
الــعــدو يــواصــل مــضــاعــفــة األزمــــة وصــنــعــاء تــؤكــد الــتــمــســك خبــيــار املــواجــهــة:

 جسغ رجمغ ظتع المظاب المتطغ وطصاذسئ المساعرد
 الئظ الغمظغ طخثر دخض صعطغ لثسط اقصاخاد

 إتغاء لطاارغت وزراسئ لفطض

السفينة  عــن  اإلفــــراج  يف  ميــاطــل  الــعــدوان  السفينة املــتــوكــل:  عــن  اإلفــــراج  يف  ميــاطــل  الــعــدوان  املــتــوكــل: 
اإلســـــعـــــافـــــيـــــة ويــــتــــجــــاهــــل الــــــــدعــــــــوات اإلنــــســــانــــيــــة اإلســـــعـــــافـــــيـــــة ويــــتــــجــــاهــــل الــــــــدعــــــــوات اإلنــــســــانــــيــــة 
الـــــــــــــشـــــــــــــامـــــــــــــي: شــــــــعــــــــبــــــــنــــــــا لـــــــــــــــن يــــــــــقــــــــــف مـــــــكـــــــتـــــــوف الـــــــــــــشـــــــــــــامـــــــــــــي: شــــــــعــــــــبــــــــنــــــــا لـــــــــــــــن يــــــــــقــــــــــف مـــــــكـــــــتـــــــوف 
املـــــتـــــحـــــدة األمـــــــــــــــم  عــــــلــــــى  تــــــعــــــويــــــل  وال  املـــــتـــــحـــــدةالـــــــيـــــــديـــــــن  األمـــــــــــــــم  عــــــلــــــى  تــــــعــــــويــــــل  وال  الـــــــيـــــــديـــــــن 

مــــــــســــــــؤولــــــــون لــــصــــحــــيــــفــــة «املـــــــــــــســـــــــــــرية»: اخلـــــــــــروج مــــــــســــــــؤولــــــــون لــــصــــحــــيــــفــــة «املـــــــــــــســـــــــــــرية»: اخلـــــــــــروج 
اجلـــــــــمـــــــــاهـــــــــريي رســــــــــالــــــــــة حتـــــــــذيـــــــــر لــــلــــمــــعــــتــــديــــناجلـــــــــمـــــــــاهـــــــــريي رســــــــــالــــــــــة حتـــــــــذيـــــــــر لــــلــــمــــعــــتــــديــــن

شــــــهــــــداء  ثـــــــالثـــــــة  ـــــــف  وخيـــــــل الــــــبــــــيــــــضــــــاء  يف  ريـــــــاضـــــــيـــــــًا  نـــــــــاديـــــــــًا  يـــــقـــــصـــــف  شــــــهــــــداء الـــــــــــعـــــــــــدوان  ثـــــــالثـــــــة  ـــــــف  وخيـــــــل الــــــبــــــيــــــضــــــاء  يف  ريـــــــاضـــــــيـــــــًا  نـــــــــاديـــــــــًا  يـــــقـــــصـــــف  الـــــــــــعـــــــــــدوان 

إســـــــقـــــــاط ثــــــامــــــن طـــــــائـــــــرة مـــــعـــــاديـــــة مـــــنـــــذ بـــــــــدء الـــــــعـــــــام ورابـــــــــــــع جتــــســــســــيــــة أمــــريــــكــــيــــةإســـــــقـــــــاط ثــــــامــــــن طـــــــائـــــــرة مـــــعـــــاديـــــة مـــــنـــــذ بـــــــــدء الـــــــعـــــــام ورابـــــــــــــع جتــــســــســــيــــة أمــــريــــكــــيــــة
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األربعاء والخميس

العدد

6 شعبان 1443هـ..
9 مارس 2022م

(1359)
أخبار 

ارتفسئ تاقت طرضى الفحض الضطعي إلى صرابئ بقبمؤئ والسرذان إلى صرابئ أربسمؤئ

اظسثاٌم لفدوغئ والمرضى غساظعن طظ سثم تعشر الثثطات الطئغئ..

 : خاص
يواصـُل تحالُُف العدوان األمريكي السـعودّي جرائَمه 
اليوميَة املوازية لتصعيده املتواصل، فيما تستمرُّ الغاراُت 
العشوائيُة عىل املحافظات اليمنية، بالتزاُمِن مع استمرار 
الخروقـات اليومية واالنتهاكات الصارخة التي يقوم بها 

تحالف العدوان وأدواته. 
وأَفـاد مصدر محيل بمحافظة صعـدة، أمس الثالثاء، 
بإصابة عرشة مواطنـني بجروح متفاوتة جراء القصف 
الصاروخـي واملدفعـي السـعودّي الـذي طـال املناطـق 

الحدودية. 
وأوضح املصدر أن خمسـَة مواطنني أُصيبوا جراء 
القصف السـعودّي عىل منطقة الرقـو بمديرية منبه 
الحدودية، وتم إسـعافهم إىل املستشـفى الجمهوري 
باملحافظـة، فيمـا أُصيـب خمسـة آخـرون جـراء 
القصف السـعودّي عـىل مناطق جرعاء وآل الشـيخ 
بذات املديرية، ليواصل العدوان جرائمه املنسية بحق 

املواطنني. 
ويف سـياق اسـتمرار التصعيـد األمريكـي السـعودّي 
اإلماراتي، شـن طريان العدوان، أمس، نحو 30 غارة عىل 

مختلف املحافظات. 

وأوضح مصدر عسـكري أن طريان العدوان استهدف 
مديريـة حرض بحّجـة بـ 21 غارة، فيما شـن 3 غارات 
عىل مـأرب وغارة عىل البيضاء وغـارة عىل عمران، فيما 

يواصل الطريان شن الغارات حتى كتابة هذا الخرب. 
ويف السـياق، صعد العدوان مـن الخروقات الفاضحة 
التّفـاق الحديـدة، َحيُث ارتكـب مئـات الخروقات خالل 

الساعات املاضية. 
وأفـاد مصـدر يف غرفـة عمليـات ضبـاط االرتبـاط 
والتنسـيق لرصـد خروقـات العـدوان يف الحديـدة، بـأن 
املرتِزقة ارتكبوا خالل الـ 24 ساعة 199 خرقاً يف مناطق 

متفرقة من الحديدة. 

وأوضـح املصـدر أن مـن بـني الخروقـات تحليق 18 
طائرة تجسسـية يف أجواء حيـس والجبلية، فيما ارتكب 
املرتِزقـة 43 خرقاً بقصف مدفعـي و136 خرقاً باألعرية 

النارية املختلفة، يف مناطق متفرقة من الحديدة. 
هـذا ويواصل العـدوان وأدواتـه ارتـكاب االنتهاكات 
اليوميـة يف الحديدة، مع وجود البعثات الدولية واألممية، 
وهو األمر الـذي يؤّكـد تجاهل تحالف العدوان األمريكي 
الراعيـة  الدوليـة  الجهـات  لـكل  اإلماراتـي  السـعودّي 
التّفاق السـويد، يف حني يكشـف هشاشة املوقف األممي 
الصامـت، الـذي بات غطاء للتسـرت عىل ُكــّل انتهاكات 

العدوان وأدواته. 

 : سمران
مـع اشـتداد أزمـة املشـتقات النفطيـة الناتجة 
عن القرصنـة األمريكية، تتفاقُم معانـاُة املواطنني، 
ويـزداُد الِخناُق عىل القطاع الصحي الذي دق ناقوس 

الخطر، بعد توقف أكثر خدماته. 
ويف السياق، استعرض مؤتمٌر صحفي بمحافظة 
عمـران األوضـاع املأسـاوية التـي يعانيهـا القطاع 
الصحـي يف املحافظـة، والذي بات مهـّدداً باإليقاف، 
ومعـه بـات عـرشات اآلالف مـن املـرىض مهّدديـن 

بمخاطر عدة. 
ويف املؤتمـر الصحفـي أوضح مدير عـام الصحة 
والسكان بمحافظة عمران، الدكتور محمد الحوثي، 
أن هنـاك انعدامـاً لألدويـة واملـرىض يعانـون مـن 
عـدم توفر الخدمـات الطبية نتيجة أزمة املشـتقات 

النفطية. 
وأَشـاَر الدكتـور الحوثـي إىل أن مـرىض الحاالت 
املسـتعصية يف املحافظة يلفظون أنفاسـهم األخرية 

يوميٍّا؛ بَسبِب إغالق مطار صنعاء الدويل. 
الثانـي  مستشـفى  عـام  مديـر  أشـار  بـدوره، 
والعرشين مـن مايو املركزي بعمـران، الدكتور عبد 
الغنـي فارس، إىل أنه خالل العامني املاضيني ارتفعت 
حاالت مرىض الفشـل الكلوي إىل قرابة ثالثِمئة حالة 
كمـا ارتفعـت حاالت اإلصابـة بالرسطـان إىل قرابة 

أربعِمئة حالة. 
فيمـا قال مديُر عام مستشـفى 22 مايو املركزي 
بعمران: «يف ظل األوضاع الراهنة املستشفى سيوقف 
خدماته للجمهور بعد سـبعة أيام»، وهو األمر الذي 
سيشـكل معانـاة إضافيـة لـكل املـرىض واملصابني 

باألمراض املختلفة. 
إىل ذلـك، أوضـح مدير عـام مستشـفى األمومة 
والطفولـة املركـزي، الدكتـور هـادي الحمـزي، أن 
عدد حـاالت الخـدج والتشـوهات واإلجهاضات من 
منتصف العام ٢٠١٧ إىل نهاية العام ٢٠٢١ بلغ ألفني 
وأربعِمئة وثالثني حالة، وذلك جراء القصف األمريكي 

السعودّي اإلماراتي باألسلحة املحرمة دوليٍّا. 

السثوان غعاخض الاخسغث بارتضاب الةرائط بتص املثظغني وتخسغث الثروصات يف التثغثة

 صاض أطرغضغ ظاسط لطمرضى الغمظغني

المساحفغات المرضجغئ بمتاشزئ سمران تسصث طآتمرًا ختفغًا لطعصعف سظث تثاسغات أزطئ المحاصات:

اجاحعاد بقبئ طعاذظني 
بشارة لطسثوان سطى ططسإ 

رغاضغ يف الئغداء
 : الئغداء

أدانـت وزارُة الشـباب والرياضِة اسـتهداَف طريان العدوان األمريكي السـعودّي 
اإلماراتـي، ملعَب نادي وحـدة الرشية بمحافظة البيضاء، ما أَدَّى إىل سـقوط ثالثة 

شهداء وعدد من الجرحى. 
وأوضحـت الوزارة يف بيان لهـا، أن طرياَن العدواِن قصف امللعب، بشـكل مبارش 
خـالل إقامة دوري ريـايض بني فرق أندية محلية باملحافظة، ما أَدَّى إىل استشـهاد 

ثالثة وإصابة آخرين. 
واعترب البياُن اسـتهداَف وقصَف املنشآت الشـبابية والرياضية، إرصاراً من دول 
العدوان عىل تدمري البنية التحتية للشباب والرياضيني واألعيان املدنية وقتل األبرياء. 
وحمـل البيان األمم املتحـدة واملجتمع الدويل مسـؤولية جرائـم ومجازر طريان 
العدوان بحق الشـعب اليمنـي، جراء تهاونها وعدم الضغـط إليقاف العدوان ورفع 

الحصار، وتواطؤها مع الدول املعتدية بقراراتها الظاملة التي تنترص للمعتدي. 
ودعا البياُن الهيئاِت الشـبابية والرياضية وأحرار العالم إلدانة العدوان امُلسـتمّر 
يف جرائمه باسـتهداف املنشآت الشـبابية والرياضية واألعيان املدنية وقتل األطفال 
والنسـاء والشباب والشـيوخ بدم بارد عىل مرأى ومسمع العالم ومنظماته الدولية 

والحقوقية واإلنسانية. 
وحيَّا البيان صموَد شـباب ورياضيي اليمن واسـتمرار أنشـطتهم وعزمهم عىل 
تحقيـق اإلنجازات الرياضيـة داخلياً وخارجياً، رغم اسـتهداف العدوان ملنشـآتهم 

ومرافقهم ومالعبهم. 

الةالغئ الغمظغئ والةالغات السربغئ تظزط وصفئ 
طسرية تداطظغئ لسعدة جعرغئ لطةاطسئ السربغئ

 : طاابسات
شارك أبناُء الجالية اليمنية، وعدد من الجاليات العربية يف مسرية 
ووقفة تضامنية وسط العاصمة دمشق للمطالبة بعودة سورية إىل 

جامعة الدول العربية. 
وَحـثَّ املشـاركون القمـَة العربيَة املزمـع انعقادهـا يف الجزائر 
بالرتاجـع عن القـرار الظالـم بتعليق عضوية سـورية يف الجامعة؛ 

كونها دولة مؤّسسة للجامعة وحاضنة للمرشوع العروبي. 
ودعـا رئيـس مجلس الجاليـة اليمنيـة، محمد ناجـي العولقي، 
ــة العربية إىل توحيد الصفوف والعمل القومي  حكام وشـعوب األُمَّ
العربي املشـرتك، ونبـذ الخالفات الجانبية، ومقابلـة الوفاء بالوفاء 

لسورية التي كانت وستبقي حارضة عربية يف مواقفها املرشفة. 

وقال يف كلمة الجالية اليمنية: من حق سـورية أن نشـكرها عىل 
ـة  مواقفها العربية، ال أن تحاسب عىل ذلك، فهي القلب النابض لألُمَّ
العربيـة، وهي يف خط الدفاع األول عن القضية الفلسـطينية قضية 

ــة املركزية.  األُمَّ
واعتـرب البيـاُن الختامـي للجاليـات العربيـة أن عودَة سـورية 
وعضويتهـا الكاملة يف الجامعة العربية، سـتفتح صفحة جديدة يف 
عالقات عربية متينة ومتكافئة؛ كون املسـتفيد من إقصاء سـورية 
ــَة مقطَّعَة األوصال بدون سورية  ــة، وسـتبقي األُمَّ هم أعداء األُمَّ

ــة القومية.  التي حملت لواَء العروبة، كما حملت ثوابَت هذه األُمَّ
شـارك يف الوقفـة التضامنيـة أبناء الجاليـة اليمنيـة والعراقية 
والفلسـطينية والصوماليـة والسـودانية والتونسـية والجزائريـة 
وحشد من الشخصيات الوطنية والشعبيّة وأبناء العشائر السورية. 
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 : خاص 
يواصـُل تحالـُف العـدوان، وبرعايـٍة أمريكيـة، 
احتجاَز سفن الوقود ومنَعها من الوصول إىل ميناء 
الحديـدة يف إرصاٍر إجرامـي عىل مضاَعَفـِة األزمة 
الخانقـة التي تعيشـها مختلـف املحافظات والتي 
تضاعف املعاناة اإلنسانية واملعيشية يف البالد، األمر 

الذي يشجعه الصمت الدويل واألممي امُلستمّر. 
 

إخراٌر سطى تحثغث افزطئ
وأّكــد املتحدث باسـم رشكـة النفـط اليمنية، 
عصام املتوكل، أمس الثالثاء، أن تحالف العدوان ال 
ُد منع سفينة البنزين اإلسعافية «قيرص»  زال يتعمَّ
من الوصـول إىل ميناء الحديدة، ويماطل يف اإلفراج 

عنها. 
ـام أن  وكانـت الرشكـة قـد أوضحـت قبـل أَيـَّ
عـن  اإلفـراج  بقـرب  تفيـد  وصلتهـا  معلومـاٍت 
سـفينتني، إحداهمـا سـفينة البنزين اإلسـعافية 
«قيـرص»، لكن املتـوكل أوضح أن تحالـف العدوان 
ما زال يعرقل اإلفـراج عنهما برغم حصولهما عىل 
كافـة التصاريح الالزمـة من قبل لجنـة التفتيش 

األممية. 
َوأََضــاَف املتـوكل أن «مماطلـة اإلفـراج عـن 
السـفينة اإلسـعافية قيرص، تؤّكـد تجاهل تحالف 
العـدوان لـكل النـداءات والدعـوات بتحييـد امللف 
اإلنسـاني ورفع املعانـاة عن الشـعب اليمني الذي 
يعيش أكرب أزمة إنسـانية عىل مرأى ومسـمع من 

األمم املتحدة والعالم». 
وتعتـرب أزمة الوقـود التي تعيشـها املحافظات 
اليمنية هذه الفرتة هي األسـوأ منـذ بداية العدوان 

بحسب رشكة النفط. 
الخدميـة  القطاعـات  مـن  العديـُد  وكانـت 
واإلنسـانية، أعلنـت خـالل الفـرتة املاضيـة عـن 
تداعيات خطرية لألزمة، وحذرت من كوارَث واسعة 
النطاق تهّدد حيـاة اليمنيني يف مختلف املحافظات 

نتيجة انعدام الوقود. 
أن  األسـبوع  هـذا  الصحـي  القطـاُع  وأعلـن 
املستشـفيات تواجه خطـر اإلغالق وأن اسـتمرار 
احتجـاز سـفن الوقود قـد يحكم عـىل اآلالف من 

األطفال والنساء باملوت. 
البنزيـن  سـفينة  العـدوان  تحالُـُف  واحتجـز 

اإلسـعافية «قيـرص» األسـبوع املـايض يف البحـر 
األحمـر بعـد حصولهـا عـىل ترصيح الوصـول إىل 
ميناء الحديدة من قبل لجنة التفتيش التابعة لألمم 

املتحدة. 
 

رجائُض الثروج الةماعريي
جماهرييـٌة  مسـرياٌت  األول،  أمـس  وخرجـت، 
مـن  والعديـد  صنعـاء  العاصمـة  يف  حاشـدة 
املحافظات؛ تنديداً بالعقاب الجماعي الذي يماَرُس 
بحق الشعب اليمني من خالل احتجاز سفن الوقود 
يف البحـر األحمـر، وأّكــدت املسـريات أن الواليات 
املتحـدة األمريكية تتحمل املسـؤولية املبارشة عن 
هـذه الجريمة، كما أعلن الجماهري تأييدهم لحملة 
والحصـار،  للعـدوان  للتصـدي  اليمـن»  «إعصـار 

وتفويضهم للقيادة باتِّخاذ الخطوات الرادعة. 
وقـال ناطـُق حكومـة اإلنقـاذ الوطنـي، وزير 
اإلعـالم، ضيـف الله الشـامي للمسـرية، أمس: إن 
تحالـف العدوان لجأ إىل تشـديد الحصـار عىل البلد 
كمحاولـة لتعويض عجزه عـن تحقيق أي انتصار 

عسكري ميداني. 
ولفـت إىل أن العـدّو يحاول توظيـف األزمة التي 
صنعهـا، وتوجيـه سـخط الشـعب اليمنـي تجاه 
الحكومـة يف صنعـاء، لكـن الخـروج الجماهريي 

الكبري الذي شـهدته املحافظات، أمس األول، «أّكـد 
وقوف الشعب إىل جانب قيادته». 

َوأََضـاَف الشامي: «شـعبنا قدم رسالة واضحة 
أنه لن يمـوت جوًعا وحصاًرا، وسـيتَحّرك ملواجهة 

املعتدي الذي يحاول قتله بالحصار والقصف».
وكانـت صنعـاُء وّجهـت مؤّخـراً رسـائَل إنذار 
شـديدة اللهجـة، توّعـدت فيهـا بقصف املنشـآت 
ا عـىل احتجاز  النفطيـة التابعة لـدول العدوان، َردٍّ
سـفن املشـتقات النفطية ومنعها من الوصول إىل 

ميناء الحديدة. 
وحـوَل الـدور األممـي املتواطـئ مـع تحالـف 
العدوان، أّكـد الشـامي أن «األمـَم املتحدة أغمضت 
عينَيها طيلَة سـنوات عما يجـري يف اليمن من قتل 

وحصار وتجويع». 
وأضـاف: «عندمـا يتأزم وضع العـدوان وعندما 
تحّقـق قواتنـا انتصـارات ميدانيـة أَو رضبـات يف 
عمـق العدّو تتَحـّرك األمم املتحـدة للقيام بجوالت 

ولقاءات».
وأّكــد وزير اإلعالم أنه ال يوجد تعويل عىل األمم 
املتحـدة وال عـىل خطواتها السياسـية؛ ألَنَّها «تدار 

بمال خليجي وقرار أمريكي»
وتبنت الواليات املتحدة بشـكل معلن اسـتخدام 
سـفن الوقود كورقة ضغط وابتزاز، للحصول عىل 

مكاسب سياسية وعسكرية. 
ويربـط العديد من املسـؤولني األمريكيني دخول 
اإلمَدادات اإلنسانية املرشوعة للشعب اليمني بوقف 
تقـدم قـوات الجيش واللجـان الشـعبيّة يف امليدان 
ووقـف الرضبـات الصاروخية والجويـة عىل دول 
العدوان، يف ابتزاز معلن تدعمه األمم املتحدة بشكل 

فاضح. 
املتحـدة  األمـم  كانـت  «لـو  الشـامي:  وتابـع 
ومنظماتهـا قادرة عىل إنصاف أحـد لكانت أعادت 
للشعب الفلسـطيني حقوقه املسلوبة منذ عرشات 

السنني».
وأَشـاَر الشـامي إىل أن أسـعار الوقـود لـم تكن 
لرتتفـع لوال الحصـار املفـروض من قبـل تحالف 
العـدوان، موضًحـا أن «دبة البنزيـن كان يمكن أن 
تصـل إىل املسـتهلك بقرابـة 9900 ريـال، إذَا كانت 
الحمولـة تصل عرب ميناء الحديدة، لكنها اآلن تصل 
بكلفة مرتفعة؛ ألَنَّها تأتـي من املحافظات املحتّلة 

عرب منظومة تّجار متآمرة مع قوى العدوان». 
اَر  وكانـت رشكة النفـط أّكـدت سـابًقا أن تُجَّ
املشـتقات النفطية املتآمرين مع تحالف العدوان 
رفضوا السماح للرشكة بفحص حموالت الوقود 
بأسـعاٍر  بيِعهـا  وتنسـيق  صنعـاء  إىل  املتجهـة 

معقولة. 

تقارير

الماــعضض: تتالــش السثوان غماذــض شغ اإلشراج سظ الســفغظئ اإلجــساشغئ وغاةاعض الثسعات اإلظســاظغئ
الحــاطغ: حــسئظا لــظ غصــش طضاــعف الغثغــظ وق تسعغَض سطــى افطــط الماتثة

السثو غعاخض طداسفئ افزطئ وخظساء 
تآّضـث الامسك بثغار املعاجعئ 

الثشاسات الةعغئ تسِصُط «جضان إغشض» أطرغضغئ جثغثة يف ترض
الباطظئ طظث بثء السام الةاري والرابسئ طظ ظعسعا 

 : خاص 
واصلـت قـواُت الدفـاع الجـوي اليمنيـة عملياِتهـا 
النوعيـَة ضمـن نشـاطها املتصاعد يف حمايـة األجواء 
اليمنيـة، وتمّكنت، أمـس الثالثاء، من إسـقاط طائرة 
بـدون طيـار أمريكيـة تابعـة لتحالـف العـدوان، يف 
محافظة حّجـة، وهـي الطائرة الرابعة من نوعها منذ 

بداية العام. 
وأعلن املتحدث باسـم القوات املسلحة العميد يحيى 
رسيع أن الدفاعات الجوية تمّكنت من إسـقاط طائرة 
تجسسية من نوع (سكان إيغل Scan Eagle) أمريكية 
الصنع، بسـالح مناسـب، وذلـك أثناء قيامهـا بأعمال 
عدائية صباح، أمس يف أجواء مديرية حرض بمحافظة 

حّجـة. 
ُز هذه الطائـرُة بمواصفـات حديثة ألغراض  وتتميـَّ
الرصـد والتجسـس، إال أنَّ األجواَء اليمنيـة قد تحولت 
إىل مصيدة واسـعة لهذا النوع مـن الطائرات، َحيُث تم 

إسقاط عدد كبري منها خالل الفرتات املاضية بواسطة 
الدفاعات اليمنية. 

وتعتـرب هـذه الطائـرة املعاديـة الثامنة التـي تعلن 
القـوات املسـلحة عـن إسـقاطها منـذ بدايـة العـام 
الجاري، َحيـُث تمّكنت الدفاعات الجوية من إسـقاط 
سـبع طائرات بدون طيار، منذ مطلع يناير املايض، يف 

محافظات شبوة ومأرب وحجة والجوف. 
وتتضمن هذه الحصيلـة أربع طائرات مقاتلة بدون 
طيار، اثنتني من نوع «وينغ لونغ 2» صينيتني، وطائرة 
«يس إتـش 4» صينيـة أَيْـضـاً وطائـرة «إم كيـو 1-» 
أمريكيـة، إىل جانـب أربع طائرات تجسسـية من نوع 

«سكان إيغل». 
وتشـري هذه الحصيلة املتنوعة مـن الطائرات بدون 
طيـار التـي تم إسـقاطها منـذ بداية العـام، إىل تطور 
كبري يف القـدرات الدفاعية اليمنية يف مواجهة التقنيات 
العسكرية العاملية الحديثة واملتطورة، كما تكشف عن 
حضور مكثّـف ومتصاعد للدفاعات الجوية يف امليدان. 
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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

وصفات حسئّغئ يف طثغرغات رغمئ والتثغثة تثسع لقلافاف تعل «إسخار 
الغمظ» لطرد سطى السثوان والتخار

 : طاابسات
مـع تصاُعـِد أزمـة املشـتقات النفطيـة الناتجة عن 
الحصـار الـذي تفرُضـه دوُل تحالف العـدوان األمريكي 
السـعودّي اإلماراتـي، تتواصـل االحتجاجات الشـعبيّة 
الغاضبـة، َحيـُث شـهدت مديريات محافظتـي الحديدة 
تنديـًدا  احتجاجيـة؛  وقفـات  الثالثـاء،  أمـس  وريمـة، 

بالقرصنة األمريكية. 
ويف مديريات محافظة ريمة التي شهدت وقفاٍت تحت 
عنوان «حصار املشتقات النفطية قرار أمريكي وخيارنا 
إعصار اليمن»، رّدد املشـاركون شعارات منّددة بتصعيد 
واسـتمراره  اإلماراتـي  السـعودّي  األمريكـي  العـدوان 
يف ارتـكاب الجرائـم الوحشـية ومنـع دخول املشـتقات 

النفطية. 
واستنكروا استمراَر الصمت امَلعيب للمنظمات الدولية 
وتنصلها عن القيام بواجباتها إزاء هذه الجرائم، محملني 
تحالف العدوان املسـؤولية الكاملـة إزاء تصعيد جرائمه 

بحق املدنيني واألعيان املَدنية يف مختلف املحافظات. 

وأّكـدوا أن جرائم وتصعيـد العدوان وحصاره الخانق 
لن تثني الشـعب اليمنـي عن مواصلة الصمـود والثبات 
ورفـد الجبهـات بالرجـال وقوافـل املال والعطـاء حتى 

تحقيق النرص. 
كمـا نُظمـت يف عـدد من مـدارس املحافظـة وقفات 
طالبيٌة اسـتنكرت جرائم العدوان وما يرتكبه من مجازَر 

بحق أطفال اليمن يف ظل صمت أممي ودويل. 
ونـّددت بيانات الوقفات باسـتمرار تصعيـد وجرائم 
العدوان ومنع دخول سـفن املشتقات النفطية والغذائية 
والدوائيـة إىل موانـئ الحديـدة يف ظل تقاعـس املجتمع 

الدويل ومنظمات الحقوقية واإلنسانية. 
وحّملت البياناُت األمَم املتحـدة ودول تحالف العدوان 
بقيـادة أمريكا املسـؤوليَة الكاملـَة إزاء مـا يتعرض له 
الشـعب اليمني من جرائـَم ومجازَر وحشـية تتناىف مع 

األعراف واملواثيق والقوانني الدولية واإلنسانية. 
ودعت أحراَر العالم إىل التضامن مع مظلومية الشعب 
اليمنـي واملطالبـة بإيقاف العـدوان والحصـار، مباركًة 
عمليـات إعصار اليمن التـي نفذتها القـوة الصاروخية 
والطريان املسريَّ يف العمقني السعودّي واإلماراتي، رداً عىل 

جرائم دول العدوان األمريكي. 
وإىل السـاحل التهامـة، شـهدت عـدٌد مـن مديريات 
الحديـدة، أمـس، وقفـاٍت احتجاجيًة اعترب املشـاركون 
فيها الحصـار األمريكي جريمة حرب جماعية تهدف إىل 

مفاقمة معاناة املواطنني. 
ويف وقفـة نُظمـت بعزلـة الجرابـح مديريـة الضحي 
بمحافظة الحديـدة، اعترب نائُب رئيس الوزراء لشـؤون 
الخدمات والتنمية الدكتور حسـني مقبويل حملة إعصار 
اليمن رسالة للعالم باسـتمرار جرائم العدوان ومواصلة 

صمود الشعب اليمني يف الدفاع عن اليمن. 
وأبنـاء  ـة  َخاصَّ الضحـى  مديريـة  بمواقـف  وأشـاد 
محافظـة الحديـدة عامة يف مختلف املراحـل ودورهم يف 
إفشال مخّططات العدوان ومرتِزقته، ُمشرياً إىل أن جرائَم 
العدوان امُلسـتمّرة، بحق أبناء الشـعب اليمني تسـتدعي 

رفد الجبهات والدفاع عن الوطن ومقدراته. 
وأوضح نائُب رئيس الوزراء أن حملة «إعصار اليمن» 
التي دعـا إليها رئيس املجلس السـيايس األعـىل رداً عىل 
تصعيـد وغطرسـة قـوى العـدوان وحصارها للشـعب 
ًال دول تحالف  اليمني منذ أكثر من سـبع سـنوات، محمِّ

العدوان واملجتمع الدويل واألمم املتحدة مسـؤولية سفك 
دماء جديدة وسقوط الكثري من األبرياء اليمنيني. 

فيمـا حيّـا محافـظ الحديـدة، محمد عيـاش قحيم، 
صمود أبناء الحديدة وثبات مواقفهم يف مواجهة العدوان 
ومرتِزقتـه منذ اليوم األول وحتى اليوم َوسيسـتمرون يف 

مقارعة العدوان حتى تحقيق النرص. 
وأشـاد قحيم بمواقف أبناء مديرية الضحي املسـاندة 
إلخوانهـم يف جبهـات الدفاع عـن الوطن. مـن جانبهما 
أشـار عضـوا مجلَيس النـواب عبد الله بغوي والشـورى 
عبـد الرحمن مكرم، إىل خطورة املرحلة يف ظل اسـتمرار 
تصعيـد دول العـدوان وجرائمهـا بحـق أبنـاء الشـعب 
اليمني.. مؤّكـَديِن أهميَّة اضطالع الجميع بمسؤولياتهم 

يف مواجهة العدوان والتصدي ألدواته ومرتِزقته. 
ودعـا بيان صدر عـن الوقفات يف مديريـات الحديدة، 
إىل مواصلة الصمود والثبات واالسـتمرار يف رفد الجبهات 
بالرجال واملال حتى تطهري الوطن من الغزاة واملحتّلني. 

وطالـب البيان مختلف فئات ورشائـح املجتمع برفع 
مسـتوى الوعي بخطورة املرحلة وأهميّة حملة «إعصار 

اليمن» يف رص الصفوف ومواجهة االحتالل. 

تثحني التةج 
الاتفزغ 

سطى طماطضات 
الثعظئ يف 

طثغظئ سمران
 : سمران

باتِّخـاذ  املكلَّفـُة  املرَكزيـُة  اللجنـُة  دّشــنت   
اإلجـراءات القانونيـة ضـد املتورطـني يف الِخيانة 
إجـراءات  الثالثـاء،  أمـس  عمـراَن،  بمحافظـة 
الحجـز التحفظي عىل ممتلـكات الخونة يف مركز 

املحافظة. 
نيابـة  رئيـس  بمشـاركة  اللجنـة  وبـارشت 
االسـتئناف باملحافظة القايض عبدالباري الوزير 
ومديـر أمـن املحافظـة العميد عبد اللـه الخضري 
واملحكمـة الجزائية، إجراءات الحجـز عىل منازل 

ة يف مدينة عمران.  وممتلكات املرتِزقة الَخاصَّ
ويف التدشـني، أشـار محافُظ عمـران الدكتور 
فيصل جعمان، إىل قانونية هذه اإلجراءات للحجز 

التحفظي عىل ممتلكات املتورطني يف الخيانة. 
وأّكــد اسـتمرار عمـل اللجنـة يف النـزول إىل 
املديريات التِّخاذ اإلجـراءات القانونية، بعد إقامة 

الحّجـة عىل املنخرطني يف صفوف العدوان. 
وأَشـاَر إىل أن قـراَر العفو العام ال يزال سـاريًا 
إلتاحـة الفرصة أمـام ُكـّل املتورطـني يف الخيانة 
للعـودة إىل جـادة الصـواب، وحرًصا مـن القيادة 
الثورية واملجلس السـيايس األعىل عىل إعادتهم إىل 

صف الوطن. 
فيمـا دعا رئيـس اللجنة الرئاسـية، اللواء عبد 
القادر املأخذي، ورئيس نيابة االسـتئناف القايض 
الوزير املتورطني يف الخيانة للعودة إىل صف الوطن 
قبـل فـوات األوان.. مؤّكـدين أن هـذه اإلجراءات 

ستستمر إذَا لم يعودوا إىل جادة الصواب. 
حرض التدشني وكيل املحافظة حسن األشقص 
ومديـر جهـاز األمـن واملخابـرات العميـد ماجد 
العيانـي واالسـتخبارات العسـكرية العقيد نايف 
الـواري ومدير شـؤون القبائل عبدالله العسـمي 
والحارس القضائي أحمد الوادعي وقيادة السلطة 

املحلية واألجهزة األمنية. 

صئائض جتار خسثة تثّحـظ تمطَئ «إسخار الغمظ» بصاشطئ 
«العشاء لطحعغث الصائث» الضربى

 : خسثة
دّشــنت قبائُل سـحار بمحافظة صعدة، 
اليمـن»  «إعصـار  حملـَة  الثالثـاء،  أمـس 
للتحشـيد واالسـتنفار بتقديم قافلة الوفاء 

للشهيد القائد حسني بدر الدين الحوثي. 
احتوت القافلة عىل 500 رأٍس من املوايش 
ومواد طبية ومبالَغ مالية مقدمة من أطفال 

املديرية دعما للحملة. 
وخالل تسـيري القافلة، نظم أبناء املديرية 
وقفة بحضور عضو اللجنة الرئاسية للحملة 
باملحافظـة، عضو مجلس الشـورى عبدالله 
القاسـمي ورئيـس جامعة صعـدة الدكتور 
مؤّسسـة  ورئيـس  الحمـران  عبدالرحيـم 
الشهداء أحمد جران ووكالء املحافظة ومدير 
مديرية سحار، واعترب املشاركون يف الوقفة، 

صمـت وتواطـؤ األمـم املتحـدة واملنظمات 
الحقوقيـة واإلنسـانية إزاء معاناة الشـعب 
اليمني، مشـاركة يف الحرب وتضييق الخناق 

عىل ماليني اليمنيني. 
وحـذروا من تفاقـم الوضع اإلنسـاني يف 
الرضورية  الخدمـات  وتوقف  املستشـفيات 
جـراء مواصلة تحالف العدوان القرصنة عىل 

سفن املشتقات النفطية. 
وحمـل بيـان صـادر عـن الوقفـة، دول 
العـدوان بقيـادة أمريـكا مسـؤولية تفاقم 
األوضـاع اإلنسـانية يف اليمن جـراء الحصار 

واحتجاز سفن املشتقات النفطية. 
ودعـا البيان إىل النفري العام إلنجاح حملة 
«إعصـار اليمـن» لتعزيز عوامـل الصمود يف 
مواجهة العـدوان وإفشـال مخّططاته التي 

تستهدف اليمن أرضا وإنسانا. 

طسرية تاحثة ووصفاان صئطغاان بمثغرغئ طظاخئ لطاظثغث 
بالتخار ودسط خغارات الردع

 : خظساء
شـهدت مديريـُة مناخـة بمحافظـة 
صنعاَء، أمس الثالثاء، مسريًة احتجاجيًة 
يف منطقـة الهجـرة ألبناء عزلـة هوزان؛ 
للتنديد باستمرار حصار تحالف العدوان 
األمريكي السعودّي اإلماراتي عىل الشعب 
اليمنـي تحت شـعار «حصار املشـتقات 
النفطية قـرار أمريكـي وخيارنا إعصار 

اليمن». 
ورفع املشاركون يف املسـرية الالفتاِت 
املنـّددَة بخذالن األمم املتحـدة واملنظمات 
عـن  ِلهـا  وتنصُّ اإلنسـانية  الحقوقيـة 
البحرية  القرصنـة  إليقاف  مسـئولياتها 
لدول العدوان وممارسـة التعسـف بمنع 

دخول سفن النفط. 
وأّكـدوا أن ممارسة سياسة التجويع 
وجرائم الحـرب االقتصادية عرب الحصار 
الخانـق برٍّا وبحرٍّا وجوٍّا عىل مدى سـبعة 
أعوام فاقم من معاناة املاليني وتسبب يف 
تدهور الخدمات وتعطل مهام القطاعات 

الحيوية والصحية. 
واعتـربوا مـا يتعمـده حلـُف العـدّو 

األمريكـي مـن أفعـال وانتهـاكات بحق 
اإلنسـانية يف اليمن، جرائَم حرب مكتملة 
األركان ولـم يسـبق حدوثهـا عـىل مـر 
التاريـخ، مؤّكـديـن أن هـذه الجرائم لن 
تنـاَل مـن الصمـود اليمني مهمـا بلغت 

التحديات. 
وعقب املسرية، نظم أبناء عزلة هوزان 
وقفة حاشـدة يف منطقة الهجرة، جددوا 
خاللهـا دعم جهود الحشـد واالسـتنفار 
لحملـة إعصار اليمـن يف طريق مواجهة 

طاغوت البغي واالسـتكبار حتى تحقيق 
النرص املبني. 

كما نّظم أبناء وقبائل عزلة بني مقاتل 
واسـتنكاراً  تنديـداً  احتجاجيـة؛  وقفـة 
لجرائـم وحصار دول العـدوان األمريكي 

السعودّي اإلماراتي عىل الشعب اليمني. 
الوقفـِة  يف  املشـاركون  واسـتنكر 
اسـتمراَر الصمت الدويل والغطاء األممي 
تجاه مـا يتعرض له الشـعب اليمني من 
تعسـف وقرصنـة عـىل سـفن الوقود يف 
عمق البحر رغـم حصولها عىل تصاريح 

أممية. 
وألقيـت خـالل الوقفـة عـدٌد من 
الكلمات أّكــدت جاهزية دعم حملة 
انتصـارات  لتعزيـز  اليمـن  إعصـار 
واستمرار  الشـعبيّة  واللجان  الجيش 
رفد الجبهات باملال والرجال والعتاد؛ 
دفاعـاً عن الوطن وأمنه واسـتقراره 

وسيادته واستقالله. 
شـارك يف املسـرية والوقفتني عدٌد من 
القيـادات املحليـة والتنفيذيـة والرتبوية 
وشـخصياٌت  والوجهـاء  واملشـايخ 

اجتماعيٌة وحشٌد من املواطنني. 
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الثروج الةماعريي العاجُع رجالٌئ بأن 
التخار جريتثُّ وباًق سطى السثوان

طبصفعن وطسآولعن وطعاذظعن لـ «المسغرة»:

 : طتمث ظاخر تاروش 
يدرُك الشـعُب اليمني منـذ الوهلة األوىل 
للعدوان عـىل بالدنا أن جميَع الجرائم التي 
تُرتَكُب تأتـي دائماً بضـوٍء أمريكي وتعاٍم 

أممي. 
وخـالل اآلونـة األخـرية، عمـد العدوان 
األمريكـي السـعودّي إىل تضييـق الِخنـاق 
ومنـع دخول املشـتقات النفطية إىل ميناء 
الحديـدة، عـىل الرغـم من حصول سـفن 
الوقـود والغاز عـىل التفتيـش والترصيح 
األممي عرض البحر يف جيبوتي، األمر الذي 

فاقم من معاناة اليمنيني. 
معظـم  يف  الحاشـدة  املسـريات  وتأتـي 
محافظـات الجمهوريـة، لتؤّكــد للعالـم 
يطـاق  ال  َحـــدٍّ  إىل  وصلـوا  اليمنيـني  أن 
من املأسـاة، أمـام مرأى ومسـمع العالم، 
أمريكـي  هـو  الحصـار  أن  مؤّكـديـن 
وبريطانـي، وأن خيار الشـعب اليمني هو 

اإلعصار. 
املشاركون يف املسـرية أّكـدوا أن أمريكا 
هـي من تقـود العـدوان وهي مـن تضيُِّق 
الخنـاق عىل الشـعب اليمنـي، يف محاولة 
منهـا إلخضـاع وإركاع الشـعب اليمنـي، 
موضحـني أنه مهما تكالبـت دول العدوان 
ومهما تعامى العالم عن مظلومية الشعب 
اليمنـي إال أنـه سـيواصل صمـوده رغـم 
التحديات واملخاطر، مشـريين إىل رضورة 
مواصلة مشـوار التحـّرر ورفـد الجبهات 

باملال والرجال حتى تحقيق النرص. 
وطالـب املشـاركون القـوات املسـلحة 
املسـريَّ  والطـريان  الصاروخيـة  والقـوة 
بتدشـني حملـة إعصـار رابعـة والعديـد 
مـن العمليـات الضاربـة التي تسـتهدف 
عمـق العـدّو، مؤّكـدين أن تلـك العمليات 
الهجومية تصيب العدّو بالذعر والهوان يف 
الوقت التي تشـفي غليل املستضعفني من 

أبناء البلد. 
وخالل مشاركته يف مسرية صنعاء، أّكـد 
الدكتـور مجاهد معصـار -رئيس جامعة 
21 سـبتمرب- أن خروَجـه يأتـي للتنديـد 
بالحصار األمريكي الغاشـم عىل الشـعب 

اليمني. 
خـاص  ترصيـح  يف  معصـار  ويوضـح 
«للمسـرية» أن تحالـف العـدوان بقيـادة 
أمريكا يحاول تضييق الخناق عىل الشعب 
اليمني؛ ِمن أجـِل إخضاعه وتركيعه، الفتاً 
إىل أن الشعب اليمني يعي جيًِّدا مخّططات 
األعداء وأن أعمال تحالف العدوان وأساليبه 
العدائية تزيد من عنفوان الشـعب اليمني 

وتجعله عىل يقني من صوابية املوقف. 
ويقـول معصـار: «رسـالتنا إىل العالـم 
وجـه  عـىل  املتحـدة  األمـم  وإىل  أجمـع 
الخصوص أن يتقوا الله يف الشـعب اليمني 
وال يكيلـوا بمكيالني، وندعـو الله تعاىل أن 
يوحد الشعب اليمني وأن يفرج عن كربته 

إنه عىل ما يشاء قدير». 
 

حسٌإ تضغٌط غسغ طثّططاِت افسثاء 
مـن جهتـه، يؤّكــد املستشـار الثقايف 
ألمانـة العاصمة، قيس الطل، أن الجموع 
الغفرية التي خرجت خالل هذه املسرية يف 
صنعاء هي ألجل التنديد بالحصار الخانق 
الـذي يفرضـه العـدوان بقيـادة أمريـكا 

وإرسائيل. 
ويبـني الطـل يف ترصيـح للمسـرية «أن 
الخـروج الجماهـريي الواسـع يثبت مدى 
الوعـي الذي يتحىل به الشـعب اليمني وأن 
الشـعب بات عىل يقني من توحش تحالف 
العدوان وسعيه الدؤوب يف تضييق الخناق 
عىل الشـعب اليمني»، الفتاً إىل أن الشـعب 
اليمنـي لن يلني ولـن يركع أمـام العدوان 
وأنه سيواصل مشوار التحّرر حتى تحقيق 

النرص بإذن الله تعاىل. 

ويخاطب الطـل تحالف العـدوان قائالً: 
«أوقفوا عدوانكم علينـا وإال َفـإنَّ إعصار 
اليمـن قادٌم وسـينهي ملككـم عما قريب 

بإذن الله تعاىل. 
 

لظ ظرضَع ولظ ظساسطط
وامتألت سـاحة باب اليمـن بالجماهري 
التـي توافدت مـن مختلف حـواري أمانة 
العاصمـة ومديريـات محافظـة صنعاء، 
رافعني الفتـات تؤّكـد عىل املـيض قدماً يف 
مواجهـة العـدوان األمريكـي السـعودّي، 
والصمود األُسطوري أمام الحصار الخانق 

مهما كانت التحديات. 
وقال املواطن عبد املجيد عيل السـنيدار: 
مسـرية  يف  اليمنـي  الشـعب  خـروج  إن 
«حصار املشـتقات النفطية» جاء ليؤّكـد 
أن الحصـار قرار أمريكـي بامتيَاز، وكذلك 
للتأكيـد عىل املـيض يف تأييد ودعـم حملة 

إعصار اليمن الرابعة. 
ويبـني يف ترصيح لصحيفة املسـرية أن 
الشـعب اليمني سـيواصل رفـد الجبهات 
باملـال والرجال وسـيواصل خوض معركة 
التحـّرر مهمـا كلفـه ذلـك من ثمـن، وأن 
حصار العـدوان وجرائمه لن تثني األحرار 
من مواصلة التصدي للعدوان حتى تحقيق 

النرص بإذن الله تعاىل. 
ويذكـر أن دول االسـتكبار العاملي تلجأ 
إىل أسـاليب التجويـع وتضييـق الخنـاق؛ 
ِمن أجِل إركاع الشـعب اليمني وإخضاعه 
إال أن الشـعب عـيص عىل األعـداء وعظيم 
َوسيفشـل ُكـّل مخّططات األعـداء بعون 

من الله وتوفيقه. 
تحالـف  إىل  رسـالًة  السـنيدار  ويوّجـه 
العـدوان وأدواتـه قائالً: «ِكْد كيَدك واسـَع 
سـعيك، فـو اللـه إننـا صامـدون صمود 
الجبـال الـروايس لن نـكل ولن نمـل، وإن 
النرص حليفنا بإذن الله تعاىل، فنحن نقف 

مع قائد املسـرية السيد الَعَلم عبد امللك بدر 
الدين الحوثي -حفظه الله- َونسري، َحيُث 
ما يريد ونمتثل ألمره والنرص حليفنا بإذن 

الله. 
 

خمعد تاى الظخر
من جهته، يؤّكـد الناشـط الثقايف أحمد 
بـن أحمد املطري، أن الشـعب اليمني يؤيد 
خيار حملة إعصار اليمن ويدين ويستنكر 
بكل العبارات أزمة املشتقات النفطية التي 

صنعتها دول تحالف العدوان. 
ويشـري إىل أن الشـعب اليمنـي لن يركع 
ولن يخضـع إالَّ لله تعـاىل وأن عىل تحالف 
العـدوان إيقـاف العـدوان وإال فالقيـادة 
الحكيمة والشعب العظيم سيواصل حملة 
إعصـار اليمـن الرابعـة وسـيكون هنـاك 
إعصـار خامـس وسـادس إىل أن يتوقـف 

العدوان. 
وأّكـد أن الشـعب اليمني سـيوصل من 
خالل النفـري إىل الجبهات ورفدها بالرجال 
واملـال رسـالة للعالـم املنافـق الصامـت 
مفادهـا أن الشـعب اليمنـي يقـف خلف 
قيادتـه وحكومته، يف مواجهـة املؤامرات 

العدائية بكل عزم وقوة وثبات. 
بـدوره، يؤّكــد عميـد كليـة الصيدلـة 
بجامعـة 21 سـبتمرب، الدكتـور عبداللـه 
عبدامللك، أن كافة األحـرار خرجوا ليقولوا 
لتحالف العـدوان، ال لحصاركم، ال النعدام 
املشـتقات النفطيـة، حصاركم تسـبب يف 
معاناة مرضانا انعدام املشـتقات النفطية 
يفاقـم يف معاناة املـرىض ويؤدي إىل توقف 
األقسـام الهامة كقسـم الغسـيل الكلوي 
ومراكز األورام وغريهـا من املراكز الهامة 
املشـتقات  أزمـة  اسـتمرار  حالـة  يف  وأن 
النفطية َفـإنَّ املستشفيات ستغلق أبوابها 
أمام املـرىض وبالتايل تقع كارثة إنسـانية 

غري مسبوقة. 
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  الرباسغ: ظسسى 
لاتفغج الظاس لطاعّجـه 

ظتع المظاب المتطغ 
بثقً سظ الئظ المساعرد 

افجظئغ

   البعر: وزارة الجراسئ 
لثغعا برظاطب بأن غخئح 

طخثر دخض صعطغ لثسط 
اقصاخاد العذظغ طظ 

خقل اجاراتغةغئ واضتئ 

   الساطسغ: الئظ 
الغمظغ عع المظاب 

العذظغ الفرغث الثي 
غةسث أخالئ وتارغت 

الغمظ طظث صرون ذعغطئ 

استطالع

 : طتمث الضاطض
تخطـو القيـادُة السياسـيُة والثوريُة يف 
اليمن بشـكل حثيث نحو إنعـاش القطاع 
وتقديـم  املزارعـني  وتشـجيع  الزراعـي، 
الدعم الالزم يف هـذا الجانب، ومن بني ذلك 
محصول «البن» الذي ُغيِّب لسنوات كثرية، 
والعمـُل جاٍر عـىل قدم وسـاق إلعادته إىل 

مجده العريق. 
ويخصـص اليمنيـون الثالث من مارس 
من ُكـّل عام «يوماً وطنياً للبن»؛ باعتبَاره 
سـلعة وطنية مهمـة لنهضة األمـم، كما 
يؤّكـد ذلك قائد الثورة السيد عبد امللك بدر 

الدين الحوثي. 
السياسـية  القيـادة  جهـود  وترتكـز 
والثورية ووزارة الزراعـة واللجان التابعة 
الخارجـي،  «البـن»  مقاطعـة  عـىل  لهـا 
واالهتمام باملنتج املحيل؛ باعتبَاره سـفري 
ه إذَا مـا  اليمـن إىل الخـارج؛ ولهـذا َفـإنـَّ
اليمنـي  البـن  َفــإنَّ  الجهـود  تضافـرت 
سـيكون رافـداً ومنتجـاً قومياً، وسـريفد 

خزينة الدولة بالعملة الصعبة. 
ويحظـى البن اليمني باهتمام كبري عىل 
مسـتوى السوق العاملية، َحيُث يصل سعر 
الكيلو الواحد منه إىل 500 دوالر، األمر الذي 
يؤّكــد عىل أهميّة هـذا املنتج وخصائصه 
الفريدة وإنتاجـه وزراعته التي تميزت به 

اليمن منذ القدم. 
مـن ذلـك، دّشــنت اللجنـة  وانطالقـاً 
الزراعية والسـمكية العليا ووزارة الزراعة 
والري الخميـس املايض 3 مـارس 2022، 
صنعـاء  بالعاصمـة  السـبعني  بميـدان 
«املهرجان التسويقي األكرب للبن اليمني»، 
وذلك برعاية رئيس املجلس السيايس األعىل 
ـاط، وبحضور  املشـري الركن مهـدي املشَّ
مسـؤويل الدولـة، ومزارعـني، وباحثـني، 

ومهتمني يف هذا الشأن. 
ويؤّكــد نائب وزيـر الزراعـة، الدكتور 
رضـوان الرباعي، أن هـذا املهرجان يهدف 
إىل إعـادة ثقافـة ورؤية قوميـة وُهــِويَّة 
ـة تحمـل قضية وطنية هي قضية البن  أُمَّ
اليمني وما القاه خالل القرون املاضية من 

اإلهمال والتقصري. 
وقـال الرباعـي: نحـن اليوم نحـاول أن 
نحيـي البـن كمـرشوب وطنـي وكمنتـج 
وطني ومنتج اقتصادي نسعى إىل تسويق 

البـن، وزيـادة إنتـاج البـن؛ ِمن أجـِل رفد 
االقتصـاد الوطني بهذا املنتج الهام، والتي 

تعترب اليمن من أهم الدول املنتجة للبن. 
ويضيـف الرباعـي يف ترصيـح خـاص 
لصحيفـة «املسـرية»: «كما تعتـرب اليمن 
أعىل دولة يف جـودة البن اليمني ملا نمتلكه 
من تنوع مناخي، وموروث والبن بالنسبة 
للشعب اليمني هو موروث ثقايف وتاريخي، 
وجزء مـن مجالسـنا وُهــِويَّتنا وثقافتنا 

الوطنية». 
ويؤّكــد الرباعـي أن هـذا املهرجان هو 
مهرجـان تسـويقي لتحفيـز النـاس عىل 
التوّجــه إىل املنتـج املحـيل بدالً عـن البن 

املستورد أَو األجنبي. 
مـن جانبه، يقول رئيـس اتّحاد منتجي 
البن، محمد عثمان: إن هذا املهرجان يمثل 
ا ملنتج البن املحيل ودوره  أهميّة كبرية ِجـدٍّ
الفعـال يف إعـادة ثقافـة البن إىل أوسـاط 
املجتمـع اليمنـي التـي قـد أوشـكنا عىل 
فقدانها إىل جانب تعزيز نشاط املزارعني يف 

حقول الزراعة. 
خـاص  ترصيـح  يف  عثمـان  ويشـري 
املهرجـان  أن  إىل  املسـرية»  «لصحيفـة 
تخللـه الكثري من األنشـطة منها املعرض 
ـام،  أَيـَّ  5 إىل   3 مـن  ومدتـه  التسـويقي 
والنـدوات العلميـة والتي يقيمهـا كوادر 
أكاديميـون مختصون يف مجال إنتاج البن 
ويف املجـال الزراعي، باإلضافـة إىل دورات 
وجلسات تذوق البن ملن يحب أن يشارك يف 
هذه الدورات، وأنشـطة أُخرى ترافقها يف 
امليدان، كذلك هناك توزيع شتالت، وكمثال 
لدينا 125 ألف شـتلة سـيتم توزيعها عىل 

ونحـن  الجمهوريـة  محافظـات  عمـوم 
بصدد التنسيق مع الجهات الرسمية ومع 
صندوق التشـجيع الزراعي لتوفري شتالت 
للذين يرغبون أن يحصلوا عىل الشـتالت يف 

نفس املحافظة. 
ويزيد بقولـه: «أيضاً هناك حملة توعية 
املزارعـني  لـدى  الوعـي  مسـتوى  لرفـع 
باملمارسـات الزراعيـة السـليمة يف زراعة 
التقليـم  وممارسـة  عمليـة  مثـل  البـن 
وممارسـات الجنـي والتجفيـف ومـن ثم 
التخزيـن، منوًِّها إىل أن املهرجان السـابق 
كان ثـورة يف مجال البـن والتي هي امتداد 
لثورة 21 سـبتمرب، َوأن قطاع البن تعرض 
خالل الفرتة السـابقة إىل تدمـري ممنهج، 
َحيُث انخفضت القدرة اإلنتاجية للصادرات 
مـن 60 ألف طن صـادرات إىل 20 ألف طن 
إنتاجاً، وبالتايل جـاء إعالن مهرجان ثورة 
البن باهتمام بالغ من القيادة السياسـية 
املمثلـة باللجنة الزراعيـة العليا من وزارة 
الزراعة ومنظمات املجتمـع املدني، والتي 
لها صـدى وأثر كبري عىل مسـتوى امليدان 

عىل مستوى املزارعني». 
 

إسادة اقسائار
وزيـر  قـال  أَيْـضـاً،  التدشـني  وخـالل 
الزراعة، عبدامللك الثور: إن الوزارة تسـعى 
مـن خـالل برنامـج زراعة البـن للوصول 
بـه ألن يصبـح مصـدَر دخل قومـي لدعم 
خـالل  مـن  وذلـك  الوطنـي،  االقتصـاد 
زراعتـه  لتطويـر  واضحـة  اسـرتاتيجية 
وإنتاجيتـه، وتعزيـز قدرته التنافسـية يف 
األسـواق املحلية والخارجيـة، َحيُث بدأت 
هذه االسـرتاتيجية، من خالل إنشاء مركز 
أبحـاث تطويـر البن، وإنشـاء إدارة عامة 
للبن بالوزارة، وإنشـاء العديد من املشاتل 
لزراعة شتالت البن يف مختلف املحافظات. 
واعترب املهندس الثور، مهرجان التسوق 
للبن اليمني إحدى اآلليات والفعاليات التي 
تحفز مزارعي البـن واملنتجني واملصدرين 
عـىل االهتمـام أكثر بهـذا املحصـول، بما 
يسهم يف زيادة مساحة زراعته وإنتاجيته. 
ويف هـذا الجانب، يشـيد عضـو املجلس 

طعرجان تسعق الُنب افضرب يف الغمظ..
اجاراتغةغئ وذظغئ لمتاربئ المظاب الثارجغ وتحةغع المظاب المتطغ

 إتغاء لطاارغت وزراسئ لفطض
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   سبمان: المعرجان 
غاثططه الضبغر طظ 

افظحطئ طظعا المسرض 
الاسعغصغ والظثوات 

السطمغئ ودورات الاثوق 
وغغرعا طظ افظحطئ 

اُفخرى
   العماجغ: بةععد 

الةمغع ظسغث زراسئ 
حةرة الئظ شغ جمغع 

أظتاء الغمظ شطثغظا 
جطسطٌئ جئطغٌئ طظ خسثة 

إلى غاشع وضطعا أراٍض 
خالتئ لجراسئ الئظ

   رحغث: ظظاحث الثولئ 
بالمجغث طظ الثسط وبظاء 
السثود وإظحاء المجارع، 

وبظاء الئظغئ الاتاغئ 
إلظااج وتتخغض الئظ تاى 

تسعغصه وتخثغره

   الصاجمغ: الشرض طظ 
المعرجاظات والفسالغات 

عع تسرغش المةامع 
بالئظ الغمظغ وبصاشئ 
الئظ وشاح افجعاق 

ا المتطغئ بحضض ضئغر جثًّ

استطالع

السـيايس األعىل بصنعاء، الشـيخ الفريق 
سـلطان السـامعي، بجهود وزارة الزراعة 
يف توسيع وتطوير زراعة «البن» وتصديره 
من خالل إنشاء مركز بحوث «البن» التابع 
للـوزارة والهـادف إىل إنتاج أفضـل وأجود 
أنـواع «البـن» وبكميـات كبـرية ملواكبـة 
الطلب العاملي املتزايد عليه، مشّدًدا يف كلمة 
لـه خالل املهرجان عـىل رضورة املزيد من 
التوعية للمزارعني وتحفيزهم عىل االتّجاه 
نحـو زراعـة هـذا املنتـج الوطنـي الفريد 
الذي يجسـد أصالة وتاريخ اليمن واملزارع 
اليمنـي منذ قـرون طويلة، داعياً وسـائل 
اإلعالم لالضطالع بدورها يف توعية املواطن 
واملـزارع باالتّجـاه نحـو زراعـة «البـن» 
وتصديره، واالسـتفادة منـه كعائد نقدي 

مربح ومصدر للدخل القومي. 
ويحتفـل اليمنيـون –كمـا أسـلفنا- يف 
اليـوم الثالث من مارس من ُكـّل عام بيوم 
البن اليمني «عيد موكا» يف مبادرة شبابية 
القـت رواجـاً رسـميٍّا وشـعبيٍّا يف محاولة 
إلعـادة االعتبـار لهذه الشـجرة التي تنتج 
أحد أفضل أنواع البن عىل مستوى العالم. 

وجاء تنظيم وانطالق مهرجان تسـويق 
البـن تحت شـعار «نُحيـي التاريخ ونزرع 
األمـل»، وهـو مكمـل ملهرجـان ومعِرِض 

«ثورة البن» الذي نُظِّم يف العام املايض. 
ويقـول رئيُس لجنـة املصدِّرين بالغرفة 
التجارية، رشيد أحمد عيل: إن هذا املهرجاَن 
يأتي مكمل للمهرجان السابق الذي انطلق 
العام املايض، ونسـعى من خالله إىل إعادة 
إحيـاء املوروث التاريخـي إىل جانب زراعة 
األمل لدى املصدرين واملزارعني وتحفيزهم 
عـىل التفاعل واملشـاركة بشـكل أكرب عىل 

َحــدٍّ سواء. 
خـاص  ترصيـح  يف  رشـيد  ويوضـح 
هـو  املهرجـان  أن  «املسـرية»  لصحيفـة 
أكاديمـي  كرنفـايل  شـعبي  مهرجـاٌن 
استشـاري، إىل جانب وجـود دورات تذوق 
خـالل حضـوره املهرجان  للبـن، مشـيداً 
ا من  باملشـاركة الفاعلـة والكبـرية ِجــدٍّ
جميع الرشكات ومن جميع املمثلني سواء 
كانـت رشكات كربى أَو صغرى أَو رشكات 

ريادية. 
السـابق  املهرجـان  يف  «نـرى  وقـال: 
النجاَح الكبريَ، مـن خالل تبادل املعلومات 
والخربات وتبادل املنافع التجارية والتعرف 
عـىل رشكات إنتاج البن اليمنـي»، مطالباً 
باملزيد من االهتمام بشـجرة «البن» ُكلٌّ يف 
قطاعه، ومناشـداً الدولة باملزيد من الدعم 
من خـالل بناء السـدود وإنشـاء املزارع، 
وبناء البنيـة التحتية إلنتاج وتحصيل البن 

حتى تسويقه وتصديره. 
َوأََضـاَف: «عىل املزارع أن يهتم بالجودة 
أكثـر بكثـري وعـىل املصدرين واملسـوقني 
والتجـار أن يتوّجـهوا للبن اليمني والعمل 
عـىل تطويـره»، ُمشـرياً إىل أن الصعوبات 
كثرية ومنهـا العوامل االقتصادية وعوامل 
التصدير وسياسـية، وكذلـك الوضع الذي 
يعانيه املواطن من انعـدام القوة الرشائية 

وانعدام املشـاريع والشـحة املوجودة يف 
السوق ُعُمـوًما. 

ويتفق مسـؤوُل وحدة البن يف اللجنة 
الزراعيـة العليـا محمد القاسـمي، مع 
رشـيد يف أن هذا املهرجـان يأتي إلحياِء 
الـرتاث والتاريـخ فيمـا يخـص «البن» 
اليمنـي، موضًحا أن املزارعني واملنتجني 
ومصدري البن وكّل محبي وعشاق البن 
اليمني واليمنيني يمتلكون تراثاً تاريخيٍّا 

يف البن أكثر من 800 عام. 
ويؤّكـد القاسـمي يف ترصيح خاص 
لصحيفـة «املسـرية» أن هـذا التاريخ 
وهـذا الـرتاث وهـذا املوروث الشـعبي 
والثقـايف الزراعي اإلنتاجـي تم تدمريه 
خالل الفرتة املاضية، وتم القضاء عليه 

بشكل ممنهج. 
املهرجـان:  حضـوره  خـالل  ويضيـُف 
«نحن نسعى -كل العاملني يف قطاع البن- 
عىل إحياء هذا الـرتاث وهذا التاريخ وهذا 
املـوروث والعودة به إىل الصدارة بإذن الله 
تعـاىل»، ُمشـرياً إىل أن املهرجان السـابق 
عبـارة عـن أول مهرجـان خـاص بالبن 
نظم يف اليمن وكان تجربة جيدة وناجحة 
اسـتمر ليوم واحد، بينمـا مهرجان اليوم 

والذي تنظمه اللجنة الزراعية والسـمكية 
العليـا ووزارة الزراعة والري تحت شـعار 
«نحيي التاريخ ونزرع األمل» استمر لثالثة 
ـام ابتداًء من 3 مـارس وحتى 5 مارس  أَيـَّ

2022م. 
ويوضح أن الغرَض من هذه املهرجانات 
والفعاليـات هـي تعريـُف املجتمـع بالبن 
اليمنـي وثقافـة البـن إىل إيجاد األسـواق 
املحلية وفتح األسـواق املحلية بشكل كبري 

ا، مؤّكــداً أن املزارعـني هـم الثـوار  ِجــدٍّ
الحقيقيـون يف هـذا القطـاع وهـم اللبنة 
األوىل، مثمنـاً جهودهـم الكبـرية، مطالباً 
باالهتمام أكثر باإلنتـاج وتطوير الجودة، 
وداعيـاً التجـار واملصدريـن للبحـث عـن 

ا للبن اليمني.  أسواق بديلة وكبرية ِجـدٍّ
 

طعرجاٌن تسعغصغ
واملـزارع  املنتـج  يقـول  السـياق،  ويف 
والتاجـر غالـب الهمـايس: إن إقامـة هذا 
املهرجـان يف اليـوم الوطني للبـن اليمني، 
وهو يوم وطني نحتفي فيه بزراعة شجرة 
البن، والذي يواكب اليوم الثالث من شـهر 
مارس من ُكـّل عام، هي مناسـبة وطنية 
يجـب أن نفتخـر بهـا، والعمل عـىل رؤية 
هذا املنتج الذي اشـتهرت به اليمن قديماً؛ 

باعتبَاره األفضل عىل مستوى العالم. 
 ويوضح التاجر الهمايس خالل حضوره 
لصحيفـة  خـاص  ترصيـح  يف  املهرجـان 
«املسـرية» أن هذه املناسباِت واملهرجاناِت 
الكرنفاليـة هي لتحفيِز إنتاج البن وإعادة 
تاريخنـا ومجدنـا وتراثنا املـايض الذي قد 
كان قد انتهى، مؤّكـداً أنه بجهود الجميع 
نعيـد تاريخنا ونعيد زراعة شـجرة البن يف 
جميع أنحاء اليمن، فلدينا سلسـلٌة جبليٌة 
مـن صعـدَة إىل يافع وكلهـا أراٍض جاهزة 

وصالحة لزراعة البن. 
ويشـيد بمسـتوى املشـاركة سـواء يف 
املهرجان السـابق أَو هـذا املهرجان، بل إن 
مهرجان التسوق للبن هو األكرب يف اليمن، 
وبفـارق كبـري، َحيـُث إن هنـاك اجتهـاداً 
يف الدعـم مـن ناحيـة  وتطـوراً، وتقدمـاً 
الدولة من جهة ومـن اللجنة الزراعية من 
جهة واملزارعني وكذلك الرشكات شـاركوا 

بمستوى فاعل وكبري. 
ويُنِهـي حديثَـه بمطالبـة وزارة الرتبيـة 
والتعليـم بإعـادة النظر يف املنهـج وإضافة 
إنتـاج وزراعـة البـن إىل املناهـج التعليمية 
هـذه  بقيمـة  والطـالب  األجيـال  وتعريـف 
اليمـن  لـدى  الفريـدة  ومكانتهـا  الشـجرة 
واليمنيـني منـذ القدم، وبأهميّـة هذا املنتج 
الوطني وما يمكن أن يضيَفه كمصدر لإلنتاج 
املحـيل، داعياً التجـار واملصّدريـن للحذر يف 
عملية تصدير البن بأمانة كما هو دون غش 
أَو تالُعٍب يف البن اليمني، َحيُث يقوُم البعُض 
من التجار بخلط البن اليمني ببن أجنبي بما 
نسـبته 20 % كحوائَج ثم يبيعه عىل أنه بُنٌّ 
يمني 100 %، وهذه جريمة كبرية وعظيمة، 

فمن غشنا ليس منّا. 
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أتمث الماعضض

اللوبـي  يسـعى 
اليهـودي  الصهيونـي 
للسـيطرة والهيمنـة عىل 
العالـم ليكوَن هو القطَب 
بـكل  املتحكـَم  الوحيـَد 
املجاالت، وجعل ُكـّل دول 
العالم ُمَجــّرد تابعني له، 
واحدة  بحكومة  يحكمهم 
اللوبـي  حكومـة  وهـي 
الصهيونـي اليهودي، وقد 
القائـد  الشـهيد  تحـدث 
السـيد حسـني بدرالدين الحوثي -ِرْضـَواُن اللـِه َعَليِْه- 

عن خطورة اليهود. 
انطلـق الشـهيد القائـد -ِرْضــَواُن اللِه َعَليْـِه- من 
ــة عـن خطورة  منطلـق القـرآن الكريـم ليُحـدث األُمَّ
اليهـود وأنهم أكثر ذكاًء وخبثاً ومكـراً، وأنهم كادوا أن 
يفتنـوا النبي -صىل اللـه عليه وآله وسـلم- لوال تثبيت 
الله لـه النخدع وافتتـن بهـم {َوإِن َكاُدوا َليَْفِتنُونََك َعِن 
َي َعَليْنَا َغرْيَُه} {َوَلْوَال أَن ثَبَّتْنَاَك  الَِّذي أَْوَحيْنَا إَِليْـَك ِلتَْفَرتِ
َلَقْد ِكدتَّ تَْرَكُن إَِليِْهْم شـيئاً قليـًال}، وتحدث -ِرْضـَواُن 
اللِه َعَليِْه- عن أسـاليبهم الخبيثة يف لبس الحق بالباطل 
واللعب عىل املصطلحات؛ بَهدِف إبعادنا عن املصطلحات 
القرآنيـة، وأنهم يسـعون يف األرض فسـاداً، ويسـعون 
لتغيري ثقافاتنا ومناهجنا التعليمية لكي ننشـأ موالني 
لهم ونتَحـّرك يف خدمتهم، وأّكـد -ِرْضــَواُن اللِه َعَليِْه- 
أنهم متى ما رضبوا الدين من داخل نفوسـنا فسيسهل 

عليهم حينئٍذ رضبنا والسيطرة علينا. 
أّكـد السيد القائد عبدامللك بدرالدين الحوثي -حفظه 
الله- يف كلمته بمناسبة ذكرى استشهاد الشهيد القائد 
-ِرْضــَواُن اللِه َعَليِْه- أن املحرك األََسـايس السـتهداف 
أمتنـا هـو اللوبي الصهيونـي اليهـودي يف العالم، وهو 
املتحكـم واملحرك ألمريكا وبريطانيـا ودول الغرب، وأن 
الكيـان اإلرسائييل الـذي أغتصب فلسـطني َمـا هو إال 

ذراع من أذرع اللوبي الصهيوني اليهودي. 
يسـعى هذا اللوبـي للتحكم بالعالم بشـقيه الغربي 
والرشقي، وهو من أشـعل الحرب العاملية األوىل والثانية 
لتحقيق املكاسب املالية، فبعد أن أشعل تلك الحروب قام 
بمساعدة نقل الجنود لكل طرف، وبعد أن ُدّمـرت الدول 
املتحاربة جاء ليعطَي لها القروَض املالية بفوائَد ربوية، 
وبالتـايل جعلـوا معظـَم دول العالـم ُمَجــّرد موظفني 
لديه، واسـتخدموا سياسـات مالية شـيطانية لسحب 
األموال مـن ِكبار التُجار إىل أرصدتهـم، وذلك بإيهامهم 
بـأن الـرشكات املالية يف طريقهـا إىل اإلفـالس، فيقوم 
أحـد املنتمني لهذا اللوبي الصهيونـي اليهودي وهو من 
عائلة روتشيلد الثرية ببيع أسهمه، مما يجعل أصحاب 
األموال إىل املسارعة ببيع أسهمهم يف أقل األسعار خوفاً 
مـن اإلفالس، فيأتـي أحد السـمارسة التابعـني لعائلة 
روتشـيلد الصهيونية اليهودية برشاء ُكـّل تلك األسـهم 

وبالتايل تُصبح ُكـّل تلك األموال يف خزائنهم. 
هـذا جـزء بسـيط فقـط فيمـا يتعلـق بأسـاليبهم 
الشـيطانية يف السـيطرة والهيمنة املاليـة، وال يكتفون 
عند ذلك الحد، بل يسـعون الخرتاق النصارى املسيحيني 
وتغيـري  واإلسـالمية  الغربيـة  واملجتمعـات  والـدول 
ثقافاتهـم وأفكارهـم وتوّجـهاتهـم، وتحويـل بوصلة 
العداء لديهم ملا يخدم مصالح وأهداف ومشاريع اللوبي 

الصهيوني اليهودي. 
يف املجتمعـات اإلسـالمية يقومون بتحويـل بوصلة 
العـداء إىل جمهورية إيران اإلسـالمية بـدالً عن الكيان 
الفسـاد  نـرش  عـىل  ويعملـون  الغاصـب،  اإلرسائيـيل 
األخالقـي واالقتصـادي والسـيايس والتعليمـي وإثارة 
النزاعات والفتن يف أوسـاط مجتمعاتنا املسـلمة؛ ألَنَّهم 
يعتـربون ذلك معتقـداً دينياً يدينون بـه، ويعملون عىل 
تحويـل ثقافات الغـرب واملسـيحيني لتقديس وتعظيم 
اليهود، وجعل طائفة من املشـايخ والعلماء املسـلمني 
يوالونهـم ويدعون ملواالتهم والسـالم معهم، وال يعترب 
ُكــّل من يدعـوا لذلك ويواليهم بمسـلم، فقـد أصبحوا 

يهوداً مثلهم ينطبق عليهم ما ينطبق عىل اليهود. 
ال منـاَص مـن ُكــّل تلـك املؤامـرات واملخّططـات 
اليهوديـة الصهيونيـة إال بالتمسـك بالثقلـني؛ ألَنَّهمـا 
الِحصُن الحصـنُي الذي يقينا من ُكـّل أشـكال الضالل، 
فقد قال النبي صىل الله عليه وآله وسـلم: «تركُت فيكم 
ما إن تمسـكتم به لن تضلوا من بعـدي أبداً، كتاب الله 

وعرتتي آل بيتي». 

طظسغاٌت شغ صعاظغظ افطط طظسغاٌت شغ صعاظغظ افطط 

طخطفى السظسغ
 

ما آلت إليه األحداُث اليوم هو نتاٌج طبيعي لُسـنَِن 
الله يف عاملِه ومملكته. 

فهـالُك الجبابرة والطواغيت ُسـنٌَّة من سـنن الله 
ومـآٌل حتمي آٍت ال َمَحالَة، (أََوَلْم يََرْوا أَنَّا نَأِْتي األرض 
َب ِلُحْكِمِه  نَنُْقُصَهـا ِمْن أطرافَها َواللَُّه يَْحُكـُم َال ُمَعقِّ

يُع اْلِحَساب).  َوُهَو َرسِ
مـا يحـدث اليـوم مـن أحـداث ومتغـرياٍت هـي 
ِق وعِد الله القائـل: (َحتَّى إِذَا أََخذَِت  ارهاصـاٌت لتحقُّ
يَّنَْت َوَظـنَّ أَْهلَُها أَنَُّهـْم َقاِدُروَن  اْألَْرُض ُزْخُرَفَهـا َوازَّ
َعَليَْها أَتَاَها أَْمُرنَا َليْالً أَو نََهاًرا َفَجَعْلنَاَها َحِصيًدا َكأَْن 

َلْم تَْغَن ِباألَْمس). 
فقـوى االسـتكبار اليـوم يجنـون نتائـج أعمالهـم وجرمهم 

وطغيانهم.
وبنيانهم الذي بنوه بدماء شـعوبنا وفلـذات أكبادنا نراه اليوم 

يتضعضع ويتصدع. 
ومجريات األحداث اليوم تسري نحو املصري املحتوم. 

فالنهاية هي الخسـارة والسقوط واالنهيار ملن طغى يف األرض 
واستكرب وعاث يف األرض فساداً واستكثر. 

اَع الـذي انبثق فجأًة وطـرأ بني روسـيا وأوكرانيا هو  إِنَّ الـرصَّ
بداية حدث عاملي سـيمتد ويتوسع ليقيض الله أمراً كان مفعوالً، 
(بَـْل َمتَّْعنَا َهـُؤَالِء َوآَبَاَءُهْم َحتَّى َطاَل َعَليِْهُم اْلُعُمـُر أََفَال يََرْوَن أَنَّا 

نَأِْتي األرض نَنُْقُصَها ِمْن أطرافَها أََفُهُم اْلَغاِلبُوَن). 
أوكرانيا التي تفانت يف سـبيل أمريكا وعملت لخدمتها واتخذت 
قرارهـا طاعة ألمريكا وثقة بها وبوعودها وحمايتها لها خرست 
ولم تِف معها أمريكا وهذا املآل الحتمي ملن يتولونها من املسلمني 

واملرشكني. 
أمريـكا تتجه نحو السـقوط والتاليش ومن يعتمـد عليها مآلُه 

الُخسارُة والندم. 
ومـا فعلته أمريكا مع أوكرانيا سـتفعلُه مع ُكـّل عمالئها دوالً 

وشعوباً. 
أمريكا تُزجُّ بعمالئها وحلفائها ملا يحّقق مصالحها فقط.. َوإذَا 
اقتضـت مصلحتها القتال فسـتقاتل؛ ِمن أجـِل مصالحها وليس 

لحماية حلفائها. 
لذا يجب أن ال يفرح املطبِّعون مع الصهاينة وعىل رأسهم بعران 
الخليج الذين يسارعون فيهم بكل خساسة.. يف اصطفاف واضح 

وتطبيع معَلٍن وبكل تبجح ووقاحة. 
أمريكا وإرسائيل لن تفَي مع حلفائها ولن تتخىلَّ عنهم فقط.. 
بل سـتنقض عليهم بعد أن تسـتغني عنهم، هذه سياسـة قائمة 
وثابتة لدى األمريكيني.. وأكرب مثال عىل ذلك صدام وجيشـه الذي 
تفانى يف مواجهة الشعب اإليراني ومواجهة ثورة اإلمام الخميني 
-ِرْضـَواُن اللِه َعَليِْه- بعد أن خدم صدام أمريكا وشن حرب الثمان 

سنوات قتل فيها ماليني اإليرانيني.. كلنا يعلم كيف كافأته أمريكا 
وكيف اجتاحت بلده ودّمـرت جيشـه وكان مصريه القتل شـنقاً 
وإعداماً عىل يد من خدمها وتفانى يف سـبيلها.. فما 

جرى عىل صدام سيجري عىل ُكـّل عميل ألمريكا. 
أمريكا تتَحّرك ضمن أولوياتها يف احتالل الشعوب، 
فعندمـا غزَّت العراق قال بعُض ساسـتها لقد أخطأ 
بـوش يف غزو العـراق كان عليه أن يبـدأَ باليمن قبل 
العـراق حينَهـا تداِرُك بـوش املوقف وزج بالسـلطة 
اليمنيـة ملواجهـة املـرشوع القرآنـي وشـارك فعلياً 
بإرسـاله خـرباء أمريكيـني إىل اليمن لـإلرشاف عىل 
الحرب التي تشـنها السـلطة آنذاك؛ ألَنَّهم عرفوا أن 
الخطَر عليهم هو من اليمن أوالً ومن محور املقاومة 

إيران وحزب الله وفصائل املقاومة يف فلسطني ثانياً. 
بعدها غرق األمريكيون يف املَِلفِّ اليمني الذي أرهقهم وأخذ ُكـّل 
وقتهم وفشـلوا يف احتالل اليمن وفـرض َوصايتهم عليه وخرسوا 

السلطة املوالية لهم حينها. 
وا بحليفِتهم السعوديِّة وأدواتهم داعش والقاعدة وفشلوا..  فَزجُّ
ثم أنشأوا حينها تحالُفاً عربياً وإسالمياً وشاركوا فيه بكل قوتهم 
وإْمَكاناتهم وفشـلوا حتى اليوم يف مواجهِة الشـعب اليمني ووأد 

ثورته ومرشوعه التحّرري التنويري القرآني. 
هـم يف مرشوِعهم االسـتعماري لن يبقـوا عىل السـعوديّة أبداً 
حوا بذلـك عندما ظنوا أن اليمَن لُقمٌة سـائغٌة لهم  وسـبق أن رصَّ
قالوا حينَها سـنقيض عىل إيران أوالً ثم السـعوديَّة ومرص، ولكن 
هزيمتَهم يف اليمـن أضعفتهم وأخذت ُكـلَّ اهتماماتهم وجعلتهم 

يهابون إيران ويغريون سياستهم تجاهها. 
لوال اليمُن وشـعبُه املقـاوم والعظيم لكانت السـعوديّة يف خٍرب 
كان.. ولكانـت أمريـكا قـد زجت بهـا يف مواجهة إيـران وتخلت 
عنها.. وجعلتها تواجه نفس املصري الذي تواجهه أوكرانيا اليوم. 
اليمُن َوَقى العاَلَم اإلسـالمي والعربي َرشَّ أمريكا وإرسائيل فقد 
اسـتنفدت أمريكا وإرسائيَل طاقتَها ووقتها يف اليمن وغرقت فيه 
ولم يرتكهم الشـعب اليمني أَو يتيـح لهم فرصة لالنقضاض عىل 
بقية الشعوب اإلسالمية بل عمل وتصدر املواجهة يف دفاع مقدس 

ــة جميعاً.  عن األُمَّ
ومن هنا من اليمن من نفس الرحمن سـيأتي الفرج بإذن الله 

لكل العالم. 
فقد فتحت أمريكا عىل نفسـها باباً ال يغلق؛ ألَنَّه باب فتح بدم 

ولن يغلق إال بالدم. 
وحينئـذ سـيتحّقق وعد الله يف إظهار دينه بعـد أن يرضب الله 
املرشكـني باملرشكـني ويشـغلهم عن تنـاول أطراف املسـلمني.. 
فالهزيمة والفشـل هو مآل أمريكا ومن يسارعون فيها.. والغلبة 
والنرص مآل (َوَمْن يَتََولَّ اللََّه َوَرُسـوَلُه َوالَِّذيَن آََمنُوا َفِإنَّ ِحْزَب اللَِّه 

ُهُم اْلَغاِلبُوَن}.

دغظا الرطغمئ
 

يف الوقـت الـذي تحتفـل فيـه املـرأة يف ُكـّل 

انحاء العالم بيومها العاملي وتسـتقبل التهاني 

والهدايـا، يف اليمـن كانـت املـرأة عـىل موعـد 

مع مـآٍس تدمي عني اإلنسـانية وتعـري ُكـّل 

من صـاغ قوانني اإلنسـانية واإلنسـان وأُولئك 

املخرتعـني لهـذا اليوم الـذي لم تجد لـه أثراً يف 

حياتها. 

يف اليمن هنا امرأة تسـتقبل جثامني أوالدها 

الذيـن سـقطوا ضحايـا إثـر غـارة جوية عىل 

منزلهـم أحالتـه ركاماً عـىل رؤوس سـاكنيه 

تاركة ألم تقف عـىل أطالل املنزل املدّمـر تنعي 

الراحلـني وتبحـث بني الـركام عمـا تبقى من 

أشالئهم وذكرياتهم!! 

العـدوان  طائـرات  الحقتهـا  وأُخـرى 

أشـالَءها،  فمزقـت  مبـارشة  واسـتهدفتها 

وأُخـرى باتـت العناية املركـزة مقرهـا الدائم 

بعد أن اسـتفحل املرض بجسدها يف بلد يفتقر 

للمنشآت الطبية ومنعت عنه األدوية. 

وهنـا امـرأة لم يسـتقر بهـا املقـام باحثة 
عن األمان الـذي غالبًا ما يعكـر صفوه عربدة 

الطائرات الباحثة عن فريسة. 
هذا جزء بسـيط من آالف الحاالت املأساوية 
التـي تعانيها املـرأة اليمنية التـي اتخذت منها 
هـذه الحرب هدفاً مباحـاً وجعلتها تحيا حياة 
ال صـوت فيهـا إال صـوت الرصـاص والقنابل 
والغارات، ومشاهد الدماء، حياة يمألها الفقد 
وتحفهـا املخاطر واألوجاع يف مخيمات النزوح 

غري الصالحة للحياة. 
شـواهد ال تحىص عن معاناة املـرأة اليمنية 
خـالل سـنوات العـدوان السـبع يف ظل صمت 
مـن منظمة األمم املتحـدة التي صاغت قوانني 
وحقوق املـرأة ومنذ 1975 حـّددت لها الثامن 
من شـهر مارس كيـوٍم عاملـيٍّ لها تقديـراً ملا 
تبذله من جهود للنهوض بمجتمعها، وصاغت 
لهـا حقـوق تحميها يف حالتي السـلم والحرب 
مـن أبرزها توفري السـلم واألمـان االجتماعي 
وضمـان  واملعنـوي،  والنفـيس  واالقتصـادي 
العيش الكريم والحد من العنف املمارس ضدها 
والكثـري مـن الحقـوق أّكـدها مؤتمـر جنيف 

ة باملرأة.  وصاغتها كربوتوكوالت َخاصَّ
بيد أننا لم نجد لهـا أثراً عىل حياة املرأة التي 
تطحنها ولسبع سنوات رحى حرب ظاملة كان 

لها النصيب األكرب منها، 
فبحسـب تقريـر ملنظمة انتصـاف لحقوق 
املـرأة والطفـل أَشـاَرت فيـه أن 6 آالف امـرأة 
هـن ضحايا هذه الحـرب ذهبن ما بـني قتيلة 
وجريحـة، بينمـا مئـات اآلالف من النسـاء يف 
اليمـن ال تزال تعاني ويالت هـذه الحرب تحت 
وطـأة القصـف والحصـار والتهجـري والفقد 
والخـذالن مـن قوانـني لـم تـر منهـا إنصاف 
ملعاناتها بل ربما أن خذالن هذه القوانني ونفاق 
أربابهـا كانت سـالحاً أكثر فتـكاً من صواريخ 

العدوان. 
وعـىل الرغم مـن املعانـاة واملأسـاة التي ال 
تـربح حياتها وعىل رغم النفـاق املمارس بحق 
املـرأة اليمنيـة إال أن ُكــّل ذلك لـم يضعف من 
عزيمة املرأة يف تمسكها بحقها بالحياة ووضع 
ـة يف صناعة النـرص لوطنها  بصمتهـا الَخاصَّ
وستسـجل اسـمها يف أنصع صفحات التاريخ 

شاهدة وشهيدة عىل نفاق هذه العالم. 
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ازدواجغُئ الشرب 
وظفاُصه 

خصوصياِتنـا  السـتهداف  وسـيلة 

وُهــِويَّتنـا الفكريـة والثقافيـة وزعزعة 

اسـتقرارنا، وعندمـا تعرضـت مصالحهم 
اإلعـالم  وسـائل  أنفـاَس  كتمـوا  للخطـر 

الروسية يف ُكـّل أقمارهم ومحطاتهم. 
-3 ممنـوع أيها العـرب أن ترفعوا أعالَم 
فلسطني، ال تقحموا السياسَة يف الرياضة، 
وها هـم يقحمون السياسـَة حتى النُّخاع 
يف الرياضـة ويقاطعون الـروس رياضيٍّا، 

بـل أقحموا الفيفـا وغريها مـن الكيانات 

الدولية الرياضية يف هذه املقاطعة. 

املفـرتَُض أن أي ببغـاء أَو بـوق للغـرب 

يتحدث مجـّدًدا عن الحريات والشـعارات 

ُدها يستحقُّ أن يُلَقَم  الغربية الزائفة ويمجِّ

الحجَر بل الحذاَء يف فمه.

 الخعغعظغئ.. والشجو طظ الثاخض
سئثالرتمظ طراد

هنـاك يف بالدنـا مـن أدعيـاء الثقافـة من كشـف عن 

غوائل نفسـه خالل الحرب الروسية عىل أوكرانيا فالكثري 

مـن رموز اإلخوان كتب ضد روسـيا والكثري من األسـماء 

الثقافيـة -التي كنا نظنها من التيار الحر فوجدنا أنها من 

التنظيم الرسي لإلخوان- تبنوا موقًفا واحًدا وهو يتماهى 

مع املوقف األمريكي والصهيوني من هذه الحرب، لقد كتب 

أحدهم باكياً ومتأملاً عـىل أوكرانيا كما لم يبك حني قصف 

العـدوان الصالة الكربى وكانت قبيلته كلها يف الصالة وقد 

أُصيب بجروح يف جبهته وخرج يتهم أنصار الله بالقصف 

وناطـق العدوان يعرتف وهو يرص عىل أن الذي اسـتهدف 

الصالة هم أنصار الله، اليوم ذات الشـخص يبكي أوكرانيا وينّدد بالغزو 

الرويس لها، ويتوجع وجعاً شديًدا عىل البُنَى التحتية املدّمـرة وعىل نساء 

أوكرانيا ولم نسـمع أَو نقرأ موقفاً يضاهي هذا املوقف من العدوان عىل 

بلـده، مثل هـذه املواقف التي تتناقض ال تدل عىل حالة ذهنية ونفسـية 

سليمة ولكنها تدل عىل كتل برشية تابعة منفذة غري مفكرة. 

بغـض النظر عـن املواقف من الحـرب لكن كيف لرجـل مفكر كامل 

األهليـة يجيز عدواناً عىل بلده وينكر عدواناً عىل بلد غري بلده؟ املوضوع 

هنـا شـائك نفسـياً ومنطقيـاً، ودال عىل كتـل برشية خاضعة سـائرة 

كالقطيـع تنسـاق وراء التوجيهـات دون أن تـدرك أثر مـا تقوم به من 

أفعال. 

لقد أصبـح واضًحا اليوم أن التنظيم الدويل لإلخـوان أصبح جزءاً من 

الحركة الصهيونية العاملية، فقد نشأ كأَداة بيد الصهيونية تَحّركها متى 

شـاءت وتقلق من خالله السكينة واألمن العام يف ُكـّل البلدان، وقد كتب 

األديـب املرصي عباس العقـاد، نهاية أربعينيات القـرن املايض عن هذا 

االرتبـاط يف صحيفة الوفد فانكـر عليه الكثري ذلك، وبعد ُكـّل هذا الزمن 

ها هي الحقائق تكشـف عن ساقيها عىل رصح املواقف املمرد، فموقف 

اإلخوان من حركة املقاومة اإلسـالمية يتماهى مـع املوقف الصهيوني، 

وموقفهم من القضايا اإلسـالمية الكلية يتسق اتساقاً كليٍّا مع مصالح 

الصهيونيـة العاملية بـل كادوا ألن يتماهوا يف املرشوع إىل درجة االندماج 

الـكيل دون تمايز التي تمليها الرضورة السياسـية، وقد بدا ذلك جليٍّا يف 

أحـداث الربيع العربـي التي اجتاحت الوطن العربـي وخطط لها اليهود 

الصهاينـة حتـى يصلـوا إىل فكـرة مـرشوع شـمعون بريـز يف الرشق 

األوسـط الجديـد، ونفذهـا اإلخـوان يف ُكـّل قطـر من االقطـار العربية 

ولوال أن تـدارك الله اليمـن بحركة أنصار اللـه وبقائدها 

العلم السـيد عبـد امللك بـدر الدين الحوثـي، لكانت اليمن 

جـزءاً مفصليٍّا من حركة الصهيونيـة العاملية، ولعّل الكل 

يذكـر أَو أخص مـن كان متابعاً أنه خـالل الربيع العربي 

صاحب االضطـراب االجتماعـي نظريـات ثقافية قائمة 

عـىل القيـاس واالسـتنباط التاريخي تحـاول أن تثبت أن 

تاريـخ اليهـود كان يف اليمن كله من خالل تشـابه بعض 

أسـماء األماكـن والتبـاس بعـض األحـداث واملرويات يف 

الكتب املقدسة، تلك النظريات استمر الرتويج لها إىل وقت 

قريب ال يتجاوز األشـهر القليلة حني قلب املجاهدون من 

أبنـاء اليمن املعادلـة، ولعّل الكثري يذكر اهتمام اإلعـالم بتهريب التوراة 

مـن اليمن؛ باعتبَار تلـك التوراة يتوارثهـا أبناء األسـباط، وبالتايل كان 

الرتويج أن األسـباط كانوا يف اليمن ولذلك ظلـت التوراة يف اليمن، ومثل 

ذلك يعزز النظرية وقد فشـل مثل هذا املرشوع أَو كاد يفشل بعد أن فقد 

اإلخوان مفردات القدرة عىل اللعب يف اليمن أَو فقدوا الكثري منها، وقد ال 

يسـتغرب الكثري أن النظريات الصهيونية أكثر من يروج لها إعالمياً هم 

اإلخـوان واملوضوع ال يحتاج إالَّ إىل قليل مـن التأمل فقط لتصل إىل هذه 

النتيجة املفجعة. 

لـم يفرس أحد حتـى اليوم رس التحول يف شـخصية سـيد قطب، بعد 

زيارته أمريكا فقبل الزيارة عرف كأديب وناقد علماني بحت ثم عاد بعد 

الزيارة متديناً منظراً زرع فكرة القطبية والجماعات اإلرهابية يف الفكر 

العربـي وقال بجاهلية املجتمعات وقال برضورة جهاد املجتمعات حتى 

تعود إىل الفطرة، وتناسـلت جماعات من فكره مثل القطبية والجهادية 

اإلسـالمية والقاعـدة والكثري من الخاليا التي شـهد العالم نشـاطها يف 

القتل والتدمري والتوحش وقد ساهموا يف تشويه الصورة املثىل لإلسالم. 

الصهيونيـة العامليـة حاولـت السـيطرة عـىل املوجهـات الثقافيـة 

االجتماعية العربية وقد اسـتطاعت أن تلبس عباية اإلسـالم وتعمل عىل 

تفكيـك عراه من داخله عـن طريق تيار اإلخوان، ولـوال محور املقاومة 

اإلسـالمية لرأيت اليوم واقعـاً عربياً متصهينا كليٍّا و لرأيت اإلسـالم قد 

أصبح غريباً يف أهله وبني معتنقيه. 

لقـد كانـت ثـورة 21 سـبتمرب حالـة إنقـاذ لنـا يف اليمن مـن براثن 

الصهيونية ونحن اليوم تخوض معركتنا الوجودية معها وسوف ننترص. 

عاحط افعظعطغ

صيـف الصيـاد يعود منـذ بدء الحـرب والحصـار عىل 

شـعبنا اليمنـي والـذي كان يف مطلـع العـام 2015م فما 

إن بـدأت الحرب الصهيونية وأشـعلت بقيادة السـعوديّة 

وفرضـت الغـارات الهسـتريية عـىل بالدنـا اليمنيـة عىل 

مختلف البنى التحتية بشتى فئاتها وأنواعها بدأت السوق 

السـوداء وتوابعها بالظهور واسـتغالل الفرصة ووضعها 

يف يد الصياد. 

السـوق السـوداء لهـا دور أََسـايس يف لُعبـة العـدوان 

االقتصاديـة عامـة، فالتهريب ومخالفة القوانـني املطروحة مثلت عبئاً 

ـة واليمن يمـر بنقطـة حرجة وهي  وزيـادة يف السـوق اليمنيـة َخاصَّ

مواجهة النفاق يف زمن السكوت. 

جاءت األزمة األُوكرانية فوضعت أمام شـعبنا اليمني أزمًة فوق أزمة 

بسـبب زيادة األسـعار عامليـاً، الحرب والحصـار املفروضـة أمام األمم 

املتحدة والعالم بأكمله، فصياد السوداء اغتنم الحروَب واتخذها فرصته، 

وعىل الجهات املعنية أن تقوم بدورها بالحد من أسعارهم الجنونية.

عانى الشـعب اليمني ويعاني أكثـر؛ ألن العالم اتجهت 

ام من  نحـو أُوكرانيـا التي لـم تتجاوز سـوى بضعـة أَيـَّ

النزاعـات دون تـذوق األزمة ولـو قليالً فما بالـك باليمن 

الصامد يتجاوز عامه السابع وما زال خارج تغطية العالم 

املنافق، فالحرب قريب حسمها بإذن الله َوسوق السوداء 

ستنتهي طالت الحرب أم قرصت. 

املتهبشـني  جيـوب  يف  يصـب  السـوداء  ففضـول 

واملتخصصـني يف انهيار االقتصاد اليمني ووضع النزاعات 

مـا بني املواطـن والدولـة اليمنية؛ ِمن أجِل شـق الصـف وتَحريك القلم 

والكامريا ضـد الدولة وأبنائها فهي إحدى األدوات التي يسـعى العدوان 

من خاللها لفتح ثغرة للتفرقة والعداء يف بلدنا الحبيب.

ُكــّل تلك املحاوالت تبوء بالفشـل بوجود القيـادة الحكيمة وعيونها 

الساهرة إلفشال الغزو بمختلف أصنافه. 

وطاذا بسث اجاحعاد 
الحعغث الصائث؟

 

أبع زغث العقلغ
 

وبعـد أن قدم مرشوع هـو الوحيد يف عرصه، 

مـرشوع جاءهـم باملحّجــة البيضـاء، أتم الله 

نوره بهذا املـرشوع القرآني رغم حقد املرشكني 

العرب وتكالب اليهود الصهاينة. 

رسـم الشهيد القائد (رضواُن الله تعاىل عليه) 

مرشوعاً يصُل بكل من يسري عليه إىل َحيُث يريد 

ة أن تكون، مرشوع أخرج الناس  الله تعـاىل لألمَّ

من عبادة الله كمـا نريد إىل عبادة الله كما يريد 

اللـه، مرشوع يعطـي ُكـّل من يسـري عىل هداه 

عزة وكرامة ورفعة تخـرج الناس من قاعدتهم 

الثابتـة «اليـد التـي ال تسـتطيع أن تكرسهـا 

بوسـها» إىل حالـة «ليعظم الله يف نفسـك حتى 

يصغر ما دونه يف عينك».

مرشوع كشف هشاشة أمريكا وضعفها الذي 

أخرب الله به.. مرشوع كرس ُكـّل حواجز الصمت 

املقصودة والالمقصـودة.. مرشوع قرآني عاملي 

ال ينحرص يف مذهبية وال حزبية وال مناطقية وال 

جغرافية.. 

مرشوع يسري بالناس إىل ثورة ثقافية تصحح 

ُكــّل الثقافات املغلوطة والعقائـد الباطلة التي 

ة إىل اإلذالل الذي كان ينتهجه العدّو  أوصلـت األمَّ

عىل قاعدة (أظلوهم فأذلوهم). 

مـرشوع ال يوصـف بكلمات تمـأل صفحات؛ 

ه وبـكل تأكيد مسـتقى من (البحـر الذي ال  ألَنـَّ

يدرك قعره). 

الله وعد أنه سـيظهر نوره ولو كره املرشكون 

والكافرون وسيظهر حملة هذا املرشوع بظهور 

هذا النور.

لذَلك نحن نعرف أن الشـهيد القائد استشـهد 

ولكـن سـقوط العظمـاء ليـس النهايـة وإنما 

هـو البدايـة النطالقة أقـوى وأنمى، ومـا زادنا 

اسـتهداف األمريكـي للشـهيد القائـد إال تيقناً 

بصوابيـة هـذا القائـد ومرشوعه؛ ألَنَّ (سـهام 

الباطل إذَا توّجـهت نحوك فأفهم أنك عىل حق). 

وما بعد استشـهاد [السـيد حسـني] لم يكن 

كما قبله.. قد وصلت اليوم مالزم الشهيد القائد 

إىل ُكـّل بقاع املسـلمني (تقريباً) بعد أن أراد لها 

األعداء أن ال تنترش وال حتى يف مران.

وكمـا هـو أَيْـضاً الشـعار اليوم فقـد أصبح 

يرفع شعار الرصخة يف الكثري من الدول العربية 

وأخـريًا رّدد الناس شـعار الرصخـة حتى داخل 

الدولـة التي فيهـا اسـتثمارات مـن كان يقول 

(ممنـوع أن ترفعـوا الشـعار وال حتـى تحـت 

البطانية). 

(جمعهـم بدد وأيامهم عـدد) كلمة تقال لكل 

الطغاة واملستكربين.. بعد استشهاد ُكـّل حسني 

يف ُكـّل عرص. 

والله غالب عىل أمره. 

افزطاُت خغُث المفارس!افزطاُت خغُث المفارس!
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برظاطب رجال اهللا: ططجطئ {وْلَاُضْظ ِطْظُضط أطَّئ}
الابئغط ِطْسَعل عثم خطري سطى اُفطَّـئ.. شإذا لط ظاساطض طع صدغاظا 

بةثِّغئ جظضعن شسًق جثغرغظ بالثجي والسار

اإلرعاب التصغصغ عع تدطغض اُفطَّـئ وتفرغصعا وطظ غصعم بثلك 
غاططت بالثجي والسار يف الثظغا واآلخرة 

ا  {يَْوَم تَبْيَضُّ ُوُجوٌه َوتَْسـَودُّ ُوُجوٌه َفأَمَّ
الَِّذيـَن اْسـَودَّْت ُوُجوُهُهـْم أََكَفْرتُـْم بَْعـَد 
إِيَماِنُكْم َفذُوُقوا اْلَعذَاَب ِبَما ُكنْتُْم تَْكُفُروَن} 
(آل عمـران:106) كفرتـم بعـد إيَْمانكم؛ 
ألنكـم رضيتم ألنفسـكم؛ ألنكـم قرصتم؛ 
ألنكـم فرطتـم؛ ألنكم توانيتـم فأصبحتم 
ضحية ألهـل الكتاب فردوكم بعد إيَْمانكم 
كافريـن، وهذا موقف خـزي لكم؛ ألن الله 
يقول يف القرآن وحدثنا عن أهل الكتاب أنه 
ليس فيهم ما يشـدنا إليهم، ليس فيهم ما 
يجعلنا نتأثر بهم، أنهم يف خبثهم ومكرهم 
عـىل النحو الذي يجـب أن نكون حريصني 
عـىل االعتصام بالله من أجل أن ننجى من 
كيدهم ومكرهم وخبثهـم حتى ال نتحول 

بعد إيَْماننا كافرين.
عندما تعاملنا مع القضية هذه بربودة 
فأصبحنـا نفتـح أذهاننـا وقلوبنـا لهم، 
أصبحنا نفتح بيوتنا وأرسنا لهم، أصبحنا 
نؤيدهـم، أصبحنـا نتَحــّرك يف خدمتهم، 
أليـس هـذا هـو الخـزي؟ أليس هـذا هو 
الكفر بعد اإليَْمـان، أن يكون الله قد عمل 
عـىل إنقاذنا من أول مـرة – عندما كنا قد 
أصبحنا عىل شفى حفرة من النار فأنقذنا 
منهـا – ثـم عـىل يد مـن؟ عىل يـد اليهود 
والنصـارى وبخبثهم ومكرهـم نعود من 

جديد إىل النار.
فإذا لم نتعامل مع القضية بجدِّية كما 
ينبغـي أن نكـون يف مواجهـة خطورتهـا 

سـنكون فعـًال جديريـن بالخـزي والعار 
فنقدم عىل الله – ونعوذ بالله من أن نكون 
مـن هـؤالء – نقـدم عـىل اللـه ووجوهنا 
مسـودة فيقال لنا {أََكَفْرتُْم بَْعَد إِيَماِنُكْم؟ 
َفذُوُقـوا اْلَعذَاَب ِبَمـا ُكنْتُْم تَْكُفـُروَن} (آل 
عمران: من اآلية 106)، أي أنه حصل كفر 
بعد إيَْمان، كفر بعـد إيَْمان حصل، وكيف 
حصـل؟ نحن قلنا باألمـس أن اليهودي ال 
يأتي إليك فيقول لـك: أكفر بالقرآن، اكفر 
بمحمـد رسـول الله (صلـوات اللـه عليه 
ن.  وعىل آلـه)، وال يقول لك: تَيَهـود تنَْرصَ
سـيوصلك إىل الكفـر من حيث ال تشـعر، 
ومتـى سـيوصلك إىل الكفـر مـن حيث ال 
تشـعر؟ عندمـا تكـون إنَْسـانًا ال يبـايل، 
عندمـا تكون مجتمًعا ال يبايل، عندما تظل 
مجتمًعـا متفرًقـا، عندمـا ال تهتـم بهذه 
القضيـة فإنـك قد هيـأت نفسـك لتكون 
بيئـة صالحة توصلك إىل الكفر، توصلك إىل 
االرتداد بعد اإليَْمان فتقدم عىل الله – كفرد 
أَْو كمجتمـع – بوجـوٍه مسـوّدة {أََكَفْرتُْم 
بَْعـَد إِيَماِنُكْم؟ َفذُوُقـوا اْلَعذَاَب ِبَمـا ُكنْتُْم 
تَْكُفُروَن} (آل عمران: من اآلية 106)؛ ألنه 
هنـا كفر حصل بعـد اإليَْمان، عىل يد من؟ 

أليس عىل يد أهل الكتاب.
املجتمع الذي ال يتَحـّرك عىل هذا النحو 
هـو املجتمع القابـل ألن يرتد بعـد إيَْمانه 
فيصبحوا عىل يد أهل الكتاب كافرين، وإال 
فمن؟ هـل املجتمع الـذي ينطلق عىل هذا 

النحو هو الذي يمكـن أن يرتد بعد إيَْمانه 
ـة التـي تتَحـّرك وتعتصم  كافـًرا؟ ال. األُمَّ
ـة التـي تتَحـّرك  بحبل اللـه جميًعـا، األُمَّ
لتأمـر باملعروف وتنهى عـن املنكر وتدعو 
ـة التي تتَحـّرك جسًدا واحًدا  إىل الخري، األُمَّ
ال تسـمح للتفـرق واالختـالف أن يفـرق 
صفوفهـا وكلمتهـا، هل يمكـن أن تكون 
هي التي تكفر؟ ال. هؤالء قال عنهم: {ُهُم 
اْلُمْفِلُحـوَن}، الكافرون عنـد الله يصفهم 
بأنهم خـارسون. فـ{اْلُمْفِلُحوَن} عند الله 
كلمـة ال تطلـق عىل مـن يمكـن أن يكون 
كافـًرا أَْو فاسـًقا أَْو ضاًال يف هـذه الحياة، 
أَْو مقـًرصا يف أمر الله، {اْلُمْفِلُحوَن} تُطلق 
عـىل املؤمنـني يف أرقـى درجـات اإليَْمان، 
عـىل املتقني يف أرقى درجـات التقوى، عىل 

السائرين عىل هدي الله. 
إذًا فاملفلحـون هـم الذيـن ال يمكن أن 
يكونـوا كافرين بعـد إيَْمانهم، هـم الذين 
يمكـن فعـالً أن يكونـوا هم مـن يرضبوا 
ـة  أولئـك الذين يعملون عـىل أن تكفر األُمَّ
بعد إيَْمانها، وليسـوا هم الذين سيكونون 
ضحية ألهل الكتاب فريتـدوا بعد إيَْمانهم 

كافرين فتكون وجوههم ملطخة بالعار.
أولئك الذين يتَحـّركون يف تثبيط الناس 
واإلرجاف عليهـم وتخويفهم: [بَطِّل مالك 
حاجـة]. الذين كنا نسـمعهم مـن زمان: 
[بَطِّل با يقولوا أنت إْرَهابي، مالك حاجة] 
هؤالء ماذا يعملون بكالمهم هذا؟ أليسـوا 

ــة إىل أن تكـون كافـرة  ممـن يهيـئ األُمَّ
ـة،  بعـد إيَْمانهـا؟ هم مـن يثبِّطـون األُمَّ
ويثبُّطون الناس عن أن يسـريوا عىل هدي 
اللـه فيصبحـون متقـني لله حـق تُقاته، 
ـة واحدة معتصمة بحبل الله  يصبحون أُمَّ
ـة تدعو إىل  بشـكل جماعي، يصبحـون أُمَّ

الخري وتأمر باملعروف وتنهى عن املنكر.
هل هذا هـو هداية ألنـاس يتَحـّركون 
أم يقعـدون؟ هل هو هداية لناس يعملون 
وينطلقـون يف مياديـن العمـل أم ألنـاس 
يجمـدون؟ الذي يقول لك: [بَطِّـل.. بَطِّل] 
ويف ُكــّل فـرتة يقـول لـك: [بَطِّـل] أليس 
يدعوك إىل الجمـود والتخيل عما هداك الله 
إليـه، وتقعد عـن العمل الذي أرشـدك الله 
وألزمـك أن تعمله؟ أليـس ممن يعمل عىل 
أن يجعـل منـك شـخًصا يمكـن أن تكفر 
بعـد إيَْمانك؟ فتكـون ضحيـة للكافرين، 
ألهـل الكتـاب؟ إنهـم ممن يقدمـون عىل 
الله ووجوههم ملطخة بالعار، إنهم ممن 
يخدم اليهـود والنصـارى، ويخدمون من 
إذا َخَلوا عضوا عليكـم األنامل من الغيظ، 
من تحبونهـم وال يحبونكم إنهم يخدمون 
من هم حسـاد لنا، من هم أعـداء لنا، من 
هـم مبغضون لنـا، من هم ال يـودون أي 
خري لنا، ما أسـود وجوههـم!، وما أعظم 
مـا لطخوا به وجوههم من الخزي والعار! 

فيقدمون عىل الله ووجوههم مسودة.
إن اآليـات توحـي بـأن مـن يُقّرصون 

ويفرطـون قـد يكونـون ممـن يقدمون 

عىل اللـه ووجوههـم مسـودة، فكيف إذا 

كان ممـن يعمـل ويتَحــّرك، وتنطلق من 

َفِمـه تلـك الكلمات املثبطـة للناس عن أن 

يسـريوا عىل هـدي اللـه فيحافظون عىل 

إْسـَالمهم وينطلقون يف مواجهة أعدائهم، 

فتنطلـق منهـم الكلمات املرعبـة املخوفة 

بصبغـة  أنفسـهم  ويصبغـون  املرجفـة، 

الناصحـني املشـفقني، أليس هـؤالء ممن 

يسودون وجوههم ممن يقدمون عىل الله 

ووجوههم مسـودة فيقال لهـم: {أََكَفْرتُْم 

بَْعَد إِيَماِنُكْم} (آل عمران: من اآلية 106)؟ 

بـل كنتم ممـن يهيئ السـاحة لتكفر بعد 

إيَْمانهـا، ممن يسـاعد عىل أن يرتسـخ يف 

ـة الكفر بعد اإليَْمان. ـة ويرسي يف األُمَّ األُمَّ

التثبيـط هـو ِمْعـَول هـدم خطري عىل 

ــة؛ لهذا قال الله مهـددا ألولئك الذين  األُمَّ

كانوا يسلكون مثل هذا الطريق يف أوساط 

املجتمع يف أيام رسـول اللـه (صلوات الله 

عليه وعىل آله) {َلـِنئْ َلْم يَنْتَـِه اْلُمنَاِفُقوَن 

َوالَِّذيـَن ِيف ُقلُوِبِهـْم َمـَرٌض َواْلُمْرِجُفوَن ِيف 

اْلَمِدينَِة َلنُْغِريَنََّك ِبِهْم ثُمَّ ال يَُجاِوُرونََك ِفيَها 

إِالَّ َقِليًال َمْلُعونِـنَي أَيْنََما ثُِقُفوا} (األحزاب: 

مـن اآليـة 61) ملعونـني أينمـا تَحـّركوا، 

أينمـا التقيـت بهـم هـم ملعونـني، أينما 

التقيت بهم فاعـرف أن الفارق فيما بينك 

وبينهم ميلء بلعنة الله عليهم.

 : خاص

زمننا امتـأل ظلماً وجوراً.. زمٌن يُديُره من 

ُرضبت عليهم الذلة واملسكنة وباء بغضب من 

الله فأصبحوا يحركون العالم كما يشـاؤون 

فيهلكون الحرث والنسـل ويرتبكون أبشـع 

الجرائـم التـي تنـدى لها جبـني اإلنَْسـانية؛ 

ـة  ونظـراً لخطورة املرحلة التـي تمر بها األُمَّ

اإلْسـَالمية التـي سـببها التفرقـة والنزاعات 

واالختالف، يواصل الشـهيد القائد -ِرْضَواُن 

اللـِه َعَليْـه- حديثـه وتحذيـره مـن التفرقة 

ـة محمد صلوت الله  واالختالف، مخاطبـاً أُمَّ

عليه وعىل آله لعلها تفيق من سباتها فيتساءل 

ـة متفرقة  قائالً (ألسنا متفرقني؟ أليست األُمَّ

ومختلفة؟ حتى الزيدية أنفسـهم يف داخلهم 

متفرقني ومختلفني، فأين نحن نسـري، وكيف 

نحـن؟) مبيناً أننا أصبحنـا كبني إرسائيل يف 

اختالف وتنازع وشـتات، ما أَدَّى إىل تهاوننا 

وضعفنا وتسلُّط اليهود علينا. 

وأّكد الشـهيد القائد -ِرْضـَواُن اللِه َعَليْه- 

ـة واحدة  رضورَة التوحـد والعمل يف إطار أُمَّ

ـة  فقـال: (يجب علينـا أن ننطلق لنكـون أُمَّ

واحدة تأمـر باملعـروف وتنهى عـن املنكر، 

ونتوحـد ال نتفـرق، وال نختلـف، ال نسـمح 

للتفـرق أن يتغلغـل إىل صفوفنـا، حتـى وال 

عىل شـؤون الحياة، فإذا ما حصلت مشـكلة 

نبـادر إىل حلهـا نحن من جهة أنفسـنا نحن 

املتشـاجرين، نبادر إىل حل مشاكلنا)، محذراً 
مـن أن تتلقـى أفكارنـا وخطننـا وأعمالنـا 

وثقافتنا من قنوات عديدة.
وبنّي الشـهيد القائد -ِرْضـَواُن اللِه َعَليْه- 
أنـه يف حالة مـا إذا تلقينا أفكارنـا وخططنا 
وثقافتنا مـن قنوات متعددة فإننا سـنعيُش 
ط يف الدنيا  يف غفلـة شـديدة وضيـاع وتخبـُّ
والُخـرسان يف اآلخـرة، منّوهـاً أن واقعنا هو 

واقع من يسريون إىل النار. 
 وتسـاءل الشـهيد القائد عن الذي يمكنه 
ـة اإلْسـَالمية من التهديد  أن يضمن نجاة األُمَّ
الربانـي العظيم فقال: (ما الـذي يضمن لنا 
ـة تنجو من هذا التهديد الشـديد  أن نكون أُمَّ
ـة اإلْسـَالمية  بالعذاب العظيم؟). ناصحاً األُمَّ
أن تعتصم بحبل اللـه وال تتفرق وأن تنطلق 
يف امليـدان العميل كأمة واحدة تامر باملعروف 
وتنهى عن املنكر، وحّذر الشهيد القائد عقوبة 
التفريط واالنحراف عـن طريق الهداية التي 
رسمها الله لعباده، مؤّكداً أن عقوبة املخالف 

والعياذ بالله هو دخول جهنم. 

صدغئ أختــاب افخثود تآّضث الاعتث 
والسمض تتئ ُأطَّـئ واتثة 

هيئـة  يف  مثـالً  القائـد  الشـهيد  ورضب 
تسـاءل يدل عىل توحد الكلمة واملوقف فقال 
ال] ويعمـل [بركة] كبرية  «(لو يأتـي [الدَّجَّ
ويمألهـا بالفحم ويمألهـا بالحطب ويوقدها 
ع عىل  نـاًرا، ويجي يجمع ُكـّل واحـد منا، وقِّ

ـة واحدة عىل هذا، واالّ  هذه، وكونوا كلكـم أُمَّ
إىل داخـل [الربكة] هذه، تمـام جميعا أليس 
النـاس أكثرهم يقولـون هكذا؟) مشـريا إىل 
قصـة أصحاب االخـدود وقضيتهـم العادلة 
التـي ذكرهـا اللـه يف القرآن وبني جـزاء من 
قاموا بتعذيبهم مسـتدالً باآلية {ُقِتَل أَْصَحاُب 
اْألُْخُدوِد النَّاِر ذَاِت اْلَوُقـوِد إِذْ ُهْم َعَليَْها ُقُعوٌد 
َوُهـْم َعـَىل َمـا يَْفَعلُـوَن ِباْلُمْؤِمِننَي ُشـُهوٌد} 
(الـربوج:7) مؤمنـني، مؤمنـني {َوَمـا نََقُموا 
ِمنُْهـْم إِالَّ أَْن يُْؤِمنُـوا ِباللَّـِه اْلَعِزيـِز اْلَحِميِد} 

(الربوج: 8). 

 الافــرق غئظــغ طةامســاً يف خثطــئ 
الغععد والظخارى 

وبـني الشـهيد القائد أن بعـض الطوائف 
يف  والنصـارى  اليهـود  خدمـت  اإلْسـَالمية 
ترصفهـا وتحريضهـا وتفريقهـا وتضليلها 
لإلمة اإلْسَالمية عن طريق املساجد واملدارس 
ومناهـج التعليم كالوّهابيـني الذين اتُهموهم 
من انطلقـوا لخدمتهم بأنهم إْرَهابيون ملجرد 
تدمـري برج نيويـورك، الذي أوضح الشـهيد 
القائـد رضـوان اله عليـه تفاصيـل الحادثة 
وأنهـا مجـرد خدعـة للشـعوب العربية كي 
يتـم احتاللها ونهـب ثرواتها، مشـريا إىل أن 
ـة  الفكر الوّهابي منذ نشـأته وهو يضلل األُمَّ

ويفككها ويجعلها متناحرة فيما بينها. 
وبعد أن أوضح الشـهيد القائـد -ِرْضَواُن 
اللِه َعَليْه- أعمال الوّهابية سائالً من وصفهم 

باإلْرَهـاب قائالً: (ملاذا لـم تتَحـّركوا ملنعهم؟ 
ملاذا كنتم تشـجعونهم؟، ملـاذا كنتم تفتحون 
لهـم أبـواب مؤسسـات الدولة؟، ملـاذا كنتم 
تفتحـون لهـم مراكز الرتبيـة والتعليم؟ ملاذا 
كنتـم تفتحـون لهـم املسـاجد؟ يـوم كانوا 
ـة، يف التضليل  يتَحـّركون يف تفريق كلمة األُمَّ
ـة، يف جعـل اليمني هـذا يلعن هذا،  عـىل األُمَّ
يطلـع هذا وله والءات واعتقـادات تخالف ما 
عليـه هذا، يفرقون الطائفة الواحدة، يفرقون 
أبنـاء الزيديـة – الطائفة التي هـي املحقة، 
ونأمـل أن يكـون لهـا الدور الكبـري يف نرص 
الحـق – يـوم كانوا يتَحـّركون لم تسـموهم 

إْرَهابيني)).
وقـال -ِرْضَواُن اللِه َعَليْه-: (هم إْرَهابيون 
املجتمـع  يف  يسـعون  كانـوا  يـوم  فعـًال 
ليفرقـوا كلمـة املجتمع، يفرقـوا كلمة الناس 
ويضللونهـم، هـذا هـو اإلْرَهـاب الحقيقي، 
هذا هـو اإلْرَهاب الذي هـو إْرَهاب للمؤمنني، 
إْرَهاب للمسلمني ). موضحاً أَن تهدم وتدمري 
ـة اإلْسـَالمية أحب  أرسة واحـدة من أبناء األُمَّ
إىل قلـوب اليهود والنصارى مـن بناية أبراج 

عديدة كربج نيويورك.
 

أطــئ اإلْجــَقم ضالئظغــان العاتث غحــث 
بسده بسداً 

وتحـدث الشـهيد القائـد -ِرْضـَواُن اللِه 
َعَليْـه- حـول الحديـث الرشيف املـروي عن 
رسول الله صىل الله عليه وآله وسلم ((املؤمن 

للمؤمن كالبنيان يشـد بعضه بعًضا)) قائالً: 

إن رسـول الله مثل املؤمنني بأنهم كالجسـد 

الواحد ويجب أن يكونوا رصحاً واحداً، مؤّكداً 

أن مـن يهدم هذا الرصح بكلمة أَْو عمٍل معنٍي 

هو أخطـر من ذلك الذي يهـدم برٍج بطائرة 

أَْو صاروخ. 

وقال الشـهيد القائد -ِرْضـَواُن اللِه َعَليْه- 

ـة هو الهـدم الحقيقي،  (إن هـدم رصح األُمَّ

هـو الذي ينفـع أمريكا وإرسائيـل، هو الذي 

ينفـع اليهـود والنصارى، الـذي يرضهم هو 

ــة وليس هدم ذلـك املبنى يف  بنـاء هـذه األُمَّ

[نيويـورك]، الـذي يُعـد رضبـة ألمريكا هو 

ـة  ـة واحـدة، أُمَّ ــة لتصبح أُمَّ بنـاء هذه األُمَّ

ـة قـادرة عىل أن تقف عىل قدميها،  واعية، أُمَّ

هذا هو الذي يُعد رضبة ألمريكا وليس رضب 

الطوابـق، عدت ماليني تبنـي مثل ذلك الربج 

وانتهت اإلشكالية). 

وأّكد الشهيد القائد -ِرْضَواُن اللِه َعَليْه- أن 

ما يحصل يف هذه الدنيا من مواقَف هي بسبب 

جهل الناس بواقعهـم ووضعيتهم، منّوهاً أن 

ة يمكن أن  من يعمل عىل تفريـق طائفة ُمِحقَّ

تجتمـع عىل كلمة واحدة هذا هو يُلطِّخ وجهه 

بالعار وبالخزي، مؤكداً أن من سعى لتفريق 

ـة َويتـولَّ اليهود والنصـارى، ويقف يف  األُمَّ

خدمتهـم سـيقدم عىل اللـه ووجهه أسـود، 

وكذلك من ال يثقون بالله سـيكون مصريهم 

كمصري َمن ذُِكر. 
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أضث أن أطرغضا تتثر طظ ارتضاب الةرائط شغ أضراظغا وظسغئ جرائَمعا الئحسئ ضث المثظغغظ شغ ضض تروبعا  

السغث ظخر اهللا: طاذا سظ طةازر الاتالش افطرغضغ ضث املثظغني يف الغمظ؟ 
وملاذا غسضئ السالط سظ تخار الغمظ؟

الضغان الخعغعظغ غفّةر طظجلغ افجريغظ غغث وطتمث جرادات بالسغطئ التاربغئ

 :  طاابسات 
  

أّكــد األمـنُي العـام لحـزب الله، 
السـيد حسن نرصالله، أنَّ «الجرحى 
الذين حاربوا االحتالل اإلرسائييل هم 
الشهود يف زمن النكران، والدليل عىل 

استمرار املقاومة». 
وخـالل االحتفـال املركـزي الذي 
أقامـه حـزب اللـه بمناسـبة يـوم 
الجريح، أمس الثالثاء، أشـار السيد 
نرصالله إىل أنَّ أمريكا تحذر روسـيا 
مـن ارتـكاب الجرائـم ضـد املدنيني 
هـي  ارتكبتـه  مـا  نسـيت  لكنهـا 
مـن جرائـَم بشـعٍة ضـد املدنيني يف 
ُكــلِّ حروبهـا، موضًحـا أنَّ أمريكا 
إىل  اليابـان  مـن  الجرائـم  ارتكبـت 
وأفغانسـتان  والعـراق  الصومـال 
وسـوريا وجرائـم الصهاينـة بحـق 
غزة والفلسطينيني وجرائم العدوان 
السعودّي األمريكي بحق أهل اليمن. 
أنَّ  إىل  نرصاللـه  السـيُد  وأَشـاَر 
ا  «األحـداث يف أوكرانيـا مهّمـٌة ِجـدٍّ
لجهـة العـرب والـدروس املسـتفادة 
منهـا»، وقـال: إنَّ «واشـنطن تدعو 
روسـيا إىل عدم اسـتهداف املدنيني، 
فمـاذا تقول عـن ضحايـا الحروب 

األمريكية؟». 
وذّكر السيد نرصالله أنَّ «الطائرات 
أفغانية،  أعراسـاً  قصفت  األمريكية 

واّدعت الحقاً أنّها مراكز تدريب». 
ويف سـياق متّصـل، سـأل األمني 
العام لحزب اللـه: «ماذا عن املجازر 
يف  اإلرسائيليـة  الحـرب  وجرائـم 
حصـار  وعـن  املحتّلـة  فلسـطني 
غـزة؟»، وتابـع «مـاذا عـن مجازر 
التحالف السـعودّي ضـد املدنيني يف 
اليمـن؟ وملـاذا يسـكت العالـم عن 

حصار اليمن؟». 
وأّكــد السـيد نرصاللـه أنَّ «مـن 
ينتمـي إىل عالم الرجـل األبيض هو 
ُمَجـّرد سـلعٍة وأَداة عند األمريكي»، 
ُمضيفاً أنَّه «يجب عقد آالف جلسات 
األمريكيـة  للجيـوش  املحاكمـة 
واألُوُروبيـة عـىل جرائمهـا يف ُكــّل 

أنحاء العالم». 
وأوضـح السـيد نرصاللـه كذلـك 
أنَّ «العاَلـَم صمـت أمام اسـتهداف 
يف  الجمعـة،  ملصـيل  التكفرييـني 
املـايض»،  األسـبوع  باكسـتان 
مشـّدًدا عىل أنَّ «واشنطن ال تكتفي 
بعـدم إدانـة الجرائـم اإلرسائيلية يف 
فلسطني، بل تمنع العالم من إدانتها 

أيضاً». 
وأعلن السـيد نرصاللـه أنَّ «هناك 
شواهَد يوميًة يف العالم عىل أن الثقة 
باألمريكيـني غباٌء وحماقـٌة وجهٌل 
وتفريـط باألمـة والوطـن، ُمضيفاً 
«رأينـا جميعاً كيف خرجت الواليات 
املتحـدة مـن أفغانسـتان، وتخّلـت 

عّمن وثق بها هناك». 
وأَشـاَر إىل أنَّ «عـدداً مـن الـدول 
يكـن  لـم  أملانيـا  بينهـا  األُوُروبيـة 
يريـد أن تصـل األمـور يف أوكرانيـا 
إىل هنـا»، وشـّدد عـىل أنَّ «الواليات 
املتحدة وبريطانيا دفعتا أوكرانيا إىل 

الحرب». 
وأردف أنَّ «واشنطن تؤّكـد يوميٍّا 
أنهـا لـن ترسـل طائـراٍت وجنـوداً 
أمريكيـني إىل أوكرانيـا، رغـم أنهـا 
دفعتها إىل هنـا»، مؤّكـداً أنَّ «هناك 
لـدى  والخيبـة  بالِخـذالن  شـعوٌر 
وزيلنسكي  األوكرانيني،  املسـؤولني 
مطالـب  ملناقشـة  جاهـزاً  بـات 

موسكو». 

اإلنسـاني  وعـىل صعيـد التعامل 
مـع الجئي الحـروب، أوضح السـيُد 
نرص اللـه أنَّ «التعاطي مع الالجئني 
يكشـف التمييـز عىل أََسـاس الدين 
والعـرق واللـون، فهـل هـذه هـي 

الحضارة الغربية؟». 
وتوّجــه السـيُد حسـن نرصالله 
إىل املسـؤولني اللبنانيني بالقول: إنَّ 
«الخضـوع لإلمـالءات األمريكية لن 
ينقذ لبنان بل سيزيد من مشاكله»، 
للمطالـب  حـدود  «ال  ه  أنـَّ وبـنّي 
األمريكيـة، ومـا هـو املقابـل الذي 
مقابـل  املسـؤولون  عليـه  يحصـل 

الخضوع؟». 
وأَشـاَر األمـني العام لحـزب الله 
إىل أنَّ «لبنـان صـوت ضد روسـيا يف 
األمـم املتحدة، رغم أنه كان بإْمَكانه 
اختيـار االمتنـاع عـن التصويـت»، 
موضًحـا أنَّ «املطلوب مـن لبنان أن 
يقول لألمريكي أن اللبنانيني ليسـوا 
عبيداً عنده، فهذا ما تُمليه السيادة». 
نرصاللـه  السـيد  أوضـح  كمـا 
وزارة  أصدرتـه  الـذي  «البيـان  إنَّ 
الخارجيـة اللبنانية بشـأن أوكرانيا 
األمريكيـة»،  السـفارة  يف  ُكتـب 
وتسـاءل «أين النـأي بالنفس الذي 
تنـادي بـه الحكومة؟ وملـاذا صمت 
دعاة الحياد أمام البيان اللبناني؟». 

الـذي  الـكالم  «ُكلَّ  أنَّ  وأضـاف: 
والنـأي  الحيـاد  عـن  سـمعناه 

بالنفس هو ُمَجــّرد ذريعٍة للتهّرب 
القضيـة  تجـاه  املسـؤوليات،  مـن 
الفلسـطينية والحـرب عىل سـوريا 
واليمن»، ُمشرياً إىل أنَّ «عندما يتعلق 
األمر باألمريكي يختفي الحديث عن 

الحياد والنأي بالنفس». 
وأوضح السـيد نرصالله أن «بيان 
العمليـة  بشـأن  الخارجيـة  وزارة 
الروسـية يف أوكرانيا يسقط أكذوبة 
أن حزب الله يهيمن عىل قرار الدولة 
اللبنانية»، وتسـاءل: «لو كان حزب 
الله يهيمن عىل قرار الدولة، هل كان 
يمكـن أن تُصـِدر وزارة الخارجيـة 

بياناً من هذا النوع؟». 
وفيما يتعّلق باالنتخابات النيابية 
اللبنانيـة، التـي سـتجري يف شـهر 
مايو املقبل، قال السيد نرصالله: إنَّ 
«بعض القوى السياسية ليس لها أي 
برنامٍج انتخابيٍّ سـوى رفع ِشـعاٍر 
كاذٍب بشـأن هيمنـة حـزب الله»، 
وسـأل: «مـاذا حّصـل املسـؤولون 
اللبنانيـون مـن األمريكيـني الذيـن 

يقدمون وعوداً كاذبة فقط؟». 
ويف موضـوع إمَداد لبنـان بالغاز 
املـرصي، أّكــد السـيد نرصالله أنَّ 
لـم  األمريكيـة  الخارجيـة  «وزارة 
تقّدم مسـتنداً خّطيـاً ملرص واألردن 
بإعفائهمـا من قانـون قيرص حتى 
هذه اللحظـة»، وذكـر أنَّ «رشكات 
صينيـة وروسـية قّدمـت عروضـاً 

واضحـًة للبنـان منـذ عـام ونصف 
العام، ولكنَّ الجواب كان سلبياً». 

وكشف السيد نرصالله أنَّ «رشكًة 
روسـيًة قّدمت للبنان عرضاً إلقامة 
 ، رويسٍّ بتمويـٍل  للنفـط  مصفـاٍة 
إنَّ  وأضـاف:  ضمانـات»،  وبـدون 
«الرشكة الروسية أعلنت استعدادها 
مـن  لبنـان  حاجـة  كامـل  لتأمـني 
املشـتقات النفطية»، كمـا أردف أنَّ 
«الرشكـة أّكـدت أنّها قادرٌة عىل بيع 
اللبنانية  بالعملة  النفطية  املشتقات 

وليس بالدوالر». 
«حتـى  نرصاللـه:  السـيد  وقـال 
اآلن لـم يصـدر جـواب لبنـان، بعد 
ونصف  مفاوضاٍت اسـتمّرت عامـاً 
العـام مع الرشكة الروسـية»، مبينًا 
أنَّ «السفارة األمريكية هي من تمنع 
الـرّد اللبنانـي عـىل عـرض الرشكة 
الروسـية»، موضًحـا أنَّ «األمريكي 
يمنع لبنان من التوّجـه نحو الخيار 

الرويس من دون أن يقدم بديالً». 
وعاد السيد نرصالله إىل التأكيد أنَّه 
«لو كان حـزب الله يهيمن عىل قرار 
الدولـة اللبنانيـة لتمَّ قبـول العرض 
الـرويس منـذ عـام ونصـف العام»، 
داعياً «املسؤولني اللبنانيني إىل اتِّخاذ 
القرار وقبول العـرض؛ ألَنَّ الطوابري 

عادت أمام محطات الوقود». 
إىل  اللبنانيـة  دعـا «الدولـة  كمـا 
مواجهـة ُكــّل من االحتـكار ورفع 
يف  املحتكريـن  وزّج  األسـعار، 
السجون»، منتقداً «بعض املسؤولني 
أنَّ  يفرتضـون  الذيـن  اللبنانيـني، 
األمريكي يريد أمراً معيناً فينفذونه، 

حتى من دون أن يُطلب منهم». 
وختـم األمـني العـام لحـزب الله 
كلمتـه بمطالبـة الدولـة اللبنانيـة 
اللبنانيـني  بقيـة  «إنقـاذ  بوجـوب 
العالقـني يف أوكرانيـا، ورعايـة من 
تمّكـن مـن الخـروج والوصـول إىل 
لبنـان»، كما طالبهـا «بالحد األدنى 
مـن الحريـة واالسـتقالل والوطنية 

والتفكري بمصلحة البلد». 

 :  طاابسات 

الصهيوني،  االحتـالل  قواُت  فّجرت 
فجـَر أمـس الثالثاء، منزَل األسـريين 
غيـث ومحمد جرادات يف بلدة السـيلة 

الحارثية يف جنني بالضفة املحتّلة. 
وأَفـاد شـهود عيـان، بـأن قـوات 
االحتالل فجرت منزل األسـريين غيث 
ومحمد جـرادات بعد وضع املتفجرات 
داخـل املنزل، وقالت مصـادر محلية: 

إن قـوات االحتـالل «بـدأت يف سـاعة 
متأخـرة من الليلـة املاضيـة، يف هدم 
منزل األسـري غيث جـرادات باملعدات 
اليدوية يف بلدة السـيلة الحارثية غرب 

جنني». 
قـوات  مـع  مقاومـون  واشـتبك 
االحتـالل التـي اقتحمت بلدة السـيلة 
الحارثيـة وأطلقـوا باتّجاهها صليات 
من الرصـاص وألقوا عبوات متفجرة، 
ما أعاق تقدم قوات االحتالل ألكثر من 

ساعتني داخل البلدة. 
االحتـالل،  جيـش  إذاعـة  وكانـت 
مسـاَء أمس األول، أفادت بأن «وحدة 
االحتـالل  لقـوات  التابعـة  الهندسـة 
تسـتعد لهدم منازل األسريين محمود 
وغيث جرادات يف سيلة الحارثية غرب 

جنني». 
واقتحمـت يف وقـت سـابق قـوات 
مـن جيش االحتـالل مصحوبـة بعدد 
من الجرافات َواملدرعات بلدة السـيلة 

حـارة  نحـو  َواتجهـت  الحارثيـة، 
الجرادات. 

يشار إىل أن قوات االحتالل، اعتقلت 
عاًمـا)   21) عمـر  وشـقيقه  غيـث 
وخالهم الشيخ محمد يوسف جرادات 
خالل عملية يف بلدة السـيلة الحارثية 
قبل أكثر من شـهرين بعدما أتهمتهم 
بالضلـوع يف عمليـة «حومـش» التي 

تبنتها رسايا القدس. 
يف السياق، أّكـد األمني العام لحركة 

الجهاد اإلسالمي زياد النخالة، صباَح 
أمـس، أن «تفجـري االحتـالل ملنـازل 
بمحافظة  اإلسـالمي  الجهـاد  رجـال 
جنني (قلعة املقاومـة) لن يهدم إراَدة 
املقاومـة لدى شـعبنا وأبنـاء الجهاد 

اإلسالمي ومقاتليه. 
كلمـٍة  يف  النخالـة  القائـد  وقـال 
مقتضبـة: «سـنبقى عـىل العهـد مع 
أبنائنا وإخواننا، وسـنكمل مسـريتنا 

سوياً حتى النرص إن شاء الله». 
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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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لطاعاخض:
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ضطمئ أخغرة

ازدواجغُئ الشرب وظفاُصه 
ر الحاطغ   د. أتمث ططعَّ

 
ِباْلـِربِّ  اَس  النـَّ (أَتَأُْمـُروَن 
َوأَنتُـْم  أَنُفَسـُكْم  َوتَنَسـْوَن 
تَتْلُوَن اْلِكتَاَب، أََفَال تَْعِقلُوَن). 
الغـرب الصليبي طبق ُكـّل 
يشء كان يمنُعه علينا كعرب 

مسلمني:
املقاطعـة  ممنـوع   1-
أن  بـد  وال  إلرسائيـل؟! 
تتسـامحوا وتقبلـوا باآلخـر 
تعرضت  وعندمـا  (املحتـّل)، 
قاَطـَع  للخطـر  مصالُحـه 
ا وسياسـيٍّا وحتـى سـالالت القطط  الـروس اقتصاديّـٍ

الروسية لم تسَلْم من املقاطعة! 
-2 ممنـوُع تكميم األفواه وال بد من حرية التعبري ولم 

تكن هذه الحرية املزعومة بالنسبة لهم سوى


