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لظ ظصش طضاعيف افغثي تةاه التخار وجغسمع السالط زئَري الغمظغني 

«دسعاُت السقم» السسعدّغئ باذُظعا سثوان وعثُشعا لمطمئ 
خش المساثغظ والاشطغئ سطى اجامرار اإلجرام

ق غمضظ الصئعل بأغئ «طحاورات» طا لط ُغرشع التخار 
وُتسَطى افولعغئ لمسالةئ طساظاة حسئظا

سطى الةمغع السمُض بروح الفرغص العاتث ورعاظظا سطى اهللا 
والحسإ والاعّجـه ظتع ُضـّض التطعل الممضظئ

الرئغج المحاط شغ ضطمئ خقل ترؤجه لتضعطئ اإلظصاذ العذظغ:

 : خاص

وّجه القائُد األعىل للقوات املسـلحة اليمنية، 
ـاط، مسـاء أمس  املشـري الركـن مهـدي املشَّ
السبت، رسائَل شديدَة اللهجة لتحالف العدوان 
والحصـار األمريكـي السـعودّي اإلماراتي، يف 
إنذاراٍت توحي بأن اسـتمرار الحصار وتشديد 
الخناق عىل الشـعب اليمني املظلوم لن يفيض 
إال إىل أعاصـري يمانية قادمة يتحمل تداعياتها 
عىل املنطقة والعالم ُكـّل األطراف الدولية التي 
غضت الطرف عن معاناة الشعب اليمني جراء 

الحصار الظالم والعدوان وامُلستمّر. 
ويف كلمـة له عىل هامش رئاسـِته لجلسـة 
حكومة اإلنقاذ الوطني، حّذر املشـري املشـاط 
دوَل العـدوان والحصـار من مغبة االسـتمرار 
يف التلـذذ بمعانـاة شـعبنا والتفنـن بحصاره 

وارتكاب الجرائم العقابية الجماعية بحقه. 
 

رجالئ حثغثة الطعةئ: اجامرار 
التخار جغعلث اظفةاًرا

وقـال املشـاط يف كلمتـه، أمس: «لـن نقَف 
مكتـويف األيدي تجاه هذا الحصـار والردُّ آٍت ال 
محالة عـىل ُكـّل من يمـارس الحصار والقتل 
الجماعي عىل أبناء شعبنا»، وهي رسالة توحي 
بأن هناك عمليـاٍت يمنيًة نوعية قادمة توازي 
عمليـة كرس الحصار األوىل وتفـوق فاعليتها؛ 
نظـراً لعدم اسـتجابة دول العـدوان والحصار 

مع ُكـّل الدعوات التي أطلقتها صنعاء. 
وتابع املشـاط يف كلمته «عـىل العالم األصم 
األبكـم سـماع صـوت شـعبنا قبل أن يسـمع 
زئـريه»، ُمضيفـاً «سنسـمع العالـم زئري هذا 
الشـعب إن صم آذاَنه عن سماع صوت شعبنا 
ورصخاتـه»، وهي رسـالة اعتربهـا مراقبون 
الجـوي  العسـكري  االسـتعداد  عـن  تعـرب 
والصاروخـي لكـرس الحصـار املفـروض عىل 

اليمن. 
وخاطـب قائـد القـوات املسـلحة اليمنيـة 
الخونـَة واملتآمرين عىل الشـعب اليمني بقوله 
«سـننتزع حق هذا الشـعب من بني مخالبكم 

وأنتم كارهون بإذن الله سبحانَه وتعاىل». 

وأَشـاَر الرئيس املشـاط إىل أن املؤامرَة التي 
رتـب لها عدوُّنا يف املرحلـة املاضية ويف الوضع 
الحايل كانت يف إطار عدوان يماِرُس فيه أبشـَع 
الجرائم، ُمشـرياً إىل أن تحالُـَف العدوان أضاف 
إىل الحصار والعـدوان مخطَّطاً إلثارة الفوىض 

واالنفالت األمني من الداخل. 
 

طساراٌت طاسثدة قجاعثاف 
الحسإ وتدعٌر يف املعسث

ونـّوه املشـاط إىل أن قوى العـدوان جهزت 
باملفخخـات  الشـعب  السـتهداف  خطـة 
والتفجـريات والقتـل الجماعي، يف إشـارة إىل 
إفرازات العملية األمنية الناجحة التي أفشـلت 
التفخيـَخ اإلجرامـي يف صنعـاء واملحافظـات 

األسبوع املايض. 
وأشاد رئيس املجلس السيايس األعىل بوعي 
الشـعب اليمني وصربه وتضحياته يف مواجهة 
مؤامـرات العـدوان والحصـار، وقـال «أقـُف 
بإجـالل وافتخـاٍر بوعي شـعبنا اليمني وعدم 
انخداعه بدعايات األعداء»، مؤّكـداً أن شـعبَنا 
لديـه حصانٌة من خداع األعـداء ولن تُمرَّ عليه 

األكاذيُب واألضاليُل التي يقومون بها. 
وأّكــد املشـري املشـاط أن شـعبنا العزيز 
يعرف من يقف خلف معاناته ومن يحارصه 
إىل أن وعـي شـعبنا  ويعتـدي عليـه، الفتـاً 
واهتمام األجهزة األمنية ومؤّسسـات الدولة 
كان عائقاً ملخّطط العـدّو وصخرة تحطمت 
عليهـا ُكــّل تلـك املؤامـرات، ُمشـرياً إىل أن 
ممارسات تحالف العدوان تكشف لنا بشكل 
قاطع حقيقة هذا العدوان ووجهه الحقيقي 
البشـع، متطرقاً إىل أن مسـتوى الحقد لدى 
تحالـف العدوان يتضـُح جليٍّا يف ممارسـته 
وإمعانـه وتلذذه يف حصار أبناء شـعبنا عىل 

ُكـّل املستويات. 
واسـتطرد بُجملـٍة من الرسـائل قـال فيها 
«نؤّكــد لجماهـري شـعبنا أن هـذه املؤامرات 
العدوانية يقف خلفها األمريكي والربيطاني»، 
ُمضيفـاً «السـعودّي واإلماراتـي واملنافقـون 
مـن خونة الداخل ليسـوا إال منفذين ملؤامرات 
األمريكيني والربيطانيني»، وهي كلمات توحي 

بمـدى توسـع أفـق الـرد اليمني القـادم عىل 
ُكــّل األطراف املشـاركة يف الحـرب والحصار 

والتجويع الجماعي. 
 

رد خرغح: «دسعات السقم» خثاع 
جسعدّي لاةمغع «الخفعف»

ويف سياق متصل، أشار القائد األعىل للقوات 
السياسـية  املنـاورات  إىل  اليمنيـة  املسـلحة 
الجديـدة التي لجـأت إليها السـعوديّة مؤّخراً 
والحصـار  التصعيـد  أعمـال  عـىل  للتغطيـة 
ومحاولة خـداع الرأي العـام العاملي واليمني، 
عـرب دعـوات مخادعـة ومضللة لـ «السـالم» 
عىل الطريقة السـعوديّة اإلماراتيـة بعيًدا عن 

مصالح شعبنا وتضحياته. 
وقال املشـاط: إن «ما يسـمى بمشـاورات 
الرياض عنوانها سـالم وباطنهـا عدوان أكثر 
هـذا  يف  «يسـعون  ُمضيفـاً  أشـد»،  وحصـار 
املؤتمـر أَو مـا يسـمى باملشـاورات للملمـة 
وتوحيـد جبهـات املنافقني الخونة الفاشـلني 
فقـط»، متبعاً «يريـدون من هذه املشـاورات 
مللمة الشـتات داخل صفـوف النفاق واالرتزاق 
ليستمروا يف تصعيدهم وحصارهم»، يف إشارة 
إىل أن رد صنعـاء الرسـمي عىل تلـك الدعوات 
املخادعـة قد جـاء كالعادة وهـو القبول وفق 
األسـس املتفـق عليهـا بمـا يضمـن الحقوق 
العادلـة واملرشفة للشـعب اليمني يف الحصول 

عىل السالم. 
يدعـون  املشـاط: «ملـاذا  املشـري  وتسـاءل 
ملشاورات سـالم ويمارسـون القتل الجماعي 
بحق أبناء شـعبنا؟.. أي غباء وأي اسـتحمار 
يمارسـونه عىل شـعبنا حـني يحارصونه من 
ناحية ويدعونه للسـالم من ناحيـة أُخرى؟.. 
مـا هو السـالم إذَا لـم يكن الجانب اإلنسـاني 
أول  مـن  األوىل  السـطور  ويف  مقدماتـه  عـىل 
اهتماماته؟»، وهي تساؤالٌت اختزلت الرسالَة 
الحصـاَر  أن  وهـي  صنعـاَء،  مـن  املؤكَّــدة 
واسـتمراَره أمـٌر غـريُ مقبـوٍل ترُكـه قبل أي 

دخول يف أي حديث عن السالم. 
واختتـم املشـاط حديثـه يف هـذا السـياق 
برسـالة لألعـداء قـال فيهـا: «أنتم فاشـلون 

وكّل خططكـم سـتبوء بالفشـل والخيبة؛ ألَنَّ 
شـعبنا يف موقـف الحق ومعتمد عـىل الله»، يف 
إشـارة تؤّكـد أن الرهاَن اليمني بات فقط عىل 

عمليات الرد والردع املوجعة القادمة. 
 

الحسإ والثولئ.. تضاُطٌض تامغ 
لاةاوز املآاطرة

ويف خضم اللقاء، دعا رئيُس السيايس األعىل، 
مسـؤويل الدولة إىل العمل بروح الفريق الواحد 
وتحمل املسؤولية تجاه الله واليمنيني، مشيداً 

بدور ُكـّل مسؤول يحمل َهمَّ خدمة الشعب. 
ودعا الرئيس املشـاط ُكـّل مقرص أَو مهمل 
يف مسؤوليته إىل الحذر واالنتباه والعمل بوترية 
عالية وبهمة ومسـؤولية فالوضع يتطلب منّا 
ذلـك، مضيفاً: «نقول بكل وضوح إننا يف وضع 
أوصلنا العـدّو إليه بكل سـلبياته وإيجابياته، 
بالتايل لسـنا يف وضع مثايل، ونترشف ونفتخُر 
ونعتز بكل أخ عزيز مسؤول يف مؤّسسات هذه 
الدولة يقول سأتحمل املسؤولية رغم الصعاب 
ورغـم املعوقـات، والذي ال يوجد لديـه القدرة 
بإْمَكانـه أن يضـع املسـؤولية عىل آخـر لديه 
االسـتعداد وهذه القاعدة ليسـت اسـتنقاصاً 

ألحد». 
ويف ختام كلمته، عرَّج الرئيَس املشـاط عىل 
الوضع الداخيل بإشـارة إىل التوجيهات برسعة 
رصف نصـف الراتب لكل موظفي مؤّسسـات 
الدولـة، ومخاطبـة هيئـة الزكاة لـإلرساع يف 
تجهيز املسـاعدات ملليون فقري ومسـكني قبل 

موعد شهر رمضان املبارك. 
وجّدد الرئيس املشاط التأكيد عىل أن الرهان 
بعـد اللـه هـو عـىل وعـي الشـعب وصموده 
وإيَمانـه بعدالة قضيته، مثمناً جهود موظفي 
تحية إجالل  هـاً  الدولـة ورجال األمـن، وموجِّ
وإكبـار ألبطـال الجيش واللجان الشـعبيّة، يف 
حـني اختتم املشـاط كلمتـه بدعوته للشـعب 
لالسـتفادة مـن األمطـار ومسـاعدة اللجـان 
الزراعيـة للعمل نحو تحقيـق االكتفاء الذاتي، 
ومواجهة الحصار عىل مسارين، األول يتضمن 
ـه نحو  الردع والرد، واآلخر الجد والبذل والتوجُّ

الزراعة الشاملة. 
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 : خاص
 

جـدَّدت صنعاُء التأكيَد عـىل أن الدعواِت 
السـعوديَّة لــ «املشـاورات» ال عالقَة لها 
َف  بالسـالِم الحقيقـي الـذي يضَمـُن توقُّ
الحرب وإنهاء معاناة الشـعب اليمني، بل 
تهدف لخلط األوراق وترتيب صفوف العدّو 
ملضاعفـة التصعيـد ضد الشـعب اليمني، 
وهو مـا تؤّكـُده ُكــلُّ معطيـات الواقع، 
َحيـُث يواصل تحالُف العدوان التحشـيَد يف 
مختلف الجبهـات كما يواصُل اسـتهداَف 
املدنيـني، بالتـوازي مع اسـتمرار تشـديد 
الحصـار اإلجرامـي املفـروض عـىل البلد 

بوترية متصاعدة. 
 

دسعاُت «جقم» ق سقصَئ لعا بالسقم 
وقال عضو املكتب السيايس ألنصار الله، 
فضل أبو طالب، أمس السبت: إن «دعوات 
السـالم لن تكـوَن ذات جـدوى ولن تكون 
ذات مصداقية ما لم ترتافق معها خطواٌت 
لبناء ثقة تتمثل يف معالجة املَِلفِّ اإلنساني 
كأولوية إنسـانية وأخالقيـة طارئة، ومن 
ذلك فتح مطـار صنعاء الدويل وفتح ميناء 
املشـتقات  بدخـول  والسـماح  الحديـدة 
واملسـاعدات  الغذائيـة  واملـواد  النفطيـة 

اإلنسانية للشعب اليمني». 
ام أنها  وكانـت صنعاء قد أّكـدت قبل أَيـَّ
ترحب بأي حوار مبـارش مع دول العدوان 
يف دولـة محايدة، عـىل أن تكـون األولوية 
ملعالجـة امللف اإلنسـاني ورفـع الحصار، 
وهو ما ال ينسجم مع الدعوة التي وجهتها 
السـعوديّة تحت عنـوان «مشـاورات بني 
األطراف اليمنية» يف الرياض، والتي تسعى 
اململكة من خاللها لتقديم نفسها كوسيط 
سـالم، ولـرصف األنظـار عـن تصعيدها 

اإلجرامي امُلستمّر ضد الشعب اليمني. 
وأّكــد عضو الوفـد الوطنـي املفاوض، 
عبد امللك العجري أن «السالم هدف مقدس 
بالنسـبة لصنعـاء»، وأضـاف: «لـو رأينا 
سـالًما عادًال أَو عاقـًال لحبونا إليه َحبًْوا يف 
الرشق أَو الغرب، ولألسـف كلما حاولنا أن 
نفتَح ثغرًة للسـالم تقابَـُل باملراوغة، وذَرِّ 
الرمـاد يف العيـون والضحك عـىل الذقون، 
ومـن غـري املقبـول التعاُمِل مـع اليمنيني 
كمـا لو أنهم قطيٌع للحشـد فاقـد لألهلية 

والكرامة». 
ويف السـياق ذاتـه، عّلق عضـو املجلس 
السـيايس األعىل، محمد عـيل الحوثي عىل 
الدعوات السـعوديّة قائالً: إن «املشـاورات 
تُعَقُد (يف العـادة) كمقّدمة للحوار املفيض 
إىل حلوٍل وللتعرف عىل ما يريده ُكـّل طرف، 
وال تُعَقُد بعد حوارات استكشـافية امتدَّت 
لسـنواٍت بال فائدًة»، يف إشـارٍة إىل الجوالت 
السـابقة من املفاوضات واملناقشات التي 
يُفـرتَُض أن يبنـى عليهـا، ال أن تعـاد من 

البداية. 
ا  َوأََضــاَف الحوثـي: «الحل قريـب ِجـدٍّ
-وقـد أعلنـا مقدماته مـراًرا- لـو ُوجدت 
اإلراَدُة واملصداقيـة يف قـرار تحالـف دول 
العـدوان األمريكـي الربيطاني السـعودّي 

اإلماراتي وحلفائه للسالم». 
وكانـت القيادة الثورية والسياسـية قد 
أعلنـت عدة مرات عن اسـتعدادها لسـالم 
شـامل، وقدمـت عـدَة مبـادرات منِصفة 
مـن شـأنها أن تفـَيض إىل َحــلٍّ حقيقي 
يضَمُن انتهاَء العمليات العسكرية وانتهاء 
الحصار واالنتقال إىل َحـّل سـيايس كامل، 
لٍة بشـأن  وقد تم تقديُم رؤيٍة وطنيٍة مفصَّ
ذلـك إىل األمم املتحدة، لكن تحالَُف العدوان 
ورعاتَـه يرُفضون منطَق السـالم الفعيل، 
ويسـَعون إىل «سـالم» منقوٍص ومشوٍَّه، 

ُن استسالَم صنعاَء فقط.  يتضمَّ
وحـول ذلـك أَيْـضـاً، قـال نائـب وزير 
الخارجيـة، حسـني العـزي: إن «السـالَم 
والحرَب طريقان لُكلٍّ منهما سلوٌك خاصٌّ 
ومعالُم ومـؤرشاٌت واضحٌة، ولألسـف ما 
زال خصومنـا يثبتون بأن السـالَم قرار لم 

يولد بعُد». 
وأّكــد العزي أن ُكـّل مـا يقدُمه تحالُف 
العدوان ورعاتُه لصنعاَء هو «االستسـالُم 
أَو الحـرب»، وأضـاف: «نحـن ال نريـد أيٍّا 
منهما، السالم فقط هو ُكـّل ما نريده (لنا 

ولهم) وهذا هو الفرق بيننا». 
وتمثل الدعوة السـعوديّة األخرية امتداًدا 
لسلسـلة طويلـة من املراوغـات ودعايات 
«السـالم» املزيفـة التـي أطلقهـا تحالف 
العـدوان ورعاته طيلة السـنوات املاضية، 
الحـل  متطلبـات  عـىل  االلتفـاف  بغيـة 

الحقيقي. 
وكانـت إدارة بايـدن قـد رفعت شـعاَر 

«وقف الحرب عىل اليمن» مع صعودها إىل 
الحكم، لكن َرسعاَن ما سَقَط ذلك الشعاُر 
كاشًفا عن اسـرتاتيجية عدوانية إجرامية 
تتمحوُر حوَل استخدام الحقوق املرشوعة 
لليمنيني، وعىل رأسها سفن الوقود والغذاء 
والـدواء، كأوراق تفاوضيـة للحصول عىل 
مكاسَب سياسـية وعسكرية تنطوي عىل 
«االستسـالم»، وهـو املسـعى الذي فشـل 

البيُت األبيُض فيه تماماً. 
 

السثوُّ غسغُث ترتغَإ خفعشه 
من جانب آخر، تؤّكـُد صنعاَء أن دعواِت 
«السـالم» السـعوديّة تخفي وراءها نوايا 
لشـن تصعيد عدوانـي كبري ضد الشـعب 
اليمنـي، وهـو األمـر الـذي تؤيـده ُكــّل 

املؤرشات عىل الواقع. 
وقـال عضـو املكتـب السـيايس ألنصار 
الله، فضـل أبو طالب، يف هذا السـياق: إن 
«كل املعطيات والوقائع وما نشـاهده من 
تصعيد عسكري يف كافة الجبهات وتشديد 
للحصار وخنق للشعب اليمني كلها تؤّكـُد 
أن دعوات السالم والحوار ما هي إالَّ غطاء 
لجولـة جديدة من التصعيد أشـدَّ مما هي 
عليـه َحـاليٍّا بعد أن تكون دول العدوان قد 
عملت عىل توحيد وترتيب صفوف املرتِزقة 

والعمالء يف الرياض. «
وأّكــد عضـو املكتـب، عـيل القحـوم، 
أَيْـضـاً أنه: «من الواضـح أن دول العدوان 
تسـعى  اإلماراتـي  السـعودّي  األمريكـي 
مـن خـالل دعواتها غـري الجـادة لرتتيب 
أوراقها وصفوف مرتِزقتهـا املبعثرة ومن 
ثـم التصعيد مجـّدًدا تحت مظلـة وغطاء 
السـالم، َحيـُث تثبـت املعطيـات وتشـري 
الوقائع امليدانية عىل ترتيبات للتصعيد مع 
مزيد من إجراءات الحصار وخنق الشـعب 

اليمني». 
وال زال تحالـُف العـدوان يحتجُز سـفن 
األحمـر  البحـر  يف  النفطيـة  املشـتقات 
ويمنعهـا مـن الوصول إىل مينـاء الحديدة 
لتفريغ حمولتها، يف الوقت الذي تشهد فيه 
مختلف املحافظات أزمة وقود هي األسـوأ 

منذ بدء العدوان. 
وبالتـوازي مـع ذلـك، تشـهد مختلـُف 
تحشـيًدا  األرض  عـىل  التمـاس  مناطـق 
ُمسـتمرٍّا لقـوى العـدوان، فيمـا تسـتمر 
الطـريان السـعودّي واإلماراتـي الحربـي 

باستهداف املدنيني والبنى التحتية. 
ام، كشـفت األجهـزُة األمنية  وقبـل أَيـَّ
خططـت  كـربى  مؤامـرة  إحبـاط  عـن 
يف  لتنفيذهـا  السـعوديّة  االسـتخبارات 
صنعـاء واملحافظـات الحـرة، مـن خالل 
إرسـاِل سـيارات مفخخـة لتفجريهـا يف 
األماكن املزدحمة بالسكان وتوظيف ذلك 

كانتصار لتحالف العدوان. 
وقال ناطق حكومة اإلنقاذ، وزير اإلعالم 
ضيف الله الشامي: إن الدعوات السعوديّة 
ـل من تبعات  تنطـوي عـىل محاولة للتنصُّ
سـفك دماء اليمنيـني، ُمشـرياً إىل أن قوى 
العدوان تدفع أدواتها للتحمل عار جرائمها 

بالنيابة. 
ومن شـأن التصعيد الـذي ينوي تحالُف 
العدوان اإلقداَم عليه تحت يافطة السـالم 
أن يرتـد عكسـيٍّا عـىل مصالحـه بشـكل 
صـادم، ُخُصوصاً بعد أن دّشــنت القواُت 
املسـلحة مسـاًرا عسـكريٍّا عابـًرا للحدود 

لـ»كرس الحصار» املفروض عىل البلد. 
وكان قائـد الثورة السـيد عبـد امللك بدر 
الدين الحوثي، قد أّكـد مؤّخراً خالل لقائه 
بوفـد قبيل أن «اليمنيني لـن يقفوا مكتويف 

األيدي يف مواجهة الحصار».

تقارير

طتطئ إضاشغئ سطى ذرغص العروب طظ واصع العجغمئ

السثو أراد  إذا  صرغإ  والتض  لظا  ٌس  طصثَّ عــثٌف  السقُم  «التعبغ»:  و  «السةري» 
«أبع ذالإ» و «الصتعم»: تتالش السثوان غرغُث تعتغَث خفعشه لمداسفئ اجاعثاف الغمظغغظ 
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املقاالت املنشورة يف الصحيفة 
تعرب عن رأي كاتبها وال تعرب 
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افوصاف تظزط لصاء تحاورغًا طعجسًا طع أصقم الاعبغص وافطظاء يف خظساء وطأرب والةعف

طفاغ الثغار: أي تعاون طظ ِصئض الضّااب وأصقم الاعبغص جغجسجع افطظ واقجاصرار والسضغظئ الساطئ لطمةامع
وزغر السثل: الاعبغص أطاظئ وتترغر العبائص طظ المعام الاغ تضفض تماغئ أطعال الثولئ وافوصاف والمعاذظ 
السقطئ التعبغ: ضان العصش ذسمًا لطفاجثغظ شغ تغظ أظه أطاظئ شغ أسظاق الةمغع وشغ المصثطئ افطظاء الحرسغعن

 : خظساء
أّكـد مفتي الديار اليمنية، العالمة شمس 
الديـن رشف الدين، أهميّة اضطـالع األمناء 
الرشعيـني وأقـالم التوثيـق بواجباتهم أمام 
اللـه يف الحفاظ عـىل أرايض الدولـة بصورة 

عامة واألوقاف بشكل خاص. 
جاء ذلك خالل اللقاء التشاوري مع أقالم 
التوثيق يف املحاكم واألمناء الرشعيني بأمانة 
والجـوف  صنعـاء  ومحافظـات  العاصمـة 
ومـأرب، الـذي نظمتـه، أمـس السـبت، يف 
العاصمـة صنعاء تحـت شـعار «دور أقالم 
يف  الرشعيـني  واألمنـاء  باملحاكـم  التوثيـق 
الحفاظ عىل ممتلـكات األوقاف ووثائقها»، 
يف إطـار تعزيز التنسـيق بـني الهيئة ووزارة 
العدل لحماية أعيان وأموال وأرايض األوقاف 

من الضياع. 
وخالل اللقاء، لفت مفتي الديار اليمنية 
العالمة شـمس الديـن رشف الديـن إىل أن 
أي تهاون من ِقبـل الكتّاب وأقالم التوثيق، 
التـي تُعد من أهم الوظائف املعنية بحماية 
أمـوال املواطن والدولة واألوقاف، سـيؤدي 
إىل زعزعـة األمـن واالسـتقرار والسـكينة 
العامة للمجتمع، وفقـدان الثقة باملوثّقني 

والعدالة. 
دقـَة  الديـن،  رشف  العالمـة  واعتـرب 
ومصداقيـة وأمانة مـا دّونه املوثِّقـون لبنٌة 
أوىل يف تحقيـق العدالة بـني املتخاصمني عىل 
العقـارات، مؤّكـداً أهميَّة أن يسـعى الكتّاُب 
وأقالُم التوثيق إىل اإلصالح بني املتنازعني، وال 
ينبغي ألحد منهم كتابة الوثائق واملسـتندات 
قبـل التأّكــد مـن صحتهـا، وعـدم وجـود 

إشكاليات حيالها. 
وتطـّرق إىل أهميّة أن يكون املوثّقون عند 
مستوى املسـؤولية أمام الله يف تحري الدقة 
ة مـا يتعلـق باملواريث  بمـا يكتبونـه، َخاصَّ

والوصايا ومستحقيها. 

وأعرب مفتي الديـار اليمنية عن األمل يف 
أن يكون اللقاء التشاوري، خطوًة عىل طريق 
تصحيح مسار عمل التوثيق ألمالك املواطنني 
والدولة واألوقاف، لضمان سالمة اإلجراءات 

ة والعامة.  وحماية الحقوق الَخاصَّ
وشـّدد عىل أهميّة عدم التـّرصف بأموال 
وأرايض األوقـاف إال بعـد العـودة إىل الهيئـة 
العامة لألوقاف، الجهة املختصة يف التعاطي 
ة بأموال  مع القضايـا واإلشـكاليات الَخاصَّ
األوقـاف، وإعطـاء األجري ما يسـتحقه من 
تعويض مادي وفقاً ملا يحّدده العدول يف هذا 

الشأن. 
كمـا أّكـد العالمة رشف الديـن أهميّة أن 
يكون األمـني أميناً عىل أموال الدولة والوقف 
واملواطنـني، وكافة املحـّررات القانونية ذات 

الصلة بامللكية وغريها. 
مـن جهتـه، أّكـد وزيـر العـدل، القايض 
الدكتـور نبيـل العزانـي، أن تحريـر الوثائق 
واملحّررات من املهام التي تكفل حماية أموال 
الدولـة واألوقـاف واملواطـن، مـا يجعل من 
التوثيق أمانة ومسؤولية أمام الله والناس. 

وأَشـاَر إىل أن من أبرز أهداف ثورة 21 من 
سـبتمرب، إحقاق الحق ونرصُة املستضعفني 
وبنـاء دولة املؤّسسـات القائمـة عىل العدل 
والنظام والقانـون، ما جعل تحالف العدوان 
األمريكي- السعودّي- اإلماراتي يستهدف يف 
حربه عـىل اليمن املؤّسسـات وتدمري بنيتها 

التحتية. 
ولفـت القـايض العزانـي إىل مـا صاحب 
السـبع السـنوات املاضية، من العدوان عىل 
اليمـن، مـن نهضـة يف مختلف املؤّسسـات، 
التـي ال تقترص عـىل الصناعات العسـكرية 
والحربية، بل امتدت لتشـمل ترسـيخ البنية 

التحتية ملؤّسسات الدولة. 
يف  يُصـبُّ  التشـاوريَّ  اللقـاء  أن  وأّكــد 
الحديثـة  اليمنيـة  الدولـة  بنـاء  مسـاَري 
وترسـيخ العمل املؤّسيس، القائم عىل قاعدة 
بيانـات صحيحـة، والعمـل التشـاركي بني 
وزارة العدل، ممثلة بأقـالم التوثيق واألمناء 

الرشعيني، وهيئة األوقاف. 
ولفـت وزير العدل إىل أن مـن مهام هيئة 
األوقاف الحفاَظ عـىل أموال وأعيان وأرايض 

األوقـاف، يف حني يقتـرص دور ومهام وزارة 
العدل عىل األمانة والدقة يف توثيق املحّررات، 
مؤّكــداً أن قانونَـي الوقـف وأقـالم التوثيق 
مرتكـزان لعمـل الوقف واألمنـاء الرشعيني 

وأقالم التوثيق. 
العامـة  الهيئـة  رئيـس  أشـار  بـدوره، 
لألوقـاف، العالمـة عبداملجيـد الحوثـي، إىل 
حـرص الهيئـة عـىل تعزيـز الرشاكـة مـع 
وزارة العدل، ممثلة بأقـالم التوثيق واألمناء 
الرشعيـني، انطالقاً من أهميّـة دقة التوثيق 
للمحـّررات الرشعية، سـواء أرايض دولة أَو 

أوقاف وغريها. 
ولفـت إىل أن األوقـاف لم تحصـل إال عىل 
الفتات مما تسـتحقه؛ نتيجـَة االختالالت يف 
عمليات التوثيق خـالل الفرتة املاضية، وهو 

ما يدركه األمناء الرشعيون. 
وأعرب العالمة الحوثي عن األسف ملا طال 
األوقاَف مـن عبث يف البيع والرشاء والتغيري، 
بحيـث أصبحـت أمـوال األوقـاف «طعمـاً» 
للفاسـدين واملتنفذيـن، يف حـني أن األوقاف 
بصـورة عامة أمانـة يف أعنـاق الجميع، ويف 

املقدمة األمناء الرشعيني وأقالم التوثيق. 
واعتـرب رئيـس هيئـة األوقـاف، اللقـاَء 
التشـاوري، فرصًة لتبادل اآلراء بني املعنيني 
يف الهيئة وأقـالم التوثيق واألمناء الرشعيني، 
واالسـتماع للصعوبات التي تواجه مهامهم 
وأعمالهـم، والـدور الـذي يمكـن أن تقّدمه 
واألمنـاء  املوثّقـني  أداء  لتسـهيل  الهيئـة 

الرشعيني. 
وأّكـد أن قلَم التوثيق أمانٌة ينبغي أن يتم 
تسـخريُه لإلصالح ومحاربة الفساد، وعدم 
اسـتخدامه بما يؤدي إىل ضياع حقوق الله، 
وإهمالهـا، والبيع والرشاء فيهـا.. مؤّكـداً 
أنه ال يوجد ما يسـمى بحـق اليد وإنّما حق 

الله. 
وأرجع العالمة الحوثـي، التقصريَ القائم 
يف األوقـاف إىل ضعف املتابعة واإلرشاف الذي 
شـاب عمَل األوقـاف خالل الفـرتة املاضية، 
وال يتحمـل األمناء الرشعيون وأقالم التوثيق 
املسـؤوليَة، ما يتطلب مـن الجميِع تصحيَح 
وضع ومسـار العمل الوقفي، وحماية أموال 

وأرايض األوقاف. 

رغمئ تثّحـظ شسالغات الغعم العذظغ 
لطخمعد بفسالغئ جماعريغئ

 : رغمئ
أمـس  ريمـة،  بمحافظـة  ــنت  ُدشِّ  
السـبت، فعالياُت اليـوم الوطني للصمود 
يف وجه العدوان بفعاليٍة خطابية بحضور 

رسمي ومجتمعي. 
وخالل التدشـني، أّكــد عضو مجلس 
الشـوري مسـؤول الوحـدة االجتماعيـة 
ألنصار الله باملحافظة، حسن محمد طه، 
أن اليمن طوى العاَم السـابع من العدوان 
بشـموخ وإبـاء وصمـود يف ظـل توحـد 
الجبهة الداخليـة ألبناء اليمن الذي أصبح 
تحالـف العدوان اليـوم عاجـزاً ومدحوراً 

بكل ما تعنيه الكلمة. 
وأَشـاَر طـه إىل أن الذكـرى السـابعة 

لصمـود الشـعب اليمنـي تجـاه العدوان 
تجسـد معانـي العـزة والكرامـة والصرب 
والتضحيـة يف مواجهة أعتى عدوان عرفه 
التاريـُخ البـرشي، الفتـاً إىل أن اليمنيـني 
سـجلوا أروع صور الصمـود والبطولة يف 

مواجهة أقوى ترسانه عسكرية. 
بـدوره، اعتـرب وكيـل أول املحافظـة، 
محمد الحيدري، أن الذكري السابعة لليوم 
الوطنـي للصمـود محطة هامـة وذكري 
اسـتثنائية نسـتلهم منها الدروس والعرب 
وتسـتمد منها القـوة والعزيمة، ُمشـرياً 
إىل أن اسـتمرار العدوان لن يزيد الشـعب 
اليمنـي إال صمـودا وإرصارا عىل مواصلة 
معركـة تحريـر األرض من دنـس الغزاة 

واملحتّلني. 

صئائض بظغ بعطعل تتاحث يف وصفئ واجسئ لثسط إسخار 
الغمظ وتثحني السام الباطظ طظ الخمعد

 : خظساء
تدشـيناً للعـام الثامـن مـن الصمـود يف 
وجه العدوان األمريكي السعودّي اإلماراتي، 
احتشـدت قبائـُل بنـي بهلـول بمحافظـة 
صنعاء، أمس السبت، يف وقفة قبلية حاشدة 
تأكيـداً لدعم حملِة إعصـار اليمن وامليض يف 
جهـود التحشـيد ملواجهة تصعيـد وحصار 
دول العدوان األمريكي السعودّي اإلماراتي. 

ويف الوقفـة، ألقيـت كلمـات أّكـدت دعم 
خيارات الكرامة دفاًعا عن الوطن وسيادته 
والصمـود  االصطفـاف  تعزيـز  يف  واملـيض 

ملواجهة العدوان وإفشال مخّططاته. 
 وأّكـدت االسـتمرار يف الصمـود والثبات 
ومواَصلة التصدي ملخّططـات دول العدوان 
وتعزيـز  القتـال  جبهـات  نحـو  والنفـري 
يف  الشـعبيّة  واللجـان  الجيـش  انتصـارات 
الدفاع عن السـيادة الوطنيـة وكرامة وعزة 

اليمنيني. 
كما دعا قبائُل بني بهلول إىل تقديِم الغايل 
والنفيس يف مواَجهة العـدوان حتى تحقيق 
النرص، مؤّكـدة أن مخّططات تحالف العدّو 
سـتتحطم عىل صخرة صمود وثبـات أبناء 

الشعب اليمني. 

وأّكــدوا أن جرائم ومؤامرات العدوان لن 
تثنَي الجميَع من رفد الجبهات وتلبية دعوة 
رئيس املجلس السـيايس األعـىل يف التفاعل 
مـع حملـة إعصـار اليمـن واملـيض يف دعم 
معركة الدفاع عن الوطن ومواجهة العدوان. 
ونّدد بيـاُن الوقفِة بصمِت املجتمع الدويل 
تجاه جريمِة التجويـع املمنهجة التي يعمد 
إليها العدوان برعايـة أمريكية، معتربًا منع 

دخول سـفن النفط جريمـة مكتملة ضمن 
مخّططات العدوان، ملحاولة إخضاع الشعب 

اليمني. 
وحيـا البيان انتصـارات الجيش واللجان 
الشـعبيّة ويقظـة أجهـزة اليمـن يف إحباط 
محـاوالت العـدوان تفجـري الوضـع األمني 
إىل تضافر الجهود  بالعاصمة صنعاء، داعياً 
لدعم حملة التعبئة والحشد لرفد الجبهات. 
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ظاحطعن يف سثن املتاّطئ غظاحثون 
املظزمات الثولغئ الاثخَض لقشراج 
سظ املساصطني يف السةعن السرغئ

 : طاابسات
ناشـد املئـاُت مـن الناشـطني واملواطنـني يف مدينـة عـدَن املحتّلة، 
املنظمـاِت الحقوقيَة الدوليـة التدخَل لإلفراج عـن املخفيني واملعتقلني 

قرساً يف سجون االحتالل اإلماراتي الرسية. 
جـاء ذلـك بعـد أن أصدرت مـا يسـمى املحكمـة الجزائيـة التابعة 
لحكومة املرتِزقة يف عدن، أمس السـبت، أمراً باإلفراج عن الشـاب فؤاد 
الديقان، املعتقل يف سـجون االحتالل وميليشـيا االنتقايل، منذ أكثر من 

عام، وتربأته من ُكـّل التهم الكيدية التي نسبت إليه. 
وأَشـاَر الناشـطون يف مواقع التواصل االجتماعي إىل أنه يوجد داخل 
سـجون اإلمارات الرسية يف عدن واملحافظـات الجنوبية املحتّلة، مئات 
املعتقلني واملخفيني قرساً، إما بتهم كيدية مثلما حدث للشاب الديقان، 

أَو تلفيقات دون عرضهم عىل املحاكم. 
وطالبوا املجتمع الدويل واملنظمات الحقوقية، ممارسة الضغط عىل 
االحتالل اإلماراتي وما يسمى املجلس االنتقايل؛ ِمن أجِل تحويل املخفيني 
واملعتقلني قرساً إىل املحاكم والنيابات، الفتني إىل أنهم يتعرضون ألبشع 

أنواع التعذيب النفيس والجسدي ُوُصـوالً إىل اإلعدامات الجماعية. 

طأرب تحعث أزطئ خاظصئ يف 
املحاصات الظفطغئ وجط 
اّتعام «اإلخقح» باشاسالعا

 : طاابسات
أّكــدت مصادُر محليٌة يف مـأرب، أن املدينَة الغنيـَة بالنفط الواقعة 
تحَت سـيطرِة حزب «اإلصـالح» ومرتِزقة العدوان تشـهُد أزمًة خانقة 
غري مربّرة يف املشتقات النفطية، وسط اتّهام جماعة اإلخوان يف افتعال 

وخلق هذه األزمة. 
وأوضحـت املصـادر أن طوابـري طويلـة من السـيارات تقـف أمام 
محطـات النفط يف مدينة مـأرب املحتّلة، يف ظل إغـالق كافة املحطات 
أبوابها، مؤّكـدة وصول سـعر الدبة 20 لرتاً يف السـوق السـوداء إىل 35 
ألف ريال، َحيُث أثارت األزمة املفتعلة من قبل حزب «اإلصالح» اسـتياء 
ة أنها غري مربّرة، يف ظل اسـتمرار إنتاج النفط  أبناء قبائل مأرب َخاصَّ

الخام وعمل مصفاة صافر. 
ويف السـياق، قال خرباء اقتصاديون: إنه من غري املسـتبعد أن تكون 
األزمـة يف مـأرب ناتجة عن عمليات تهريب كميات واسـعة من الوقود 
ينفذهـا حزب «اإلصـالح» إىل محافظتي شـبوة وحرضمـوت، تمهيداً 
لنقلهـا إىل دول الخـارج والقرن األفريقي عرب سـفن شـحن عمالقة، 

بالتزامن مع ارتفاع األسعار عامليٍّا. 
وبحسـب وسـائل إعالم تابعة لحكومة املرتِزقة، َفـإنَّ سـعر الدبة 
البنزين يف السـوق السوداء داخل محافظة مأرب التي تحتوي عىل أكرب 
حقـول النفط يف اليمن، وصل إىل سـعر 30 ألف ريـال للجالون 20 لرتاً، 
بينمـا تنعدم يف املحطات الرسـمية باسـتثناء عدد مـن املحطات التي 

ام.  يضطر املواطنني لالصطفاف أمامها لعدة أَيـَّ
ونـرشت قناة بلقيس املوالية لجماعة اإلخـوان تقريراً من محافظة 
مـأرب، تحـدث فيه مواطنـون عن معاناتهـم؛ ِمن أجـِل الحصول عىل 
املشـتقات النفطية، متهمني رشكـة النفط التابعة لحكومـة املرتِزقة 
بتعمد خلق األزمات؛ ِمن أجِل االتجار باملشـتقات النفطية يف األسـواق 

السوداء. 

اظفةارات سظغفئ بحئعة تساعثف تزاعرة طظاعدئ لاعاجث 
الثائظ ذارق سفاش

تمطئ إلضرتوظغئ ملطالئئ طةطج افطظ وصش دسمه لطترب والتخار سطى الغمظ

ظاحطئ تحغطغئ تظزط طسِرضًا لةرائط السثوان يف الغمظ

 : طاابسات
هـزَّت انفجـاراٌت عنيفـة، أمـس السـبت، 
مدينَة عتق بمحافظة شبوة املحتّلة، استهدفت 
تظاُهـرًة مناهضـًة لتواجـد مرتِزقـة الخائـن 

طارق عفاش يف املحافظة. 
وبحسب وسـائل إعالم موالية للعدوان، فقد 
أقدم أحد األشخاص عىل رمي قنبلة يدوية عىل 
سـاحة الفعاليـة قبل قيـام ميليشـيا االنتقايل 
بالقبـض عليـه، الفتـة إىل أن قـوات مرتِزقـة 

حاولـت عرقلـة التظاهـرة املناهضة إلشـهار 
ما يسـمى «املكتب السـيايس، التابـع للمرتِزق 
طـارق عفاش»، والذي يعتـربه االنتقايل تهديداً 
ملسـتقبله وتواجده يف املحافظة الغنية بالنفط 

والغاز. 
وبينـت تلـك الوسـائل أن مرتِزقـة االنتقايل 
يهدفـون إىل منع إشـهار مـا يسـمى «املكتب 
السـيايس» التابع للخائن طارق عفاش، والذي 
تَحّركه اإلمارات كجناح سيايس مواز لالنتقايل. 
من جانب آخـر، وجه ناشـطون موالون ملا 
يسمى املجلس االنتقايل، أمس السبت، اتّهامات 
مبـارشة لقـوات الخائن طارق عفـاش، بقمع 
تظاهـرات املجلس يف محافظة شـبوة املحتّلة، 
وذلـك بعـد سـاعات مـن انفجـارات عنيفـة 

استهدفت تظاهرات واسعة ألنصار االنتقايل. 
وأّكــد الناشـطون أن عنـاَرص مـن قـوات 
املرتِزق طارق ألقت قنابـل يدوية عىل تظاهرة 
نظمهـا االنتقـايل يف مدينـة عتـق، للمطالبـة 
بإغالق ما يسـمى املكتب السيايس املدعوم من 

االحتالل اإلماراتي. 

 : خظساء
تواصلـت، أمس السـبت، لليـوم الثالث عىل 
التوايل، يف مختلـِف مواقع التواصل االجتماعي، 
حملُة التغريـدات الداعية مجلـَس األمن الدويل 

وقَف دعِمه للحرب والحصار يف اليمن. 
وأطلقت اللجنُة الوطنيـة للمطالبة بإيقاف 
جرائم مجلس األمن يف اليمن، مسـاء الخميس 
املنرصم، حملَة تغريدات عىل وسـائل التواصل 
االجتماعـي َهشـتاق باسـم «أوقفـوا جرائـم 

مجلـس األمن يف اليمن» وهشـتاق آخر باسـم 
«مجلس األمن أَداة بيد أمريكا وبريطانيا». 

وأّكــدت اللجنـة التابعـة للمجلـس اليمني 
لحقـوق اإلنسـان، يف بيانها، أمس السـبت، أن 
حملـة التغريدات تأتي لفضح الـدور العدواني 
ملجلس األمن وجرائمه يف اليمن من خالل دعمه 
ومشاركته يف الحرب عىل اليمن الذي تشنه دون 
العدوان منذ 26 مارس 2015، وسـعيه لطمس 
جرائم الحرب واإلبادة التي ال تسـقط بالتقادم 
واملنشـآت  األعيـان  اسـتهداف  مقدمتهـا  ويف 
العامة واملدنية والحصـار الجماعي ومخالفته 

ألنظمة ولوائح ومواثيق األمم املتحدة. 
وطالبت اللجنة رسعة تشـكيل لجنة تقيص 
الحقائق بشأن إهدار الطفولة يف اليمن بإرشاف 
مجلس األمن الدويل، داعية كافة أحرار ورشفاء 
العالم املشـاركة الواسـعة يف حملـة التغريدات 
بشـأن الجرائـم التـي ترتكـب بحـق اليمنيني 
ة األطفال بإرشاف ورعاية مجلس األمن.  َخاصَّ

 رابط الَهشتاق وبنك املعلومات:
http://bit. ly/36qAhwN 

 : طاابسات
عّربت الناشطُة التشـيلية «كوني دي ويت» 
عن دعِمها وتضامنها مع الشـعب اليمني، من 
خـالل تنظيـم معـرض للصـور الفوتوغرافية 
لضحايـا الجرائـم التـي ترتكبهـا دول تحالف 
العـدوان األمريكـي السـعودّي اإلماراتـي ضد 

املدنيني منذ أكثر من سبع سنوات. 
وقالـت «دي ويـت» يف مقطـع فيديـو نُرش 
عـىل صفحتهـا يف فيسـبوك بعنـوان «دعوات 
يتعـرض  اليمـن  إن  اليمـن»:  مـع  للتضامـن 
لحصـار رهيب مـن قبل دول العـدوان، التي ال 
تريد إطالق السفن املحملة باملشتقات النفطية 
والغـاز والغـذاء، مبينـة أن املرىض مـن الكبار 
واألطفال ينبغي أن يكونوا قادرين عىل الذهاب 
إىل املستشـفيات وأن يسـمح لهم بالسـفر إىل 
الخـارج للعـالج، ولكن مطـار صنعـاء مغلق 
تمامـاً؛ بَسـبِب الحصار والغارات التي تشـنها 

السعوديّة. 
وأضافت الناشطة التشيلية أن رشكة النفط 
اليمنية تطالـب قوات التحالـف بإطالق رساح 
السـفن التـي تحمل املشـتقات النفطيـة؛ ألَنَّ 
احتجازهـا يسـبب أزمة وقود حـادة، الفتة إىل 

أن العديد من السـيارات تقف يف طوابري طويلة 
ام؛ ِمن أجِل الحصول عىل بعض لرتات  لعـدة أَيـَّ

من الوقود. 
وبينت «دي ويت» أن العديد من مرىض الكىل 
يف اليمـن ال يسـتطيعون الحصول عىل غسـيل 
الكىل؛ بَسـبِب نقص مشـتقات النفط، كما أنه 
ال توجد إمـَدادات يف املستشـفيات، مؤّكـدة أن 

األطفـال يتضـورون جوعـاً؛ بَسـبِب الحصار 
الـذي تفرضـه اململكـة السـعوديّة واإلمـارات 
املتحدة واالحتالل اإلرسائييل والواليات املتحدة، 

بمساعدة وحماية إنجلرتا. 
ويف نهاية الفيديو، دعت الناشـطة التشيلية 
كونـي دي ويـت إىل إنهـاء الحـرب والعـدوان 

والحصار عىل اليمن. 

صغادي طعال لقتاقل اإلطاراتغ غاسرض ملتاولئ اغاغال يف حئعة
 : طاابسات

تتواَصـُل عملياُت التصفيـة واالغتياالت بني أدوات 
ومرتِزقـة العدوان يف املناطـق الواقعة تحت االحتالل، 
َحيـُث نجا قائٌد عسـكري مرتِزق مـواٍل لإلمارات من 
عملية اغتيال اسـتهدفت سـيارته، أمس السـبت، يف 

محافظة شبوة املحتّلة. 
وأَفادت مصادر إعالمية بأن ُعبَْوًة ناسفة انفجرت 
بسيارة قائد ما يسـمى اللواء الثامن عمالقة التابعة 

لالحتـالل اإلماراتـي، الفتـة إىل أن العبـوة الناسـفة 
تم لصقها أسـفل سـيارة املرتِزق العميـد محمد عيل 
الصالحـي، َحيـُث انفجـرت أمـام منزله، مـا أَدَّى إىل 
احرتاق السـيارة بالكامل ونجاة القيادي العسـكري 

املرتِزق. 
وتأتي هذه العملية تزامناً مع اتسـاع رقعة التوتر 
والـرصاع بـني أدوات ومرتِزقة العدوان يف شـبوة، ما 
سـبب حالة كبرية مـن االنفالت األمنـي والتفجريات 

واالغتياالت. 

غارات لطسثوان تعدي بالسحرات طظ املصاتطني املرتجصئ يف طأرب
 : طاابسات

كشفت وسـائُل إعالميٌة تابعة لحكومة الفاّر هادي، 
أمـس السـبت، عن مقتـل وإصابة العـرشات من قوات 
املرتِزقة يف قصف شـنه طريان تحالـف العدوان بمحيط 

مدينة مأرب. 
وأوضحـت املصـادر أن طـريان العدوان شـن غارًة، 
فجَر أمس، عىل تجمع للمرتِزقة من منتسـبي ما يسمى 

املنطقة العسـكرية السادسـة جنوبي مدينة مأرب، ما 
أَدَّى إىل سقوط قتىل وجرحى وتدمري أطقم تابعة لها. 

وأضافـت املصـادر أن الغارات الجويـة التي يربّرها 
تحالـُف العدوان بـ «الخاطئة» عىل قـوات الفاّر هادي 
وحـزب «اإلصالح» وأسـفرت عـن سـقوط املئات من 
وسـط  اعتياديـاً  املجنديـن املرتِزقـة، أصبحـت أمـراً 
اتّهامـات جماعة اإلخوان لدول العدوان بأن الهدف من 
تلك الغـارات الخاطئة والنـريان الصديقة هو إضعاف 

قواته. 
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   السقطئ طفااح: 
تفةغر المساجث 

وافضرتئ الثغظغئ ججء 
طظ سثوان غساعثف 

ُعــِعغَّئ الغمظغغظ

استطالع

 : طتمث الضاطض- أغمظ صائث 
تحرض مجزرُة بدر والحشحوش ُكـلَّ عام 
لتذكَِّر اليمنيني باملأسـاة الكربى التي وقعت 
قبـَل العدوان بأسـبوع، وتبنَّتهـا الجماعاُت 
وداعـش  القاعـدة  يف  املتمثلـة  اإلجراميـة 
ومن خلفهمـا السـعوديّة والواليات املتحدة 

األمريكية. 
وعـىل الرغم من املـآيس الكربى التي حلت 
باليمـن نتيجة العدوان األمريكي السـعودّي 
أن  إال  املاضيـة،  السـنوات  السـبع  طيلـة 
فاجعـة بدر والحشـوش ال يمكن نسـيانها 
عـىل اإلطالق، َحيـُث تعد من أهـم العمليات 
اإلجراميـة التـي اسـتهدفت املصلني وهم يف 
بيوت الله آمنني، وشـكلت منعطفاً يف تاريخ 

اليمـن، وجرحاً غائراً لم يندمـل حتى يومنا 
هذا. 

وتتزامـن الذكرى السـابعة لهـذه املذبحة 
مـع النجـاح الكبري الـذي حّققتـه األجهزة 
األمنية يف إفشـال مخّطط سعودّي إجرامي، 
بثـالث  صنعـاء  العاصمـة  يسـتهدف  كان 
سـيارات مفخخة، كان من املقّرر وضعها يف 
باب اليمن، َوأمام مطعـم الخرضاء، وكانت 
سـتحدث مذبحـة عظيمـة لو نجحـت تلك 

العنارص يف تنفيذ هذا املخّطط. 
تفاصيل املشـهد الدامي ال تـزال عالقة يف 
الذهـن، وهناك يف مسـجد بـدر، وبينما كان 
الجميع ينصت لخطبة شـهيد املنرب الشهيد 
املرتـىض بـن زيـد املحطـوري، لفـت انتباَه 
املصلـني الحـركاُت املتكـّررة لشـابٍّ معاق 
تسلل بني الصفوف، وبينما الجميع منصت، 
وبينمـا الشـهيد املحطوري يتهيـأ للخطبة 
الثانيـة هز انفجـار عنيف املسـجد، مخلفاً 

العرشات من القتىل والجرحى. 
الـرصاخ مـأل أرجـاء املسـجد، املصلـون 
مذهولـون ممـا حـدث، صبـي يف العارشة 
مـن عمره يـرصخ بأعىل صوته: أبـي أبي.. 
وشاب آخر يرصخ: أخي أخي.. يا الله.. إنها 
القيامـة.. فيما الكثـريون يقولون: يا الله.. 

ويرصخون من شدة األلم. 
كانت مصيبة كبرية، لم تشـهدها صنعاء 
طيلة السـنوات املاضية، وال سـيَّما وأن ذلك 

اليوم 20 مارس 2015 شهد أَيْـضاً تفجريات 
مماثلة اسـتهدفت مسـجد الحشـحوش يف 
منطقـة الجراف بالعاصمة صنعاء، وخلفت 
قتىل وجرحى من املصلني يف مشـهد دامي ال 

مثيل له. 
ويف الذكـرى السـابعة لهذا الحـدث املؤلم 
يقول الناشـط الثقايف زيـد املرتىض: إنه لوال 
ثـورة 21 سـبتمرب ونعمة املسـرية القرآنية 
عـىل الشـعب اليمنـي لكانـت التفجريات يف 
ُكـّل شارع ولشاهدنا نفس السيناريو الذي 
لعبته أمريـكا وعمالئها يف العـراق يتكّرر يف 
اليمن ولن ننـىس أعمالهم اإلجرامية ما قبل 
ثورة 21 مـن تفجريات ملستشـفى العريض 
وجامعي بدر َوالحشـحوش وغريها، ُمشرياً 
إىل جرائـم تنظيمي القاعـدة وداعش والتي 
عادت من جديد من خالل العدوان األمريكي 
السـكنية  األحيـاء  باسـتهداف  السـعودّي 

بالغارات الهستريية. 
املرتـىض أن التَحـّرك الشـعبي  ويضيـف 
والوعـي القرآنـي هو الكفيـل بالقضاء عىل 
كافـة املؤامـرات واملخّططـات الصهيونيـة 
بأدواتها القذرة سواء يف اليمن أَو بقية الدول 

والشعوب املستهدفة. 
الكثـري من النـاس من فقد أبـاه والبعض 
أخـاه واآلخر ابنـه أو قريباً لـه، َحيُث يتذكر 
أحمد إسماعيل الحادثة والذي فقد ابن عمه 
يف تلـك الجريمة النكراء والتي اختلطت فيها 

أشـالء األطفال مـع جلود اآلباء والشـيوخ، 
مؤّكـداً أنها الجريمة األبشع منذ وجوده عىل 
الحياة مـن قبل املجرمني الذيـن ال يخافون 
الله وال يميزون بني بيوت الله وكذا األسواق 

واألماكن العامة. 
ويواصـل إسـماعيل أن االسـتهداف كان 
وبالـذات  ولليمنيـني  لليمـن  ا  ِجــدٍّ كبـرياً 
املحافظـات التي تنعـم باألمن واالسـتقرار 
هذه األيّام، ُمشـرياً إىل يقظه األجهزة األمنية 
وقطعها األيدي التي تحاول إعادة سـيناريو 
االستهداف واملفخخات اإلجرامية والدموية. 
وكانت ذات األيادي األثمة قد حاولت خالل 
األيّـام املاضية إعادة ذات املسلسـل الدموي 
بإدَخال سـيارات معبـأة باملتفجرات؛ بَهدِف 
إقـالق السـكينة وحصـد أرواح األبرياء من 

املدنيني؛ ولكنها باءت بالفشل والخذالن. 
 

طساٌر آخر لقجرام
ومـع بداية العدوان األمريكي السـعوديّة، 
كشـفت األقنعة املعادية لليمن، فاشـرتكت 
والقاعـدة  داعـش  اإلجراميـة  الجماعـات 
لتمـارس مخّططاتهـا الدنيئـة باسـتهداف 
املسـاجد واألرضحة يف عدد مـن املحافظات 
اليمنية، بالتزامن مع عدوان ممنهج لداعش 
الكربى السعودّي يف قصف املعالم التاريخية 

عرب الطائرات من السماء. 

تفةري املساجث وافضرتئ واملسالط الاارغثغئ.. 
7 جظعات ق ُتظسى سطى طثبتئ بثر والتحتعش

سثواٌن أطرغضغ داسحغ طاعاخٌض سطى الغمظ
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ويأتي ذلك كجزء من العدوان الشامل عىل 
اليمـن يف محاولـة لطمس ُهــِويَّة الشـعب 
اليمنـي وارتباطـه بتاريخـه وتراثه، سـواء 
نفذوا ذلك عرب الجماعات التكفريية بتفجري 
الجوامـع واألرضحـة يف عـدد مـن املناطق 
اليمنيـة، أَو عرب طائرات املعتدي وصواريخه 
وبوارجـه، فالعـدوان األمريكـي السـعودّي 
ومرتِزقتـه لـم يرتكـوا أيـة منطقـة أثريـة 
وجماعتهـم  بطائراتهـم  واسـتهدفوها  إال 

التكفريية. 
منـذ  التكفرييـة  الجماعـات  وانتهجـت 
بدايـة العدوان طريق تدمـري أي معالم أثرية 
أَو دينيـة، ويف ُكـّل عمليـة تدمري، أَو طمس 
تحـرض التربيـرات التي يحولهـا أنصار تلك 
التيـارات إىل ديـن ويجـب أن ينفـذ، وحـني 
تقوم تكل الجماعات املنسـلخة من إيَمانها 
الصحيح بتدمـري املعالم األثريـة واملقامات 
الدينيـة مثلمـا حـدث من إحراق مسـجد يف 
منطقـة حيـس بمحافظة الحديـدة عىل يد 
أنصار تلـك الجماعات التي وجدت يف إرهاب 
املجتمع اسـرتاتيجية إلخضاعه من منطلق 
أن أي أثر يرفض وجـودي يجب أن يطمس، 
وهي القاعدة التي تسـري عليهـا الجماعات 
التكفريية، وتمارسـها بشكل واضح وعلني 

يف أكثر من مكان. 
ويرى مستشـار املجلس السيايس األعىل، 
األمريكـي  العـدوان  أن  مفتـاح،  محمـد 
السـعودّي يتعمـد تدمـري املعالـم األثرية يف 
اليمن عموماً؛ ألَنَّه يسعى إىل طمس ُهــِويَّة 
اليمنيني سواٌء أكانت معاملاً أثرية أَو مقامات 

دينية ومعالم ثقافية وتاريخية. 
لصحيفـة  خـاص  ترصيـح  يف  ويشـري 
«املسـرية» إىل أن تفجـري الجوامـع األثريـة 
واألرضحـة الدينية للعلماء وأصحاب املكانة 
املؤثريـن يف تاريـخ اليمن هو جـْزء من هذا 
ة اليمنيني،  العدوان الذي يسـتهدف ُهــِويـَّ
منوًِّهـا اىل أن العـدوان األمريكي السـعودّي 
قصف بوابة قلعة كوكبان وصنعاء القديمة 
وزبيد وسوق الهنود بمدينة الحديدة والكثري 
مـن األماكـن األثريـة يف مختلـف املناطـق 
واملحافظـات اليمينة، وبالتـايل هو جزء من 
العـدوان ملحاولـة طمـس ُهــِويَّة الشـعب 
اليمنـي وارتباطـه بتاريخـه وتراثه سـواء 
نفذوا ذلك عرب الجماعات التكفريية بتفجري 
الجوامـع واألرضحـة يف منطقـة حيس ويف 
غريهـا من مناطـق محافظـة الحديـدة أَو 
عرب طائـرات املعتدي وصواريخـه وبوارجه 
يف أي مـكان، مؤّكـداً أن العـدوان ومرتِزقته 
لم يرتكوا أية منطقة أثرية إال واسـتهدفوها 

بطائراتهم وجماعتهم التكفريية. 
 

أسماٌل طثشعسئ افجر
ولعـّل إقدام الجماعـات التكفريية املوالية 
للعـدوان األمريكـي السـعودّي عـىل تفجري 
املساجد هي من جملة األخالق التي تعلموها، 
داعـش  وأدواتهـم  لتالميذهـم  علموهـا  أَو 
والقاعـدة، مـن تفجـري املصلـني يف جامعي 
إىل التخريـب  بـدر والحشـحوش، ُوُصــوالً 
الـذي ألحقـه مرتِزقـة العـدوان باملسـاجد 
األثرية وتفخيخ أربطـة األولياء والصالحني 
يف الحديدة وتعـز ولحج وغريها وهي أعمال 
مدفوعة األجر تسـعى إىل محِو ُكـّل ما يربط 

اليمن بتاريخه اإلسالمي األصيل. 
ويقـول مدير عـام حماية اآلثـار بالهيئة 
العامة لحمايـة اآلثار، عبد الكريم الربكاني: 
إن العـدوان األمريكي السـعودّي عىل اليمن 

اآلثـار  عـىل  األخطـر  هـو  عامـالً  انتجـت 
واملقدسـات اإلسـالمية واملتمثلة باملسـاجد 
والقبـاب واألرضحة واملـزارات الدينية، وقد 
والتكفرييـة  املتطرفـة  الجماعـات  عمـدت 
ـابي عىل تدمري هذه املعالم  أدوات الفكر الوهَّ

للنظرة العقائدية الضيقة. 
خـاص  ترصيـح  يف  الربكانـي  ويضيـف 
الجماعـات  أن  «املسـرية»  بصحيفـة 
التكفرييـة تعترب مثل هذه املعالـم أَداة كفر 
بالنسـبة لليمنيني وألفكارهـم وهذه ذريعة 
لتدمريهـا  الفتـوى  إلقامـة  يسـتخدمونها 
ومحوها مـن التاريخ وهم يعملـون أن تلك 
ـابية  األعمال مدفوعـة األجر من قبـل الوهَّ
يف السـعوديّة؛ ألَنَّهم يدركـون أن اليمن مهد 
الحضارات عـىل مر العصـور ومنها العرص 
اإلسـالمي يف اليمن وخاصـه القطاع الغربي 
والـذي كانت فيـه أقدم جامعة إسـالمية يف 

زبيد. 
تحـوي  بقولـه:  الربكانـي  ويواصـل 
هـذه املعالـم يف مكنونهـا رافـداً َكبـرياً من 
املخطوطـات اإلسـالمية التي يبحـث عنها؛ 
ألَنَّها تحـوي ُكـّل العلـوم الدينية والرشعية 
والفقهيـة والطـب والفلـك واللغـة واألدب 
وغريها من العلوم والتـي نهل منها أجدادنا 
اليمنيون من مختلف العلوم فاقت مذاهبهم، 
ُمشرياً إىل أن الكثري من تلك املعالم قد تركزت 
يف قطاع الساحل الغربي مثل الجاح والتحيتا 
وحيـس الخوخة واملخاء ومـوزع والوازعية 
وقد تم اسـتهداف الكثري مـن املعالم الدينية 
يف تلـك املناطق منها مسـاجد إسـالمية عىل 
سبيل املثال مسـجد أحمد الفاز، والذي كان 
يشـكل تحفة معمارية ذات قيمة جمالية يف 
فن العمارة السواحلية الفريد، وكذلك جامع 
الشـاذيل يف املخـاء وقبة اإلمام الربسـاني يف 

املخـاء والكثـري مـن املعالـم التي ال يتسـع 
ذكرها وقد استخدموا الطريقة الداعشية يف 

تفجري تلك املعالم وتدمريها. 
 

اجرتاتغةغٌئ وسصغثٌة شاجثة
وبـذات الطريقـة التـي سـلكها تنظيمـا 
القاعـدة وداعـش، اللـذان جنّـدت اإلمارات 
يف  وقياداتهمـا  عنارصهمـا  مـن  املئـاِت 
التشـكيالت العسـكرية املحليـة ضمـن ما 
يسمى بـ «القوات املشـرتكة» التي شكّلتها 
لتغـدَو أذُرَع بسـط نفوذها يف جنـوب البالد 
والسـاحل الغربي، وبالتـايل تفجري أرضحة 
ومساجد يف مديرية حيس بالحديدة مؤّخراً، 
يجسـد «اإلسـالم يف عقيدتهم الفاسدة ظهر 
مـع ظهور النفـط يف الجزيـرة ودخل اليمن 
مع دخول املال السـعودّي، تلك العقيدة التي 
تنُظُر إىل أي َمْعَلٍم ديني أَو أثري خطيئًة يجب 

أن تُمَحى. 
وتأتي قيمـة اليمن التاريخية؛ كونها أرض 
ازدهرت عليها حضارات مختلفة امتدت ألكثر 
مـن أربعة آالف عام، وبها شـواهد وآثار عىل 
الحقـب املختلفة التي مرت عـىل أرضه منها 
السدود والقصور واملعابد واألسوار والتماثيل 

واملساجد والقالع والحصون وغريها. 
وبحسـب الهيئـة العامة لآلثـار بصنعاء 
فقد تم اسـتهداف ما يقارب 65 معلًما أثريٍّا 
وتاريخيٍّا من قبل طريان العدوان وما يقارب 
28 معلماً دينياً من قبل الجماعات اإلرهابية 
وتنظيم داعـش التي تشـكلت بفعل الحرب 

التي تشنه دول العدوان عىل اليمن. 
ويؤّكـد الصحفي واملحلل السـيايس صقر 
أبـو حسـن، أن الجماعـات التـي خرجـت 
من وعيهـا وانسـلخت من إرثهـا التاريخي 
واإلنسـاني ترى يف ُكـّل أمر مخالف جريمة، 

وتنظـر إىل أي َمْعَلـٍم ديني أَو أثـرى خطيئة 
ًدا إىل  يجـب أن تمحـى؛ لـذا عنـد النظر جيـِّ
األعمال التي تمارُسها الجماعاُت التكفرييُة 
نجُد ذلك جليٍّا من خالل محاولتها طمَس أي 

معلم ديني أَو تاريخي يف اليمن. 
خـاص  ترصيـح  يف  حسـن  أبـو  ويشـري 
بصحيفة «املسرية» عندما استهدفت حركة 
طالبـان قبـل عرشين عامـاً تماثيل عمالقة 
يف واليـة باميـان األفغانيـة، كانـت تمارس 
هوايتها يف طمس التاريخ لتبدَو هي التاريخ 
وهي الحـارض معـاً اآلن، وعـىل الجميع أن 
يتعامـل مـع هـذه الحقيقة التـي حدثت يف 
أفغانستان قبل عرشين عاماً، تمارس اليوم 
عىل يد الجماعات التكفريية يف طمس املعالم 

وتدمري أي موقع ديني تاريخي يف اليمن. 
ويضيف: عنـد تلك الجماعـات التكفريية 
تأتي رسيعـاً التربيرات، طالبان كان مربّرها 
يعـود  والتـي  العمالقـة  التماثيـل  تلـك  أن 
تاريخها إىل نحو عرص ما قبل تدوين التاريخ 
الهجـري، أن هذا املوقع األثـري كان ُمَجـّرد 
معبـد وأن التماثيل كانت تعبد يف فرتة زمنية 
ضاربة يف املـايض، ُمشـرياً إىل أن الجماعاِت 
التكفرييـة تؤمن اليوم بالفكر املنسـلخ من 
ة اإليَمان الصحيحـة، ويرون يف ُكـّل  ُهــِويـَّ
املعالـم الدينيـة األثرية خطراً عـىل واقعهم 
الـذي تعيش بالخـوف وإرهـاب املجتمعات 

وممارسة الظلم بحق التاريخ. 
ويواصـل أبو حسـن: منذ بدايـة العدوان 
طريـق  التكفرييـة  الجماعـات  انتهجـت 
التدمري لتلـك املعالم، لتدّمـر أي معالم أثرية 
أَو دينيـة، ويف ُكــّل عملية تدمـري أَو طمس 
تحـرض التربيرات التـي يحولها أنصـاُر تلك 
ـذَ، منوًِّها إىل  التيـارات إىل دين ويجُب أن يُنفَّ
أن هنـاك مواقـَع ومعالـَم يف تعـز والحديدة 
وغريهـا مـن مناطق التـي وصلـت أياديهم 
اآلثمة إليها، حتى أن املسـاجد تعرضت هي 
األُخـرى للتدمـري كنمـوذج صـارخ لذلك ما 
تعرض له مسجد قرية «الرصاري» بمديرية 
صـرب املوادم بتعز، عندما تم إحراُق املسـجد 
عىل يد أنصـار تلك الجماعات التي وجدت يف 

إرهاب املجتمع اسرتاتيجيًة إلخضاعه. 

   أبع تسظ: المساجث 
شغ الغمظ تسرضئ 

لطاثطغر طظ صئض 
الةماسات الاضفغرغئ 

وبسدعا تسرضئ لقتراق

   الئرضاظغ: الةماسات 
الاضفغرغئ تسائر 

المساجث والصئاب 
وافضرتئ أَداة ضفر 

ولثلك تطةأ إلى تثطغرعا

استطالع
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طسغرُة خثٍق وطخثاصّغئ

أبع زغث العقلغ

لطاملـا حـاول األمريكـيُّ منـذ اليـوم األول 
لتَحّركه ضد اإلسالم بشكل معلن بعد أن حاول 
صنـَع مربّرات السـتهداف املسـلمني وعمل ما 

تسمى بحادثة الربجني. 
وحـاول أَيْـضـاً تحديـد رموز وشـخصيات 
مدعيـاً أنها هي التـي تواجهه وتعتـدي عليه، 
ولكن ما إن جاء املتوسمني بالحق إالَّ واكتشف 
زيف ُكـّل ذلك وأخربنـا أنها صناعات صنعتها 
هي بنفسـها؛ ِمن أجـِل الحصول عـىل حّجـة 

التَحّرك بالوسط اإلسالمي.
{َواللَُّه ُمْخِرٌج َما ُكنْتُـْم تَْكتُُموَن}، هذه اآلية 
الكريمـة تعطي لنا طمأنينـة يف جانب الرصاع 
مـع اليهود أن الله كسـنة إلهية يفضحهم عىل 
العلـن كما فضـح مؤّخراً خليفـة اإلصالحيني 
وبطـل املسلسـل الفاشـل (الرئيـس الرتكـي 
أردوغـان) وهـو يجلـس مـع رئيـس الكيـان 

الصهيوني وفضحه الله عىل العلن. 
وفضح كذلك الكثري من حكام العرب وكشف 
عمالتهم وتطبيعهم مع اليهود عىل املكشـوف 

وبالواضح وسنة الله قائمة. 
أَيْـضـاً أمـام التَحـّركات الداخليـة لعمـالء 

اليهـود يف اليمـن وبالتحديـد املناطـق املحّررة 
تحـت قبضة أنصار اللـه َفـإنَّ اللـه لن يرتكنا 
دون أن تتفعل يف أوسـاطنا هـذه {َواللَُّه ُمْخِرٌج 
َما ُكنْتُْم تَْكتُُموَن} كما فضح الله سـابًقا (عيل 
عبداللـه) عندمـا انكشـف مرشوعـه الفتنوي 

آنذاك وستستمر. 
كسـنة إلهيـة أن يكشـف اللـه للمتأملـني، 
للمتوسمني، للمتفهمني، للمهتمني، أن يكشف 
الخطـط الخبيثـة التـي قـد تكـون ضحاياها 
الشـعوب، ضحاياهـا العـرشات مـن النـاس، 
املئـات من النـاس، ضحاياها ديـن، ضحاياها 

ا.  مقدسات، ضحاياها أشياء كثرية ِجـدٍّ

طا غةُإ أن ظاأطَطه 
وبمار الخمعد 
لطسام الباطظ

 

سئثالمةغث الئعال
 

الـذي  الوقـت  يف 
الله  أعداُء  فيه  راهن 
سـيحّققون  أنهـم 
خـالل  أهداَفهـم 
مـن  أسـبوعني 
بأحـدث  الهجـوم 
الفتاكـة،  األسـلحة 
الـذي  الوقـت  ويف 
املنافقـون  اعتـرب 
وضعاُف النفوس أن 
الصمود أمـام عدوان 
كهذا بعدته وعتاده من املسـتحيالت، إال أن شـعبنا 
ومـن منطلق توكله عىل الله قد اسـتطاع أن يصُمَد 
سـبَع سنوات وها هو ذا العام الثامن قد صار قاَب 
اٌم قالئُل ويدخُل  قوسني أَو أدنى، َحيُث لم يبَق إال أَيـَّ
العـام الثامن، وشـعبُنا ال يـزال صامـًدا ومواِجًها 
ومجاهًدا وصابـًرا، والتأييد اإللهـي حليفه بفضل 
الله وبفضل قيادتـه الحكيمة: ﴿َقاَل الَِّذيَن يَُظنُّوَن 
ن ِفئَة َقِليَلٍة َغَلبَْت ِفئَة َكِثريََة،  الُقواْ اللَِّه َكم مِّ أَنَُّهم مُّ

اِبِريَن﴾. ِبِإذِْن اللَِّه، َواللَُّه  َمَع  الصَّ
إن مـن يتأمل ويتدبر يف كتاب الله سـيجد أنه ال 
ـة مـن أزماتها إال باتِّباعـه، واالهتداِء  مخـرَج لألُمَّ
بهديـه، َوإذَا تأملنا يف آيات التوكل فسـنجد أن اللَه 
أعطـى املتوكلني أمانا من جميـع األزمات وحمايًة 
مـن جميع اآلفات، وإعانة عنـد الصعوبات، ولذلك 
أمرنا بالتوكل، َحيـُث يقول الحق جل وعال: ﴿وََعَىل 
اللَّـِه َفْليَتَـَوكَِّل اْلُمْؤِمنُـوَن) ويؤّكــد عـىل رضورة 
التوكل فيقول سـبحانه: ﴿َفِإن تََولَّْواْ َفُقْل َحْسـِبَي 
اللَّـُه َال إَِلَه إِالَّ ُهـَو، َعَليِْه  تََوكَّْلُت، َوُهـَو َربُّ اْلَعْرِش 
لقـوى  مواجهتـه  يف  اليمنـي  وشـعبنا  اْلَعِظيـِم﴾ 
العـدوان هو تَحـّرك متوكال عىل الله، ومستشـعرا 
ألهميّـة التوكل عىل اللـه، وواعيا بمعنـى التوجيه 
اإللهـي (وََعـَىل اللَّـِه َفْليَتَـَوكَِّل اْلُمْؤِمنُـوَن) وواثقا 
بصدق الوعد الرباني حـني قال جل يف عاله: ﴿َوَمن 
يَتََوكَّْل َعَىل اللَِّه  َفُهَو  َحْسـبُُه، إِنَّ اللََّه بَاِلُغ أَْمِرِه، َقْد 
ء َقـْدرا) ومن كان الله حسـبه  َجَعـَل اللَّـُه ِلُكلِّ َيشْ
فقـد كفـاه وأعانه ونـرصه وأيده، وفـوق ذلك كله 
فقـد أحبه اللـه: ﴿إِنَّ اللَّـَه يُِحـبُّ اْلُمتََوكِِّلنَي﴾ وإن 
مـن مصاديق ذلك التأييد اإللهـي: الصرب والصمود 
لسـبع سـنوات أمام أشـد وأقىس وأعتى عدوان يف 
العـرص الحديث، وهذا من نتائج التـوكل عىل الله، 
فاملتوكلـون عىل الله هم أحبـاب الله، وما كان الله 
ليدع أحبابه ألعدائه، والتوكل ال يعني الجمود وعدم 
التَحـّرك، بل ال بُـدَّ من التَحـّرك والجهاد والتضحية 
اقتَداء بسيد الخلق وحبيب الحق محمد صلوات الله 
وسالمه عليه وعىل آله، فهو أحب خلق الله إىل الله، 
وأكرمهم عىل الله، وكان صىل الله عليه وآله وسـلم 

أول املجاهدين وأعظمهم تضحيًة. 
يف املقابـل يجب أن نالحظ عىل مـن يعتمد العدّو 
وبمن يسـتعني، إنـه يعتمد عىل اليهـود والنصارى 
(أمريكا وإرسائيل) ويسـتعني بهم، وهنا ينبغي أن 
نعلـم أن الله معنـا؛ ألَنَّنا نواجه أعـداء الله ممثلني 
باليهـود والنصارى أمريكا وإرسائيل، كما يجب أن 
نطبـق القاعدة املهمة (عنٌي عـىل القرآن وعنٌي عىل 
الواقـع)، وسـنالحظ أن مـن يعتمد عليـه العدوان 
السـعو إماراتـي واملرتِزقـة هـو الشـيطان األكرب 
(أمريـكا)، وكيد الشـيطان ضعيف (الَِّذيـَن َءاَمنُواْ 
يَُقاِتلُوَن ِيف َسـِبيِل اللَّـِه، َوالَِّذيَن َكَفـُرواْ يَُقاِتلُوَن ِيف 
ـيَْطاِن، إِنَّ  َكيَْد  َسـِبيِل الطَّاُغوِت َفَقاِتلُواْ أَْوِليَاَء الشَّ

يَْطاِن َكاَن َضِعيًفا).   الشَّ

جاتٌر حفاف وسازٌل طظ ظسغب سظضئعتجاتٌر حفاف وسازٌل طظ ظسغب سظضئعت

زغظإ إبراعغط الثغطمغ
 

سئمنا من التنقل والبحث عن فضائياٍت اعتادت بنقل املراوغة وجلب 
األكاذيب إىل أسـماع النّاس، فلم يعد يدري املرء أين الّصالح من الطالح، 
وامُلصلـح من املفسـد، والّصـادق من الـكاذب.. وكاد يجهـل الكثري من 
املؤامـرات الخبيثة التي اسـتحرض األعداء فهرسـها ورمـي الحقائق يف 

دهاليز التيه والضياع. 
هكـذا كان حالنـا عـام 2011م عندمـا كانـت املؤمـركات األمريكيّة 
تستوطن اإلعالم اليمني وتستهدف فكر املواطن اليمني ووعيه ومعرفته 
للحقائق امُلغيّبة منذ عقود، إذ كانت الفضائيّات اليمنيّة آنذاك ال توّد نقل 
الّصورة والحقيقة ما تعرضت لـه اليمن من مؤامراٍت ومكائد خارجيّة، 
وعالمة ذلك وأبرزها شـاهد هي الحروب السـت الّظاملة عىل صعدة التي 
اشتغل بها اإلعالم اليمني املأمور أمريكياً آنذاك يف تضليلها ونقلها للناس 
كما زعـم -بمحاربة امُلتمرديـن وإنهاء الرشيط الشـيعي- كما وصفها 

زعيم الخيانة عفاش. 
ويف العـام ذاتـه، كان ينقصنا شـيئاً هـو الحقيقة يف زمـن الَوصايَة، 
الحقيقـة التي ُكمَّ فاهها منـذ أمٍد طويل، الحقيقة التـي بقيت مكنونة 
واختنقـت من حبال الزيغ واالفـرتاءات، ُكنا بحاجٍة إىل إعالٍم يقطع ُكـّل 
تلـك األوارص ويتجه إىل نقل صوت الحق واملظلوميّـة، إىل إيضاح معاناة 
ـة قاطبتهـا، وإىل فضح الضـالل والّضالني واملضّلني  وآالم الشـعب واألمَّ

وإفكهم الفادح. 
مـن زحمة األحـداث ويف خضـم العمل عـىل تحقيق ُمنـى املظلومني 
وامُلسـتضعفني يف إرسـاء دعائم الحق ومللمة املصداقيّـة، ويف آذار الثالث 
والعرشين 2012م انبثقت مشـكاة شـبكٍة إعالميّة حملت شعار «صدق 
ــة وأوجاع امُلسـتضعفني  الكلمـة» كركيزة أََسـاس يف حمل همـوم األُمَّ

وأنني املكلومني. 
هي املسرية، الفضائية القرآنيّة التي حّلقت يف فضاءات اإلعالم العاملي 
تحمـل الحقائـق وقيـم العدالـة يف بث مصداقيّـة القول يف زمـن األفواه 
الكاذبـة، وهذا العامل الهام أَدَّى إىل فتح آفاٍق واسـعة يف إيصال رسـائل 
الشـعب اليمني وصوته من خالل برامجها الهادفـة امُلعّربة عن صموده 

وإباءه لضيم الباطل. 
هـي املسـريُة اليمنيّـة الفلسـطينيّة يف آن، َحيُث جعلت مـن القضيّة 
الفلسـطينيّة بوصلة أهدافهـا وحبل وريٍد يتصـل يف وجدانها، وكعنواٍن 
رئيٍس لجني عناقيد املظلوميّة وتقاسـمهما ثنائيّة التضحية واالنتصار، 
لدحـض أوكار العـدّو الّصهيونـي وقطـع يـد كيانـه األوهـن مـن بيت 

العنكبوت. 

هي املسـريُة األيلوليّة التي وثّقت لحظات هذه الثورة املجيدة ورسمت 
بريشـة الكرامـة ألـوان الظفـر واالنتصـار يف أيلول الحـادي والعرشين 
مـن عـام 2014م، يوم ازدهـرت اليمـن وجغرافيّتها وشـعبها بالحريّة 
واالستقالل الكاملة وتطّهرت من رجس الوصاية الخارجيّة وآفة العمالة 

الداخليّة. 
هي املسـريُة الصموديّـة التي التقطـت أول صورة لجريمـة العدوان 
العاملي يف آذار الّسادس والعرشين من عام 2015م وكانت أول الكامريات 
توثيقـاً لـركام املنـازل وأشـالء األبرياء وآهـات األطفال والنّسـاء وأول 
الفضائيـات دحضاً ملزاعم أبواق العـدوان وغنائيّته الّصاخبة بأن غاراته 

العدائية هو ألجل إعادة الرشعيّة امُلنتهية واليتها!
هي املسـريُة الجهاديّة التي قاسمت أبطال جيشـنا ولجاننا الشعبيّة 
رغيـف انتصاراتهـم البطوليّة من خالل عدسـات اإلعـالم الحربي التي 
دّونت اآلالف من املشـاهد األُسـطوريّة لتضحياتهم وجهادهم وتنكيلهم 

بالعدوان وجالوزته املرتِزقة. 
هي املسريُة االستشهاديّة التي نََهَلت من عطاء الشهداء األبرار وفيض 
دمائهم الّطاهرة، والتي انحنت إجـالالً وتعظيماً ملقامهم األعظم وتقف 
دومـاً خاشـعة يف رحابهم األطهـر ويف محرابهـم األخلد، وحيـُث هناك 
من كوادرهـا نالوا رشف االلتحـاق لقافلة الخلود ونالـوا منزلة األنبياء 

واألولياء والّشهداء والّصالحني وحسن أُولئك رفيقاً. 
هي تحية شعب اإليَمان والحكمة وأرس املرابطني والشهداء والجرحى 
وبلسـمت  وصربهـم،  ُمعاناتهـم  المسـت  التـي  قناتهـم  إىل  واألرسى 
جراحاتهـم مـن أول وهلـة افتتاحهـا حتـى هـذه اللحظة، هـي تحية 
األحرار إىل فضائيتهم التي تسـتمع دوماً ملا يطرحونه من رسائل يوّدون 
توجيهها، هي تحية الشعب الفلسطيني املظلوم إىل عضيدة مظلوميّتهم 
التي وقفت وساندت ودعمت قضيّتهم األم من خالل تغطياتها املفتوحة 
عرب أثريهـا التلفزيوني، هي تحيـة ُكـّل ثائٍر حر ومضطهٍد يف سـاحتنا 

اإلسالميّة إىل مرآة الحقيقة وجبهة البصرية. 
ويف الربيـع العـارش من ارتقائهـا يف صـدارة اإلعالم الجديـر، ال تزال 
وستظل قناة املسرية صوت الحق وصدى الحقيقة وصدق الكلمة وعطاء 
يستحق تغطيّة أوسع، سـتبقى الّرصح اإلعالمي والجبهة التي تخاطب 
أولو األلباب يف منرب الحق وصومعة الوعي، والُشـعلة امُلتقدة التي تحرق 

به بجاحة الطُّغيان بإماطة لثام الّزيف والبُهتان. 
يف ربيع املسـرية العارش، لن يستطع شـذاذ الحقد إطفاء نورها ونور 
املسـرية القرآنيّـة، ولن يكّموا فاههـا مهما كانت لديهم مـن فضائيّات 

ُعظمى ومن شهب ونيازك. 
فـُكّل عـاٍم وقناة املسـرية وإعالمييهـا وكادرها والعاملـني فيها هم 

امُلنترصين دوماً. 

تتمات الصفحة األخيرةتتمات الصفحة األخيرة

أعثاُف الثسعة والاساذغ الحسئغ
املظللـة والزائفـة، وهـو مـا يفـرتض 
من أُولئـك املرحبني واملتفائلـني بها تغيريُ 
قناعاتهم حول نوايا العدّو من وراء دعوته 

هذه. 
وبعيـًدا عـن الرتكيـز يف اختيـار املكان 
واسـتمرار التهرب السـعودّي مـن الحوار 
حتـى  أَو  اليمنـي،  الشـعب  مـع  املبـارش 
الدوافع الدوليـة واإلقليمية التي دفعت إىل 
إصـدار هذه الدعوة يف هـذا التوقيت، َفـإنَّ 
مقاصَدهـا عـىل واقـع العـدوان يف ميدان 

املواجهة يجب أن تؤخذَ بعني االعتبار. 

حيـث تتزامُن مع دخـول اإلراَدُة اليمنيُة 
عاَمهـا الثامن من الصمود بحالة نفسـية 
فرَضهـا  متعاظمـة،  إيجابيـة  ومعنويـة 
انكشـاُف أهداف العـدّو وأجندتـه، وعمُق 
اندفاعهـا نحو حالة اإليذاء امُلسـتمّرة لكل 
سـبل الحياة من خالل الخنـق االقتصادي 
التحالـف  هـذا  ينتهجـه  الـذي  الشـديد 
اإلجرامي، كلما تصاعد انكسـار جيوشـه 

وأدواته يف ميدان املعركة. 
تأتي هذه الدعـوة امللغومة بالتزامن مع 
حملة إعصـار اليمـن للتعبئة والتحشـيد 
واالستنفار ورفد الجبهات باملال والرجال؛ 
َوبغرض إفشالها َوإضعاف الهبّة الشعبيّة 
والتداعـي الشـعبي إلنجاحهـا، من خالل 

اإليحاء لشـعبنا بأن أُُفَق السالم بات قريبًا 
َومطروحـاً عىل الطاولـة، وال داعَي للمزيد 
مـن البذل والعطـاء، غري أن العدوَّ يفشـُل 
الـذي  اليمنـي  الوعـي  إيهـام  يف  كعادتـه 
أصبـح بعـد سـبع مـن املواجهـة ناضًجا 
بمـا يكفـي ليقـرأَ املرامَي واألهـداف، وما 
املوقـُف الـذي اتخذتـه القيادُة تجـاه هذه 
الدعوة إالَّ خالصُة مـا يتداوله اليمنيون يف 
مجالسـهم، والشـعُب اليوم لم يعد يلتفت 
إىل هـذه الترصيحات بقدر ما هو منَكبٌّ يف 
ِب الستقبال عامه الثامن  التحشـيد والتأَهُّ
مـن الصمود بخيـارات الحسـم يف امليدان، 

والعاقبة للمتقني. 
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المرجفعن
اتارام المحرف

 
«َلِنئْ َلـْم يَنْتَِه اْلـُمنَاِفُقوَن َوالَِّذيَن ِيف ُقلُوِبِهْم 
َمَرٌض َواْلـُمْرِجُفـوَن ِيف اْلـَمِدينَِة َلنُْغِريَنََّك ِبِهْم 

ثُمَّ َال يَُجاِوُرونََك ِفيَها إِالَّ َقِليًال».
رسـالتي إىل املرجفني املذبذبـني، الذين ال إىل 
هؤالء وال إىل هؤالء، وإن اختلفت مسـمياتهم، 
هناك من أسـماهم بالطابـور الخامس، وآخر 
أسماهم باملحايدين، أين كانت التسمية ال يهم 

االسم علينا أن نناقش املحتوى.
رسالتي إليهم، وسؤايل لهم؟

هل أنتم مقتنعون بما أنتم عليه من سكوت 
مخـٍز عمـا يحـدث يف اليمـن، أال تعلمـون أن 
السـاكت عن الحق شـيطان أخـرس وأي حق 
أجـدر أن نتكلم به مثل حـق اليمن عندما يقف 
أحدكـم ويقول هذه فتنـة، والخروج منها أوىل 

لسالمة الدين ولهم نقول:
أوالً.. ال تتذرعـوا بالديـن فالديـن يدين من 

يتوىل يوم الزحف فال تسترتوا بعباءته. 
ثانياً: هذه ليسـت فتنة، هـذا عدوان واضح 

وضوح الشـمس يف قارعة النهـار، هذا انتهاك 
لسـيادة وطن، هذا حصار لـكل موانئ الوطن، 
هذا تدمـري للبنيـة التحتية للوطـن، هذا وطن 
يعانـي أبنـاؤه من الجـوع من األمـراض، من 
ظلـم قـد بلـغ إىل أن يتكلم من كان لـه قلب أَو 
إحسـاس أَو ضمري مسلم أَو غري مسلم، عربي 
أَو غـري عربـي، فقط مـن كان إنسـاناً بمعنى 
كلمة إنسان، ال بدَّ أن يحس ويشعر بما يحدث 

يف اليمن. 
وهنـاك مـن هم من أبنـاء اليمـن وإن كنت 
أخجـل أن أسـميهم بأبنـاء اليمـن مـا زالـوا 
مـن املرجفـني املذبذبـني، ويتذرعـون بالديـن 
ويسـترتون بردائـه بحّجــة أنهـم إىل اآلن لـم 
يعرفـوا ما هـو الحـق وما هـو الباطـل فيما 
يحـدث! ومن هو علـى صـواب ومن هو علـى 
خطـأ! إىل اآلن لم يدركوا من هـو الجاني ومن 

هو املجني عليه! 
هنا أعيد سؤايل هل بالفعل ما زلتم لم تعرفوا 
إىل من تنضمـوا وأين يجـب أن تكونوا، ثمانية 
أعـوام وأنتم لم تعرفوا مع مـن الحق، وإىل أية 
فئـة عليكـم أن تنضمـوا، ثمانية أعـوام وأنتم 

ال تعرفـون أنكم يجـب أن تنضمـوا إىل اليمن، 
ثمانيـة أعوام وأنتم يف موقفكم املخزي، هذا أن 

كنتم فعالً ال تعرفون. 
أو أنكـم تنتظرون إىل أيـن تصري دفة األمور 

حتى تعرفوا بعدها أين يكون األنسب لكم؟!
وأكاد أجـزم أنها هذه هـي حقيقة نواياكم، 
ولو كان غري هذا لكنتم عرفتم أن األوىل َواألجدر 
بكـم أن تنضموا ملا هو ثابـت ال يزول، وإىل من 
سـيبقى وإن خلـت الكـرايس مـن جالسـيها 
وتفرقـت األحزاب ومؤّسسـيها، أن تنضموا إىل 
وطنكم إىل اليمن، وها هي األعوام تتابع ونحن 
يف العـدوان، ومـا زلت أخاطبكم وأسـألكم هل 
ما زلتم ال تعرفـون أين الحق من الباطل، وأين 

يجب أن تكونوا؟
إذا كنتـم وإىل اآلن وبعـد ُكـّل هذه املدة ليس 
لديكم إَجابَة، فـال داعي أن تجيبوا بعد اآلن وال 
داعي لكـم ابقوا كمـا أنتم، فمثلكـم ليس من 
الوطـن يف يشء ومثلكـم لن يكونـوا يشء ال يف 

الوطن وال خارج الوطن. 
والعاقبة للمتقني. 

طتمث الدعراظغ
املؤّسسـة األمنية تعتـرب صمام أمـان اليمن، بل 
تعتـرب عنـرصاً أََساسـياً واسـرتاتيجياً يف أن ينـال 
املجتمـع اليمني األمن واالسـتقرار، لذلـك ما تقوم 
به هذه املؤّسسـة األمنية ورجالها الرشفاء واألحرار 
مـن أبناء الشـعب اليمنـي، تعترب إنجـازات كبرية 
وإنجازات ترشف ُكـّل أبناء اليمن األحرار وتسـاهم 

يف أمن وسالمة املواطن اليمني. 
هذه املؤّسسة يوماً بعد يوم تنال من ُكـّل مخرب 
ومـن ُكــّل خطط العدوان الغاشـم الـذي يريد أن 
ينال من أمن واسـتقرار املواطـن اليمني يف املناطق 
الحـرة، املناطـق التـي لم تسـتطع قـوى العدوان 
السعودّي واألمريكي وأدواتهم من الخونة واملرتِزقة 
مـن احتاللهـا وتدمريهـا، هـذه املؤّسسـة الرديفة 
للمؤّسسـة العسـكرية التي تحمي تراب اليمن من 
ُكـّل غاٍز وتلقن األعداء الدروس القاسية والرضبات 
املوجعـة تعترب العون والسـند للجيـش واللجان يف 
تثبيت األمن واالسـتقرار يف ربوع اليمن وهي السند 

الحقيقي يف تحرير اليمن من تلك القوى الشيطانية 
والتـي تعمل لتدمري واحتالل ونهب ثروات اليمنيني 
بـل وزرع الفتن والتناحر بني أبناء الشـعب اليمني 
الواحد واملناهض للمرشوع األمريكي الصهيوني يف 

املنطقة. 
بعد فشـل قوى العدوان من السيطرة العسكرية 
يتوّجـه بأدواته القذرة يريد أن تنال من االسـتقرار 
واألمـن للمواطن اليمنـي يف املناطق الحـرة والذي 
يعيـش بعيداً عـن حالة الفـوىض والال أمـن الذي 
تتواجـد يف املناطـق املحتّلـة مـن األرايض اليمنية، 
ولكـن بفضل اللـه وصحـوة وتَحّرك رجـال األمن 
بكافه تشـكيالتهم أفشـلت العديد مـن املخططات 

واملؤامرات األمنية لقوى العدوان يف الداخل. 
مخّطط لعمليـات تخريبية َوبسـيارات مفخخة 
تريد أن تسـتهدف أمن واسـتقرار وسالمة الشعب 
اليمني، عناية الله أفشلتها بسواعد األحرار والرشفاء 
من رجال األمن البواسـل الذيـن يتَحّركون يف الليل 
والنهار لتحقيق األمن واالستقرار للمواطن اليمني. 
هـؤالء املؤمنون الصادقون املجاهدون البواسـل 

إىل جانب ُكـّل أحـرار اليمن صفاً واحداً يف مواجهة 
األعـداء ومؤامراتهم القذرة عىل هذا الشـعب وبإذن 
اللـه لن يتحّقق للعـدوان وأدواتهم من املنافقني أية 
انتصـار ولـن يتحّقق لهـم أي هدف مـن أهدافهم 
وسوف يفشـلون يف ُكـّل مواقع املواجهة بوعي هذا 
الشعب وتوحد أبنائه مع الجيش واللجان ومع رجال 
األمـن البواسـل، ولن يسـمح هذا الشـعب وقيادته 
القرآنية ألي كائن من كان أن يستهدف هذا الشعب 
يف أمنه واسـتقرار وكرامته وعزته ولن يسـمح ُكـّل 
الرشفـاء واألحرار بأن يتمّكن العدّو من نيل ما يريد 
وأن يصـل ملا يريد من تدمري اليمـن وتمزيق اليمن 
والنيل من اسـتقرار املواطن اليمني، لذلك عىل قوى 
العـدوان أن تعي أن اليمن لم تعـد تلك التي عرفها 
هؤالء يف السابق تحت االحتالل ويعمل بها ما يشاء، 
اليمن اآلن دولة تواجه منذ ثماني سـنوات، والشعب 
اليمني يحمل الوعي واإليَمان والقضية الحق، الحق 
الذي لن يتمّكن منه العدوان مهما كان ومهما حاول 
لـن يسـتطيع أن يحّقق أهدافه والتـي أصبحت من 

املستحيالت ومن أبعد أبعد املستحيالت. 

شعث حاضر أبع رأس 
إن من أخطـر الحروب التي يشـنها األعداء عىل 
أبنـاء أمتنا اإلسـالمية الحـرب الناعمـة والثقافية 
بحيـث يسـعى العدّو مـن خالل هـذه الحـرب إىل 
رضب قداسـة النفـس املسـلمة وإفسـاد زكائهـا 
ومحـق فطرتها وتفريغها من ُكــّل املبادئ والقيم 

اإلسالمية واألعراف القبلية والعربية األصيلة. 
ومما ال شـك فيه أبداً هو أن العدّو يعلم جيًِّدا أن 
صـورة تلـك املرأة املكشـوفة التي نراها يف شاشـة 
التلفزيـون أَو يف الصحيفـة أَو يف مواقـع التواصل 
االجتماعـي أَو يف إعالن يف الشـارع أَو عىل قرطاس 
أي منتـج غذائي أَو مالبـس أَو أدوات تجميل.. إلخ، 
سـوف توجد خلـالً يف النفوس ال محالـة بل ويدرك 
العدّو أَيْـضاً أنه ال بدَّ لهذه الصور من أن تُنقص من 
زكاء أنفسنا بأية وسيلة وبأية طريقة أَو أُسلُـوب. 
ولهذا فجميعنا يعلم ويعـي طبيعة هذا اإلرصار 
والسـعي الحثيث من ِقبل العدّو ألن تتخلع النسـاء 
وتتـربج وتمجن، الله سـبحانه وتعاىل يقـول {ُقْل 
وا ِمْن أَبَْصاِرِهْم َويَْحَفُظوا ُفُروَجُهْم  ِلْلُمْؤِمِننَي يَُغضُّ

ذَِلَك أَْزَكى َلُهْم} أي أطهر ألنفسهم. 
حتـى أني أذكر أنه قبل عـام ونصف أَو أكثر من 
ذلـك أنـه تم إنشـاء مجموعـة يف منصـة التواصل 

االجتماعـي فيسـبوك مـن ِقبـل جهـة مجهولـة 
وأطلقـوا عىل تلـك املجموعة اسـم «أخبـار مأرب 

توافـد إليها  معـارك حامية» طبعـاً 
الناس بشـكل عجيـب ورهيب ومن 
ُكــّل األطيـاف يف مجتمعنـا اليمني 
مجاهديـن ومرتِزقـة ومحايديـن... 

إلخ. 
تلـك  عـىل  اإلقبـال  كان  املهـم 
املجموعـة بشـكل غريـب وعجيـب 
ومتسـارع إىل َحــّد كبـري ورسعان 
ما تجاوز عدد األعضاء فيها الـ 500 
ألف عضـو يف فرتة زمنيـة وجيزة ال 
تتجاوز نصـف الشـهر تقريبًا، كان 
النرش فيها مسـموحاً لـكل األعضاء 

بمختلف توّجـهاتهم وشـيئاً فشـيئاً بـدأ العاملني 
عىل تلك املجموعة بتقييد الحسـابات التي استغلت 
هذه املجموعة لنرش هدى الله ومن ضمنها حسابي 
الشخيص يف فيسبوك واإلبقاء فقط عىل الحسابات 
املفرغـة مـن القيم واملبـادئ واألخالق اإلسـالمية 
والتي كانت ال تجيد إال لغة السب والشتم واأللفاظ 
حسـابات  ظهـرت  ـام  أَيـَّ غضـون  ويف  البذيئـة، 
مجهولة يف تلك املجموعة بأسـماء نسـاء وبألقاب 
يمنية وعىل مدار 24 سـاعة كانت تلك الحسـابات 

تنرش صور نسـاء عاريات ماجنات ومخلة باآلداب 
اإلسـالمية وباألعـراف القبلية، عندهـا تذكرت أنا 
قـول الشـهيد القائد (رضـوان الله 
عليـه) يف محـارضة سـورة املائـدة 
«الـدرس األول»، َحيُث قـال «عندما 
تـرى امـرأة مكشـوفة يف التلفزيون 
فاعـرف أنه ال بد أن ينقص من زكاء 
وا  نفسـك يشء {ُقْل ِلْلُمْؤِمِنـنَي يَُغضُّ
ُفُروَجُهْم  َويَْحَفُظـوا  أَبَْصاِرِهـْم  ِمْن 

ذَِلَك أَْزَكى َلُهْم} أطهر لنفوسهم. 
ألم يعملوا عىل أن تتخّلع النسـاء 
وتتـربَّج؟ ملاذا؟ هم يعرفـون أن تلك 
الصورة عندما تراها أنت تُوِجُد خلالً 
يف نفسك، ووسيلة مع وسيلة أُخرى، 
وأُسـلُـوباً بعد أُسلُـوب، وطريقة بعد طريقة، ترى 
نفسك قابلة، وأنت ال تزال تُِحسُّ يف رأسك أن اسمك 
مؤمن، وأنك مؤمن واسـمك مسـلم، وتقول لآلخر: 
يا يهـودي يـا نرصانـي، وتنطلق لتصـيل وتصوم 
وتحـج وتزكي، ومسـلم مؤمن، ولكـن واحدًة بعد 
واحـدة، رضبة بعـد رضبة مما يْفسـُد بهـا زكاء 
النفـس وُطْهـر النفس، ثـم تضليل ثقـايف، يرتافق 
أَيْـضاً، تضليل ثقـايف عن طريق الصحيفة، املجلة، 
التليفزيون، اإلذاعة الُكتّاب، الصحفيني، املرشدين، 

ا تهاجم اإلنسان من ُكـّل جهة.  أشياء كثرية ِجـدٍّ
حتـى أنـي الحظت يف اآلونـة األخرية منـذ بداية 
الحـرب الروسـية عـىل أوكرانيـا بعـض األصدقاء 
ممن نعرفهم أنهم مجاهدون يف شـبكات التواصل 
االجتماعي ينرشون صور نساء أوكرانيات عاريات 
وماجنـات من باب السـخرية بالجيـش األوكراني 
والتطبيل لروسـيا وجيش روسـيا متناسـني أنهم 
بهذا الفعل يعينون العدّو عىل رضب قداسة النفس 
املسـلمة وإفسـاد زكائهـا بنرشهـم تلـك الصـور 

العارية واملاجنة. 
حاولت أن أنصح من خالل منشـور يف حسـابي 
الشـخيص عـىل فيسـبوك َوإذَا بـي أتفاجـأ من أن 
بعضهـم دخل ينصحني يف التعليقـات بأن ال أكون 
متشـّدداً وأنهـج بذلك نهـج الدواعش املتشـّددين 
وكأن هذه املبـادئ والقيم جاءت بها داعش وليس 

ديننا الحنيف وقرآننا العظيم. 
فعالً هي حرب ناعمة تبدأ بإفساد زكاء النفوس 
ثـم تضليل ثقـايف عـرب الصحيفـة أَو التلفزيون أَو 
واملرشـدين  والصحفيـني  الُكتـاب  وعـرب  اإلذاعـة 
وأشياء كثرية تهاجم اإلنسان املسلم من ُكـّل جهة 
تماماً كما قال سيدي حسني (رضوان الله عليه) يف 
عام 2000م فالسـالم عليه يوم ولد ويوم استشهد 

ويوم يُبعث حياً. 

دسعُة «السقم» 
المفئرضئ!

 

عاحط افعظعطغ
 

بأيدينـا  مـا  تركنـا 
واهتماماتنـا األولويـة 
اليوميـة  وممارسـتنا 
بهجة  بـكل  وانطلقنـا 
ورسور وذهبنـا لرتقب 
املشـاورات التـي دعت 
العـدوان  دول  إليهـا 
األحـرار  حكومـَة 
أجـِل  ِمـن  صنعـاء؛ 
األزمة اليمنية التي راح 

ضحيتها اآلالُف مـن األرس اليمنية بغض النظر أرس 
بأكملها، فبينما الشـعُب اليمنـي يناضل طيلة ثمان 
سنوات؛ ِمن أجِل السيادة وإخراج اليمن من مرشوع 

الصهاينة. 
اقـرتاح العـدوان إجـراء محادثـات للخـروج من 
الورطة اليمنية ((تحت شـعار السالم)) خطوُة أمل 
لنجاة العاصفة من وضعها الحايل، فاقرتاح العدوان 
وخطوتـه ربمـا سـتخفف عـىل األداتني السـعوديّة 
واإلمـارات من الخطوات العسـكرية االسـرتاتيجية 

اليمنية. 
هواجـُس وخيـاالت العـدوان وتضليلـه اإلعالمي 
بخطواتـه وترصيحاتـه األخـرية لن تنفَع املنشـآت 
والبُنَـى العسـكرية والحيوية لدى تحالـف العدوان، 
أعمالكـم وسياسـتكم األمريكية دعنا  فهذا مصـريُ 
نرقب الدعوة للسـالم لتحالف الجبناء ونتساءل: هل 
وقفت الغـارات الهسـتريية؟! هل رفـع الحظر عىل 
سـفن النفط واملواد الغذائية املحتجـزة؟! هل عادت 
الرحـالت الجوية؟! ال يشء مما ذُكـر، فاليمن يعرف 
الحماقـة وأدواتهـا فال نجـاة لتحالف العـدوان من 

خيارات اليمانيني. 
حماقـُة دول العـدوان وأدواتها ال نظـريَ له، فهي 
الحقيقـة، وترصيحـات وزيـر اإلعـالم ضيـف اللـه 
الشـامي وتغريدته شـاهد عىل ذلك بأن دول العدوان 
ومؤرشاتهـا امليدانيـة وتصعيدهـا تهـدُف إىل توحيِد 
جبهـة العـدوان والسـعي لتحقيق أي نـرص فكيف 

يمكن أن نسميها دعماً للسالم، كما يزعمون!

المآّجسئ افطظغئ خمام أطان الغمظالمآّجسئ افطظغئ خمام أطان الغمظ

ذلك أزضى لعطذلك أزضى لعط
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الحعغث الصائث غعضح الفرَق بني رتمئ اهللا الرتغط 
باملرء وبني رتمئ والثغه وأصاربه

اجاحسار الرتمئ اإللعغئ:  
ـِهيُْد الَقاِئـُد -ِرْضَواُن  بعَد ما ذكر الشَّ

اللِه َعَليْـِه- مخاطَر اتخاذ آلهة من دون 

اللـه يف الواقـع العميل للحيـاة، ونبّه إىل 

أهميـة تعظيـم الله وحمده وتسـبيحه 

كإجـراء وقائـي أَو عالجـي مـن هـذه 

الحالة املتفشية يف أوسـاط الناس، قام 

-ِرْضَواُن اللِه َعَليِْه- بشـدنا إىل املمارسة 

العمليـة ملعالجـة هـذه اإلشـكالية من 

خـالل جانب مـن جوانـب التعظيم لله، 

وهـو التأمل يف رحمة اللـه، والبحث عن 

مظاهـر رحمة الله تعاىل التـي نراها يف 

أنفسنا ومن حولنا.

ويف البداية رضب املثََل بما يبهرنا من 

مظاهر حلمه سـبحانه عنـا. ورحمته 

الواسـعة بنا، ونحن يف مرحلة الطفولة، 

بـل حتـى قبـل ذلـك، ولفـت النظـر إىل 

نعمـة األمومـة كنعمـة عامـة تجدها 

حتى يف أوسـاط املخلوقات املتوحشـة، 

ـِهيُْد الَقاِئـُد -ِرْضـَواُن اللـِه  يقـول الشَّ

َعَليْـِه-: «أنثى التمسـاح التـي ليس لها 

ِحْجر تحتضن صغارهـا فيه، أين تضع 

صغارهـا؟ يف فمهـا، ذلك الفـم املمتلئ 

فيـه  طويـل  فـم  الرهيبـة،  باألسـنان 

مواشـري من األسـنان فتحمـل أوالدها 

برفق وشـفقة فـوق أسـنانها الرهيبة 

املفرتسـة، فيحس بالطمأنينة، ويحس 

باالرتيـاح فـوق تلـك األسـنان، التي لو 

رآهـا واحد منـا عن بُْعد لـوىل هاربًا من 

بشـاعتها! ال تحاول أن تطبق فَمها عىل 

صغارهـا، تطبـق فمهـا بالشـكل الذي 

فقط يمسـك صغارهـا. الرحمـة حتى 

داخل الفم املمتلئ باألسـنان املفرتسـة 

البشـعة الشـكل، الكثرية العدد». وعىل 

الَقاِئـُد  ـِهيُْد  الشَّ يطلـب  النسـق  هـذا 

-ِرْضـَواُن اللـِه َعَليْـِه- منـا أن نتأمل يف 

مظاهـر رحمة اللـه بنـا يف حياتنا، وما 

أكثرها!

إن هذه القاعدة مهمة يف حماية الدين 

الصايف، أَو عالجه، وهي من أقوى األدوات 

التي يمكن أن نستخدمها هنا عالج أكثر 

الحاالت انغماسـاً يف عبوديتها لذاتها أَو 

ألي أحد مـن دون الله، حيـث إن مجال 

التفكـر يف رحمـة الله يف حياتنا واسـع 

جـدا، ومداه قد يصل بك إىل أن تسـتحي 

من الله وتخجـل، ومن ذلك ما يمكن أن 

نلحظـه يف جانـب الهدايـة الترشيعية، 

ِهيُْد الَقاِئُد -ِرْضَواُن اللِه َعَليِْه- يقول الشَّ

: «مظاهر رحمته بنا واسـعة جًدا حتى 

يف ترشيعه لنا، يرشع لنا ما هو رضوري 

بالنسـبة لحياتنـا أن نسـري عليه، حتى 

وإن لم يكن هنـاك من ورائه ال جنة وال 

نـار»، ومن املفارقة العجيبة التي يمكن 

أن نصـل إليها من خالل التأمل يف رحمة 

اللـه يف الهداية الترشيعيـة ما يتجىل لنا 

من حقيقـة أنه تعاىل أرحم بنا حتى من 

ـِهيُْد الَقاِئُد -ِرْضَواُن  أنفسـنا، يقول الشَّ

اللـِه َعَليِْه-: «فها هو اإلنسـان لم يقدر 

أن يضع القوانني التي تنظم شـؤونه يف 

الحيـاة اليوميـة، يف حـني أن منهج الله 

ورشيعته السـماوية قدمـت ُكّل ما فيه 

الخري واملصلحة لنا دائماً».

أبســاٌد سةغئــئ يف طزاعــر الرتمــئ 
اإللعغئ:

وأكثـر عجباً من ذلك كلـه هو أن الله 

قد وعد عباده أنهم إذا سـاروا عىل هديه 

سـيمنحهم  فإنـه  بترشيعـه  والتزمـوا 

النعيـم العظيم، هـذه رحمة عظيمة، ال 

سـيما حني نعرف بأننا أصحاب املنفعة 

مـن قبل ومـن بعد، ولن نجد شـيئا من 

املنفعة يتصل بالله سبحانه، فلم يرشع 

اللـه تعاىل لنـا األحكام ملجـرد التعبّد له 

فقط، حيث إن من املستحيل أن تستقيم 

حياة البرش بدون هـدى الله، ونحن من 

سـننال املنفعـة ومع ذلـك يكافئـا الله 

بنعيـم عظيم عىل التزامنـا بهديه، وهذا 

مـن أعظم مظاهر الرحمة اإللهية، التي 

ال نرى لها مثيال يف واقعنا مع أي طرف.

ِهيُْد الَقاِئُد -ِرْضَواُن اللِه  وملا يصل الشَّ

َعَليِْه- إىل قمـة مظاهر الرحمة اإللهية، 

بل يسـري بنا إىل مـا ال يمكن أن نتوقعه، 

حيـث إن الله تعاىل قد يبـادر بالتوبة إىل 

عباده املسـيئني إليه من أجل أن يتوبوا، 

يقول -ِرْضـَواُن اللِه َعَليْـِه-: «قد أعتذُر 

إىل شـخٍص أسـأت إليه، مـاذا يمكن أن 

يعمـل يل بدل اعتذاري إليه؟ سـيقول يل: 

[جاهك عىل الرأس يا رّجال، وكانت زّلة 

وانتهت، ونحن اخوة من اآلن فصاعداً]. 

أليس هذا ُكّل ما يمكن أن يعمله شخص 

يحرتم وصولك إليه لتعتذر من زلة بدرت 

منك نحوه؟ أما الله فهو يتوب عليك، بل 

هـو أحيانًا - ومع بعض عباده - يحاول 

هو أن يتوب عليهم أوًال ليتوبوا {ثُمَّ تَاَب 

َعَليِْهـْم ِليَـتُوبُوا}»، وهنـا كما يف الحالة 

السـابقة، فكما أن املنفعـة ال تنال الله 

وإنمـا تنالنـا نحـن، فاملرضة مـن هذا 

التقصري واإلسـاءة لن تنـال الله، وإنما 

تنالنا نحن، ومع ذلك تأتي هذه املعاملة 

اإللهية لهـذا العبـد الضعيـف الجاهل، 

لتقـف حـني تتأمل مندهشـا مـن مدى 

الرحمة اإللهية التي أحاط بها اإلنسان.

هـذا فيما يخـص املقارنـة بني مدى 

املـرء  رحمـة  وبـني  اإللهيـة  الرحمـة 

نفسه بنفسـه، ويف قمة لحظات التأمل 

ستشـعر من أعماقك بمـدى رحمة الله 

بـك، ومدى ُقربك منه، ومقـدار إمكانية 

التغيري يف هذه الحياة.

 جسُئ طةاقت السمض الخالح 
مـن مظاهـر الرحمـة اإللهيـة مما 

يمكـن أن نلتفت إليـه يف جانب املجاالت 

التـي فتحهـا اللـه أمامنا، حيـث تتعدد 

الصالـح  العمـل  يف  املجـاالت  وتتنـوع 

أمامنـا، وتوضـع يف طريقنـا الكثري من 

الفرص السهلة املنال، والتي باستغاللها 

يمكـن لنا أن نخترص الكثـري من الجهد 

والوقـت يف تحصيل األعمـال الصالحة، 

ِهيُْد الَقاِئُد -ِرْضَواُن اللِه َعَليِْه- يقول الشَّ

: «يفتح مجاالت واسـعة، ويفتح أبوابًا 

واسـعة: يف خالل اليـوم أوقـات معينة 

فيها صلوات يُضاِعـف فيها األعمال. يف 

خـالل األربعـة والعرشين سـاعة هناك 

وقـت متأخر يف ثلث الليل اآلخر يضاعف 

فيـه األعمـال والحسـنات أكثـر. هناك 

داخـل األسـبوع يـوم واحـد يضاعـف 

فيـه الحسـنات وهـو يـوم الجمعة، يف 

نفس هذا اليوم سـاعة واحدة يضاعف 

فيها األجر أكثر. يف السـنة هناك شـهر 

يضاعف فيه الحسـنات أكثر إىل سبعني 

ضعًفـا، ويف نفـس الشـهر ليلـة واحدة 

يضاعف فيها الحسنات آالف األضعاف، 

للزمـن،  بالنسـبة  هكـذا  الَقـْدر،  ليلـة 

تعـود بالنسـبة لألماكن فيفتـح نفس 

الـيشء. أماكـن معينـة تكـون العبادة 

فيها أفضل: املسـاجد، املساجد متعددة 

هناك مسـاجد العبادة فيهـا أفضل من 

العبـادة يف املسـاجد األخـرى، املسـجد 

الحرام ومسـجد رسـول اللـه (صلوات 

الله عليه وعىل آله) واملسجد األقىص. يف 

داخل املسجد الحرام بجوار الكعبة تبدو 

الحسنات أكثَر وتضاعف أكثر».

ـِهيُْد الَقاِئُد -ِرْضَواُن اللِه  ورضب الشَّ

َعَليْـِه- لنا امَلثَـَل حتى يف الجانـب املايل، 

فمـن الـذي يمكـن أن يكون لـه القدرة 

عـىل أن يضاعـف لـك ما تقدمـه له من 

مالك عىل سـبيل االستثمار إىل سبعمائة 

ضعـف أَو أكثر، هذا هو مـا يقدمه الله 

لـك يف جانب اإلنفاق يف سـبيل الله، وكل 

هـذا وغريه من مظاهـر الرحمة اإللهية 

تجمـع املرء يقف خجـالً أمام الله، فمع 

َ سبَب  ُكّل هذا ال يسـتطيع املرء أن يفرسِّ

بُعده عن الله سبحانه وتعاىل، وإعراضه 

عن هدايته.

وللدرس بقية..

يف مراحـل الرصاع مع أعـداء اللـه تحُصُل حالة 

خوف، أليسـت طبيعية يف الرصاع عند البرش كبرش 

يحصل خوف ونقص من األموال واألنفس والثمرات 

أليسـت هذه تحصل؟ لكن املؤمنني أنفسهم عندما 

يمرون بأشـياء من هـذه تعطيهم تجلـدا تعطيهم 

صـربا، وعندمـا تكون هي مـن جهة الله ُسـبَْحانَُه 

َوتََعاَىل تكون إيَجابية أيضاً يف نفس الوقت إيَجابية، 

فيجب هنـا أن تصرب، تصرب لتنجـح يف هذا االبتالء 

اإللهي الذي يعطيك يف نفس الوقت تجلدا. 

[سورة البقرة الدرس الثامن ص: 10]

أحيانـاً تأتي بعُض الصعوبـات تكوُن هي تعتربُ 

مـن أهم األشـياء لإليَجابيات التـي بعَدها، ويكوُن 

لبعض األعمال التي تبدو صعبًة، أَْو بعض املشاكل 

التـي تعرتض الناس أحيانا يكون لها أثر كبري جداً 

يف نفوسهم وبالنسبة للعمل الذي ينطلقوا فيه. 

[آيات من سورة الكهف ص: 17]



قد يكـوُن اإلنَْسـاُن بطبيعته يعجبُه يـرى كثرياً 

كثـرياً.. ال، لتكـن مركزاً عـىل الطيـب وأنت تحول 

الكثري هـذا إىل طيب، وتكـون توجيهاتك أن تحول 

الناس إىل طيبني بما تعنيه الكلمة، لكن ال تعتقد أن 

املسـألة مرتوكة - عندما يقول: ال يسـتوي الخبيث 

والطيـب - سـيميز الخبيث من الطيب، هذه سـنة 

إلهية، وتأتي بعضها من داخل االبتالءات، هذا خرج 

من هنا، وهذا خرج من هنا. 

[سـورة املائـدة الـدرس الثالـث والعرشون 

ص:27]
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شخائض املصاوطئ تئارُك سمطغئ الطسظ الئطعلغئ يف 
الصثس املتاّطئ

السغث ظخر اهللا غُردُّ سطى دساغات الشرب: أظفغ بحضض 
صاذع وجعَد طصاتطني وخرباء طظ تجب اهللا يف أوضراظغا

طظاوراُت الظاتع تصُاُض افطرغضغني

 :  طاابسات 

أُصيب مسـتوطٌن «إرسائييل»، أمس السبت، 
يف عمليـة طعن نّفذها شـاب فلسـطيني قرب 

مفرق الثوري بالقدس املحتّلة. 
وذكر شهود عيان أن قوات االحتالل أطلقت 
الرصاص عىل منفـذ العملية مما أَدَّى إلصابته 

بجراح خطرة. 
وشـهدت املنطقـة وجـوًدا مكثّـفـا لقوات 
االحتالل ومركبات اإلسـعاف اإلرسائيلية عقب 
العمليـة، كما أجـرت قوات االحتـالل عمليات 
بحث يف محيط مكان عملية الطعن، وتعد هذه 
العملية الخامسـة التي تنفذ يف القدس املحتّلة 

خالل الشهر الجاري. 
من جانبها، باركت الفصائل الفلسـطينية، 
أمـس السـبت، عملية الطعـن البطوليـة التي 
نفذها أحد الشـبان يف القـدس املحتّلة، معتربًة 
أن «العمليـة تدل عىل تصاعـد الفعل املقاوم يف 

ُكـّل املدن املحتّلة». 
وقالت حركة حماس: إن «العملية البطولية 
يف القـدس املحتّلـة ضـد جنود االحتـالل، تأتي 
للتأكيد عـىل تصاعد الفعل املقاوم يف ُكـّل املدن 
املحتّلة، وأن املدينة املقدسة ستظل تقاتل حتى 
انتزاع حريتها وطرد الجيش املحتّل واملستوطن 

املغتصب لها». 
وبينـت حمـاس، أن «روح التضحيـة التـي 
ترسي يف شـبابنا هي الضمـان األكيد النتصار 
ثورتنا املباركة عىل املحتّل الصهيوني»، معتربة 
ً أن «هـذه الثـورة لـن تتوقـف أَو ترتاجع حتى 

تحقيق أهداف شعبنا بالتحرير والعودة». 
ومـن جانبهـا، باركـت لجـان املقاومـة يف 

فلسـطني عمليـة الطعـن يف مدينـة القـدس 
ونعتربهـا الـرد الـرادع ملواجهة جرائـم العدّو 

ومستوطنيه بحق أرضها وأبناء شعبنا. 
وتجدر اإلشارة إىل أنُه ويف السابع من مارس 
الجاري، استشـهد الشـاب عبد الرحمن جمال 
قاسـم (23 عامـا)، برصاص قـوات االحتالل، 
بعـد تنفيـذه عملية طعـن يف سـوق القطانني 
بالبلدة القديمة يف القدس املحتّلة أسـفرت عن 

إصابة جنديني لالحتالل. 
وسـبقها بيومـنْي استشـهاد الشـاب كريم 
جمال قواسـمي خالل تنفيذه عملية طعن عىل 
أبواب املسـجد األقـىص املبـارك، وكذلك ارتقى 
الفتـى يامن نافـز جفال، خـالل مواجهات يف 

بلدة أبو ديس. 
ورصـد تقريـر فلسـطيني دوري ارتفاعـاً 
ملحوًظـا يف أعمـال املقاومـة ضـد االحتـالل 
الصهيوني يف الضفة الغربيـة والقدس املحتّلة 
خالل شـهر فرباير املايض، تنوعت بني عمليات 
ورشـق  مسـلحة  واشـتباكات  نـار  إطـالق 

بالحجارة والزجاجات الحارقة. 
ووثّـق التقريُر الصادُر عـن مرَكِز معلومات 
فلسـطني «معطـى»، استشـهاَد 6 مواطنـني 
وإصابـة 719 بجراح مختلفـة، فيما بلغ عدد 
عمليـات املقاومـة 835 عمليـة، أصابـت 27 
يف  بينهـم 14  إرسائيليـاً،  ومسـتوطناً  جنديـاً 

القدس املحتّلة. 

 :  وضاقت 

نفى األمنُي العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نرص الله، أمس األول، 
مشاركَة مقاتيل الحزب يف الحرب الروسية - األوكرانية. 

وقال السـيد نرص الله يف بياٍن له: «أنا أنفي بشكل قاطع وجود مقاتلني 
وخرباء من حزب الله يف أوكرانيا يقاتلون إىل جانب القوات الروسية». 

َوأََضـاَف السـيد نرص اللـه، «لم يذهب أحٌد من حـزب الله ال مقاتل وال 
خبري إىل هذه الساحة أَو أية ساحة من ساحات هذه الحروب». 

وتابـع، «يجـب أن نطالَب الدولـة اللبنانيـة والحكومة بتشـكيل هيئة 
طوارئ؛ ألَنَّ تداعياِت الحرب وصلت إىل لبنان واملنطقة». 

ويأتـي ذلـك، رداً عىل ما قالتُه هيئـة األركان األوكرانية ووسـائل إعالم 
غربية: إن «روسـيا اسـتعانت بنحو ألف مقاتل من سوريا وفصيل «حزب 

الله» اللبناني؛ للزج بهم يف املدن األوكرانية». 

 :  وضاقت 
أعلن رئيُس الوزراء النرويجي، أمس السـبت، أن أربعَة جنوٍد 

أمريكيـني ُقتلوا يف حـادث تحطم طائـرة أمريكية، يف بلدة 
نرويجيـة يف الدائـرة القطبية الشـمالية خـالل مناورة 

للناتو ال عالقة لها بحرب أوكرانيا. 
وغـّرد رئيـُس الـوزراء النرويجـي، جونـاس غار 
سـتوير، أن الجنـود لقوا مرصعهـم يف حادث تحطم 
الطائرة، مساء الجمعة، وال يزال السبب قيد التحقيق. 

وأوضحت القوات املسـلحة النرويجيـة أن الطائرة 
من طراز V-22B Osprey تابعة لسـالح مشاة البحرية 

األمريكية. 
وذكـر بيـان أن الطائرة كانـت يف طريقها شـماًال إىل بودو، 

َحيُث كان من املقّرر أن تهبط قبل السـاعة 6 مسـاًء بقليل يوم الجمعة، 

َوأََضــاَف أن «الطائرة، تحّطمـت يف جريتيدالني يف بيارن جنوب بودوي، 
َحيـُث يضم طاقمهـا أربعة أفراد، كانـوا يف مهمة تدريبيـة يف مقاطعة 

نوردالند» يف شمال النرويج». 
بدورها، اعرتفت مشاة البحرية األمريكية يف تغريدة عىل 
«تويـرت» بالحادث قائلـة: «يمكننا تأكيـُد وقوع حادث 
يتعلق بطائرة أوسـربي التابعة لسالح مشاة البحرية 
األمريكيـة MV-22B»، وأوضحت أن «سـبب الحادث 
قيد التحقيق، وسـيتم توفري تفاصيل إضافية حسب 

توفرها». 
يشـار إىل أن هذه املناورات تضّم هذه السـنة حوايل 
30 ألف جندي و220 طائرة و50 سـفينة من 27 دولة، 
والالفت فيها مشـاركة ُكـلٍّ من فنلندا والسـويد من غري 
األعضـاء يف الناتو، وهـي كانت قد بـدأت يف 14 مارس الحايل 

وتنتهي يف األول من أبريل املقبل». 

طؤاُت املساعذظني 
الخعاغظئ اصاتمعا افصخى 

خقل افجئعع الفائئ
 :  طاابسات 

اقتحـم نحـو 682 مسـتوطناً صهيونيـاً باحـاِت 
املسـجد األقىص املبارك يف القدس املحتّلـة، وانتهكوا 

ُحرمتَه، خالل األسبوع الفائت. 
وبحسب التقارير األسـبوعية، َفـإنَّ «املستوطنني 
نّظموا خالَل االقتحامات جوالٍت استفزازيًة يف باحات 
األقىص، وأدوا طقوًسـا تلموديـًة يف املنطقة الرشقية 

قرب باب الرحمة، بحماية من رشطة العدو». 
وأَشـاَرت إىل انتهاِك املسـتوطنني لُحرمة املسـجد، 
يومـي األربعـاء والخميـس، مـن خـالل صلواتهـم 
أَو  «املسـاخر»  عيـد  يسـمى  فيمـا  يف  واحتفالهـم 
«البوريم»، وتلقيهم رشوحات عن «الهيكل» املزعوم. 
ولفتـت إىل أن «عـدداً منهـم اقتحمـوا املسـجَد بـ 
«لباسـهم التوراتي»، وأدوا طقوَسـهم وصلواتهم يف 
املنطقـة الرشقية وعند باب السلسـلة، ويف ُكـّل مّرة 
كانت تظهر فيها قبة الصخرة املرشفة بشكل جيلّ». 
مجموعـات  فيـه  اقتحمـت  الـذي  الوقـت  ويف 
املسـتوطنني األقـىص، َفــإنَّ رشطة العـدّو ضيّقت 
عـىل دخول املصلـني ووصولهم إليه، عرب تفتيشـهم 
واحتجـاز ُهــِويَّاتهـم، واعتقـال آخريـن ومـن ثُّم 

إبعادهم عنه. 
واألسـبوع املايض، اعتقلـت قوات العدّو حارسـاً 
للمسـجد، عقَب اقتحام منزله، واقتياده للتحقيق يف 

أحد مراكزها لعّدة ساعات. 
ولفتـت مصـادُر محليـة إىل أن قـواِت االحتـالل 
اعتقلت خالل األسـبوع املنرصم، 3 ُشبَّاٍن وفتاًة أثناء 
تواجدهـم يف األقـىص، فيما أبعدت شـابني ومرابطة 

عنه. 

اقتاقل افطرغضغ غظُصُض 
آلغات وطسثات سسضرغئ 
طظ جعرغا باّتةاه السراق

 :  وضاقت 

الً  أخرجت قواُت االحتالل األمريكي رتالً محمَّ

بآليـات ومعدات عسـكرية مـن قاعدتها بريف 

الحسكة إىل شـمال العراق عرب معرب الوليد غري 

الرشعي. 

ونقـالً عن مصادَر محلية مـن ريف اليعربية 

شمال رشق الحسكة قولها: إن «رتالً مؤلفاً من 

52 آليـة بينها ناقالت مغطـاة محملة بمعدات 

عسـكرية وشـاحنات تابعـة لقـوات االحتالل 

األمريكـي يرافقها عـدٌد من املدرعـات خرجت 

من األرايض السـورية صبـاح اليوم واتجهت إىل 

شمال العراق». 

ورّجحـت املصـادر أن تكـوَن تلـك اآلليـاُت 

واملعـداُت معطوبـًة جـراء تعرُِّضهـا لهجمات 

خـالل الفـرتات املاضيـة يف ظـل انتشـار أنباء 

تناقلتها مصـادُر إعالميٌة متنوعـة ٌعن تعرض 

قواعـد لالحتالل األمريكي يف الجزيرة السـورية 

لهجمات بالقذائف خالل الشهر الجاري. 

وأخرجت قواُت االحتـالل األمريكي يف الثالث 

عـرش من الشـهر الجاري رتالً من 65 شـاحنة 

وصهريجاً محملة بكميـات من القمح والنفط 

املـرسوق إىل األرايض العراقية عـرب معرب الوليد 

غري الرشعي أقىص الريف الرشقي للحسكة. 
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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:

ضطمئ أخغرة

أعثاُف الثسعة والاساذغ الحسئغ
جظث الخغادي  

 

الرسـمي  اليمني  الرَّدُّ  جاء 
ملواقـف  َوملبيًـا  ا  موضوعيّـٍ
الشـارع اليمنـي عـىل دعوة 
النظام السعودّي املقدمة عرب 
مجلـس التعـاون الخليجـي 
السـتضافة ما أسموه بحوار 

األطراف اليمنية يف الرياض. 
ـَن هذا الرَّدُّ  وبقدر ما تضمَّ
اليمنية  بالخيـارات  التذكـريَ 
العريضـة  عناوينهـا  يف 
َوالربوتوكوالت التي يجُب أن تُتَّبَــَع قبل أي حوار كداللة 
عىل حسـن نوايا الداعـي له، وكإجـراءات متَّبعٍة لجدية 
ونجـاح أي حوار، فقد كشـف الـرد اليمني أمـام الرأي 
العام املحيل والدويل مضامني هذه الدعوة املقنعة بغالِف 

السالم َوامللغومة باستمرار تصديرها للمفاهيم 
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