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ثابتة قضايا  على  مساومة  ال 

وراءهم: ومن  العدوان  لقوى  القحوم 
مـــمـــاطـــلـــتـــكـــم  مـــــــع  الـــــــوضـــــــع  بــــــقــــــاء 
إضـــــــــــــعـــــــــــــاف  ومـــــــــــــحـــــــــــــاولـــــــــــــتـــــــــــــكـــــــــــــم 
خـــــــــاســـــــــر رهـــــــــــــــــــــــــــان  الـــــــــــــــــــداخـــــــــــــــــــل 

ميون وجزيرة  الغربي  الساحل  في  السودان  مرتزقة  بنشر  القادم  لتصعيده  يمهـّد  ميوناالحتالل  وجزيرة  الغربي  الساحل  في  السودان  مرتزقة  بنشر  القادم  لتصعيده  يمهـّد  االحتالل 

    

العجـــري: أي تصعيـــد اقتصادي للعـــدو  إعاقة وتوجـــه معاكس لجهود الوســـاطة

دراجئ: أزطات السالط راعظًا طرتئطئ باتعل شغ اصاخاد الصطإ افوتث

ــات طـــظ الــتــروب ــا ــص أطــرغــضــا ت

712



2
األربعاء والخميس

العدد

4 جمادى اآلخرة 1444هـ..
28 ديسمرب 2022م

(1555)
أخبار 

ظاذُص الختئ: تتالُش السثوان غصُش وراء اظاحار 
الضبري طظ افطراض وافوبؤئ يف الغمظ

بظ تئاعر: عظاك تتثغاٌت ضئرية غفرضعا تتالُش السثوان 
سطى الضعادر الطئغئ املاثخخئ

شغما الماعضض غضحش سظ وجعد أضبر طظ 3000 ذفض غمظغ طخاب بالاحععات الصطئغئ:

 : خظساء
أّكـد رئيـُس الـوزراء الدكتور عبدالعزيـز بن حبتور، 
َم العلمي  أن تحالـَف العـدوان ال يمكنُه أن يحـاِرصَ التقدُّ

واملعريف للكوادر الطبية يف بالدنا. 
جاء ذلـك خالل مشـاركته، أمس الثالثـاء، يف املؤتمر 
العلمي الخامس للمركز العسـكري ملـرىض القلب، الذي 
نظمتـه دائرة الخدمات الطبية العسـكرية ومركز القلب 

املفتوح بالعاصمة صنعاء. 
ويف املؤتمـر أوضـح بن حبتـور، أن اليمـن يعاني من 
قلة الكـوادر املتخصصة يف مجال القلب، وهناك تحديات 
كبـرية يفرضهـا تحالـف العدوان عـىل الكـوادر الطبية 
املتخصصة، مثمناً املشاركات العلمية من خارج الوطن. 
وأَشـاَر رئيـس الـوزراء إىل أن رحـالت السـفر للعالج 
املحـدودة ونحو وجهة واحدة عرب مطـار صنعاء ال تفي 
بالحاجـة املاسـة للتخفيـف مـن معاناة مـرىض القلب 

للعالج.
وقال رئيس حكومة اإلنقـاذ الوطني: «إن اليمن وهو 
يعيـش عامـه الثامـن يف ظل العـدوان والحصـار، يثبت 
الـكادر الطبـي والصحـي يف اليمـن جدارتـه يف التعامل 
مع أرواح وأجسـاد البسـطاء اليمنيني بتقديم الخدمات 

الطبية والصحية الجيدة». 
وعىل الصعيد السيايس ومستجدات الساحة الوطنية، 
لفت بن حبتور إىل أن أبناء الشـعب يعيشون العام الحايل 

مع بداية مالمح أولية للسـالم الذي ينشـده أحرار اليمن 
ومعهم القيادة الثورة ممثلة بقائد الثورة السيد عبد امللك 
بـدر الدين الحوثـي، الذي يحرص عىل توفـري احتياجات 
الشعب اليمني من مرتبات وفتح مطارات ورفع الحصار 
عـن املوانـئ والتـي تعد مطالـب مرشوعة لكافـة فئات 

الشعب اليمني. 
وجـّدد بـن حبتور التأكيـد عىل ثبات املوقـف الوطني 
يف مواصلـة معركة التحـّرر حتى نيل الحريـة والكرامة 
واسـتعادة ُكــّل الحقـوق املنهوبـة التي يعمـل تحالف 

العدوان جاهداً ملصادرتها. 
مـن جانبه قال وزير الصحـة الدكتور طه املتوكل: إن 
اليمن يشـهد ارتفاعاً يف إعداد مرىض التشوهات القلبية 
بنسـبة إصابة وصلت ألكثر من 3000 طفل مصاب وهم 

بحاجة للسفر للعالج. 
َوأََضــاَف «ال يمـر شـهر إال وأُقيـم مؤتمـر علمي يف 
تخصـص معـني مـن األمـراض ملواكبـة ُكــّل جديـد»، 
مبينًا أن العدوان يُمارس أبشـع صور وأشـكال الحصار 
بمنـع دخول التجهيزات الطبية واألدوية وسـفر املرىض 
للخـارج، ما جعل الكـوادر الطبيـة والصحيـة يف اليمن 
تبحـث عـن بدائل مـن خـالل إقامـة مؤتمـرات علمية 

متخصصة لالرتقاء بالقطاع الطبي يف اليمن. 
وتابـع الوزير املتوكل حديثه بالقول «ناشـدنا وطوال 
سـنوات منظمات األمم املتحدة للسـماح بإدَخال أجهزة 
عالج مرىض القلب والتشـوهات الجنينية ولم يسـتجب 
أحـد، الفتاً إىل أن تحالف العـدوان يمنع إدَخال الكثري من 

األصناف الدوائية التخصصية ألمراض القلب واستريادنا 
لها من الرشكات الدوائية العاملية». 

وشّدد وزير الصحة عىل أهميّة استمرار تنمية قدرات 

الكوادر الصحية يف كافة التخصصات، موضًحا أن العالم 
يشـهد حـراكاً مكثّـفاً ملعالجـة وتطوير عـالج أمراض 

القلب واألوعية واألمراض العضوية. 

 : خظساء
كشـفت وزارُة الصحـة العامـة والسـكان، 
أمس الثالثاء، عن وقوِف وراء العدوان والحصار 
الذي تتعرَُّض له بالُدنا منذ 8 سنوات متواصلة، 
وراء انتشار الكثري من األمراض واألوبئة بشكٍل 

مبارش. 
وقال ناطق وزارة الصحة نجيب القباطي، 
يف ترصيحاٍت، أمس، بمناسـبة اليوم العاملي 
لألوبئـة، إن إحصائيـات األمـراض الوبائيـة 
جميـع  يف  2022م  الحـايل  العـام  خـالل 
املحافظـات بلغت قرابـة 4.5 مليون مصاب 
بينهـم 686 حالة وفـاة، موضًحـا أن بالدنا 
تعرضـت لعـدوان وحصـار جائر تسـبب يف 
انتشار الكثري من األوبئة بشكٍل مبارش طوال 
السنوات املاضية، مبينًا أن العدوان استهدف 
ة بالرتصد  املراكـز الصحية ومراكزنـا الَخاصَّ
الوبائـي واملكافحـة لألوبئـة ومنـع دخـول 

أصناف من املحاليل. 
وأَشـاَر ناطق الصحـة إىل أن جرائم العدوان 
طالت مراكز مكافحـة املالريا ومعالجة حاالت 
الكولـريا إىل جانب اسـتهداف الكـوادر الطبية 
واإلسـعافية، الفتـاً إىل أن تحالف العدوان يمنع 
واملسـتلزمات  املحاليـل  مـن  أصنافـاً  دخـول 

واألجهزة الطبية ووسائل مكافحة األوبئة. 
ونّوه القباطي إىل أن العدوان ال يزال ُمستمرٍّا 
يف منـع وصول السـفن التـي تحمل شـحنات 

األدويـة رغـم خضوعهـا للتفتيـش القـرسي 
وما يسـمح بوصولـه من األدوية يصـل بحالٍة 
سـيئة نتيجة سـوء التخزين، مؤّكــداً أن املياه 
غري الصالحة من أهم أسـباب انتشـار األوبئة، 
ُمضيفـاً أن املواطنـني يرشبـون امليـاه امللوثـة 
يف بعـض املناطـق نتيجـة اسـتهداف العدوان 

ة بالرشب.  ملشاريع املياه الَخاصَّ
َوأََضـاَف ناطق الوزارة أن سـيطرة العدوان 
عىل موارد الدولة من النفط والغاز جعل حكومة 
اإلنقـاذ عاجزة عن توفري املوازنات التشـغيلية 

لربامج مكافحة األمراض والرتصد، داعياً األمم 
املتحـدة باملصداقيـة فيما ترفعه من شـعارات 
ام عامليـة وأن تمارس دورها  ومـا تعلنه من أَيـَّ
اإلنساني يف وقف العدوان ورفع الحصار، داعياً 
إىل دخول جميع احتياجات مكافحة األوبئة من 

األدوية واملستلزمات الطبية دون تأخري. 
اسـتمرار  ورغـم  أنـه  إىل  القباطـي  ولفـت 
العدوان والحصار، فقد أنشأت الوزارة برنامجاً 
للرتصـد التكامـيل واإلنـذار املبكـر اإللكرتوني 

ألمراض ما يسمى اإليديوز

طتاشُر سثن جّقم غئثي 
اجاسثاَد خظساء قجاصئال 

التاقت اَملرضغئ الترجئ طظ 
املتاشزات املتاّطئ

 : خظساء
أشـاد طـارق سـّالم -محافظ 
عـدن يف حكومة اإلنقاذ الوطني-، 
باملوقف اإلنسـاني لوزارة الصحة 
التي أبدت اسـتعدادها السـتقبال 
املستشـفيات يف العاصمة صنعاء 
الحاالت املرضية الحرجة من عدن 
والرشقية  الجنوبية  واملحافظـات 
املحتّلة، كواجٍب وطني وإنسـاني 
تجاه هذه الحاالت التي تعاني من 
املـرض نتيجة انعـدام اإلْمَكانيات 
يف  الخدمـات  وانعـدام  الصحيـة 

مناطق سيطرة االحتالل. 
الثالثـاء،  أمـس  ترصيـٍح،  ويف 
قال املحافظ سـالم: «كّل الشـكر 

واالمتنـان لحكومة صنعاء ممثلة بالدكتور طه املتوكل الذي أبلغني اسـتعداد 
وزارة الصحة بصنعاء وترحيبها يف اسـتقبال الحاالت الحرجة من املحافظات 

املحتّلة، ابتداًء بحالة الطفل من عدن الذي يعاني من الفشل الكلوي». 

تتالش السثوان غسغث ظحر طرتجصئ السعدان يف الساتض الشربغ وججغرة طغعن
اجامرارًا لطاةعغجات الممعثة لاخسغثه العاجع الصادم:

 : طاابسات
أفـادت مصـادُر إعالميٌة، أمـس الثالثاء، بـأن تحالَُف 
نَـْرشَ  أعـاَد  اإلماراتـي،  السـعودّي  األمريكـي  العـدوان 
مرتِزقتَه السـودانيني يف مناطق الساحل الغربي وجزيرة 

ميِّون املطلة عىل مضيق باب املندب. 

وقالـت املصادر: إن قـواِت االحتالل السـوداني التي 
طلـب تحالُـُف العدوان منهـا الخروَج من قاعـدة العند 
الجوية والعسـكرية بمحافظة لحج املحتّلة، تم نرشها 
وتوزيعهـا عىل عـدد من مناطق السـاحل الغربي تحت 
إرشاف الخائـن طارق عفـاش، ويف جزيرة ميون املطلة 
عىل باب املنـدب، وذلك يف خطوٍة جديدة تعزز من تواجد 
االحتـالل اإلماراتـي السـعودّي يف الجـزر القريبـة من 

مضيق باب املندب. 
وبيّنـت املصادر أن السـعوديّة هي مـن تدفع مرتبات 
ونفقات مرتِزقة وميليشـيا السودان يف اليمن التي تعمل 
تحت إرشاف تحالف العـدوان حتى اللحظة رغم تكبدها 
خسـائَر فادحًة يف العديِد من الجبهات، ناهيك عن وقوِع 
العـرشات منهم يف األَْرس، وسـط تجاُهِل الرياض بشـأِن 

مصريهم. 

الجديـر ذكـره أن تحالف العـدوان ومرتِزقتـه وّقعوا 
السـلطات  مـع  جديـدًة  اتّفاقيـًة  الفائـَت،  األسـبوَع 
السـودانية، تسعى الستقدام املزيِد من املرتِزقة، يف سياق 
ين اإلماراتي والسعودّي عىل تواُجِد املرتِزقة  ِحرص العدوَّ
السـودانيني يف اليمـن؛ بغـرض جعلهم وقـوداً للتصعيد 
القادم، وذلك عىل غرار السـنوات املاضية التي هلك فيها 

اآلالُف من السودانيني. 
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 : خاص

جـّددت صنعـاُء التحذيـَر مـن عواقـب 
أيـة إجـراءات اقتصادية يتخذُهـا تحالُُف 
العـدوان األمريكـي السـعودّي اإلماراتـي 
السـتهداف الشـعب اليمنـي، مؤّكــدًة أن 
هـذه الخطـوة ستتسـبب بإفشـال جهود 
الوسطاء ملعالجة امللف اإلنساني وستكون 

لها تداعيات كبرية. 
وقـال عضـو الوفـد الوطنـي املفاوض، 
عبدامللك العجري: إن «اإلقدام عىل أي تصعيد 
اقتصـادي ال معنى له إال إعاقة أي تقدم يف 

حلحلة امللف اإلنساني واالقتصادي».
امللـك  عبـد  السـيد  الثـورة  قائـد  وكان 
بـدر الديـن الحوثـي قـد أّكــد يف خطابه 
األخـري أن أية خطـوات تصعيدية يتخذها 
تحالـف العدوان يف الجانـب االقتصادي أَو 
العسـكري، سـتقابَل بتَحّرٍك قوي وواسع 

التأثري من جانب صنعاء. 
وأّكــد رئيس الوفد الوطنـي محمد عبد 

السـالم أن أي تصعيد اقتصادي «سـيقلب 
الطاولة» وسيؤدي إىل عواقَب وخيمة. 

وتأتـي هـذه التأكيـدات يف ظـل تزايُـِد 
مؤرشاِت وصول مفاوضات تجديد الُهدنة 
إىل نهاية مسـدودة؛ بَسـبِب تعنت تحالف 
العـدوان ورعاتـه ويف مقدمتهـم الواليات 
انخفـاض  بمقابـل  األمريكيـة،  املتحـدة 

مؤرشات تحقيق تقدم حقيقي. 
وأوضـح العجـري أن اإلقـداَم عـىل أي 
توّجـهـاً  سـيكون  اقتصـادي  تصعيـد 
اللقـاءات  وأهـداِف  لجهـوِد  «معاكسـاً 

املكثّـفة التي شهدتها األسابيُع الفائتة».
املسـتوى  رفيـع  ُعمانـي  وفـٌد  وزار 
العاصمـة صنعاء نهاية األسـبوع الفائت 
والتقـى بقائـد الثـورة ورئيـس املجلـس 
السـيايس األعـىل ورئيـس هيئـة األركان، 
ووصـف رئيس الوفد الوطني تلك اللقاءات 
بـ «املثمرة»، ُمشرياً إىل أنها تأتي استكماالً 
لسلسـلة لقـاءات ومباحثات مـع أطراف 

العدوان وأطراف دولية. 

وتتمسك صنعاء بمطالب الشعب اليمني 
املتمثلة برصف مرتبات كافة املوظفني من 
إيرادات النفط والغـاز، ورفع الحصار عن 
املوانئ واملطـارات، كخطواٍت أََساسـية ال 
مجال للرتاجع عنهـا، فيما يحاول تحالف 

العدوان ورعاته االلتفاف عىل هذه املطالب 
وفرض حالة «ال حرب وال سالم» دائمة. 

وحمل عضـو الوفـد الوطني عبـد امللك 
أيـة  مسـؤولية  العـدوان  دول  العجـري 
تداعيات قـد تنتج عن إقدامها عىل تصعيٍد 
اقتصادي جديد يسـتهدف الشعب اليمني، 
يف إشـارٍة إىل الخطـوات التـي سـتتخذها 
صنعاء للرد عىل ذلك التصعيد والتي يرجح 
أن تداعياتهـا سـتكون واسـعة ومزلزلـة 
التـي  والتحذيـرات  الرسـائل  إىل  بالنظـر 

وجهتها صنعاء خالل األسابيع املاضية. 
الورقـة  العـدوان  دول  وتسـتخدم 
االقتصاديـة كسـالٍح ضد الشـعب اليمني 
وكأَداة البتـزاز صنعـاء والضغـط عليهـا 
لتقديـم تنازالت عـىل طاولـة املفاوضات 
ولتفخيخ أية حلول، لكـن إنذارات القيادة 
الثوريـة والسياسـية والعسـكرية تؤّكـد 
بشكل قاطع أن هذا األُسلُـوب لن يؤدي إال 
إىل انفجار املشـهد بشكٍل ال تستطيع قوى 

العدوان ورعاتُها احتواَءه. 

 : خاص

أّكــد عضـُو املكتـب السـيايس ألنصار 
الله، عـيل القحوم، أن دوَل تحالُِف العدوان 
ورعاتهـا الدوليـني هم من يعرقـل جهود 
السـالم من خالل إرصارهم عىل اسـتمرار 
الحـرب والحصار وفـرض حالة الال حرب 
والال سالم، ُمشرياً إىل أن صنعاء لن تسمح 
باسـتمرار املماطلـة واملراوغـة وأن رهان 
األعداء عىل اخرتاق الجبهة الداخلية رهاٌن 

خارس. 
وقـال القحوم إن: «باب السـالم مفتوح 
ومـن يعيق ذلـك هـي أمريـكا وبريطانيا 
التـي  واإلماراتيـة  السـعوديّة  وأدواتهـم 
ترفض وقف العدوان ورفع الحصار وتلبية 
املطالب الشـعبيّة يف امللفات اإلنسانية من 
فتح املطـارات واملوانئ وتحييـد االقتصاد 
والثـروات الوطنيـة ورصف املرتبـات لكل 
مـن  اليمنيـة  الجمهوريـة  يف  املوظفـني 

عائدات النفط والغاز». 
وكان عضـو املكتـب السـيايس ألنصار 
اللـه محمـد البخيتـي أّكـد هذا األسـبوع 
أن دول العـدوان ال زالت تحـاول االلتفاف 
عـىل مطالـب الشـعب اليمني، مـن خالل 
مقرتحات لتجزئة رصف الرواتب، وهو ما 
كانـت الواليات املتحدة قـد حاولت تمريره 

سابًقا، لكن صنعاء رفضت ذلك. 
«االزدواجيـة  أن:  القحـوم  َوأََضــاَف 
األمريكية يف اليمن أصبحت واضحة، َحيُث 

تطالب واشـنطن يف أوكرانيا باالنسـحاب 
إلحالل السـالم وبالتفاوض كمبدأ أََسايس، 
لكـن يف اليمـن يختلـف املوقـف األمريكي 
االسـتعالء  منطـق  وفـرض  بـاإلرصار 
اإلجرامي واالسـتمرار يف السلوك العدواني 
وبـدون وقـف العـدوان ورفـع الحصـار 
ومعالجـة آلثـار العدوان وسـحب القوات 

املحتّلة». 
وأّكـد قائد الثورة السـيد عبـد امللك بدر 
الدين الحوثي يف خطابه األخري أن الواليات 
املتحـدة األمريكية هي العائـق الرئييس يف 
طريق جهود السـالم؛ ألَنَّها ترص عىل دفع 
صنعاء نحـو «االستسـالم» وتحرص عىل 

إبقاء اليمن تحت الوصاية والهيمنة. 
وكان الرئيـس املشـاط كشـف يف وقـٍت 
اليمـن  إىل  األمريكـي  املبعـوث  أن  سـابق 
قـام بإفشـال تفاهمات جيـدة كان قد تم 
التوصل إليهـا يف املفاوضـات التي أعقبت 

انتهاء فرتة الهدنة. 
ورد عضو املكتب السـيايس ألنصار الله 
القحـوم عىل املوقف األمريكـي مؤّكـداً أن 
«األمر يختلف يف اليمن، ويتجاوز املسـائل 
اإلنسانية؛ ألَنَّ الشعب اليمني يمتلك قضية 
عادلـة ويدافع عنها بـكل ما أوتي من قوة 
لنيل السـيادة واالسـتقالل وحل مشـاكله 
بعيًدا عن الوصاية الخارجية، فليس باألمر 
السهل التخيل عن القضايا الوطنية الثابتة 
الـذي ال مسـاومة عليهـا وال تنـازل عنها 

مهما كان ومهما يكون». 

وأّكــد قائد الثورة يف خطابـه األخري أن 
تحالف العدوان ورعاته هم املعنيون بتغيري 
موقفهـم املتعنـت؛ ألَنَّ مطالـب الشـعب 
اليمني كلهـا حقوق مرشوعـة وقانونية، 
وال يمكن الرتاجع عنها، يف رسالٍة واضحة 
بـأن ُكـّل محـاوالت الضغط عـىل صنعاء 
وااللتفاف عىل موقفها التفاويض لن تؤدَي 

إىل أية نتيجة. 
والـال  حـرب  الـال  حالـة  وبخصـوص 
سـالم التي تحاول دول العـدوان ورعاتها 
فرضها، أّكــد القحوم أن «عىل األمريكيني 
والربيطانيني وأدواتهـم أن يدركوا أن بقاء 
الوضـع الراهـن مـع املماطلـة والرفـض 
والتعنت غري ممكن، وأن عليهم أن يتحملوا 

النتائج». 
َوأََضــاَف أن دول العـدوان «مخرية بني 

السـالم العادل واالعتبار واالسـتفادة من 
تجارب التاريخ والحارض وعظمة الشـعب 
والجغرافيـا وهـو الغالـب يف النهاية أَو أن 
تتحمل تكلفة ال تستطيع تحملها يف أمنها 

واستقرارها». 
ووّجهـت صنعـاء خالل الفـرتة املاضية 
العديـَد من الرسـائل الواضحـة واملبارشة 
ورعاتـه،  العـدّو  تعنـت  تداعيـات  حـول 
وأّكــدت أن أيـة خطـوات تصعيدية يقدم 
أَو  االقتصـادي  امليـدان  يف  العـدّو  عليهـا 
العسـكري سـتقلب الطاولة وستفيض إىل 

عمليات واسعة التأثري. 
وأّكـد القحوم أن «رهانات دول العدوان 
عىل نخـر الجبهـة الداخلية هـي رهانات 
خـارسة فالشـعب يعـي خطـورَة املعركة 
ويعرف العدّو الحقيقـي لليمن ويعرف أن 
األمريكيني وأدواتهم يقفـون وراَء املعاناة 

جراء استمرار العدوان والحصار».
َة فعل الشعب اليمني تجاه  وأوضح أن َردَّ
غطرسـتَهم  األعداء «سـتكرس  مؤامـرات 

وتفشل مؤامراتهم». 
اليمنـي  الشـعب  «بعظمـة  وأضـاف: 
أبطـال  مـن  ورجالـه  قيادتـه  وعظمـة 
الجيـش والقوى األمنيـة وتعاظم القدرات 
العسـكرية وباإلجمـاع الوطني ستفشـل 
وأدواتهـم  األمريكيـني  مؤامـرات  ُكــّل 
القذرة الراميـة الحتالل البلد ونهب ثرواته 
والسـيطرة عليهـا وخلق وإثـارة النعرات 

املناطقية واملذهبية والعنرصية املقيتة». 

تقارير

تّمض دوَل السثوان طسآولغَئ الاثاسغات:

 رعاظات افسثاء سطى إضساف الةئعئ الثاخطغئ خاجرة والحسإ الغمظغ جغتئط ُضـّض طآاطراتعط

السةري: أي تخسغث اصاخادي لطسثو جغفحض جععد 
طسالةئ املطش اإلظساظغ

الصتعم: دول السثوان ورساتعا غسرصطعن السقَم 
وخظساُء لظ تصئَض باجامرار املماذطئ 
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 : إب
امتداداً لسلسلة املواقف املرشفة التي يقودها عدد من 
األحرار بقيادة عضو املجلس السـيايس األعىل محمد عيل 
الحوثـي وقيادات السـلطة املحلية بمحافظـة إب، أنهى 
صلـح قبيل بمحافظة إب، أمـس، قضية قتل بني أرستي 
العمراني والشـعوري من مديرية حبيش وقعت قبل ١٢ 
عامـاً وراح ضحيتها ثالثة أشـخاص وإصابة أربعة من 

األرستني. 
ويف الصلح القبـيل الذي تقّدمه محافظ إب عبدالواحد 
صـالح وعضو مجلس الشـورى طـارق املفتـي ووكالء 
املحافظـة عبدالحميد الشـاهري وراكان النقيب وجمال 
الحمريي، أعلن أولياء الدم من آل العمراني وآل الشعوري 
التنـازل لبعضهم البعض لوجه الله وترشيفاً للحارضين 
واسـتجابة لدعوة قائد الثورة السـيد عبدامللك الحوثي يف 

إصالح ذات البني. 
وأشـاد عضـو السـيايس األعـىل الحوثي، باملسـاعي 
التـي بُذلت من قبل املكلفني لتقريـب وجهات النظر بني 
املتنازعني وحل القضية بطرق مرضية للجميع بعيًدا عن 
لغة القوة والسـالح، الفتاً إىل أن تلـك الجهود تكّللت بحل 

القضية وإغالق ملفها. 
ونـّوه بتفهـم الجميـع وقناعتهم لتجـاوز الخالفات 
والتنازل لبعضهم البعـض، والعمل عىل توحيد الصفوف 

ملواجهة قوى العدوان األمريكي السعودّي اإلماراتي. 
وجـّدد الحوثي دعوتـه للجميع إىل معالجـة القضايا 
املجتمعيـة بطـرٍق قانونيـة بعيًدا عـن الثـأر والعداوات 

وإقالق األمن والسكينة العامة. 
بدوره أشار محافظ إب إىل أن تالحم واصطفاف أبناء 
اليمن، أفشل مآرب قوى العدوان ومخّططاتها التدمريية 

للنيل من الوطن والتفرقة والتناحر بني أبنائه. 

وأّكــد أن إنهـاء القضيـة ليـس بغريب عـىل القبائل 
اليمنيـة التي تسـعى للوفـاق والصلح بـني املتخاصمني 

وتعزيز قيم األخوة والتسامح بني أفراد املجتمع. 
وأوضـح املحافظ صالح أن َحــّل قضايا القتل بطرق 
أخوية ومرضية للجميع تسهم يف حقن الدماء والحفاظ 

عىل األمن واالستقرار وإخماد نار الفتنة واالقتتال. 
فيما ثمن أعضاء لجنة الوسـاطة شـاكر الشـبيبي 

وسليم القحيف ومشايخ وأعيان وأبناء مديرية حبيش 
والعدين جهود عضو السيايس األعىل - رئيس املنظومة 
العدليـة العليا ومحافظ املحافظة والخريين يف معالجة 
القضية بني آل العمراني وآل الشـعوري وإغالق ملفها 
بطـرٍق مرضيـة للجميـع، وبما يسـهم يف قطـع دابر 

الفتنة. 
ويأتـي هـذا الصلح بعد أقل من ٢٤ سـاعة عىل صلح 
مماثـل يف ذات املحافظة، َحيُث قـاد محمد عيل الحوثي، 
أمـس األول االثنـني، وسـاطة أنهـت ثـأراً بـني قبيلة آل 
املعييض من مديرية حزم العدين وقعت قبل ١٢ عاماً راح 
ضحيتها أربعة قتىل وأربعة مصابني من املديرية، يف حني 
ترأس الحوثي األحد، الفائت لقاءاً موسـعاً تم فيه إعالن 
صلح شـامل يف ٨ ثارات بـني ١٦ أرسة من محافظة إب، 
حينما أعلـن أولياء دم املجني عليهم مـن أرس الحميدي 
والبعدانـي ومحمـد الزايدي والسـبل والهشـمي وأحمد 
الزايدي وشـعيب والرصيمي العفو والتنـازل عن الجناة 
مـن أرس قنـواع ومفتـاح والزايدي والسـمعويل وعوضة 
ونشـوان والجماعي والحكمي، يف قضايا القتل املتفرقة 
وإنهـاء أية خالفـات وثـارات بينهـا، فيما أّكــد أولياء 
املجنـي عليهـم، أن العفـو عن الجنـاة يف تلـك القضايا، 
لوجه الله وترشيفاً للحارضين واسـتجابة لدعوة عضو 
السـيايس األعىل رئيـس املنظومة العدلية قبل أسـبوعني 
لقبائـل القفر بإنهاء قضايـا الثارات وحلحلـة القضايا 

فيما بينهم. 

أخبار
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تسج: إخابُئ طعاذظ برخاص صظاخئ طرتجصئ السثوان 
يف ظض اجامرار جرائط السثوان بتص املثظغني

 : تسج
غعاخُض طرتِجصئ السثوان افطرغضغ السسعدّي اإلطاراتغ ارتضاَب الةرائط 
الغعطغــئ بتــص املثظغني افبرغاء يف املظاذص املتاّطــئ، َتغُث ُأخغإ طعاذظ 
إخابًئ خطرية، أطج البقباء، برخاص صظاص طرتِجق يف طثغرغئ الاسجغئ 

بمتاشزئ تسج. 
وأشاد طخثر طتطغ باملتاشزئ بإخابئ املعاذظ سغسى جططان صاجط (٢٥ 
ساطاً) طــظ أبظاء طظطصئ الرواس بسجلئ العحــمئ الاابسئ ملثغرغئ الاسجغئ 
إخابئ خطرية يف رأجــه برخاص صظاخئ طرتِجصئ السثوان ظصض سطى إبرعا 

إىل املساحفى لاطصغ اإلجساشات القزطئ. 
وتأتــغ عــثه الةرغمئ يف جــغاق جرائط الســثوان وطرتِجصاــه املاضّررة 
واملاسمــثة بتــص املثظغــني يف طتاشزئ تســج، شغما غحــار إىل أن طرتِجصئ 
السثوان اجــاعثشعا يف ١٦ دغســمرب الةــاري، بصثائش املثشسغئ وافجــطتئ 

البصغطئ افتغاء السضظغئ يف تغ جعشاغض بمثغرغئ خالئ. 

طغطغحغا «اإلخقح» يف طأرَب تظّفث تمطئ 
اساصاقت واجسئ تطال سحرات املعاذظني

 : طاابسات
يف سـياق اسـتمرار اعتداءاتهـا عىل أبنـاء القبائـل واملواطنـني، نّفذت 
ميليشـيا حزب «اإلصـالح» يف مدينة مـأرَب املحتّلة، أمـس الثالثاء، حملَة 

مداهمات طالت العرشاِت من منازل املواطنني. 
ة  وذكـرت مصـادُر محليٌة أن ميليشـيا ما يسـمى قوات األمـن الَخاصَّ
التابعـة لإلصالح، داهمت عدداً من املنازل يف األحياء الرشقية ملدينة مأرب، 

قبل أن تقوم بإرهاب الساكنني واعتقال مجموعة من املواطنني. 
وبيّنت املصادر أن الحملة التي شـنتها ميليشيا «اإلصالح»، أمس، تأتي 
ام الجمعة والسـبت واألحد  امتـداداً لحمالت مداهمـات أُخرى نفذتهـا أَيـَّ
املاضية، يف عدٍد من أحياء املدينة، واعتقلت عرشات األشـخاص، ما تسبب 

يف ذعٍر كبري بأوساط األهايل. 
وتكشف الحمالت الواسعة عن مخاوف حقيقية تعرتي حزب «اإلصالح» 
من انقالٍب وشـيٍك عليه يف آخر معاقله بمأرب، يف ظل استمرار التحشيدات 
الضخمة التي يسـتقدمها تحالف العدوان إىل مـأرب بقيادة املرتِزق صغري 

بن عزيز. 

شرضغاٌت لمسارك الئتار والمتغطات المصئطئ.. 
إب: التعبغ غحرف سطى إظعاء بأر بني أجرتغ السمراظغ والحسعري 

بسث 12 جظئ اصااال تخث جئسئ صاطى وجرتى

اطاثادًا لسطسطئ الةععد السزغمئ الاغ غئثلعا رئغج المظزمئ السثلغئ شغ َلــطِّ الحمض الغمظغ:

تمطٌئ إلضرتوظغئ واجسئ لطاظثغث باجائاتئ تضعطئ املرتجصئ لبروات الغمظ الظفطغئ والشازغئ

اساصاُل اطرأة طسّظئ ضرعغظئ يف لتب غفّةُر غدَإ افعالغ ضث طغطغحغا اقظاصالغ

ظاحطعن غساعةظعن تخعغَئ طظثوب تضعطئ املرتِجصئ يف «الغعظسضع» لخالح طخاَدرة طعروباتعا الاارغثغئ

 : طاابسات
شـهدت مواقـُع التواصل االجتماعـي، أمس، 
حملـًة إلكرتونيـًة واسـعًة؛ للتنديـد ببيع حقول 
املرتِزقـة،  حكومـة  قبـل  مـن  والغـاز  النفـط 
واالسـتمرار يف نهـب الثروات النفطيـة والغازية 
وتهريبها للخارج ضمن صفقات فسـاد كربى ال 
يسـتفيد منها سـوى املرتِزقة والعمالء والخونة 
وعائالتهم، يف الوقت الذي وصل اآلالف من األهايل 
يف عدن واملحافظـات املحتّلة إىل تحت خط الفقر 

والجوع. 
ودعـا الناشـطون املشـاركون يف الحملـة إىل 
إيقاف هـذه الصفقات املشـبوهة، مؤّكـدين أن 
حكومـة الفنـادق ال تمتلـك الحـق يف بيع حقول 
النفـط، وليسـت مخولـة يف ابـرام أي عقود مع 

الـرشكات األجنبية، يف إشـارٍة إىل قيام الحكومة 
املوالية للعدوان مؤّخراً ببيع قطاع نفطي يف حقل 
العقلـة بشـبوة الذي يعـد أهم حقـول النفط يف 

اليمن، لصالح أمريكا. 
من جانبه كشف الخبري النفطي الدكتور عبدالغني 
جغمـان، عن صفقة جديدة أبرمتها حكومة املرتِزقة 
يف القاهـرة تضمنـت بيـع حصـة يف القطـاع إس ٢ 
بمنطقة العقلة الذي كانت قد استحوذت عليه رشكة 
النفط اإلماراتية «أدنوك» مطلع الشـهر الجاري عرب 
صفقة مشـبوهة مع رشكـة «أو أم يف» النمسـاوية 
التي تستحوذ رشكة «ايبك» التابعة لحكومة أبو ظبي 

عىل ٢٤ ٪ من حصتها. 
وأوضح جغمـان أن الصفقة الجديدة التي تم 
بموجبهـا حصـول منتحل صفة وزيـر النفط يف 
حكومـة الفنادق عىل مبلغ يصـل بني ٥٠ - ١٠٠ 

مليون دوالر مقابل التسـرت، تضمنت منَح رشكة 
«زينث» التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها، حصة 
يف الحقل الذي ينتج ما يقارب ١٧ ألف برميل من 
النفـط يوميٍّا ونحـو ٨٠ مليون قـدم مكعب من 
الغـاز، كما يحتفـظ الحقل باحتياطـي يصل إىل 
٢٢٠ مليون برميل من النفط ونحو تريليون قدم 
مكعب من الغـاز، مبينًا أن هذا الحقل هو الرابع 
الـذي يتم بيعه لرشكات وهميـة ضمن صفقات 

رسية يف شبوَة خالل العامني األخريين. 
وبحسب الناشطون، َفـإنَّ االحتالل اإلماراتي 
يسـتغل نفـوذه باليمن للسـيطرة عـىل الحقول 
تحـت  الواقعـة  شـبوة  محافظـة  يف  النفطيـة 
سـيطرته، ونهـب ثرواتهـا ومواردهـا النفطية 
والغازية، وسـط سـباق إقليمي ودويل عىل نهب 

النفط والغاز يف اليمن. 

 : طاابسات
سـاد غضٌب شـعبيٌّ عارٌم بأوسـاط املواطنني 
يف محافظـة لحـج املحتّلة عقـب قيام ميليشـيا 
االنتقايل التابعة لالحتالل اإلماراتي، باعتقال امرأٍة 
مسنة، أمس الثالثاء، كرهينة للقبض عىل ابنها. 

ووفقـاً ملصدر إعالمي، فقد أقدمت ميليشـيا 
ما يسـمى اللواء الخامس التابع لالنتقايل التابع 
لالحتالل اإلماراتي يف محافظة لحج املحتّلة، عىل 
اعتقال امـرأة يف منطقة اللحمـوم، واحتجازها 
كرهينـة يف محاولـة للضغط عىل ابنها لتسـليم 
نفسـه.  وأوضـح املصـدر أن هـذه الخطوة غري 

األخالقيـة لقيت اسـتياء واسـعاً وغضبـاً كبرياً 
بأوسـاط األهايل الذيـن نّددوا باسـتمرار جرائم 
ميليشـيا االنتقايل بحـق املواطنني يف املحافظات 
املحتّلـة، داعني يف الوقت ذاتـه إىل رص الصفوف 
واالصطفاف؛ ِمن أجل طـرد االحتالل ومرتِزقته 

وأدواته من مناطقهم. 

 : طاابسات
يمنيـون،  وإعالميـون  ناشـطون  هاجـم 
أمـس الثالثاء، املرتِزق محمد جميح -مندوب 
حكومـة الفنـادق يف منظمـة «اليونسـكو» 
التابعة لألمم املتحدة-، بعد قيامه بالتصويت 
لصالـح مرشوع قـرار يجرد اليمـن من أهم 

موروثاتها الشعبيّة. 
ويأتـي الهجوم غري املسـبوق ضد املرتِزق 
جميـح عقـب إدراج «اليونسـكو» اثنتني من 

أهـم املورث الشـعبي يف اليمن ضمـن قائمة 
املوروثـات اإلقليميـة، َحيُث ضمـت املنظمة 
األممية «الجنبيـة» إىل قائمة الرتاث العماني، 
يف حني وضعـت البن اليمني املشـهور ضمن 

قائمة الرتاث السعودّي. 
ـُل املرتِزق  ومن خالل هـذه الخطوة، يتوغَّ
جميـح يف مسـتنقع الخونة والُعمـالء الذين 
يواصلون املتاَجـرة بتاريِخ وحضـارِة وتراِث 
اليمـن لصالـح تحالـف العـدوان األمريكـي 
السعودّي اإلماراتي، متجردين من ُهــِويَّتهم 

اليمانية. 
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 لـم تكـن املواجهة وليدة اليوم بل لسـنوات 
خلت، َحيُث قامت قوى االستكبار والصهيونية 
العاملية بشـن عدوانها عىل قوى املقاومة عىل 
شـكل صفحات ومراحل وجعلـت لكل بلٍد من 
ة  بلـدان محور املقاومـة سـيناريوهات َخاصَّ
منها معارك واحتالالت وأُخـرى فتن وقرارات 
جائرة وحصـار وهجمات متنوعـة عىل كافة 

األصعدة. 
 

أوقً: خعرة سظ ضبإ
املقاومـة  بلـدان  عـىل  رسيعـة  بإطاللـٍة 
سـنالحظ أن مـا يحصـل عبـارة عـن هجمة 
مركـزة تم التخطيط لها بدقة وعناية شـاملة 
من تسـليط األنظمـة الديكتاتوريـة وإزالتها 
إىل عملية االحتالل والغـزو، إىل عملية االنبثاق 
َواملواجهة، ومع ذلـك تجاوزت املقاومة الكثري 
مـن املحطـات الحرجـة واتسـعت وتطـورت 
أعداءهـا  جعلـت  التـي  بالدرجـة  قدراتهـا 
يرتاجعـون يف كثري مـن املواقف، بـل وحّققت 
املقاومـة انتصـارات وقفزات كبـرية كان لها 
األثـر الكبري عىل مسـار األحـداث، واملعادالت 

املحلية واإلقليمية والعاملية. 
وكان برنامـج العـدوان متنوعـاً، ومن أهم 

مفرداته:-
العميلـة  الديكتاتوريـة  األنظمـة  دعـم   -١
لتنفيـذ مهام محّددة من أهمها سـحق املوارد 
ـــة الفكرية  طاقات األُمَّ البرشية، ُخُصوصـاً 
وعنارصهـا الثوريـة، وبعـد إتمـام املهمة تم 

إسقاطها. 
٢ - معـارك وحـروب طاحنة منفـردة عىل 
جبهـاٍت متعـددة توالـت عـرب مراحـل زمنية 

متعاقبة. 
٣- عملية قص األجنحة، أَو ما يسمى تقليم 
األذرع إلضعـاف املحـور بأكملـه، وكانت عىل 
شـكل اسـتهدافات يف مفاصل زمنيـة امتدت 

لسنوات. 
٤- غـزو ثقـايف وفكـري ممنهـج لفـرض 
ثقافات جديدة واقتـالع املقاومة من جذورها 

وعزلها عن حواضنها. 
٥- الضغط عىل األنظمة وتغيريها. 

٦- حصار وقرارات أممية جائرة. 
تصفيـة  وعمليـات  أمنيـة  متابعـات   -٧

واغتياالت. 
٨- تحجيم وإضعاف العالقات الخارجية. 

٩- إنشاء تحالفات وتكتالت أممية ومحلية 
وإقليمية بالضد من املقاومة وجمهورها. 

الرتغيـب  وسـائل  جميـع  اسـتخدام   -١٠
والرتهيب يف تطويـق املقاومة وتحجيم دورها 

لغرض القضاء عليها. 
واإلعـالم  اإلْمَكانيـات  ُكــّل  تسـخري   -١١
اإلحبـاط  وزرع  املقاومـة  وتشـويه  لتوهـني 

واليأس يف كوادرها. 
 

باظغاً: املعصش افخري 
تعاقبـت السـنون وسـارت األحـداث حتى 
وصلـت إىل مـا هـي عليـه اآلن، وتـكاد تكون 
الظروف، أَو السـيناريوهات متشابه إىل َحــّد 
مـا، َحيـُث جرت عمليـة استنسـاخ، أَو تكرار 
السـيناريوهات عـىل بلـدان محـور املقاومة، 
بلداً تلو اآلخـر، وأصبحت تعرف أَو يرضب بها 
املثل للتشـبيه، واختصاراً ملا يحصل مثال ذلك: 

«العرقنة» َو»اللبننة» وغريها. 
أما بخصـوص الصـورة، أَو املوقـف الحايل 
فتـكاد تكون الصورة واحدة مع فارٍق بسـيط 
بـني هذا البلـد أَو ذاك رغم اختالف السـاحات 
وامليادين، فعندما ننظر إىل العراق وسوريا من 
ناحيـة اإلرهـاب والضغط لتغيـري املواقف، أَو 
األنظمة نراها متشـابهة، أَو حتى فيما يتعلق 
يف نـرش الفتـن وتشـكيل الحكومـة يف العراق 
َواختيار رئيس الجمهورية يف لبنان تكاد تكون 
السـيناريوهات واحدة وكذلك املوضوع يرسي 
عـىل األخوة أنصـار الله يف اليمـن، وكذلك عىل 

جمهورية إيران اإلسالمية. 
ويبقـى هنـاك فـارق واحـد يتمثـل يف دول 
املواجهة ُكـّل من (سـوريا ولبنان وفلسطني) 
وأخذ هذا الفارق باالضمحالل تدريجيٍّا بلحاظ 
من يمثل دويلة «إرسائيل» سـواًء عىل مستوى 
دول مطبعـة تتواجد فيها قواعـد أجنبية مثل 

البحريـن، أَو عىل شـكل دول مستنسـخة عىل 
غـرار دويلـة «إرسائيـل» مثـل اإلمـارات، أَو 
عىل شـكل أنظمة مثل مـرص واألردن، أَو عىل 
شـكل قوى سياسـية، أَو قوميات انفصالية، 
أَو مذاهـب رجعية منقلبة عـىل عقبيها تعمل 
ضمـن اإلطار املحيل لكل بلد مـن بلدان محور 
املقاومـة، علمـاً أن الضاغـط اإلمربيايل واحد، 
واألسـاليب واحدة، فمنهم من ارتىض لنفسـه 

الذل والهوان ومنهم من اختار خيار األحرار. 
والجميـع هنـا -الصالح والطالـح- والعدّو 
والصديـق تحـت ضغـط الظـروف واألحداث 
العامليـة التـي تتَحـّرك عـىل ضوئهـا جميـع 
األطراف -الصديقة واملعادية- ضمن سياسـة 
أَو مـا يعرف بمتطلبات املرحلة، وفقاً ملا تمليه 

عليها الظروف والحاجة، َومثال ذلك:- 
 ١- حالـة الرتوي واللعب الهـادئ والهروب 
مـن الكلـف والخسـائر العالية عنـد املواجهة 
املعسـكر  عليهـا  أقـدم  مـا  إذَا  املبـارشة 
الصهيوأمريكـي، ومن تحالف معـه واملراهنة 
عىل إحكام الحصار، واسـتخدام الدبلوماسية 
الناعمة لنرش الفتن لوقٍت محسـوب وتحقيق 
أهدافهم، وفق حسابات الزمن، والتي فرضتها 
حسـابات االنفجار الكبري لحرب عاملية ثالثة، 
وكلها حصلت يف وقـٍت متزامن ويف وقٍت واحد 

ومثالها يف املنطقة. 
أوالً: لبنان والنزول لرشوط املقاومة واتّفاق 
الكيـان مع الدولة اللبنانيـة بخصوص حقول 

الغاز البحرية. 
ثانيـاً: اليمـن وحالة الـال حرب والال سـلم 
والهدنة الهشة والضغط األمريكي عىل تحالف 

العدوان بالدخول يف هدنة يف الوقت الحايل. 
ثالثـاً: مسـار األحـداث وتشـكيل الحكومة 
يف العـراق من قبـل قوى اإلطار بعد انسـحاب 
دراماتيكـي للصـدر وقـض التحالـف الثالثي 
املدعـوم خليجياً وأمريـكاً وصهيونياً وإيقاف 
مرشوع االنقسـام والقتال الشيعي -الشيعي 
الذي كان مخّططاً له وسحق فصائل املقاومة 

يف العراق. 
رابعاً: سـوريا وترتيب أوراقها بعض اليشء 
ومحـاوالت الضغط عىل األسـد لتغيري مواقفه 
وتقديـم مغريـات بذلـك تتمثل بالتقـرب من 

بعـض الـدول العربيـة وتركيا إىل سـوريا بعد 
مسلسـل طويـل مـن اإلرهـاب واالحتـالالت 
األجنبية الذي قوبل بمزيد من الصمود البطويل 

للنظام السوري مع محور املقاومة. 
خامسـاً: تجنب الكيان الصهيوني املواجهة 
مع املرابطني يف فلسـطني َواملفاجآت البطولية 
يف منازلة سـيف القدس بالقـدر الذي أصبحت 
فيه املقاومة الفلسطينية هي صاحبة املبادرة 
وهي من تحّدد سـاحة املنازلة وساعة الصفر 

وشكل ونوع العملية. 
سادسـاً: جمهوريـة إيـران اإلسـالمية وما 
تلعبه قوى االستكبار من تسويف ومماطلة يف 
ملف التفاوضات ألجل كسـب الوقت واملراهنة 

عىل الوقت والحرب املركبة أَو الرتكيبية. 
وغريها من األمثلة يف باكستان وأفغانستان 

والضغط عىل فنزويال.. إلخ.
٢- أن مـا يحصـل من ترتيـب أوراق وتريث 
فرضتهـا ظـروف قاهرة عـىل العـدّو ال يعني 
بصـورٍة نهائيـة أن العـدّو تراجـع عن خطته 
السـتهداف املقاومة، بل إنه اسـتخدم الخطة 
بـاء ذات الكلفـة َوالخسـائر القليلـة لتنفيـذ 
مشـاريعه، وأنه لربمـا يندفع نحـو املواجهة 
املبـارشة مع محور املقاومـة، تحت ظرف ما، 

أَو يف وقٍت يراه مناسباً. 
إذاً هـي معركـة ُمسـتمّرة بصـوٍر مختلفة 
ومسـتويات متعددة لها سـاعة صفر غداً، أَو 

بعد غد. 
٣- االلتقاطـُة التاريخيـة للفرصـة.. تحت 
هذا املنظور استطاعت فصائل املقاومة اتِّخاذ 
العديـد مـن الخيـارات املوفقـة التـي حّققت 
لها العديـد من اإلنجازات يف الظـروف الراهنة 
وسـنأتي عـىل ذكرهـا يف مواطـن قادمـة من 

البحث والدراسة. 
وعليـه ال بُــدَّ لنـا مـن التطـرق إىل بلـدان 
محـور املقاومـة، وحسـب أهميّـة مواقعها 
ومـدى تأثريها ودورها ليتسـنى لنـا الذهاب 
نحو سـيناريوهات املعركة يف جبهة الخليج، 
وهي إحدى جبهات املواجهة البحرية العاملية 
املتعـددة التـي ذكرناهـا سـابًقا وهـي ُكـّل 
مـن: الهـادي واألطلـيس َوالبلطيق واألسـود 

واملتوسط. 

التطصئطسسضر طتعر املصاوطئ والاتالش افول أطرغضا وإجرائغض والظاتع 
الساحرة 

شرضغاٌت لمسارك الئتار والمتغطات المصئطئ.. شرضغاٌت لمسارك الئتار والمتغطات المصئطئ.. 
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دراسة 

 : طتمث طتمث أتمث اآلظسغ*
َة مشـكلٌة رئيسيٌة ال يسـتطيُع ُعقالُء العاَلِم  ثَمَّ
إنكاَرها، تكُمُن يف أنَّ جميَع الشعوب والدول تعيُش 
يف حرٍب مع الله؛ بَسـبِب الربـا املنترش يف املعامالت 
التجارية والبنكية والبورصـات يف العالم كله، بدًءا 
مـن بنـك االحتياطـي الفيـدرايل األمريكـي ونظام 
(الدوالر) املـايل، وانتهاًء بكل البنـوك املركزية التي 

تخضع لهيمنة الدوالر. 
وبشـكٍل موجٍز من املهم أن نذكِّـَر بجذور الربا، 
وبحسـب العديد من املصادر فاليهوُد أوُل من نرش 
املراباة وعمـل بها يف املعامـالت التجارية والنقدية 

وتحديداً يف القرن السادس (ق. م). 
ويف ديـن اإلسـالم الذي جـاء به جميـُع األنبياء 
(١) ثمة موقٌف صارٌم وواضٌح بشـأن تحريم الربا 
وتجريم املمارسـات الربوية، وهـذا املوقف معلوم 
وثابـت يف ُكــّل الكتب التي أنزلها اللـه رب العاملني 
عىل رسله، ومنها ما جاء يف القرآن الكريم: (َفِبُظْلٍم 
ِمَن الَِّذيَن َهـاُدوا َحرَّْمنَا َعَليِْهْم َطيِّبَـاٍت أُِحلَّْت َلُهْم 
ِهْم َعْن َسـِبيِل اللَِّه َكثرياً * َوأَْخِذِهُم الرِّبَا َوَقْد  َوِبَصدِّ
اِس ِباْلبَاِطـِل َوأَْعتَْدنَا  نُُهـوا َعنْـُه َوأَْكِلِهْم أموال النـَّ
ِلْلَكاِفِريـَن ِمنُْهْم َعذَابًا أَِليًما) سـورة النسـاء اآلية 

١٦٠- ١٦١
تـربز بوضـوٍح حكمـُة رب العاملـني -سـبحانَه 
وتعـاىل- مـن تحريم الربـا يف ما ينتج عنـه من أثٍر 
ورضر كارثـي، وظلم وفوارق وحرمـان، وتجويع 
وامتهان لرشيحة واسعة من الناس يف كافة البلدان 

واملجتمعات. 
 

الربا والسرذاُن.. الاحاُبُه الضئري 
لتقريـِب الصـورة يمكـُن املقارنـُة بمـا يفعلُه 
الرسطـان ”الـورُم الخبيث“ يف الجسـم من أرضار 
ودمار، إذ تتشـابُه إىل َحــدٍّ كبري مع ما يفعله الربا 

بالشعوب واملجتمعات. 
تنتـُرش آفـة الربا بشـكل هـادئ كالرسطان ثم 
تطفو يف هيئِة التضخم والركود ويف أشـكال عديدة 
مـن األرضار، ويفعـل الربـا مـا يفعلـه الرسطان 
بالجسـم تماماً، َحيـُث يقوُم باحتجـاز الثروات يف 
دائرة محدودة، فترتاكم الثروات يف بنوك وبورصات 
ـة بفئـة محـدودة، تدور  وخزائـن وأرصـدة َخاصَّ

الثروات فيها، ويكون املال (ُدوَلًة بنَْيَ اْألَْغِنيَاِء).
يف املقابـل يقـوُم الســرطان ”الـورم الخبيث“ 
باحتجـاز الربوتينـات يف خاليـا العضـو املصـاب 
ويمنـُع انتقاَل بقية الغذاء لبقية الخاليا، وتسـمى 
هـذه الحالـُة يف الطـب بعمليـة التمثيـل الغذائـي 

”االستقالب“. 
تكـون النتيجة هـي تراكم الربوتينـات يف خاليا 
العضو املصاب بالورم، وينتهي األمر بتدمري الخاليا 
نفسـها يف منطقـة الـورم الخبيـث و“تتضخـم“ 
فيتعـرض الجسـم للضمـور واالنكمـاش والتلف 
وتنتهي بموت الجسم بكامل خالياه. ”نتيجة لعدم 

وصول الغذاء إليها“. 
ومنـذ زمن مـىض ثمة مـن العقالء مـن تصدَّى 
للربا ونادى باالبتعاد عنه؛ ملخاطره وأرضاره منهم 

”أرسـطو“ (٢)، إذ كانت قناعتُه بأن النقود ليست 
ثروًة وإنما إشـارٌة تُدلُّ عىل الثروة، وأنه ال يصح أن 

ترتاكَم يف أيدي عدد قليل من الناس. 
 

طراتُض ظحأة الظزام املالغ الساملغ
مراحـُل نشـأة النظـام النقـدي العاملـي بقيادة 
وزعامـة الدوالر األمريكـي، املراحل األكثـر أهميّة 

وهي أربِع مراحل. 
باريـس  مؤتمـر   ١٨٦٧ يف  األوىل:  املرحلـة 
االقتصـادي، وقـد تم االتّفـاق عىل اعتمـاد الذهب 
معيـاراً لتغطية النقـد الورقي وهـي املرحلة األوىل 
لظهـور املنظومـة املاليـة العامليـة التـي أسسـت 

لهيمنة الرأسمالية عىل مستوى عاملي. 
املرحلـة الثانية: يف ١٩٢٢م بانعقاد مؤتمر جنوة 
أَو غنـوة (٣) االقتصـادي، وفيـه تـم االتّفاق عىل 
اسـتمرار اعتماد الذهب (السـبائك) معيـاراً للنقد 
املطبوع، كما تمت مناقشـة تنفيذ اتّفاقية فرساي 
التـي تـم بموجبهـا إيقاف الحـرب العامليـة األوىل 
لدراسة آلية إعادة اإلعمار وخطة تقديم القروض، 
كما تم االتّفاق عىل االلتزام بتغطية طباعة العمالت 
الورقية بالذهب لم يحدث سـوى فرتة موقتة فقط 
وبنسـبة ٤٠ ٪ ثـم بنسـبة ٢٥ ٪ من حجـم النقود 
املطبوعـة. ثم تنصلـت أمريـكا وبقية الـدول بعد 
الحرب العاملية األوىل لعدم توفر كميات ذهب كافية 
تكفي لطباعة عمالت لتغطية تكاليف االعمار، ويف 

١٩٤٤م منح الدوالر صالحية الذهب. 
مؤتمـر  انعقـاد  ١٩٤٤م  يف  الثالثـة:  املرحلـة 
١٩٤٤م  يف   “ Bretton Woods  ” وودز“  ”بريتـون 
(٤) برعايـة بلدان ما يسـمى (بالتحالف املناهض 
للهرتليـة)، وحرض املؤتمـر أكثر مـن ٧٠٠ مندوبًا 
يمثلـون ٤٤ دولـة، وفيه تم منُح الـدوالر صالحية 
الذهـب، وحصلت أمريـكا بموجـب االتّفاقية عىل 
صالحيـِة اسـتخدام ذهـب ٤٤ دولـة املوقعـة عىل 
االتّفاقيـة وقد وصفت هـذا العمليـة بأكرب عملية 

احتيال مايل يف التاريخ. 
 

املآاطرُة افطرغضغــئ يف طآتمر (برغاعن وودز) 
١٩٤٤م

كان اإلعـالُن الرسـمي للمؤتمر إلعـداد اتّفاقية 
مالية عاملية ومناقشة آلية التبادل التجاري بشكل 
أوسع، وقد تفاجأت الدول املشاركة حني اكتشفت 
أن ثمة احتياالً ومؤامـرًة تخُدُم املصلحة األمريكية 

فقط. 
بعـد بريتـون وودز تـم فـرض الـدوالر كُعملـة 
احتياطية عىل الدول التي حرضت (مؤتمر بريتون 
وودز) وتـم منح الدوالر صالحيـَة الذهب، وأعلنت 
أمريـكا تثبيت سـعر الـدوالر بما يعـادل ٣٥ دوالراً 
لــكل أونصـة (٥) بمعنى أن من يمتلـك ٣٥ دوالراً 
يمكنـه اسـتبدالُها بــ ٢٨ جراماً مـن الذهب، كما 
التزمت أمريكا بعدِم طباعـة أي دوالر إالَّ بتغطيته 

بالذهب. 
كمـا حصـل اللوبـي اليهـودي عـىل صالحيات 
الرقابة عـىل البنوك املركزية للدول وفرض الهيمنة 
عليهـا من خـالل (صنـدوق النقـد الـدويل والبنك 
الـدويل) املتفـق عـىل إنشـائهما يف ١٩٤٤م، وجعل 

املقرات الرئيسية لهما يف أمريكا، ومهمتُهما إغراُق 
البلدان بالديون وفرُض مسارات ربوية عىل البنوك 
املركزية ورفع رسـوم الفائدة عـىل أذون الخزانة، 
الدعـم عـن السـلع  برفـع  وتوّجــه الحكومـات 
األََساسية، كما تمّكن اليهوُد من االستيالء عىل أكثر 
مـن ٧٥ ٪ من ثـروة الذهب يف العالـم وتمّكنوا من 

السيطرة عىل ذهب ٤٣ دولة (٦) 
املرحلـة الرابعـة (١٩٧١) – (١٩٧٦) وفيهـا تم 
إعـالُن فـك ارتباط الـدوالر عـن الذهـب واتّفاقية 

البرتودوالر (ربط الدوالر بالنفط) 
اسـتمرت الُخدعـُة ١١ سـنة إىل فـرتة العـدوان 
األمريكـي عىل فيتنام ابتـداًء من ١ نوفمرب ١٩٥٥م 
ويف تلـك املرحلـة تـم طباعـة ١١٠ مليـارات دوالر 
بحّجـة تغطية نفقات الحرب األمريكية يف فيتنام، 
وتعرض االقتصاد لنكسـة مرتجعة نتيجة لطباعة 

كميات كبرية من الدوالرات. 
ومـن مطلع السـتينيات بـدأت مـؤرشاُت النمو 
بالرتاجـع  أمريـكا  يف  ”الصناعـي“  االقتصـادي 

واالنكماش، مع تراكم مشاكل عديدة. 
يف الفـرتة نفسـها عرفـت العديد من الـدول أن 
أمريكا احتالـت عليها ونهبت ذهبهـا وعلم الكثري 

أنها تطبع دوالرات بدون ربط بالذهب. 
يف آخـر السـتنينيات تفاقمـت املشـاكُل وتعذَّر 
الوفـاُء عـن مبادلة الـدوالر بالذهـب، وتطورت إىل 
درجة التهديد بنشـوب حرب، حني طالبت فرنسـا 
باسرتداِد ذهبها من خزائن الفيدرايل األمريكي، ولم 
تتمّكـن من الحصـول عليه واسـرتداده من خزائن 

بنك االحتياطي الفيدرايل. 
 

الُهروُب األمريكي إىل الذهب األسود ”البرتودوالر“ 
كانـت الُخطـوُة األوىل يف بداية السـبعينيات من 
خـرج  ١٩٧١م،  أغسـُطس   ١٥ يف  املـايض  القـرن 
الرئيـس األمريكي ريتشـارد نيكسـون معلناً عىل 
شاشـات التلفزيون َفـكَّ ارتباط الـدوالر بالذهب، 
وتمت الخطوة الثانيـة يف ١٩٧٦ حني عقد صندوق 
النقد الدويل مؤتمر ”جاماكيا“(٧) وفيه تم اإلعالُن 
رسـميٍّا بأن النظاَم املايل العاملي قد انتقل إىل املعيار 

النفطي، ومن حينها ظهر مصطلح البرتودوالر. 
 

املخرشغــعن الغععُد والســغطرة سطــى اصاخاد 
السالط

 يمتلـُك اليهـوُد ِزمـاَم السـيطرة الكاملـة عىل 
االقتصاد ويف قبضتهم النسـبة الكـربى من ثروات 
العالم، وهم من يتحكمون بعرض النقود وأسـعار 
الفائدة وهم من يمتلكون مهارات تقويض الثروات 

ا يف ُكـّل دورة.  وتحقيق أرباح كبرية ِجـدٍّ
ويقـوم ”اليهـود املرصفيـون“ بخفض أسـعار 
الفائدة مع توسعة املعروض النقدي لترتاكم الديون 
يف األسـواق ثـم يقومون بالسـيطرة عىل املعروض 
من النقود ورشاء السندات مع رفع أسعار الفائدة؛ 
لتحـدث عمليات إفـالس كبرية للكثري مـن البنوك 
والرشكات والعائالت، فيقومـون برشاء ُكـلِّ أنواِع 
األصـوِل والسـيطرة عـىل ثـروات كبـرية، وتتكّرر 

املؤامرة بعد مرور وقت قصري من التعايف. 
الجديُر باإلشـارة أن جميَع حـاالت الركود التي 

يشـهدها االقتصـاد العاملي ال تحُدُث بـدون تدابريَ 
وتنسـيٍق وأسـباٍب يصنُعهـا املرصفيـون اليهود، 
لقـد تم القيـاُم بذلك عدة مـرات قبل عـام ١٩٢٩، 
وتـم القياُم به عـدة مرات يف فرتة الكسـاد العاملي 
ـ ٢٠٠٩م حتى  ومـا بعدهـا ويف ١٩٨٣، ويف ٢٠٠٧ـ 

٢٠٢٠م. 
مراٍت عديدًة يربُُز التضخم ويعوُد الركود بشـكل 
دوري نتيجة إلجراءات متعمدة من بنك االحتياطي 
الفيـدرايل، بقنـاع ومزاعـم ”احتـواء التضخم“، إذ 
يلجأ املرصفيون بشكل ُمستمرٍّ إىل صناعة التضخم 
والركود والكسـاد لتنفيذ عمليات االحتيال والنهب 

واالستحواذ عىل الثروات لصالحهم. 
من أبرز املشاكل االقتصادية التي صنعها اليهود 
يف القـرن العرشين، األزمـُة املالية مـن ١٩٠٧م إىل 
١٩١٤ حـني أنشـأ الكونجـرس نظـاَم االحتياطي 

الفيدرايل بقناع منع االنهيارات املستقبلية. 
ومنـذ أن تـم إنشـاء بنـك االحتياطـي الفيدرايل 
األمريكـي بداية الحـرب العامليـة األوىل ١٩١٤ قام 
البنك بالتخطيط والتنفيذ لعدد من عمليات االنهيار 

املايل يف األسواق. 
الحـروُب وزعزعـُة اسـتقرار العالـم وصناعـة 
األزمـات تأتي عـىل رأس قائمة األدوات والوسـائل 
كذريعـٍة  املرصفيـون  اليهـود  يسـتخدمها  التـي 
إلسـقاط األسواق املالية لتسـقط معها العديد من 
االقتصادات؛ ألَنَّها تمّكنهم من عمليات االسـتحواذ 

والسيطرة عىل أصول كبرية. 
ونظـراً الرتبـاط بنـوك العالم املركزيـة بالدوالر 
وارتبـاط مصادر الطاقـة وديون العالم بـه، َفـإنَّ 
ُخطََّة الفيدرايل يف رفع أسعار الفائدة بشكل متدرج 
وُمسـتمّر ينتج عنها، فثـمة مشاكُل عديدٌة تحدث 
يف أوقات األزمات االقتصادية التي تقود الجميع إىل 

أزمات التخلف عن السداد يف جميع أنحاء العالم. 
 

خظاسُئ افزطات اقصاخادغئ -أعطُّ أعثاشعا- 
قبَل الحرب العاملية األوىل ١٩١٣ إىل ١٩١٨م كانت 
أمريـكا تُمـرُّ بأزمة ماليـة كبرية وديـون مؤرقة، 
ولكنها بعد الحـرب مبارشة أصبحت الدولَة األغنى 
يف العالـم؛ نظراً لحجـِم عقود التسـليح وصفقات 
اإلعمار والقروض التي قدمتها الرشكات األمريكية 
للدول املشـاركة يف الحـرب العاملية، واألمر نفسـه 
تكّرر قبـل الحرب العاملية الثانية بعد أن اسـتمرت 
أزمـُة الكسـاد الكـربى مـن ١٩٢٩ إىل ١٩٣٩م، ثم 
تحـول الوضُع يف أمريكا بشـكل عكيس إىل وضعية 
البائـع بالنقـد، واملسـيطرة عـىل ٧٥ ٪ مـن ذهب 
العالم، تحول بمقدار أكثر من ِمئة وثمانني درجة. 
ولكـن ُسـنََن الله تبقـى هـي الُعليـا وال يمكن 
التغلُّـُب عـىل ما وعـد به (يمحـُق الله الربـا)؛ ألَنَّه 
يقوُم عـىل االحتيال والظلم؛ لذا نجـد أمريكا اليوم 
بحاجة إىل إسـقاط نظام الديون املتضخمة بشكل 
غري مسـبوق، وإعادة تشـكيل النظام املايل العاملي 
من خالل فرض إعادة ضبط عاملية للسـيطرة عىل 

أصول العالم. 
هـذا الهـدُف املهمُّ يأتـي يف ظل ارتفاع ُمسـتمّر 
لعـّداد الديـون املتضخمـة سـواء األمريكيـة التي 
بلغـت أرقامـاً فلكيـة يف (عـداد الديون الرسـمي) 

التروب وافزطات يف السالط وسقصُاعا بمحاضض اقصاخاد افطرغضغ
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بتاريـخ  الرقـم  وهـذا   $٣١٫٤٩٦٫١٤٩٫٢٦٩٫٠٣٧
املوافـق  ١٤٤٤هــ  األوىل  جمـادى   ١٧ اليـوم 
٢٠٢٢/١٢/١١م. بينمـا تؤّكـد بعـض املصادر أن 
الديون األمريكية الحقيقية يف نفس التاريخ املشار 
إليه تبلغ $١٤٧، ٨٢٩، ٩٩٣، ٦١٠، ٠٠٠ (٨) إضافة 
إىل أرقاٍم كبرية للديون إلجمـايل الديون العاملية بما 

يزيد عن ٣٠٣ تريليونات دوالر. 
مـن أبـرز وأهـم املمارسـات التـي يقـوم بهـا 
املرصفيون اليهوُد زعزعُة اسـتقرار العالم وإشعال 
الحـروب والفتن والرصاعـات والنشـاط والتَحّرك 
ضد االقتصادات املنافسة كالصني؛ بَهدِف تقويض 
إلضعافهـا  صادرتهـا  عـىل  والتأثـري  اقتصادهـا 

واحتوائها وتفكيك حلفائها ”روسيا وإيران“.
كما يقومون بنرش اضطرابات ومشاكل سالسل 
التوريد وأزمات شـحن البضائع والسـلع يف العالم 
ـًة يف آسـيا وأُوُروبـا، وضـخ ترليونـات من  وَخاصَّ
الـدوالرات املطبوعـة تحت عنـوان املعالجـة بآلية 
(التيسـري الكمي)، مـع رشاء أصـول املليارات من 

السندات. 
إضافـًة إىل الرفع امُلسـتمّر ألسـعار الفائدة التي 
يقوم بها بنك االحتياطـي الفيدرايل، مع العديد من 
املؤامرات االقتصادية املقنّعة باالحتباس الحراري، 

وخفض االنبعاثات الكربونية. 
يف أمريكا يسيطُر اليهود واملسيحيون اليهوُد عىل 
نسـبٍة كبريٍة مـن رؤوس األموال، ويهيمـُن مالكو 
رؤوس األموال عىل معظم الصناعات واملؤّسسـات 
الخدميـة واإلعالميـة، كمـا أنهم يسـيطرون عىل 
النظـام السـيايس ويلعبون دوراً رئيسـياً يف رسـم 
السياسـات األمريكية منذ أن نشأة أمريكا وتكون 
نظامها الرأسمايل الذي يعتمد عىل ركائز اقتصادية. 

 
وصعُد اجامرار العغمظئ افطرغضغئ

االقتصاُد األمريكـي يقوُم عىل الحروب وينتعُش 
بخـراِب البلداِن األُخـرى وزعزعِة اسـتقرار العالم 
ومكاسب املؤامرات واالحتيال، ويعتمد األمريكيون 
اسـرتاتيجيَة خلـق العـدّو الخارجـي النعـدام أية 
مقومـات توحيـِد السـكان املجموعـني مـن بلدان 
أُخرى كمهاجرين ومنقولني باإلجبار مثل األفارقة. 
تدمريُ الـدول والبلدان ومنهـا دول أُوُروبا، َحيُث 
تقتـيض مصالُح اليهـود ولوبي االقتصـاد (الدولة 
هـا تشـغيُل مصانع السـالح  العميقـة) التـي يُهمُّ
البنـاء  ومـواد  واملـؤن  الـدواء  ورشكات  واإلمـَداد 
وخلـق ظـروف لتقديـم قـروض إعـادة اإلعمـار، 
وهذا مـا فعلته يف الحـرب العامليـة األوىل والثانية؛ 
وألَنَّ املعالجـات االقتصاديـة الراهنـة كلها مؤقتة 
ولن تحّقـق معالجة فعلية ومشـاكل الرأسـمالية 
متفاقمة ومرتاكمة العتمادها عىل الربا واالحتيال، 
والعالج الـذي يفّضله أعضاُء (الدولة العميقة) هو 
الحـروب لتحقيـق السـيطرة عىل ثـروات اآلخرين 
ولتوفـري فـرص تحقيـق دوران نقـدي ملطبوعات 

الدوالر املرتاكمة. 
 

ملاذا تُججُّ أطرغضا بأملاظغا يف ِطَطشِّ أوضراظغا؟
ثمة أسـباٌب اقتصادية وجيوسياسـية يف قائمة 
أمريكا تتمثل باهتمامهـا وتَحرُّكها الكبري لتفكيك 
العالقـات االقتصاديـة بني روسـيا وأملانيـا ومنها 
مصـادر الطاقـة وخـط نورد سـرتيم؛ ألَنَّهـا ترى 
يف التبـادل التجاري بـني البلدين ”روسـيا وأملانيا“ 
تهديداً للدوالر؛ كونه يتم بُعمالت أُخرى غري الدوالر، 
وأحد أسـباب خفض نسـبة حضور الدوالر يف سلة 

حقوق السحب الخاص. 
بالتـايل َفــإنَّ تخريـَب َخـطِّ نقـل الغـاز (نورد 
سـرتيم) ومؤامرَة تسـقيف أسـعار النفط الرويس 
تحّقـُق ألمريكا فرصَة االسـتحواذ والسـيطرة عىل 
السـوق األُوُروبية التي يسيل عليها لُعاُب الرشكات 
صناعيـٌة  دوٌل  وأُوُروبـا  أملانيـا  ألَنَّ  األمريكيـة؛ 
تسـتهلُك كمياٍت كبريًة من مصادر الطاقة، وتتميز 
بالدفـع نقداً، إضافًة إىل أن السـوق األُوُروبية أقرُب 
للـرشكات األمريكية التي تنقل صادرتها إىل آسـيا 
وتقطع مسـافاٍت كبـريًة حتى تصَل إليها يف آسـيا 

ورشق آسيا. 
اسـتمراُر وتطـوُر العالقـة بـني روسـيا وأملانيا 
تعتـربه أمريكا خطـراً عىل مصالِح أعضـاء الدولة 
العميقة؛ ألَنَّ االقتصاَد األمريكي قائٌم عىل الحروِب 
واملؤامراِت وهيمنة الدوالر، واسـتقرار العالقة بني 
ـة ”أملانيا“ ال يدعُم  روسـيا والدول األُوُروبية َخاصَّ
مـربّراِت التَحّرك األمريكي يف أُوُروبـا، كما أنه يقلُِّل 
مـن أهميِّة انتشـار القواعـد األمريكيـة ويُضِعُف 
القـدرَة األمريكية يف تسـويق األسـلحة والطائرات 

والصواريخ وغريها. 
وغـريَ بعيد عن السـياق نفسـه يأتـي موضوُع 
العالقات الصينية السـعوديّة فهـو ضمَن االحتواء 
غري املبـارش للصني، ومن خلف سـاتر السـعوديّة 
ودول الخليـج يديـر األمريكيـون عالقـَة الـرشق 
األوسـط مع الصني ويضعون الخطوَط واملسارات 
التـي تصب مخرجاتهـا يف خدمة الـدوالر وخفض 
للـدوالر،  املنافسـة  األُخـرى  بالعمـالت  التعامـل 
يحـدث هـذا من حـني آلخر وقد بـرز بشـكل أكثَر 

بعد أن تعثرت وتأخـرت الجهوُد األمريكية الهادفة 
لتقويض روسيا وعزلها عن الصني. 

 
الضارتغقُت اقّتتادغئ اقتاضارغئ

االتّحاديـة  الكارتيـالت  تشـكل  تاريـُخ  يعـوُد 
االحتكاريـة إىل أواخر القرن التاسـع عـرش، َحيُث 
تشـكلت معظـم مؤّسسـات ومكاتب الرأسـمالية 
وتحولت كارتالت احتكارية، تدعمها موادُّ الدستور 
األمريكي والقوانـني واللوائح التنظيمية التي تركز 
عىل أصل امللكية وتمنح السـيطرة عىل آالت اإلنتاج 

دون التدخل من الجهات الرسمية. 
ُس الرأسمالية ووزيُر   (الكسندر هاملتون) مؤسِّ
الخزانـة يف حكومـة جـورج واشـنطن كان يـرى 
أن قـوة أمريكا يجـب أن تعتمد عىل قـوة أصحاب 
األموال، فجورج واشطن نفسه كان يمتلك مزرعة 
كبرية تزيد مساحتها عن ألف هكتار وله فيها ١٣٥ 

من العبيد يعملون فيها. 
 John) ومـن املهـم التذكـريُ بمقولة جون جـي
Jay)(٩) وهـو أوُل رئيس للديـوان األعىل يف أمريكا 
قال يوم إعالن تأسـيس الواليات املتحدة: (يجب أن 
تكـوَن الحكومـُة بيد الذين يهيمنون عىل رأسـمال 

البالد). 
وحتى يومنا هذا مـا زالت البنوُك غريُ الحكومية 
التـي  هـي  أمريـكا  يف  الرأسـمالية  والـرشكات 
تقـوُم برسـم السياسـات االقتصاديـة وتتحكم يف 
االستثمارات الكبرية والبورصات وسوق األسهم يف 

كافة الواليات األمريكية. 
وابتداًء من األسـواق املصغرة (السـوبرماركت) 
إىل رشكات تصنيع األسـلحة والطائـرات والجهات 
املعنيـة عن طباعة الدوالر وشـؤون البنك الفيدرايل 
املركزي جميُعها تقُع ضمن مليكة وإدارة أصحاب 

رأس املال الخاص. 
ومن أبـرز املجموعات التي تهيمُن عىل االقتصاد 
يف أمريـكا تأتـي مجموعـة (روكفلـر) ومجموعة 
بوسـطن ومورقان وكليفلند وبنج، َحيُث تسـيطر 
عـىل ٨٥ رشكـًة مـن ١٠٠ رشكـة صناعيـة كبرية 
و٣٨ مرصفـاً مـن ٤٠ مـرصف و١٩ رشكة من ٢٠ 
رشكة تأمـني و١٨ رشكة من ٢٠ رشكة نقل كبرية 
و١٢ بنـكا من البنوك الكبـرية. (١٠) وتهيمُن هذه 
العسـكرية  الصناعـات  معظـم  عـىل  الجماعـاُت 
ورشكات إنتاج وسائل النقل وتمتلك الطرق وسكك 

الحديد والكهرباء ووسائل اإلعالم والربيد. 
١٩١٩م،  وتحديـداً  األوىل  العامليـة  الحـرب  بعـد 
وبناًء عىل توجيهاٍت من الرئيس األمريكي (وودور 
ويلسون) تم تأسـيُس مجلس العالقات الخارجية 
(١١) والـذي يتكـّوُن من أصحـاب رؤوس األموال، 
ويتم اختياُر مرشـحي الرئاسـة يف أمريكا من هذا 
املجلس، كما يسـهم أعضاؤه بشـكٍل كبرٍي يف رسم 
السياسـات األمريكية ويتحكمـون بصناعة الرأي 
العام، َوفكرة تأسيس هذا املجلس قّدمها املستشار 
(ادوارد هـاوس) الـذي كان يقـوُل عنـه الرئيـس 
األمريكـي (ويلسـون): (إنـه أنـا يف هيئـة أُخرى) 

ويعده الرجل الثاني من بعده. 
 

دوُر بقك روك (BlackRock) يف املآاطرة 
بـالك روك هي أكرب رشكـة يف إدارة األصول عىل 
مسـتوى العالم، َحيُث تدير أصـول بقيمة تزيد عن 
١٠ ترليـون دوالر، ويملكها كبار املرصفيني اليهود 
مـن آل روتشـيلد وآل روكفلـر، وهـي التـي تملك 
األسـهم األكثـر يف الـرشكات العاملية الكـربى مثل 
تيسال وقوقل وأمازون وأكرب بنوك العالم والرشكات 
املتعددة الجنسـيات، وتمتلك ُكــّل رشكات األدوية 
الغربية، كما تمتلك بالك روك أَيْـضاً معظَم رشكات 

وقنوات وسائل اإلعالم يف العالم. 
لبالك روك (BlackRock) عالقٌة كبرية وأََساسية 
يف العديـد مـن األزمـات والصفقـات واملؤامـرات 

هـا أزمُة الطاقة  االقتصادية الكـربى، آخرها وأهمُّ
لتفكيـك  مخّططـة  اسـرتاتيجية  ضمـن  العامليـة 
االقتصـادات الصناعيـة بقنـاع األجنـدة الخرضاء 

ومحاربة االحتباس الحراري ”صفر كربون“. 
شـهر ينايـر ٢٠٢٠ وتحديـداً يف ليلـة عمليـات 
اإلغالق بذريعة ”كورونا“ أعلن الري فينك، الرئيس 
خطـاب  يف   (BlackRock) روك  لبـالك  التنفيـذي 
أمام املسـؤولني واملدراء يف وول سـرتيت واملديرين 
تدفقـات  مسـتقبل  عـن  للـرشكات  التنفيذيـني 
تشـكيل  ”إعـادة  عنوانهـا  وثيقـة  يف  االسـتثمار 

أََساسية للتمويل“ 
أعلن الري فينك عن تحول جذري يف اسـتثمارات 
الرشكات، َحيُث رصح قائالً: سيصبح املال ”أخَرض“ 
وقـال: يف املسـتقبل القريب - ويف وقـت أقرب مما 
ع - سـتكون هناك إعادُة تخصيص كبرية  هو متوقَّ
لرأس املال، مخاطر املناخ هي مخاطر االسـتثمار، 
كما قال: يجب عىل ُكـّل حكومة ورشكة ومسـاهم 

مواجهة تغري املناخ. 
إن رشكاِت إدارة األصـول وصناديق االسـتثمار 
الكربى تدفُع نحو توجيِه مئات املليارات من األموال 
نحو رشكات مناخية بأكثَر مـن قيمتها الحقيقية 
يف أمـر مريـب!! ومؤّخـراً بلغت سـندات املنـاخ أَو 
السندات الخرضاء ما قيمته أكثر ٥٠٠ مليار دوالر. 

 
الاَترُُّك افطرغضغ ضث الخني

إضافـًة إىل مـا سـبق َفــإنَّ اسـرتاتيجيَة األمن 
مرماهـا؛  يف  الصـني  تضـُع  األمريكيـة  القومـي 
باعتبارهـا املناِفـَس األوَل ألمريـكا وهـي -كذلك- 
طبيعـُة الحـال َفــإنَّ أيَة سياسـة تجعـُل الصني 
أقوى، تتعاَرُض مع املصالح االسرتاتيجية للواليات 

املتحدة. 
كانـت روسـيا حجـَر الزاويـة يف نظـام الطاقة 
العاملي قبل أحداث أوكرانيا وهي أكرب مصدر للنفط 
يف العالـم، أكـرب مصدر للغـاز يف العالـم، ومن أكرب 
البلدان املوردة للفحم، بالتايل ترى أمريكا أن روسيا 
تشـكل عقبة أمـام خطتهـا ”املحوريـة“ لتطويق 

الصني وعزلها وإضعافها ولذلك بدأت بها. 
وتشـكُِّل إيراُن نفَس التهديد أمـام أمريكا، وكل 
األعمال العدائية التي نشـهدها يف أوكرانيا وتايوان 

مرتبطة بقضية تحول يف االقتصاد العاملي. 
ومـن زاويـة اقتصاديـة فالصـني اليـوَم القوُة 
االقتصادية الكربى وإن كانت أمريكا تضُع نفَسها 
رأَس القائمـة لكن الواقع يقوُل بـأن الناتج املحيل 
األمريكي غـريُ حقيقي ”غري صناعـي“ أما الفعيل 
فهـو بحـدود ٢٥ ٪ من إجمـايل الرقـم املعَلن عنه، 
وبقية اإلحصائيات األمريكية تُخصُّ اقتصاد قطاع 

الخدمات وليس اإلنتاج. 
يف هذا السـياق نـرش الخبـريُ االقتصـادي الُحرُّ 
”الري رومانـوف“ -مـن موقع إقامتـه يف الصني- 
العديد من الكتابات املهمة من أبرزها مقال بعنوان 
(اإلحصـاءات االقتصاديـة األمريكيـة ”أرقام غري 
موثوقة“) بتاريخ ١٠ نوفمـرب ٢٠١٩م، وله العديد 
من الكتابات الجيدة، مرتجمة إىل ٣٢ لُغًة ونرشت يف 

أكثر من ١٥٠ موقعاً. (١٢) 
وتبقـى الحقيقة واضحًة بأن اسـتمراَر الهيمنة 
األمريكيـة قائٌم عـىل الدوالر والنظام املـايل العاملي 
الذي يسـيطر عليـه اليهود املرصفيون وإن شـئت 
ُقـْل أعضـاَء الدولـة العميقة وهم أعضـاء مجلس 
االحتياطـي الفيدرايل أَيْـضـاً، وبالتايل من الطبيعي 
أن تـرى أمريكا يف صعود الصني هـو التهديَد األهَم 
والخطـَر الذي يحمُل معه إعالناً َكبرياً يؤّكـُد انهياَر 
امرباطورية الدوالر والذي يعني، تفكك بقية أدوات 
أمريكا التي استخدمتها طوال تاريخها القائم عىل 
الحـروب والفتـن ونرش األوبة والكـوارث يف معظم 
دول العالم، تاريخ بشـع ميلء بمجلدات كبرية من 
الجرائـم وبحـور من دمـاء البرش، تاريـخ مزدحم 

باملؤامـرات واالنحطـاط والظلـم والطغيـان غـري 
املسـبوق، بعيد ُكـّل البعد عن الحضارة واإلنسانية 

والقيم واألخالق. 

* باتٌث شغ الحآون اقصاخادغئ والةغعجغاجغئ 

الغمظ - خظساء
 

ععاطح وطراجع:

١  - اإلسـالُم هـو الديُن الواحد الذي جـاء به األنبياء 
جميعاً قال الله رب العاملني يف كتابه الكريم:

يف سـورة يونس : (َواتُْل َعَليِْهْم نَبَأَ نُوٍح إِذْ َقاَل ِلَقْوِمِه 
يَـا َقـْوِم إِْن َكاَن َكُربَ َعَليُْكْم َمَقاِمي َوتَذِْكـريِي ِبآَيَاِت اللَِّه 
َكاَءُكْم ثُمَّ َال يَُكْن  َفَعـَىل اللَِّه تََوكَّْلُت َفأَْجِمُعوا أَْمَرُكـْم َوُرشَ
َّ َوَال تُنِْظـُروِن * َفِإْن  ًة ثُمَّ اْقُضـوا إَِيل أَْمُرُكـْم َعَليُْكـْم ُغمَّ
تََولَّيْتُْم َفَما َسـأَْلتُُكْم ِمْن أَْجٍر إِْن أَْجِرَي إِالَّ َعَىل اللَِّه َوأُِمْرُت 
يْنَاُه َوَمْن َمَعُه ِيف  أَْن أَُكـوَن ِمَن اْلُمْسـِلِمنَي * َفَكذَّبُوُه َفنَجَّ
اْلُفْلـِك َوَجَعْلنَاُهْم َخَالِئـَف َوأَْغَرْقنَا الَِّذيَن َكذَّبُـوا ِبآَيَاِتنَا 

َفانُْظْر َكيَْف َكاَن َعاِقبَُة اْلُمنْذَِريَن). 
 ويف سـورة الحـج اآليـة ٧٨: (َوَجاِهـُدوا ِيف اللَِّه َحقَّ 
يِن ِمْن َحَرٍج  ِجَهاِدِه ُهَو اْجتَبَاُكـْم َوَما َجَعَل َعَليُْكْم ِيف الدِّ

اُكُم اْلُمْسِلِمنَي ِمْن َقبُْل  ِملََّة أَِبيُكْم إِبَْراِهيَم ُهَو َسمَّ
ويف سـورة الذاريات: َهْل أَتَاَك َحِديُث َضيِْف إِبَْراِهيَم 
اْلُمْكَرِمنَي (٢٤) إِذْ َدَخلُوا َعَليِْه َفَقالُوا َسـَالًما َقاَل َسـَالٌم 
َقـْوٌم ُمنَْكُروَن (٢٥) َفـَراَغ إَِىل أَْهِلِه َفَجاَء ِبِعْجٍل َسـِمنٍي 
(٢٦) َفَقرَّبَُه إَِليِْهْم َقـاَل أََال تَأُْكلُوَن (٢٧) َفأَْوَجَس ِمنُْهْم 
وُه ِبُغـَالٍم َعِليٍم (٢٨) َفأَْقبََلِت  ُ ِخيَفـًة َقالُوا َال تََخْف َوبَرشَّ
ٍة َفَصكَّْت َوْجَهَها َوَقاَلْت َعُجوٌز َعِقيٌم (٢٩)  اْمَرأَتُُه ِيف َرصَّ
َُّه ُهَو اْلَحِكيـُم اْلَعِليُم (٣٠) َقاَل  ِك إِن َقالُـوا َكذَِلَك َقاَل َربـُّ
َّا أُْرِسـْلنَا إَِىل  َفَمـا َخْطبُُكْم أَيَُّها اْلُمْرَسـلُوَن (٣١) َقالُوا إِن
َقْوٍم ُمْجِرِمنَي (٣٢) ِلنُْرِسَل َعَليِْهْم ِحَجاَرًة ِمْن ِطنٍي (٣٣) 
ِفـنَي (٣٤) َفأَْخَرْجنَـا َمْن َكاَن  ُمَسـوََّمًة ِعنْـَد َربَِّك ِلْلُمْرسِ
ِفيَهـا ِمـَن اْلُمْؤِمِننَي (٣٥) َفَما َوَجْدنَا ِفيَهـا َغرْيَ بَيٍْت ِمَن 

اْلُمْسِلِمنَي (٣٦) 
ويف سورة الذاريات: َوَوىصَّ ِبَها إِبَْراِهيُم بَِنيِه َويَْعُقوُب 
يَن َفـَال تَُموتُنَّ إِالَّ َوأَنْتُْم  يَا بَِنـيَّ إِنَّ اللََّه اْصَطَفى َلُكُم الدِّ

ُمْسِلُموَن (١٣٢)
أَْم ُكنْتُـْم ُشـَهَداَء إِذْ َحـَرضَ يَْعُقـوَب اْلَمـْوُت إِذْ َقـاَل 
ِلبَِنيـِه َما تَْعبُُدوَن ِمْن بَْعِدي َقالُوا نَْعبُـُد إَِلَهَك َوإَِلَه آَبَاِئَك 
إِبَْراِهيـَم َوإِْسـَماِعيَل َوإِْسـَحاَق إَِلًهـا َواِحـًدا َونَْحـُن َلُه 
ُمْسـِلُموَن (١٣٣) سـورة البقـرة ويف سـورة آل عمران 
ا أََحسَّ ِعيـَىس ِمنُْهُم اْلُكْفَر َقاَل َمْن أَنَْصاِري إَِىل اللَِّه  (َفَلمَّ
َّا  َقـاَل اْلَحَواِريُّوَن نَْحُن أَنَْصاُر اللَِّه آََمنَّا ِباللَِّه َواْشـَهْد ِبأَن
ُمْسـِلُموَن (٥٢). ويف سـورة املائدة قال الله سبحانه:َ إِذْ 
نَي أَْن آَِمنُوا ِبي َوِبَرُسـوِيل َقالُوا آََمنَّا  أَْوَحيْـُت إَِىل اْلَحَواِريـِّ

َّنَا ُمْسِلُموَن. اآلية (١١١)  َواْشَهْد ِبأَن
٢   - (أرسـطو) فيلسوف وحكيم يوناني، من تالميذ 
أفالطون تتميز نظرياته بأنها أكثر منطقية وواقعية من 
أفالطـون، مولـده يف ٣٢٢ مولده قبل امليـالد ووفاته يف 
٣٨٤ ق م، وشـملت كتاباته علـوم عديدة منها: الفيزياء 
الشعر واألدب واملنطق، والبالغة، واللغويات، والحكومة، 

واألخالقيات.
٣  -  جنوة [Geomagic]: مدينة إيطالية.

٤  -“Bretton Woods “:  مدينـة أمريكيـة يف والية 
نيوهامبشري وفيها ُعــِقَد واشـتُهر بها مؤتمُر صندوق 

النقد الدويل.
٥  - األونصة الذهب تعادل ٢٨ جراماً.

٦  - الـدول التـي حـرضت املؤتمر ٤٤ لكن روسـيا 
رفضـت التوقيع بعـد حصولها عىل ترسيـب معلومات 
من أحد املسـؤولني األمريكيني كشف من خاللها حقيقة 
املؤامرة األمريكية، والذي قدم هذه املعلومات للروس هو 
االقتصـادي األمريكي (هاري وايـت) وقد لقي مرصعه 

بعد فرتة قصرية يف ظروف غامضة.
٧  - ”جاماكيـا“: هـي دولـٌة جزريـة يف الكاريبـي 

مستقلة عن بريطانيا.
https://www.usdebtclock.org :٨  - املصدر

٩  - جـون جـي (John Jay): قانونـي ومنـدوب 
واليـة نيويورك واحـد كتاب الدسـتور األمريكي ووزير 
الخارجية وأول رئيس للديوان األعىل يف الواليات املتحدة 

األمريكية
١٠  - مجلـس العالقات الخارجيـة- وفقاً للتعريف 
سـٌة أمريكيـة يف شـكل مجمـع  األمريكـي-: هـو مؤسَّ
تفكري، مسـتقلٌة ، هدُفها تحليُل سياسة الواليات املتحدة 
الخارجيـة  والوضـع السـيايس العاملـي، تأسسـت يف 
١٩٢١م، يتكـّون أعضاؤها من طبقة األعمال واالقتصاد 
والسياسـة، ومقرُّها الرئيـيس يف نيويورك ولديها مكتب 

أيضا يف واشنطن العاصمة.
١١  - املصدر السابق نفسه.

١٢  - مقالـة الخبري االقتصادي الري رومانوف 
عىل هذه الروابط: 

 /https://www.moonofshanghai.com
ويف نفـس السـياق ثمة كتاب آخـرون لهـم العديد من 
 William)) الكتابـات املهمـة منهـم ويليـام إنغـدال
مايـكل  العاملـي  االقتصـادي  والخبـري    ,Engdahl
هدسون (MICHAEL HUDSON) عىل الرابط التايل: 
https://www.unz.com/author/michael-

./hudson
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حـعًصا لتغاتعط وأطًق 
بمصاطعط

اباعال طتمث أبعذالإ

يُبحـُر النـاُس يف حياتهم املتالطمـة األمواج، 
فمنهم من يســبح ويغـوص، ومنهم من يغرق 
ويمكـُث جاِمـًدا، منهم مـن لديه آمـال متنوعة 
آلمـال  فطبًقـا  األهـداف،  وُمختلفـة  الغايـات 
الشـخص امُلحّددة يكوُن الشـوُق املتربمج، تبًعا 

لخيوط األمِل امُلحاكة. 
لكننـا نرى مـن ُكـّل تلـك اآلمال واألشــواق 
يسـطع أمًال يتطلع له املؤمنون َويتمناه شـوًقا 
ُكــّل الصادقـني، فبني ُكـّل أمٍل وشــوٍق يكون 
الوالء لله ورســوله، بني ُكـّل أمٍل وشوق يكون 
حّب الجهاد يف سـبيل الله، بني ُكـّل أمٍل وشـوق 
تكون العزة والكرامة، يكـون التمكني لدين الله 

ومنهجه. 
نأمل أن نكوَن يف مقام الشــهداء، ونشــتاق 
إىل أن نحيـا حياتهم، ونفـرُح بمثِل فرحهم، قال 

تعاىل: {َفِرِحنَي ِبَما آتَاُهُم اللَُّه ِمن َفْضِلِه). 
نأمل أن نسـتبشــر كما يســتبرشون، قال 
ْن  وَن ِبالَِّذيَن َلْم يَْلَحُقوا ِبِهم مِّ تعاىل: {َويَْسـتَبِْرشُ

َخْلِفِهْم}.
لقـد بـاع أُولئـك العظمـاُء أنفســهم يف زمِن 
التشــبث باألنفس، وضحوا بأرواحهم يف عرص 

األَثرِة واقتناء الروح. 
فشــتان بني بيِع أعزِة القوم نفوَســهم مللِك 

امللوك وبني َمن يبيع نفَسـه لشـيطان َهلُوك. 
وما بني البيعني تكـون جهنم والنريان، تكون 
الفـردوس والجنـان، قـال اللـه تعاىل عـن أعزة 
القوم وجزائهم: {إِنَّ اللََّه اْشـَرتَٰى ِمـَن اْلُمْؤِمِننَي 
َة، يَُقاِتلُوَن ِيف  أَنُفَسـُهْم َوأَْمَواَلُهـم ِبأَنَّ َلُهُم اْلَجنـَّ
ا ِيف  َسـِبيِل اللَِّه َفيَْقتُلُوَن َويُْقتَلُوَن، وَْعًدا َعَليِْه َحقٍّ
التَّْوَراِة َواْإلِنِجيِل َواْلُقـْرآِن، َوَمْن أَْوَىفٰ ِبَعْهِدِه ِمَن 
وا ِببَيِْعُكُم الَِّذي بَايَْعتُم ِبِه، َوذَِٰلَك  اللَِّه، َفاْسـتَبِْرشُ

ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم}.
يا للفوز الذي بلغه هؤالء الشــهداء العظماء! 
فقد بلغوه بعظمة القضية التي انطلقوا ألجلها. 
نقولهـا: هي معادلـٌة ثابتة واضحـة للعيان، 
الجهـاد واالستشـهاد يف ســبيل اللـه يمثـالن 
بطاقـة اسـتثمارية يقتنيها الشـخص، ويف هذا 
يقول السـيد حسـني بدر الدين الحوثي -سـالم 
اللـه عليـه-: فعندما يكـون لدى اإلنسـان هذا 
الشـعور: نذر حياته لله ونذر موته لله فهو فعالً 
من اســتثمر حياته، اســتثمر موته، اسـتفاد 
مـن حياته، اســتفاد مـن موته، جعـل حياته 
وموته كلها عمالً يف ســبيل تحقيق رضوان الله 
ســبحانه وتعـاىل وأن يحظى بالقـرب منه وأن 

يفوز بالنعيم الذي أعده ألوليائه. 
ويا لألسف! عندما نسمُع كالَم املثبطني وأقوال 
التائهـني يف التخويف من الجهاد واالستشـهاد، 
نقول ألُولئـك: هل تريدون فســاداً واضطهاداً، 
بل اسـتعباد؟! فهذا هو البديل عن ثقافة الجهاد 

واالستشهاد. 
ســتظل الشـهادة دروًسـا نتعلمها ونتداول 
قصـص عظمائها، لتصبـح بطوالتهم مصابيح 

تيضء لنا دمس الحياة يف ُكـّل صبٍح وغداة. 
ويف هذا أقوُل:

«ذكرى الشـهادة أفراح ُمَكَلَلٌة 
 بشموِخ عزٍّ نرنو لها شوًقا».

فمهما ســعى العدّو بمعاولـه الناعمة منها 
والخشـنة لهدم قيمنا الجهادية واالستشهادية، 
فســيجدها ترمـم نفســها، وال غرابـة يف ذلك 
فتلـك القيم وأصحابها يف كنف مســرية قرآنية 
قادتهـا أعالم الهـدى املناهض لتحالـٍف أوصله 

غيه للهالك والردى. 

كتابات

سغُظ الئخغرة أتعُج طا ظتااج إلغه شغ 
طعاجعئ الترب الظاسمئ

ظئغض بظ جئض 
 

إن أحـوَج ما نحتاُج إليه اليوم كمجاهدين وأحرار 
نواجُه العدواَن السعودّي األمريكي وتحالفه املجرم، 
ومرتِزقته الخونة وشائعاتهم اليومية ومخّططاتهم 
والسياسـية  العسـكرية  وحروبهـم  اإلجراميـة 
والفكريـة  والثقافيـة  واالجتماعيـة  واالقتصاديـة 
الناعمـة هـي عـني «البصـرية» وكمـا قـال اإلمام 
زيد -عليـه السـالم- يف مقولته الشـهرية «البصريَة 
البصـريَة ثم الجهـاد»، فلو نظرنا لألمـور من حولنا 
لألحـداث بعـني البصـرية بوعـي وحكمة ورشـد ملا 
انجر أحد منا وراء أية شـائعة وملا ارتمى يف وحل أي 

مخّطـط لألعداء، ولكانـت شـائعاتهم ومخّططاتهم 
التي يسـعون مـن وراءها لرضب وعي وصمود الشـعب اليمني، 
تتـالىش وتداس كما يـدوس مجاهدينا دبابـات اإلبرامز وعربات 
الـرباديل وطائرات الـF16 َو35 وغريها من أسـلحة العدّو الثقيلة 
يف الجبهـات ونحـن يف هذه املرحلـة بالذات يف مرحلـة وحالة الال 
سلم والال حرب نمر بأهم وأخطر مرحلة؛ ألَنَّنا تحولنا من الحرب 
الصلبـة «العسـكرية» إىل الحرب الهجينة «الناعمـة» بعد ثمانية 
أعوام من املواجهات واملعارك الرشسة التي خاضها أبناء الشعب 
اليمنـي مع قوى العـدوان بكل جدارة بصمود وثبـات ال مثيل له 
يف العالـم وكرسوا من خـالل هذه الحرب هيبـة أفخر الصناعات 
األمريكية والربيطانية الحربية الحديثة وأحبطوا خطط أكرب قادة 
وجنـراالت جيوش أقوى دول العالم وبعد تلك الهزائم التي تلقتها 
تلـك القوى الغازية وبعد اليأس واإلحباط الذي أصابهم والقناعة 
أن ال جدوى من قتالهم وال حسـم ملعركتهم عسـكريٍّا تحولوا إىل 
الحـرب الهجينة ما يسـمى «بالحرب الناعمـة» وغزوها وقتلها 
ليس لإلنسـان نفسـه بل لعقله وعقول أبنائـه من بعده وطمس 
لثقافـة وُهــِويَّة الجيل الناشـئ ألعواٍم عديدة وسـنواٍت مديدة 
وبأسلحٍة مختلفة ليست دبابات وال طائرات وال صواريخ وقنابل 
وقذائـف ونـريان بل من خالل وسـائل اإلعالم املختلفـة املقروءة 
واملسـموعة ووسـائل التواصل االجتماعي السوشل ميديا، حرب 
قـذرة تغزو العقـول واألفـكار والثقافـات ويتزامن مـع الحرب 

الناعمـة الفكريـة الثقافية اإلعالميـة حرب «اقتصاديـة» فبعد 
تدمري ُكـّل مقومات الحياة يف الشـعب يُضيق الخناق عىل املناطق 
الحـرة بالحصـار ممـا يزيد مـن معانـاة املواطنني 
أكثـر وأكثر، وحـرب «سياسـية» مفاوضات مطولة 
ويتزامن معهما تشويه إعالمي كبري وشيطنة للقوى 
الحـرة يف البلد، وحرب ناعمة إعالمية وثقافية تهدف 
إىل تفكيك النسـيج االجتماعي وخلق الرصاع الديني 
ومنهـا أخالقيـة تهدف إىل طمـس ثقافـة وُهــِويَّة 
وفطرة وعفة املجتمع وسلخه عن إنسانيته وفطرته 

وكرامته. 
حـرب ناعمة شـاملة يسـتخدم العدّو فيهـا ُكـّل 
مـا يمكـن اسـتخدامه إلثـارة الفتنة وإحـداث أكرب 
قـدر من الرضر لشـعبنا املجاهد الصابـر وكلها هي 
أدوات الهجـوم األمريكـي عىل شـعبنا العظيم منذ بـدء العدوان 
لكـن التوّجـه األكرب يف فرتة الهدنـة ونالحظه يزداد يوماً بعد يوم 
إلثارة السـخط العام وزعزعة األمن واالستقرار من الداخل ونرش 
الفـوىض والفتن وخلـق فجوة بـني املجتمع والحكومـة؛ بَهدِف 
إسقاط الجبهة الصامدة من الداخل وكل هذه الحروب تستوجب 
علينـا لزامـاً أن نحذر من الوقوع يف فخ هذه الحرب الشـيطانية، 
وأن نحذر ونحذر من الكتابات والناشطني الذين يقومون بأعمال 
وكتابات وأنشـطة شـيطانية تكيل بألف مكيال وتـزن بموازين 
مقلوبـة ومغلوطـة تقلب الحقائـق وتثري قضايـا كاذبة لرصف 
أنظـار املجتمع اليمني عـن املعركة الحقيقية والعـدّو الحقيقي 
للبلد، وأن نتعامل معها بحسم ونتخذها عدواً كالشيطان ونتعاون 
مـع الجهات األمنيـة يف وزارة الداخلية وجهـاز األمن واملخابرات 
باإلبالغ عن الخاليا التي تنشـط يف هذا املجـال والجهات الداعمة 
لها وضبطها ومحاسبتها، وأن نتحىلّ بالحكمة والبصرية والوعي 
الالزم ونهتم باألهم وهو اإلعداد والبناء ومواجهة قوى الطاغوت 
واالسـتكبار العاملي ومرتِزقتهم الخونة والعمالء املجرمني ونرفد 
الجبهـات باملال والرجال والسـالح ونصوب البوصلـة نحو العدّو 
الخارجـي املحتـّل، وأن نلتزم بتوجيهات القائـد العّلم وموجهات 
رمـوز وقادة هذا املـرشوع القرآني العظيم ويف هـذا الضمان من 

مغبة السقوط يف وحل الباطل والعاقبة للمتقني. 

غمُظ اإلغَمـانغمُظ اإلغَمـان
اتارام سفغش الُمحّرف 

 
 (آََمـَن الرَُّسـوُل ِبَمـا أُنْـِزَل إَِليِْه ِمـْن َربِِّه 
َواْلـُمْؤِمنُوَن ُكـّل آََمَن ِباللِه َوَمَالِئَكِتِه َوُكتُِبِه 
َوُرُسـِلِه َال نَُفـرُِّق بنَْيَ أحد ِمْن ُرُسـِلِه َوَقالُوا 
َسِمْعنَا َوأََطْعنَا ُغْفَرانََك َربَّنَا َوإَِليَْك اْلـَمِصريُ) 

- من سورة البقرة- آية (285).
يقولـون لكل اسـم مـن مسـماه نصيب، 
وهـذا هو حال اليمـن مع اإليَمـان املشـتق 
اسـمه مـن اإليَمــان، فاليمـن املوصوف يف 
كتاب الله العزيز باألرض الطيبة، َواملوصوف 
أهله بـأويل القـوة والبـأس الشـديد، اليمن 
امُلشـاد به عىل لسان من ال ينطق عن الهوى 
-صلـوات ربـي وسـالمه عليـه وعـىل آله- 
بقولـه: (إني َألجـُد نَفَس الرحمـن من قبل 
اليمـن)، واملزكي أهلـه بقولـه: (أتاكم أهل 
اليمن أرق قلوبًـا وألني أفئدة، اإليَمـان يماٍن 

والحكمة يمانية).
اليمـن واإليَمــان مرتبطـان ممتزجـان 
اللـه  خلـق  منـذ  باألبـدان  األرواح  امتـزاج 
سـماواته، وله فيها النجم املسـمى باسمه، 
وخلق أرضه ووضع فيهـا بيته الحرام الذي 

َي ركناً من أركانه باسمه.  ُسمِّ
اليمنيـون هم مـن تفكـروا يف جاهليتهم 
ولـم يعبدوا األوثان واألحجـار بل تطلعوا إىل 
ما فوقهم وعبدوا الشـمس، ولم يقتنعوا بها 
ملعرفتهـم بـأن املعبـود ال يكـون إال عظيماً 
أعظم من ُكـّل ما يُرى أنّه عظيم، وكانوا مع 
قوتهم وبأسـهم عارفـني متوّجـهة قلوبهم 
ــة الوحيـدة التي آمنت  للحـق، فكانـوا األُمَّ

فدخلـوا يف ديـن اللـه أفواجاً بغـري قتال وال 
جدال بل أرسـل النبي الكريم إليهم برسـالة 

فآمنوا بالرسالة وأعلنوا الشهادة. 
هـم يف أرضهـم هكـذا تفاعلـوا وآمنـوا، 
وكذلـك كانوا ِمنهـم وفيهم ونعني أوسـهم 
وخزرجهـم -األنصـار- الذيـن آووا ونرصوا 
واسـتقبلوا  ومدينتهـم  قلوبهـم  وفتحـوا 
الحبيب املصطفـى -صلوات ربي عليه وعىل 

آله-. 
لذلـك حـريٌّ أن يُكـَرم األنصـار مـن ِقبل 
رسـول اللـه -صلـوات الله عليـه وعىل آله- 
بإعالن قوي ورصيح بقوله: (لو سلك الناس 
لسلكت شعب  وسـلك األنصار شـعباً  شعباً 
األنصـار) وقلدهـم بدعائـه الباقيـة بركته 
عليهـم حتـى يرث اللـه األرض ومـن عليها 
بقوله: (اللهم ارحـم األنصار وأبناء األنصار 

وأبناء أبناء األنصار).
إذًا عالقـة اليمـن باإليَمــان منـذ بـزوغ 
شـمس الرسـالة وحتى تطلع الشـمس من 

مغربها عالقة لن تحول ولن تزول. 
وَهــا هو يمن اإليَمـان تُشـن عليه حرباً 
كونية حشد فيها العدّو ُكـّل ما ابتكر العالم 
من أسـلحة دمار شامل واشـرتى الضمائر 
إلصدار القـرارات الدولية املؤيـدة والداعمة 
لهذا العدوان الظالـم، وإضافة إىل الرضبات 
االقتصاديـة  الحـرب  فهنـاك  العسـكرية 
والحصار الشامل لكل منافذ اليمن، فكل ما 
ذكر ُشـن عىل اليمن، وكأن األعداء عىل يقني 
وهمي بأن اليمن سـيُهزم أَو يستسلم، ظنوا 

ذلك وخاب ظنهم.

وكان الفـارق كبـري والبـون شاسـع بني 
سـالحنا وسـالحهم وولينا ووليهـم، فكيف 
َمن سالحه القرآن أن يُهزم ومن وليه الله أن 
يُقهر؟! فيمُن اإليَمــان واجههم باإليَمـان، 
وباليقني أن الله مع املؤمنني، فحشد عليهم 
«حسـبنا اللـه ونعـم الوكيل» وأعـد لهم ما 
استطاع من قوة، ولم ترهبه قوتهم وعدتهم 
وعتادهـم، فاليمن شـامخ شـموخ الجبال 
الروايس الذين قالوا عنه: بإنهم سـيقضون 
عليه ويهزمونه خالل أسابيع، فخاب ظنهم 
فامتـدت هزيمتهم لسـنوات، وها هم رجال 
الله الشـعث الغـرب يقلبون موازيـن األمور، 
وهـا هم املحـارصون يصنعـون ويبتكرون 
ويرهبـون العدّو، وَهــا هو يمـن اإليَمـان 
يُدافـع ويهاجـم وينترص ويفـرض معادلة 

كان العالم قد نيس إنها معادلة اإليَمـان. 
اإليَمـان الـذي يعلم صاحبـه علم اليقني 
بأنـه حني يقـول: الله أكرب، عليـه أن يميش 
عىل هـذه الكلمة -الله أكـرب- ال تخيفه قوة 
قوى أَو جربوت جبار، فهو قد جعل ترسانته 

«الله أكرب» منكم ومن جمعكم. 
هذا هـو اإليَمـان، وهـذه هـي الُهــِويَّة 
اإليَمـانية قول وفعل وعمل، وقد كان اليمن 
أحسن من جسدها كواقٍع عميل عىل األرض 
ومـا زالت بـإراَدة اللـه، فِمن يمـن اإليَمـان 
سـيعود لإلسـالم عزه الـذي بـدأ باليمنيني 
ودعاًة وفاتحني، وصدق الله العظيم  أنصاراً 
القائـل: (إِنَّ اللَه َمَع الَِّذيَن اتََّقـْوا َوالَِّذيَن ُهْم 

ُمْحِسنُوَن) -من سورة النحل- آية (128).
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تاى لع...
 الحغت سئثالمظان السظئطغ

هل رأى التاريخ أسوأ 
(الديكتاتوريـة)  مـن 

نظاماً للحكم؟!
حتى لـوكان الحوثي 
أَو  نازيـاً  ديكتاتوريـاً، 
مـن  أشـدَّ  أَو  فاشـياً 
ذلـك فلـن يكـوَن هـذا 
هذا  عىل  أسوأَ  (اليمني) 
الشعب وأشدَّ وطأًة من 
دخيـٍل  أجنبـٍي  جنـدٍي 
وبندقيته  بعربته  يجول 
يف شـوارع وطرقـات وأحيـاء مدينٍة أَو حـارضٍة من 

حوارض هذا الوطن. 
فحذاء حوثٍي يمني يسومني القهر والعذاب أرشف 
عندي وأطهـر من ُكـّل (عقـاالت) الخليج مجتمعة، 
فمـا بالكم بحـذاء مرابٍط يقـدم حياتـه رخيصًة يف 
سـبيل الدفاع عن اسـم وسـمعة ورشف وتاريخ هذا 

الوطن. 
هـل رأى التاريخ أكثر تخلفـاً ورجعيًة من أنظمة 

وقوانني الحكم يف القرون الوسطى؟!
حتـى لو يحكمهـا الحوثي بعقلية حـكام القرون 
الوسـطى أَو حتـى العصـور الحجريـة فلـن يكون 
هذا (اليمني) أسـوأ عىل هذا الشـعب مـن أن يتحكم 
بمصـريه سـفريٌ سـعودّي أَو أمريكٌي مريـض أَو أن 

يصادر قراره مسؤول إماراتٌي أَو بريطانٌي حاقد. 
ما أجرأكم عىل هذا الوطن؟!

مـا أجرأكم عليه وقـد رضيتم أن تطـأ أرضه قدم 
أجنبـيٍّ مرتبـٍص وطامـع ال يحقـد عـىل يشء طوال 
تاريخه القصري كما يحقد عىل هذه األرض وتاريخها 

العريق!
ليتكم بقيتم وواجهتم الحوثي وحيدين ومنفردين 

كما واجهكم وحيداً ومنفرداً من قبل!
ليتكم لم تستدعوا أجنبياً واحداً سعوديّاً أَو إماراتياً 

أَو تستقووا به عىل بالدكم وأهلكم!
ليتكم وليتكم..!

ليتكم ِمتُّْم قبل هذا وكنتم نسياً منسيا. 
عـىل األقـل كان أرشف لكم وأسـلم من أن يشـهد 
التاريخ برغاليتكم وعلقميتكم ويلقي بكم يف مزابله. 

ططالُإ الحسإ بغظ 
الاسظئ وسثم اقجاةابئ

 سئثالمةغث الئعال
الوفـُد الُعمانـي يغـادُر 
بعـد  صنعـاء  العاصمـة 
جولـة مـن اللقـاءات مع 
حكومة املجلس السـيايس 
األعـىل ولقـاء مع السـيد 
القائـد عبدامللـك الحوثـي 
-سـالم اللـه عليـه- وقـد 
تحدثـوا بكل ما هو هام يف 

إنقاذ شعبنا. 
أمريكا  شـاهدنا  ولقـد 
العـدوان  وقـف  ترفـض 
وال  شـعبنا،  عىل  والحصار 
زالـوا يف تعنتهم وعدم اسـتجابتهم ملطالب شـعبنا املحقة 
واملرشوعـة يف وقف العدوان ورفع الحصـار وإعادة ثروات 
الشـعب ألبنائه، ولذا ال بـدَّ من الوقـوف أمامهم بكل حزم 
وعـزم وقوة، وإن عاودوا عدوانهـم عاودنا جهادنا وصربنا 
ومواقفنا التي عرفوها من شـعب صدق مع الله يف إيَمـانه 

بمواقفه التي لم تختلف عن مواقف أجداده.
ومطالـب شـعبنا اليمنـي كما هي ولـم يتـم التجاوب 
مـن دول العـدوان وأدواته يف الداخل مـن املرتِزقة والخونة 
ا  والعمالء فاملعركة قادمة وهذه املرة ستكون مختلفة ِجـدٍّ
وستنهار دول العدوان السعوديّة واإلمارات لذا عليكم الحذر 
يا دول العدوان من إعادة املعركة والرضوخ واالستجابة إىل 
مطالب الشـعب اليمني والتي هـي رفع الحصار عن ميناء 
الحديدة ومطار صنعاء وتسـليم الرواتب لجميع املوظفني 
حسب ما ذكره الوفد الوطني املفاوض َوإذَا لم يتم التجاوب 
مـع مطالبنا َفـإنَّ العواقب سـتكون وخيمـة وعىل الباغي 

تدور الدوائر. 

افظخار طا بغظ الاحعغه والئظاء

تةرغُث السثّو طظ أعط افوراق الاغ غساثثُطعا شغ الترب الظاسمئتةرغُث السثّو طظ أعط افوراق الاغ غساثثُطعا شغ الترب الظاسمئ

حضرًا ُسمان ولضظ..!حضرًا ُسمان ولضظ..!

طتمعد المشربغ 

املشـكلة التي يعاني منها أغلب الناس املثالية واألحالم 
الورديـة التي يرغبون أن تكون عليهـا األوضاع يف مناطق 
الجيـش واللجان الشـعبيّة متجاهلني الظـروف والوضع 
االسـتثنائي الذي نعيش فيهـا؛ كوننـا يف مواجهة عدوان 
عاملـي وحصـار وانعدام للمـوارد املاليـة ونتعرض لحرب 
ناعمة وطابور خامس وأدوات للعدوان موجودون يف ُكـّل 
مؤّسسـات الدولـة ومتجاهلني عقود من الفسـاد والظلم 
والفشـل وثقافة الفيد التي عاش الناس والنظام السـابق 

عليها لخمسني عام. 
ومتجاهلـني ُكــّل املحـاوالت الصادقـة واملبذولـة من 
قبـل القيادة السياسـية والناس الصادقني رغـم ُكـّل تلك 

الظروف والصعوبات وحجم التضحيات الكبرية. 
واملشـكلة ال ينظر هـؤالء إىل حال ووضـع الناس يف املناطـق املحتّلة 
بالرغـم من أن تلك املناطـق كما يقولون محـّررة وال تعاني من حصار 
ويمتلكون موارد مالية كبرية ومع ذلك ال أمن وال اسـتقرار وال خدمات 
وال يأمن الشـخص عىل نفسـه أَو عىل أهل بيته يقتل الناس يف الشوارع 

دون أن يعرف لهم قاتل ولم يحدث أن تم تقديم مجرم واحد للعدالة. 
والبعض يقول لن نسـكت عىل باطل أَو فسـاد وهو يـروي حكايات 
وقصـص من مطابخ العـدوان وال يمتلـك دليالً واحداً عن ذلك الفاسـد 

والظلم الذي يتحدث عنه ويسـتدل بالسـيد الشـهيد القائد حسـني بدر 
الدين الحوثي -سـالم الله عليه- الذي لم يسـكت ولم يقبل بالباطل مع 
أننـا يف واقٍع مختلف تماماً عـن الوضع والحال الذي خرج 
فيه السـيد القائد وال تزال ثورة السـيد تخـوض مخاضاً 
عسري وكل ما نحن فيه هي محاوالت إلجهاض تلك الثورة 
امُلسـتمّرة وتواجه العالم واملعركة معركـة وعي وبصرية 
وثقة بالقيادة السياسـية التي تعمل ليل نهار يف مواجهة 
ُكــّل تلـك التحديـات والوضـع االقتصـادي واالجتماعي 
وتبتكر الحلول يف ظل ظروٍف صعبة وإْمَكانيات محدودة. 
وهناك معركة مفاوضات خارجية ورفض للمسـاومة 
يف حقـوق الشـعب اليمني من راتب وسـفر عرب مطارات 
الجمهوريـة اليمنية وحصول عىل مشـتقات نفطية دون 
طوابري أَو حصار والعدّو يسـتخدم ُكـّل الوسـائل القذرة 

لدفع صنعاء للرتاجع والتنازل عن تلك املطالب. 
وهـذا ال يمنـع من أن تلتفـت الحكومة إىل مطالب النـاس وأن تضع 
الحلول للمشـاكل املهمة التي سـوف تحدث فارقاً كبـرياً يف حياة الناس 
وتخفـف عنهم جـزء من املعانـاة مثل وضـع َحــّد لجشـع املؤاجرين 
أصحـاب املنـازل والعقـارات واالرتفـاع الجنونـي يف إيجارات الشـقق 
واملنـازل وتفعيـل القانـون الصادر عن مجلـس النواب يف هـذا الجانب 
وتخفيض أسـعار املواد الغذائية األََساسـية وضبط الفاسـدين فهذا ما 
يهتم به الناس أكثر من أي يشء آخر ويجرد العدّو من أهم األوراق التي 

يستخدمها يف الحرب الناعمة. 

شعث حاضر أبع رأس 

السـالم يف اليمـن لن يتحّقـق إال بوقـف العـدوان كليٍّا 
ورفـع الحصـار، وال يمكن ألمريـكا أبـداً أن تتعاطى مع 
امللـف اليمني، بخالف تعاطيها مـع امللف األوكراني، فكما 
أن السـالم الغربي مقرون بانسحاب القوات الروسية من 
أوكرانيا، بحسـب حديث واشـنطن وترصيحاتها بلسـان 
حليفتها كييـف، َفـإنَّ السـالم العربي واإلقليمـي أَيْـضاً 
وحتـى الـدويل، مقـرون بانسـحاب القـوات األجنبية من 
اليمن، ووقـف العدوان كليٍّا ورفع الحصـار، عىل أن األمر 
يف اليمن يتعدى مسـألة رصف مرتبات املوظفني، إىل قصة 
شعب يتطلع إىل نيل كامل سيادته، فال مطارات مغلقة وال 
موانئ، وال سـفن عرضة للتفتيش يف عرض البحر، وإبقاء 

الحـال يف اليمـن عىل ما هو عليه ليس باألمر اليسـري عـىل دول تحالف 
العدوان إذَا ما واصلت تعنتها ومماطلتها وتسـويفها، لذا يتوجب عليها 
مراجعة حسـاباتها ورسعة االختيار بني أن تخضع للمنطق األمريكي، 
وهذا بال شك سـوف يكلفها الكثري من أمنها واستقرارها، أَو تنصت إىل 
املنطـق اليمني، منطق الجغرافيـا والتاريخ، املنطق السـائد والغالب يف 

نهاية املطاف. 
فقد ختـم الوفد العمانـي زيارته إىل صنعـاء، بعـد أن توّجـها بلقاء 
قائـد الثورة -يحفظه اللـه- ضمن لقـاءات قدمت كامل 
التصـورات واألفكار املطروحة يف املفاوضـات واللقاءات، 
والكـرة اليـوم يف ملعـب دول العـدوان، وما عليهـا إال أن 
تسـارع لتقف موقفاً عمليٍّا يكون من شـأنه تلبية كامل 
االسـتحقاقات اإلنسـانية للشـعب اليمني، وعىل رأسـها 

رصف مرتبات املوظفني. 
ولتعلم أن موقفنا املنقول عرب الوفد الُعماني الشـقيق، 
مقـرون بتحذير قائـد الثورة الواضـح والرصيح، بأن أي 
إجـراء اقتصـادي أَو غريه مـن ِقبل دول تحالـف العدوان 
يسـتهدُف الشـعَب اليمني، فسـوف يتكفل وحـده بقلب 
الطاولة رأسـاً عىل عقب، وإعادة األمور إىل نقطة الصفر، 
فصنعـاء اعتربت نفسـها يف َحـّل من أي التـزام بخصوص وقف إطالق 
النـار، منـذ اليوم األول بعد انتهـاء الهدنة األممية املؤقتـة، وإنما كانت 
ُب الُجُهوَد املشكورَة من اإلخوة األشقاء يف سلطنة عمان، وإال َفـإنَّ  ترتقَّ
القوات املسـلحة اليمنية يف كامل الجهوزية وعىل أهبة االسـتعداد، وقد 
فرضت قواعد اشـتباك جديـدة، ينبغي عىل تحالف العـدوان أن يدركها 

جيًِّدا ويستوعبها. 

أتمث داوود 
 

ليسـت هذه املـرة األوىل التي يتعرض لهـا «أنصار الله» 
لحمالت التشـويه املمزوجـة بالكذب والخـداع واالفرتاء، 
اللـه»  تعـرض «أنصـار  القرآنـي  املـرشوع  والدة  فمنـذ 
للتشـويه، واملطاردة، والقتل، والتنكيل، والحبس، وجميع 

أنواع املضايقات واالنتهاكات. 
لسـان النظام السابق يف عهد الخائن عفاش كان يطلق 
يثة»،  الكثري من املصطلحات عىل األنصار ومنها كلمة «حوَّ
ويصفهـم «باملجـوس»، و»االنقالبيـني، وبأنهم يسـبون 
الصحابة، ويحببون ُرَكب األئمة، ولسـنوات كثرية حرص 
عفاش عرب الدعاية السـوداء عـىل تعميق هذه املفاهيم يف 
الوعـي العام اليمني حتى ترسـخت يف أذهان الكثريين، يف 

حـني أن املرشوع القرآني منذ البداية كان يحرص عىل بناء 
اإلنسان اليمني، وتعميق الوالء الوطني لديه، وتهذيب النفس، والتصدي 
ملخّططـات األعداء التـي تهدف إىل احتالل الشـعوب وامتهـان كرامتها 

ونهب ثرواتها. 
وحني اندلعـت أحداث ١١ فربايـر ٢٠١١ ضد الخائن عفاش، سـارع 
األنصـار مـع من سـارع، آملني بإصـالح الوضـع يف البلـد، والتغيري إىل 
األفضل، لكن مسـار الثورة كان يسري بحسب خطط األعداء، ومرشوع 
التقسيم كان يميض عىل قدم وساق، واألمريكي تحول إىل الحاكم الفعيل 
للبلد، فكان األنصار هم الوحيدون يف السـاحة الذين تَحّركوا لرفض هذا 
الوضع واسـتنكاره، فاندلعت رشارة ثورة ٢١ سـبتمرب ٢٠١٤ فتَحّركت 

أبـواق اإلصالح اإلعالمية من صحف ومجالت وقنوات ومواقع إلكرتونية 
ليكـون هدفهـا األول شـيطنة «أنصار الله»، وتشـويههم بكل وسـائل 
الكذب والدجل واالفرتاء.. لكن وكما يقولون كانت القافلة 
تسـري والكالب تنبح، ومع ذلك انترصت الثورة، ووضعت 
الكثري مـن األهـداف ويف مقدمتها بناء الوطن واإلنسـان 
اليمنـي وإصـالح ما أفسـده الدهر، لكن األعـداء كثريون 

واملؤامرة عىل الثورة كانت كبرية. 
وعندمـا جاء العدوان كان األنصار يف مقدمة الصفوف، 
فحملـوا همومـا كثرية، مـن أبرزها التصـدي للعدو بكل 
وسـائلهم املتواضعة، وكانت الطعنات العفاشـية تأتي يف 
الظهر، وأبواقهم اإلعالمية كانت تواصل شيطنة األنصار، 
مـع ضخ إعالمـي كبري ملاكينـة العـدوان واملرتِزقة، ومع 
ذلك صمد الشـعب العظيم وواجه ُكـّل التحديات يف تالحم 
أُسطوري مع قائد الثورة السيد عبد امللك بدر الدين الحوثي 
حفظـه الله، فكان األنصار يف طليعـة الصابرين واملجاهدين واملضحني 

واملترضرين واملكلومني حتى تجاوزوا ُكـّل املخاطر والعقبات. 
اليـوم تعود األبواق مـن جديد، لتعزف األلحان ذاتها، غري مسـتوعبة 
لـدروس املايض وهزائمهم املريرة يف هذا املضمـار، فالخيبات ال يجنيها 

سوى األعداء، ومحاوالت دس السم يف العسل باتت مكشوفة للجميع. 
واليـوم يؤمـن الشـعب اليمني أن االنحنـاء للعواصف ليـس واردا يف 
قاموسهم، وهم الذين تجاوزوا ُكـّل املحن واالبتالءات، ولهذا َفـإنَّهم لن 
يحيدوا عن مواصلة املشـوار، وبناء هذا البلد بالشـكل الذي يليق به، وال 

عزاء لألبواق املأجورة فقد تجاوزها الزمن. 

كتابات
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خعُت المعاذظ العاسغ 
طتمث خالح تاتط

اليمنـيُّ  املواِطـُن 

وزادت  َكثـرياً،  يعانـي 

السـنواِت  يف  معاناتُـه 

الحرب  بَسبِب  األخرية؛ 

والعدوان والحصار. 

أسـعاُر  تضاعفـت 

املـواد الغذائية أضعافاً 

وانقطعت  مضاَعفـًة، 

انقطعـت  الكهربـاُء، 

العامـة  الخدمـاُت 

األََساسية.

إذَا أردنـا أن نتحـدث ونكتـب عن معانـاة املواطن 

اليمنـي نحتاج إىل مؤلفات وعدة حلقات؛ ألَنَّها كثرية 

وأسبابها متعددة.

يف الفرتة األخرية.. زمن الال سـلم والال حرب، بدأت 

األبـواق املغرضـة واملرتبصـة بالوطـن تنفـخ يف كري 

الفتنة، لم يرق لها ما وصلت إليه األوضاع االقتصادية 

من سـوء، تريد أن تزداد سوًءا، ليس هذا فحسب، بل 

تسعى إىل نِرش الِفتنة وَشقِّ الصف الوطني أكثَر مَمـا 

هو عليه.. 

 تريـُد إقـالَق السـكينة العامـة وزعزعـَة األمـن 

واالستقرار.. 

 ُكـّل هذا تسعى إليه، مستغلًَّة األوضاَع االقتصادية 

التي يعيُشها الوطُن ويعاني ويالِتها املواِطُن. 

املواطـن الواعي يقول: نعم هنـاك غالٌء فاحٌش يف 

األسعار، وغياُب الرقابة واملحاسبة الحكومية.. 

هنـاك فسـاد ونهـب ورسقة للمـال العـام، هناك 

اسـتغالليون وناهبـون، وهنـاك فاسـدون، وهناك 

ظاملون، ال توجد رقابة، ال توجد محاسـبة.. ُكـّل هذا 

موجود.!! 

ولكن.. ليس معناه أن تسـتغل معاناتي، وجوعي، 

وفقري لتحقيق أهداف ومشاريع عدوانية خارجية، 

تريـد أن تجعل من لقمة عيـيش جرس عبور لتحقيق 

أهـداف عدوانـك، تريـد أن تسـتغل انقطـاع مرتبي 

لتحـول صنعـاء مركـزاً للقاعدة، وبـؤرة للتفجريات 

واالغتياالت. 

أنـا جائـع نعـم.. لكني لن أسـمح لـك أن تقتلني 

بعبواتـك الناسـفة، لن أسـمح أن تحكمنـي أمريكا 

والقاعدة..

يكفـي مـا يجـري يف املحافظـات املحتّلـة.. عدن 

وأخواتها..

ال توجـد كهرباء نعـم.. لكن لن أسـمح لإلماراتي 

والسعودّي أن يدنس تراب أريض..

ولـن أظـل صامتاً عـن ثرواتي النفطيـة والغازية 

التي ينهبها تحالف العـدوان ومرتِزقته.. ويحرموني 

مرتبي.! 

هذا هـو صوت املواطن اليمنـي الواعي، الحريص 

عىل حريته وعزته وكرامته، الحريص عىل اسـتقالل 

بالده. 

ويواصـل املواطن اليمنـي الواعي بالقـول: وأمام 

ُكــّل معاناتـي.. جوعـي.. وفقري، ألم يحـن الوقت 

أن نعيـش يف ظل دولـة كريمة.. دولـة عدالة ونظام 

وقانون!؟

هل يصعـب عليكم محاربة الفسـاد والفاسـدين 

ومحاكمتهم؟ 

 هل عجزتم عن تطبيق القانون؟ 

هل عجزت النسـاء اليمنيات أن يلدّن شـخصيات 

تتمتع بالكفاءة، والنزاهة، واألمانة، والوطنية، لتتبوأ 

املناصب الحكومية.!؟ 

هـل حان الوقـت لتحقيق حلم املواطـن اليمني يف 

دولٍة للشعب.. ال شعب للدولة!؟ 

هـل حـان الوقت لنهايـة الوضع الرسـمي املزري 

الذي تحدث عنه السيد عبدامللك بن بدر الدين الحوثي 

يف خطابه بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد. 

كتابات

العجُه اآلخُر لطمظزَّمات 
خقح الةعتمغ 

 
ال يخفـى عىل أحد الدور الخبيث الذي تلعبه 
املنظمـات العامليـة املدعيـة بإنسـانيتها كذباً 
ونفاقـاً وخداعاً للمجتمعات أَو الشـعوب التي 
تسـتهدفها أثنـاء الحـروب والرصاعـات منذ 

تأسسها. 
مـا  عـادة  املنظمـات  َفــإنَّ  وللتوضيـح 
تسـتهدف الشـعوب التـي تعاني مـن الرصاع 
حيثمـا كان بادِّعاء نجدتهـم والحفاظ عليهم 
مـن االسـتهداف املبـارش مـن أطـراف النزاع 
املتصارعـة ومسـاعدتهم والعمـل عـىل رفـع 
معاناتهم بشـتى أنواعها وعىل رأسها املعاناة 

االقتصادية. 
ولكن مـا يثري حفيظة الكثـري من املراقبني 
(عـىل  أي  واملحـيل  العاملـي  الصعيديـن  عـىل 
مستوى الدول املسـتهدفة عسكريٍّا وإغاثياً يف 
آن واحـد) وأعنـي باملراقبني هنا من يتسـموا 
مشـاركاتهم  خـالل  واملصداقيـة  بالحياديـة 
اإلرشافية والرقابية أَو حتـى الرقابة عن بعد، 
هو ذلك الدور السـلبي والفاضـح لتوّجـهاتها 
متابعتهـم  خـالل  الحظـوا  فقـد  وأهدافهـا، 
ألنشـطة املنظمات املنعوتة إنسانياً واملمقوتة 
واقعـاً عمليٍّا، سـواء كان ذلك خـالل الحروب 
والرصاعات األخرية من القرن املايض وما نتج 
عنها خالل العقدين املنرصمني من هذا القرن، 

فقد أّكـدوا عىل كذبها وزيف إنسانيتها. 
إضافـة إىل دورهـا وعملهـا الـدؤوب عـىل 
اسـتهداف ضحيتهـا والـذي عـادة مـا يكون 
ذلك الشـعب املعاني من ويـالت القتل والجوع 
والدمـار والخـراب الناتج عن تلـك الرصاعات 

والحروب. 
حيث يؤّكــد الكثري منهم عىل أنها تسـعى 
بل وتعمـل جاهدة خـالل دعمها اللوجسـتي 
ملنكوبي مناطق الـرصاع إىل عدة أعمال خبيثة 

أثناء نزولها ومسوحاتها امليدانية ومنها:
- جمـع املعلومات عن طريف النزاع والرتكيز 
بشكل كبري عىل الطرف املستهدف والذي غالبًا 
مـا يكون املجتمـع املغلوب عىل أمـره فيما لو 
كانت تلك الحرب تمرداً داخلياً، أَو حتى نظاماً 
لدولـة معينة تم االعتداء عليهـا من قبل دولة 
أُخرى هي األقوى منها عسكريٍّا فتنال القصد 

األوفر من املعاناة اإلنسانية والقهر واإلذالل. 
باملعلومـات  األقـوى  الطـرف  تزويـد   -
لتشـجيعه عـىل التمـادي يف التدمـري والقتـل 

والتجويع. 
- توثيـق االنتهـاكات التي قـام بها الطرف 
األقـوى لالسـتفادة منهـا الحقـاً فيمـا لو تم 

محاسبته عىل جرائمه وانتهاكاته مستقبالً. 
- نـرش الشـائعات بـني األطـراف املتنازعة 

والعمل عىل توسيع الفجوة بينهما. 
- التشجيع عىل التحلل والتفكك االجتماعي 
ا والرتويج للشـائعات بجميع  فكريـاً وثقافيّـٍ
أنواعها وألوانها املختلفـة واملتعددة والتي من 
شـأنها إضعاف املجتمـع وتمكني العـدّو منه 
ومن السيطرة عليه عىل املستويني الشعبي أَو 

حتى نظام الدولة بعينها. 
نفسـه  النظـام  أَو  املجتمـع  إضعـاف   -
عسـكريٍّا واقتصاديٍّا وعدم قدرته عىل الوقوف 
عىل قدميه دون االستعانة باملنظمات وهذا من 
أهم األسباب التي تسعى إليه لتحقيق األهداف 
الذي جـاءت ِمن أجِلها إرضـاًء للقوى الكربى 

عامليٍّا. 
- بث السموم واستهداف املجتمع قيمياً بكل 
ما تعنيه الكلمة ويف مقدمتها الفساد األخالقي 

بجميع أنواعه وآفاته الخطرية والقاتلة. 
ا من األعمال  إضافة إىل الكثري والكثـري ِجـدٍّ
التخريبيـة واملوجهة ضد ذلـك املجتمع أَو تلك 
الدولـة، َحيـُث ال يتسـع املجال لذكـر أعمالها 

كاملة يف هذه العجالة القصرية. 
بمعنى أنها تعمل عىل إهالك الحرث والنسل 

أينمـا حلت ونزلت عىل مدى تاريخها األسـود، 
امللطـخ بدماء األبرياء والشـاهد عىل مسـغبة 

الجوعى وخراب البلدان. 
والشـواهد عىل ذلك كثـرية ومنها ما حصل 
أثناء الحرب األهلية يف البوسـنة والهرسك من 
قبـل رصبيا والتـي كان آخرها مـا حصل بني 
عامـي 1995-1992م، َحيُث وصـل الضحايا 
الذيـن كان معظمهـم مـن البوشـناق إىل مـا 

يقارب مئتي ألف ضحية. 
ونتيجـة لتلـك املجازر التي ينـدى لها جبني 
اإلنسـانية فقـد اكتفـت املنظمـات الرقابيـة 
واإلحصائيـة بـكل بـرودة وعىل رأسـها األمم 
املتحـدة واملحكمة الدولية عـن اإلعالن بأن ما 
حصل من جرائم حـرب وقتل قام بها الرصب 
بحق البوسـنيني قـد (ترقـى إىل جرائم حرب) 

 . ليس إالَّ
َحيـُث أعفـت الجناة الرصب عـن تقديمهم 
إىل املقاضـاة ملحاكمتهـم وعىل رأسـهم القائد 
العسـكري (راتكـو ميالديتش) الـذي جاوزت 
أفعالـه اإلجراميـة معنـى مصطلـح اإلرساف 

بحق البوسنيني. 
ومـا حصل من ضحايا حـرب العراق إليران 
هو مثال آخر عىل زيفها، تلك الحرب التي فاق 
عمرها الثمانية أعوام من االسـتنزاف البرشي 
الهائـل يف صفـوف املدنيـني اإليرانيـني، َحيُث 
بدأت نهاية العام1980 واسـتمرت حتى العام 
1988م وكان حصيلتهـا حصـاد مئات اآلالف 
من األبرياء كضحايا عزل ال ناقة لهم فيها وال 
جمل سـوى أنهم مواطنون إيرانيون صنفهم 
الجيش العراقي ُفرسـاً ال يسـتحقون الحياة؛ 
باعتبارهم محسـوبني عىل نظام معـاٍد له لم 

يرضخ ولم يتنازل عن شرب من أراضيه. 
ويا ترى ماذا كانت ردة الفعل لتلك املنظمات 
إزاء تلك الجرائم الوحشية التي قام بها النظام 

العراقي بحق اإليرانيني؟ 
محاكمـات  وال  إدانـات  ال  حصـل،  يشء  ال 
مـا عـدا االكتفـاء بالتعقيب عىل تلـك املجازر 
الشـنيعة بتربئة الجالد والحكـم عىل الضحية 
والـذي أثمر بفرض حظر عىل إيران فاق عمره 
حتـى اآلن الثالثـة عقـود ومـا زالـت تماطل 
يف إخراجـه مـن كابوسـه املرعـب عـىل مرأى 

ومسمع من العالم. 
وبمـا تم ذكره َفـإنَّنا نلحظهـا تنحاز دائماً 
وبشـكل واضـح وفاضـح إىل النظـام العميل 

فتربؤه وتجرم الضحية. 
وبالطبـع َفــإنَّ ما تعمله ليـس عن طريق 
الخطأ أَو السـهو أَو االرتباك الذي قد ينتج عن 
اختـالط األوراق (فرضياً) وإنما ليشء يف نفس 

الشيطان. 
كما ال ننىس القضية الفلسطينية التي تنّدد 
املنظمات الحقوقية واألمم املتحدة باالنتهاكات 
اإلرسائيلية بحق الشـعب الفلسطيني املظلوم 
منذ نشـأتها، ولكنها لم تحّقق شـيئاً يستحق 
الذكـر واإلشـادة بدورها كمنظمات إنسـانية 
وحقوقيـة تهتم باإلنسـان كما تدعي سـوى 
الشـجب والتنديـد والتمديـد والتمكـني للعدو 

اإلرسائييل البغيض عىل مر العقود املاضية. 
ودليل آخـر عىل فظاعة عمالتهـا وأهدافها 
املشـبوهة والجليـة بانحيازهـا للمخّططـات 
العدوانيـة الغربية التي تسـعى من خاللها إىل 
تمزيق الشعوب وتشتيتها وباألخص اإلسالمية 
والعربية منها هو ما حصل للسودان من خالل 
العمـل الدؤوب الذي اسـتغرق منها الكثري من 
الوقت يف عملية تفكيكه حتى وصلت يف األخري 

إىل مرحلة فصله إىل شطرين. 
وممـا ال يـدع مجاالً للشـك فقـد كانت هي 
بنفسـها من شـجعت وأرشفت عـىل تفكيكه 
وتقسـيمه حتى تـم فصله شـماالً وجنوباً يف 

وقت قريب. 
كمـا ال يجـب أن ننـىس شـجبها للدواعش 
يف سـوريا امللقح واملبطن بدعمهـا لهم والذي 
أَدَّى إىل تدمـري بنيتها التحتيـة وتهجري أبنائها 

إىل جميع أصقـاع األرض خالل العقد املنرصم 
وما زالت ُمسـتمّرة عىل إكمال خطتها اللعينة 

إرضاء إلرسائيل حتى اآلن. 
واختصـاراً لذكـر األمثلـة الالمتناهيـة هو 
دور هـذه وتلـك املنظمـات املتمظهـرة برباءة 
الذئـب من دم يوسـف وامللطخـة خفية بدمه 
وبعظيـم جرم أقدمـوا عليه إخوتـه الحنونني 
ادِّعـاء وتهرباً، هو ما حصـل وما يزال حاصالً 
حتى يومنا هـذا من خالل العدوان الظالم عىل 
شـعبنا اليمني العظيم منذ ثمانيـة أعوام من 
القتـل والترشيـد والتجويع والخـراب والدمار 
واسـتهداف كامل وشـامل عىل مرأى ومسمع 
من العالم دون أن تَحّرك تلك املنظمات ساكناً، 
أَو تنبـس األمـم املتحـدة واألنظمـة العامليـة 
بشـفة، سـوى اإلدانات املتالحقة عىل شـعب 
يدافع عن نفسه ببعض الرشقات الصاروخية 
ة عىل خصومه األلـداء والتي  والطـرود املسـريَّ
يخجـل العاقل فيما لو قـام بمقارنتها مع ما 
أقدم عليـه أعراب الخليج املتمثل بالسـعوديّة 
األمريكيـني  مـن  وحلفائهـم  واإلمـارات 
واإلرسائيليني، والتي فاقت أعمالهم اإلجرامية 

الخيال البرشي بمئات املرات. 
َحيـُث أقدمـوا خـالل عدوانهـم الظالم عىل 
شـعبنا عـىل شـن مئـات اآلالف مـن الغارات 
الجويـة ومئات اآلالف من األسـلحة الخفيفة 
الناريـة،  األعـرية  مـن  واملاليـني  واملتوسـطة 
وإرشاك مرتِزقـة العالم سـواٌء أكانوا دواعَش 
جانجويَد أَو متمسـلمني عرباً ممن هو َداعيش 
ة واملبـدأ، أَو كانـوا مرتِزقـة يتبعون  الُهــِويـَّ
 BLACK) ملنظمات إرهابية عاملية كبالك ووتر
 (DIAL GROUP) أَو دايـل قـروب (WATER
وغريهـا من املنظمـات اإلرهابيـة املتورطة يف 
سـفك الدماء اليمنيـة وتدمري البنيـة التحتية 

لشعبنا العظيم. 
وكّل هـذا وذاك، حصل عىل مرأى ومسـمع 
مـن العالـم واملنظمـات الالإنسـانية دون أن 
تَحّرك سـاكناً كما أسـلفت، بل عملت وال تزال 
تمارس سوء أفعالها عىل تربئة الجالد وتجريم 

الضحية. 
ويـا ليتهـا تكتفـي بذلـك وإنمـا تتمـادى 
بتجويـع الشـعب وخنقه من خـالل الحصار 

امُلستمّر برٍّا وبحرٍّا وجوٍّا. 
إضافـة إىل تمزيـق النسـيج االجتماعي من 
خـالل بث الفرقـة ونرش الشـائعات والرتويج 

للفساد األخالقي بجميع أشكاله. 
وكّل ذلك وغريه الكثري مما هو واضح وجيل 
أَو مسـترت وخفي وأعظم تأثرياً وإيالماً تنفيذاً 
ألهدافها املمقوتـة واملحرمة التي جبلت عليها 
وعملت عليها وستبقى عىل ما هي عليه إىل أن 

يشاء الله. 
وهكـذا هـي املنظمـات.. فيجـب علينـا إالَّ 
ننخدع بالعناوين الرباقة التي ترّددها وتحملها 

كذباً وافرتاء وزيفاً وتشدقاً. 
وهكـذا هـي املنظمـات.. فيجـب أن نعـي 
بمظاهرهـا  نغـرت  وال  مخّططاتهـا  ونـدرك 
وأكيـاس الدقيق الفاسـد معظمـه الذي تقوم 
بتقديمـه وتوزيعه بني النـاس من حني آلخر، 
علمـاً أنه ال يـكاد يفي باالقتيـات منه لنصف 
شهر ملعظم األرس املستفيدة واملترضرة منه يف 

نفس الوقت. 
وهكـذا هي املنظمـات وسـتبقى هكذا.. ال 
َهــمَّ لهـا يف إشـباع جائـع، أَو توظيف عاطل 
أَو تقديـم خدمة، مقابل ما تجنيه وتسـتفيده 
وذلك من خالل تحقيق األهداف الساقطة التي 

أتت ِمن أجِلها. 
إضافـة إىل األربـاح الخياليـة التـي تجنيها 
مقابـل الفتات الزهيـد الذي تمنحـه وتقدمه 
لرشيحـة منكوبـة قـدر لهـا أن تكـون كذلك 
مـن قبـل طواغيت العـرب والعجـم الداعمني 
والراعيني الرسميني لها ولجرائمها املهولة عرب 

تاريخها األسود منذ تأسيسها. 
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223 شطسطغظغاً ُأِسثطعا طغثاظغًّا طظث بثاغئ 2022م

الرئغُج اإلغراظغ غعسجُ باظفغث «وبغصئ الاتعل لطمةطج 
افسطى لطبعرة البصاشغئ»

«إجرائغض عغعم»: عض جغامّضُظ الغععُد طظ زغارة طثغظئ «خغرب» يف السسعدّغئ؟

 : طاابسات
واصلـت الرتسـانُة العسـكرية الصهيونيـة 
مسلسـَل انتهاكاتها اإلجراميـة القمعية بحق 
أبناء الشـعب الفلسـطيني، عىل مـدى األعوام 
والقتـل  والتهجـري  االحتـالل  مـن  السـابقة 
والتدمـري، وعىل الرغم مـن صمتها املطبق إزاء 
الكثـري مـن االنتهـاكات الصهيونيـة، ها هي 
جامعـة الدول العربيـة تنّدد بعمليـات اإلعدام 
امليداني التي نفذتها قوات االحتالل الصهيوني 
بحق الفلسطينيني وتصعيد الحرب ضد الشعب 

الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته. 
حيث كشـف تقرير لجامعة الـدول العربية 
أّن «223 فلسطينيًا استشـهدوا جّراء عمليات 
اإلعـدام امليدانـي والقتـل املتعّمد التـي نفذتها 
قـوات االحتـالل الصهيونـي منـذ بدايـة عام 

2022م». 
وقـال األمني العـام املسـاعد رئيـس قطاع 
فلسـطني واألرايض العربيـة املحتّلة يف جامعة 
الـدول العربيـة السـفري سـعيد أبو عـيل: «إن 
االزديـاد الكبري يف أعداد األرسى، وما تمارسـه 

سـلطات االحتـالل «اإلرسائيـيل» بحقهم، بما 
فيه اإلهمال الطبي، يمثل أَداة للقتل». 

َوأََضــاَف أبـو عـيل خـالل كلمـة ألقاها يف 
أعمـال الـدورة الــ109 ملؤتمـر املرشفني عىل 
شـؤون الفلسـطينيني يف الدول العربيـة: «أّن 
عمليات االقتحام تواصلت يف الحرم اإلبراهيمي 
واملسجد األقىص املبارك من جانب املستوطنني 

تحـت حماية قوات االحتـالل «اإلرسائييل» مع 
قيامهم باتباع سياسـات التهجري القرسي من 

خالل هدم املنازل». 
ورّحب أبو عيل بقرار الجمعية العامة لألمم 
املتحدة بشـأن زيادة مساهمة األمم املتحدة يف 
ميزانية «األونروا»، داعياً السكرتري العام لألمم 

املتحدة إىل اإلرساع يف تنفيذ القرار. 

 : وضاقت
أوعز الرئيُس اإليراني السـيد إبراهيم رئييس 
ة باملجلس األعىل  بتنفيذ «وثيقة التحول الَخاصَّ
للثورة الثقافية» التي تمت مراجعتها وجمعها 
واعتمادهـا بشـكل نهائـي يف اجتماعـات هذا 

املجلس. 
ووفًقا لوكالة «مهر» اإليرانية، فقد «صادق 
املجلـس األعىل للثورة اإلسـالمية عـىل «وثيقة 
تحول املجلس األعىل للثورة الثقافية» بعد األخذ 
بعني االعتبـار التوجيهـات القيّمة والسـديدة 
آلية الله العظمى اإلمام السـيد عيل الخامنئي، 
وتمـت املوافقـة عليها أخريا يف سـياق مقدمة 

وثالثة فصول للتنفيذ». 
ووفًقـا لبيـان املجلـس، فقـد تـم تشـكيل 
مجموعـة عمـل مكونـة مـن 15 عضـًوا مـن 
األعضـاء الطبيعيـني واالعتباريـني باملجلـس 
لتجميـع وثيقـة التحـول واتِّخـاذ اإلجـراءات 

الالزمة. 
مراجعـة  «تمـت  أنـه  البيـان:  َوأََضــاَف 
وعقـدت  الصلـة  ذات  واألبحـاث  الدراسـات 
اجتماعات عديدة بشـأن متطلبـات ومعوقات 
التأثري الشامل للمجلس األعىل للثورة الثقافية، 
وتـم تخطيـط التحـول للمجلـس األعـىل بعد 

تحليل نظام القضايا وتحديد املحاور الرئيسية 
للتحـول وتصميم الـدورات التحوليـة بمنهج 
التحول املعـريف والتحـول الهيكيل واملؤّسـيس 
والتحـول العمالني والتنفيذي يف املجلس األعىل 

للثورة الثقافية كقاعدة ثقافية للبالد». 
وتابع: أنـه «يف ُكـّل هـذه العمليات تركزت 
الجهود الشاملة لجميع املعنيني بخطة التحول 
عـىل هـذا املوضوع املهـم، بحيث تكـون رؤية 
املجلـس األعىل للثورة الثقافيـة يف بداية القرن 
الهجـري الشـميس الجديـد ويف أفـق األربعني 

الثانيـة للثورة اإلسـالمية، كمؤّسسـة  عامـاً 
متطـورة وقادرة وذكية ومرنة وقاعدة ثقافية 
وقمة صنـع القرار للقضايا يف مجاالت التعليم 
والهندسـة الثقافيـة والعلـوم والتكنولوجيـا 
واالبتـكار والشـؤون االجتماعيـة والشـؤون 

الدينية يف قيادة النظام اإلسالمي». 
ة  وأوضح البيـان أن وثيقة التحـول الَخاصَّ
باملجلـس األعـىل للثـورة الثقافيـة مـن َحيُث 
الشكل واملضمون جاءت يف 3 فصول منفصلة 

و24 مادة. 

 : طاابسات
املسرية | وكاالت

سألت صحيفة «إرسائيل هيوم» العربية عما إذَا 
كان سـيتمّكن اليهـود من زيـارة مدينة «خيرب» يف 
اململكة العربية السعوديّة، مشرية إىل أن أُولئك الذين 
يحملون جواز سـفر أجنبي بوسعهم القيام بذلك، 
أمـا الذيـن ال يحملـون إال جواز السـفر اإلرسائييل 
فعليهـم أن ينتظـروا حتـى تطبيـع العالقـات مع 

الرياض. 
وذّكرت الصحيفة أنّه «يف القرن السابع امليالدي، 
عاشـت قبائل يهوديـة يف خيرب، واشـتهرت املدينة 
باملعركة التي دارت هناك بني هذه القبائل والجيش 

املسلم يف األيّام األوىل لإلسالم». 
وقالت: «إنـه حتى يومنا هذا تهتف الحشـود يف 
املظاهرات املناوئة لــ «إرسائيل»: «خيرب.. خيرب يا 

يهود، جيش محمـد سوف يعود». 

ووفـق الصحيفة، دفعـت الحكومة السـعوديّة 
يف سـبعينيات القرن املايض سـكان خيـرب إىل ترك 

منازلهـم القديمة واالنتقـال إىل مباٍن أحدث مزودة 
بالبنية التحتية للمياه والكهرباء، أما يف هذه الفرتة، 

فأطلقت خطة لتحويلها إىل موقع سياحي جّذاب. 
افتتحـت  السـعوديّة  أن  إىل  الصحيفـة  ولفتـت 
الشـهر املايض مركًزا للـزوار يف خيـرب، َحيُث تمت 
تغطية تاريـخ املنطقة، وُمنحت النصوص القديمة 

التي تحيي ذكرى املدينة مساحة واسعة. 
وبحسـب الصحيفـة، سـيتمّكن السـائحون يف 
املنطقـة اآلن من االسـتمتاع باألنشـطة املختلفة، 
مثـل الرحـالت إىل الينابيـع، وجولـة بـني املنـازل 
القديمـة، وزيـارة الرباكـني القريبـة، وحتى رحلة 

طائرة هليكوبرت فوق املقابر القديمة. 
وقالـت صحيفـة «إرسائيـل هيـوم»: «إنـه من 
املتوقع أن يسـتمر املرشوع املدعوم فرنسـياً حتى 
عام 2024م، ومن بني االكتشافات املثرية لالهتمام 
مقابر غامضة تبدو وكأنها سلسلة عند النظر إليها 
من األعىل، فيما ال يزال أصل هذه املقابر غري واضح 

ويعود تاريخها إىل فرتة قديمة منذ 5000 عام. 

خقل 2022م: «600» ذفض 
تسّرضعا لطتئج املظجلغ طظ 

صئض اقتاقل الخعغعظغ
 : طاابسات

أعلنت هيئُة شـؤون األرسى واملحّرريـن وقوع أكثر 
من 600 حبس منزيل ألطفال خالل عام 2022م. 

وقالـت الهيئـة يف بيان لهـا: إنَّ «سـلطات االحتالل 
اإلرسائييل تلجأ إىل الحبس املنزيل، الذي خصت به أطفال 
القدس وشـبابها، عقابًا لألطفال املقدسـيني ممن هم 

دون 14 عاما». 
وألَنَّ القانـون «اإلرسائييل» ال يُجيـز حبس األطفال، 
كما تّدعـي، تقوم سـلطات االحتالل باحتجـاز الطفل 
داخـل البيـت طـوال الفرتة التـي تبحث فيهـا محكمة 
االحتـالل يف ملفـه إىل حني انتهاء اإلجـراءات القضائية 
بشـأنه، وإصدار املحكمـة حكمها، وقد يسـتغرق ذلك 
ام وربما يصل إىل عـام أَو أكثر، وهذه املدة ال  بضعـة أَيـَّ
تُحسـب من مدة الحكم الفعيل الـذي يصدر الحًقا عىل 

الطفل. 
وبينـت الهيئة أن هذه الظاهرة برزت بشـكل واضح 
عقب خطف الطفل محمـد أبو خضري وقتله يف يوليو/ 
تمـوز 2014م، واتسـعت منـذ أُكتوبر/ ترشيـن األول 

2015م. 

احائاضاٌت سظغفٌئ بني جراغا 
الصثس وصعات اقتاقل يف 

جئع وإخاباٌت يف صطظثغا 
 : طاابسات

أعلنت رسايا القـدس - مجموعات جبع، الثالثاء، أن 
مجاهديها خاضوا فجر الثالثاء، اشتباكات عنيفة ضد 
قوات العدّو الصهيوني التي اقتحمت بلدة جبع بالضفة 

الغربية املحتّلة. 
وقالـت رسايـا القـدس - مجموعـات جبـع يف بالغ 
عسـكري: «بعـون الله وقوتـه خاضت رسايـا القدس 
مجموعـات جبع يف هـذه اللحظات اشـتباكات عنيفة 
ضد قوات االحتالل الصهيوني التي اقتحمت البلدة فجر 

اليوم الثالثاء». 
وأضافـت: «تصـدى مجاهدونـا للقـوات املقتحمـة 
وقاموا باالشـتباك مع القوات املقتحمة للبلدة وتفجري 

عدة عبوات ناسفة». 
يف سـياق آخـر، أعلـن الهـالل األحمر الفلسـطيني: 
«إصابة 11 فلسـطينياً خالل اعتداء قوات االحتالل عىل 
تظاهرة سـلمية قرب حاجز قلنديـا»، جاء ذلك عىل اثر 
إطـالق قـوات االحتالل النار مـع وابٍل مـن قنابل الغاز 
خـالل مواجهات عىل حاجز قلنديا عقب قمع املسـرية 

املطالبة باسرتداد جثامني الشهداء املحتجزة. 
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طآحراُت الترب أوضُح 
طظ ذبثبات السقم 

جظث الخغادي 
 

قالـت صنعـاء: إن اللقـاءات 

الوسـاطة  مـع  أجرتهـا  التـي 

العمانيـة كانت مثمـرًة وقدمت 

املطروحـة  لألفـكار  راٍت  تصـوُّ

يف املفاوضـات، ويف هـذا القـول 

ال تسـوق صنعـاء ألي تقـدم أَو 

بشائَر تلقتها يف اتّجاه الُهدنة أَو 

السـالم، بقدر ما أوحت بأن أبرَز 

ثمار الزيارة كانت رسماً مفصالً 

لخارطة طريـق، إن مىض عليها 

تحالف العدوان َفـإنَّها تقود الجميع إىل نقطة السالم. 

يميض املوقف الوطني يف املسار السيايس رغم نضج وتراكم 

الوعـي بحقيقـة النوايـا واألجنـدة األمريكيـة والصهيونيـة، 

وحراكهـا امُلسـتمّر يف املناطق والجـزر وامليـاه اليمنية، وكلها 

تنبئ بأن املشـاريع واألهداف تتجاوز املرحلة الراهنة وتسعى 

لتأسـيس واقع طويـل املدى لهـذا الحضور العدائـي املقوض 

للسـيادة واالسـتقالل، وهي شـواهد عملية تؤّكـد ال جدوائية 

الرهان عـىل امللف التفاويض يف ظل ما يُحرضَّ له، تعلو أصواُت 

طبول الحرب عىل ذبذبات السـالم الضعيفة واملفرغة، َوسـنن 

اللـه َومعطيات الرصاع مع هذا العـدّو تقتيض اختباَر القدرات 

واإلرادات يف ميدان املواجهة العسكرية إن عاجالً أَو آجالً. 

غري أنها َوبصرب اسـرتاتيجي َونَفـٍس طويل تخوُض صنعاُء 

املعركـة، منفتحًة عىل كافة املجاالت السياسـية واالقتصادية 

والعسـكرية، تسـتقبُل الوسـطاَء َوتسـتدعي الحلوَل وال تألو 

ُجْهداً يف تكرار النقاش حول مقّررات السـلم َومربّرات الحرب، 

وباسـتحالة للحوار السـيايس يف ظـل أجواٍء معقدة وشـائكة 

وأزمـات إنسـانية واقتصاديـة، ويف ُكــّل االتّجاهات تتمسـك 

بخياراِتها؛ تحسـباً لكل املواقف َواألجنـدة العدائية التي تحيط 

بها وتستهدفها. 

ويف تفاصيل الزيارة كان هناك رسائُل أبرقت بها صنعاء عرب 

الوسـطاء، مضمونها أن البقاء عىل نقطة الالسـلم والالحرب 

قاً ملعاناتـه، َوأن املوقف  صـار مضجراً ومكلفاً للشـعب ومعمِّ

الديني والوطني واإلنسـاني يحتم عليها أن تتَحّرك إلنهاء هذه 

الحالة من االستنزاف الذي يتعرض لها اليمن األرض واإلنسان، 

كمـا حملت الرسـائل تلميحـات للعـدو بتبعات أيـة إجراءات 

اقتصاديـة إضافية تسـتهدف البلـد، وأنها قد تقلـب الطاولة 

وتعيد املعركة إىل نقطة الصفر. 

بفضـل الله وحنكـة القيـادة َواصطفاف الشـعب، تمّكنت 

صنعاء من إحالة سنوات العدوان إىل أعوام من الصمود والبناء، 

وعىل هذا املسـار نجحت يف فرض قواعَد اشتباك جديدة، وبقي 

عىل الطرف اآلخـر إدراُك حقيقة هذه املتغـريات، فال التزامات 

تمنـُع عنهـا اليوم حسـم الخيارات َوتدشـني املعركة، سـوى 

احرتام جهود األشقاء وإقامة الُحّجـة عىل رؤوس األشهاد. 

طسرضئ العسغ: طسرضئ العسغ: 
بني طتاوقت السثّو واقظاخار الغماظّغ الثائط شغعابني طتاوقت السثّو واقظاخار الغماظّغ الثائط شغعا

عظادي طتمث

• ال أشـدَّ وأفتَك من الحرب العسـكرية 

إّال الحـرب اإلعالميـة، وهي: حـرُب قلب 

إحـالل  ومحاولـُة  وتزييفهـا،  الحقائـق 

الباطـل مـكاَن الحـق لتسـوَد األكاذيـُب 

املختَلقـة التي من شـأنها أن تنتـَج آثاراً 

سيئًة يف الواقع. 

وهذا ما نعيشـه يف الوقـت الراهن، ويف 

حالـة الال سـلم والال حرب التـي نمر بها 

مـع العدّو، يسـعى جاهـًدا لتفعيـل آلته 

العسـكرية بقتل األبرياء عىل حدود البلد، 

ويشـغل مكينتـه اإلعالميـة سـواء عـرب 

وسـائله اإلعالمية املختلفة أَو عرب األفواه 

واألقـالم التي يشـرتي صوتَهـا وِمدادها؛ 

زعزعـة  يف  توجيهاتـه  بحسـب  لتعمـَل 

الوضـع الداخـيل وتأليـب املجتمـع بـُكلٍّ 

وسـيلة ممكنة؛ لتفقـد القيـادة الحالية 

حاضنتَها، كما يقولون. 

أرسَع الطرق  الحرُب اإلعالميـُة تُعتـَربُ 

وأقَرصهـا والتـي يلجأ لها العدّو لحسـم 

معركته، فبعد فشـله يف التقدم عسـكريٍّا 

والضغِط اقتصاديٍّا واملسـاومة إنسـانياً، 

وبعد أن تم برتُ يده العابثة بثروات بالدنا، 

ًة  شعر باليأس واإلحباط الشديدين، َخاصَّ

بعد أن أدرك حجـم القدرات التي يمتلكها 

الجيـش اليمنـي فيما لـو قـّررت قيادته 

حسـم املوقـف، هرول مع سـبق اإلرصار 

للعـب يف ميداٍن ليـس أهالً للدخـول فيه، 

ميدان (الوعي) ليِرضبَه فيسُهَل عليه بعد 

ذلك فرُض ما يشاء. 

ويف ُكــّل مـرة وأمـام ُكـّل حـدث أكّرر 

قـويل: إن العـدّو الذي نواجهـه عدو غبي 

وجاهـل بكل مـا تعنيه الكلمـة، لم يدرك 

بعـد أن الوتر الذي يريد عزف سـمفونيته 

عليه قد ُقطع منذ زمن، والشـعب اليمني 

أثبت أنه األكثر جدارة وشـطارة يف خوض 

معركة (الوعي) مهما بلغت التضليل فيها 

ذروته، ومهما تعددت طرقه وسبله، سواء 

اسـتخدم أذرعـاً داخلية أَو رمـى بصوٍت 

نشاٍز عن بُعد ليسمع صداه القريب..!

حرُب املصطلحات وقلب السيناريوهات 

وصناعـة أبطـال وهميـني مـا كانـوا يف 

يـوم مـا يف موقف بطويل - ولـن يكونوا - 

وعملية دغدغة املشاعر لتحريك العواطف 

يف االتجـاه املعاكس يمكنني القول بكامِل 

الثقة إنها سـتبوء بالفشل الذريع عليهم، 

ألَنَّنا تجاوزنا مرحلة الطفو عىل السـطح 

بفضـل سـخافتكم املتكـّررة التـي مللها 

شـعبُنا عـىل مـدى ثمانـي سـنوات مـن 

عدوانكم حصاركم وعمالتكم.

تحاولون اإلتيـان بجديد لتثقل كفتكم، 

لكن الخذالن أصبح حالكم الدائم الذي لن 

تخرجوا من دائرته مهما حاولتم الصعود، 

وإن أردتـم تكـرار املحـاوالت فلكـم ذلك 

حتى تستيقنوا أن املحصول الذي تريدون 

اقتطاَفه لن يكون لقمًة سـائغًة وسـهلًة 

االبتالع، وستذوقون علقم مغامرتكم.

والعاقبُة للمتقني. 


