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 : طظخعر الئضالغ 
خـرج اآلالف مـن اليمنيـني، عـرص 
أمس يف مسـرية شعبية حاشـدة تنديداً 
باسـتمرار الحصـار عـىل اليمـن للعام 

الثامن عىل التوايل.
للعالم  رسـالة  املحتشـدون  وأوصـل 
مفادهـا أن الحـرب نار وحصـار، وأنه 
إذا لم يتوقف القتل االقتصادي للشـعب 
اليمني، فإنَّ الحرب قائمة، وأن اليمنيني 
يمتلكـون الكثـري من الخيـارات إلرغام 
العدوان األمريكي السـعودّي عىل إيقاف 

عبثه بقوت الشعب.
وعىل مدى السـنوات الثمـان املاضية 
دأب العدوان عىل حصار الشعب اليمني 
بكافة الوسـائل املمكنة بهـدف إجباره 
عـىل الخضـوع واالستسـالم، ومن بني 
ذلـك، نقـل البنـك املركزي مـن صنعاء 
إىل عـدن، ومـا ترتب عليه بعـد ذلك من 
انقطـاع للرواتب والتـي أرضت برشيح 
واسعة من الشـعب، أضف إىل ذلك إقدام 
العـدوان عىل قصـف املنشـآت الحيوية 
واالقتصادية وتدمريها بالكامل، وإغالق 
املطـارات، وإيقاف تحويـالت املغرتبني، 
وطباعـة كميـات كبـرية مـن العملـة 
الورقية، وكلها وسـائل رضب لالقتصاد 

اليمني يف مقتل.
مـن  الكثـري  املتظاهـرون  وأطلـق 
الهتافـات املنددة بالحصـار، كما رفعوا 
اسـتمرار  بـأن  تؤكـد  عديـدة  الفتـات 
الحصار يعني العـودة إىل مربع الحرب، 
وأن الشـعب اليمني ال يمكن أن يسـاوم 
يف قوت يومه، وأنه يرفض حالة الالسلم 

والال حرب.
وحّذر بيان املسرية الجماهريية، الذي 
تاله مستشـار رئيس املجلس السـيايس 
األعـىل العالمـة محمد مفتـاح، تحالف 
العـدوان من مغبة وعواقـب أي تصعيد 
عسـكري يُقدم عليه يف أية جبهة وبأي 
شـكل، وعواقب اسـتمرار الحصار عىل 
اليمن واحتجاز سـفن الوقود والبضائع 

والسلع.
واعترب البيان استمرار الحصار حرباً 
سـتواجه بـرد فعـل عسـكري سـيؤثر 
ويوجـع تحالـف العـدوان بشـكل غري 

مسبوق وال متوّقع.
وأّكـد البيـان رضورة رفـع الحصار 
املفروض عـىل مطار صنعاء الدويل دون 
قيـود أو رشوط أو انتقاص، محّذراً من 
تجاهـل مطالب الشـعب اليمني يف فتح 
املطـار أمام الرحـالت الجويـة كما كّل 

مطارات العالم.
وجـدَّد البيان تحذيـر تحالف العدوان 
مـن االسـتمرار يف رفـض رصف رواتب 
املوظفني من عائـدات الثروات النفطية 
والغازيـة، التـي نهبـت إىل البنـك األهيل 

السـعودّي، مؤكـداً أن حصول املوظفني 
عـىل رواتبهم حقوق مسـتحقة ال تقبل 

االنتقاص وال املساومة.
وأعلـن البيان وقوف الشـعب اليمني 
إىل جانـب القيادة التخاذ مـا يلزم لردع 
العدوان ويف ما تراه مناسباً من خيارات 
لرفـع الحصار.. داعياً القوات املسـلحة 
إىل أن تكـون عـىل مسـتوى عـاٍل مـن 

الجهوزية واليقظة.
الصفقـات  أن  إىل  البيـان  ولفـت 
املشبوهة، التي يعقدها مرتِزقة العدوان 
مع مشغليهم، باطلة والغية، وال يعرتف 
بها الشـعب اليمنـي، ومنها صفقة بيع 
مينـاء قشـن وقطـاع العقلـة النفطي 
وغريهمـا.. مبيناً أن بيع األوطان خيانة 

ال مرشوعية لها.
كمـا حـّذر بيان املسـرية الـرشكات 

والكيانـات واألنظمة، التـي تتعامل مع 
مرتِزقـة العـدوان، بـأن كّل إجراءاتهـا 
باطلـة وال أصل لها، وهـي بيع ممن ال 

يملك ملن ال يستحق.
الشـعب  أبنـاء  كافـة  البيـان  ودعـا 
اليمني إىل الحفاظ عىل تماسـك الجبهة 
الداخلية، والحذر مـن مخططات العدّو 
يف إثـارة اإلشـكاالت وزعزعة التماسـك 
والصمود الشـعبي، محذراً من مساعي 

الفرقة التي يشتغل عليها األعداء.
وحّث عىل اسـتمرار التعبئة الشاملة 
وإسـنادها  للجبهـات،  واالسـتنفار 
بالرجـال واملـال، حتـى يتحقـق النرص 

املؤزر.
وأّكد البيان أن القضية الفلسـطينية 
منـدداً  واملركزيـة..  األساسـية  هـي 
ترتكبهـا  التـي  الصهيونيـة  بالجرائـم 

الشـعب  بحـق  يهوديـة  عصابـات 
للمسـجد  واقتحامهـا  الفلسـطيني، 
األقىص.. داعياً إىل موقف إسالمي واسع 

لصد الصلف اليهودي املتواصل.

  الخرب لظ غطعل
املواطن ماهر السيد من وسط ساحة 
الثورة وميدان مسـرية «الحصار حرب» 
من بوابة جامعة صنعاء وسط العاصمة 
صنعـاء قـال «إن هذه املسـرية توضيح 
الواضحات للعدّو بأن هذا الحصار حرب 
عسـكرية وال يمكن التنازل عن حقوق 
شعبنا وتجويعه وقتله عرب هدنة كاذبة 
يسـتمر فيها العدوان ومرتِزقته وأدواته 
يف نهب ثروات ومقدرات شـعبنا اليمني، 
وأن هدنـة كهذه لن تحـق باطالً وتبطل 
حقاً، مضيفاً أن هذه املسرية املهمة جداً 

خرج فيها شـعبنا للتعبري عن سـخطه 
وعنفوانـه وعزمـه وإرادتـه يف مواجهة 

الغزاة واملحتلني».
لصحيفـة  حديثـه  يف  السـيد  وأّكـد 
«املسـرية» أن مسـرية  «الحصار حرب» 
تعيد ضبط البوصلة تجاه قوى العدوان 
بوضـوح  الهـدف  وتصـوب  والحصـار 
عـال للعـودة نحو الجبهات العسـكرية 
ورفدها بقوافل الرجال واملال وتحريكها 
مـن منطلق الثقة باللـه وتعظيمه الذي 
الفسـيح  الكـون  هـذا  يف  الهيمنـة  لـه 
يف  تجسـيدها  حـق  املؤمنـني  ولعبـاده 
واقعهـم الجهادي حني ال يخشـون غري 
الله وال يذلون إال لله وال يقبلون بحصار 

شعبهم وقتله ومصادرة مرتباته.
وواصـل قائـالً : «خـروج شـعبنا يف 
املحافظات اليمنية الحـرة هو تفويض 
واضح وكامـل للقيادة باتخاذ الخيارات 

املناسبة تجاه العدوان والحصار».
بدوره قـال املواطن مانـع عيل أحمد 
والحصـار  العـدوان  إن  الصليحـي: 
األمريكـي السـعودّي تمـادى أكثـر من 
الـالزم بحـق شـعبنا اليمنـي، وقيادتنا 
الثوريـة والسياسـية أعطتـه الفرصـة 
تلـو الفرصـة لعلـه يراجـع حسـاباته 
ومواقفـه املجحفـة بحقنا عـرب 3 هدن 
متتاليـة ، لكنـه تجاهـل كّل ذلـك ولـم 
يفهـم ولقد حان وقت اتخـاذ الخيارات 
القوية التي تفهمـه وتوقفه عند حّده، 
وهذا ما نفوض القيادة يف اتخاذه؛ كونه 
الحل األخري يف مسـار املواجهة مع قوى 
الهيمنة واالستكبار العاملي، وأدواتهم يف 

املنطقة ويف الداخل».
وتابع الصليحـي  يف حديثه لصحيفة 
األمريكـي  للعـدو  «نقـول  «املسـرية»: 
السعودّي نحن لكم باملرصاد أينما كنتم، 
وأينما حلـت مؤامراتكم ومخططاتكم، 
ويف كّل الجبهـات العسـكرية عىل طول 
وحدودهـا  اليمنيـة  األرايض  وعـرض 
الربيـة والبحرية وحارضيـن للمواجهة 
بـكل عزيمـة وإرادة يف بقيـة الجبهات 
السياسـية واالقتصاديـة، والتعليميـة، 
جبهـات  مـن  وغريهـا  والثقافيـة 

املواجهة».
وأّكـد الصليحـي «نحـن عنـد رهان 
سـيدي وقائدي السيد عبدامللك بدرالدين 
الحوثـي، ولـن نخيـب ظنـه وظـن كّل 
أبنـاء شـعبنا اليمني فينـا، ونحن بالله 
وبالتـوكل عليه أقـوى مـن كّل املراحل 
السـابقة، ونطمـنئ كّل أحرار الشـعب 
مواجهـة  يف  الصابريـن  ومسـتضعفيه 
املرتبات  وانقطـاع  والحصـار  العـدوان 
التـي صادرهـا العدو وأدواتـه ونهبوها 
ليجعلـوه يتضـور جوعـاً، حـان الوقت 
لألخذ بثمـن تضحياتكم وصربكم وكلنا 
يف جسـد واحد لرفـد الجبهـات وتعزيز 
الصمـود يف الجبهـة الداخليـة والنـرص 

قريب بإذن الله».
    

دطاء الحعثاء لظ تثعإ عثرًا
وبهذه العبـارة يوجز املواطن عبدالله 
العـدوان  لقـوى  رسـالته  الحسـني 
والحصار األمريكي السعودّي، مؤكداً أن 
هذه املسـرية وهذا الخروج الجماهريي 
الواسـع هـي رسـالة سـخط وإعـالن 
وإعـادة  الجبهـات،  لرفـد  عـام  نفـري 
البوصلـة لرسـم خارطـة عسـكرية يف 
قائمـة أهدافها وخطواتهـا األوىل إعادة 
حقوق شـعبنا املنهوبة وصون مقدراته 

املسلوبة وتحرير أراضيه املحتلة.
وتابع الحسـني يف حديثـه لصحيفة 
«املسـرية» : «نقـول للعـدوان األمريكي 
السـعودّي أن يرفـع عدوانـه وحصاره 

أخبار

تفعغخ حسئغ .. لثغارات رادسئ
طحارضعن شغ طسغرة الساخمئ خظساء: إذا لط غاعصش الصاض اقصاخادي شإن الترب صائمئ
بغان المسغرة غثسع الصعات المسطتئ إلى أن تضعن سطى طساعى سال طظ الةععزغئ والغصزئ
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عـىل شـعبا اليمني وأن يعجـل يف تنفيذ 
الرشوط التي قدمها قائد الثورة السـيد 
عبدامللـك بدرالديـن الحوثـي وقيادتنـا 
الشـعب  فغضـب  لـم  مـا  السياسـية، 
وغضـب الجماهري الواعيـة كفيل بقلب 
عسـكرية  معركـة  وخـوض  الطاولـة 
ال نهايـة لها يف ظـل الوجـود األمريكي 

الصهيوني يف املنطقة».
ويدعو الحسـني  كّل أبناء الشعب إىل 
التوجه للجهاد يف سـبيل الله واالنطالق 
لتنفيـذ  الجبهـات  جميـع  إىل  بجديـة 
الجديدة،  وخرياتهـا  القيـادة  توجيهات 
املغرر بهم مـن الخونة والعمالء  محذراً 
واألبـواق يف الداخـل من مغبـة االنجرار 
خلـف مخططات العـدوان املسـتهدفة 

للجبهة الداخلية يف هذا التوقيت.
الجريح املعتصـم محمد عيل الربنس 
بقدم واحد وعكازتني له رسالته يف هذه 
املسـرية التي يؤكد فيهـا، أنه قدم قدمه 
بمحافظـة  الجوبـة  جبهـة  يف  اليمنـى 
مأرب وهـو يحررها مـن أدوات أمريكا 
والسـعودية، وأنه حـارض اليوم لتقديم 
مـا بقي مـن جسـده وروحه يف سـبيل 
اللـه لتحرير مـا بقي من تـراب الوطن 

واستعادة كل ثرواته املنهوبة».
ويقـول الجريح يف حديثـه لصحيفة 
«املسرية» : «مهما حارصنا قوى العدوان 
األمريكـي السـعودّي فلـن يوهنـوا من 
عزائمنا ولن يحدوا من تضحياتنا ونحن 
مسـتمرون عىل نهج الشـهداء ومنوال 
العطاء حتى يحقق اللـه نرصه لعباده، 
متابعاً: «قطع العـدّو ملرتبات موظفينا 
ونهبـه لثروات شـعبنا جزء يسـري من 
هدفنـا السـامي يف املواجهـة مـع قوى 
الظلم والضالل ومقارعة املستكربين يف 
هذا العالم املنسـلخ عن القيـم واملبادئ 
السـماوية، وعـن التوجيهـات الربانية 
التي فيهـا رحمته للعاملـني، وبإذن الله 
وبحولـه وقوته وعزم جنوده املجاهدين 
من أبناء هذا الشعب سنحقق املعجزات، 

وغداً لناظره قريب إن شاء الله».

    رجائض ضئار السظ 
الكهـل  يحيـى أحمد مطـر الحمزي 
ذو 93 عامـاً ببندقيتـه وجعبته وقامته 
املتقوسة ورأسه الشامخ بشموخ الثقة 
باللـه يقـول :»ذي ما يجاهـد ويرصخ 
يف وجه عدونـا الذي يقتلنـا ويحارصنا 
وينهـب ثروتنا فهو عميل منافق ال خري 
فيـه، وهذا هـو زمـن الجهـاد والفالح 
والتحـرك صـوب الجبهـات مـن هـذه 
السـاحة فـرض عـىل كّل مسـلم عاقل 

حر».
ويتابـع بكلماتـه املتشـنجة وصوته 
الجهـور وسـواعده عـىل بندقيتـه: «ما 
أحنا مخلـني ظالم وال خائـن وال عميل 
وعاد سالحنا بأيدينا وأنفاسنا وأرواحنا 
الجهـاد  فميـدان  أجسـادنا،  يف  باقيـة 
ميداننا والشـهادة يف سـبيل الله هدفنا 

ومطلبنا».

ويتابـع الحمـزي يف حديثه لصحيفة 
«املسـرية»: «فوقهـم فوقهـم يـا رجال 
اليمـن، فـاألرض أرضنا واللـه نارصنا 
وحفيد رسـول اللـه قائدنا، فمـاذا أنتم 
منتظـرون غـري النـرص إن تحركتم، أو 

املذلة إن قعدتم». 
بدوره الحاج محمد حاجب ذو الـ65 
وهـو ببندقيته وحزامه الشـيكي  عاماً 
«الحصـار  يقـول:  بالرصـاص  املثقـل 
املستمر حرب رضوس يستغلها العدوان 
ومرتِزقتـه وخالياهـم  النائمـة لحرف 

الشـعب عن عدوه الحقيقـي ومحاولة 
والجبهـة  االجتماعـي  النسـيج  رضب 
الداخليـة والتأثـري مـن خـالل ذلك عىل 

الجبهات العسكرية.
العـدّو  مواجهـة  «علينـا  ويضيـف: 
عليهـا  والـدوس  مخططاتـه  وكشـف 
ولن يجـدي معه غري القـوة التي أثبتت 
فعاليتها خالل 8 سـنوات من املواجهة، 
ونحن حارضون للتحرك الفعيل لتقديم 
أرواحنا وتسـخري ما بقي من أعمارنا يف 

سبيل الله».

ويشـري حاجـب يف حديثـه لصحيفة 
«املسـرية» إىل أن رصف املرتبـات رشط 
السياسـية  قيادتنـا  قدمتـه  أسـايس 
والثوريـة عىل طاولـة املفاوضات، وهو 
مطلب شـعبي يف املحافظـات واملناطق 
الحرة واملحتلة عىل حّد سواء، واستمرار 
نهـب ثـروات شـعبنا مـن نفـط وغاز 
وغريهـا مـن الثـروات الطبيعيـة هـي 
مسـتحقات لشـعبنا، وإذا لم تعـد إليه 
فخيـار املواجهة هو خيار مـن ال خيار 

له».

ولفـت حاجـب إىل أن الحرب أسـهل 
بألـف مـرة من الحصـار، وأن الشـعب 
الذي خرج بثورته ضـد عمالء ومرتِزقة 
أمريـكا يف سـاحة التغيـري أمـام بوابة 
جامعة صنعاء عام 2011م، يعود اليوم 
للتحـرك منهـا ولكـن هذه املـرة صوب 
الجبهات واملواجهة العسـكرية الكفيلة 
باسـرتجاع الحقوق وتحريـر األوطان، 
كالمـه: «من هنـا البداية ومن  مختتماً 

هنا الختام».
الحـاج عيل محمد عمـر يقول لقوى 
مـن  السـعودّي  األمريكـي  العـدوان 
مسـرية «الحصار حرب»: «عىل العدوان 
رفـع حصـاره عـىل شـعبنا وإال فنحن 
مسـتمرون يف املواجهة وخوض الحرب 

حتى النهاية».
حديثـة  يف  عمـر  الحـاج  ويضيـف 
لصحيفة «املسـرية»: «رسالتنا لكل ذي 
عقل مـن أبناء هذا الشـعب املحارص يف 
كّل املحافظات اليمنية أن عليهم التحرك 
الفوري نحو الجبهات، وإعادة املواجهة 

حتى تحرير كامل األرايض اليمنية.
ويتساءل: «ماذا سنقول لألجيال أين 
كنـا يف زمن املحتل األمريكي السـعودي 
ومن معهم مـن الربيطانيني والصهاينة 
؟ كيف سـيكون جوابنا لهم حني يكتب 
يف التاريـخ أن الصهاينـة األذالء دنسـوا 
جزرنـا وأراضينـا وبنـوا قواعدهم عىل 
جغرافيتنا.. إنـه ملن املنكرات أن نخرس 
ونقعـد وعدونـا يتحكم بلقمة عيشـنا 
مرتبـات  ويصـادر  ثرواتنـا  وينهـب 
موظفينـا.. يجب علينـا أن نصحوا مما 
نحن فيه ونسـتجيب لقيادتنـا الثورية 
والسياسية ونرفد الجبهات حتى النرص 

أو الشهادة».

   طسامرون يف املعاجعئ 
يحيى محمد عيل السـالمي شبل من 
وصورته  العسـكرية  ببزته  املجاهديـن 
الجيـل  وحمـاس  لعنفـوان  املجسـدة 
الصاعـد يقـول: «مـن هذا السـاحة إىل 
كّل املسـتكربين نحن قادمون بثقافتنا 
القرآنية وسالح الوعي والبصرية وسالح 
الحديد والنـار ملواجهتكم، وأملنا بنرص 
الله حتمي مؤكد، وما عليكم اليوم فعله 
هـو االسـتجابة الفورية لـرشوط قائد 
الثورة سيدي وموالي عبدامللك بدرالدين 

الحوثي «يحفظه الله» أو املواجهة».
ويتابع السـالمي يف حديثه لصحيفة 
«املسـرية» :»لن تميتونـا بحصاركم ما 
بقي فينا روح، وشـعبنا اليوم بات أكثر 
ملخططاتكـم، ولن تنالوا  وإدراكاً  وعيـاً 
من عزائمنـا ومبادئنا ونحـن عىل درب 
الشـهداء ماضـون وللقيـادة مطيعون 

ولنداء الله ملبون».
ويؤكد السـالمي بقولـه: «عىل العدّو 
األمريكـي السـعودّي التوقـف عن نهب 
ثروتنـا والخـروج مـن أراضينـا مـا لم 
فنحن مسـتمرون يف املواجهة جيالً بعد 

جيل إىل يوم القيامة».

أخبار

 : الةعف
خرَج أبناُء محافظة الجوف وسـط 
سـوِق االثنني بمديريـة املتون، أمس يف 
مسـرية تحت شـعار «الحصار حرب» 
تأكيـًدا عىل رفضهم القاطع السـتمرار 

الحصار عىل أبناء شعبنا اليمني.
وأّكـدوا يف مسـرية «الحصار حرب» 
العـام  ونفريهـم  التامـة  جهوزيتهـم 
لرفـد جبهـات القتال لتحريِر كّل شـٍرب 
أن  يمكـن  وال  اليمنيـة  األرايض  مـن 
يكون هناك حـوار ما لم يرفع الحصار 
عـن الشـعب اليمنـي ورصف مرتبات 
املوظفـني والتخفيف مـن املعاناة التي 
يواجهـا الشـعب اليمنـي منـذ ثمانية 

أعوام.

أترار الةعف: ق تعار بثون رشع التخار سظ الحسإ الغمظغ
 خقل طسغرة جماعغرغئ تاحثة تتئ حسار «التخار ترب»

الةرغح طساخط الربظج

الضعض غتغى التمجي

التاج تاجإ

سئثاهللا التسظغ

التاج سطغ طتمث سمر

طاظع الخطغتغ

الحئض غتغى السقطغ

طاعر السغث
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 : تةئ
والعـدوان  الحصـار  بتصعيـد  تنديـداً 
األمريكي السـعودّي اإلماراتـي عىل اليمن، 
التجويـع  سياسـة  ممارسـة  يف  والتوغـل 
الناعـم، احتضنـت محافظة حجـة، أمس 
الجمعـة، أربـع مسـريات شـعبية واسـعة 
غضبـاً للتصعيـد العسـكري واالقتصـادي 
الذي يخنق الشعب اليمني بقيادة الشيطان 

األكرب أمريكا.
ويف املسـريات األربـع التـي أقيمـت تحت 
شـعار «الحصـار حـرب»، يف مدينـة حجـة 
ومديريات املحابشـة وعبس ومسـتبأ، رفع 
املشاركون الالفتات ورددوا الشعارات املنددة 
باسـتمرار الحصار عىل الشعب اليمني، منذ 

ثماني سنوات.
املحليـة  السـلطة  قيـادات  وبحضـور 
باملحافظة يتقدمهـم املحافظ هالل الصويف 
وأمـني عـام املجلـس املحـيل يف املحافظـة 
إسـماعيل املهيم ووكالء املحافظة ورؤسـاء 
ووكالء وأعضـاء املحاكـم والنيابات ومدراء 
املكاتـب التنفيذيـة واملديريات، اعتـرب أبناء 
ووجهـاء حجـة، الحصـار جـزءاً ال يتجـزأ 
مـن الحـرب العدوانية، التي يشـنها تحالف 
العدوان األمريكي -السعودّي -اإلماراتي عىل 
اليمن، يف محاولة إلخضاع اليمنيني للوصاية 

الخارجية.
وحّمـل املشـاركون يف املسـرية املجتمـع 
الـدويل واألمـم املتحـدة مسـؤولية الحصار 
واملعاناة الكارثية، التي لحقت بأبناء الشعب 
اليمني، مؤكدين أن الحصار والتجويع إحدى 
وسائل الحرب األمريكية عىل الشعب اليمني.
واعترب املشـاركون الحصار جريمة حرب 

مكتملـة األركان، وفـق مـا جـاء يف مواثيق 
اإلبـادة  بجريمـة  املتحـدة  األمـم  وقوانـني 
الجماعيـة والشـاملة، محذريـن الـرشكات 
والكيانات واألنظمة من التعامل مع مرتِزقة 
وأدوات العدوان من االستمرار يف مغبة القتل 

الناعم للشعب اليمني.
وأّكـدت بيانات املسـريات أن أية إجراءات 
اقتصاديـة بتواطـؤ مرتِزقة العـدوان تعترب 
باطلة، وهي بيع ممن ال يملك ملن ال يستحق.

ودعـت إىل التعبئة الشـاملة واالسـتنفار 
للجبهـات وإسـنادها بالرجـال واملال، حتى 
تحقيـق النـرص، مؤكـدًة اسـتمرار الصمود 
والثبات يف التصّدي لقوى العدوان واملرتِزقة، 
وتقديـم املزيـد مـن التضحيات حتـى رفع 
الحصار وطرد الغزاة واملحتلني من كّل شـرب 

يف أرض اليمن.
واعتـربت الجماهـري املحتشـدة الحصار 

والتجويـع حربـاً وعدوانـاً هدفـه قتل أكرب 
عـدد من اليمنيني، واالنتقام منهم بتوسـيع 

املعاناة وتضييق املعيشة والحياة عليهم.
وحّذرت البيانات الصادرة عن املسـريات، 
قوى العدوان من مغبـة وعواقب أي تصعيد 
عسـكري يف الجبهـات، واسـتمرار الحصار 
عىل اليمن، واحتجاز سفن الوقود والبضائع 

والسلع.
وأّكـدت البيانـات أن اسـتمرار الحصـار 
ويوجـع  سـيؤثر  عسـكري  بـرٍد  سـيواجه 
تحالـف العـدوان بشـكٍل غـري مسـبوق وال 
متوقـع.. داعيـًة إىل رفع الحصـار املفروض 
عىل مطار صنعاء الدويل دون قيود أو رشوط 

أو انتقاص.
وحـّذرت مـن تجاهـل مطالـب الشـعب 
اليمنـي يف فتح املطار أمـام الرحالت الجوية 

كما كّل مطارات العالم.

كمـا حـّذرت بيانـات املسـريات تحالـف 
العدوان من االستمرار يف رفض رصف رواتب 
املوظفـني مـن عائـدات الثـروات النفطيـة 
والغازية، التي نُهبت للبنك األهيل السعودّي، 
مؤكـدًة أن حصـول املوظفني عـىل رواتبهم 
حقـوق مسـتحقة ال تقبـل االنتقـاص وال 

املساومة.
وجـدَّدت البيانـات التأكيد عىل اسـتمرار 
وقوف أبناء الشعب اليمني إىل جانب القيادة 
الثورية واملجلس السـيايس األعىل التخاذ ما 
يلـزم لـردع العدوان، ومـا تراه مناسـباً من 
خيـارات لرفـع الحصـار، مطالبـًة القـوات 
املسـلحة واألبطال إىل أن يكونوا عىل مستوى 

عاٍل من الجهوزية واليقظة.
وأوضحـت أن الصفقات املشـبوهة، التي 
يعقدهـا مرتِزقـة العـدوان مع مشـغليهم، 
باطلة والغية، وال يعرتف بها الشعب اليمني، 

ومنها صفقة بيع ميناء قشن وقطاع العقلة 
النفطي وغريهمـا.. مبينة أن بيـع األوطان 

خيانة ال مرشوعية لها.
الشـعب  أبنـاء  كافـة  البيانـات  وحثـت 
اليمنـي عـىل الحفاظ عـىل تماسـك الجبهة 
الداخليـة، والحـذر من مخططـات العدّو يف 
إثارة وزعزعة التماسـك والصمود الشعبّي.. 
محـّذرًة مـن مسـاعي الفرقة التي يشـتغل 

عليها األعداء.
ويف ختـام بيانـات املسـريات األربـع، أّكد 
أبنـاء ووجهـاء محافظة حجـة أن القضية 
واملركزيـة،  األساسـية  هـي  الفلسـطينية 
مندديـن بالجرائم الصهيونيـة التي ترتكبها 
عصابات يهودية بحق الشـعب الفلسطيني، 
إىل  داعيـًة  األقـىص،  للمسـجد  واقتحامهـا 
موقف إسـالمي واسع لصد الصلف اليهودي 

املتواصل.

 : المتعغئ
خرج أبنـاء ووجهاء محافظـة املحويت، 
مسـريٍة  يف  الجمعـة،  صـالة  عقـب  أمـس، 
بالحصـار  تنديـداً  حاشـدة  جماهرييـة 
األمريكي السـعودّي عىل اليمن تحت شـعار 

«الحصار حرب».
املشـاركة  الحشـود  رددت  املسـرية  ويف 
الهتافـات املنـددة بالحصـار والجرائم التي 
ارتكبها العـدوان األمريكي السـعودّي بحق 

الشعب اليمني خالل ثماني سنوات.
ورفع أبناء ووجهاء املحويت املشـاركون 
يف املسـرية الفتـات عربت عـن الغضب تجاه 
الحصـار االقتصادي األمريكي عىل الشـعب 
اليمني، والتي أّكدت معرفة الشـعب اليمني 
بالخـدع األمريكيـة والتغطيـة الناعمة عىل 
آالت القتـل العسـكرية واالقتصاديـة التـي 
تسـعى أمريكا وعمالئها مـن خاللها إلركاع 

الشعب اليمني.
ويف املسـرية أَشـاَر أمـني عـام املجلـس 
املحـيل باملحافظـة الدكتور عـيل الزيكم، إىل 
أن «الخروج اليوم يعرب عن الغضب الشعبي 
والرفـض لحالـة الال حـرب والال سـلم مع 

استمرار الحصار عىل اليمن».

وأّكـد أهمية مواصلة الصمود والجهوزية 
لتحريـر الوطن مـن دنس الغـزاة واملحتلني 
وعدم السـماح بنهب ثروات الوطن النفطية 
والغازيـة، مبينـاً أن إمعـان دول العدوان يف 
اسـتمرار الحصـار ونهب الثـروات لن يعود 

عليها إال بمزيٍد من الخسارة.
واعترب الزيكم، حصار وجرائم وانتهاكات 

العـدوان دليـالً عـىل مـدى انحطـاط العدّو 
األمريكي الذي ارتكب أبشع الجرائم يف اليمن 
والعالم. وحّذر تحالف العدوان من أي تصعيد 
ومـن عواقـب اسـتمرار العـدوان والحصار 
ومنع دخول السـفن النفطية، مشـرياً إىل أن 

الحصار حرب تستوجب الرد عليها.
يؤكـدون  املحويـت  أبنـاء  أن  إىل  ولفـت 

الوقـوف مع القيادة التخاذ ما تراه مناسـباً 
كافة  مـن قـرارات لرفـع الحصـار، داعيـاً 
أبنـاء املحافظة إىل تماسـك الجبهة الداخلية 
والحذر من التفرقة التي يسـعى لها األعداء 

يف أوساط املجتمع.
وحمـل بيـان صـادر عـن الوقفـة األمم 
املتحـدة واملنظمـات الحقوقية واإلنسـانية 

املسـؤولية الكاملة جراء اسـتمرار الحصار 
وإغـالق املوانئ والجرائـم واالنتهاكات التي 

يرتكبها تحالف العدوان واملرتِزقة.
وأَشـاَر إىل أن الحصـار وإغـالق املطارات 
واملوانـئ أشـد فتـكاً مـن السـالح، مؤكـداً 
الجهوزيـة ألي قرار تتخذه القيادة سـلماً أو 

حرباً.

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

تةئ تتادظ أربع طسريات غاضئئ واملحارضعن غآضثون: 
تخار أطرغضا سثوان جائر وظفعض الصغادة باتثاذ القزم

طسرية واجسئ يف املتعغئ تسارب التخار آلئ صاض جماسغ 
وتعجإ الرد الصاجغ سطغعا

أضثت طسرشئ الحسإ بثطعة تالئ الق جطط والق ترب الاغ غسمض السثو سطى اجامرارعا:
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 : التثغثة
شـهدت مدينـة الحديـدة، عـرص  أمـس  
مسرية جماهريية حاشدة للتنديد بالحصار 
واسـتمرار العدوان االقتصادي املمنهج بحق 
الشـعب اليمنـي تحـت شـعار       «الحصار 

حرب».
وهتف املشـاركون يف املسـرية مـن أبناء 
واملديريـات  املحافظـة  مركـز  مديريـات 
الجنوبيـة والرشقية، بالتأكيد عىل اسـتمرار 
الصمـود وتعزيـز الثبـات يف املوقـف واملبدأ 
رددوا  كمـا  العـدوان،  ملواجهـة  والقضيـة 
هتافـات الغضب والسـخط تجـاه الحصار 
األمريكـي والتأكيد عىل حق الشـعب اليمني 
يف الدفاع عن نفسـه وسـيادته يف وجه قوى 
العدوان، مندديـن بموقف األمم املتحدة التي 
ال تحمل خطة حقيقية للسالم ورفع الرضر 

عن الشعب اليمني.
ورفع املشـاركون الفتات الحرية والثورة 
والتمسك بخيار الدفاع عن السيادة والكرامة 
واسـتقالل الوطن ورفض مشاريع الوصاية 
ونهب ثروات وخريات اليمن وحرب التجويع 
املمنهجة ومصادرة مرتبات موظفي الدولة.

ويف املسـرية التي تقدمها املحافظ محمد 
قحيـم، اعتـرب وكيـل أول املحافظـة أحمـد 
البرشي، يف كلمة السـلطة املحلية، استمرار 
التواطـؤ والتآمـر الدويل بعد ثماني سـنوات 
من القتل والحصار والتدمري والترشيد، دليالً 
عىل عدم حياديـة املجتمع الـدويل واملتاجرة 
اإلنسـان  لحقـوق  الزائفـة  بالشـعارات 
مخططـات  لتنفيـذ  القوانـني  وفقاعـات 

استعمارية.
كمـا اعترب تصعيد املمارسـات التي يقوم 
بها تحالف العدوان وانبطاح حكومة املرتِزقة 
يف إبرام االتفاقات معه للسيطرة عىل املوانئ 
واحتـالل الجـزر وبيع ثروات ونفـط اليمن، 
انعكاسـاً لحالـة الذل واالنحطـاط وإرصاراً 
عىل مضاعفة معاناة الشعب وقطع مرتبات 

املوظفني .
ولفـت إىل أن صمود اليمنيـني والتفافهم 
واملجلـس  الثوريـة  القيـادة  جانـب  إىل 
السـيايس األعىل والجيش واألمن، سيفشـل 
كّل مخططـات دول العـدوان، مؤكًدا رفض 
ولـن  جزئيـة،  حلـول  أي  اليمنـي  الشـعب 

يرىض سـوى بوقف العدوان والرفع الشامل 
للحصار ورحيل االحتالل.

ووجـه البـرشي رسـائل أبنـاء الحديـدة 
لتحالف العدوان بالكف عن املكابرة يف حرب 
الحصار، بعد أن أثبتت الشـواهد واملعطيات 
يف ميـدان املواجهة بأن اليمـن مقربة الغزاة 

منذ القدم.
وأعلـن جاهزيـة أبنـاء الحديـدة لتنفيـذ 
خيارات القيادة بالرد عىل ممارسات العدوان 
وفـك الحصار وتوجيه أقىس الرضبات لعمق 
أرايض العدّو كخيـار ال بديل عنه للدفاع عن 
الوطـن وحريته واسـتقالله وانتـزاع كامل 
القرار السـيايس. وحّذر وكيل أول محافظة 
الحديدة قوى العـدوان من اإلمعان يف جرائم 
عـىل أن الشـعب اليمني  الحصـار، مشـدداً 
لـن يفرط يف سـيادته مهما بلغـت تداعيات 

التضييق والحصار الجائر.
فيمـا اعتربت كلمـة العلماء التـي ألقاها 
ممارسـات  الحـرازي،  صالـح  الشـيخ 
وانتهـاكات دول العدوان يف تشـديد الحصار 
واحتجاز سـفن الوقود ومنع دخـول الدواء 
والغذاء، جرائم حـرب ال مثيل لها يف التاريخ 
مرتكبيهـا  جبـني  يف  عـار  وصمـة  وتمثـل 
خصوصـاً وأن آثارها وتداعياتها فاقمت من 

معاناة ماليني اليمنيني.
مـن جانبهـا أّكـدت كلمـة الشـخصيات 
مجلـس  عضـو  ألقاهـا  التـي  االجتماعيـة 
الشورى عبدالرحمن مكرم، أن أبناء الحديدة 

سـيظلون مدافعـني عـن األرض والعـرض 
والكرامـة والسـيادة وبذل الغـايل والنفيس 
يف سـبيل االنتصار ملظلومية الشـعب اليمني 
وعدالـة قضيته.  وطالـب البيان الصادر عن 
املسـرية، األمم املتحدة بالخروج عن صمتها 
بعد ثماني سـنوات من االنحياز لصف العدو 
والسـكوت عـن أبشـع الجرائـم والحصـار 
الظالـم، مؤّكـداً أن حقـوق اليمنيـني ورفع 
مطالـب  تمثـل  املرتبـات  ورصف  الحصـار 
مرشوعة طال انتظارها ويجب عىل املجتمع 

الدويل الضغط لتنفيذها دون مساومة.
وجـّدد عهـد أبناء الحديـدة يف الـوالء لله 
ورسـوله ولقائد الثورة واملجلس السـيايس 
األعـىل يف دعـم مسـرية الصمـود واالنتصار 
ملعركـة الحق ضد قوى الباطل وتجسـيد كّل 
القيم واملبادئ التي يحملها مرشوع املسـرية 

القرآنية ومواجهة كّل التحديات.
ودعا البيـان إىل تعزيز جهود دعم التعبئة 
العامـة والحشـد والتحـرك نحـو الجبهات 
لوضـع حـّد لصلـف الغطرسـة والتمادي يف 
الحصار وتلقني الغـزة وأدواتهم من العمالء 

واملرتِزقة دروساً يف العزة والكرامة.
وأوضح أن خروج أبناء الحديدة يف مسرية 
«الحصار حرب» يأتي يف اطار تجسيد الوعي 
بقيم النضال الثوري الذي ينطلق من مبادئ 
املسـرية القرآنيـة وامليض يف تعزيـز أهدافها 
لرفض التدخالت الخارجية يف الشأن اليمني 
والتعبري عن تطلعات وإرادة اليمنيني بانهاء 

الحصار الجائر.
وشدَّد البيان عىل أن الحصار أكرب جريمة 
إنسـانية لقتل الشـعب اليمني الـذي يعيش 
السـالم  أن  مبينـاً  إنسـانية،  كارثـة  أسـوأ 
الحقيقـي يتمثـل بإيقـاف العـدوان ورفـع 
الحصـار وكـف التدخـالت األجنبيـة وعدم 

االنحياز السافر إىل جانب تحالف العدّو.
وأَشـاَر إىل أن عواقب االستمرار يف حصار 
اليمـن سـتكون خطرية عـىل دول التحالف، 
ألنَّ رهانهـا عىل حماية أمريكا ودول أجنبية 
ملنشـآتها لن يسـتمر، الفتـاً إىل أن ما تروج 
لـه دول العـدوان عـن تقديمها مسـاعدات 
إنسـانية لليمن إنما هو تضليل للتغطية عىل 

تبعات حصارها الظالم.
ونـّوه البيـان إىل أن الشـعب اليمني بات 
اليوم أكثر وعياً وإدراكاً لكل املؤامرات ويأبي 
النضـال  أن  مؤكـداً  والخنـوع،  االستسـالم 
سيسـتمر يف دعم خيـارات النرص حتى طرد 
الغزاة املعتدين وانتزاع كامل حقوق اليمنيني 

املنهوبـة . كمـا أّكـد البيـان دعـم محافظة 
الحديـدة وتأييدها وتفويضهـا لقائد الثورة 
واملجلس السـيايس األعىل وحكومـة اإلنقاذ 
ملواجهـة الحصـار والعـدوان بـكل الطـرق 
والوسـائل املناسـبة واتخاذ مـا يلزم يف حال 
عدم االلتزام بمطالب الشـعب اليمني ورفع 

الحصار الشامل ورصف املرتبات.
للقضيـة  الحديـدة  أبنـاء  دعـم  وجـّدد 
الشـعب  قضيـة  باعتبارهـا  الفلسـطينية 
اليمنـي األساسـية واملركزية، مسـتنكراً ما 
ترتكبـه العصابـات اليهوديـة مـن جرائـم 
بحق الشـعب الفلسـطيني واقتحام املسجد 
األقىص، مؤكداً أهمية اتخاذ موقف إسـالمي 

مسئول للتصدي لعنجهية الصلف اليهودي.
تخللت املسـرية التي شـارك فيهـا وكالء 
واملحليـة  التنفيذيـة  والقيـادات  املحافظـة 
املديريـات  ومـدراء  والعسـكرية  واألمنيـة 
والعلماء والشـخصيات االجتماعية، قصيدة 

للشاعر أيوب الحشاش.

 : ذطار
امتداداً للغضب اليمنـي املتصاعد يف وجه 
التصعيد العسكري والسـيايس واالقتصادي 
ومصـادرة حقوق الشـعب اليمنـي ورواتبه 
وثرواته، خرج أبناء ووجهاء محافظة ذمار 
أمـس الجمعـة، يف مسـرية حاشـدة تنديـداً 
باسـتمرار الحصـار والعدوان عىل الشـعب 

اليمني تحت شعار «الحصار حرب».
وجابـت املسـرية التي تقدمهـا محافظ 
ووكالء  البخيتـي  نـارص  محمـد  ذمـار 
املحافظـة وعـدد أعضاء مجلس الشـورى 
أمـن  ومديـر  العامـة  التعبئـة  ومسـؤول 
املحليـة  السـلطة  وقيـادات  املحافظـة 
والتنفيذيـة واألمنية واملكونـات املجتمعية، 
عـدداً من شـوارع املدينة رافعة الشـعارات 
املنددة بحرب التجويع والحصار واستمرار 

العدوان.
وحـذر بيان صادر عن املسـرية من مغبة 
وعواقـب أي تصعيـد عسـكري يقـدم عليه 

العدوان يف أية جبهة وبأي شكل.
اليمـن  عـىل  الظالـم  بالحصـار  ونـّدد 
واسـتمرار احتجاز سـفن الوقود والسـلع، 
معتـرباً ذلك حرب إبادة جماعية سـيتم الرد 

عليها برد فعل عسكري قوي ورادع.

وشـّدد البيان عـىل رضورة رفع الحصار 
عـىل مطـار صنعـاء دون قيـود أو رشوط، 
وعـدم تجاهـل مطالـب الشـعب اليمني يف 
فتـح املطار أمـام الرحالت الجويـة، محذراً 
تحالـف العـدوان من رفـض رصف املرتبات 
من عائدات النفط التي تنهب إىل البنك األهيل 
السـعودي كونها حقوق مسـتحقة ال تقبل 

االنتقاص.
لرفـع  املسـلحة  القـوات  البيـان  ودعـا 

الجاهزية واليقظة، مؤكداً الوقوف إىل جانب 
القيـادة التخاذ مـا يلزم لردع العـدوان الذي 
ال يمكن االعـرتاف بصفقاته املشـبوهة مع 
مرتِزقتـه ومنهـا بيـع ميناء قشـن وقطاع 

العقلة النفطي.
كمـا دعـا البيـان أبنـاء الشـعب اليمني 
إىل الحفـاظ عـىل تماسـك الجبهـة الداخلية 
والحـذر مـن مخططـات العـدوان يف إثـارة 
والصمـود  التماسـك  وزعزعـة  اإلشـكاالت 

الشعبي، وتعزيز جهود التعبئة العامة ودعم 
املرابطني يف الجبهات.

وجـّدد البيـان تأكيـده عـىل أن القضيـة 
الفلسطينية قضية الشعب اليمني املركزية، 
عن إدانته لجرائم االحتالل الصهيوني  معرباً 

بحق الشعب الفلسطيني.
ويف ذات املحافظـة، خرج أبنـاء ووجهاء  
مديريـات جبـل الـرشق و عتمـة ووصابني 
يف مسـريات ووقفـات غاضبة تحت شـعار 

«الحصار حرب».
ونّدد املشـاركون يف املسـريات والوقفات 
بالحصـار املفـروض عـىل الشـعب اليمني، 
مؤكدين أنـه جزء ال يتجزأ مـن الحرب التي 
يشـنها تحالف العدوان األمريكي السـعودّي 

اإلماراتي عىل اليمن منذ ثمان سنوات.
وحثوا عىل تعزيز تالحم الجبهة الداخلية، 
الجبهـات  ورفـد  العـام  النفـري  واسـتمرار 

بالرجال وقوافل الدعم حتى يتحقق النرص.

أخبار 

طسرية تاحثة بالتثغثة تتثر السثوان طظ اإلطسان يف جرائط التخار

أبظاء ووجعاء ذطار غآضثون الةاعجغئ لطرد سطى التخار افطرغضغ 
وغتثرون طظ طشئئ طخادرة املرتئات والبروات

بغان المسغرة : تصعق الغمظغغظ ورشع التخار وخرف المرتئات ططالإ طحروسئ ذال اظازارعا

شغ طسغرات ووصفات غاضئئ شغ المثغظئ وأربع طظ طثغرغات المتاشزئ:
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أخبار 

 : خسثة 
حمـل أبنـاء محافظـة صعـدة العـدوان 
الحصـار  مسـئولية  السـعودّي  األمريكـي 
االقتصادي املفروض عىل الشعب اليمني منذ 

٨ سنوات.
جاء ذلـك يف املسـرية الجماهريية الكربى 
التي شـهدتها مدينة صعـدة، أمس الجمعة، 
األمريكـي  الحصـار  باسـتمرار  للتنديـد 
السـعودّي اإلماراتي عىل بالدنا، تحت شعار 

(الحصار حرب).
ويف املسـرية الحاشـدة التي رفعـت فيها 
صور قائد الثورة السـيد عبدامللـك بدرالدين 
الحوثـي، واألعـالم اليمنية والفتـات الحرية 
الرافضة للهيمنة األمريكية وصور الشهداء، 
ردد املشـاركون هتافات عـربت عن الغضب 
تجـاه الحصـار االقتصـادي األمريكـي عىل 
الشـعب اليمنـي، محملة أمريكا مسـؤولية 

استمرار الحصار.
بـدوره أّكـد محافـظ محافظـة صعـدة 
محمـد جابر عـوض يف كلمة لـه بالفعالية، 
أن الخروج الشـعبي الكبري يعرب عن الرفض 
لحالـة الـال حـرب والال سـلم مع اسـتمرار 

العـدوان والحصـار الجـوي والبحـري عىل 
اليمن، وتفويض للقيـادة يف اتّخاذ القرارات 
املناسـب إليقـاف العـدوان ورفـع الحصار، 
مبيناً أن القوات املسلحة والقوة الصاروخية 
جديـداً  واقعـاً  فرضـت  املسـريَّ  والطـريان 
وجاهـزة لفرض خيارات جديـدة، وال يمكن 
أن تسـمح باسـتمرار نهـب ثـروات بلدنـا 

النفطية والغازية.
وأَضاَف محافظ صعدة أن الشعب اليمني 

يعـرف من قتـل أبنـاءه ومن مـارس القتل 
البطـيء بحقه  وحارص املوانـئ واملطارات، 
معترباً أن الحصار وإغالق املطارات واملوانئ 
أشـد من الحرب والقنابـل، مؤكداً الجهوزية 

ألي قرار تتخذه القيادة سلماً أو حرباً.
يف السـياق حـذر بيان صادر عن مسـرية 
محافظـة صعـدة، تحالـف العـدوان من أي 
تصعيـد يف أية جبهة، ومن عواقب اسـتمرار 
العـدوان والحصـار ومنـع دخـول السـفن 

النفطية مؤكداً أن الحصار حرب يسـتوجب 
الـرد عليه، كما حـذر من اسـتمرار العدوان 
يف إغـالق املطـارات واملوانئ اليمنيـة، ومنع 
اليمنيـني مـن حقوقهـم يف الحصـول عـىل 
رواتبهـم، مطالبـة القوات املسـلحة باتخاذ 

الرد املناسب لكرس الحصار.
وأّكـد البيـان عـىل الوقوف مـع القيادة 
التخـاذ ما تراه مناسـباً من قـرارات لرفع 
الحصـار، داعياً كافة أبناء الشـعب اليمني 

إىل تماسـك الجبهـة الداخليـة والحـذر من 
التفرقة التي يسـعى لها األعداء يف أوسـاط 

املجتمع.
وشـّدد بيـان املسـرية عـىل أن فلسـطني 
هـي قضيتنـا املركزيـة مدينـة االعتـداءات 
واالقتحامات  الفلسطينيني،  عىل  الصهيونية 
وتدنيس الصهاينة للمسجد األقىص، مطالباً 
باتخاذ موقف إسـالمي واسع يتصدى للعدو 

الصهيوني.

 : رغمئ 
شـارك اآلالف مـن أبناء محافظـة ريمة، 
أمـس الجمعـة، يف مسـرية شـعبية غاضبة 
للتنديد باسـتمرار العدوان والحصار الجائر 
عىل بالدنا تحت شـعار       «الحصار حرب»، 
وذلـك بحضور وكيل املحافظة فهد الحاريس 

وقيادات تنفيذية وعسكرية وأمنية.
هتافـات  املشـاركون  ردد  املسـرية  ويف 
وشعارات استنكرت استمرار جرائم تحالف 
العـدوان والحصـار املفـروض عـىل اليمن، 
مؤّكديـن صمودهم وثباتهم يف وجه العدوان 

مهما تمادى يف غطرسته.
وأّكـد أحرار ريمـة أن العـدوان األمريكي 
السـعودّي، يسعى من خالل حصاره لرتكيع 
الشعب اليمني وإذالله وإرغامه عىل التبعية، 
لكن الشـعب اليمنـي قرر أن يحـدد مصريه 
بنفسـه ويأبـى أن يخضـع ويكـون تحـت 
وصاية قـوى االسـتكبار العاملـي، مجددين 
وقوفهم إىل جانب القيـادة الثورية واملجلس 
السـيايس األعىل يف امليض عىل طريق الحرية 
والعـزة والكرامة، واسـتمرار رفـد الجبهات 

باملـال والرجـال والعتـاد للدفاع عـن اليمن 
األرض واإلنسان.

إىل ذلـك أدان بيـان صـادر عـن املسـرية 
الحصـار  اسـتمرار  ريمـة،  يف  الجماهرييـة 
املمنهـج لدول العـدوان الذي يتنـاىف مع كّل 
األعراف والقوانني الدولية واإلنسانية، مؤكداً 
الرفض املطلق السـتمرار العدوان والحصار، 

والصمت الـدويل إزاء الجرائم التـي ترتكبها 
دول العـدوان يف اليمن، يف انتهاك صارخ لكل 

األعراف والقوانني.
وطالب البيان املجتمع الدويل رسعة العمل 
عـىل إيقاف العـدوان ورفـع الحصـار الذي 
حرم اليمنيني من الغذاء والدواء واملشـتقات 
النفطية، حاثاً عىل مواصلة الصمود والثبات 

يف مواجهـة العـدوان والحفاظ عىل تماسـك 
الجبهة الداخلية.

وشّدد بيان مسرية ريمة، عىل أن فلسطني 
األساسـية  اليمنـي  الشـعب  قضيـة  هـي 
واملركزيـة، الفتاً إىل أن الصمود األسـطوري 
اليمنـي  الشـعب  بدعـم  املسـنود  للجيـش 
سـاهم يف تعزيز عوامل الصمود والنرص عىل 

األعـداء، داعيـاً كل أحـرار العالـم إىل القيام 
بخطـوات عملية لرفـع الحصـار املفروض 
عىل الشـعب اليمني براً وجواً وبحراً، محذراً 
تحالـف العـدوان مـن االسـتمرار يف رفـض 
رصف مرتبات املوظفني من عائدات الثروات 
النفطيـة والغازية، التي نُهبـت للبنك األهيل 

السعودّي.

المتاشر سعض: الثروج الحسئغ الضئغر غسئر سظ الرشخ لتالئ القترب والقجطط طع اجامرار السثوان والتخار 

خقل طحارضاعط شغ طسغرة تاحثة بالمتاشزئ لطاظثغث باجامرار التخار اقصاخادي

طسرية ضربى بمتاشزئ خسثة تتثر طظ أي تخسغث يف 
الةئعات وطظ سعاصإ اجامرار السثوان والتخار

أترار رغمئ غطالئعن السالط برشع التخار املفروض سطى 
الحسإ الغمظغ برًا وجعًا وبترًا

الحؤعن اقظساظغئ: ططغعن و300 ألش ظازح غسغحعن داخض طثغمات سحعائغئ بق طساسثات
 : طاابسات 

كشف املجلس األعىل للشـؤون اإلنسانية يف 
اليمن عـن افتقار ما يقـارب ١,٢ مليون نازح 
يعيشون يف املخيمات العشوائية إىل املساعدات 

اإلنسانية املختلفة.
األول  أمـس  لـه  تقريـر  يف  املجلـس  وقـال 
الخميـس، إن إحصائية النازحـني يف املخيمات 
العشـوائية حتـى نهايـة ديسـمرب مـن العام 
٢٠٢٢م بلغت مليـون و٢٣٩ ألفاً و٥٨١ نازحاً، 

مبينـاً أن النازحـني يعانـون مـن العديـد من 
األمـراض املزمنة والخطرية وصعوبة الحصول 
عىل الخدمات الصحية وصعوبة الوصول إليها 
األمر الـذي يتطلـب تظافر املنظمـات العاملة 
يف اليمـن لتوفـري املتطلبـات الرضوريـة للحد 
مـن معانـاة هـذه الرشيحة املنسـيّة.  وأَشـاَر 
التقرير إىل وجـود ما يقارب ١١٤ ألفاً من كبار 
السـن معرضـون ملخاطر العيـش يف املخيمات 
العشوائية واملحرومة من الخدمات فيما تفتقر 
٦١٨ ألف أنثى نازحة يف املخيمات العشوائية إىل 

الحماية وخدمات الصحة العامة واملياه.
وأّكد أن ١٩٣ ألف طفل تحت سـن الخامسة 
يعانـون من سـوء التغذية واألمـراض، والربد، 
وانعـدام خدمـات الرعايـة وأنـه عـىل مدى ٨ 
أعوام من العـدوان والحصار عـىل  اليمن، أدَّت 
إىل حرمـان األطفـال من التعليـم وعيش حياة 
اإلنسـانية  إىل أن االسـتجابة  طبيعيـة، الفتـاً 
ال ترقـى إىل مسـتوى احتيـاج النازحني؛ كون 
النازحني يحتاجـون إضافـة إىل التعليم الدعم 

والتمكني وغريها.
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 : طأرب
شهدت مديرية الجوبة بمحافظة مأرب، أمس، 
مسـرية جماهريية حاشدة تحت عنوان «الحصار 

حرب».
وردد املشاركون يف املسـرية، الشعارات املنددة 
باسـتمرار الحصار عىل الشعب اليمني منذ ثماني 
سنوات.. مؤكدين أن الحصار املفروض عىل اليمن 

هو حالة حرب معلنة .
ويف املسـرية ألقيـت كلمات أّكـدت أن الحصار 
جـزء ال يتجزأ من الحرب العدوانية، التي يشـنها 
تحالف العدوان األمريكي -السـعودّي عىل اليمن، 
يف محاولـٍة إلخضـاع الشـعب اليمنـي للوصايـة 
الخارجيـة. ودعـت الكلمـات إىل تعزيـز اللحمـة 
الداخليـة وتفويـت الفرصة عىل العـدّو يف تمزيق 
الداخل، وإسـناد الجبهـات بالرجـال واملال لردع 
تحالـف العـدوان وإرغامـه عـىل رفـع الحصـار 

الجائر.
وحّمل املشـاركون يف املسـرية املجتمـع الدويل 
واألمم املتحدة مسـؤولية الحصـار واملعاناة، التي 

لحقت بأبناء الشعب اليمني.

وأّكد بيـان املسـرية أهمية التعبئة الشـاملة 
واالسـتنفار للجبهات وإسنادها بالرجال واملال، 
حتى تحقيق النرص.. مجدداً التأكيد عىل الصمود 
والثبـات يف التصـّدي لقـوى العـدوان واملرتِزقة، 
وتقديـم املزيد من التضحيات حتى رفع الحصار 
وطـرد الغـزاة واملحتلـني مـن كّل شـٍرب يف أرض 

اليمن.

وحـّذر البيان قوى العـدوان من مغبة وعواقب 
واسـتمرار  الجبهـات،  يف  عسـكري  تصعيـد  أي 
الحصـار عـىل اليمـن، واحتجـاز سـفن الوقـود 
والبضائع والسـلع.. مؤكداً أن اسـتمرار الحصار 
سـيواجه برد عسـكري سـيؤثر ويوجـع تحالف 

العدوان بشكٍل غري مسبوق.
وجـدَّد التأكيـد عـىل اسـتمرار وقـوف أبنـاء 

الشعب اليمني إىل جانب القيادة الثورية واملجلس 
السـيايس األعىل التخاذ ما يلزم لردع العدوان، وما 
تراه مناسـباً من خيارات لرفـع الحصار.. مطالباً 
القوات املسـلحة واألبطال أن يكونوا عىل مستوى 

عاٍل من الجهوزية واليقظة.
وحّث بيان املسـرية كافة أبناء الشـعب اليمني 
للحفاظ عـىل تماسـك الجبهة الداخليـة، والحذر 

مـن مخططـات العـدّو يف إثـارة وزعزعـة األمن 
واالستقرار والنيل من الصمود الشعبي.

القضيـة  أن  املسـرية  يف  املشـاركون  وأّكـد 
الفلسـطينية كانت وسـتظل القضية األساسـية 
ـة.. منددين بالجرائـم الصهيونية  واملركزيـة لألمَّ
التـي ترتكبهـا عصابـات يهوديـة بحق الشـعب 

الفلسطيني، واقتحامها للمسجد األقىص.

 : سمران
مسـرية  أمـس،   عمـران،  مدينـة  شـهدت 
جماهرييـة حاشـدة تنديـداً بالحصـار األمريكي 
السعودّي عىل اليمن تحت شعار «الحصار حرب».
ورددت الحشـود املشـاركة يف املسرية هتافات 
ترفـض وتديـن الحصـار والجرائم التـي ارتكبها 
العـدوان السـعودّي األمريكي بحـق اليمنيني منذ 

ثماني سنوات.
ويف املسـرية، التي تقدمهـا محافظ املحافظة، 
الدكتـور فيصـل جعمـان، وشـارك فيها حشـود 
كبرية وغري مسبوقة تقاطرت من جميع املديريات 
إىل مركـز املحافظة، أّكد أمني عـام املجلس املحيل 
للمحافظـة، صالـح املخلوس، أن حـرب التجويع 
والحصـار هي حرب عىل الشـعب اليمني، الفتاً إىل 
أن الحصـار هو الوجه اإلجرامـي للعدو األمريكي 
الصهيو سـعودّي إماراتي و يهـدف إىل اإلمعان يف 

تكريس معاناة وتجويع الشعب اليمني العظيم.
وأَشـاَر املخلوس إىل رضورة قيام أبناء الشعب 
لقطع اليـد التي تمتد إىل اليمن وأمنه واسـتقراره 
كامـل  يف  اليمنـي  الجيـش  أن  مؤكـداً  وثرواتـه، 
جهوزيته لردع دول العدوان الغاشـم حتى يوقفوا 

عدوانهم وحصارهم عىل اليمن.
وأدان املخلـوس صمـت األمـم املتحـدة الـذي 
يسـهم يف حرب إبادة جماعية وشاملة بحق أبناء 
الشـعب اليمني، الفتاً إىل أن الهدنـة مع عدم رفع 
الحصـار وإيقاف العـدوان تعترب هدنـة الجبناء. 

وأّكد أن العروض العسكرية التي شاهدها الجميع 
قد أظهرت مـدى جاهزية جيشـنا العظيم لتنفيذ 
ة  املهـام امللقاة عىل عاتقهم لحماية الشـعب واألمَّ

من العدوان وإيقاف سياسة التجويع.
وقال: إن الشعب اليمني سيكون السند القوي 
لقواتنا عىل املسـتوى الشـعبي واالجتماعي، وهو 
من سـيمدهم باملال والرجال حتى يتحقق النرص 
والفتـح املبني وتطهري كّل شـرب مـن أرض الوطن 

من دنس االحتالل ومرتِزقته الخونة.
فيمـا أّكـد بيان املسـرية الكـربى والحاشـدة 
باملحافظـة تحذير دول العـدوان من مغبة عواقب 

أي تصعيـد عسـكري يف أيـة جبهة مـن الجبهات 
وبأي شـكل. كمـا حذر البيـان دول العـدوان من 
اسـتمرار الحصـار االجرامـي الظالم عـىل اليمن 
واحتجـاز سـفن املشـتقات النفطيـة والبضائع 
حـرب  الحصـار  اسـتمرار  أن  معتـرباً  والسـلع، 

سيواجه برد فعل عسكري مؤلم وموجع.
وأّكـد البيان رضورة رفـع الحصار الظالم عىل 
مطـار صنعـاء دون قيـد أو رشط أو انتقـاص، 
محذراً دول العدوان من االستمرار يف رفض رصف 
رواتـب املوظفـني من عائـدات الثـروات النفطية 

والغازية.

وأعلن بيان املسـرية الكربى والحاشـدة، نيابًة 
عن أبناء الشـعب اليمتي، تفويض القيادة التخاذ 
ما يلزم لردع دول العدوان ويف ما تراه مناسـبًا من 

خيارات رفع الحصار.
وأّكـد البيـان أن «الصفقـات املشـبوهة التـي 
يعقدهـا مرتِزقـة العـدوان مع مشـغليهم باطلة 
والغية وال يعرتف بها أبناء الشعب اليمني، ومنها 
صفقـة بيع ميناء قشـن وقطاع العقلـة النفطي 
وغريها». ودعا بيان املسـرية أبناء الشعب اليمني 
العظيـم للحفـاظ عىل تماسـك الجبهـة الداخلية 
والحـذر من مخططـات العدّو الراميـة إىل الفرقة 

وزعزعة التماسك والصمود الشعبي.
كمـا دعا البيـان إىل التعبئـة العامة الشـاملة 
والنفري نحـو الجبهات وإسـنادها باملال والرجال 
حتـى يحقق اللـه النرص. وأّكـد بيان املسـرية أن 
القضية الفلسـطينية هي قضية الشـعب اليمني 
األساسـية واملركزيـة وأدان الجرائـم الصهيونية 
التـي ترتكبهـا عصابـات يهوديـة بحق الشـعب 

الفلسطيني وكذا اقتحام املسجد األقىص.
تخلل املسـرية قصيدة شعرية وكلمات جسدت 
عظمة الخـروج الكبري واملرشف ألبنـاء محافظة 

عمران يف سبيل صناعة النرص.

 : إب
نّدد أبناء ووجهاء محافظة إب، أمس الجمعة، 
يف مسـريتني حاشدتني، باسـتمرار حالة الال سلم 
والال حرب التي يسـعى تحالف العدوان األمريكي 
السـعودّي اإلماراتـي لفرضها وتمريـر مخططه 
السـاعي إىل قتل الشـعب اليمني جوعـاً وحصاراً، 
عرب مصـادرة الثروات واملرتبـات وتصعيد الحرب 
االقتصادية عرب رضب العملة بمختلف األساليب.

وفيما شهد االستاد الريايض بمدينة إب، عرص 
أمـس الجمعة،  مسـرية جماهريية كـربى ألبناء 
مديريات املربع الجنوبي والغربي، شهدت مديرية 
يريم، صبـاح أمس، مسـرية جماهريية حاشـدة 
ألبنـاء مديريـات املربع الشـمايل «يريم، السـدة، 
النـادرة، الرضمـة، وأجزاء مـن مديريـة القفر»، 
وكلتيهـا خرجـت للتنديـد بالحصـار الخانق عىل 

الشعب اليمني تحت شعار «الحصار حرب».
ويف املسـرية التـي أقيمـت باملدينـة بحضـور 
قيادات السـلطة املحلية، رفع املشاركون الالفتات 
واللوحات التي نقلت جانبـاً من األدوار األمريكية 
يف قتـل الشـعب اليمني عـرب التجويـع ومصادرة 
حقـوق. صـوردد املشـاركون الهتافـات املنـددة 
بالصمت الدويل واألممي إزاء ما يتعرض له الشعب 
اليمنـي مـن جرائـم قتـل جماعية عـرب الحصار 
والحرب االقتصادية والتجويع ومصادرة املرتبات 

والثروات وباقي الحقوق املرشوعة.
ويف بياٍن صادر عن املسـرية، أّكد أبناء ووجهاء 
إب رضورة رفـع الحصـار املفـروض عـىل مطار 
صنعـاء الـدويل دون قيـود أو رشوط أو انتقاص، 
محذريـن تحالف العدوان من االسـتمرار يف رفض 
رصف رواتـب املوظفـني مـن عائـدات الثـروات 
النفطيـة والغازيـة التـي نُهبـت إىل البنـك األهيل 
السـعودّي. وجدَّد البيـان التأّكيد عـىل الوقوف إىل 
جانب القيـادة الثورية واملجلس السـيايس األعىل 
التخـاذ ما يلزم لردع العدوان، داعياً أبناء الشـعب 
اليمنـي إىل الحفاظ عىل تماسـك الجبهة الداخلية 

والحذر مـن مخططات العدّو يف إثارة اإلشـكاالت 
وزعزعـة التماسـك والصمود الشـعبي من خالل 

توحيد الصف الداخيل.
ويف املسرية األخرى جابت الحشود الجماهريية 
الشـارع العـام يف مدينـة يريـم يتقدمهـا عضوا 
مجلـس الشـورى نايف حيـدان وعبداللـه الفرح 
ومـدراء مديريات يريـم محمد الدرواني والسـدة 
مجاهد عامر والنادرة عبدالجليل الشامي، حملت 
الحشـود الالفتات والشـعارات املنددة باسـتمرار 
العـدوان والحصار، وجرائم الحـرب التي يتعرض 
لهـا الشـعب اليمنـي منـذ ثماني سـنوات يف ظل 

صمت دويل وتواطؤ معيب.
وحّمـل املشـاركون يف املسـرية، األمـم املتحدة 
واملنظمات الدولية وقوى العدوان مسؤولية تفاقم 
الوضع اإلنساني جراء الحصار، وما ينتج عنه من 

شلل يف الخدمات العامة وتعطل مقومات الحياة.
واعتربوا سياسـية التجويع وتشـديد الحصار 
االقتصـادي بحـق الشـعب اليمنـي، جرائم حرب 
بحق اإلنسانية تكشف مستوى انحطاط التحالف 
يف القتـل والتجويـع وممارسـة االنتهـاكات التي 
تجرمهـا األديـان السـماوية واملواثيـق والقوانني 
الدولية. وألقيت يف املسـرية كلمات دعت إىل تعزيز 

االلتفـاف ومواصلـة الصمود والثبـات وامليض يف 
مرشوع الجهـاد ودعم األبطـال يف جبهات الدفاع 

عن الوطن.
وأّكـدت أن الحصـار هـو حالـة حـرب معلنة 
وواضحة من خالل ما تسعى إليه دول العدوان من 
وراء الهدنة من حصاٍر خانق عىل الشعب اليمني، 
مشريًة إىل أن الحصار والجرائم التي تمارس بحق 

اليمنيني لن تثنيهم عن الصمود ورفد الجبهات.
ونّوهـت الكلمـات إىل أن اليمـن كان وسـيظل 
مقـربة للغـزاة والشـعب اليمني باملرصـاد لكافة 

املؤامرات واملشاريع االستعمارية.

أخبار 

أترار طتاشزئ سمران : اجامرار التخار ترب جغعاجه برد شسض سسضري طآلط وطعجع

صئائض إب تتاحث يف طسريتني غاضئاني تظثغثًا بالتخار افطرغضغ 
وتآضث رشث الةئعات وافغادي الطعىل قظاجاع التصعق

أترار طأرب: التخار املفروض سطى الغمظ تالئ ترب طسطظئ

خقل طسغرة تاحثة تتئ حسار «الترب تخار»
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الترُب الظفسغئ ودساغاُتعا العثاطئ.. (الاحثغص والسقج) 
سئث الصعي السئاسغ 

 
كانـت الحـرُب النفسـية وسـيلًة مـن وسـائل الحرب 
والقتال يستخدمها القادة العسكريون أثناء الحرب فقط، 
لكنهـا اليوم أصبحت مسـتقلة عن العمل العسـكري، بل 
أصبح العمل العسـكري فيها عنرصاً ووسـيلًة من وسائل 
الحرب النفسـية؛ ألَنَّ الحـرب والقتال يسـتهدف يف األول 
واألخري، هدم معنويات الخصم وإلحاق الهزيمة النفسية 

به ودفعه إىل االستسالم والخضوع. 
وألن الدعايـة هـي ذلـك النشـاط أَو الفن الـذي يحمل 
الجمهور املسـتهدف عىل أن يسـلك مسـلكاً معيناً ما كان 
أن يسـلكه لوال هذا الفن وهذا النشاط، لهذا تعترب وسيلة 
من وسـائل الحرب النفسـية التي يشـنها العدّو، بل ومن 

أخطر األسـلحة التي اعتمدت عليها دول الهيمنة واالسـتغالل عىل مدى 
قرون من الزمن، وكم مرت علينا شواهد حيّة لتلك الدعايات السوداوية 
املضللة والتي رافقت غزو كثري من الشـعوب بدًءا بالحرب العاملية األوىل 

والثانية، وانتهاًء باحتالل أفغانستان والعراق وغريها. 
ولكي نـدرك أهميّة الدعايـة وفعاليتها يف الحروب ينبغي أن نسـجل 
ونذّكـر بقـدار اهتمـام الدول بهـا، فمثـالً: أملانيا أنفقت خـالل الحرب 
العامليـة الثانيـة عـىل الدعاية بسـخاٍء غريـب، إذ بلغت ميزانيـة وزارة 
الدعايـة األملانيـة عرشيـن مليون جنيـه يف تلك الفرتة، األمـر الذي دفع 
بالدكتـور «ياملار شـاخت» بتقديم االسـتقالة من منصبـه كمديٍر لبنك 
أملانيا احتجاجاً عىل سياسـة وزير الدعاية الجنـرال «جوزيف جوبلز»، 
الـذي كاد أن ينفـق ُكــّل ما لدى البنك مـن الذهب، وذلـك مقابل نرشه 
للدعايـة بني خصوم أملانيا، فما كان من «أدولف هتلر» إال أن قال كلمته 
املشـهورة: «لتبقى دعايـة جوبلز وليميض ذهب شـاخت إىل الجحيم»، 

ولهذه األهميّة آثر هتلر دعاية جوبلز عىل ذهب شاخت. 
إن الحـرب النفسـية والدعائية وحرب األعصاب التـي تبناها هتلر يف 

تلك الفرتة حطمت الكثري من الدول والبلدان لدرجة أنه استطاع إخضاع 
ثلثـي القـارة األُوُروبية تحـت سـيطرته، إىل أن تمّكن اليهـود من الحّد 
مـن تأثرياتهـا وأبدعـوا يف مواجهة األملان بنفس السـالح 
الدعائـي، َحيُث كانـت مزاعـم «محرقة الهولوكوسـت» 
عنوان املرحلة، وأضافوا عىل دعاياتهم طابوراً خامساً من 

الداخل، حتى أسقطوا هتلر وانترصوا عليه. 
وهكذا نشاهد يف العرص الحديث أن قوى الهيمنة العاملية 
(الصهيـو أمريكية) اتقنت وال تـزال للكثري من الفنون يف 
مجال الحرب النفسـية والدعائية وحرب األعصاب، وبات 
ا التنبيه عىل األرضار البالغة والناتجة عنها  من املفيد ِجـدٍّ
بشكٍل عام، والتي تلحق الرضر الكبري بالشعب وبتماسك 
جبهته الداخلية وبالقوة العسـكرية ألية دولٍة مستهدفة، 
جـراء تلـك الدعايات التـي يطلقهـا الخصوم سـواًء من 
الخـارج أَو مـن الداخل، بقصد تشـتيت األفكار وتسـميم 
الوعي وتشـويه الحقائـق وتزييف الوقائـع، وبالتايل انخفـاض الروح 

املعنوية املقاومة للعدو، وانعدام الثقة بإحراز النرص. 
اليوم ونتيجًة للتطور الهائل يف تكنلوجيا اإلعالم واالتصال الجماهريي 
ُعُمـوًما من قنوات فضائية ومواقع إلكرتونية، سـهل أبجديات العمل يف 
مجال الدعائي والحرب النفسـية بشـكٍل كبري، األمر الذي يستدعي أخذ 
الحيطـة والحذر مـن تأثريات الدعايـات املعادية، بل ومن ُكـّل وسـائل 
وأسـاليب الحرب النفسية ُعُمـوًما، والعمل بكل قوة عىل إعطاء الشعب 

حصانة ومناعة ضدها. 
وعليه.. يتوقف مواجهة الحرب النفسية والدعائية، وكبح اندفاعاتها 
ومعالجـة تأثرياتها يف املقـام األول، عىل ثقافة الشـعب ونباهة أفراده، 
ووعـي وبصـرية جنـوده، وحكمة القـادة ورجـال الحكومـة يف األمور 
السياسـية، وعـىل مدى التحـيل باإليمـان يف عدالة القضيـة التي نقاتل 
ونجاهـد، ونصـرب ونصابر يف سـبيلها، ومدى الثقة يف النفس والسـالح 
والقيـادة التـي سـتصل بنا إىل تحقيـق النرص املـؤزر بإذن اللـه تعاىل، 

والعاقبة للمتقني. 

 العسُغ بالطتزئ لخظاسئ الشث العسُغ بالطتزئ لخظاسئ الشث
سئثالرتمظ طراد 

يف الوعـي الجمعـي العربـي فكـرُة الخـوف مـن اآلخر 
والريبة، هـذا الخوُف وتلك الريبُة حـارصت الذاَت يف زوايا 
مغلقٍة ومحكمـة؛ لذلـك كان التفاُعُل محـدوداً ومعدوماً 
يف فـرتاٍت تاريخيٍة كثريٍة، وظل العرُب عىل مسـافة كافية 
مـن البُعد عـن دوائر التأثـري والصنع يف تحديد مسـارات 
النظام العاملي الذي يفـرض عليهم اليوم هيمنته، ويوجه 
مسـار األحداث إىل الجهات التي يتغيَّا دوَن مراعاة للعرب 
وال لقيمتهـم وال ملصالحهم، إىل درجة أن كيسـنجر أطلق 
ترصيحات تقول ال بُـدَّ من السـيطرة عىل مصادر الطاقة 
لتسـهل هيمنتنا عىل الحكومات، والتحكم بالغذاء لتسهل 
الهيمنة عىل الشـعوب، وقبل ذلـك ال بُـدَّ أن نقتل أكرب عدد 

من العرب، وهذا لو أمعنا النظر هو الذي يحدث اليوم. 
وحتى نعَي املسـتوى الحضاري الجديد الذي وصـل إليه البرش ال بُـدَّ 
أن نسـلم بالحقيقة الجوهرية الثابتة التي ترى أن الفكرة الدينية فكرة 
ثابتة ال يمكنها التغري يف بعديها العقائدي واألخالقي بقطعية النصوص، 
ولكن املرشوع االجتماعي والسـيايس واالقتصادي قابل للتحول والتبدل 
ويمكن ابتكاره وإبداعه مـن تفاصيل الزمن الحضاري ولذلك فقضيتنا 
ال تنحـرص يف موضوع الدعوة وفرض ثقافتنـا وعقائدنا عىل اآلخر فقد 
حرصهـا النص الديني بالبالغ والبالغ قابـل للتحّقق من خالل املرشوع 

االجتماعي والسيايس وشواهد التاريخ دالة عىل ذلك. 
إذن تشـذيب الـرتاث مـن ُكــّل شـوائبه التـي فرضتها الـرضورات 
التاريخيـة والسياسـية هو البدايـة املثىل لصناعة مرشوعنا السـيايس 
الـذي يتفاعل مع العالم من حولنا ليكون مؤثراً فيه ال متأثراً به، واآلخر 
يخاف من املرشوع السـيايس املتجدد ولذلك سعى إىل اغتيال رموز النقد 
والتنوير واستمال العلماء إليه ومن رفض نالته يد الغدر ولو جال البرص 
يف الزمن املتأخر منذ عقد الثمانينيات لرأينا هذه السياسـة بشـكٍل جيل 
وواضح، لكنه ال يخاف الفكرة الدينية بل تعامل معها بقدر من التفكيك 
والتشـويه وشـواهد ذلك كثـرية بدءاً من أفغانسـتان وال نقـوُل انتهاًء 

بداعش فالقائمة ليست محّددة بزمن. 
لذلـك نـرى التأكيد عـىل مبـدأ التعايش، مـن خالل صيغـة جامعة، 
فالتفـرد أصبح مسـتحيالً وهو محكوم بالنهايـات الرتاجيدية وبدوائر 
الـرصاع، ولذلك نـرى أن نقف عند القضايا الكربى بقدر من املسـؤولية 

وقد نخترصها العناوين العريضة التالية:
- التفرد مستحيالً ومن حق الكل أن يعرب عن وجوده. 

- الرشاكـة الوطنيـة رضورة وطنيـة ال بُــدَّ مـن تعريفهـا وتجديد 
أهدافها. 

- املصالحـة الوطنية -ولو حصـل فيها غمط- رضورة مرحلية حتى 

نجتاز عتبة التآمر وترتيب البيت من داخله. 
- مراجعة الذات والبناء املؤّسـيس القادر عىل التفاعل مع املستويات 
الحضارية الجديدة، والقادر عىل صناعة مرشوع سيايس 

مؤثر يف النظام العاملي ال متأثر به. 
- تنمية الذات واالشـتغال عىل تفجري طاقاتها، وتنمية 
حركة النقد وصناعة الرموز الثقافية الواعية القادرة عىل 

صناعة األبعاد االسرتاتيجية. 
- تنميـة البعـد الثقـايف واالسـتفادة من توظيـف ُكـّل 
الفنون لخدمة املرشوع السـيايس واالقتصادي كما دأبت 

بعض الدول كرتكيا مثالً. 
تلـك التوّجـهـات يجب أن تكـون نصب أعيننـا بعد أن 
وضعت الحرب أوزارها ومالت إىل زمن الال سلم والال حرب، 
ونحـن نتوقع أن يكون هناك توّجـه يف املباحثات القادمة 
لخفض نسبة التوتر يف الجبهات العسكرية واالشتغال عىل 
التدافـع بعد أن بلغ املسـتعمر غايته من السـيطرة عىل مصادر الطاقة 

والتحكم بخط املالحة الدويل والسيطرة عىل منافذ الغذاء. 
لذلك يصبح االسـتغراق يف الحرب دون طائل، فهو لن يجعلنا نصل إىل 
نتيجة لصالحنا ولكن بالحسـاب املنطقي لصالحه فهو يهدف إىل تبديد 
القوة البرشية املناهضة له -وفق ترصيحات كيسـنجر املشـار إليها يف 
السياق-، ولذلك يمكن البناء عىل حركة الصمود األُسطورية وتوظيفها 
يف السـيطرة عىل مقاليد املسـتقبل والتحكم بمسـاراته وهي تحفظ لنا 

قوتنا البرشية من الفناء الذي يريده املستعمر. 
وال بـد أن نـدرك أن املسـتعمر وصـل إىل غاياته وأهدافـه فقد جعلنا 
شـيعاً وأحزاباً وفرض سـيطرته وهيمنته عـىل ُكـّل مقدراتنـا، ولعلنا 
نالحـظ اشـتغاله يف زمـن الهدنـة ويف الزمن الرخـو املمتد بـني أُكتوبر 
إىل اليـوم –زمـن الال حرب والـال هدنة– فهو يريد إفـراغ فكرة الصمود 
وفكـرة االنتصـار من مضامينهـا، وقد عمد إىل املـؤرشات ذات الطبيعة 
اإليجابيـة ليفرغهـا من محتواهـا بدليل أن ما يسـمى بمجلس القيادة 
التابـع للمرتِزقة يعلن أنه سـوف يرصف املرتبـات للمحافظات الواقعة 
تحت سـيطرة املجلس السـيايس وحكومة اإلنقـاذ الوطني؛ ِمن أجل أن 
يتم إفراغ فكرة املفاوضـات من مضامينها وبحيث تتحول فكرة رصف 
املرتبـات فضالً من حكومـة املرتِزقة ال رشطاً تفاوضياً كان املسـتعمر 
يرفضـه، ولعـل املتابـع يلحظ أنهم يريـدون إفراغ أي محتـوى إيجابي 
لحكومة صنعاء حتى الشـأن الثقايف ظل إعالمهم يشن حملة مسعورة 
عـىل ديواني الربدوني اللذين طبعتهما صنعاء حتى ال يحسـب لصنعاء 
أية فضيلة وما زالت الحملة ُمسـتمّرة والكثري من الكتابات والتعليقات 

تقول ذلك بكل رصاحة. 
نحن أمـام مرحلة فارقة تتطلب يقظة متناهيـة فالحرب انتقلت إىل 
جبهـات أُخرى ومـن املعيب أن نهـزم فيها فاملرحلة تعتمـد عىل الوعي 

وعىل الصناعة وعلينا أن نصنع غَدنا بما يليق بنا. 

عض تشسُض الرغاضئ 
جرائط اإلرعاب 

واإلبادة الةماسغئ؟ 

د. تئغإ الرطغمئ
منذ ثـورات ما يسـمى الربيع العربـي 2011م، 
شهد العالم ُخُصوصاً منطقة الرشق األوسط عنفاً 
حـاداً وبـروز فواعل متطرفة اسـتغلت بشـكٍل أَو 
بآخر عدد من العوامل سـواًء األوضـاع الداخلية أَو 
الدعـم والتحريض الخارجـي يف تفتيت دول بعينها 
باسـم شـعارات الحرية واملدنية، والتي رسعان ما 
تحولـت كثري منهـا إىل جماعات مسـلحة مدعومة 
من دول لم تكن دول الخليج بمنأى عنها يف سـوريا 
واليمـن وليبيا وتونس ومرص، حتى وصل الحال أن 
يتـم إيكال ملـف هذه الدولة لدولـة خليجية معينة 
وملف تلـك الدولـة لدولـة خليجية أُخرى، بشـكٍل 
أقـرب إىل عقود مقاوالت، وهـذا األمر لم يعد خافياً 
مـع ما كشـفه القطري حمـد بن جاسـم آل ثاني 
رئيس وزراء ووزير خارجية قطر-السـابق- يف أحد 
مقابالتـه التلفزيونية حول تدمري سـوريا واملبالغ 
الخياليـة التي طلبها بندر بن سـلطان آل سـعود-
رئيـس مجلس األمن الوطني السـعودّي للفرتة من 
(2005م، إىل حـني إلغاء املجلس يف 2015م) مقابل 

تسليمه امللف إلسقاط النظام هناك.
يف ُكــّل األحوال لم تكن تلك العقود التي تضطلع 
بهـذه املهمـة تنهج أُسـلُـوب الثـورات امللونة التي 
اعتيـد عليها كما هو الحـال يف أُوُروبا أواخر القرن 
املـايض، وإنمـا كمـا قلنا شـهدت دعـم جماعات 
إرهابيـة، ارتكبـت جرائـم بحـق املاليني مـن أبناء 
العراق َوسـوريا وليبيا واليمن َوتونس، بما يشـكل 
تهديـداً خطـرياً لألمـن والسـلم الـدويل، وأصبحت 
تلك الدول ُخُصوصاً (السـعوديّة واإلمارات) يشـار 
إليهـا بالبنان يف التقاريـر واملحافل الدولية بدعمها 
لحـركات إرهابية وارتكابها جرائـم إبادة جماعية 
َوجرائم حـرب، بلغ ضجيج العالم ذروته بالجريمة 
التـي ارتكبت بالقنصلية السـعوديّة يف إسـطنبول 
بحـق املواطـن جمال خاشـقجي، وجرائـم اإلبادة 
الجماعيـة بحق أطفال ونسـاء اليمن طوال الثمان 
سـنوات املاضيـة والتـي بلغت عـرشات اآلالف من 
الجرائـم والتي ال تكاد تخلو مديريـة من مديريات 

اليمن منها. 
وألن كلفـة دعم اإلرهـاب؛ باعتبارها تعد إخالالً 
بااللتزامـات الدوليـة، ومـا تقّرره قـرارات مجلس 
األمن الدويل بشـأن امتناع الدول عـن دعم وتمويل 
اإلرهاب، تمثل كلفة باهظة ومجاال خصبا لالبتزاز 
الرأسمايل الغربي لتلك الدول من ناحية، وما أصاب 
سـمعة تلـك الدول مـن خـدوش كبـرية يف وجدان 
الشـعوب، قـد يمتد إىل أجيـال متعـددة، والفاتورة 
الباهظـة التي ينبغي أن تدفعه من خالل املالحقات 
يف املحاكـم الدولية، يبـدو أن تلك الـدول تحاول أن 
تغسـل يداها مـن بوابة الرياضـة والرتفيه بتنظيم 
األحـداث العامليـة، واسـتقطاب مشـاهري عامليني 
يف مجـال الرياضـة والرتفيه، لكن هذه املغاسـل ال 
تسـتطيع محو جرائم اإلبـادة الجماعيـة وجرائم 
الحرب سـواًء من ذاكرة الشعوب أَو من حرب أوراق 
الدعاوى أمـام املحاكم الدوليـة واملنظمات املهتمة 
بحقـوق اإلنسـان، ذلـك أن تلك الجرائم ال تسـقط 

بالتقادم، طال الزمن أَو قرص. 
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تتـواىل  لطاملـا 

الوفـد  زيـارات 

الُعماني إىل العاصمة 

بغيـة  صنعـاء 

إيجـاد َحــّل لالزمة 

التـي  اإلنسـانية 

بالشـعب  تعصـف 

بدأ  أن  منـذُ  اليمنـي 

والتي  عليه  العـدوان 

صنفـت حسـب تقاريـر األمـم املتحدة كأسـوأ 

أزمة إنسـانية شـهدها العالم، إذ ما يقارب 20 

مليون يمني يفتقرون ألبسـط مقومات الحياة 

جراء العدوان والحصار املفروض عىل اليمنيني، 

ثمانيـة أعـوام يعانـي فيهـا اليمنيـون بؤسـاً 

للمرتبـات َوتزايداً  َوانقطاعـاً  وخوفاً  وحرمانـاً 

للبطالة يف أوساط الشباب، ثمانية أعوام والبناء 

التحتية لليمن مدّمـرة جراء غارات العدوان التي 

لم تدع شيئاً إال ودّمـرته بغاراتها الهستريية فال 

الجسـور سـلمت وال املدارس وال املستشـفيات 

وال الجامعـات، حصـاٌر جائر وحـرب رضوس 

فرضت عىل اليمنيـني من ُكـّل الجوانب، وتدمري 

ممنهج وشـامل لحق ببناهم التحتية فكافحوا 

وبذلـوا أقىص الجهود ملقاومة ذلـك، ما إن بدأت 

رياح السالم تهب إال وجنحوا لها، إذ تم املوافقة 

عىل الهدنـة التي دخلت حيـز التنفيذ يف 2 أبريل 

مـن العام املـايض، لعل وعىس أن يكتب السـالم 

لهـم ويسـتعيدوا حقوقهم املسـلوبة وثرواتهم 

املنهوبة، ولكن تلـك الهدنة التي زعموا عىل أنها 

قـد تكـون بداية للسـالم الدائـم، إذ لـم يتحّقق 

مـن مطالب الشـعب اليمني يشء ولم تتحسـن 

األوضاع املعيشـية يف اليمن ولم ترصف مرتبات 

املوظفني ولـم ينتِه ذلك الحصـار املفروض عىل 

املوانئ واملطارات.

زيـارة تلـو زيـارة للوفـد الُعمانـي إىل اليمن 

وتصاريح وتقارير ترفع عىل وسائل اإلعالم بأنه 

تـم التقدم يف امللف اإلنسـاني وبات السـلم قاب 

قوسني أَو أدنى ولكن عىل أرض الواقع لم تحّقق 

الهدنة يشء ولم يلمـس اليمنيني منها أي يشء، 

فالوضـع يف اليمن يزداد سـوءاً وتتفاقم معاناة 

اليمنيـني، إذ مـىض 9 أشـهر منـذ أن تـم إبرام 

الهدنة املزعومة والتي لـم تجلب أَو تحّقق يشء 

يعود بالنفع عىل املواطن اليمني. 

حالة الال حرب والال سالم لم تعد تجدي طاملا 

اسـتمر التالعـب بالحقـوق املرشوعـة واملحقة 

للشـعب اليمني فكل املؤرشات تدعـو إىل القيام 

بما يعيـد لليمنيني حقوقهم فمـا أخذ بالقوة ال 

يـرد إال بالقوة وهذا أصبح الخيـار الوحيد الذي 

وصلت إليه القوى الحرة يف صنعاء بعد التماطل 

والتالعب املتعمد بحقوق الشعب اليمني من قبل 

األمم املتحدة وقوى العدوان.

سعُث المرأة التصغصغ

ساُم تتثٍّ واظاخارساُم تتثٍّ واظاخار
دغظا الرطغمئ

طـوى العالـم ومعـه طوينا صفحة سـنة 
كاملـة لتضـاف إىل قائمـة سـنوات العـدوان 
السـعودّي األمريكـي عـىل بلدنـا اليمـن الذي 
أوجـع الكثـري منـا َوبنريانـه اكتـوى الجميع 
بعـد أن اتخـذ أربابها مـن اليمن قربـان رضا 
لألمريـكان والصهاينة، ومع أن العام املنرصم 
لم يكن بأحسـن من سـابقه وكان شبيهاً بما 
مىض من سـنواٍت عشناها تحت وطأة الحرب 
والحصار وحقد العالم الدفني إال أننا تجاوزناه 
وخرجنـا بقوة أكرب، فمـع بداية العام ٢٠٢٢م 
صعدت دول العدوان من عملياتها العسـكرية 
عىل صنعاء َوأخواتها من املدن الحرة وضيقت 
عليهـا الخنـاق بالحصـار الـذي بلـغ ذروتـه 
علهـا بذلك تنتزع منا سـالما يـريض رغباتهم 
ويحفظ مـاء وجههـم، متناسـية أن تعنتهم 
وصلفهـم خـالل سـنوات عدوانهم لـم يوهن 
صمـود اليمنيـني الطامحـني بسـالم يضمـن 
لليمن سـيادته وحرية وكرامة شعبه، وألجله 
تجرعوا مرارة الحرب عاماً بعد آخر حتى بلغت 

الثمانية!!
أبرزهـا  عظيمـة  إنجـازات  ثامنهـا  ويف 
األعاصـري والعمليـات الـكارسة للحصار التي 
اجتاحـت اإلمارات والسـعوديّة وجعلت العالم 
بـأرسه يوجـه بوصلته صـوب صنعـاء راجياً 
هدنة تضمن سـالمة مصـادر الطاقة املتلهف 
عليهـا ُكــّل العالم، فقبلهـا اليمنيون كجانب 
إنسـاني لتخفيف وطأة الحصار، وبها انتزعوا 
حقهم يف فتح مطار صنعاء ورفع الحصار عن 
مينـاء الحديدة وإن لم يكن بالشـكل املرتجى 
واملطلـوب إال أنه خفف عنهـم جزء من تبعات 

ًة مع توقف العمليات العسكرية  الحصار َخاصَّ
عـىل األرض اليمنيـة، وحتـى اللحظـة ال تزال 
دول العـدوان تسـعى لتجديـد هدنـة رفضها 
اليمنيـون إال برفـع الحصار الكيل عـن ميناء 
الحديدة، وتوسـيع رحالت مطار صنعاء دون 
قيود، أضف إىل تسـليم رواتب املوظفني، وهي 
اسـتحّقاقات سيادية يؤّكـد الجميع عليها وال 

تراجع عنها.
ومن أهم إنجازات ٢٠٢٢م عروض الدفعات 
العسـكرية ملـن تجنـدوا كجيـٍش لديـه كامل 
الجهوزيـة ملواجهة أي تصعيـد وخطر، جيش 
ًة مع  األرض ال جيـش ملـن يدفع أكثـر، وَخاصَّ
تطـور الصناعات العسـكرية التي قـال عنها 
«السـيد القائـد» بإنهـا أعظم وأكرب سـتجعل 

القادم أشد وطأة عىل العدو!!
ويف هـذا العـام رأينـا الطائـرات املروحيـة 
اليمنية تعود محلقة يف سـماء اليمن بعد طول 
غياب يف رسـالٍة قوية للعدو بـأن أجواء اليمن 
ليست للنزهة وليست موقعاً لقذف حمم املوت 

عىل األرض اليمنية!! 
وخالل هذا العام اسـتطاع اليمنيون حماية 
امليـاه اإلقليميـة وكان احتجاز سـفينة روابي 
اإلماراتية منجـزا كبريا أّكــد أن املياه اليمنية 
ًة  اإلقليميـة هـي أَيْـضاً ليسـت للنزهـة َخاصَّ
وأننا كما أخرب السيد القائد نملك سالحا بحريا 
قـادرا عـىل حمايتهـا وردع ُكــّل مـن يحاول 

انتهاكها!! 
وعىل الصعيد األمنـي فقد تحّققت إنجازات 
أمنية حاول بها العدّو اخرتاق جبهتنا الداخلية 
فواجهته عيون ال تنـام حفظت اليمن وأمنها 

ودحضت ُكـّل خطط العدو! 
أمـا عـىل الجانـب االقتصـادي فقد شـهد 
العـام ٢٠٢٢م نهضـة اقتصاديـة مـع عـودة 

الناس لزراعة األرض فجادت بخرٍي وافٍر حتماً 
استمراره سيكرس الحصار املفروض ويحسن 

من اقتصاد اليمن!! 
وكمـا تزينـت األرض بخـرضة وخـري ربها 
هـي أَيْـضاً تزينـت وأخرضت احتفـاًء بمولد 
النور الـذي أبهر العالم فكان حدثاً اسـتثنائيٍّا 
لم تشهده أرضاً كاليمن فيه أثبت اليمنيون أن 
اليمن هـي أرض اإليمان، وشـعبها هو املحب 

واملنارص لنبي الرحمة واإلنسانية! 
وخـالل ٢٠٢٢م دخـل الفرح إىل ُكــّل بيت 
يمنـي بالعرس الجماعـي األكرب الـذي نفذته 
الهيئة العامة للزكاة ألبناء الشهداء واملرابطني 
والجرحى والفقـراء واملحتاجني وهو مرشوع 
أتـى ضمن الكثري من املشـاريع التنموية التي 
تبنتهـا الهيئـة للقضاء عـىل البطالـة والفقر 

واملشاركة يف نهضة اليمن.
ومسـك ختام ٢٠٢٢م قـرار حماية الثروات 
الذي بـه تم تنفيـذ عمليات تحذيرية للسـفن 
التـي لسـنوات وهي تنهـب مشـتقات اليمن 
النفطيـة لصالـح حثالة العمالـة واالرتزاق يف 
حني شـعبها يتضور عـوزاً وحاجـًة لقطراٍت 
منه، واسـتطاعت هذه العمليات أن تردع ُكـّل 

من يُمني نفسه بنفط اليمن وثرواته.
حافـالً  عامـاً  كان  إنـه  القـول  نسـتطيع 
باالنتصـارات التي ما ذكـرت منها إالَّ ما تيرس 
لذاكراتـي ذكره وللمقام كتابتـه، لكن بالفعل 
فقد كانت انتصارات بددت ُكـّل أحزان الحرب 
وطغت عىل أحالم العدّو بالنرص أَو السالم الذي 
أقـل ما يقال عنه استسـالم وبإذن الله فالعام 
الجديد سـيكون عاماً مليئاً باالنتصارات التي 
بها سـيتحّقق النرص األكـرب وال نرص إال للحق 

وأهله.

إخقص سئعد 

شـتّان مـا بـني الثريـا والثـرى، َومـا بـني 
الحقيقـة والغواية، وبني مـا حقوقها اإللهية، 
ومخادعيها من شياطني تربوا عىل أيدي أبوهم 
إبليـس، لقد نجحـت اليهـود، إىل أن وصلت يف 
ُكـّل بيت وقاعة، وكّل لبس وعىل ُكـّل بضاعة، 
نـرشب ممـا يرشبـون ونـأكل ممـا يأكلون، 
أمرنا الله كنسـاء بالسـرت والعفاف والحجاب 
والغـض، والحيـاء واإلبـاء والصـرب والصالة، 

لكنهم أمرونا بغري ذلك فسمعنا وأطعنا. 
وصلـت اليهـود إىل قلـوب بعـض النـاس، 
وتمّكنـت مـن التأثري عىل املعتقـدات واألفكار 
وتجميد العقول، واسـتطاعت تحجيم أبصارنا 
حتـى يف قراءة القرآن الكريم، والتفكر فيه، إىل 
َحـــّد أننا نتقافز من اآليـات التي تتحدث عن 
حقوق النسـاء وواجباتهـا، حقوقها التي هي 
مـن الله الذي خلقها ويعلـم َمـا هو خري لها، 
اللـه الـذي جعلها بشـكل مختلف عـن الرجل 
وميّزهـا وأعزهـا بحقوقها التي تتناسـب مع 

طبيعة خلقها وتصويرها الرباني. 
عاشـت املرأة قبل اإلسـالم عرص السـحق، 
وعرص االستحقار والسـخرية واإلذالل، عٌرص 
فيـه تُقتل أَو تُرجـم أَو تُدفـن، أَو تُوَرث عرص 
الرجـل فقـط، واملرأة آلـة لإلنجاب، ووسـيلة 
للمتعـة، يتـم اسـتقذارها بعد الشـباع منها، 
يف زمـان كان يُسـمى الجاهليـة، جاهليون ال 
يعلمـون عن الديـن وال الحقـوق، وال يعلمون 
مـاذا يعني زوجـة وال إنسـانة وال امرأة، فهي 
يف سـوق العبيد تُباع لسـوق الدعـارة، وهي يف 
سـوق الدعارة سـلعة ولعبة ووسـيلة فسـاد 
وإفسـاد ونرش األمراض، لم تكـن املرأة يف ذلك 
العـرص أكثـر مـن مخلـوق مضطهـد، وبرش 

محـروم اإلنسـانية، ومحـروم لـكل حقوقـه 
الفطرية حتى ُخلق الرسـول املحـّرر لكل عبٍد 
مظلـوم، وبُعث هـذا الرسـول األعظـم، وأتى 
اإلسالم ليُقدم نموذجاً يُعرب عن مدى عدل الله 
يف تعاملـه مـع ما خلقه، عن مدى قسـط الله 
يف مـا ميّزه وأكرمـه وهي (املـرأة)، فكان هذا 
النموذج هو بيت النبوة بذلك األب العظيم وتلك 
االبنة الطاهرة، وتلك األم العظيمة التي كرست 
ضالالتهم وعقائدهم فكانـت تاجرة إقليمية، 
وكانـت نموذجـاً قبل حتى أن تتزوج برسـول 
الله، فكان هذا البيت العظيم أََساساته متينة، 

وأركانه قوية، وأعمدته راسخة. 
يف الوقـت الـذي كانت البنت يدفنهـا أبوها، 
كان رسـول الله -صىل الله وسـلم عليه وآله-

، يغمرها بالحب والحنـان والعطف، والرحمة 
ولكنـه دفنهـا يف أرض قلبه حبـاً عظيماً، ولم 
يكتـِف ببنتـه فقط، بـل كان املحب العاشـق 
والصـادق لزوجتـه، الـويف معها حيـًة وميتة، 
الذاكـر لها والشـاكر جهادهـا وبذلها وحبها، 
املتمسـك بها واملكـرم لها يف أقوالـه وأعماله، 
فـكان ذلك البيت هـو أول بيت أعطـى به الله 
للمرأة حقوقها، فلم تُدفن ولم تُباع أَو تُشرتى، 
بـل إن رسـول اللـه جعـل مـن الزهـراء قرآناً 
يميش عىل األرض، فكانت املستورَة املتحجبَة، 

املؤمنَة، الصادقَة والصابرَة واملجاهدَة.
إن مـن رباها هـو من رباه اللـه، لقد كانت 
جزءاً من رسـول الله، من علمـه وعلومه، من 
وعيـه وثقافتـه ونهجه، من تَحّركـه وجهاده 
وبذلـه وعطائه، فكانت لسـانه ويـده وعقله 

وتفكريه. 
إن ما نعيشـه اليوم هو هـذا الواقع املزري: 
نسـاء عاريـات، عـىل السـلع والبضائـع، يف 
فنادق الداِعرات تُشـرتى باألموال، وتُسـتخدم 
إىل أن تَبىل وتُرمى يف الشـوارع بال إنسـانية وال 

أنوثـة، نراها يف ُكـّل القنوات لعرض املنتجات، 
تُسـتخدم فقط لجذب املشـرتين واملسـوقني، 
وجذب الفاسـدين والفاسقني، لباسها ملعون 
من الرجـال، وصوتها ملعـون تخضع بالقول 
لـكل الرجـال، وتُنازعهـم بال حيـاء وال عفة، 
إرثها يُرسق أَو يؤكل، ولحمها يُنهش، أخربوها 
أن ال حقـوق لهـا إال يف اختالطهـا، وال قيمـة 
لهـا إال يف بيعهـا رشفهـا وحيائها، وما أشـبه 
زماننـا بعرص الجاهلية، غريب عن أية حقوق 
يتكلمون وقد أعادوها إىل ذلك العرص البغيض، 

وسلبوها حقوقها الحقيقية. 
جعلوا لها يوم املرأة العاملي، للتأكيد عىل أنها 
ال زالت سـلعة، وهذا اليوم إنما ليسـتخدموها 
فقط كشـعار إليهام الناس أنهم أحن من الله 
بهـا، وأنهم أرحم مـن الله وأن هـذه الحقوق 
-املذكـورة سـابًقا -هـي الحل لهـا واألفضل 
ألن تعيـش بكرامـة، والحقيقـة أن عهد املرأة 
الزهـراء -عليهـا  عهـد  منـذ  بـدأ  الحقيقـي 
السـالم-، ذلك العهد الذي كرم بها النسـاء إىل 
أن جعل منها هي نسـل أبيها وعصبته، وجعل 
من تلك األنثى الذرية الطاهرة والسـفينة التي 
تنجي الناس من الغرق يف الضالل، ثم السقوط 
إىل قعر جهنـم -والعياذ باللـه- فكان هذا هو 

العهد الجديد والعهد الحقيقي للمرأة. 
يجـب علينا كنسـاء أن ال نعـود كما عادت 
الكثـري إىل الجاهليـة؛ ألَنَّ مصريهن سـيكون 
الدفـن أَو القتل أَو السـقوط يف وحل الفسـاد، 
الناعمـة  للحـرب  ننجـر  ال  أن  علينـا  يجـب 
الشـيطانية، وأن نكـون ممن يتبعـن الزهراء 
وعفتهـن  دينهـّن  يحمـني  وممـن  وذريتهـا، 
فنحـن  بُهــِويَّتهـن،  ويتمسـكن  وحيائهـن، 
بال ُهــِويَّة سـنكون بال إنسـانية وال برشية، 
وسنعود إىل زمن الجاهلية من جديد، وقتها لن 

يكون إال جاهلية أشد من الجاهلية األوىل. 

كتابات
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 - خاص:
العاليـِة  بالصفـاِت  الشـهداُء  يتحـىل 
واألخـالِق الفاضلة والعالقـة القوية بالله 
-ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل-، والوعـي الكبري الذي 
اسـتمدوه من الُقـْرآن الكريم، وقد سـبق 
أن عرضنا يف تقرير سـابق بعض العوامل 
الرئيسـية التي سـاهمت يف صمود وثبات 

املجاهدين. 
ويف هـذا الجـزء سـنتناول عامـالً آخر 
وهـو: الوعـي كان عاليـاً لـدى الشـهداء 
ـِهيْــِد الَقاِئِد  من خـالل محـارضات الشَّ

الحسني بن بدر الدين سالم الله عليه.. 
فعندما قرأ شهداؤنا األبراُر اآلياِت التي 
تـُدلُّ عـىل أنه مـن الحمق أن تعـرَض عن 
أوامره، من أجل األموال واألهل والولد، من 
مثل قوله تعاىل: [يَْوَم يَِفرُّ اْلَمْرُء ِمْن أَِخيِه، 
ـِه َوأَِبيِه، َوَصاِحبَِتـِه َوبَِنيِه، ِلُكلِّ اْمِرٍئ  َوأُمِّ
ِمنُْهْم يَْوَمِئٍذ َشـأٌْن يُْغِنيـِه]، وقوله تعاىل: 
[َلْن تُْغِنَي َعنُْهْم أَْمَوالُُهـْم َوالَ أَْوالَدُُهْم ِمَن 
اِر ُهْم ِفيَها  اللَِّه َشـيْئًا أُْوَلِئـَك أَْصَحاُب النـَّ
َخاِلـُدوَن]، وقولـه تعـاىل: [يَـَودُّ اْلُمْجِرُم 
َلـْو يَْفتَِدي ِمْن َعـذَاِب يَْوِمِئـٍذ ِببَِنيِه (11) 
َوَصاِحبَِتـِه َوأَِخيـِه (12) َوَفِصيَلِتـِه الَِّتي 
تُْؤويـِه (13) َوَمـْن ِيف األَْرِض َجِميًعـا ثُـمَّ 
يُنِجيـِه (14) َكالَّ إِنََّهـا َلَظـى (15) نَزَّاَعًة 

 ..[ َوى (16) تَْدُعوا َمْن أَْدبََر َوتََوىلَّ ِللشَّ
 فعرفوا ووعوا أال يشء ينفعهم، ال حنان 
األم، وال حـب األب، وال الزوجـة وال الولـد، 
وال األخ، وال العشـرية، وال األموال الكثرية، 
ممكـن أن ينجيهم أَْو يشـفع لهم بني يدي 
اللـه، إال عملهـم الصالح، ورضـا الرحمن 
الـذي ينالـون مـن خاللـه الفـوز بالجنة 
والنجاة مـن النـار.. فانطلقـوا للجهاد يف 

سبيل الله ال يخافون يف الله لومة الئم.. 

آطظــعا إْغَماظــاً طططصــاً بــأن: 
[ِلُضضِّ َأَجٍض ِضَااٌب]

وتجىل أَيْضاً الوعي لدى شهدائنا األبرار 

مـن خـالل الُقــْرآن الكريم عندمـا قرأوا 
قوله تعاىل: [ُقـْل َلْو ُكنْتُـْم ِيف بُيُوتُِكْم َلَربََز 
الَِّذيَن ُكِتَب َعَليِْهُم اْلَقتُْل إَِىل َمَضاِجِعِهْم]ــ 
وقوله تعاىل: [ِلـُكلِّ أََجٍل ِكتَاٌب]، ــ وقوله 
يَْسـتَأِْخُروَن  تعاىل: [َفـِإذَا َجـاَء أََجلُُهْم الَ 
َسـاَعًة َوالَ يَْسـتَْقِدُموَن]ــ وقولـه تعاىل: 
[أَيْنََمـا تَُكونُوا يُْدِركُُّم اْلَمـْوُت َوَلْو ُكنتُْم ِيف 

بُُروٍج ُمَشيََّدٍة]. 
 فعرفوا ووعوا بأن املـوت هو بيد الله، 
وليس من ذهـب إىل الجبهات مقتول، وال 
مـن ظـل يف بيته ُمعـاىف، وأن املـوت آت ال 
محالـة، لكل مـن يف األرض، ال أحد مخلد، 
فكانـوا أذكياء، عندما اسـتثمروا موتهم، 

بعودتهم بعده أحياء عند ربهم يُرَزقون.. 
ـِهيْــُد الَقاِئُد سـالُم الله  وقد قـال الشَّ
ـُل ويتذكـر  عليـه: [لـو أن اإلنسـاَن يتأمَّ
بشكل جيد لرأى بأنه ليس القتال بالشكل 
الـذي تكرُهـه. عندمـا تنظـر إىل قضيـة 
واحـدة هو أنه: أن ُكلَّ إنسـان سـيموُت، 
أليسـت هذه قضية معروفة؟ ُكّل إنسـان 
سيموت، وكل إنسان يالقي يف هذه الحياة 
أشـياَء تتعبُه، ويعاني منها. أليسـت هذه 
قضيًة معروفًة؟ إذاً فالقتال ما هو؟ غاية 
مـا هنـاك أن تقتل، ألسـت سـتموت وإن 
لم تقتـل؟ أليـس األفضل لك أن تسـتثمر 
موتـك فتقتل يف سـبيل الله؟ أفضل من أن 

تموت فال يحسب لك موتك يشء؟. [سورة 
البقرة الدرس العارش ص:5]

وقـال أَيْضاً: [مـن يهربون من املوت يف 
الدنيا، هـم من يموتـون حقيقة، هم من 
يضيعـون يف الرتبة حقيقة، أما الشـهداء 
فإنهـم ال يموتـون. [معرفـة اللـه وعده 

ووعيده الدرس الخامس عرش ص:16]

صاطــعا بـ(الســثاء والتثر) طظ 
الغعــعد والظخــارى ضمــا أطر 

اهللا:ــ
شـهداءنا  فـإن  السـياق،  ذات  ويف 

األبـرار عندما قـرأوا آيات العـداء لليهود 
والنصـارى، ـــ مثـل قـول اللـه تعاىل: 
[َلتَِجَدنَّ أََشـدَّ النَّاِس َعـَداَوًة ِللَِّذيَن آَمنُوا 
وقولـه  ـــ  ُكـوا]،  أَْرشَ َوالَِّذيـَن  اْليَُهـوَد 
تعـاىل: [إِْن تَْمَسْسـُكْم َحَسـنٌَة تَُسـْؤُهْم 
ـٌَة يَْفَرُحـوا ِبَها]، ــ  َوإِْن تُِصبُْكْم َسـيِّئـ
وقوله تعـاىل: [َوَلْن تَـْرَىض َعنْـَك اْليَُهوُد 
ى تَتَِّبـَع ِملَّتَُهـْم]، ــ  َوالَ النََّصـاَرى َحتـَّ
وقـول الله تعاىل: [َها أَنْتُْم أُْوالَِء تُِحبُّونَُهْم 
َوالَ يُِحبُّونَُكـْم]، ـــ وقولـه تعـاىل: [َمـا 
يَـَودُّ الَِّذيـَن َكَفُروا ِمـْن أَْهِل اْلِكتَـاِب َوالَ 
َل َعَليُْكـْم ِمْن َخرْيٍ ِمْن  ِكـنَي أَْن يُنَزَّ اْلُمْرشِ
َربُِّكـْم]، ــ وقولـه تعاىل: [يَا أَيَُّهـا الَِّذيَن 
آَمنُـوا إِْن تُِطيُعوا َفِريًقا ِمـَن الَِّذيَن أُوتُوا 
اْلِكتَـاَب يَُردُّوُكْم بَْعـَد إِيَماِنُكْم َكاِفِريَن]، 
وغريها من اآليـات التي يؤكد لنا الله عز 
وجل فيها بأن اليهـود والنصارى أعداء، 
فيجب التعامل معهم عىل هذا األسـاس، 
فانطلق شـهداؤنا يف عدائهم ألعداء الله، 
غري آبهني بيشء، ال يخافون صواريخهم 
وال طائراتهم وال دباباتهم.. كاشفني ُكّل 

ـة..  مخططاتهم ومؤامراتهم عىل األُمَّ
ـِهيْــُد الَقاِئُد سـالم الله  وقد قال الشَّ
عليـه حـول هـذا: [املصلحـة للشـعوب 
اإلْسَالمية هو التوجه الُقـْرآني يف النظرة 
نحـو هـؤالء اليهـود والنصـارى، نظرة 
العداء، نظـرة إعداد القوة، نظرة الجهاد، 
نظرة الشـعور بأنهم يسـعون يف األرض 
فسـاداً، وأنهـم ال يريـدون لنـا أي خري، 
وأنهم يودون أن نكـوَن كفاراً، يودون لو 
يضلونـا، يودون لـو يسـحقونا وينهونا 
من عىل األرض بكلها. [املـواالة واملعاداة 

ص:7]
وقـال أَيْضاً سـالُم الله عليـه: [إذا كنا 
نـرى دول الغرب كلها حكومات وشـعوباً 
واملسـلمني  اإلْسـَالم  ملحاربـة  ينطلقـون 
كافة فإن ُكّل مسلم يجب أن يكون جندياً 
يعاملهـم بمثل ما يعاملون به املسـلمني، 
بـكل  يقفـون  كمـا  وجههـم  يف  ويقـف 
إمكانياتهـم يف وجـه املسـلمني.. [لتحذن 

حذو بني إرسائيل ص:9] 

صراءة شغ ططجطئ «ق سثر لطةمغع أطام اهللا» لطحعغث الصائث:

السعدُة لطُصـْرآن الضرغط عغ الطرغصئ الختغتئ لثروج اُفطَّـئ طظ تالئ الاغه الاغ تسغحعاالسعدُة لطُصـْرآن الضرغط عغ الطرغصئ الختغتئ لثروج اُفطَّـئ طظ تالئ الاغه الاغ تسغحعا
 - خاص:

ـِهيْــُد الَقاِئُد -ِرْضـــَواُن اللِه َعَليِْه-  واَصَل الشَّ
ـة مما هي فيه من  الحديـَث عن الحلِّ واملخرِج لألُمَّ
ذل ومهانـة فقال: [والحقيقة أن اليشَء الذي يجُب 
أن نهتـدَي به هو الُقـْرآن الكريـم، الُقـْرآن الكريم 
الـذي قال الله فيه {إِنَّ َهذَا اْلُقـْرآَن يَْهِدي ِللَِّتي ِهَي 
أَْقـَوُم} وسـماه بأنـه هـدى للناس هـدى للعاملني. 
العـودة للُقــْرآن الكريم لالهتداء به هـو الطريقة 
الصحيحة، هو األسـلوب الصحيح، ال أن نظل عىل 
مـا نحن عليه ونفهمه أنـه ُكّل يشء وكل ما يطلب 

منا من جهة الله ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل]. 
الفتـاً إىل أن الُقــْرآن يعتربُ ُكّل عمـل فيه إظهار 
العـداء لليهـود والنصـارى أنـه عمل يـريض الله، 
وأن (الشـعار) فيـه رضـا للـه، موجهـاً الناس إىل 
السـؤال الصحيـح الذي يجـب أن يسـألوه للعلماء 
عن (الشـعار) حيـث قال: [أن تعرض ما سـمعته 
منا عىل اآلخرين باعتبـار هل مثل هذا عمل يريض 
اللـه -ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل-؟ وأعتقـد ال أحد يمكن أن 
يقـوَل لك مـن العلماء بأن هذا عمـل ال يريض الله: 
أن تهتف بشـعار التكبري لله واملوت ألمريكا واملوت 
إلرسائيـل واللعنة عىل اليهود والنرص لإلْسـَالم وأن 
تجند نفسـك ملواجهة أعداء الله ال أحد من العلماء 
يسـتطيع أن يقـول لـك أنـه عمـل ال يـريض الله. 
ه أن يعمل ما  واإلنسان املسلم الحقيقي هو َمن همُّ

يحقق له ِرضا الله -ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل-. 
لكـن أن تســأل: هل يجـُب علينا؟ هـل هنـاك 
مـا يوجب علينـا أن نقول كذا؟. قــد يقول لك: ال. 
فتقـول يف األخري: [ها شـفتوا ما بالّ فـالن، هو ذا 
العالـم الفالنـي قـال ما هـو واجب علينـا واآلخر 

قـال مـا هـو واجـب علينـا]. 
هناك مـن العلماء من ال يتابع 
األحداث، هناك من العلماء من 
يتمسـك بقواعد يعترب نفسه 
معـذوراً أمـام اللـه باعتباره 
غري متمكن أن يعمل شـيئاً، 
وهناك من العلماء وهم كثري 
مـن إذا ما انطلـق الناس يف 
أعمال أيدوهـم ودعوا لهم. 

ونحن جربنا هذا].. 
رشح  السـياق  ذات  ويف 
-ِرْضـــَواُن اللـِه َعَليْـِه- 
السـؤاُل  يكـوُن  كيـف 
الصحيحـة،  بالطريقـة 
التـي ال يسـتطيع أحـد 
أن يكتـَم مـا قالـه الله 
عندهـا، قائـالً: [فنحن 
نريـد أن نقـول للناس: 
يمكن أن تسأل عالم أَْو 
آخرين:  علماء  تسـأل 

[هـل يجـب علينـا قالـوا إن احنا 
الزم نقـول كـذا؟]. قد يقول لـك: ال. لكن ارجع إىل 
الُقـْرآن الكريم أَْو اسـأل بطريقة صحيحة: إسأل: 
نحن نريد أن نحـارب أمريكا وإرسائيل، نحن نريد 
أن نواجـه أعداء الله، نحـن نراهم يتحركون داخل 
البـالد اإلْسـَالمية ووصلـوا إىل بالدنا وإىل سـواحل 
بالدنـا، نريـد أن يكون لنا موقـف ضدهم، هل هذا 
عمل يـريض الله؟. َمْن من العلمـاء الذي يمكن أن 
يقول لك: ال؟. اسأل عىل هذا النحو وستجد اإلجابة 
الصحيحـة. أما أن تسـأل: [هل يجـب.. قالوا الزم 

قالـوا،  كـذا،  نسـوي 
وقالـوا..] وأشـياء من 
هـذه، قد يقـول لك: ال 
يجـب. وربما لـو تأمل 
القضيـة  وتفهـم  هـو، 
بأنـه  ألفتــاك  أكثــَر 

يجب]. 

هـو  تقصريُنـا  ملـاذا 
أسـوأُ مـن تقصـري اليهود 

والنصارى؟
-ِرْضـــَواُن  واسـتمرَّ 
ـة  لألُمَّ اللِه َعَليْـِه- موضحاً 
األسـباب التـي أدت بهـا إىل 
ما هي فيه من الخزي والذل 
هو بسـبب تقصريهـا، وأنها 
لـم تسـتغل نعـم اللـه عليها 
ـة، والنعم التي  لتكون خـري أُمَّ
أنعم اللـه عليها لتكـون كذلك 

كاآلتي:ــ

ــئ  ــم ــس ــظ افوىل الاغ لط تساشض:ــال
 قال ِرْضواُن اللِه َعَليِْه:ــ [بعث رسوالً عربياً منا، 
وكان تكريمـاً عظيماً لنا، وِمنَّة عظيمًة عىل العرب 
أن بعـث منهم رسـوالً جعله سـيد الرسـل وخاتم 
الرسـل {َلَقْد َمنَّ اللَّـُه َعَىل اْلُمْؤِمِنـنَي إِذْ بََعَث ِفيِهْم 
يِّنَي}  َرُسـوالً ِمْن أَنُْفِسـِهْم} {ُهَو الَِّذي بََعـَث ِيف اْألُمِّ
هؤالء األميني الذين لم يكونوا شيئاً، لم يكونوا رقماً 
- كمـا يقول البعض - لم يكونوا يشـكلون أي رقم 
يف السـاحة العامليـة، بعث الله منهم رسـوالً عربياً 

تكريماً لهم، ونعمًة عليهم، وترشيفاً لهم.. 

الظسمُئ الباظغئ الاغ لط تساشض:ــ
 كمـا قال -ِرْضـــَواُن اللِه َعَليْـِه-: [أنزل أفضل 
كتبـه وأعظم كتبـه بلغتهم الُقــْرآن الكريم، كتاباً 
جعله أفضل كتبه ومهيمناً عىل ُكّل كتبه السماوية 
السـابقة، ألـم يقل هكـذا عـن الُقــْرآن الكريم؟. 
بلغتهم نزل الُقـْرآن الكريم، أراد لهم أن يكونوا خري 
ـة، تتحرك هي تحت لواء هذه الرسـالة، وتحمل  أُمَّ
هـذه الرسـالة فتصـل بنورهـا إىل ُكّل بقـاع الدنيا 
ـة  فيكونوا هم سـادة هـذا العالم، يكونـوا هم األُمَّ
املسيطرة واملهيمنة عىل هذا العالم بكتابه املهيمن، 

برسوله املهيمن].. 

الظسمُئ البالبُئ الاغ لط تساشض:ـ
 كما قـال -ِرْضــَواُن اللِه َعَليْـِه-: [حتى املوقع 
ــة العربية هو املوقـع املهم يف الدنيا  الجغـرايف لألُمَّ
كلهـا، والخريات، البرتول تواجـده يف البالد العربية 

أكثر من أي منطقة أخرى]. 
ُمشـرياً إىل أن العرب فرطوا يف تلـك النعم، فقال: 
[العـرب ضيعـوا ُكّل هذا فكان مـا يحصل يف الدنيا 
هذه من فساٍد العرُب مسؤولون عنه، ما يحصل يف 
الدنيا من فسـاد عىل أيدي اليهود والنصارى الذين 
أراد اللـه لو اسـتجبنا وعرفنا الـرشف الذي منحنا 
إيـاه، والوسـام العظيم الذي قلدنا بـه: {ُكنْتُْم َخرْيَ 
اِس تَأُْمُروَن ِباْلَمْعـُروِف َوتَنَْهْوَن  ـٍة أُْخِرَجْت ِللنـَّ أُمَّ
َعـِن اْلُمنَْكـِر َوتُْؤِمنُـوَن ِباللَِّه}لـو تحركنا عىل هذا 
ـة املهيمنة عىل األمم  األساس، لكان العرب هم األُمَّ
كلها، والستطاعوا أن يصلوا بنور اإلْسَالم إىل الدنيا 

كلها]. 

حعثاؤظا اظططصعا يف سثائعط لطغععد والظخارى طظ آغات الُصـْرآن الضرغط الضاحفئ ملثططاتعط وطآاطراتعط
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عربي ودولي 

المحعث الفطسطغظغ شغ أجئعع..
أربسئ حعثاء 81 جرغتا و72 طساصق يف (161) سمطغئ تشّعل وتعغض لصعات اقتاقل

 : طاابسئ خاخئ

افتتـح كيان العـدو الصهيوني العام 
2023م, ويف أسـبوعه األول بمزيـٍد مـن 
االنتهاكات والجرائم بحق أبناء الشـعب 
األسـبوع  شـهد  حيـُث  الفلسـطيني, 
الفائـت استشـهاد أربعة فلسـطينيني، 
منهـم طفـالن، قتـال خالل 24 سـاعة، 
وأصيـب 81 آخـرون، بينهـم 5 أطفـال 
عـن إصابة  وصحفي ومسـعف، فضالً 
العـرشات بحاالت اختنـاق، يف اعتداءات 
لقـوات االحتالل يف مناطـق متفرقة من 

الضفة الغربية املحتلة.
يف  استشهد  الــتــفــاصــيــل:  يف 
فلسطينيني،  مواطننَي  2023/1/2م، 
 22 حوشية  سامر  محمد  الشهيد  هما 
عاًما (استشهد بعد إصابته برصاصة يف 
 25 عابد  محمد  فؤاد  والشهيد  الصدر)، 
بالرصاص  إصابته  بعد  عاًما (استشهد 
قوات  برصاص  والفخذ),  البطن  يف 
االحتالل وذلك أثناء اقتحامها لبلدة كفر 

دان.
يف 2023/1/3م، استشهد الطفل آدم 
عصـام عيـاد، 15 عاماً، جـراء إصابته 
بعيـار نـاري يف صـدره، وأصيـب طفل 
آخر بجـروح، برصاص قـوات االحتالل 
خـالل مواجهات رافقـت اقتحام مخيم 

الدهيشة يف بيت لحم.
الفتـى  استشـهد  ويف 2023/1/5م, 
عامر أبو زيتـون (16 عاماً), من مخيم 
بالطة, بعد إصابتـه برصاصة يف الرأس 
أطلقهـا عليـه جنـود االحتـالل خـالل 

العدوان عىل نابلس فجر الخميس.
 

الةرتى واملخابني:
جـراء  أصيبـوا  فقـد  الجرحـى  أمـا 
اسـتخدام مفـرط للقـوة وإطـالق نار 
خالل عمليات اقتحام املدن والبلدات، أو 
قمع تظاهرات سـلمية نظمها مدنيون 

فلسطينيون عىل النحو اآلتي:
يف 2023/1/2م، أصيـب 11 مواطنًا، 
7 منهم بأعرية نارية و4 بأعرية معدنية 
مغلفة باملطاط، بني املصابني 3 أطفال، 
خالل اقتحام قـوات االحتالل قرية بيت 
ريما يف رام الله, قبل انسحابها، اعتقلت 
تلـك القوات مواطنًـا، بعدما اعتدت عىل 
أفراد أرسته وعبثت بمحتويات منزلهم.

ويف نفـس اليوم أعلن الهـالل األحمر 
عن إصابة سـتة بجـروح نتيجة إطالق 
قوات االحتالل الغـاز والرصاص، خالل 
جنـني،  يف  دان،  كفـر  بلـدة  اقتحامهـا 
مواطنًـا  اعتقلـت  انسـحابها  وقبـل 
ودمرت منزلني يف إطار سياسـة العقاب 

الجماعي.
يف 2023/1/3م، أصيـب 7 مواطنني، 
منهـم 4 أطفـال بحـاالت اختنـاق بعد 
اشتعال منزلهم إثر سقوط 4 قنابل غاز 
أطلقتها قوات االحتالل خالل مواجهات 
يف  أبوديـس،  بلـدة  اقتحامهـا  رافقـت 

القدس الرشقية املحتلة.
وأفاد مالـك املنزل فادي أبو عواد بأن 
املنـزل احـرتق بالكامـل وأنـه بصعوبة 
تمكن هو زوجته وأطفاله من مغادرته، 
وتـأذت رئـة طفلتـه الرضيعـة التي لم 

تتجاوز 4 أشهر من الغاز املسيل.
الهـالل  أعلـن  2023/1/6م,  ويف 
«12إصابـة  وصـول  عـن  األحمـر 
املواجهات  خـالل  املطاطي  بالرصـاص 
مـع قوات االحتالل التي قمعت املسـرية 
األسـبوعية يف قريـة كفـر قـدوم رشق 

قلقيليـة», ناهيك عن إصابـة العرشات 
باالختناق جراء استنشـاق الغاز املسيل 

للدموع.
ونفس اليوم, أعلنـت اإلغاثة الطبية: 
عـن «10 إصابات خـالل املواجهات مع 
االحتالل يف بيت دجن رشق نابلس», كم 
اندلعـت مواجهات مماثلة يف بلدة بيتا يف 

نابلس وجبل صبح.
ويف قطاع غزة، أطلقت قوات االحتالل 
النـار 8 مـرات تجـاه األرايض الزراعية، 
رشق خان يونس وشـمال القطاع، دون 

وقوع إصابات أو أرضار.
 

العثم والاةرغش واملخادرة 
واقجاغطان:

عائـالت،   8 االحتـالل  قـوات  رشدت 
قوامهـا 50 فـرًدا، منهم 8 نسـاء و22 
طفـالً، بعـد هدمهـا 8 منـازل، أحدها 
عبارة عـن وحدتني سـكنيتني، ودمرت 
منشـأتني مدنيتـني، وصـادرت خيمـة 
وحفـاًرا،  درايس  كفصـل  مخصصـة 
يف الضفـة الغربيـة، بمـا فيهـا القدس 

الرشقية. 
يف التفاصيل: أجربت قـوات االحتالل 
يف 2023/1/1م، مواطنـني عـىل هـدم 
بنايتهما السـكنية املكونة من طابقني، 
وادي  حـي  يف  م2،   140 ومسـاحتها 
الجوز، يف القدس الرشقية، بحجة البناء 
دون ترخيص، ما أدَّى إىل ترشيد عائلتني 
قوامهمـا 9 أفـراد، منهـم امرأتـان و5 

أطفال.
يف اليوم نفسه، أجربت قوات االحتالل 
مواطنًا عىل هدم منزله ومساحته 100 
م2، يف بلدة سـلوان يف القدس الرشقية، 
بحجـة البناء دون ترخيـص، ما أدَّى إىل 
ترشيد عائلـة قوامها 5 أفـراد، منهم 3 

أطفال.
يف 2023/01/03م، صـادرت قـوات 
االحتـالل خيمـة مـن الشـادر والحديد 
أقامهـا األهـايل عـىل أنقـاض مدرسـة 
صفـي، التـي هدمتهـا تلـك القـوات يف 
2022/11/23م، يف قرية صفي جنوب 
الخليل, علًما أن 22 طالباً وطالبة كانوا 

يدرسون باملدرسة.
يف اليوم نفسه، هدمت قوات االحتالل 
أربعة مساكن مساحة كل منها 60 م2، 

بعـد إخالئهـا مـن محتوياتهـا يف قرية 
شـعب البطـم، جنـوب الخليـل، بحجة 
البنـاء دون ترخيص يف منطقة مصنفة 
(C), أدَّى الهـدم إىل ترشيـد 4 عائـالت، 

قوامها 30 فرًدا، منهم 10 أطفال. 
كمـا هدمـت قـوات االحتـالل منزالً 
مسـاحته 170 م2، قيد التشطيب، وبرئ 
ميـاه سـعته 150 م3، يف قريـة ماعني، 
جنـوب الخليـل، بدعـوى البنـاء بدون 
ترخيـص, علمـاً أنه كان مـن املقرر أن 
تقطـن املنزل املدمر عائلة مـن 6 أفراد، 

منهم 4 أطفال.
قـوات  هدمـت  2023/1/4م،  يف 
الحيوانـات،  لرتبيـة  بركسـاً  االحتـالل 
مساحته 70 م2، يف بلدة الخرض، يف بيت 

لحم، بحجة البناء دون ترخيص.
كمـا هدمـت قـوات االحتـالل منزالً 
قيد اإلنشاء، مسـاحته 160 م2، يف بلدة 

سلوان، يف القدس الرشقية.
قـوات  صـادرت  نفسـه،  اليـوم  يف 
االحتالل حفاًرا لبلديـة الظاهرية خالل 
عملـه رشق الظاهريـة جنـوب الخليل، 
واعتقلت رئيس البلدية بهجت جبارين، 
وعضو املجلـس البلدي نايـف مخازرة، 
وأفرجت عنهما الحًقا، وأبلغت باحتجاز 
الحفار بدعوى عمله يف منطقة مصنفة 

 .(C)
 

اساثاءات املساعذظني:
نفذ مسـتوطنون 5 اعتداءات، أبرزها 
مقـربة  يف  قـربًا   30 شـواهد  تحطيـم 
مسـيحية يف القدس الرشقية، واالعتداء 
عىل رعـاة ومركبات يف الضفـة الغربية 

املحتلة.
اقتحـم  التفاصيـل:  ويف 
املقـربة  مسـتوطنان  يف2023/1/1م، 
للكنيسـتني  املشـرتكة  الربوتسـتانتية 
اإلنجيليـة واللوثريـة، يف منطقـة جبـل 
الرشقيـة،  القـدس  وسـط  صهيـون، 
ورشعا بتحطيم صلبان واقتالع شواهد 

30 قربًا فيها.
وأفاد حسـام نعوم، أسقف الكنيسة 
اإلنجليكية، خالل مؤتمر صحفي عقده 
كامـريات  بـأن  2023/1/4م،  مسـاء 
املراقبـة داخـل املقـربة كشـفت اعتداء 
ونبشـها  وتخريبهـا،  املسـتوطنني، 

بأيديهم وتحطيم زخارفها وصلبانها.

يف 2023/1/2م، اعتدى مستوطنون 
بحمايـة جنـود االحتـالل، عـىل رعـاة 
األغنام يف منطقة عرب املليحات، شمال 
غربـي أريحـا، أثنـاء رعيهـم ألغنامهم 
قرب مسـاكنهم، وأطلقوا النار صوبهم 

دون اإلبالغ عن إصابات.
يف اليوم نفسـه، رشـق مسـتوطنون 
حجـارة تجـاه مركبات املواطنـني أثناء 
خروجها مـن بلدة كفل حارس شـمال 
سـلفيت، ما أدَّى تهشـيم زجاج مركبة 

متوقفة يف املنطقة.
العـرشات  احتشـد  يف 2023/1/3م، 
املسـجد  محيـط  يف  املسـتوطنني  مـن 
األقـىص، ونظموا مسـرية اسـتفزازية، 
الطقـوس،  وأداء  الرقصـات  تخللتهـا 
وفور وصول املسـرية بالقـرب من باب 
حطة، اعتدت قوات االحتالل عىل األهايل 

واعتقلت مواطنًا.
يف اليوم نفسـه، اعتدى مسـتوطنون 
بالحجـارة عـىل مطعـم يف بلـدة كفـل 
حارس يف سلفيت ما أدَّى إىل تهشيم بابه 

الزجاجي.
 

اصاتام وزغر افطظ الصعطغ باتات 
املسةث افصخى:

يف صبـاح 2023/1/3م، اقتحم وزير 
املتطرف  القومـي «اإلرسائيـيل»  األمـن 
ايتمار بن غفـري بحماية قوات االحتالل 
باحات املسجد األقىص عرب باب املغاربة، 
يف أول اقتحـام لـه بعـد توليـه منصبه, 
القـوات  تلـك  منعـت  االقتحـام  خـالل 

املصلني املسلمني من الدخول للمسجد.
وقبيل الفجر تمركزت أعداد كبرية من 
قـوات االحتالل محيط البلـدة القديمة، 
ثكنـة  إىل  وأزقتهـا  شـوارعها  وحولـت 
عسكرية، وعىل أبواب املسجد، وفرضت 
قيوًدا عىل وصول املصلني للمسـجد، بما 
يف ذلك منع دخول الرجال دون سـن 50 

عاماً.
 

السصاب الةماسغ:
قـوات  دمـرت  2023/1/2م،  يف 
االحتالل منزلني يف إطار سياسة العقاب 
الجماعي التي تنتهجها تلك القوات ضد 
عائالت مواطنني فلسـطينيني، تتهمهم 
بتنفيذ أعمـال مقاومة ضدهـا، أو ضد 

املستوطنني.

قـوات  اقتحمـت  2023/1/3م،  يف 
االحتالل منزلـني لعائلة املعتقل إسـالم 
حربي الفروخ، 26 عاماً، مدينة رام الله، 
وكفر عقب، يف القدس الرشقية، وأخذت 
قياسـات املنزلـني تمهيـداً لهدمهمـا يف 

إطار سياسة العقاب الجماعي.
وأعلن جيش االحتـالل يف بيان له، أن 
قواته أخذت قياسـات املنزلني لدراسـة 
إمكانية هدمها بنـاء عىل القرارات التي 

ستتخذ.
الفـروخ  القـوات  تلـك  وتتهـم 
يف  تفجـريات  تنفيـذ  عـن  باملسـؤولية 
القـدس يف 2022/11/23م، أدَّت ملقتل 

«إرسائيليني»، وإصابة آخرين.
 

الاعغض والاشّعل واقساصاقت:
نفـذت قـوات االحتـالل الصهيونـي 
(161) عمليـة توغـل وتغـّول يف الضفة 
الغربيـة، بمـا فيهـا القـدس الرشقيـة 
املحتلتني، داهمت خاللها منازل سكنية 
ومنشـآت وفتشـتها، وأقامـت حواجز, 
أسـفرت تلك األعمال عـن اعتقال (72) 

مواطنًا، بينهم 9 أطفال.
ويف قطـاع غزة، نفذت قوات االحتالل 
يف 2023/1/2م، عمليـة توغل محدودة 

رشق الفخاري، رشقي خان يونس.
 

التخار والصغعد سطى الترضئ:
تواصل فيه قـوات االحتالل حصارها 
غري اإلنسـاني وغري القانوني، املفروض 

عىل قطاع غزة منذ أكثر من 15 عاماً.
وواصلت قـوات االحتالل فرض قيود 
عىل حريـة الحركـة يف الضفـة الغربية 
املحتلـة، ففضـالً عـن (110) حواجـز 
ثابتـة نصبت خالل هذا األسـبوع (87) 
حاجـزاً فجائيـاً يف الضفـة الغربية بما 
فيها القدس الرشقية، اعتقلت عليها 11 

مواطناً.
قـوات  كـررت  األسـبوع،  وخـالل 
االحتـالل إغـالق حواجز قلنديـا وجبع 
والزعيـم يف القـدس الرشقية عدة مرات 
أمام حركة املـرور، قبل أن تعيد فتحها, 
املدخـل  يف2023/1/3م,  أغلقـت  كمـا 
الغربي لبلـدة تقوع، رشق بيت لحم، ثم 

أعادت فتحهما يف وقت الحق.
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ضطمئ أخغرة

لظ تمر طحارغُع العغمظئ 
وشغظا ِسرٌق غظئخ

شعث حاضر أبع رأس 
 

أطماع بال حدود، ومؤرشات 

عدائيـة توحـي باملزيـد مـن 

مشـاريع الهيمنـة، وخطـى 

شـيطانية عدوانيـة لناحيـة 

تكريـس النفـوذ األجنبـي يف 

اليمـن، وآخرها ذلك املرشوع 

اإلماراتي الذي تم اإلعالن عنه 

مؤّخـراً إلنشـاء واسـتحداث 

مينـاء بمحافظة املهرة لتصدير املعـادن، وحتى ال يبدو 

األمر أمام الرأي العام احتالالً فقد تم االتّفاق مع حكومة 

االرتـزاق؛ ِمن أجل تمرير مشـاريع االحتالل والسـيطرة 

يف اليمن، عرب تغليفها بمظاهـر رشعية وقانونية، وهم 

أصـالً ال رشعية لهـم وال قانـون، وبمـا أن الوضع غري 

مسـتقر يف اليمن مـع وجود تلك املجموعـة املرتِزقة من 

أبنـاء اليمن إىل جانب تحالـف العدوان بعد أن جعل منها 

التحالف حكومـة محمية دوليٍّا حتى يتسـنى له عربها 

مواصلـة العبث بأحوال اليمن واحتـالل أراضيه ورسقة 

ثرواته وخرياته.

يظن تحالـف العـدوان أن بإْمَكانه نهَب ما اسـتطاع 

إليه سـبيالً من خريات اليمن وثرواته النفطية واملعدنية 

والتاريخية، متناسياً تماماً أن الشعب اليمني لن يسمح 

له أبداً بذلك مهما كلفه الثمن، وال بد من لحظة الحساب 

وهـي آتيـة ال محالة مهما طـال عليها الزمن، وسـوف 

ا،  يكون الحسـاب عىل دول تحالف العدوان عسـرياً ِجـدٍّ

عندها لن تجد اإلمارات ومثلها السـعوديّة رأَيس الحربة 

يف العدوان عىل اليمن من يدفع عنهما رش انتقام اليمن.

وليـس هناك يشء يخبئه املسـتقبل اآلتـي يف القريب 

العاجـل بعون الله وتأييده مثل دنوِّ لحظة العقاب ودفع 

ا يَْعَمـُل الظَّاِلُموَن»،  الثمن، «َوال تَْحَسـبَنَّ اللََّه َغاِفال َعمَّ

وما ال يعلمه تحالف العدوان هو أن يف ضعف اليمن اليوم 

وهـو يقاوم املعتدين ويتصدى لهم قوة عظمى للغد، ويف 

اسـتقواء تحالف العدوان عليه عن باطل، ضعف كبري له 

يف الغـد، والغد هو لألقوى واألقـوى حتماً هو ذلك اليمن 

الصاعد والصامد بقوة الله وتأييده. 

20232023م.. الظخُر سطى ُبسث ُخطعةم.. الظخُر سطى ُبسث ُخطعة
د. طعغعب التسام 

يسـتقبُل الشـعُب اليمنـي العظيـم عامـاً جديًدا 

مـن العدوان بأصيلـه اإلنجلوصهيوأمريكي وأدواته 

التنفيذيـة األعرابية وهو أكثر ثباتاً وصموداً وحريًة 

وعـزًة وكرامًة وشـموخاً وإباًء وأقـوى إيماناً بالله 

وتـوكالً عليه وثقًة بنرصه لـه وبوعٍي والتفاٍف أكرب 

حول قيادته الثورية العظيمة والسياسـية ويميض 

وهـو أشـد عزمـاً وقـوًة وأقـوى إراَدًة وبـكل ثقـة 

وطمأنينة نحو نرصه النهائـي الناجز املوعود وهو 

بعـون الله وفضله أقرب ما يكـون إليه من أي وقٍت 

مىض وهو عىل بعد خطوة منه ومالمح ذلك واضحة جلية. 

يـودع عاماً مليئـاً باإلنجازات واالنتصارات وإرسـاء املعادالت 

وثبـات عـىل مواقفه املبِدئية الراسـخة ويسـتقبل عامـاً جديًدا 

مـن تراكـم الوعي والخـربات ومزيد من إعداد القـوة املبنية عىل 

قواعد اإليمان بالله وبرسـوله -َصىلَّ اللُه َعـَليْـِه وََعـَىل آِلـــِه- 

ونهجه ونرصه وبنهج وصوابية خيـارات قيادته وبناء القدرات 

واإلْمَكانيـات املادية الرادعة، اسـتعداداً ملعركة الحسـم مع هذا 

العـدوان الذي ال يعرف إال لغـة القوة التي بها يكـون بعون الله 

النرص لهذا الشعب اليمني العظيم الثابت الصابر املجاهد.

بينمـا يـودع العـدوان عـىل هذا الشـعب عامـاً مـن رهاناته 

الخارسة وهزائمه املنكرة ويسـتقبل عامـاً آخراً وهو يدرك جيًِّدا 

بأنـه سـيكون عليه أقىس وأمر من سـابقه ومـع ذلك يرص عىل 

الولـوج إىل هذا العـام الجديد وهو أشـد خوفاً وهلعـاً وإحباطاً 

ودواراً وإدراكاً بأنـه إىل هزيمتـه النهائية الناجزة أقرب ما يكون 
إليها يف عامه هذا، ولم يعد لديه ما يفعله أكثر مما فعل بل يزداد 
ضعفاً عىل ضعف والشـعب اليمني يـزداد قوًة ُكـّل 
يوم أمـام ناظريه ويعجز عن تغيري ذلـك أَو إيقافه 
أَو منعه وهذا ما يزيده يقيناً بقرب نهايته الحتمية، 

ومكابرته وغروره تقرب أجله أكثر. 
يلـج العـدوان األصيل إىل عامه الجديـد وهو أكثر 
يأسـاً وأكثر خشـيًة عـىل محطات وقـوده ونفطه 
مـن االحرتاق يف دويـالت وكيانات أدواتـه التنفيذية 
ويظهـر ذلك من خالل محاوالتـه يف إضافة كيانات 
ومحاولـة  االشـتعال  لخطـر  قابليـة  أقـل  وأدوات 
تسليمها دفة قيادة مركب العدوان عىل الشعب كبديٍل ولو شكيل 
يف محاولٍة بائسـة لتجنيب محطاته القابلة لالشتعال والتي بات 
ال يفصلها عن ذلك سـوى قرار الشـعب اليمني وقيادته وجيشه 

وأياديه وأذرعه الطوىل. 
ولو يدري هـذا العدوان اإلجرامي حقيقة مآالته ونهايته لقّرر 
الفرار من هـول ذلك ال نقول بماء وجهه؛ ألَنَّه ليس للعدوان ماء 
وجه وجرائمه بحق الشـعب اليمني لم ترتك له وجهاً حتى يكون 
له مـاء وجه إنما لتاليف ما سـيلحق به من الـذل والخزي والعار 
ببـدء الخروج بقواته ومعهـا مرتِزقته من اليمـن ومن اآلن قبل 
أن يرتكهـم ملصريهـم أَو يرمـي بهم يف البحر أَو يقوم بدهسـهم 
بعجـالت طائراته ويتكّرر ما هو أسـوأ بأضعـاف مضاعفة من 
مشـهد مطـار كابول فهو ال يضمـن أن يغلـق يف وجهه حينذاك 
نَّ اللَُّه َمن  وبعـد فـوات األوان البحر والرب والجو معـاً «َوَليَنـُرصَ

ُه إِنَّ اللََّه َلَقِويٌّ َعِزيٌز» صدق الله العظيم.  يَنُرصُ


