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الوســـيط العمانـــي أوصل رســـائل مهمـــة من صنعـــاء وعلـــى تحالـــف العـــدوان التعاطـــي معهـــا بإيجابيـــة



إتخائغات المسعث الارضغ تفدح «طماطضات» المرتجصئ شغ ترضغا خقل إتخائغات المسعث الارضغ تفدح «طماطضات» المرتجصئ شغ ترضغا خقل 20222022م:م:
- تاظعع طا بغظ حرضات وسصارات وطجارع وطخاظع شغ ظض طةاسئ تسغحعا المتاشزات المتاطئ- تاظعع طا بغظ حرضات وسصارات وطجارع وطخاظع شغ ظض طةاسئ تسغحعا المتاشزات المتاطئ

- حراء أضبر طظ - حراء أضبر طظ 10001000 طحروع حعرغًا شغ جثولئ طفدعتئ لطمسروصات الحعرغئ طحروع حعرغًا شغ جثولئ طفدعتئ لطمسروصات الحعرغئ
- تراجع أسثاد السصارات طظ جئامئر تاى ظعشمئر غآضث أن صرار تماغئ البروة ترطعط طظ ظعإ أطعال ذائطئ- تراجع أسثاد السصارات طظ جئامئر تاى ظعشمئر غآضث أن صرار تماغئ البروة ترطعط طظ ظعإ أطعال ذائطئ

رواتإ المعظفغظ ُتسابمر لثى «خطغفئ» المطّئسغظرواتإ المعظفغظ ُتسابمر لثى «خطغفئ» المطّئسغظ
إبراء طظ صعت الغمظغغظإبراء طظ صعت الغمظغغظ

مـــنـــطـــقـــيـــة غــــيــــر  شــــــروطــــــك  بـــــفـــــرض  رغــــبــــتــــك  بــــــالــــــنــــــار..  الــــلــــعــــب  عــــــن  ـــــــف  مـــنـــطـــقـــيـــةكُ غــــيــــر  شــــــروطــــــك  بـــــفـــــرض  رغــــبــــتــــك  بــــــالــــــنــــــار..  الــــلــــعــــب  عــــــن  ـــــــف  كُ الــــــســــــعــــــودي:  لــــلــــنــــظــــام  الــــــســــــعــــــودي: الـــنـــعـــيـــمـــي  لــــلــــنــــظــــام  الـــنـــعـــيـــمـــي 
الــــــــــحــــــــــصــــــــــار  اســــــــــــــــتــــــــــــــــمــــــــــــــــرار  مـــــــــــــــــع  لــــــــــلــــــــــتــــــــــعــــــــــامــــــــــل  خـــــــــــــــيـــــــــــــــار  مـــــــــــــــــن  أكـــــــــــــــثـــــــــــــــر  الــــــــــحــــــــــصــــــــــار لــــــــــــديــــــــــــنــــــــــــا  اســــــــــــــــتــــــــــــــــمــــــــــــــــرار  مـــــــــــــــــع  لــــــــــلــــــــــتــــــــــعــــــــــامــــــــــل  خـــــــــــــــيـــــــــــــــار  مـــــــــــــــــن  أكـــــــــــــــثـــــــــــــــر  لــــــــــــديــــــــــــنــــــــــــا  الـــــــــــــــــــرويـــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــان: الـــــــــــــــــــرويـــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــان: 
يـــطـــرح بـــمـــا  قــــبــــول  وال  يـــــــراوغ  والـــــعـــــدو  الـــمـــرتـــبـــات  عـــلـــى  أصـــــررنـــــا  الــــمــــحــــادثــــات  أخــــيــــر  يـــطـــرحخـــــالل  بـــمـــا  قــــبــــول  وال  يـــــــراوغ  والـــــعـــــدو  الـــمـــرتـــبـــات  عـــلـــى  أصـــــررنـــــا  الــــمــــحــــادثــــات  أخــــيــــر  خـــــالل  الــــمــــزجــــاجــــي: الــــمــــزجــــاجــــي: 
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شغما رئغُج المرتِجصئ السطغمغ غاخّثر صائمئ أسطى رواتإ الرؤجاء تعل السالط

جرغمٌئ جثغثٌة لةغح الظزام السسعدّي املةرم تتخث 4 جرتى
 : خسثة 

تتواصُل الجرائـُم اليومية التـي يرتكبها جيُش 

النظام السـعودّي املجرم بحـق املدنيني يف املناطق 

الحدودية، وسـط صمت دويل وأممي جعل النظاَم 

السعودّي وجيشه اإلجرامي يُوِغلون يف وحشيتهم 
االسـتهداف  حصيلـُة  بلغـت  َحيـُث  ودمويتهـم، 
السـعودّي عـىل منطقـة الرقـو بمديريـة منبـه 
الحدودية محافظة صعدة، صباح أمس السبت، 4 
إصابات، يف جريمة تأتي بعد أقلَّ من 24 سـاعة إىل 

جريمتني حصدت 14 شهيداً وجريحاً. 

وأَفاد مراسـل املسـرية، أمـس، بإصابـة ثالثة 
مواطنني ومهاجر إفريقي بنريان الجيش السعودّي 

يف منطقة الرقو بمديرية منبه. 
وتأتـي هـذه الجريمـة بعـد أن ارتكـب النظام 
والجمعـة  الخميـس  اليومـني  خـالل  السـعودّي 
املاضيـني، جريمتني متتاليتـني راح ضحيتهما 14 

شهيداً وجريحاً. 
وأمـام هكـذا جرائم يتأّكــد للجميـع أن األمم 
املتحـدة باتـت أحد العنـارص الفاعلة التـي يعتمد 
السـعودّي  األمريكـي  العـدوان  تحالـف  عليهـا 
اإلماراتـي كغطاء لإليغال يف اإلجرام وسـفك املزيد 

من الدماء. 

سمطغاُت ظعإ واجسئ تطاُل 
طؤات املتال الاةارغئ وحرضات 

الخراشئ يف سثن املتاّطئ

الحغت الترغجي: طآاطرٌة خارجغٌئ ضئرية 
تساعثُف الغمَظ وأطظه واجاصراره

 : طاابسات 
شـهدت مدينُة عدَن عملياِت نهب واسعة خالل األيّام املاضية، طالت مئات املحال 
التجارية ورشكات الرصافة، من قبل مرتِزقة االحتالل اإلماراتي، وذلك ضمن مخّطط 

ممنهج لنرش الفوىض باملحافظات املحتّلة. 
وأّكــدت مصـادُر حقوقية يف عدن املحتّلة، أمس السـبت، أن حـوايل 7 آالف محل 
تجـاري ما بني بقالة ورشكات رصافة ومطاعـم ومقاهي نت، تعرضت خالل الفرتة 
األخـرية للمداهمة والرسقة ونهب املحتويات، إضافة إىل فرض إتاوات بالقوة، عىل يد 

ميليشيا وعصابات ما يسمى االنتقايل التابع لالحتالل اإلماراتي. 
ويأتـي نُرش اإلحصائية املرعبة لعمليات النهب املنظمة يف عدن، تزامناً مع حمالت 
إلكرتونية أطلقها ناشـطون يف مواقع التواصل االجتماعي، للتنديد بالوضع الكارثي 
واملأساوي وحالة الفوىض التي تعيشها املدينة املحتّلة الواقعة تحت سيطرة مرتِزقة 

اإلمارات. 
وكان العديُد من التجار ورجال األعمال قد عربوا عن إدانتهم واسـتهجانهم، أمس 
األول، مـن تزايد فـرض الجبايات واإلتاوات غري القانونية التي تفرضها ميليشـيا ما 
يسـمى االنتقايل التابـع لالحتالل اإلماراتـي يف عدن، منها تحصيـل مبالغ كبرية من 

الرضائب ومنح سندات بمبالغ صغرية. 

املسرية: متابعات:
ُّ البارز عيل سـالم الحريزي، رئيس لجنة االعتصام السـلمي  أشـاَر الشـيُخ الَقبَيل

باملهرة، إىل وجود مؤامرٍة خارجية كبرية تستهدف اليمن وأمنه واستقراره. 
وأوضح الشـيخ الحريزي خالل اجتماعه، أمس، بقيادات وأعضاء لجنة االعتصام 
السـلمي يف مديرية قشـن باملهرة، أن التوّجـهـات األخرية لقـوات االحتالل يف ميناء 
قشن تؤّكـد خطورة املوقف وتستدعي توحيد الصف والكلمة إلفشالها، مبينًا أن هذه 
املديرية هي قلب املحافظة، ولن يتم السماح بتحويلها إىل ساحة مطامع لالحتالل. 

وبـنّي رئيُس لجنة االعتصام يف املهرة أن املؤامرَة كبريٌة وُمسـتمّرة عىل املحافظة، 
داعياً إىل تطوير العمل ومضاعفة الجهود من الجميع، ويف مقدمة ذلك تفعيل النشاط 
الجماهريي يف عموم مناطق ومديريات املهـرة لوأد املؤامرات واملخّططات الخارجية 
والحفـاظ عىل سـيادة املحافظة وأمنها واسـتقرارها، ُمضيفاً أن اسـرتاتيجية دول 
االحتالل واضحة وتميض يف خطوات متتابعة يف محاولة لفرض مطامعها ومساعيها 
الفوضوية.  وكشـف الحريزي عن مسـلحني مرتِزقة تم اسـتقداُمهم عىل متن سفن 
مـن املخاء إىل مينـاء املكال لنِرش الفـوىض وإدَخالها يف مسـتنقع االقتتـال الداخيل، 
مؤّكــداً اسـتمراَر لجنـة االعتصـام يف نضالهـا والدفاع عـن املحافظة بـكل الطرق 
والوسـائل املتاحة، وعدم السـماح بأية محاوالت لنقل الفـوىض إىل محافظة املهرة، 

مطالباً بخروِج كافة القوات األجنبية املحتّلة التي تواصل نهب الثروات اليمنية. 

ترضٌئ تتّررغٌئ تثسع أبظاَء سثن املتاّطئ إىل 
اقظافاضئ ضث تتالش السثوان

طتاشر سثن: البعرُة السارطُئ لطرد املتاّطني واملرتجصئ 
عغ السئغُض العتغُث لطظةاة باملعاذظني وتصعصعط

طظزمئ دولغئ: اجامراُر السثوان والتخار غثشُع الغمَظ إىل تخثُّر صائمئ الةعسى

 : طاابسات 
دعت حركـٌة تحّرريـٌة يف محافظـِة عدَن 
املحتّلـة، إىل االنتفاضـة ضـد تواُجـِد تحالف 

العدوان ومرتِزقته وأدواته وميليشياته. 
ودعـا بيـاٌن صـادٌر عـن «حركـة أبنـاء 
املحافظات الجنوبية األحرار»، أمس السبت، 
إىل الخروِج يف مظاهرات غاضبة اليوم األحد، 
يف عـدَن، لطـرِد قـوات االحتـالل السـعودّي 
اإلماراتي، ُمشرياً إىل مخّطط تحالف العدوان 
يف بسـط نفوذه والسـيطرة عىل جميع املدن 
دوليـة  أهـداف  ضمـن  املحتّلـة،  الجنوبيـة 

لتقسيم البالد ونهب ثرواته وخرياته. 
وحّث البيـان كافة أبناء املناطـق املحتّلة 
إىل رضورة وحـدة الكلمة ورص الصفوف يف 
سبيل مواجهة املحتّل األجنبي الجديد وطرده 
ووضع َحــّد للتدخالت الخارجية التي تمس 
أمـن اليمـن واسـتقراره، مؤّكــداً أن الوقت 
حان لتحرير البلد من الغزاة واملحتّلني، مبينًا 
أن املحتّل سريحل اليوم أَو غداً ما دام يف عدن 
وبقيـة املحافظـات الجنوبيـة رجـال أحرار 

يحملون هّم الوطن لبناء مسـتقبل ألجيالنا 
القادمة والعيش بكرامة وعزة. 
أن  البيـان  َوأََضــاَف 

مـع  اليـوم  املعركـة 
معركـة  هـي  االحتـالل 

أَو  نكـون  إمـا  وجـود، 
مجـال  وال  نكـون  ال 
التـي  للتسـويات 
النخاسـون  يسـوقها 

مشـّدًدا  الخـارج،  يف 
الثـوري  التصعيـد  عـىل 

بمظاهـرات  والخـروج 
بعدهـا  واالنتقـال  متواصلـة 

إىل العمـل الثـوري املنظم الشـامل 
لتوقيـف ُكــّل املصالـح الحيويـة لالحتالل 
الـذي ينهب الثروات الوطنيـة يف املحافظات 
الجنوبية والرشقية، وإيقاف العبث الحاصل 
واملحافظـات  بعـدن  الدولـة  مؤّسسـات  يف 

األُخرى املحتّلة. 
الجـدد  املحتّلـني  أن  إىل  البيـان  وأَشـاَر 
ومرتِزقتهـم عملوا عىل تركيع وتجويع أبناء 

املحافظات املحتّلة بشـكل عـام وحرمانهم 
من أبسط الحقوق املعيشية، وعملوا 
ا عـىل انهيـار العملـة  تدريجيّـٍ
بطبـع  وقامـوا  وإخفائهـا 
مؤمنة،  غري  نقدية  أوراق 
عـىل  انعكسـت  والتـي 
االقتصـاد  إضعـاف 
وارتفـاع  الوطنـي 
األسـعار وكذلـك نهـب 
الثـروات النفطيـة التي 
وقاموا  الشـعب  ملك  هي 
وعمـالء  ميليشـيا  بدعـم 
كيفمـا  يحركونهـم  مرتِزقـة 
مصالحهـم،  لحمايـة  يشـاؤون 
وجاؤوا بما يسمى مجلس رئايس ورشعنته 
مخّططاتهـم  تنفيـذ  لهـم  يتسـنى  كـي 
االسـتعمارية واحتاللهـم للجـزر واألرايض 
اليمنيـة ونهب الثـروة النفطيـة، منوًِّها إىل 
أن حيـاة املواطنني يف عـدن واملناطق املحتّلة 
أصبحت اليـوم يف جحيم والحياة املعيشـية 

ا ال يمكن السكوت عليها.  صعبة ِجـدٍّ

 : طاابسات 
أّكــد محافـُظ عـدن، طـارق سـّالم، أن 
املحافظـات املحتّلـة عـىل موعـد مـع ثورة 
وأدواتـه  العـدوان  قـوى  لدحـر  شـعبيّة 

اإلجرامية. 
وبحسب وكالة سبأ، فقد أوضح املحافظ 
سالم، أن الشعب اليمني لن يتحمل املزيد من 
املعانـاة بعدما تجـرع ويالت األلـم والجوع 
والفقر وضحى باملئات من أبنائه يف مواجهة 
العـدوان ومرتِزقتـه الذيـن يواصلـون نهب 

ثرواته وموارده. 
وأَشاَر إىل أن االحتالل السعودّي اإلماراتي 
اسـتخدم كافـة أشـكال العنـف والرتهيـب 
لتمرير مخّططاته اإلجراميـة يف املحافظات 
املحتّلة وقدم يف سـبيل ذلك الكثـري من أبناء 
تلـك املناطـق ككبـش فـداء دون أن يأخـذ 

باالعتبار أن الشـعب اليمني لم ولن يسـكت 
عـىل هـذا الوضع وسـيقتلع جـذور اإلجرام 
التي تمددت بدعم وتسـهيل من املحتّل طيلة 

ثمانية أعوام. 
ولفـت محافظ عدن إىل أن املحتّل اسـتغل 
معانـاة املواطنـني نتيجـة تـردي األوضـاع 
املعيشـية يف املحافظات املحتّلـة وما يتملكه 
من ترسـانة عسكرية إلرهاب الناس وبسط 
سـيطرته عـىل مختلـف القطاعـات املدنية 
والعسـكرية والخدمية ونهب ُكـّل عوائدها، 
إىل جانـب مـا يقـوم به مـن نهـب للثروات 
واملقـدرات الوطنيـة وتحويـل عائداتهـا إىل 
البنوك السـعوديّة واإلماراتية يف الوقت الذي 
يفتقر فيه املواطن اليمني ألبسط الحقوق. 

وثّمن عاليًا حالَة الوعي والغضب الشعبي 
تجـاه ممارسـات قـوى الغـزو واالحتـالل 
وأدواتها من الجماعـات اإلجرامية.. مؤّكـداً 
الوقـوف إىل جانـب ُكــّل الجهـود الوطنيـة 
املخلصـة يف مواجهـة االحتـالل واسـتعادة 

السيادة عىل كافة األرايض اليمنية. 

 : طاابسات 
أعلنت منظمٌة دوليٌة، أمس السبت، تصدُّر 
ـة بالـدول التي  اليمـن قائمـة جديـدة َخاصَّ
تواجه شـبح املجاعة يف العالـم، وذلك تزامناً 
مـع إدراج األمم املتحدة اليمـن الذي يتعرَُّض 
للعـدوان والحصار امُلسـتمرِّ منذ 8 سـنوات، 
عىل رأِس قائمة الدول املترضرة بفعِل انعداِم 

األمن الغذائي. 
وأَشـاَرت منظمُة إنقاذ الطفولة يف تحليل 
خاص بالـدول التـي تعاني من سـوء تغذية 
حـول العالـم، إىل أن اليمـَن من أكثـر البلدان 
يف العالـم التي تعاني سـوَء تغذيـة، مبينة أن 
َل املصابني ارتفـع هذا العـام 2022 إىل  معـدَّ
نحو 6 ماليني شخص وبمعدل 66 % مقارنة 

بالعامني املاضيني. 
وكان تحليل أممي نرش يف سـبتمرب املايض 
ـع معانـاة نحـو 17 مليون شـخص من  توقَّ
انعدام األمن الغذائي يف اليمن، جراء استمرار 
العـدوان والحصار الـربي والبحري والجوي، 
كمـا أن هـذه التقاريـر تأتـي وسـط أزمـة 
إنسـانية تعصف باليمن مـع ارتفاع معدالت 
الفقر واملجاعة وسياسة اإلفقار التي تتبعها 

دول العدوان ضد الشعب اليمني. 
َر املرتِزق رشـاد  وعىل املشـهد اآلخر، تصدَّ
العليمـي، رئيس ما يسـمى املجلس الرئايس، 
املشـكل من قبل تحالف العدوان قائمة دولية 

ة بأعىل رواتب الرؤساء حول العالم.  َخاصَّ
وأَفـادت وسـائل إعالم، أمس السـبت، أن 
املرتـِزَق العليمي َحـّل يف املرتبة الثانية براتب 
وصـل إىل مليون وِمئة وسـتون ألف دوالر، يف 

حني َحــّل رئيس سـنغافورة يف املرتبة األوىل 
براتب مليون وستِمئة ألف دوالر، لكن الفارق 
بني املرتـِزق العليمي والرئيس السـنغافوري 
يتمثـل بفارق نصيب الفـرد يف الناتج املحيل، 
َحيـُث وصـل يف سـنغافورة إىل 86 ألف دوالر 

مقارنة بأقل من 300 دوالر يف اليمن. 
وبحسـب املصـادر، َفـإنَّ رئيـس املرتِزقة 
العليمـي املتورط بجرائم فسـاد كـربى، يعد 
واحداً من اثنني رؤسـاء عـرب تعاني بالدهم 
مـن أزمات اقتصاديـة ومجاعة وفقر مدقع، 
وردت أسـماؤهم ضمن القائمة ألكرب رواتب 
عـرشة رؤسـاء، األمـر الـذي يكشـف الوجه 
الحقيقـي للمرتِزقـة والعمـالء والخونة عىل 
وجوعاً  حسـاب ماليني اليمنيني األشـد فقراً 
عىل مسـتوى العالم ضمـن إحصائيات األمم 

املتحدة. 
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 : خاص 
َجــــدََّدت صنعـاُء التأكيـَد عـىل ثبـات 
موقفها التفاويض بشـأن متطلبات التهدئة 
والسالم الفعيل واستحالِة الُقبوِل بمراوغات 
األمريكـي  العـدوان  تحالـف  ومنـاورات 
السـعودّي اإلماراتـي ورعاتـه وتصوراتهم 
الخاطئـة وغري املنصفـة، كمـا أّكـدت عىل 
امتالِكهـا العديَد مـن الخيارات العسـكرية 
للتعاطي مع تعنت األعـداء وإرصارهم عىل 
مواصلة الحصار واسـتمرار حالة الال حرب 

والال سلم. 
وقال عضو املجلس السيايس األعىل محمد 
صالـح النعيمـي إن: «رغبـة السـعوديّة يف 
إنهاء الحرب برشوطها تبقى ُمَجـّرد أُمنيات 
تجاوزها املنطق والواقع القائم والتأريخ». 

ويسـعى النظـاُم السـعودّي ومـن ورائه 
الواليـات املتحـدة لتمريـِر صفقـات تحمل 
عـىل  تنطـوي  لكنهـا  شـعارات «السـالم» 
استمرار العدوان والحصار وإبقاء البلد تحت 
الهيمنـة والَوصايـة، لكـن القيـادة اليمنية 
أّكـدت أكثر من مرة استحالَة القبول بذلك. 

«عـىل  أن  للمسـرية  النعيمـي  َوأََضــاَف 
النظام السـعودّي أن يُكفَّ عن اللعب بالنار، 
والتسليم بكون الشعب اليمني فرض واقعاً 
يختلـف عمـا كان معهوداً قبل ثـورة الـ٢١ 

سبتمرب». 
وأّكــد أن «الحقـوق لـن تهمـل وسـيتم 

انتزاعها سلماً أَو حرباً». 
ُك صنعاُء بموقفها املتمثل برضورة  وتتمسَّ
رصف رواتـب كافـة املوظفني مـن إيرادات 
النفـط والغاز، ورفـع الحصار عـن املوانئ 
لتجديـد  رضوريـة  كخطـوات  واملطـارات، 
الُهدنـة والتوّجـه نحو سـالم فعيل سـقُفه 
إنهـاُء الحرب واالحتالل ودفـع التعويضات 

واحرتام سيادة واستقالل اليمن. 
لكن الوالياِت املتحدة األمريكية تدفُع بدول 
العدوان إلعاقة ُكـّل الفرص املتاحة للوصول 
إىل تفاهمـات حقيقية؛ بغرض الحفاظ عىل 

مصالحها ومطامعها يف اليمن واملنطقة. 
يف السـياق نفسـه، أّكــد نائـب رئيـس 
الوزراء لشؤون الدفاع واألمن الفريق الركن 
جالل الرويشان للمسـرية أن الوفد الُعماني 

حمل رسائَل مهمة من جانب صنعاء، داعياً 
تحالـف العدوان إىل فهـم وإدراك ماهية تلك 

الرسائل. 
َوأََضــاَف الرويشـان أن «املوقف الوطني 
واضـح وال يحتـاج إىل مفاوضـات رسية أَو 
إخفاء ما أعلـن عنه» مؤّكـداً أن صنعاء مع 
السـالم العادل الـذي يحفظ لليمـن حريته 

واستقالله. 
إنسـانية  صنعـاء  مطالـب  أن  وأوضـح 
ورفـع  الحـرب  بوقـف  تتعلـق  ومرشوعـة 
الحصـار وخروج األجانب مـن اليمن ورفع 

املعاناة عن الشعب اليمني. 
والسياسـية  الثوريـة  القيـادُة  وأّكــدت 
للوفد العماني استحالَة الرتاُجِع عن مطالب 
واسـتحقاقات الشـعب اليمني، كما حّملته 
رسـالَة تحذيـر مفادهـا أن أيـة خطـوات 
تصعيديـة من جانـب تحالف العـدوان عىل 
املسـتوى االقتصادي أَو العسكري، ستؤدي 

إىل قلب الطاولة. 
واعترب محللون أن تأكيدات القيادة للوفد 
العماني تشـكل رسائل واضحة بإغالق باب 
املماطلة واملراوغة ومحاوالت كسب الوقت، 
وهـو مـا يعني أن عـدم اتِّخاذ قـرار واضح 

بتلبيـة مطالب الشـعب اليمني سـيؤدي إىل 
انطالق انتهاء مسـار التهدئة وبداية مرحلة 

تصعيد جديدة. 
وبهـذا الخصـوص، أّكــد نائـب رئيـس 
الوزراء لشـؤون الدفاع واألمـن أن «صنعاء 
لديها أكثـر من خيار للتعامل مع اسـتمرار 
الحصـار االقتصـادي واسـتمرار حالـة الال 

حرب والال سالم». 
عـىل  املسـلحة  «القـوات  أن:  َوأََضــاَف 
جهوزية تامة وتمتلك الخيارات العسـكرية 

والعدّو ملس ذلك يف أكثر من موقف».
وأّكــدت صنعـاء خـالل األيّـام القليلـة 
املاضيـة أن عواقـب رفض تحالـف العدوان 
عـىل  وإرصاره  اليمنـي  الشـعب  ملطالـب 
املماطلـة واملراوغة سـتكون وخيمـة، وأن 
املرحلة القادمة سـتكون مليئـة بمفاجآت 
وخطـوات ردع ليسـت يف حسـبان تحالـف 

العدوان ورعاته. 
وكان وزيُر الدفاع قد أّكـد يف وقت سـابق 
أن األولويـَة يف املرحلـة القادمـة سـتكون 
لحماية األمن البحري وفرض السـيادة عىل 
امليـاه اإلقليميـة اليمنيـة وحمايـة خطوط 

املالحة الدولية من انتهاكات دول العدوان. 

وأَشـاَر عضـو الوفـد الوطنـي املفاوض 
ـام إىل أن تحالَف  عبـُد امللك العجـري قبل أَيـَّ
العـدوان أمـام فرصٍة أخرية لتلبيـِة مطالب 
الشـعب اليمنـي، مؤّكــداً أن تفويـَت هذه 
الفرصة سـيؤّدي إىل انطـالق معركة وطنية 
شـاملة النتزاع الحقـوق و»اقتـالع رؤوس 

العدّو ومرتِزقته». 
مـن جانبـه، أّكــد وزيـُر الدولـة عضـو 
مجلس الـوزراء، الدكتور حميـد املزجاجي 
للمسـرية، أن «تحالف العدوان ما زال يراوغ 
وهو يريد أن يخُرَج من هذا املأِزق لكنه يريد 
ذلك بطريقته غري املنصفة لشـعبنا والتي ال 

يمكن القبول بها». 
واضحـة  اليمنيـني  «مطالـُب  وأضـاف: 
ومحقـة وعلـة األعداء إعادة أموال الشـعب 
من عائـدات ثرواته لصالـح رصف املرتبات 

وال نريد منهم أن يتصدقوا علينا». 
ويحـاول تحالـُف العـدوان االلتفاَف عىل 
مطلـب رصف املرتبـات من خـالل محاولة 
فصِلـه عن ِملف إيـرادات النفـط والغاز، أَو 
تقديـم مقرتحات السـتبعاد جـزٍء كبري من 
موظفـي الدولـة، وهـي مسـاع مكشـوفة 
إلبقـاء املجـال مفتوحاً أمام اسـتمرار نهب 
الثروات الوطنية، واسـتخدامها كأَداة نفوذ 

وسالح حرب. 
أن  املزجاجـي  أوضـح  السـياق  هـذا  ويف 
«مسـألة رصف الرواتب مـن ميناء الحديدة 
غـريُ منطقية؛ ألَنَّ إيـراداِت مينـاء الحديدة 
جزٌء يسـري من العائـدات وال يتعدى ٧ ٪ من 
العائـدات التي كانـت تـرصف للرواتب من 

الغاز والنفط اليمني». 
َوأََضــاَف أّن «٩٠ ٪ مـن العائـدات مـع 
تحالـف العدوان األمريكي السـعودّي وتورَّد 
إىل البنـك األهيل يف جدة» ُمشـرياً إىل أن «نقل 
البنـك املركزي إىل عدن كان قـراراً خاطئاً له 
تبعاتُـه الكارثية ورغم ذلـك فهم لم يلتزموا 

برصف املرتبات لجميع املوظفني». 
وأّكـد املزجاجـي أن صنعاء أّرصت خالل 
املحادثات األخـرية عىل أن تُـَرصَف مرتبات 
جميـع املوظفني من عائـدات النفط والغاز 
إىل جانب رفع الحصار عن املطارات واملوانئ 
وخـروج املحتـّل األجنبي من اليمن بشـكل 

كامل. 

تقارير

خظساُء تآّضـُث بئاَت املعصش العذظغ وتتّثر طظ 
سعاصإ اجامرار تالئ «الق ترب والق جطط»

الظسغمغ: رغئُئ الســسعدّغئ شغ شرض حــروذعا غغُر طظطصغئ وسطغعا الاعصُش سظ الطسإ بالظار
الروغحــان: سطــى الســثّو أن غاساذــى بإغةابغــٍئ طع الرجــائض الاــغ تمطعا العشــُث الُسماظغ 
المججاجــغ: تتالــُش الســثوان ق زال غــراوُغ وق غمضــظ الصئــعُل بمــا غطرتــه 

السثّو غآّضـُث إخراَره سطى طعاخطئ التخار وغتاةُج أربع جفظ وصعد 
 : خاص 

قالـت رشكـة النفـط اليمنيـُة: إن تحالُـَف العدوان 
األمريكـي السـعودّي اإلماراتـي أقـدم الجمعـة، عـىل 
احتجاز أربع سفن وقود، ومنعها من الوصول إىل ميناء 
ُ عن إرصاٍر واضٍح عىل مواصلة  الحديدة، يف خطوة تعربِّ
الحصار اإلجرامي املفروض عىل البلد واستخدام حقوق 

الشعب اليمني كأوراق ابتزاز. 
وأوضح املتحدث باسـم الرشكة، عصـام املتوكل، أن 
قـوى العدوان احتجزت ُكـالٍّ من سـفينة البنزين «يس 
أدور» وسـفينة املـازوت «جولـف ايتـوز» وسـفينتي 

الديـزل «خديجـة» و»سـريين» بالرغم مـن خضوعها 
للتفتيش القرسي يف جيبوتي. 

وحّمل املتوكل قوى العدوان املسـؤولية عن األرضار 
والتداعيات املرتتبة عىل احتجاز السفن. 

وتأتي هذه الخطوُة يف ظل تأكيد صنعاء عىل رضورة 
رفع الحصار كخطوة أََساسية لتجديد الُهدنة والتوّجـه 
نحـو سـالم فعيل، وهـو ما يعنـي أن تحالـف العدوان 

ورعاته ال زالوا مرصين عىل موقفهم العدواني. 
وتحاول قـوى العدوان الضغط عـىل صنعاء للقبول 
باسـتمرار الحصار واسـتخدام سـفن الوقود كأوراق 

ضغط وابتزاز ضد الشعب اليمني. 
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 : خاص
تلـو اآلخر تتفّىش فضائُح الفسـاد  يوماً 
والنهـب الـذي يمارُسـه مرتِزقـُة العـدوان 
األمريكـي السـعودّي اإلماراتـي، يف الوقـت 
الـذي يكابـد فيـه اليمنيون شـماالً وجنوباً 
معاناًة إنسـانيًة متصاعـدًة بتصاعد النهب 
واملصـادرة للثروات النفطيـة والغازية التي 
هي ملك لكل اليمنيني، ويحتكرها مجموعة 
قليلـة مـن اللصـوص العاملني عـىل خدمة 

الخارج وأهدافه االحتاللية االستعمارية. 
ويف جديـد الفضائح التي هـي نتيجة ما 
يمارسـه تحالـف العـدوان ومرتِزقتـه من 
نهب للثروات وحرمان للشـعب من حقوقه 
املرشوعة والعادلة، كشـف معهـُد اإلحصاء 
الرتكـي مقـداِر عقـارات املرتِزقـة التي تم 
رشاؤهـا يف تركيا خالل ٩ أشـهر مـن العام 
٢٠٢٢م، ليتبـني للجميـع أين الجيـوُب التي 
تصـب إليهـا رواتـُب اليمنيـني وحقوقهـم 

وثرواتهم املنهوبة. 
وحسـَب املعهِد اإلحصاء الرتكي بلغ عدُد 
العقارات لقيادات مرتِزقة العدوان اليمنيني 
خالل هـذه الفرتة فقط قرابـة ١٠٥٨ منزالً 
مـن هذا العـام، فيمـا توضح وثائـُق مرَكز 
اإلحصـاء الرتكـي أن رشاَء البيـوت يف تركيا 
مـن قبل اليمنيني «املرتِزقـة» يف القائمة ١٣ 
لشـهر يناير بعـدد (٨٣ عقاراً)، يف حني جاء 
ترتيُب املرتِزقة يف شهر فرباير من العام ذاته 

يف املرتبة الثامنة بعدد (١٤١ عقاراً). 
معهـُد  يكشـُف  اإلحصائيـة،  ذات  ويف 
اإلحصاء الرتكي أن عقاراِت املرتِزقة يف شهر 
مارس من العـام ٢٠٢٢ بلغت (١٥٢ عقاراً) 
ليحتلـوا املرَكـَز التاسـَع عىل قائمـة ترتيب 
األجانـب األكثـَر رشاًء للعقـارات يف تركيـا، 
فيما احتـل املرتِزقـة ذاتُهم املرتبـَة الثامنة 
بعـدد (١٦٤ عقـاراً)، ليؤكِّــَد هذا التشـابُُه 
يف األرقـام أن هنـاك مجموعـًة مـن قيادات 
عىل أموال منهوبة شهرياً  املرتِزقة تستحوذُ 
وتقوم برشاء عقـارات يف تركيا وفق جدولة 
زمنية وحسـابية تتواءُم مـع حجم األموال 

املنهوبة بصورة شهرية. 
ويف السـياق، تكشـُف إحصائيـاُت املعهد 
الرتكي أن املرتِزقة اشـرتوا خالل شهر مايو 
٢٠٢٢م (١٤٠ عقـاراً) وبهـا احتلـوا املرتبة 
العـارشة يف قائمـة األجانـب األكثـر رشاًء 
للعقارات الرتكية، فيما بلغت يف شهر يونيو 

(٢٢٢ عقاراً) واحتلوا بها املرتبة التاسعة. 
أما يف شـهر يوليو فقد شـهدت عقاراُت 
املرتِزقـة تراُجعـاً َكبرياً بواقـع (٣٩ منزالً)، 
وارتفعت يف أغسُطس إىل ٦١ منزالً ويف شهر 

نوفمرب ٥٦ منزالً. 
وبما أن املعهَد الرتكي لم يبني إحصائياِت 
املرتِزقة لشـهَري سـبتمرب وأُكتوبر –وهما 
الشـهران اللذان شـهدا عمليـاٍت رادعًة عىل 
مسـار حمايـة الثـروة – َفـإنَّ مـن املؤّكـد 
أن قيـاداِت املرتِزقـة تقـوُم بنهـب ما تبقى 
مـن املنهـوب املرحـل إىل البنوك السـعوديّة 
واإلماراتية، لتقوَم برشاِء العقارات يف تركيا؛ 
كونهـا الحاضنـَة األبـرَز لقيـادات مرتِزقة 
ُ اإلحصـاُء الرتكي  «اإلصـالح»، َحيـُث يبـنيِّ
أن قائمـَة االسـتثمار العقـاري للمرتِزقـة 
اليمنيني تدّرجت من املرتبة الثامنة عامليٍّا إىل 
وصَل إىل  طفيفاً  التاسعة، وشـهدت تراُجعاً 
املرتبة الثامنة عرشة خالل األشـهر األخرية 
مـن هذا العام، مـا يُظِهُر فاعليـَة وأثَر منع 
القـوات الجوية اليمنية ملنع اسـتمرار نهب 

الثـروات النفطيـة اليمنيـة. 
إىل ذلـك، ذكـر موقـُع «املنتصـف» املوايل 
للعـدوان أن عـدَد العقـارات الرتكيـة التـي 
اشـرتاها اليمنيـون ارتفـع بشـكل كبري يف 
السـنوات األخـرية، وأن اليمنيـني –قاِصـداً 
املرتِزقـة– احتلـوا املرتبـَة الثانيـة عرشة يف 
قائمـة الجنسـيات األجنبيـة األكثـر رشاًء 

للعقارات الرتكية. 
َوأََضـاَف املوقُع اإللكرتوني املوايل للعدوان 
والحصار أن اسـتثمارات املرتِزقـة يف تركيا 
تتنـوع ما بني شـقق وفلل ومحـالَّ تجاريٍة 
ومخـاِزَن وفنـادَق ومبـاٍن وأراٍض ومزارَع 
وغريهـا من العقارات الرتكيـة األُخرى، ولم 
يقترص النهُب فقط عىل رشاء املنازل فقط، 
وهو األمر الـذي يؤّكـُد أنَّ قيـادات املرتِزقة 
تماِرُس اإلثراَء غريَ املرشوع عرب نهب موارد 

الشعب وحقوقه. 
وذكـر املوقُع املوايل للعـدوان أنه نقل عن 
دبلومايس مرتِزق يف تركيا قوله: إنَّ أكثر من 
٣٠٠ رجل أعمال ومستثمر يمني يتواجدون 
يف تركيا، وإن النهَج األوَل لالستثمار من قبل 
امُلسـتثمرين اليمنيني يرتكَُّز عـىل العقارات 
الرتكيـة، ُخُصوصـاً تلـك املتواجـدة داخـل 

املجمعات السكنية الحديثة. 
وأَشـاَر «امُلنتصـف» إىل أن النهـَج الثاني 
يف  االسـتثماُر  هـو  املرتِزقـة  للمسـتثمرين 
الثـروة الحيوانية يليها االسـترياُد والتصدير 
يتوّجــه  وبعدهـا  والخليـج،  أُوُروبـا  إىل 
امُلستثمرون املرتِزقُة نحو املطاعم واملقاهي 
واملحـالت التجاريـة، وهنـا نعيـُد التذكـريَ 
بعدد املطاعم التي اشـرتاها املرتـِزُق حمود 
املخاليف واملرتِزق حميد األحمر وغريهما من 

املرتِزقة. 
وتابع املوقُع نقالً عن تقرير تركي رسمي 
أن تملُّـَك املرتِزقة اليمنيني للعقارات الرتكية 
ارتفـع بنسـبة ٥٣٦ ٪ يف األشـهر التسـعة 
األوىل من العام ٢٠١٩ قياسـاً بالعام ٢٠١٥، 
وأن إجمـايل عـدد العقـارات التي اشـرتاها 
األجانـُب يف العـام ٢٠١٥ كان ٣٢ ألفاً و٢٦٨ 
عقاراً كانت حصُة املرتِزقة منها ٢٣١ عقاراً 
لريتفَع هذا الرقُم يف األشـهر التسـعة األوىل 

من العام ٢٠١٩ ويصل إىل ١٠٨٠ عقاراً. 
وأّكـد املوقُع أَيْـضاً أنه؛ بَسبِب التطورات 
األخرية تجاوز عدد العقارات التي اشـرتاها 

اليمنيـون يف تركيـا ٢٢٠٠ عقـار. 
ومع هـذه األرقـام تشـري املعطيـاُت إىل 
اسـتمرار تملُّـك املرتِزقة للعقـارات الرتكية 
املرتِزقـة  سـيطرُة  هـا  أهمُّ أسـباب،  لعـدة 

والنفطيـة،  الغازيـة  الثـورة  مـوارد  عـىل 
واستحواذُهم عىل إيرادات املوانئ واملطارات، 
وغريهـا مـن مصـادر اإليـرادات التـي تُدرُّ 

بمئات املليارات من الرياالت. 
وتأتـي هـذه اإلحصائيـاُت بالتزاُمِن مع 
إعـالن حكومـة املرتِزقـة ملوازنتهـم للعام 
املنرصم، َحيـُث تجاوزت ثالثـَة تريليونات 
ريـال، وهـو يسـاوي ثالثَة أضعـاف املبلغ 
صـاً كموازنـة يف فرتة ما  الـذي كان مخصَّ
قبـل العام ٢٠١٤، ومع هذه املقارنة يتضُح 
للجميع أن حكومـة املرتِزقة تماِرُس أعظَم 
جرائـم نهب ومصـاَدرة حقـوق يف التاريخ 
اليمنـي، وهـو األمـُر الـذي يجعـُل الخياَر 
الوحيـَد لحماية الحقوق واسـتعادتها هو 
الردع الحاسـم الكفيل باسـتعادِة ُكـلِّ ذي 

ه.  حق َحقَّ

أخبار

العالقات العامة والتوزيع:
تلفون:01314024 – 776179558

مديرا التحرير:
محمد عيل الباشا
أحمد داوود

سكرتري التحرير:
نوح جالس

املقاالت املنشورة يف الصحيفة 
تعرب عن رأي كاتبها وال تعرب 
بالرضورة عن رأي الصحيفة العنوان: صنعاء – شارع املطار- جوار 

محالت الجوبي  -  عمارة منازل السعداء- 

21@ .  77511179901314024

ختغفئ «المسغرة» تسطُِّط الدعَء سطى إتخائغات المسعث الارضغ الثي ضحش طماطضات الثعظئ شغ ترضغا خقل 2022م

املرتِجصئ غحغثون برواتعط الترام يف ترضغا وطفسعل صرار 
طظع الظعإ غزعر سطى اإلتخائغات الرتضغئ الرجمغئ

اجابماراٌت تاظّعع شغ السصارات والحرضات والمجارع والمخاظع شغ ظض طةاسئ تسغُحعا المتاشزاُت المتاّطئ
ثة حعرغًا تآّضـث جثولَئ المظععبات الحعرغئ وتثخغخعا لقبراء غغر المحروع حراُء سصارات وحرضات بأرصام طعتَّ
اظتثار أسثاد السصارات طظث جئامئر وتاى ظعشمئر غآّضـث أن صرار تماغئ البروة ترم المرتِجصئ طظ أطعال ذائطئ 
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 : أغمظ صائث 
يستقبُل اليمنيون السنَة الجديدَة ٢٠٢٣، 
بقلوٍب مكلومة، وجروٍح ال تندمل، فجرائُم 
العـدوان األمريكي السـعودّي قـد أدخلت 
الُحـْزَن إىل ُكـلِّ منزل، والحصاُر امُلسـتمرُّ 
إىل يومنا هذا ال يزاُل ينهك اليمنيني ويؤرُِّق 

معيشتَهم. 
ومهما طالت األيّاُم وتعاظمت األحداُث، 
َفـإنَّ جرائَم العدوان لن تسـُقَط بالتقادم، 
َوال يمكُن نسيانُها، وسـتبقى وصمَة عار 
عـىل جبني مرتكبيهـا، وال سـيَّما ما لحق 
باألطفـال باليمـن، مـن مـآٍس وجـروح 
وقتل وتنكيل، وأوجاع ال تزال ُمسـتمّرة إىل 
يومنـا، َحيُث لم يرأف العدوان بهم، وتعمد 
لكل  اسـتهدافهم بكل وحشـية، منتهـكاً 
واإلنسـانية،  الدولية  واألعـراف  القوانـني 
بطريقـة أراد من خاللها القضاء عىل ُكـّل 
ما هو يمني سواٌء أكان َكبرياً أَو صغرياً أَو 

مسناً، رجالً كان أَو امرأة. 
لتعدد الجرائـم وعدم القدرة عىل  ونظراً 
حرصهـا وهي كثرية وارتكبت عىل مدى ٨ 
سنوات مضت، فقد رأينا أن نحرص جرائم 
العدوان بحق الطفولة خالل شهر ديسمرب 
مـن ُكـّل عام وملدة ٨ سـنوات، وقد اتضح 
لنا هول ما ارتكبه العدوان من مآٍس بحق 
الطفولـة، وهـي إحصائيـة تم االسـتناد 
عليها بناء عىل املعلومات التي وثقها مركز 
عني اإلنسانية للحقوق والتنمية، يف كتابه 

«قصف الطفولة» الذي صدر قبل أشهر. 
 

اجاعثاف طتطئ وصعد باسج
يف شهر ديسمرب من العام ٢٠١٥م، أقدم 
طـريان العـدوان األمريكـي السـعودّي يف 
يوم األحد، يف الثالث عرش من الشـهر عىل 
شن غارة جوية، اسـتهدفت محطة وقود 
ومنزل مالـك املحطة بمنطقة ذي سـامر 
بمديرية حيفان، ما أسـفر عن استشـهاد 
١٠ مدنيـني بينهم ٨ أطفـال وامرأتني، من 
أرسة واحـدة وإصابة بقيـة األرسة البالغ 
عددهـا ٨ وتدمـري املنزل ومحطـة الوقود 

واحرتاقها. 
وتسـببت تلـك الغـارُة الغـادرة يف قتـل 
األطفـال وتقطيع أجسـادهم وهم الطفل 
يحيى محمد أسعد البالغ من العمر خمسة 
عرش عامـاً، والطفلة نزيهـة محمد أحمد 
أسـعد البالغة من العمر أربعة عرش عاماً، 
والطفلـة نجالء فؤاد محمد أسـعد البالغة 
من العمر أحد عرش ربيعاً، والطفلة نعائم 
فهـد محمـد أحمـد أسـعد يف الثامنـة من 
عمرهـا، والطفلة عبري فهـد محمد أحمد 
أسعد يف السـابعة من العمر، والطفلة نور 
فهـد محمـد أحمد أسـعد يف العـارشة من 
عمرهـا، والطفل محمـد فهد محمد أحمد 
أسـعد وهو يف الثالثة من عمـره، فلم يراِع 
العـدوان تلك األعمار، ولم يحفظ حقهم يف 

العيش كبقية أطفال العالم. 
ويف اليوم نفسـه من الشهر ذاته والعام، 
واصل طـريان العدوان الغاشـم بحثه عن 
ضحايا جدد كـي يبيدهم، ويضعهم تحت 
الـركام، وبالتحديـد عند السـاعة الرابعة 
عـرصاً، َحيـُث شـن سـت غـارات جوية، 
مستهدفاً منازل وأحياء املدنيني بقرية غزة 
بمنطقـة «الحجاورة» بمديرية حرض، ما 
أَدَّى إىل استشـهاد ١٢ مدنياً بينهم ٣ نساء 
و٢ أطفـال وإصابـة ٢٥ آخريـن بينهم ٤ 
أطفال و٥ نسـاء وتمدير ٩ منازل وترضر 

١٠ منازل مجاورة. 
 

اجاعثاف تغ الحعثاء بالتثغثة

ويف مسـاء يـوم األحـد، عنـد السـاعة 
-٢٠-١٢ بتاريـخ  والنصـف  العـارشة 

٢٠١٥م استهدف طريان العدوان األمريكي 
السعودّي بـ ٣ غارات منازل املدنيني يف حي 
الشـهداء السـكنية بمديرية الحايل وسط 
مدينة الحديـدة، والتي أَدَّت إىل استشـهاد 
٧ مدنيـني بينهـم ٣ أطفـال، وأُصيـب ١٠ 

آخرون بينهم طفل وامرأة. 
تلـك الغـارات الثـالث الحاقـدة حصدت 
أرواح األطفـال وهم الطفلـة ريناد محمد 
قائد والتي لم يتجاوز عمرها ثالثة أعوام، 
والطفلـة نهاد عـيل عبداللـه ذات األربعة 
أشـهر مـن العمـر، والطفـل إبراهيم عيل 
عبداللـه وعمره خمس سـنوات، وجرحت 
الطفلة سـمية حميد الوصابي البالغة من 
العمر ستة عرش عاماً، يف جريمة لم تَحّرك 
العالـم الصامـت، الـذي لـم يتسـاءل عن 
الذنـب الذي اقرتفه هـؤالء األطفال، والتي 
أَدَّت إىل سـلب أرواحهم بطريقة وحشـية، 
عكسـت مدى حقـد املجرم السـفاح قاتل 

أطفال اليمن. 
 

اجاعثاف تارة بأطاظئ الساخمئ
ويتواصـل اإلجرام األمريكي السـعودّي 
بحق اليمنيني ويف مقدمتهم األطفال، ففي 
شـهر ديسمرب سنة ٢٠١٥، واصل العدوان 
والحـارات  لألحيـاء  اسـتهدافه  القاتـل 
السـاعة  تمـام  ويف  اآلهلـة،  السـكنية 
السـابعة والنصف من مسـاء يوم االثنني، 

يف الثامـن والعرشين من شـهر ديسـمرب 
شـن طـريان العـدّو األمريكي السـعودّي 
غـارة جوية اسـتهدفت وبصـورة عمدية 
ومبـارشة األعيان املدنيـة وقتل املدنيني يف 
حارة الحضـن بمنطقة جدر بمديرية بني 
الحارث ممـا أَدَّى إىل استشـهاد ٣ مدنيني 
بينهم طفل، وإصابـة ١٧ مدنياً بينهم ١١ 

طفالً و٥ نساء. 
 

اجاعثاف طظجل املعاذظ سثظان 
الحمريي

مجازر  ويف العام ٢٠١٦م شـهد أَيْـضـاً 
وحشـية للعدوان الغاشـم، ففي السـاعة 
الواحـدة من ليـل يـوم السـبت، يف الرابع 
والعرشين من ديسـمرب اسـتهدف طريان 
العدوان األمريكي السعودّي منزل/ عدنان 
عيل مسعد الشمريي الكائن يف قرية املتلوي 
التابعة لقريـة وادي الحصن عزلة العاقبة 
السـفىل بمديرية فرع العديـن بمحافظة 
إب، ودّمـره الطريان عىل رؤوس سـاكنيه، 
َحيـُث كان أهايل قرية املتلـوي نياماً آنذاك 
وقد سـوي املنزل بـاألرض وقطفت أعمار 
سـبعة أشـخاص (سـتة أطفال وأمهم)، 
حينها لم يسـتوعب سـكان قريـة املتلوي 
بمديريـة فـرع العديـن مـا حـدث لهـذه 
األرسة، فقـد كان َوْقُع الغـارات عليهم يف 

ع.  هذه املنطقة مذهالً وغريَ متوقَّ
اختلطـت  فقـد  السـتة  األطفـاُل  أمـا 
أعضائهـم ودمائهـم ببقايا أثـاث منزلهم 
املدّمــر، وهم الطفلة وسـيلة عدنان عيل 
مسـعد الشـمريي البالغـة مـن العمـر ٨ 
أعـوام، والطفـل عبد الحافـظ عدنان عيل 
مسعد الشمريي البالغ من العمر ٧ أعوام، 
والطفل مدير عدنان عيل مسعد الشمريي 
البالغ من العمـر ٦ أعوام، والطفلة مديرة 
عدنـان عيل مسـعد الشـمريي البالغة من 
العمـر ٥ أعـوام، والطفلـة منـرية عدنان 
عيل مسـعد الشـمريي ذات العـام الواحد، 
والطفلة نسيم نعمان عيل مسعد الشمريي 
ذات ثمانيـة عـرش ربيعـاً، وجميعهم من 

أرسة واحدة. 

تقرير 

طةازر وتحغئ ق تُشافر..
جرائُط السثوان بتص الطفعلئ شغ حعر دغسمئر خقل 8 جظعات.. 
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استهداف منازل آل جسار بصعدة

شـهر  مـن  م   ٢٠١٧ العـام  بدايـة  ويف 
ديسـمرب وهو من أعوام العدوان الغاشـم 
الذي شـهد مجازر بشـعة بحـق األطفال 
واملدنيـني األبريـاء، وهـي سـنوات أَيْـضاً 
توثـق التاريـخ األسـود للعـدو وصورتـه 
الحقيقيـة التي يحاول تلميع نفسـه أمام 
العالـم فيمـا أن هـذه الجرائـم الدمويـة 
تفضحه وتكشفه عىل حقيقته وبصورته 

الواضحة عىل الواقع. 
حيـُث كان هنـاك ثالثـة منـازل مدنية 
يسـكنها املواطـن مجاهد جسـار وعوائل 
أبنائه «نارص» و»عبد العالم»، اسـتهدفها 
طـريان تحالف العـدوان األمريكـي بأربع 
مسـاء  السادسـة  السـاعة  عنـد  غـارات 
أثنـاء  ٢-١٢-٢٠١٧م،  املوافـق  السـبت، 
تواجـد األطفال والنسـاء يف املنـازل، َحيُث 
شن الطريان غارتني استهدفتا منزل نارص 
مجاهـد جسـار وغـارة اسـتهدفت منزل 
والـده املجاور لـه، أما الغـارة الرابعة فقد 

استهدفت منزل عبد العالم. 
استشـهاد  األوىل  الغارتـني  عـن  ونتـج 
جميـع أفراد عائلـة نارص مجاهـد، َحيُث 
قتلـت األم وأطفالها األربعة املتويف والدهم 
قبل سـنة؛ بَسـبِب قصف الطـريان، فيما 
اسـتهدفت الغـارة الثالثـة املنـزل املجاور 
والذي كان يسكنه َربُّ األرسة مجاهد، وقد 
نتج عن تلك الغارة تدمري املنزل واستشهاد 
تقـي وزوجتـه وأطفاله وأخواتـه وجرح 
رب األرسة املسـن، أما الغـارة الرابعة فقد 
اسـتهدفت منزل عبـد العالم ونتـج عنها 
استشـهاد أطفالـه وجـرح ثالثـة آخرين 
من أفـراد العائلة ونفوق املـوايش وتدمري 
السيارات، لتصبح الحصيلة النهائية لهذه 
الجريمـة استشـهاد ١٤ مدنيـاً بينهم ١٠ 
أطفال وجرح ثالثة آخرين بينهم طفلني. 

وبهـذا لم يـراِع املجـرم القاتـل حقوق 
األطفـال وال كبار السـن وال حتى املوايش 
فقـد تجـىل بشـكل فعـيل إهـالك الحرث 
والنسـل، ولكـن األسـوأ مـن ذلك هـو أن 
ُكــّل هـذه الجرائـم ارتكبـت أمـام مرأى 
ومسـمع من العالم الصامت، وقد حظيت 
لـدى البعض باملباركـة والتأييد وهو األمر 
الذي ضاعف من نسـبة ارتـكاب الجريمة 
وارتفعـت حصيلـة حصـد األرواح الربيئة 

بشكل يومي. 
 

اجاعثاف جعق حسئغ بخظساء
وبعد جريمة اسـتهداف منازل آل جسار 
بيومني فقط، عاد العدّو املرتبص بالتحليق 
مجـّدًدا للبحث عن حي سـكني أَو سـوق 
شـعبي، ففـي يـوم االثنـني، يف الرابع من 
ديسمرب وبالتحديد يف حوايل الساعة الثالثة 
والنصف عرصاً، قامـت الطائرات الحربية 
التابعة لتحالف العدوان بشـن غارة جوية 
عىل سوق نعض الشعبي الواقع يف مديرية 

سنحان محافظة صنعاء. 
لقد سقط الصاروخ عىل تجمع للمدنيني 
الذين يقومون ببيـع ورشاء القات ما أَدَّى 
إىل استشـهاد حـوايل ٢٠ مدنياً بينهم ثالثة 
أطفـال، تناثـرت أشـالؤهم إىل مسـافات 

بعيـدة وجـرح ٧ آخريـن من الذيـن كانوا 
يف السـوق وقـد تـم إسـعافهم بعدهـا إىل 
املستشـفى، باإلضافـة إىل تدمـري بعـض 

املحالت التجارية. 
أما الثالثة األطفال الذين استشهدوا عىل 
إثر الغارة يف السـوق الشعبي فهم، الطفل 
محمـد عبد اللـه الصياد البالـغ من العمر 
سـبعة عرش عاماً، والطفل ناجي عبد الله 
نـارص مجعار والبالـغ من العمـر ثمانية 
عرش عاماً، والطفل حسـني نارص محسن 

جميل وعمره ثمانية عرش عاماً. 
 

اجاعثاُف طظجل املعاذظ خالح السثري بخظساء
وبعد جريمة اسـتهداف السوق الشعبي 
بيومـني كذلـك، واصـل املجـرم السـفاح 
اسـتهدافه ملنازل املواطنني، ففي السـاعة 
الرابعة بعد عرص يوم األربعاء يف السـادس 
من ديسـمرب مـن العام ذاته، شـن طريان 
غارتـني  السـعودّي  األمريكـي  العـدوان 
جويتـني تفصـل بينهمـا خمـُس دقائق، 
مدنيـاً  منـزالً  اسـتهدفت  األوىل  فالغـارة 
للمواطـن صالـح أحمد العـذري بمنطقة 
بيـت العـذري، مديريـة نهـم، محافظـة 
صنعاء، أثناء تواجده مع كافة أفراد أرسته 
وعدد من أقاربه كالعادة بمنزلهم، أسفرت 
تلك الغارة عن تدمري املنزل عىل رؤوسـهم، 
وقتلت ثمانية أشـخاص من األرسة بينهم 
أربعـة أطفـال وامـرأة ورب األرسة صالح 
العذري، وجرحت والدته البالغة من العمر 
أكثر مـن ثمانني عاماً، وشـخص آخر من 
أقاربـه، أعقبها بخمس دقائق بغارة ثانية 
والتي اسـتهدفت سـيارة مدنية ألحد أبناء 
املنطقـة يدعـى ظافر حمزة أثنـاء مروره 
بالطريـق العام بنفـس املنطقـة، أَدَّت إىل 
سـقوطه شـهيداً وتدمري وإتالف سيارته، 
كما جرح شـخص آخر كان ماراً بالطريق 
العـام عائـداً إىل منزله باملنطقـة، لتصبح 
 ٩ مقتـل  الوحشـيتني  الغارتـني  حصيلـة 
مدنيـني بينهـم ٦ أطفال وامـرأة وجرح ٣ 
آخرين بينهـم امرأة مسـنة وتدمري املنزل 
بالكامل  املسـتهدفتان  املدنيـة  والسـيارة 
وإلحـاق أرضار جسـيمة بخمسـة منازل 
مدنية مجـاورة والطريق العام ومدرسـة 

الفوز واملركز الصحي باملنطقة. 
 

اجاعثاُف طظجل املعاذظ سئث اهللا 
جعادي بخسثة

وبعـد جريمة اسـتهداِف منـزل املواطن 
صالح العـذري بيومني فقـط، قام طريان 

العـدوان األمريكي السـعودّي الغاشـم يف 
السـاعة الثانيـة بعـد منتصـف ليـل يوم 
الجمعة، يف الثامن من ديسمرب، بشن غارة 
جوية مستهدفة منزالً مدنياً يعود ملكيته 
للمواطن عبدالله جهـادي الغمد وإخوانه، 
والذي يقع بمنطقة شـعبان مديرية رازح 
محافظـة صعـدة، وكان مكتظـاً بأرسته 
وأرس إخوانـه وعـدد مـن أقاربـه أثناء ما 
كانـوا نائمني ليدّمـر املنزل عىل رؤوسـهم 
ويقيض عىل حيـاة ١٥ شـخصاً منهم ١١ 
طفالً و٣ نساء لم يعثر املسعفون من أبناء 
املنطقة سـوى عىل جثث ثالثة منهم فقط 
هامـدة، والبقية  بني الـركام وكانت جثثاً 
أحالت الغارة أجسـادهم إىل أشالء متناثرة 
تم العثور عليهـا بالوادي وبني املزارع عىل 
مسـافات بعيدة من منزلهـم املدّمـر، وتم 
تجميعها ووضعها يف أكياس بالسـتيكية، 
كمـا جـرح ثالثة آخريـن بقيـة أرسة عبد 
اللـه جهادي وهم زوجتـه و٢ من أطفاله، 
إصاباتهم خطرية تم نقلهم إىل املستشفى، 
فمنـزل هـذه األرس املنكوبة لـم يعد له أي 
وجود فقد دّمـرته الغارة كليٍّا وأصبح أثراً 

بعد عني. 
 

اجاعثاُف جعق الظةغئئ باسج
عزلـة  يف  الواقـع  النجيبـة  سـوق  أمـا 
الجمعـة، بمديريـة املخـاء، فـكان يرتاده 
والباعـة  املدنيـني  عـرشات  يـوم  ُكــّل 
املتجولـني البسـطاء مـن أبنـاء النجيبات 
والقرى املجاورة التي لم يشفع لها نجابُة 
أبنائها املدنيني البسـطاء وال سلمية أهلها 
وطيبتهـم، ولم تـراع طائرة العـدو كثافَة 
األرواح التـي يف السـوق ورواده مسـتغلة 
ازدحام السوق لتحصد أكرب عدد من أرواح 
األبريـاء وتسـفك دمائهـم، بغـارة جوية 
اسـتهدفت سـيارة املواطن ماجـد مطهر 
السـيد والتي كانت تحمل (أكياس القمح) 
مـواد غذائيـة، مرتكبـة واحدة من أبشـع 

الجرائم بحق البرشية. 
نتج عـن تلك الغارة سـقوط ٩ شـهداء 
بينهم طفل وما يزيد عىل ١٠ جرحى بينهم 
خمسـة أطفال، وأحالت السوق حينها إىل 

كومة من األشالء. 
عرشات األرس فقدت أكثر من عائل لها، 
وتعالت أصوات آهات الثكاىل وصار السوق 
سـاحة ملجـزرة من البرش ظلـت جراحهم 
تنزف؛ بَسبِب الغارة التي سلبت االبتسامة 
من أطفال ونساء املنطقة الذين ينتظرون 

عودة عائالتهم. 

 

اجاعثاُف طظجل سئث اهللا طرغعع 
بالتثغثة

ويف اليـوم ذاته الذي وقعـت فيه مجزرُة 
سـوق النجيبـة بمحافظـة تعـز، شـنت 
الطائراُت الحربية التابعة لتحالف العدوان 
األمريكي السـعودّي غارتـني جويتني عند 
غروب شـمس يـوم الجمعـة، يف الخامس 

عرش من شهر ديسمرب. 
الغارة األوىل كانت يف السـاعة الخامسة 
والنصف مسـاًء اسـتهدفت خالهـا منزل 
فيمـا  الصبيحـي،  ثابـت  عـيل  املواطـن 
اسـتهدفت الغـارة الثانيـة عنـد السـاعة 
السادسـة مسـاًء أثناَء وقت صالة املغرب 
منزل املواطن عبد الله غالب أحمد مريوع، 
خـالل تواجدهم مـع كافة أفـراد أرسهم، 
انفجـرت الغارتان بني جمـوع هذه األرس 
املدنية، حيُث إن املنازَل املسـتهدفة بدائية 
مبنية عىل (القش) وتقع يف منطقة املزارع 
بمديريـة الخوخـة السـاحلية بمحافظـة 
الحديـدة، وأسـفرت الغارتـان عـن وقوع 
جريمة إبادة بشـعة، َحيُث استشهد قرابة 
٢١ مدنياً ١٥ طفالً وثالث نسـاء كما جرح 

٤ أطفال. 
 

اجاعثاُف الظساء وافذفال يف الطرغص 
السام بمأرب

بعد تلك املجزرة ملنزل مريوع التي وقعت 
يف الحديـدة بيـوم واحـد فقـط، ارتكبـت 
طائراُت اإلبادة الوحشـية مجـزرًة جديدة 
وذلك عند الساعة الحادية عرشَة والنصف 
ليل يوم السبت، يف السادس عرش من شهر 
ديسـمرب، َحيُث شـن العدوان ثالث غارات 
جويـة عىل منطقـة بني هيسـان التابعة 
ملديرية حريب القراميش بمحافظة مأرب 
بعد تحليق مكثّـف للطريان دام ملدة ساعة 

ونصف بحسب الشهود. 
الغاراُت استهدفت مجموعًة من النساء 
يف الطريـق العام أثناء عودتهن من حضور 
حفـل زفـاف، ليسـفر ذلك عن سـقوط ٩ 
شهداء منهن ثمانية أطفال وامرأة وجرح 

طفلة. 
 

ال طجرسئ املجروصغ  اجاعثاُف ُسمَّ
بالتثغثة

الخامـس  ليـوم  الباكـر  الصبـاح  ويف 
والعرشين من شهر ديسمرب للعام ٢٠١٧، 
خرج عمـال وعامالت من أبنـاء الجراحي 
والبعض مـن زبيـد لطلب الـرزق، وما إن 
وصـل العمـال والعامـالت إىل مزرعة مراد 
املزروقـي إالَّ واسـتهدفهم الطـريان بغارة 
قضـت عليهم أثنـاء وصولهم لبـدء العمل 
يف حصد الـزرع بجوار مزرعة املوز التابعة 
للمزروقـي، وكان الطـريان قـد اسـتهدف 
مزرعة مهجورة بغارة قبـل دقائق وعاود 
القصف بغارة عىل تجمـع العمال بالقرب 
من السور الرتابي للمزرعة نتج عن الغارة 
استشهاد ٦ بينهم طفل وجرح ٣ جميعهم 

أطفال. 
وتأتـي هـذه الجريمـُة ضمـن سلسـلة 
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جرائـم ارتكبهـا طـريان تحالـف العدوان 
األمريكي السـعودّي يف عدد من محافظات 
الجمهوريـة اليمنيـة، ويسـتمر الطـريان 
يف حصـد أرواح املدنيـني وقتلهـم وتدمـري 
ممتلكاتهم عىل مرأى ومسمع من املجتمع 

الدويل منذ بداية الحرب حتى يومنا هذا. 
 

اجاعثاُف طظجل املعاذظ سطغ التربغ 
بافطاظئ

ويف اليوم نفسـه ما بني الساعة ٧:٣٠ 
َو٨:٠٠ مـن صباح يوم االثنـني، املوافق 
الخامس والعرشين من ديسـمرب، شنت 
طائراُت تحالف الـرش واإلجرام هجوماً 
اسـتهدفت  غـارات  بخمـس  وحشـياً 
األوىل البوابـة الغربيـة للنصب التذكاري 
املرصي بمنطقة عرص غـرب العاصمة 
صنعـاء أَدَّت إىل تـرضر منـزل حـارس 
النصب املواطـن/ عيل محمـد الحربي، 
واستشـهدت زوجتـه آمنـة البالغة من 
العمـر ٥٠ عامـاً، وأُصيـب بقيـة أفراد 
أرستـه بالذعـر فخرجـوا مـع والدهـم 
مـن منزلهم وأثنـاء صعودهم عىل متن 
سـيارتهم للفـرار والنجـاة بأرواحهـم 
قصفتهـم مبـارشة الطائـرات الحربية 
بغارة ثانية قتلت معظم األرسة وعددهم 
٨ أشـخاص هم رب األرسة وطفلته ١٠ 
أعوام وحفيداتِه الطفالت زهور وأزهار 
ووالدتهـن سـامية، وحّولتهـم الغـارة 
الوحشـية إىل أشالء متناثرة حول املكان 
ودّمــرت السـيارة، ثـم أعقبهـا غـارة 
ثالثـة اسـتهدفت من تبقـى من األرسة 
خـالل محاولتهـم الهرب مـن القصف 
ثم الغارة الرابعة والخامسـة استهدفت 
منـزل األرسة املنكوبـة مبـارشة لتكون 
الحصيلـة جريمة بشـعة بسـقوط ١١ 
مدنياً بينهم ٤ أطفـال، وامرأتني وجرح 
٢ آخريـن ممـن تبقى من أفـراد األرسة 
املنكوبـة وهم الطفل يحيى عيل الحربي 
وشـقيقه إسـماعيل أسـعفا عىل إثرها 
إىل املستشـفى ودّمـرت الغـارات املنزل 
املستهدف وسيارة مدنية وإحدى بوابات 
النصـب التـذكاري املـرصي، وألحقـت 
جسـيمة بعدة محـالت تجارية  أرضاراً 

للمواطنني. 
 

اجاعثاُف صعارب الخغادغظ يف التثغثة
العـدوان  تحالـف  طائـرات  وتسـتمر 
األمريكـي السـعودّي يف ارتـكاب جرائمها 
ة فئة  بحـق أبناء الشـعب اليمنـي، وَخاصَّ
الصيادين الذين عانـوا األمرَّين يف ظل هذا 
القصف الهمجي عىل اليمـن منذ أكثر من 
سـبع سـنوات، فقد ُوِضـع الصيادون بني 
خيارين أحدهما أسـوأ مـن اآلخر، فإما أن 
يذهب عىل متن قاربه للصيد، وإيجاد لقمة 
العيش له وألرسته مخاطراً بحياته من أن 
يستهدفه الطريان الحربي التابع للتحالف 
بغاراتـه الجويـة، أَو أن يتـم اعتقالـه من 
قبل بارجات التحالف السـعودّي ومن هذه 
الوقائع التي تم فيها اسـتهداف الصيادين 

بطريقة بشعة. 
وهذا ما حصل يوم الجمعة، السابع من 

ديسـمرب ٢٠١٨م، َحيـُث أقدمـت طائرات 
العدوان عىل اسـتهداف قارب للصيادين يف 
قرابـة السـاعة التاسـعة، وكان عىل متنه 
أربعة صياديـن وكانوا ال يزالـون بالقرب 
ة  مـن الشـاطئ يرفعون شـباكهم الَخاصَّ
بالصيد اسـتعداداً للذهاب لصيد األسماك، 
وقـد أَدَّى هـذا االسـتهداف إىل استشـهاد 
األربعة الصيادين بينهم طفالن وجميعهم 
من أرسة شعيل، اثنان منهم أخوان وآخران 

من أقاربهما. 
ودّمــر  جميعـاً  أجسـادهم  تقطعـت 
القـارب التابـع لــ (عمر قاسـم شـعيل) 
واالثنني من الشـهداء، َحيُث يعترب القارب 
مصدر دخلهـم الوحيد الذي يقتاتون منه، 
وقد حدثت ُكـّل هذه الجرائم يف ظل صمت 
مخـٍز من قبـل األمـم املتحـدة ومنظمات 

حقوق اإلنسان. 
 

اجاعثاُف طظازل املعاذظني يف التثغثة
ويف اليوم الثاني باملحافظة ذاتها أقدمت 
املليشـيات التـي جندتهـا دولتـا اإلمارات 
والسـعوديّة يف قرابـة السـاعة السادسـة 
والخمسـني دقيقـة مـن يـوم السـبت، يف 
الثامن من ديسـمرب ٢٠١٨م، بشن قصف 
األحيـاء  مسـتهدفة  عشـوائي  مدفعـي 
السكنية يف منطقة الربصة التابعة ملديرية 
الحايل، وسـقطت إحدى هذه القذائف عىل 
منزل املواطن (قاسم أحمد مكني) أثناء ما 
كان هـو وأرسته بداخل املنـزل، ما أَدَّى إىل 
استشـهاد رب األرسة مـع ثالثة من أبنائه 
وجـرح أربعة آخرين من أفراد األرسة ومن 

املنازل املجاورة. 
وبعد دقائَق من هذه الفاجعة بحق أرسة 
املواطـن (قاسـم مكني)، سـقطت قذيفة 
مدفعية أُخرى عـىل منزل أحد املواطنني يف 
الحـي املجاور بنفس منطقة الربصة وهو 
منزل املواطـن (أحمد حاتم األهدل)، َحيُث 
سقطت القذيفُة عىل حوش املنزل أثناء ما 
كان أبناؤه وبعـض أقاربه يف حوش املنزل 
يتجمعون حول وجبة العشـاء؛ اسـتعداداً 
لألكل، لكن قذيفة هذه املليشـيات سبقت 
تناولهم وجبة العشاء لتقتل منهم طفلني 
وجرح سـبعة آخرين، وقد تم نقل ضحايا 
األرستـني باتّجاه املشـفى لتلقـي العالج، 
وحصيلة الجريمتني البشـعة سقوط ستة 
شهداء بينهم أربعة أطفال وخمس نساء. 
الجديـر بالذكر أن هذه الجريمة ليسـت 
منـازل  اسـتهداف  فيهـا  تـم  التـي  األوىل 
املدنيني وأسـواقهم بالقصف املدفعي فقد 

سـبقها العديد من هذه الجرائـم دون أية 
ردة فعـل من املجتمـع الـدويل ومنظماته 
املعنية بحماية حقوق اإلنسان، األمر الذي 
ُع هذه املليشيات من مرتِزقة العدوان  يشجِّ
الرتكاب مزيد مـن الجرائم بعد أن ضمنت 
سـكوَت املعنيني بمحاسـبة مرتكبي هذه 

الجرائم عن جرائمهم. 
 

اجاعثاُف حاتظئ يف الطرغص السام 
بالئغداء

تحالـف  ارتكبهـا  جديـدة  جريمـة  ويف 
الـرش واإلجـرام كعادته يف ارتـكاب جرائم 
إبادة جماعية بحق أبناء الشـعب اليمني، 
ـة فئـة األطفـال، أقدمـت طائرات  وَخاصَّ
قرابـة  يف  السـعودّي  األمريكـي  العـدوان 
الساعة الحادية عرشة والنصف ظهر يوم 
عـىل  ٢٠١٨م،   -١٦-١٢ املوافـق  السـبت، 
اسـتهداف شـاحنة عىل متنها خزان مياه 
يف الطريـق العام بمنطقة جربة يف الوهبية 
بمديريـة السـوادية محافظـة البيضـاء، 
مسـتهدفة إياهـا بغارتني جويتـني، األوىل 
وقعـت بجانبهـا وبعـد لحظات مـن زمن 
الغـارة األوىل عاودت القصـف بغارة ثانية 
مسـتهدفة الشـاحنة مبـارشة، أثنـاء ما 
كان عـىل متنهـا السـائق (عبداللـه عـيل 
الوهبي) وطفله وطفُل أخيه، ما أسفر عن 
إصابة األب واستشـهاد الطفلـني واللذين 
لم يتجاوزا السادسـة مـن عمرهما، هرع 
إليهـم بعدها أهـايل املنطقـة وقاموا بنقل 
الجريح إىل املستشـفى كما أخرجوا جثتي 
الطفلـني الشـهيدين، وبهذا لم يسـلم من 
قصـف طـريان السـفاحني حتـى املآرون 

اآلمنون يف الطرقات. 
 

اجاعثاف طثظغني بالشارات يف تسج 
وهنـا جريمـة جديدة تضاف إىل سـجل 
جرائـم الحـرب واإلبـادة الجماعيـة بحق 
املواطنـني، َحيـُث قامت طائـرات تحالف 
العدوان األمريكي السـعودّي عند السـاعة 
العـارشة والنصف صباح يـوم الجمعة، يف 
الثالـث من ديسـمرب للعام ٢٠٢١م، بشـن 
غـارة جوية عىل قرية «الرباشـة» الواقعة 
مقبنـة  بمدريـة  منطقـة «الحكيمـة»  يف 
محافظة تعز مستهدفة فيها مجموعة من 

املدنيني بينهم أطفال من أهايل املنطقة. 
وقـد أسـفر هـذا االسـتهداف الهمجي 
والوحيش للمواطنني عن استشـهاد سبعة 

من املدنيني بينهم طفالن وآخر جريح. 

اجاعثاُف طئاٍن لقتخاقت يف 
املتعغئ 

شـهر  مـن  والعرشيـن  الرابـع  ويف 
ديسـمرب للعـام ٢٠٢١م، أقدمـت طائراُت 
الحقـد والرش عىل اسـتهداف مبـاٍن تابعة 
للمؤّسسة العامة لالتصاالت بثالث غارات 
جويـة يف منطقـة عجامـة بعزلـة رشقي 

املحويت الواقعة بضواحي املدينة. 
السـاعة  قرابـة  حصـل  االسـتهداُف 
التاسـعة والنصف مسـاء الجمعـة، َحيُث 
سـقطت الثالثُة الصواريخ يف آٍن واحد ويف 
نفس اللحظة، تم فيها اسـتهداف الهنجر 
املسـتخدم كمخزن تابٍع للمؤّسسة العامة 
لالتصـاالت والـذي يحتـوي عـىل أجهـزة 
ـة باالتصـاالت  ومعـدات كهربائيـة َخاصَّ
بصـاروخ، واسـتهداف الصـاروخ اآلخـر 
املبنـى املخصص لسـكن الحـراس والذي 
تعيش فيه أرستا اثنـني من الحراس وهي 
وأرسة  الحـوري  هاشـم  املواطـن  أرسة 
املواطن أحمـد الجعدي، والذي أسـفر عن 
استشـهاد زوجة املواطن هاشـم الحوري 
وطفله الرضيع، وجرح البقية والذي يقدر 

عددهم بسبعة أشخاص بينهم طفلني. 
أما الصاروخ الثالث فقد استهدف سكَن 
العمال، مـا أَدَّى إىل استشـهاد أحد العمال 
ويُْدعى أحمد سيف الحمريي، وجرح آخر. 
وقـام أهايل املنطقة بعدهـا بنقلهم عىل 
متـن سـياراتهم وسـيارات اإلسـعاف إىل 
املستشفى الجمهوري، أما املباني والهنجر 
التابع للمؤّسسة فقد تدّمـرت كليٍّا بكل ما 

تحويه من أجهزة وأثاث. 
وهنا نالحظ أنه وبعـد أن اكتملت القوة 
العسكرية اليمنية يف بناء وحداتها الرادعة 
 ، كالقوة الصاروخية وسـالح الجو املسـريَّ
لوحظ بشـكل واضح تقلص عدد الجرائم 
عىل الشـعب اليمني بعـد أن كانت ترتكب 
بشـكل يومي، بـل كانت ترتكـب أكثر من 
مجزرة يف اليوم الواحد بغارات هسـتريية، 
ففـي هذه املرحلة انتقلت اليمن إىل مرحلة 
الـرد والـردع، َحيـُث كان العـدّو يرتكـب 
مجـزرًة مـا بحـق أبنـاء الشـعب اليمني 
فيقابلهـا بردٍّ فوري بعملية رادعة يف عمق 
العـدّو السـعودّي واإلماراتي، مسـتخدمًة 
اليـد الطـوىل «القوة الصاروخية» وسـالح 
الجـو املسـريَّ وذلـك باسـتهداف أهـداف 
حيويـة وحساسـة منها ما كانـت أهدافاً 
عسـكريًة ومنهـا اقتصاديـة، وهـو األمر 
الـذي جعل العدّو يراجُع حسـابَه ويخفف 
من نشـاطه العدائي خالل املراحل املاضية 

من أعوام العدوان عىل اليمن. 
وبهذا َفــإنَّ ُكـّل هذه الجرائم البشـعة 
بحـق اليمنيـني لم تـزد أحراُر الشـعب إالَّ 
قـوة  بـكل  والتحـدي  للمواجهـة  إرصاراً 
وعنفـوان، وسـتبقى هـذه املجـازر التـي 
ارتكبها تحالف الغدر واإلجرام وصمَة عار 
عليهم تالحقهم جيالً بعد جيل، فاليمنيون 
مـع عدالـة القضيـة التـي سـتقتص من 
القتلة واملجرمني وسيسجل التاريخ أعواماً 
سـوداَء ملطخـة بالدمـاء عـىل صفحتي 
النظام السعودّي واإلماراتي وكّل من سار 

عىل نهجهم ومساِرهم اإلجرامي اآلثم.

تقرير 
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رجـعٌم طاَتّرضٌئ تعّجـه 
غمغًظا وغساًرا

إباعال طتمث أبعذالإ

ُمتِفَقـة  ديسـمربيـة  ذكريـاٌت  لليمنييــن 

األهـداف والغايــات، فالوفاُء للوطـِن هو هواٌء 

ُسـه اليمنـيُّ الثائـُر ضـد الظلـم والظاملني  يتنفَّ

والفسـاد والفاسـدين، فما إطفاء فتنِة عفاش 

إال دليـٌل عـىل ذلـك، ومـا إجهـاض مخّططـات 

العـدوان إال إشـارة لذلـك، راهن أُولئـك اإلمعات 

عىل تفكيك اليمن وتجزئته، فانقلب السحر عىل 

الساحر َوأصبح املكر للماكر. 

فاألمـر «انتفضوا» الصادر مـن رأس الفتنة، 

أمٌر كاملرآة املرتجمِة ملا وراء القلب، بمعنى آخر: 

ُكِشَف من خالله املتخفي وراء اللسـاِن واملتسرت 

وراء الوجه املمثل طيلَة 33 سنة. 

وعىل نفس املســار نرى اليوم أجندة ألمريكا 

تمثـُل األدواَر املتنوعَة اإلجـرام، ُهدنة بعد ُهدنة 

ومرتبـاُت املوظفني ال وجود لهـا، تمثيل واضح 

َوتهريٌج مكشـوف من األمـم املتحدة التي تدَّعي 

أنّها حاملُة األمن َوالسـالم عىل لسـان ثعابينها 

ويف باطنها مغاٍز شـيطانية َوأهداف إرسائيلية، 

ناهيك عن كمية السـم املتسرت وراء لسـان تلك 

الثعابني. 

الرشعيُة املزعومُة التي تدعي أصالتها املتمثلة 

يف معكوس اســمه رشــاد «ضالل» وجماعته 

ة بأوامر الشياطني، ما هي إال اسم وهمي  امُلسريَّ

وأعضاؤهـا ما هم إالَّ رسـوم متَحّركـة توّجـه 

يمينًا ويساًرا ِوفق األوامر املوجهة إليها. 

الرشعيـة املزعومـة التـي ترشعنهـا أمريكا، 

العمل األََسـايس لهـا نهب ثـروات اليمن، تتاجر 

باليمـن أرضاً ونفًطا ودًما، تمـأل البنوك عدوانًا، 

َوتمـأل البطـون شــًرا، َوتُلمع نفســها كحذاٍء 

لتنتعلهـا أمريكا، علًما بـأن أمريكا تحرص عىل 

تغيري حذائها ولو لُمعت. 

فاليمني يشـحذ الهمم انطالقاً يف سـبيل الله 

وألجـل الوطـن الغايل الـذي لم ولن يبخـل عليه 

وعىل أبنائه قيد أنملة، مواصًال التصعيد يف كافة 

املجـاالت إىل أن تُرفـع األيـادي امللطخـُة بدمـاء 

األبرياء من أرض اليمن. 

يسعى املجاهدون إىل وضع َحــد لنهب النفط 

والقرصنة عىل ســفن الوقود، ويعدها التحالف 

مســاٍع السـتمرار الحرب، عجٌب ُعجاب منهم، 

أيريـدون أن يبقـى اليمـن مكتوف اليد سـاكن 

جامـد إزاَء مـا يحُدُث من نهب وسـلب للحقوق 

ودمار يف شـتى املواقع؟! ال وألف ال، فاملخلصون 

يف اليمن سـائرون عىل النهج القرآني نهج النور 

وأهل النور، فبال شك النور سيمحو الظالم محًوا 

تاًما.

ُكــّل مـن اعتـدى عـىل  ونواجـه  سـنهاجم 

بحارنـا وثروتنـا لتبقى البحار طاهـرة مطهرة 

مـن األنجـاس املتســولني عىل ثـروات غريهم، 

سـنواجه ُكـّل ذلك يف تصعيد متسلسـل وإرصار 

قوي وعزيمة إيَمـانية ال يُضاهى بها. 

فـإىل أُولئك الالهثني وراء ثـروات اليمن َطَمعاً 

والهـوان  الـذل  مصريكـم  سـيكون  وتعسـًفا، 

والفنـاء، صفحات التاريخ تشـهد بأن اليمن لن 

ولـم يُهزم، فهـو املقربة لـكل معتـٍد وكل الهث 

أحمق وراء الثروات. 

كتابات

الةرائُط افطرغضغُئ شغ تص الحسعب.. ترُب شغاظام
ـاب الحاطغ  د. شآاد سئثالععَّ

 
َلهـا يف فيتنام عـام 1955م من  بـدأت أمريكا تدخُّ
خالل إرسال 400 فرد من الخرباء واملستشارين لدعم 
حكومـة سـايغون (فيتنـام الجنوبيـة)، ومع مرور 
الوقـت كان عدد الجنـود يرتفع والتدخـل األمريكي 
َلها الشامَل بشكل  يتوسع، ولكن لم تعلن أمريكا تدخُّ
رسـمي يف فيتنام إالَّ يف عام 1961م، ويف عام 1965م 
وصل عـدد الجنـود إىل 200 ألف جندي ومـع انتهاء 
الحـرب يف 1973م كان عددهـم قد وصل إىل أكثر من 

نصف مليون جندي أمريكي. 
وخـالل الحـرب اسـتهدفت أمريـكا ُكــّل يشء يف 

فيتنـام البـَرش، والشـجَر والحجـر، َحيـُث ارتكبت جرائـم إبادة 
للبرش، مدنيني وعسـكريني، رجاالً ونساًء وأطفاالً بشكل متعمد، 
وتقدر املصادر املختلفة عدد ضحايا حرب فيتنام بخمسة ماليني 
شخص منهم مليون عسكري والبقية من املدنيني وتم تهجري 12 
مليون شـخص، وكانت القوات األمريكية تقوم بإخراج السـكان 
من قراهم وتقوم بهدمهـا أَو حرقها، وقد تم تهديم مئات القرى 
يف مناطق القتال، كما كانت تقوم بإحراق مساحات شاسعة من 
الغابات واملناطق الزراعية مسـتخدمًة يف ذلك الوسـائل التقليدية 
واملـواد الكيماويـة، ولم تتورع أمريكا عن اسـتخدام أية وسـيلة 

ممكنـة بغض النظـر عن رشعيتهـا لتحقيق أهدافهـا والقضاء 
عـىل أعدائهـا، وكان الهدف مـن التدخل يف فيتنام هو السـيطرة 
عىل البالد ونهب ثرواتها مـن النفط وغريه، وبعد أن 
تنجح يف ذلك كانت تفكر يف أن تتجه نحو بقية بلدان 

جنوب آسيا. 
ومن أهم الجرائم األمريكية يف فيتنام:

جريمُة العامل الربتقايل: وهو االسم الحركي   -
ملبيدات األعشاب، َحيُث قامت القوات األمريكية برش 
مـا يقارب من عرشين مليون جالـون من هذا املبيد 
عىل 500 مليون فدان من األدغال واملزارع يف مناطق 
القتال، ونتيجة لذلك وصل عدد القتىل واملشوهني إىل 
ما يقـارب من 400 ألف شـخص إضافة إىل أن 500 

ألف طفل ُولدوا مشوهني بعيوب َخْلقية. 
منُع السـكان من الزراعة: حّول األمريكيون مساحاٍت   -
شاسـعًة من املناطق الزراعية إىل ساحات معارَك إلخراج السكان 
مـن أراضيهم وقراْهم وإرضام النار فيها وتحويلهم إىل الجئني يف 
مناطـَق بعيدة؛ وكل ذلـك بَهدِف منع العمـل يف الزراعة وحرمان 
السكان من الحصول عىل املنتجات الزراعية التي يعتمدون عليها 

يف توفري الغذاء. 
يف مـا سـبق تم تسـليط الضوء عىل جزء بسـيط مـن الجرائم 
التي ارتكبتها القوات األمريكية يف فيتنام؛ باعتبارها شـواهَد عىل 

طاغوت العرص (أمريكا). 

آُل جسعد.. والطرغُص المسثودآُل جسعد.. والطرغُص المسثود
إبراعغط السظسغ 

 

ما من رشعيٍة تحاوُل السـعوديُّة واإلمارات وحتى 

األمريـكان الرتويـج لهـا، يف الداخـل اليـوم فصائل 

متناحـرة تتصـارع فيما بينهـا ال يجمُعها هدٌف وال 

ُدهـا مقصد غري أنها نمـوذج من نماذج االرتزاق  يوحِّ

املعروفة وقت الحروب. 

يف الخـارج مجموعـات موزعة يسـتدعيها طارئ 

العدّو وقت يشاء. 

عىل مدار ثماني سـنوات من العـدوان أثبتت قوى 

التحالف املعادي أنها أفشـل مـن أن تقود حرباً فيما 

بـدت الصـورة ألتباعهـا أن القصد من ُكــّل الدمـار والخراب يف 

اليمـن ليس إعادة رشعية مصـايص الدماء أَو الحرص عىل اليمن 

إنمـا كان فقط احتالل البالد والسـطو عىل ثرواتـه الطائلة، غري 

أن املخّطط السـعودّي املتواضع إلخضاع البالد والفكر السطحي 

ألتباعهـا يف قـراءة أوالً واقع العالقة اليمنية السـعوديّة وحقيقة 

تَحّركات األخـرية وتوّجـهاتها تجاه اليمـن، وثانياً قصور النظر 

إىل إْمَكانيـة االحتالل اليمن وإخضاعها بتجاهـل البُعد التاريخي 

واإلرث الحضـاري لهـذا البلد الذي بـدا لجيل ابن سـلمان حديث 

العهد أنه سهل قيادته وإخضاعه. 

والصـورُة األكثر حضوراً يف مشـهد الرصاع اليمني السـعودّي 

اليوم حالة االرتباك وقلة حيل ابن سـعود يف ضوء معطيات كثرية 

ال تبرش بخري للمملكة وال لحاكمها، فاألرسة السعوديّة لم يسبق 

لها أن عاشت حالة انقسام كما اليوم يف حني يجري جرف ُكـّل ما 

له عالقة بحكم أرسة آل سـعود وأبناء عبدالعزيز وأحفاده جميعاً 

لصالح حكم آل سلمان وأبنائه، ما يعزز املزيد من الثوران الخفي 

غـري الظاهر داخل أرسة آل سـعود، َحيُث تختفـي جمار ملتهبة 

تحـت رماد تعتيم الصـورة الحقيقية بانتظـار لحظة فاصلة قد 

تقلب اململكة رأسـاً عىل عقب مع تعـدد االقطاب والوالءات داخل 

هذه األرسة منذ ستينيات القرن املايض. 

يف املقابـل تشـهُد القبيلـُة السـعوديّة نوعـاً من السـخط عىل 

شـكل ونهج الحياة التي يحاول ابن سلمان فرَضها عىل املجتمع 

السـعودّي مع مسـاعيه لسـلخ املجتمـع البدوي السـعودّي عن 

ثقافته البدوية املحافظة التي تعارض بالجملة االنفالت الحاصل 

ومحاوالت الرتويج لالنفتاح واالنحالل األخالقي والحداثة الغربية، 

وهذا ما سيجعُل القبيلة السـعوديّة تراجع مواقفها ووالءها آلل 

سلمان. 
ويف مقابـل تعـدد اتّجاهات العداوة آلل سـلمان عىل مسـتوى 
األرسة والقبيلة تتأّكـد حالة اإلخفاق والفشل لنظام 
محمـد بن سـلمان يف الحرب عىل اليمـن ُوُصـوالً إىل 
التصـادم الرصيح اليوم مع رشيكـه اإلماراتي حول 
اليمن ومساعيه رشاء الوهم بإْمَكان احتالل مناطق 
اسـرتاتيجية يف اليمـن أَو حتـى اسـتغالله لصالحه 
ولصالح األمريكان، هذا ما تؤّكـده رشوط التفاوض 
التي يروج لها السـعوديّون عـىل طاولة أية حوارات 

تعقد مع جانب صنعاء. 
ولعل هذا األمر باعث عىل السـخرية رغم أن اليمن 
يعيش حصـاراً وظروفـاً صعبـة، فالجانب السـعودّي اإلماراتي 
الضعيـف يرص عىل الحصول عىل مكاسـَب تتعلـق بثروات اليمن 
وإْمَكانياته الهائلة، فيما الواقع يقول إن آل سعود وآل نهيان عىل 
وشك الوصول ملرحلة الال عودة واإلقرار بالهزيمة إن لم يرتاجعوا 
ويخضعـوا لـرشوط املنترص بصنعـاء، كما أن الواقع السـيايس 
واالقتصـادي واالجتماعـي يف الجنوب املحتّل يـكاد يدخل مرحلة 
النضـج لتحول الشـارع إىل تيار مقاوم بدًءا مـن املهرة وُوُصـوالً 
لعدن ثـم تعز، وهو األمر الذي لن تقوى عليه الدول الهشـة التي 
تصنـف حقيقة كمحطات وقـود لتـزود القوى الغربيـة املحتّلة 

فضالً عن أن تكون دول حقيقية. 
ورغم ترويجات اإلعالم السـعودّي ملسـاعي آل سـعود لحماية 
املنشـآت الحساسـة هناك وابتكار وسـائل وأدوات ملنع ترضرها 
كما تزعم مع اسـتقدام دفاعات متطورة... إىل آخر القصة، َفـإنَّ 
الواقـع يقول إن رضبة واحدة من اليمن كانت كفيلة بهز اململكة 
وجارتها عىل رشيط سـاحل عمان فماذا لـو تكّررت القصة عىل 
نحـو أوسـع وأعمق وأكـرب متجاوزة الجـو إىل البحر ثـم إىل الرب، 
ة وأن صنعـاء تثق بقدرتها  يكاد املشـهد أن يكـون واضًحا َخاصَّ
عىل تصفري عداد امليزانية السـعوديّة والحال بالتأكيد يندرج عىل 

امليزانية اإلماراتية. 
وما يظهر اآلن يف الجنوب أن الرياض تسـعى جاهدة يف سـباق 
مـع الوقت إلشـعال فتيـل مواجهـات يمنيـة داخلية مـع تعدد 
الفصائل املتناحرة املختلقة، والهدف االنسحاب من مشهد اليمن 
وضمان اسـتمرار الفوىض والرصاع مع صنعاء والسـعي لتحييد 
مناطق الثروة ضمن مناطق الرصاع، َحيُث ال ينعم اليمن وال أهله 
بخري وال ينعمون بثروة، لكن املشيئة اإللهية كما تقول إرهاصات 

املرحلة إنها لن تقود املعتدي ليشء. 
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الدشعذاُت افطرغضغئ 
تسسى إلشحال التعار 
وتسغُث تثغَث الئظادق 

إلى العاجعئ 
 أطض المطعر

عاٌم آخـر ينقيض واليمن حكومًة وشـعباً ما 

زال يخـوض معركتـه التحّرريـة املقدسـة ضد 

ويواجـه  العالـم  يف  االسـتكبارية  القـوى  أذرع 

بثبـات وصمود أُسـطوريني بالرغم من الحصار 

الخانـق وتردي األحوال املعيشـية يف اليمن إال أن 

ذلك لم ينقص من القوة النفسية واملعنوية لدى 

أبناء الشـعب اليمني شـيئاً، بل ازداد قوًة وعزماً 

عـىل مواصلـة التصـدي واملواجهة لهـذا العدّو 

املتغطرس. 

ومع تسـارع األحداث وتطورهـا وبعد انتهاء 

الهدنـة األمميـة املؤقتـة ومـع وصـول الوفـد 

الوطنـي إىل العاصمـة صنعـاء وبرفقتـه الوفد 

العماني الشـقيق لطـرح مباحثاته السياسـية 

الثوريـة  القيـادة  أمـام  البحتـة  واالقتصاديـة 

والسياسـية بعد أن خاض مساراتها التفاوضية 

املختلفة والتي طغـت عليها ضغوطات املصالح 

األمريكية التي ترفض التعامل بجدية ومصداقية 

ملعالجة الوضع الكارثي الذي تسـبب به العدوان 

والحصـار عىل اليمـن والذي لن تعالـج نتائجه 

إال بتمكني الشـعب من كامـل حقوقه املرشوعة 

ابتداًء من رصف مرتبـات كامل موظفي الدولة 

مـن عائـدات ثـروات اليمـن املنهوبـة النفطية 

والغازية والسماح للواردات النفطية والتجارية 

بالتدفـق إىل ميناء الحديـدة وفتح مطار صنعاء 

الدويل بشكٍل كامل والتعهد بخروج كامل القوى 

األجنبية التابعة لقوى االحتالل من كافة األرايض 

اليمنيـة هذه هي املطالب والـرشوط التي يراها 

األمريـكان مسـتحيلة وال يمكـن التوافق عليها 

ويراها أبناء الشعب اليمني حقاً ال يمكن التنازل 

عنـه أَو التفريـط فيـه وقـد رأينا التفـاف أبناء 

الشعب اليمني حول قيادته الثورية والسياسية 

ورفضهم لحالة الال سـلم والـال حرب التي يريد 

العدّو فرضها عىل أبناء الشعب اليمني.

ومـن املتوقـع أن تبـدأ مرحلـة جديـدة مـن 

املواجهـة مرحلـة تحمـل الكثري مـن املفاجآت 

للعـدو السـعوأمريكي إذَا لـم يقـدم العـدّو أية 

تنازالت فعلية وملموسة لتحقيق السالم العادل 

عـىل كافـة األصعـدة فالشـعب اليمنـي يتطلع 

إىل حسـم املعركـة يف ُكـّل املجاالت فاملسـكنات 

اآلنيـة لم تعد تجدي نفعاً مع أبناء شـعب يتوق 

إىل التحّرر املطلق من أية عبودية أَو تسـلط لذلك 

هـو ال يعول َكثـرياً عـىل مفاوضـات الطاوالت 

والقاعـات واألروقـة ويعرف من خـالل تجاربه 

أن السـالم لن يُكتََب بِحْربِ األمـم املتحدة ويتوق 

ات،  واملسـريَّ الرباكـني  مفاوضـات  إىل  للعـودة 

والعودة إىل الحرب العسـكرية املفتوحة التي لن 

تكوَن كسـابقتها وكمـا قال اإلمـام عيل -عليه 

السالم-: (آخُر العالج الَكي).

بعابُاظا ق تصَئُض المساَوطَئ والتغاد

الطابعُر الثاطج.. بغظ الماضغ والتاضرالطابعُر الثاطج.. بغظ الماضغ والتاضر
سئث الصعي السئاسغ 

 
الطابـور الخامس مصطلـح متداول يف أدبيـات العلوم 

السياسـية واالجتماعية والعسـكرية، نشـأ أثناء الحرب 

األهليـة اإلسـبانية التي نشـبت عام 1936م، واسـتمرت 

ثـالث سـنوات، وأول مـن أطلـق هـذا التعبـري كان اللواء 

(إميليو موال) أثنـاء مؤتمر صحفي مع صحفيني أجانب، 

َحيُث ُسئل اللواُء عن أي الطوابري األربعة التي يتكّون منها 

جيشـه سيفتح مدريد، عندئٍذ رد اللواء موال قائالً: إن هذه 

سـتكون «مهمـة الطابور الخامـس»، يف إشـارٍة ضمنية 

إىل الجماعـات املوالية للقوات امللكية التـي كانت تعمل يف 

الخفاء داخل العاصمة. 

هذه الكلمات غري املتحّفظة كانت ذريعة لسلسلٍة طويلٍة من عمليات 

القتـل والتخريب وإثارة القالقل داخل العاصمة مدريد، ولم يكتِف اللواء 

«موال» الذي كان قائداً لجيش الشمال يف قوات امللك اإلسباني «فرانكو»، 

بذلك الترصيح بل قال خـالل برنامجاً إذاعياً بعد انتصار القوات امللكية 

عـىل قوات الثـوار الجمهوريني االنقالبية، كما وصفـت يف عام 1939م: 

«كان لدينا أربعة طوابـري تقدمت باتّجاه مدريد، لكن الطابور الخامس 

تَحّرك يف الوقت املناسب، وبفضله تم إحراز االنتصار»، ورسعان ما شاع 

هـذا التعبري بـني الصحفيني، ونُقل إىل اللغـات األُوُروبية األُخرى بمعنى 

الطابور الخامس يف ُكـّل لغة. 

بمعنى أن «فرانكو» عندما هاجمت قواته قوات الجمهورية املحارصة 

داخل العاصمة مدريد بأربعة طوابري عسـكرية، عمد إىل تشكيل طابور 

خامـس رسي داخل املدينة، مؤلف من أنصاره، كانت مهمتهم بث روح 

الهزيمـة واليأس وضعضعـة الثقة يف نفوس أنصـار الجمهورية وزرع 

االنقسـامات وتغذيتها، وذلك عن طريق جملة من اإلجراءات منها نرش 

الشـائعات املختلفة فضالً عن القيام بأعمـال تخريبية، إىل أن صار هذا 

املصطلح يطلق عىل ُكـّل الحاالت املشابهة. 

ويصـف مصطلح الطابور الخامس مجموعة من األفراد والجماعات 

التـي تعمـل غالبًا عىل محارصة الدولة املسـتهدفة مـن الداخل، وتعمل 

لصالـح قـوى العـدّو وهم إّمـا من أُولئـك الذيـن فقـدوا مصالحهم أَو 

الناشطني الطامحني يف املناصب املستقبلية والطامعني إىل الثراء أَو مّمن 

تسـلقوا مراكز املسؤولية داخل النظام والدولة وال يزال ارتباطهم رسياً 

مع القوى األجنبية. 

واملالحظ أن أنشـطة الطابور الخامس قد تأتي بشكٍل علني أَو رسي، 

ويف بعـض األحيـان تقـوم هـذه املجاميع بمحاولة حشـد النـاس علناً 

ملساعدة هجوم خارجي أَو لفرض توّجـه معني، وقد تمتد 

تأثـريات هذا املصطلـح أَيْـضاً إىل األنشـطة التي تنظمها 

الدولة املسـتهدفة داخـل الجبهة العسـكرية، كما يمكن 

ألنشـطة الطابور الخامس الرسية أن تنطوي عىل أعمال 

تخريبيـة وتجسـس، وتضليل وحشـد تعاطـف قارصي 

الوعي وإبراز بعض السـلبيات التي يمارسها أصالً بعض 

املحسـوبني عليـه، عىل أنهـا جرائـم ومظلوميـات بحق 

الشـعب، وعادًة ما يتساوق معها ويُنفذها مؤيدو وعمالء 

القوى الخارجية ضمن خطوط االستهداف بكل حرفية. 

يف العـرص الحديـث شـّكل هـذا املصطلـح سـمة من 

السـمات املتميـزة، ومن أهم أبجديـات وبرامج الحروب النفسـية التي 

وجهتهـا أمريـكا واإلمربياليـة الغربيـة ُعُمـوًمـا، سـواًء قبـل غزوها 

ألفغانسـتان والعراق، أَو تلـك التي ال تزال تسـتخدمها يف مواجهة ُكـّل 

األنظمـة املناهضـة لهيمنتها، بـدًءا بروسـيا والصني وإيـران وانتهاًء 

بسوريا وفلسطني ولبنان. 

وال يختلـف اثنـان أن قوى العـدوان األمريكـي السـعودّي اإلماراتي 

الصهيونـي وعىل مدى السـنوات املاضيـة، كانت وال تزال تسـتفيد من 

مصطلـح الطابور الخامـس، بل وتجسـدُه واقعاً مواكباً لـكل أعمالها 

وبرامجها وعملياتها الحربية والنفسية، عىل اليمن (األرض واإلنسان)، 

فعـىل الرغم مـن ُكـّل التوّجـهـات يف اآلونة األخرية نحـو تعزيز الهدنة 

األممية، إال أن قوى العدوان تمارس نشاطها هذا واملعروف بها حكراً. 

إن الحـرب النفسـية اليـوم والتـي توّجـُههـا أمريـكا وعمالؤهـا يف 

املنطقـة، نحـو اليمن مهمتهـا األََساسـية وهدفها الرئيـس هو فرض 

إرادتهـا عىل اإلراَدة اليمنيـة الحرة، والتحكم يف أعمالهـا وترصفاتها يف 

امليدان، بطرٍق غري العسكرية، ووسائل غري االقتصادية، بل مواكبة لها، 

من خالل تنظيم نشـاط حربها النفسية وطابورها الخامس، عىل املدى 

القصري والبعيد، وبتنوع االستهداف عرب استخدام الدعاية االسرتاتيجية 

ة ودعاية القتال البيني، ونرش وترويج األخبار الزائفة الهادفة إىل  الَخاصَّ

خداع البسـطاء بطرٍق منظمٍة ومحكمة، وإشـعال النسيج االجتماعي، 

وخلخلـة الجبهة الداخليـة، وتفعيل ُكـّل ما من شـأنه أن يعبّد الطريق 

أمـام قواتهـا وأدواتهـا وعمالئها للسـيطرة عىل كامـل األرض اليمنية 

واحتاللها ومصادرة قرارها ونهب ثرواتها. 

د. حسفض سطغ سمغر 
 

تَُعــدُّ الثوابُت الدينيـُة والوطنيُة أمراً ال يحيُد عنه 
إالَّ مـن تجرََّد مـن انتمائه الدينـي والوطني، وتكون 

املساومة فيه عدواناً والتفريط فيه خذالناً.
أما الحياُد فهو اإلنكاُر للُهــِويَّة الدينية والوطنية 
عندمـا نفهـم معنـى أن تكـون ثوابتنا خطٍّـا أحمَر 
تصُغُر عندها حجُم التضحيات التي نقدمها يف سبيل 
الحفـاظ عـىل هـذه الثوابـت، ويف هذا املحـك يكون 
اإلنسـان يف اختبار حقيقي يقاس من خالله انتماؤه 
لُهــِويَّته الوطنية ومدى إيَمـانه بمنهج الدين وهدى 

نبينا محمد صل الله عليه وآله وسلم.
تأتي األحداث دائماً لتفرز الخبيث من الطيب وهذه 

سنة إلهية ذكرها الله سبحانه وتعاىل يف قوله: (أََحِسَب النَّاُس أَْن 
يُْرتَُكوا أَْن يَُقولُوا آََمنَّا َوُهْم َال يُْفتَنُوَن) نعم هناك محطات أوجدها 
الله تعاىل للبرش حتى يقيَّم اإلنسـان نفسـه ويعرف مدى ُقربه أَو 
بعـده عن الحق ويف واقعنـا الكثري من الفتن التـي أرادها الله أن 
تكوَن املحكَّ الحقيقي الذي يظهر فيه الخبيُث من الطيب، فعندما 
تكـوُن تلك املحطات من األهميّة التي تعكُس يف مضمونها اختباَر 
مدى التمسك بالثابت الديني والثوابت الوطنية هنا يأتي التساؤل: 
هل التفريط يف مسألة الوالية يعد من التفريط يف الثابت الديني؟ 
حتمـاً إننا إذَا مـا تولينا من تولـوا أعداء اللـه وأصبحنا نأتمر 
بأمرهم َفـإنَّنا كَمن توىل أعداء الله ونكون فعالً قد فرطنا يف ثابت 
ديني أّكـد عليه الله يف قوله سبحانه وتعاىل: (يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا َال 
تَتَِّخذُوا اْليَُهوَد َوالنََّصاَرى أولياء بَْعُضُهْم أولياء بَْعٍض َوَمْن يَتََولَُّهْم 

ِمنُْكْم َفِإنَُّه ِمنُْهْم إِنَّ الله َال يَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلمنَي).
وعندمـا نفـّرط يف هـذا الثابت الديني سـوف يكـون التفريط 

والتسـاهل يف بقيـة الثوابـت أمراً حتميـاً، وعلينا أن نسـتعرض 
الواقع ونشـّخص الحالَة التي تعيشـها دوُل العدوان، فقد جعلت 
من نفسـها أَداًة ألعـداء الله تقول مـا يقول وتعمل 
ما يريد، فلم يعد لها ثابت ديني ولم تبَق لها سـيادة 
وطنيـة، وينعكـس الحال عـىل أدواتهـا ومرتِزقتها 
الذين أصبحوا نسـخًة ألدوات دول العدوان يأتمرون 
بأمرهم وينفذون أجندتهم، والشواهد عىل ذلك كثرية 
فعندما فـرَّط املرتِزقة يف ثابتهم الديني هانت عليهم 
سـيادُة بلدهم وهانـت عليهم دماؤهـم وأعراُضهم 

ونهُب ثرواتهم، هذا يف واقع حياتهم الدنيا. 
أمـا يف حياتهم األُخرى فيجـب أن يعَي املرتِزقة أن 
، حتى ولو لم  ِ خياَرهم الذي اختاروه ليس باألمر الَهنيِّ
يكن له أي أثر عىل الواقع َفـإنَّ األثر والرضر الحقيقي 
هو ما سـوف يرتتب عليـه من عقاب إلهي؛ نتيجـَة مروقهم عن 
الدين وخروجهم عن ملة اإلسالم، فُكلُّ أعمالهم ومؤامراتهم عىل 
الشـعب اليمني تعد تطبيقاً عملياً ألوامـر وتوجيهات أملتها دوُل 
االسـتكبار (أمريكا وإرسائيل) عىل أدواتها يف املنطقة (السعوديّة 
واإلمـارات) والتي بدورها وّجهت مرتِزقتَها وعمالءها لتنفيِذ تلك 
َق يف النهاية أهداَف ومطامَع أعداء الله  األوامـر والتوجيهات لتحقِّ

ــة. وخصوَم األُمَّ
كل مـا هو حاصـٌل من خذالن لـدول العـدوان ومرتِزقتهم هو 
نتيجة طبيعة؛ بَسبِب تفريطهم يف الثابت الديني (بتوليهم ألعداء 
الله) الـذي إن تم التفريط فيه أصبحت الثوابُت األُخرى تابعًة له، 

فلم يعد للثوابت الوطنية درٌع يحاِفُظ عليها.
فعندما ينهاُر الثابت الديني تنهاُر ُكـلُّ الثوابت األُخرى، بمعنى 
أنه من ينسلْخ عن دينه بتوليه أعداء الله يصبْح بال دين وال وطٍن، 

فاقداً للُهــِويَّة الدينية والوطنية. 

كتابات
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صراءة شغ درس (آغات طظ جعرة العاصسئ) (1 - 2)
أوضح طاى غضعن الفصغر الدسغش طظ الةئابرة والمساضئرغظ؟أوضح طاى غضعن الفصغر الدسغش طظ الةئابرة والمساضئرغظ؟

الحعغث الصائث غاتثث سظ الصسط البالث طظ الظاس غعم 
الصغاطئ وبما اخاطفعا سظ أختاب الغمني وأختاب الحمال

ٌد  متجـدِّ حـرٌص  القائـد  للشـهيد  كان 
عىل ربطنا بالله بصـورة دائمة، وذلك من 
خـالل تكـرار التذكري باللـه -ُسـبَْحانَــُه 
َوتََعـاَىل- وبعظمته، وبيوم الدين؛ لريسـخ 
األُُسـَس اإليَْمانية التي تُبنى منها النفوس 
املؤمنـة، وهـذه هـي منهجيـٌة ُقــْرآنية، 
تعتمُد التذكريَ املستمر أسلوباً يف املحافظة 
عىل املنجـز اإليَْماني يف كافة مسـتوياته، 
ـِهيْـُد الَقاِئُد  وترجمة لهـذا املبدأ وقف الشَّ
-ِرْضــــَواُن اللـِه َعَليِْه- بنا أمام سـورة 
تتحدث عـن يوم القيامة بصورة مبارشة، 
وهـي سـورة الواقعة، فما هـي املضامني 

التي اشتملت عليها هذه السورة؟

طداطُني جعرة العاصسئ:
سورة الواقعة سورة مكية، وهذا يعني 
أن املخاطبـني بهـا كان يف بـادئ األمر من 
املرشكـني، فـكان الخطاب بهذه السـورة 
مستهدفاً فطرتَهم البرشية العميقة، التي 
اندفنت تحت ركام النسـيان واآلثام، وهو 
ذات الركام الذي تجمعه فرتة الحياة يف أي 
عـرص عىل قلوب أصحابـه، ولذا نتوقع أن 
نجد يف األسلوب الُقــْرآني يف هذه السورة 
الطريقة الشـافية والعـالج الناجع ألدواء 

القلوب، وإشكاليات الجحود والكفران. 
ثالثـة  يف  الواقعـة  سـورة  تتمحـوُر 
إىل  البدايـة  يف  مضـت  حيـث  مسـارات، 
وبعـض  القيامـة،  يـوم  عـن  الحديـث 
مشاهده، وما يحصل فيه من فرز للناس، 
ثم يبـدأ الحديُث الُقــْرآنـي عن مجموعة 
مـن دالئـل البعـث والجـزاء، مـن خـالل 
العديد من املشـاهدات يف الحيـاة اليومية، 
بحيـث يخلق الله لنا من املألوفات مصادَر 
معرفـة يقينيـة، يف إعـادة اسـتخدام لها 
ولكـن بطريقة ذات ثمار إيَْمانية، ويف آخر 
مسار يف هذه السـورة ينطلق الحديث عن 
الُقــْرآن الكريم، وبيان عظمته، والتأكيد 
عىل صدق ما جاء فيه، إذاً يف هذه السـورة 
ما يكرس حواجز الغفلـة، ويصنع صدمة 
إيجابية ملن يقف أمامها، لتحيل النسـيان 

لديه إىل تذكر. 
ومـع بدايـة الحديث يف سـورة الواقعة 
عن يـوم القيامة، الذي وصفتـه بأنه يوم 
ـِهيْـُد  الواقعـة الخافضة الرافعة دخل الشَّ
الَقاِئُد -ِرْضــــَواُن اللِه َعَليِْه- إىل قضيته 
وهـي  الـدرس،  هـذا  يف  األوىل  األساسـية 
قضيـة التجرب واالسـتعالء، فمن يعيش يف 
الدنيا حالة االسـتعالء والتجرب سينخفض 
يف يوم القيامة، ويصري يف أسفل السافلني، 
حقريا مهينا، فهو يوم ينخفض فيه أقوام 

ويرتفع أقوام. 

الاتثغر طظ روتغئ الاةرب:
ـِهيْـُد الَقاِئـُد -ِرْضــــَواُن  يحـّذُر الشَّ
اللـِه َعَليِْه- مـن روحية التجرب، ال سـيما 
التـي يعيش فيها اإلنَْسـان وهـو ال يدرك 
أنـه يف خانـة الجبابرة، وذلـك حني يكون 
مستضعفاً، ال يملك من الدنيا ما به يتجرب، 
ومع ذلك تجُده يعامل أهله زوجته وأوالده 
بصـورة  ويسـوقهم  بالغـة،  بفضاضـة 
قاسـية، أَْو قد يكون كذلك مع مرؤوسيه، 
أَْو مع جريانـه، فهذه الفظاظـة والغلظة 
يف املعاملـة تدل عـىل توفر هـذه الروحية 
املتجربة لدى صاحبها، وميزان العمل الذي 
يحاكم النـاس عليه ليس مرتبطاً بشـكل 
العمـل، بـل بمنطلقاتـه وغاياتـه، ولذلك 

يحـرش الجبابـرة معاً يـوم القيامـة، ولو 
كان تجربهـم مختلفـاً يف شـكله، فالبيئة 
التي مارس اإلنَْسـان تجـربه فيها ال تعدو 
أن تكون شـكال طارئا ال يغـرّي يف حقيقة 
هـذه الروحيـة التـي انطلق العمـل منها، 
ـِهيْـُد الَقاِئُد -ِرْضــــَواُن اللِه  يقـول الشَّ
َعَليِْه-: «فتحرش مـع فرعون، مع نمرود، 
ك أنت يف  مـع الذين كانـوا متجربيـن؛ ألَنـَّ
الواقع، أنت يف الواقع، بنفسيتك، بروحيتك 
جبار، إنمـا لم يتح لك أن تكون مثل أولئك 

الجبابرة». 
ويف أوقـاٍت أُْخـــَرى تختلـف أشـكال 
املتجربين فيتحول بعض األتباع إىل جبابرة 
صغـار تحـت جـربوت أسـيادهم، وتنمو 
لديـه نزعـة التسـلط، وروحيـة التكـرب، 
ونفسـية العناد والتمرد، وهو مجرد تابع 
ال أكثر، والكثري مـن الناس مصاب بحالة 
الطمع الشديد يف الرفعة الشكلية العاجلة 
يف الدنيـا، مـن خـالل السـري عـىل خطى 
يماثلهـم،  بشـكل  فيتـرصف  الجبابـرة، 
يف إطـار مـن يتمّكن مـن التجـرب عليهم، 

ويعيش حالة التجرب وهو ال يدري. 
ـِهيْـُد  هـذه اآلفة التـي لفـت إليها الشَّ
الَقاِئـُد -ِرْضــــَواُن اللِه َعَليْـِه- هي آفٌة 
منتـرشة يف أوسـاطنا اإلسـالمية خاصة، 
فضالً عـن املجتمعـات األُْخـــَرى؛ كوننا 
يف  تتحكـم  مجتمعـات  يف  غالبـاً  نعيـش 
شـؤونها الطواغيت، وينترش فيها الظلم، 
وتكـون السـيادة والسـيطرة فيهـا لـكل 
الظالميـني املتبعـني للباطـل؛ ولذلـك تجد 
أن هذه النفسـية تولد لنا أشخاصاً أشداء 
عىل بعضهم بعضاً، رحماء ملن هم فوقهم 
سـلطة وقدرة، وهـي شـخصية أبعادها 
مواقـف  يف  تتجـىل  بامتيـاز،  شـيطانية 
التعامل اليومي كافـة، ابتداء من التعامل 
مـع الزوجـة واألوالد، ومـروراً بالتعامـل 

مع الجار والزميل، وانتهـاء بالتعامل مع 
ُكــّل مـن يحتاج إليك يف شـأن ما، وكلما 
توسـعت دائرة سـلطتك توسعت تسلطك، 
ولذلـك وجب أن تحرش مـع الجبابرة الذي 
أذلوا شعوبا، وأهلكوا أمما عن بكرة أبيها، 
ـِهيْـُد الَقاِئُد -ِرْضــــَواُن اللِه  يقـول الشَّ
َعَليْـِه-: «بعض األتباع يصبـح عنده روح 
الطغيـان، والتجـرب، والكربيـاء، والعناد، 
والتمـرد، وهو مجرد تابع؛ ألَنَّه مقرب من 
مسـؤول معنّي؛ ألَنَّ له كلمة عند مسؤول 
معـني، تـراه كذلـك ينعكـس يف نفسـيته 

جربوت، وطغيان، وعناد، وإرصار». 

الرشسُئ التصغصئ واإلْغَماُن بالئسث: 
ـِهيْـُد الَقاِئـُد -ِرْضــــَواُن  وضـع الشَّ
لهـذا املرض االجتماعي  اللِه َعَليِْه- عالجاً 
واآلفة النفسـية التي تفشت يف أوساطنا، 
وذلـك مـن خـالل الحديـث عـن حقيقـة 
«الرفعـة  أن  عـىل  أكـد  حيـث  الرفعـة، 
الحقيقيـة هـي رفعة يـوم القيامـة؛ ألَنَّ 
هذه يف الدنيـا قد تكون فرتة قصرية مهما 
رأيت نفسـك رفيًعا، ورأيـت الناس يرونك 
رفيًعـا، فهـي فرتة قصرية، هـي عمرك يف 
الدنيـا، وعمر الدنيـا بكله محـدود»، وإذا 
تصححت هـذه النظـرة سـتختفي نزعة 
التنافس عىل املناصب والسلطة من بيننا، 
وسـتختفي كثري من املشاكل الناتجة عن 
هذه الروحية الشيطانية املنبع، وسيكون 
همـك يف الحيـاة هـو أن تكـون مـن أهل 
الرفعـة الحقيقة ال هذه الرفعـة ا لزائفة، 
ـِهيْـُد الَقاِئُد -ِرْضــــَواُن اللِه  يقـول الشَّ
َعَليِْه-: «ليكون هم اإلنَْسان هو أن يحرش 
يـوم القيامة آمنًا، أن يحـرش يوم القيامة 
وهـو ممن يحمـد الله، وهـو ممن يرىض 
عن نفسـه؛ ألَنَّه يوم القيامة كما قال الله 
عن املؤمنني يف سـورة [الغاشية]: {ُوُجوٌه 

يَْوَمِئٍذ نَّاِعَمـٌة ِلَسـْعِيَها َراِضيٌَة}»، وبهذه 
الروحيـة لـن يتوجه املرء مـن بداية األمر 
إىل الطمـوح نحـو املناصـب والوجاهات 

والتوجه إليها بكل وسيلة. 
هذا الربـُط بني البعـث والرفعة يف ذلك 
ـِهيْـُد  الحـني هو ربط مهم، انتبه إليه الشَّ
الَقاِئُد -ِرْضـــَواُن اللِه َعَليِْه- يف الُقــْرآن 
الكريـم من خالل سـورة الواقعة، وقدمه 
يف طريقة توضح لنا طريقة استثمار هذا 
اإليَْمان بالبعث يف الواقع العميل، فذهب إىل 
الحديث عن الحرسة التي سيحملها عامة 
الناس يف يوم البعث، وهي مقدمة بسيطة 
والعـذاب  الجحيـم  يف  الخالـدة  للحيـاة 
والحـرسات الدائمـة، وبهذا تهـون ُكــّل 
املتاعـب التي تواجههـا يف الدنيا يف مقابل 
أنك سـتحصل عىل حياة آمنة وخالدة عما 
ِهيْـُد الَقاِئُد -ِرْضـــَواُن  قريب، يقول الشَّ
اللـِه َعَليْـِه-: « تجد اآلخريـن ُكــّل واحد 
متحرس، ُكــّل واحد يعاتب نفسـه، ُكــّل 
واحد يتألم عىل نفسـه {أَن تَُقوَل نَْفٌس يَا 

تَى عَىل َما َفرَّطُت ِيف َجنِب اللَِّه}».  َحْرسَ
ويف األخـري حـني تتخـىل عـن روحيـة 
التجـرب والبحث عن رفعـة زائفة يف الدنيا 
سـتكون من أولئك الذين يـرون يف البعث 
نعمـة يحمدون اللـه عليهـا، «يحمد الله 
وهو يف مقام الحسـاب، يحمد الله عندما 
يدخـل الجنـة؛ ألَنَّهـا كلها يجدهـا نعمة 
عظيمـة عليه أنـه بعث من جديـد ليلقى 
الجـزاء الحسـن، يـرى يف املحـرش الناس 
خائفـني وهو مطمـنئ». وهـذا يف الوقت 
نفسـه يشكل لنا دافعا عىل تحمل متاعب 
الحيـاة ومكابدتهـا، ال سـيما حني يكون 

ذلك يف سبيل الله تعاىل. 

املسرية العاتثة:
حـني أتـت سـورة الواقعـة عـىل خرب 

تقسيم الناس إىل ثالثة أزواج يوم القيامة، 
ـِهيْـُد الَقاِئـُد -ِرْضــــَواُن اللـِه  قـرأ الشَّ
َعَليْـِه- من ذلك بُعداً جديـداً لم يكتب عنه 
املفـرسون؛ ألَنَّهـم لـم يتوجهـوا يف تناول 
الُقــْرآن بروحية املسـتهدي كما هو حال 
ـِهيْـُد الَقاِئُد -ِرْضــــَواُن اللِه َعَليِْه-،  الشَّ
فهو حني يقُف مع اآليـة الُقــْرآنية ينُظُر 
إىل الحياة مـن خاللها، ليعـرف ماذا عليه 
فعلـه، ولقـد رأى رضوان الله أن تقسـيم 
النـاس إىل ثالثـة أقسـام مهمـا اختلـف 
زمانهـم وعرقهم ومكانهـم يدل عىل أنهم 
يف مسـرية واحدة فمن مـات قبل ألف عام 
ومـن سـيموت بعدنـا بألف عـام لو بقي 
من عمـر الحياة ألـف عـام، كالهما ربما 
يحـرشان معـك يف نفـس الفئـة، إمـا من 
أصحاب اليمني، أَْو من أصحاب الشـمال، 
أَْو من السـابقني، بغضِّ النظـر عن ُكــّل 
تلك التفاصيل، وكأن هذا االختالف يف هذه 
التفاصيل مجرد أمر شـكيل سـوف يزول، 
فلوال أن ُسنَة الله يف الحياة الدنيا وطريقة 
االبتـالء فيهـا اقتضـت أن نعيـش أجياالً 
متعاقبـة، جيالً فجيالً، وإال كنا سـنعيش 
هـذه الحيـاة مـرة واحـدة يف زمـن واحد 

ومكان واحد. 
هذا اللمسـة البيانيـة الرائعـة تجعلنا 
ننشـدُّ إىل سـرية األوائـل مـن أجدادنـا، ال 
سـيما مـا حـكاه اللـُه لنـا يف الُقـــْرآن 
الكريـم، وهو ما يذكُِّرنا بقضية املسـاواة 
موضـوع  عـن  بنـا  ويرتفـُع  الحيـاة،  يف 
الطائفيـة والعرقيـة غريها من األسـباب 
التي تشـّكل عامالً من عوامل التفريق بني 

بني اإلنَْسان. 
وهنا نقـُف أمام تسـمية اللـه للفريق 
األفضـل واألعـىل واألجـل مـن بني سـائر 
التقسـيمات يف يـوم القيامـة، وهو فريق 
السـابقني، الذين شكل السـبق لهم مزية 
تفوقـوا بها عىل غريهم، فصـار لهم األثر 
البالـغ يف حيـاة املجتمـع، فهـم يحملون 
روحية املبـادرة إىل العمـل الصالح، وهذه 
الروحيـة هـي التـي تدفعهـم إىل تحمـل 
املسـؤولية، وهذا هو مـرط الفرس، فمن 
ال يحمل مسؤولية نفسه وال يحمل هموم 

أمته ال يستحق أن يعيض يف أوساطها. 
ـِهيْـُد الَقاِئـُد -ِرْضـــَواُن  ويلفـُت الشَّ
اللـِه َعَليْـِه- إىل املبـادرة جعلـت ألعمـال 
هؤالء السابقني أثراً منقطع النظري، يقول 
ـِهيْـُد الَقاِئُد -ِرْضــــَواُن اللِه َعَليِْه-:  الشَّ
«ولو كانت نسـب أعمالهم الشخصية أقلَّ 
من أصحاب امليمنة سـيكونون أعظَم، قد 
يكون من أصحاب امليمنـة مثًال ناس لهم 
أعمال كثـرية لكن هي عادة مـن األعمال 
التـي ال تتجـاوز حـدوَد شـخصيته، كثري 
التسبيح، كثري الصالة، كثري الصيام، كثري 
تـالوة الُقــْرآن الكريـم، كثري من األعمال 
التـي هـي أعمـال يف حـدود شـخصيته، 
اسـتجابة لكن استجابة مثل باقي الناس، 
مثـل أطرف النـاس، بينما السـبَّاقون هم 
لون اآلخرين كلهـم معهم، فبدل  من يشـغِّ
ل لك الحسـنات  ما تكون أنت فقط تسـجَّ
ل  التي تنطلق منك أنت، وأنت سبَّاق ستشغِّ
ُكــّل الناس حتى بعـد موتك معك»، ومن 
هنا تتجـىل أهمية املبـادرة، فبهـا تصنع 
السـابقية يف األعمـال، وبهـا يكـون املرء 
بقليل من العمل أفضل عن الله من كثريي 

األعمال التي منها املبادرة. 
وللموضوع بقية. 
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2022م.. ساٌم بصغٌض أضاءُه الحعثاُء 
بثطائعط واملصاَوطُئ بسمطغاتعا

 : طاابسات

ساعاٌت قليلة وتُطَوى صفحُة 
2022م، بعد عدة أحداث ُجلُّها 

ًة مع عودة  تبَعُث باألمل، وَخاصَّ
املقاومة يف الضفة املحتّلة بقوة 

بالرغم من الحزن الشديد عىل 
الدماء التي سالت دفاعاً عن 

األريض والتي سّطرها 224 شهيداً 
يف كافة املناطقة ألفلسطينية، 

وتُشعل سجون االحتالل صفارات 
ة مع إنهاء عام مثقل  اإلنذار وَخاصَّ

باألزمات دفع ثمنها املرىض من 
األرسى واألطفال والنساء. 

أحداٌث ُحفرت من نور كأسماء 
الشهداء األبطال الذين نفذوا 

عمليات فدائية يف كافة أنحاء 
فلسطني، ليكون 2022م، عام 
نسف الحدود بامتيَاز، فرتجل 

األبطال يف النقب وبرئ السبع و»تل 
أبيب»، وجنني ونابلس وطوباس 
ورام الله والخليل وغزة وغريها 

من املناطق التي توحدت يف وجه 
االحتالل واملخّططات الخطرية 

التي حيكت صوب املسجد األقىص، 
لتكون معركة «وحدة الساحات» 
عنوان للمقاومة املوحدة دون أي 

تدخالت. 
 

أتثاُث 2022م طثاخرة
والعمليـات  الضفـة  يف  املقاومـة 
واالسـتيطان،  والتهويـد  واالعتـداءات، 
القادمة،  التطـرف  وحكومة  والقـدس، 
ومعركة وحدة السـاحات، وأعالم أهايل 
الشـهداء من والدة طوبـايس لوالد رعد 
حـازم، لقوانني إخالء عـدد من مناطق 
القـدس عنـوة، ألوضـاع حكومتي غزة 
الطفيـف  املـايل  والتحسـن  والضفـة 
رصف  النتظـام  باإلضافـة  للسـلطة، 
االجتماعية  للشؤون  املالية  املخصصات 
ألول مرة، وتغري نظام امتحانات الثانوية 
العامة، ووضع األونروا، وملحاولة فرض 
االحتالل سـيطرته عىل واقـع التعليم يف 

القـدس، باإلضافة إىل عدد من املواضيع 
االجتماعيـة التـي أثارت الجـدل كغرق 
عدد من الشـبان الباحثـني عن العمل يف 

البحر وحريق «أبو ريا»... إلخ. 
 

افصخى واقصاتاطات
البدايـُة كانـت من املسـجد األقىص، 
لتبدأ االقتحامات بقـوة منذ بداية العام 
بحّجـة األعيـاد وطقوس لم يعتد عليها 
بتنفيذ  والتهديد  ألفلسـطيني،  الشـعب 

طقوس دينية. 
فخالل عام 2022م، نفذ املستوطنون 
اقتحامات بلغت قرابة 60 ألف مستوطن 
لباحات «األقىص»، وذلك بحماية رشطة 

ة.  االحتالل والقوات الصهيونية الَخاصَّ
وتُشـري املعطيات إىل تصاعد ملحوظ 
بأعـداد املقتحمـني مقارنـة بالعامـني 
السـابقني، إذ بلغ عددهم يف 2021 نحو 
إجمـايل  وصـل  بينمـا  و767،  ألفـاً   35
املقتحمـني يف عام 2020م، نحو 18 ألفاً 

و526 مستوطنًا. 
الشيُخ عكرمة صربي خطيب املسجد 
األقىص املبـارك، أّكــد أن العـام الحايل 
2022م، أشـد األعـوام التـي مـرت عىل 

مدينة القدس املحتّلة، صعوبة وعنفاً. 
 

افجرى يف السةعن 
«اإلجرائغطغئ»

إلحصائيات  بلغ عدد األرسى ووفقـاً 
واملعتقلـني  مختلفـة  رسـمية 
االحتـالل  سـجون  يف  ألفلسـطينيني 
«اإلرسائييل»، نحو (4760) أسرياً، وذلك 
حتّى نهاية شـهر ترشين األول/ أُكتوبر 
2022م، من بينهم (29) أسـرية، ونحو 
(160) قـاًرصا، َو(840) معتقـًال إداريا 
من بينهم ثالث أسريات، وأربعة أطفال. 
فيمـا بلغ عـدد أرسى الداخـل املحتّل 
100 أسـري، و400 أسـري مـن القـدس 
املحتّلـة، فيمـا بلـغ عـدد أرسى قطاع 
غـزة 200 أسـري، و5 أعضـاء املجلـس 
األرسى  عـدد  بلـغ  فيمـا  الترشيعـي، 
باإلضافـة  أوسـلو 25،  قبـل  القدامـى 
لــ551 أسـرياً محكومني مـدى الحياة، 
و314 أسـرياً قضوا أكثر من 20 سـنة، 

و39 أسرياً قضوا أكثر من 25 سنة. 

 

سمطغاُت املصاوطئ يف الدفئ 
املتاّطئ

شـكلت عمليات املقاومـة يف الضفة 
وغريهـا من أعمـال املقاومة التي هزت 
أرجـاء الكيـان يف كافـة املناطـق رقما 
صعبنـا يصعب عىل االحتـالل، تصديقه 
كونهـا اعتربت أن الخسـائر يف صفوف 
االحتـالل العام الجـاري بلـغ 31 قتيالً 
إرسائيليـا بعد 22 عمليـة فدائية كبرية 
نفذت كالتـايل: -1عملية «برئ السـبع» 
22 مـارس.. املكان: برئ السـبع.. منفذ 

العملية: محمد أبو القيعان.
 

تخغطُئ الصاطى الخعاغظئ
الصهيونـي  العـدّو  جيـش  كشـف 
عن تصاعـد وتـرية العمليـات ألفدائية 
يف الضفـة الغربيـة املحتّلـة خـالل عام 
2022م، بنسـبة 100 %، َحيـُث أَدَّت إىل 

مقتل 31 صهيونياً. 
ووفق ما نقله موقـع «والال» العربي 
عـن جيـش العـدّو، فقـد ارتفـع عـدد 
العمليـات ألفدائية يف محافظات الضفة 
املحتّلـة، بنسـبة مئـات باملئـة، وذلـك 
واالضطهـاد  القتـل  عمليـات  عـىل  رداً 

واالعتقـال التي تمارسـها قـوات العدّو 
بحق املواطنني املدنيني. 

ويف التفاصيل، شهدت منطقة الضفة 
الغربية 285 عمليـة إطالق نار من قبل 
مسـلحني فلسـطينيني خـالل 2022م، 
مقابـل 61 خـالل 2021م، و31 خـالل 

2020م، و19 فقط خالل 2019م. 
وقفـز عـدد قتـىل العمليـات يف عام 
يف  مسـتوطنا  ُقتـل 31  َحيـُث  2022م، 
عمليات مسـلحة، مقارنة بــ 4 يف عام 
2021م، 3 يف عـام 2020م، و5 يف عـام 

2019م. 
ويف عـام 2022م، كان هنـاك 7589 
عملية رشـق حجارة، مقارنة بـ 3805 

يف عام 2021م. 
كمـا حدثت زيـادة يف عمليـات إلقاء 
الزجاجات الحارقة، والتي بلغت 1.268 
خـالل 2022م، مقارنة بـ 1022 يف عام 

2021م. 
ويف السـاحة البحرية تـم إحباط 30 
املنطقـة  يف  معظمهـا  تهريـب  عمليـة 

الواقعة بني قطاع غزة وسيناء. 
 

وتثة الساتات 2022م
رسايا القدس الذراُع العسكري لحركة 
الجهـاد اإلسـالمي يف فلسـطني تمّكنت 
يف معركـة «وحدة السـاحات»، من ّصد 
العـدوان الـذي فرضـه جيـش االحتالل 
اإلرسائيـيل عىل قطـاع غزة الـذي بدأ يف 
4 أغسـُطس آب املـايض، عقـب اغتيال 
القياديني الشهيد تيسري الجعربي وقائد 
املنطقة الجنوبية الشـهيد خالد منصور 
برفقتـه نجل القائد السـيايس يف حركة 
الجهـاد أحمـد املدلل وآخريـن، وإصابة 

العرشات من األشخاص. 
يف املحصلة بلغت 49 شهيداً بينهم 19 
طفالً و4 سـيدات، فيمـا أُصيب ما يزيد 
عـن 360 مواطنًا بجروح متفاوتة منها 
خطرة وحاالت برت، وفًقا لوزارة الصحة 
يف غـزة جـراء الجولة الرسيعـة ملعركة 

وحدة الساحات. 
والتـي دكـت خـالل رسايـا القـدس 
االحتـالل بأعتـى الصواريـخ، وحسـب 
اإلعـالم العـربي، َفــإنَّ الخسـائر التي 
تلقاها الكيان يف هذه املعركة عىل النحو 
التايل: «300 مليون شـيكل، 222 رضراً 

مبارشاً». 
مـن   %  20 أن  العـدّو،  واعـرتف 
الصواريـخ التـي أطلقـت مـن القطاع 
أصابـت أهدافها، وخلفـت 114 إصابة 
مبارشة للمبنى، و97 سيارة مترضرة. 

 

دطاء حريغظ أبع ساصطئ
الحادي عرش من أيار/ مايو 2022م، 
يف حـدث أبكـى العالم أجمـع أعلن عن 
استشـهاد شـريين أبو عاقلة مراسـلة 
قناة الجزيرة برصـاِص جيش االحتالل 
لتوغلـه  تغطيتهـا  خـالل  اإلرسائيـيل 

واقتحامه مخيم جنني. 
مراسـم الدفن التي كانـت يف القدس 
كانت تحمل العديد من الرسـائل وهزت 
العالـم، ولكن رفض االحتـالل االعرتاف 
بالجريمـة، دفـع قنـاة الجزيـرة لرفع 
دعـوى قضائيـة إىل املحكمـة الجنائية 
الدوليـة ضد الكيـان الصهيوني يف ملف 
اغتيـال مراسـلتها شـريين أبـو عاقلة، 

ليبقى امللف مفتوحاً حتى 2023م. 
 

ضاائُإ املصاوطئ
الضفـة  يف  ألفلسـطينية  املقاومـة 
ـة الـرشارة األوىل أطلقتها كتيبة  وَخاصَّ
جنـني التـي خلقت مـن خلفهـا كتائب 
أُخـرى جديدة كعرين األسـود يف نابلس 
وكتيبة نابلـس وكتيبة طوباس وغريها 
مـن الكتائـب التـي مـا زالـت تالحـق 
االحتالل، وجعلت من العام القادم عاماً 

لتطوير قدرتها أمام املحتّل. 
 

غرُق القجؤني
العـام  خـالل  الفلسـطينيون  ُفِجـَع 
املـايض بالعديد من األخبـار التي وردت 
بشأن غرق شـبان يف عمر الزهور جراء 
قـوارب املوت طلبـاً للهجـرة وهربا من 

الفقر والبطالة. 
ويطـوي الشـعب ألفلسـطيني العام 
2022م، بمزيـد من املآيس جـراء الفقر 
ارتـكاب  وجـراء  واملعانـاة  والحصـار، 
االحتـالل ملجـازر واضحة، عـىل أمل أن 
يكون العام القادم عـام الخري والفرج، 
بـإذن اللـه تعـاىل، إال أن تـويل حكومـة 
التطرف برئاسـة نتنياهـو تضع العديد 

من عالمات االستفهام حول القادم. 
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طساظاُة املعاذظني بني 
اقجاشقل واملسالةات

أغعب أتمث عادي 
 

املوِطـن  معانـاُة  ازدادت 
اليمني يف ظل مرحلة الالسـلم 
آماَل  عّلقـت  التـي  والالحـرب 
مـا  ينتظـُر  ووقـف  الشـعب، 
املشـاوراُت  إليـه  سـتؤوُل 
السـالم،  لتحقيـق  الجاريـة 
األمـُر الذي أفسـح املجاَل أمام 
مـن يضعـون أنفَسـهم مكاَن 
الشـعب ويعملـون عـىل إثارة 

الفوىض باسم الشعب.
نعـم هنـاك فسـاٌد منتـٌرش 
وتخاذٌُل يف أداء املسـؤوليات مـن قبل معظم أجهزت الدولة 
الرقابية، ولكن هذا ال يعنـي أن ننُرشَ الفوىض ملعالجة تلك 
االختالالت والسماح بتحول املناطق اآلمنة إىل مناطَق يكون 
لإلجـرام فيها نصيٌب، وهذا ما يسـعى إليه تحالف العدوان 

منذ ثمان سنوات. 
ميـداُن الرصاع له تبعاٌت ال تُحمُد ُعقباها، وعىل حكومة 
اإلنقاذ الوطني وعىل الشـعب اليمني أن يعوا هذا األمر وأَّال 
يحاولوا االندفاَع إىل مثل هذه املخّططات لكي ال يُلدغ الشعب 

من جحرها مرة أُخرى ولنا يف عدن وأخواتها دروس. 
عىل حكومة صنعاء أن تحاوَل معالجَة الظواهر السلبية 
القائمـة يف مؤّسسـات الدولة، هناك مسـتغلون وناهبون، 
للرقابـة،  وغيـاب  ظاملـون،  وهنـاك  فاسـدون،  وهنـاك 
واملحاسـبة.. فلماذا لم يتم القضاء عـىل ُكـّل تلك املظاهر، 
وإىل متـى ستسـتمر تلك األجنـدة يف العبث بمقـدرات هذا 
الشـعب الصامد، يجب عىل الدولة أن تضَع ُكـّل الفاسدين 
فوق سـندان الرقابة وطـرق أعناقهم بمطرقـة العدالة إىل 

غري رجعة. 
ألـم يـأن األواُن أن يعيَش الشـعُب يف ظل دولـة كريمة.. 

دولة عدالة ونظام وقانون؟! 
والفاسـدين  الفسـاد  محاربـُة  عليكـم  يصُعـُب  هـل 

ومحاكمتهم؟ هل عجزتم عن تطبيق القانون؟ 
هل عجزت النسـاء اليمنيات أن يلدن شـخصياٍت تتمتُع 
بالكفـاءة والنزاهـة واألمانـة والوطنيـة لتتبـوَّأ املناصب 

الحكومية؟!
هل حان الوقت لتحقيق حلم الشـعب يف دولة للشعب ال 

شعب للدولة؟
هل حـان الوقـت لنهاية الوضع الرسـمي املـزري الذي 
تحدث عنه السيد عبدامللك ابن بدر الدين الحوثي يف خطابه 

بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد. 
وللمنّدديـن بالفسـاد عرب رسـائل التحريـض: أتريدون 
أن تجعلـوا من معانـاة املواطنني جرساً لعبـور مخّططات 

العدوان. 
أتريدون أن تُسـتغلَّ أصواتُكم الستمرار انقطاع مرتبات 

املوظفني؟
َل صنعاُء اآلمنُة مرَكزاً للقاعدة، وبؤرًة  أتريـدون أن تتحوَّ
للتفجـريات واالغتيـاالت بالطبـع لـن تسـمحوا بذلك ولن 

يسمح الشعب. 

ظخغتٌئ طةاظغئظخغتٌئ طةاظغئ
غعجش المصثم 

ا  (إِذْ ُقْلتُـْم يَـا ُموَىسٰ َلن نَّْصِربَ َعَىل َطَعاٍم َواِحٍد َفـادُْع َلنَا َربََّك يُْخِرْج َلنَا ِممَّ
تُنِبُت اْألَْرُض ِمن بَْقِلَها َوِقثَّاِئَها َوُفوِمَها وََعَدِسـَها َوبََصِلَها، َقاَل أَتَْسـتَبِْدلُوَن 
بَْت  ا َسـأَْلتُْم، َوُرضِ ا َفِإنَّ َلُكم مَّ الَّـِذي ُهَو أَْدنَى ِبالَِّذي ُهـَو َخرْيٌ، اْهِبُطوا ِمْرصً
َن اللَِّه، ذَِلَك ِبأَنَُّهـْم َكانُوا يَْكُفُروَن  َعَليِْهـُم الذِّلَُّة َواْلَمْسـَكنَُة َوبَاُءوا ِبَغَضـٍب مِّ

، ذَِلَك ِبَما َعَصوا وََّكانُوا يَْعتَُدوَن).  ِبآيَاِت اللَِّه َويَْقتُلُوَن النَِّبيِّنَي ِبَغرْيِ اْلَحقِّ
مون بيئتَنا  إن مثَل الذين يرغبون بإثارة الشـغب داخَل بلد اإليَمـان ويسمِّ
النقيَة تحت عناويَن مزيَّفة مثلُهم كمثل بني إرسائيل، بل وأشد خداعاً منهم.

هم حتى معاناُة الشعب. ليس لهم أيُّ هدف أَو أية قضية وال تُهمُّ
إنهم عبارٌة عن حفنة ال تهمها سوى مصالحها واملساس بأمن واستقرار 
بلد اإليَمـان، والعبث بثروات ومقدرات الشعب اليمني كما يعبُث بها العدوان 

ومرتِزقتُه باألرايض املحتّلة.
وهذه هي آخر أوراق العدوان إلقالق السكينة.

اسة حتى ينجرَّ لكم قارصو  فال تكذبوا وتزيّفوا شعاراتكم بمسميات حسَّ
الوعى والبعُض من املذبذبني.

ننصُحكـم باالبتعاد عن هـذه األعمال لعدم جدوها ولن تسـتطيعوا إثارة 
اش وكثرياً ممن مىض قبلكم  الفتنة، لقد حاول الكثريُ من قبلكم، اسـالوا عفَّ

حاولوا إثارة الفتنة لكن بدون جدوى.
وكانت مسـمياُت تضليالتهم تدغدغ مشـاعر املعدمني واملحتاجني، ولكن 
اتضـح لنا بآخر املطاف أن معاناة املجتمـع ال تعنيهم، بل همهم الوحيد هو 
زعزعة السـكينة والعبث بثروات ومقدرات الشعب اليمني كما هو الحاصل 
يف األريض املحتّلة يعملون عىل نهب نفط وثروات الشـعب، حتى الخاضعون 
تحت سـيطرتهم ومرتِزقتهم يحرمون ألشـهر مديدة بدون مرتباتهم برغم 
وفرة اإلنتاج من النفط الخام والثروة املعدنية والسـمكية والجمركية وغالء 
األسـعار وتفاقـم الفقر والبطالة وانعدام األمن والسـكينة أوسـاط األريض 

املحتّلة، فماذا تريدون أن تجرونا إليه؟! 
(ُكلََّما أَْوَقُدوا نَاًرا لِّْلَحْرِب أَْطَفأََها اللَُّه). 

ترُب الحائسات
غتغى المتطعري

تجـد  عندمـا 
املثـارة  املواضيـَع 
أنصـار  لتشـويِه 
واإلسـاءة  اللـه 
يف  ُد  تـرتدَّ إليهـم.. 
والصحـف  القنـوات 
والباصـات  املعاديـة 
العامـة  والسـاحات 
األحيـاء  بعـض  ويف 
واملـدن  والحـارات 
وبنفـس  والقـرى.. 

التوقيـت ونفس الطرح.. وبشـكل مخاِلٍف ملا هو 
عليه الواقع تماماً.. 

فاعلـم -حفَظك اللـه- أنها مؤامـراٌت تقصُف 
املجتمـَع بالشـائعات.. وهـي صـادرٌة عن نفس 
الجهـة التي تقـوُم بالعـدوان.. وأنـه حتماً ليس 

ناتجاً عن أخطاء أَو سوء تنظيم. 
بـل مؤامـراٌت ال تَِقـلُّ خطـورًة عـن القصـف 
والحصار ويجب التَحـّرك الجاد ملواجهتها.. وهذا 
ملواجهة الثورات  سـالٌح معروٌف يُسـتخَدُم دائماً 

وتشويهها يف ُكـّل أقطار العالم. 
وهـي ال تَِقـلُّ خطـورًة وتأثـرياً عـن الحـرب 
النـاس  نفسـياِت  تسـتهدُف  ألَنَّهـا  العسـكرية؛ 

ومعنوياِتهم. 
والوعـُي والبصرية واليقظة من أهمِّ األسـلحة 

ملواجهة هذا النوع من الحروب. 
وللعلـم.. فعـدُد الشـائعات التـي ُقصفت بها 
اليمُن قد يساوي عدَد الغارات الجوية، وهي أكثُر 

راً.  أَثَراً، وأفتُك َرضَ


