة قراٌر 
أمريكي، وخياُرنا إعصاُر اليمن»؛ واسـتجابًة لدعوة 
القيادة السياسـية والثورية، شارك اآلالُف من أبناء 
محافظـة صعدة يف مسـرية جماهريية كربى، أمس 
االثنـني؛ للمطالبـة بإنهاء الحصـار الخانق والقاتل 
الـذي ينفـذه تحالف العـدوان األمريكي السـعودّي 
اإلماراتـي بحـق الشـعب اليمنـي، يف إطـار العقاب 
الجماعـي الذي يسـتهدف املاليني مـن املواطنني، ال 
ما بعد توقـف العديد من الخدمـات الصحية  ِســيـَّ
والتنمويـة واالقتصاديـة جـراء انعـدام املشـتقات 
النفطيـة التـي يواصل تحالـف العـدوان احتجازها 
يف عرض البحـر ورفض إدَخالهـا إىل ميناء الحديدة 
للتفريغ رغم تفتيشها من قبل األمم املتحدة ومنحها 

التصاريح الالزمة للوصول. 
ويف املسـرية الجماهرييـة الحاشـدة بصعـدة، ورفع 
املشـاركون األعالم اليمنية والفتات تؤّكـد عىل اسـتمرار 
الصمـود والثبـات الشـعبي، مرّدديـن ُهتافـاٍت منـّددًة 
بالحصـار والعـدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي عىل 

اليمن ومنع دخول املشتقات النفطية. 
شـعرية  وقصائـد  كلمـات  املسـرية  خـالل  وألقيـت 
اسـتنكرت جميُعها صمَت األمم املتحدة تجاه ممارسات 

تحالف العدوان اإلجرامية بحق الشـعب اليمن، داعية إىل 
التحشيد والنفري إىل الجبهات للرد عىل املعتدين ومواجهة 

التصعيد بالتصعيد. 
إىل ذلـك، حّمـل بيـاٌن صادر عن املسـرية الشـعبيّة يف 
صعدة، أمريكا والسعوديّة واإلماراتي املسؤولية الكاملة 
عن حصار الشعب اليمني، مشّدًدا عىل مواجهته بالنفري 
والجهـاد املقدس، مؤّكـداً أن حصار املشـتقات النفطية 
ومنعهـا عن اليمنيني عدواٌن أمريكـي، ومواجهته واجٌب 

رشعي. 
وشـّدد البيان عـىل أن إغـالق ميناء الحديـدة جريمة 
ـالً املجتمَع الـدويل واألمم املتحدة  حرب مشـهودة، محمِّ
مسـؤوليَة الصمـت إزاء هـذه الجريمـة، مؤيـداً كافـَة 
الخطوات العسكرية التي تتخذها القيادة يف ردع العدوان 
وكـرس الحصار عىل شـعبنا الصابـر، الفتـاً إىل أن خياَر 
الشعب اليمني يف مواجهة حصار العدوان هو االستجابُة 
إىل َحملـِة إعصـار اليمـن من خـالل النفري العـام ورفد 

الجبهات بالرجال واملال والعتاد. 
وأَشـاَر بياُن مسريِة صعدَة إىل أن املعاناة التي يعيُشها 
املواطنون يف املناطق املحتّلة تكشف بأن أجنداِت العدوان 
تستهدف ُكـّل اليمنيني دون استثناء، مهيباً بكل األحرار 
يف املحافظـات املحتّلـة إىل النهـوِض يف مواجهة االحتالل 
ومرتِزقته وميليشـياته، مبينًا أن سبيل إلنهاء املعاناة إال 

بتحرير اليمن. 

 : تسج
أّكـد أبناُء محافظة تعز أن استمراَر الحصار واحتجاز 
سـفن املشـتقات النفطية، هدُفه إركاُع الشـعب اليمني 
وإخضاُعه لقوى االسـتكبار العاملي، معتربين القرصنَة 
عـىل سـفن الوقـود ومنـع دخولهـا إىل مينـاء الحديدة 
للتفريـغ، جريمـة حـرب تتناىف مـع األعـراف واملواثيق 
والقوانني الدولية واإلنسانية، كما أنه يفاقم من األوضاع 

اإلنسانية الكارثية ملاليني اليمنيني. 
جاء ذلك يف املسـريات الشعبيّة الحاشدة التي شهدتها 
مختلـف املديريـات الحـرة بتعز، أمـس االثنـني، للتنديد 
باستمرار احتجاز سـفن املشتقات النفطية تحت شعار 
«حصار املشتقات النفطية قرار أمريكي وخيارنا إعصار 
اليمـن»، وذلـك بحضور عدد من أعضـاء مجليس النواب 
والشورى وقيادات محلية وقضائية وتنفيذية وعسكرية 

وأمنية. 
ويف مديريتـي التعزيـة وصالـة، انطلـق املشـاركون 
يف املسـرية من أمـام حديقة دريـم ُوُصــوالً إىل معرض 
املسـتهلك، حاملـني الالفتات املنـّددة بالحصـار الخانق 

واحتجاز السـفن النفطية والغذائيـة والدوائية، مرّددين 
شـعارات تسـتنكر اسـتمرار تحالف العـدوان األمريكي 
السـعودّي اإلماراتي يف القرصنة البحرية واحتجاز سفن 
املشتقات النفطية، مخلفاً أسوأ كارثة إنسانية يف العالم. 
وحّمـل أهـايل التعزية وصالة يف املسـرية التي شـارك 
فيهـا مدير عام مديرية التعزيـة، منصور صدام، أمريكا 
ودول العدوان املسـؤوليَة الكاملَة إزاء اسـتمرار الحصار 
واحتجاز سـفن املشـتقات النفطية والغذائية والدوائية، 
مبينني أن الخيار الوحيد الذي يمتلكه الشعب اليمني هو 

مواجهة التصعيد بالتصعيد. 
إىل ذلك، شـهدت مديرية ماوية، أمس االثنني، مسرية 
جماهرييـة حاشـدة تقدمهـا محافـظ املحافظة صالح 
عبدالرحمـن بجـاش، وقيـادة مديرية ماوية ومشـايخ 
وأعيـان ووجهـاء املديريـة، وذلـك للتعبري عـن الرفض 
والغضب الشـعبي لقرصنة تحالف العدوان عىل السـفن 

النفطية والغذائية والدوائية. 
واسـتنكر أهايل ماوية املمارسـات التعسفية لتحالف 
العـدوان بقيـادة أمريـكا يف احتجـاز سـفن املشـتقات 
النفطيـة وزيادة معاناة أبناء الشـعب اليمني، مؤّكـدين 

عـىل رضورة املشـاركة الفاعلـة يف حملة إعصـار اليمن 
للتحشـيد واالسـتنفار ومواجهـة التصعيـد بالتصعيد، 
داعـني إىل تعزيز التالحم واالصطفـاف دفاعاً عن األرض 

والعرض. 
ويف السـياق، شـارك اآلالف من أبنـاء مديريات خدير 
وصـرب املـوادم وسـامع والصلـو وحيفـان واملـرساخ، 
أمس االثنني، يف مسـرية حاشـدة أقيمت بساحة املجمع 
الحكومـي يف مديريـة خديـر، بحضور عدد مـن أعضاء 
مجلـس الشـورى ووكالء املحافظـة ومـدراء املديريات 
واملكاتب التنفيذية واملشايخ والوجهاء.  ورفع املشاركون 
يف املسرية الشـعارات والالفتات املنّددة بصلف وغطرسة 
تحالـف العدوان بقيادة أمريكا والسـعوديّة واإلمارات يف 

استمرار الحصار عىل الشعب اليمني. 
ويف ذات الصـدد نظمت مديريتـا مقبنة وجبل حبيش 
مسريًة شعبيّة حاشدة يف نقطة املخشب بهجدة، بحضور 
قيادتـي املديريتني، وذلك إلدانة الحصار واحتجاز تحالف 
العدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي لسـفن املشتقات 

النفطية. 
ولفـت أبنـاء مقبنـة وجبـل حبـيش إىل أن الحصـار 

والقرصنـة البحرية عىل سـفن الوقود والغـذاء والدواء، 
يعد قراراً أمريكاً تعسـفياً هدفه إخضاع الشـعب اليمني 

للوصاية والهيمنة الخارجية. 
ويف مديريتـي رشعـب السـالم ورشعب الرونـة، أّكـد 
أبناُء املديريتني يف مسـريتني جماهرييتني منفصلتني، إىل 
أن املمارسـاِت التعسـفية لتحالف العدوان بحق الشعب 
اليمني واسـتهداف ماليني املدنيني عرب الحصار الخانق، 

سيواجه بالتصعيد من خالل دعم حملة إعصار اليمن. 
وعـّرب األهـايل عن رفضهـم القاطع ألعمـال التصعيد 
والقرصنة البحرية واحتجاز سـفن املشـتقات النفطية 
والغذائيـة والدوائيـة، مبينني أن هذا التصعيد سـيواجه 
بالتصعيـد ورفـد الجبهـات بالرجـال واملـال والعتـاد يف 
مواجهـة قـوى العـدوان، الفتـني إىل أن حصـار مينـاء 
الحديـدة عـدوان أمريكـي يتوجب مـن الجميـع النفري 
ملواجهتـه، موضحـني أن منـع وصـول الغـذاء والـدواء 
واملشـتقات النفطيـة إىل مينـاء الحديـدة، جريمة حرب 
املتحـدة  واألمـم  الـدويل  املجتمـع  محملـني  مشـهودة، 
مسؤولية ما يرتكبه العدوان من انتهاكات وجرائَم بحق 

الشعب اليمني. 

خسثة تظّثُد بالتخار افطرغضغ وطظع دخعل العصعد وتآّضـُث سطى طعاجعئ الاخسغث بالاخسغث

طثغرغاُت تسج تساظضُر اتاةاز جفظ املحاصات الظفطغئ وتثسع إىل الظفري السام
شغ طسغرات حسئّغئ طظفخطئ تمطئ أطرغضا ودول السثوان طسؤعلغئ التخار 
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 : خظساء 
أوصل الشـعُب اليماني رسـالتَه بوضـوٍح للعالم من 
ف، يوم أمس، يف سـاحة باب اليمن  خالل خروِجـه املرشِّ
بعاصمـة الصمـود صنعـاء، وهتف األحراُر ضـد أمريكا 
وإرسائيل وأدواتهما من املرتِزقة، مؤّكـدين أن ما يحدث 
مـن حصار خانق، ومنـع وصول املشـتقات النفطية إىل 

ميناء الحديدة تقف وراءه أمريكا. 
وتوافـد اآلالُف مـن اليمنيـني إىل سـاحة بـاب اليمن، 
حاملـني الفتاٍت متعـددًة، ُكتبـت عليها عبـاراٌت كثريٌة، 
أّكـدت عىل صمود الشـعب اليمني وبسـالته يف مواجهة 
الحصـار، ودعـت إىل التصّدي لذلك بدعـم حملة «إعصار 
اليمـن»، وتوجيه أقىس الرضبات إىل الُعمَقني السـعودّي 

واإلماراتي. 
ورّدد املحتشـدون الشـعاراِت املتنوعَة، منها الشـعاُر 
الرسـمي املعـروف (اللـُه أكـرب، املـوُت ألمريـكا، املـوُت 
إلرسائيـل، اللعنـُة عىل اليهود، النُرص لإلسـالم)، وغريها 

من الشعارات الساخطة ضد الحصار الخانق عليهم. 
وتأتي هذه املسريُة يف ظل أزمة خانقة يعيُشها الشعُب 
اليمنـي واملتمثلـة يف انعدام املشـتقات النفطيـة، ومنع 
وصولهـا إىل مينـاء الحديـدة، األمـر الذي يهـّدد بحدوث 
ـًة بعد  كارثـة إنسـانية عـىل كافـة املسـتويات، وَخاصَّ
وصولِهـا إىل مرحلٍة حرجـة، وتزايُِد النـداءات لقطاعات 
الدولـة؛ تحذيراً من دخولها يف مرحلة حرجة إذَا اسـتمر 
الوضع عىل ما هو عليه، وال سـيما القطاع الصحي الذي 
يحـذر من وفاة آالف املرىض جراء هذه األزمة، إضافة إىل 
املعانـاة املرتاكمة للمواطنـني جراء مكوثهـم أليام أمام 

محطات الوقود؛ أمالً يف الحصول عىل البنزين والديزل. 
وتأتـي املسـريُة أَيْـضـاً يف ظل التضليـل اإلعالمي الذي 
تمارسـه قـوى العـدوان، وتدَّعـي بـأن األزمـَة الحاصلَة 
مفتعلـٌة مـن قبـل حكومة صنعـاء، وهي محـاوالٌت من 
العدوان تهـدُف إىل َصبِّ الزيت عىل النار، وإثارة السـخط 
الشـعبي عـىل «أنصار اللـه»، بدالً عن تحويلـه إىل موقعه 
األصيل وهو أمريكا وإرسائيل وتحالف العدوان عىل اليمن. 
ولهذا فقد كان شعار «املسرية» واضًحا وحمل عنواناً 
الفتاً: «حصار املشتقات النفطية.. قرار أمريكي وخيارنا 
إعصـار اليمـن»، َحيـُث يتضـح أن العـدوان األمريكـي 
السـعودّي لجأ إىل تشـديد الخنـاق عىل الشـعب اليمني، 
وافتعال أزمة إنسانية، بعد اإلخفاقات الكبرية واملتواصلة 
يف امليدان العسكري، وفشل ُكـّل الخيارات لهزيمة أبطال 

الجيش واللجان الشعبيّة. 
ويتضـح مـن خالل إضافـُة عبـارة «خياُرنـا إعصاُر 
اليمن»، أن القيادة الثورية والسياسـية والعسـكرية لن 
تسكت وهي ترى الشعب يرزح يف خانة الجوع واملعاناة، 
وأنهـا قد تُْقِدُم عىل رضبات موجعة للعدوان تدفعه لعدم 
االستمرار يف مغامرته املتوحشة بفرض الحصار الخانق 

عىل الشعب اليمني. 
ويف السـياق، يؤّكـد مستشار رئيس املجلس السيايس 
األعىل، العالمة محمد مفتاح، خالل كلمة حماسـية له يف 
املسرية أن الشـعب اليمني سـّطر أعظم مالحم الصمود 
والثبـات يف مواجهـة العـدوان والحصـار، ُمشـرياً إىل أن 
العـدوان انطلق من أمريـكا، وبدأ بقـرار ورعاية اإلدارة 
لُهـا مسـؤوليَة هـذا العـدوان بكافـة  األمريكيـة، ونحمِّ

تفاصيله. 
ويواصـل العالمُة مفتاح حديثه، مقدِّماً وعياً شـامالً 
َه  للمحتشـدين وملن يقُف خلفهم وراء الشاشـات، ليوجِّ
رسـالًة إىل العـدّو األمريكي السـعودّي بقوله: «شـعبنا 
لن يخضَع مهما اشـتد حصار تحالـف العدوان وازدادت 
جرائمـه»، ُمضيفاً: «نقول ألمريـكا وأدواتها، لن نضعف 
ولن نسـتكني أمام جربوتكم وحصاركم»، وهي رسـالة 
تؤّكـد اسـتحالة االستسـالم يف قامس اليمنيـني، وأنهم 

قـادرون عىل الثبات والصمود لسـنوات أُخرى، كما ثبتوا 
خالل السنوات السبع املاضية. 

 

جظعاخُض املسري
وخـالل كلمتـه أمام الحشـود الغفـرية، أثنـى ناطق 
حكومـة اإلنقاذ ووزير اإلعالم، ضيف الله الشـامي، عىل 
الحارضين، قائالً: إن «شـعبَنا اليوَم يخُرُج بهذا الحضور 

املرشِّف رغم الظروف الصعبة ليسمع رسالته للعالم». 
َوأََضــاَف وزير اإلعالم أن «الشـعب اليمني عيصٌّ عىل 
االنكسـار، وأنه وعىل مدى 7 سنوات فشل العدّو يف كرس 
إرادتـه، وأن آماَل تحالـف العدوان تحّطمـت تحت أقدام 
شـعبنا، وأصبح شـعبنا اليوم مثـاالً يف العـزة والكرامة 
والصـرب والصمـود»، الفتاً إىل أن «شـعبنا سـيقف خلف 
قيادتـه ولن ينخـدَع بأكاذيب قـوى العـدوان وأدواتهم، 
وسـيواصُل املسـريَ حتـى تحريـر اليمن وإسـقاط ُكـلِّ 

املؤامرات». 

وثّمن الوزيُر الشامي التضاُمَن الشعبي الكبري والهمة 
العاليـة التي يتمتـع بها أبناء شـعبنا يف معركـة الوعي 

ورضب مؤامرات العدّو. 
وأّكــد وزيـر اإلعالم ضيف الله الشـامي أن السـفريَ 
الربيطانـي يرشف بقـرار أمريكـي مبارش عـىل افتعال 
أزمة املشـتقات النفطية، مجـّدًدا الدعـوة ألبطال القوة 
الصاروخية وسـالح الجو املسـرّي للمزيد مـن الرضبات 

املوجعة لقوى العدوان. 
 

الظفُري إىل الةئعات
ـل أمريـكا  واختُتمـت املسـريُة كاملعتـاد ببيـان، حمَّ
املسـؤوليَة الكاملَة عن الحصار اإلجرامي املفروض عىل 
اليمـن، ُمشـرياً إىل أن محـاَرصَة مينـاء الحديـدة عدواٌن 
أمريكي يتوجـب من الجميع النفري ورفع السـخط ضد 

املجرمني عىل رأسهم اإلدارة األمريكية. 
وأّكــد بيـان مسـرية صنعـاء أن مواجهـَة الحصـار 

والعـدوان األمريكي جهـاٌد رشعي وواجـٌب مقدٌَّس عىل 
كافـة اليمنيـني، وأن خيـار شـعبنا يف مواجهـة اإلجرام 
األمريكي هو إعصاُر اليمن بالنفري إىل الجبهات وتعزيزها 

بالرجال واملال». 
وأَشـاَر بياُن املسـرية إىل أن إغالَق مينـاء الحديدة هو 
إغـالٌق للرشيـان الرئييس للحيـاة يف اليمـن ومنع دخول 
سـفن الوقـود والغذاء والـدواء جريمة حرب مشـهودة، 
الً املجتمع الدويل واألمم املتحدة املسـؤولية الكاملة  محمِّ
يف صمتهـم تجـاه جريمة العـدوان امُلسـتمّرة وحصاره 
ألبناء شـعبنا، موضًحـا أن معاناة املواطنـني يف املناطق 
املحتّلة تكشـف أن أجندة تحالف العدوان تسـتهدف ُكـّل 

اليمنيني دون استثناء. 
ــَه بيـاُن مسـرية صنعـاء إىل كافـة األحرار يف  وتوجَّ
املحافظات املحتّلة بالنهوض يف مواجهة تحالف االحتالل 
واملرتِزقـة، مبينًـا أن من حق الشـعب اليمنـي الوصوَل 
ا أََساسيٍّا ومكفوًال بكل  للمشتقات النفطية؛ باعتبَاره َحقٍّ

الرشائع واملواثيق الدولية. 

تقرير

السقطئ طفااح: ظصعل فطرغضا لظ ظدسَش ولظ ظساضغَظ أطام جئروتضط وتخارضط 
ضغش اهللا الحاطغ: السفغر الئرغطاظغ غحرف بصرار أطرغضغ طئاحر سطى اشاسال أزطئ المحاصات الظفطغئ 

بغان المسغرة: طعاجعئ التخار والسثوان افطرغضغ جعاد حرسغ وواجإ طصثس سطى ُضـّض الغمظغغظ

اتاحاد ضئري بخظساء تظثغثًا بالتخار افطرغضغ..
 الحسإ سخغ سطى اقظضسار
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املقاالت املنشورة يف الصحيفة 
تعرب عن رأي كاتبها وال تعرب 
بالرضورة عن رأي الصحيفة العنوان: صنعاء – شارع املطار- جوار 

محالت الجوبي  -  عمارة منازل السعداء- 

21@ .  77511179901314024

طحارضعن يف طسرية خظساء: الساَلــُط غظُزــُر 
بسغعن «وصتئ» لطتخار سطى الغمظ

أّضـثوا أظعط خاطثون ضخمعد التسغظ شغ ضربقء

 : طظخعر الئضالغ
عّرب املشاركون يف مسرية «صنعاء» التي خرجت، 
يوم أمس؛ للتنديد بالحصار األمريكي اإلجرامي عىل 
الشعب اليمني عن اسـتيائهم من ازدواجية العالم 
يف تعاملـه من القضايا اإلنسـانية، إذ أنه يرى بعني 
عطوفـة رحيمـة ملا يحـدث يف «أوكرانيـا»، يف حني 
ينظر بعيون «وقحـة» للحصار والعدوان األمريكي 

السعودّي عىل اليمن. 
الدكتـور يحيـى املرانـي، وهـو يحمـُل ُجعبتَـه 
وبندقيته من ساحة الحرية والصمود يف باب اليمن 
يوجه رسـالة واعية للعالم واملجتمع الدويل، يقول: 
«عىل العالم اليوم أن ينظر إىل املجتمعات والشعوب 
كلها بمعيار واحد ومقياس واحد، فهناك ازدواجية 
يف األخـالق وازدواجية يف املعايري الدولية وازدواجية 
يف تطبيـق القوانـني واملعاهدات واملواثيـق الدولية، 
ونحن اليـوم نتحدث عن ظلم وجرائم وجور وحقد 
يمارسـه املجتمـع الدويل بحـق الشـعوب األُخرى 
ومنها اليمن وفلسـطني، وهذه كارثة عىل شـعوب 

أمتنا». 
ويضيـف املراني يف ترصح لصحيفة «املسـرية»: 
«يف هذه املسـرية ومن هذه السـاحة نقـول للعالم 
إن خيارات شعبنا اليمن وجيشنا ولجاننا الشعبيّة 
واسـعة ولن نقف مكتويف األيدي ولدينا من السالح 
والصمود ما يردعكـم ويذيقكم البأس، والرد قادم 
ال محالة وسيشـهد العالم من شـعبنا اليمني ما ال 

يشهده من املجتمعات األُخرى». 
صالـح جميل، أحـد املجاهدين مـن أحفاد بالل 
وببندقيتـه  شـبابه  وعنفـوان  السـمراء  ببرشتـه 
امللصـق عىل مخزنها صورة لطفل معاٍن من شـدة 
الحصـار وعبارة بجوارها مكتوب عليها: «الحصار 
الذي تفرضـه أمريكا عىل شـعبنا اليمني يضاعف 

مـن املعاناة»، هـو اآلخر يقـول للعـدو األمريكي: 
«لـن تمروا ولقد حان الوقت لنذيقكم من بأس الله 
وبأس شـعبنا اليمنـي، والجبهـات وميادينها هي 
قبلة ُكــّل املحارصين الذين تمعنـون يف تجويِعهم 

وقصفهم». 
ويتابع جميل وهـو بلهجته التهامية ذات املذاق 
الشـعبي الجميـل «قولـوا ألمريـكا وعبادهـا لـن 
نركـع إال لله وحده الذي خلقنا وهو الذي سـيمدنا 

بنرصه». 
 حجـم هـذه الثقـة باللـه املنطلقـة يف عباراته 
صاحبهـا اندهاش الحارضيـن وانجذابهم لحديثه 

املروي لصحيفة «املسرية». 
«فكـوا حصاركـم وارفعوا أيدكم عن شـعبنا».. 
بهـذه العبـارة املطلبيـة يخترص الشـاب اآلخر من 
أحفـاد بالل فهمي عبدالله رسـالته لقوى العدوان 
األمريكي السعودّي متوعداً بأن خياَر املواجهة والرد 
باستهداف املنشآت النفطية والقواعد األمريكية يف 

املنطقة هي اللغة املفهومة يف عالم اليوم». 
 

بئات ُأجطعري
من جهته، يقول إبراهيم مفضل: «مهما أمعنتم 
يف حصارنا والعدوان علينا فصمودنا كصمود األمام 
الحسـني يف كربـالء، َوثباتنا اليوم أمـام حصاركم 
ومنعكـم لدخول املشـتقات النفطية نسـتمده من 
عزم وإراَدة صمود األمام الحسـني -عليه السـالم- 

يوم أن انترص الدم عىل السيف». 
ويناشـد مفضل ُكــّل أحرار العالـم واملنظمات 
اإلنسانية والحقوقية والقنوات والوسائل اإلعالمية 
بالوقوف مع مظلومية الشعب اليمني وجرم الدور 
األمريكي يف تشـديد الحصار عليـه وتعميق الحرب 
االقتصاديـة والعسـكرية يف اليمـن، وملـا لهـا من 

تبعات عىل البرشية واإلنسانية يف اليمن. 

أما عبدالقدوس املروني -أحد جرحى الجيش 
واللجان الشـعبيّة- فيقول: «الحصار املفروض 
عىل شـعبنا ومنع دخول املشتقات النفطية إليه 
يعطينـا حافزاً إضافيـاً ملواجهة العـدوان وهذا 
مألوف عن اليهود منذ بدء اإلسـالم حني حورص 
الرسـول -صلوات الله عليه وعىل آله- يف ِشـْعِب 
أبي طالـب ويف املدينة املنورة مـن قبل قريش»، 
متابعاً: «وحصار قريـش العرص بقياده أمريكا 
وإرسائيـل تعيد نفـس املخّطط ونفس السـالح 
ملحاولـة تركيـع شـعبنا وحرفـه عـن املرشوع 
القرآنـي الذي اختاره كسـبيل هداية وقوة وعزة 
يف مواجهتـه لقـوى الغـزو والهيمنـة الصهيـو 

أمريكية». 
وبجـواره  الهاشـمي،  حسـني  محمـد  مأمـون 
طفله حسـام ذو البزة العسكرية يرد عىل الحصار 
األمريكـي ومنع دخول سـفن املشـتقات النفطية 
بثقافته القرآنية قائالً: «يقول الله سبحانه وتعاىل: 
«أُِذَن ِللَِّذيـَن يُقاتَلُـوَن ِبأَنَُّهـْم ُظِلُمـواْ َوإِنَّ اللََّه َعَىل 
ِهـْم َلَقِديـر، الَِّذيـَن أُْخِرُجواْ ِمـن ِديَاِرِهم ِبَغرْيِ  نَْرصِ
َّ أَن يَُقولُواْ َربُّنَـا اللَّهُ َوَلْوالَ َدْفـُع اللَِّه النَّاَس  َحـقٍّ إِال
َمـْت َصَواِمُع َوِبيَـٌع َوَصَلَواٌت  بَْعَضُهـْم ِببَْعـٍض لَُّهدِّ
نَّ اللَُّه  َوَمَساِجُد يُذَْكُر ِفيَها اسـم اللَِّه َكثرياً َوَليَنُرصَ
ُه إِنَّ اللََّه َلَقِوىٌّ َعِزيٌز)، داعياً أبناء شعبنا  َمن يَنُرصُ
اليمني إىل مواجهـة العدوان األمريكـي املتغطرس 
باملزيد من قوافل الرجال واملال وإعالن النفري العام 
والتحشـيد إىل الجبهات ومراكـز التدريب والتأهيل 
لخوض معركة التحرير الشاملة لكل الرتاب اليمني 
مـن دنـس الغـزاة ومرتِزقتهـم العمـالء يف الداخل 

والخارج». 
ويضيف الهاشمي يف حديثه لصحيفة «املسرية» 
مهمـا تجـرب املتجـربون إال أن الله قد وعـد عباده 
املستضعفني بالنرص قائالً يف محكم كتابه: «َونُِريُد 
أَن نَُّمـنَّ َعَىل الَِّذيَن اْسـتُْضِعُفوا ِيف األرض َونَْجَعَلُهْم 

ـًة َونَْجَعَلُهـُم الَواِرِثـنَي، َونَُمكَِّن َلُهـْم ِيف األرض  أَِئمَّ
ا َكانُوا  َونُـِري ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجنُوَدُهَمـا ِمنُْهم مَّ
يَْحـذَُروَن)، متابعاً «ونقـول ما قال الله سـبحانَه 
وتعـاىل: (َقاِتلُوُهـْم يَُعذِّبُْهُم اللَُّه ِبأَيِْديُكـْم َويُْخِزِهْم 

ْؤِمِننَي)».  ُكْم َعَليِْهْم َويَْشِف ُصُدوَر َقْوٍم مُّ َويَنُرصْ
ويؤّكــد الهاشـمي أن الحصـار ومنـع دخـول 
يتطلـب  أمريكـي  عـدوان  النفطيـة  املشـتقات 
مواجهة جمعية من قبل ُكـّل أبناء الشـعب اليمني 
بمختلف مكوناتهم السياسـية واملذهبية، ُمشـرياً 
إىل أن العـدوان والحصـار األمريكـي ال يفـرق بني 
أبناء الشـعب ويعمل ليل نهار عـىل قتله بالغارات 
والحصـار لرتكيعه واحتالله ونهب وسـلب مقدراه 

وثرواته.
 

طساصعن وطرضى يف جاتئ الخمعد
املعـاق محمـد صالح الفهد مـن جانبه يقول: 
والعـدوان  الحصـار  أمـام  عاليـة  «معنوياتنـا 
األمريكـي عىل شـعبنا اليمنـي، ونقـول للعالم: 
أَوِقفوا أمريكا عند َحدِّها، فقتل شـعبنا وحصاره 
ومنع دخـول املشـتقات النفطية عليـه مخاِلٌف 
لـكل املواثيق واملعاهـدات واالتّفاقيـات الدولية، 
وأمريـكا تثبت من يوم إىل آخـر أنها فاقدٌة ألدنى 
معايـري األخـالق وال تراعي أيَة حقوق للشـعوب 

املستضَعفة». 
أمـا املريضـة املقَعـدة آيـة عبداللـه املحويتـي 
فحَرضت إىل سـاحة الصمـود بحد ذاتـه آية -كما 
معاناتهـا  ضاعـف  الحصـار  أن  بسـبب  تقـول- 
املرضيـة، وأنها تشـرتي إبرة األعصـاب بمبلغ 30 
ألف ريال شـهرياً، وأن إغالق مطـار صنعاء الدويل 
حرمهـا مـن حـق العـالج يف الخـارج، وأن انعدام 
املشـتقات النفطيـة يفاقم من معاناتهـا ومعاناة 

أرستها الفقرية. 
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 : ذطار
شـهدت مدينُة ذمار، أمـس االثنني، مسـريًة جماهرييًة حاشـدًة؛ للتنديد 
باسـتمرار الحصـار األمريكـي السـعودّي اإلماراتـي تحـت شـعار «حصار 

املشتقات النفطية قرار أمريكي وخيارنا إعصار اليمن». 
ويف املسـرية التـي خرج فيهـا عـرشاُت اآلالف من املواطنني وشـخصيات 
عسـكرية وأمنية وسياسـية وقبلية، وقيادات السـلطة املحليـة والقضائية 
واملكاتـب التنفيذيـة واملكونـات املَدنية، رفع املشـاركوَن الشـعارات املنّددة 

باسـتمرار العدوان والحصـار األمريكي عىل الشـعب اليمنـي وإغالق مطار 
صنعاء ومنع دخول سفن املشتقات النفطية. 

ويف املسـرية التي جابت عدداً من الشـوارع، أشـاد عضو مجلس الشورى 
عبدالواحد الرشيف، بتفاعل أبناء ذمار ومشاركتهم يف املسرية للتنديد بالعدوان 
والحصار الخانق، الفتاً إىل أن إمعان تحالف العدوان يف حصار الشعب اليمني 
واحتجاز سـفن املشـتقات النفطية، يهّدد قطاعات الصحة واملياه والرصف 

الصحي والزراعي واملؤّسسات الخدمية بالتوقف. 
وأَشاَر إىل أن استمراَر الحصار جريمة إنسانية يتناىف مع القوانني واملواثيق 
الدوليـة، داعيـاً إىل التفاعـل مع حملـة «إعصار اليمـن» ملواجهـة التصعيد 

بالتصعيد. 
وأّكــد بيان صادر عن املسـرية تاله وكيـل املحافظة، عبـاس العمدي، أن 
العـدوان عىل اليمن أمريكي يسـتهدف كافة أبناء الشـعب اليمني ومواجهته 

واجب من خالل النفري العام للجبهات. 
وحّمل البيان تحالف العدوان بقيادة أمريكا مسـؤولية استمرار القرصنة 

البحرية واحتجاز سفن املشتقات النفطية. 
وأّكـد بيان املسـرية أن السـبيَل الوحيد إلنهاء معاناة الشـعب اليمني هو 
تحريـُر اليمن من الغزاة واملحتّلني وإنجاح حملة «إعصار اليمن» والتحشـيد 

ورفد الجبهات بالرجال واملال حتى النرص. 

 : تّةـئ
اسـتمراراً للغضـب الشـعبي املمتدِّ عىل طـول الرقعة 
الجغرافية الخارجة عن سيطرة العدوان وأدواته، شهدت 
مدينـُة حّجــَة، أمس االثنني، مسـرية حاشـدًة؛ للتنديد 
باستمرار احتجاز سـفن املشتقات النفطية تحت شعار 
«حصار املشتقات النفطية قرار أمريكي وخيارنا إعصار 

اليمن». 
ورّدد املشاركون يف املسرية الشعارات املنّددة باستمرار 

العدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتـي يف القرصنة عىل 
سـفن املشـتقات النفطية.. مشـريين إىل أن منَع سـفن 
الوقود من الوصول مليناء الحديدة تسبب يف توقف الكثري 
مـن القطاعات الخدمية ووصـول قطاعات أُخرى لحالة 

حرجة. 
وحّمل املشـاركون أمريـكا ودوَل العدوان املسـؤولية 
الكاملـة عـن التداعيـات الكارثيـة جـراء أزمـة الوقود 
وارتفاع األسـعار.. مؤّكـدين استمرار الصمود والتفاعل 

مع حملة إعصار اليمن للتحشيد واالستنفار. 
ويف املسرية، أشار أمني عام املجلس املحيل باملحافظة، 

إسـماعيل املهيـم، بحضور السـلطة القضائيـة ومدراء 
املكاتب التنفيذية وأعضاء املجلس املحيل والشـخصيات 
االجتماعية والرتبوية والصحية والثقافية، إىل أن العدوان 
يسـتخدم الورقـة االقتصاديـة لرتكيع الشـعب اليمني، 
مشـيداً بمواقِف أبناء حّجـة يف الدفـاع عن الوطن وأمنه 
واستقراره.. مؤّكـداً أهميّة التفاعل املسؤول مع الحملة 

لتعزيز الصمود والثبات يف مواجهة العدوان. 
من جانبه، أشـار عضو رابطة علمـاء اليمن القايض 
عبداملجيـد رشف الديـن إىل دور الجميـع يف التفاعـل مع 
الحملة للتحشيد واالسـتنفار للدفاع عن اليمن وسيادته 

واستقالله. 
وحّمـل بياٌن صـادر عن املسـرية، أمريكا املسـؤوليَة 
الكاملة يف الحصار عىل اليمن، معتربًا اسـتمرار الحصار 
والقرصنة البحرية انتهاكاً سـافراً وعقاباً جماعياً بحق 
أبناء اليمن.  وأّكـد اسـتمراَر النفـري العام لرفع الحصار 
عن اليمن واملشتقات النفطية، الفتاً إىل أن الخيار الوحيد 

لدحر العدواِن هو التفاُعُل مع حملة إعصار اليمن. 
وجـدد البيان تأييـَد أبناء حّجــة لخطـوات ردع العدوان 
وكرس الحصار، ُمشرياً إىل أن االنتهاكات يف املحافظات املحتّلة 

كشفت أجندة العدوان باستهداف اليمنيني دون استثناء. 

 : رغمئ
احتضنـت مديريـُة الجبـني بمحافظـة ريمـة، أمـس 
االثنـني، مسـريًة جماهرييًة حاشـدًة؛ للتنديد باسـتمرار 
احتجـاز تحالـف العـدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي 
لسفن املشـتقات النفطية تحت شعار «حصار املشتقات 

النفطية قرار أمريكي وخيارنا إعصار اليمن». 
ورفع املشاركون يف املسرية بمركز املحافظة، الالفتاِت 
املسـتنكرة باإلرهـاب األمريكـي السـعودّي اإلماراتـي، 

وما يرتكبـه التحالُف من جرائَم وتصعيـد العدوان بحق 
الشـعب اليمني واسـتمرار القرصنة البحريـة واحتجاز 
سـفن الوقود ومنع دخولها إىل موانئ الحديدة.  وأّكـدوا 
أن جرائـَم وانتهاكات تحالف العدواِن لن تناَل من عزيمة 
وصمود أبناء ريمة، بـل تزيدهم قوة وصالبة يف مواجهة 

العدوان وإفشال مخّططاته التآمرية. 
وأَشاَر أبناء ريمة إىل تفاعلهم مع حملة إعصار اليمن 
باالسـتمرار يف رفد الجبهات باملزيد مـن الرجال وقوافل 
العطاء دفاعاً عن الوطن وتحرير أراضيه من دنس الغزاة 

واملحتّلني. 

واسـتنكر بيـان صادر عن املسـرية -التـي حرضتها 
قيـادة السـلطة املحليـة باملحافظة، بمشـاركة املكاتب 
أبنـاء  مـن  وحشـود  والوجهـاء  واملشـايخ  التنفيذيـة 
املحافظة- استمرار الحصار املمنهج لدول العدوان بحق 
الشـعب اليمني واحتجاز سـفن الوقود والغذاء والدواء.  
واعتـرب ما يرتكبُـه تحالف العـدوان بدعـم أمريكي من 
جرائَم بحق الشـعب اليمني واحتجاز سـفن املشـتقات 
النفطيـة، انتهـاكاً لألعـراف واملواثيق والقانـون الدويل 

اإلنساني. 
ولفت البيـاُن إىل أن صمود الجيش واللجان الشـعبيّة 

املسـنود بدعم الشعب اليمني، سـاهم يف تعزيز الصمود 
والثبات ملواجهة العدوان ومرتِزقته. 

وحمل البياُن األمَم املتحدَة واملجتمَع الدويل واملنظمات 
الدوليـة، مسـؤولية التداعيـات الكارثيـة نتيجة تصعيد 
العـدوان وقصفـه لألعيان املدنيـة واسـتمرار القرصنة 
إىل  البيـاُن  ودعـا  الوقـود.   سـفن  واحتجـاز  البحريـة 
تعزيز االصطفـاف والتالحم وتنفيذ وقفـات احتجاجية 
ومسريات، لتوجيِه رسـالة للعالم باملمارسات التعسفية 
سـفن  واحتجـاز  القرصنـة  أعمـال  يف  العـدوان  لـدول 

املشتقات النفطية. 

طسرية تاحثة تةعب حعارع ذطار تتمض افطط املاتثة تثاسغات التخار افطرغضغ

سحرات اآلقف غتاحثون يف تّةـئ لرشخ الخمئ الثولغ تةاه التخار افطرغضغ وتأغغث اجاؤظاف سمطغات الردع

جئني رغمئ تتادُظ طسريَة «تخار املحاصات الظفطغئ صرار أطرغضغ وخغاُرظا إسخار الغمظ»
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 : الدالع
شـهدت محافظـُة الضالـع، أمس االثنني، مسـريتنَي 
حاشـدتني ضد الحصـار األمريكي السـعودّي اإلماراتي 
بحـق الشـعب اليمنـي، وذلـك تحـت عنـوان «حصـار 
املشتقات النفطية قرار أمريكي وخيارنا إعصار اليمن». 
ويف املسريتني اللتني أُقيمتا يف مدينة دمت، ويف منطقة 
قرين الفهد يف مديرية قعطبة، رفع املشـاركون الالفتات 
املنـّددة بالغطرسـة األمريكيـة الصهيونيـة السـعوديّة 

اإلماراتية بحق الشعب اليمني. 

وأّكـد املشاركون أن جرائم وانتهاكات تحالف العدواِن 
لن تنـاَل من عزيمة وصمـود أبناء الضالـع، بل تزيدهم 
قـوة وصالبـة يف مواجهة العـدوان، مشـريين إىل تفاعل 
أبنـاء املحافظة مـع حملة إعصار اليمن باسـتمرار رفد 
الجبهـات باملزيد مـن الرجال وقوافل العطـاء دفاعاً عن 

الوطن وسيادته واستقالله. 
وأّكـد املشـاركون -بحضور قيادات السـلطة املحلية 
وقيـادات أمنية وشـخصيات اجتماعيـة- أن تعمد دول 
العـدوان يف احتجـاز سـفن املشـتقات النفطيـة، يهـّدد 
بكارثة إنسـانية عىل الشعب اليمني إزاء توقف قطاعات 

الصحة واملياه والرصف الصحي والزراعي وغريها. 

وأّكــد بيـان املسـرية، أن اسـتهداف الشـعب اليمني 
بالحصـار اإلجرامـي املطبـق، بمنـع سـفن املشـتقات 
النفطيـة من بلوغ ميناء الحديـدة أَدَّى إىل معاناة كارثية 
لكافة أبناء الشـعب اليمنـي وطال حياة ومعيشـة ُكـّل 
اليمنيني يف مختلف محافظـات الجمهورية اليمنية، ولم 
يقترص تأثريه املروع عىل فئة أَو محافظة دون أُخرى، بل 

شمل الجميع وأرض بكل شؤون الحياة يف اليمن. 
وقال البيان: «إن حق الشـعب اليمني يف الحصول عىل 
املشـتقات النفطيـة حق أََسـايس مكفول بـكل الرشائع 
واملواثيـق والقوانـني الدولية، وإن املسـاس بهـذا الحق 
يعتـرب تعديًـا عىل حق الحيـاة وانتهـاًكا صارًخـا للقيم 

واملبـادئ اإلنسـانية وللمواثيـق والقوانـني الدولية التي 
يتعارُف عليها العالم، لكن أمريكا ال تريد سلبُنا هذا الحق 
فحسـب، بل وتحاول التنصـل من املسـؤولية من خالل 
تشـتيت وعـي املواطنني وممارسـة التضليـل والتزييف 

والدجل لتغطَِّي عىل الجريمة». 
وأّكــد البياُن أن «حصاَر املشـتقات النفطية ومنعها 
عن اليمنيني عدوان أمريكي يستهدف كافة أبناء الشعب 
اليمنـي، وأن مواجهته جهاد رشعي وواجب مقدس عىل 
كافة اليمنيـني، وأن خيارنا يف مواجهة هـذا اإلجرام هو 
إعصـار اليمن بالنفـري إىل الجبهات وتعزيزهـا بالرجال 

واملال». 

 : إب
أوضح محافظ إب، عبدالواحد صالح، أن إسناَد ودعَم 
الجبهـة التعليميـة للمرابطـني يف الجبهـات داللـٌة عىل 
تكاتف وتالحم أبناء الشـعب اليمني يف مواجهة العدوان، 
داعيـاً املنظمـات الحقوقيـة والدولية للضغـط عىل دول 
تحالف العدوان إليقاف عدوانها ورفع الحصار والسماح 

بدخول سفن املشتقات النفطية إىل ميناء الحديدة. 

جاء ذلك يف الوقفة الحاشدة التي نظمتها جامعة إب، 
أمس االثنـني؛ للتنديد بجرائم تحالـف العدوان األمريكي 
السـعودّي اإلماراتـي، وحصـاره واسـتمراره يف احتجاز 

سفن املشتقات النفطية. 
ويف الوقفـة التـي حرضهـا وزيـر الدولـة عبدالعزيز 
البكري، أشاد وزير اإلدارة املحلية، رئيس اللجنة الرئاسية 
لحملة إعصار اليمن، عـيل بن عيل القييس، بتفاعل أبناء 
إب والجبهـة التعليميـة مـع الحملـة يف مواجهـة قوى 

العدوان وأدواتها حتى تحقيق النرص. 
واعتـرب القيـيس أن الوقفـَة رسـالٌة ألمريـكا ودول 
العـدوان بصمـود الشـعب اليمنـي وثباتـه ودفاعه عن 

األرض والعرض والسيادة الوطنية. 
بدوره، أّكـد رئيُس جامعة إب، الدكتور طارق املنصوب، 
حرَص منتسـبي الجامعة عىل التفاعـل مع حملة إعصار 
اليمن للتحشـيد واالسـتنفار ملواجهة تصعيد العدوان وما 

يرتكبُه من جرائم وانتهاكات بحق الشعب اليمني. 

إىل ذلـك، أّكـد بياٌن صادر عن الوقفة بجامعة إب، عىل 
تأييد ومساندة الجبهة التعليمية للمرابطني يف الجبهات، 
مبـاركاً العمليات التـي ينفذها أبطال الجيـش واللجان 
الشـعبيّة يف إعصـار اليمـن يف ُعمَقـي العدّو السـعودّي 

اإلماراتي. 
وحّمل البياُن تحالَف العدوان بقيادة أمريكا مسؤوليَة 
التداعيـات اإلنسـانية إزاء اسـتمرار الحصـار واحتجاز 
سفن املشتقات النفطية ومنع دخولها إىل ميناء الحديدة. 

 : إب
شـارك اآلالُف مـن أبنـاء محافظـة إب، 
التـي  الُكـربى  املسـريِة  يف  االثنـني،  أمـس 
نّظمتها السـلطُة املحلية تزاُمناً مع انطالق 
مسرياٍت مماثلة يف العاصمة صنعاء وجميع 
املحافظات الحرة، للتنديد باستمرار حصار 
تحالـف األمريكي السـعودّي اإلماراتي عىل 
الشـعب اليمنـي، تحـت عنـوان «حصـار 
املشـتقات النفطية قرار أمريكـي وخيارنا 

إعصار اليمن». 
انطلقـت  التـي  الشـعبيّة  املسـرية  ويف 
مـن أمـام بريد الجامعـة إىل شـارع املعهد 
الصحي، رّدد املشاركون شعارات وُهتافاٍت 
أدانـت الحصـاَر األمريكي واحتجاز سـفن 
املشـتقات النفطية ومنع دخولها إىل ميناء 
الحديدة رغم حصولها عىل تصاريَح أممية. 
من جانبه، قـال وزير الدولة، عبدالعزيز 
البكـري: إن الشـعب اليمني رغـم ما يعانيه 
مـن عـدوان وحصـار، يـزداُد قوة وباسـاً 

وصموداً وبأسـاً، الفتاً إىل رضورة استمرار 
مواجهـة  يف  والتحشـيد  الجبهـات  رفـد 
العـدوان، موضًحـا أن الحصـار األمريكـي 
عىل الشـعب اليمني وعدم السـماح بدخول 
سفن املشـتقات النفطيِة سيؤثر سلباً عىل 

القطاعات الخدمية والحيوية يف البالد. 
ويف السـياق، أوضـح بيـان صـادٌر عـن 
مسـرية إب، أن محـاَرصَة مينـاء الحديـدة 
بالسـفن األمريكيـة والقرصنـة البحريـة 
مـع  التفاُعـَل  يتطلـب  أمريكـي،  عـدوان 
حملة إعصار اليمن للتحشـيد واالستنفار، 
محّمـالً واشـنطن املسـؤوليَة الكاملة إزاء 
اسـتمرار الحصار الذي يسـتهدُف الشعب 
بتعزيـِز  مطالبـاً  اسـتثناء،  دون  اليمنـي 
التالحم واالصطفاف ملواجهة قوى العدوان 
واملرتِزقة، مؤّكــداً التأييَد امُلطَلَق للخيارات 
العسـكرية السـاعية رفع الحصار وإنهاء 
األجنـدة  خطـورِة  مـن  محـذِّراً  العـدوان، 
التـي تعمـل قـوى العـدوان عـىل تنفيِذها 

باملحافظات املحتّلة. 

الدالع تحعُث طسريتني حسئغاني غاضئاني تظثغثًا بالتخار افطرغضغ وططاَلُإ واجسئ بالرد املحروع واملجلجل

املتاشر خقح غثسع املظزمات الثولغئ لطدشط سطى تتالش السثوان والسماح بثخعل العصعد

طتاشزئ إب تسطظ الاأغغث املططص لطثغارات السسضرغئ الساسغئ 
لرشع التخار وإظعاء السثوان

خقل تاحثة ظزماعا جاطسُئ إب لطاظثغث بةرائط السثوان وتخاره الثاظص 
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 : التثغثة
خـرج عـرشاُت اآلالف مـن أبنـاء ووجهـاء محافظة 
الحديـدة، أمـس االثنني، يف مسـرية جماهريية حاشـدة 
الستنكار الصمت األممي والدويل تجاه العقاب الجماعي 
الذي تمارسـه الواليـات املتحـدة األمريكيـة وأدواتها يف 
املنطقة بحق الشـعب اليمني، من خالل الحصار الجائر 

وقرصنة سفن املشتقات والغذاء والدواء. 
ويف املسـرية التـي أقيمـت يف شـارع املينـاء بمدينـة 
املسـتهِجنة  بالشـعارات  املشـاركون  هتـف  الحديـدة، 
للصمـت األممـي والدويل تجـاه الحصـار الخانـق الذي 
تفرضـه دول العـدوان األمريكـي السـعودّي اإلماراتـي 

بحق الشـعب اليمني، ما تسـبب يف أزمة خانقة وتراجع 
الخدمات الصحية والحيوية. 

ورفـع املشـاركون الالفتـات التـي نقلت جانبـاً من 
معاناة أطفال اليمن يف ظل القرصنة األمريكية السعوديّة 

اإلماراتية. 
وأّكـد املشـاركون -بحضور قيادات السـلطة املحلية 
والشخصيات والوجاهات وقيادات سياسية- أن الشعب 
اليمني رغـم ما يعانيه مـن عدوان وحصار، يـزداد قوًة 
وصموداً وبأساً، الفتني إىل رضورة استمرار رفد الجبهات 

والتحشيد يف مواجهة العدوان. 
واعتـرب املشـاركون الِحصاَر واحتجاز سـفن الوقود، 
جريمـة حـرب تتناىف مـع األعـراف واملواثيـق والقوانني 

الدولية واإلنسانية. 

وحمل البيان الصادر عن املسـرية التي انطلقت تحت 
شـعار «حصار املشتقات النفطية قراٌر أمريكي وخياُرنا 
إعصاُر اليمـن»، أمريكا املسـؤولية الكاملة عن الحصار 

اإلجرامي املفروض عىل اليمن. 
وأّكــد البيـان أن محـارصة مينـاء الحديدة بسـفن 
الحصار األمريكية وقرصنة سفن املشتقات النفطية هو 
عدوان أمريكي يتوجب من الجميع النفري ورفع السخط 

ضد املجرمني املعتدين عىل رأسهم اإلدارة األمريكية. 
ونّوه البياُن إىل أن ِحصاَر املشـتقات النفطية ومنعها 
عن اليمنيني عدوان أمريكي يستهدف كافة أبناء الشعب 
اليمنـي، وأن مواجهته جهاد رشعي وواجب مقدس عىل 
كافـة اليمنيني، ُمضيفاً «خيارنـا يف مواجهة هذا اإلجرام 
هو إعصار اليمن بالنفري إىل الجبهات وتعزيزها بالرجال 

واملال». 
وعـربَّ البيـاُن عـن التأييـد الشـعبي الكامـل لكافـة 
الخطوات العسـكرية التـي تتخذها القيـادة يف ردع هذا 
العـدوان وكرس الحصـار الظالم واإلجرامي عىل شـعبنا 

املجاهد الصابر. 
وأَشـاَر إىل أن املعانـاَة التـي يعيشـها املواطنـون يف 
املحافظات واملناطق املحتّلة تكشـف بأن أجندات تحالف 

العدوان تستهدف حياة ُكـّل اليمنيني دون استثناء. 
ودعا البياُن ُكـلَّ األحـرار يف املحافظات املحتّلة التي 
تعانـي مـن األزمـات الخانقـة بالنهـوض يف مواجهة 
تحالـف االحتـالل والعـدوان واملرتِزقة، مؤّكــداً أن ما 
من سـبيل إلنهاء املعانـاة إال بتحرير اليمـن من الغزاة 

ومرتِزقتهم. 

 : سمران
شـهدت محافظـُة عمـران، أمـس االثنـني، مسـريًة 
جماهرييـًة حاشـدًة، بحضـور قيـادة السـلطة املحلية 
باملحافظة واألمنية واملشايخ والوجهاء وحشود من أبناء 
املحافظـة؛ للتنديـد باسـتمرار احتجاز تحالـف العدوان 
األمريكي السـعودّي اإلماراتي لسفن املشتقات النفطية 
تحت شـعار «حصار املشـتقات النفطية قـرار أمريكي 

وخيارنا إعصار اليمن». 
ورفع املشاركون يف املسرية بمركز املحافظة، الالفتات 
اإلماراتـي،  السـعودّي  األمريكـي  للحصـار  املسـتنكرة 
وما يرتكبـه التحالف من جرائم وتصعيـد العدوان بحق 
الشـعب اليمني واسـتمرار القرصنة البحريـة واحتجاز 

سفن الوقود ومنع دخولها إىل موانئ الحديدة. 
وعـّربت قبائُل عمـران رفَضهـا القاِطَع لكل أشـكال 
الحصـار عىل اليمن، معلنة دعمهـا لحملة إعصار اليمن 
للنفـري العـام والتحشـيد ورفـد جبهـات القتـال باملال 

والرجال. 
ويف املسـرية، أّكــد محافظ عمـران الدكتـور فيصل 
جعمـان، أن جرائَم وانتهاكاِت تحالـف العدوان، لن تناَل 
من عزيمة وصمود أبناء عمران، بل تزيدهم قوة وصالبة 

يف مواجهة العدوان. 
وأَشـاَر إىل تفاعـل أبنـاء املحافظة مـع حملة إعصار 
اليمن باستمرار رفد الجبهات باملزيد من الرجال وقوافل 

العطاء دفاعاً عن الوطن وسيادته واستقالله. 
ولفـت إىل أن تعمـد دول العـدوان يف احتجـاز سـفن 
ُد بكارثة إنسـانية عىل الشـعب  املشـتقات النفطية، يهدِّ
اليمنـي إزاء توقـف قطاعـات الصحة وامليـاه والرصف 

الصحي والزراعي وغريها. 
وحث محافـظ عمران الجميع عىل التفاعل مع حملة 
إعصـار اليمـن للتحشـيد واالسـتنفار يف مواجهة قوى 

العدوان األمريكي السعودّي اإلماراتي. 
واستنكر بيان صادر عن املسرية التي حرضتها قيادة 
السلطة املحلية باملحافظة واألمنية، واملشايخ والوجهاء 

وحشـود من أبناء املحافظة، باستمرار الحصار املمنهج 
لدول العدوان بحق الشعب اليمني واحتجاز سفن الوقود 

والغذاء والدواء. 
واعتـرب ما يرتكبه تحالف العـدوان بقيادة أمريكا من 
جرائم وانتهاكات بحق الشـعب اليمني واحتجاز سـفن 
الوقـود، انتهـاكاً سـافراً للرشائـع السـماوية واألعراف 

واملواثيق والقانون الدويل اإلنساني. 
وحّمل البيان األمم املتحدة واملجتمع الدويل واملنظمات 
الدوليـة، مسـؤولية التداعيـات الكارثيـة نتيجة تصعيد 
العـدوان وقصفـه لألعيان املدنيـة واسـتمرار القرصنة 
البحرية واحتجازه لسـفن املشـتقات النفطية والغذائية 

والدوائية. 
ويف سـياق متصل، دّشــن أبنـاء ووجهاء ومشـايخ 
مديريـة السـود باملحافظـة، حملـة «إعصـار اليمـن» 
للتحشيد واالستنفار للجبهات ملواجهة العدوان األمريكي 

السعودّي. 
ويف التدشـني، أشـار عضـو مجلـس النـواب أحمـد 

العقـاري، ومدير عـام املديرية عبد الفتـاح الوادعي، إىل 
أن الشـعب اليمني اليوم أكثر ثباتـاً وصموداً واصطفافاً 
يف مواجهـة أي عـدوان خارجي، وقادر عـىل مواجهة أي 
تصعيـد، مؤّكـديـن أهميّـة الحملـة يف تعزيـز الصمود 

ملواجهة العدوان. 
وحثـا عـىل رضورة اضطـالع الجميع باملسـؤولية يف 
التحشيد ورفد الجبهات باملال والرجال، لتحرير ما تبقى 
مـن محافظة مأرب وكّل شـرب يف أرض الوطن من دنس 
الغزاة واملحتّلني، الفتـني إىل أن حملَة إعصار اليمن تمثل 
مرحلة مهمة ومتقدمة من الِجهاد والنفري األكرب لوضع 
َحـــدٍّ لجرائم وحصار قوى العدوان وترجمة لتوجيهات 
القيادة الثورية واملجلس السيايس األعىل يف رفع مستوى 

التأهب وبذل ُكـلِّ غاٍل ونفيس حتى تحقيق النرص. 
ـْوِد اسـتجابتَهم  بدورهم، أّكـد مشـايخ ووجهاء السَّ
لحملـة «إعصار اليمـن»، واسـتمرارهم يف رفد الجبهات 
باملال والرجال والعتاد.. مؤّكـدين جهوزية أبناء املديرية 

ملواصلة الصمود والثبات يف مواجهة العدوان واملرتِزقة. 

 : طتاشزات
شـهدت محافظتا الجوف واملحويت مسريتنَِي حاشدتنِي، أمس االثنني؛ 
تنديداً بحصار العدوان األمريكي السعودّي عىل بالدنا وتأكيداً عىل مواصلة 

النفري ورفد جبهات القتال. 
ويف املسـريتني يف ُكلٍّ مـن محافظة املحويت والجوف، رَفَع املشـاركون 
َة عن حالة السـخط الشـعبي إزاء جرائم العدوان املتمثلة يف  الالفتاِت املعربَّ
حصاره عىل دخول املشـتقات النفطيـة، األمر الذي سـبََّب يف رفع معاناة 

الشعب اليمني بمختلف مجاالت الحياة. 
وأّكـد املشـاركون عـىل دعمهم الكامـل لحملة إعصـار اليمن ملواصلة 
النفـري العام والتحشـيد ورفـد جبهات القتـال باملال والرجال، مشـريين 
إىل أهميّـة تضافر الجهود وسـد الثغـرات التي يحاول العدّو إشـعالها بني 

املواطنني. 
وأشاروا إىل أن حصوَل الشعب اليمني عىل الوقود َحقٌّ أََسايسٌّ ومكفوٌل، 
لكـن أمريـكا تمنـع هـذا الحق، الفتـني إىل أن اإلرهـاب األمريكـي واضح 

ــُد من خالل تصعيد العدوان والحصار عىل اليمن.  ويتجسَّ
وشّددوا عىل أن هذا الحصار واإلجرام لن يُرِكَع شعَب اإليَمـان، وأن دعَم 

التصنيع الحربي خيار شـعبي لردع العـدوان ومواجهة تصعيده وجرائمه 
بحق الشعب اليمني، الفتني إىل أن أزمة املشتقات النفطية برعاية أمريكية. 
وجّددوا التأكيَد عىل أن الشـعب اليمني لن يقـَف مكتوف األيدي إزاَء ما 
يرتكبُه تحالُُف العدوان من جرائم، وما يفرُضه من حصاٍر جائٍر منذ سبع 

سنوات. 
ولفتت الحشـوُد الجماهرييـُة إىل أن ِخياَر الشـعب اليمني هو مواصلة 
الصمود واملشـاركة الفاعلة يف حملة إعصار اليمن، من خالل النفري لدعم 
الجبهـات بالرجال واملـال والعتاد ملواجهة تصعيد العـدوان وتطهري اليمن 

من الغزاة واملحتّلني. 

الساتض الاعاطغ غتادُظ طسريًة جماعريغئ ضربى وتتثغراٌت حسئّغئ طظ طشئئ اجامرار الصرخظئ

صئائض سمران ترُشُخ التخاَر افطرغضغ وتسِطُظ دسَمعا «إسخاَر الغمظ» لطظفري ورشث الةئعات

طسريتان تاحثتان يف الةعف واملتعغئ لطاظثغث بتخار السثوان 
افطرغضغ والاأضغث سطى طعاخطئ الظفري ورشث الةئعات

خقل طسغرة تاحثة بمرضج المتاشزئ:
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اشاساُل افزطئ تغطُئ الظفعس المظعجطئ
عظادي طتمث

 يتجّرعـون ما ال يستسـيغون، يذوقون امُلّر 
يف مياديـن القتال والنضال، يُهزمون سياسـيٍّا 
ا، يحاولون الكّرة فاألُخرى  ويُفضحون إعالميّـٍ
فيلحقهم الفشـل يف ُكــّل مـرٍة تراودهم فيها 
نفوسـهم بإحـراِز أيـة نقطٍة يمكـن إضافتها 
لصالحهم، ولكن مع األسـف الشديد يُراُق ماُء 
ِجلـدِة وجههم حتى أُصيبـوا بالجفاف الظاهِر 
رصيدهـم  أن  شـعروا  وحينمـا  واملسـتور..!، 
األخالقّي والقيمّي أوشَك عىل االنتهاء ولم يتبّق 
يف جعبتهم إّال رياالٍت معـدودة وعتاٍد مرصود، 
ينقلبـون للزحف بـرؤوس أصابعهم محاولني 
التشـبّث بأي يشٍء يسـتنقذهم مـن الوقوع يف 

خندق الخسـارِة دون خروج منه، بعد أن ُقيّدوا 
-وما زالوا- بأصفادِه البيضاء..!، تحّولوا أخريًا 
التباِع أُسلُـوِب شـيطانيٍّ وهو افتعاُل األزماِت 
ممـا يَُمسُّ رشيـان حياة املواطن املسـتضعف 
البسـيط؛ بَهـدِف خنق الّشـعب اليمنـي الذي 
أعجزه وجعل من سـنينه املاضية سبعاً عجافاً 
حوَّلُه فيها لبقرٍة حلوٍب ال تنتج لنفسـها حتى 
الَزبد..!، ِليلّوَح بلوحٍة سـوداَء للداخل وللخارج 
األول،  واملتسـبب  املسـؤول  هـي  صنعـاء  أّن 
وبناًء عىل خطتِه املرسـومة سـتنقلب الطاولة 
نجحـت  الـذي  واالسـتقرار  األمـن  ويتزعـزع 
حكومـة صنعـاء، أَو كما تحلو التّسـمية لهم، 
أنصـار الله بحفظـِه رغم ُكــّل املؤامرات التي 

باءت بالفشل. 
ويف هـذا املقـام نقول لهـم: أيهـا الكائنات 

الحيّة املفرتسة، اعلموا جيًِّدا ويقيناً أن الشعب 
اليمنـي لـم يعد سـطحيٍّا كمـا عهدتمـوُه من 
قبـل، فما قبـل العـدوان ليس كما بعـده، فما 
مررتموه من سـابق، اآلن هناك نقطة تفتيش 
وفلرتة تسّمى «الوعي» ويجب املروُر منها أوالً، 
والنتيجة محسـومة مسـبًقا، فكمـا اعتقدتم 
أنكم بحصاركم ستخنقون نََفسنا، وبعدوانكم 
سـتبيدوننا ولم تجـدوا إال ما خالـف إرادتكم، 
وهـذا ما سـيكون عىل الدوام، الشـعب اليمني 
عِلمكـم عىل حقيقتكم القبيحـة، فاألجدر بكم 
أن تجـدوا مكاناً آخر السـتثمار مشـاريعكم؛ 
ألَنَّ ما ُعّمد بالدم والتضحية، وترسـخ بالوعي 
والبصرية ال مجـال لجعله أرضية خصبة لنمو 
أشـواككم املسـمومة، واأليّام كفيلـة بإيضاح 

الحقيقة من الوهم، والعاقبـُة للمتّقيـن. 

ترُب ُأوضراظغا 
تضحُش ُصْئــَح 

التدارة الشربغئ
 

ـاب الحاطغ د. شآاد سئثالععَّ

شـهدت الكثريُ من 
دول العالـم الثالث يف 
الفرتة األخرية العديَد 
من الحروب الداخلية 
الخارجية،  والحروب 
وكان العاَلـُم الغربي 
(أمريكا ودول أُوُروبا 
وغريهـا)  وروسـيا 
تلـك  مـع  يتعامـُل 
خالل  مـن  الحـروب 
مصالِحه السياسـية واالقتصادية، وكانت هذه 
الدول تّدعي أنها تتعامُل مع حروب العالم الثالث 
من منظوٍر حضاري إنساني عادل، ويف الحقيقة 
كانـت هذه الـدول ال تعري أيَّ اهتمام لألسـباب 
الحقيقيـة التي أشـعلت الحـروب أَو ملا تتعرض 
له الشـعوب من ظلـم أَو قهر؛ بَسـبِب الحروب 
التي يتعرضون لهـا وكان اإلعالم الغربي يجمل 

مواقف الغرب ويتجاهل مواقف الدول املعنية. 
ولكـن عندمـا اشـتعلت الحـرُب يف أُوكرانيـا 
كشـفت عن الوجـه القبيح للحضـارة الغربية؛ 
ألَنَّ طـريف الحـرب ينتميـان إىل نفـس الحضارة 
التي تسـيطر عىل مجلس األمـن واألمم املتحدة 
واملنظمات الدولية ووسـائل اإلعالم العاملية، ويف 
مواجهة هذه الحرب انقسمت ُكـّل تلك املنظمات 
ة  الدولية، واستخدمت ُكـّل الدول املعنية وَخاصَّ
أمريـكا ودول أُوُروبـا ُكــّل الوسـائل املتاحـة 
لكرس الطرف املقابل (روسـيا) بغض النظر عن 
مصالح الشعب األُوكراني أو موقفه من الحرب. 
ونظراً لالنقسامات التي ذكرناها فقد أصبحت 
تفاصيل الحرب ومواقف الدول واإلجراءات التي 
تتخذهـا الدول املختلفة متاحـة للعامة واملتابع 
البسـيط يرى ويسـمع تلك التفاصيل أوالً بأول 
ويسـتطيع أن يحكـم عـىل مـا يجـري، ولذلـك 
َفــإنَّ اإلجراءات التـي تتخذها أمريـكا وأُوُروبا 
وحلفائهم يف حق روسيا توضح قبح تلك الدول. 
إن ما يتخذه الغرُب من إجراءات يف حق روسيا 
ال تقـل قبحاً عن ما يتخذه حيـال حروب أُخرى 
ولكن الفـرق يف التغطية اإلعالميـة فقط، وهذا 
يتضـح يف موقف الغرب من العـدوان عىل اليمن 
والذي يتشـابه مع الهجوم الرويس عىل أُوكرانيا 
يف بعض األوجه من أهمها املربّر الرئييس للحرب، 
ففـي العـدوان عىل اليمـن تّدعي السـعوديّة أن 
تدخلها يأتي حمايًة ألمنها من التوسـع اإليراني 
يف األرايض اليمنيـة، كمـا تزعُم، وروسـيا تقول 
إنها تدخلت يف أُوكرانيا حماية ألمنها من توسع 
الناتـو يف األرايض املجـاورة لهـا، وعندمـا نرى 
موقـف الغرب مـن العدوان عىل اليمـن نجد أنه 
يخالف بشكل جذري موقفه من حرب أُوكرانيا، 
وهذا يوضح أن النظاَم الدويل الحايل والذي يرعاه 
الغرُب يخالُف املبادئ الرئيسية التي يقوم عليها 
وهـي العدالـة والحرية وحقوق اإلنسـان والتي 
يجـب أن يتمتع بهـا كافة سـكان العالم وليس 
سكان أمريكا وأُوُروبا فقط، ولذك فعىل شعوب 
العالم أن تبحَث عن نظام عاملي جديد يكفل لها 

حقوقها. 

آشاُت الشرق شغ الثاتآشاُت الشرق شغ الثات

اجاراتغةغُئ أطرغضا وبرغطاظغا ضث روجغا اجاراتغةغُئ أطرغضا وبرغطاظغا ضث روجغا 
والخغظ وُأوُروبا! والخغظ وُأوُروبا! 

شعث حاضر أبع رأس
 

عندما يفقد اإلنسـاُن اإلخالَص لله سـبحانه وتعـاىل، يف العمل يُصاب 
بجنـون العظمـة، وشـيئاً فشـيئاً يبـدأ وبشـكل تلقائي 
بالتمحور حول نفسه وحول إبرازها لآلخرين إىل أن يغرق 

يف أفات ذاته الشخصية.
عندهـا ال يبقى ُمفكراً إال يف نفسـه ويف عظمة نفسـه 
وأهميتهـا يف أوسـاط النـاس، يغـرق يف ذاتـه وشـخصه 

ا تجاه اآلخرين من حوله.! ونفسه ويصبح حساساً ِجـدٍّ
يتساءل يف نفسه دوماً: هل يحرتمني اآلخرون أم ال؟!

هـل يُقـر اآلخـرون بمكانتـي وبـدوري يف خدمـة هذا 
املرشوع أم ال؟!

وعىل هذا األََسـاس ومن منطلق هذه الحسـابات وهذا 
املنظـور وهـذه التقديـرات يقيـم عالقتـه باآلخرين وفق 

اعتبـارات شـخصية مبنيـة عىل بنـاء الـذات ال املرشوع القرآنـي العام 
والشامل لكل أطياف املجتمع. 

يُشخصن األموَر واملواضيع من حوله، يطبع ُكـّل عمل يعمله بطابعه 
الشـخيص؛ لكي يكسـب من خالله املزيد من األهميّة يف املجتمع، واملزيد 

من الظهور والتعزيز ملوقعه ومكانته االجتماعية بني الناس. 

لهـذا َفـإنَّ االنتماَء للمـرشوع والصدق يف املعتقد وحـَده ال يكفي يف 
العمـل مع اللـه إذَا لم يتوفر اإلخـالص لله فيه وللمـرشوع الذي جاءت 
به هذه املسـرية، والعناية الشـديدة بقوة هذا املرشوع وبكيفية تقديمه 

للناس بما هو جديٌر به وبقوته. 
يجب أن يكون هذا املرشوُع وهذا الهدى قد أثّر فينا أوالً 
قبل غرينا وانعكس عىل واقع حياتنا وحركتنا لنسـتطيع 

بذلك أن نقدمه لآلخرين فينتفعوا به. 
وألن القـول ليس كالفعل يجب أن يحـس اآلخرين من 
النـاس بانعـكاس هذه املبـادئ والقيم التـي يحملها هذا 
املرشوع عىل حياتنا وعىل واقعنا وفكرنا وقولنا وسـلوكنا 
ويف تعامالتنا وحركتنا وقراراتنا وعىل ُكـّل يشء يف حياتنا، 

وإال فنحن وبال شك سنكون أسوأ ُرسل ألصدق قضية. 
إذا لـم نتأثـر نحـن أوالً قبل غرينـا بمبـادئ وقيم هذا 
املـرشوع ونبـدأ برعايـة الحقوق وااللتـزام بما أمـر الله 
واالنتهـاء عن ما نهى الله عنه وأداء تكليفنا ُكلٌّ من موقعه 
يف زمانـه ومكانـه ووفق مسـؤوليته وواجبه مـن الله يف هذه املسـرية 
مسـرية العدل واإلنصاف سـنكون بذلك من املقّرصين واملفّرطني يف أداء 
مسؤوليتنا أمام الله وأمام عباده وهذا القصور لن ينقص الحق يف يشء 

وإنما سيظهرنا نحن عىل حقيقتنا. 

أحرف حظغش
 

لقـد كان لخروج اململكة املتحدة مـن االتّحاد األُوُروبي 
تبعـات سياسـية واقتصادية عىل االتّحـاد األُوُروبي، ذلك 
الخـروج «املخّطط له واملدروس بعنايـة» من قبل أمريكا 
وبريطانيـا سـاهم أَيْـضـاً يف دعـم وتقوية حلـف الناتو 
الـذي تقوده أمريكا وذلـك التحالف كان ملواجهة روسـيا 
االتّحاديـة، ثـم رأينـا مؤّخراً تشـكل تحالـف جديد «عرب 
املحيطـني الهادي والهنـدي» مع بريطانيا وأسـرتاليا مع 
الهنـد يف مواجهـة جمهورية الصـني الشـعبيّة بعيًدا عن 
تحالف «شـمال األطلـيس»، تلك التَحّركات االسـرتاتيجية 
تستهدف روسيا والصني َوأَيْـضاً أُوُروبا، ولقد أتت صفقة 
الغواصات النووية األمريكية مع أسـرتاليا «طعنة يف ظهر 

فرنسـا» -كما أطلق عليها مسـؤولون فرنسـيون- وذلك ضمن طعنات 
أمريكا ألُوُروبا كما أراها. 

يف نفس السياق، رأينا تصنيف الصني وروسيا كعدوتني اسرتاتيجيتني 
للواليـات املتحدة األمريكيـة وذلك باتّفاق وإجمـاع الحزبني الجمهوري 
والديموقراطـي، ولقـد أتى ذلـك التصنيف بعد مالحظـة تحالف الصني 
وروسيا االسـرتاتيجي وسـعيهما إىل خلق منظومة اقتصادية وسياسة 
وماليـة عامليـة جديدة قائمة عـىل تعدد األقطاب، وذلـك كان يلتقي مع 
رؤية فرنسـا وأملانيا «عن اسـتحياء» عرب ترصيحـات ماكرون ومريكل 
حـول رؤيتهمـا املسـتقبلية للعالم، ورغبتهمـا كانت تلتقـي مع إقامة 
عالقات متوازنة مع روسـيا والصني وأمريكا، وذلك التوّجـه كان بمثابة 
«انقـالب أبيض» عىل النظام األمريكي يف عدة مناطق تراها أمريكا ومن 
ضمنها إنشـاء جيش أُوُروبي مشرتك ليسحب البساط من تحت أمريكا 

وحلف الناتو العسكري. 
مما ال شك فيه أن املشاريع واملبادرات الروسية والصينية االقتصادية 
والتي كانت تهدُف لربط أُوُروبا بآسـيا وذلك عرب مرشوع 
سـيل الشـمال الـرويس وطريق الحريـر الصينـي تََحــدٍّ 
هاً ضـد أمريكا يف أُوُروبا تحت  جيوسـيايس آخر كان موجَّ
مسـميات مشـاريع اقتصاديـة، ولهذا وضعـت الواليات 
املتحدة تلك املشـاريع ضمن التحديات املستقبلية وقامت 
«منذ تدشينها» برضبها بطرق رشعية وغري رشعية، حتى 
وصلـت إىل مبتغاهـا -إىل حـدٍّ ما- وذلك بخلـق بؤر رصاع 
تقطعهمـا وكذا زعزعـة أمـن واسـتقرار دول محورية، 
فقد رأينا دوالً تشـتعل داخلياً عرب افتعال فوىض سياسية 
تحت مسميات الديمقراطية مثلما حدث يف اليمن وسوريا 
ومرص وإيـران وأُوكرانيا وفرنسـا ومحاولـة االنقالب يف 

تركيا وزعزعة حدود الصني وروسيا.. 
أخريًا، لقد نجحت الواليات املتحدة يف تأجيج الوضع يف أُوُروبا عرب دفع 
الرئيـس الرويس فالديمـري بوتني نحو أُوكرانيا لتأمني روسـيا ُخُصوصاً 
بعـد تجاوب الدول األُوُروبية مع حلف الناتـو مع تويل جو بايدن للحكم 
يف أمريكا عىل حسـاب دونالد ترامب الذي سـاهم يف تفكيك حلف الناتو؛ 
بَسـبِب غطرسته مع حلفاء أمريكا األُوُروبيني، ولقد أتى الديمقراطيون 
ليصلحوا ما أفسـده ترامب ويستكملوا رضب روسيا والصني بدهاء قّل 
نظريه يف إدارة امللفات والحروب والرصاعات الدولية، وبذلك عادت أُوُروبا 
وبمسـاعدة تأجيج بريطانيـا -حليفة أمريـكا- للحـرب يف أُوكرانيا إىل 
السـيطرة الكاملة وُخُصوصاً مع خروج املستشارة مريكل من الحكم يف 
أملانيا ودخول شولتس األقل خربة، وسنرى سيناريو طويل املدى لرضب 
روسـيا عىل نار هادئة كما هي اسـرتاتيجية أمريكا يف رضب خصومها، 

والخارس األكرب أُوُروبا وروسيا وسيأتي الدور الحقاً عىل الصني.
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تتمات الصفحة األخيرةتتمات الصفحة األخيرة

افزطُئ افخرية
اليمني،  الشـعِب  لخنِق  وسـاعيٍة 

وزيـادِة معاناِتـه، وهـذا مـا حدَث 

ويحدُث فعالً. 

السعوديُّة ومن معها وَمن خلَفهم 

جميعاً أرسفوا يف هذا التعسـِف، ولم 

يدركـوا بـأّن الوبـاَل سـريتدُّ عليهم 
أضعافـاً ووقائـُع بقيـق وخريـص 
وحقِل الشـيبِة وغريِهـا تربهُن ذلك، 
بل الربهاُن األكرب هو صوُت عويلِهم 
الذي سمَعُه القايص والداني، وكثرُة 
شـكاويهم التـي لم تتسـعها أوراٌق 
وال محـاِرضُ سـواًء يف مجلِس األمِن 

َواألمـِم املتحدِة أَو االتّحـاد األُوُروبي 
وغريهم كثري. 

الشعُب املظلوُم أزاَح عن صمِته يف 
مناطَق وسـاحاٍت متعددٍة وبشـكٍل 
كبـرٍي، وغالبيُة َمن خرَج أتى سـعياً 
املشـتقاِت  النعـدام  األقـداِم  عـىل 
النفطيـِة ونُدرِة وسـائِل املواصالِت، 

ُكّفـوا  مفاُدهـا  جليـٌة  ورسـائلُُه 
حصاَركم الجائَر وإال فـ (الوجه من 

الوجه أبيض). 
أصبحـت  اآلن  السـعوديُّة  أيضـاً 
ِوجهـًة للعالِم الالهِث حـوَل الطاقِة 
مـع عزوِف  األُحفوريـِة، ُخُصوصـاً 
أُوُروبا -أكثر مسـتهلك للطاقة- عن 

روسـيا جراَء ما يحـدُث يف أُوكرانيا، 

املوقـِف  تـداُرَك  عليهـا  أّن  بمعنـى 

والتخفيَف من حدِتها قبل أن تطاَلها 

أياِدي املظلومني يف اليمِن وتغرُقها يف 

النـدِم الذي لن ينفَعهـا بعَد ذلك؛ ألَنَّ 

الصربَ لن يدوَم طويالً. 

صعى السثوان وتخار الحسإ الغمظغ
طتمث الدعراظغ

مـا زال العدوان الغاشـم ممثَّالً بالشـيطان األكرب 
السـعودّي  النظـام  املنطقـة،  يف  وأدواتهـا  أمريـكا 
واإلماراتـي وغريهم من األنظمة الفاسـدة والعميلة 
واملوالية للكيـان الصهيوني واألمريكي، مسـتمرين 
يف ظلمهـم وجربوتهـم وتكربهم وقتلهـم وعدوانهم 
وحصارهم للشـعب اليمني الصامـد والصابر، الذي 
ــة  ــة اإلسـالمية ورشف األُمَّ يدافـع عن كرامه األُمَّ
ــة اإلسالمية ممثلة بالقضية  اإلسالمية َوقضايا األُمَّ
الفلسـطينية التي باعها عمـالء أمريكا والصهيونية 
ــة اإلسـالمية، الذيـن أصبحوا  مـن أبنـاء هـذه األُمَّ

ـــة وتدمريها والسـيطرة عليها  عبـارة عن وسـيلة الحتالل األُمَّ
ثقافيٍّا وعسكريٍّا وسياسيٍّا.

وظلمهـم  عدوانهـم  يف  يسـتمرون  والعمـالء  الخونـة  َهـؤالء 
وحصارهـم للشـعب اليمنـي، قتل اليمنيـني منذ أكثـر من ثمان 
سـنوات وهـم يتَحّركون لتحقيق أي نرص عـىل الرشفاء واألحرار 
من أبناء الشـعب اليمني املناهض للمرشوع األمريكي الصهيوني 
يف املنطقة والذي أصبح شـوكة يف حلوقهم أفشل مرشوع العمالة 
ــة اإلسـالمية من  والخيانـة والتطبيع، الذي يراد أن تقبل به األُمَّ
بيـع الدين والقيم واألخالق والعُروبة وكّل ما يتمثل من قيم أمرنا 

الله أن نقف معها ونتَحّرك من خاللها.
نحارب ُكـّل من يدعوننا أن نكون معهم يف مرشوع الصهيونية، 
فشـل َهـؤالء يف مرشوعهم وسـقطت أياديهم يف الداخـل وتَحّرك 
اليمنيـني بمـرشوع قرآنـي حقيقي وقيـادة قرآنيـة مخلصة لله 
وتمـيش بهدى الله تقف املواقـف الحق وتتَحّرك مع هذا الشـعب 

وتضحي مـع أبناء هذا الشـعب، قيادة قرآنية نفخـر بها جميعاً 
ــة  ـــة اإلسـالمية حفظـت مـاء الوجـه لألُمَّ وتفخـر بهـا األُمَّ
اإلسـالمية، يف ظل قيادات عربية خانت دينها وأمتها 
وقيمهـا ورشفها لصالح مـرشوع الصهيونية، لذلك 
يشـّدد العدوان الحصـار علينا لكي نسـلم لهم لكي 
نخضع لهم؛ لكي يتمّكن من هذا الشـعب والسيطرة 
عليه لكي يفكك التوحد الداخيل املوجود بني اليمنيني 

يف مواجهة هذا العدوان الغاشم والظالم. 
ملواجهـة الحصـار ال بُــدَّ أن نسـتمر يف توحدنـا 
وكفاحنـا ومواجهـة العـدوان واملـرشوع األمريكي 
الصهيونـي وال نقبل بـه مهما كان ويكـون ومهما 
كان حجم التضحيات فهي قليلة أمام ما وعد الله به 
املجاهديـن الصادقني، أمام ما وعد الله مـن يتَحّركون ضد أعداء 

الله وأعداء الدين اإلسالمي.
كّل التضحيات ترخص يف سـبيل الله ونرص دين الله، لذلك دعم 
مرشوع الصمود والتحشـيد للجبهات ال بُـدَّ أن يستمر بل ويزداد 
يف ُكـّل مناطق الجمهورية، السخط ضد العدوان وأذنابه ال بُـدَّ أن 
يتصاعد والكل يتَحّرك إلسقاط هذا العدوان وإسقاط ُكـّل أوراقه 
التي يراهن عليها أنها لن تثنينا عن املواجهة واالستمرار يف اإلعداد 

بكل األساليب املمكنة ومن ضمنها الزراعة واالكتفاء الذاتي. 
بـإذن اللـه النـرص قـادم والفرج قـادم والخـري قـادم والعزة 
والكرامة واالستقالل سوف يكون بل ويتحّقق، ومرشوع الخيانة 
والعمالة واالرتزاق سـوف يسـقط وينهار ويتحطـم تحت أقدام 
أبناء هذا الشعب اليمني وقيادته الحكيمة املخلصة لله ولن يفلح 
الظاملـون واملتجربون أمـام وعي وإيَمـان وثبـات وجهاد األحرار 

والرشفاء من أبناء الشعب اليمني. 

سئثالمةغث الئعال

من املسـائل املهمـة التي يجـب أن نعرفها جميعاً 

أننا كشعب وكأفراد قد نكون سبباً رئيساً من أسباب 

املحـن واالبتالءات فهناك الكثـري يقول: نحن ال حول 

لنـا وال قوة وال ناقـة لنا يف الحـرب وال جمل، فلماذا 

نتحمل تبعات هذه الحرب وهذا الحصار؟

هذه هي املشـكلة وهـذا هو السـبب أن الكثري لم 

يقـم بواجبه واملفروض هو أن يكـون لكل واحد منا 

ألـف جمل وألف ناقة يف صد هـذا العدوان ويف رفضه 

وإنكاره وجهاده جهاداً كبرياً.

وقـد تكـون األزمـات االقتصادية؛ بَسـبِب املعـايص واملنكرات 

الكثرية التـي ال يلقي الناس لها باالً وال يفكرون ُمَجـّرد تفكري يف 

إنكارها وال يأمرون بمعروف وال ينهون عن منكر.. وقديماً وقعت 

أزمـة اقتصاديـة خانقة وموجعـة يف البرصة فخـرج الناس عىل 

الصعـب والذلول إىل الجبانة يدعون ويبكون قال محمد بن موىس 

اُل رحمه الله تعاىل، فَقاَل: َشاَهِت  األسـواري: (َفَوثََب بَِشـريُ الرَّحَّ

الُوُجـوُه ثَالثاً ُعِيصَ اللـه ِيف ُكـّل َيشٍء، َوانْتُِهَكْت اْلُحُرُم َوُسـِفَكِت 

 ُ َماُء، َواْستُْؤِثَر ِباْلَفْي َفَلْم يَْخُرْج ِمنُْكُم اثْنَاِن َفيَُقوالِن: َهلُمَّ نَُغريِّ الدِّ

ينَاِر  َهذَا أَو َهلُمَّ نَْدُعو الله أَْن يَْكِشَف َهذَا َحتَّى َغَلْت أسعارُكْم؟ ِيف الدِّ

وَن إىل  ْعِب َوالذَّلُوِل ِمْن ُكـّل َفجٍّ َعِميٍق تَُضجُّ ِبَكيَْلَجٍة ِجئْتُْم َعَىل الصَّ

َص الله أسعارُكْم، الَ أَْرَخَص  َص أسعارُكْم، الَ َرخَّ الله تََعاَىل أَْن يَُرخِّ

الله أسعارُكْم َوَفَعَل ِبُكْم َوَفَعَل). 

صدق بشـري الرحال فهذا هو الحال الذي نعيشـه 

اليوم بكل تفاصيله. 

نريـد أن يرفع اللـه عنا الغالء والكثـري من التجار 

ال يرحمـون وكثـري مـن األغنياء ال يرحمـون َوكثري 

من املسـؤولني ال يرحمـون وعصابـات االقتصاد ال 

يرحمـون والنافذون ال يرحمـون، فكل فئة من هذه 

الفئات لها شـأن يغنيها، فكيف سريحمنا الله تعاىل 

وكيف سريفع عنا الغالء؟

فاملورس يعض عىل ما يف يديه وال ينفقه يف سـبيل 

الله قال عيل عليه السالم: (يأتي عىل الناس زمان عضوض، يعض 

املورس فيه عىل ما يف يديه، ولم يؤمر بذلك، قال الله سبحانه: (َوَال 

تَنَْسُوا اْلَفْضَل بَيْنَُكْم)، ينهد فيه األرشار، ويستذل األخيار، ويبايع 

املضطـرون، وقد نهى رسـول الله (َصىلَّ اللَّه َعَليْـِه َوآله) عن بيع 

املضطرين. 

والزمان العضوض هو الذي يشـتد فيـه القحط والبالء والغالء 

ومـع عض الزمان يعض فيـه الكثري من املورسيـن عىل ما تحت 

أيديهـم ويبخلـون به عـىل الفقـراء واملسـاكني واملحتاجني ولم 

يؤمروا بذلك بل أٌمروا باإلنفاق واملواسـاة واإلعانة كما قال تعاىل: 

(َوَال تَنَْسُوا اْلَفْضَل بَيْنَُكْم).. ولكن الكثري نيس الفضل. 

طصغاُس تربظا 
لغج السقح 

 

ألطاف المظاري
 

تظهـُر الحقائـق يف هـذا الزمـان جليـًة وواضحًة 
كوضوح الشـمس، ولطاملا ُخِدَع الكثريُ بحياِة الغرِب 
وعناويِنهـم الرنانـة املتعلقـة بالعدالِة واإلنسـانيِة، 
والحريـة، والواقع عكس ذلـك تماماً، فهم يَّدُعون إىل 
نبذ العنرصية وهم امُلَجذِّرون لها يف أوطانهم، ينادون 
بالحريـة والديمقراطية وهم أول القامعني لها وأكثر 
البـرش اسـتبدادية، يطالبون بالعدالة وشـعوبهم لم 

تعرفها قط، ولم يطبقوها يف أية بقعٍة جغرافية. 
سنّوا قوانني تكفل حقوق اإلنسان، لكنهم أول من 
طعـن فيها، ودائماً يقفون مـع الجالد ضد الضحية! 
ومع املسـتبد ضـد من يطلـب الحرية! ومـع املجرم 
ردعـاً للمظلوم؛ ألَنَّه تعدى قوانـني إجرامية! يتغنون 
باإلنسـانية يف أُوكرانيا ويدفنونها يف اليمن التي تُذبح 

مرتني مرة بطائراتهم ومرة بقوانينهم اإلجحافية! 
حـرب رشسـة منـذ سـبع سـنوات، ولم نـَر ذلك 
التباكي الذي رأيناه يف أُوكرانيا، وقد ظهروا للعالم كم 
هـم منافقـون وعنرصيون، وكشـفت األحداث مدى 
ضعف وهشاشـة أمريكا، وكيف هو حال من احتمى 
ب القوى العظمى بعضها  بها، ومن سنِن الله أن تَْرضِ
ببعـض، كروم والفرس يف زمن الرسـول؛ ليكفي الله 
املؤمنـني رش قتالهـم، وتكـون النتيجـة لصالحهم، 
والـدول الغربيـة هـي عدوة للعـرب، وقـرار مجلس 
األمـن يف حظر بيع األسـلحة عن اليمـن دليل واضح 
أنهم لن يكونوا يوماً يف صف العرب، وممن أيد القرار 
روسيا التي عقد البعض األمل فيها لردع السياسيات 
األمريكيـة يف اليمـن، ولكـن رسعـان مـا أبـان الله 

حقيقتها، وخابت الظنون فيها. 
َحظر مجلس األمن بيع األسلحة َمدَعاٌة لُسخريّة، 
الـدواء والغذاء محظور، حتى األفـواه محظور عنها 
أن تنـادَي بالحريـة، وكل قراراتهم منافيـًة لرشائع 
السـماوية، ومـن يدفـع لهم سـيُِقرون له مـا يريد، 
ويُْصِبغون القراَر بصبغٍة قوميٍة إنسـانية، سـالحنا 
اإليَمــان بالله، وهو ما ال يمكن أن يُباع أَو يحُظرونه 
بإجماع سـكان الكـرة األرضية، عقدنـا صفقة بيع 
رابحـة معـروف للمؤمنـني ثمرتهـا، ولألعداء شـدة 
تأثريهـا، وال نحتاج أن نبتَاع السـالح؛ فهـم يأتوننا 
به طواعية، وقراراتهم الالمسـؤولة ووقوفهم الدائم 
مـع املجرمني عىل مـر التأريخ يجعـل العالم يف أََمسِّ 

الحاجة إىل قيادة قرآنية. 
ليعلم مجلس الغنم أنُهم وإن أطبقوا علينا السماء 
واألرض، ومنعـوا عنّـا ُكــّل مقومات الحيـاة، َفـإنَّ 
الله وبوعوده الربانيـة، قادر عىل أن يهيئ لنا األرَض 
وما عليهـا، وتلـك االزدواجية والقرارات التعسـفية 
هي فضيحة لهم ونٌرص لنـا، وهزيمة ألعدائنا، وذلك 
القرار ما هو إال إقرار منهم بقوة بأسـنا، وهشاشـة 
وعجـز مجنزراتهـم، مـن أن تحّقـق لهم ولـو خيال 
نرص، مقياس حربنا ليس السالح، وإنما صدق وعزم 
الرجـال، فهم من يظفون عىل السـالح قوة، وعظيم 

إيَمـانهم يجعله أكثر فتكاً وبأساً. 
امنعـوا مـا شـئتم فرمـاُل الصحـاري، والجبال، 
واألشـجار، أسـلحٌة يجعلها الله أكثَر نفعاً للمؤمنني 
مـن القنابل الذرية، واثقون بنـرص الله، وبأن إرادته 
ومشـيئته قد سـاقتكم لحربنا وفيها حتماً حتفكم، 

وذلك فضل اختص الله به أهل اليمن. 

ا لط ظاظئَّْه لعا  ا لط ظاظئَّْه لعا طسائُض طعمئ ِجـثًّ طسائُض طعمئ ِجـثًّ
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أليسـت الثقافة القرآنية هي من تنشـئ جيالً صالحاً؟ من ترسـخ يف 
اإلنسـان القيـم الفاضلة واملبـادئ الفاضلة؟ كي يتحرك يف هـذه الدنيا 
اً يدعـو إىل الخري, يأمر باملعروف, ينهـى عن املنكر, ينصح  عنـرصاً خريِّ
لآلخريـن؟ يهتـم بمصالح اآلخريـن؟ ال ينطلق الرش ال عـىل يده وال من 
لسـانه؟ أليس هذا هو ما يصنعه القرآن؟. أنت ال حظ ثقافتهم, أليسـت 

ثقافـة الغربيني هي من تعمل عىل مسـخ الفضائل؟ هـي من تعمل عىل 
مسـخ القيم القرآنية واألخـالق الكريمة من ديننا ومـن عروبتنا؟ أليس 
هـذا هو ما ترتكه ثقافتهم يف الناس؟ فإذا كان يف الواقع أن ثقافة القرآن 
هكذا شـأنها، وثقافتهم هكذا شـأنها؛ فإن ثقافتهم هم هي ثقافة تصنع 

اإلرهاب.[اإلرهاب والسالم ص:7]

هذه الكلمة [إرهاب] تعني أن ُكّل من يتحرك بل ُكّل من يصيح تحت 
وطـأة أقـدام اليهود سيسـمى [إرهابـي]، أن ُكّل من يصيـح غضباً لله 
ولدينـه، غضباً لكتابه، غضباً للمسـتضعفني من عباده الكل سيسـمون 
[إرهابيـني]، ومتـى ما قيـل عنك: أنـك إرهابي؛ فإن هنـاك من يتحرك 
لينفذ ليعمل ضدك عىل أسـاس هذه الرشعية التي قد ُوِضَعت من جديد.

[اإلرهاب والسالم ص:6]

طصاطفاٌت ظعراظغٌئطصاطفاٌت ظعراظغٌئ

بـــــعرُة التسني.. اظــــاخـــاُر الـثِم سـطى الـســــغشبـــــعرُة التسني.. اظــــاخـــاُر الـثِم سـطى الـســــغش

افبُر الثي ترضه ضاماُن (شرغص طظ سطماء بظغ إجرائغض) لطتصافبُر الثي ترضه ضاماُن (شرغص طظ سطماء بظغ إجرائغض) لطتص

ق أتث ُغداعغ الغععد يف (الثثاع والاطئغج) ق أتث ُغداعغ الغععد يف (الثثاع والاطئغج) 

إن َمن يسـتمُع إىل خطابات السـيد القائـد عبدامللك بن 
بـدر الديـن الحوثي حفظه الله بمناسـبة يوم عاشـوراء، 
سـوف يستشـفُّ من خاللهـا كثرياً مـن الحقائـق املهمة 
واملرتبطة بواقعنا الذي نعيشـه، فقد كان يُسـقط بشـكل 
رائع ما حصل لإلمام الحسـني سـالم الله عليه وأهل بيته 
يف كربـالء، والتفريط الذي حصـل بالتخيل عن أئمة الهدى، 
كان يسـقطه عىل واقعنـا الذي نعيش فيـه اآلن من محن 
ـة أصبحت تحت أقدام اليهود  يف هـذا الزمان، وكيف أن األُمَّ
والنصـارى؛ بسـبب أخطـاء مـن املمكـن تالفيهـا اليوم، 
والنهـوض من جديد، لو أراد النـاس ذلك، وعادوا إىل ثقافة 
القـرآن وال يشء غريه، فهو من يجمعنا.. ومن أهم ما جاء 
ـا خري أمة أخرجت  فيه (الجهاد يف سـبيل الله) لنكون حقٍّ

للناس.

أعمغئ إتغاء طظاجئئ ساحعراء:ــأعمغئ إتغاء طظاجئئ ساحعراء:ــ
أشـار السـيد القائد حفظه الله إىل أن إحيـاء مثل هذه 

املناسبات لها أهمية كبرية تتمثل يف اآلتي:ــ
أوالً:ـــ أن الجماهريَ عندما تحيي مثل هذه املناسـبات 
يكسـبها تناٍم يف الوعي، وتفاعٍل يف املوقف، وهذا مما يقلق 
تلـك القـوى الهمجية التـي ال تريد للشـعب أن يعي وال أن 
يتفهـم وال تريد لـه أن يتحرك يف املوقف وفقاً ملسـئولياته 

وواجباته.

ثانياً:ـــ أنها تعـزز الروابط األخوية بني أبناء شـعبنا 
اليمني وتتجاوز ُكّل العناوين األخرى، العناوين املناطقية، 
العناويـن املذهبية، وغريها من العناوين، هذه املناسـبات 
الدينية تعزز من حالة اإلخاء والتفاهم والتعاون والشعور 
باملوقـف الواحـد والوجهـة الواحـدة واألسـس الواحـدة، 
واملنطلقات الواحدة، بكل ما لهذا من إيجابيات ذات أهمية 

كبرية.
ة منذ عاشـوراء لم  ثالثـاً:ـ أن تـدرك الجماهري بأن األُمَّ
تـزدد إال انحطاطا، وهواناً، وابتعاداً عن دينها، ورسـولها، 
وقيم إسـالمها، لم تـزدد إال ارتماءاً يف أحضـان املجرمني، 
ووقوفاً يف صف الطغاة، وأن هذه الحالة خطرية، البد لألمة 
أن تسـتيقظ منها؛ ألنها عندما تسـتمر فهي تتجه باألمة 
بال شّك نحو الهاوية، يف الدنيا حيث السقوط واإلذالل الذي 

نلحظه ويزداد أكثر وأكثر.

شاجسئ ضربقء.. اظصقب ضئري يف تأرغت شاجسئ ضربقء.. اظصقب ضئري يف تأرغت 
اُفطَّئ:ــاُفطَّئ:ــ

وأكـد السـيد القائد حفظـه الله يف خطاباتـه يف ذكرى 
عاشـوراء بأنها تمثـل انقالباً عىل دين محمـد بن عبدالله 
صىل الله عليه وآله وسلم، ذلك الدين اإلسالمي الذي تعب يف 
ة  تبليغه ونرشه رسـول الله، وبذَل جهدا كبريا يف تربية األُمَّ
وإصالحها، وتزكيتها، لتكون أمة عظيمة، تدعو إىل الخري، 

وتأمـر باملعروف، وتنهى عن املنكر، أمة ال تقبل بأن يكون 
يف داخلهـا سـاحة للظلم، ومرسح للجريمـة، أمة مرتبطة 
باللـه وأوليائـه، أمـة نزيهة طاهـرة خالية مـن املجرمني 

والطغاة، تعيش عىل هدى الله، وتعاليم القرآن الكريم.

خفاُت اإلطام التسني جقم اهللا سطغه:ــخفاُت اإلطام التسني جقم اهللا سطغه:ــ
وأوضـح السـيد القائد حفظـه الله  أن الحسـني عليه 
ـة، ولم تكـن دعوته  السـالم لم يكـن غريباً عـىل هذه األُمَّ
مسـتهجنة، وال منكـرة، وال من خارج هـذا الدين، بل هو 
رجل معروف، هو سـبط رسـول الله صىل اللـه عليه وآله 
وسـلم، يف الدرجـة الثانية، فبعد األنبيـاء أوصيائهم، وبعد 
االوصياء األسـباط، وأن الحسني سـالم الله عليه هو الذي 
وقف النبي صىل الله عليه وآله وسلم يوما أمام املأل ليقول 
لألمة عنه: [حسني مني وأنا من حسني، أحب الله من أحب 

حسينا، حسني سبط من األسباط].
عندما وقف رسول الله صىل الله عليه وآله وسلم ليقول 
ألمته هذا الكالم فهو يُقدم الحسني عىل أنه نسخة مصغرة 
منـه، عىل أن يكون هو بعد جـده يف مرحلة معينة، يف وقت 
معـني، يتوىل هو موقـف النبي، يقف مقـام النبي صلوات 
اللـه عليه وعـىل آله، فهو قد ورث من جـده إيماناً وُطهراً، 
وصالحـاً ونـوراً، وحرصاً عـىل هداية أمة جـده املصطفى 

وصالحها وعزها.. 

تساءل الشهيد القائد رضوان الله عليه 

يف الـدرس الثامـن مـن (دروس رمضان) 

بدهشـة وتعجـب شـديدين عـن الجـرأة 

العجيبة التـي عند هذا الفريـق من علماء 

بني إرسائيل، كيف أنهم عرفوا رسـول الله 

كمـا يعرفـون أبناَءهم، ومع ذلـك كفروا، 

وفضلوا دخول النار عىل أن يسلموا، وأضلوا 

غريهـم ممـن يثقـون بهـم مـن قومهم، 

أوردوهـم النـار، حيث قال: [أليسـت هذه 

قضية رهيبة جداً بالنسبة ملن هم يعرفون 

الحـق ويكتمونـه؛ ألن الضحيـة يف األخري 

ة البرش الناس املسـاكني؛  يكون مـن؟ األُمَّ

ألن الناس عـادة يعلقون آمـاالً كبرية عىل 

علمائهـم؛ ألنهم هم مـن جانبهم يعرفون 

الحق ويسـريون وراءهم عىل أساس أن ما 

يدعون إليه هو الحق، فعندما يكون هناك 

من عرفوا الكتاب وعرفوا الرسول (صلوات 

الله عليه وعىل آله) ثم يكتمونه معنى هذا 

أنهم سيجعلون الكثري ممن هم محط ثقة 

لديهم يسـلكون سـلوكهم يف التنكـر لهذا 

النبي والتنكر لهذا الكتاب فيبقون كافرين 

ضالني].

رضـوان اللـه عليـه إىل أن هـذا  الفتـاً 

الفريق املضـل من أهل الكتـاب ال زالوا إىل 

اآلن موجوديـن، ال يألـون ُجهـداً يف تدمري 

اإلسالم وأهله، وطمس حقيقته، وتغييبها 

عن ُكّل الناس، حيث قال: [وهذا هو الواقع 

بالنسـبة ألهـل الكتـاب إىل اآلن، فعندمـا 

يقول الله سـبحانه وتعاىل بأنهم يعرفونه 

كمـا يعرفون أبناءهم ال يعني ذلك بأنه ُكّل 

واحد من أهل الكتاب، علماؤهم مثقفوهم 

الذين هم يطلعـون عىل الكتب التي تحكي 

النبـوات وكيـف سـلوك األنبياء، ويسـطر 

كثـرياً مـن تأريـخ األنبيـاء وكيـف تكون 

دعوتهـم يف العـادة، هـؤالء يعرفـون لكن 

يضللون عـىل الباقـني والباقون يمشـون 

وراءهم].

(ُجظَّئ إلعغئ).. ق أتث غساطغع (ُجظَّئ إلعغئ).. ق أتث غساطغع 
أن غصفَض باب التص تماطاً سطى أن غصفَض باب التص تماطاً سطى 

الئحر:ــالئحر:ــ
ويف ذات السـياق أكد رضـوان الله عليه 

بـأن ُكتب اللـه ألنها متميزة عـن أي كتب 

أخـرى، فإنـه مهمـا حـاول البعـض من 

املضلـني طمـس الحقائق فيهـا، إال أنه ــ 

وبقـدرة الله ــ لـن يسـتطيعوا أن يمحوا 

منهـا ُكّل أثر، بل البد أن يرتكوا ما يدل عىل 

(الحـق) فيهـا، وهـذا ما حـدث بالفعل يف 

(التـوراة)، الزال فيهـا ما يدل عىل رسـول 

آخـر الزمان محمد بـن عبدالله عليه وعىل 

آله أفضل الصالة َوالتسـليم، هذا من جهة، 

ومـن جهة أخرى الله يهـيء أناس آخرين 

يصدحـون بالحق، حيث قـال رضوان الله 

َك َفـال تَُكونَـنَّ ِمَن  عليه:[{اْلَحـقُّ ِمـْن َربـِّ

يَن} فعندما يقول هناك:{َوإِنَّ َفِريقاً  اْلُمْمَرتِ

ِمنُْهـْم َليَْكتُُمـوَن اْلَحـقَّ َوُهـْم يَْعَلُموَن} ال 

يسـتطيع أحد يف األخري أن يقفل باب الحق 

تماماً عىل البـرش، الحق هو من الله، والله 

سـبحانه وتعاىل هو لديه سـنن: إذا رفض 

هـؤالء هيـأ أولئـك، إذا كتم هذا هيـأ آخر؛ 

ألنه رحيم بعباده إنما ليبني سوء عمل من 

يكتمون الحق كيف أنها جريمة كبرية].

صاسثة طعمئ جثًا.. طخثر (التص) صاسثة طعمئ جثًا.. طخثر (التص) 
عع اهللا جئتاظه شصط:ــ عع اهللا جئتاظه شصط:ــ 

مشـريا رضوان اللـه عليـه أن (الحق) 

حتـى  جميعـا،  للبـرش  فطـري  مطلـب 

وإن أخطـأوا ـــ هـم باعتقادهـم أنهـم 

ٍّ)، حيث قـال وهو يرشح  يقدمـون (حقـا

قولـه تعاىل{اْلَحقُّ ِمْن َربَِّك َفـال تَُكونَنَّ ِمَن 

اإلنسـان  تعطـي  اآليـة  يَن}:[هـذه  اْلُمْمَرتِ

قاعـدة يجـب أن يفهمهـا ُكّل واحـد منـا 

وكل واحـد من الناس: هو أنـه باعتبار أن 

الحـق هو مطلـب للناس جميعـاً وكل من 

يتحركـون هـم يحاولـون - مهمـا قدموا 

مـن ضالل - أن يقولوا إنهم يقدمون حقا، 

فحتـى ال يكون هناك لبـس، لبس لدى أي 

إنسـان منا أن يفهم: أن مصـدر الحق هو 

الله].. 

موضحاً أن عىل اإلنسـان أن يبحث عن 

الطريقـة فقـط التـي توصلـه إىل (الحق) 

بقولـه: [فليكـن همه أن يعـرف الطريقة 

التي من خاللها يعـرف الحق الذي هو من 

جهـة اللـه؛ ألن املسـألة ليس فيهـا لبس، 

حتـى قضية الحـق ليس فيهـا لبس حتى 

وإن وجدنـا هنـا أنـه يذكـر: أن هناك من 

يكتمون الحق وهنـاك من يضللون وهناك 

من يخادعـون وهناك من يردون وأشـياء 

كثرية. لكن بني ُكّل هذه األشـياء السيئة ال 

يضيع الحـق؛ ألن الحق هو من الله والحق 

هـو نور هـو النور الذي ذكـره يف كثري من 

اآليات األخرى وهو من جهة الله].. 

مؤكداً رضوان الله عليه أن الله (رحيم) 

ال يمكـن أن يـرتك عباده للضـالل دون أن 

يوضـح لهـم الحـق، فقـال: [إنمـا ليبقى 

بهـذه  مؤمـن  إنسـان  ُكّل  ليبقـى  البـرش 

القضيـة: أن مصـدر الحـق هو مـن الله، 

وعندما تعود إىل الله سـبحانه وتعاىل الذي 

هو مصدر الحق تجد أنه يقول عن نفسـه 

أنه هو رحيـم بعبـاده رؤوف رحيم يهدي 

يرشـد يهيء هو الخالق، إذا كان هناك من 

كتـم الحق سـيخلق، يخلق غـريه ويجعله 

هادياً إىل الحق الذي من عنده].. 

 أكد لنا الشـهيد القائد يف محـارضة (مكارم األخالق) 
الـدرس األول، بـأن اليهود بالغني الخطـورة يف التحريف 
والخداع، فيجب الحذر منهم، حيث قال: [تأتي املتغريات, 
وتأتـي األحـداث، ويأتـي الضـالل, والخـداع والتلبيـس 
بالشـكل الذي سـتكون ضحيته أنت، يكاد أن يأخذ حتى 
بأولئـك الكاملـني، بعـض املتغـريات، وبعـض األحداث, 
وبعض وسـائل التضليل، وأساليب الخداع تكاد أن تخدع 
الكبـار, أولئك الذين يدعون دائمـاً ((وبلغ بإيماننا أكمل 
اإليمان)).ألم يذكر القرآن الكريم عن خداع بني إرسائيل، 

عن خداع اليهود أنهم كادوا أن يضلوا رسـول الله؟ كادوا 
أن يضلـوه لـوال فضل اللـه عليه ورحمتـه، أولئك الناس 
الذيـن كانوا يجاهدون تحت رايتـه ألم يكونوا يتعرضون 
للتثبيـط فيتخاذلـون مـن جانـب املنافقـني، وهـم من 

يسمعون كالم رسول الله (صلوات الله عليه وآله)؟].

غةإ العسغ والتثر.. شظتظ يف سخٍر بطس شغه غةإ العسغ والتثر.. شظتظ يف سخٍر بطس شغه 
الظفاق ذروته:ــالظفاق ذروته:ــ

ـة إىل رفع الوعـي اإليماني  ودعـا سـالم الله عليه األُمَّ

واليقظـة والحذر مما يحـاك ضدها، حيث قـال: [هكذا 
إذا أنـت لـم ترب نفسـك، إذا أنت لم تنـم إيمانك ووعيك، 
فـإن املنافقني هم من ينمـون نفاقهم، هم من يطورون 
أسـاليبهم حتـى يصبحـوا مـردة، يصبحـوا خطرييـن 
قادريـن عىل التأثري, قادرين عـىل رضب النفوس، {َوِمْن 
أَْهـِل اْلَمِدينَِة َمَرُدوا َعَىل النَِّفاِق ال تَْعَلُمُهـْم نَْحُن نَْعَلُمُهْم 
}(التوبـة: مـن اآليـة101) من خبثهم  َسـنَُعذِّبُُهْم َمرَّتنَْيِ
اسـتطاعوا أن يسـرتوا أنفسـهم حتـى عن رسـول الله 
(صلـوات اللـه عليه وعـىل آله)، اسـتطاعوا أن يسـرتوا 

أنفسهم حتى عن بقية الناس، أنهم منافقون، ثم تنطلق 
منهم عبـارات التثبيـط, عبارات الخـذالن فيؤثرون عىل 
هذا وعـىل هذا، وعىل هذا، تأثريا كبريا، هؤالء مردة، كيف 
أصبحوا مردة؟ ألنهم هم من يطورون أسـاليب نفاقهم، 
من ينّمون القدرات النفاقية داخل أنفسـهم، فأنت يا من 
أنت جنـدي تريد أن تكـون من أنصار اللـه، ومن أنصار 
دينـه يف عـرص بلغ فيه النفـاق ذروته, بلـغ فيه الضالل 
واإلضـالل قمته يجـب أن تطـور إيمانـك، أن تعمل عىل 

الرفع من مستوى وعيك].

 بصاشئ طشطعذئ: بصاشئ طشطعذئ:

اساصاد الئسخ بأن عظاك اساصاد الئسخ بأن عظاك 
(جصفاً طتثدًا) لضمال اإلغمان!!(جصفاً طتثدًا) لضمال اإلغمان!!

وحذر الشـهيد القائد سـالم الله عليه من الخطأ الكبري الذي 

ـة، الذين يقومـون بعبادات  يعتقـده الكثـري من أبناء هـذه األُمَّ

معينة، وأذكار، وسور قرآنية يقرأونها، ويتعبدون الله بها، وأيام 

يصومونهـا، ويعتقدون أن هذا فيـه الكفاية، وأنهم بلغوا (كمال 

اإليمـان)، حيث قـال: [هنا يقول اإلمام زيـن العابدين (صلوات 

اللـه عليـه): ((اللهم صل عىل محمـد وآله وبلـغ بإيماني أكمل 

اإليمـان)) هو عىل ما هو عليه مـن العبادة والتقوى لم يحدث يف 

نفسـه غرور, وال إعجاب بحالته التي هو عليها, وهو من ُسـّمي 

- ملا كان عليه من العبادة - زين العابدين، وسـيد الساجدين، ما 

زال يطلـب من الله أن يبلغ بإيمانـه أكمل اإليمان.القرآن الكريم 

تضمن يف آياته الكريمة داخل سور متعددة الحديث عن اإليمان, 

ََّما  وأعـىل درجات اإليمان، وأكمل اإليمان, من مثل قوله تعاىل: {إِن

اْلُمْؤِمنُـوَن الَِّذيـَن إِذَا ذُِكَر اللَّـُه َوِجَلْت ُقلُوبُُهـْم َوإِذَا تُِليَْت َعَليِْهْم 

آيَاتُـُه َزاَدتُْهْم إِيَماناً َوَعَىل َربِِّهْم يَتََوكَّلُوَن} (األنفال:2) ومثل قوله 

تعاىل: {إِنََّمـا اْلُمْؤِمنُوَن الَِّذيَن آَمنُوا ِباللَِّه َوَرُسـولِِه ثُمَّ َلْم يَْرتَابُوا 

اِدُقوَن}  َوَجاَهُدوا ِبأَْمَواِلِهْم َوأَنُْفِسـِهْم ِيف َسِبيِل اللَِّه أُوَلِئَك ُهُم الصَّ

(الحجرات:15)].. 

وأضاف أيضاً: [مطلب مهم, وغاية تستحق أن يسعى اإلنسان 

دائمـاً إىل الوصول إليها: أن تطلب من الله أن يبلغ بإيمانك أكمل 

اإليمـان. ال تـرىض بما أنت عليه، ال تقف فقط عـىل ما أنت عليه 

فتضع لنفسـك خّطا ال تتجاوزه يف درجـات اإليمان، ويف مراتب 

كمال اإليمان.من يرىض لنفسه أن يكون له خّط معني ال يتجاوزه 

يف إيمانه فهو من يرىض لنفسه بأن يظل تحت، وأن يظل دون ما 

ينبغي أن يكون عليه أولياء الله].

وقـال أيضا: [قد يرىض بعض الناس لنفسـه حالة معينة فال 

يرى نفسـه محتاجا أن يسـمع من هنا أَْو من هنا، ويظن بأن ما 

هو عليه فيه الكفاية وانتهى األمر! لكن وجدنا كم من هذا النوع! 

أعداداً كبرية ال تسـتطيع أن تزهـق وال جانباً من الباطل يف واقع 

ة! إذا كنت طالب علم فال ترىض لنفسك  الحياة، ويف أوسـاط األُمَّ

بأن تكتفـي بأن تنتهي من الكتاب الفالنـي واملجلدات الفالنية, 

والفـن الفالني وانتهى املوضوع، وكأنك إنما تبحث عن ما يصح 

أن يقال لك به عالم أَْو عالمة! حاول أن تطلب دائماً, وأن تسعى 

دائماً بواسطة الله سبحانه وتعاىل أن تطلب منه أن يبلغ بإيمانك 

أكمـل اإليمان.كم يف هذه الدنيا, وكم يف أوسـاطنا من الكثري من 

نوعيتنـا الذين نحن ندعي اإليمان، ولكنا نجد أن من يسـتطيعوا 

أن يغريوا يف واقع الحياة هم العدد القليل جداً من املؤمنني، أولئك 

الذين يسـعون ألن يبلغ إيمانهم أكمل اإليمـان، ويدعون الله أن 

يبلغ بإيمانهم أكمل اإليمان].
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عربية ودولية 

اجاحعاد شاى شطسطغظغ برخاص صعات اقتاقل شغ بطثة أبع دغج 

سمطغٌئ بطعلغٌئ أجفرت سظ إخابئ جظعد خعاغظئ بالصثس املتاّطئ

الثارجغئ اإلغراظغئ: اقّتفاُق يف شغغظا غتّثُد طساَر سعدة 
أطرغضا طصابض الاجاطعا الضاطض

رئغج وزراء باضساان غظافُخ بعجه افُوُروبغني: لسظا سئغًثا لضط

 :  طاابسات 
  

أطلقت قواُت االحتالل الصهيوني 
بـاب  عنـد  فلسـطيني  عـىل  النـاَر 
القطانني أحد أبواب املسجد األقىص 
بزعم تنفيـذه عملية طعن، وتداولت 
وسـائل التواصـل االجتماعي فيديو 
يظهر منفذ عمليـة الطعـن بالبلدة 
القديمـة يف القـدس املحتّلة وإطالق 

النار عليه وهو ملقى عىل األرض. 
وأَفاد اإلعالُم العربي، مسـاء أمس 
االثنني، بوجود استنفاِر غري مسبوق 
لقوات االحتـالل، إثر إصابة جنديني 
اثنـني بجـراح بالرأس خـالل عملية 

طعن بالقدس املحتّلة. 
أن  العربيـة،  كان  قنـاة  وذكـرت 
«جنديـني أُصيبا بجراح متوسـطة» 
بزعـم عملية طعـن، ُمشـرياً إىل أنه 

«جرى إطالق النار عىل املنفذ». 
وأَشـاَرت إىل أن االحتالل اسـتنفر 
قواتـه بعـد إصابـة 3 مـن عنارصه 
بجروح متوسطة يف عملية الطعن يف 
القدس، وأوضحت القناة العربية، أن 

«منفذ العملية حالته حرجة». 
مصادُر فلسطينية أّكـدت يف وقٍت 

الحق استشـهاد منفـذ العملية بعد 
إعدامه بطريقة وحشية، ولم يتسن 
ة  ُهــِويـَّ عـىل  التعـرف  للمصـادر 
الفلسطيني الشهيد حتى كتابة هذا 

الخرب. 
إىل ذلك، استشهد فتى فلسطيني، 
أمس األول، برصاِص قوات االحتالل 
الصهيونـي يف بلدة أبـو ديس رشق 

مدينة القدس املحتّلة. 
الصحـة  وزارة  وأعلنـت 

صحفـي  بيـان  يف  الفلسـطينية، 
مقتَضٍب، عن استشـهاد يامن نافز 
جفـال (16 عامـاً) برصـاص قوات 

االحتالل يف بلدة أبو ديس. 
وذكـرت مصـادر فلسـطينية، أن 
البلـدة،  اقتحمـوا  االحتـالل  جنـود 
مـا أَدَّى النـدالع مواجهـات أُصيـب 
خاللها طفل بالرصاص، قبل أن يتم 

اعتقاله. 
قـواِت  أن  املصـادُر  وأضافـت 

االحتالل أطلقت قنابل الغاز املسـيل 
مركبـة  صـوب  بكثافـة  للدمـوع 
إلنقـاذ  توّجـهـت  التـي  اإلسـعاف 
املصـاب، ومنعتها من الوصول إليه، 
مـا أَدَّى إلصابـة عدد مـن املواطنني 

بحاالت اختناق. 
الناطـق باسـم حركـة حمـاس، 
إعـدام  أن  اعتـرب  قاسـم،  حـازم 
جيـش االحتـالل الصهيونـي للفتى 
الفلسـطيني جريمة حـرب مكتملة 

الوجـه  حقيقـة  تعكـس  األركان، 
اإلرهابي لالحتالل وقادته. 

عـىل  «يجـب  قاسـم  َوأََضــاَف 
املجتمع الدويل التَحّرك ملحاسبة قادة 
االحتـالل كمجرمي حرب يف محكمة 
الجنايـات الدولية عىل جرائمهم ضد 

اإلنسانية». 
وأّكــد أن هذه الجرائـم لن توقف 
سعي الشـعب الفلسطيني املرشوع 
أرضـه  السـرتداد  العـادل  ونضالـه 
ومقدساته وإقامة دولته وعاصمتها 

القدس. 
من جانبها، أدانـت حركة الجهاد 
الجريمـة  فلسـطني،  يف  اإلسـالمي 
البشـعة واإلرهابيـة التـي ارتكبتها 
قـوات االحتـالل بحـق الفتـى يامن 
نافـذ جفـال، مـن بلـدة أبـو ديس 
رشقـي القدس املحتّلـة والذي قىض 
نحبه برصـاص الجنـود الصهاينة، 
يف صـورة واضحة وجليـة لإلرهاب 

امُلستمّر بحق أبناء وأطفال شعبنا. 
وأّكــد طارق عز الديـن، املتحدث 
الجهـاد  حركـة  باسـم  الرسـمي 
اإلسـالمي أن «جريمـة قتـل الفتى 
املقديس دليل عىل اإلجرام الصهيوني 

الذي يستهدف ُكـّل أبناء شعبنا». 

 :  وضاقت 

أّكـد املتحدُث باسـم الخارجية اإليرانية، 
سـعيد خطيـب زاده، أمس االثنـني، خالَل 
فيينـا  يف  االتّفـاَق  أن  صحفـي،  مؤتمـر 
يحّدد مسـاَر عودة أمريكا مقابل التزامها 
الكامـل، منوًِّها إىل أن النقـاط الخالفية ال 

تتجاوز أصابع اليد الواحدة. 
وقال خطيـب زاده: «االتّفاُق الذي ينجز 
يف فيينـا هـو اتّفـاق يحـّدد مسـار عودة 
أمريكا مقابل االلتـزام الكامل، ولن يكون 
هـذا املسـار للواليـات املتحدة بني عشـية 
وضحاها، وقد تم تحديد إطار زمني لذلك». 
وأَشاَر خطيب زاده إىل أن الحوار يف فيينا 
يسـري بشـكل طبيعي ونتفهـم توّجـهات 

روسـيا التي كانت بناءة للوصـول التّفاق 
«املفـاوض  إن  وقـال:  فيينـا،  يف  شـامل 
اإليرانـي يف فيينـا يحـاول أن يحافظ عىل 

املصالح اإليرانية». 
ونّوه خطيب زاده إىل أن النقاط املتبقية 
هـي املختلـف عليهـا وقليلـة َوإذَا قدمت 
سـنتوصل  الصحيحـة  األجوبـة  أمريـكا 

للنتيجة بأرسع وقت. 
ولفت خطيب زاده إىل أن املوقف الصيني 
يدعـم الحـوار ويدعـم املواقـف اإليرانية، 
وقـال: إن «املوقف اإليراني ثابت ولم يتغري 
وأن ترامب أراد مـن الحوار التقاط الصور 

فقط». 
وأّكـد املتحدث باسم الخارجية اإليرانية 
أن أي حـوار مبـارش مـع واشـنطن يجب 
األمريكيـة  اإلدارة  تغيـري  بعـد  يكـون  أن 

سلوكها تجاه إيران، معتربًا أن مسار عودة 
واشنطن لالتّفاق النووي يتطلب وقتاً ولن 

يحصل خالل ليلة واحدة. 
وأَشـاَر املتحدث باسـم الخارجية إىل أن 
مفاوضـات تبادل السـجناء مـع الواليات 
املتحدة شهدت تقدماً، معرباً عن أمله بأن 
تلتـزم واشـنطن بتنفيذ التفاهمـات بهذا 
الخصوص لنغلق هذا امللف اإلنسـاني الذي 

كان من ضمن أولوياتنا. 
وبخصـوص الحـرب يف أُوكرانيـا، أّكـد 
متحدث الخارجيـة: «نرفض الحروب لحل 
األزمـات الدوليـة وهـذا موقـف جوهري 
روسـيا  يف سياسـتنا الخارجيـة»، داعيـاً 
وأُوكرانيـا إىل الحوار وإعـالن وقف إطالق 

النار. 

 :  وضاقت 

توّجـه رئيس الوزراء الباكسـتاني عمران خان ملبعوثي االتّحاد 
األُوُروبي قائًال: إن بالده «ليسـت عبدة» لألُوُروبيني، يف إشـارة إىل 
مطالبـة االتّحـاد األُوُروبي إسـالم أباد بإدانة العملية العسـكرية 

الروسية يف أُوكرانيا. 
جاء ذلك يف خطاٍب ألقاه رئيس الوزراء الباكسـتاني أمام تجمع 
يف منطقة فيهاري بحضور سفراء االتّحاد األُوُروبي، إذ قال: «كتب 
سـفراء االتّحاد األُوُروبي رسالة تطالبنا بإدانة العملية العسكرية 
الروسـية يف أُوكرانيـا، أريد أن أسـأل عّما إذَا كنتم قـد وجهتم أية 

رسـالة من هذا القبيل إىل الهند»، وأضـاف: «عندما انتهكت الهند 
القوانني الدولية يف كشمري، هل قطع أحد منكم العالقات معها أَو 
أوقف التجارة؟»، وأّكـد أن بالده «لن تدعَم أيَة دولة يف حالة حرب، 

إال أنّها ستدعم جهود استعادة السالم». 
وتابع رئيس الوزراء الباكسـتاني: «ما الذي كسبناه من دعمنا 
لحلف شـمال األطليس يف أفغانسـتان، بخالف فقدان 80 ألًفا من 
األرواح وخسارة 150 مليار دوالر؟ هل اعرتف الناتو بتضحياتنا؟ 
هـل كتب سـفراء االتّحـاد األُوُروبي يوماً رسـالة يشـيدون فيها 
بجهودنا يف أفغانسـتان؟»، وقال: «يف املقابل، تـم إلقاء اللوم عىل 

باكستان يف فشل الناتو يف أفغانستان». 

الثشاع الةعي السعري غاخثى لسثوان 
خعغعظغ يف املظطصئ الةظعبغئ

 :  وضاقت 

ذكـرت وكالـة سـانا السـورية، أنـه «حوايل 
الساعة الخامسـة من صباح االثنني، نفذ العدّو 
اإلرسائييل عدواناً جويٍّا من اتّجاه جنوب بريوت 
مستهدفاً بعض النقاط يف محيط مدينة دمشق 
وقد تصـدت وسـائط الدفاع الجـوي لصواريخ 

العدوان وأسقطت معظمها». 
وأَفادت سانا باستشـهاد مواطنني سوريني، 
أمس االثنني، جراء عدوان «إرسائييل» اسـتهدف 

بعض النقاط يف املنطقة الجنوبية. 
ولفتت إىل أن العدوان أسـفر عن «استشـهاد 

مدنيني اثنني ووقوع بعض الخسائر املادية». 
الجديُر بالذكر أن الدفاعات الجوية السـورية 
تصدت ألكثر من 6 صواريخ أطلقت عىل األرايض 

السورية. 
واستشـهد ثالثة جنـود يف الرابـع والعرشين 
مـن الشـهر املـايض، جـراء عـدوان صهيوني 
بالصواريخ عىل بعض النقاط يف محيط دمشق. 
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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

افزطُئ افخرية
طرتدى التسظغ  

الروسـيِة  الحـرِب  حـوَل  مسـتنِفٌر  ُكــلُّـُه  العاَلــُم 
األُوكرانيـِة ومنقسـٌم ما بـني مؤيٍد ومعـارٍض ومحايد، 
وما بني ُمرّكٍز ومشـتت، وما بني مستفقٍد وخارس، ُكـلُّ 
أنظاِرهم متجهٌة نحو تلك األحداِث وما يسبُح يف فلِكها، ما 
عدا الشعُب اليمني فال وقِت لديه لذلك.. فطوابريُ البرتوِل 
والغاِز ما بنَي مغازلٍة له أَو حاضنة، فرتاكُم األزماِت التي 
تفتعلُها دوُل العدواِن وعىل رأسـها السـعوديِّة واإلمارات 
َع أبصاَرُه تجـاَه الغرِب أَو يفتَح  لـم ترتْك له مجـاالً ليوزِّ

أسماَعُه لدخوِل تلك األحداِث ودوائِرها. 
سـفُن مشـتقاِت النفط الخارجيـِة ِقيـدْت إىل موانِئ 
ـفاً مع حمِلهـا لرتاخيِص العبـوِر من األمم  جيزاَن تعسُّ
املتحـدِة، واملصادُر الداخليِة الواقعـِة تحت قدِم االحتالل 
َقيدتهـا ذاُت القـراراِت التعسـفيِة من تحالـِف العدواِن؛ 
إشـباعاً لرغبٍة طائشـٍة حقريٍة تحاوُل اجـرتاَح نٍرص لم 

تحرْزُه امللياراُت امُلنَفقِة عىل هذِه الحرِب الظاملِة 


