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مباشراً  تحذيراً  أبرقت  الجماهير 
المواجهة  من  وشيكة  بمرحلة  للعدو 

عـــســـكـــري  لــــعــــمــــل  أمـــــريـــــكـــــي  بـــــدفـــــع  عـــــــدوانـــــــي  تــــحــــضــــيــــر 
أشد بعمليات  ســنــرد  تــؤكــد:  وصنعاء  أمــنــي..  اقــتــصــادي 

 

األمنية: األجهزة  ويقظة  الداخلية  الجبهة  اختراق  مؤامرات  يسرد  فيلم 
السعودية االستخبارات  أدارتها  أخرى  وعمليات  زيد  الوزير  اغتيال  تفاصيل 

األمن» قبضة  «في  خالياكم 
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االثنني

العدد

16 جمادى اآلخرة 1444هـ..
9 يناير 2023م

(1563)
أخبار 

شغطط «شغ صئدئ افطظ» غسُرُد تفاخغَض اغاغال العزغر تسظ زغث وسمطغات ُأخرى أدارتعا اقجاثئارات السسعدّغئ:

 : خظساء
كشـفت األجهزة األمنيـة، عن تفاصيـل ومعلومات 
جديـدة تتعلق بعمليـة اغتيال الوزير حسـن زيد، وعدة 
عمليـات ومحـاوالت اغتيـال نفذتهـا عنـارص تابعـة 
وإب  صنعـاء  العاصمـة  يف  السـعوديّة  لالسـتخبارات 

وذمار. 
وحسـب بيـان الداخليـة الـذي نـرشه مركـز اإلعالم 
األمنـي، َفــإنَّ الفيلم األمنـي «يف قبضـة األمن» يعرض 
الحـرب الدائـرة بـني املخابـرات اليمنية واالسـتخبارات 
السعوديّة يف ظل العدوان، والتي تعمل عىل تفجري الوضع 
من الداخل، فيما تقـوم األجهزة األمنية بدورها للحفاظ 
عـىل السـكينة العامة والجبهـة الداخلية، فيما يكشـف 
الفيلم عن آلية عمل االسـتخبارات السـعوديّة يف تشكيل 
الخاليـا اإلجرامية، ويفضـح باملعلومات والصـور عدداً 
مـن املرتبطني باالسـتخبارات السـعوديّة تورطوا يف هذا 

الجانب الخياني. 
ويزيـح «يف قبضة األمن» القناع عـن ُهــِويَّة املرتِزق 
محمـد عـيل املقـديش واملرتـِزق فضل حسـني املصقري 
كعنرصين رئيسـيني توليا تشكيل خليتني للعدوان، أوكل 
إىل األوىل بقيـادة طـارق محمد أحمد الغزايل املشـهور بـ 
«طـارق البعداني الغـزايل» فتح جبهـة يف منطقة بعدان 
إب إلقالق األمـن وزعزعة الجبهة الداخليـة، لكن املهمة 
بحمـد اللـه وفضله فشـلت، فيمـا تولت الخليـة الثانية 
تنفيـذ عمليات اغتيال ومحـاوالت اغتيال ضـد عدد من 
وإب  صنعـاء  يف  والرسـمية  االجتماعيـة  الشـخصيات 

وذمار. 
الفيلم يكشف أَيْـضاً عن تفاصيل واحدة من عمليات 
مضـادة لألجهزة األمنية اليمنية سـجلت خاللها نجاحاً 
بوجه مؤامرات االستخبارات الخارجية املعادية، وتعزيز 
موقفهـا ونجاحاتها بعد إعـادة توحيدها وتوحيد والئها 
لله وشـعبها، كما يكشـف تكليف املدعـو «طارق محمد 
أحمد الغزايل» لتشـكيل خلية تكـون مهامها فتح جبهة 
إلقـالق األمـن يف محافظة إب، وكيف تـم تحويل األموال 
وعمليات رشاء وإرسـال السـالح بغرض تفجري الوضع 

عسكريٍّا بمنطقة بعدان بمحافظة إب. 
ويف التفاصيل التي يكشفها «يف قبضة األمن»، اتجهت 
االسـتخبارات السـعوديّة لتوجيـه عنارصهـا إىل تنفيذ 
عمليـات اغتياالت تسـتهدف مـن خاللها الشـخصيات 
الوطنيـة املناهضة للعدوان، وجرى تشـكيل خلية تحت 
قيادة املدعو «محمد عيل أحمد الحنش»، أُوكل إليها تنفيذ 
عمليـات اغتيـاالت يف محافظتي ذمـار وإب والعاصمة 
صنعاء، كان آخرها عملية اغتيال الوزير الشـهيد حسن 
زيد، فيما يفسـح فيلم «يف قبضة األمن» مسـاحة كبرية 

لتفاصيل اغتيال الوزير الشـهيد حسـن زيـد، والتي أتت 
حينها لترضب سكينة املجتمع اليمني ولتضع السعوديّة 
بصمتها وتحاول أن تسجل انتصاراً لتغطي بها هزائمها 

العسكرية. 
ويعيد تمثيل مـرسح الجريمة لعمليـة رصد واغتيال 
الوزير الشـهيد حسـن زيد، وقدم ممثلو املشاهد أعضاء 
الخلية أنفسـهم وفقـاً العرتافاتهم، كيـف جرت متابعة 
الوزيـر وكيـف تمت عمليـة االغتيال عىل لسـان املجرم، 

وكيف توارى عقب االغتيال. 
ويوضـح الفيلم كيـف حّددت األجهزة األمنية مسـار 
املجرمـني واآلليـات املسـتخدمة يف الجريمـة يف أقل من 
سـاعة برغم تعمدهم اسـتهداف الوزير برفقـة ابنته يف 
منطقة عمياء أمنيٍّا آنـذاك بالعاصمة صنعاء، مّكن ذلك 
من تعقب الجناة قبيل فرارهم إىل املناطق املحتّلة من قبل 

دول العدوان. 
ويف غضـون سـاعات أّمنـت عمليـة تبـادل سلسـة 
للمعلومات بني األجهـزة األمنية «املعلومات التفصيلية» 
عىل طاولة قيادة الدولة، ولتداهم قوة من األجهزة األمنية 

مقـر اختباء عدد من أعضـاء الخلية يف العاصمة صنعاء 
وتقتل يف اليوم التـايل منفذي الجريمة يف منطقة حورور 
بمحافظـة ذمـار بعد رفضهـم االستسـالم ومقاومتهم 
لألجهـزة األمنية، قبـل أن يتم القضاء عـىل رأس الخلية 
أثناء مقاومته لألجهـزة األمنية بعملية تالية قبيل فراره 

من مخبئة باتّجاه املناطق املحتّلة. 
وأظهر الفيلم التفاصيل األخرية لرئيس الخلية املدعو 
الحنـش وإقراره بجريمة اغتيال الوزير الشـهيد حسـن 
زيد، ودور املجتمع يف الحصول عىل معلومات ساعدت يف 

تفكيك الخلية اإلجرامية. 
ويكشـف الفيلـم كذلك الغموض عـن عمليتي اغتيال 
وقعتا يف محافظة ذمار طالت إحداهما الشـهيد عبد الله 
السـالمي، واألُخرى محاولة اغتيال األُسـتاذ عبد الكريم 
الحبـيس والذي نجا بعـد إصابته بجـروٍح خطرية، فيما 
يكشف أَيْـضاً الستار عن عملية اغتيال فاشلة استهدفت 
وكيل محافظة إب عبد الواحد املروعي، ويوثق باألسـماء 
رصد الخلية شـخصيات يف الحكومة وشخصيات وطنية 

مناهضة للعدوان. 

كمـا يعرج فيلـم «يف قبضة األمن» عـىل أثر التحوالت 
التي نتجت عـن إعادة صياغة أجهـزة األمن وفق قواعد 
تجعلها أجهزة للشـعب ال للسلطة، وآلية التعاون الخالق 
بـني األجهزة األمنية وفق الرؤية الجديدة لعملها يف تبادل 
املعلومات وتحقيـق األثر املطلوب وتجـاوز إرث املايض، 
مثـل كشـف املتورطـني باغتيال الوزير الشـهيد حسـن 
زيد يف ظرف سـاعات وإنهاء الخليـة وتفكيكها يف ظرف 
ثماني وأربعني ساعة أحد أهم اآلثار، وكذا الدور الخياني 
للمرتِزقـة يف تمكني االسـتخبارات الخارجيـة من تجنيد 
الجواسـيس لخدمـة العدوان عـىل بلدهـم دون وازع أَو 

ضمري. 
إىل جانـب املعلومـات الجديدة والتفصيليـة يف واحدة 
الداخليـة  للجبهـة  واالسـتهداف  املواجهـة  ثنايـا  مـن 
اليمنية، يسـتضيف الفيلم شخصيات عسـكرية وأمنية 
واسـتخباراتية وعلمائيـة وازنـة تثـري مشـهد الحرب 
األمنية واالسـتخباراتية ضمن آفاقه الواسعة، حرب يراد 
منهـا تدفيع الشـعب اليمني ثمن الصمـود وكرس أحالم 

طغاة العالم وأذنابهم اإلقليميني. 

 املآاطرات «يف صئدئ افطظ»

غفدــح ُعــِعغَّــَئ المرتِجَصغــظ المصثحــغ والمخصــري ضُسظخَرغــظ رئغســغغظ تعلغا تحــضغَض خطغاغــظ لطسثوان
غئّغظ تحــضغض الســسعدّغئ خطغاغظ لفاح جئعئ شغ بسثان إب وتظفغث اغاغاقت شغ الساخمئ وسثد طظ المتاشزات

غضحــش الشمعض سظ سمطغاغ اغاغال وصساا شغ ذطار ذالئ الحــعغث سئث اهللا الســقطغ واُفجــااذ سئث الضرغط التئسغ 
غضحــُش الســااَر ســظ سمطغــئ اغاغــال شاحــطئ اجــاعثشئ وضغــض طتاشزــئ إب سئــث العاتــث المروســغ

طساراُت اخاراق الةئعئ الثاخطغئ وغصزُئ افجعجة افطظغئ..

الةرائط السسعدغئ تاعاخض بتص املثظغني يف خسثة والتخغطئ الةثغثة الةرائط السسعدغئ تاعاخض بتص املثظغني يف خسثة والتخغطئ الةثغثة 33 جرتى جرتى
 : خسثة

أُصيـب ثالثـة مواطنـني، أمـس، إثر قصـف مدفعي 
سـعودّي اسـتهدف مديريتـي شـدا ومنبـه يف محافظة 

صعدة. 
واصـل جيش العـدّو السـعودّي املجرم، أمـس األحد، 
الجرائم الوحشـية بحق املدنيني، منتشياً بحالة التواطؤ 
األممي التي حفزت املجرمني عىل التوغل أكثر يف إجرامهم 
ووحشـيتهم ودمويتهم، حيث أّكـدت مصـادر متعددة، 
أمـس، يف محافظة صعدة سـقوط ضحايا جدد للقصف 

السعودّي العشوائي عىل املناطق اآلهلة بالسكان. 
وأوضحـت املصادر أن ثالثة مواطنـني أُصيبوا، أمس، 
جـراء القصـف املدفعـي السـعودّي عـىل مديرية شـدا 
الحدوديـة بمحافظـة صعـدة، مبينـًة أنـه تم إسـعاف 

املصابني إىل مستشفى رازح الريفي. 
وتأتـي هـذه الجريمـة بعـد أقل مـن 24 سـاعة عىل 
مجـزرة سـعوديّة راح ضحيتهـا، أمـس األول السـبت، 
شـهيد و12 جريحاً بنـريان جيش العدّو السـعودّي عىل 
مديرية شـدا الحدودية، كما أُصيـب، الجمعة املنرصمة، 
9 مواطنني بينهم 3 من املهاجرين األفارقة بنريان جيش 

العدّو السـعودّي عىل مديريتَي ِشـدا ومنبه الحدوديتني، 
َحيُث جرى نقلهم إىل مستشفى الطلح ومستشفى منبه 

الريفي. 
هذا ويتسـاقط ضحايا مدنيني بشـكٍل شـبه يومي يف 
ظل تكثيف قوات العدوان السـعودّي من اعتداءاتها بحق 
املواطنـني يف املديريـات الحدودية خالل الفـرتة املاضية 

وُخُصوصاً خالل فرتة الُهــدنة والتهدئة. 
وأعلنـت وزارة الصحـة بصنعـاء يف بيـاٍن لهـا، قبـل 
أسـبوعني، أن ضحايا االعتـداءات السـعوديّة منذ بداية 
الُهــدنـة بلغـت ٣٢٥٨ عـىل األقـل، بينهم ٢٨٥ شـهيداً 

منهم مهاجرون أفارقة سـقطوا جـراء القصف املدفعي 
والصاروخـي لجيـش العـدّو السـعودّي عـىل املناطـق 

الحدودية بمحافظة صعدة. 
وتتواصـل هذه الجرائـم لتؤّكـد للجميع أن الوسـيط 
األممـي صّعد من نسـبة تواطؤه مع دول العـدوان التي 
تمـارس التصعيـد املعمـد بدمـاء اليمنيني، منـذ الوهلة 
األوىل للُهــدنة املشـتعلة، وهو األمر الذي يجعل الوسيط 
األممي غري معول عليه، كما يدفع الشـعب اليمني لدعم 
الخيارات التي من شأنها استعادة حقوقه وحماية دماء 

وأرواح أبنائه. 
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 : خاص
العـدوان  تحالُـِف  دوِل  اسـتمراِر  ِظـلِّ  يف 
األمريكي السعودّي اإلماراتي ورعاتها الدوليني 
باملماطلة والتحايل عىل مطالب الشعب اليمني 
اإلنسـانية والقانونية، تؤّكـد مصادُر متعددٌة 
ومراقبون أن العدّو ورعاته يحاولون استغالَل 
حالـة «الال حرب والال سـالم» امُلسـتمّرة؛ ِمن 
أجـل التحضـرِي لتصعيـٍد جديٍد من شـأنه أن 
ا وطنيًا كانت  َر الوضع؛ ألَنَّه سيستدعي ردٍّ يفجِّ
صنعاء قد أّكـدت بوضوح أنه سـيكوُن األكربَ 

واألوسَع تأثرياً. 
وقـال نائـُب مدير دائـرة التوجيـه املعنوي 
بـوزارة الدفـاع العميـد عبد الله بـن عامر: إن 
هنـاك مـؤرشات عـىل تصعيـد ُمعـاٍد «يجري 
حاً أن  التحضري لـه بدفٍع أمريكي واضح» مرجِّ
يأتـَي التصعيُد املضاد الـذي توعدت به القيادة 
ا عىل مـا يخطط له  خـالل الفـرتة املاضيـة َردٍّ

تحالف العدوان ورعاته. 
وكان قائد الثورة السـيد عبد امللك بدر الدين 
الحوثـي قـد أعلـن مؤّخـراً أن أي تصعيـد من 
جانـب العـدّو ضد الشـعب اليمنـي يف الجانب 

العسـكري أَو االقتصـادي، سـيواجه بتَحـّرك 
واسـع من جانب صنعاء بما هو أوسـع وأشد 

من ُكـّل املراحل املاضية. 
وأّكـد رئيس الوفد الوطني محمد عبد السالم 
أن الوفد الوطني الذي زار صنعاء مؤّخراً سمع 
مـن قائد الثورة كالًما واضًحا يف هذا السـياق، 
ُمشـرياً إىل أن أيـة خطـوة عدوانيـة من جانب 

تحالف العدوان ستؤدي إىل «قلب الطاولة». 
وأَشـاَر العميـُد ابـن عامـر إىل أن املماطلـَة 
املتعمـدَة من جانـب تحالف العـدوان ورعاته 
مـن خـالل «فتـح حـوارات وإجـراء زيـارات 
ومـا إىل ذلـك» يأتـي بالتزامن مـع «التخطيط 
والرتتيب لتصعيٍد يشـمُل الجانبنَي االقتصادي 

والعسكري إضافة إىل الجانب األمني».
ومنـذ انتهـاء الُهــدنـة، بـرزت العديُد من 
تحالـِف  ــِه  توجُّ عـىل  الواضحـة  املـؤرشاِت 
العدوان ورعاته نحـو تصعيِد إجراءات الحرب 
االقتصاديـة عـىل الشـعب اليمنـي فيمـا لـم 
تتوقـْف عملياُت التحشـيد والتجهيز للتصعيد 

العسكري. 
حـاول العـدوُّ اسـتهداَف الجبهة  ومؤّخـراً 
األمنية بشـكل واضح من خالل محاولة إثارة 
الشـارع اليمنـي يف صنعـاء واملناطـق الحرة، 

إلحداث اخرتاق داخيل يستفيد منه. 
وقـد قرأت صنعـاء هـذه املؤرشاِت بشـكل 
دقيـق، لتقابلها بتوجيه رسـائل وعيد وتحذير 
غري مسـبوقة أّكــدت من خاللهـا عىل إغالق 
بـاب املراوغة واملماطلة، وعىل جاهزية القوات 
املسـلحة للتعاطي مع تعنت تحالـف العدوان 
والـردع  الـرد  عمليـات  واسـتئناف  ورعاتـه، 
العسـكرية االسـرتاتيجية بمسـتوى أعىل مما 

شهدته املراحل املاضية. 
ومـن آخر تلـك الرسـائل الخروُج الشـعبي 
الكبـري الـذي شـهدته صنعـاء واملحافظـات 
حملـت  التـي  الحاشـدة  املسـريات  يف  الحـرة 
عنـوان «الحصار حرب» والتـي مثّلت تفويضاً 
جماهرييـاً للقيـادة باتِّخـاِذ كافـة اإلجراءات 
املناسـبة لتأديب تحالف العدوان وإنهاء حالة 
الال حرب والال سـالم، وانتزاع حقوق الشـعب 

واستكمال تحرير األرض. 
ويرى مراقبون أن الجبهَة البحريَة سـتكون 
ميدانًا محوريٍّا خـالل جولة التصعيد القادمة، 
وهـو ما كانت القيادة العسـكرية قد أَشـاَرت 
إليـه بوضوح عندما أّكــدت أن أولويَة املرحلة 
القادمة ستكون لحماية األمن البحري وفرض 

السيادة عىل املياه اإلقليمية اليمنية. 

 : خاص
أّكـد عضُو املكتب السيايس ألنصار الله، عيل 
القحـوم، أن الخروَج الجماهـرييَّ الكبريَ الذي 
احتضنته العاصمُة صنعاُء واملحافظات الحرة 
يف مسـريات «الحصـار حـرب» أّكــد التفاف 
الشـعب حـول القيـادة الثوريـة والسياسـية 
وتفويضه لهـا بكرس الحصار والرد عىل تعنت 
تحالف العدوان ورعاته األمريكيني وإرصارهم 

عىل فرض حالة الال حرب والال سالم. 
وكتب القحوم يف حسابه عىل موقع التواصل 
االجتماعي تويرت أن «الحشوَد املليونية أظهرت 
مـدى التالحـم والوعـي يف ميـزان املعركة ويف 
مواجهـة أطمـاع الغـرب وأدواتهـم القـذرة، 
امُلسـتمّر  الشـعبي  الدعـم  أهميّـَة  وأّكــدت 
للمعركـة الشـاملة حتـى اسـتعادة الحقوق 

واالستقالل والسيادة». 
َوأََضــاَف القحوم أن الخـروج الجماهريي 
مثّل «تفويضاً للقيادة يف اتِّخاذ ُكـّل اإلجراءات 
لكـرس الحصـار وإنهـاء االحتـالل والـرد أي 

تصعيد بحسم عابر للجغرافيا». 
وجاءت مسـرياُت «الحصار حرب» الكربى، 
تعزيـزاً للمواقف التي أعلنتهـا القيادة الثورية 
والسياسية والعسـكرية الوطنية خالل الفرتة 
القصـرية املاضيـة، والتـي أّكــدت بوضـوح 
عـىل رفض محـاوالت العدّو إلطالـة أمد حالة 

الال حـرب والال سـالم، واالسـتمرار باملراوغة 
وااللتفاف عىل مطالب الشعب اليمني املتمثلة 
بـرصف املرتبـات من إيـرادات النفـط والغاز 

ورفع الحصار عن املوانئ واملطارات. 
كمـا أّكـدت القيادُة الوطنية بشـكل واضح 
عـىل أن أي تصعيٍد من جانـب تحالف العدوان 
عىل املستوى االقتصادي أَو العسكري سيواَجُه 
بتصعيـد مضاد أشـد وأوسـع تأثرياً مـن ُكـّل 

جوالت التصعيد املاضية. 
وصـول  املعطيـات  هـذه  ُكــلُّ  وتؤّكــُد 
مفاوضات تجديد الُهــدنة إىل طريق مسدود، 
وإىل نهايـة سـلبية وشـيكة، بعـد أن أصبـح 
واضًحا أن دول تحالف العدوان ورعاتها ليست 
لديهـم أية نوايـا حقيقية إلحـراز أي تقدم يف 
معالجة امللف اإلنسـاني، وبالتـايل ليس لديهم 
أيـة رغبة للتوّجـه نحو سـالم فعـيل، وهو ما 

يعني عودة الحرب بشكل أَو بآخر. 
وكان تحالـف العدوان قد حـاول امتصاص 
رد فعـل صنعاء عـىل تعنُّته من خـالل اللجوء 
مـرة أُخرى إىل جهود الوسـطاء إلقناع صنعاء 
بالقبـول بمقرتحـات ال تلبي مطاِلَب الشـعب 
اليمنـي، لكن الوسـطاء سـمعوا مـن القيادة 
الوطنيـة تأكيـدات حاسـمة عـىل اسـتحالة 
الرتاجع عن تلك املطالب، كما سمعوا تحذيرات 
املماطلـة  اسـتمرار  عواقـب  مـن  رصيحـة 

واملراوغة من جانب تحالف العدوان ورعاته. 

«الحصـار  مسـرياِت  أن  القحـوم  وأّكــد 
ا واضًحـا عىل  حـرب» الجماهرييـة مثلـت َردٍّ
مسـاعي الواليـات املتحـدة األمريكية لفرض 
حالـة الـال سـلم والـال حـرب وعىل سـلوكها 

ا عىل املؤامرات  العدواني امُلستمّر، كما مثّلت َردٍّ
الجديدة التي يحيكها تحالف العدوان بهندسة 

بريطانية. 
َوأََضــاَف أن «الشـعب اليمنـي قـال كلمته 
وأّكــد وقوَفه مـع القيادة يف ُكــّل اإلجراءات 
الرادعة بما يجب يف أي معركة قادمة مع قوى 

الغزو واالحتالل»
برهـن  الجماهـري  الخـروج  أن  وأوضـح 
مـرة أُخـرى عىل أن الشـعب اليمنـي «ال يقبل 
باالحتالل ومشـاريعه التدمريية والشـيطانية 
ويتَحّرك بمسؤولية وطنية جامعة يف دفن تلك 
املشاريع وجحافلها من شذاذ االفاق وعنارص 
اإلجرام املسـماة القاعـدة وداعـش واملرتِزقة 

املستجلبني من أصقاع األرض». 
ويـرى العديـُد مـن املحللـني واملراقبـني أن 
املسرياِت الجماهرييَة التي احتضنتها العاصمُة 
صنعـاُء واملحافظـاُت الحرة ومـا وّجهته من 
رسـائل مبـارشة وواضحة لتحالـف العدوان، 
تمثـل إعالناً عـن مرحلة جديدة مـن املواجهة 
بـات انطالُقها وشـيًكا، وسـتتضمن تحوالٍت 
ُ املشـهَد بشكل يفاقم َمأِزَق تحالف  كربى تغريِّ
العـدوان ورعاتـه ويجعلهم يخضعـون لواقٍع 
جديٍد كمـا حدث يف ُكـّل املراحـل املاضية، مع 
فرق أن تحوالت املرحلـة القادمة -كما تؤّكـُد 
ُكـلُّ املؤرشات- سـتكوُن ذات طبيعة حاسمة 

فيما يتعلق بمستقبل املواجهة مع العدّو. 

ظائإ طثغر الاعجغه املسظعي: افسثاُء غتّدرون 
لاخسغث سسضري اصاخادي أطظغ 

الصتعم: طسريات «التخار ترب» طبطئ تفعغدًا 
لطصغادة باتثاذ خطعات تاجمئ

إظثاراُت الصغادة تاخثر واجعئ المحعث

الثروُج الةماعغري أّضـث الثسَط الحسئغ الُمسامّر لثغارات اجاسادة التصعق وشرض السغادة
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وصفٌئ حسئّغئ غاضئئ يف إب تظثغثًا بالتخار والشدإ 
الحسئغ غاخاسث وغثسع لاخسغث الردع

 : إب
تواصلت، أمس األحد، األنشـطُة والتظاهرات 
الشـعبيّة الغاضبـة يف وجـه الحصـار األمريكي 
وسياسـة التجويـع التـي تسـعى دول العدوان 
لتمريرها عرب حالة «الال سـلم والال حرب»، فيما 
يؤّكـد املحتجون الغاضبون دعم وإسناد القيادة 
والقوات املسـلحة اليمنيـة لتصعيد الردع وإنهاء 
هذا السلوك العدواني حتى تحقيق النرص وانتزاع 

حقوق اليمنيني. 

ويف جديـد الغضـب الشـعبي، أقيمـت، أمس 
األحـد، يف املربـع الغربـي بمحافظـة إب وقفـة؛ 

تنديداً بالحصار تحت شعار «الحصار حرب». 
الحصـار  أن  الوقفـة،  يف  املشـاركون  وأّكــد 
وسياسة التجويع للشـعب اليمني تُبني مستوى 

االنحطاط الذي وصل إليه تحالف العدوان. 
وحيا املشـاركون الوعي الشـعبي الكبري الذي 
كان حجر الزاوية يف إفشـال مؤامرات العدّو التي 

كان يسعى إىل تحقيقها نتيجة الحصار. 
فيمـا دعا بيـان صدر عـن الوقفـة إىل تعزيز 

الجبهة الداخلية والتماسـك الشـعبي يف مواجهة 
مخّططات العدوان التي تستهدف أمن واستقرار 

الوطن. 
وحذر البيان من عواقب أي تصعيد عسـكري 

تقدم عليه قوى العدوان يف أية جبهة. 
وفوض البيان قيادة الثورة واملجلس السيايس 
األعىل باتِّخاذ القرارات واإلجراءات املناسـبة للرد 
عىل قوى العدوان وكرس الحصار، منّدداً بمواقف 
األمم املتحدة املخزية واملتواطئة مع قوى العدوان 
يف حصار الشعب اليمني وتفاقم معاناته وآالمه. 

تعصُُّش طراضج الشسغض الضطعي غعّثُد 
تغاَة آقف املرضى باسج املتاّطئ

 : طاابسات
أعلـن مستشـفى الثورة العـام بمدينة تعـز املحتّلة، أمـس األحد، توقـف خدمات 
مركز الغسـيل الكلوي، وذلك بعد أسـبوع من إطالق نداءات استغاثة لتحالف العدوان 
وحكومـة املرتِزقة؛ ِمن أجل توفري الوقود، إال أنهـا قوبلت بالتجاهل والال مباالة، األمر 
الذي ينذر بكارثة صحية تستهدف حياة اآلالف من املرىض يف مناطق سيطرة االحتالل. 
وقال مصدر يف مستشفى الثورة العام بتعز، أمس: إن توقف خدمات مركز الغسيل 
الكلوي يأتي نتيجة لتقليص ميزانيته من قبل حكومة املرتِزقة وعجز إدارة املستشفى 

يف رشاء مادة الديزل لتشغيل املولدات، وسط استمرار أزمة الكهرباء. 
وكان املرتـِزق عبدالرحمـن الصربي ما يسـمى بـ «مدير مكتـب صحة يف تعز»، قد 
حذر يف وقٍت سابق من توقف الخدمات الصحية ليس فقط يف مستشفى الثورة ومركز 
الغسـيل الكلـوي وإنما يف جميع مستشـفيات املدينـة املحتّلة، الفتـاً إىل أن ما تقدمه 
حكومة الفنادق ال يتناسـب مـع الخدمات املقدمة للمواطنني يف ظـل عدم وجود تيار 

كهربائي بشكٍل دائم. 

5 صاطى وجرتى يف عةعٍم طسطح اجاعثف 
طتقت الثعإ بمثغرغئ الصطظ تدرطعت

 : طاابسات
تسـببت مواجهات مسـلحة يف حرضموت، أمس األحد، بسقوط ٥ قتىل وجرحى، يف 
ظل اتسـاع رقعة الخالف والتصعيد بـني أدوات ومرتِزقة العدوان يف املحافظة النفطية 

املحتّلة. 
وأَفادت مصادر إعالمية، أمس، بأن ميليشيا مسلحة هاجمت عدداً من محالت بيع 
الذهـب يف مديرية القطن ما أَدَّى إىل سـقوط ٢ قتىل وإصابـة ٣ آخرين، مبينًة أن هذه 
الجريمـة تعكس حجم الفوىض واالنفالت األمني داخـل مدينة القطن إحدى مديريات 

الوادي والصحراء بمحافظة حرضموت املحتّلة. 
وبحسـب املصادر، فقد تبادل أدوات ومرتِزقة العدوان باملحافظة االتّهامات بشـأن 
الوقـوف وراء جر املحافظـة إىل العنف، َحيُث اتهم ما يسـمى االنتقايل التابع لالحتالل 
اإلماراتي، ما تسمى «العسكرية األوىل» ببدء عملية استهداف محالت الذهب استعداداً 
للمغادرة، يف حني حمل «اإلصالح» االنتقايل مسـؤولية الجريمة وجر املنطقة إىل مربع 

العنف. 

تمطٌئ حسئّغئ طظاعدئ لئغع طغظاء صحظ بمتاشزئ املعرة املتاّطئ
 : طاابسات

أطلـق ناشـطون ومواطنـون يف محافظة 
املهرة، أمـس األحد، حملة شـعبيّة مناهضة 
لقرار حكومة املرتِزقة بشـأن إنشاء ميناء يف 
رأس رشوين بمديرية قشن، لصالح االحتالل 

األجنبي. 
وذكـر مصـدر محـيل أن املواطنـني بـدأوا 

الحملة يف الشوارع واملدارس واألماكن العامة 
رفضـاً التّفاقية إنشـاء وتأجري ميناء قشـن 

لتحالف العدوان السعودّي اإلماراتي. 
وبـنّي املصدر أن الحملـة وزعت ملصقات 
وشـعارات رافضة لالتّفاقية املشـبوهة التي 
تأتـي اسـتكماالً النتهـاك السـيادة الوطنية، 
وتنـدرج ضمـن مخّطـط وأهـداف وأطمـاع 
االحتـالل األجنبـي مـن خالل السـيطرة عىل 

املحافظـة االسـرتاتيجية وموانئها ومنافذها 
إىل  باإلضافـة  وخرياتهـا،  ثرواتهـا  ونهـب 
حرمـان آالف الصيادين مـن رزقهم ومصدر 
دخلهم الوحيد.  وتوعد القائمون عىل الحملة 
اإلماراتـي،  السـعودّي  لالحتـالل  املناهضـة 
بالتصعيد خالل اليومني القادمني ُوُصـوالً إىل 
االعتصـام املفتوح يف املكان الذي يراد إنشـاء 

امليناء فيه بمديرية قشن. 

ظائٌإ يف الربملان اقجضاطظثي غطالُإ بعصش بغع افجطتئ لطسسعدّغئ
 : طاابسات

تضاُمنـاً مـع مـا تتعـرض لـه اليمن من 
 ٨ طيلـة  ووحـيش  ظالـم  وحصـاٍر  عـدواٍن 
سـنوات، دعا عضٌو برملاني عـن حزب «ألبا» 
بزعامة أليكس ساملوند، أمس األحد، إىل وضع 
َحـــدٍّ لبيع األسـلحة املصنوعة يف اسـكتلندا 

للنظام السعودّي. 
وقـال النائـب يف الربملـان «نيـل هانفي»: 
ينبغـي  ال  االسـكتلنديني  الدفـاع  عمـال  إن 
أن يصنعـوا أسـلحة يمكـن أن تسـتخدمها 
السعوديّة يف الحرب عىل اليمن، متهماً النظام 
السـعودّي بارتكاب انتهاكات للقانون الدويل 
اإلنساني يف اليمن، َحيُث تسببت تلك األسلحة 
يف قتـل آالف املدنيـني األبرياء خـالل عمليات 

عسكرية نفذها تحالف العدوان. 
وأوضـح النائب «هانفـي» يف ترصيحاٍت، 
أمـس األحد، أن القوات املسـلحة السـعوديّة 
تسـتخدم أسـلحة صنعتها اململكة املتحدة يف 
الحرب عىل اليمن، بما يف ذلك طائرات تايفون 

وصواريخ وقنابل. 
وقـال قائد فريق ألبا املكـون من عضوين 
يف وستمنسـرت: «منـذ فـرتة طويلة يُسـمح 
للحكومة الربيطانية باالسـتفادة من املعاناة 
يف اليمن، َوحـان الوقت لوضـع َحــدٍّ فوري 

لهـذه املمارسـة»، مبينًـا أن الوقـت قد حان 
ألن تعلـن حكومة بريطانيا عن مبيعاتها من 
األسـلحة إىل اململكة السـعوديّة وتوضح عدد 
األسلحة التي تم تصنيعها يف اسكتلندا والتي 

تم بيعها بعد ذلك إىل الرياض. 
«هريالـد  صحيفـة  ذكـرت  بدورهـا 
سكوتالند»، أن اململكة املتحدة تعد ثاني أكرب 
مصدر لألسـلحة يف العالم إىل السـعوديّة بعد 
الواليات املتحدة األمريكية، وتشـمل األسلحة 

املباعة لها قنبلة بيفواي IV املوجهة بالليزر، 
التـي يتـم تصنيـع أجـزاء رئيسـية منها يف 

مصنع ريثيون يف غلينروثيزيف اسكتلندا. 
يشـار إىل أن دول تحالـف العـدوان التـي 
تقودها السعوديّة ارتكبت انتهاكات جسيمة 
للقانـون الـدويل اإلنسـاني يف اليمـن، َحيـُث 
قتـل اآلالف مـن املدنيني األبريـاء يف عملياٍت 
عسكرية متعمدة وُمسـتمّرة منذ أكثر من ٨ 

أعوام. 

طعصٌع برغطاظغ غفدُح صغاَم املئسعث افطمغ السابص طارتظ غرغفغث بالسمض لخالح جعاز اقجاثئارات الربغطاظغ
 : طاابسات

كشـف موقُع (Declassified UK) االسـتقصائي 
الربيطانـي، عـن أن مبعوَث األمم املتحدة السـابق إىل 
اليمـن مارتن غريفيث، مرتبط بجهاز االسـتخبارات 
املتحـدة  األمـم  ارتهـان  يؤّكــد  مـا  الربيطانـي، 
ومسـؤوليها ألجهزة االسـتخبارات الغربية، ويؤّكـد 
صوابية املوقف اليمني بعدم حياد املبعوثني وبتبنيهم 

أجنـدة تلـك الـدول. 
وأورد املوقـع الربيطانـي عـدداً مـن الحقائق التي 
تكشـف ارتبـاط املبعـوث السـابق إىل اليمـن مارتـن 
غريفيث بجهاز املخابرات الربيطاني (MI٦)، الذي هو 

طرف أصيل يف الحرب عىل اليمن. 
وأّكـد املوقع أن غريفيث شـارك يف تأسـيس رشكة 
Inter Mediate التـي يديرها ضابط يف االسـتخبارات 
الربيطانية، وتضم شـخصيات دبلوماسية وعسكرية 
كبرية سـابقة يف اململكة املتحدة، وتعمل بشـكٍل وثيق 
مـع جهاز اإلم أي سـكس الربيطاني، وحظيت بمنحة 

ماليـة تتجـاوز ٤ ماليني جنيه إسـرتليني مـن وزارة 
الخارجية الربيطانية. 

 (Inter Mediate) رشكـة  أن  املوقـع  وأوضـح 
تأسسـت عام ٢٠١١م، وبدأت العمل يف اليمن وسوريا 
قبل ٦ سـنوات من تعيـني غريفيث، وفـق ما نقل عن 
املديـر التنفيذي للرشكـة دون أن يكشـف عن طبيعة 
عمـل الرشكة يف اليمن وسـوريا تحديـداً، لكنها بعد ٦ 
سـنوات أطلقت حملة لتأمني تعيـني غريفيث يف دوره 
كمبعـوٍث إىل اليمـن، دعمتهـا السـعوديّة وبريطانيـا 
بتأييدهما القوي لتعيني غريفيث مبعوثًا خاًصا لألمم 

املتحدة إىل اليمن. 
ويشـري املوقع إىل أن غريفيث قال يف مقابلٍة أجريت 
معه مؤخًرا: بأن «العمل الدبلومايس أَو جمع املعلومات 
أَو العمل االسـتخباراتي هو جوهر التعاطف»، مؤّكـداً 
أن املوقف الدبلومايس الوحيد لـ «غريفيث» هو عندما 
كان متحدثًـا صحفيًـا باسـم السـفارة الربيطانية يف 

جنوب أفريقيا يف يوليو ١٩٨٥م. 
وأمـام هـذه املعلومـات، يتسـاءل مراقبـون عـن 

طبيعـة الدور واملهـام التي أنيطت بــ «غريفيث» من 
قبل االسـتخبارات الربيطانيـة، لكن ما اتضح للجميع 
أن املبعـوث السـابق عمـد إىل تفريخ أطـراف الرصاع، 
وتصوير الحرب عىل أنها حرب داخلية أهلية، وانتهاج 
محادثـات متعددة األطـراف، وتجزئة الحلـول لتعقيد 

األزمة واستحالة حلها. 
كمـا كان لـه دور يف إطالـة أمـد الحـرب يف اليمن 
مع إيـالء مصالح رباعيـة العـدوان األولوية القصوى 
وُخُصوصاً ما يرتبط منها بباب املندب والبحر األحمر، 
واملحافظـات النفطيـة، ولذلك تـم مكافأتـه وترقيته 
مـن مبعـوث خـاص إىل منسـق للشـؤون اإلنسـانية 
يف األمـم املتحـدة، وهذا بدوره يكشـف ارتهـان األمم 
املتحـدة برمتها لألجنـدة الغربية وتحديـداً األمريكية 

والربيطانية. 
وبنـاًء عىل ذلك، لم يخطـئ اليمنيون حينما اتهموا 
مبعوث األمم املتحدة السابق إىل اليمن، مارتن غريفيث 
باالنحيـاز إىل دول العـدوان وعـدم الحيـاد يف مهمته، 

والحرص عىل إطالة أمد العدوان عىل اليمن. 
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الرئغُج طحغثًا بتحعد طسريات التخار ترب: الحسإ الغمظغ لثغه العسُغ 
الضئري بأجالغإ السثوان الاثطريغئ وجسغه ملداسفئ طساظاة املعاذظني

 : طاابسات
أشـاد األخ الرئيس مهدي املشـاط 
األعىل-  السـيايس  املجلـس  -رئيـس 
بالوعـي الجماهريي العايل والحضور 
شـهدته  الـذي  والكبـري  الحاشـد 
مسريات ”الحصار حرب“ بالعاصمة 
صنعاء ومختلف املحافظات اليمنية. 
وأّكــد خالل لقائه، أمـس، رئيَس 
حكومـة اإلنقـاذ الوطنـي الدكتـور 
عبدالعزيـز بـن حبتـور، أن الشـعَب 
اليمني لديـه الوعُي الكبـري واملعرفة 
التدمريية  العدوان  بأساليب  الواسعة 
وسعيه ملضاعفة معاناة املواطنني يف 

مختلف الجوانب. 
وأَشـاَر الرئيـس إىل أن املواطنـني 
هـم محور اهتمـام حكومـة اإلنقاذ 
الوطنـي وبوصلتها، ُخُصوصاً يف ظل 
مـا يعانونه جراء العـدوان والحصار 
منذ أكثر من سـبعة أعوام، استهدف 
كبـري  بشـكل  الخدمـي  الجانـب 
ملضاعفـة معاناة املواطنـني وإعاقة 

التَحّرك الرسمي. 
كمـا َحـضَّ عـىل أهميّـة تكامـل 
الجهود والعمل عىل تحسني الخدمات 
وحـدات  يف  اإلجـراءات  وتبسـيط 
الخدمـة العامـة، وإنجـاز معامالت 
أمام  املسؤولية  واستشعار  املواطنني 
الله والرقابة واملتابعة واإلرشاف عىل 

تسهيل الخدمات املقدمة للمواطنني. 
وشـّدد عىل أهميّة التقيد وااللتزام 
بمـرشوع الدليـل اإلرشـادي لتطوير 
يف  اإلجـراءات  وتبسـيط  الخدمـات 
وحـدات الخدمـة العامـة، ومواصلة 
وتطويـر  تحديـث  إصـالح  جهـود 

منظومة القوانني واللوائح. 
َد الرئيس التأكيد عىل رضورة  وَجدَّ
التـزام جميـع الوحـدات وقياداتهـا 
بالدوام الرسـمي ومتابعـة إجراءات 
مسـتوى تقديم الخدمات للمواطنني 
وتخصيص يوم عىل األقل يف األسبوع 
السـتقبال املواطنـني واالسـتماع إىل 
مشـاكلهم وقضاياهـم والعمـل عىل 

معالجتها. 

تاجٌر سراصغ غعّجه خفسًئ بعجه تضعطئ 
الفظادق واملرتجق السغسغ

 : طاابسات
يف الوقـت الذي تتواصل فيـه ردود األفعال الغاضبة جـراء إهمال املنتخب 
الوطني املشـارك يف خليجي ٢٥ بمدينة البرصة من قبل حكومة الفنادق وما 
يسـمى اتّحاد كرة القـدم التابع له، وّجه تاجٌر عراقـي صفعة قوية يف وجه 
املرتـِزق أحمد العييس عقب تكفله، أمس األحد، بتوفري مسـتلزمات املنتخب 

اليمني املشارك يف خليجي ٢٠٢٣ بالبرصة. 
وأعلـن مالك محـل «األكرع» الشـهري يف دولة العـراق واملتخصص يف بيع 
املسـتلزمات الرياضيـة عن تكّفله، أمـس األحد، بتوفري جميع املسـتلزمات 

الرياضية التي يحتاجها املنتخب اليمني يف البطولة. 
ويأتي إعـالن التاجر العراقي وسـط تصاعد الغضب يف أوسـاط اليمنيني 
بالداخـل والخـارج ضـد حكومة الفنـادق الغارقة يف الفسـاد، وما يسـمى 
االتّحاد اليمني لكرة القدم ورئيسـه املرتِزق أحمـد العييس، املتورط بقضايا 
فساد كربى منها تهريب النفط الخام إىل الخارج، وذلك بَسبِب لقطة ُوصفت 
بالفضيحـة خالل مبـاراة اليمن والسـعوديّة، يوم الجمعـة املاضية، ضمن 
منافسات خليجي ٢٥ املقامة يف البرصة بدولة العراق، َحيُث ظهر أحد العبي 
املنتخـب اليمنـي وهو ينتزع «كسـارته» من كاحله قبـل أن يقدمها لزميله 
اآلخر أثناء دخوله إىل أرضية املعلب وخروج األول، يف فضيحٍة تستدعي تقديم 
املرتِزق العييس للمحاكمة من حسـاب «االتّحاد»، فضالً عن قضايا الفسـاد 
الكربى التي تسـتوجب محاكمـة العييس وكل النافذيـن يف حكومة املرتِزقة 

جراء مصادرتهم لثروات ومرتبات اليمنيني. 
وقـد أطلق اآلالُف من الناشـطني اليمنيني يف مواقـع التواصل االجتماعي 
تسـاؤالت عدة بشـأن تنصل املرتِزق العييس عن توفري مسـتلزمات املنتخب 
الوطنـي األََساسـية، كمـا دفع الكثـريُ منهـم إىل إطالِق حملة تـربع عاجلة 

ملساعدة املنتخب اليمني املشارك يف بطولة الخليج بالعراق. 

سصإ تضفطه باعشغر طساطجطات المظاثإ 
أزطاٌت خاظصٌئ تسخُش بسضان سثن املتاّطئ الغمظغ المحارك شغ خطغةغ 25:

وجط اظسثام املغاه والشاز املظجلغ

تضعطُئ املرتجصئ تجغُث طظ طساظاة املعاذظني بةرسئ 
جسرغئ طرتصئئ يف املحاصات الظفطغئ

خرباء: جفظ املرتجق السغسغ الظفطغئ املاعالضئ تظثر بضاربئ يف حعاذأ الغمظ

 : طاابسات
فيمـا تغـرُق حكومـة املرتِزقـة يف وحل 
لبيـع  املشـبوهة  والصفقـات  الفسـاد 
الوطـن وثرواتـه وخرياتـه لألجنبـي بثمٍن 
بخـس، تواصـل األزمـات رضب املواطنني 
يف املحافظـات املحتّلـة، وسـط غيـاب تام 
للخدمات الرضورية واألََساسـية الستمرار 

الحياة. 
وبحسـب مصادر إعالميـة، أمس األحد، 
فقد شـهدت عـدٌد من مديريـات محافظة 
عدن املحتّلـة أزمة مياه خانقـة تزامناً مع 
موجة غالء جديدة وبوادر أزمة يف املشتقات 
النفطيـة ال سـيَّما مـادة «الديـزل»، َحيُث 

أّكــد أهايل مديرية دار سـعد أن «البمبات» 
ومحطـات املياه، أوقفـت عملية ضخ املياه 
إىل حاراتهـم ومنازلهـم جراء انعـدام مادة 
الديزل، كما شـكا سـكان مديريتي الشيخ 
عثمـان والتواهي، من انقطاع ُكـّل خطوط 

ضخ املياه إىل منازلهم. 
وأوضـح األهايل أن أزمَة املياه الخانقة يف 
عدن املحتّلة تسـببت يف ارتفاع سعر الوايت 
املـاء إىل ما يقـارب ٤٠ ألف ريـال، وهو ما 

يعجر عن دفعه كثري من املواطنني. 
ويف السياق تعيش مدينة عدن أزمة خانقة 
يف مـادة الغاز املنزيل منذ حوايل شـهر، يف ظل 
تجاهـل حكومـة الفنادق ومرتِزقـة العدوان 

ملعاناة املواطنني املتفاقمة يوماً بعد يوم. 

من جانبهم أّكـد وكالء الغاز املنزيل يف 
عدن املحتّلة أن املدينة تشـهد أزمة حادة 
يف غـاز الطبـخ املنـزيل، رغـم افتتاح ١٠ 
محطات مركزية يف العام ٢٠٢٢م خالفاً 
لثـالث محطـات مركزية كانـت تغطي 
احتياجـات املواطنـني، متهمني محافظ 
عدن املرتِزق أحمـد مللس، بالوقوف وراء 
هـذه األزمـة، الفتني إىل أن قـرار املرتِزق 
مللـس بشـأن إضافـة وكالء جـدد للغاز 
املنـزيل يف شـهر ٤ مـن العـام املنـرصم 
٢٠٢٢م، دون دراسـة اآلليـة الجديدة أَو 
زيـادة حصة املدينـة من قبـل الرشكة، 
تسبب بحالة إرباك كبرية وأدَّى إىل اندالع 

أزمات ُمستمّرة يف مادة الغاز املنزيل. 

 : طاابسات
كشـفت وسـائُل إعـالم تابعـة لحـزب 
«اإلصـالح»، أمس األحد، عن قراراٍت جديدة 
كارثية مـن املتوقـع أن تصدرهـا حكومة 
املرتِزقة خـالل اليومني القادمني، تهدف إىل 

زيادة معاناة املواطنني يف املناطق املحتّلة. 
ووفقـاً لقنـاة بلقيس التابعـة لجماعة 
ه مـن املقـّرر أن تتضمـن  اإلخـوان، َفـإنـَّ
القرارات الجديدة لحكومة الفسـاد، إنشاء 
صندوق جديد تحت اسـم صنـدوق حماية 
البيئة، َحيُث يقيض بزيادة جديدة يف أسعار 

املشتقات النفطية. 
وأوضحت القنـاة اإلصالحية أن حكومة 

الفنـادق بصـدد رفـع الرسـوم املحصلـة 
لصندوق الـرتاث، كما أضافـت مبلغ ِمئتي 
ريال عىل ُكـّل باكت دخان لصالح الصندوق 
التابع لوزارة الثقافة، مشريًة إىل أن املرتِزق 
معمـر اإلريانـي الذي ينتحـل منصب وزير 
اإلعـالم والثقافة والسـياحة، هـو من قدم 
هذا املقرتح خالل االجتماع األخري لحكومة 
املنفى، الفتًة إىل أن املرتِزق اإلرياني يتقاىض 
مكافأة شـهرية مـن صندوق الـرتاث تبلغ 

مليوني ريال شهرياً بصورٍة غري قانونية. 
وبيّنت القنـاة أن حكومة املرتِزقة أقرت 
رفع سـعر الدوالر الجمركي من خمسـِمئة 
ريال إىل سـبعِمئة وخمسـني رياالً، معتربة 
أن تلـك القرارات غري قانونية ومن شـأنها 

أن تزيد من حالة الفقر والجوع يف أوسـاط 
املواطنني باملحافظات املحتّلة. 

هـذا وقـد قـارن ناشـطون مـن أبنـاء 
املحافظـات املحتّلة عـىل مواقـع التواصل 
االجتماعي بني أسعار املشتقات النفطية يف 
مناطق سيطرة تحالف العدوان ومرتِزقته، 
وبـني مناطـق سـيطرة حكومـة اإلنقـاذ 
الوطنـي، الفتـني إىل أن األسـعار يف مناطق 
ـًة بعـد القرار  األخـرية يعتـرب األقـل َخاصَّ
األخـري يف ديسـمرب املنرصم بشـأن خفض 
أسعار املشتقات النفطية، مطالبني برحيل 
االحتـالل السـعودّي اإلماراتـي وحكومـة 
املرتِزقـة وما يسـمى املجلـس االنتقايل من 

كافة مناطقهم. 

 : طاابسات
ـل خـرباُء يف مجـال البيئـة هامـور  حمَّ
الفسـاد يف حكومة املرتِزقـة أحمد العييس 
مسـؤولية تلـوث امليـاه اإلقليميـة اليمنية 
جراء غرق وحرق ناقالته النفطية املتهالكة 

قبالة سواحل عدن. 
ترصيحـاٍت،  يف  البيئـة  خـرباء  وأَشـاَر 
أمس األحد، إىل أن املرتـِزق العييس واملقرب 
مـن الخائن عـيل محسـن األحمـر، يمتلك 
١٢ سـفينة متهالكة مهـّددة بالغرق قبالة 
سـواحل عـدن، موضحـني أن تلك السـفن 
املنتهية غري مسـجلة وليس لديها أعالم وال 
تصاريـح تشـغيل وتعمل منـذ عقود بدعم 
وضوء أخرض من النظام السـابق الذي يعد 

أحد رموزه. 
َفــإنَّ  أخـرض»  ملنصـة «حلـم  ووفقـاً 
الباخرة «لؤلؤة أثينـا» التابعة لرشكة «عرب 
البحـار» اململوكة لهامور الفسـاد العييس، 

تسـببت يف ٥ يوليـو ٢٠٢٢م، بتـرسب ٣٥ 
طنـاً من النفـط يف سـواحل الربيقة بعدن، 
كما سبق ذلك كارثة مماثلة للرشكة ذاتها، 
َحيُث ترسبت أطنان من الديزل يف ١٧ يوليو 

٢٠٢١م من الناقلة «DIA» يف ميناء عدن. 
املرتـِزق  رشكـة  أن  املنصـة  وأضافـت 
العيـيس الذي يرأس أَيْـضاً اتّحاد كرة القدم 
يف حكومة الفنادق، تسببت يف وقوع كارثة 

بيئية خطرية بعد ترسب مئات األطنان من 
الديزل من الناقلة «شامبيون ١» يف سواحل 
املـكال بمحافظـة حرضمـوت بتاريـخ ١١ 
يونيو ٢٠١٤م، منّوهًة إىل أن تداعيات كارثة 
تـرسب ألف طـن مـن الديـزل يف ١٠ يونيو 
٢٠١٣م مـن الناقلة «شـامبيون ١» ال تزال 
حـارضة إىل اليوم، جراء تسـببها يف تلويث 

شواطئ ومياه البحر باملكال. 
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 : أغمظ صائث 

تعترب السـيدة فاطمة الزهراء بضعة 
الرسـول األعظم محمد -صلـوات الله 
عليـه وآلـه وسـلم- الُقدوة الحسـنة، 
والنموذج األمثل لكل النسـاء املؤمنات، 
واملدرسة املتكاملة لكل القيم واألخالق، 
والعفة والطهارة، والتي بإْمَكان جميع 
النسـاء التحصـن بتلك القيـم واملبادئ 
ما أن املرأة  يف الوقت الحارض، ال ِســيـَّ
اليـوم تتعرض لحرب ناعمة، وتشـويه 

ــة.  وانحالل من قبل أعداء األُمَّ
َوتحيـي بالدنا هـذه األيّام مناسـبة 
اليـوم العاملي للمـرأة املسـلمة، ذكرى 
الزهـراء  العاملـني  نسـاء  خـري  ميـالد 
-عليها السالم-، والتي تعتربها النساء 
املسـلمات محطـة تعبويـة السـتلهام 
الـدروس والعـرب يف الحياة لالسـتقواء 
عىل مواجهة األساليب الشيطانية التي 
تفرضها القـوى الضاللية تجـاه املرأة 

املسلمة. 
ويف اليمـن تحظـى السـيدة الزهراء 
املؤمنـات  قلـوب  يف  ـة  َخاصَّ بمكانـٍة 
اليمنيـات، فقـد تجىل ذلك عـىل مدى ٨ 
سـنوات من العـدوان عىل البـالد وبرز 
دور املـرأة اليمنية إىل جانـب إخوانهن 

املجاهدين يف البذل والعطاء والتضحية 
العـدوان  تحديـات  أمـام  والصمـود 

ومؤامراته. 
وتقول الناشـطة زينب الحسـن: إن 
املـرأة اليمنيـة املؤمنة املجاهـدة تنظر 
إىل السـيدة الزهـراء -عليهـا السـالم- 
بأنها الُقدوة املثـىل، واملعراج اإليَمـاني 
للكمـال  األرقـى  والنمـوذج  األقـدس، 

اإلنساني األنثوي األطهر. 
نحمـل  املؤمنـات  «نحـن  وتضيـف 
الزهـراء -عليها السـالم- بني جوانحنا 
فكراً ومبدأ، ونستلهم منها ُكـّل معاني 
العفـاف والتقوى، والصـرب والتضحية 
والفـداء، كمـا نسـتلهم مـن سـريتها 
الثبات عـىل الحق، والثبات عىل املوقف، 
ومقارعـة الظلـم، كما نسـتلهم منها 
التواضـع والحيـاء، والعفـة والعفاف، 
واإلنفـاق  والبـذل  والهـدى،  والتقـوى 
والعطـاء، ونسـتلهم منهـا الجهـاد يف 

سبيل الله بكل أنواعه». 
اليـوم  املسـلمة  «املـرأة  أن  وتـرى 
بإْمَكانهـا أن تكـون كالزهـراء -عليها 
أخالقياتهـا  تتمثـل  عندمـا  السـالم- 
وتسـلك دربها وتحملهـا منهجاً وُقدوة 
يف معركتهـا ضد األعداء يف هذه الحياة؛ 
ألَنَّهـا تواجـه حربـاً شـعواء مـن قبل 

األعـداء، فهـي تواجه الحـرب الناعمة 
الحيـاة،  مناحـي  ُكــّل  يف  والصلبـة 
وقد فعلـت ذلـك باالقتَداء بهـا «عليها 
السـالم»، فهـي مـن جسـدت روحية 
السـيدة الزهراء -سـالم ربي عليها- يف 
معركتهـا ضد األعـداء عندمـا التزمت 
بمنهاجهـا القويـم -عليهـا السـالم-، 
وسـلكت خطَّها يف مواجهـة األعداء يف 
الحرب الصلبة، فضحـت وقدمت أبيها 
وأخيها وابنها وزوجها والبعض قدمت 
ُكــّل أرستهـا وهي تقول: مـا رأيت إال 
جميالً.. يا رب إن كان هذا يُرِضيك فُخذْ 

حتى ترىض». 
وتوضـح أن املـرأة اليمنيـة املجاهدة 
قـد تمثلت بعفـاف الزهـراء وطهرها، 
يف مواِجهـة الحرِب الناعمـة من خالِل 
تمُسـكها بدينهـا وحجابهـا وعفتهـا 
للسـقوط  وتصـدت  وطهارتهـا، 
ة  بالُهــِويـَّ بالتمسـك  واالنحـالل، 
للمـرأة  الحسـنة  والُقـدوة  اإليمانيـة، 
أن  معتـربة  الزهـراء،  وهـي  املسـلمة 
حـارضة  السـالم-  -عليهـا  الزهـراء 
يف ُكــلِّ ميـدان مـن مياديـن املواجهة 
كُقـدوة يف أخالقيـات املجاهـدات، فقد 
عملـن يف مسـاندة املجاهديـن ومدهم 
باملـال والغذاء وقدمن قوافـَل امَلَدِد عىل 

اسـتمرار وال زلـن يتمثلـن أخالقياِتها 
-عليهـا السـالم- يف التكافـل والرتاحم 
ومـد يـد العـون واملسـاعدة لـكل من 
يحتاج لذلك، وما زالـت الزهراء يف ُكـّل 
تفاصيل حياتهن، مؤّكـدة أن املؤمنات 
تمثلـن  مـن  هـن  اليـوم  املجاهـدات 
أخالقيات الزهراء -صلوات الله عليها- 

فهن فاطميات وزينبيات اليوم. 
 

خري ظساء الساملني
مـن جهتهـا تقـول اإلعالميـة هديل 
الديلمـي: إن السـيدة فاطمـة -عليها 
السـالم- هي خري نسـاء العاملني وهي 
من ارتقت يف سلم الكمال اإليماني وهي 
بضعـة املصطفى وخري خلف لرسـول 
الله وسيدة الدنيا واألُخرى أم الحسنني 
وزوجـة الـويص وهـي العظيمـة منذُ 
الصغـر والبالغة أعىل درجـات اإليمان 
وهي النور الـذي أميش عليه يف ظلمات 

هذا العرص. 
وتقـول الديلمـي بأنها تسـتلهم من 
الزهـراء ُكــّل صفـات العفـة والطهر 
وزكاء النفـس فهـي خري ُقـدوة أقتدي 
بها كفتاة مؤمنة وهي مدرسـتي التي 
أتعلـم منها الصـرب والجلد، اإلحسـان 
الحشـمة والقـوة، مشـريًة إىل أن املرأة 

بمظاجئئ الغعم السالمغ لطمرأة المسطمئ .. ضاتئاٌت وظاحطات َوإسقطغات لختغفئ «المسغرة»:

شاذمُئ الجعراء -سطغعا السقم- عغ الظعُر الثي 
ظمحغ سطغه يف ظطمات عثا السخر

ارحغشارحغش
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اليـوم بحاجـة الُقـدوة العظيمـة التي 
تغلب حروب األعداء الرشسـة يف إفشاء 
الفسـاد والُقدوة التي تنقذ من يتمسك 
فيها وتخرجه من مستنقعاتهم القذرة 
وبحاجـة ماسـة لُقـدوة إيمانيـة وأن 
الزهـراء -عليهـا السـالم- هـي أعظم 
من يجسـد الُقدوة والنموذج اإليماني، 
فسـالم الله عىل سـيدة نسـاء العاملني 
وعىل ُكـّل من سـار يف خطاها متشبثاً 

بنهجها مقتدياً بصفاتها. 
بدورها تقـول أخت شـهداء البكايل: 
إن الزهـراء -عليهـا السـالم- هي خري 
ُقـدوة وخـري أسـوة ومثال تحتـذى به 
النسـاء وال سـيما ونحـن يف مرحلة قد 
حـاول فيها األعـداء طمـس ُهــِويَّتنا 
اإليَمـانيـة وإدَخال الحرب الناعمة من 
ُكــّل جانب وبمختلف الوسـائل بمربّر 
التقـدم والتحـرض ولكـن يف الواقع ما 

نرى إالَّ العري والفساد األخالقي. 
وتذكـر أن لـو ُكـّل األخـوات والبنات 
اتخـذن السـيدة فاطمة الزهـراء ُقدوة 
رقيـاً  وأجمـل  أعظـم  ألصبحـن  لهـن 
وتحرضاً، مشـريًة بقولها إىل أن لو كان 
التحرض يف خلع الحجاب لكان من نعيم 
الجنـة ولكن ال بُـدَّ من حشـمة وسـرت 
حتـى ونحن يف الجنة، معتـربة الزهراء 

الُقدوة لكل امرأة مسلمة. 
أمـا أم املختـار املهـدي فتقـول: إن 
نرضتنا للزهراء -عليها السالم- نرضة 
عزٍّ وإكبار واحرتام ووقار؛ ألَنَّها سـيدة 
نسـاء العاملـني وبنـت خـري املرسـلني 
وزوجـة الـويص األمـني وأم الحسـنني 
امليامني وهي قدوتنا وأسـوتنا الحسنة 
يف ُكــّل أمـور حياتنـا وهـي معلمتنـا 
األوىل يف الصـرب والجهاد والبذل وتحمل 

املسؤولية تجاه األرسة واملجتمع. 
وفيما يتعلق باسـتلهام الدروس من 
حيـاة الزهـراء -عليها السـالم-، تذكر 
املهـدي قائلـة «نسـتلهم من سـريتها 
الـدروس التـي سـتقربنا إىل اللـه مـن 
الصرب الـذي صربته منذ وفـاة أمها إىل 
وفاتهـا -عليهـا السـالم- صربها بعد 
وفـاة أمها ومع أبيها -صـىل الله عليه 
وآله- يف دعوته اإلسالمية وما القاه من 
صدٍّ وعناء، وكذلـك صربها مع زوجها 
عـىل املعيشـة الصعبة وإعانتـه عليها 
وصربها عىل فـراق أبيها وعىل انحراف 
أمتـه مـن بعـده وكذلـك نسـتلهم من 
سـريتها املباركة الجهاد مع أبيها ومع 
زوجها وتربية أبنائها الرتبية الصالحة 
العظيمة، كما نتعلم منها التواضع مع 
ُكــّل الناس وذكـر الله عـىل ُكـّل حال 
فحيـاة الزهراء -عليها السـالم- مليئة 

بالدروس العظيمة. 
اليـوم  اليمنيـة  املـرأة  أن  وتـرى 
يمكنهـا أن تكـون كفاطمـة األمس 
وطهارتهـا  وعفتهـا  بحشـمتها 
ونزاهتهـا وابتعادهـا عمـا يغضـب 
الله تعـاىل، ومواجهة الحرب الناعمة 
القرآنية  وبالثقافة  والبصرية  بالوعي 
التي سـتحصنا من الثقافـة الغربية 
الدخيلة املنحطة، وكذلك اسـتحضار 
النماذج الصالحة واالرتباط بالقدوات 
القـدوات  عـن  واالبتعـاد  الحسـنة 
ومغنيـات،  ممثـالت  مـن  الفاسـدة 
بالبذل  الغاشـم  للعـدوان  والتصـدي 
والعطـاء والصرب والجهـاد يف املجال 
الثقايف وتوعيـة املجتمع هو من أهم 

ما تحتاجه فاطمة اليوم. 

طثرجئ الصغط 
بدورها تقـول حفيدة همدان بن زيد 
بأنها تنظر إىل الزهراء -عليها السـالم- 
كما وصفهـا خري الخلـق النبي األكرم 
محمد -صلوات الله عليه وآله وسـلم- 
بأنها سيدة نساء العاملني وسيدة نساء 
أهل الجنة، يغضب الله لغضبها ويرىض 

لرضاها. 
وتضيـف بقولهـا إنهـا تسـتلهم من 
الزهراء ُكــّل القيم اإليَمـانية من صرب 
وتضحيـة وعفـة ونقاء ونظـرة عالية 
ــة وصدق ظاهر  إىل االرتقـاء بهذه األُمَّ
يثبـت لنـا أن املرأة قد تصـل إىل منتهى 
الكمـال اإليَمـانـي وأنهـا ليسـت كما 
وصفها األعداء نصـف املجتمع بل هي 
املجتمع بكله كما تقول حفيدة همدان 

بن زيد. 
وترى أن املرأة اليـوم يمكن أن تكون 
كالزهـراء يف ظـل مـا تتعـرض له من 
حرب ناعمة وانحـالل باتِّخاذها الهدى 
من منبعـه الصايف وأن تتحـىل بالوعي 
والبصرية والعفة وعدم التأثر بالدعايات 
ــة  وما يروج له األعداء لكي تبقى األُمَّ

العربية واإلسالمية معتليه يف السماء. 
بينمـا تنظـر اإلعالميـة رحـاب عبد 
الحفيظ، للسيدة فاطمة الزهراء بأنها 
أعظـم نموذج يُقدم للمسـلمة بشـكٍل 
خـاص وللمرأة بشـكٍل عـام، موضحًة 
أنها -عليها السـالم- أخـالق ومبادئٌ، 
وكـرٌم،  وإحسـاٌن  واحتشـام،  وسـرتٌ 
وعطـاٌء،  وتقديـٌم  وتضحيـة،  وصـربٌ 
وطهـارة،  ورقـٌي  وتواضـع،  وقبـوٌل 
وعفـة ونقاوة، وأصالة وجمال، وكمال 

واكتمال. 
وتضيـف قائلًة: «ليسـأل ُكــّل واحد 
وواحـدة منا كم هي الفجوة بيننا وبني 
مـا كانـت عليـه فاطمـة الزهـراء!!»، 
مبينًة أن هذا السـؤال سيبقى عالًقا يف 
األذهان ما لم نتعرف عىل عمق سريتها 

وحياتها ونقتدي بها. 
وتؤّكـد بقولها «نحـن اليوم يف أمَّس 
الحاجة لحياة السـيدة فاطمة الزهراء 
الحـرب  أشـواك  بـروز  مـع  ـًة  وَخاصَّ
الناعمة، فلو أنّا اتخذنا منها ُقدوة بحقٍّ 
وحقيقـة، َلَمـا رأينـا لعقـوق الوالدين 
مرأًى ومسمعاً وَلَما رأينا حاالت الطالق 
تكثُـُر وتُسـهل وملـا رأينا قلـة تربية يف 
أطفالنـا وملـا رأينـا للسـفور والتربج 

وسـًطا يف أرجائنـا»، وكيـف ال تكـون 
كذلك من اتبعت فاطمـة الزهراء وهي 
التي من جعلت سـيد الكونـني وأعظم 
خلق اللـه أن يُقرن حبُه بحبها وغضبه 

بغضبها. 
من جانبها تتحدث إخالص عبود عن 
الزهراء قائلًة: إنها خري نسـاء العاملني 
وقدوتنـا  وطاهرتنـا  قديسـتنا  وهـي 
ومعلمتنـا، مـن قـال الرسـول األعظم 
فيهـا: (مـن أحبها فقـد أحبنـي ومن 
أحبنـي فقد أحـب الله، ومـن أغضبها 
أغضبنـي ومـن أغضبني فقـد أغضب 
اللـه) حبهـا من حـب الله، فهـي بنُت 
رسـوله وزوُج اإلمام عيل بن أبي طالب 

وأُُم سيَدي شباب أهل الجنة. 
وتؤّكـد أن سرية السيدة الزهراء هي 
مدرسـة العفة والجهاد واألخالق وهي 
األمـان من االنحراف والحـرب الناعمة 
الخبيثة، وبها نتمسك بالدين، ونتمسك 
بالحجـاب بالسـرت وبالجهـاد وبالقوة 

وبالتَحّرك ضد أعداء الله وأعداء أمته. 
 

ظمعذٌج راٍق
أما اإلعالمية مودة الشـامي، فتشـري 
إىل أن السـيدة فاطمة الزهـراء -عليها 
السالم- جّسدت نموذًجا راقيًا متكامًال 
يف إيمانها وجهادها، وقيمها وأخالقها، 
وعفتها وطهارتهـا، وتَحّركها الصادق 
وتحملها للمسـؤولية فقد كانت االبنة 
البارة، والزوجة الصالحة، واألم امُلربية 
الزكـي  القلـب  وصاحبـة  الحنونـة، 

الطاهر. 
وتقـول الشـامي أنهـا تسـتلهم من 
حياة الزهراء -عليها السـالم- الدروس 
الكثـرية والتـي منهـا الجهـاد، الصرب، 
الحيـاء،  االجتهـاد،  الجـد،  التحمـل، 
والعفـاف، مؤّكـدًة أنـه يجب عىل املرأة 
املسلمة أن تعود عودة صادقة للُهــِويَّة 
االرتبـاط  مفهـوم  لرتسـخ  اإليمانيـة 
الوثيق بسـيدة نسـاء العاملني فتجعلها 
الُقدوة لهـا يف ُكـّل جوانب حياتها لكي 
تسـتطيع مواجهة الهجمات الرشسـة 

التي يستهدفها بها العدّو ليًال ونهاًرا. 
من جهتها تكتـب اإلعالمية فردوس 
الوادعي: عندما يُسأل أحدنا عن نظرته 
للسـيدة الزهـراء ومـاذا يسـتلهم من 
سـريتها، فهـذا يعود إىل مـدى معرفته 
-عليهـا  الزهـراء  بالسـيدة  وعالقتـه 
السـالم-، فاألوليـاء واألنبيـاء وحتـى 

القـرآن، نسـتطيع القول إن ُكــّل منا 
يمتلك نسـخة مختلفـة عنهم، صحيح 
أن القرآن ليس منه أكثر من نسخة إنما 
نسخة واحدة، لكن ُكـّل منا يتعامل مع 
ة منه،  القرآن وكأن لديه نسـخة َخاصَّ
لذلك أقول إن ُكـّل واحد منا يملك نسخة 
ـة عـن صـورة الزهـراء -عليها  َخاصَّ
السـالم- تعتمد عىل مقـدار ما يعرف، 
ومقدار مـا يفهم، وبمقـدار ما يتفهم 
هذه الشـخصية يف نفسـه، سينعكس 

أثرها املتميز عىل حياته. 
وتضيـف الوادعـي أن للمـرأة اليـوم 
-أكثـر من أي وقـٍت مـىض- أن تكون 
كالزهراء -عليها السالم-؛ ألَنَّنا يف فرتٍة 
نسـتطيع فيهـا التعـرف عىل السـيدة 
الزهـراء -عليهـا السـالم- عىل أوسـع 
نقـاط؛ بَسـبِب تطور اإلعالم وانتشـار 
مواقـع التواصل االجتماعـي بيننا وأن 

الُقدوة ال تأتى إال باملعرفة الصحيحة. 
وتقول: «ببسـاطة كلما شعرت املرأة 
املسـلمة أنها معرضة للخطر من حرٍب 
ناعمـة وتشـويه وانحـالل، عليهـا أن 
تلجـأ إىل معرفة السـيدة الزهـراء أكثر 
وأكثـر؛ ألَنَّ السـيدة الزهـراء كفيلة أن 
تكون الحصن ألية امرأة مسلمة تسعى 

ملعرفتها ومحبتها». 
وتبـارك اإلعالميـة فاطمـة املدانـي، 
قـدوم هـذه الذكـرى العظيمـة «اليوم 
درة  ميـالد  املسـلمة»  للمـرأة  العاملـي 
النسـاء، مهجـة أحمـد وروح حيـدرة 
مؤّكـدًة  الزهـراء»،  فاطمـة  «السـيدة 
أنه يجب أن تكـون الزهراء هي الُقدوة 
ــة، وأن من عظمة  لعظيمات هذه األُمَّ
اإلسالم أن رفع وقدر املرأة وأعىل شأنها 
وخّلـد لنـا القـدوات ومنهـن السـيدة 

الزهراء -عليها السالم-. 
وتقـول املدانـي إن ذكـرى والدة خري 
نسـاء العاملـني تمـر بنا لنجـدد ونذكر 
أنفسـنا يف ظـل مـا يمـر بـه بلدنا من 
عدواٍن ثقايف ديني ومحاوالت ُمسـتمّرة 
للعدو بكل الوسـائل لطمس ُهــِويَّتنا 
وأخالقنا وتجريدنا مـن عفتنا وطهرنا 
ـة املرأة التي هي أََسـاس يف تربية  َخاصَّ
النـشء، معتـربًة أن لهذه الذكـرى أثراً 
كبرياً وتذكرياً ُمسـتمرٍّا للمرأة؛ باعتبار 
السـيدة الزهراء املثـاَل األعظَم َواملنهج 
الذي رسم َخطاً لكل النساء للسري عليه 

يف ُكـّل األزمان. 
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طسغراُت «التخار ترب».. زلجاٌل غُثكُّ أرضان الُئشاة
سئث الصعي السئاسغ 

من املعلوم أن مبدأَ الحصار والتجويع كان وال يزال أحَد 
البنود املنهجية يف اسـرتاتيجيات الحرب، التي تسري عليها 
قوى الهيمنة واالسـتغالل العاملية؛ بَهدِف إخضاع وتركيع 
الشـعوب لسـطوتها وهيمنتها، والسـيطرة عىل قراراتها 
ونهـب ثرواتهـا ومقدراتهـا، لذلك عملـت جاهـدًة ابتداًء 
بتبني سياسـات العنـف واإلجرام والقتـل والدمار، ضمن 
مسار (سياسـة األرض املحروقة)، وتالياً، إذَا لم تؤثر تلك 
السياسـة يف الشـعوب املسـتهدفة، تنتقل هـذه القوى إىل 
اسـرتاتيجية الحصـار والتجويع، وكم سـمعنا ورأينا من 

الشواهد التي تُدلل عىل إبداعها هذا الجانب. 
ُهنا.. وخالل ثمان سنوات من عدوانه عىل اليمن، عكف 

تحالف العدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتـي الصهيوني، عىل تجريب 
كافة الوسـائل ومختلف األسـاليب، ومنها اعتماد اسرتاتيجية الحصار 
والخنـق، واتباع سياسـة التجويـع املمنهج واإلفقار املنظـم، لكل أبناء 
الشـعب اليمني شماالً وجنوباً رشقاً وغرباً، دون استثناء، وذلك يف إطار 
مسلسـٍل طويـٍل من الجرائـم واالنتهـاكات املركبة ضد بلدنا وشـعبنا، 

واملنافية لكل الرشائع السماوية والقوانني واألعراف اإلنسانية. 
ويأتي قتل الشـعب اليمني ومحارصته يف عالجـه وقوته الرضوري، 
عىل مرأى ومسـمع من العالم كله، بما فيه املنظمات األممية، والدوائر 
الحقوقية العاملية، التي ما فتئت تغض الطرف عن معاناة ُكـّل اليمنيني 
وأوجاعهم، بل وتتاجر بآمالهم وآالمهم، وهو ما شجع ويشّجُع تحالَُف 
العدوان بقيادة أمريكا عىل االسـتمرار يف فـرض هذا الواقع املعييش امُلر 
والحالة اإلنسـانية املتخمة بالجراح واآلالم واملعاناة واألزمات املعيشية 

اليومية املرتاكمة. 
تحالـف العـدوان بقيادة أمريـكا وتواطـؤ األمم املتحدة يسـعى من 
خـالل الحصـار الخانـق إىل فرض حياة معيشـية قاسـية وصعبة عىل 
الشـعب اليمني، وأضحى يسـاوم اليمنيني عىل سفرهم وعالجهم وعىل 
أقواتهم ورشابهم وعىل مرتباتهم واسـتحقاقاتهم، ليقدموا له التنازالت 
تلـو التنازل مقابل ُكـّل رحلٍة ينشـدوها أَو سـفينٍة ينتظروها أَو مرتٍب 

يأملون وصوله لسـد جزٍء من رمـق احتياجاتهم املثقلة باملتاعب، إال أن 
شيئاً لم يحدث. 

لكن هذا األمر بات يشـّكل مساراً مزعجاً، ليس للقيادة 
الثورية والسياسـية يف صنعاء فحسـب، بل ولكافة أبناء 
اليمـن األحرار، عىل الرغـم من رسيـان الُهــدنة األممية 
«العسـكرية واإلنسـانية» أكثـر من تسـعة أشـهر، إذ لم 
يتمخض عنها سوى املزيد من مضاعفة القتىل والضحايا، 
إن لـم يكـن بسـالح العـدوان، فبحصارهـم وتجويعهم 
وتوسـيع دوائر معاناتهم وتضييق املعيشـة عليهم جراء 
إفقار رشائح واسـعة من الشـعب، وتعكري صفو حياتهم 

يف ُكـّل النواحي واالتّجاهات. 
والقيـادة اليمنيـة يف صنعـاء، «أنصـار اللـه»؛ كونها 
أخـذت عـىل عاتقهـا مقاومـة ومجابهـة العـدوان بكل 
أدواته ومشـاريعه منـذُ اليوم األول؛ وكونهـا القوة اليمنية 
الحـرة التي جاءت بها ثورة 21 سـبتمرب 2014م، والتـي حملت أفكاراً 
رصيحة وحازمة، وأعلنـت يف مرشوعها الرفض التام للتواجد األمريكي 
وللوصايـة األمريكية عىل القـرار؛ لذا فتحالف العـدوان بقيادة أمريكا، 
اليوم ال يسـعى للقضاء عليها فحسب، بل ويسعى لالنتقام من الشعب 
اليمنـي ُعُمـوًمـا، وذلك؛ بَهدِف القضاء عىل هـذا املرشوع وهذه الفكرة 

من التغلغل يف وجدان ووعي اليمنيني. 
لذلـك بات مـن املنطقي عىل الجميع أن يـدرك حقيقة أن هذه الحرب 
املفروضـة عىل اليمـن، ال تفرق بني فصيل عن فصيـل، أَو تختص بفرد 
أَو جماعـة دون أُخـرى، هي مفروضـة عىل ُكـّل أبناء الشـعب اليمني، 
وأصبحـت مواجهتهـا فرض عني، وهـو األمر الذي دعت إليه الحشـود 
الجماهرييـة يف ُكــّل املحافظات اليمنيـة الحرة يف مسـريات «الحصار 

حرب». 
وعليه.. َفـإنَّ االسـتعداد الشعبي والتأهب التام إلسناد ودعم قرارات 
القيادة السياسـية والعسكرية وتوّجـهاتها القادمة، قائمة عىل أََساس 
اإلراَدة الشـعبيّة الحـرة، والتي تمثـل زلزاالً يـدك أركان البغاة املعتدين، 
وطوفاناً يجرف الغزاة املحتّلني، وباستمرار التعبئة الشاملة واالستنفار 
الكامل نحو جميع الجبهات وإسنادها بالرجال واملال، سيتحّقق النرص 

املؤزر بإذن الله تعاىل. 

ضغش ظسافغُث طظ ذضرى وقدة الجعراء؟ ضغش ظسافغُث طظ ذضرى وقدة الجعراء؟ 
طرتدى الةرطعزي 

هي الكوكـُب الّدري وهي املشـكاة واملصبـاح والكوثُر 
الفيّاُض تزهُر ألهل السماء كما تزهُر النجوُم ألهل األرض 
يغضـب الله لغضبها ويرىض لرضاها، إنها سـيدة نسـاء 
العاملـني يف الدنيا واآلخـرة فاطمة البتـول الزهراء بضعة 
الرسـول وفلذة كبده والرس املتدفق بالنـور والهدى ربيبة 
األم املؤمنـة والصديقـة الكـربى خديجة خـري من أنجبت 

وولدت. 
كيف ال تكون الزهراء -عليها السـالم- سـيدة النسـاء 
وأبوهـا النبـي األكـرم ووالدتهـا العفة والطهـر وزوجها 
اإلمـام األعظم وولديها سـيّدا شـباب أهل الجنـة وزينب 

الطاهرة وعقيلة بني هاشم. 
إنها الزهراء يا سـادة مـن نحتفل هذه األيّام بذكـرى والدتها يف بيت 
النبـوة لتكـون القلب النابض دفئًـا لوالدها عليه صلوات ربي وسـالمه 

وعىل آله الطاهرين. 
الزهـراء امرأة توفرت فيها جميع خصائـص األنبياء، امرأة لو كانت 
رجـالً لكان نبيّاً بمعنى النبـوة، رسُّ الوحي نزلْت يف بيت عصمتها اآلياُت 

والسوُر عىل أبيها. 
لـم تكن الزهراء امـرأة عاديّة، فقـد كانت امرأة روحانيّـة ملكوتية، 
َوإنسـاناً عظيًما بتمام معنى اإلنسـان، َوامرأة بتمام حقيقة املرأة إنها 
ليسـت باملـرأة العاديّة، إنها موجود مالئكي ظهـر يف هذا العالم بصورة 

إنسان. 
حريٌّ باملرأة املسلمة وكل النساء أن يقتدين بالزهراء حشمة وطهارة 
وعفة وإيمان وصدٌق ووفاًء ورغبة تتجسـد ذكراها الخالدة عبًقا إيماناً 
تواكـب املرأة العامليـة هذه الذكرى مـن صميم الدين وصفـاء الطهارة 
واقًعـا يغرّي من واقع نسـاءنا يف ظـل حضارة غربية تجتـاح مجتمعنا 
املسـلم وتغزوا بيوتنا مستهدفة يف املقام األول املرأة املسلمة يف قيمها يف 

أخالقها ويف عفتها وطهارتها. 
لكننا لو تسـلحنا مثًال بالوعي واإليَمـان الصادق وجعلنا من الزهراء 
حصنًـا لبناتنا وأُمهاتنا وأخواتنـا وزوجاتنا ونوًرا يهتدين به يف حياتهن 
لفشلت ُكـّل محاوالت الغرب عن إبعادهن عن الدين والفضيلة وَلعجزوا 
بكل وسـائلهم وإْمَكاناتهم من اخرتاق هـذا الحصن الزهراوي اإليماني 

املحمدي الكبري والُقدوة الحسنة. 

نحـن اليوم نحتفل باليوم العاملي للمرأة املسـلمة ذكرى والدة سـيدة 
نسـاء العاملني فاطمة الزهراء املشـكاة واملصباح املنري والرتجمة الحية 
لفضائـل أهل البيت -عليهم السـالم- يف ُكــّل جوانبها يف 

أقوالها وأفعالها ويف ُكـّل حركاتها وسكناتها. 
إننـا عندما نحيي هـذه الذكرى نحييها أوًال اسـتجابًة 
َة ِيف  لتوجيهـات اللـه: (ُقل الَّ أَْسـأَلُُكْم َعَليِْه أَْجـًرا إِالَّ اْلَمَودَّ
اْلُقْربَٰى) لنستلهم من الذكرى ما تفيضه علينا من بركات 
ولتنـري لنـا بضيائهـا الطريـَق إىل َحيـُث العـزة والكرامة 
األبديـة ونحـن نحاول اسـتثمار هـذه الذكـرى ونجعلها 
منطلقاً للبحث يف قضايانا املعاشـة املهمـة يف حياة املرأة 

يف مجتمعنا. 
املشـكلة الثقافية والعقائدية، عىل مسـتوى الحصانة 
العقائديـة املذهبيـة تعتـرب املرأة بالقياس مـع باقي املجتمعـات امرأة 
محافظـة إال أنها يف جانب ثقافتنا عقائديـاً تحتاج للمزيد من االهتمام 
لكي تكون قادرة ملواجهة التحديات التي تعرتضها وعىل الرغم من وفرة 
الربامج واملناسـبات التـي يتيحها فكر أهل البيت ويحـث عليها اتباعه 
َفـإنَّ هذه املناسـبات ليسـت وحدها كفيلة لتحصني الفـرد ما لم يكن 
هناك إراَدة شـخصية ويجعل من نفسه سبّاًقا يف الخري واالقتَداء بأعالم 

الدين وكرماء الفضيلة. 
لنسـتفيد جميعـاً من هـذه املناسـبات وتفعيل دور هذه املناسـبات 
وجعلها ترتقي بمسـتوى صاحب املناسبة لنستشعر بوالدة روح القيم 
واملبـادئ من جديد يف نفوسـنا عند الوقوف بهذه املحطـات نتزود منها 
العلم والبصرية والجهاد والتضحية واالستبسـال يف سـبيل الله ونرصة 
املسـتضعفني يف كوكـب األرض دون تمييـز بـني مجتمـع وآخـر ما لم 
تتعـارض أفكاره مع أفـكار وتعاليم الدين اإلسـالمي الحنيـف الكفيل 
بإسـقاط ُكـّل نوايا الخبث الغربي والذي يسعى من خالله لتدمري اللبنة 
األوىل يف املجتمع املسـلم املحافظ وامللتزم واملتمثل باملرأة املسلمة املؤمنة 

الصابرة املجاهدة بمواقفها وتربيتها السليمة ألبنائها جيًال بعد جيل. 
تمسـك املرأة املسلمة بالزهراء كفيٌل بإسـقاط املؤامرات الشيطانية 
الخبيثة والتي تهدف إىل تضييع التقوى والحشـمة من الوسـط املسـلم 
امُلطالـب اليوم أكثر منِذ قبل بالعودة الصادقة إىل الله وإىل الصالحني من 
عبـاده وإمائه حتى يتمّكن من الحفاظ عىل نُبل وُطهارة املجتمع، املرأة 

يف املقدمة. 

اُط شغ تحا  المحَّ
الدالع وضرش لتب.. 

رجائُض ودققٌت
تعشغص التمغري

امليدانيـة  الزيـارُة 
املشاط  مهدي  للمشـري 
-القائـد األعـىل للقوات 
ملحافظتـي  املسـلحة- 
لحـج والضالـع أّكـدت 
مرحلة  تدشني  بوضوح 
معركـة  يف  حاسـمة 
واالسـتقالل  التحريـر 
العسكرية  أبعادها  بكل 

والجيوسياسية. 
املشـاط  الرئيـس 
وعناء  مخاطـر  تجّشـم 
الوقـوف عـىل قمة جبـل الجشـم بأعـايل عزلة كرش 
القبيطـة وهـو يرنو جنوبـاً متمعنـاً اقـرتاب تحّقق 
الحلـم «ال بد من عدن وإن جار الزمن» ومرسـالً إليها 
بعينيـه أو منظاره تحية السـالم وتباشـري الحرية ثم 
يواصل الوقوف شامخاً وهو يلتفت غرباً ناحية حبيل 
األحناش مسـتقبالً تيـارات الهواء القادمـة من باب 
املندب مبادالً إياها تعابري الشـوق وقـد أطلق تنهيدة 
تنبئ باكتمال آخر ملسات خطة التأمني لبوابة العالم. 
ومـن مديرية الحشـاء بمحافظة الضالـع يواصل 
الرئيس املشـاط املسـري حتى وصل إىل السـاحة التي 
ام تدوين أحدث عملية  رحاها شهدت ألبطالنا قبل أَيـَّ
تكبد وتجرع العـدّو ومرتِزقته فيها وعىل إثرها مرارة 
الهزيمة ليبعث من سـاحة الثوخب بالحشـا رسـالة 
التأهـب القصوى وبقواعد االشـتباك الجديدة ومعلناً 
الجهوزيـة القتالية األتّم لخوض معركة كرس خشـم 

أمريكا وتحالفها األذّم.
وعىل أطراف طهارة تراب حبيل بن يحيى يف الحشا 
جدد العهد املشـاط ورفاقه عىل تطهـري ُكـّل ذرة من 
تراب اليمن السـعيد من دنس الغزاة فليس ببعيد عىل 
نريان أسـلحتنا أقىص نقاط البحر األحمر شـماالً وال 
أبعد نقطة لشبه الجزيرة العربية وآخر صخور جزيرة 

سقطرى جنوباً. 
نظرات الرئيس املشـاط حني صّوبهـا تجاه قاعدة 
العنـد الجويـة كانـت كلهـا ثقة باللـه الـذي بقدرته 
تمّكنـت قواتنـا من امتالك قـدرات السـيطرة النارية 
الرادعة رضباً والباليستية املدى ُوُصـوالً ملدينة عرعر 
وجزيرة مشـعاب أقىص شـمال «مملكة بني سعود» 

وقاعدة الظفرة األمريكية يف أبو ظبي رشقاً. 
لقـد جـال القائد العسـكري أكثـر نقـاط التماس 
احتقانـاً وبمعيته فتيًة من القـادة املحاربني يحملون 
سـجالً قتالياً كانت خاتمة ُكـّل مـن واجههم أن وّلوا 

منهم فراراً وملئوا منهم رعباً. 
تأتـي هـذه الزيـارة األكثر َجـَدالً يف مسـتهل العام 
الجديـد واألكثـر ْجـْدالً وإجهـازاً عـىل مـا تبقى من 

معنويات العدّو املنهارة والذليلة. 
لـألوكار املرصودة  إضافياً  الزيـارة حّققت إربـاكاً 
يف مـأرب أَو (املديريتـني إال ربع) باألصـح وضاعفت 
مـن رسعة درجـة ارتعـاش أقـدام املرتهنني لسـفري 
السـعوديّة حتـى أصبحـوا عاجزين عن تقديـر املدة 
الزمنيـة املتبقيـة لليـوم الـذي سـيزور فيـه الرئيس 
املشاط سـد مأرب ويستظل مع صديقه مبارك املشن 
تحت شـجرة برتقال يف وادي ذنه وقد أكملوا مناقشة 

صيانة (طريق العرب -قهوة بن عيفان).
الزيـارة الرئاسـية إىل طريـق املسـيمري مفادها أن 
الجمهوريـة اليمنيـة التي لم تخضع لحدود تشـطري 
سـايكس بيكو يف القرن املايض قد تجاوزت اليوم ُكـّل 
خرائـط بريطانيـا وتصوراتها التمزيقيـة لليمن وبال 

حدود. 
وأخرياً وبعد أن خاطب املشري املشاط املعتدين مراراً 
وتكراراً محذراً بانتهاء حالة الال سلم والال حرب، وبعد 
أن بلغ الحصار للشعب ذروة أذاه، وبعد أن وصل صرب 
الشـعب عىل الحصار منتهاه، وبعـد أن أوغل العدوان 
بالضيم عىل حقوق الشـعب، وبعد أن اسـتكثروا عىل 
مريضنا حـق الدواء، فالقـول األبلج شـططاً والفعل 
ى للُفرقة من عـودة وفينا القائد  املـايض خططاً، فأنـَّ

والثورة والصامد مهدي من بعده. 
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الافعغُخ الحسئغ.. الافعغُخ الحسئغ.. 
رجائُض ودققترجائُض ودققت

طظخعر الئضالغ
 

الشـعب  خـروج 
يف  باملاليـني  اليمنـي 
أكثـر مـن 30 سـاحة 
قويـًة  صفعـًة  وّجـه 
العـدوان  لقـوى 
وقلـب  ومرتِزقتهـم، 
املفاوضـات  طاولـة 
وداس  العقيمـة، 
مخّططاتهـم  عـىل 
ومكائدهم وأفشل ُكـّل 
الخاطئـة،  رهاناتهـم 
معطياً القيادة السياسية والعسكرية الضوء األخرض 
والتفويـض املطلق لتفعيل الخيـارات الرادعة، معلناً 
جهوزيته التامة لخوض املعركة ونفريه العام صوب 

الجبهات. 
هتافات الحشـود الغاضبة وشـعاراتهم املرفوعة 
وحركتهـم يف مختلـف السـاحات واملياديـن ليسـت 
كاملعتاد بل كان العنفوان والحماس والسـخط بارزاً 
عـىل محياهـم ويف حناجرهـم وأصواتهـم املجلجلة 
بالرفض التام الستمرار عبث الغزاة املحتّلني وأدواتهم 
العميلة بثروات ومقدرات الشعب، واستمرار أبواقهم 
باسـتهداف  الناعمـة  حربهـم  ووسـائل  اإلعالميـة 
الجبهة الداخلية وتزييف الوعي الوطني، الذي لم ولن 
ينجـر خلف أهوائهم، أَو يكون يومـاً من األيّام ورقَة 
ضغط يمكن اسـتغاللُها والرهاُن عليها يف الجبهتني 

السياسية والدبلوماسية. 
زخـُم الحضـور الشـعبي، وعفويتـه، وتنوعه من 
مختلف فئات املجتمع ومكوناته السياسية واملذهبية 
واملناطقية والُعْمرية يعطي دالالت هامة، منها: توحد 
وتماسك الجبهة الداخلية، أمام الحصار وتداعياتهم، 
وارتفاع منسـوب الوعـي بأهميّة االسـتمرار يف رفد 
الجبهـات ووحدات الصناعات الحربية والعسـكرية، 
إضافـة إىل قـوى العالقـة واالنسـجام بني الشـعب 

والقيادة السياسية يف صنعاء. 
تلـك الحشـود املسـلحة بالحديـد والنـار والوعي 
والبصرية أرسـلت للعـدو عددا من الرسـائل الهامة، 
االحتـالل  عـىل  عـيصٌّ  اليمنـي  الشـعبي  أن  منهـا 
والتقسـيم، وال يمكـن أن يسـكت عـن أي شـرب من 
أراضيه املحتّلة وثوراته املهدورة وسـيادته املنتهكة، 
وال يقبل بوجود أية قوى أجنبية أَو قواعد عسـكرية 

عىل تراب اليمن. 
قاعـدة  إىل  تسـتند  صنعـاء  يف  القيـادة  ثانيـاً: 
جماهريية ُصلبة وحاضنة شعبيّة محَصنة وواسعة 
تصل إىل عمـق املناطق واملحافظـات املحتّلة، إضافًة 
إىل ما تملكه من قدرات وعتاد عسـكري متقدم وبما 
اكتسـبه الجيُش اليمني من خربات ومهارات قتالية، 
تراكمت ُكـلُّ معطياتها خالل 8 سـنوات من العدوان 
والحصـار، وأثبتـت تفوقهـا عىل العـدّو وهزيمته يف 

مختلف الجبهات. 
ثالثاً: اسـتمراُر العدّو يف التالعب واملماطلة واطالة 
الحصـار وعـدم التنفيذ لـرشوط القيـادة يف صنعاء 
سـيعيُد الخيـاَر العسـكري بعمليات بريـة وبحرية 
وجويـة لم تكن بحسـبان العـدّو، وكفيلـة بقلب ما 
بقي من املوازين العسـكرية يف امليـدان وإغالق كافة 
القنوات السياسـية والدبلوماسـية التي تفّضلت بها 
صنعـاء خالل املراحـل املاضية كخيار إنسـاني للحد 
من سـفك الدمـاء وإزهـاق األرواح وإخراج األرسى، 
وإلقامـة الُحّجـة أمام الشـعب والعالـم، ولتوضيح 
املطالب املحقة والعادلة لكل أبناء الشـعب اليمني يف 
نيل الحرية واستقالل قراره السيايس ووحدة أراضيه 

عىل كامل سيادته الوطنية. 
رابعاً: ال مستقبَل وال حواَر مع أية قوى سياسية أَو 
مليشيات عسكرية ترتهُن قياداتُها للخارج، ومصريُ 
الخونة والعمالء تقديُمهـم للعدالة، ومالحقتُهم عرب 

الهيئات املحلية واإلقليمية والدولية. 

تسئغُث الظفج هللا.. وبماُرعا شغ واصع التغاة

الِعَئُئ اإللعغئ لطحسإ الغمظغالِعَئُئ اإللعغئ لطحسإ الغمظغ
طتمعد المشربغ

عرشة أشـهر منذ اندالع الحرب الروسـية عىل أوكرانيا 
ومـع أنها لـم تكن يف يوم مـن األيّام لها بنفـس الرضاوة 
وعنـف العدوان والحرب يف اليمـن إال أن تلك الحرب كلفت 
أوكرانيـا كمـا هو الحـال مع اليمـن الدولـة املدافعة عن 
نفسـها واألنصار الذين يتصدون لتحالـف العدوان مئات 
املليارات مـن الدوالرات ووصلت أوكرانيا إىل َحــدِّ االنهيار 
االقتصادي مع أن أوكرانيا لم تكمل عامها األول من الحرب 
مع روسـيا كما أن أوكرانيا من الدول الزراعية والصناعية 
الكبـرية يف العالـم، باإلضافـة إىل أن أوكرانيـا حصلت عىل 
دعم عسكري ومادي غري محدود من أمريكا وكافة الدول 

األُوُروبيـة، بـل إن أحـدث األسـلحة األمريكيـة واألُوُروبية 
تتدفـق ُكـّل يـوم إىل أوكرانيا مجاناً ودون أن تدفـع أوكرانيا فلس واحد 
مقابـل تلك األسـلحة مع التأكيـد أن ما تعرضت لها اليمن يف السـنوات 
األوىل للعدوان أكرب بكثري مما تتعرض لها أوكرانيا ولو يتم مقارنة حجم 
املعونات الخارجية واملساعدات الدولية ألوكرانيا يف عرشة أشهر لوصلت 

إىل أضعاف مضاعفة ملا حصلت عليه اليمن يف ثمان سنوات. 
ومـع ذلـك نجـد أن الوضـَع يف أوكرانيا مـزٍر للغاية ونصف الشـعب 

األوكراني الجئني يف الـدول األُوُروبية بينما يف اليمن لم تحدث أية عملية 
لجوء بل نزوح داخيل 90 % منه إىل مناطق األنصار. 

وكّل هـذا يعني أن األنصار خاضـوا رصاعاً ودفاعاً عن 
الوطن أكرب مما تفعل الدولة األوكرانية ولثماني سـنوات 
ودفعوا مليـارات الدوالرات ثمن أسـلحة ملواجهة العدوان 
دون وجـود أية مسـاعدات عسـكرية أَو ماليـة خارجية 
وبموارد ال تشـكل 20 % من موارد الدولة اليمنية وأعباء 
نـزوح أكثر من خمسـة ماليني نـازح واسـتطاعوا إدارة 
الدولـة ومواجهـة اإلرهاب الداخـيل والعـدوان الخارجي 
وتثبيت األمن واالسـتقرار وحماية الوطن وأرواح الناس، 
مع ذلك نجد أكثر من تافه يتسـاءل: أيـن موارد الدولة أَو 

من يتحدث عن فساد وفشل الحوثيني. 
وللتذكري فقط نود أن يعلم الجميع أن عفاش رصف يف 
سـبعة أسـابيع يف حرب 1994 ضد أبناء الجنوب 12 مليار دوالر وطبع 
أكثـر من 400 مليـار ريال يمني بـدون وجود تغطيـة يف البنك املركزي 
اليمني مما أَدَّى إىل رفع سـعر رصف الدوالر من 24 رياالً للدوالر الواحد 
إىل 230 رياالً للدوالر الواحد هذا والحرب داخلية ولم تُدْم شهرين، وكانت 
مخازن الدولة ممتلئة باألسـلحة وفـرض جبايات عىل كافة التجار ولم 

يتعاَف اليمُن من تلك الحرب حتى اليوم.
فهل عرفتم نعمَة وحكمَة القيادة وهبَة الله لهذا الشعب؟ 

سطغ سئث الرتمظ المعحضغ 

اللـُه سـبحانه وتعـاىل خلقنا وأوجـد هذا العالـم العجيب 
املرتامـي واملتسـع والذي ال يحيـط به تفكري اإلنسـان أَو أي 
من مخلوقاتـه، أرسار عجيبة وخفية ال يسـتطيع اإلنسـان 
إدراكها، لكن الله خلق يف اإلنسـان نعمة التعرف والتعلم لكي 
يزداد ارتباطاً بالله وقرباً منه ويتعبد أكثر فأكثر لله سبحانه 
وتعاىل، ما أعظمها من نعمة ما أدسـها من معرفة وما أحقر 
اإلنسـان حـني يكـون متنكـراً لهذه النعـم بابتعـاده وكفره 
وجحـوده لهـذه النعـم، ُكـّل علمـاء العالم ينذهلـون حينما 
تتعمق معرفتهم وسعة تفكريهم باإلعجازات اإللهية يف واقع 
خلـق النفس البرشيـة وواقع خلـق هذا الكـون، ويصيغون 
عبـارات عظيمة يصفون بهـا عظمة الخالق عـز وجل، قال 

َ َلُهْم  تعاىل: (َسـنُِريِهْم آَيَاِتنَا ِيف اْآلََفاِق َوِيف أنفسـِهْم َحتَّى يَتَبنَيَّ
ٍء َشِهيٌد).  أَنَُّه اْلَحقُّ أََوَلـْم يَْكِف ِبَربَِّك أَنَُّه َعَىل ُكـّل َيشْ

جميـُع الحضارات وجميع األديان يؤمنون باإلله الواحد األحد، جسـدت 
ـة من األمم إالَّ وهم مؤمنون  ذلك النقوش يف مختلف الحضارات، ال يوجد أُمَّ
بالله، لكن الله اصطفى األنبياء والرسـل بمنهجية واحدة وهو اإلسالم منذ 
خلـق نبي الله آدم -عليه السـالم-، لكـن هنالك خط ابتالء خلقـه الله لهذا 
اإلنسـان وهو خط الرش الشـيطان -عليه لعنة الله- بكربه وغروره وعدائه 
الشديد لإلنسان، أضعف مخلوقات الله أوجد الله فيه غريزة التالعب وإذالل 
النفوس الضعيفة التي تميل إىل األعمال التي فيها انحراف عن منهجية الله 
وعن رصاطه املسـتقيم فمن ينحرف وينذل وراء رغباته وأهوائه وشهواته 
يكون عبداً للشـيطان وعبداً لذوي الشـيطان ممن قد استزلهم واستمالهم 

يف توّجـهه. 
هذا اإلعجاز العظيم والكبري ومنها خلق الله لإلنسان مخلوق عجيب أودع 
الله فيه أرساره وإبداع صنعه سـبحانه وتعاىل، جعله يفكر ويصنع ويتعلم 
ويبـدع ويتطور هذا التطور الكبـري والعظيم، هو شـاهد بعظمة خلق الله 
لهذا اإلنسـان، قال تعاىل: (َلَقْد َخَلْقنَا اْإلنسـان ِيف أَْحَسـِن تَْقِويٍم)، يف أحسن 
صـورة لو تأمل اإلنسـان كم يوجد فيه مـن نعم لظل متعبداً ومسـبحاً لله 
سـبحانه وتعاىل، نعمة النظر والحركة والشـم والتنفس والسمع واللمس، 
لـو تأملنا َكثرياً يف خلق أنفسـنا، وهو يعترب اسـتجابة لتوجيهات الله، قال 
وَن) لعرفنا أنه ال يوجد شـيئاً يسـتحق منا  تعاىل: (َوِيف أنفسـُكْم أََفَال تُبِْرصُ
أن نخافـه أَو نذل أنفسـنا له؛ ألَنَّ قوة الله وجربوته هـو من يجب علينا أن 
نخافـه هو مـن يجب علينا أن نؤمن بـه ونتوكل عليه سـبحانه تعاىل، قال 
وَن) أقرب لكل يشٍء يف واقع  تعـاىل: (َونَْحـُن أَْقَرُب إَِليِْه ِمنُْكْم َوَلِكْن َال تُبْـِرصُ
الحيـاة مـا يجب علينا هـو التوكل عليـه وااللتَجـاء إليه سـبحانه وتعاىل: 
(َوَلَقـْد َخَلْقنَـا اْإلنسـان َونَْعَلــُم َما تَُوْسـِوُس ِبِه نَْفُسـُه َونَْحُن أَْقـَرُب إَِليِْه 
ِمـْن َحبْـِل اْلَوِريِد)، ال يحتاج وسـيلة اتصـال أَو رصيـد أَو أي يشء آخر من 
الوسائل املادية، أبداً ُكـّل ما نحتاج إليه هو تعزيز الثقة به سبحانه وتعاىل، 
والتقرب إليه هو؛ ألَنَّه سـبحانه وتعاىل قريـب منا، يعلم ما بداخلنا يعلم ما 
يدور يف ذهننا، ما يجب علينا هو حسـن الظـن به والثقة املطلقة به، نحبه 
ونتـواله نكون من جنده نكون من حزبه، نسـعى ملرضاته سـبحانه وتعاىل 
يف خط الهداية، نسـري إليه سـبحانه وتعاىل ال إىل سواه، يجب أال نكون ممن 
اسـتزلهم الشيطان واستمالهم يف حزبه وجنده، وألهاهم الشيطان بدالً عن 
اللـه وخافوا من اتباع الشـيطان، قال تعـاىل: (َوَال تَدُْع َمَع اللـِه إَِلًها آخر َال 
ٍء َهاِلٌك إِالَّ َوْجَهُه َلُه اْلُحْكـُم َوإَِليِْه تُْرَجُعوَن)، من اآللهة  إَِلـَه إِالَّ ُهَو ُكـّل َيشْ
البرشية والطغيانية والشـيطانية، ُكـّل يشء هالك ال محالة، لن يبقى يشء 
لن ينفع بني يدي الله، إال عملك الصالح الذي تَحّركت عىل أََسـاس هدى الله 
وفـق منهجيته، ُكــّل جبابرة الدنيا ومسـتكربيها الظاملـني الطغاة زائلون 
َك َحتًْما َمْقِضيٍّا)،  ال محالـة قال تعـاىل: (َوإِْن ِمنُْكـْم إِالَّ َواِرُدَها َكاَن َعَىل َربـِّ

يشء ال بد منه من الذي سـيفوزون وسـيتعدون هذا الدخول إىل جهنم وهذا 
ـي الَِّذيَن اتََّقْوا َونَـذَُر الظَّاِلـِمنَي ِفيَها  الخـوف الحقيقـي، قال تعاىل (ثُمَّ نُنَجِّ
ا)، الناجون هم أولئك الصادقون مع الله، املخلصون مع  ِجِثيّـٍ
الله يف أعمالهم وتوّجـهاتهم وتَحّركاتهم ويخافون وعيد الله 
سـبحانه وتعاىل، املسـتحرضين لتقوى الله يف ُكـّل أعمالهم 
وتعامالتهم أنهم يخافونه سبحانه وتعاىل، قال تعاىل: (يَْعَلـُم 
ـُدوُر)، ال يخفـى عليه يشء  َخاِئنَـَة اْألَْعـنُيِ َوَمـا تُْخِفي الصُّ
سـبحانه وتعـاىل، ما تكن يف نفسـك من توّجــه، ما يضمره 
قلبـك من خفايا وأطمـاع وأهواء الله يعلم سـبحانه وتعاىل، 
مـا بالك بالتوّجـهات وتأييد الباطل واملسـارعة العلنية لتويل 
أعداء الله والتطبيع معهم وخوفك منهم، بدالً من خوف ملك 

السماوات واألرض. 
يجـب أن نعلـم علـم اليقني أنه ال إلـه إالَّ الله، قـال تعاىل: 
ُه َال إَِلـَه إِالَّ اللـُه َواْسـتَْغِفْر ِلذَنِْبـَك َوِلْلـُمْؤِمِننَي  (َفاْعَلــْم أَنـَّ
َواْلـُمْؤِمنَـاِت َواللـُه يَْعَلـُم ُمتََقلَّبَُكْم َوَمثَْواُكـْم)، ال يوجد يف الدنيا ما يخيفك 
وما يقلقك والله معك، ال تركن إىل الذين ظلموا أنفسهم وتنتظر الفرج منهم 
وتسـارع إىل مرضاتهم وتتنازل عن دينك وتبيع آخرتك التي هي املقر الدائم 
الذي سـيكون سكننا األبدي، فلنختار املكان األنسب واألفضل، حتى تتحّقق 
لنـا ثمـار النجاة من خزي الدنيا، االنسـالخ عن املبـادئ والقيم والدخول يف 
مسـتنقع االنحـالل األخالقـي والقيمـي والذي نلمسـه يف واقع مـن باعوا 
كرامتهـم وأصبحوا مع قيادات شـياطني األرض مـن اليهود والنصارى، لن 

يلمسوا عزة يف الدنيا، وسيحظون وبامتيَاز عذاب اآلخرة. 
مـا يحصننا يف الدنيا هو الذوبان يف الله والسـعي ملرضـات الله والخوف 
منه سـبحانه وتعاىل، يف أوقات الشدة وأوقات الرخاء، لنكون دائمي وأبديي 
االلتَجاء إليه سـبحانه وتعاىل، هنالك كرامات وعوامل يحظى بها من يكون 
مع الله، طمأنينة وسـعادة والربط عىل القلـوب واإلمَداد اإللهي والتأييدات 
العظيمة التي عشـناها خالل سـنوات العـدوان يف واقعنا، لقـد تحّقق ُكـّل 
نَّ  ذلـك يف واقـع املجاهدين يف ُكــّل الثغور واملياديـن، قال تعـاىل: (َوَليَنُْرصَ
ُه إِنَّ اللَه َلَقِويٌّ َعِزيـٌز)، وعد الله سـبحانه وتعاىل كان مع  اللـُه َمـْن يَنْـُرصُ
الصادقني املخلصني مع الله، ونحن نسـعى لنرش هـدى الله يف واقع الحياة 
لنرصة دين الله، هو لن يتخىل عنك هو قريب منك، ُكـّل يشء بيده سبحانه 
وتعـاىل وهو الذي ثبـت املجاهدين وهزم الظاملني وقـذف الرعب يف قلوبهم، 
ووضح لنا سـبحانه وتعاىل أن الباطل هو ضعيف ومنهزم؛ ألَنَّ الله كشـف 
لنا واقع الظاملني واقع املنافقني واقع الذين ينجرون ويتحالفون مع اليهود 
والنصـارى، أنهم األوهن، َحيُث قال سـبحانه وتعـاىل: (َمثَُل الَِّذيـَن اتََّخذُوا 
ِمـْن ُدوِن اللِه أوليـاء َكَمثَِل اْلَعنَْكبُوِت اتََّخـذَْت بَيْتًا َوإِنَّ أَْوَهـَن اْلبُيُوِت َلبَيُْت 
اْلَعنَْكبُوِت َلْو َكانُوا يَْعَلـُموَن)، تمسـكوا بقشة بأضعف يشء يف ملكوت الله 
سـبحانه وتعاىل، لكن باطلهم وفسـادهم وطغيانهم حجـب عنهم زيف ما 
لجـأوا إليه بدالً من الله سـبحانه وتعـاىل، ورأينا ذلك بـأم أعيننا يف جبهات 
العـزة والكرامة لم تخـف املجاهدين الطائرات واملدرعات وال جمع وحشـد 
الباطـل، ازدادوا إيمانناً مـع إيمانهم وكان الله هو النارص املعني سـبحانه 

وتعاىل. 
ونحـن نجنـي ثمار االعتماد عـىل الله والتـوكل عليه يف واقعنـا من أمن 
واسـتقرار وسـكينة ورحمة وتألـف وعزة وكرامة وشـموخ وإبـاء وبناء 
وتصنيع وإنتاج وسعي لالكتفاء واالرتقاء ُكـّل ذلك من الله سبحانه وتعاىل، 
ا وملحة وبصورة دائمة لتعزير استشـعار الثقة  ونحن بحاجة ماسـة ِجـدٍّ
الدائمة بالله سـبحانه وتعاىل، ونستشـعر ثمار التمكني يف األرض من خالل 
تنفيذ املهمة األََساسية ألولياء، َحيُث قال تعاىل: (الَِّذيَن إِْن َمكَّنَّاُهْم ِيف األرض 
َالَة َوآَتَـُوا الزََّكاَة َوأََمـُروا ِباْلـَمْعـُروِف َونََهْوا َعـِن اْلـُمنَْكِر َوللِه  أََقاُمـوا الصَّ
َعاِقبَُة اْألُُموِر)، مهمة تحافظ عىل التماسـك الجبهة الداخلية وتعزز الجبهة 
الخارجيـة ونكون مـن أولياء الله املخلصني، نسـتعيد ما تبقـى من بالدنا 
املحتّلة من قبل أوهن مخلوقات الله، األكثر طغياناً وظلماً يف واقع الحياة. 
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الحتات حاا*

قاسـم  هـو  مـن  الفلسـطيني  سـألت  إذا 
سـليماني سـيقول لـك إنـه الذي مكـن غزة 
الصغـرى من هزيمـة إرسائيـل الكـربى، إذَا 
سألت اللبناني عن قاسم سليماني سيقول لك 
إنه هـو الذي مكننا من تحريـر لبنان ومكننا 
مـن تحقيق أول نرص عىل الجيـش الذي هزم 
ُكـّل جيوش العرب يف ُكـّل الحروب َوإذَا سألت 
السـوري عن قاسم سـليماني سيقول لك إنه 
هـو الـذي حمى سـوريا من الحـرب الكونية 
وصاحب انتصار سـوريا عىل الحرب الكونية، 
إذَا سـألت الفنزويـيل عـن قاسـم سـليماني 
سـيقول لـك إنـه هـو الـذي أفشـل املخّطط 
األمريكـي بقلب نظام الحكام فيها وهو الذي 

نهض بها بعد أن حارصها الغرب. 
1- إذَا سألت السني عن قاسم سليماني؟ 

إذا سـألت السـني عـن قاسـم سـليماني 
سـيقول لك إنه هـو الذي أنقذ أهل السـنة يف 
العـراق من بطـش الدواعـش حينما شـارك 
بنفسـه يف تأسـيس الحشـد الشـعبي وقاتل 
بنفسـه الدواعش يف شـمال العراق، إذَا سألت 
السني عن قاسم سليماني سيجيبك هو الذي 
أنقذ أهل السـنة يف سـوريا مـن بطش داعش 

والنرصة. 
2- إذَا سألت الشيعي عن قاسم سليماني؟ 
إذَا سـألت الشـيعي عن قاسـم سـليماني 
سـيجيبك أنه طبق شـعار يا لثارات الحسـني 
وأخذ بثـأر من اعتدوا عىل أنصار الحسـني يف 
لبنان ومكنهم مـن تحرير لبنان وتحقيق أول 
نـرص عىل الجيـش الـذي ال يقهر، إذَا سـألت 
الشـيعي عن قاسـم سـليماني سـيجيبك أنه 
أخذ بثأر شهداء العراق من االحتالل األمريكي 
فقد دعم املقاومة العراقية التي قتلت عرشات 
اآلالف من جنود االحتالل األمريكي وأجربتهم 
عىل الهروب من العراق عام 2011 َوإذَا سألت 
الشـيعي عن قاسـم سـليماني سـيجيبك أنه 
هـو الذي حمى ُكـّل شـيعة العراق من بطش 
الدواعش بتأسيسـه للحشـد الشعبي املقدس 
الذي دافع بكل قوة عن العراق حتى تمّكن من 
تحرير العراق بأكملها من الدواعش، إذَا سألت 
الشيعي عن قاسم سليماني سيجيبك أنه هو 
الـذي حمى نبـل والزهـراء وكفريـا والفوعة 
من بطش وحصار الدواعش لهما، إذَا سـألت 
الشيعي عن قاسم سليماني سيجيبك أنه هو 
الـذي حمى رضيح السـيدة زينـب من بطش 

الدواعش. 
3- إذَا سألت املسيحي عن قاسم سليماني؟ 
إذا سـألت املسـيحي عن قاسم سـليماني 
سـيجيبك أنه حافظ عىل الوجود املسـيحي يف 
العراق عندما أرسل األمريكان دواعشهم لقتل 
املسـيحيني يف العـراق لتهجريهم وقد شـارك 
بنفسـه يف الدفـاع عـن املسـيحيني يف العراق 
وأمـر برتميـم كنائسـهم يف العـراق؛ ألَنَّه قرأ 
وصيـة إمامه عيل بن أبي طالب ملالك األشـرت 
حينما أرسـله لحكم مرص وقال له عن أهلها 
املسـيحيني حينهـا: إنك ذاهب إىل قـوم إما أخ 
لـك يف الدين أو شـبيه لك يف الخلق، إذَا سـألت 
املسـيحي عن قاسـم سليماني سـيجيبك أنه 
أسـس الحشد الشـعبي من السـنة والشيعة 
واملسيحيني ولم يفرق بني مذهب وآخر أَو دين 
وآخر وتشهد بذلك الطائفة الكلدانية املسيحية 
يف العراق والـذي يمتد نسـبهم للنبي إبراهيم 
أبو األنبياء -عليهم السـالم- وقد شـارك وفد 
الطائفة الكلدانية املسيحية العراقية يف جنازة 
الشهيد قاسم سـليماني يف إيران، َوإذَا سألت 
املسيحي عن قاسم سليماني سيجيبك أنه هو 
الذي دافع بنفسـه عن املسـيحيني يف سـوريا 
عندما أرسـلت دواعشـها لقتل املسـيحيني يف 
سـوريا فتصدى لهم وحمى منهم ما استطاع 
ودافـع عـن كنائسـهم وأمر برتميـم ما هدم 

منها. 
قاسـم  عـن  الفنزويـيل  سـألت  إذَا   -4

سليماني؟ 
إذا سـألت الفنزوييل عن قاسـم سـليماني 
سـيجيبك أنه شارك بنفسه يف إفشال االنقالب 
العسـكري الذي دبره األمريـكان لقلب نظام 
للرئيـس  الحامـي  وكان  فنزويـال  يف  الحكـم 
بطـش  مـن  مـادورو  نيكـوالس  الفنزويـيل 
اإلرهـاب األمريكـي وبفضله فشـل االنقالب 
األمريكـي يف فنزويـال وتم إلقـاء القبض عىل 
50 ضابطـاً أمريكيـاً مـن كبـار القـادة من 
بينهـم حراس شـخصيني للرئيـس األمريكي 
السابق ترامب، إذَا سألت الفنزوييل عن قاسم 
سليماني سيجيبك أنه أصلح لنا ُكـّل محطات 
الكهربـاء يف فنزويـال وأمـر بإمـَداد فنزويال 

بالنفط اإليراني. 
قاسـم  عـن  السـعودّي  سـألت  إذَا   -5

سليماني؟ 
إذا سـألت السـعودّي عن قاسـم سليماني 
سـيجيبك أنـه أفشـل خطتنـا إلقامـة دولتنا 
الداعشـية الدولة اإلسالمية يف العراق والشام، 

إذَا سـألت السـعودّي عـن قاسـم سـليماني 
سيجيبك أنه أفشـل مخّططنا الفعيل املقاصد 
سـألت  إذَا  واملسـاجد،  األسـواق  تفجـري  يف 
السـعودّي عن قاسم سليماني سـيجيبك أنه 
ـابية يف العالم، إذَا سـألت  قىض عىل نرش الوهَّ
السـعودّي عن قاسم سليماني سـيجيبك أنه 
أفشل مخّططاتنا يف تفجري املساجد واألسواق 
والحسينيات يف سـوريا والعراق وأفغانستان 
تفجـري  يف  مخّططاتنـا  وأفشـل  وباكسـتان 

الكنائس يف مرص. 
6- إذَا سألت األمريكي عن قاسم سليماني؟ 
إذا سـألت األمريكي عن قاسـم سـليماني 
سيجيبك أنه هو الذي أفشل املخّطط األمريكي 
بإسـقاط الدولـة السـورية وأفشـل املخّطط 
األمريكـي بإسـقاط الدولة العراقية وأفشـل 
املخّطط األمريكي يف إسـقاط نظام الحكم يف 
الدولة الفنزويلية وإفشال املرشوع األمريكي 
بحرب سنية شيعية يف العالم العربي وإفشال 
املـرشوع األمريكـي بتهجـري املسـيحيني من 

الرشق األوسط. 
قاسـم  عـن  اإلرسائيـيل  سـألت  إذَا   -7

سليماني؟ 
إذا سـألت اإلرسائييل عن قاسـم سليماني 
سـيجيبك لقـد أفشـل مخّططنـا الكبـري من 
الفـرات إىل النيل ووضعنـا يف حصار كبري من 
الشـمال لبنـان وسـوريا ومن الجنـوب غزة 
َوإذَا سـألت اإلرسائييل عن قاسـم سـليماني 
سـيجيبك أنـه مكن غـزة لبنان مـن هزيمتنا 
ومكن غزة الصغرية من هزيمتنا عدة مرات! 

8- أنت لم تمت يا سليماني 
يا بطل وقائد بكل املعاني

يا من حّققت لنا ُكـّل األماني
وخدمت املقاومة بتفاني 

يشهد بذلك الشعب اللبناني
أنت لم تمت يا سليماني

اسألوا الفلسطيني واليماني 
اسألوا العراقي واألفغاني 

اسألوا الفنزوييل واأللباني
من قهر املحور الشيطاني

أنت لم تمت يا سليماني
لم تخذل املقاومة لثواني

أسست محور السليماني
ونّصبت لنا القائد (قاني) 

أنت لم تمت يا سليماني.

* كاتب مرصي

الحعغث صاجط جطغماظغالحعغث صاجط جطغماظغ التخاُر التخاُر 
تــــربتــــرب

حغماء التعبغ
خرَج الشعُب وأعلن موقَفه وقال كلمته رافضاً رفضاً 
قاطعـاً لحالِة الال سـلم والال حرب والسـتمرار الحصار 
الجائر، ويف املسـريات املليونيِة الحاشـدة التي شـهدتها 
العاصمـُة صنعـاء واملحافظـات ثمـة رسـائل حربيـًة 
وجهادية بُعثت لتحالِف العـدوان، ورهاُن أمريكا خاطئ 

يف أن يضعف الشعب أَو أن يستكني. 
إن طول الرصاع ما زاد الشـعب اليمني إال قوًة وبأسـاً 
شـديداً، وعـىل تحالـِف العـدوان أن تعـي وتفهـم أعباء 
ُكلفِة الـرصاع عليها وأن تلتفت إىل شـؤونها وتدع اليمن 
يف شـأِنها، فـأن تعيـش دول العدوان يف حالـٍة من الرتف 
والعيـش الرغيد ويف الرتفيه بينما اليمـن يعاني ويُقايس 
ويـالت حصاركم الجائـر والظالـم فذلك هو املسـتحيُل 

بعينه. 
للصـِرب حدود، واليمُن ال يزال صابراً عىل ظلِم وحصار 
وعـدوان جارِة السـوء، فإذا نفد الصرب فسـيأتيكم ما لم 
تتوقعوه وستكون هناك ردوٌد عسكرية أقىس وأقوى من 

ذي قبل فخيارات القوات املسلحة جاهزٌة ومفتوحة. 
الحصار هو حرٌب أشـُد وأخطر من الحرب العسكرية 
والصـربُ عليهـا ليس بكثـري؛ ألَن ال صربَ عىل الـذُِل وعىل 

الجوع، وعىل العيش بالهوان. 
قد قالها الشـعب لـن يجوع ويف يـدِه مفاتيُح أن يحيا 
بكرامٍة وحريٍة واسـتقالل، فأما أن تُرصف املرتبات وأما 

أن تطري امُلَسرّيات. 

التخاُر التخاُر 
جرغمُئ تربجرغمُئ ترب

سفاف طتمث
وللمـوت طرق أُخرى أوجدها العدّو، 8 سـنوات ونحن 
نعيش تحت وطأة حصار جائر ال نستحقه، دول متجربة 
فرضـت عىل شـعب حـر هـذا الحصـار الخانـق، وباتوا 
يتحكمـون يف حدودنـا الربية والجويـة والبحرية، أقفلوا 
مطارنـا، وتحكمـوا بطرقنـا، وموانـئ بلدنـا، فأصبحنا 
مكبلـني بقيود فرضتهـا مجموعة دول معتديـة بقيادة 

السعوديّة واإلمارات وال تختلف عن بعضها يف الظلم. 
ولطاملا خلقوا مربّرات لعدوانهم وحصارهم لكنها غري 

منطقية البتة..!!
أتدرون ما معنى حصار..؟!

ال يعرفـه إال مـن جربـه كإيـران، العـراق، فلسـطني 
ولبنـان، وغريها من الـدول التي فرضت عليهـا الهيمنة 
األمريكيـة حصارها، سـواًء بشـكٍل مبـارش أَو غري ذلك 

ككوبا وفنزويال. 
الحصـار هـو أن يمنعـوا وصـول الـدواء، والغـذاء، 
واملشـتقات النفطيـة إليك، وقد عانينـا األّمرين من ذلك، 
رغـم صمودنا طـوال سـنوات العـدوان، لكن السـكوت 
عن هـذا الوضع جريمة، وتفاقم للوضع املأسـاوي الذي 
خلفـه العدّو واألمـم املتحدة ال توقف تجـاوزات املعتدين 
وال تتـرصف جراء حجز السـفن التي تتوّجــه إىل ميناء 

الحديدة وتحمل تصاريحها. 
خرجنـا لنعرف العالم أننا مترضرون من هذا الحصار 
الذي قتل أطفالنا لعدم وجود الدواء والغذاء، وقتل الكثري 
من املرىض ممن عجزت املستشـفيات عن تلبية عالجهم 
الـذي يقيهم تفاقم املـرض، وانعدام هذا الدواء سـبب يف 

تدهور حاالت غسيل الكىل ووفاة العديد من املرىض. 
فمطارنـا املقفـل أَو املحـّدد رحالته لـألردن أَو غريها 
عائـق كبري أمـام العـالج، والتعليم، واالسـتثمار، وأمور 

عديدة كانت ستعود عىل هذا الشعب بالخري. 
تلـك املوانـئ يتحكم العـدّو فيما يدخـل وفيما يخرج 
منها، ويماطل َكثرياً يف وصول املشتقات النفطية، وخلق 
لنـا ذلك األزمة تلو األُخرى، دون اإلحسـاس باملسـؤولية 
تجـاه ُكــّل تلـك التبعـات التي تنخـر يف عظـام املواطن 

املظلوم. 
هـم يقتلونـا بحصارهـم، هم يجـدون طرقـاً للموت 
أُخرى غري السالح املحرم الفتاك، هم يقتلوننا بحصارهم 

لنا. 
فالحصار جريمة حرب وجريمة ضد اإلنسانية.
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(1563)
عربي ودولي 

سحراُت املساعذظني غصاتمعن املسةَث افصخى املئارك

وشٌث رجمغٌّ خعغعظغ إىل أبع ظئغ لطمحارضئ بمآتمر ملظاثى الظصإ  

لصاٌء لئظاظغ شطسطغظغ يف طثغط الئثاوي حمال لئظان إتغاًء لثضرى الحعغث جطغماظغ

 : طاابسات
اقتحم عرشاُت املسـتوطنني، صبـاح األحد، 
باحاِت املسجد األقىص املبارك، بحمايٍة مشّددٍة 

من قوات االحتالل الصهيوني. 
وأَفادت مصادر مقدسـية، بأن املستوطنني 
أجروا جوالت اسـتفزازية داخل باحات املسجد 

األقىص، وأدُّوا طقوساً تلموديًة فيه. 
وفرضـت قـواُت االحتالل قيـوداً عىل دخول 
املصلـني الوافدين من القـدس والداخل املحتّل 
لألقـىص، ودققـت يف ُهــِويَّاتهـم الشـخصية 

واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية. 
الجمعـة  عـدا  ا  يوميّـٍ األقـىص  ويتعـرض 
والسبت، لسلسـلة اقتحامات من املستوطنني، 
عىل فرتتني صباحية ومسائية، ضمن محاوالت 
االحتـالل فـرض مخّطـط التقسـيم الزمانـي 

واملكاني يف املسجد. 

 : وضاقت
أفـادت صحيفُة هآرتـس الصهيونيـة بأنه 
ع أن يغادر وفٌد من كبار املسـؤولني  مـن املتوقَّ
«اإلرسائيليني»، األحد، متوّجـهاً إىل أبو ظبي يف 
اإلمارات؛ تمهيداً لالجتماع املقبل ملنتدى النقب 

املقّرر عقده يف املغرب. 
وتوّقعـت الصحيفـة أن يصل الوفـد إىل أبو 
ظبـي عىل الرغم مـن التوترات التي سـادت يف 
األيّام األخرية بني «إرسائيل» واإلمارات؛ بَسبِب 
زيـارة وزير األمـن القومي، إيتمـار بن غفري، 
إىل الحـرم القـديس، ومطالبة اإلمـارات بدعوة 

مجلس األمن الدويل لالنعقاد بعد ذلك. 
وبحسـب هآرتـس، مـن املتوقـع أن يضـم 
الوفد مدير عام وزارة الخارجية ألون أوشـبيز، 
ومـدراء وزارات حكوميـة أُخـرى بمـا يف ذلك 
والسـياحة  واالسـتخبارات  والصحة  الزراعـة 
والطاقـة والتعليـم واالقتصـاد، ومـن املقـّرر 
أَيْـضـاً أن يسـافر معهـم ممثلون عـن قيادة 

األمن الوطني وسلطة املياه. 
منتـدى النقب، الذي انعقد ألول مرة يف آذار/ 
مـارس من العـام املـايض يف «سـاديه بوكر»، 
هـو اجتماع قمة لـوزراء خارجيـة «إرسائيل» 

واإلمـارات والبحرين ومرص واملغرب والواليات 
املتحـدة، والغـرض مـن املنتـدى هـو ترجمة 
اتّفاقيـات ابراهام إىل مشـاريع مشـرتكة بني 

مختلف األطراف. 
ويف اجتماع أبو ظبي هذا األسبوع، سيجتمع 
أعضـاء املجموعات املختلفـة من جميع الدول 

الرشيكة يف املنتدى لتعزيـز أوجه التعاون التي 
ستعرض يف االجتماع يف املغرب. 

يف الوقت نفسـه، من املتوقع أن يلتقي مدير 
عـام وزارة الخارجية الصهيونيـة مع نظرائه 
من الـدول الرشيكـة، ويعقد االجتمـاع الثالث 

للجنة التوجيهية للمنتدى. 

 : طاابسات
دعمـاً للمقاومة وبدعوة مـن قوى التحالف 
اللبنانيـة  الوطنيـة  واألحـزاب  الفلسـطيني 
واإلسالمية يف الشمال، تم إحياُء الذكرى الثالثة 
الستشـهاد القائـد الحـاج قاسـم سـليماني، 
يف مقـر اللجنة الشـعبيّة يف البـداوي، بحضور 
ممثلـني عـن الفصائـل الفلسـطينية واللجان 
الشـعبيّة والقوى واألحزاب الوطنيـة اللبنانية 
واإلسـالمية والروابط االجتماعيـة والفعاليات 
االجتماعية ووسـائل إعالمية وشخصيات من 

مخيمي البداوي والبارد والجوار اللبناني. 
ويف اللقـاء تحدثـت عـدد من الكلمـات عن 
مسـرية وتاريخ الشـهيد سـليماني النضالية، 
وأشـادت كلمـة اللجنة الشـعبيّة التـي ألقاها 
أ. أحمـد شـعبان، بالفعاليـة التي يأتـي فيها 
االسـتذكار لذكـرى يوم الشـهيد الفلسـطيني 

وعن الشهداء وعن مسرية الشهيد سليماني. 
كما رحـب الحاج أبـو عدنان عودة، باسـم 
تحالـف القوى الفلسـطينية بالحضـور الذين 
شاركوا بتكريم القائد الشهيد قاسم سليماني. 
بدوره، شـكر األُسـتاذ كمال الخري، يف كلمة 
املركز الوطني يف الشمال، «كل من أحيا وساهم 

يف إحياء هذه الذكرى للقائد الذي أسـس ودعم 
حركات املقاومة يف فلسـطني ولبنان وسـوريا 
والعراق واليمن، متحدثاً عن مسريته النضالية 

عىل جميع األصعدة». 
الوطنيـة  األحـزاب  كلمـة  اللقـاء  تخللـت 
اللبنانيـة ألقاها جمـال عوفـر، وكلمة حركة 

التوحيـد اإلسـالمي ألقاهـا أمـني رس الحركة 
الشـيخ بالل شـعبان، وكلمـة فصائل منظمة 
التحريـر الفلسـطينية ألقاها الحـاج أبو وائل 
ــاب، ويف نهاية اللقاء شـكر عريف  عبـد الوهَّ
الحفـل الحضـور ملشـاركتهم يف إحيـاء هـذه 

الذكرى. 

الرئغُج اإلغراظغ: رغئُئ أطرغضا 
يف الاصُرب طظ شظجوغق تسعُد 

لتاجاعا ملخادر الطاصئ 
 : وضاقت

اعترب رئيـُس الجمهورية اإلسـالمية اإليرانيـة إبراهيم 
رئييس، رغبَة األمريكيني اليوم يف التقرب من فنزويال بأنها 
ليسـت من بـاب الصداقة ولكن؛ بَسـبِب حاجة بالدهم إىل 

مصادر الطاقة. 
جاء ذلك خالل اسـتقبال رئييس األحد، للسـفري الجديد 
لجمهورية فنزويال «خوسيه رافائيل سيلفا أبونتي»، َحيُث 

تسلم منه أوراق اعتماده. 
ووصـف رئيس الجمهورية العالقات بـني البلدين بأنها 
ودية للغاية وقال: «خالل زيارة السـيد مادورو إىل طهران، 
أجرينـا محادثـات بناءة أسـفرت عـن اتّفاقيـات مفيدة 

لتوسيع العالقات بني البلدين». 
وأعـرب عن أمله يف أن يتم اتِّخاذ خطوات فعالة يف تنفيذ 
هـذه االتّفاقيـات خالل مهمة السـفري الفنزويـيل الجديد 
وقـال: إن «تطبيـق هـذه التفاهمـات يمكن أن يـؤدي إىل 
تفعيـل القدرات املتنوعة للبلدين يف اتّجاه توسـيع التعاون 

الثنائي». 
ويف جانـب آخـر مـن حديثه، اعتـرب رئيـيس أن «الروح 
الطامحة لالسـتقالل لدى الشـعب الفنزوييل جعلته شعباً 
متميـزاً يف املنطقة»، وقال: إن «رغبـة األمريكيني اليوم يف 
التقرب من فنزويال ليسـت من باب الصداقة ولكن؛ بَسبِب 

حاجة بالدهم ملصادر الطاقة». 
من جانبه نقل «خوسيه رافائيل سيلفا أبونتي» السفري 
الجديد لجمهورية فنزويال، تحيات رئيس وشـعب فنزويال 
إىل الرئيـس رئييس، وقـال: إن «فنزويال، شـعبا وحكومة، 
ممتنون للدعم من قبل الحكومة والشعب اإليراني، وخالل 
مهمتي، سـأبذل قصارى جهدي لتنميـة وتقوية التعاون 

االقتصادي بني البلدين». 

الحغت صاووق: تجُب اهللا لغج 
ججءًا طظ طسارك الضغثغات 

واملظاضفات السغاجغئ
 : طاابسات

شـّدد عضُو املجلس املركزي يف حزب الله، الشـيخ نبيل 
قاووق، عـىل أن حزب الله ليس جزءاً من معارك الكيديات 

واملناكفات السياسية، ولن يكون كذلك. 
وقـال الشـيخ قـاووق: إن «أولويـة الحزب األََساسـية 
تكُمن يف املسارعة ملسـاعدة اللبنانيني لتخفيف معاناتهم، 
والتعاون ملعالجة الحاجات امُللحة والرضورية التي تخفف 

من املعاناة املعيشية لكل اللبنانيني». 
وأَشـاَر إىل أن «األزمـات االقتصادية واملعيشـية تتفاقم 
بوترية متسـارعة، وبات البلد يتجه مـن الوضع اليسء إىل 
األسـوأ، وهو ال يحتمـل مناكفات وكيديات؛ ألَنَّها تسـهم 
يف ترسيـع االنهيـار، واملواطن هو الذي يدفـع الثمن، وهو 

الضحية ألية معارك كيدية سياسية». 
نـّوه إىل أن «يف لبنان يوجد فريقان، فريـق يريد الحوار 
والتوافـق الوطني النتخاب رئيس للجمهورية، وفريق آخر 
يرفـض الحـوار والتوافق، ويرص عىل التحـدي واملواجهة، 

وينتظر التدخالت الخارجية». 
وقـال الشـيخ قـاووق: إن «األوراَق باتـت مكشـوفة، 
ما ألدعيـاء السـيادة الذين  والنوايـا مفضوحـة، ال ِســيـَّ
يرفضون الحوار الوطني، وينتظرون ويتوّسلون التدخالت 
الخارجيـة، علماً أنهم قد جربوا عرش جلسـات مخصصة 
النتخاب الرئيس، وفشلوا يف انتخاب رئيس تحٍد ومواجهة، 
وهذا يعني أن املعادلة باتت واضحة، َحيُث إنه ال يوجد ألي 
طرف القدرة عىل اإلتيـان برئيس للجمهورية دون توافق، 

َوإذَا أرادوا أن يجربوا املجرب فهم أحراراً». 
وختـم الشـيخ قـاووق بالقـول: إن «فريـق املواجهـة 
والتحدي انكشـف عجـزه عن تأمـني 65 صوتـاً النتخاب 
الرئيـس، ولديهـم خالفـات، وهـم يريـدون التغطية عىل 
فشلهم وعجزهم وانكشافهم وخالفاتهم بإلقاء املسؤولية 

عىل حزب الله». 
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ضطمئ أخغرة

الحسُإ غسطُظ جععزغَاه 
وغفّعض صغادته

د. طعغعب التسام 
 

ليعَلِم العدوُّ أنه كلما أمعن 
يف القتـل املبـارش وبالحصار 
والتجويـع، وكلمـا أرص عىل 
َصمِّ آذانه عن دعوات الشعب 
وجيشـه  بقيادتـه  اليمنـي 
وإنهـاء  للسـالم  وحشـوده 
عدوانـه وحصـاره وخروجه 
التـي  اليمنيـة  األرايض  مـن 
يحتلها َفـإنَّه سـيدفع الثمن 
والذي يجعلـه يخضع  غاليـاً 

للسالم مرغماً. 
خروٌج شعبي يف ُكـّل الساحات يعلن تفويضه للقيادة 
باتِّخـاذ الخيارات الكفيلة بفـك الحصار وإنهاء العدوان 
وهـو تأكيٌد عـىل التحام هذا الشـعب العظيـم بقيادته 
الثورية والسياسية وجيشه والوقوف صفاً واحداً معها، 

وجزٌم بأن مواجهة هذا العدوان خيار شعب وقيادة. 
ليـس خروجـاً للتفويـض فحسـب وإنما إعـالن عن 
جهوزيتـه التامة وحضوره يف ُكـّل ميادين املواجهة ضد 
هذا العدوان وتحرير كافة األرايض اليمنية املحتّلة سابًقا 
وال حقـاً وهو يعاهـُد الله وقيادتَه الثورية والسياسـية 
وجيَشـه املجاهـد بأنـه ال تفريـَط بالحريـة والسـيادة 
واالسـتقالل وأنه قد حان الوقت للعـدوان ليذوق بعضاً 

مما عاناه ويعانيه هذا الشعب منذ 8 سنوات. 
ًدا بأن هذا  وعىل هـذا العـدوان اإلجرامي أن يدرك جيـِّ
االحتشـاَد ليس شـكليٍّا وإنما هو تأكيـُد املوقف وإعالُن 
الجهوزيـة لاللتحـاق بشـكل جماعـي بجبهـات العزة 
والكرامـة وتحمل املسـؤولية جنباً إىل جنـب مع قيادته 
وجيشـه يف تحرير ُكـّل شـرب تم احتالله وتدنيسـه من 
األرايض اليمنيـة وتلقني العدو ما يسـتحق من الدروس 

التي بعون الله تقلب الطاولة. 
وعـىل األنظمـة التنفيذيـة للعـدوان أن تعلـَم يف حاِل 
إرصاِرهـا تنفيذَ مخّططات وأطمـاَع أصيلها بأنها قابلٌة 
لالشـتعال َومسـتهدفة من قبل أصيلهـا لتصبَح صعيداً 
ُجـُرزاً وأنـه يف تلك الحظة لن يسـتطيَع أن ينقذَ نفَسـه 
وهيبتَه ومكانتَه فكيف سـيكون حالها ووضعها آنذاك، 
وعليهـا أن تـدرك إن كان ال يزال بيدهـا يشٌء من أمرها 
وال أظـن فهل تدرك شـعوب هذه األنظمة مـا لم تدركه 

أنظمتها? 
إنَّ الحشـود املؤمنة التي خرجت تهتـُف بعبارات الله 
أكرب والشـعار وهيهـات منا الذلة تؤّكـد أنهـا لم تخُرْج 
لالسـتعراض وإنمـا اسـتجابة للـه ورسـوله وقيادتـه 
وتأكيـداً لعزمه امليض مع قيادته وجيشـه مـع الله ويف 
سـبيله يف معركة العزة والكرامة مع أعداء الله ورسوله 
ودينه وأعداء هذا الشـعب باملال والنفـس والولد ويأتي 

اللُه بنرصه والله خري النارصين. 

الجعراء سزمُئ اقرتصاء الئحريالجعراء سزمُئ اقرتصاء الئحري
د. تصغئ شدائض 

 

ُل سـريَة البتول الزهراء بنت  عندما نتأمَّ
نبينـا -َصـىلَّ اللـُه َعـَليْـِه وََعــَىل آِلـــِه 
َوَسلَّـَم- فسنجُد أن سـنواِت عمرها التي 
لـم تتجـاوز الثمانيـة والعرشيـن ربيعـاً 
كانـت كفيلًة برسـم نموذج أقـل ما يقال 
عنه إنه املثاليـة البرشية بأزهى صورها، 
ويبدو أن بشـارَة جربيل -عليه السـالم - 
إىل رسول الله بمولدها كانت تنبئُ بحكمة 
إلهية تُزفُّ لرسول الله َوللكون ميالَد رمز 
للسـمو اإلنسـاني عامـة ولسـمو املـرأة 

ة. َخاصَّ
وال نبالـغ إذَا ما قلنا إنها كانت نرباسـاً 
يُهتـدى به َوُقـدوًة تُحتذى، فقد جّسـدت 
َل لخالقها فانقطعت  فاطمة البتول التبتـُّ
إليـه رغبـة يف رضـاه، َوكانـت الزهـراء 
سـاطعًة متألقًة يف آفاق اإليمان، كما أنها 
مباركٌة، َوزكاء النفس وطهرها سـمتان 
الزمتهـا حتـى لقبـت بالزكيـة الطاهرة، 
وهـي ريحانـة شـذاها عطر الكـون من 
حولها بطيب أخالقها وشمائلها، صديقة 
ال تعرف الكـذب رغم أنها املحّدثة البارعة 
التي تبهر املسـتمعني ببالغتها ومقدرتها 
عـىل اإلقناع، فهي بحـق تمثّلت ُكـّل ُخلق 

كريم حتى قال -َصـىلَّ اللُه َعـَليْـِه وََعـَىل 
آِلـــِه َوَسـلَّـَم-: «كلما اشتقت إىل الجنة 
قبّلتها»، إنها سـيدة نساء العاملني وسيدة 

نساء أهل الجنة. 
السـماوية  البشـارة  تلـك  تـيش  كمـا 
بسـمو دورها وأهميتـه يف خضم أحداث 
اسـتثنائية عظيمة الشـأن تغـري مجرى 
حيـاة البرشيـة عىل يـد والدها الرسـول 
األعظـم -َصىلَّ اللُه َعـَليْــِه وََعـَىل آِلـــِه 
َوَسـلَّـَم- وكانت عىل صغر سـنها تتحمل 
ة بعد وفاة  مسـؤولية العناية بأبيها َخاصَّ
أمهـا السـيدة خديجـة -عليها السـالم- 
فكانـت الحانيـة الرؤوفـة بأبيهـا تغدق 
عليه الحـب َوالعطف َوالرعايـة ولم تكن 
تحب أحداً قدَر حبها ألبيها، حتى سـّماها 
-َصىلَّ اللُه َعـَليْـِه وََعـَىل آِلـــِه َوَسـلَّـَم- 
أم أبيها، كانت تضّمد جراَحه وتسهَر عىل 
راحتـه وتشـاركه آالمه وتسـيل خاطَره 
وتواسـيه بما يسـِعُد قلبَـه ويخّفف عنه 
مـا كان يجـُده من إسـاءة املعرضني عن 
الحق من الكفار، وباملقابل نجد أنها أحبُّ 
الناس إىل قلب رسـول اللـه فهي من قال 
عنها إنهـا بضعٌة منه، مـن أغضبها فقد 
أغضبه ومن رسها فقـد أرسه -َصىلَّ اللُه 
َعـَليْـِه وََعـَىل آِلـــِه َوَسلَّـَم- وهي أشبُه 

الناس بـه ُخلًقا وَخلًقـا، منطًقا وحديثًا، 

كانت إذَا دخلت عليه ينهض ويقبل رأسها 

ويدها، حتى سـئل عن سـبب هـذا الحب 

فأجاب لو أنهم علموا ما يعلم عن فاطمة 

ألحبوها بنفس مقدار حبـه لها، وهذا لم 

يتأتَّ فقط من شغف األب ببنته البارة، بل 

هـو انعكاٌس لنظرة ثاقبـة تتلمس رقيها 

اإلنسـاني وسـموها الروحـي وسـريتها 

الصالحـة، وال أدل عـىل ذلـك مـن جعلها 

لحياتهـا األرسيـة مثاال للحيـاة الزوجية 

الكريمـة التي يسـودها الحـب واالحرتام 

والتعاون والشـعور باملسؤولية فزواجها 

يف سـن الثامنة عـرشة باإلمام عيل -عليه 

السـالم- بصداق يسـري َوحياة بسيطة ال 

تعرف البذخ والرفاهية، وانجابها ألبنائها 

وحسن رعايتها لهم ليصريوا أئمة يهتدى 

بهم حتى لقبت بأم األئمة. 

مـن عظمة الله أنه جعل فاطمة البتول 

الزهراء مصـدراً لإللهـام، وطاقة روحية 

نستمد منها القدرة عىل االرتقاء والسمو. 

فسـالم الله عـىل بنـت النبـي وزوجة 

الـويص وأم األئمـة امَلثَـِل األعـىل للمـرأة 

املسلمة.


