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السيد عبدامللك احلوثي يبارك للمؤمنات يف أرجاء العامل اإلسالمي ذكرى مولد سيدة نساء العاملني فاطمة الزهراء:

اإلس����الم قدم النموذج األرقى للمرأة املس����لمة ورس����م هلا الطريق لالرتقاء يف س����ّلم الكمال اإلمياين واإلنساين
تس���عى أمريكا وإس���رائيل إىل االحنطاط باملرأة واإلفس���اد هلا وحتويلها إىل س���لعة رخيصة ووسيلة هلدم األخالق
على العلماء واملثقفني أن ينهضوا مبسؤوليتهم يف نشر الوعي يف اجملتمع  والتحذير  من مكامن األعداء

املرأة اليمنية بتضحياهتا وصمودها أسهمت بشكٍل 
رئيسي يف كّل ما حتقق من صمود وثبات ونصر

41 شهيدًا وجرحيًا معظمهم من النساء واألطفال مبجازر العدوان ومرتزقته يف عدد من احملافظات

أمريكا األكثر إجرامًا يف العامل

 هجمات نوعية 
 يف اجلوف وتدمري
 3 آليات مبن عليها 

 مقتل عشرات اجلنود السعوديني وتدمري 8  آليات 
والعدو يعترف مبصرع وإصابة 15 من ضباطه وجنوده

ثالثة كمائن نوعية يف جيزان 
وعمليات عسكرية يف نجران 
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تصعيد ميداني يف نجران وجيزان والعدو يعرتف بمصرع 
وإصابة 15 من جنوده وضباطه 

 مقتل عشرات الجنود السعوديين وتدمير 8 آليات بعمليات هجومية متعددة وتنفيذ ثالثة كمائن نوعية

 : ما وراء الحدود 
أش2عل أبط2اُل الجي2ش واللج2ان الش2علية جط2وَط 
املواآه2ة يف مختل2ف آلهات ما وراء الح2دود، بعلليات 
عسكرية متنوعة ونوعية، عىل مدى األيا1 الثالث املاضية، 
وجّلفا تلك العلليات حصاداً كلرياً من الخس2ائر املادية 
واللرشية يف صف2وف قوات العدو الس2عودي ومرتزقته، 
حتى أن وسائل إْع2اَل1 سعودية اضطرت لالعرتاف بجزء 

من تلك الخسائر. 
اللداي2ة م2ن آلهة آي2زان، حيث نّف2ذت وحدات من 
الجي2ش واللج2ان ثالث2ة كلائ2ن نوعي2ة ملي2ات آيش 
العدو الس2عودي، وت2م جاللها إحراُق آليتني س2عوديتني 
وتدمري س2يار2 كانا ضلن دورية لجنود العدو يف الوقا 
ذات2ه، وأَْس2َف2َرت الكلائن عن م2رع وإصابة عدد من 
العسكريني السعوديني الذين استهدفا الكلائن آلياتهم. 
ووّزع اإلْع22اَل1 الحرب2ي لق2وات الجي2ش واللج2ان، 
مشا2َد مصور2 للكلائن الثالثة، حيث عرضا املشا2د 
عللي2ة رص2د املي2ات الس2عودية جالل مرور22ا، كلا 
وثّقا لحظات تدمري تلك امليات، وانفجار2ا بواس2طة 
علوات ناس2فة كان2ا وحد2 الهندس2ة العس2كرية قد 

زرعتها 2ناك. 
وع2ىل الصعي2د الهجوم2ي يف الجله2ة ذاته2ا، نّف2ذت 
األوىل  نوعيت2ني،  علليت2ني  واللج2ان  الجي2ش  وح2داُت 
ت2م جالله2ا اقتح2ا1 مواقع لجي2ش العدو الس2عودي يف 
الحث2ري2، والثاني2ة ت2م جاللها اقتح2ا1 موقَع2ي القرنع 
ونعش2او، وأفادت مصادر ميدانية لصحيفة املس2ري2 أن 
العلليتني أَْس2َف2َرتا عن مرع وإصابة عدد من الجنود 
الس2عوديني، فيلا تم جالل العللية الثانية وحد2ا تدمري 

3 آليات عسكرية سعودية. 
وتلكن2ا ق2وات الجي2ش واللج2ان م2ن تدم2ري آلية 
عس2كرية س2عودية أُْجَرى يف مركز نعش2او أَيْضاً، وذلك 
بواسطة علو2 ناسفة زرعتها وحد2 الهندسة العسكرية، 
وأفادت مصدر عسكري أن املية كان عىل متنها عدد من 

آنود العدو السعودي ولقوا مصارعهم آليعاً. 

ويف آله2ة نج2ران كان 2ناك نش2اٌط 2جوم2ّي مواٍز 
ومتزامٌن مع عللي2ات آيزان، حيث نّفذت قوات الجيش 
واللج2ان ث2الث 2جلات نوعي2ة، اثنتان منها اس2تهدفتا 
مواقع آيش العدو الس2عودي ومرتزقته يف الطلعة، فيلا 
اس2تهدفا األُْجَرى موقع الضلعة العس2كري، وأوضحا 
مص2ادر ميداني2ة أن العللي2ة األجري2 ت2م جاللها إحراق 
مخزن أس2لحة للعدو الس2عودي، وتساقط العرشات من 
العسكريني السعوديني واملرتزقة بني قتيل وآريح جالل 

العلليات الثالث. 
وح2د2 القناصة التابعة للحي2ش واللجان، رافقا تلك 
الهجل2ات والكلائ2ن، بعلليات نوعي2ة كان حصاد2ا 8 
قتىل من آنود العدو السعودي، و6 من املرتزقة، وأوضح 
مصدر يف الوحد2 لللسري2 أن الجنود السعوديني الثلانية 
لق2وا مصارعه2م بعلليات قن2ص اس2تهدفتهم يف قرى 
حامض2ة وقوى وآاضع نلري ويف تلة القلامة، بلنطقة 
آيزان، ويف رقابة الزور بنجران، أما املرتزقة الس2تة فقد 

تم قنصهم قلالة منفذ علب بلنطقة عسري. 
من آانلها، لعلا مدفعية الجيش واللجان دوراً 2اماً 
يف ذلك التصعيد الشامل، حيث كثّفا رضباتها مستهدفًة 
ع2دداً من تجلع2ات ومواق2ع وتحصينات آي2ش العدو 
الس2عودي ومرتزقت2ه يف ُكلٍّ م2ن قرية اللح2ج والحثري2 
والرمض2ة ومنفذ الطوال بلنطق2ة آيزان، وجلف موقع 
املحروق ويف موقع س2قا1 بلنطقة نجران، وقلالة منفذ 

علب ورشق آلل سلحطل بلنطقة عسري. 
َوأَك22ََّدت مص2ادر ميداني2ة لللس2ري2 أن الرضب2ات 
املدفعية آليعها حققا إصابات دقيقة، وأَْس2َف2َرت عن 
س2قوط عرشات م2ن القتىل والجرح2ى يف صفوف آنود 
الع2دو الس2عودي واملرتزقة، كل2ا أَْس2َف2َرت بعُضها عن 

تدمري مخازن سالح تابعة للجيش السعودي. 
وتم تدمري آلية س2عودية ج2الل عللية قصف مدفعي 
عىل تجلعات للجنود الس2عوديني يف رقابة قيس بجيزان، 

أمس الجلعة. 
وبالت2وازي، رضبا قو2ُ اإلس2ناد الصاروجي للجيش 
واللج2ان تجلعات أُْجَرى لجنود العدو وآلياتهم يف ُكلٍّ من 
معس2كر املراني وبوابة املوس2م بجيزان، وك2ذا يف موقع 

س2قا1 بنجران، وحققا الرضبات الصاروجية إصاباٍت 
دقيق2ًة أوقعا عرشات القتىل والجرحى يف صفوف آنود 

العدو، وألحقا بهم جسائر مادية متنوعة. 
وس2ائل اإلْع2اَل1 الس2عودية، أّكدت فاعليَة ونجاَح ُكّل 
تل2ك العللي2ات النوعي2ة املتزامن2ة والرضبات املس2دد2، 
واعرتفا بلرع وإصابة 15 آندياً وضابطاً س2عودياً، 
ويج2در التنلي2ه إىل أن ما يع2رتف به اإلْع2اَل1 الس2عودي 
ع2اد2ً ما يكون نس2لة صغ2ري2 من الحصيل2ة الحقيقية 
للخس2ائر، حي2ث تس2عى املللكة بحرص ش2ديد إلجفاء 

2زائلها يف آلهات الحدود. 
صحيف2ة املس2ري2 تابعا تل2ك االعرتاف2ات، ورصدت 
أس2لاء العس2كريني الس2عوديني الرع2ى والجرح2ى، 
حي2ث كان ع2دد القتىل منه2م 10 و2م ُكلٌّ م2ن: الجندي 
قاس2م محلد الريثي - الجندي مداوي بن يحيى املالكي- 
الجندي أول مفرح بن صالح صهيفي- الرقيب مرعي بن 
أحلد آذم2ي- العريف فايز بن ن2ارص آل بريك اللييش- 
الجن2دي علدالل2ه آل املح2ي الوادعي- الجن2دي محلد 

علدالل2ه محل2د ش2افعي- الرقي2ب محلد ب2ن أحلد بن 
مغر1 ال مايش العلري – الجندي عائش أحلد الشنربي- 

الجندي قاسم محلد النجادي. 
أم2ا الجرح2ى فعدد2م 5 و22م ُكلٌّ من: امل2الز1 أول/ 
متع2ب بن ع2ادي عجري الروق2ي- الجن2دي جالد صالح 
الع2روي الجهن222ي- الجن2دي ناي2ف رحي2ل العواآي- 
الجن2دي علدالل2ه عليد املعل2دي- العريف جرض حس2ن 

الشيخي. 
وحصلا املس2ري2 أَيْضاً عىل أس2لاء بعض 7 من قتىل 
وآرح2ى مرتزق2ة الحي2ش الس2عودي، س2قطوا بنريان 
أبطال الحيش واللجان الشعلية يف آلهة االز2ور بجيزان 
جالل الفرت2 ذاتها و2م ُكلٌّ من: املرتزق علدالله الوادعي- 
املرت2زق علدالله مف2رح العلييل- املرت2زق مرعي آذمي 
العل2ديل- املرتزق املالز1 ب2در آربين الحن2ويش- املرتزق 
محلد ش2ليب موىس- املرتزق ملارك بن سعدي بن رآاء 
اللويش الش2لري- املرتزق املالز1 علدرب2ه أحلد علدالله 

القردعي املرادي. 

قنص 4 مرتزقة ومصرع آخرين بهجوم 
مباغت يف الساحل الغربي وتدمري مدرعة 

 : تعز 
نّفذت ق2واُت الجيش واللجان 
الشعلية، أمس الجلعة، عللياٍت 
عس2كريًة متنوع2ًة يف ع2دد من 
محاور آلهة تعز، وسقط جالل 
تلك العلليات عرشاٌت من القتىل 
والجرح2ى يف صف2وف مرتزق2ة 

العدوان السعودي األمريكي. 
أف2اد  عس2كري  مص2در 
أن وح2داٍت  املس2رب2  لصحيف2ة 
م2ن الحي2ش واللج2ان نّف2ذت، 

أم2س، 2جوماً نوعياً عىل مواقع 
ملرتزق2ة العدوان آن2وب محور 
الساحل الغربي، وأوضح املصدر 
املرتزق2ة يف  أن الهج2و1 باغ2ا 
مواقعه2م 2ن2اك وأَْس2َف2َر ع2ن 
القت2ىل  م2ن  ع2رشات  س2قوط 

والجرحى يف صفوفهم. 
ويف املنطق2ة ذاته2ا، تلكن2ا 
قوات الجيش واللجان الش2علية 
ملرتزق2ة  مدرع2ة  تدم2ري  م2ن 
العدوان، وذلك بواسطة صاروخ 
موآ2ه أصابها بش2كل ملارش، 

ولقي آليع املرتزقة الذين كانوا 
عىل متنها مصارعهم. 

إىل ذلك، أفاد لللس2ري2 مصدر 
يف وحد2 القناصة التابعة للجيش 
م2ن   2 أن  الش2علية،  واللج2ان 
مرتزقة العدوان لقوا مصارعهم، 
أمس، بعلليات قن2ص متفرقة، 
حيث أردت القناصة ثالثًة منهم 
يف منطقة ال2دار الرشقية بجلهة 
حلري، وت2م قنص الراب2ع يف تلّة 
االثناعرش آنوب معس2كر جالد 

يف مديري2ة م2وزع. 

هجومان نوعيان على مواقع املرتزقة يف 
الجوف وتدمري 3 آليات بمن عليها 

 : الجوف 
س2قط ع2رشاُت القتىل والجرح2ى يف صف2وف مرتزقة 
العدوان الس2عودي األمريكي، وتم تدمريُ آليتني لهم، جالل 
عد2 علليات نوعية نّفذتها قواُت الجيش واللجان الشعلية 
يف ع2دد من مح2اور آلهات محافظة الج2وف، يف اليومني 

املاضيني. 
مص2دٌر عس2كريٌّ أف2اد لصحيف2ة املس2ري2 أن وحداِت 
الجي2ش واللجان نّفذت علليت2ني 2جوميتني، باغتا بهلا 
مرتِزقَة العدوان يف آلهتَي املصلوب وحا1، حيث استهدف 
الهج2و1ُ األول مواقَع الهيجة والغرق2ة والزرقة، فيلا طال 

الهجو1ُ الثاني مواقع أُْجَرى لهم يف صفر الحنايا. 
َوأَك2ََّد املصدر أن عرشات املرتزقة سقطوا قتىل وآرحى 
بن2ريان الوح2دات املهاآل2ة يف العلليتني، وت2م يف العللية 
الثاني2ة تدم2ريُ آلي2ة عس2كرية لللرتزق2ة، كان2ا محللًة 

بكليات من األسلحة والذجائر. 
وبالتزامن مع ذلك، دّمرت قواُت الجيش واللجان آليتني 
عس2كريتني لللرتزق2ة يف آلهت2َي حا1 واملهاش2لة، وأفاد 
مص2در ميداني لللس2ري2 أن تدم2ري امليتني تم بواس2طة 
علوت2ني ناس2فتني زرعتهلا وحد2 الهندس2ة العس2كرية، 
وأدى انفجار2ل2ا اىل م2رع آليع املرتزق2ة الذين كانوا 

عىل متن امليتني. 
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الرئيس الصماد يدعو من يقفون مع العدوان إىل العودة للصف الوطني ويشيد 
بلقاءات التسامح والتصالح وإسقاط مخططات 

 : صنعاء 
يحِرُص الرئي2ُس صالح الصّلاد -رئيس 
املجل2س الس2يايس األعىل- باس2تلرار عىل 
االلتق2اء بكاف2ة مش2ايخ ووآه2اء اليلن 
لتعزي2ز َوح2د2 الص2ّف الوطن2ي املنا2ض 
ولتعزي2ز  الس2عودي  األمريك2ي  للع2دوان 
املصالح2ة الوطني2ة الت2ي تس2عى القياد2ُ 
السياس2ية لتطليقه2ا ع2ىل أرض الواق2ع، 
ولالس2تلاع منه2م ع2ن مهلو1 ومش2اكل 
مديرياته2م، وعن رؤا2م ح2ول العديد من 
القضايا الوطنية املطروحة عىل الس2احة.. 
يف 22ذا اإلطار التقى الرئيس الصلاد، أمس 
األول، مشايخ ووآهاء مديرية بني الحارث 

بحضور أمني العاصلة حلود علاد. 
 ويف اللقاء، أَّكد الرئيس الصّلاد الحرَص 
عىل تطليع األوضاع يف مديرية بني الحارث 
بالتعاون مع املشايخ والوآهاء الحريصني 
عىل الوطن وأ2ليّة إغ2الق كافة املواضيع 
وفت2ح صفحة آديد2 والعلل معاً ملواآهة 

العدوان. 
وأض2اف »صحي2ٌح أن األح2داَث تركا 
آراح2اً عليق2ة، لكننا أم2ا1 وضع صعب 
آ2داً واس2تثنائي، يج2ب تج2اوُزه آ2راء 
اس2تلرار العدوان والحصار الذي طال ُكّل 

مقوم2ات الحيا2 ولم يس2تثِن م2ن اإلباد2 
والتدم2ري منطق2ًة أو مواطن2اً، فضالً عن 
س2لة  والتس2امح  التصال2ح  فضيل2ة  أن 
إس2المية آليلة حثَّ عليها ديننا اإلسالمي 
الحني2ف دين اإلجاء واملحلة الذي آجى بني 

املهاآرين واألنصار«. 
م2ن آانب آج2ر، دعا الرئي2س الصلاد 
َم2ن يقف2ون يف صف الع2دوان للع2ود2 إىل 
الصف الوطن2ي؛ لتوحيد الكللة والتصالح 
بني أبن2اء الللد الواحد، فاللل2ُد بلُد الجليع 
ويتس2ع الجليع. وقال »لكن بقاء الوضع 
به2ذا الش2كل مهلا كان حج2م الجراح لن 
يخد1 سوى العدوان ولن نستطيَع التحّرك 
الع2دوان؛ ألنه2م  ل2رتك  امجري2ن  لدع2و2 
س2يقولون: تصالح2وا أوال وكل2ا اتفقتم 

سنأتي«. 
الرئي2س الصل2اد الحارضين  وجاطب 
» أنت2م مش2ايخ وآب2اء الش2هداء م2ن ُكّل 
األط2راف تقدم2ون اليو1 رس2الة عظيلة 
من جالل التصالح واالرتقاء فوق الجراح، 
األمر الذي س2يعّجل بالنر والحس2م ».. 
معترباً 2ذا اللقاء قاعد2ً لالنطالق إىل بقية 
املديري2ات واملحافظ2ات الت2ي حصل فيها 
بعض التلايناُت؛ بس2لب األح2داث األجري2 
لتجاُوِز2ا وَطي صفحتها إىل األبد والتحّرك 
ملواآهة العدوان بكل شلوخ وعز2 وإباء. 

واس2تطرد »2ذا اللقاء تعزي2ٌز للقاءين 
الس2ابقني وملواصلة الجهود لجلع الكللة 
ول2ّم الصف2وف وتضلي2د الجراح بش2كل 
نهائ2ي وس2تكونون أُنلوذآاً راقي2اً للقية 
القلائ2ل واملحافظ2ات واملناط2ق لتعزي2ز 

وتثليا السلم االآتلاعي«. 
ووّآه الرئي2س الصلاُد، أمنَي العاصلة 
بلتابع2ة الوضع عن كثب وإع2داد برامج 
بلواآه2ة  يتعل2ق  م2ا  س2واء  للجلي2ع، 
العدوان أو م2ا يتعلق بالتنلي2ة يف مديرية 
بن2ي الح2ارث وبس2ط األمن واالس2تقرار 
بلس2ا2َلة الجلي2ع وبلا يخ2د1 املصلحة 

العامة. 

العاصل2ة  أمان2ة  وش2ّدد ع2ىل قي2اد2 
متابعَة األآهز2 القضائية لللا يف القضايا 
الجنائي2ة إلنص2اف املواطن2ني، وحت2ى ال 
تكون 2ن2اك أية ثغر2 يلكن أن يس2تغلها 

العدو لشق الصف الوطني. 
 وتابع قائالً »وم2ن لديه قضيه عىل أي 
ش2خص عليه أن يذ2َب للقض2اء والنيابة 
بعيداً ع2ن تصفي2ة الحس2ابات واألآهز2 
القضائي2ة معني2ٌة بح2ل كاف2ة القضايا، 
ويلقى الجليع إجو2 ونك2ون آليعاً أكرب 

من الجراح«. 
 ويف 22ذا الصدد أش2اد الرئيس الصلاد 
بالدور ال2ذي تلذله بعض الش2خصيات يف 

تقري2ب وآهات النظر ومللل2ة الجراح.. يف 
إشار2 للقاءات القللية الخاصة بالتسامح 
والتصالح وإسقاط مخططات العدو لشق 
وح2د2 الص2ف الوص2ف الوطن2ي وتلزيق 

النسيج االآتلاعي. 
واجتتم الرئي2س الصّلاد كللتَه بالقول 
»الحل2ُد لله انته2ا املش2اكل والتلايناُت، 
وس2نعود لللناء ومواآهة العدوان وتثليا 
حال2ة األم2ن واالس2تقرار التي ينع2ُم بها 

الشعُب اليلني«. 
من آانلهم، أشاد مشايخ ووآهاء بني 
الحارث بجهود قائد الثور2 السيد علدامللك 
ب2در الدي2ن الحوث2ي والرئي2س الصلاد يف 
تعزي2ز وحد2 الص2ف ومنا2ض2ة العدوان 
االآتلاع2ي  النس2يج  تلاُس2ك  وتعزي2ز 
األمريك2ي  الع2دوان  مخط2ط  وإس2قاط 
الس2عودي لتحقي2ق أ22داف عدوان2ه من 
ج2الل تلزي2ق القليل2ة اليلنية والنس2يج 

االآتلاعي بعد فشله يف الجلهات. 
ح2رض اللق2اَء عض2ُو اللجن2ة العام2ة 
لللؤتل2ر الش2علي الع2ا1، الش2يخ جال2د 
العس2كرية  املنطق2ة  وقائ2د  الرشي2ف، 
السادس2ة محل2د الحاوري ووكي2ل أمانة 
العاصل2ة الش2يخ يحي2ى آلي2ل ووكيل 
محافظ2ة صنعاء الش2يخ يحي2ى آلعان 

وعدد من املشايخ والوآهاء. 

 أكد خالل لقائه مشايَخ بني الحارث َطيَّ صفحة الماضي وتضميَد الجراح

أكدت على ضرورة دفع مرتبات كافة موظفي الدولة

رئيسة بعثة االتحاد األوروبي: 
ال يوجد حل عسكري يف اليمن 

ويجب توقف الحرب اآلن 
 : صنعاء

أكدت رئيس2ُة بعثة االتح2اد األوروبي لدى اليلن، انتوني2ا كالفو بيورتا، 
تأييَد االتحاد األوروبي للتس2وية السياس2ية التفاوضي2ة لألزمة يف اليلن.. 

وقالا »يجب أن تتوقف الحرب امن«. 
وقال2ا انتونيا كالف2و يف بيان لها بلناس2لة اليو1 العامل2ي لللرأ2 تلقا 
صحيفة املسري2 نس2خة منه: ال يزال اليلنيون يعانون من الحرب الجارية 
التي توشك عىل دجول عامها الرابع والنساء 2ن األشد تأثراً من 2ذا الراع 
املدمر ويواصلن دفع الثلن األغىل الستلرار الحرب يف شتى مناحي الحيا2. 
 َوأَك2ََّدت أنه ال يوآُد حلٌّ عس2كري يف اليلن، وأنه »يجب أن يكون 2ناك 
اتفاٌق س2يايس يرم2ي إىل وقف الحرب واألزمة اإلنس2انية الرا2نة يف اليلن، 
يأجذ بعني االعتلار املرأ2 وتطلعاتها لتعزيز الس2ال1 وإعاد2 بناء املجتلعات 

وتعزيز التعايف بعد النزاع«. 
وآّددت تأكيد االتحاد األوروبي عىل رضور2 استئناف دفع مرتلات كافة 
موظفي الدولة.. وقالا »عد1 دفع املرتلات يفاقم املعانا2 والفقر يف اليلن؛ 

ملا لذلك من تأثري عىل القطاعات األساسية. 

41 شهيدًا وجريحاً معظمهم من النساء واألطفال بمجازر العدوان ومرتزقته يف عدد من املحافظات
 : متابعات:

األمريك2ي  الع2دوان  طائ2راُت  ارتكل2ا 
الس2عودي عدداً من املجازر الوحش2ية بحق 
املواطنني يف صنع2اء وصعد2 والحديد2 جالل 
اليوم2ني املاضي2ني، م2ع اس2تلرار القصف 
املدفعي والصاروج2ي يف املديريات الحدودية 
الذي يستهدُف منازل املواطنني وملتلكاتهم، 
وأدت الغ2اراُت الجوي2ة والقص2ُف املدفع2ي 
ع2ىل القرى الحدودية إىل استش2هاد وإصابة 
21 مواطن2اً، معظله2م نس2اء وأطف2ال، يف 
جرق واض2ح ملواثي2ق األمم املتح2د2 والقيم 

اإلنسانية. 

وقال مص2در محيل: إن طائ2رات العدوان 
األمريكي الس2عودي استهدفا مخيلاً لللدو 
الرح2ل يف مديري2ة ح2وث محافظ2ة علران 
بث2الث غ2ارات، أم2س الجلعة، مل2ا أدى إىل 

إصابة 6 مواطنني بينهم ثالث نساء. 
ويف محافظة الحديد2 استشهد 6 مواطنني 
وأصيب آجر آراء اس2تهداف طريان العدوان 
ملزرعتَي دواآن يف مديريتي زبيد والجّراحي. 
أم2ا يف محافظ2ة صنع2اء، فاس2تهدفا 
طائ2رات العدوان األمريكي الس2عودي منزل 
مواط2ن بلنطق2ة ش2لالن مديري2ة 2لدان 
يف أط2راف العاصل2ة صنع2اء بغ2ار2 آوية 
أَْس2َف2َرت ع2ن استش2هاد س2لعة مواطنني، 

امرأت2ان وأربعة أطفال ورآل وإصابة أربعة 
آجرين مساء يو1 األربعاء الفائا. 

كل2ا س2قط ش2هداء وآرح2ى معظلهم 
نساء وأطفال بقصف مدفعي سعودي يومي 
الخليس والجلعة استهدف منازَل املواطنني 
يف مديري2ات ش2دا ومنل2ه ورازح بصعد2، ما 
أّدى الستش2هاد ام2رأ2 وإصاب2ة 12 آجرين، 

معظلهم من النساء واألطفال. 
ويف س2ياق الجرائ2م املرتَكل2ة م2ن قل2ل 
الع2دوان األمريكي الس2عودي، أصيب أربعة 
أطف2ال بج2راح بليغ2ة إث2ر س2قوط قذيفة 
أطلقها مرتزقة العدوان عىل مديرية س2امع 

بلحافظة تعز، أمس الجلعة. 

مظاهرات واحتجاجات متواصلة يف العاصمة الربيطانية تضامناً مع اليمن 
ورفضاً لزيارة بن سلمان

 : خاص
يواِصُل الش2ارُع العا1ُّ الربيطاني مسلس2َل 
االحتجاج والش2جب الرافض زيار2َ بن سللان 
للعاصل2ة لن2دن, والتي ستس2تلر لع2د2 أيا1 
وتطالب بوقف تس2ليح الس2عودية عىل جلفية 

آرائلها يف اليلن. 
وج2رج ع2دد م2ن النش2طاء والحقوقي2ني 
أم2س  واملقيل2ني،  الربيطاني2ني  واملواطن2ني 
الجلع2ة يف مظا22ر2ٍ حاش2د2 أما1 الس2فار2 

السعودية يف لندن تنديداً بزيار2 بن سللان. 
الالفت2ات  املظا22ر2  املش2اركون يف  ورف2ع 
الرافض2ة له2ذه الزي2ار2, ولوح2ات تصليلية 
عربت عن وحش2ية العدوان الذي يشنه النظا1 

السعودي بإسناد أمريكي. 
كلا طالب املتظا2رون الحكومة الربيطانية 
الس2عودي  للنظ2ا1  األس2لحة  تصدي2ر  بلن2ع 

ورسعة إيقاف العدوان عىل اليلن. 
والنش2طاء  الحقوقي2ني  م2ن  امالف  وكان 

ق2د جرآ2وا، األربع2اء املن2ر1، يف مظا2رات 
احتجاآي2ة آال2ا ش2وارَع العاصل2ة لن2دن؛ 
للتنديد باملجازر التي يتعرض لها أطفال اليلن؛ 
ورفضاً لزي2ار2 َمن وصفه املتظا2رون »مجر1 
الح2رب بن س2للان« و«قات2ل أطف2ال اليلن« 
كل2ا رفع مواطن2ون بريطانيون ص2وَر األجري 
عىل الس2يارات والشاحنات التي صالا وآالا 

الشوارع اللندنية. 
ومع تل2ك املظا22رات الت2ي تعت2رب األكرب يف 

أوروب2ا منذ بداية العدوان الس2عودي األمريكي, 
واصل2ا الحكوم2ة الربيطاني2ة تواُطَؤ22ا م2ع 
اليلن2ي,  ال2د1  س2فك  يف  الس2عودي  النظ2ا1 
واس2تقللا بن س2للان يف الزيار2 التي ال تخُرُج 
أ2دافها عن تكثيف التصعيد العسكري يف اليلن. 
ورغ2م فش2ل املظا22رات يف ردع الحكوم2ة 
الربيطانية عن التجاُوب مع بن سللان, إال أنها 
تركا أثراً لدى الشارع العا1 العاملي بلا يحدث 

يف اليلن. 

 وصفوا ولي عهد السعودية بمجرم حرب وقاتل أطفال اليمن:
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أخبار

الحوثي: استمرار الجرائم والحصار يزيد الشعب اليمني شموخًا وثباتًا في مواجهة العدوان ومرتزقته

وقفة قبلية مسلحة ألبناء الزيدية بالحديدة وتسيري قافلة غذائية للمجاهدين
 : الحديدة:

أش2اد محلد عيل الحوثي – رئيُس اللجنة 
الثورية العليا، باملواقف املرّشفة التي يقدمها 
أبن2اء مديري2ة الزيدية بالحدي2د2 يف مختلف 
املراح2ل التأريخية، داعي2اً املغرَّر بهم للعود2 
إىل آ2اد2 الص2واب وت2رك مس2اند2 مرتزقة 
الع2دوان واإلر22اب الت2ي ال تجل2ب إال الرش 

لللالد. 
آاء ذلك جالل مش2اركته، أمس األول، يف 
الوقفة القللية املس2لحة التي نّظلتها قلائُل 
الزيدي2ة؛ إلعالن النفري الع2ا1 ورفد الجلهات 
باملال والرآال والعتاد، وذلك بحضور رئيس 
آهاز االس2تخلارات أبو عيل الحاكم، وعضو 
املكت2ب التنفي2ذي ألنص2ار الل2ه أب2و كوثر، 
وع2دد من املش2ايخ واألعيان َوالش2خصيات 

االآتلاعية. 
ولف2ا رئيس الثورية العلي2ا إىل أنه ورغم 
اس2تلرار مجازر الع2دوان والحص2ار إال أن 
الش2عب اليلن2ي ي2زداد ش2لوجاً وثلات2اً يف 
مواآه2ة ق2وى الع2دوان ومرتزقته2م الذين 
النس2اء  يس2تهدفون بعدوانه2م وآربوتهم 
واألطف2ال دون أي وازع دين2ي أَْو أجالق2ي 

وإنس2اني، مؤكداً ع2ىل رضور2 توحيد كافة 
الجه2ود ملواآه2ة ُكّل املؤام2رات التي تحاك 
ض2د الش2عب اليلني وتفوي2ا الفرصة عىل 
الق2وى اإلر2ابي2ة الت2ي تريد آل2ب الخراب 
والدم2ار يف بعض املناط2ق، داعياً الجليع إىل 
تحلل مسؤولياتهم يف مواآهة قوى العدوان 
ومرتزقته2م ودع2م آلهات الع2ز2 والرشف 

باملال والرآال. 
وق2ال محلد عيل الحوث2ي -رئيس اللجنة 
الثوري2ة العلي2ا-: لقد ق2ّد1 للش2عب اليلني 
الكثري وأنتم إح2دى قلائله َوإحدى مديريات 
22ذه الجلهوري2ة اليلني2ة قّدمت2م الكث2ري 
والكثري س2نقدمه بإذن الل2ه، ومن حقكم يا 
أبناء الزيدي2ة أن تفخروا بأنكم تدافعون عن 
ش2عب اليل2ن وأنتم تقف2ون آنل2اً إىل آنب 
م2ع آليع املواطن2ني من أبن2اء الجلهورية 
اليلنية ضد العدوان الغاش2م الظالم الغازي 
املعت2دي الذي ال يلل2ك حقاً يف قتاله لنا وال يف 

عدوانه علينا.
وأضاف محل2د عيل الحوثي: إننا مقللون 
ع2ىل العا1 الراب2ع من ع2دوان ظالم غاصب 
معت2د غ2از ال يلل2ك أبجديات الدس2تور وال 
القان2ون، 2ؤالء املعتدون ع2ىل وطننا اعتدوا 

من دون أي مربر ال قانوني وال رشعي، مؤكداً 
أن الوف2اء له2ذا الش2عب 2و وف2اء متواصل 
سنًة تتلو سنة حتى يتوقف العدوان وننتر 

عليه بإذن الله تعاىل.
وأوضح مجلد عيل الحوثي، أنه ال يلكن أن 
يأتي الس2وداني من قار2 أفريقيا ليغزَو بلدي 
ثم نسكا ما كان حرياً بنا وال بأبناء املجتلع 
اليلن2ي أن يتأجروا عن مواآهة الس2ودانيني 
وال عن مواآهة اإلماراتي2ني وال عن مواآهة 
الس2عوديني وال األمريكيني وال أياً كان، مهلا 

كان يحلل من س2الح فإننا متلسكون بالله 
وبإيلاننا الذي 2و أقوى سالح.

وس2خر الحوث2ي من مزاعم الع2دوان من 
تحري2ر مدين2ة مي2دي، »نقول له2م كم لكم 
من األيا1 ومن الش2هور ومن الس2نني وأنتم 
تقولون »حررنا ميدي«، ميدي ال زالا بفضل 
الل2ه وبفضل أبناء 22ذه املديرية وغري2ا من 
املديريات، فنقول لألعداء جس2ئتم فليدي ال 

زالا بعزتها وقّوتها وإبائها. 
م2ن آانلهم ع2رّب املش2اركون يف الوقفة 

عن اس2تنكار2م الس2تلرار الع2دوان يف قتل 
أبن2اء الش2عب اليلني من النس2اء واألطفال 
والش2يوخ والرآال وتدمري امللتلكات العامة 
2ة واللن2ى التحتي2ة، ملين2ني أن ُكّل  والَخاصَّ
الجرائ2م الوحش2ية والحص2ار الجائ2ر عىل 
اليلني يعترب وصلة عار يف آلني تأريخ دول 

العدوان ولن تسقط بالتقاد1. 
وحي2ّا أ22ايل الزيدي2ة االنتص2اراِت الت2ي 
يحققها أبطاُل الجيش واللجان الش2علية يف 
مختلف آلهات الع2ز2 والرشف، مؤكدين أن 
الشعب اليلني سيواصل الصلود يف مواآهة 
العدوان والدفاع عن الوطن وسياد2 أراضيه، 
داعني كافة منّظلات املجتلع املدني وحقوق 
اإلنس2ان املحلية والدولية وعىل رأسها األمم 
املتح2د2، إىل إثلات صدق مهلتها اإلنس2انية 
م2ن جالل إيق2اف الع2دوان ورف2ع الحصار 

املفروض عىل بالدنا. 
وعقب الوقفة القللية س2رّي أبناُء مديرية 
الزيدي2ة قافل2ًة غذائية متنوع2ة احتوت عىل 
الكث2ري م2ن األصن2اف باإلضاف2ة إىل املوايش 
واألغن2ا1 وتقديم ملالغ نقدي2ة؛ وذلك دعلاً 
لرآ2ال الرآ2ال املرابط2ني يف آله2ات العز2 

والكرامة. 

نأسف للصمت تجاه جرائم العدوان وندعو ُكلَّ املنظمات إىل 
تكثيف الجهود إليصال مظلومية الشعب اليمني إىل العالم

محافظ لحج يحضر أربعينية عدد من شهداء كرش 
ويؤكد السري على نهجهم الجهادي والبطولي

 : خاص:
قال األستاذ علدالو2اب املحليش -عضو 
املكتب الس2يايس ألنصار الل2ه- يف تريح 
لصحيف2ة املس2ري2: إن الدائ2ر2َ الحقوقي2َة 
والقانوني2ة باملكتب الس2يايس ألنصار الله 
تتاِبُع بأس2ف ش2ديد الصلَا املري2َب أما1 
املج2ازر الر2يلة التي يرتكلُها يومياً طريان 
تحالف العدوان السعودي األمريكي, والتي 
أب2ادت أرساً بكامله2ا يف محافظتَي صعد2 

وصنعاء وعد2 محافظات أجرى.
وأض2اف »نس2تغرب من ضع2ف تفاعل 
املجتلع2ات الغربي2ة َولعله بس2لب التعتيم 
اإلعالمي الهائل َوتشويه الحقائق والوقائع 
عىل الغرب، ولكن األكث2ر غرابة 2و ضعُف 
تفاع2ل املنظل2ات املحلية املعني2ة بحقوق 

اإلنس2ان والحريات َوالتي ل2م تتَحّرك لفعل 
ما اعت2ادت فعله من تندي2د وكذلك تعاطي 
مختل2ف الجه2ات املعنية والناش2طني  مع 

بشاعة املجازر املرتكلة«.
وتابع قائالً: لقد اس2تطاع مجلوعٌة من 
النش2طاء املخلص2ني يف لندن إرب2اَك مجر1 
الحرب بن س2للان َوإيصال الصوت َوإقالق 
حكوم2ة بريطانيا املتواطئة معه وفضحها 
أم2ا1 ش2علها َو22م مجلوع2ة ناش2طني 
وبجه2ود  بس2يطة و2م يقدم2ون نلوذآاً 
للتَحّرك يحتم علينا َآليعاً التَحّرك بالشكل 

املطلوب للقيا1 بواآلنا.
ومع قرب حلول الذكرى الثالثة للعدوان 
عىل اليلن, دعا املحليش املنظلاِت والجهاِت 
َوحق2وق  اليلني2ة  باملظلومي2ة  املعني2َة 
اإلنس2ان، إىل تكثي2ف الجه2ود واستش2عار 
املسؤولية إليصال صوت مظلومية الشعب 

اليلني بكل قو2 وبلختلف األلس2ن, مؤكداً 

أن 22ذه الجرائ2م لن تلر وس2تتم محاكلة 

القتلة واملجرمني املشاركني يف 2ذا العدوان.

 : صنعاء:
أحي2ى أحل2د حلود آري2ب - محافظ 
لح2ج، أم2س األول بالعاصل2ة صنع2اء، 
أربعيني2ة الش2هداء س2ليم حل2ود آريب 
والش2هيد محل2د حلود آريب والش2هيد 
نذير س2ليم آري2ب، والش2هيد عايد 2ايل 
دح2ان آري2ب، الذي2ن قض2وا يف معرك2ة 
الدف2اع ع2ن ع2ز2 وكرامة ورفع2ة الوطن 
يف آله2ة كرش لحج، وذل2ك بحضور عدد 

السياس2ية  والش2خصيات  ال2وزراء  م2ن 
واالآتلاعية,  ويف فعالية الشهداء األربعة، 
أَك2ََّد محافظ لحج عىل مواصلة السري عىل 
النه2ج الجه2ادي للش2هداء وتحرير أرض 
محافظ2ة لح2ج واملحافظ2ات الجنوبي2ة 

بشكل عا1 من دنس الغزا2 واملحتلني. 
ويف الفعالية، أعلنا أرس الش2هداء عن 
تقدي2م قافل2ة غذائي2ة للجي2ش واللجان 
الش2علية يف آلهات العز2 والرشف باسم 

الشهداء. 

مدرسة أسماء للبنات يف عتمة تنظم وقفة 
احتجاجية تؤكد على مواصلة العملية التعليمية

 : محافظات:
نّظلا إدار2ُ مدرس2ة أسلاء لللنات 
بلرك2ز مديرية عتل2ة محافظة ذمار، 
األربع2اء امل2ايض، وقف2ًة احتجاآي2ًة؛ 
األمريكي  الع2دوان  باس2تلرار  تندي2داً 

السعودي. 
َوأَك2ََّد املشاركون يف الوقفة استلرار 
العللي2ة التعليلي2ة رغ2م الصعوب2ات 
الل2الد,  ع2ىل  االقتص2ادي  والحص2ار 
رافع2ني الفتات االس2تهجان ضد قوى 

الرش واإلآرا1. 
وألقيا جالل الوقف2ة كللات أّكدت 
عىل عظل2ة الصلود والثل2ات والوعي 
يف 22ذا املنعط2ف التأريخي ال2ذي يلر 
ب2ه الش2عب اليلن2ي، س2يلا وآحافل 
الكفر والنفاق مس2تلرون يف عدوانهم 

وصلفهم؛ بهدف إركاعه. 
كلا أكدت الكللاُت استلراَر التعليم 
يف امل2دار0 وجل2ق والء لل2ه وللقي2اد2 
أوس2اط  ويف  الط2الب  ل2دى  والوط2ن 

املجتل2ع لتفعي2ل دور22م يف مواآهة 
الع2دوان؛ كون آله2ة التعلي2م ال تقل 
أ2لي2ّة عن آله2ات اللطولة والرشف, 
مشريين أن الديَن والوطن ال يحليه إاّل 

آيٌل واٍع مشلٌع بثقافة القرآن. 
كل2ا ش2كر املش2اركون يف الوقف2ة 
الش2علية  واللج2ان  الجي2ش  رآ2ال 

الذائدين عن األرض والعرض. 
كل2ا نّظ2م ط2الب ومعلل2و مجلع 
الس2عيد الرتبوي بلدين2ة صعد2 وقفة 
احتجاآي2ة؛ تنديداً واس2تنكاراً لجرائم 
العدوان السعودي األمريكي بحق أبناء 

الشعب اليلني. 
ويف الوقفة، رفع املش2اركون الفتاٍت 
تع2رّب ع2ن التواط2ؤ األمل2ي وال2دويل 
الواضح إزاء الجرائم التي تُرتكب بحق 

أطفال ونساء اليلن. 
العدوان  كل2ا اس2تنكروا اس2تلرار 
يف  املواطن2ني  ط2ال  ال2ذي  والحص2ار 
منازلهم وقرا2م وأس2واقهم، مؤكدين 
أن 22ذا لن يزي2د الش2عب إال مزيداً من 

الصلود واملواآهة حتى االنتصار. 

فيما طالب ومعلمو مدرسة مجمع السعيد التربوي بصعدة 
ينّظمون وقفة احتجاجية تنديدًا بجرائم العدوان..

رئيس الدائرة القانونية والحقوقية بالمكتب السياسي ألنصار اهلل في تصريح لصحيفة المسيرة:
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فيما أهالي مشورة يدّشنون المرحلة الثانية من التعبئة العامة والتجنيد الطوعي.. 

أهالي مذيخرة إب يدعون منتسبي القوات املسلحة إىل القيام بواجبهم يف الدفاع عن الوطن

في فعالية سياسية في إطار تدشين وحدة فلسطين بالتكتل:

مناقشة الخطر الصهيوني على األمة ونضال الشعب اليمني على طريق االنتصار للقضية الفلسطيني

 : إب:
والش2خص  الحل2ادي  بعزل2ة  نُّظل2ا 
أم2س  إب،  محافظ2ة  مذيخ2ر2  بلديري2ة 
الجلع2ة، وقف2ة قللية ضلن حلل2ة التعلئة 
العام2ة والتجني2د الطوع2ي ألبن2اء الق2وات 

املسلحة. 
ودعا املشاركون يف اللقاء منتسلي القوات 
املس2لحة واألمن إىل القيا1 بواآلهم يف الدفاع 

عن الوطن يف مواآهة العدوان. 
وأش2اد أ2ايل مذيخر2 باملالح2م اللطولية 
الجي2ش واللج2ان  أبط2ال  الت2ي يس2ّطر2ا 
الش2علية يف مختلف آله2ات وميادين العز2 

والرشف. 
م2ن آان2ب آج2ر دّش2ن أبن2اء مش2ور2 
بلديرية ريف إب، أمس األول، املرحلة الثانية 
م2ن حللة التعلئة العامة والتجنيد الطوعي، 
بحض2ور وكيل املحافظة قاس2م املس2اوي، 
وعدد من مشايخ ووآهاء وأعيان املنطقة. 

وأش2ار أبناء مش2ور2 إىل أن عز2 وكرامة 
الش2عب اليلني يف الدفاع عن بلده، مؤكدين 
وقوفهم إىل آانب الجيش واللجان الش2علية 
يف مواآه2ة الع2دوان ودعم ورف2د الجلهات 
آرائ2م  ب2أن  موضح2ني  والرآ2ال،  بامل2ال 
الع2دوان بحق الش2عب اليلني ل2ن تزيد2م 
التص2دي للع2دوان  إال عزم2اً وتصليل2ا يف 

ومواآه2ة املعتدي2ن والث2أر لدم2اء األبرياء 
من أطفال ونس2اء الش2عب اليلني العظيم، 
مؤكدين اس2تلرار2م يف دعم ورفد الجلهات 
باملال والرآال حت2ى تحقيق النر وتحرير 

كافة األرايض اليلنية. 
ودع2ا أبناء مش2ور2 يف بي2ان له2م، أبناَء 
ًة والش2عب اليلني عامًة،  محافظة إب َجاصَّ

الواآ2ب والوط2ن يف دع2م  ن2داء  تللي2ة  إىل 
ورف2د الجلهات بامل2ال والرآ2ال وااللتحاق 
بلعس2كرات التدريب والتجنيد الطوعي التي 
ت2م افتتاحها مؤج2راً من قل2َل وزار2 الدفاع 

اليلنية. 
وناش2د اللياُن منتس2لي القوات املسلحة 
املغ2رَّر به2م من أبن2اء ري2ف إب الع2ود2 إىل 

صوابه2م والرآوع إىل حضن الوطن، مطاللاً 
املس2لحة  الق2وات  أبن2اء  م2ن  املتقاعدي2ن 
واألم2ن القابع2ني يف منازله2م إىل الع2ود2 إىل 
معس2كراتهم والوفاء بالقَسم الذي أقسلوه 
بالدف2اع ع2ن الوطن، مش2رياً إىل أنه2م بذلك 
سيسجلون مواقَف وطنيًة سيخلد2ا التأريخ 

عرب األآيال. 

 : صنعاء:
لتكت2ل  التنفيذي2ُة  الهيئ2ُة  نّظل2ا 
األح2زاب السياس2ية املنا2ضة للعدوان 
بالعاصل2ة اليلني2ة صنع2اء، األربعاء 
بعن2وان  سياس2يًة  فعالي2ًة  املن2ر1، 
»فلس2طني قضي2ة املس2للني املحورية 
وعاصلته2ا الق2د0«، وذل2ك يف إط2ار 

تدشني وحد2 فلسطني بالتكتل. 
رئي2س  نائ2ب  اعت2رب  الفعالي2ة  ويف 
ال2وزراء لش2ؤون الخدم2ات، محل2ود 
22ي  الفلس2طينية  القضي2ة  الجني2د، 
القضي2ة االس2رتاتيجية لألم2ة العربية 
القضي2ة  »إن  مضيف2اً  واإلس2المية, 
الفلس2طينية 22ي القضي2ة الحقيقية 
للش2عب اليلن2ي و22ي الت2ي فضحا 
والق2وى  العامل2ي  االس2تكلار  مح2ور 
وتهيل2ن  2يلن2ا  الت2ي  الش2يطانية 
مق2درات  ع2ىل  وتس2يطر  وس2يطرت 

2ة«.  شعوب األُمَّ

وأش2ار إىل أن قوى االس2تكلار الدويل 
22ي الت2ي تدي2ر ع2ىل النظ2ا1 العاملي 
وتسيطر عىل منّظلات حقوق اإلنسان 
واألم2م املتح2د2 ومجل2س األم2ن الذي 
يرعى اليو1 انتهاكات حقوق اإلنس2ان 
يف مختل2ف ال2دول والش2عوب, الفتاً إىل 
أن الشعب اليلني سيظل وفياً للقضية 
الفلس2طينية وسيس2تلر يف مواآه2ة 
الع2دوان الغاش2م حت2ى دح2ر الغ2زا2 

واملحتلني ومرتزقتهم. 
فيل2ا أَك22ََّد رئي2س تكت2ل األح2زاب 
السياس2ية املنا2ضة للعدوان األس2تاذ 
علدامللك الحجري، أ2ليّة تدشني التكتل 
لوح2د2 فلس2طني كتأكيد ع2ىل ا2تلا1 
والق2وى  واألح2زاب  اليلن2ي  الش2عب 
الفلس2طينية  بالقضي2ة  السياس2ية 
باعتلار2ا قضية ُكّل العرب واملسللني. 
التط2ّورات  »تابعن2ا آليع2اً  وق2ال 
الفلس2طينية  الس2احة  ع2ىل  األج2ري2 
الع2دو  نظ2ا1  تريح2ات  وآجر22ا 
األمريك2ي ودعوت2ه لنقل الس2فار2 إىل 

القد0 الرشيف، بالتايل كان لزاماً علينا 
يف األحزاب السياس2ية اتخ2اذ موقف يف 

2ذا الجانب«. 
َوأَك22ََّد أن االتح2اَد س2يقيُم العدي2َد 
م2ن الفعاليات مع بقي2ة رشكاء العلل 
السيايس يف الساحة الوطنية وستتكلل 
يف ي2و1 القد0 العاملي القاد1 وس2نعرب 
آليعاً كشعب اليلني يف املوقف املطلق 
للش2عب الفلس2طيني كلا 2ي س2جايا 
الش2عب اليلني وأصالته م2ع القضايا 

العربية القومية. 
ورقت2ا  الفعالي2ة  ج2الل  وُقدِّم2ا 
2ة العربية  علل تناولت2ا ما تواآ2ه األُمَّ
وفلس2طني واليل2ن من ع2دوان وحيش 
وكذا ما يواآه للنان وس2وريا والعراق 
وليليا من تحديات جطري2 تهدد املصري 
العرب2ي واإلس2المي واإلنس2اني, وكذا 
مرحلة تأس2يس الكيان الصهيوني عىل 
األرايض الفلس2طينية ودع2م بريطانيا 
لهذا الكيان الغاصب بإعالن وعد بلفور 
املتح2د2  الوالي2ات  واع2رتاف  املش2ئو1 

بإنشاء 2ذا الكيان. 
يف  السياس2يَة  الق2وى  دعت2ا  كل2ا 
الساحة العربية إىل التصدي لللخططات 
واملشاريع التي ترُِشُف عليها املخابرات 
األمريكي2ة، ومواآهة 22ذه املخّططات 
وتعرية مح2اوالت تصفية املكتس2لات 
وتحرُز22ا  أحرزته2ا  الت2ي  التقدمي2ة 
الجلا2ري العربية، والعلل عىل تنشيط 
العلل النض2ايل داجل األقط2ار العربية 
بإقامة التحالفات بني األحزاب العربية 

الرافضة لهذه املؤامرات. 
الَفعاليُة قّدمها األمنُي العا1 املساعد 
االش2رتاكي  العرب2ي  اللع2ث  لح2زب 
الكل2ي,  علدالل2ه  محل2د  التقدم2ي 
وعضو الهيئة التنفيذية لتكتل األحزاب 
العل2اري,  للع2دوان أحل2د  املنا2ض2ة 
بحضور وزراء الدولة لش2ؤون مجلَي 
الن2واب والش2ورى الدكت2ور ع2يل أب2و 
وعلدالعزي2ز  من2اع  وف2ار0  حليق2ة, 

اللكري. 

تدشني صرف األدوية والعالجات املجانية للمتقاعدين 
املدنيني يف مستشفى الكويت بالعاصمة

حرائر جبلة إب يحتفلن بذكرى ميالد سيدة نساء 
العاملني فاطمة الزهراء

 : صنعاء:
دّش2نا الهيئُة العامة للتأمينات 
واملعاش2ات، بالتنس2يق م2ع وزار2 
الصح2ة العام2ة والس2كان، رْصَف 
الدفعة األوىل من األدوية والعالآات 
املدني2ني،  لللتقاعدي2ن  املجاني2ة 
أم2س األول، بالصيدلي2ة املركزي2ة 
بلستشفى الكويا الجامعي، حيث 
تستهدف الدفعة األوىل 500 متعاقد 
مدن2ي يعانون م2ن أمراض ضغط، 
س2كر، ربو، رصع وحاالت نفسية، 
وتتم عللية رصف األدوية بناء عىل 
إرساليات صادر2 عن الهيئة العامة 
للتأمين2ات إىل الصيدلي2ة املركزي2ة 

التابعة لوزار2 الصحة. 
إبرا2ي2م  أش2ار  التدش2ني  ويف 
الحيف2ي - رئي2س الهيئ2ة العام2ة 
الهيئ2ة  ح2رص  إىل  للتأمين2ات، 
ع2ىل تخفي2ف معانا2 امل2رىض من 
املتعاقدين نتيجة الظروف التي يلر 

بها الوطن آراء اس2تلرار العدوان 
والحصار، الفتاً إىل أن الهيئة تهدف 
إىل فتح مج2ال االس2تثلار للقطاع 
العالآ2ي بل2ا يس2هم يف االرتق2اء 
دور  مثلن2اً  الصح2ي،  بالقط2اع 
وزار2 الصح2ة والصيدلية املركزية 
يف التنس2يق واملتابع2ة لرف 2ذه 

األدوية. 
علدالعزي2ز  أش2اد  آانل2ه  م2ن 
الصح2ة  وزار2  وكي2ل   - الديلل2ي 
لقط2اع الخدمات، بلل2ادر2 الهيئة 
يف رصف األدوي2ة لللتعاقدين الذين 
أمض2وا حياتهم العللي2ة يف جدمة 
إىل توآ2ه القي2اد2  الوط2ن، الفت2اً 
مستش2فى  إليج2اد  السياس2ية 
متكام2ل الخدم2ات للتخفي2ف من 
أعل2اء املواطنني للس2فر إىل الخارج 
واس2تقطاب الك2وادر اليلنية التي 
رحل2ا عن الوطن نتيج2ًة للظروف 

الرا2نة. 
واعت2رب الدكت2ور الديللي رصَف 

األدوية املجانية لللتقاعدين جطو2 
أوىل ع2ىل أن تتلعها جطوات باتجاه 
إيج2اد تأم2ني صح2ي لللتقاعدين 
وأرس2م وكذا فتح فروع للصيدلية 

املركزية يف مختلف املحافظات. 
2يئ2ة  مدي2ر  أش2ار  ب2دوره 
مستش2فى الكويا، أم2ني الجنيد، 
الهيئ2ة  ب2ني  الرشاك2ة  أ2لي2ّة  إىل 
العام2ة للتأمين2ات ووزار2 الصحة 
وفت2ح مج2ال االس2تثلار بل2ا من 
ش2أنه االرتقاء بالخدمات الصحية 
معان2ا2  تخفي2ف  يف  واإلس2ها1 

املواطنني. 
إىل ذلك تفّقد رئيُس الهيئة العامة 
للتأمينات واملعاشات ووكيل وزار2 
الصحة ومدير مستش2فى الكويا، 
س2ريَ العل2ل يف الصيدلي2ة املركزية 
ة بأرس الش2هداء  والصيدلية الَخاصَّ
الطليع2ي واطلعوا  الع2الج  ووحد2 
الجرح2ى ومس2توى  أح2وال  ع2ىل 

الخدمات الصحية املقدمة لهم. 

 : إب:

نّظمت الهيئُة النسائية الثقافية 
يف مديري�ة جبل�ة محافظ�ة إب، 
بالتزامن مع اليوم العاملي للمرأة، 
أمس�ية ثقافية وخطابي�ة، أمس 
األول؛ إحياًء لذكرى ميالد س�يدة 

نساء العاملني فاطمة الزهراء. 
تخللته�ا  الت�ي  األمس�ية  ويف 
والش�عرية،  اإلنش�ادية  الفقراُت 
ألقيت العديد من الكلمات أوجزت 
جانب�اً م�ن الخص�ال الحمي�دة 
والفضائ�ل الكث�رة الت�ي تتحىل 
بها سيدة نساء العاملني ومكانتها 
يف اإلس�الم ول�دى النب�ي األعظم 

صلوات لله عليه وعىل آله.
وش�ّددت الكلمات إىل رضورة 
املس�لمات  النس�اء  تتح�ىل  أن 

بصفات الس�يدة فاطم�ة وتكون 
لهن خر ق�دوة ومثالً يحتذين به 
يف حياتهن وعباداتهن وسلوكهن. 
أن  املش�اركان  وأوضح�ت 
إحياء ميالد س�يدة النساء ما هو 
إال م�ن أج�ل اس�تذكار فضائلها 
وس�لوكياتها الت�ي باتت النس�اء 

إىل  الحاج�ة  بأم�ّس  املس�لمات 
للمرحل�ة  نظ�راً  اس�تذكارها؛ 
الحرج�ة والحرب الرشس�ة التي 
تماَرُس عىل اإلس�الم واملس�لمني 
من قب�ل أعدائهم الذين يس�َعون 
إلضع�اف ارتباطه�م بأعالم هذا 

الدين الحنيف. 

الهيئة النسائية ألنصار اهلل 
باملحويت تحتفي بذكرى مولد 

فاطمة الزهراء عليها السالم
 : المحويت:

نّظل2ا الهيئ2ة النس2ائية ألنص2ار الل2ه بلحافظة 
املحوي2ا، أم2س الجلع2ة، فعالي2ًة ثقافي2ة احتفالية 
بلناس2لة ذك2رى مولد س2يد2 نس2اء العامل2ني فاطلة 

الز2راء واليو1 العاملي لللرأ2 املؤمنة. 
ويف الفعالي2ة التي ش2هدت حضوراً نس2ائياً ألمهات 
ونس2اء املحويا، ألقيا العديد من الكللات التي أكدت 
أ2لي2ّة املناس2لة باعتلار2ا محطة 2ام2ة للتزود منها 

بالصرب والثلات يف وآه قوى االستكلار. 
وأش2ارت الكللات إىل أ2ليّة االلتزا1 بالقيم وامللادئ 
واألجالق الفاضلة التي أرسا2ا املصطفى عليه الصال2 
والس2ال1 وآل بيت2ه األطه2ار، مؤك2د2 امل2ي عىل نهج 
فاطلة الز2راء، الفتة إىل أن املرأ2 اليلنية تستلد قوتَها 
وعزيلتها من أجالق وصفات فاطلة بنا رس2ول الله، 

ما آعلها اليو1َ بهذا الشلوخ واإلباء. 
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 : محافظات:
نّظل2ا الهيئ2ُة النس2ائيُة ألنص2ار الل2ه 
بأمانة العاصلة، أمس األول، فعالية ثقافية 
بلناس2لة اليو1 العاملي للل2رأ2 املؤمنة ميالد 
فاطلة الز2راء تحا شعار »الز2راء أنلوذج 

للرتبية القرآنية«. 
ويف الفعالي2ة أش2ارت ب2رشى بدرالدي2ن 
الحوث2ي، إىل أ2ليّة االحتفال بهذه املناس2لة 
واس2تلها1 معان2ي الص2رب والتضحي2ة من 
فاطل2ة الز22راء، مش2يد2ً بصل2ود امل2رأ2 
اليلنية عىل مدى ثالثة أعوا1 وما قدمته من 
تضحيات ودعم للجلهات، مؤكد2 عىل أ2ليّة 
االس2تلرار يف الصلود والتص2دي ملخططات 

العدوان. 
م2ن  العدي2د  الثقافي2ة  الفعالي2ة  تخل2ل 
الفقرات الفني2ة والقصائد وعرض مرسحي 
عن فاطلة الز22راء القدو2 والنلوذج لللرأ2 
املسللة، وأوبريا إنش2ادي بعنوان »فاطلة 
الز22راء«، كل2ا اجتتل2ا الفعالي2ة بتوزيع 
الهدايا الرمزية، حيث قدما الهدية األوىل من 
الهيئة النس2ائية ملكتب األمانة للسيد القائد 
علداملل2ك ب2ن بدر الدي2ن الحوث2ي علار2 عن 
ع بالكرستال قاما باالستال1  الش2عار ُمرصَّ
نيابًة عنه برشى بدر الدين الحوثي، والهدية 
الثاني2ة قدمته2ا الهيئ2ة النس2ائية لللكتب 
الرئيي للهيئة و2ي علار2 عن رسم لصور2 
الشهيد القائد حس2ني بن بدر الدين الحوثي 

مط2رز2 بالخيوط الصوفية قا1 باس2تالمها 
صف2اء الش2امي املنس2قة العام2ة باملكتب 

الرئيي للهيئة.. 
أما الهدية الثالثة قدمتها الهيئة النسائية 
لللكت2ب اإلرشايف باألمان2ة كش2كر وتقدي2ر 
لجهود2م الحثيث2ة إلنجاح العلل مع الهيئة 
و2ي علار2 عن صور2 للشهيد القائد حسني 
ب2ن ب2در الدي2ن الحوث2ي مط2رَّز2 بالخيوط 
الصوفية قا1 باس2تالمها مندوب عن املكتب 

اإلرشايف لألمانة. 
م2ن آانب آج2ر، أحيا الهيئة النس2ائية 
الثقافي2ة العام2ة ألنص2ار الل2ه بلحافظ2ة 
حج2ة، أم2س األول الخلي2س، ذك2رى مولد 
الز22راء عليها الس2ال1 اليو1 العامل2ي لللرأ2 
املس2للة الذي يوافق 20 من آلاد امجر من 

ُكّل عا1. 
وشهدت الفعالية حضوراً كلرياً لحفيدات 
الز2راء والسائرات عىل دربها، حيث تضلنا 
الفعالي2ُة العدي2َد م2ن الكلل2ات والقصائ2د 
املدائحي2ة يف ح2رض2  الش2عرية واألناش2يد 
الز22راء عليها الس2ال1، أك2دت آليُعها عىل 
أ2ليّة 2ذه املناس2لة بالنس2لة نس2اء اليلن 
محطة للتزود بالص2رب والثلات يف وآه قوى 
االس2تكلار؛ كون الس2يد2 فاطلة 2ي قدو2ً 
لكل امرأ2 مس2للة اجتارت الُقدو2 الحس2نة 
عىل القدو2 التي اجتار2ا الغرُب لها وس2َعوا 
بكل الوسائل أن يحرفوا مساَر املرأ2 املسللة 

عْن َما اجتاره الله لها. 

 : خاص:
تقوُد أمريكا حرباً قذر2ً ضد الشعوب التي 
تستعلر2ا وتلعن يف إذالل شعوبها وترتكب 
ضد22م أبش2ع الجرائ2م املنافي2ة لألج2الق 
والقيم اإلنس2انية، وال زال2ا تلعاُت وأثر تلك 
الجرائم قائل2ًة إىل الوقا الحارض، تكش2ف 
الوآه الت2ي تتخفى جلفه أمريكا التي قتلا 
املاليني من أبناء الش2عوب العربية وش2عوب 
العال2م؛ لتصلح عىل رأ0 قائلة الدول األكثر 

إآراماً يف العالم. 
م2ا قا1 ب2ه الجي2ش األمريك2ي يف العراق 
م2ن قت2ل لنح2و مليون2ي عراق2ي وعلليات 
تعذيب وحش2ية والإنس2انية بحق العراقيني 
جري مثال لالحت2الل اللغيض الذي يحاول أن 
يو2م الش2عوب امل2راد اس2تعلار2ا بأن ذلك 
طري2ٌق نحو الحري2ة واالنفت2اح وغري2ا من 
املفا2يم التي ترّوج لها السياس2ة الخارآية 
األمريكي2ة يف أوس2اط ش2عوب دول العال2م 

الثالث املضطهد. 
فف2ي ع2ا1 2002 ن2رشت ش2لكة )ت2ي 
يف  التقط2ا  ص2ور2   21 األمريكي2ة  زد(  أ1 
الفلوآ2ة وأظهرت إحدى الصور قيا1 آندي 
أمريك2ي من قوات املارين2ز و2و يصب ماد2 
اللنزي2ن عىل اثنني م2ن القت2ىل العراقيني يف 
مدين2ة الفلوآ2ة، فيل2ا ظه2رت يف ص2ور2 
أُْج2َرى وآثت2ي العراقي2ني تحرتق2ان، فيلا 
الص2ور2 الثالث2ة وقد تفحلت2ا الجثتني ومن 
ضل2ن الصور التي قي2ا1 أفراد م2ن املارينز 
يلتس2لون و2م يلتقطون الصور التذكارية 
وأمامه2م رف2ا2 األم2وات وكذا ص2ور أُْجَرى 
لجثث مقطعة ومغطا2 بالذبان وقسٌم منها 
افرتس2تها ال2كالب ويف ص2ور أُْج2َرى يتلول 

الجنود عىل رفا2 القتىل. 
وقد انكشفا اإلدار2 األمريكية بجرائلها 
املتعدد2 والخطري2 يف س2جن أب2و غريب ولم 
تقتر 2ذه الجرائم ع2ىل القوات األمريكية 
وحد22ا ب2ل ش2اركتها الق2وات الربيطاني2ة 
وال2رشكات األمني2ة التي تض2م مرتزقة من 
مختل2ف أنح2اء العال2م وتع2رض الس2جناء 
العراقي2ون إىل انته2اكات لحقوق اإلنس2ان، 

وإساء2 معاملة واعتداءات نفسية، آسدية، 
وآنسية شللا التعذيب، تقارير عن حاالت 
اغتصاب والقتل قا1 بها سجانيهم يف سجن 

أبو غريب. 
وقا1 آنود من مش2ا2 اللحرية األمريكية 
بارتكاب مجزر2 متعلد2 بغرض االستعراض 
والضح2ك يف قرية حديثة العراقية يف يو1 ج1 
نوفل2رب 2005 قتل فيه2ا 22 مدني2اً عراقياً 
بينهم نس2اء وأطف2ال وغري2ا م2ن الجرائم 
الت2ي ارتكلا بحق الش2عب العراقي وقدرت 
بعض الجهات أن قتىل الع2راق بلغ 2 مليون 

مدني منذ بداية الحرب يف 2003. 
موق2ع »ليس2ا« األمريكي اس2تعرض يف 
تقرير عدداً من املجازر التي ارتكلها الجيش 
العراق2ي بح2ق الش2عوب التي غزا22ا ففي 
فيتن2ا1 ارتك2ب الجي2ش األمريك2ي املجزر2 
الشهري2 »مي الي« والتي وقعا جالل حرب 
فيتن2ا1 عىل أي2ادي آنود أمريكي2ني وأثارت 
الصور الت2ي التقطا أثناء املجزر2 إىل موآة 
اس2تنكار عاملي2ة، وق2ا1 امل2الز1 األمريك2ي 
ويلي2ا1 كاييل وآن2وده بتطوي2ق قرية ماي 
الي يف تأريخ 16 م2ار0 68ج1 وآلع أ2ايل 
القري2ة وقا1 بقتلهم وإح2راق آليع املنازل 

وقد عدد الضحايا بلا يقارب 500 قتيل. 
وقاما كذلك الق2وات األمريكية بارتكاب 
مجزر2 »باالنجيجا« يف فيتنا1 وراح ضحيتها 
امالف م2ن الفلليني2ني غالليتهم من املدنيني 
وذل2ك ابت2داء من أواجر ش2هر س2لتلرب من 
الع2ا1 01ج1 1 ولغاي2ة ش2هر م2ار0 م2ن 
العا1 02ج11، وذلك ج2الل الحرب الفللينية 
باالنجيج2ا، يف آزي2ر2  بل2د2  األمريكي2ة يف 
س2امار، إح2دى آ2زر الفلل2ني، وكانا 2ذه 
املجازر بإيعاز من الجنرال األمريكي آاكوب 
إت2ش وال2ذي أم2ر قوات2ه بقت2ل ُكّل فلليني 
يلل2غ م2ن العل2ر أكثر م2ن عرش س2نوات، 
ك2رد انتقامي م2ن الجيش األمريك2ي لقيا1 
الفللينيني بنصب كلني وبالهجو1 عىل قوات 
الجيش األمريك2ي وقتلهم لخلس2ني آندياً 

منهم بالقرب من باالنجيجا. 
وارتكل2ا كذل2ك مج2زر2 »ب2ود داآ2و« 
وقام2ا اللحرية األمريكية بفت2ح النار عىل 
املقاوم2ني املس2للني ج2الل ثور2 امل2ورو يف 
الفلل2ني، حيث قت2ل ما يقارب م2ن 800 إىل 
1000 من املوريني الفللينيني، معظلهم من 

النساء واألطفال. 
ويف أفغانس2تان حي2ث قتل مئ2ات امالف 
م2ن املواطن2ني، ارتك2ب الجي2ش األمريكي 
مج2زر2 »قند2ار« يف ي2و1 11 مار0 2012 
وقاما بقتل ستة عرش مدنياً وإصابة ستة 
آجرين يف منطقة بانجواي وكان تس2عة من 
الضحايا م2ن األطفال وأحد عرَش من القتىل 
م2ن عائلة واحد2، وبعد ذلك تم إحراق بعض 
الجثث، وكذل2ك ارتكلا القوات األمريكية يف 

أغس2طس 2008 مجزر2 يف قري2ة عزيز أباد 
عن طرق غار2 آوية أودت بحيا2 0ج مدنياً. 
األمريكي2ة  الق2وات  قام2ا  الياب2ان  ويف 
بقطع رؤو0 الياباني2ني وبدأت حللة قطع 
الرؤو0 لقتىل الجيش اإلمرباطوري الياباني 
جالل حرب املحيط الهادي من عا1 21ج1 إىل 
25ج11، وبعد أن س2يطر الجي2ش األمريكي 
عىل إحدى الجزر التي كانا مس2يطراً عليها 
م2ن الجيش اإلمرباط2وري اليابان2ي، إذ قا1 
القت2ىل  رؤو0  بقط2ع  األمريك2ي  الجي2ش 
اليابانيني تعلرياً ع2ن حصولهم عىل »الهدايا 
التذكاري2ة يف زمن الحرب« كلا تم آلع عدد 
من آلاآم الجيش اإلمرباطوري الياباني يف 

ُكّل ثكنة مدمر2. 
وج2الل الح2رب الكورية ارتكل2ا مجازر 
من قلل القوات األمريكية حيث قاما وحد2 
برية وطائرات عس2كرية أمريكي2ة بقتل ما 
ب2ني 300 إىل 200 مدني يف األي2ّا1 ما بني 26 
إىل ج2 يولي2و 50ج1، أغللهم نس2اء وأطفال 
وشيوخ يف قرية نوآن-ري بكوريا الجنوبية. 
وم2ن مج2ازر أمري2كا ض2د املس2للني يف 
يوغس2الفيا قاما القوات الجوية األمريكية 
ِبقصف يوغوس2الفيا ع2ا1 ججج1، ملا جلف 
م2ا يقارب م2ن 5000 مدني قتي2ل وصفتها 
منّظلة 2يوم2ن رايتس ووت2ش بالقول: إن 
الحادث2ة ليس2ا آريلة ح2رب وإنلا مجرد 

انتهاك للقوانني اإلنسانية الدولية. 
ظه2رت العديد من آرائ2م الحرب عىل يد 
الق2وات األمريكية يف حق املدني2ني يف العراق 
وباكستان وأفغانس2تان واليلن والصومال، 
يف ص2ور قصف آوي ض2د مدنيني ُع2زل أَْو 
اغتص2اب النس2اء والرآ2ال أَْو قت2ل أرسى 
حرب أَْو تعذيلهم وانته2اك آدميتهم أَْو إباد2 
آلاعية أَْو اس2تخدا1 أس2لحة محرمة دوليا 
وكل ذل2ك تح2ا م2رأى ومس2لع م2ن دعا2 
الحرية واإلنس2انية املنجرين وراء الشعارات 
الغربية الزائفة الذين ال يحركون ساكنا أما1 
2ذه الجرائم ونرا2م ين2ادون بحرية التعلري 
ومس2اوا2 امل2رأ2 بالرآ2ل، يف تناقض واضح 
وزيف كل2ري يف التعامل مع القيم اإلنس2انية 

بل يعترب امتهاناً وتعدياً عليها. 

الهيئة النسائية ألنصار اهلل بالعاصمة وحجة تحيي ذكرى ميالد الزهراء عليها السالم

جرائم أمريكية بحق الشعوب راح ضحيتها ماليين البشر
أمريكا على رأس قائمة الدول األكثر إجراماً يف العالم
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يف ملاركت2ه للل2رأ2 املؤمن2ة يف أرآ2اء 
العالم اإلْس22اَلمي ولللرأ2 اليلنية بش2كل 
جاص بلناسلة ذكرى مولد الز2راء عليها 
الس2ال1، أَك2ََّد قائُد الثور2 الس2يُد علدامللك 
الحوث2ي م2ن منطل2ق قرآني وإْس22اَلمي 
أن امل2رأ2َ حظي2ا با2تلا1 كل2ري ومنحها 
اإلْس22اَل1ُ الطري2ق الذي يقود22ا لالرتقاء 
بس2لم الكل2ال ع2ىل نحو س2ليم ومقد0 
يحليه2ا من مخاط2ر ما يع2رف بالحرب 
الناعل2ة التي تقود2ا أمري2كا وإرسائيل ؛ 

بهدف االنحطاط باملرأ2. 
واعت2رب قائ2ُد الث2ور2 أن ذك2رى مول2د 
الز2راء عليها الس2ال1 باعتل2اره النلوذج 
األرقى للكلال اإليلاني، يستحق أن يكون 
يوم2اً عاملياً للل2رأ2 املس2للة ؛ ألنها كانا 
»الرق2م األول للل2رأ2 يف ذل2ك من2ذ بداي2ة 

الوآود اللرشي وإىل قيا1 الساعة«. 
ويف ظل التعريفات املختلة لحقوق املرأ2 
التي تقدمها أمريكا وإرسائيل وحلفائهم، 
يذك2ر قائ2د الثور2 امل2رأ2 املس2للة أنها ال 
يج2ب أن تت2وه يف تل2ك التعريف2ات الت2ي 
تس2عى لالنحطاط بقدر امل2رأ2 وتحويلها 
سلعة رجيصة لالس2تغالل السيايس ؛ ألن 
اإلْس22اَل1 ق2د1 »نلوذآه األرق2ى واملتليّز 
والقدو2 يف الواقع اإلنساني لللرأ2 املسللة، 
وأثلا أنّه رس2م له2ا الطري2ق لالرتقاء يف 
ُس2لَّم الكلال اإليلاني واالرتقاء اإلنساني 
عىل نحٍو حقيقي وسليم وصحيح وعظيم 

ومقد0«. 
وم2ن منطل2ق مواآه2ة ما يُع2رف ب2 
»الح2رب الناعل2ة« التي تس2تهدُف إفراَغ 
املرأ2 من آو2ر2ا وما تلثّله من جطور2، 
يدع2و قائ2د الث2ور2 املجتلع اإلْس22اَلمي 
املكائ2د  م2ن  لليقظ2ة  املس2للة  وامل2رأ2 
لتدم2ري  لألع2داء  الش2يطانية  واملس2اعي 
القيم واألجالق كوس2يلة ته2دف عىل نحو 
أجط2ر لتفكي2ك وتليي2ع املجتل2ع بحيث 
يس2هل لألعداء »توآي2ه الرضبة القاضية 
له يف اللحظ2ة التي فقد فيه2ا ُكّل عنارص 
التلاس2ك والق2ّو2 اإليلاني2ّة واألجالقي2ة 

واملعنوية والعللية«. 
وبنّي قائ2ُد الثور2 أن اليقظ2َة أما1 تلك 
املخطط2ات الت2ي يقود2ا األع2داء تتلثل 
اإلْس22اَلمية  األج2الق  ع2ىل  الحف2اظ  يف 
والضواب2ط الرشعية والحذر م2ن التعلية 
العلي2اء والتقليد الغلي لألع2داء؛ باعتلار 
ذل2ك يلث2ل ضلان2ة إلفش2ال مس2اعيهم 
»التي تُرّك2ز عىل الغزِو الفك2ري والثقايف، 
واالس2تهداف لللجتلع يف ملادئه وأجالقه 

وقيله«. 
ويف س2ياق آج2ر، أقرَّ قائُد الث2ور2 بدور 
امل2رأ2 اليلني2ة وتضحياته2ا وصلود22ا، 
معترباً ذلك يس2تحقُّ إشاد2 إعزاز وإآالل، 
مؤك2داً عىل نح2و واضح أن امل2رأ2 اليلنية 

أس2هلا بش2كل رئيي يف ُكّل م2ا تحقق 
من ن2ر وثلات جالل قراب2ة ثالثة أعوا1 
الهلي2س األمريك2ي  الع2دوان  بلواآه2ة 

السعودي الظالم. 

نص رسالة السيد القائد عبدامللك بدرالدين 
الحوثي بمناسبة مولد الزهراء عليها السالم 

بسم الله الرحلن الرحيم
الحلُد لله ربِّ العاملني، وصىّل الله وسّلم 
عىل جاتم أنليائه وسيّد رسله محلد وعىل 

آله الطا2رين.
يف الذكرى اإلْس22اَلمية امللاركة )ذكرى 
مول2د الصّديق2ة الطا22ر2 س2يّد2 نس2اء 
العامل2ني فاطلة اللت2ول الز22راء( ِبضَعة 
رسول الله صىّل الله عليه وعىل آله وسيّد2 
نس2اء أ2ل الجن2ة، نل2ارُك ل2كّل املؤمنات 
يف أرآ2اء العال2م اإلْس22اَلمي كاّف2ًة بهذه 
املناس2لة العزيز2، والتي 2ي بحق آدير2ٌ 
ب2أن تكوَن يوم2اً عاملي2اً لللرأ2 املس2للة، 

ومحّط2ة تربوية وثقافية لالس2تلها1 لكل 
معاني السلّو والفضل واملجد، فحّق ألمتنا 
اإلْس2اَلمية أن تفخر بأرقى وأسلى نلوذج 
للل2رأ2 الت2ي آّس2دت الكل2ال اإلنس2اني 
واإليلان2ي يف ُكّل أبع2اده وآوانله، فكانا 
الرقم األول لللرأ2 يف ذلك منذ بداية الوآود 
اللرشي وإىل قيا1 الساعة، وُمِنَحْا وساماً 
ربَّانيا عىل لس2ان رس2ول الله محلد صىل 
الله عليه وعىل آله باعتلار2ا س2يّد2 نساء 

العاملني واملؤمنني وأ2ل الجنة. 
لق2د ق2ّد1 اإلْس22اَل1 نلوذآ2ه األرق2ى 
واملتليّز والقدو2 يف الواقع اإلنساني لللرأ2 
املس2للة، وأثل2ا أن2ّه رس2م له2ا الطريق 
لالرتقاء يف ُسلَّم الكلال اإليلاني واالرتقاء 
وس2ليم  حقيق2ي  نح2ٍو  ع2ىل  اإلنس2اني 
وصحي2ح وعظي2م ومقد0، ولي2س كلا 
يفعل أعداء اإلنس2انية اليو1 وعىل رأسهم 
أرب2اب الفس2اد والرذائ2ل بقي2اد2 أمريكا 
وإرسائي2ل الذي2ن يس2عون إىل االنحطاط 

باملرأ2 واإلفس2اد لها وتحويلها إىل س2لعة 
رجيصة لالس2تغالل الس2يايس، ووس2يلة 
له2د1 األج2الق والقي2م، وعنوان2اً لتفكيك 
لنس2يجه  والتلزي2ق  وبعثرت2ه  املجتل2ع 

االآتلاعي. 
 وإنّنا بهذه املناس2لة لندع2و مجتلعنا 
اإلْس22اَلمي وأجواتنا املسللات إىل اليقظة 
العالية تجاه ُكّل مكائد األعداء ومساعيهم 
الش2يطانيّة الخليث2ة الهادف2ة إىل تدم2ري 
القي2م واألجالق كوس2يلة جط2ري2 لتدمري 
مجتلعنا اإلْس22اَلمي، الذي لو جرس ِقيََلُه 
وأجالقه وبُنيته االآتلاعية املتلاس2كة - 
من جالل تلاسك األرس2 املسللة - وآّو2ا 
الرتبوي واألجالقي ألصلح مجتلعاً ضائعاً 
ومف2ككاً ومتليّعاً وس2اقطاً ومتخّلياً عن 
قضاياه ومتنّصالً عن مسؤولياته، وبالتايل 
يَْسُهل عىل أعدائه توآيه الرضبة القاضية 
له يف اللحظ2ة التي فقد فيه2ا ُكّل عنارص 
التلاس2ك والق2ّو2 اإليلاني2ّة واألجالقي2ة 

واملعنوي2ة والعللي2ة، و22ذا م2ا يرغب به 
أعداؤه ويس2عون له كلا ق2ال الله تعاىل يف 
كتابه الكريم بشأنهم }َويَْسَعْوَن يِف األَْرِض 
َفَساداً َوالّلُه الَ يُِحبُّ اْلُلْفِسِديَن{ املائد622. 
إنَّ الحف2اَظ ع2ىل األجالق اإلْس22اَلمية 
يف  ومراعاتَه2ا  الرشعي2ة،  والضواب2ط 
النهضة اإلْس2اَلمية وحركة الحيا2 العاّمة، 
الحقيق2ي،  االس2تقالل  ع2ىل  والح2رَص 
والحذَر من التلعية العلياء والتقليد الغلي 
لألع2داء تلث2ّل الضلانة لفش2ل مس2اعي 
األعداء يف أجطر حرب يش2نونها عىل عاملنا 
اإلْس2اَلمي والتي ُعِرَفا بالحرب الناعلة، 
والتي تُرّك2ز عىل الغزِو الفك2ري والثقايف، 
واالس2تهداف لللجتلع يف ملادئه وأجالقه 
وقيل2ه، والت2ي ال ب2ّد م2ن التح2ّرك الجاد 
لتحصني مجتلعنا اإلْس2اَلمي ويف طليعته 
وإناث2اً  ذك2وراً  والناش2ئة  الش2لاب  فئ2ة 
تجا2ه2ا، وباعتلار2ا أجطر بكثري وأش2د 
رضاو2 م2ن الح2روب العس2كرية، فتل2ك 
تدّم2ر روح املجتل2ع وعقيدت2ه وإيلان2ه، 
أّم2ا العس2كرية فه2ي أقل جط2ور2 منها 
واذا حافظ2ا األّمة عىل ملادئها وأجالقها 
وقيله2ا وعللا عىل ترس2يخها وتفعيلها 
انترت بال ش2كٍّ يف معركتها العس2كرية 

ويف معركتها الحضارية أيضاً. 
وال يفوتُنا أن نُشيَد بلجتلعنا اليلني يف 
حفاظ2ِه إىل َحدٍّ كلري ع2ىل أصالته وقيله، 
واملؤّم2ل م2ن العلل2اء واملثّقف2ني وحللة 
الوع2ي أن يقوم2وا بواآله2م وينهض2وا 
بلسؤوليتهم يف العناية باملجتلع، والعلل 
الدؤوب ع2ىل نرش الوع2ي والتلصري لألّمة 
تج2اه مكائد األعداء للح2ذر منها ولتنلية 
القيم واألجالق اإلْس22اَلمية وتربية النشء 
عليها وتفنيد مزاعم األعداء الزائفة الرامية 
له2د1 القي2م ولتعزيز االلت2زا1 بالضوابط 
الرشعية اإللهي2ة الكفيلة بصون املجتلع 
املس2لم والحفاظ ع2ىل كرامته وس2المته 

األجالقية. 
كلا نُشيد بإعزاٍز وإآالل باملرأ2 اليلنية 
وتضحياته2ا وصرب22ا وصلود22ا يف ِظلِّ 
الوض2ع الرا22ن ال2ذي يعاني فيه ش2علنا 
املس2لم العظي2م م2ن الع2دوان الهلج2ي 
األمريكي السعودي الظالم عىل مدى ُقرابة 
ثالثة أعوا1، وأَسهلْا بشكٍل رئيي يف كّل 

ما تحّقق من صلود وثلات ونر... 
لش2علنا  الن2َر  تع2اىل  الل2َه  س2ائلني 
املظلو1 والّرحلَة لشهدائنا األبرار والشفاء 
للجرحى... والتوفيَق ملرضاته ألبناء شعلنا 

وأّمتنا اإلْس2اَلميّة... 

 إنّه ويلّ الهداية والتوفيق.. 

 علدامللك بدرالدين الحوثي
 20/ آل22ادى امج2ر2 / ج22123.

 أكد أن المرأة اليمنية أسهمت بشكل رئيسي في كّل ما تحّقق من صمود وثبات ونصر بمواجهة العدوان

السيد عبدامللك الحوثي: اإلسالم قّدم النموذَج األرقى للمرأة املسلمة ورسم لها الطريَق لالرتقاء يف 
ُسّلم الكمال اإليماني واإلنساني على نحو حقيقي وصحيح ومقدس

يسعى أرباب الفساد والرذائل بقيادة أمريكا وإسرائيل إىل االنحطاط باملرأة وإفسادها 
وتحويلها إىل سلعة رخيصة لالستغالل السياسي ووسيلة لهدم األخالق والقيم وعنوان 

لتفكيك املجتمع وبعثرته وتمزيق نسيجه االجتماعي
 على العلماء والمثقفين وحَملة الوعي أن ينهضوا بمسؤوليتهم 
في العناية بالمجتمع ونشر الوعي والتبصير بمكائد األعداء للحذر منها
 الضوابط الشرعية اإللهية الكفيلة بصون املجتمع املسلم والحفاظ على كرامته وسالمته األخالقية 

 المرأة اليمنية بتضحياتها وصمودها في ظل الوضع الراهن من عدوان 
همجي أسهمت بشكٍل رئيسي في كّل ما تحّقق من صمود وثبات ونصر
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رؤى ومواقف تحتاج ملراجعة

القائد الشجاع الواثق بربه

فلسطني والوطن املخيم 

تتمات من الصفحة األخيرة .. 

هل حان الوقت لمقارعة الواليات المتحدة؟ الوجه اآلخر للتمّدد االستراتيجي!!
د. نبيل نايلي*

أكث2ر  الي2و1  أَْصلَح2ا  األمني2ة  الليئ2ة  “إن 
تعقي2داً م2ع س2عي جصومن2ا الح2از1 لحياز2 
التكنولوآي2ات املتقّدم2ة يف املج2االت املتعّدد2، 
لتش2لل الفضاء والفضاء اإللكرتوني وأس2لحة 
الدمار الشامل ومع تنامي الطلوحات اإلقليلية 
م2ن  واملس2تلر  الخط2ري  والتهدي2د  والعاملي2ة 
اإلر2اب. ” مدير وكالة االستخلارات العسكرية 

 .ROBERT ASHLEY ،الجنرال روبرت اشىل
22ل حانا لحظة القط2ب الواحد بعد الحرب 
اللارد2 والهيلنة العس2كرية األمريكية املطلقة 
وأزف2ا وانتها؟ وبات2ا اإلمرباطورية املرتنّحة 
تواآه ع2ىل نحو متزاي2د عاملاً متع2ّدد األقطاب 
حيث املنافس2ون لديهم القدر2 العس2كرية التي 
تتعاظ2م وتتزاي2د ملقارعة واش2نطن يف أكثر من 

مجال وميدان؟
أدىل مدي2ر وكال2ة االس2تخلارات العس2كرية 
 ،ROBERT ASHLEY ،الجن2رال روب2رت اش2ىل
بشهادته أما1 لجنة الخدمات املسّلحة بلجلس 
الش2يوخ، ورّصح معرتف2اً: “لق2د تحّولا الليئة 
العس2كرية م2ن تص2ّدر الواليات املتح2د2 كقو2 
واحد2 قادر2 عىل السيطر2 عىل املنافسني وردع 
العدوان من جالل الوس2ائل التقليدية إىل واحد2 

ضل2ن الجيوش األآنلي2ة الناش2ئة ذات القدر2 
العس2كرية!” وأض2اف: “لق2د در0 الخص2و1 
الطريق2ة األمريكي2ة لل2راع، وق2د طورو22ا، 
وس2يواصلون تطوي2ر قدراته2م ع2ىل التخفيف 
من 2يلنة العس2كرية األمريكي2ة الطويلة األمد 
يف آلي2ع مج2االت القتال، مّلا يزي2د من تعقيد 
التهديد والليئة واملخاطر التي ستواآه الواليات 
املتح2د2. وستس2تخد1 ال2دول املنافس2ة آليع 
آليات التأثري الدبلومايس واالقتصادي والسيايس 
– ال2رسي والعلن2ي – املتاح2ة للدف2ع بج2داول 
أعلالها. كلا س2تواصل العديد من الدول النظر 
إىل األس2لحة النووية باعتلار22ا الضامنة للقاء 

نظلها والقادر2 عىل التفّوق عىل الخصم. ”
وثيق2ة  ومهندس2و  اس2رتاتيجيو  توّق2ع 
اس2رتاتيجية الوالي2ات املتح2د2 الجدي2د2، وإّن 
التهديدي2ن الرئيس2يني 2ل2ا روس2يا والص2ني، 
حتى أّن اش2يل ألّح يف ش2هادته ع2ىل “أّن الصني 
وروس2يا تلثاّلن أك2رب تهديد وتط2ّوران قدرات 
عسكرية آديد2 باستخدا1 تكنولوآيات ناشئة 
ومدّم2ر2”. وس2تواصل 2ذه القوى العس2كرية 
الكربى “التأكيد عىل تطوير صواريخ باليس2تية 

وصواريخ كروز أكثر قدر2 عىل التدمري”. 
فالجي2ش الصين2ى يق2و1 بتطوي2ر العدي2د 
م2ن الصواري2خ اللعيد2 املدى واملضاد2 للس2فن 
وبعضه2ا قادر ع2ىل الوص2ول إىل رسعات فوق 

الصوت وسوف تحدث ثور2 يف الحرب. 
كل2ا تق2و1 الص2ني بتطوي2ر رؤو0 حربي2ة 
صاروجي2ة متط2ور2 ومركل2ات رسعته2ا فوق 
صوتي2ة يف محاول2ة ملواآه2ة أنظل2ة الدف2اع 
الصاروجي اللاليس2تية. أعلنا روسيا منذ مد2 
ع2ن فئة آدي2د2 م2ن الصواريخ االس2رتاتيجية 
واملركل2ات ش2ديد2 الرسعة. كلا تس2عى إيران 
إىل امت2الك صواريخ كروز بعي2د2 املدى ودقيقة 
امل2دى، باإلَضاَف2ة إىل تطوي2ر أكثر ق2و2 لتعزيز 

مركلات اإلطالق الفضائية”. 
وباإلَضاَفة إىل ذلك، ف2إن التقد1 التكنولوآي 
الجدي2د أضع2ف الهيلن2ة العس2كرية التقليدية 
ألمري2كا التي كانا احتلتها من2ذ انهيار االتحاد 
الس2وفيتي ع2ا1 1جج1. فأك2د اش2يل ع2ىل “أن 
التط2ورات يف املواد الجديد2 س2تلكن من القيا1 

بالعلليات العسكرية يف الليئات الصعلة. 
وق2ال اش2ىل “إن التقّد1 يف مج2ال الضوئيات 
االتص2االت  يف  كل2ري2  بتحس2ينات  سيس2لح 
واملالح2ة  بع2د  ع2ن  واالستش2عار  العس2كرية 
ش2لكة  “إن   .“ املوآه2ة  وأس2لحة  والتخف2ي 
اإلنرتنا ستوّفر اتصاالً متقّدماً لألآهز2 وأنظلة 

االستشعار والخدمات والليئات اإللكرتونية. 
إن التطّور الرسيع للتكنولوآيات السيربانية، 
والحواس2يب الفائق2ة، وال2ذكاء االصطناع2ي، 
يلنح2ون قدرات عس2كرية دفاعي2ة و2جومية 

وكرس بعض جوارزميات التشفري. 
التنل2ؤ  “22و  أمامن2ا  املاث2ل  التح2ّدي  إّن 
بالتكنولوآي2ا القادمة ومضاعفاتها، جصوصاً 

أنها تتطّور يوميا”. 
آش2يل جت2م ش2هادته بلع2ض االس2تنتاآات 
الصعل2ة موضح2ا “إن الليئ2ة األمني2ة أَْصلَح2ا 
أكثر تعقيداً مع س2عي جصومنا الراس2خ لحياز2 
التكنولوآيات املتقدمة يف مجاالت متعدد2 لتشلل 
الفض2اء والفض2اء اإللكرتون2ي وأس2لحة الدمار 
الش2امل وتنام2ي الطلوحات اإلقليلي2ة والعاملية 

والتهديد الخطري واملستلر من اإلر2اب”. 
ال تش2كل 2ذه املخاطر تحّدياً متزايداً “لرآال 
العسكرية األمريكية، فحسب، بل ولصناع القرار 
ولللجتلع االستخلاراتي عىل حد سواء”!، فليس 
اعتلاط2اً أن يعرتَف نائب وزي2ر الدفاع األمريكي 
ب2أن الدفاع الصاروجي التاب2ع للواليات املتحد2، 
غ2ري قادر ع2ىل مواآه2ة الق2و2 االس2رتاتيجية 
لروس2يا والص2ني، موضح2اً: “إن نظ2ا1 الدفاع 
الصاروجي للالده غ2ري مخّصص لهذا الغرض!” 
وإن “نظا1 الدفاع الصاروجي األمريكي بالشكل 
ال2ذي ت2ّم تطوي2ره ون2رشه يف الوقا الح2ايل، لم 
تت2ح ل2ه الفرص2ة إلبط2ال الرتس2انة النووي2ة 

االسرتاتيجية لروسيا أَْو الصني”!!!

*باحث يف الفكر االسرتاتيجي األمريكي، جامعة باريس. 

القدس قصة مأساة ال تنتهي
ماهر ضياء محيي الدين 

م2ا 22ي إال أيا1 قالئ2ل وتفتحا الس2فار2 
الق2د0 ليك2ون بلف2ور وع2د  األمريكي2ة يف 
وترامب نّفذ الوعد املشؤو1 وبذلك لقد أطلقا 
أمري2كا رصاصَة الرحلة ع2ىل ضحيتها التي 
اس2تلرت معاناتها ع2ىل مدى عه2ود طويلة 
ضل2ن سلس2لة م2ن الحلق2ات املرتابطة من 
القت2ل والرت2ي2ب والتهجري وتخ2اذل الجليع 
دولته2ا  وتأس2يس  ملتغا22ا  إىل  للوص2ول 
املزعوم2ة وعاصلت2ه القد0، فج2اء اإلعالن 
األمريكي يف االعرتاف بالقد0 عاصلة لليهود 
ونق2ل الس2فار2 يتلاىش مع املواق2ف والنهج 

األمريكي. 
إن م2ا حصل من تهوي2د للقد0 بالتدريج، 
كان مدروس2اً َومخطط2اً ل2ه، ول2م يكن وليد 
ب2دأت  ب2ل كان ع2ىل ش2كل مراح2ل  الي2و1 
معطياتها وأفرزته تلوح بأفق اللعيد وبصور2 
تدريجي2ة من ج2الل ومعا22دات واتفاقيات 
متلثل2ة بس2ايكس بيك2و ووعد بلف2ور التي 
كان2ا مخرآاتها إحداث متغ2ريات آو2رية 
فلس2طني  وبأج2ص  املنطق2ة  يف  َومحوري2ة 
الت2ي أدجلته2ا يف معادلة اس2تقطاع أراضيها 
استخدا1 سياس2ية التوطني لليهود والتهجري 
للفلس2طينيني وينطلق عىل 22ذا الحالة املثل 
املش2هور )حس2اب اليهود(، لكنه2ا يف الوقا 
نفسه عللا عىل تدمري مراكز القو2 العربية، 
وتحدي2دا مر والعراق وس2وريا. وس2يكون 
االنتهاء منها بعد زآها يف رصاعات ومشاكل 
ونزاع2ات داجلي2ة لتك2ون يف دوام2ة عنف ال 
تنتهي اليو1 أَْو غداً وآجر2ا ظهور داعش وما 
آرى من ج2راب لهذه الدول الث2الث َواتضاح 
معالم ومعطيات سياس2ية فرق تسد لم يكن 
مس2ار2ا متوقف عىل التقس2يم املادي للدول 
بل دعم نشوء حركات وتيارات فكرية حركية 
منحرفة من أآل زرع روح التفرقة والتشتا 
ب2ني الطائف2ة الواح2د2؛ ألن الغ2زو الثق2ايف 
بلختلف صوره آعل املرء يفجر نفسه وسط 

إجوته ويرخ الله أكرب. 
 كان للوب2ي اليه2ودي دور ب2ارز يف قل2ب 
موازي2ن القوى العاملية وتك2ون قضيته محل 

ن2زاع َوم2ن أآ2ل يكس2ب تعاط2ف الجلي2ع 
وتك2ون مربراته2م لدولته من منطل2ق ديني 
وعقائ2دي َوفكري بالقول إن أرض فلس2طني 
وعد الس2لاء لهم وتواآد أنليائهم ورصاعهم 
مع العرب األزيل آاء من 2ذا من اللاب فلدأت 
لعل2ة الس2ال1 وطرحا ع2د2 جطط الس2ال1 
تجاوزت أربعني عام2اً كانا محصلته تقوية 
ال2دول الصهيوني2ة وف2رض سياس2ية األم2ر 
الواقع وجضوع الفلس2طيني بإنشاء دولتني 
متجاورتني وب2دء مرحلة التطليع إن صح أن 

نقول عليه دولة فلسطني؟.
رغ2م االع2رتاف م2ن واش2نطن بالق2د0 
عاصلة موحد2 إلرسائيل جالفاً لقرارات األمم 
املتح2د2 ومجلس األم2ن الذي يؤك2د، بالكال1 
فق2ط، رضور2 االنس2حاب م2ن األرايض التي 
احتلتها إرسائي2ل يف حرب العا1 67ج1 وعود2 
الالآئ2ني لحس2م النزاع، الس2يلا بعد اعرتاف 
الح2كا1 العرب بإرسائيل، يف قلة بريوت العا1 
2002, وال يعول عىل الدول اإلْس22اَلمية؛ ألنها 
غارقة يف بح2ر الظللات وس2تكتفي بإدانات 
َواالآتلاع2ات وتنته2ي القص2ة، إن مجريات 
اإلح2داث الي2و1 تعط2ي دالئل دامغ2ة عىل إن 
2ذه الخطو2 ليسا األجري2 بل 2ناك جطوات 
الحق2ة س2تجري لك2ن ع2ىل ش2كل مراح2ل 
متعاقلة ولعل أبسط دليل عىل 2ذا األمر تزايد 
حج2م الق2وات األمريكي2ة يف املنطقة بش2كل 
الفتة للنظر من حيث العد2 والعدد مع اتساع 
عدد قواعد2ا املنت2رش2 يف املنطقة َوجصوصاً 

يف العراق وسوريا لتحقيق ثالث أمور:
أوالً: إلكل2ال ما مخطط له2ا لللنطقة من 
تقسيلها عىل ش2كل دويالت صغري2 ضعيفة 
متهالك2ة مقاب2ل الدول2ة اليهودي2ة القوي2ة 

)اإلمرباطورية اليهودية(.
ثانياً: حلاية الدولة املزعومة من أي اعتداء 

أَْو عند حدوث حاالت طوارئ..
ثالثاً: قلع ورضب أية حركة من طرف كان 

إزاء جطو2 القد0 عاصلة الدولة اليهودية.
وجالصة الحديث لن تس2تطيع أمريكا من 
تغرّي الُهوية العربية للقد0 مهلا طال الزمن؛ 
ألن2ه ال بد م2ن القيد م2ن أن ينك2رس والليايل 

السود أن تنجيل. 

نقَع يف طامات أكرب.. 
أن  ينلغ2ي  األف2كار  ث2ور2 
تك2ون حال2ة مس2تلر2 م2ن 
واإلنتاآي2ة  التجدي2د  أآ2ل 
ف2ال وصاية وال اس2تلداد عىل 
اإلنس2ان الذي جلقه الله حراً 
الفاعلة  أآل مش2اركته  ومن 
رشع الل2ه ل2ه إط2الق العنان 

لعقله للتأمل والتفكري ما دا1 
مهتدي2اً بهدي الق2رآن الكريم 
يف ُكّل حرك2ة من 22ذا النوع، 
فالقرآن يهدي للتي 2ي أقو1، 
ومن يعتصم بالل2ه فقد 2ُِدي 

إىل رصاط مستقيم. 
والعي2ُب ُكّل العيب أن نظلَّ 
نك2رر الخط2أ امل2ر2 وامل2رات 

ثم نتوّق2ع نتائَج مغاي2ر2ً، أَْو 
نتعرض للصفعات ونذ2ب بال 
ملاال2 أَْو ش2عور باملس2ؤولية 

للتربير لذلك بأشياَء تافهٍة.. 
التغيري نحو األفضل يتطلب 
رضيلًة وثلن2اً واملغالطة فيه 
ظا2ر2ٌ 2ي األجرى تحتاُج إىل 

تغيري أّوالً.

يعن2ي  ال  اللن2اء  النق2د  أن 
مأل2وف  22و  كل2ا  الس2للية 
وشائع عند بعض األحزاب، بل 
2و من أ2م الوس2ائل املنهجية 
املس2اعد2 ع2ىل تكوي2ن فك2ر 
املجا2دين تكويناً  ثورياً بعيداً 
واالنج2رار  اميل  التقلي2د  ع2ن 

العقيم. 
ونظراً لغياب األقال1 النزيهة 
إع2ال1  وطغي2ان  والرشيف2ة 
العدوان وانشغال قياد2 أنصار 
الله 2 أرى م2ن األ2لية تفعيَل 
النظ2ر2 النقدي2ة يف تكوين2ات 
م2ا  واس2تيعاب  الل2ه  أنص2ار 

يصُدُر عنه2ا ملعالجة األجطاء، 
وال نجعل حللَة التشويه ُسّللاً 
للتس2رت عىل بعض االنحرافات 
الفردي2ة، فالخ2وف أن تتس2َع 
وتص2َل عدوا22ا إىل األصح2اء 
الخط2أ  أص2ل  ب2رٌش  ونح2ن 

والخطيئة.

ال2ذي قّدم2ه ش2لعون برييز 
يف كتاب2ه ع2ن الرشق األوس2ط 
الجديد، املرتآم إىل اللغة العربية 
ع2ا1 3جج11. حني قد1 الراع 
يف الوطن العربي عىل أنه رصاع 
داج2يل ب2ني األآي2ال، ال رصاع 

وآود مع الكيان الصهيوني. 
يراد للراع العربي/ الغربي 
الصهيون2ي أن يتحول إىل رصاع 
ب2ني امب2اء واألبن2اء بخصوص 
يف  للحي2ا2  األآي2ال  منظ2ور 

املجتلعات العربية. 
له2ذا أُدِجل الن2ص كلا تورد 
موض2وع  »إىل  ن2ر  »مارل2ني 
الق2راء2، معن2ون ب22  ع2ا1 يف 
»املس2كن املث2ايل »يف املخيل2ات 

الفلسطينية. 
»بن2اء  أَْصلَح2ا  القضي2ة 
املسكن املثايل يف مخيم الالآئني« 
دافع2ني األآي2ال يف فرنس2ا إىل 
فهم القضية الفلسطينية بأنها 
قضية مخيلات، ينلغي تحسني 

ظروفها بلواد اللناء واللنائيني، 
يف  األبدي2ة  الحي2ا2  وتكلف2ة 
مخيلات الش2تات، كوطن بديل 
لفلس2طني. التي يرونها ِوْف2قاً 
لرجة )قزحي2ا( وطناً لليهود 
»س2أعيد ش2علك م2ن املرشق، 
س2أآلعه من الغرب، س2أقول 
ال  وللجن2وب  اع2ط!  للش2لال: 
تحتفظ ب2ه! أآل2ب أبنائي من 
اللل2دان اللعي2د2، م2ن أق2ايص 

األرض« قزحيا 6-5.
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الزهراء عليها السالم.. من غّيب سيرَتها؟ ولماذا؟

وق����ف����ة إج�������الل.. 

منير الشامي 

لم تُظَل2ْم اَم2ْرأ2ٌَ يف الدنيا كلا ُظللا أ1ُُّ 
السلطني سيد2 نساء العاملني عليها السال1 
يف حياتها وبعد رحيلها، فغيب ذكُر2ا من 
صفح2ات التأري2خ اإلْس22اَلمي عن قصد 
وتعل2د، ول2م تتوقف مح2اوالُت املنافقني 
وأع2داء الله وأعداء دينه من ش2ن حربهم 
الش2نيعة يف إجفاء سريتها ومواقفها 2ي 
وكل أع2ال1 الهدى ومصابي2ح الدآى من 
أوالد2ا وأحفاد2ا األئلة األطهار من بعد 
وفا2 رس2ول الل2ه صىل الله علي2ه وعليها 
وعىل بعلها وبنيها، وحتى اليو1 فلا زالا 
تلك املحاوالت مس2تلر2 حتى اليو1 والتي 
تعددت وسائلها وتنوعا أساليلها لدرآة 
أن بعضه2ا وصل إىل تفس2ري امي2ات التي 
نزل2ا فيها بغري حقيقته2ا وأولا إىل غري 
مقاصد22ا و2ذا ما 22و ثابا يف كثرٍي من 
كتب التفسري بهدف إجفاء الحقيقة التي 
ال يلك2ن أن تخفى ويف طريق اس2تهداف 
دينن2ا الحني2ف بطل2س رم2وزه ومعالم 

بُنيانه. 
 وع2ىل الرغ2م م2ن ذل2ك فق2د عجزت 
تلك األيادي الش2يطانية ع2ن تحقيق ذلك 
فأن2ّى لك2ف ش2يطانية أن تحج2ب النور 
ال2ذي س2طع  النل2وي  والو22ج  اإلله2ي 
ن2وره يف الس2لوات واألرض وآعل بضعة 
الطه2ر النل2وي الس2يد2 فاطل2ة اللتول 
عليها الس2ال1 حارض2 بس2ريتها العطر2 
ومواقفه2ا العظيلة ونور22ا الفياض يف 
ُكّل يو1 مر ويف ُكّل ليلة مضا فهي الكوثر 

الذي ال ينضب والنور الذي ال يحجب. 

أم2ا ع2ن س2لب تل2ك املح2اوالت 
الشيطانية الهادفة لتغيب قديسة 

2ة الز2راء عليها السال1 عن  األُمَّ
اإلْس2اَلمية  2ة  األُمَّ واقع 

فذل2ك؛ ألنه2ا عليها 
السال1 تلثل ركن 
أركان  مهم م2ن 
رسالة اإلْس2اَل1 
يف  والنج2اح 

تغييله2ا 
يف  نج2اح 
2ة  األُمَّ تجهيل 

طري2ق  يف  بدينه2ا 
2د1 اإلْس22اَل1 ومحاربته 2ذا س2لب، أما 
الثان2ي فخوف2اً من تأثري حض2ور بضعة 
2ة وما ينتج  الطهر النل2وي يف وآدان األُمَّ
2ة  عنه م2ن نتائج قوية يف بناء أآيال األُمَّ
وصناعة رآالها ونس2ائها وانعكا0 ذلك 
يف مجتلع إْس22اَلمي ق2وي وواٍع يصعب 
عىل أعداء الله تفكيكه أَْو تلزيقه أَْو النيل 
من2ه و22ذه 2ي حقيق2ة مؤك2د2 حدثا 

وتحدث وستحدث. 
وحت2ى تتض2ح حقيقة ما نق2ول فلن 
نذ2ب بعي2داً وتعال2وا بنا نتأم2ل واقعنا 
الذي نعيش2ه ووقائع2ه ونتأمل م2ا نراه 
ونش2ا2ده نحن اليلني2ني يف ظل العدوان 
املستلر منذ أعوا1 ثالثة وما زال ولنلحث 
ع2ن النتائ2ج الت2ي ترتل2ا ع2ىل حضور 
اللضعة النلوي2ة فاطلة الز22راء عليها 
الس2ال1 يف وآ2دان اليلني2ات وقلوبه2ن 
بلواقفه2ا ومكانتها وبعلله2ا وإيلانها 
وبلظلوميته2ا  وقداس2تها  وبكلاله2ا 

وبورعها  وآهاد22ا 
عتها  ش2جا و
وثلاتها،  وبصرب2ا 
يف  ذل2ك  وانع2كا0 
تل2ك القل2وب بلواقف 
وتح2ركات  عللي2ة 
فعلي2ة آع2ل الز2راء 
عليها الس2ال1 2ي من 
اليلني2ة  امَل22ْرأ2َ  تق2ود 
للصلود يف وآ2ه العدوان وتدفع 
بفل2ذات كلد22ا ورشي2ك حياتها 
الظل2م والظاملني وتس2تقللهم  ملواآه2ة 
ش2هداء بثلات الجلال وشلوجها وتجود 
بلجو2راتها وكل ما تللك لدعم الجلهات 
واس2تلداد2م،  الظامل2ني  مواآه2ة  ويف 
والطغ2ا2 وآربوته2م غ2ري آبه2ة بغوائل 
الد2ر وغدر الزمان وال جائفة من الفاقة 
وحصار العدوان و2ي صابر2 محتس2لة 

شامخة معتز2. 
للَل22ْرأ2َ  العظيل2ة  املواق2ف  إن 22ذه 
اليلني2ة ل2م تك2ن لتح2دث ل2وال حضور 
الز2راء عليها الس2ال1 يف وآدانها؛ ولذلك 
ف2ال نس2تغرب اب2دا م2ن ح2رص أع2داء 
اإلْس22اَل1 يف محاوالتهم عىل م2ر التأريخ 
م2ن إجفاء س2ري2 الز2راء عليها الس2ال1 
وس2ري2 أعال1 الهدى وتشويههم متحدين 
إلَراَد2 الل2ه يف صد22م للح2ق وس2عيهم 

لتضليل العلاد. 
فليلك2روا مكر22م فلكر الل2ه أعظم 
وليكيدوا كيد2م فكيد الش2يطان أضعف 
ولك2ن ليتذك2روا أن الفش2ل حليفهم وأن 

الله يفعل ما يريد. 

مازن الصوفي

يستلرُّ العاَلُم يف نفاِقه وزيفه محتفالً 
باليو1 العاملي للَل2ْرأ2َ، فيلا نس2اء اليلن 
تل2زق أآس2اد2ن ويس2فك دمائه2ن يف 
ص2االت األع2را0 ومجال2س الع2زاء ويف 
الع2دوان  قل2ل  م2ن  واملن2ازل  الطرق2ات 
الس2عودّي األمريكي يف ظ2ل غطاء أملي 
دويل وس2كوت لللنظل2ات الدولي2ة التي 
تتش2دق بحقوق امَل22ْرأ2َ لعقود من الزمن 
مزيحة عن وآها الستار بال جل أَْو حياء. 
حجم املؤامر2 عىل امَل2ْرأ2َ اليلنية فاقا 
الخط2وط  ُكّل  التوقع2ات وتج2اوزت  ُكّل 
الحل2راء، لك2ن صل2ود امَل22ْرأ2َ اليلني2ة 
وثلاته2ا وإيلانه2ا بعدال2ة ومرشوعي2ة 
قضي2ة ش2علها كان كفيالً بأن يل2دد ُكّل 

م2ا أمل به العدوان أن يحققه طوال ثالثة 
أعوا1 من القتل واإلآرا1.

مذاب2ح كثر ومج2ازر متع2دد2 ال زالا 
مس2تلر2 إىل امن ترتك2ب بح2ق النس2اء 
اممن2ات يف بيوتهن بال وازع من ضلري أَْو 
رادع أجالق2ي يح2ول بينه وب2ني آريلته 
ليك2ون الع2دوان الس2عودّي 2و س2فاح 

العر ومصاص دماء األبرياء.
اس2تخد1 الع2دوان الس2عودّي مختلف 
وس2ائل الرت2يب والرتغيب لعل2ه يزعزع 
م2ن 22ذا الثل2ات الذي تحل2ا به امَل22ْرأ2َ 
اليلني2ة لك2ن محاوالت2ه بائا بالفش2ل 
فرآع يقلب كفيه ع2ىل ما بذل من أموال 
وأنفقه2ا عىل علالئه ومرتزقته ولم تفلح 

له شيئاً.. 
امَل2ْرأ2َ اليلنية 2ي أ1 الش2هيد وزوآته 

واجت2ه، بل 22ي الش2هيد ذاته م2ن روت 
بدمها الطا2ر تراب وطنها، امَل2ْرأ2َ اليلنية 
2ي من لم تتأث2ر بالثقافات الغربية التي 
طغا عىل مختلف اللل2دان، قدوتها دائلاً 
وأبداً فاطلة الز2راء س2يد2 النس2اء التي 

نقرتب من ذكرى مولد2ا.
صلود امَل22ْرأ2َ اليلنية يف وآه الظروف 
الت2ي جلقه2ا الع2دوان وآعله2ا تعان2ي 
األمري2ن 2و امت2داد لصرب بي2ا النلو2 يف 

مهده األول..
من كان لها املواقف الس2ابقة آليعها 
وغري22ا املواق2ف كث2ري2 الت2ي يس2جلها 
التأري2خ يف أنص2ع صفحات2ه 22ي م2ن 
تستحق الوقوف إآالالً وإعظاماً لها، من 
تس2تحق أن نعطيها مكانتها يف ُكّل األيا1 

ويف مختلف الظروف واألوقات.

فاطميات في 
مواجهة العدوان 

أمل المطّهر

كثلاِتها وِعَظِم صرب2ا ورقي إيلانها، كش2جاعتها 
وعفته2ا وفصاحته2ا وثقتها بربها، وآدن2ا الكثرياُت 
من نس2اء اليلن يقفن يف وآه عدوان أ2وج شيطاني 
كفاطلة الز2راء بضعة النلي الكريم، وبنهج فاطلي 
أصي2ل وحكلة بالغة ب2رزن للعالم ب2أرسه يف مواقف 
تذ22ل العقول وتحري األللاب فك2ن القدو2 لكل حرائر 
العالم وك2ن الصخر2 التي قصلا ظه2ر العدو، فذلك 
النه2ج املحل2دي الفاطل2ي صن2ع نس2اء جارقات ال 
يقه2رن وال ينهزم2ن مهل2ا كان حج2م األل2م وك2رب 

املعانا2. 
فرأينا2ن يقفن كلٌّ جلف مرتسها وساحة آهاد2ا 
املقدس2ة فتل2ك تق2ف جلف زوآه2ا املجا22د وتكون 
عون2ا له فتتكفل بإعال2ة األرس2 وتربية األبناء وتكون 
22ي األب املعيل واأل1ُ الحانية فتط2ور من مهارتها يف 
الخياطة أَْو الحياكة أَْو الطلخ وكثري من مجاالت تنلية 
الذات كي ال تش2غل زوآها عن آهاده أَْو تجعل القلق 
يدب إىل داجله عليهم، وتلك تصنع الكعك وتعد القوافل 
وتجل2ع التربعات من أجواتها الحرائر لرفد الجلهات، 
ال تكل وال تلل ليل نهار و2ي تس2عى لدعم إجوانها يف 

ساحات الجهاد بلا تسطع وبأقىص آهود2ا. 
وتل2ك تس2عى لن2رش املظلومية وإيصاله2ا لكل من 
غيلا عنه2م، فنجد22ا الكاتلة واملص2ور2 والثقافية 
والسياس2ية وال تي2أ0 مل2ا يللك العدو من ترس2انات 
وإْمَكاني2ات إْع2اَلمي2ة إليلانها بق2و2 صوتها الدامغ 
لللاط2ل وصوت2ه، فلهل2ا ع2ال وانترش فه2و إىل زوال 

وسقوط. 
وتلك تهيئ أبناء2ا ليلتحقوا بجلهات الكرامة دونلا 
ضعف أَْو تراٍخ وال تقلل أن تهان أَْو تذل أَْو تنتهك ُحرمة 
دينها وأرضها وتظل متشلثًة بولد2ا، فساحات العز2 
والكرامة 2ي م2ن تليق بأبنائه2ا وبرتبيتها الحيدرية 
الخالص2ة، فال تقلل لهم إال بأفض2ل األمور فإما نر 

يغيض العدو أَْو شهاد2 ترس الصديق.. 
وتلك تس2تقلل فلذ2 كلد22ا بابته2االت التقرب لله 
تع2اىل ف2ال تس2لح للع2دو أن ينف2ذ له2ا أَْو يضعفها 
بس2لب وآع فراق ولد2ا وال تس2لح له باالقرتاب من 
تضحياته الجس2ا1 وترميه يف مقتل بلواصلة الس2ري 
ع2ىل درب ش2هيد2ا واإلرصار ع2ىل مواصلة مش2وار 

معركة التحرر الكربى. 
وال يس2عني أن احت2وي آلي2ع املواق2ف العظيلة 
التي رأينا فيها نس2اء اليلن الصابرات، نلاذج عظيلة 
قدمتها نس2اء اليلن يف 2ذه الثالث الس2نوات سطرت 
فيها بطوالت ومالحم، وكلا رأينا معجزات الله وآياته 
تتج2ىل لنا ظا2ر2 العي2ان عىل أيدي أولي2اء الله يف ُكّل 

الجلهات.. 
رأينا2ا بأيدي الفاطليات الحرائر ترس2م لنا أآلل 
لوحة للصلود والتضحية واإليثار، فتجىل قول الله عز 
وآ2ل فيهن )َواْلُلْؤِمن2ُوَن َواْلُلْؤِمنَاُت بَْعُضُه2ْم أَْوِليَاُء 

بَْعٍض يَأُْمُروَن ِباْلَلْعُروِف َويَنَْهْوَن َعِن اْلُلنَْكِر(.
فكن 2ن من أحللن الس2يد2 فاطلة الز2راء قوالً 
وفع2الً، فأَْصلَح2ا الز22راء تلا2ي به2ن وأَْصلَحن 
يف س2لو وع2ز2 املؤمن2ات يحي2ني ذك2رى مولد2ا يف 
أفعالهن وأقوالهن وصرب2ن وصلود2ن وكربيائهن 

وعفتهن. 
وكلا انترت الز2راء وغللا الكفر وأحزابه يف ذلك 
العر 2ا 2ي تغللهم من آديد بأولئك النسو2 اللواتي 
تلعن نهجه2ا واقتفني أثر22ا، فكن نع2م الفاطليات 
وك2ن مثاالً لكل املؤمن2ات يف ُكّل زمان، فهؤالء 2ن من 
يهابهن العدو ويخىش أن تكون ُكّل النس2اء فاطليات 
فال يلكن أن تهز1 أمة تنجب أبناء2ا نساٌء عىل ُجَطى 

الز2راء يرسن وبنهجها يتلسكن. 
لذل2ك س2عوا ملح2و الس2يد2 فاطل2ة م2ن حياتن2ا 
ومنا2جن2ا وكتلنا وثقافتنا ول2و كان بيد2م أن يعلوا 
أبصارنا ويصلوا آذاننا عن س2لاع س2ريتها ومناقلها 
وحياته2ا املليئة بالعرب والدرو0 لفعلوا لكن يأبى الله 

إال أن يتم نوَره ولوكره املعتدون الظاملون. 
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ثقافية 

 )اهلل وحده(.. ال يــمـكـن أن يـتـغـريَّ أو يـتـبـدَّل 
ألن كـمـالـه هـو الـكمـال الـمطلق 

يطالُعن2ا الش2هيُد القائ2ُد س2ال1ُ الله 
علي2ه 222 كعادت2ه 222 يف مح2ارض2 22 
ملزم2ة 222 ]معرفة الله 222 عظلة الله 
22 ال2در0 الثام2ن[ بلواضيع ش2ديد2 
األ2لي2ة، تربطنا بالل2ه، وتش2دنا إليه، 
وتعرفن2ا به كل2ا أراد الله لنا أن نعرف.. 
ويف 22ذا التقرير الصحفي س2نتناول ما 
2ِهيُْد الَقاِئُد -َس2اَل1ُ الله  تح2دث عنه الشَّ
َعَلي2ِْه- كل2ا 22و مرت2ب يف املحارض2.. 
حي2ث ابتدأ2ا برشح بع2ض من صفاته 

الله تعاىل كامتي:22

أوالً: }ُهَو اْلَحيُّ ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو{:ــ
أوضح -َس2اَل1ُ الل2ه َعَليِْه- ب2أن الله 
( ال يلوت، موآ2ود وحارض معنا  )ح2يٌّ
يف ُكّل أم2ور حياتن2ا، ش2ا2داً ع2ىل ُكّل 
ترفاتن2ا، كل2ا ق2ال س2لحانه: ]أولم 
يك2ف برب2ك أنه ع2ىل ُكّل يشء ش2هيد[، 
حيث قال: ]ُكّل ما س2وى الله س2يفنى، 
وكل ما س2وى الله ناق2ص وضعيف. إذاً 
فلن 2و ال2ذي يجب عيلّ أن ألتجئ إليه, 
وأدع2وه وأثن2ي علي2ه وأثق ب2ه؟ الله أ1 
شخص آجر؟ الله أ1 مطلع من مطامع 
الدنيا؟ الله أ1 2وى نفي وش2هواتها؟ 
أنا سأقول: ) 2و (، سأرآع إىل الله؛ ألنه 
م2ن؟ }2َُو اْلَحيُّ ال إَِلَه إاِلَّ 2َُو{ 2و الحي 
الدائ2م اللق2اء الذي ال يفن2ى، و2و اإلله 
الذي ال إله غريه، فهو من يجب أن أدعوه 
مخلص2اً له يف دعائ2ي، من ألتج2ئ إليه 
مخلصاً ل2ه يف التجائي إلي2ه، من أتوكل 
عليه منقطعاً يف توكيل عليه، من أثق به 
معرضاً عن ُكّل م2ن ليس يف جطه وعىل 
رصاطه. و22و أيضاً من يج2ب أن أثني 
عليه؛ لكلاله س2لحانه وتعاىل، ولعظيم 
إحس2انه إيلّ، ولس2وابغ نعله عيلّ.. إنه 
إله رحيم، إله عظيم اإلحسان، إله يسلغ 
نعله عىل علاده، عل2اده الذين أنا واحد 
منه2م، وأنا َم2ن أََعَلُم ب2أن نعله عيلّ ال 
أس2تطيع أن2ا وال غ2ريي أن يحصيه2ا. 
وكلا قلنا يف سؤال سابق أثناء در0 من 
ال2درو0: من الذي يس2تطيع أن يحيص 

نعم الله عليه؟[. 

ثانياً: }َوُهَو اْلَقاِهُر َفْوَق ِعَباِدِه{:ــ
وأكد -َس2اَل1ُ الل2ه َعَلي2ِْه- أال أحد من 
وس2الطينها،  ملوكه2ا،  األرض،  أ22ل 
ملك2ن أن نق2ارن ب2ني آربوت2ه، وبني 
آ2ربوت الله آل وعال، حيث قال: ]فلن 
الذي يس2تطيع أن يغالب الله؟ من الذي 
يستطيع أن يقهر أولياء الله املعتصلني 

ب2ه, واملتوكل2ني علي2ه والواثق2ني به؟. 
و2و ال2ذي قال يف كتابه الكري2م: }َكتََب 
الل2َُّه أَلَْغِلل2َنَّ أَن2َا َوُرُس2يِل إِنَّ الل2ََّه َقِويٌّ 
َعِزيٌز{ )املجادلة:21( }إِنَّا َلنَنُْرُ ُرُسَلنَا 
نْيَا َويَْو1َ يَُقو1ُ  َوالَِّذي2َن آَمنُوا يِف اْلَحيَا2ِ الدُّ
اأْلَْشَهاُد{ )غافر:51( من الذي يستطيع 
أن يق2ف أمام2ه فيح2ول بين2ه وبني أن 
يِفَي بوعده لللؤمنني الصادقني عن2دما 
ُه إِنَّ  نَّ اللَُّه َم2ْن يَنُْرُ يقول: }َوَليَن2ُْرَ
اللََّه َلَق2ِويٌّ َعِزيٌز{)الح2ج: من امية20( 
َويُثَل2ِّْا  ُك2ْم  يَنُْرْ الل2ََّه  وا  تَن2ُْرُ }إِْن 

أَْقَداَمُكْم{[. 

ثالثاً: }َوُهَو اْلَحِكيُم اْلَخِبرُي{:ــ
ِهيُْد الَقاِئُد  ويف ذات السياق أوضح الشَّ
-َساَل1ُ الله َعَليِْه- معنى الحكيم الخلري، 
حي2ث ق2ال: ]و22و الحكي2م يف أفعاله، 
الحكي2م يف تدبريه، أعلاله ال عش2وائية 
فيه2ا، وال آهالة فيها، الخلري بش2ئون 
عل2اده، الخل2ري بأعلال عل2اده، الخلري 
كيف يقهر م2ن تلرد عليه، الخلري كيف 
ينر من ن2ره، الخل2ري يف كيف يفي 

بوعده ملن وثق به وتوكل عليه[. 

مهما كان البشر حكماء.. ال بد من 
أخطاء يف تصرفاتهم:ــ

2ِهيُْد الَقاِئ2ُد -َس2اَل1ُ الله  ورضب الشَّ
َعَلي2ِْه- أمثل2ة ع2ن أجط2اء يق2ع فيها 
م2ن يظنون أنفس2هم قد بلغ2وا منتهى 

الحكلة والدق2ة يف ُكّل يشء، حيث قال: 
أفغانس2تان,  دجل2ا  عندم2ا  ]أمري2كا 
ووقفا مع أح2زاب التحالف الش2لايل، 
التي كان2ا معارضة لحركة طاللان كم 
حص2ل م2ن أجطاء م2ن ِقل2َل الطائرات 
ورضب2ا  مدن2اً،  فرضب2ا  األمريكي2ة 
مناط2ق 2ي تابع2ة ألح2زاب املعارضة، 
فحصل قتىل كث2ري يف مناطق 2ي تابعة 
ألحزاب املعارضة الذين 2م تولوا أمريكا، 
وأمريكا وقفا معهم، ال أحد مهلا كان 
ناصحاً مع2ك إذَا ما توليته وابتعدت عن 
الل2ه س2لحانه وتع2اىل يلك2ن أن يكون 
جل2رياً يف كيف يقف مع2ك. بل نجد كيف 
أن أمريكا نفسها كم من الزعلاء آنّدوا 
أنفس2هم لخدمته2ا, وقض2وا أعلار2م 
يف العلال2ة لها، ويف تنفي2ذ ُمَخّططاتها، 
ويف األج2ري يف وقا الش2د2، ووقا ثور2 
ش2عوبهم عليهم ترتكهم وتتخىل عنهم، 

وأحياناً تتخىل عنهم قلل ذلك[.. 

رابعاً: }َلُه اْلَحْمُد يِف اأْلُوىَل 
َواآْلِخَرِة{:ــ

واس2تلر -َس2اَل1ُ الله َعَليِْه- يف تناول 
بعض م2ن أس2لاء الله تع2اىل وصفاته 
لكي يغر0 يف قلوبنا حله وتوليه، حيث 
قال و22و يرشح 2ذه الصف2ة العظيلة 
لله: ]2و م2ن ل2ه الثناء، م2ن ل2ه املجد 
يف الدني2ا يف 22ذا العال2م ويف امجر2، 2و 
املق2د0، واملن 2زه ع2ن ُكّل نق2ص، وعن 

ُكّل قلي2ح، وعن ُكّل عيب يف 22ذه الدنيا 
ويف امج2ر2. والدني2ا وامج2ر2 عاَلل2ان 
اإلنَْس2ان ال بد أن يل2ي فيهلا، نحن يف 
22ذه الدنيا يف عال2م األوىل، وال بد أن نَِفَد 
ونتح2ّرك آليعاً إىل عال2م امجر2.. فلن 
22و 2ناك امللك يف اليو1 امجر؟ أليس 2و 
الله س2لحانه وتعاىل, فه2و 2ناك من له 
امللك وحده، ال أحد يس2تطيع أن يترف 
يف ش2ئون علاده يف اليو1 امجر. و2و 2و 
س2لحانه وتعاىل املستحق للحلد والثناء 
واملج2د يف الدنيا ويف امجر2، و2و 2و من 
ال يلكن أن يتنكر لك، فإذا ما وعدك 2نا 
يف الدني2ا فقد يخلف يف امج2ر2. ال.. 2و 
من س2تكون رحلته بك يف امجر2 أعظم 

وأعظم[. 

خامساً: }َوَلُه اْلُحْكُم{:ــ
وبنيَّ -َس2اَل1ُ الل2ه َعَليِْه- ب2أن القول 
األول واألج2ري يف الدنيا وامج2ر2 2و لله 
وح2ده، وإليه ترآع األم2ور، حيث قال: 
]22و من ل22ه الحكم 2ن2ا يف الدنيا, وله 
الحك2م يف امج2ر2 أيض2اً, ل2ه الحك2م يف 
امج2ر2 يف يو1 الفصل، ال أحد يس2تطيع 
أن يش2فع ألح2د إال بإذن2ه، وملن ارتىض 
من عل2اده، ُكّل عل2اده يقفون صامتني 
بني يديه فال تسلع إال 2لساً }َوَجَشَعِا 
اأْلَْصَواُت ِللرَّْحَلِن َفال تَْس2َلُع إاِلَّ 2َْلساً{

)ط2ه: م2ن امي2ة 108( ُكّل أولئك الذين 
كانوا يتجربون يف 2ذه الدنيا, ويطلقون 

العلارات القاسية ضد املستضعفني من 
عل2اد الله، 22م َمن س2يقفون أذالء بني 
يدي َم2ن أنا تتواله، 2م من س2تضحك 
منه2م, وتس2خر منه2م يف امج2ر2 كلا 
س2خروا من2ك يف الدني2ا, وكل2ا كان2وا 
يضحكون علي2ك يف الدنيا }َفاْليَْو1َ الَِّذيَن 
2اِر يَْضَحُكوَن َعىَل اأْلََراِئِك  آَمنُواْ ِمَن اْلُكفَّ

يَنُظُروَن{[. 

سادساً: }َقْوُلُه اْلَحقُّ َوَلُه امْلُْلُك{:ــ
أم2ا بالنس2لة لهذه الصف2ة العظيلة 
2ِهيُْد الَقاِئُد -َساَل1ُ الله  فقد رشحها الشَّ
َعَلي2ِْه-، حيث قال: ]قول2ه الحق الذي ال 
يتخلف، قوله الحق ال2ذي ال يلكن ألحد 
أن يف2رض عليه أن يتخلف عن قوله، أَْو 
يح2ول بينه وبني تنفيذ قوله، ومعنى أن 
قول2ه الحق: 22و الواقع الثاب2ا الذي ال 
يتخل2ف، و2و الحق ال2ذي ال باطل فيه، 
وِر َعاِلُم  وال ضالل فيه}يَْو1َ يُنَْفُخ يِف الصُّ
2َهاَد2ِ َو22َُو اْلَحِكيُم اْلَخِلريُ{  اْلَغيِْب َوالشَّ
األنع2ا73:1 ل2ه امللك يف الدني2ا, وله امللك 
يف يو1 ينفخ يف الص2ور, يف يو1 القيامة، 
2و عالم الغيب والشهاد2، و2و الحكيم 

الخلري[. 

َماَواِت  سابعاً: }َبِديُع السَّ
َواأْلَْرِض{:ــ

يف  َعَلي2ِْه-  الل2ه  -َس2اَل1ُ  واسرتس2ل 
رسد صف2ات الل2ه، لتتع2زز يف نفوس2نا 
عظلته سلحانه، فنكون كلا أراد لنا أن 
نكون، ونف2وز بالجنة وننجو من عذاب 
الن2ار، حي2ث قال يف رشح 22ذه الصفة: 
]ملتدعهل2ا، أي 22و ل2م يخلقهلا عىل 
ُمَخّط2ط قد1 ل2ه من آه2ة أُْج2َرى، أَْو 
عللهلا ع2ىل مثال عللته آه2ة أُْجَرى، 
22و م2ن ابتدعهل2ا، 2و م2ن أوآد2لا 
من حال2ة العد1 عىل غري مث2ال احتذاه. 
}أَن2َّى يَُكوُن َلُه َوَلٌد َوَل2ْم تَُكْن َلُه َصاِحلٌَة 
ٍء َعِليٌم{  ٍء َو22َُو ِب2ُكلِّ يَشْ َوَجَل2َق ُكلَّ يَشْ
أدع2و  الذي2ن  فأولئ2ك  )األنع2ا101:1( 
ل2ه ول2داً, أَْو آعلوا أنفس2هم أبن2اء له, 
اليه2ود والنصارى، اليه2ود قالوا: عزير 
ابن الل2ه، والنصارى قالوا: املس2يح ابن 
الله، الله كّفر2م بأقوالهم 2ذه, وس2خر 
منه2م: }أَنَّى يَُكوُن َل2ُه َوَلٌد{ كيف يلكن 
أن يك2ون له ولد }َوَلْم تَُك2ْن َلُه َصاِحلٌَة{ 
ليس له زوآة، 2و ليس بحاآة إىل ولد، 
22و بدي2ع الس2لوات واألرض، 2و من 
ال يلك2ن أن يل2د أَْو أن يك2ون مولوداً, ال 

يلكن إطالقاً[. 

اإلنَْسان إذَا لم ينتبه لنفسه من البداية ال يتوقع بأنه ربما 
يف مرحلة أُْخَرى س�يهتدي أَْو ربما شخص آخر سيهتدي به 
أَْو.. من األش�ياء هذه، متى ما ضل اإلنَْسان فقد تأتي أشياء 
جديدة وفيه�ا هدى له ال يتقبل، يأتي ه�داة آخرون ال يعد 

يتقبل. ]سور2 اللقر2 الدر0 الخامس ص:17[
أحيان�اً بعد البين�ات الكافية، بعد الوض�وح الكايف، بعد 
البالغ املبني، وال يستجيب الناس، يطبع عىل قلوبهم، وعندما 
يطبع عىل قلوبهم فال يأتي بعدها إال نهاية س�يئة. ]سور2 

األعراف الدر0 السابع والعرشون ص:23[ 
م�ن اآلثار الس�يئة التي تكون عند الناس س�واء أفراد أَْو 

مجتم�ع أَْو أم�ة بكلها، إذَا ما هناك اس�تجابة لله س�بحانه 
وتعاىل، وعم�ل بهديه، وتفاعل مع ما يُْه�َدْوَن إليه، فيكون 
البدي�ل قس�وة يف القلوب، تقس�وا متى ما قس�ا القلب فإنه 
ال يعد يتأثر باملواعظ، وال يس�تجيب، وتكون قس�وة القلب 
ينت�ج عنها هذه الترصف�ات الخاطئة، وتالحظ كيف هي يف 
األخر أشياء رهيبة جداً. ]سور2 اللقر2 الدر0 الخامس 

ص:6[ 
توط�ني النف�س ع�ىل االس�تجابة لل�ه، وعمل اإلنَْس�ان، 
واهتمام�ه بأن يعرف الله معرفة واس�عة قضية أساس�ية 
يف أن يكون راش�داً، س�واء أنت كنت عاملاً، أَْو كنت متعلماً، 

أَْو كنت من عامة الناس. ]س2ور2 اللقر2 الدر0 التاسع 
ص:5[

اإلنَْس�ان قد يدخل يف مواقف باطلة، وقد يس�تجيب ألهل 
الباطل، وقد تعرض عليه إغراءات، وفجأة ما عرفت إال وقد 
استطاع أن يبني له بيتاً، وال عرفت إال وقد اشرتى له سيارة، 
وم�ا تدري إال وقد معه كذا، وما تدري بعد ويرضبه الباري 
رضبة ش�ديدة، يرى نفس�ه كلما كان معه وإذا هو ليس إال 
كمثل من يجمع الفحم حوله؛ ليكون اإلحرتاق كبراً، ليكون 
اإلحرتاق من حوله، احرتاق النار ش�ديد، يلتهب بشكل أشد. 

]سور2 األنعا1 الدر0 الخامس والعرشون ص:3[ 

مقتطفاٌت نورانية
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 الجعفري يؤكد أن اّدعاءات أمريكا بشأن األسلحة الكيميائية تهدف لحماية التنظيمات اإلجرامية

 : متابعات:
يتواَصُل الغضُب الفلسطيني يف الجلعة 
ال22 12 ع2ىل التوايل رفضاً لق2رار الرئيس 
األمريكي بش2أن تهويد الق2د0 واعرتافه 

بها عاصلة لدولة االحتالل اإلرسائييل. 
وأّدت مواآه2اٌت عنيفة أمس بني آالف 
الفلس2طينيني وآنود االحتالل  املحتجني 
اإلرسائي2يل إىل إصابة عدد من املواطنني يف 
مناطق مختلف2ة بالضفة الغربية املحتلة 
وقط2اع غ2ز2، كل2ا أُِصيْب فلس2طينيون 
برص2اص  الق2د1  يف  متوس2طة  بج2راح 

االحتالل رشق جان يونس. 
وآ2اءت املواآهات يف قط2اع غز2 عىل 
الرشيط الحدودي، عقب مسريات جرآا 
بع2د ص2ال2 الجلعة من مس2اآد القطاع 
يف مدينة غز2 وجانيونس، وس2ط حضور 
م2ن فصائل العلل الوطني واإلْس22اَلمي، 
ويشارك الشلان منذ قرار ترامب الصادر 
يف الس2اد0 من ديسلرب العا1 املايض ُكّل 
ي2و1 آلع2ة يف مواآه2ات ع2ىل الرشيط 
الحدودي، حيث س2قط جاللها العديد من 

الشهداء ومئات الجرحى. 
ورغ2م تهديدات االحت2الل الكلري2 لهم 
بعد1 االقرتاب من السياج الفاصل، إال أن 
الش2لان يرون عىل استلرار املواآهات 
األمريك2ي واإلآ2راءات  الق2رار  ورف2ض 

اإلرسائيلية. 

ويف مدينت2ي را1 الله والل2ري2، اندلعا 
الغربي2ة  املزرع2ة  قري2ة  يف  مواآه2ات 
واملدج2ل الش2لايل ملدين2ة الل2ري2 وس2ط 
الضف2ة الغربية املحتل2ة، وأّدى املئات من 
املواطن2ني ص2ال2 الجلع2ة ع2ىل األرايض 
املزرع2ة  قري2ة  يف  باملص2ادر2  امله2دد2 
الغربية )القللية(، س2لقها قيا1 االحتالل 
بتعزيزات م2ن الجنود يف الجل2ال الغربية 

والشلالية قلل صال2 الجلعة. 
وأفاد مصادر محلية باندالع مواآهات 

ب2ني ع2رشات الش2لان وق2وات االحتالل 
الت2ي أطلق2ا واباًل م2ن القناب2ل الغازية 
والرص2اص املطاط2ي، م2ا أّدى إلصاب2ة 

شاب بقنللة غاز يف بطنه. 
ويحاول االحتالل مصادر2 ما يزيد عىل 
ألفي دونم من األرايض الزراعية واألرايض 
املزروع2ة باألش2جار الحرآية من أرايض 

القرية وقرى أ1 صفا وآيليا وكوبر. 
كل2ا اندلع2ا مواآه2ات ع2ىل املدجل 
الشلايل لللري2 بعد توآه عرشات الشلان 

الطري2ق  باعتق2ال  وقاوم2وا  امل2كان  إىل 
ورش2ق قوات االحتالل بالحجار2، بعد أن 
دف2ع بتعزيزات عىل الت2الل املقامة عليها 

مستوطنة »بيا ايل«. 
ودارت مواآه2اٌت بني الش2لان وآنود 
االحت2الل الذي2ن تقدم2وا باتج2اه املدجل 
وأطلق2وا القناب2ل الغازي2ة بكثاف2ة عىل 
الش2لان واس2تهدفوا الصحفيني وطواقم 
الدفاع املدني بالقنابل الصوتية والغازية. 
ش2ابان  املواآه2ات  ج2الل  وأُِصي2ْب 

بالرصاص املطاطي، كلا حاول االحتالل 
اعتقال شلان جالل املواآهات. 

كلا أُِصيْب ع2رشات املواطنني بحاالت 
اجتن2اق بالغ2از املس2يل للدم2وع، أمس 
الجلع2ة، يف نعل2ني غ2رب را1 الل2ه إث2ر 
مواآه2ات ب2ني آي2ش االحت2الل وأ2ايل 

الللد2. 
وقال2ا مص2ادر محلي2ة ل2«وف2ا« إن 
أ2ايل نعلني توآهوا إىل أرايض الللد2 حيث 
آدار الضم والتوس2ع العنري، رافعني 
اإلعالن الفلس2طينية تضامناً مع األسري2 
الطفل2ة عه2د التليلي، واألس2ري2 إرساء 

الجعابيص، وتنديدا بقرار ترمب. 
وأضاف2وا أن ق2وات االحت2الل أطلقا 
واب2الً م2ن قناب2ل الغ2از املس2يل للدموع 
والص2وت اتج2اه املواطن2ني، م2ا أّدى إىل 
إصابة العرشات بح2االت اجتناق، إَضاَفة 
إىل مط2ارد2 املش2اركني يف املس2ري2، األمر 
وارتطام2ه  طف2ل  لس2قوط  أّدى  ال2ذي 
بصخر2 وإصابته برض2وض قوية عولج 

يف امليدان. 
م2ن  ع2دٌد  أُِصي2ْب  الس2ياق  ذات  ويف 
الفلس2طينيني إث2ر قلع ق2وات االحتالل 
ملس2ري2 كفر ق2دو1 األس2لوعية يف مدينة 
قلقيلية ش2لال الضفة الغربي2ة املحتلة، 
كلا اندلعا مواآهات مع قوات االحتالل 
يف ب2اب الزاوي2ة بلدين2ة الخلي2ل آنوب 

الضفة املحتلة. 

الجيش السوري يواصل التقدم يف الغوطة الشرقية ويسيطر على مناطق واسعة
 : متابعات:

يواِصُل الجيُش السوري تحقيَق 
انتصارات2ه حي2ث ن2رش اإلْع22اَل1 
الحرب2ي التاب2ع للجي2ش العرب2ي 
الس2وري، أمس الجلعة، مقاطع 
مصور2 لعللي2ات اقتحا1 الجيش 
التنظيل2ات  ملعاق2ل  الس2وري 
اإلآرامي2ة ع2ىل مداج2ل مناط2ق 
الغوطة الرشقية يف ريف دمش2ق، 

بالقرب من العاصلة السورية. 
وأوضح2ا املقاط2ع املص2ور2 
بس2ط س2يطر2 الجي2ش بش2كل 
ح2وش  منطقت2ي  ع2ىل  كام2ل 
يف  قليل2ات  وح2وش  األش2عري، 
الغوط2ة الرشقية بريف دمش2ق، 
م2ع  عنيف2ة،  مواآه2ات  بع2د 
التنظيلات اإلآرامية التي تسيطر 

عىل مناطق يف الغوطة الرشقية. 
م2ن آان2ب آج2ر أّك2د مندوب 
س2وريا الدائم لدى األم2م املتحد2 
أن  الجعف2ري،  بش2ار  الدكت2ور 
املتح2د2 وحلفائها  الواليات  2دف 

بش2أن  الكاذب2ة  االدع2اءات  م2ن 
لألس2لحة  املزع2و1  االس2تخدا1 
الكيليائية من قلل الجيش العربي 
الس2وري يف الغوط2ة 22و ذريع2ة 
لعرقل2ة تق2د1 الجي2ش وحلاي2ة 

للتنظيلات اإلآرامية. 
وق2ال يف مقابل2ة م2ع وكال2ة 
إن  أم2س:  الروس2ية  س2لوتنيك 
إىل  وآه2ا  الس2ورية  الحكوم2ة 
األم2ن ومنظل2ة حظ2ر  مجل2س 
األسلحة الكيليائية أكثر من 120 

رس2الة تتضلن معلومات موثقة 
حول امتالك املجلوعات اإلآرامية 
املواد الكيليائية قدمتها لها الدول 
الت2ي تدعلها لك2ن األمانة العامة 
تعل2دت تجا22ل 22ذه املعلومات 

املوثقة. 
وأش2ار الجعفري أن النظامني 
الس2عودّي والقط2ري وع2دداً من 
األنظلة الخليجي2ة وكذلك النظا1 
الرتك2ي علل2وا عىل تلوي2ل ودعم 
التنظيل2ات اإلآرامية يف س2ورية 

وإذكاء األزم2ة فيها، كلا س2ّهلوا 
للتنظيل2ات اإلآرامية من امتالك 

املواد الكيليائية السامة. 
من آان2ب اس2تهدفا القوات 
الرتكية أمس بقذيفة حياً س2كنياً 
يف مدين2ة رأ0 الع2ني القريلة من 
الحدود الس2ورية الرتكية يف أقىص 
ش2لال رشق الحس2كة، مل2ا أّدى 
إىل إصاب2ة فتاتني وطفل بإصابات 
بالغ2ة إىل آان2ب بع2ض األرضار 
املادية يف منازل املواطنني بالحي. 

 ويأت2ي اعت2داء ق2وات النظا1 
الرتك2ي ع2ىل مدين2ة رأ0 الع2ني 
املتواص2ل  اس2تهدافها  س2ياق  يف 
للس2ياد2 الس2ورية حي2ث ح2ول 
الس2نوات  أردوغ2ان جالل  نظ2ا1 
املاضية الحدود املشرتكة إىل معابر 
لتهريب عنارص داع2ش والقاعد2 
ويشن منذ ال2 20 من يناير املايض 
عدواناً 2لجياً عىل منطقة عفرين 
تس2لب باستش2هاد وآرح مئات 
املدنيني وإلحاق دمار كلري باملنازل 

واللنى التحتية واملناطق األثرية. 

السعودية وإسرائيل يتبادالن 
الرسائل حول »صفقة القرن« 

عرب املخابرات املصرية
 : متابعات:

كش2فا صحيفُة »إرسائي2ل اليو1« العربي2ة، النقاَب أمس عن تنس2يق 
مش2رتك بني الس2عوديّة والدولة العربي2ة حول آللة ملف2ات إقليلية؛ من 

بينها إيران والقضية الفلسطينية. 
ونقل2ا الصحيف2ة عن مصدر مري لم تكش2ف عن 2ويت2ه، قوله إن 
الري2اض وتل أبيب تلادلتا رس2ائَل ثنائية بهذا الش2أن عن طريق وس2اطة 
مرية ج2الل الزيار2 األجري2 التي قا1 بها ويل العهد الس2عودّي محلد بن 

سللان إىل القا2ر2. 
وأوض2ح املصدر، أن عللية تلادل الرس2ائل تلا م2ن جالل مصدر رفيع 
املس2توى يف أآه2ز2 املخاب2رات املري2ة، نافي2ًا عقد لق2اءات ملارش2 بني 

محافل »إرسائيلية« وسعوديّة، جالل زيار2 بن سللان للقا2ر2. 
وح2ول فح2وى ومواضيع تلك الرس2ائل، ب2نّي املصدر ذات2ه أنها تعلقا 
بامللف اإليراني وجطة السال1 اإلقليلية التي تللور2ا إَداَر2 الرئيس األمريكي 

دونالد ترمب )يف إشار2 إىل صفقة القرن(. 
وأش2ارت الصحيف2ة العربي2ة يف عدد2ا الصادر أمس، إىل أن بن س2للان 
ونتنيا2و واملندوب الس2عودّي يف الجامعة العربية أطلقوا مواقَف متشابهة 
حول الخوف ملا وصفوه ب2 »التهديد اإليراني« يف الرشق األوسط، و2و »ما 

يدل عىل مستوى التنسيق الوثيق بني »إرسائيل« والسعوديّة. 
وأضاف2ا أن »الس2عوديّة والدول العربي2ة )املعتدلة( الت2ي تضم مر، 
األردن، واإلمارات، معنية بتحقي2ق الخطة األمريكية حتى بدون تفا2لات 
متفق عليها مس2لًقا كلا تطلب الس2لطة الفلس2طينية يف را1 الله«، حسب 

الصحيفة. 
وذك2ر املص2در امل2ري أن »إرسائيل رفضا بش2د2 اق2رتاح دول عربية 
اس2تثناء مكانة القد0 من أية جطو2 سياس2ية مس2تقللية، واالستعاضة 
عن ذلك بأن تكون األماكن املقدسة يف الللد2 القديلة أرًضا إقليلية دولية. 

م2ن آانل2ه، ق2ال مص2دٌر يف اللي2ا األبيض »إن مس2ؤولني س2عودينّي 
وإرسائيليني بحثوا يف القا2ر2 جطة ترمب للسال1«. 

ويطل2ق مصطل2ح »صفق2ة القرن« ع2ىل جّط2ة تللور22ا إَداَر2 ترمب، 
لتس2وية ال2راع الفلس2طيني - اإلرسائييل، الذي توقف2ا مفاوضاته منذ 

أبريل 2012. 
ولم تُعلن واش2نطن بشكل رس2لي بعُد عن الصيغة النهائية لخطتها 
املعروف2ة ب22 »صفقة الق2رن«، إال أن تقاري2َر إْع2اَلمية غربي2ة وعربية 
رّسب2ا مالمحها التي تش2لل االعرتاف بإرسائيل دول2ة يهودية والقد0 
املوحد2 عاصلة لها، وضم الكتل االستيطانية الكربى بالضفة إلرسائيل، 
وإعالن قيا1 دولة فلس2طينية منزوعة السالح، وإبقاء السيطر2 األمنية 

إلرسائيل. 

في جمعة الغضب الــ 14 رفضًا لقرار ترامب وتهويد القدس.. 

إصابة العشرات من الفلسطينيني يف مواجهات مع االحتالل بمناطق رام اهلل وغزة وخان يونس

الصني: رسوم ترامب على واردات الصلب واألملنيوم تعترب »هجوماً غاشمًا« على التجارة الدولية
 : متابعات:

وص2ف مس2ؤوٌل تج2اري صين2ي، أم2س 
الجلع2ة، الرس2و1 الجدي2د2 الت2ي أعلنته2ا 
الوالي2ات املتح2د2 ع2ىل واردات األلومني2و1 
والصل2ب بأنها »2جو1 غاش2م« عىل النظا1 

التجاري الدويل متعدد األطراف. 
مكت2ب  مدي2ر  2يج2ون،  وان2ج  وق2ال 
التج2ار2  ب2وزار2  التج2اري  االس2تقصاء 
الصيني2ة، إن الرس2و1 الت2ي أقر22ا الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب ي2و1 الخليس تعترب 

»حلائية تحا مسلى األمن القومي«. 
وأض2اف وان2ج أن األغللي2ة العظل2ى من 
واردات الصل2ب واأللومني2و1 األمريكية 2ي 
منتجات مدنية.  وقال وانج إن سوء استخدا1 
الوالي2ات املتح2د2 للن2د االس2تثناء م2ن أآل 
األمن القومي يعد 2جوًما غاش2لا عىل نظا1 
التج2ار2 متعدد األطراف ال2ذي تلثله منظلة 
التجار2 العاملية، وس2يكون له بالتأكيد تأثري 

جطري عىل نظا1 التجار2 الدويل.
م2ن آانله أعلن وزي2ر االقتصاد الفرني 
برونو لو مري أن فرنسا تأسف إلعالن الرئيس 

االمريك2ي دونال2د ترامب فرض رس2و1 عىل 
واردات الواليات املتحد2 من الصلب واألملنيو1. 
وقال ل2و مري عىل توي2رت إن حرباً تجارية 
ل2ن تُس2فر س2وى ع2ن جارسي2ن، وأضاف 
“س2نقيّم مع رشكائن2ا األوروبي2ني العواقب 

عىل صناعاتنا، والرد الواآب اتخاذه. 
ووّقع الرئيس األمريكي دونالد ترامب أمس 
األول الخليس قرار فرض رس2و1 آلركية من 
%25 و%10 عىل واردات الصلب واألملنيو1 عىل 
التوايل، متجا22الً التحذيرات من حرب تجارية 
عاملية واحتجاآات حلفائه يف أوروبا والداجل. 
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كلمة أخيرة

رؤى ومواقف تحتاج ملراجعة

قال إن اليهود اتجهوا إلى المرأة ليحسسوها بأنها تفقد الكثير من حقوقها
الشهيد القائد: املرأة والرجل كيان واحد تختلف 

أدوارهما يف إطار النهوض باملسؤولية

 محمد عزالدين
م�ن  الكب�رُ  الحج�ُم  ذل�ك 
ترس�انة األفكار والثقافات التي 
تلّقفانها طيل�َة عقود من الزمن 
وأصبح بعُضه�ا بمثابة الحقائق 
واملسّلمات سواء تجاه أنفسنا أَْو 
ع�ن اآلخرين من حولنا أَْو ما هو 

مرتبٌط بالكون عموماً.. 
أن  يحت�اُج  وغ�رُه  ه�ذا  ُكّل 
نُخِضَعه للمراجعة والغربلة؛ ألنه 
مخال�ف لحقائ�ق منطقي�ة من 
جه�ة، ومن جهة أخرى تصادمه 
م�ع نواميس كونية، حيث أثبتت مختل�ف األحداث أننا لم نكن 

موفقني يف رؤًى ومواقَف كانت نتائجها الفشل والتهلُكة. 
إذن.. إذا كن�ا حريص�ني ع�ىل االرتق�اء عىل مس�توى الفرد 
واملجم�وع ف�ا ب�د م�ن تنقي�ة مخزونن�ا املع�ريف م�ن الرؤى 
والتصورات التي حالت بيننا وبني النهوض فيما مىض وستظل 

كذلك أمام أي مستقبل أفضل ننشده. 
يبق�ى فق�ط أن أية خط�وات تصحيحية يف بع�ض القضايا 

الشائكة ينبغي أن تكوَن وفق منهجية سليمة حتى ال 

 :  عرض/ نوح جالس:
تح�دث الش�هيُد القائ�ُد الس�يُد حس�ني بدرالدي�ن 
الحوثي، يف الدرس الس�ابع عرش من دروس رمضان، 
ع�ن طبيع�ة العاق�ة بني الرج�ل واملرأة م�ن املنظور 
القرآني, وفنّد ما لدى اآلخرين من ثقافات ومعتقدات 

حول هذه العاقة. 
فعن الوحدة التي أودعها الله س�بحانه وتعاىل بني 
الرج�ل وامل�رأة قال الش�هيد القائُد إن “الله س�بحانه 
وتع�اىل يف أكث�ر م�ن آي�ة ذكر الوح�دة القائم�ة فيما 
ب�ني الرج�ل واملرأة: أنهم م�ن نفس واح�دة وهذا من 
حكمة الله س�بحانه وتعاىل يخل�ق آدم أوالً، ثم يخلق 
منه ح�واء زوجته، لم تخلق بطريق�ة أخرى مثاً: أن 
يخلقها هناك كما خلق آدم من طني من صلصال، فإذا 
س�ّويتها ونفخت فيها من روح�ي، ال يوجد، خلق آدم 
ثم جع�ل منه زوجته، العبارة ه�ذه توحي ليس فقط 
أنه جعل من جنس�ه، من�ه فعاً؛ ألنه لي�س هناك أي 
معلوم�ات أخرى ب�أن حواء خلق�ت لوحدها بطريقة 
أخرى أب�داً، بل خلق منها زوجه�ا، جعل منها زوجها 

أي: جعل من هذه النفس التي هي آدم زوجها«. 
كما أوضح الش�هيد القائ�د، أن هذه الوحدَة جاءت 
من ب�اب وحدة املس�ؤولية وحمل نف�س املهمة التي 
أوكله�ا الل�ه تعاىل لإلنس�ان, حي�ث ق�ال: »الله جعل 
الرجل س�كناً للمرأة وجعل املرأة سكناً للرجل، جعلها 
لباس�اً للرجل وجعل الرجل لباساً لها: }ُهنَّ ِلبَاٌس َلُكْم 
{)البقرة: من اآلي�ة 187(، مهمتهم  َوأَنْتُْم ِلبَ�اٌس َلُهنَّ
األساس�ية هي كلها هي مهم�ة واحدة:}إِنِّي َجاِعٌل يِف 
اأْلَْرِض َخِليَف�ًة{ )البقرة: من اآلي�ة30( أليس الله قال 

هكذا يف القرآن الكريم؟«. 
ويف التأكيد عىل وحدة التَحّرك واملس�ؤولية، أضاف 
الش�هيد القائ�د »دورهم، مس�ئوليتهم يف هذه األرض 
واح�دة، مهمته�م واحدة، ه�ذا اإلنس�ان � ولهذا جاء 
يف القرآن الخط�اُب بلفظ ناس: }يا أيه�ا الناس{، }يا 
أيها الناس{، هي تش�مل الرجل وامل�رأة بعبارة واحدة 
اس�مهم: ناس، كلهم اس�مهم: بنو آدم، � مس�ئولية 
واحدة، ومهمة واحدة اآلثار الطيبة أَْو النتائج السيئة 
كله�ا تأتي واح�دة ال تتصور بأنه باإلم�كان أن يكون 

الرجل يعيش يف ظل وضعية صحيحة إال وتكون املرأة 
كمثل�ه، أَْو أن يك�ون يف وضعي�ة مضطهدة س�تكون 

املرأة كمثله يف مسرة الحياة«. 
 وفنّد الش�هيد القائد ما رّوجت له بعض الثقافات 
من مزاعَم فحواها أن الرجل قد يأخذ وضعية مستقلة 
ع�ن املرأة يف ه�ذه الحياة, مش�راً إىل أن االختاَف هو 
فق�ط يف األدوار الت�ي س�يقومان به�ا يف إط�ار ه�ذه 
املسؤولية: »ال تستطيع أن تتصور أنه يمكن أن يكون 
للرج�ل وضعية مس�تقلة عن امل�رأة أَْو للمرأة وضعية 
مس�تقلة عن الرجل يف مس�رة الحياة ع�ىل اإلطاق، 
كلها مس�رة واحدة، وكلهم كيان واحد، تختلف فقط 
األدوار يف إط�ار النه�وض به�ذه املس�ئولية التي هي 
ملقاة عىل بني آدم بش�كل ع�ام، تختلف األدوار ليس 
فق�ط فيم�ا بني الرج�ل واملرأة ب�ل فيما ب�ني الرجال 
أنفس�هم وفيما بني النساء أنفسهن وكلمة: }َخِليَفًة{ 
يظه�ر من خالها أنها مس�ئولية، إذاً فالدور الرئييس 
لإلنس�ان بش�قيه أَْو بُجزأيه فعاً املرتابط�ني: الرجل 
واملرأة هي ماذا؟ مسئولية بكل ما تعنيه الكلمة أوسع 
حتى من مسألة النظام اإلداري أَْو املؤسسات اإلدارية 
ألي�ة دولة من ال�دول، الحياة بكلها مس�ئولية، املهام 

بكلها تسمى: مسئوليات«. 
كم�ا تط�رق الش�هيد القائ�د إىل رضورة محارب�ة 
األس�لوب الخاط�ئ ال�ذي اتجه إلي�ه الن�اس وحّولوا 
فيه مس�مى املس�ؤولية املش�رتكة بني الرج�ل واملرأة 
إىل اس�م »حق�وق«, بحي�ث تفق�د املرأة مس�ؤوليتها 
يف أي دور م�ن أدوار القي�ام بهذه املهم�ة التي أوكلها 
الله تعاىل عىل الجنس�ني, مش�راً إىل أن اليهوَد تعمدوا 
هذا النه�ج: »كانت الغلطة الكب�رة عندما اتّجهوا إىل 
املرأة، اليهود اتجهوا إىل املرأة ليحسس�وها بأنها تفقد 
الكثر من حقوقها وأطلقوا عىل ُكّل هذه املس�ئوليات 
اسم: حقوق، الوظيفة العامة، األعمال اإلدارية، كلها 
س�ّموها حقوقاً، رئيس، رئيس وزراء، أَْو وزير معنّي، 
أَْو وكي�ل وزارة أَْو مدي�ر أَْو نائ�ب أَْو أي يشء من هذه 
س�ّموها حقوقاً، وه�ذه غلطٌة كبرٌة هذه ال تس�مى: 
حقوقاً، هذه تس�مى: مس�ئوليات، واملس�ئولية عادة 
يج�ب عىل الرجل وامل�رأة َجميعاً أن يعملوا من أجل أن 

تكون املسئوليات يف املؤهلني لها. 

فلسطني والوطن املخيم 

محمد ناجي أحمد
الدراس�ية  النص�وص  يف 
للمرحلة الثانوية يف فرنسا، التي 
ُطِبعت بني عام 1979م، واستمر 
ن�ص  1986م  بع�د  تدريُس�ها 
عنوانه »أجمل مس�كن يف املخيم 
»وهو نص يتناول مخيم لاجئني 
الفلس�طينيني، يقع عىل الحدود 

السورية. 
وش�ادية  س�امي  الزوج�ان: 
فلس�طني  بلدهم�ا  ينس�يان 
كموطن لآلباء، وينشغان يف بناء 
»كوخهم�ا« بحس�ب م�ا تورده 
الدكت�ورة مارلني نرص يف كتابها 
يف  واإلْس��َام  الع�رب  »ص�ورة 
الكتب الفرنسية، لكي يبقى هذا 
الكوُخ وطناً لكل األزمنة القادمة 

بدياً عن فلسطني. 
الزوج�ان يف النص ال يكتفيان 
بإبداء س�عادتهما الستقرارهما 
ولكنهم�ا  املخي�م،  يف  »لألب�د« 
يبديان أَيْضاً زهوهما المتاكهما 
»أجمل مس�كن يف املخيم« املخيم 
ال�ذي أريد له يف الن�ص أن يكون 

بدياً للوطن الفلسطيني. 
الش�تات حني يص�ر وطناً يف 
الكت�ب املدرس�ية الفرنس�ية، يف 
تحيّ�ز واصطف�اف م�ع الكي�ان 

الصهيوني املحتل لفلسطني. 
فلسطني التي اختارها الغرُب 
العنرصي�ة م�ع  ح�اً ملش�كلته 
اليه�ود، ورأس حرب�ة متقدم�ة 

ألطماعه االمربيالية!
أَْصبَح�ت القضيُة لدى قاطني 
الفلس�طينية، بحسب  املخيمات 
الفرنس�ية  الدراس�ية  النصوص 
»تحس�ني  الثانوي�ة  للمرحل�ة 
ظ�روف الحي�اة الصعب�ة الت�ي 

يعيشونها يف املخيمات«. 
ل »الن�ص« رصاع الوجود  حوَّ
مع الكيان الصهيوني، واألطماع 
رصاع  إىل  املنطق�ة  يف  الغربي�ة 
ح�دود، أَْو الوط�ن الخيمة بديا 
عن الوط�ن الوجودي بجغرافيته 

وتأريخه، وحضارته. 
أجي�ال  رصاع  إىل  وحول�ه 
ع�ن س�بل العي�ش يف املخيمات، 

وتحسني املسكن والحياة فيها. 
ذات التحريف للرصاع 

امل���رأة اليمني���ة املس���لمة ش���اهدةٌ عل���ى 
مظلومية شعبها وشاهدة على زيف وخداع 
الغرب فيما يّدعيه عن حقوق املرأة وحقوق 

الطفل.
                                السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي   

القائد الشجاع الواثق بربه
عبود أبو لحوم:

املس�رة  قائ�ُد  تميّ�ز  لق�د 
املجاه�د/  العال�م  القرآني�ة 
بممارس�ته  الحوثي  عبداملل�ك 
الجريئة والنزيهة للنقد الذاتي؛ 
تعب�راً منه ع�ن الثقة باملنهج 
القرآني والحرص عىل التطوير 
إيمان�ه  م�ن  املنطل�ق  الدائ�م 
ومواقفه الثورية فالذي يلتقي 
به ياحظ بوض�وح كامل.. إن 
ممارس�ة النق�د الذاتي س�مة 
وكان�ت  لش�خصيته،  ممي�زة 

من أه�م عوامل إنق�اذ املس�رة القرآنية من 
أمراض الجم�ود املذهبي والتعّصب واالنغاق 

واملكابرة ومجانَبة الحقائق. 
وم�ن الصف�ات املميزة لفك�ره، كاَن دوماً 
التمس�ك بالثقة بالله مع االستقامة والروح 
العلمي�ة املوضوعي�ة ورف�ض األس�اليب أال 
أخاقي�ة يف العاقات ب�ني الوس�ائل والغاية 

والتعامل مع الخصوم. 
ومن صفاته التمس�ك باملقاييس اإليمانية 
ضمن إط�ار الفضائ�ل يف التَح�ّرك الجهادي 
وع�دم االستس�ام إىل منط�ق التربي�ر وعدم 
جدوى أي نجاح ال يس�تند عىل القيم ورفضه 
الدائ�م ملنط�ق الحس�ابات ال�ا ثوري�ة والا 

أخاقي�ة القائمة ع�ىل املقاييس السياس�ية 
التي تعمل باملوازنة بني الربح والخسارة. 

ُكلُّ ه�ذه الصف�ات واملزاي�ا 
كان�ت من دواف�ع حرصه عىل 
تقييم مسار مكون أنصار الله 
وتقويم�ه وُجرأت�ه يف التصدي 
الضع�ف واإلخاص يف  ملواطن 
تقييم األخط�اء التي هي جزٌء 
طبيع�يٌّ م�ن العم�ل الث�وري 

الجهادي. 
النظ�رة  له�ذه  كان  لق�د   
الواعي�ة  البن�اءة  النقدي�ة 
والحكيم�ة دوٌر مثم�ر وفاعل 
املجاهدي�ن،  وع�ي  تكوي�ن  يف 
فجعلتهم يف موضع اليقظة الدائمة والحركة 
الذهني�ة والُقدرة عىل املقارن�ة والتفريق بني 
الح�ق والباط�ل وتنام�ي ش�عور البحث عن 
الحقائ�ق وس�اعدت يف القدرة عىل اكتش�اف 
التزوير لألفكار واملواقف، وجعلت املجاهدين 
يف تن�اٍم إيماني جهادي يجم�ع بني التواضع 
وُح�ّب الحقيقة والحق والع�دل والطموح يف 
استكمال س�د النواقص ومواجهة االنحراف 

والظلم والطغيان. 
لهذا سار سائداً يف ثقافة أنصار الله 


