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(1565)
 

ُض  السططاُت السسعدّغُئ ترتِّ
6 آقف غمظغ بحضض تسسفغ 

خقل أجئعع واتث
 : طاابسات

ذكرت مصادُر حقوقيٌة أن السـلطات السـعوديّة قامـت برتحيل 6 آالف 
مغرتب يمني، خالل أسـبوع واحد؛ بذريعِة مخالفـة اإلقامة، وذلك يف إطار 
حربهـا االقتصادية ضد أبناء الشـعب اليمني يف الداخـل والخارج وتضييق 

الخناق عليهم يف معيشتهم ومصدر دخلهم. 
وأوضحت املصادر أن السـلطات السـعوديّة نفذت حمالت أمنية واسعة 
أسـفرت خالل أسبوع عن ترحيل 6 آالف مغرتب يمني، وذلك من الفرتة 29 

ديسمرب 2022 وحتى 4 يناير 2023. 
واتّهم الحقوقيون النظام السـعودّي، بممارسـات قمعيـة وال أخالقية 
ما  تمارس ضد املغرتبني اليمنيني من خالل تضييق الخناق عليهم، ال ِســيـَّ
والبلد يشـهد أسوأ أزمة إنسانية عىل مستوى العالم جراء استمرار العدوان 

والحصار منذ 8 سنوات. 

تجُب «اإلخقح» غعّثُد 
بإجصاط املرتجق «بظ سجغج» 

وذرده طظ طأرب
 : طاابسات

هّدد حزُب «اإلصالح» يف مأرب املحتّلة، أمس الثالثاء، بطرد املرتِزق صغري 
بن عزيز رئيس أركان جيش املرتِزقة املحسوب عىل االحتالل اإلماراتي، من 

املحافظة. 
ويأتـي التهديـُد اإلخواني، بعـد قيام املرتـِزق صغري بن عزيـز بتوقيف 
املئات من األفراد والضباط املحسـوبني عىل «اإلصـالح»، بحّجـة «االزدواج 

الوظيفي». 
مـن جانبهـا قالت قنـاة «بلقيـس» التابعة للحـزب، أمـس الثالثاء، إن 
قرارات املرتِزق ابن عزيز تعكس حجم االنفالت داخل ما يسمى وزارة دفاع 
املرتِزقة بمدينة مأرب املحتّلة، واصفة تلك القرارات بأنها قرارات تفكيكية، 

تهدف إىل التخلص من عنارص حزب «اإلصالح». 
وطالبـت قناة بلقيـس اإلخوانية، بـرضورة إحداث تغيري يف ما يسـمى 
قيـادة األركان لوضـع َحـــّد للعبث امُلسـتمّر داخـل وزارة دفـاع حكومة 
الفنادق، يف تهديد واضح ورصيح بإسـقاط املرتـِزق صغري بن عزيز املوايل 

لالحتالل اإلماراتي، من رئاسة األركان. 
وقد شـهدت مأرب املحتّلة خـالل األيّام املاضية توتراً غري مسـبوق بني 
«اإلصالح» واملرتِزق صغري بن عزيز، بسـبب تَحّركات األخري، يف آخر معاقل 
اإلخوان، وتنفيذ مخّطط اإلمارات فيها بنرش املرتِزقة التابعني لها وإحاللها 

بدالً عن مقاتيل «اإلصالح»، عىل غرار شبوة. 

اقتاقُل السسعدّي غساظفُر صعاته 
يف صخر طساحغص بسثن املتاّطئ

 : طاابسات
اسـتنفر االحتالُل السـعودّي قواته داخل قرص معاشيق بمحافظة عدن 
املحتّلة، أمس الثالثاء، تزامناً مع تصاعد التوتر بني السـعوديّة وما يسـمى 

املجلس االنتقايل. 
وأَفـادت مصـادر محليـة بأن عـدداً من اآلليات العسـكرية السـعوديّة 
انترشت يف محيط قرص معاشـيق، َحيُث تتمركز قوات االحتالل السعودّي، 

باإلضافة إىل إغالق شوارع رئيسية مؤدية إىل القرص. 
وبيّنت املصادُر أن االسـتنفاَر السـعودّي يأتي بعد ساعات من تهديد ما 
يسـمى االنتقايل باقتحام قرص معاشـيق، للضغط؛ ِمن أجـل رسعة إقالة 
املرتـِزق معـني عبدامللك رئيـس حكومة الفنـادق، وتعيني بديـالً عنه مواٍل 

للمجلس. 

أخبار

تجاطظًا طع وخعل حتظئ أجطتئ إطاراتغئ ضثمئ إلى ططار الرغان بتدرطعت المتاّطئ.. 

سحرات الدئاط افطرغضغني غخطعن ججغرة سئثالضعري يف 
جصطرى برشصئ تاضط سةمان

اقتاقُل اإلطاراتغ غسغطُر سطى صطاع اقتخاقت يف املتاشزات املتاّطئ

 : طاابسات
يف إطار مساعي تحالف العدوان ودول الغرب 
لعسـكرة الجـزر اليمنية االسـرتاتيجية، وصل 
العرشات مـن الضبـاط األمريكيـني إىل جزيرة 
عبدالكوري يف أرخبيل سـقطرى، أمس الثالثاء، 

قادمني من دويلة االحتالل اإلماراتي. 
وقالـت مصـادر محلية، أمـس: إن الضباط 
األمريـكان الذين وصلـوا إىل سـقطرى املحتّلة 
كانوا برفقـة حاكم إمـارة عجمـان اإلماراتية 
عـوض الجنيبي، َحيُث وصلوا عىل متن الطريان 
اإلماراتي إىل مطار حديبو قبل أن ينتقلوا بعدها 
إىل جزيرة عبدالكوري التي تشـهد اسـتحداثات 
كبرية إلقامـة قاعدة عسـكرية لصالح أمريكا 

والكيان الصهيوني. 
وأوضحت املصادر أن حاكَم عجمان الجنيبي 
عقد فور وصوله إىل سقطرى اجتماعاً بالعاملني 
يف ما يسـمى مؤّسسة خليفة اإلماراتية «إحدى 
الجزيـرة»  يف  االسـتخباراتية  ظبـي  أبـو  أذرع 

وتعمل تحت يافطة العمل اإلنساني. 
األمريـكان  الضبـاط  أن  املصـادر  وبينـت 
واإلماراتيـني اتجهـوا مـع حاكـم عجمـان إىل 
جزيرة عبدالكوري التي سبق أن كشفت وسائل 
إعالم دولية يف وقت سـابق أنها أصبحت تحوي 

قاعدة عسكرية إرسائيلية إماراتية. 
ويتزامـن وصـول الضبـاط األمريكيـني إىل 
سـقطرى، أمـس، مـع وصـول شـحنة كبرية 

مـن األسـلحة واملعـدات العسـكرية عـىل متن 
طائرة شـحن إماراتية، إىل مطار الريان باملكال 
حرضمـوت الـذي حولتـه أبوظبـي إىل قاعـدة 
عسـكرية مغلقة وسـجون رسية للمناهضني 

لها يف املحافظات املحتّلة. 
وبحسـب مصـادر مطلعـة، َفـإنَّ الشـحنة 
تحتوي عىل أسلحة مختلفة وقطع غيار أجهزة 
عسكرية باإلضافة لكميات كبرية من الذخرية.

 : تصرغر
كشـف مصدٌر مطلٌع داخل حكومة املرتِزقة، 
أمـس الثالثـاء، عـن انتهـاٍك جديـٍد للسـيادة 
الوطنيـة وفضيحـة كـربى تعزز من سـيطرة 
تحالـف العـدوان عـىل املحافظـات الجنوبيـة 
والرشقية املحتّلة وبسـط نفوذه واالستمرار يف 

نهب ثروات اليمن ومقدراته وخرياته. 
وذكـر املصـدر أن حكومـَة الفنـادق وّقعت 
اإلماراتـي  لالحتـالل  تتيـُح  اتّفاقيـًة  مؤّخـراً 
السـيطرَة عىل قطاع االتصـاالت يف املحافظات 
الجنوبية، ضمن مخّطط خبيث وقذر يمكن أبو 
ظبي التجسس عىل املواطنني وفرض هيمنتها. 
ووفقاً للمصدر، فقد عقدت حكومة املرتِزقة 
اتّفاقيـة مشـبوهة مـع االحتـالل اإلماراتـي، 
يسمح لألخري السـيطرة والتحكم عىل رشكات 
الجنوبيـة  واملحافظـات  عـدن  يف  االتصـاالت 
املحتّلـة، األمـر الـذي يمثـل انتهـاكاً صارخـاً 
للسـيادة الوطنية، َحيـُث تهدف أبـو ظبي من 
خالل هذه الخطوة إىل التجسـس عىل املواطنني 

ورصد تَحّركاتهم. 
يف السـياق أّكـد مراقبون سياسـيون، أمس 
الثالثاء، أن تسـليم رشكات االتصـاالت اليمنية 
العاملـة يف عـدن واملحافظـات املحتّلـة، يمس 
األمـن القومي للبلد وتفريط واضح بالسـيادة، 
مؤّكـديـن عـدم رشعيـة االتّفـاق املـربم بـني 
حكومة املرتِزقة الغارقة يف وحل الفسـاد، وبني 
دويلة االحتالل اإلماراتي بشـأن سيطرة األخري 

عىل قطاع االتصاالت. 
بـدورة قال الناشـط املرتـِزق أنيس منصور 
واملقيـم  «اإلصـالح»  حـزب  عـىل  -املحسـوب 
يف تركيـا-: إن أبـو ظبـي سـتقوم بالتحكـم يف 
املعلومـات التـي يتيحها هـذا املجـال الحيوي 
والسـيطرة عىل أمن وسيادة الوطن والتجسس 

عـىل املواطنـني ورصـد تَحّركاتهـم مـن خالل 
ما  ِســيـَّ ال  أبوظبـي،  يف  األمنيـة  مراكزهـا 
املناهضـني لهـا ولتواجدها يف اليمـن، مبينًا أن 
هـذه الخطـوة التي تأتـي يف سـياق التَحّركات 
املشـبوهة والقـذرة لإلمـارات يف اليمـن، تخدم 

املصالح الغربية والكيان الصهيوني. 
وتأتي هذه الكارثة الجديدة لحكومة املرتِزقة 
يف ظـل اسـتمرار الغضـب الشـعبي املتصاعـد 
جراء صفقة بيع ميناء قشـن بمحافظة املهرة 
لالحتـالل السـعودّي اإلماراتـي، والتـي تمّكن 
تحالـف العـدوان مـن نهـب الثـروات اليمنية، 

والسيطرة عىل املنافذ السيادية. 
وكانـت حكومة الفنـادق قد أعلنـت مؤّخراً 
توقيع اتّفاقية مشبوهة مع االحتالل اإلماراتي 
جديـد  بحـري  مينـاء  إنشـاء  مسـمى  تحـت 
يخصص للنشاط التجاري التعديني بمحافظة 
املهـرة املحتّلة، بمبلغ 100 مليـون دوالر، َحيُث 
يتضمن املرشوع إنشـاء ميناء مكّون من لسان 

بحري عىل عدة مسـتويات تشمل كارس أمواج 
بطـول 1000 مرت، ورصيفـاً بحرياً بطول 300 
مرت لرسـّو السـفن، وغاطسـاً يبلغ 14 مرتاً يف 

مرحلته األوىل. 
وقـد أثارت هـذه الصفقـة حفيظة وغضب 
الشـعب اليمن، وتحديداً أبنـاء محافظة املهرة 
املحتّلـة الذين خرجوا بتظاهـرات واعتصامات 
حاشدة تنديداً بهذه االتّفاقية غري الرشعية التي 
تسـمح لالحتالل السـعودّي اإلماراتي التنقيب 
عن املعادن الثمينة ورسقتها ونقلها إىل الخارج. 
إىل ذلـك عّلـق ناشـطون يمنيـون يف مواقع 
املشـبوهة،  االتّفاقيـة  هـذه  عـىل  التواصـل 
موضحـني أن نشـاط االحتـالل اإلماراتـي يف 
اليمن لم يقترص عىل السواحل واملوانئ والجزر 
ونهـب النفـط والغاز، بل تعـدى األمر إىل نهب 
ورسقة املعـادن والصخـور واألحجار الجريية 
مـن املهـرة، ومـن مناطـق عديـدة، يف املخاء، 

وشبوة، وغريها. 

جرتى طظ طرتجصئ اإلطارات يف عةعم طسطح اجاعثف ظصطئ سسضرغئ بطعدر أبني
 : طاابسات

هاجم مسـلحون قبليون، أمس الثالثاء، نقطًة عسـكريًة تابعة ملا 
يسمى املجلس االنتقايل يف محافظة أبني املحتّلة. 

وأوضحت مصادر إعالمية، أمس، أن مسلحني من أبناء قبائل لودر 
هاجموا نقطة عسـكرية تتبع ميليشيا االنتقايل يف أطراف املديرية، ما 

أَدَّى إىل سقوط جرحى من مرتِزقة اإلمارات. 
ولفتـت املصادر إىل أن الهجوم يأتـي رداً عىل مقتل أحد أبناء قبائل 
لودر عىل يد مرتِزق من ميليشيا الحزام األمني التابعة لالنتقايل، خالل 

اشتباكات شهدتها املديرية، أمس الثالثاء. 
وكانـت اشـتباكات مسـلحة عنيفة قـد اندلعت، أمـس األول بني 
ميليشـيا الحزام األمني وآخريـن من جبهة الحازميـة التابعة لحزب 
«اإلصـالح»، إثر خالف مروري بـني أطقم عسـكرية تابعة للطرفني، 

أسفر عن مقتل وإصابة ستة مسلحني. 
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تقارير 

 : خاص
عـاد الوفـُد الُعمانـي إىل العاصمـِة 
صنعاَء، الثالثـاء، يف زيارٍة هي الثانية 
خـالل أقـلَّ من شـهر واحـد، يف إطار 
جهود الوسـاطة التي تبذلها سـلطنة 
عمـان؛ ِمـن أجـل التوصـل إىل اتّفاق 
ملعالجـة املِلـف اإلنسـاني والتوّجــه 
نحـو خطـوات سـالم فعيل، غـري أن 
املؤرشات عـىل الواقع ما زالت تناقض 
هذه املسـاعي، إذ ال زالت دوُل العدوان 
والواليات املتحدة تؤّكـُد إرصاَرها عىل 
املراوغة والتحايل عىل مطالب الشعب 

اليمني. 
وأَفـاد مصـدٌر مطلـع بـأن وفد 
إىل  وصـل  العمانيـة  الوسـاطة 
صنعاء برفقة رئيس الوفد الوطني 
املفاوض محمد عبد السالم؛ بَهدِف 
اسـتكمال بحـث آخر املسـتجدات 

والتطورات. 
وبحسب عبد السـالم َفـإنَّ الزيارَة 
األخـريَة تأتـي بعـد نقـل «الكثري من 
الرسـائل»، ُمشـرياً إىل أن «هنـاك أخذ 
ورد مع األطراف األُخرى» وأنه سـيتم 
املجلـس  ورئيـس  القيـادة  «إطـالع 
السـيايس األعـىل عىل وجهـات النظر 

األُخرى».
وأّكــد أن «الوضـع اإلنسـاني بات 

ُر املِلف السيايس والتفاويض». يتصدَّ
الوفـد  يلتقـي  أن  املرجـح  ومـن 
لبحـث  الوطنيـة  بالقيـادة  العمانـي 
املطروحـة  والنقـاط  املقرتحـات 
عـىل الطاولـة؛ ِمـن أجل الوصـول إىل 
معالجـات للملـف اإلنسـاني كبداية، 
ُوُصـوالً إىل اتِّخاذ خطوات سالم فعيل، 
لكـن تلـك املقرتحـات لـن يكـون لها 
معنـى إال إذَا تضمنـت إنهـاء العدوان 
كامـل  بشـكل  واالحتـالل  والحصـار 
ودفع التعويضات ووقف كافة اشكال 

التدخل الخارجي. 
وتعتـرب هـذه الزيارة الثانيـة للوفد 
العمانـي خـالل أقل من شـهر واحد، 
َحيـُث كان الوفـد قد قـدم إىل صنعاء 
عقب توجيـه قائد الثورة السـيد عبد 
امللك بدر الدين الحوثي إنذارات شديدة 

اللهجة لتحالـف العدوان ورعاته أّكـد 
فيها أنهـم يعرقلون إحراز أي تقدم يف 
معالجة امللف اإلنساني ويرصون عىل 
الخارجية  والوصايـة  االحتـالل  إبقاء 
عـىل البلـد، وأعلـن أن أيـة خطـوات 
عـىل  العـدّو  جانـب  مـن  تصعيديـة 
العسـكري  أَو  االقتصـادي  املسـتوى 
ستقابَل بخيارات أكثر فاعلية وأوسع 
تأثـريا من ُكــّل مـا شـهدته املراحل 

املاضية. 
وسـمع الوفد العماني خالل زيارته 
السابقة تأكيداٍت حاسمًة من القيادة 
الثورية والسياسـية والعسـكرية عىل 
اسـتحالة الرتاجع عن مطالب الشعب 
مرتبـات  بـرصف  املتمثلـة  اليمنـي 
املوظفـني من إيـرادات النفـط والغاز 
ورفع الحصـار عن املطارات واملوانئ، 
وهـي املطالـب التـي ال يـزال تحالف 
التحايل  يحاولـون  ورعاتـه  العـدوان 
وااللتفـاف عليها، وإبقاءهـا معلقة؛ 
ِمـن أجـل إطالة أمـد حالـة الال حرب 

والال سالم. 
ومـا بني الزيارة السـابقة والحالية 
وجهـت صنعاء لتحالف العدوان املزيَد 
من رسـائل الوعيـد واإلنـذار، أبرُزها 
الواسـع  الجماهـريي  الخـروج  كان 
يف مسـريات «الحصـار حـرب» التـي 
واملحافظـات  العاصمـة  احتضنتهـا 
الحرة، والتـي اعتُربت داللـًة واضحًة 

عـىل إغـالق بـاب املراوغـة واملماطلة 
أمام تحالف العدوان، والتهيئة لدخول 
مرحلـة جديدة من املواجهـة عنوانها 
أرص  إذَا  بالقـوة  الحقـوق»  «انتـزاع 

العدّو عىل موقفه. 
وتأتـي الزيارُة األخرية عـىل َوْقِع 
تغيـريات مهمـة أحدثهـا الخـروج 
واجهـة  عـىل  الكبـري  الجماهـريي 
املشـهد بمـا حملـه مـن رسـائل، 
َحيُث أّكـد عبد السـالم أن «الصوت 
ا عىل  الشـعبي لـه تأثـري كبري ِجــدٍّ
مجريـات الوضـع السـيايس ومآل 

املفاوضات».
َوأََضــاَف أن «الزيـارات املكثّـفـة 
بني صنعاء ومسـقط تعكـس جديتنا 
ملموسـة،  خطـوات  إىل  الوصـول  يف 
لكن املسـألة تعود ملـدى جدية الطرف 

اآلخر». 
وال زالـت التسـاؤالت قائمة حول 
تفاصيـل ما يحملـه الوفـد، فبينما 
تتحـدث وسـائل إعالم عـن عروض 
مقدمـة للتوصـل إىل «حـل نهائي»، 
تحالـف  أن  املراقبـني  بعـض  يـرى 
العدوان ورعاتـه يحاولون «احتواء» 
نفاد صرب صنعاء والغضب الشعبي، 
مـن خالل فتح املزيد من النقاشـات 
التـي تنقصهـا الجديـة مـن جانب 

العدّو. 

زغارٌة إغةابغٌئ وجط طآحرات 
جطئغئ طاجاغثة

تدعـم  ال  الواقـع  عـىل  املـؤرشاُت 
فرضيَة وجود تغيري حقيقي يف موقف 
تحالف العدوان ورعاته، فالترصيحاُت 
األخرية للمبعـوث األمريكي إىل اليمن، 
تيـم ليندركينغ، تشـري إىل أن الواليات 
املتحـدة ما زالت ُمـرصًة عىل موقفها 
العدائي املتعنت تجاه مطالب الشـعب 
اليمنـي، وتشـري أَيْـضـاً إىل أن النظاَم 
بالتوّجـهـات  ملتـزٌم  السـعودّي 

األمريكية بشأن اليمن. 
وإىل جانب ذلك، تحدث عسـكريون 
وسياسـيون يف صنعاء مؤّخراً بشـكل 
يجـري  جديـد  تصعيـد  عـن  واضـح 
التحضـري له من جانـب دول العدوان 
املسـتويات  عـىل  أمريكـي،  بدفـع 
واألمنيـة،  والعسـكرية  االقتصاديـة 
مشـريين إىل أن تحالف العدوان يعتمد 
عىل املماطلـة لتوفري غطاء يسـاعده 

عىل إتمام التحضري لهذا التصعيد. 
وفـوق ذلك كلـه، َفــإنَّ املـؤرشات 
األََساسـية العملية التي يمكن االعتماد 
عليها السـتنتاج وجود تغيري يف موقف 
تحالف العدوان ورعاتـه ال تزال غائبة 
تماماً يف مقابل استمرار بروز املؤرشات 
زالـت  ال  إذ  التعنـت،  عـىل  الواضحـة 
إجراءات الحصـار اإلجرامي مفروضًة 

عـىل البلد بنفـس القدر من التشـديد، 
وال زالـت الحقوُق األََساسـيُة للشـعب 
اليمني تُستخَدُم كأَداة ابتزاز وضغط. 

الوفـد  وصـوِل  مـع  وبالتـوازي 
العمانـي أصدرت البحريـُة األمريكية 
بياناً زعمت فيها أنها ضبطت سفينة 
كانت تقوم بتهريب أسـلحة من إيران 
إىل اليمـن، يف مـؤرش إضايف عـىل نوايا 
اإلجرامي  بالحصار  للتمسك  واشنطن 

تحت مربّر «مكافحة التهريب». 
وحتـى التقاريُر التي نرشتها بعُض 
تقديـِم  بخصـوص  اإلعـالم  وسـائل 
عـروض لَحلٍّ نهائـي تحدثـت أَيْـضاً 
الحصـول  السـعوديّة  اشـرتاط  عـن 
عـىل ضمانـات مـن جانـب صنعـاء، 
وهـو األمُر الذي َردَّ عليـه عضو الوفد 
الوطنـي عبد امللـك العجـري بالتأكيِد 
عـىل أن الضمانَة الوحيدَة ألمن الجوار 
ُف السياسات  هو استقراُر اليمن وتوقُّ
العدوانية التي تمارسـها دول العدوان 

ضد الشعب اليمني. 
وباإلجمـال، َفــإنَّ املشـهَد يزدحُم 
ُح إرصاَر  باملؤرشات السلبية التي ترجِّ
تحالف العدوان ورعاتـه عىل املراوغة 
واملماطلـة وااللتفـاِف عـىل الحقـوق 
واملطالب، لكن احتماليَة حدوث تغيري 
إيجابـي ال زالت قائمـة –نظرياً- ويف 
حال تحّققها ستشـكل انتصاراً َكبرياً 

لصنعاء. 

 : خاص

أّكـد عضُو املكتب السيايس ألنصار الله، عيل 
ًة  القحـوم، أن الواليـاِت املتحـدَة ال زالـت ُمرصَّ
عـىل إعاقة السـالم والدفع نحـو التصعيد، وأن 
محاوالتهـا للوقـوِف بعيًدا عن واجهة املشـهد 
ال تفلـُح يف التغطيـة عـىل سـلوكها اإلجرامـي 

امُلستمّر. 
وقـال القحـوم يف تغريـدة عـىل «تويـرت» إنه 
«مهما حـاول األمريكيـون التسـرتَ والوقوَف يف 
املقعد الخلفي، َفـإنَّ األحداَث والحقائق والسلوك 
القبيـح  وجَههـم  يكشـُف  امُلسـتمّر  العدوانـي 
ويوضـح أن العـدواَن والحصار عـىل اليمن قراٌر 

أمريكي، وأن األمريكيني هم من يقود الحرب». 

وتحـاول الواليـات املتحدة الظهـور بمظهر 
«وسيط السـالم»، للتغطية عىل دورها القيادي 
املبارش يف إدارة ُكـّل تفاصيل العدوان والحصار. 
وجـدد القحوم التأكيَد عىل أن واشـنطن هي 
َمن «يعيق السـالم ويدفُع للتصعيد واسـتمرار 
املؤامـرات» ُمشـرياً إىل أنهـا تتحمُل مسـؤوليَة 

النتائج الكارثية املرتتبة عىل هذا السلوك. 

العشث السماظغ غسعد إىل خظساء سطى وصع تفعغخ 
الصغادة باظاجاع التصعق 

الصتعم: العقغات املاتثة تسغص السقم وتثشع ظتع الاخسغث 

سئث السقم: افولعغُئ لطعضع اإلظساظغ وخعُت الحسإ الغمظغ له تأبغٌر ضئغٌر سطى المفاوضات

أّضـث أظه ق غمضظ إخفاء الثور الصغادي المئاحر فطرغضا شغ السثوان والتخار 

زغارٌة جثغثٌة لئتث شرص التض شغ طحعث تمطآه المآحراُت السطئغئ
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 : ظعح جّقس
يومـاً تلو اآلخـر، يتأّكـد للجميع مـدى القدرات 
النوعيـة التـي باتـت األجهـزة األمنية تتحـىل بها، 
لتواكـب بذلـك التطـور الكبـري للقوات املسـلحة، 
وهـو األمر الذي يؤّكـد اصطـدام مؤامرات العدوان 
بصخرة صماء، سواٌء أكانت جهوده التدمريية عىل 
املستوى العسكري ومحاولة احتالل اليمن بالقوة، 
أَو كانـت عـىل املسـتوى األمني ومحاولـة اخرتاق 
الجبهـة الداخليـة، لتكـون النتيجـة النهائية هي 
الخسارة الحتمية لتحالف العدوان وأدواته ورعاته. 
وبعـد أن عرضـت القنـوات الوطنية عرص أمس 
الثالثـاء، فيلم «يف قبضة األمن» الذي تضمن تجنيد 
تحالـف العـدوان األمريكـي السـعودّي اإلماراتـي 
لخاليا إجرامية يف املحافظات الحرة، لتنفيذ أجنداته 
يف اخـرتاق الجبهـة الداخليـة وإشـعال الرصاعات 
املسـلحة وكذا االغتياالت السياسية التي تستهدف 
الجبهة الداخلية والسياسية وكذلك األمنية وإقالق 
السكينة العامة، وتمرير حالة االنفالت األمني وفق 
ما هو حاصل يف املناطق واملحافظات املحتّلة، َفـإنَّ 
ما تضمنـه الفيلم يؤّكـد أن القـوة األمنية اليمنية 
قد وصلت إىل مستويات ال تواكب فحسب تَحّركات 
العدوان، بل تصل إىل تعزيز الخطوط األمامية لشن 
الرضبات االسـتباقية األمنيـة وزعزعة مخّططات 

العدّو ورعاته وأدواته. 
ويف السياق تقف صحيفة «املسرية» الستعراض 
جوانَب مـن الفيلم «يف قبضة األمـن»، وما تضمنه 
مـن شـهادات ومواقف تؤّكــد أن الخاليـا النائمة 
لتحالـف العـدوان سـتدخل يف سـبات عميق حتى 

الحكم عليها بالوأد. 
 

الثقغا اإلجراطغــئ ضأذرع لطسثوان.. 
أغادي افطظ أذعل

«يف قبضة األمن» يكشف خاليا إجرامية مرتبطة 

باملخابـرات السـعوديّة يقودها املرتِزقـان «محمد 
عيل املقديش» َو»فضل حسـني املصقري»، ومهمة 
الخاليا اإلجرامية املوجهة من املخابرات السـعوديّة 
هي اغتيال ورصد العديد من الشخصيات السياسية 
املناهضة للعدوان، ومبارشة االغتياالت السياسـية 

إلشعال حروب ورصعات عىل املستوى الداخيل. 
وتوضح الترصيحات واالسـتدالالت يف الفيلم أن 
الخاليا اإلجرامية عملت عىل اسـتهداف شخصيات 
يف أمانة العاصمة ومحافظتي ذمار وإب واسـتالم 
أمـوال مقابل أعمالهـم التخريبية، فيمـا أن حجم 
األمـوال والجهـود التـي يبذلها العـدوان وعدد من 
املأجوريـن يؤّكــد مـدى تعويـل تحالـف العدوان 
وأدواتـه ورعاتـه عىل هـذا النوع من الحـرب، بعد 

فشل الحرب العسكرية واالقتصادية والسياسية. 

وتبني مجريـات الفيلم وشـهادات املتورطني أن 
الخليـة األوىل مهمتها رضب األمـن يف محافظة إب 
ويتزعمهـا املطلـوب «طارق محمد أحمـد الغزايل» 
امللقـب بـ «طارق البعدانـي»، والتي بدورها قامت 
بـرشاء أسـلحة ثقيلـة ومتوسـطة لفتـح جبهـة 
عسـكرية بمنطقة بعدان يف إب بإرشاف مخابرات 
دول العـدوان، وهنـا يتضـح أن تحالـف العـدوان 
يعمل عىل تغذية الرصاعات والفتن لخلق حالة من 
االنفـالت األمني وكذلـك لخلق حالة مـن التوترات 
الهادفة لزعزعة ثبات الجبهة الداخلية وتماسـكها 

الذي يستمر للعام الثامن عىل التوايل. 
 

حعاداُت املاعرذني.. السثّو وخغاره العتغث
ويف اسـتعراض لشـهادات املتورطـني، يتحـدث 

املسـؤول املـايل للخليـة اإلجراميـة يف إب بقولـه: 
«اشـرتينا ٤٠ صـاروخ الو و٤ قواذف بـازوكا مع 
١٢٠ قذيفـة ورشاشـات، بأمـوال أرسـلت لنا من 
السـعوديّة، موضًحـا أن ذلـك املبلغ يتجـاوز ٣٠٠ 
ألف ريال سـعودّي، وهو ما يكشـف حجم التعويل 
السـعودّي عىل هذه املؤامرات والتـي دفعتها لدفع 
املزيـد من األموال إىل جانـب اإلنفاقات الهائلة التي 

تستمر يف هدرها للعام الثامن عىل التوايل. 
ويواصل املسـؤول املايل للخليـة اإلجرامية يف إب 
قوله: «استلمت مليونَي ريال سعودّي بغرض رشاء 

والءات وتجنيد عنارص جديدة». 
أما الخلية األُخـرى التي تطرق إليها الفيلم فهي 
الخلية الثانية تزعمها الرصيع «محمد عيل الحنش» 
والتـي قامـت باغتيـال وزيـر الشـباب والرياضة 
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ضفغطئ بتسط عثه المسرضئ

  بظاء الصعة افطظغئ تط وشص 
اجاراتغةغئ طةامسغئ تسسى لطاساون 

المحارك شغ طعاجعئ الاتثغات الاغ 
تفرضعا دول السثوان

  افجعجة افطظغئ الاغ تسمض 
ضمظزعطئ واتثة تمّضظئ طظ ضحش 

وضئط سثد طظ الثقغا الاةسسغئ الاابسئ 
لطمثابرات الئرغطاظغئ وافطرغضغئ

«يف صئدئ افطظ».. صثرات تثظص املآاطرات

واصاخادغًا وجغاجغًّا  ا  سسضرغًّ الفحض  بسث  أطظغًّا  الغمظ  اخاراق  سطى  الضئغر  الئرغطاظغ  افطرغضغ  الاسعغَض  ضحش 
أّضـث الصثرات السالغئ لفجعجة افطظغئ شغ الرخث والاسصإ وتئادل المسطعطات بسرسئ تاةاوز جغر المآاطرات
شّظث الحائسات الاغ خاتئئ إسقن ضئط صاطئ «وزغر الحئاب» وضحفئ تصغصئ خراخ السثّو تغال أغئ سمطغئ أطظغئ

طساسغ الاثرغإ واقخاراق غغر صادرة سطى اإلشقت: 
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الشهيد حسـن محمد زيد، وهي نفس الخلية التي 
قامت باغتيال الشـهيد عبد الله السـالمي وحاولت 
اغتيـال وكيـل محافظـة إب عبدالواحـد املروعـي 

وعبدالكريم الحبيس يف ذمار. 
وقد أظهر الفيلم جوانب من املخّططات والتدابري 
التي اتخذتهـا الخليتان لتنفيـذ مخّططاتها والتي 
باءت بالفشـل نظراً لأللطاف اإللهية، وكذا اليقظة 
العاليـة والقدرات الكبرية التـي تتحىل بها األجهزة 

األمنية. 
 

تفاخغض ضئط صاطئ الحعغث تسظ 
زغث.. صثرات افطظ بق تثود

جهـاز األمن واملخابرات كان لـه مداخالت بارزة 
يف الفيلم، والذي بدوره أوضح أنه ألقى القبض عىل 
«معمر الزراري» وهو مسـاعد «الحنش» ومسؤول 
ميدانـي يف خلية االغتياالت، مبينًا أن املدعو «معمر 
الـزراري» نفـذ عمليـة اغتيـال الشـهيد عبـد الله 
السـالمي ومحاولـة االغتيال الفاشـلة لعبدالواحد 
املروعي وشـارك يف عمليـة رصد واغتيال الشـهيد 

الوزير حسن زيد. 
وتطرق جهاز األمن واملخابرات إىل الحيثيات التي 
أَدَّت يف رصـد وكشـف الخلية التي قامـت باغتيال 
الشهيد حسـن محمد زيد، يف حني أظهرت املشاهد 
القـدرات التقنية والبرشية والذهنية العالية لجهاز 
األمن واملخابـرات، وذلك بدًءا مـن الرصد والتعقب 
ُمروًرا بجمع االستدالالت وتبادل املعلومات برسعة 
ودقـة عاليتني حتـى القبض بكل خيـوط القضية 
ومن ثـم مبـارشة االسـتهداف للخاليـا اإلجرامية 
والقبـض عليها، يف حـني يؤّكـد الجهـاز أن «خلية 
الحنـش» قامـت برصـد العديـد من الشـخصيات 
املناهضـة للعدوان إضافة ملواقع عسـكرية وأمنية 
يف ذمار وإب، يف إشارة إىل مخّطط كبري كان تحالف 
العدوان يسـتميت نحو الوصول إليه، غري أن أيادي 
األجهزة األمنيـة واملخابراتية اليمنيـة كانت أطول 

من أذرع العدان وحباله الهدامة. 
وأّكـد جهاز األمن واملخابـرات، أن أعضاء خلية 
اغتيال الوزير حسـن زيد املقبـوض عليهم اعرتفوا 
بـأن العملية تـم تخطيطها ورصد الشـهيد قبل ٣ 
أشـهر مـن التنفيـذ، يف حني تـم عـرض اعرتافات 
عنارص الرصد يف الخلية التي اغتالت الشهيد الوزير 

يف أمانة العاصمة. 
ويف السـياق يقول رئيس قسم املناوبة يف القيادة 
والسـيطرة الرائـد محمـد مجـيل، أنـه تـم تحديد 
العنارص التي اغتالت الشـهيد حسن زيد بعد وقت 
قصـري من تنفيذ العملية، فيمـا يؤّكـد جهاز األمن 
واملخابـرات أنـه تـم تحديـد مـكان تواجـد املدعو 
«محمد عـيل الحنش» يف منطقة حـورور بمديرية 
عنـس يف ذمار بعد القبض عىل عنارص شـاركوا يف 
تهريبه إىل هناك، ُمضيفاً «تمت محارصة «الحنش» 
ومطالبته بتسـليم نفسه لكنه رفض وأخرج قنبلة 
إللقائها عىل عنـارص الحملة، ما أَدَّى للتعامل معه 
وقتله»، يف حني كشـف الفيلـم يف تفاصيل محاولة 
اغتيال األُسـتاذ عبدالكريم الحبـيس يف ذمار والتي 

أَدَّت إلصابته بجروح خطرية. 
وقـد أظهـرت مشـاهد الفيلـم مـن الشـهادات 
والوقائع مـا يدمغ ُكـّل األكاذيـب واألراجيف التي 
شـاعت عند إعـالن القضاء عىل الخليـة اإلجرامية 

املتورطة يف اغتيال وزير الشباب والرياضة السابق، 
ليتأّكــد للجميـع أن األجهزة األمنيـة واملخابراتية 
اليمنيـة باتت بعـد الثورة يف عـداد األجهزة الكربى 
القادرة عىل اخرتاق ما تسعى له املخابرات األجنبية 

املعادية. 
 

بظاء افطظ واجرتاتغةغات طعاضئئ املآاطرات
ويف السـياق يتحـدث نائـب رئيس جهـاز األمن 
واملخابـرات اللـواء عبدالقـادر الشـامي، مؤّكــداً 
أن القيـادة حرصـت عـىل تطوير األجهـزة األمنية 

وتشكيلها يف منظومة موحدة. 
ونّوه الشـامي إىل أن بناء القـوة األمنية تم وفق 
اسـرتاتيجية مجتمعية تسـعى للتعاون املشرتك يف 
مواجهـة التحديـات التـي تفرضهـا دول العدوان، 
يف إشـارة إىل أن إفشـال تَحـّركات العـدوان األمنية 
اإلجراميـة ال يَنُـمُّ عـن صدفـة أَو جهود بسـيطة، 
وإنما يأتـي بعد جهود كبرية من البناء واالنتشـار 
األمني واالستخباري، وتعزيز هذا االنتشار بقدرات 
تقنية عالية، وهنا يؤّكـد اللواء الشامي أن األجهزة 
األمنيـة التي تعمـل كمنظومة واحـدة تمّكنت من 
كشـف وضبط عدد من الخاليا التجسسية التابعة 

للمخابرات الربيطانية واألمريكية. 
بـدوره أّكــد نائب رئيس الوزراء لشـؤون األمن 
والدفاع الفريق الركن جالل الرويشـان، أن الوحدة 
يف القيادة واألداء انعكست عىل أداء األجهزة األمنية 

والعسكرية. 

وعلق اللواء الرويشان عىل جهود األجهزة األمنية 
يف ضبـط الخاليا املذكـورة، وقـال إن عملية ضبط 
هـذه الخاليا هـي نمـوذج للتعـاون والتكامل بني 
األجهزة األمنية ورسعة تبـادل املعلومات والتَحّرك 

املبارش. 
ونـّوه الفريـق الرويشـان إىل أن «العـدّو الـذي 
فشـل يف العـدوان العسـكري نتوقع أن يسـتمر يف 
العدوان األمني حتى لو دخلنا يف مرحلة سالم وحل 

للمواجهة العسكرية». 
وأّكـد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع واألمن، 
إىل أن «الحـرب األمنيـة ستسـتمر فهـي مرتبطـة 

برصاع املصالح بني الدول». 
وفيمـا لفـت الرويشـان إىل أن الشـعب اليمنـي 
سـيظل عرضـة لالسـتهداف األمريكي السـعودّي 
اإلماراتـي نظراً للخسـائر الكبرية والفشـل الذريع 
الذي لحـق باألعـداء، َفـإنَّه أّكــد أن «املعول عليه 

لدينا بعد الله هو اسـتمرار الوعي واليقظة والروح 
األجهـزة  ملنتسـبي  اإليجابـي  واألداء  اإليمانيـة 
األمنيـة»، مختتماً حديثه بالقـول «نعتمد عىل الله 
ووحدة قيادتنـا ووعي املواطن األمنـي وتعاونه يف 

ُكـّل ما يالحظه». 
وبالعودة إىل «يف قبضة األمن» وما استعرضه من 
وقائَع وأحداٍث، وما سبقتها من إنجازات يف عملية 
«فأحبـط أعمالهم» وغريها مـن العمليات األمنية، 
َفـإنَّ الشـعب اليمني وقيادته الثورية والسياسية 
قد أوصـل الكلمة الفصـل لدول العـدوان ورعاتها 
وأدواتهـا، وهي أن ُكـّل مؤامرات العدوان سـتكون 
يف قبضة األمن، وأن تَحّركاته العسـكرية لن تكون 
بمنـأى عن مشـاف القناصة واالسـتهداف الجوي 
والربي والبحري، وطاملا استمر العدوان ومؤامراته، 
َفــإنَّ للمالحـم والبطوالت اليمنية حكاية سـتظل 

خفاقة يف ذاكرة التاريخ العسكري والحربي. 

تقرير

طضاإ رئاجئ الةمععرغئ والطةظئ العذظغئ لطمرأة 
غظزمان شسالغئ بثضرى طغقد الجعراء

 : خظساء
نظـم مكتـب رئاسـة الجمهوريـة واألجهـزة 
والهيئـات التابعـة لـه، أمـس الثالثـاء، فعاليـة 
خطابية بمناسبة ذكرى ميالد سيدة نساء العاملني 
فاطمة البتول الزهراء عليها السالم، بالتعاون مع 

اللجنة الوطنية للمرأة. 
ويف الفعالية أَشـاَرت رئيسـة اللجنـة الوطنية 
للمـرأة الدكتـورة غـادة أبـو طالـب، إىل أن هـذه 
ا للمرأة  املناسـبة جديـرة بـأن تكون يومـاً عامليّـٍ

املسلمة. 
وأّكــدت عىل أهميّة املناسـبة كمحطة تربوية 
وثقافيـة السـتلهام ُكــّل معاني السـمو واملجد، 
مسـتعرضة نبـذة مـن سـرية وحيـاة فلـذة كبد 
املصطفى صلوات الله وسالمه عليهما، وما تمثله 
من نمـوذج يحتـذى بـه، وعامل يسـاهم يف رفع 

مكانة املرأة. 
وأَشـاَرت الدكتـورة أبـو طالب، أهميّة السـري 
عـىل نهج الزهـراء والعـودة إىل سـريتها العطرة، 

داعية نسـاء اليمن إىل تأصيل الُهــِويَّة اإليَمـانية 
من خالل االقتَداء بسـيدة نساء العاملني، وتجسيد 
الصـرب والصمود والبـذل والعطاء التي جسـدتها 

الزهراء يف واقع حياتها. 
مـن جهتهـا أَشـاَرت مديـرة فـروع اللجنة يف 

املحافظـات، إىل أهميّة إحياء هـذه الذكرى ملا لها 
ة  ـة، واألمَّ داللـة يف وجـدان املـرأة املسـلمة َخاصَّ
اإلسـالمية عامـة.  تخلـل الفعالية عـرض لكلمة 
قائد الثورة السـيد عبـد امللك بدر الديـن الحوثي، 

وفالشات عن حياة الزهراء. 

دائرُة حؤعن افشراد تثااط الثورة الـ43 
ئ ملظاسئغ وتثات الصعات الَثاخَّ

 : خظساء
احتفت دائرة شـؤون األفراد واالحتياط العام، أمس، بتخرج الدورة 
ة، والتي  الــ٤٣ برشية كتائب، من منتسـبي وحـدات القـوات الَخاصَّ

أطلق عليها «دورة فك الحصار». 
وخالل الحفل الذي نظمته مدرسة الشئون اإلدارية واملالية يف دائرة 
شـؤون األفـراد، بحضـور مدير دائرة شـؤون الضبـاط العميد الركن 
ـة العميد عبدالفتاح  نجم عباد، وركـن القوى البرشية للقوات الَخاصَّ
صبحـان، ومدير مدرسـة الشـؤون اإلدارية واملالية العقيد إسـماعيل 
الحمـزي، أّكــد رئيس القـوى البرشية اللـواء عبداللـه البزاغي، عىل 
أهميّـة التدريب والتأهيل يف مجال القوى البرشية ودورها يف تحسـني 
ة،  ورفع مستوى العمل اإلداري والخدمي، لدى منتسبي القوات الَخاصَّ

والحفاظ عىل الجاهزية الفنية والقتالية والبرشية. 
وحث الخريجني عىل ترجمة ما تلقوه يف الدورة عىل الواقع العميل يف 
وحداتهم وبما يعزز من العمل التخصيص يف الجوانب اإلدارية واملالية. 
من جهته أشـار قائد الدورات املقدم سـمري العامـري، إىل ما تقوم 
به مدرسـة الشؤون اإلدارية واملالية من مهام يف مجال تدريب وتأهيل 
القـوى البرشيـة للكتائـب والوحـدات واأللوية يف كافـة التخصصات 

اإلدارية. 
بدورهـم أّكـد خريجوا الدورة يف كلمة لهم ألقاها عمار الشـيباني، 
أهميّـة ما تلقاه الخريجون من دروس وأنشـطة سـاعدت يف توسـيع 

مداركهم ومعارفهم يف الجوانب اإلدارية. 

رئغج الطةظئ العذظغئ لطمرأة: الجعراء ظمعذج الضمال اإلغماظغ لطمرأة المسطمئ وطغقدعا طتطئ تربعغئ وبصاشغئ عاطئ
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دراسة  

 : طتمث طتمث أتمث اآلظسغ* 

«اليهـوُد املرصفيـون» هـم فريـُق الدولـة 
العميقـة الـذي يسـيطُر عـىل معظـم ثروات 
العالـم، وهـم أخطـر مـن يف الكـرة األرضيـة 

وأكثرهم إجراماً واحتياالً وجشعاً ودموية. 
تربُطهم ببعضهم شـبكاُت البنوك، وأسواُق 
البورصـات، وتجمُعهـم إمرباطوريـُة الـدوالر 
األمريكي ونظاُمه املايل الرأسـمايل املهيمن عىل 
البنوك املركزية يف العالـم، متخذين من الغرب 
ومن أمريكا وبريطانيا مراكز رئيسية للتحكم 

والسيطرة. 
سـواتر  املرصفيـون»  «اليهـود  يسـتخدم 
وأقنعة لتنفيـذ مؤامراتهـم االقتصادية، منها 
تقديم ترميز بعض العنارص مثل (بيل غيتس) 
َو(إيلون ماسـك) وقائمة املِئـة رجل األغنى يف 
العالم، وموضوع االحتباس الحراري، والثورة 
الخرضاء وبرامج وأنشـطة خفـض انبعاثات 
الكربـون، وبرامـج تعديـل البـذور الزراعية، 
ورشكات األدوية، واللقاحـات، ومعامل إنتاج 
مـن  طويلـة  وقائمـة  واألوبئـة  الفريوسـات 

األقنعة والسواتر. 
يملكـون البنوَك واألسـهَم والرشكات املالية 
الكربى عىل مسـتوى العالـم منها رشكة بالك 
روك (BlackRock) ذات األصـول املاليـة التي 
تبلغ قيمتها مـا يزيد عن ١٠ تريليونات دوالر، 
وهـي أهـم وأكـرب أدوات النفـوذ والسـيطرة 

املالية. 
أعضاء الدولة العميقة «اليهود املرصفيون» 
رشكاء يف ملكيـة معظم بنوك العالم ويملكون 
املجمـع الصناعـي األمريكي إلنتاج األسـلحة 
األدويـة  ورشكات  العسـكرية،  واملسـتلزمات 
«واللقاحـات» ومعامل إنتاج «الفريوسـات»، 
املتعـددة  العامليـة  الـرشكات  مـن  والعديـد 
الجنسية مثل: أمازون وتيسال (Tesla) وقوقل 

وتويـرت   (Facebook) وفيسـبوك   (Google)
(Twitter) ومناجـم الذهب واألملاس ورشكات 
النفط الكربى واألخوات السبع، وقائمة طويلة 
مـن األصـول تشـمل حتـى األرايض الزراعية 

الكبرية يف دول عديدة. 
يعمـل «اليهـود املرصفيـون» بشـكل أفراد 
غـري  تمويـالت  أيديهـم  وتحـت  وعصابـات 
محـدودة، متاحـة للسـيطرة عـىل القطاعات 
االقتصادية يف العالم بشـكل عام وعىل القطاع 

الصناعي واملايل والزراعي بشكل خاص. 
ومـن حـني آلخر يصنعـون األزمـات املالية 
والتضخـم والركـود لفرض عمليـات اإلفالس 
وتحقيق السـيطرة واالسـتحواذ عـىل رؤوس 
أمـوال كبـرية، والسـطو عىل اقتصـادات ذات 

قيمة مالية ضخمة. 
 Black) ومنذ أن تم إنشـاء رشكة بالك روك
Rock) وضعـت نفسـها يف وضـع يمكنها من 
التحكم والسـيطرة عـىل االحتياطي الفيدرايل، 
ومعظـم البنـوك الضخمـة يف وول سـرتيت، 
ولديهـا نظـام تحليـل خطري بـكل مـا تعنيه 
إلدارة   Aladdin بنظـام  معـروف  الكلمـة، 
املخاطـر وهـو أَداة برمجيـة يمكنهـا تتبـع 
وتحليل التداول واملراقبة ألكثر من ١٨ تريليون 
دوالر من األصـول التابعة لـ ٢٠٠ بنك ورشكة 
مالية، منها بنك االحتياطي الفيدرايل، والبنوك 
املركزيـة األُوُروبيـة، من قاعدة مـن «يراقب» 

يعرف. 
 Larry) فيينـك الري  أن  تعـرف  أن  يكفـي 
 (Black Rock) رئيس رشكة بالك روك (Fink
يمتلـك مـن النفـوذ يف أمريـكا ويف الغرب ويف 
معظـم دول أُوُروبـا والـرشق األوسـط مـا ال 

يمتلكـه الرئيس األمريكـي «الدميـة» بايدن، 
الذي يحتاج إىل من يدله ويمسك بيده بعد ُكـّل 

خطاب لريشده إىل مكان يجلس عليه. 
إن فريق الري فيينـك (Larry Fink) رئيس 
رشكة بـالك روك هو الـذي يكتـب التعليمات 
لبايدن ومنه يتلقى التلقني بما يجب أن يقوله 
يف خطاباتـه، ولـم يعد هذا رساً فهنـاك العديد 
من الفضائح التي حدثت أمام وسـائل اإلعالم 
يف العديد من الفعاليات التي تم تغطيتها يف بث 

مبارش. 
ليـس ذلك فحسـب، فقوة رشكـة بالك روك 
(Black Rock) وارتباطاتها ونفوذها أكثر مما 
يتوقع املرء، وتأكيداً لتبعيتها لليهود املرصفيني 
مـن املهم معرفة أن (سـتانيل فيرش)، الرئيس 
السـابق لبنك إرسائيـل ونائـب رئيس مجلس 
االحتياطـي الفيـدرايل يف وقـت الحـق هو اآلن 
كبري مستشاري رشكة بالك روك وأحد مالكي 

أصولها. 
 

خطئ إسادة الاسغني وأدوات السغطرة املالغئ 
لتقريـب الصورة أكثـر فقد تمّكـن أعضاء 
الدولة العميقة «اليهود املرصفيون» من خالل 
بيل غيتس من االستحواذ عىل رشكات وأرايض 
زراعية كبرية يف دول عديدة، يف الهند وأوكرانيا 

وأفريقيا وغريها. 
وثمـة عالقة بـني مـا يفعله (بيـل غيتس) 
ونشـاطه املقنـع بـرداء املؤّسسـات الخريية 
الصحـة  ومنظمـة  املتحـدة  لألمـم  وتمويلـه 
العامليـة، املتخصصة يف تحقيق األرباح الكبرية 
لـرشكات إنتاج الدواء واللقـاح ومعامل إنتاج 
(الفريوسـات)، وتمكينهـا مـن الحصول عىل 

مليارات الدوالرات. 
قبل تعيـني الرئيس األوكراني (زيلنسـكي) 
كانت املخابرات األمريكية قد اتفقت معه عىل 
أن يضع يف قائمـة أولوياته ومهامه إصدار ما 
يلزم من التعديالت القانونية املطلوبة لتفكيك 
القيـود املانعة للرشكات األجنبيـة من امتالك 
األرايض الزراعيـة يف أوكرانيا، والسـيطرة عىل 
املنتجات وفـرض البذور املعدلـة، والتحكم يف 
ُكـّل ما يتعلق بإنتاج وصناعة الغذاء، وهذا ما 
فعلتـه وما تفعله املنظمـات َو(بيل غيتس) يف 

الهند ويف أفريقيا والعديد من الدول أَيْـضاً. 
 

دوُر وجائض اإلسقم املاردوخغئ 
يتكـّوُن اإلعـالُم الغربي من ترسـانة كبرية 
تضم معظم وسائل وأدوات اإلعالم والدعاية يف 
العالم ويملكها «اليهـود املرصفيون»، أعضاء 
الدولة العميقة التي تسيطر عىل معظم ثروات 

العالم. 
ومن خالل وسـائل اإلعالم وبرامج الرتويج 
املخـادع، تم التضليـل عىل العالـم بالعديد من 
القصـص املخادعة كــ قصة «أغنـى رجل يف 
العالم» وقائمة «أغنيـاء العالم» وكلها مُلَجـّرد 
رصف االنتبـاه عـن املصادر الحقيقيـة للمال 
وللتغطيـة عىل قوى النفوذ والثروة والسـلطة 
الفعليـة، بينمـا تخلـو قوائم «أغنـى رجل يف 
العالم» وأمثالها من أسـماء األغنياء الفعليني 
والعوائـل التي تحت سـيطرتها معظم ثروات 
العالـم، ال يمكـن أن نجـد فيها واحـداً من آل 
روتشـيلد وآل روكفلر وساسون، وكادوريس، 

وجولدمان وغريهم. 
إن املهمة الرئيسـية لوسائل اإلعالم الغربية 
باختصـار، هـي التضليل والرتويـج وصناعة 
الرموز والقصص وخلق الرأي العام بالطريقة 
التـي تخـدم أعضاء الدولـة العميقـة «اليهود 

املرصفيون». 
 

 (إغطعن طاجك) (بغض غغاج) (طارك 
زوضربريغ) 

لقد صنع إعالم ماردوخ العديد من السـواتر 
واملنتجات املزيفة والكثري من أنشطة التضليل، 
ومنها (إيلون ماسـك) َو(بيل غيتس) َو(مارك 
زوكربريغ) وأمثالهم، ومنحتهم وسائل اإلعالم 
الغربية قصصـاً وبطوالت عديـدة لدرجة أنها 
جعلت من (بيل غتيس) فجـأة عاملاً بيولوجياً 

مما آثار استغراب وتعجب الكثري. 
عىل عكس ما روجت وسـائل اإلعالم، َفـإنَّ 

أسدـــاُء الــثولئ الســمغــصئ الغععد املخرشغعنالغععد املخرشغعن
وطآاطراُت السغطــرة المالغئ 

 غخظسعن افزطات المالغئ 
والادثط والرضعد لفرض 

اإلشقس والسغطرة واقجاتعاذ 
سطى رؤوس أطعال ضئغرة 

والسطع سطى اصاخادات ذات 
صغمئ طالغئ ضثمئ 
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(إيلـون ماسـك) لم يكن فقـرياً معدمـاً، ولم 
ينطلـق من الصفـر وليس مخرتعـاً، فقد ولد 
يف أفريقيا ووالده من اليهـود األثرياء املالكني 
ملناجم واسـتثمارات عديـدة، ولوالده ترصيح 
يقول فيه: امتلكنا يف أفريقيا من املناجم أمواالً 
لم تتسـع لها ُكـّل مع معنـا من خزائن، ومن 
خـالل والده حصل عـىل أول تمويـل لرشكته 

 (Zep٢) األوىل
يف بدايـة شـبابه انتقل (أيلون ماسـك) من 
أفريقيا إىل كندا مـع والدته بعد انفصالها عن 
والـده، وتنقل بـني كندا وبني أمريـكا، وهناك 
بدأ نشـاطه وما لبـث أن تحـول إىل مجموعة 
أعضـاء  يحتاجهـا  التـي  والوسـائل  األدوات 
الدولـة العميقـة، كواجهـة رسـمية لبعـض 
أنشـطتهم املاليـة واالسـتثمارية، ويف كنـف 
عرشيتـه اليهودية، تم تسـليط األضواء عليه 

وتمت عملية تضخيمه وترميزه. 
ومن مراحل نشاطه االقتصادي األوىل ُعرف 
(إيلون ماسـك) بممارسـة الخداع واالحتيال 
بمساعدة وسائل اإلعالم، وتمّكن من ممارسة 
الرتويـج والدعايـة لجـذب االسـتثمارات من 
وتحقيـق  االحتيـال،  وممارسـة  اآلخريـن، 
السـيطرة واالسـتحواذ، وتمّكـن من كسـب 
الكثري من األموال لنفسه وملن يقف خلفه من 
أعضاء الدولة العميقة، «اليهود املرصفيون». 
ومـع أن وسـائل اإلعـالم الغربيـة تتجاهل 
بشـكل متعمـد العالقـات املتينة التـي تربط 
(إيلون ماسـك) بإرسائيل واليهـود، إالّ أنها ال 
تسـتطيع أن تخفيها تماماً، ولـم تتمّكن من 
دفن العالقة التكنولوجية بني رشكة تسال مع 
إرسائيل، وخروجها من جذع رشكة موبيل أي 
(Mobileye) اإلرسائيليـة املتخصصة بتطوير 
مركبـات ذاتيـة القيـادة واألنظمـة املتقدمة 

املساعدة للسائق. 
ذات يـوم خرج (إيلون ماسـك) إىل وسـائل 
اإلعالم وتحـدث عن قصة الربـح الخيايل الذي 
تحّققـه وكالـة ناسـا بشـكل غـري قانونـي، 
وكشـف عن أسـعار صواريخ ناسا الحقيقية، 
وعن القيمـة الكاذبـة التي تزيد عن سـعرها 
الحقيقـي بـ ٩٧ ٪، وبعدها تلـك الترصيحات 
بأيـام قليلة أعلنت وكالة ناسـا موافقتها عىل 
تمويـل (إيلـون ماسـك) بمبلـغ ٣٥٠ مليـون 

دوالر! 
وبنفـس الطريقة التي اشـرتى بهـا (أيلون 
ماسـك) رشكـة تسـال بـال مقدمـات، تكـّرر 
املوضوع يف قصة رشاءه لرشكة سـبيس إكس 
أقمـار  مـن  اآلالف  تمتلـك  التـي   (Space X)

االتصاالت املعروفة بـ «ستارلينك». 
رغم جهود وسـائل اإلعالم الغربية املغالطة 
والتضليل، إال أنها لم تتمّكن من دفن الحقيقة 
التـي تؤّكــد أن أقمار سـتارلينك هـي أقمار 
اتصـاالت عسـكرية تابعة للجيـش األمريكي 
جيش «املرصفيـني اليهود» وتم تكليف (إيلون 
ماسك) باستكمال مرشوعها وتوسعة عددها 
بقنـاع اإلنرتنت واالسـتثمار فيها كمشـاريع 

خدمية!!. 
من املهم معرفـة الحقيقة لقد جاءت فكرة 
«سـتارلينك» بعد أن تمّكنـت الصني من إنتاج 
وامتـالك تقنيـات دفاعية قادرة عىل إسـقاط 
األقمار الصناعية األمريكيـة، وعىل إثرها قّرر 
الجيـش األمريكـي أن يكثّــف كميـة األقمار 
الصناعية لتبدو مهمة إسـقاطها أمام الصني 
صعبـة، وبالتـايل تسـتمر تغطيـة االتصاالت 

العسكرية األمريكية. 
يف عـام ٢٠١٩م بدأت أمريكا بإطالق األقمار 

الصناعيـة «سـتارلينك» وكانـت أول دفعة تم 
إطالقهـا ٦٠ قمراً وقـد بلغت إجمـايل األقمار 
االصطناعيـة إىل نهاية ٢٠٢٢م عـدد (٣٢٧١) 
قمراً، وتسعى إلطالق ٤٢٫٠٠٠ خالل السنوات 

الخمس القادمة. 
ويف السياق نفسه ولتحقيق األهداف نفسها 
اسـتخدم «اليهـود املرصفيون» أقنعـة أُخرى 
منهـا «فيسـبوك»، َحيُث تم اإليعـاز إىل (مارك 
زوكربريغ) لتبنّي صناعة طائرات بدون طيار 

لتوفري إنرتنت فضائي غري منقطع. 
وتم الكشـف عن دفعـة من تلـك الطائرات 
ا،  يف ٢٠١٦م وهـي ذات أجنحـة طويلـة ِجــدٍّ
تعمـل باأللـواح الشمسـية، مع سـعي لقدرة 
تحليـق جوي طويل يصل إىل ثالثة أشـهر، ويف 
هذه الجزئيـة يمكن لعقالء العالـم أن يضعوا 
العديد من التساؤالت عن العالقة بني فيسبوك 

وصناعة الطائرات بدون طيار!!!. 
 

املظاثى اقصاخادي الساملغ داشعس 
 World) العاملـي  االقتصـادي  املنتـدى 
الرسـمي  التعريـف  يف   (Economic Forum
لدافـوس: منظمة دولية غري ربحية مسـتقلة 
منوطـة بتطويـر العالـم عن طريق تشـجيع 
األعمال والسياسـات والنواحـي العلمية وكّل 
القـادة املجتمعيـني؛ ِمن أجل تشـكيل األجندة 

العاملية واإلقليمية واالقتصادية. 
يتبنـى منتدى دافـوس االقتصـادي العاملي 
فكرة الوصول بشـكل رضوري إىل هدف عاملي 
يتمثل يف «صـايف انبعاثـات كربونية صفرية» 
بحلـول عام ٢٠٥٠م، وبعضهم يرى يف التاريخ 
املحـّدد بعيًدا يف املسـتقبل وبالتايل يتم تجاهله 
إىل َحـــّد كبـري، بيـد أن العقـالء يدركـون ما 
يشـكله دافوس مـن خطورة ويعلمـون جيًِّدا 
أن التحـوالت االقتصاديـة الجارية مـن أملانيا 
وأُوُروبـا ويف الغـرب واملمتـدة إىل العديـد مـن 
االقتصادات يف العالم تمهد الطريق إلنشـاء ما 
كان يسمى يف السبعينيات بالنظام االقتصادي 

الدويل الجديد. 
ويف ظل السـيطرة والتحكم بوسائل اإلعالم 
املنترشة ومنها وسـائل التواصـل االجتماعي، 
تمّكن لوبي االحتباس الحراري من اقناع الكثري 
يف هذا العالم أن األفضـل للبرشية هو القضاء 
عىل الهيدروكربونات بما يف ذلك البرتول والغاز 

الطبيعي والفحم وحتى «الكربون الخايل. 
ومـع ذلك مـا زال هناك الكثري مـن األحرار 
موقـف  ويف  مختلفـة  قناعـة  عـىل  العقـالء 
رافض للمؤامـرات والتضليل الذي يريد اليهود 
املرصفيـون فرضـه كغطـاء ألجنـدة خفيـة 

شيطانية. 

يَزُعـُم لوبـي االحتبـاس الحـراري أن ُكــلَّ 
إعصار أَو عاصفة شـتوية لـه عالقٌة بأخطاء 
أكسـيد  ثانـي  انبعاثـات  يف  ودورهـم  البـرش 
الكربـون، وانتـرشت قصـُص الخوف بشـكل 
عجيـب، لدرجـة أن ُكــلَّ حـدث غريـب عـن 

الطقس يتم اعتباُره ضمن أزمة املناخ. 
 

التصغصئ السطمغئ البابائ 
وفًقا لوكالة حماية البيئـة األمريكية َفـإنَّ 
انبعاثـات غـازات االحتباس الحـراري تأتي يف 
الغالب من ثاني أكسيد الكربون، ومن هنا ركز 

لوبي االحتباس عىل «بصمات الكربون». 
لكن ثمـة حقيقة مختلفة.. مـا ال يقولونه 
أبـًدا هو أن ثاني أكسـيد الكربـون ال يمكن أن 
يرتفـع يف الغالف الجوي من عوادم السـيارات 
أَو محطـات الفحم أَو غريها مـن األصول من 
صنع اإلنسان، وثاني أكسيد الكربون غاز غري 
مرئـي وعديم الرائحة رضوري لعملية التمثيل 
الضوئي لجميع أشكال الحياة عىل األرض، بما 

يف ذلك نحن البرش!!!. 
والطحالـب  النباتـات  أن  علميـاً  املعـروُف 
تستخدم طاقة الضوء لتقوم بالتمثيل الضوئي 
للسـكريّات من ثنائي أكسـيد الكربـون واملاء 

وبهذه الطريقة يحدث إنتاج األكسجني. 
ولـو نعوُد إىل الخلـف قليًال إىل السـبعينيات 
من القرن املايض سـنجُد أن فريق نادي روما، 
املدافعني عن اقتصاد عاملي مسـتدام هم نفُس 
الفريـق الذي رَوج آنذاك لفكرة النمو الصفري 
مـن داخـل فيـال روكفلـر يف إيطاليـا، وكان 
مرشوعهم تمويل دراسـات ما يسـمى «حدود 

النمو السكاني ١٩٧٢م» 
أحُد املنظِّرين األََساسـني مـن فريق روكفلر 
ملـا يسـمى بــ «النمـو الصفـري» يف أوائـل 
السـبعينيات هـو صديقـه القديـم موريـس 

سرتونج، وهو رجل نفط كندي. 
يف عـام ١٩٧١، تـم تعيـني سـرتونج وكيالً 
لـوزارة األمـم املتحـدة واألمـني العـام ملؤتمر 
سـتوكهولم ليوم األرض يف يونيو ١٩٧٢، وكان 

موريس سرتونج من أوائل الدعاة إىل النظرية 
التي ال أََسـاس لها من الصحة العلمية القائلة 
بأن االنبعاثات من صنع اإلنسان من مركبات 
النقـل ومحطـات الفحـم والزراعـة تسـببت 
يف ارتفـاع كبـري ومتسـارع يف درجـة الحرارة 
العامليـة ممـا يهـّدد الحضـارة، بمـا يسـمى 
باالحتباس الحراري وهو من اخرتع مصطلح 

«التنمية املستدامة». 
لقد اسـتمر سـرتونج يف إنشـاء لجنة األمم 
املتحـدة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ 
(IPCC) وكرئيـس ملؤتمر األمـم املتحدة ليوم 
وشـجع   ،١٩٧٢ عـام  سـتوكهولم  يف  األرض 
عىل خفض عدد السـكان وخفض مسـتويات 
املعيشـة يف جميـع أنحاء العالم مـربّرا ذلك بـ 

«إنقاذ البيئة»!!. 
 

اسرتاُف دضاعر إلضسظثر ضغظب باقتاغال 
يف الثمانينيـات اعـرتف الدكتـور ألكسـندر 
كينج، وهو أحد املؤّسسـني املشاركني يف نادي 
رومـا، باالحتيال األََسـايس يف جـدول أعمالهم 
البيئي يف كتابه، الثورة العاملية األوىل وقال: «يف 
البحث عن عدو جديد يوحدنا، توصلنا إىل فكرة 
أن التلـوث وخطر االحتبـاس الحراري ونقص 
امليـاه واملجاعـة وما شـابه ذلك من شـأنه أن 

يالئم القانون». 
كمـا اعـرتف كينج بـأن «التهديـد بظاهرة 
االحتباس الحـراري» كان ُمَجـّرد حيلة لتربير 

الهجوم عىل «اإلنسانية نفسها». 
ُد املؤامـرة وبكل قوة يقوم لوبي  اليوم تتجدَّ
االحتبـاس الحراري بطـرح خدعة صايف صفر 

كربون. 
ويف ١٩٧٦م قال نفس سـرتونج: أليس األمل 
الوحيـد لكوكـب األرض أن تنهـار الحضارات 

الصناعية؟ أليست مسؤوليتنا تحقيق ذلك؟. 
إنهـا نفـس الخطـة املعروفـة بــ «إعـادة 
الضبـط الكـربى» واملهـام نفسـها املدرجة يف 

جدول أعمال األمم املتحدة لعام ٢٠٣٠م. 
وأخـرياً.. يمكـُن القـوُل: إن ُكــّل املعطيات 
تؤّكـد صعوبة االسـتغناء عن مصادر الطاقة 
بـل اسـتحالتها عىل األقـل يف الوقـت الحارض 
وعـىل مـدى قرن قـادم، وكّل ما يحـدث اليوم 
يؤّكـد وجود مخّطط لتدمري الصناعات وتدمري 
االقتصادات األكثر إنتاجية يف العالم وذلك ينذر 
ببطالة هائلة، وتراجـع عن التصنيع، وانهيار 
اقتصـادي مقصـود؛ بَهـدِف إعادة السـيطرة 
والتحكـم عـىل األصول ليكـون ُكــّل يشء يف 
قبضـة أعضـاء الدولـة العميقة وهـم اليهود 

املرصفيون األوغاد. 

 غالٌإ سطى أطره ولضظ أضبر الظاس ق غسطمعن. 
ُ
واهللا

 حرضاُء شغ ططضغئ طسزط 
بظعك السالط وغمطضعن المةمع 

الخظاسغ افطرغضغ إلظااج 
افجطتئ وحرضات افدوغئ 

«والطصاتات» وطساطض إظااج 
«الفغروجات» وطظاجط الثعإ 

وافلماس وحرضات الظفط 
الضئرى وافخعات السئع

 تربُطعط بئسدعط حئضاُت 
الئظعك، وأجعاُق الئعرخات، 

وتةمُسعط إطئراذعرغُئ الثوقر 
افطرغضغ وظزاُطه المالغ 
الرأجمالغ المعغمظ سطى 

الئظعك المرضجغئ شغ السالط
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الغمظ وطآاطراُت السثوان والامضغظ اإللعغ
طتمث الدعراظغ 

اليمن ومنذ سنوات طويلة وهي تتعرض للمؤامرات من 
ــة اإلسالمية املمثل األمريكي  أعداء هذا الشعب وهذه األُمَّ
واإلرسائيـيل وأدواتهـم يف املنطقـة آل سـعود وآل نهيـان 

وغريهم. 
اليمن بموقعها االسـرتاتيجي يف البحر األحمر َوثرواتها 
الكبـرية التـي ال تـزال يف باطـن األرض وشـعبها املؤمـن 
املجاهـد بتاريخه وثقافته اإليمانية بواليته لله وللرسـول 
-صلـوات الله عليه وعىل آله- واإلمام عيل -عليه السـالم- 

وأعالم الهدى من بعده من آل البيت. 
إن املؤامـرات الكبـرية واملتواصلـة ضـد أبناء الشـعب 
اليمنـي لـم يتمّكـن األعداء مـن تحقيقها إال بعـد أن هيأ 

السـاحة الداخلية من خالل عمالئهم من األنظمة العميلة السابقة التي 
سلمت هذا الشعب لهؤالء يف طبٍق من ذهب. 

عمل هؤالء املنافقـني وأدوات العدوان من األنظمة العميلة عىل تغيري 
ثقافة هذا الشـعب ليكون شـعباً ضعيفاً ال يحمـل مرشوعاً تحّرريا وال 
مرشوعـاً إيمانيـاً وال يحمل أيـة روحية إيمانية، عمل هـؤالء عىل إبعاد 
هذا الشـعب عن ثقافته القرآنيـة وعن آل البيت األطهار وعن الرسـول 
-صلوات الله عليه وعىل آله- وعن اإلمام عيل -عليه السـالم- وربط هذا 
الشـعب بثقافة مغلوطة الهـدف منها أن تكون اليمن بشـعبها القوي 
العزيز بعزة الله لقمة سـائغة لهم يعبثون به كيف ما يشـاؤون، عملوا 
عـىل زرع الخالفات والحزبية واملناطقيـة والخالفات املجتمعية وغريها 

من الخالفات التي زرعها هؤالء ليتمّكنوا من أبناء هذا الشعب. 
إن رعايـة الله لهذا الشـعب رعاية كبرية فهيأ للشـعب اليمني قيادة 
مـن آل البيت الصادقـني املخلصني مع الله، هيأ الله هؤالء إلفشـال تلك 
الخطـط واملؤامـرات التي عمل عليها العـدوان لسـنواٍت طويلة، تَحّرك 

أعالم الهدى من آل البيت يف إعادة البوصلة ملسارها الصحيح ويف توجيه 
العداء ملن أمرنا الله أن نعاديهم ونحذر منهم.

معالجة األمور بحكمة وفق مسـار إيماني ووفق منهج 
صحيـح يوحد هذا الشـعب ويبعـد هذا الشـعب عن ُكـّل 
الثقافات املغلوطة واألفكار الخاطئة، بعد فشـل العدوان 
األمريكـي ثقافيٍّا تَحّرك مـع عمالئه يف الداخـل والخارج 
إلطفاء نور الله ولقتال هذا الشعب، فشل هؤالء رغم ُكـّل 
ما عملوه يف حق الشـعب اليمني بوعـٍي وبصريٍة وحكمة 
وتَحـّرك جهـادي يف مواجهة هؤالء الظاملـني املعتدين ويف 

كرس هيبتهم وتجربهم. 
لو تمّكن هؤالء من أبناء هذا الشـعب ماذا كان سـوف 

يعملون!
إن الله قد حفظ هذا الشعب من أعدائه فلو تمّكنوا منه 
لكان الوضع غري َمـا هو عليه اليوم لكان القتل والفسـاد 
والضالل واالنقسـام وحالة من عدم االستقرار ودولة ضعيفة هزيلة ال 
تمتلك قرارها، شعب يعاني ومنتظر من أعدائه أن يرضوا عنه، حاله من 

الذلة واملهانة واالستعباد والضعف التي سوف تستمر جيالً بعد جيل. 
نحمد اللـه أن كرسنا هؤالء األعداء وأصبح هذا الشـعب يمتلك القوة 
العسـكرية وقوة الردع االسرتاتيجية التي كرست هؤالء ومرغت أنوفهم 
يف الـرتاب، امتلك الشـعب العـزة والكرامـة والوحدة واملنهـج الصحيح 
والقائـد العظيم الشـجاع والصادق مع هذا الشـعب الـذي يتَحّرك وفق 
مسار إيماني وال يخضع لقوى الرش وأدواتهم، هذه العزة التي قدم؛ ِمن 
أجِلها هذا الشعب خرية أبنائه شهداء ليصل للعزة والكرامة واالستقالل 

والحرية واألمن والسالمة يف الدنيا قبل اآلخرة. 
ال بُـدَّ عىل ُكـّل أبناء الشـعب اليمني أن يحافظوا عىل هذه املكاسـب 
بكل ما يمتلكون من قوة وعزيمة وإرصار وتماسـك شـعبي وتوحد مع 
القيـادة وإصالح الوضع الداخيل بكل ما يسـتطيع وفـق رؤية إيَمـانية 

وثقافة صحيحة حفظت لهذا الشعب ماء وجهه أمام الله. 

 ظتَع اجاراتغةغٍئ وذظغئ بصاشغئ ظتَع اجاراتغةغٍئ وذظغئ بصاشغئ
سئثالرتمظ طراد

 
عـىل الرغـم من األوضـاع الصعبـة التـي يمر بهـا أبناء 
الشعب اليمني األبي، وهي أوضاع أنتجها العدوان والحصار 
االقتصـادي، وبالرغـم مـن توقـف املرتبات إال أن الشـعب 
اليمنـي رضب أروع األمثلـة يف الصمـود والثبـات والتالحم 
وتماسـك الجبهـة الداخليـة، واسـتطاع بإيمانـه وبعدالة 
قضيتـه مواجهة أعتى الجيوش اعتـزازاً بُهــِويَّته الوطنية 
اليمنية واإليَمـانية، األمر الذي أصاب قوى العدوان باليأس 
واإلحبـاط مـن تحقيـق أي انتصار عسـكري يذكـر، ولهذا 
لجـأ العدوان وعمالئـه وأذنابه إىل الحـرب الناعمة، لتفكيك 
الجبهة الداخلية والنيل من تالحم وصمود الشـعب اليمني، 

عـرب مجموعة من املشـاريع الثقافية الهدامـة والتي تحمل 
شعارات براقة وتهدف إىل مسخ وتمزيق الُهــِويَّة الوطنية. 

ولـوال املشـاريع الثقافيـة والجهوية ملـا تمّكن العدوان مـن احتالل 
املحافظات الجنوبية، وملا وجد من أبنائها من يعينه ويسانده يف مهمته، 
ولـوال املشـاريع الثقافيـة املناطقيـة والطائفيـة َو... إلخ، ملـا تحولت 

محافظة تعز إىل ساحة حرب يعبث بأمنها وأبنائها أمراء الحرب. 
ولوال املشـاريع املشـبوهة املعدة واملمولة من األجهزة االستخباراتية 
الغربيـة واملنفذة بـأدوات عربية ومحلية ملا تمّكن املسـتعمر من فرض 
ثنائيـة الهيمنة والخضوع عىل املجتمعات العربية واإلسـالمية يف الكثري 
من البلدان ومنها اليمن وأخص من اليمن املناطق الواقعة تحت سيطرة 
املسـتعمر مهما تعددت األوجـه، ولهذا ال بُـدَّ من إطـالق مرشوع ثقايف 
وطني يستوعب ُكـّل مفردات التنوع داخل الُهــِويَّة الوطنية، ويستوعب 
كافـة الطاقات واإلبداعات واملواهب واإلْمَكانيات الوطنية، ويلم شـتات 
املوروث الشعبي ويحول دون ضياعه، ويوظف كافة الطاقات الشبابية 
واإلبداعية، ويستوعب القامات الوطنية وأصحاب الرأي ويرتجم الرؤية 
الوطنيـة لبناء الدولـة، والُهــِويَّة اإليَمـانية التي أطلقها السـيد القائد 
عبدامللـك الحوثي-حفظه الله- وذلك عرب مجموعة من الربامج الواقعية 
والشـمولية والهادفة والقادرة عىل التصدي ملشاريع العدوان املشبوهة، 
وإثارة وتحريك املشـهد الثقايف، واسـتيعاب املثقفني والكتاب واملبدعني 

بمختلف مشاربهم وطيفهم السيايس. 
ومن أجل تنشـيط املشهد الثقايف والسيطرة عىل موجهاته ومقاليده، 
وصناعة واقع ثقايف مسـاند للتوّجـه السـيايس الهـادف إىل قيم الحرية 
واالسـتقالل والسيادة الوطنية، ويف سبيل إعادة تعريف مفردات الحرية 
والوطن والوطنية واالستقالل واملساهمة يف َحـّل إشكاالتها يلزم تحريك 

املياه الراكدة يف مجرى املشهد الثقايف الوطني. 
ولعل الواقع الثقايف اليمني اليوم أضحى متعثراً؛ بَسبِب االضطرابات، 
فاملصطلح الثقايف واألدبي فقد طاقته الداللية اليوم، وهناك شعور طاٍغ 

لدى الكثري –وأنا واحد منهم– أن اللغة فقدت طاقتها وقد أخفقت اللغة 
يف استيعاب التطورات التي تحدث قدراً من االنفعال والحركة يف الواقع. 
فاالضطراب العام وعدم اسـتقرار الحيـاة أفقد اللغة 
مصادرهـا يف التعبـري فأضحت عاجزة عـن فهم طبيعة 
الحقيقـة الخارجية فاألديب ينظر إىل مـا وراء الطبيعة 
إليجاد منابع لالسـتقرار واإليَمـان ولذلـك أرى أن اللغة 
أخفقـت يف اسـتيعاب التطـورات املتحّققـة يف حقـول 
املعرفـة فكل الذي يحدث اليوم طحالب ولنا أن نطوف يف 
شبكة التواصل االجتماعي لنكتشف مشاهريهم وننظر 

يف املحتوى الذي يقدم. 
فاللغة تواجـه خطراً محدقاً وكذلك املجتمع، وأنا أرى 
أننـا لن نصل إىل االسـتقرار وال إىل النظـام وال إىل الثبات 
إذَا فشـل الفنان واألديب من التجرد من محاكاة األشياء 

الحية غري املستقرة. 
فحني يبـدو ُكـّل يشء حولنا يف الطبيعة كعنـرص مهّدد لنا، وفوىض، 
نشـعر بحاجتنا إىل إقصاء سـمات الزوال والتنافر بـني الكائنات، فنحن 
هنـا خـارج معادلة الفوىض وال نشـعر باملعنـى الحقيقـي لوجودنا يف 

طبيعة سماتها الفوىض والفناء. 
لكـن ما يحدث اليوم هـو حركة تعطيل وثبات ومـوت، وهي مرحلة 
تتبلد فيها اللغة لكنها سـتعود، حدث مثـل ذلك قبل عرص النهضة وهو 
يحـدث اليـوم، وال يقظة إال بتفعيـل دور اللغة، وقعنـا يف عمق األزمات 
املعقدة، ولم نسـتطع َحـّل قضايا حقيقية ومعقدة ومتكاملة ومرتبطة 
ببعضها مثل فكرة االسـتقالل، وفكرة تطوير املجتمع، وتحديث قانون 

حركة التغيري يف الطبيعة واملجتمع. 
فـال يمكن اختزال الحركة الثقافية يف املجتمعات إىل «نمطية مماثلة» 
كونها ليسـت جامدة أَو ميكانيكية، وبالتـايل فالتيار النظري واملنهجي 
الـذي يعتمد مقاربـة ثقافيـة دينامية، ينظـر إىل الفرد بوصفـه فاعًال 
اجتماعيًـا، يؤثر ويتأثـر، وينفعل ويتفاعل، يف بيئـٍة اجتماعية وثقافية 
محـّددة، لتصبـح التشـكيالت االجتماعية، كخيـارات الـوالء واالنتماء، 

معطى يشارك األفراد يف تكوينه. 
ومع هذا التصور الدينامي للثقافة، تكون الُهــِويَّة بحد ذاتها كجدٍل 
إنسـاني واجتماعي، وتكون يف ضوء هذه املقاربة صريورة تكّون نسـًقا 
ذا معنى عند الفرد الذي يتفاعل مع آخرين، بالوقت نفسه الذي يتفاعل 

فيه مع النسق الرمزي بشقيه املوروث والسائد، َحيُث يتطورون مًعا. 
ومن هنا تصبح حاجتنا إىل اسـرتاتيجية ثقافية من الرضورة بمكان 
حتـى نتمّكن من إدارة معركتنا مع العدّو يف ُكـّل املسـتويات، والتهاون 
بهذا األمر ليس من الحكمة فاملستعمر ينفق أمواالً كثرية يف سبيل تدمري 
قيـم املجتمعات وتعويـم املصطلحـات واملفاهيم للوصول إىل الشـعور 

بالضياع والتيه. 

التخاُر ترٌب 
وطعٌت غفاُك 

بالغمظغغظ 
زعران الصاسثي

الحروب  أفتـك  إن 

وأبشـعها هـي تلـك 

بـني  تميـز  ال  التـي 

والكبـري  الصغـري 

قـوت  تسـتهدف 

وتعمـل  النـاس 

تجويعهـم  عـىل 

عرضـًة  وتجعلهـم 

لألمـراض وتحترضهـم للمـوت كفـريوٍس ينهش 

يف أكبادهـم ويتعـدى عـىل مقومـات مناعاتهـم، 

وكمـا هو اليوم حـال قوى العدوان عـىل اليمن، إذ 

بحصارهـا العدواني تخوض حرباً هي أشـد وأفتك 

من حروبها العسـكرية التي فشلت فيها، إذ تعمل 

جاهدًة يف تجويـع اليمنيني وإلحـاق الرضر األكرب 

بهم والذي يسـتهدف حياتهم غـري مكتفيًة بما قد 

أحدثتـه عنجهيتها بحق الشـعب اليمني من تدمري 

ممنهج لـكل مقومات الحياة فيه، إذ نهبت خرياته 

واحتلـت جزره وسـيطرة عىل موانئـه وكل ذلك لم 

يشـفع لحياة املواطن اليمني البسيط الذي أنهكته 

صواريخهـا وقنابلهـا املحرمـة والتـي جعلت من 

اليمن مرسحاً لتجربة األسلحة األمريكية.

العدو تسـببت بأسـوأ كارثٍة إنسـانية شـهدها 

التاريخ بحربها وحصارها الجائر عىل اليمن، وبعد 

ثمانية أعوام أدركت أن الحرب العسكرية لم تجلب 

لها سوى الخسارة وتشـويه صورتها أمام العالم، 

إذ بعد ثمانية أعوام استخدمت فيها أقوى األسلحة 

وأفتكهـا وقفت عاجـزة حتى عن حمايـة ثرواتها 

ومصادر طاقتها بعد أن طالها الردع اليماني والذي 

دوى صداه ُكــّل املعمورة وأصبحـت دول العدوان 

محطـة أنظـار العالم ممـا دفع بدول العـدوان إىل 

تغيـري سياسـة حربها عىل اليمنيني تحت مسـمى 

الُهــدنـة ال ليشٍء سـوى تفاٍد من البـأس اليماني 

الذي أوجـع كاهلها وأوهن كيدها وعرى سياسـة 

قبحها بحق اليمن أرضاً وإنساناً.

إن اليمـن اليـوم يتصـدى لحـرب دول العـدوان 

التجويعية بكل جدارة وَسيُفشل مخّططها الرامي 

إلحداث فجوة يف أوساط اليمنيني كما أفشل حينها 

آالتهـا الحربيـة واإلعالميـة املهولـة يف ذلـك، فمن 

رسق املرتبـات هو من نقل إيـرادات البنك املركزي 

إىل بنك عـدن وطبع الرتليونات مـن العملة اليمنية 

دون تأمـني، وسـيطر عىل مـوارد الثـروة الغازية 

والنفطية وسـكن الفنادق والقصور وساح البلدان 

ورشع للعدوان، والحشـود التي خرجت يف مسرياٍت 

مسـتنكرة للحصـار ومنذرة يف الوقت نفسـه دول 

العدوان من مغبة التالعـب بقوت اليمنيني ومعلنة 

أن قـد أعـذر من أنـذر وأن الحصار حرب أشـد من 

سـابقاتها عن الـرد بالطرق التي يرونها مناسـبة 

والتي تحّقق لهم العيش الكريم.
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طغقُد الجعراء ُغسغث تعجغَه الُئعخطئ

ُأمُّ أبغعاُأمُّ أبغعا
سفاف الئسثاظغ

الزكية، النقية، الطاهرة، البتول، الصديقة، 
املؤمنة، الرحيمة، العفيفة، ُكـّل صفات الدنيا 
لـم تجتمـع إال عندهـا، ُكـّل مـكارم الفضيلة 
ومحامد الرتبية وأصـول الدين تربق من جهة 
روحها النـرية، لتيضء حياة األحياء كافة، من 
عتمـة نفوسـهم املظلمـة، وتظهـر علينا منذ 
ميالدهـا األول كالشـمس سـاطعة ال تحتاج 
؛ ألَنَّهـا جليـة منـذ أن وجدت  للبيـان والتبـنيِّ
عـىل هذه الدنيا، هي بنـت محمد -عليه أفضل 
الصالة السـالم-، أبوها اإلنسان العظيم، وهي 
املرأة التي جسـدت تلك العظمـة بكونها االبنة 
الحنونـة، والزوجة الطاهـرة، واألم املجاهدة، 
أبوهـا الذي قـال الله عنـه: (َوَما أَْرَسـْلنَاَك إِال 
َرْحَمـًة ِلْلَعاَلِمـنَي) فكانـت هـي البنـت البارة 
والتـي اسـتحقت بـأن تكـون سـيدة نسـاء 
العاملني، فضائلهـا عاملية شـبيهة أبيها، الذي 
بّلغ الرسالة، وأدى األمانة وحمل هم أمته عىل 
عاتقه حتى وافاه األجل، وهو ال يربح إال مذكراً 
أمتـه باللـه، ويحذرهم من سـخطه ويقربهم 
مـن محبتـه فكانت هي أَيْـضاً سـيدة نسـاء 

الدنيا والجنة برحمتها وتعاظم رسالتها. 
أحبها رسـول الله ورأى فيهـا نعيم الحياة، 
وجنـة الدنيا، رأى فيها الرأفـة واملعية واألمان 
والحـب َوالصرب وتحمـل املسـؤولية ما جعله 
يلقبهـا بأعظـم لقـب، أم أبيهـا، وجـد فيهـا 
حنـان األُمهات وهو يف عز يتمه، تشـبيٌه بليغ 
يقـاوم املرء فيه أشـد النوازل، تشـبيٌه يواجه 
ُكــّل متاعب الدنيـا، ليفوز عـىل املتاعب بتلك 
الفلذة الطاهرة، أية روحية عاشـت فيها حتى 
يعنيها بكل ذاك الحب، يطمنئ عليها ويداريها 
باللطـف وكأنها طفلـة وهي قد صـارت أماً، 
فـاق حبها عىل ُكــّل ذي محب، وعاشـت مع 
أبيهـا دون أن ترتكـه لحظـًة واحدة، تجسـيد 
عـال يف كيفية تقديم حياة املرأة عىل مسـتوى 
متنـاٍم من الرحمة والحـب والرأفة تجاه حياة 
الرجـل، حتـى َوهو عـىل فراش املوت يسـتعد 
للصعود َوإذَا به يبرشها بأنها ستكون أول من 
يلحق به، تبتسم لهذه البرشى وتحزن يف نفس 
اللحظة؛ ألَنَّه ال يمكنهـا أن تصرب َوتعيش ولو 

ليوم واحد بال أبيها. 
هـذا وميض قليل مـن عامليـة فاطمة، هذا 
وهـج ويبقى النـور فيهـا مكتمل، هـذا جزء 
واألجـزاء متتابعـة ولن تكتمـل عند أي وصف 

برشي، لن يصل ملفهومها أحد، فمن بمقدوره 
إيجاز محاسـن بنت رسـول الله، من منا يجد 
بحروفـه كمالية التحدث عن شـمائل فاطمة، 
َومـن منـا ال يريـد أن يكـون مثلهـا ولو عىل 
أقدام محروقة، بودنا والله، بل يسـتعر الشوق 
كالجمر يف قلوبنا لنراهـا راضية عنا، ونرى يف 
أنفسنا ما يرضينا، ُكـّل يوم نحب أن نرى ولو 
ُخلقاً واحداً فينـا، نتمنى أن نعيش تلك الحالة 
اإليمانيـة التي وصلتها وهي مع أبيها رسـول 
الله، ومع زوجها عيل- كرم الله وجهه-، ومع 
ابنيها سـيَدي شـباب أهـل الجنـة، نتمنى أن 
نالمس الرتاب الذي مشـت عليـه، ونقرتب من 
البيـت الصغري الـذي كانت تسـكنه، كم يبلغ 

طوله وكيف كانت تقيض أيامها مع الله. 
أَِبِوسـعنا فهُم أن الجزَء الـذي يف داخلنا هو 
من يحـّدد املصري كله، وال عالقة له باألشـياء 
غـري املتاحـة؟، نـود أن نسـألها كيـف لنا أن 
نتأىس بها دون أن نتعثر، ربما أن األمر يحتاج 
للكثـري؟! أيحتـاج للزهـد للتضحيـة واإلنابـة 
للرتبيـة، لإلحسـان، أم لهـا كلهـا وأكثر، وكم 
يعـز علينـا أن نبقى بعيدين ولـم نصل، َولكن 
حسـبنا هو املحاولة، ما أجملنا ونحن نحاول 
ُكــّل يـوم أن نكون فاطمة، ال بـأس إن غرتنا 
الحيـاة، ال بـأس إن وقعنـا يف رشاك الخطيئة، 
كلنا معرضون، فالنفـس أحياناً تعجز وتهون 
وتصحو عـىل واقٍع صعـب ال يمكنها تجاوزه 
لكننـا نحاول ال نتوقف، يحب الله هذا اإلرصار 
متواجد فينـا ُكـّل صباح وكل ليلة وكل لحظة 
من لحظات العمـر، وأظن أن فاطمة لو كانت 

معنا ألحبت هذه املحاوالت العرصية. 
والبعـض يعتقـدون أنه ال عجـب أن تكون 
فاطمـة بهذه املزايـا؛ ألَنَّ أباها نبي وليس بأي 
نبـي إنه خاتم األنبياء، وفعالً صحيح أن البيئة 
لهـا الـدور األمثـل واألسـبق يف ُكـّل التنشـئة 
ولكن هـذا ال يعني أنها تأخذ الـدور بمجمله، 
فليسـت القرابة وحدها هي من تورث األخالق 
والقيم، ولكنه القلب نفسـه، الروح نفسـها، 
الطهر ربيب نفسـه أينما َحـّل وقع، اإلنسـان 
نفسـه قبل ُكــّل يشء هو من يحـّدد مصريه 
وتمـيل عليـه فطرتـه، ال ننىس أن امـرأة نوح 
كان زوجهـا نبيـاً ويف رعايـة واصطفـاء الله 
لكنها عاثت وأفسـدت، وهنـا يتبني لنا أن بنت 
رسـول الله هي أكثر شخص جسد ُخلق أبيها، 
ليـس فقط؛ ألَنَّها ابنته؛ ألَنَّها ابنته نعم، َوألنها 
فاطمة وألنها الزهراء وألنها الطاهرة، فسالم 

الله عليها وعىل أبيها ما أرشقت شـمس علينا 
وحتى قيام الساعة. 

وتأتي هـذه األيّـام، علينا نحن أبنـاء اليوم 
مـن حظينا بسـريتها ولـم نرها، لكننـا بقدر 
االسـتطاعة نريد أن نرى أخالقها معنا، نسلط 
الضوء عىل ُكــّل تفصيل من تفاصيل حياتها، 
نتسّمى باسمها، وننهل من سريتها ما نقتات 
بـه عـىل مصاعـب الحـرب النفـيس واملكاني 

والزماني مرة واحدة. 
إننـا نحـاول يف ذكرى ميالدهـا وكّل يوم أن 
نحيي ُكــّل خلق عظيم تفضلت به عىل الدنيا، 
ونجد يف أنفسـنا من الحب مـا يجعلنا نصحح 
مفهوميـة هـذا التأيس، ليس منـاص األمر أن 
بالزينبيـات،  وال  بالزهـروات  أنفسـنا  نلقـب 
املسـألة أكـرب من االسـم، األمر يحتـاج لجهد 
كبـري يف الرتبيـة، ليـس باألمر الصعـب، لكنه 
أَيْـضـاً ليس بالسـهل كمـا يعتقـده البعض، 
تهذيب النفس يحتاج منـا للمجاهدة َومتعلق 
بالكينونة، بالروح، وال يؤخذ اإلنبات من االسم 

فقط. 
وفضالً ال أمراً ال تكثروا من ابتعاث األسماء 
واملسـمى األصيل مفقود، كثرية هي األسماء، 
ولكـن ال زلنـا نجـد الكثري مـن العـادات التي 
تتنـاىف تماماً عـن ما أمرنا الله بـه، فضالً عىل 
ما كانت عليه سيدتنا فاطمة -عليها السالم-، 
ال زلنا نجد الفتاة مولعة باللبس الفاتن والذي 
يعري حيائها حتى تفقده تماماً يف املناسـبات 
والجامعـات وحتـى األسـواق، نجـد االقتـَداء 
األعوج حني تأخذ املرأة وظيفة ال تناسبها، وال 
تتالءم قط مع قدرتها التي خلقها الله، نجدها 
تحرش نفسها لتزاحم عمالً ومكاناً ال يكون إال 
لرجل، وهناك التصور األهوج لحرية الترصف، 
ال زالت تظن أن اليـوم العاملي للمرأة هو اليوم 
الوحيـد املخصص لها، بينما اإلسـالم خصص 
لها ُكــّل األيّام، حفظها صغـرية وهي يف بيت 
أبيها لتكـون أمانته، وحفظها شـابة وهي يف 
عنهـا، ورعاها  بيت زوجهـا ليكون مسـؤوالً 
كبرية وهي بني أحفادها، سلسلة من االهتمام 
عنيـت به منـذ نعومة أظافرهـا وحتى تفارق 
الحياة، فال داعي لحرية وال لتعاطف أكرب مما 
قدمـه ديننا اإلسـالمي للمـرأة، لنتـدارك األمر 
ونؤدي أدوارنا كنساء بكل ما أوتينا من هبات، 
نفهـم حدودنا وكيف أن اإلسـالم جعل لنا قلباً 
رقيقـاً، وبنفس الوقت بمقـدوره تحمل آالم ال 

يمكن للرجل عىل قدر قوامته أن يتحملها. 

خثغةئ الظسمغ 

كانـت املـرأُة يف املجتمعـات اإلسـالميّة وال 
زالـت محط اسـتهداف مـن ِقبل العـدّو األول 
ـــة الصهيونية العاملية التي سـعْت  لهذه األُمَّ
النمـاذج  وتقديـم  املـرأة،  إلفسـاد  جاهـدة 
املنحطـة كقـدوات للنسـاء وتحـت عناويـن 
جذابة ومخادعـة كالتطور واملوضة واالنفتاح 
وغريهـا، بالتزامـن مع هجمة رشسـة لذئاب 
الحرب الناعمة التي تسـتهدف النقاء، والقيم 
واملبادئ السـامية بداخل املرأة املسلمة بشكٍل 
عـام واملـرأة اليمنيـة بشـكٍل خـاص، يف حني 
تتخـىل املجتمعات اإلسـالميّة عـن ُهــِويَّاتها 
اإلسـالميّة السـامية وتذهب باتّجـاه التغريب 
والثقافـات الدخيلة عىل دينها تماشـياً مع ما 
يريـده العدّو منها، يأتي ميالد سـيدة النسـاء 
فاطمـة البتول الزهراء ليُعيـد توجيه البوصلة 
ملسـارها الصحيح، ولتُعيد الُقـدوة الحقيقية 

لذهن املرأة املسلمة يف يومها العاملي. 
الزهراء النموذج األرقى للمرأة املؤمنة والتي 
ُغيبت عمداً عن ثقافتنا وعن مناهجنا وبشكٍل 

غريب يُثري الكثري من التساؤالت!! 

فلماذا تُغيب وهي الزهراء بنت محمد -صىل 
الله عليه وآله وسلم- سيدة نساء العاملني؟! 

أليسـت النموذج األرقى واألكمـل لالحتفاء 
واالقتَداء فمن وراء هذا التغيب؟!

هـذه التسـاؤالت تُظهـر بما ال يـدع مجاالً 
للشك أن العدّو يُظهر فعالً تخوفاً من أن يكون 
للمـرأة املؤمنة نموذج مـرشف وعظيم تقتدي 
به، وتسـري عـىل ذات الـدرب، لتكـون مؤمنة 
ـُربـي األجيـال  وعظيمـة وراقيـة، وبالتـايل ت
العظيمـة التي تحفظ لإلسـالم نوره وعظمته 
ومكانتـه وانتشـاره، وهذا ما ال يريـده العدّو 
الصهيوني بل إنه يسـعى بـكل جهد للوصول 
باملـرأة املسـلمة لـذروة االنحطـاط والتخلف 
والتبعيـة العمياء، لكل مـا يأتي من هذا العدّو 

تحت مختلف العناوين الرباقة الزائفة. 
الزهراء -عليها السـالم- الُقـدوة العظيمة 
التي قدمـت النمـوذج الراقي واملتميـز للمرأة 
املسـلمة بـل إنها النمـوذج الفريـد يف مختلف 
مجـاالت الحيـاة وباختـالف ظروفهـا التـي 
تعـددْت رصوفهـا مع سـيدة النسـاء فاطمة 
البتول الزهراء -عليها السـالم- يأتي ميالدها 
هـذا العـام ليُعيـد توجيـه البوصلـة باتّجـاه 
الُقـدوة الحقيقة الجديرة بأن تُعرف سـريتها، 

ويُقتدى بهـا، ونتعلم منها كيفيـة الحياة مع 
ٍس نتنَفسه، ويف كل  الله ويف سـبيله، يف ُكـّل نَفَّ
عمٍل نقـوم به، كيـف نبتغي بذلـك وجهه عز 
وجـل، كيف نعرف عدونـا ونتعامل معه ونكن 
يف االتّجـاه الصحيـح للمواجهـة، كيـف نبني 
حياتنا حجراً حجراً، وكيف نبني أرسًة عظيمًة 
نماذجها الفريدة الحسـن، والحسـني، وزينب 
-عليهـم السـالم-، مـدارس العطـاء والبـذل 

والصدق مع الله. 
لنتعمـق يف سـرية الزهراء -عليها السـالم- 
ونعيـد توجيه بوصلـة القـدوات، ال بأس بأن 
نتعب أنفسنا قليًال ونبحُث عن السيدة الزهراء 
ونتعرف عليها، نقرأ عن سـيدة النساء لتبقى 
بوصلتنا يف اتّجاهها الصحيح، ولنلقاها يومئذ 
ببيـاض وجـه ولنكن كمـا يأمل منا الرسـول 
-صـىل الله عليه وآله وسـلم- وقائدنا العظيم 
السـيد عبدامللـك بدرالديـن الحوثـي -يحفظه 
الله-، وقبل ُكـّل عمل نقوم به لنسـأل أنفسنا 
هذا السؤال أكانت الزهراء سرتىض عن هذا أَو 

تقوم به؟! 
سـالٌم عىل سـيدة النسـاء ما تعاقـب الليل 

والنهار، وسالٌم عىل من اقتفى أثرها. 

كتابات

شضُرعا جطغٌط 
وجعاُدعا سزغط 

إباعال طتمث أبعذالإ

ا بني املؤمـن َوقرنـاء القرآن  االرتبـاط يظهـُر جليّـٍ
آل البيـت -عليهـم السـالم-؛ لكونهـم أعـالم الهدى، 
السائرين عىل طريٍق مناهضٍة للعدى، ولنا مع أم أبيها 
البتول الزهراء إرشاد ملن ضلَّ أَو غوى، بنت املصطفى 
الحـوراء، وبنت خديجـة الكـربى، وزوج الويص الذي 
َمن أحبَّه ارتقى، أم الشـهيدين سيدا شباب أهل الجنّة 

تأكيًدا لقوٍل بلَغ الُعال. 
سـيدُة نسـاء العاملـني وفلذة كبد سـيد املرسـلني، 
امُلسِبحة يف الليل والنهار، وامُلجاِهدة ُكـّل ظلوٍم كّفار. 

حريٌّ لكلِّ ُمسـلمٍة أن تكون لهـا النموذج األمثل يف 
الحياة املليئة بالفسـاد والفتن، جديٌر لكلِّ مسـلمة أن 
تكـون لها مـرآة ألعمال الخرِي يف الظاهـِر والعلن، وأن 

تكون لها نموذج يف اإلحسان والكرم. 
السـيدُة الزهراء هـي الحصُن املنيـُع لحماية املرأة 

امُلسلمة من مؤامرات األعداء الهّدامة. 
ــة اإلسـالمية يسعون بكافة وسائلهم  فأعداء األُمَّ
إلبعـاد صـورة فاطمـة الزهـراء ومنهجها عـن املرأة 
املسـلمة، واسـتبدال هذه الُقـدوة ذات العفـة والكرم 
والرشف بقـدوات هن بعيدات ُكــّل البعد عن العفاف 

واألخالق. 
فيُبَْهِرُجون ويُْشـِهُرون بفاجرات عاهرات فاسدات 
مـن مغنيـات وراقصات كنمـاذج، يريدون مـن املرأة 
املسـلمة أن تتطبع بطباعهن وتقتـدي بهن من خالل 
مشـاهدتها لهن ليل نهار يف القنوات، ُمشـاهدًة فيها 
أنواع الفسـاد والفحش والال أخـالق، يريدون من ُكـّل 
ذلـك شـدَّ املـرأة امُلسـلَمة لخـرضاء الدمن التـي حذر 
الرسول منها عندما قال: إياكم وخرضاء الدمن، قالوا: 
وما خـرضاء الدمـن؟ قال: املـرأة الحسـناء يف املنبت 

السوء. 
األعداء يعرفون جيًِّدا أنهم بإبعادهم نموذج فاطمة 
الزهراء َسـيُذََلُل لهم طريق الفسـاد والغي، وَسيَُسَهُل 

لهم الطغيان واالحتالل. 
ومـن صميم كلما سـبق مـن ترويج لقـدواٍت غري 
الئقات للمرأة املسـلمة، ندعو املرأة املسلمة بأن تتنبه 
لـكل ما يرتصُد لها من مؤامـرات خفيّة وحرب ناعمة 

جليّة. 
موقعهـن  -بحسـب  املسـلمات  النسـاء  ندعـو 
وصفتهـن- بـأن يدخلـن مدرسـة الزهـراء مدرسـة 
األخـالق العالية والقيم الراقية، لريتقني طباًعا وعمًال، 
لريتقـي مجتمعهـن شـكًال وروًحـا، نظاًمـا واتباًعا، 
وبالتـايل يصعب عـىل العـدّو اقتحام أسـوار املجتمع 
املتينـة َوأبوابـه األصيلـة وأفكاره األبيـة، يصعب عىل 
العـدّو نـرش حربه الناعمـة الذليلة وأقوالـه املبهرجة 

الرذيلة، ورؤاه املغلفة الوخيمة. 
 ندعـو النسـاء املسـلمات أن يكنَّ يف خـط الزهراء 
-عليها السـالم- روًحا وعقـًال، رؤيًة واتّجاهـاً، علًما 
وعفـًة وحيـاًء، يكـنَّ وفـق رؤاهـا واتّجاههـا فكريًا 
وثقافيٍّا وسياسـيٍّا وجهاديًا وأدبيًا، فاتّجاهها -عليها 
السـالم- قويـم، وفكرهـا سـليم، َوجهادهـا عظيم، 
وأدبهـا راٍق وكريم، وسياسـتها بحكمٍة ونوٍر يف صف 

املؤمنني َوضد املنافقني. 
إننـا يف يمـن الحكمـة واإليمـان ويف ظـل العـدوان 
الغاشـم عـىل بلدنا نسـتلهم من نهـج الزهـراء ُكـّل 
معانـي الصـرب والجهاد والًء للـه ورسـوله وآل بيته، 
نسـتلهم العزة والكرامة وعـدم الرضوخ ملن يروجون 
بانحـالل املـرأة عن دينهـا وعفتها ورشفهـا، لذا نجد 
املـرأة املؤمنـة وضعت نصـب عينيها الزهـراء منهًجا 
وسـريتها ُمرِشدًة، نجد املرأة املؤمنة يف جميع مجاالت 
عملها تمثل الزهراء قوًال وعمًال، جوهًرا ومظهًرا، نجد 
املـرأة اليمنية امُلجاهدة باملال والوقت واألبناء، الداعمة 
لقوافـل املجاهدين رجال الرجال، نجدها تبذل ُكـّل ما 
لديها بكل سخاء، هدفها رضا الله العيل األعىل وتنكيًال 

لألعداء، وقمًعا للمنافقني العمالء واملرتِزقة الجبناء. 
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طآرُب ُأخرى لطترب اقصاخادغئ َوالُعــثظئ 

شاذمُئ الجعراء ظمعذج الظصاء

دغظا الرطغمئ 

نـدرك جميعاً خطـورة الحـرب االقتصادية 
وسياسـة التجويع التي اتخذتها دول العدوان 
ضد اليمنيني إىل جانب الحرب العسكرية وأنها 
تكاد تكون أكثر خطراً من الحرب العسـكرية 
بصواريخها وقنابلها وكافة أسلحتها الفتاكة، 
َحيـُث لـم يكن الغـرض منها هـو القتل فقط 
الـذي كانت غاراتهم كفيلة بـه إنما كانت لهم 
أهـداف أُخرى هي أكثر بشـاعة مـن القتل أَو 

املوت.
فقد أرادوها حرباً عىل القيم واملبادئ ونرش 
الرذيلة َوالفوىض وإثارة السـخط عىل القيادة 
السياسـية يف صنعاء وهي سياسـة نجحت يف 

بعض الدول التي عوقبت بالحصار!!
 إال أن اليمنيـني الذيـن لـم تخضعهم مئات 
اآلالف من الغارات كانوا أكرب من أن يخضعهم 
الجوع ويجعل بطونهم الهثة وراء ما يشبعها 
مقابـل كرامتهم وسـيادة أرضهـم، وهيهات 
للجوع أن ينتزع منهـم قيمهم وأخالقهم وإن 
ـًة وأنهم  ربطـوا الحجار عـىل بطونهم، َخاصَّ
قـد تحلوا بوعـي كبري جعلهـم يواجهون هذه 
الحـرب بخبثهـا وأوجاعها وحالوا بـني العدّو 
َومبتغـاه بكافة الطرق املمكنة عرب اسـتغالل 

مقدراتهم وقدراتهم لتحقيق نوٍع من االكتفاء 
الذاتـي الـذي كـرسوا بـه الحصـار، أضف إىل 
روح التكافـل االجتماعـي السـائد يف املجتمع 
اليمنـي الـذي كان لـه دور َكبـري يف إفشـال 
مخّططات العدّو، بمعنى أنه وإن كانت الحرب 
االقتصاديـة قد قتلـت الكثري إال أنهـا لم تقتل 
روح الصمـود يف هذا الشـعب ولـم تتمّكن من 
نفسـياتهم ووعيهم، هذا إىل جانـب العمليات 
العسكرية الرادعة َوالكارسة للحصار التي قام 
بها الجيـش اليمني إىل عمق دول العدوان التي 
رسعان ما هرعت للبحث عن سالمة منشآتها 
امللـف  مـن  متخـذة  والنفطيـة  االقتصاديـة 
اإلنساني ورقة تفاوض للحصول عىل ُهــدنة 
قبل بها اليمنيون للتخفيف من وطأة الحصار 
َوكخطـوة لسـالم شـامل، إال أن دول العدوان 
التي ضمنت سـالمة اقتصادهـا ونفطها كان 
لها نواياها السـيئة ومآربهـا األُخرى من وراء 
ُهــدنـة لم تلتزم بكافة بنودها وجعلت اليمن 
يعيـش حالة من الال سـلم والال حـرب بعد أن 
كان لهـا اليـد الطوىل يف هـذه الحـرب ظناً أن 
هذا األمر سـيثري غضب الشـعب عـىل القيادة 
بعد محاوالت التحريض التـي قام بها ذبابهم 
اإللكرتوني يف الدعوة لثورة ضد الجوع سوقوا 
لها عرب مواصل التواصـل االجتماعي وتكفلوا 
بدعمها من داخل فنادق الرياض وهي محاولة 

بائسة الخرتاق صنعاء التي ال يزالون يعضون 

بنواجذهم عىل أمنياتهم يف الوصول إليها ووأد 

أمنها وسـكينتها ونزع الثقة فيما بينها وبني 

حماتهـا وقادتها بعد أن فشـلوا يف إسـقاطها 

بالحديد والنار. 

َومع أنه أمـر لطاملا راهن عليه العدّو وعليه 

اشـتغل من بداية الحرب وسـخر لذلك خالياه 

من ضعاف النفوس ومدعي الوطنية املرتبطني 

باالسـتخبارات السـعوديّة، إال أنـه رسعان ما 

يتم كشـفهم ويفشـلون يف تنفيـذ أجنداتهم!! 

ولنـا فيما حصـل مؤّخراً مـن التحريض خري 

دليل فعىل عكس ما تمنوه يف أن يخرج الشعب 

بثـورة ضـد حكومـة صنعـاء خرج الشـعب 

بأكملـه رافضـاً حالـة الال سـلم والـال حرب 

وُهــدنة لم تكن باملستوى املطلوب كانت دول 

العدوان هـي الرابح األكرب فيهـا، محمالً دول 

العدوان مغبة أية عمليات عسـكرية، مفوضاً 

القيادة باتِّخاذ قرار الحسـم مؤّكـداً االستعداد 

ومسـاندة  ودعـم  فاصلـة  معركـة  لخـوض 

الجبهـات ولتكن حرباً يعلو دخانها زحل حتى 

تحقيق كامل السـيادة لألرض اليمنية وسـالم 

يرشفها ويـرشف أهلها الذين أثبتوا بحق أنهم 

شعب الحكمة شعب كريم بكرامة وعزة أرضه 

العصية عىل االحتالل.

اقطاثاُد اقطاثاُد 
افخغُض افخغُض 

لمفععم لمفععم 
الثسط الثسط 

الحسئغ الحسئغ 
لطمسرضئلطمسرضئ

شعث حاضر أبع رأس
تتواصـل هبـة الغضـب الشـعبيّة يف 
تنديـداً  الحـرة؛  اليمنيـة  املحافظـات 
بجريمة الحصـار الذي يفرضها تحالف 
العـدوان عىل اليمن وشـعبه ملـا يقارب 
الثمانيـة أعـوام عـىل التـوايل، وتحذيراً 
للمجتمع الدويل، واألمم املتحدة من مغبة 
االسـتخفاف بمعانـاة الشـعب اليمني، 
وعواقب استمرار العبث بمقدرات اليمن 
وثرواته النفطية واملعدنية والتاريخية. 

هبة شـعبيّة وطنية، مثلـت االمتداد 
الصحيح واألصيل ملفهوم الدعم الشعبي 

املجتمعـي والقبـيل، للمعركـة الشـاملة، ولـن تهـدأ 
أبـداً إال باسـتعادة كامل حقـوق اليمنيـني، وتحقيق 
استقالل اليمن وتحصينه من األطماع الغربية بقيادة 
أمريـكا وأدواتها اإلقليمية، والتي تسـعى يف تنشـيط 

دبلوماسـيتها بالتزامن مع غياب ممثل األمم املتحدة، 
لناحية ترتيب األوراق، وإعادة هندسة الرصاع وتحديد 
مسـاراته، بالشـكل الـذي يضمـن لها 
عسكرة امللف اإلنساني اليمني، وفرض 

حالة الال سلم والال حرب يف اليمن. 
عىل أن التفويض الشعبي واملجتمعي 
اإلجـراءات  باتِّخـاذ  للقيـادة  والقبـيل، 
الرادعـة، يمثـل الرؤيـة االسـرتاتيجية 
الصحيحـة ملـا يجـب أن تكـون عليـه 
املواجهـة يف املراحـل القادمـة مع قوى 
اسـتطاعت  وكمـا  واالحتـالل،  الغـزو 
القوات املسـلحة اليمنية فرض معادلة 
بذلـك  وجففـت  اليمنيـة،  النفطيـة  الثـروة  حمايـة 
مصـادر الدخل لحكومـة االرتزاق، فهي قـادرة بعون 
الله وتأييده عىل مواجهة أية تصعيد بردود حاسـمة، 

وعابرة للجغرافيا اليمنية. 

غغثاء الثاحإ

املناسـبات  أهـم  مـن  الدينيـة  املناسـبات 

بالنسـبة للمسـلمني عامـة والشـعب اليمني 

ـة، وذلـك ملـا لهـا مـن أهميّـة يف إحياِء  َخاصَّ

النفـوس وطمأنينة القلوب وترسـيخ العقيدة 

اإليمانية والنهج امُلحمـدي القويم ونور القيم 

واألخـالق واملبادئ التي نسـتقيها من قدواتنا 

وأعالمنا. 

تُِطـل علينـا مناسـبة عظيمـة لهـا أثرهـا 

األخالقـي واإليمانـي، ميـالد الُطهـر البتـول 

فاطمـة الزهراء-عليهـا السـالم- والذي كان 

يف العرشين مـن جمادى اآلخـرة، من تربت يف 

بيِت النبوة، من صربت وجاهدت وصمدت مع 

والدهـا وبعلهـا، من ربّت أبناءهـا خري تربية، 

هـي تلك املرأة الطاهـرة املؤمنة الصديقة خريُ 

نموذج لجميع النساء. 

فاطمٌة ابنة الرسـول مـن حظيت بلقب (أم 

أبيهـا)، من احتلت قلب والدها الرسـول حتى 

قـال فيها: (فاطمـٌة بضعٌة مني مـن أبغضها 

أبغضني) فكيف ال نحرص نحن املسلمات عىل 

جعلهـا الُقدوة واألسـوة يف واقـع حياتنا؟ بال 

شـك هي بصرية لكل املؤمنات، هي من عّلمت 

ُكـّل امرأة أن الحشمة ِسرت وعفاف، وأن تربية 

األبنـاء مودٌة وِجهـاد، وأن دور االبنة والزوجة 

واألم مسـؤولية، وأن الجهـاد يف سـبيِل اللـه 

واجب، وأن ذكر اللـه يف ُكـّل وقت وحني راحة 

وأُنس، وأن االلتزام بتوجيهات الله خري وفالح. 

عطر وشـذى وعبري فاطمة الزهراء-عليها 

السـالم- يفـوح بقدوم يـوم مولدهـا امُلبارك، 

حني أطلت عىل الوجود حّلت البرشى يف األرض 

واستبرش بها الرسول ثم أنزل الله تعاىل سورة 

الكوثـر مخاطبـاً سـيدنا محمد بقولـه تعاىل: 

(إنـا أعطينـاك الكوثـر) كان يف قدومها الخري 

والربكات. 

أهـل البيت هم الحبل الذي نتمسـك به كلما 

َوقعنـا، هم مصابيـح وضوء لنا، هـم قدواتنا 

نسـاء  يف  والصمـود  القـوة  فـرس  الُعظمـاء، 

شـعب اليمن هو االقتَداء بالزهراء والسري عىل 

خطاها واالطالع والبحث عن حياتها وسريتها 

الطاهرة. 

ويف ذكـرى مولدهـا نقـول: أهًال يـا بضعة 

املختار، أهًال يا أم السـبطني وسـيَدي شـباب 

أهـل الجنة، أهًال يـا راضية يـا مرضية يا من 

حبك لكل الطاهرات هبٌة وهدية، أهًال يا سيدة 

نسـاء العاملني، أهـًال يا منبع الطهـر ونموذج 

النقاء والصفاء. 

َطظ غغََّإ الجعراء 
سطغعا السقم؟! 

ظسمئ افطغر
املؤسف أن املرأة املسلمة لم تعد تحمل من اإلسالم 
غـري اسـمه انسـالخ واضـح ورصيـح عـن العقائد 
اإليَمـانية مما يجلب الحرية والتساؤل؟ عن سبب هذا 
االنحراف الكبري والواقع املزري الذي باتت عليه املرأة 
يف املجتمعات املسـلمة تشـابه كـري يف اآلونة األخرية 
جمـع املـرأة العربيـة والغربية يف مسـاٍر واحد تحت 
مسـميات عدة منهـا الحرية واملسـاواة مصطلحات 
دخيلة عىل املجتمع املسـلم عمد أعداء اإلسالم لعقود 
لصنـع أرضية خصبة وما هي إالَّ سياسـة ممنهجة 

ــة اإلسالمية يف مقتل.  لـرضب األُمَّ
ملـا للمـرأة مـن دور كبـري يف صـالح املجتمـع 
وتماسـكه كانت املستهدف األََسايس أول الخطوات 
التـي اتخذها أعداء اإلسـالم أن غيبـوا املثال الراقي 
للمـرأة وهـي الزهـراء -عليهـا السـالم- القـدوة 
العظيمـة غيبـت من املناهـج الدراسـية، أجيال ال 
تعرف عن الزهراء -عليها السـالم- شيئاً، ال تعرف 
عن أخالقها عن عفتها عن سريتها الطيبة الزكية!! 
واسـتبدلت ِبقدوات ولكن من نـوٍع آخر، نحن نرى 
انجـراراً كبرياً وتقليداً ألدق التفاصيل لفنانة معينة 
أَو ممثلـة تحت عناوين االنفتـاح أَو املوضة وجذب 
النسـاء إىل مسـتنقع الرذيلة واالبتعاد عن الله هذا 
ما أراده أعداء اإلسالم صنع قدوات تخدمهم، أليس 
هـذا بكفيـل أن يكون السـبب الرئيـيس يف الوضع 

املتدني الذي أصبحت عليه املرأة املسلمة؟ 
عندمـا ُغيبـت الزهـراء -عليها السـالم- ُغيبت 
األخـالق اإلسـالمية العظيمـة التي تحفـظ للمرأة 
كرامتهـا وسـالمتها، وتحفظ املجتمع املسـلم من 
الغرق يف املعايص، إذَا استقامت املرأة صلح املجتمع 
اسـتقام الزوج واالبن، فال بـد من عودة املثل األعىل 
والقتـَداء بــ الزهراء -عليها السـالم-، ابتـداًء من 
األرسة ُوُصــوالً إىل املناهـج الدراسـية األََساسـية 
-عليهـا  الزهـراء  فاطمـة  حضـور  والجامعيـة، 
السالم- يف واقعنا واالقتَداء بها هو من يحفظ املرأة 
املسلمة من االنخراط يف املرشوع امُلدبر من املعايص 
واالنحالل األخالقي، ال نجاة دون التمسـك بسـيدة 

نساء العاملني. 

الغمُظ طسادلئ 
الاشغرات العجعدغئ  

عحام سئث الصادر
 

اليمـن بوابة الفتـح والنرص والتغـريات بالعالم 
الوجـودي واإلنسـاني لذَلـك اليمن تحتـاُج لوحدة 
ُكــّل القلـوب أي قلوب األحـرار بالعالم السـاعية 
لتحقيق العـدل والصالح لذَلك الهـدف نقول اليمن 
قلب الوجود بـدون مبالغة ال أنظـر للمادة وجمال 
املادة والتطورات بل ملفتاح التغريات التي ستحصل 
بالعالـم تنطلق من اليمن التـي تكرس محور الرش 
ومنهـا تتحكـم بالطاقـة َوأَيْـضـاً ترسـم معادلة 
النرص والتغريات وسـوف تكون هذه التغريات بهذه 
املراحـل وبهذا العـرص الذي نحن نمر بـه وعٌد غري 
مكذوب والسـبب واضـح ونحن نشـاهد ما يجري 
بالعالـم من رصاع بني تعـدد األقطاب وبني القطب 
الواحـد وخرج عن هذا الرصاع محور مقاومة وهو 
املـرشوع الحقيقي وهو يف مخاض وقد أرشق نوره 
مـن السـبعينيات واآلن أثمـر ثماراً تبـرش بالفتح 
والنـرص القريب بعد هذا النرص يعم السـالم للعالم 
ويرث األرض املسـتحقني املسـتضعفني الصالحني 
وال يكون ذَلك إال بالسـري من قلوب خالصة موحدة 

تعرف هذا املرشوع العادل.
وعليه يجب تظافـر الجهود لنرصة اليمن وكرس 
محور الرش املعتدي عىل اليمن والخالص من محور 
الـرش، ُكلٌّ يـؤدي رسـالته حسـب ما يجـب وقدر 

املستطاع.
والحمد لله رب العاملني..
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شطسطني املتاّطئ: اساصاقٌت وعثُم طظازل يف الدفئ املتاّطئ
 : طاابسات

اعتقلت قـواُت االحتـالل الصهيوني، 
فجر الثالثاء، 15 فلسـطينيًا من الضفة 
الغربية املحتّلـة، ففي بيت لحم اعتقلت 
طالبني يف بلدة تقوع هما محمد سلمان 
نـواورة  سـالمة  وأحمـد  مفـّرح،  أبـو 
مـن الصـف العـارش، أثنـاء توّجـههما 

للمدرسة. 
ومن جنـني، اعتقلت قـوات االحتالل 
4 مواطنني من بلدة يعبد جنوب الضفة 
وهم رشف محمد أبو بكر، فراس حمزة 
حرز الله، عبد بسـام عطاطرة، ومحمد 

رياض أبو عابد. 
ومن نابلس، اعتقلت الشـاب وسـيم 
سـكيكيه أثنـاء تواجده يف مـكان عمله 
بإحـدى الـورش يف منطقـة رفيديـا يف 

محيط جامعة األكاديمية. 
ومن رام الله، اعتقلت قوات االحتالل 
الشـاب مقيـم حسـني الربغوثـي (21 
عاًما) من بلدة بيت ريما شمال الضفة. 
ويف الخليـل، اعتقلت قـوات االحتالل 
سـبعة شـبان من بلدة بيت أمر شـمال 
الضفة بينهم 6 أرسى محّررون وجريح 
وهـم كريم إبراهيـم حمدي أبـو مارية 
(25 عاًمـا)، حمـدي محمـد حمدي أبو 
ماريـة (24 عاًمـا)، وشـقيقه عبد الله 
(22 عاًمـا)، ومحمـد وحيـد حمدي أبو 
ماريـة (21 عاًمـا)، والجريح محسـن 
محمـد محسـن زعاقيـق (23 عاًمـا)، 
 22) الهنـدي  شـعبان  سـليم  ومحمـد 
عاًما)، ومحمد وهيب عبد الجواد اخليل 

(16 عاًما). 
 

اقتاقُل غعثم طظجقً وغردُم 
بؤَر طغاه يف ضفر الثغك غرب 

جطفغئ
 باملـوازاة، هدمـت قـوات االحتـالل 
الثالثاء، منزًال وردمـت برئ مياه يف بلدة 
كفـر الديـك غـرب سـلفيت، وأرسـلت 
البلـدة  اقتحمـت  عسـكرية  تعزيـزات 
وحارصت منزل املواطن إبراهيم محمد 
ناجـي يف منطقة «الشـعاب»، وأجربت 

قاطنيه عىل إخالئه تمهيًدا لهدمه. 
وأضافت مصـادر أن «املنـزل مكون 
من طابقني، تبلغ مسـاحة ُكـّل منهما 

150 مرتًا مربًعا». 
 

طساعذظعن غصاطسعن 14 
حةرة زغاعن حرق جطفغئ

زيتون  أشـجار  مسـتوطنون  اقتلـع 
منطقـة  يف  ياسـوف  قريـة  أرايض  يف 
مسـتوطنة  مـن  القريبـة  «املحـاور» 
«رحاليم» رشق سـلفيت، تعود ملكيتها 

للمواطنني راجح ورضا عطياني. 
 

اقتاقل غعثم 4 طظحآت 
وجثراًظا اجاظادغئ يف بطثة سظاتا 
كمـا هدمـت جرافات االحتـالل أربع 
منشآت وجدرانًا استنادية يف بلدة عناتا 

شمال رشق القدس. 
طـه  عناتـا  بلديـة  رئيـس  وأوضـح 

النعمان الرفاعي أن «سـلطات االحتالل 
اقتحمـت عناتا منـذ سـاعات الصباح 
وهدمـت منشـآت مقامـة بالقرب من 
الجدار حتى اللحظة، وسلسـلة حجرية 
تعود لعائلة سالمة مقامة منذ أكثر من 
70 عامـاً، وتدمـري «كونتينـر» يحتوي 
عىل إطـارات مركبات مقـام عىل أرض 
الفلسـطينية  األوقـاف  من  مسـتأجرة 

وتدمري مقتنياته». 
وكانـت قوات االحتالل قـد هدمت يف 
وقت سـابق من الثالثاء، فيال سياحية، 
ومنشآت تجارية، وأخطرت بهدم منزل 

شمال مدينة أريحا. 
ويف السـياق أُصيب طفل بالرصاص 
املعدني املغلف باملطاط خالل مواجهات 

مـع قوات االحتالل يف بلدة سـلواد رشق 
رام الله. 

 

جّةاظعن غساثون سطى أجري 
وغظصطعظه إىل السجل اقظفرادي

ويف سـياق متصل، اعتدى سـجانون 
صهاينة يف سـجن «مجـدو» مؤّخراً عىل 
األسـري محمـد إبراهيم حمارشـة (23 

عاًما) من طولكرم. 
وأوضح نادي األسـري يف بيان أن إدارة 
سـجن «مجـدو» لـم تكتـِف باالعتـداء 
عليـه، بل قامت بنقلـه إىل زنازين العزل 
االنفـرادي، وأصـدرت أمـًرا بعزلـه ملدة 
ثالثة أشـهر قابلة للتجديد، كما حرمته 
من زيارة العائلة، وفرضت غرامة مالية 

بحّقه. 
 

اقتاقل غاعغض جظعب خان 
غعظج وغساعثف الخغادغظ

توغلت عدُة آليات وجرافات عسكرية 
«إرسائيليـة» جنوب رشق خـان يونس 

جنوب قطاع غزة. 
وأَفاد مصدر بأن سبع آليات وجرافات 
عسكرية «إرسائيلية» توغلت رشق بلدة 
خزاعـة رشق خان يونـس منطلقة من 
بوابة النجار رشق البلدة وقامت بأعمال 
تجريـف وتخريب يف ممتلكات املواطنني 

الزراعية. 
الـزوارق  اسـتهدفت  السـياق،  ويف 
الحربية «اإلرسائيلية» مراكب الصيادين 
العاملة يف بحر محافظة شـمال القطاع 

وأجربتهم عىل مغادرة البحر. 

الةعاُد اإلجقطغ: ذضرى عئئ الظصإ 
تأتغ اطاثادًا لخمعد حسئظا واظافاضاه 

يف ُضـّض الساتات
 : طاابسات

أّكــدت حركُة الجهاد اإلسـالمي الثالثـاء، أن هبَة النقب التـي انطلقت يف العارش 
مـن ينايـر 2022م، جاءت ملواجهـة االحتالل الفـايش ورشطته املدججة بالسـالح، 
ومخّططاتـه للسـيطرة عـىل قـرى الفلسـطينيني تحت سـتار «التشـجري»؛ بَهدِف 

االستيالء عىل األرض وطمس الُهــِويَّة الفلسطينية. 
وقالـت الحركة يف بيان لهـا: «تأتي هذه الهبـة امتداداً مباركاً ملسـرية وانتفاضة 
شعبنا يف ُكـّل الساحات عىل مدار عقود من املواجهة ضد جرائم االستيطان والتهجري 
التي يمارسـها االحتالل؛ ِمن أجل طمس الُهــِويَّة الفلسطينية والعربية، واستهداف 

أبناء شعبنا، والتي تتزامن مع محاوالت تهويد املسجد األقىص». 
وأضافـت: «أننا يف حركة الجهاد اإلسـالمي يف فلسـطني، إذ نسـتذكر هـذه الهبة 
املباركـة، لنجـدد التحيـة ألهلنـا يف الداخل املحتـّل ويف النقـب الذين يمثلـون عنواناً 
للصمود والتمسك باألرض والتاريخ رغم ُكـّل مخّططات االحتالل، ويدافعون بكل ما 

لديهم من إيمان وثبات عن إرث قضيتنا العادلة». 
ودعـت حركـة الجهاد أهلنا وشـعبنا إىل مواصلـة الجهود وتوحيد ُكــّل الطاقات 
للدفـاع عن األرض الفلسـطينية املباركة، والتصدي لكل محـاوالت اإلقصاء واإللغاء 
املمنهجة التي يمارسها االحتالل املجرم، والذي يستوجب وقفة دولية وقانونية جادة 

للدفاع عن شعبنا ولجم هذه االعتداءات امُلستمّرة. 

الحغت صاجط: لظ تظافسعا طظ إرضاء 
الضغان الخعغعظغ لاتخطعا سطى التماغئ

 : وضاقت
قال نائُب األمني العام لحزب الله، الشـيخ نعيم قاسـم: «أليـَس األوىل من تدريس 
الهولوكوست، التعبئة يف مواجهة املجازر الفعلية التي يرتكبها الصهاينة ضد الشعب 

الفلسطيني؟!». 
َوأََضـاَف الشيخ قاسم يف تغريدة له عىل «تويرت» الثالثاء،: «لن تنتفعوا من إرضاء 
الكيان اإلرسائييل لتحصلوا عىل الحماية، فكيانهم يسري نحو الزوال، البقاء لله تعاىل 

وللحق». 

تجُب اهللا غثغُظ بحثة إجاءَة «حارلغ 
إغئثو» لطرطعز الثغظغئ واملصثجات 

 : وضاقت

أدان حزُب الله بشدة إساءَة مجلة 
«شـاريل إيبـدو» الفرنسـية للرمـوز 
الدينية واملقدسـات يف إيران ودعا إىل 

رفضها واستنكارها. 
ويف بيـان لـه، قـال حـزب اللـه: 
املشـؤومة  املجّلة  ترتكـب  «مجـّدًدا، 
«شـاريل إيبـدو» املزيـد من اإلسـاءة 
والعدوان عىل مقدسـاتنا ومقاماتنا، 
وهـي التي نالـت وملـرات عديدة من 
قدسية رسولنا األعظم محمد (ص)، 
(ع)،  املسـيح  السـيد  كرامـة  ومـن 

والعديد من رموز ديانات السماء». 
وتابع البيان: «هـا هي هذه األيّام 
الكاريكاتوريـة  الرسـوم  وبطريقـة 
السـاخرة تسـتهدف النيل مـن أرفع 

قامة إسالمية ودينية يف العالم اليوم، 
فسماحة اإلمام الخامنئي (دام ظله) 
ليـس فقط زعيًمـا لدولة كبـرية، بل 
ـة ومرجع ديني لعرشات  هو إمام أُمَّ
املاليـني من املؤمنني وعنوان شـامخ 
لـكل ما هو إنسـانية وحريّة وكرامة 
ومقاومة وإباء وضيم، هو اليوم رمز 
اإلسـالم ومنارته وشمسه الساطعة 
وصوتـه الصـارخ يف وجـه طواغيت 

العالم ومستكربيه». 
وأدان حـزب اللـه وبشـّدة العمـل 
هـذه  عليـه  أقدمـت  الـذي  القبيـح 
االسـتنكار،  أشـّد  واسـتنكره  املجلة 
يف  والرشفـاء  األحـرار  ُكــّل  ودعـا 
العالـم إىل رفضـه واسـتنكاره، كما 
دعـا الحكومـة الفرنسـية إىل اتِّخاذ 
اإلجراءات الحاسمة ملعاقبة القائمني 

عىل هذا العمل؛ بَسـبِب اعتدائهم عىل 
ـة بكاملها.  مقدسات وكرامات أُمَّ

وشّدد البيان عىل أّن االختباء خلف 
مقـوالت حريّة الـرأي وحريّة التعبري 
وحريّة اإلعـالم أصبح مكشـوًفا وال 
ينفـع أصحابـه، وكلنـا يـرى الغرب 
كيـف يتـرصف بشـّدة مـع اآلراء أَو 
املواقف أَو اإلعالم عندما تتعارض مع 

مصالحه السياسية األََساسية. 
اللـه  حـزب  أّكــد  الختـام،  ويف 
الحكومـة  تفصـل  أن  رضورة  عـىل 
السـيايس  نزاعهـا  بـني  الفرنسـية 
مـع إيـران وبـني السـماح ملجـالت 
وقحـة كـ»شـاريل إيبدو» مـن النيل 
مـن مقدسـات وكرامـات املسـلمني 
ومقاماتهـم ورموزهم، وأن ال تكون 

رشيكة يف هذه اإلساءة إليهم. 
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• من جديد تنجُح األجهزُة األمنية يف الكشف عن خاليا 

تخابُريـة تعمُل لصالح العدوان، وتُثِبُت مدى قدرتها عىل 

ضبـط الجريمة وحفظ أمن املواطن يف املناطق الُحرة، يف 

الوقت الذي تشهُد فيه املناطُق املحتّلة حالًة من الفوىض 

واالغتياالت والذعر القائم يف أوساط املجتمع هناك. 

جهـاُز األمـن واملخابرات الـذي يعترب ثمـرًة من ثمار 

ثـورة الواحد والعرشين من سـبتمرب بات شـبحاً يالحُق 

ُكــلَّ بائعي الذمم ودعاة الجريمـة ُوُصـوالً إىل الرياض، 

َحيُث شـاهدنا خالل الفيلم الوثائقي الذي تم عرُضه «يف 

قبضة األمن» شـهادًة من قلب السعوديّة بأن صنعاَء لم 

تعد تتفجُر فيها العبواُت الناسفة وأصبحت آمنة، ما يدل 

عىل أن سكينتنا تقلُقهم وأمانُنا يزعُجهم. 

يف سـابقة غرِي معتادة طوال حكم النظام السـابق أن 

يشعر املواطن بمسؤوليته األمنية املجتمعية من موقعه 

كمواطـن، ويسـعى إىل أن يكون رشيكاً أََساسـياً يف منع 

الجريمـة قبـل وقوعها، وهـذا يدل عىل مسـتوى الوعي 

الشـعبي الذي بات يتميز به شعبُنا، وروحه الثورية التي 

يحملها ليجنَّد نفَسه يف خدمة اآلخرين وسالمتهم. 

الجدير ذكُره بمناسـبة عرض فيلم «يف قبضة األمن» 

مـن قبل جهـاز األمـن واملخابـرات أن املعركـة التي لم 

ولن تنتهـَي هي املعركة األمنية، فشـل العدوُّ عسـكريٍّا 

واقتصاديٍّا وسياسيٍّا يجعلُه ضعيفاً َحــدَّ أن يرى نفَسه 

عاجزاً عن تنفيذ أية جريمة إال باالستعانة بأذرٍع داخلية 

يشـرتيها بأمواله، وأن ما يسـمونه بالخاليا النائمة هي 

يقظـٌة عىل الـدوام وتعمـُل من خلـف السـتار وبالقدم 

الخفيّة واأليدي األخطبوطية التي تفّعلها يف نفس الوقت 

إلحداث حالة فوضوية دفعة واحدة لتسـهل طريق العرب 

للعدو ونرش حالة الشتات والفزع. 

 يجـب أن نـدرَك ونعَي هذه املسـألة بجديـة ويقظة، 

نستوعُب أن ُكـلَّ املعارك يمكُن أن تكوَن لها نهايٌة معلنٌة 

أَو توقـف هـادئ سـوى «األمن» هـو ما سـيعمل العدّو 

جاهداً عىل سـلبنا إياه؛ ليذيَقنا مـرارة الخوف، ولتصبح 

الدمـاُء نهراً يجري دوَن أن يكون لنا الحق يف االسـتنكار 

أَو املنـع، وهذا ما لن يحـُدَث بفضل الله ثم بفضل يقظة 

أجهزتنـا األمنية، رجال الله وجنوده الذين نذروا حياتَهم 

ومماتهم للـه، ليذيقوا العدوَّ من بأسـهم، والتحيُة ُكـّل 

التحية لقائد الثورة، عَلم الهدى، سيدي وموالي عبدامللك 

بـدر الديـن الحوثـي -يحفظه اللـه ويرعاه- الـذي لوال 

وجوُده وتوجيهاتُـه الحكيمة َلَما وصلنا إىل ما نحن فيه 

من القوة والقدرة والتمكني، والعاقبــُة للمتَّقيـن. 

تاى ق غخئَح العشُث الُسماظغ «ُبظُثَق السثال» فطرغضا..!تاى ق غخئَح العشُث الُسماظغ «ُبظُثَق السثال» فطرغضا..!
سئث الصعي السئاسغ 

ـام من الحراك الشـعبي املكثّـف وغري  عقـَب أربعة أَيـَّ

املسـبوق مـن الجماهـري اليمنيـة الهـادرة، يف مختلـف 

السـاحات وامليادين؛ اسـتعداداً وتأهباً ودعمـاً لخيارات 

القيادة السياسـية والعسـكرية القادمة؛ ِمن أجل رسـم 

مالمِح املسـتقبل التحـّرري بمباركٍة شـعبيّة، كانت وما 

تـزال الرافـَد األََسـاَس لـكل تَحـّركات القيـادة والداعم 

لتوّجـهاتهـا؛ للميض ُقُدماً نحو اسـرتداد الحقوق، ليس 

بلُغة التحـاور والتفاوض، بـل بلغة القـوة التي تفهمها 

أمريكا جيًِّدا. 

وصل وفٌد من املكتب السـلطاني الُعماني إىل العاصمة 

صنعـاء، يف زيارٍة هي الثانية من نوعها، هذه الزيارة الطارئة والتي من 

املرجح أنها جاءت بطلٍب واسـتجداء أمريكي سـعودّي مبارش؛ لكونها 

جاءت بعد تلك املسـريات التي ال تـزال أجنداتها مطروحًة فوَق الطاولة 

كعنـواٍن ملرحلٍة تصعيديـٍة قادمة قد تغري مجريـات األحداث وخارطة 

املنطقة إىل األبد. 

الوفُد الُعماني الشـقيُق القادُم من مسـقط يف زيارٍة قيل إنها تهدف 

إىل استكمال الجهود التي بُذلت واطالع القيادة يف صنعاء عىل مخرجات 

اللقاءات يف السـلطنة خالل األيّام املاضية مـع األطراف األُخرى، والتي 

تبدو كمؤٍرش إيجابي وباعث عىل التفاؤل نسـبياً، بعد أجواٍء مشـحونٍة 

بالتشـاؤم؛ نتيجة االسـتمرار باالسـتخفاف بحقوق ومطالب الشعب 

اليمني املرشوعة. 

وحتى ال يصبح الوفد الُعماني ُمَجـّرد «بندق العدال» لتحالف العدوان 

بقيادة أمريكا، التي تدفُع به وقَت ما ملسـت جديَة املوقف واستشعرت 

حتميـة الخطـر الداهـم، لعلمهـا أن صنعاَء تثـُق بالوسـيط الُعماني 

وبصدق نواياه وجهوده وتَحّركاته، وبالتايل تهدف إىل كسـب مزيداً من 
الوقـت، وتعمل عىل الحّد من االندفاع والحراك الشـعبي الظاهر، ضمن 

مسلسالت التخدير املوضعي. 
وعليـه.. فالجماهريُ اليمنية ناهيك عن قيادتها الحرة، 
ال يمكـن أن تثَق بصـدِق أقوال وحسـن نوايـا األمريكي 
والسـعودّي، لذلك عىل الوسيط الُعماني إدراك أن أي َحـّل 
قادم سـيكون بعيًدا عـن منطق التبعيـة والوصاية الذي 
سـاد خالل العقود املاضية، بعيًدا عـن منطق الصفقات 
واملقايضـات الـذي دأب عليـه تحالـف العـدوان بقيادة 
أمريكا، بعيًدا عن املراوغة والتنصل من وقف دائم وشامل 
إلطـالق النار، بعيًدا عن حتمية العمـل وفق مطلب إنهاء 
مظاهـر االحتـالل وانتهاك السـيادة اليمنية، وتأسـيس 

لعالقات حسن جوار قائمة عىل الندية. 
وحتـى تنجح مهمة الوفد الُعماني يجب أن يـدرك أَيْـضاً حقيقة أن 
اإلبقاَء عىل الحصار كورقة ضغط وسـيف مسـلط عىل رقاب الشـعب 
اليمنـي، والسـعي األمريكـي الـدؤوب عىل أن يحّقـق انتصـاراً وهمياً 
بواسـطة الدبلوماسـية، عجـز عنـه بالحرب خـالل سـنوات العدوان 

املاضية، رضٌب من املستحيالت. 
كمـا يجب عىل األشـقاء عـدُم الوقـوع يف ِفَخاِخ املناورة السياسـية 
والتكتيـك األمريكي؛ بَهدِف ضماِن وقف العمليات العسـكرية القادمة 
يف ُكــلِّ املناطـق املحتّلة بما فيها الُجـُزر واملياه اإلقليميـة، بل والُعمق 
السـعودّي، لذلـك، فالوفـُد الُعماني الشـقيق اليـوم أمام مهمـة إقناع 
التحالف بقيادة أمريكا، أن ال سـالم لهـم إال يف إنهاء العدوان واالحتالل 
والحصـار، بعد هزيمة تحالفهم وهزيمـة التقنية األمريكية، عىل أيدي 
اليمنيـني، حتـى أن هذه الهزيمـة باتت قناعة مرتسـخة لدى كثري من 
شـعوب العالم بما فيهم األمريكيـني، وبات من غري املمكن للمهزوم أن 

يفرض رشوطه عىل املنترص.


