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البحري الــعــدو  تــفــوق  تكسر  استثنائية  بــقــوة  املــنــدب  وبـــاب  األمحـــر  البحر  يف  ردع  ملــعــادلــة  جهوزيتها  تعلن  البحريصنعاء  الــعــدو  تــفــوق  تكسر  استثنائية  بــقــوة  املــنــدب  وبـــاب  األمحـــر  البحر  يف  ردع  ملــعــادلــة  جهوزيتها  تعلن  صنعاء 

الضبة مــن  واقــتــربــت  االســتــجــابــة  رفــضــت  املـــغـــادرة..  على  نفطية  سفينة  الضبةإجــبــار  مــن  واقــتــربــت  االســتــجــابــة  رفــضــت  املـــغـــادرة..  على  نفطية  سفينة  إجــبــار 
الـــــــقـــــــوات املــــســــلــــحــــة: رصــــــدنــــــا إجــــــــــــــــراءات الــــــعــــــدو املــــــخــــــادعــــــة وتــــعــــامــــلــــنــــا مــعــهــاالـــــــقـــــــوات املــــســــلــــحــــة: رصــــــدنــــــا إجــــــــــــــــراءات الــــــعــــــدو املــــــخــــــادعــــــة وتــــعــــامــــلــــنــــا مــعــهــا

املوظفني  كــل  مــرتــبــات  وتغطية  لليمنيني  تصبح  حــىت  الــســيــاديــة  الــثــروة  املوظفني حنــمــي  كــل  مــرتــبــات  وتغطية  لليمنيني  تصبح  حــىت  الــســيــاديــة  الــثــروة  حنــمــي 

علينا الــتــزامــات  وال  تــداعــيــاتــه  تتحملون   مــعــاد قـــراركـــم  الـــــدويل:  الــنــقــد  لــرئــيــســة  الـــراعـــي 


 
الـــــــــقـــــــــادري: قـــــــــــــادرون عــــلــــى فــــــــرض الـــــســـــيـــــادة ومحــــايــــة الـــــــــقـــــــــادري: قـــــــــــــادرون عــــلــــى فــــــــرض الـــــســـــيـــــادة ومحــــايــــة 
الـــيـــمـــنـــيـــة املـــــــيـــــــاه  يف  ـــــــــور  أي  مـــــــن  فــــــــحــــــــذارِ  الـــيـــمـــنـــيـــةاملـــــــالحـــــــة  املـــــــيـــــــاه  يف  ـــــــــور  أي  مـــــــن  فــــــــحــــــــذارِ  املـــــــالحـــــــة 
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حّثد سطى اقعامام بالاعسغئ والاصغغط والاثرغإ بما غضفض تتسغظ أداء المآّجسات وضعادرعا:

ئ بالةمععرغئ الغمظغئ: شغ رجالٍئ وّجععا تظثغثًا بمظح المرتِجصئ تصعق الستإ الثولغئ الَثاخَّ

شغ طآتمر ختفغ ظزماه أطام طضاإ افطط الماتثة بخظساء:

الرئغج املحاط: غةُإ تظفغُث طثّوظئ السطعك 
العظغفغ يف العاصع السمطغ لاظزغط السقصات 

اإلدارغئ وتتسني افداء املآّجسغ

رئغُج طةطج الظعاب غثاذُإ رئغسَئ خظثوق الظصث الثولغ: صراُرضط غُري طسآول 
ولظ ظاتمض أغئ الاجاطات وتاتمطعن الاثاسغاِت الضاربغئ

الةالغاُت افشرغصغئ تطالُإ باتصغص دولغ يف جرائط الظزام السسعدّي وتظّثد بالخمئ افطمغ

 : خظساء
وأّكـد الرئيُس املشري الركن مهدي محمد 
املشـاط، عىل أهميِّة إنزال مدونة السلوك إىل 
الواقع وتنفيذها عمليٍّا لتشكل أرضية صلبة 
لتنظيـم العالقـات اإلدارية وتحسـني األداء 
املؤّسـيس ومخرجات عمل كافة املؤّسسات 

والجهات الحكومية. 
وخالل لقائه، أمـس االثنني، يف العاصمة 

صنعـاء وزيـر الخدمـة املدنيـة والتأمينات 
سـليم املغلـس، شـّدد الرئيس املشـاط عىل 
والتقييـم  بالتوعيـة  االهتمـام  رضورة 
والتدريب بما يكفل تحسـني أداء مؤّسسات 
إىل  يـؤدي  بمـا  اإلداري،  واإلصـالح  الدولـة 
تحسني جودة الخدمات املقدمة للمواطنني، 

وتبسيط اإلجراءات. 
ويف اللقاء استعرض وزير الخدمة املدنية 
الربنامـج التنفيـذي املزمن ملدونة السـلوك 

الوظيفـي والـذي يتكون من ثـالث مراحل، 
تتمثل األوىل يف تسـليمها للموظفني، وتتعلق 
املرحلة الثانية بالتهيئة والتوعية والتدريب، 
ليتـم يف املرحلـة الثالثـة التطبيـق العمـيل، 
بحيـث يرافق ُكـّل مرحلة تقييم خاص بها، 
ليكون التقييـم النهائي واألثر بعد تطبيقها 

وذلك وفق معايري ومؤرشات عملية. 
واطلـع الرئيس املشـاط عـىل املقرتحات 

األولية لرتشيد جسم الدولة. 

 : خظساء
حمـل رئيـس مجلـس النـواب يحيـى عـيل الراعـي، 
صنـدوق النقد الدويل املسـؤولية الكاملة عـن التداعيات 
الكارثية الناجمة عـن التواطؤ املدوي للصندوق واملتمثل 
يف موافقتـه عىل تغذية فرع البنك املركزي يف عدن املحتّلة 
ة  بمبلـغ ٣٠٠ مليـون دوالر مـن حقوق السـحب الَخاصَّ
بالجمهوريـة اليمنيـة، منوًِّهـا إىل أن اليمن الـذي تمثله 
صنعـاء لـن يتحمـل أيـة التزامات ملـا يرتتب عليـه هذا 
اإلجراء وغريه من اإلجراءات التي تسمح بهدر أية أصول 
ة بالشعب اليمني أَو تحميله أية أعباء  أَو ممتلكات َخاصَّ

أَو قروض إضافية يف املستقبل. 

ويف يف رسـالة وجهها إىل رئيسة صندوق النقد الدويل، 
كريسـتال جورحيفـا، حـذر رئيس مجلـس النواب من 
تبعات هذا اإلجراء التعسـفي الذي يعد اسـتمراراً لنهب 
أصول وممتلـكات الجمهورية اليمنيـة ويمنح بموجبه 
صالحية الترصف بهذا املبلغ لفرع البنك املركزي -بعدن، 
الخاضع لسيطرة دول العدوان ومرتِزقته، ليتم قيد املبلغ 
قرض عىل اليمن عند بدء الترصف يف حقوق السحب تلك 
مـن قبل البنـك املركزي فرع عدن، ُمشـرياً إىل أنه سـبق 
للبنـك املركـزي فرع عـدن وأن أخل بالتزاماتـه املتعلقة 
بـرصف مرتبات موظفي الدولـة يف الجمهورية اليمنية، 
عقب نقل صالحيات ووظائـف البنك املركزي اليمني إىل 

عدن. 
وأّكـد رئيس الربملان أن سلطات املرتِزقة وإجراءاتهم 

ال تمثـل أية صفة قانونية للشـعب اليمني، موضًحا أن 
مثل هذه القرارات تُعد تفريطاً بحقوق الشـعب اليمني 
وتناقضـاً سـافراً يف سياسـات وقرارات صنـدوق النقد 
الـدويل وامتداداً الزدواجية معايـري تعامله املتحيز ملن ال 
يمتلكـون الصفة القانونية والرسـمية للتعامل باسـم 
الجمهوريـة اليمنيـة، الفتـاً إىل أن ذلـك يأتـي يف إطـار 
اسـتمرار الحرب االقتصاديـة والعقـاب الجماعي عىل 

الشعب اليمني.
إىل  الراعـي  يحيـى  النـواب  مجلـس  رئيـس  وأَشـاَر 
مخاطبـات البنـك املركـزي -صنعاء السـابقة بتاريخ ٣ 
يونيـو ٢٠٢١م، وبتاريـخ ٨ يونيـو ٢٠٢٢م، وبتاريخ ٢٤ 
أُكتوبر ٢٠٢٢م، وآخرها بتاريخ ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هـ 
املوافـق ١٨ نوفمرب ٢٠٢٢م، التي تم فيها إبالغ الصندوق 

باعـرتاض البنـك املركـزي اليمني عـىل أي قـرار يتخذه 
الصنـدوق باملوافقـة عىل تمكـني فرع البنـك املركزي يف 
ة بالجمهورية  عدن من اسـتخدام حقوق السحب الَخاصَّ
اليمنيـة، بما يفـرض التزامات ماليـة غري مرشوعة عىل 
الشعب اليمني ويف مخالفة للدستور اليمني، ويعمل عىل 

توفري تمويل الحرب عىل اليمن. 
واختتم رئيس مجلس النواب رسـالته بالتأكيد عىل أن 
اليمـن يحتفظ بحقه يف مقاضاة ُكـّل من يوقع أي التزام 
مع تحالف العدوان ومرتِزقته لإلرضار بمصالح وحقوق 
الشـعب اليمني، أَو بما يتعلق بنهب ثرواته أَو تحميله أي 
قروض أَو أعباء لم يستِفد من عائداتها يف رصف مرتبات 
موظفي الدولة مدنيني وعسكريني وتحسني الخدمات يف 

كافة محافظات الجمهورية اليمنية. 

 : خظساء
النظـام  جيـش  يرتكبهـا  التـي  للجرائـم  اسـتنكاراً 
السـعودّي العميل، نظم أبناء الجاليـات األفريقية، أمس 
االثنـني، يف العاصمة صنعاء، مؤتمراً صحفياً أمام مكتب 

األمم املتحدة بحضور عدد من الجرحى األفارقة. 
الالجئـني  قـادة  منسـقية  رئيـس  قـال  املؤتمـر  ويف 
واملهاجريـن يف اليمـن عبد الله الليثي: إنـه «ليس بغريب 
عىل النظام السـعودّي الذي يقتل أطفال ونساء اليمن أن 

يستهدف املهاجرين عىل الحدود». 
املؤتمـر  خـالل  ألقاهـا  التـي  كلمتـه  يف  َوأََضــاَف 
«املهاجرون األفارقة تعرضوا ألشـد أنـواع التعذيب حتى 
الوفـاة، منهـا الصعـق الكهربائـي ورضبهم بـاألدوات 

الثقيلة واالستهداف املبارش بالرصاص الحي». 
ودعا رئيس منسـقية قـادة الالجئـني واملهاجرين يف 
اليمـن ُكـّل مـن له ضمري حي أن يعمل؛ ِمن أجِل كشـف 

الجرائم السعوديّة. 
وطالب الليثي ُكـّل املنظمات الدولية إىل فتح تحقيقات 

حول هذه الجرائم.  ولفت إىل أن بعَض الناجني من بطش 
القوات السـعوديّة يتلقون العالَج يف مستشفيات منظمة 
الهجـرة الدولية التي لم تَحّرك سـاكناً ولـم يصدر عنها 
بيان إدانة رغم اطالعها عىل ما يحصل يف الحد، يف إشـارٍة 
إىل التواطـؤ الدويل واألممي الكبري تجاه الجرائم البشـعة 

التي يرتكبها النظام السعودّي املجرم. 
ويف خضـم املؤتمـر، ألقـى املتحـدث باسـم الجاليـة 
اإلثيوبيـة يف اليمـن عبدالفتـاح محمـد، كلمة اسـتنكر 
فيهـا الصمـت الدويل واألممـي املطبق تجـاه ما يتعرض 
له املهاجرون األفارقة بشـكٍل عام واإلثيوبيني عىل وجه 

الخصوص. 
ويف كلمتـه طالـب املتحدث باسـم الجاليـة اإلثيوبية 
الحكومة الفيدرالية اإلثيوبيـة بفتح تحقيق عاجل فيما 
قام به النظام السعودّي من ارتكاب مجزرة بحق إخواننا 

يف الحدود. 
وأوضـح أن الجاليـة اإلثيوبيـة رصـدت خـالل العام 
الجاري ٢٠٢٢م ارتكاب النظام السعودّي ٩ مجازر أودت 

بحياة أكثر من ١٨٩ مهاجراً وإصابة نحو ٥٣٥ آخرين. 
إىل ذلك أدان رئيس الجالية الصومالية يف اليمن إبراهيم 
معلم، ما تعـرض له املهاجرون اإلثيوبيـون عىل الحدود 

السـعوديّة وقتلهم بوحشـية عىل يد القوات السـعوديّة 
التي مارسـت أبشع أنواع اإلجرام واتخذت من املهاجرين 
حقول تجارب لإلجرام الال متناهي.  وقال رئيس الجالية 
الصوماليـة: إن الجرائـم التـي ارتكبهـا جيـش العـدّو 
السـعودّي بحق املهاجرين تدل عىل فساد نظام الرياض 

الذي يسفك دماء األبرياء ويتلذذ بقتلهم. 
ويف ختام كلمته ناشد رئيس الجالية الصومالية الدول 
األفريقية بالتحقيق يف جرائم النظام السـعودّي، ُمضيفاً 
«نذكرهم بأننا مـن رعاياهم»، مطالباً بتحقيٍق دويل ضد 

الجرائم السعوديّة. 

وغافُِّص طع أبع رأس 
سطى وضع الثطعات 

املساصئطغئ لطعخعل إىل 
السقم السادل واملحرف

إىل ذلـك التقـى الرئيس مهدي املشـاط، نائب رئيـس املجلس السـيايس األعىل -رئيس 
املؤتمر الشـعبي العام صادق أمني أبو رأس، ملناقشـة آخر املستجدات والحوارات املتعلقة 
بالسـالم، والجهود الكفيلة بالحفاظ عىل مصالح الوطن العليا وتضحيات الشعب اليمني 
عىل مدى ثمان سنوات من العدوان والحصار من قبل تحالف العدوان األمريكي السعودّي. 
وتـم خالل اللقاء االتّفاق عىل وضع الخطوات املسـتقبلية للوصول إىل السـالم املرشف 
والعادل الذي يعطي أبناء الشعب اليمني حقوقهم الستكمال ما تم االتّفاق عليه من رصف 

املرتبات وفتح املطار بصورٍة كاملة، وفتح موانئ الحديدة. 
كما اسـتعرض اللقاء آخر املسـتجدات عىل السـاحة الوطنية، وعمل ُكـّل ما من شأنه 
تحقيـق املصلحة الوطنيـة العليا وتعزيـز الصمود والتغلـب عىل التحديـات التي فرضها 

العدوان والحصار. 

رئغــج طظســصغئ القجؤغــظ افشارصــئ: الظزــاُم الســسعدّي بالــس شــغ إجراطــه وظطالــإ باتصغــص دولــغ
ظاذــص الةالغئ اإلبغعبغئ: رخثظا خقل السام الةاري 9 طةازر وتحــغئ صاض شغعــا 189 طعاجرًا وُأخغإ 535 آخرغظ 
رئغــج الةالغــئ الخعطالغــئ: الخمُئ الثولغ حــّةع الظزاَم الســسعدّي سطــى طعاخطئ اإلجرام بــثون تثود
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أّضـث أن الصعات الئترغئ تماطُك اإلْطَضاظاِت والصعة لفرض السغادة سطى المغاه اإلصطغمغئ وتماغئ خطعط المقتئ الثولغئ 

تجاطظًا طع الغعم السالمغ لططفض:

الطعاء الصادري: جاعجون لفرض طسادلئ ردع اجرتاتغةغئ يف الئتر افتمر وباب املظثب

تمطئ واجسئ قجاظضار الخمئ الثولغ تةاه طساظاة أذفال الغمظ جراء السثوان والتخار 

 : طاابسات
وّجهت صنعاُء رسـائَل عسكرية جديدة لتحالف 
العـدوان األمريكـي السـعودّي اإلماراتـي ورعاته 
بشأن اسـتعدادها لخوض معركة الدفاع عن املياه 
اإلقليمية اليمنية وحماية خطوط املالحة الدولية. 

وقـال قائُد قوات الدفاع السـاحيل مديـر الكلية 
البحريـة، اللـواء الركـن محمـد عيل القـادري، يف 
ترصيحات نرشها موقع ٢٦ سـبتمرب التابع لوزارة 
الدفاع: إن «اليمن يمتلك القدرة الكاملة عىل حماية 
املمرات الدولية وطرق التجارة يف املنطقة وسـحب 
البسـاط من تحـت قوى العـدوان»، ُمشـرياً إىل أن 
«لجوء العدوان إىل رفع شـعار أمـن املالحة الدولية 
محاولـة مكشـوفة للسـيطرة عـىل موقـع اليمن 

البحري». 
وأّكـد اللواء القـادري أن هذه املحاولة لن تنجح 
«ألن قـدرات القوات البحرية اليمنيـة تتنامى يوماً 
تلـو اآلخر وهـي تمتلك اليوم ما يؤهلهـا ألن تكوَن 
صاحبـَة القول الفصل يف امليـاه اإلقليمية اليمنية» 

ُمشـرياً إىل أن مـا تمت مشـاهدته خـالل العروض 
العسـكري هو جزٌء من مظاهر التطور املتسـارع 
الذي شهدته القدرات الهجومية والدفاعية للبحرية 

اليمنية خالل األعوام القليلة املاضية. 
وأوضـح القـادري أنه تمـت إعادة بنـاء القوات 
البحرية من الصفر نتيجة االسـتهداف املمنهج من 
قبل قوى العدوان خالل ثماني سـنوات، وقد جرى 
البناء ووفقاً للمحّددات والتوّجـهات التي وضعتها 
القيـادة الثوريـة والسياسـية ضمن خطـة إلعادة 

الجهوزية الكاملة للقوات البحرية. 
وأَشـاَر إىل أن العمليـات التـي نفذتهـا القـوات 
البحرية والنجاحات التي حّققتها مضت يف مسـار 
تصاعدي خالل السنوات املاضية، وبصورة ترجمت 

مسار تطور القدرات. 
وأّكـد أن «املياه اليمنية محمية برجال البحرية» 
وأن «زمـن العربدة يف البحار قد وّىل» ُمشـرياً إىل أن 
«السـيطرة عىل البحر األحمر ومضيق باب املندب، 
ومعهمـا خليـج عـدن وبحـر العرب، باتـت ضمن 

الدوافع األََساسية للعدوان عىل اليمن».

وأوضـح أن صنعاء باتت تـدرك مطامَع العدوان 
ولن تسمَح له بتحقيقها. 

هت خـالل الفـرتة املاضية  وكانـت صنعـاُء وجَّ
العديَد من رسـائل اإلنذار والوعيد لتحالف العدوان 
ورعاتـه بشـأن ُجُهوزيتها لخـوض معركة فرض 
السـيادة عـىل امليـاه اإلقليميـة اليمنيـة وحمايـة 
خطـوط املالحـة الدوليـة مـن انتهـاكات وهيمنة 

األعداء. 
وأّكــد اللواء القادري أن «تطـور قدرات القوات 
البحريـة اليمنية وصـل إىل َحــدِّ امتـالك قوة ردع 
بحريـة اسـتثنائية يمكنهـا كرس معادلـة التفوق 
البحري لدول العدوان».  َوأََضـاَف أن: «سالح البحر 
ا يف املستقبل إذَا ما  اليمني سيكون له دوٌر مهمٌّ ِجـدٍّ

فكر العدّو بأية مغامرة». 
الفـرتة  خـالل  املسـلحة  القـواُت  وكشـفت 
املاضية عـن منظومات صواريخ وأسـلحة بحرية 

اسرتاتيجية مصنعة ومطورة محليٍّا. 
وكان قائـُد الثـورة، السـيد عبد امللك بـدر الدين 
الحوثـي، والرئيـُس مهـدي املشـاط، قـد أّكـدا أن 

القواِت املسلحة قد طورت القدراِت البحريَة، بحيث 
أصبح من املمكن استهداف أية نقطة يف البحر، من 

أية نقطة يف الرب. 
وأّكــد اللـواء القـادري أن األعداَء باتـت لديهم 
فكـرة واضحة عـن اإلْمَكانات الكبـرية التي وصل 
إليهـا الجانب اليمنـي يف موضوع القـوة البحرية، 
ومـدى تأثريهـا يف أي عمل عسـكري قـد تُْقـــِدُم 
عليه أمريكا، سواء عرب التدخل العسكري من خالل 
إنـزال بحري، أَو اسـتهداف املوانـئ اليمنية، أَو من 
خـالل دعم تحالف العدوان فيما يتعلق بأي معركة 

عسكرية قد يدخل السالح البحري فيها. 
وأضاف: «لدينا من القوة العسكرية والسالح ما 
نسـتطيع ما خاللهما فرض معادلة الردع يف البحر 

األحمر وباب املندب».
وكان نائُب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع واألمن، 
الفريـق الركن جـالل الرويشـان، قد أّكــد مؤّخراً 
أن صنعـاء ماضيـة يف فـرض السـيادة عـىل املياه 
اإلقليميـة للبلد وحماية خطوط املالحة، ونبه إىل أن 

«كل الخيارات مفتوحة يف هذا السياق». 

 : خاص
تزاُمنـاً مع اليـوم العاملي للطفل، أطلق نشـطاُء 
وإعالميون، مساء األحد، حملًة واسعًة عىل مواقع 
التواصـل االجتماعـي إليصـاِل مظلوميـة أطفـال 
اليمـن إىل العالـم، وإدانـة الجرائم الوحشـية التي 
يتعرضـون لها مـن قبل قـوى العـدوان األمريكي 
السـعودّي اإلماراتـي منـذ ثماني سـنوات، يف ظل 
صمت مخٍز مـن جانب املجتمع الـدويل ومنظمات 

حقوق اإلنسان. 
ونـرش املشـاركون يف الحملـة صوراً ومشـاهَد 
مؤملًة لنماذج من معاناة أطفال اليمن التي تسـبب 
بهـا تحالف العـدوان ورعاته، بما يف ذلك مشـاهد 
وصـور لجرائم القصـف الجوي التي أسـفرت عن 

استشهاد وجرح اآلالف من األطفال. 
وسـّلطت الحملـُة الضـوء أَيْـضاً عىل اسـتمرار 
سـقوط ضحايـا مـن األطفـال اليمنيـني نتيجـة 
مخلفـات قنابل العدوان العنقوديـة، واأللغام التي 

قام بزراعتها يف العديد من املناطق. 
كما ذّكرت باآلثار املروَّعة التي سـببتها األسلحة 
املحرمة التي اسـتخدمها تحالف العدوان يف اليمن، 

والتي سببت حاالت تشوه ألعداد كبرية من األطفال 
بما يف ذلك األجنة. 

واسـتنكرت الحملـة اسـتمراَر صمـت املجتمع 
الـدويل ومنظمـات حقوق اإلنسـان تجـاه جريمة 
التجويـع املمنهجة التي يمارسـها تحالف العدوان 
ورعاتـه بحق أطفال اليمن َحيُث يتسـبب الحصار 
اإلجرامي املفروض عىل البلد بوفاة أعداد كبرية من 
األطفال نتيجة نقص التغذية يف العديد من املناطق. 
وبالتوازي مع الحملة، بعثت وزارُة الخارجية يف 
حكومة اإلنقاذ برسـالة إىل الهيئـات الدولية ذكرت 
فيهـا بأن «أطفاَل اليمن ما زالـوا يتعرضون للقتِل 
والنزوح واإلعاقـة واملرض جراء العدوان والحصار 
املفروض للعام الثامن» مسـتنكرة صمت املجتمع 
الـدويل برغم إعـالن األمم املتحـدة أن اليمن يعيش 

أسوأ كارثة إنسانية عىل مستوى العالم. 
وأضافـت وزارة الخارجية أن «تعليم أكثَر من ٦ 
ماليني طفل عىل املحك بعد تدهور النظام التعليمي 
نتيجة العـدوان والحصار ونهب العـدوان للرواتب 
وعرقلة طباعـة الكتاب املدريس» وأن «اسـتهداف 
العـدوان ألكثر من ٥١ ٪ من املنشـآت الصحية أَدَّى 
إىل عواقب وخيمة عىل املجتمـع ُعُمـوًما واألطفال 

وأُمهاتهم عىل وجه الخصوص». 
وأوضـح بيـاُن الخارجية أن الحصـاَر اإلجرامي 
املفروض عىل البلد من قبل تحالف العدوان ورعاته 
تسـبب بوفاة أكثر مـن ١٢ ألف طفـل نتيجة منع 

سفرهم لتلقي العالج خالل السنوات املاضية. 
وأّكــدت الخارجية أن «األمَم املتحـدة لم تكتِف 
بـإدارة ظهرها ملا جرى ألطفال اليمن فحسـب بل 
إنهـا كافأت الجـالد وأخرجت التحالـف من قائمة 

العار ملنتهكي حقوق األطفال». 
ودعت الـوزارة إىل «إدانة الجرائـم املرتكبة بحق 
أطفال اليمن والضغـط إلنهائها وتقديم مرتكبيها 

للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع». 
ومنذ اليـوم األول للعدوان كان أطفال اليمن من 
أكثـر الفئـات تعرضاً السـتهداف تحالـف العدوان 
وترضرا من الحصار اإلجرامي املفروض عىل البلد. 
وكانـت العديُد من وسـائل اإلعـالم األجنبية قد 
سـّلطت الضـوَء عىل جوانـب من معانـاة األطفال 
اليمنيـني جراء العـدوان والحصار، وبالـذات فيما 
يتعلق بآثار التجويع املمنهج الذي يمارسـه العدّو 
عىل البلد، والذي تسـبب بظهـور مجاعة يف العديد 

من املناطق، وكان األطفال من أبرز ضحاياها. 

الثارجغئ: افطط الماتثة لط تضاِش بالاةاعض بض ضاشأت الةقد بإخراجه طظ صائمئ طظاعضغ تصعق افذفال 
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 : خظساء
َد املشـري الركـن مهدي املشـاط رئيـس املجلس  جـدَّ
السـيايس األعىل إدانته واستنكاره ملا يتعرَُّض له أرخبيل 

سقطرى من أعمال إجرامية من قبل الغزاة املحتّلني.
وأّكـد خالل لقائه، أمس، محافظ أرخبيل سـقطرى، 
هاشـم السـقطرى، أن ما تمارسـه قوى العـدوان هو 
ة اليمنيـة ألبناء األرخبيـل وإحداث  اسـتهداُف الُهــِويـَّ
تغيـريات ديمغرافية فيها إىل جانب النهب املتعمد للثروة 

الطبيعية واآلثار والعبث بالتنوع البيئي. 
جـرى خالل اللقاء مناقشـة األوضاع يف سـقطرى يف 

ظـل ما يتعرض لـه األرخبيل من ممارسـات عبثية من 
قبـل قوى االحتـالل اإلماراتي بدعـم أمريكي صهيوني، 
والنهب املمنهج للمقدرات والثروة السمكية والحيوانية 

واآلثار والعبث بالتنوع البيئي يف املحافظة. 
ولفت الرئيس املشـاط إىل انتهاكات قوى االحتالل يف 
األرخبيل من خالل قطع ونقل األشجار والطيور النادرة 
وتدمـري األحياء البحرية يف مخالفة سـافرة لالتّفاقيات 

واملعاهدات واملواثيق الدولية. 
وأَشـاَر رئيس املجلس السـيايس األعـىل إىل دور أبناء 
املحافظة يف الحفاظ عىل النسـيج املجتمعي بإفشـالهم 
ملخّططات العدوان الهادفـة إخضاعهم للوصاية ونهب 

ثروات ومقدرات املحافظة وأبنائها. 

 :  خالح الثرواظغ
يحتفـي العاَلـُم ُكـلَّ عام باليـوم العاملي 
للطفولـة، ليتحدََّث عن إنجـازات تتحّقق يف 
هذا الجانب، لكن الوضَع يف اليمن اسـتثنائي 
تمامـاً، فاألطفاُل ال يزالون يعيشـون مرارَة 
العـدوان األمريكـي السـعودّي الصهيونـي 

الغاشم ويكتوون بنريانه. 
وال يـزال األطفـال إىل اليـوم يسـريون يف 
والقنابـل  فاأللغـام  العـدوان،  مـوت  رشاك 
العنقودية تتصدر معاناتهم، فمن ينجو من 
القصـف اإلجرامـي يعيش يف محنـة العقدة 
النفسـية ملـا عايشـه مـن بطـش وتوحش 

أمريكي سعودّي. 
وبالتزامن مـع االحتفاالت التـي تقيمها 
دول العالم بمناسـبة اليـوم العاملي للطفل، 
أُصيـب ١٢ مواطناً بينهم ٩ أطفال بالحديدة 
إثر انفجـار أحـد رشاك املوت التـي زرعتها 

قوى تحالف العدوان األمريكي السعودّي. 
مـع  للتعامـل  التنفيـذي  املركـز  وأّكــد 
األلغـام، إصابة ١٢ مواطنـاً بينهم ٩ أطفال 
بمديرية التحيتا يف محافظـة الحديدة جراء 
انفجـار لغم من مخلفات العـدوان، الفتاً إىل 
أن الجرحـى واملصابني تم نقلهم إىل عدد من 

مستشفيات املحافظة لتلقي العالج. 
وأَشـاَر املركـز إىل الحرمان الذي يعيشـه 
أطفـال اليمن طيلة ثمانية أعوام من الحرب 
تحالـف  يشـنها  التـي  الظاملـة  العدوانيـة 
العدوان عىل اليمن، فقـد فيها أطفال اليمن 
أبسـط حقوقهم، َحيُث اسـتهدفت منازلهم 

ومدارسـهم، 
وأسـواقهم، بل حتى حافالتهم لم تسلم من 
االستهداف، يف إشارٍة إىل املجزرة التي ارتكبها 

تحالف العدوان بحق أطفال ضحيان. 
 ١١ يف  األطفـال  مـن   ٢٠٤ أن  وأّكــد 
محافظـة يمنية سـقطوا ضحايـا ملخلفات 
العـدوان (ألغـام –قنابل عنقوديـة)، خالل 
الفرتة مـن ١ يناير ٢٠٢٢م وحتى يوم أمس 

٢٠ نوفمرب، استشهد منهم ٤٤ طفالً. 
وأَشـاَر إىل أنه وللعام الثامـن عىل التوايل 
من الحـرب والحصار عىل اليمنيني يسـتمر 
صمت وتخاذُل األمـم املتحدة املتعّمد، والتي 
ـًة اإلعالن  لم تـرَع امَلواثيـق الدوليّـة وَخاصَّ

ملـي  لعا ا
لحقوق اإلنسـان الذي كفـل رعاية األطفال 

وحمايتهم من أي اعتداء. 
ولفـت البيـان إىل معاناة األطفـال جراء 
العـدوان والقنابـل العنقوديـة التـي أثـرت 
عـىل حياتهـم، مؤّكــداً استشـهاد وإصابة 
١٤٥ طفالً منهم ٢٩ شـهيداً، جـراء القنابل 
العنقوديـة ومخلفـات الحـرب خـالل فرتة 
الهدنة األممية التي بدأت يف ٢ أبريل ٢٠٢٢م. 
وقال: إن اسـتمرار سقوط الضحايا بتلك 
األعداد ناتج عن سببني رئيسيني األول يتمثل 
يف وجود آالف القنابل العنقودية التي ما تزال 
كامنة يف مختلف املناطق اليمنية، أما الثاني 
فيتمثـل يف منـع التحالـف دخـول األجهزة 

شـفة  لكا ا
التـي مـن شـأنها التقليـل مـن 

الضحايـا مـن خـالل تطهـري املناطـق من 
القنابـل ومخلفـات الحرب، وهو مـا يؤّكـد 
عـدم التـزام األمم املتحـدة برعايـة حقوق 

الطفل. 
مـن جهتهـا، عّربَت عـدٌد مـن املنظمات 
واملؤّسسـات الحقوقيـة واملدنيـة، يف بيـاٍن 
صادر عن التكتل املدني للحقوق والحريات، 
منـه،  نسـخًة  صحيفـة «املسـرية»  تلقـت 
عـن قلقهـا البالـغ إزاء تزايد أعـداد ضحايا 
مخلفات العـدوان، واصفًة األُسـلُـوب الذي 
انتهجه العدوان األمريكي السعودّي يف حربه 

عىل اليمن باألعمال العدائية 
العشوائية. 

وأَشـاَر بيان التكتل الذي 
يضم مؤّسسة أصوات حرة، 
للحقوق  منارصون  ومنظمة 
ومؤّسسـة  والحريـات، 
يمانيـات للطفل واملرأة، إىل أن 
األساليب التي انتهجها تحالف 
العدوان، والتي طالت عدد من 
وتسـببت  السـكنية،  املناطـق 
وإصابـات  خسـائر  وقـوع  يف 
جرائـم  املدنيـني،  صفـوف  يف 
حـرب، وذلـك وفـق التوصيـف 
القانوني اإلنساني الدويل، والذي 
تضمنتـه اتّفاقيات جنيف األربع 

والربوتوكولني امللحقني بها. 
مجـّدًدا التأكيـد بـأن وصفها 
بجرائـم الحـرب، توصيف ال يقبل 
التأويل أَو الجدل؛ كون املستهدفني 

هم من املدنيني اآلمنني. 
وناشـد البيـان تحالـف قـوى العـدوان 
التقيد بالتزاماتـه تجاه القوانني واملعاهدات 

واالتّفاقيات الدولية بحماية املدنيني. 
وطالـب بتشـكيل لجنـة تحقيـق دولية 
يف الجرائـم التـي يرتكبهـا تحالـف العدوان 
بحـق املدنيني األبريـاء يف اليمـن، معرباً عن 
إدانته واسـتنكاره للصمت الـدويل والهيئات 
األمـم  رأسـها  وعـىل  الدوليـة  واملنظمـات 
املتحدة، وتفرجها عىل الجرائم التي يقرتفها 

تحالف العدوان بحق املدنيني يف اليمن. 

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

أدان طمارجات اقتاقل اإلجراطغئ شغ افرخئغض 

بالاعازي طع اتافاقت السالمغ بغعم الطفض

الرئغج فبظاء جصطرى: دوُرضط ططمعٌس يف إشحال طثّططات 
الشجاة إلخداسضط لعخاغاه وظعإ بروات افرخئغض

ألشاُم وصظابُض السثوان افطرغضغ السسعدّي تفاُك بأذفال الغمظألشاُم وصظابُض السثوان افطرغضغ السسعدّي تفاُك بأذفال الغمظ

السثوان وطرتِجصاه 
غرتضئعن 44 خرصاً لطاعثئئ 
خقل الـ24 جاسئ املاضغئ

 : طاابسات
ارتكبـت قوى العـدوان ومرتِزقتها أكثر مـن ٤٤ خرقاً التّفاق 

التهدئة يف جبهات الساحل الغربي خالل الـ٢٤ ساعة املاضية. 
وأوضح مصـدر يف غرفة عمليات ضبـاط االرتباط أن من بني 
الخروق استحداث تحصينات قتالية يف الجبلية وانفجار لغم تابع 
للعدوان بسيارة تحمل مواطنني بالجاح، باإلضافة إىل تسجيل ١٨ 
خـرق بقصف مدفعي لعدد ١٨ قذيفة و٢٢ خرقاً باألعرية النارية 

املختلفة. 

طآّجسُئ الحعثاء غعزُِّع 40 جطئ غثائغئ لثوغعط يف صظاوص التثغثة
 : التثغثة

الشـهداء  مؤّسسـة  فـرع  وّزع 
بمحافظة الحديدة، أمس، ٤٠ سـلة 
بمديريـة  الشـهداء،  ألرس  غذائيـة 
القنـاوص، تحت شـعار “شـهداؤنا 
عظماؤنـا“، بالتزامـن مـع الذكرى 

السنوية للشهيد للعام ١٤٤٤ه . 
ويف التوزيـع ثمن مديـر املديرية 
مؤّسسـة  جهـود  القـوزي  محمـد 
الشـهيد ودورها يف تخفيـف معاناة 
عـن  خـالل  مـن  الشـهداء،  أرس 
التغلـب  عـىل  تعينهـم  مسـاعدات 
عىل صعوبـة الحياة املعيشـية التي 
مؤّكـداً  والحصـار،  العدوان  فرضها 

أن الشـهيد سـيظل محـل إكبـار يف 
نفوس ُكـّل أبناء الوطن. 

بدوره أوضح مدير فرع املؤّسسة 
باملديرية محمـد حميدة، أن التوزيع 
اسـتهدف أرس الشـهداء يف عدد من 

األحياء بمركز املديرية. 
املؤّسسـة  حـرص  وأّكــد 
ورعايتها  الشهداء  بأرس  واهتمامها 
يف  ذويهـم  لتضحيـات  وفـاًء  لهـم، 

الدفاع عن الوطن وسيادته. 
وذوو  أرس  عـربت  جانبهـم  مـن 
لجهـود  تقديرهـم  عـن  الشـهداء 
معاناتهـم،  تخفيـف  يف  املؤّسسـة 
مؤّكـديـن أن استشـهاد أبناءهم يف 
سبيل الوطن، وسام عىل صدورهم. 
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 : خظساء
عـّربت منظمـٌة دولية مختصـة يف مجال 
الطفولـة، أمـس االثنـني، عـن اسـتنكارها 
الشديد الستمرار سـقوط األطفال كضحايا 

يف العدوان عىل اليمن رغم إعالن الُهــدنة. 
ويف بيـاٍن صـادر عنهـا بمناسـبة اليـوم 
العاملـي للطفولة، أَشـاَرت منظمـة «إنقاذ» 
الطفولة التي تتخذ من العاصمة الربيطانية 
مقراً لها إىل أنها سـجلت سـقوط نحو ٣٣٣ 
قتيالً ومصاباً يف صفـوف األطفال هذا العام 
يف اليمـن، أي بمعدل طفل ُكـلَّ يوم مبينًة أن 
الحـرب عىل اليمـن ألحقت أرضاراً جسـيمة 
عىل األطفـال، مـا أَدَّى إىل إصابـات ووفيات 
وإعاقة دائمة ناهيك عن تدمري البنى التحتية 

املدنية. 
وتقـدر األمـم املتحـدة سـقوط نحو ١١ 
ألف طفـل يف الحرب العدوانيـة التي تقودها 
السعوديّة منذ مارس من العام ٢٠١٥م، غري 
أن هذه األرقام املخيفة لم تدفع األمم املتحدة 

ومنظماتها للقيام بواجباتها ومسـؤولياتها 
اإلنسانية. 

ويف ذات السـياق كشفت منظمة حقوقية 
يمنيـة عن إحصائية جديدة لضحايا العدوان 
من األطفـال منذ بداية الحـرب عام ٢٠١٥م 

وحتى اليوم. 
وقالت منظمة «انتصـاف» يف بياٍن صادر 
عنها، أمـس األول، بمناسـبة اليـوم العاملي 
للطفولـة: إن عـدد القتـىل من األطفـال بلغ 
٣٨٦٠، والجرحـى ٤٢٥٦ جريحـاً حتـى ١٩ 
نوفمـرب، موضحـًة أن هنـاك مليونني و٤٠٠ 
ألـف طفل عىل األقل ما زالوا خارج املدرسـة 
مـن أصل ما يقـدر بـ ١٠٫٦ ماليـني طفل يف 
سـن الدراسـة (من ٦ إىل ١٧ عاًمـا)، يف حني 
مـا يقارب أكثر مـن ثالثة آالف مدرسـة إما 

مدّمـرة أَو مترضرة. 
وبينـت املنظمـة أن عـدد األطفـال الذين 
عـن التعليم قـد يرتفع  يواجهـون انقطاعاً 
إىل مـا يقـارب سـتة ماليـني طفل بحسـب 
إحصائيـات وزارة الرتبية والتعليـم، منّوهًة 
إىل أن أربعـة آالف طفـل ضحيـة ملخلفـات 

التحالـف، منهـم ١٣١ طفالً سـقطوا خالل 
فـرتة رسيـان الُهــدنـة التـي اسـتمرت ٦ 
أشـهر بينهم ٢٥ قتيالً، وأن ١٫٤ مليون طفل 
يعملون محرومون من أبسط حقوقهم، وأّن 
نحـو ٣٤٫٣ ٪ مـن األطفـال العاملني ترتاوح 
أعمارهـم مـا بـني ٥ و١٧ عاماً، مع توسـع 
ظاهـرة عمـل األطفال خـالل فـرتة الحرب 
بنسـب قد تتجاوز أربعـة أضعاف عما كانت 

عليه سابًقا. 
وأوضـح البيان أن أكثر من ٨٠ مولوداً من 
حديثي الوالدة يتوفون يوميٍّا يف اليمن؛ بَسبِب 
األسـلحة املحرمة دوليٍّا املستخدمة، الفتاً إىل 
أن هذا أحد أسـباب ارتفاع عدد الخدج، َحيُث 
إن ٣٩ ٪ مـن نسـبة األطفـال حديثي الوالدة 
ًجا، َحيُث يولد يف العام  ُكــّل عام، يولدون ُخدَّ
مليـون و١٢٠ ألف مولود، داعيـة إىل التَحّرك 
الفّعـال واإليجابي إليقاف العـدوان وحماية 
املدنيـني، وتشـكيل لجنـة دوليـة مسـتقلة 
للتحقيـق يف كافـة الجرائـم املرتكبـة بحـق 
الشـعب اليمني، ومحاسـبة ُكــّل من يثبت 

توّرطه فيها. 

أخبار

 : طاابسات
عـىل وقع الفوىض األمنية املمنهجة يف املناطق املحتّلة، نجا أحد قيادات املرتِزقة 
األمنيني يف محافظة لحج املحتّلة من االغتيال، أمس االثنني، بعد اسـتهدافه بعبوٍة 

ناسفة هز انفجارها مدينة الحوطة. 
وقالـت مصـادر إعالميـة: إن عبوة ناسـفة انفجرت، أمس، بسـيارة ضابط يف 
البحـث الجنائي يدعى مختـار املوزعي، وذلك جوار مركز مجور يف الشـارع العام 
بمدينـة الحوطة لحج، مـا أَدَّى إىل إصابته وعدداً من زمالئـه الضباط، الفتًة إىل أن 
الضابطني «املوزعي وزميله أشـيد طريم» تم نقلهما إىل املستشفى يف حالة صحية 

خطرية. 
وتأتـي هـذه العملية يف سـياق الرصاع واألزمـات التي تعيشـها محافظة لحج 
ُخُصوصـاً وبقية املحافظات الجنوبية والرشقيـة املحتّلة ُعُمـوًما، وذلك بني أدوات 

ومرتِزقة تحالف العدوان، يف ظل غياب تام لحكومة املرتِزقة. 

طعاجعاٌت طسطتٌئ عغ افسظُش داخض تسج 
املتاّطئ بني أدوات وطرتجصئ السثوان

 : طاابسات
تعيُش تعز املحتّلُة عىل صفيٍح ساخٍن من الفوىض األمنية والعبث بأمن وسكينة 
وطمأنينة املواطن، َحيُث تسـببت االشـتباكات املسـلحة العنيفة وسط املدينة بني 
أدوات ومرتِزقة تحالف العدوان، يف نرش حالة من الخوف والهلع بأوساط األهايل. 

وبحسـب مصادر إعالمية، فقد تجددت االشتباكات املسلحة التي وصفت بأنها 
األعنـف داخل املدينة، أمس االثنـني، بعد ظهور املرتِزق غـزوان املخاليف، يف مقطع 
فيديـو متوعداً املسـؤولني األمنيني بتعز املحتّلة، مبينـًة أن املواجهات تدور رحاها 
يف حي زيد املوشـكي شـمال رشق املدينة، وأحياء أُخرى وسـط املدينة عىل مقربة 
من شـارع جمال جميل، موضحًة أن انفجـار املواجهات زادت عنفاً بعد محارصة 
عمارة كان يتوقع وجود املرتِزق غزوان بداخلها، إالَّ أن امليليشيا املسلحة املتواجدة 

داخل العمارة تمّكنت من الفرار قبل وصول الحملة األمنية إليها. 
وأَشاَرت املصادر إىل أن أطقماً تابعة للحملة األمنية املكلفة من املحافظ املرتِزق 
نبيل شمسـان، تعرضت، أمس، لهجمات انتقامية من قبل ميليشيا املرتِزق غزوان 

املخاليف، وذلك يف إطار النزعة االنتقامية ملقتل شقيقه «صهيب» الشهر املنرصم. 

سئعٌة ظاجفٌئ تساعثُف ضابطاً 
طرتجصاً يف لتب

طثّطفاُت السثوان طظ افلشام تتُخُث 12 طعاذظاً غالئغاعط طظ افذفال بالتثغثة

طظزمٌئ دولغٌئ تظّثُد باجامرار جصعط افذفال 
يف الغمظ سطى غث تتالش السثوان

ئاً لسصعط  سثن: اقتاقُل السسعدّي غظُحُر صعاته تتسُّ
«طساحغص» وطآحراٌت بةعلئ خراسات سظغفئ بني افدوات

 : طاابسات
تزامنـاً مع ذكـرى اليوم العاملـي للطفولة 
لغـٌم  تسـبب  املعمـورة،  أرجـاء  مختلـف  يف 
من مخلفـات العـدوان األمريكي السـعودّي 
اإلماراتي، بسـقوط ما يقارب ١٢ شـخصاً يف 

محافظة الحديدة، غالبيتهم من األطفال. 
وأّكـد مصدر أمني، أمس، إصابة ٩ أطفال 
و٣ مواطنـني آخريـن جراء انفجـار لغم من 
مديريـة  يف  العنقوديـة  العـدوان  مخلفـات 

التحيتا. 
بدوره أوضـح املركز التنفيذي للتعامل مع 
األلغـام سـقوط ٢٠٤ أطفـال جـراء القنابل 
العنقوديـة ومخلفـات العـدوان، بينهـم ٤٤ 
شـهيداً يف ١١ محافظة يمنية منذ بداية العام 

٢٠٢٢م. 
وأَشـاَر املركز يف بياٍن، أمس االثنني، إىل أنه 

يف الوقـت الـذي يحتفل العالم باليـوم العاملي 
لحقـوق الّطفل يف الـ٢٠ مـن نوفمرب، يبحث 
أطفـال اليمن عن أبسـط حقوقهم املنسـية 
طيلة ثمان سـنوات من الحـرب العبثية التي 
اسـتهدفتهم يف منازلهم ومدارسهم وحياتهم 

بشكٍل عام حتى أنستهم معنى الطفولة. 
َوأََضــاَف البيان: «يأتي االحتفـال باليوم 
العاملـي للطفل هـذا العـام، وما يـزال مئات 
اآلالف من أطفال اليمن محرومني من أبسـط 
حقوقهـم، مـن الرعايـة الصحيـة والتعليـم 
والغـذاء، ومعاناتهـم جراء مخلفـات الحرب 
والقنابل العنقودية التي ألقاها طريان تحالف 
العدوان األمريكي السعودّي اإلماراتي»، مبينًا 
أنـه وللعـام الثامن عـىل التوايل مـن العدوان 
والحصار عىل اليمنيني يستمر صمت وتخاذُل 
األمـم املتحدة املتعّمـد، التي لم تـرَع امَلواثيق 
ـة اإلعـالن العاملـي لحقـوق  الدوليّـة وَخاصَّ

اإلنسـان الذي كفل رعاية األطفال وحمايتهم 
من أي اعتداء. 

ولفـت إىل معانـاة األطفال جـراء العدوان 
والقنابـل العنقودية التي أثـرت عىل حياتهم، 
مؤّكـداً استشـهاد وإصابـة ١٤٥ طفالً منهم 
٢٩ شهيداً، جراء القنابل العنقودية ومخلفات 
العـدوان خالل فـرتة الُهــدنـة األممية التي 

بدأت يف ٢ أبريل ٢٠٢٢م. 
وأرجع املركز اسـتمرار سـقوط الضحايا 
بتلك األعداد ناتج عن آالف القنابل العنقودية 
التـي مـا تـزال كامنـة يف مختلـف املناطـق 
اليمنيـة، وتتسـبب ُكــّل يـوم يف قتـل املزيد 
مـن األطفال، ومنـع تحالف العـدوان دخول 
األجهزة الكاشفة التي من شأنها التقليل من 
الضحايا من خالل تطهري املناطق من القنابل 
ومخلفات الحرب، ما يؤّكـد عدم التزام األمم 

املتحدة برعاية حقوق الطفل. 

 : طاابسات
صّعـد االحتـالُل السـعودّي مـن موقفـه 
تجـاه مـا يسـمى املجلـس االنتقـايل التابع 
لالحتـالل اإلماراتي، أمس االثنـني، بعد نرش 
عنارص ما يسمى «القوات الضاربة» التابعة 
لـه وعـرشات املدرعـات الجديـدة يف مناطق 
متفرقـه بمدينة عدن املحتّلـة، وذلك لحماية 
مقر مـا يسـمى املجلس الرئـايس وحكومة 
املرتِزقة يف قرص معاشـيق يف سـياق تصاعد 
التوتـرات بني أدوات االحتالل السـعودّي من 
جهـة وأدوات االحتـالل اإلماراتـي من جهٍة 

أُخرى. 
وذكرت وسائل إعالم موالية للعدوان نقالً 
ن أسـمتهم شـهود عيان مـن املواطنني،  َعمَّ
أمس االثنني، فقد تم مشـاهدة العرشات من 
املدرعات الغريبة والجديدة وهي تمر باتّجاه 
قـرص املعاشـيق، مقـر حكومـة الفنـادق، 
موضحني أن تلـك املدرعات تتبع ما يسـمى 
ـة السـعوديّة التـي وصلـت  القـوات الَخاصَّ
مؤّخراً لحماية قرص معاشـيق من السقوط 
بأيدي ميليشـيا االنتقـايل التابعـة لالحتالل 

اإلماراتي. 
ويف سـياٍق متصـل، أفادت وسـائل أعالم 
موالية للعدوان، أمـس االثنني، بأن التصعيد 
الجديـد لالحتـالل السـعودّي يف عـدن يأتـي 
رداً عـىل خـروج ميليشـيا االنتقـايل إىل أمام 
مقر قـوات تحالف العـدوان بالربيقة، َحيُث 
رّددوا شـعار «يا سـعودّي يا كذاب أنت داعم 

لإلرهاب». 
من جانبه قال الصحفي املوايل ملا يسـمى 
املجلـس االنتقايل عادل املـدوري: إن مرتِزقة 
أبـو ظبي نصبوا نقاط تفتيـش قرب البوابة 
السـعودّي،  االحتـالل  ملعسـكر  الرئيسـية 

وهّددوا بالتصعيد خالل األيّام املقبلة. 
وكشـف املدوري عن توجيهـات صدرت 
لهـم  تسـمح  مليليشـياته  االنتقـايل  مـن 
باسـتهداف أية تَحّركات لالحتالل السعودّي 

وجـه  كمـا  لـه،  مواليـة  أُخـرى  قـوات  أَو 
بمصـادرة أطقم وأليات هـذه القوات، وهو 
ما يشـري إىل أن مدينة عدن املحتّلة قد تشهد 
جولـة رصاعـات عنيفـة بـني املرتِزقة عىل 
غرار ما جرى بينهم خالل السنوات املاضية 
يف سـياٍق رصاع النفوذ اإلماراتي السـعودّي 
املعمد بدماء املرتِزقة سـعياً للسـيطرة عىل 
املناطق النفطية واالسـرتاتيجية والسواحل 

والجزر اليمنية. 

شغ ظض تسظئ تتالش السثوان وطظسه إدَخال أجعجة ضحش افلشام إلى الغمظ 
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لقـد كان الشـهيد هـالل القـايض عـىل 
درجٍة عالية من الخوف من الله سـبحانه 
وتعاىل لدرجة أنه لم يعد يخىش أحداً سوى 
الله عـز وجل، ولم يكن يبايل أبداً بسـطوة 
وال  واملسـتكربين  والجائريـن  الظاملـني 
بجربوتهم وال بطغيانهم، وكانت شجاعته 
شـجاعًة  والرأفـة..  بالرحمـة  مصبوغـة 
يرتافـق معها اإلنصات والهـدوء والحكمة 
ورباطة الجأش، شجاعًة خالية من العنف 
والقسـوة التي عادًة ما تصاحب الشجاع، 
شـجاعًة لم تكن تُعـرف إال يف املوقف الذي 
تتطلب فيه الشـجاعة، وامتاز باملسـارعة 
واملبـادرة وهذه مـن السـمات التي تجلت 
فيه بشـكٍل كبري منذ أن انطلق يف املسـرية 

القرآنية. 

وكان من صفات الشـهيد هالل أنه كثري 
االهتمـام والبحـث عن الحـق، وكان همه 
األكـرب كيـف يقنع النـاس ويرشـدهم إىل 
طريق الحق وباألخص مـن كان مصاحباً 
لهم، وكان يتأثر بهدى الله بشـكٍل عجيب 
وبتفاعٍل كبري مما يجعله يغري يف سـلوكه 
مع ُكـّل هدي يسـمعه، مستشعراً للرقابة 
اللـه  مـع  مقـرصاً  يكـون  أن  يف  اإللهيـة 
ويمتلكه شـعور التقصـري، وهذا ما جعله 
يحرص عىل سـالمة دينه، وكان إذَا سـمع 
هدياً من هدى الله مـن الوعاظ كان يتأثر 
بشـدة، ويرى نفسـه هل أصبح يف التزامه 
بما ينطبق مـع معايري هدى اللـه َوإذَا به 
يلوم نفسـه بأنـه ما زال مقـرصاً، وكذلك 
كان يتمنـى لـو أن ُكــّل النـاس سـمعوا 
تلـك املوعظة أَو أن باسـتطاعته توصيلها 
ه كان يظن يف  للمجتمـع مـن حولـه؛ ألَنـَّ
قرارة نفسـه أنها سـتؤثر فيهـم كما تأثر 

بها وترشدهم نحو الحق وأهله. 
كما أن سمة اإليثار كانت بارزًة فيه مما 
أسهمت يف تدرجه يف سلم الكمال اإليَمـاني 
واإلنسـاني، مثّل النمـوذج القرآني لجندي 
الله يف الوالء والتسليم والرجولة واإليَمـان، 
وحمل قيم الشـهامة والشجاعة والصدق 
واإلخـالص وكـذا اتسـم بطهـارة القلـب 
وسـمو الـروح، مع بشاشـة صـدره لكل 
الناس ممن حوله، أَو بمعنى أوضح جسد 
الحب يف الله والبغض يف الله بمشاعٍر حية 

ورحمٍة بالناس. 
كما كان الشهيد مثاالً يف األخالق والكرم 

واإلخالص الوفاء. 

 اظدماُطه لطمسرية الصرآظغئ
انضم الشـهيد أبو أحمد يف العام ٢٠٠٨م 
وكان كتلٍة من الحماس الثوري الجهادي، 
يصدع بالحق وال يخـاف يف الله لومة الئم، 
اُء  فقد انطبقـت عليه اآلية الكريمة (أَِشـدَّ

اِر ُرَحَماُء بَيْنَُهْم).  َعَىل اْلُكفَّ
كان لـه الـدور البـارز يف إنشـاء ملتقى 
هـذا  الثـوري،  التصعيـد  قبـل  همـدان 
امللتقـى الذي جسـد من خالله اإلحسـان 
للمسـتضعفني واالهتمام بهمـوم الناس، 
َحيُث كانت روحية اإلحسان مرتسخة فيه. 
ومـع بدء العـدوان األمريكي السـعودّي 
عـىل اليمـن كان الشـهيد هـالل يف خارج 
يف  بصمـة  لـه  وكان  «مـرص»  يف  البـالد 
االهتمـام بالعالقني، َحيـُث وقد أجرى الله 
عىل يديه لهم الخريَ املتمثل يف توفري مبالغ 

مالية ومواساتهم. 
يلتقـي  القـايض  هـالل  الشـهيد  كان 
بـاألرسى الذيـن انخدعـوا لقتـال أبطـال 
الجيش واللجان الشعبيّة، وكان يحمل لهم 
الرحمة وحرصه الشديد عىل إخراجهم من 
الظلمات إىل النور، وكان يؤاثر عىل نفسـه 
ليكرمهـم به حتـى مـن أي يشء يمتلكه، 
ًدا يف نفوس األرسى  فقـد ترك انطباعاً جيـِّ

بما منحه الله من هباٍت ربانية عديدة. 
 

حعادة أخثصائه ورشاق دربه:
عندما كان يتَحّرك يف سـبيل لله كمؤمن 
صـدق مـع اللـه، صـدق يف انتمائـه مـع 
الديـن، ويف انتمائه إىل القـرآن الكريم، ويف 

اسـتجابته لله سـبحانه وتعـاىل، صدق يف 
املوقف، وعندما كان يتَحّرك بهذه الروحية 
املسؤولة ويبقى ثابتاً عىل مبدئه وموقفه، 
وثابتـاً عـىل عطائـه وبذلـه، وال يتغري وال 
يختلـف وال يبدل، قـال تعاىل: (ومـا بدلوا 

تبديالً). 
وكان يعمـل عىل الحفاظ عـىل قيم هذا 
الديـن وأخـالق هـذا الديـن، وكان يتَحّرك 
أَيْـضـاً بمـكارم األخـالق، وبنْفـس زكية 

وروحية عالية. 
ويقول األُستاذ طالل الغادر عن الشهيد 
هالل القـايض: «لن تسـتطيع األحرف أن 
تعرب عن هـذا الهامـة والنمـوذج القرآني 
فقد كان الشهيد هالل هالالً بكل ما تعنيه 
الكلمة وهكذا وصفه املفتي العالمة السيد 

شمس الدين رشف الدين». 
ويضيف الغـادر: «تعمقـت معرفتي به 
أثناء تأسـيس ملتقى شباب ضالع همدان 
قبـل التصعيد الثـوري وكان شـديد التأثر 
بالهدى أثناء الـدروس واملحارضات وكان 
دوره بـارزاً يف إنجـاز مهـام امللتقـى مـن 
االهتمام  ومـن  للمسـتضعفني  اإلحسـان 
بهموم الناس، روحية اإلحسـان مرتسخًة 
فيه حتى عندمـا بدأ العدوان وهو يف مرص 
كان لـه بصمه باالهتمـام بالعالقني، وقد 
أجـرى الله عىل يديه لهـم الخري من توفري 
لهم مبالغ مالية ومواساتهم، وكان اإليثار 
سـمًة بارزًة فيـه راسـخًة يف أعماقه مما 
أسهمت يف تدرجه يف سلم الكمال اإليَمـاني 
واإلنسـاني فكان النموذج القرآني لجندي 
وقيماً  ورجولة وإيَمـاناً  الله والًء وتسليماً 

طّبض الظمعذج الصرآظغ لةظثي اهللا شغ العقء والاسطغط والرجعلئ واإلغَمـان

الحعغث أبع أتمث عقل الصاضغ..
ظئراس الئطعلئ شغ الةئعات

�� א����א� א���� א�����א ���
	� ����א�  �
 �� ����
�1 א�0/. %א��-� ,א��+ �* אא)'א& %א �#כ� �!	א��א 

% '�א5 אא�4א3. 
�
��#א �/5 א�!7	� א


= >�	� ��� אא)'א& %א�#!א�; א�9 ��כ � >�?
�
%�; כ

%�Aכ א�0�#א� �* 
�
א�#�א�E א����D	= א��B *C/'א א

�	א��F א�K0+ %א�כ/א�=, �71�א אFIאF א���F G��B% H�א� 
 G��'% LאM-אא Fא!Nא G0���% א�	אא4 GM
אאO/�א� %�
 H'% Lא�Oא אא��� H� 

�
P	 א�7#אB Q%RS 9�1 LIאכ7	�א, �4

 ��Fא	א�����א א�9 �� ,T�( Uא &%�O כ�( >�?
�
��א'�%& כ

 �	��� ��Fא	א�����א א�9 � HV ��% Fאא�1א% T�S�Cא�
 .=	Bא��א Q%Sא�� U�C0#א�%�0< א�

 *� 
X

=
	,S H� %�� אI/O א��א���� א���� ���Oא אS%א�4
� א���א� �1 א��-� %כ/א�ZC �א�* 4כא�= א���	� 	DB

 *�1 9	[� Lא' Z#Bא% ,*]א�#4 א��א �Oא T	�7א�
א��א[* %אZ#B א�^�אUF א�O א�#4 %'� �� א7Oא� 

 ,F7א& א%אVא Z���% _%KC� ,07א�  ̀=�[א� '#�א& �]א�
%�!�Cאa א�N *#�0א�0*. 

 :  أغمظ صائث

   ضان الحعغث طعامًا 
بافجرى المثثوسغظ 

وغترص سطى إخراجعط 
طظ الزطمات إلى الظعر 
وضان غآبر سطى ظفسه 
لغضرطعط به تاى طظ 

أي حغء غماطضه. 
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وإخالصـاً  وصدقـاً  وشـجاعة  وشـهامة 
وطهـارة قلـب وسـمو روح وعبودية لله 
يف  وبشاشـة صدر للقايص والدانـي وحباً 
اللـه وبغضـاً يف الله مشـاعر حية ورحمة 

بالناس». 
ويواصـل: «كان الشـهيد أبـو أحمـد يف 
املناطـق الوسـطى يلتقي بـاألرسى وهو 
يحمل الرحمـة بهم بكل مـا تعني الكلمة 
بحرصه الشديد عىل إخراجهم من الظلمات 
إىل النـور وكان يؤثر عىل نفسـه ليكرمهم 
حتى من قاته ويحرم نفسه فرتك انطباعاً 
ًدا يف نفوسـهم، وقد منحـه الله هبات  جيـِّ
ربانية عديـدة من تأثـرٍي عجيب يف نفوس 
النـاس ومحبـة الناس له، ُكــّل من عرفه 
يعـرف ذلك ومـن عطايـا الله لـه تقييمه 
للنفسيات والواقع بل وتقديمه للمعالجات 
املطلوبة للنفـوس َوأَيْـضاً تقديمه للحلول 
والـرؤى املطلوبـة للوضعيـات املختلفة يف 
العمليـات القتالية وفق املنهجية القرآنية، 
ولـم تقتـرص هـذه الهبـة عـىل الجانـب 
العسـكري فحسـب، بل كان يقـدم الرؤى 
واألمنـي  االجتماعـي  للجانـب  والحلـول 
والرسمي وللحشـد والتعبئة والكل يف ُكـّل 
مجال ممن عرفه يشـهد لـه، وليس غريباً 
ُكـّل هـذا فهذا هـو عطاء ربانـي ملن بذل 
روحه يف سـبيل الله بل نسـتطيع أن نقدم 
هـذا النمـوذج شـاهداً وحّجــًة بعظمـة 
هدى الله وما يصنعـه هدى الله يف نفوس 
من يحملونـه ويعملون به وهـذه العطية 
الربانيـة قـل ما تجدهـا إال يف هـذا امليدان 
وللمخلص من عباد الله وقد فاز بها هالل 
ليكون شـهيداً شاهداً عىل عظمة دين الله 
وما يصنعه دين الله ليدعونا بأن هكذا هو 
الجهاد وهكذا هي املسرية القرآنية وهكذا 

هم ُجنُْد الله. 
ويسـتذكر طـالل الغـادر ذكرياتـه مع 
الشهيد هالل قائالً: «يل ذكريات معه كثرية 
منها يف جبهـة نهم وبالتحديد يف جبل يام، 
وكنـا يف رمضـان ونحـن نطـوف املتارس 
واألرتـاب ودخلنـا مواقـع العـدّو ونحـن 
بطمأنينـة عالية منقطعـة النظري ال تزال 

ذكرى تلك الليلة محفورة يف الوجدان. 
 

أمـا رفيق الشـهيد محمد زيـد العلماني 
فيتحـدث عـن الشـهيد أبـو أحمـد قائالً: 
«عندمـا أتحـدث عـن هامـٍة مـن هامات 
همـدان وبطـل مقـدام من أبطـال ضالع 
التضحيـة ورجل من شـجعان اليمن وهو 
الشـهيد هالل القايض -سـالم الله عليه- 
وعـىل سـائر الشـهداء، ومهمـا تحدثـت 
ومهمـا تكلمت عـن مآثر الشـهيد َفـإنَّي 
لن أفيه حقـه ومهما ذكرنا من مآثره فلن 
نوفيـه حقـه فالشـهيد هالل -سـالم الله 
عليـه- مـن أكثر األصدقـاء يل منـذ نهاية 
عام ٢٠٠٩م، فكان مثالً يف األخالق والكرم 
واإلخالص ومن أعظم الصفات التي يمتاز 
بهـا هـي الوفاء، فعـالً من يعرفـه يعرف 
معنـى الوفاء، فـكان إذَا صاحب شـخصاً 
كان دائماً يقدم له النصيحة ويخاف عليه 
من أي يشء وبالذات من األشياء التي فيها 
خسـارة عليـه سـواًء ماديـة أَو معنوية، 
ويفرح من أعماق قلبه عندما يحصل خري 
لصديق له ويحب ألخيه كما يحب لنفسه، 
كما أنه كان يعطي مما يمتلك ويجود بكل 
سـخاء وبـذل دون كلـل أَو تمنـن أنه قدم 
 ، ٌ وأعطى بل كان ينظر لنفسـه أنه مقرصِّ
هـذا مـن جانب، ومـن جانـٍب آخـر كان 
يـأىس عندما يرى حـال املجتمع من حوله 
ودائمـاً ما يسـأل عن أحوالهم، ويتسـاءل 
عـن ظروفهم ويرى أنه ال بُـدَّ ما نغري هذه 
األوضاع حتى تتحسـن أحوال الناس الذين 
كانوا محط اهتمامه، وكان دائماً يسـعى 

إلصالح ذات البني. 
ويضيـف العلمانـي أنهم بدأوا يف شـهر 

رمضان من العام ٢٠١١م بتأسيس ملتقى 
شـباب ضـالع والذي توسـع امللتقى إىل أن 
سـمي ملتقـى شـباب همـدان وكان من 
املؤّسسـني األوائل لهـذا امللتقى مع بعض 
اإلخوة والذين منهم الشـهيد يحيى محمد 
حمود املصيل -سـالم الله عليه- الذي فتح 

مجلسـه كمقر امللتقى وبعد أربعة أشـهر 
ـام مـن تأسـيس امللتقى كان  وعـرشة أَيـَّ
الشـهيد أول من أطلق الرصخـة يف قريتنا 
يف العـارش مـن محرم يف ذكرى استشـهاد 
اإلمام الحسني -عليه السالم- بعد أن سمع 
محارضة من أحد األساتذة األفاضل يف ذلك 

اليوم والذي صادف يوم جمعة، َحيُث كان 
لتلـك املحـارضة صـدى يف قلبـه ووجدانه 
والتـي عرف من خاللها أعظم مظلومية يف 
تاريخ اإلسالم وأعظم فاجعة وهي فاجعة 
كربالء ولـم يخف ِيف الله لومـة الئم ودون 
سـابق إنذار حتى لنـا نحـن املقربني منه 

فرصخ بكل حرقة. 
ويزيد: «حينما بدأ العدوان كان مسافراً 
خارج اليمن للعالج وكنا نتواصل به وكان 
يتشوق وبكل لهفٍة للعودة للوطن ليشارك 
مع أبناء الوطن يف معركـة الدفاع املقدس 
ضـد املعتديـن وبعـد أن سـمح العـدوان 
أول  كان  الخـارج  يف  العالقـني  بدخـول 
املنطلقـني للجبهات، فواللـه إني تفاجأت 
بأنـه انطلـق وأنـه قـد أصبح مـن رجال 
الجبهات حينها لم أكـن اّلتقي به إال نادراً 
وذلك بَسـبِب مرابطته يف الجبهات بشـكٍل 
ُمسـتمّر وحينهـا عرف باسـم أبـو أحمد 
القايض وبهذا االسـم عرف الشهيد -سالم 
الله عليه- وقد صدع هذا االسـم يف أوساط 

املجاهدين. 
ويشري رفيق الشهيد بالقول إن الشهادة 
كانت أجل أمنيات الشهيد أبو أحمد بالرغم 
من ألم الفراق لنا نحن رفقاء الشـهيد وأن 
الفراق يمكن أن يطـول حتى نلتقي به إن 
شاء الله وبجميع الشـهداء يف ضيافة الله 
عـىل دربهم ونظفـر بالشـهادة كما ظفر 
وفـاز بهـا األخ الشـهيد هـالل يحيى عيل 
القـايض (أبـو أحمـد القايض) سـالم الله 

عليه، وعىل ُكـّل الشهداء. 
 

وخغئ الحعغث:
يقول شـقيق الشـهيد مجد القايض: إن 
الشـهيد هـالل أوصانـا بالتشـبع بثقافة 
دروس  يف  املتمثـل  اللـه  وهـدى  القـرآن 
ومحارضات السيد حسني بدرالدين والسيد 
عبد امللك بدرالدين -رضـوان الله عليهم-، 
كما أوىص برتبيـة أوالده عىل هذه الثقافة 
القرآنية وعـىل تربية القرآن الكريم، قائالً: 
تربية األوالد مسؤوليتكم من بعدي وأمانة 
أودعها يف أعناقكم، ويضيـف أَيْـضاً: االله 
الله يف أوالدي وعلموهم حب الله ورسـول 
الله -صـىل الله عليه وآلـه- وأعالم الهدى 
مـن آل محمـد وثقفوهـم بثقافـة القرآن 

وربوهم برتبية القرآن. 
كمـا يضيـف أهل الشـهيد قائلـني: لقد 
أوصانا الشـهيد هالل بتقـوى الله والتزام 
وبالصـالة  معصيتـه  واجتنـاب  طاعتـه 
وإيتـاء الـزكاة وباإلنفـاق يف سـبيل اللـه 
وصلـة األرحام وحسـن الخلـق والتعامل 
الحسـن مع ُكـّل الصالحني والحفاظ عىل 
مبدأ الوالية لله ولرسوله ولإلمام عيل ولكل 
أعـالم الهدى من آل رسـول الله -َصىلَّ اللُه 

َعـَليْـِه وََعـَىل آِلـــِه َوَسلَّـَم-. 

   بسث أن جمح 
السثوان بثخعل 

السالصغظ شغ الثارج 
ضان الحعغث الصاضغ 

أول المظططصغظ 
لطةئعات وأخئح طظ 

رجال الةئعات وُسرف 
باجط أبع أتمث الصاضغ 

وخثع عثا اقجط شغ 
أوجاط المةاعثغظ
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طثّوظُئ السطعك.. 
ظزاٌم والاجام   

 اباعال طتمث أبعذالإ
األنظمـة أنواع وأشـكال، فلكل نظـام مبدأ ينطلق 
منه، ورؤيـة يعتمد عليها، ومؤّسسـون يسلسـلون 
بنـوده، تلك األنظمة نجدها يف شـتى الـدول ويف ُكـّل 
بقاع العالم، فأنظمة ُكـّل دولة هي مرآة لشخصياتها 
األصـل  طبـق  صـورٌة  حكوماتهـا،  وشـخصيات 
للمسـؤولني يف الدولة من الدرجـة األوىل، لكن الداعي 
للتسـاؤل هـل ُكـّل تلـك األنظمة يف تسلسـل بنودها 
تُستشهد بآياٍت من كالم الحق املبني؟! هل تسري وفق 
رؤية القرآن من توجيهات وأوامر وأحكام؟! بالتأكيد 
ا بل هـو ادِّعاء  ال يوجـد وإن وجـد فهو طفيـف ِجـدٍّ

وتمثيل بال فعل ودليل. 
ويف صـدد األنظمة وأصنافها ومضامينها تسـطع 
مدونـة السـلوك الوظيفـي بأشـعتها ذات الخيـوط 
الذهبية لترشق يف أماكن تتسم بالعشوائية الوظيفية 
وملتزمـًة  وظيفيًـا  ُمنظمـًة  لتجعلهـا  واألخالقيـة، 

ا.  أخالقيًا، لتغريها إىل األحسن بنسبٍة كبرية ِجـدٍّ
إن املتأمـل ملدونة السـلوك الوظيفي بشـكٍل عام، 
واملدقق لصفحاتها السـتة والثالثني املتضمنة سـتة 
فصول سريى أنها عىل نهج القرآن، فما وجود اآليات 
القرآنيـة يف أغلب بنودها إالَّ دليل عىل ذلك، وما وجود 
االسـتدالل بالهدي النبوي إال إشارة لذلك، سريى أنها 

وفق املنهج القرآني توجيًها ونهيًا وتنظيًما. 
إّن مدونـة السـلوك بمرتكزاتهـا السـتة -القـرآن 
الكريم والهدي النبوي وعهد اإلمام عيل ملالك األشـرت 
ودروس ومحارضات السـيد حسني وخطابات السيد 
ة اإليَمــانيـة- تجعـل املوظـف  عبدامللـك والُهــِويـَّ
اليمني املؤمن يضعها نصـب عينيه، فبتنفيذ بنودها 
يرىض الله عنه ورسوله واملؤمنون، وهل هناك أفضل 
من هذا الرضا، فبهذا الرضا يتحّقق التوفيق الدنيوي 

واألخروي. 
وامُلالحـظ أن تلك املرتكزات السـتة فيها أول َوأهم 
ُمرتكز هو القرآن الكريم، فبقية الخمسـة املرتكزات 
تسـري وفقه وعـىل نهجه، فمـن يعـارض املرتكزات 
الخمسة فهو ُمعارض للمرتكز األول القرآن الكريم. 

ُضمنت املدونة مبادئ وتوجيهات لكافة املسؤولني 
واملوظفـني يف جميـع املرافـق الخدمية للدولـة، تلك 
املبادئ وتلك التوجيهات هدفها يف املرتبة األوىل تعزيز 
ة اإليَمــانية بمفهومها الشـامل من الوالء  الُهــِويـَّ
لله ورسـوله وألوليائه ومراقبة الله يف جميع األحوال 
والتوكل والثقة بالله الذي ال يخيب من توكل عليه وال 

ينهزم من وثق به. 
فبالتزامـك ببنود املدونـة -أيها املوظـف اليمني- 
سـتؤّكـد ما قاله رسـول اللـه -صىل اللـه عليه وآله 
يمانيـة»،  والحكمـة  يمـان  «اإليَمـــان  وسـلم-: 
مسـاعداً  عامـالً  سـتكون  توجيهاتهـا  وبتنفيـذك 
ــــاالً لنهضة بلد أشـار إليه رسـول الله -صىل  وَفعَّ
اللـه عليه وآله وسـلم بقولـه-: «من ُهنا أجـُد نََفَس 

الرحَمن». 
إّن وقـَع خـرب املدونـة عـىل تحالف العـدوان كان 
كالصاعقـة عـىل اآلذان، فلقد ازداد حـريًة وجنونًا ملا 
يحصـل يف هـذا البلد الطيـب من مبادئ وقيم سـعى 
بشـتى وسـائله لتحطيمهـا، فكلما نـوى تحطيمها 
وأقدم عىل هدمها يجدها تُعيد بناء نفسـها بل ترمم 
ُجدرانها بتوجيه من القيادة الحكيمة متمثلة بالسيد 
عبدامللـك -يحفظـه الله- السـائر عىل مسـرية أخيه 
السيد حسني-سـالم الله عليه- تلك املسرية القرآنية 
التي يستظل بظلها وينهل من توجيهاتها ُكـّل مؤمن 

حر رشيف، يريد العزة لله ورسوله واملؤمنني. 
فشـتان بني من يلتزم باملدونـة وبنودها وبني من 
يلتـزم بالطاعة العميـاء ألمريكا ونعالهـا وإرسائيل 

وأدواتها. 
إن املـؤرشات تؤّكـد أنه بااللتـزام باملدونة َحـاليٍّا 
ومسـتقبًال سـيؤدي إىل تحقيـق إنجـازات يف كافـة 
املجاالت ويف عامة الوزارات واملؤّسسات بنسبٍة كبرية 

ناهيك عن بناء اإلنسان إيَمــانيٍّا. 
الشكر ُكـّل الشكر لرئيس حكومة اإلنقاذ الرئيس 
مهـدي املشـاط، الذي لم يـأُل جهًدا يف سـبيل نهضة 
وتطور هـذا الوطن إيَمــانيٍّا وتنمويًا، كذلك الشـكر 
موصول لكافة امُلعدين لهذه املدونة سـواًء باإلشـارة 
أَو بالفكـرة أَو بالتوجيـه أَو بالفعـل، فَحـِريٌّ بنا أن 

نسميها مدونة النظام وااللتزام. 

كتابات

التضُط باإلسثام لطثعظئ طططٌإ حسئغ ووذظغ 
سئث الصعي السئاسغ

ظاهـرة العمالـة والخيانـة واالرتـزاق، ليسـت ظاهرة 
طبيعية يف ُكـّل شعوب العالم، هي ظاهرة تخضع الشعب 
لالحتـالل، وتُيسء للمشـهد الوطنـي العام، وهي سـلوك 
دنـيء مرتبـط بالشـخص املتسـاقط فيهـا، ومعالجتها 
قانونيـاً وأمنيٍّا وإعالميـاً أمٌر مهم يأتي ضمن مسـئولية 
وضمـن  االختصـاص  وجهـات  الوطنيـة  الحكومـات 

مسئوليتها املجتمعية والرسمية. 
اإلعـالن عن أدانـت املحاكم العسـكرية التابعـة لدائرة 
القضاء العسكري يف صنعاء، عدد 30 من الخونة املجرمني 
واملدانـني بقتـل وتعذيـب األرسى مـن الجيـش واللجـان 
الشـعبيّة، يف القضايا الجنائية رقم (21 لسـنة 1443هـ، 

ة  ورقم 7 لسـنة 1443هـ، والقضية رقم 31 لسـنة 1442هـ، والَخاصَّ
بتدمـري مقـدرات الجيش الدفاعية)، شـكل ارتياحاً شـعبيٍّا واسـعاً، يف 

األوساط الجماهريية وليس عىل مستوى ذوي املجني عليهم فحسب. 
هـذه األحكام التي قـىض منطوقها بإدانة املتهمني الــ 30 بالوقائع 
املنسـوبة إليهم يف قـرار االتّهـام ومعاقبتهم جميعاً باإلعـدام قصاصاً 
وتعزيـراً، وبالعقوبتـني التكميليتـني املتمثلتني يف الطرد مـن الخدمة يف 
القوات املسـلحة ومصادرة جميع أموالهـم املنقولة وغري املنقولة يف أيِّ 
يـد كانت داخل البـالد أَو خارجها وتحت أي مسـمى كان، وذلك لصالح 

القوات املسلحة اليمنية. 
تُشـكل اليوم مسـاراً جديًدا من مسـارات الـردع والتأديـب لكل من 
يسـتمر يف غيه وإجرامه وتماهيه مع قوى البغـي والعدوان واالحتالل، 
ضد وطنه وأبناء شـعبه وجيشـه وقضيته، قد ال تكـون هذه املرة األوىل 
التي تصدر عن املنظومة العدلية اليمنية أحكاماً بحق الكثري من الخونة 
والعمالء بموجب الدستور والقوانني النافذة وتطبيقاً ملتطلبات الرشيعة 

اإلسالمية. 
لكن ثمة أسـئلة تطرح نفسها، أمام هذه األحكام وجدواها يف الوقت 
الراهـن، لتضـع إجابـات منطقية لكل معـارض ألحكام اإلعـدام بحق 

قيادات الخونة واملرتِزقة، وذلك توسماً أن تعود هذه القيادات إىل رشدها 
ووطنيتهـا وآدميتها والتحلـل من هذا التحالف، وكأننـا نتناىس جميعاً 
كـم كلف هؤالء الخونة والعمالء اليمن وشـعبه من أثمان 
باهظـة ومـا زالوا عـىل مدى ثمان سـنوات مـن العدوان 
والقتـل والحصار؟، فهل بقـي أي مربّر لـكل منتقد لتلك 

األحكام السليمة؟!. 
بعيًدا عن الشـأن السـيايس َفـإنَّ هذه األحكام لم تأِت 
عبثـاً، أَو ترصداً سياسـيٍّا كمـا يحب البعـض توصيفها، 
بـل جاءت وفق دالئل وبراهني موثقة ومسـجلة بالصوت 
والصورة، وباتت هذه األحكام تمثل مطلباً شعبياً ووطنياً 
بامتيَـاز؛ باعتبَار هـؤالء املجرمني، والذين هم باألََسـاس 
خونة للوطن وللقضية الوطنية، والتي يجب عدم التهاون 
إطالقاً يف هكـذا ملف مهما بلغت درجة الحساسـية التي 

تتوخى استخدامها للرتتيبات النهائية للحل. 
هذه األحكام الرادعة آلفة العمالة والخيانة واالرتزاق، تناسـب تماماً 
مـع مدى الُجرم الـذي ارتكبه هؤالء املجرمني ليس بحـق أُولئك األرسى 
من أبنائنا فحسـب، بل وبحق الوطن والشـعب، وتؤّكـد تعامل القضاء 
اليمني مع منطق القانون والرشيعة يف محاسـبة ُكـّل من تورط وتآمر 

لقتل أبناء شعبه وتدمري مقدراته. 
إضافة إىل أنها جزء من ترسـيخ سـيادة القانـون والعدالة، وتحقيق 
الردع والتأديب وسـيأتي التنفيذ طال الوقت أَو قرص، هي بمثابة دعوة 
ورسـالة ذات أبعاد لـكل فرد ممن تبقى ضمن هـذا التحالف من املغرر 
بهم واملخدوعني بالشـعارات الزائفة، واملنهمكني بربيق النقود األجنبية 
أن يخطـو خطـوة إيجابية نحو وطنهم وشـعبهم، وأخذ العربة والعظة 

واالستفادة من الدروس والبيانات العملية. 
بعـد هذه األحكام بـات يتطلب من ُكـّل املتورطني يف ذلك املسـتنقع، 
والذين يعتقدون أنهـم يف منأى عن أيادي العدالة، أن يتوقفوا ويراجعوا 
أنفسـهم ويحاسـبوها قبل فوات األوان، وحتى ال يكون مصريهم، بدلة 
اإلعـدام الحمراء وحبل املشـنقة القاتـل، ناهيك عن تجريدهـم ُكـّل ما 

اكتسبت أيديهم يف داخل الوطن وخارجه، والعاقبة للمتقني. 

لماذا شغ ُضـّض سام ُظْتغغ الثضرى السظعغَئ لطحعغث؟!لماذا شغ ُضـّض سام ُظْتغغ الثضرى السظعغَئ لطحعغث؟!
سثظان سطغ الضئسغ

مع تقاُدِم األيّام ومروِر الزمن قد يتناىس الكثريُ أشـياَء 

مهمـًة يف الواقع كانت نقطة التحوُّل يف تاريخ مجتمعه أَو 

ـًة أن املجتمَع مر بظـروٍف عصيبة احتاجت  أمتـه، وَخاصَّ

ــة  إىل تضحيات جسـيمة مـن رجال حملوا َهـــــمَّ األُمَّ

وسَعوا لتغيري واقعها اليسء، بذلوا أمواَلهم إلزاحة الباطل 

مـن الواقع، وقدمـوا دماَءهم الطاهرة إلسـقاط مرشوع 

االسـتكبار العاملـي؛ ليعيـَش شـعبهم وأمتهـم يف ظـالل 

املرشوع القرآني آمناً مسـتقراً سـعيداً بعيًدا عن الجشـع 

والطمع واملقاصد الشخصية. 

تأتـي الذكـرى السـنوية للشـهيد يف ُكـّل عـام لتذكَِّرنا 

بعظمائنـا وعظمة املـرشوع الذي حملوه، لتذكرنا العمـَل الدؤوَب حتى 

ال نتكاسـل، فتزيدنا عزماً إىل عزمنـا، إن حاول الوهُن االقرتاَب منا تأتي 

هـذه الذكرى لتذكرنا بأكرمنا نفسـاً وأعظمنا مقاماً وأسـمانا روحية، 

لتذكرنـا رجاالً صدقـوا ما عاهدوا الله عليه، لـم يرتاجعوا أماَم املخاطر 

ولـم يرتّددوا أمام التحديات، خاضوا ِغماَر املوت ليحقوا الَحقَّ الذي أراده 

الله بأرواحهم الزكية، فلم يهن عزُمهم ولم تضُعْف قواهم ولم تسـتكني 

نفسياتهم. 

نستذكُر الشهداَء يف بذلهم وعطائهم الال محدود؛ حتى ال ننىس ونلهث 

وراء الرتب واملناصب. 

نسـتذكُر الشـهداء يف صربهـم ومصابرتهـم يف مياديـن التضحيات 

فتهون علينا مسؤولياتُنا وإن واجهنا فيها املتاعب والصعوبات. 

نسـتذكُر روحيَة الشهداء ونفسـياتهم السامية ونشـاَطهم امُلستمرَّ 

قبـل أن يستشـهدوا؛ حتى ال ننىس فتـربد روحيتنا وتضعف نفسـياتنا 

ويقل نشاطنا وحركتنا وعملنا. 

نسـتذكُر الشـهداَء يف إيثارهـم وإحسـانهم العظيـم حتـى ال ننىس 

فنستأثر ألنفسنا، ونتمحور حول ذاتنا. 

نسـتذكر الشـهداء يف إخالصهـم لله وصدقهم مع اللـه حتى ال ننىس 

فنتظاهر باألعمال ونرائي بالنزاهة؛ بغية مناصب نرتقي فيها أَو أموال 

نحصل عليها أَو رتب تعلو أكتافنا. 

نستذكُر الشـهداَء وتضحياِتهم؛ ِمن أجِل أن يتجسَد املرشوع القرآني 

يف واقـع الحيـاة، حتى ال ننـىس مرشوَعنـا القرآني العظيـم ونذهب إىل 

مشاريَع أُخرى.
نسـتذكُر ثقافَة الشـهداء أنها كانت قرآنيًة؛ لنحمَل ثقافتهم القرآنية 
ونجسـدها يف الواقع العميل، لنحمل روحيتَهم العالية التي 
ــة، لنحمل أخالقهم العالية والتي من  غريوا بها واقع األُمَّ

ــة.  خاللها جذبوا األُمَّ
نسـتذكُر الشـهداَء أنهـم تَحّركـوا من أرضيـة وقواعد 
اإليمان؛ اسـتجابًة لله وشـوقاً إىل اللـه وإىل ما عنده، آثروا 
حيـاَة اآلخرة عىل حياة الدنيا، صدقوا مع الله عليه وقرنوا 
القوَل بالفعـل، أثبتوا مصداقيتَهم مع اللـه أنَّهم له جنوٌد 

مخلصون، جنوٌد صابرون. 
نسـتذكُر الشـهداَء أنهم استشـهدوا؛ ِمن أجـِل إحقاِق 
الحـق وإقامة العـدل وأن يحُكَم الناَس كتـاُب الله، لندوَر 
حـول القـرآن ويتمحـور عملنا حول تجسـيد كتـاب الله، 
لنتعلم القرآن ونعلم اآلخرين كتـاب الله، لنربي أبناءنا وأبناءهم الرتبية 

القرآنية، ولنتَحّرك جميعاً بحركة القرآن الكريم. 
نستذكُر الشهداَء وحرَصهم وأهم أهدافهم يف تضحيتهم يف سبيل الله 
إقامة العدل، مواجهة الظلم، مواجهة الفسـاد، مواجهة الباطل، لتبقى 
هذه املسـؤولية علينا جميعـاً، لنواصل الُخطى، ونواصل املشـوار؛ لكي 

تتحّقق هذه األهداف السامية والعظيمة. 
نسـتذكُر الشـهداَء أنهم أودعوا إيانا أمانًة لنفَي يف أمانتهم كما كانوا 
أوفيـاًء معنا ومـع أمتهم وهي براعم اإليمان، األشـبال األعزاء أبناؤهم، 
تركـوا أَيْـضـاً أمانـة يف أعناقنا جميعـاً نتحمل مسـؤولية تجاهها هي 

أرسهم، ومسؤوليتنا كبرية تجاه أرس الشهداء. 
 ولقد ترك الشهداء فينا روحاً َوثَّابًة يف استشعار املسؤولية واملواَصلة 
يف طريقهم السـوي، نحمل رايتَهم ونتَحّرُك ونحن نحمل نفس الروحية 
التي حملوها، روحية اإليمان والتقى، روحية البذل والعطاء واإلحسـان، 
روحية اإلباء والعزة، وكما كانوا حملة املرشوع القرآني النّهضوي، يجب 

أن نكون حملة هذا املرشوع القرآني النهضوي العظيم. 
َم  الشـهداُء لنـا ُقدوٌة وخـريُ َمن قدَّم النمـوذج القرآني العظيـم، لنَُقدِّ
النمـوذَج القرآنـيَّ العظيم مـن مواقع مسـؤوليتنا جميعاً، من أبسـط 

مواطن إىل أكرب مسؤول يف الدولة.
َوإذَا لـم نقتـِد ونتأسَّ بشـهدائنا فـال خريَ فينـا، َوإذَا لم نُكـْن َحَمَلَة 
املرشوع القرآني فدماُء الشهداء ستُرصُخ يف وجيهنا: بئَس ما خلفتمونا 

من بعدنا إنَّكم قوٌم ظاملون. 
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جظعاُت الطفض 
الغمظغ.. شغ 
غعم الطفض 

السالمغ   
 شعث حاضر أبع رأس

ثمانيـة آالف طفـل 
ما بني شـهيد وجريح 
يف اليمـن، جراء غارات 
العـدوان،  طائـرات 
مليونـي  مـن  وأكثـر 
سـن  دون  يمني  طفل 
الخامسـة يعانون من 
سـوء التغذية؛ بَسـبِب 
حصار اليمـن من ِقبل 
لثمانية  العـدوان  دول 
وعىل  متواصلة،  أعـوام 
مشارف العام التاسـع ال يزال أطفال اليمن، يرقبون 
بأيـة وسـيلة أَو طريقـة سـيأتيهم املوت، هـل يأتي 
بنريان وقذائـف مرتِزقة العـدوان يف القرى واملناطق 
الواقعـة عـىل الحـدود وخطـوط التمـاس، أم يأتي 
عرب مخلفـات الحرب العدوانية مـن قنابل عنقودية 
وألغام، والتي باتت تغطي مساحات كبرية وشاسعة 
مـن األرايض اليمنية، أَو يأتي عـرب األمراض واألوبئة 
الناتجـة عن الحصـار، والتي تـودي تداعياته بحياة 
طفل ُكـّل عرش دقائق وفق التقارير السابقة ملنظمة 
اليونيسـيف، الكفيلة إلدانة دول العدوان وعىل رأسها 
جارة السـوء يف نجـد والحجـاز، ال أن تخرجها األمم 
املتحـدة وتحالـف عدوانهـا مـن قائمتها السـوداء، 
النتهـاك حقـوق األطفال يف اليمـن، يف تجاوز صارخ 
ورصيح للقوانني اإلنسـانية والدولية مـن ِقبل األمم 
املتحدة، بشطبها اسم السعوديّة ودويلة اإلمارات من 
قائمة قتلة األطفال، تحت التهديدات بقطع العائدات 
املالية، ليتضح بذلك املشـهد وتكتمل صورة الحماية 
والغطـاء األمريكـي والغربـي لدول تحالـف العدوان 
أمـام الرأي العام، إال أنها لن تكون آمنة ومحمية من 
ة، وبأس مقاتليها يف  صواريخ اليمن وطائراته املسريَّ

امليدان، طاملا استمر العدوان والحصار. 

العشاُء لطحعثاء الُسزماء
طتمث الدعراظغ

 
نحن قادمون عىل مناسـبٍة مهمة وأسـبوٍع مهم وهو أسبوع 
الشـهيد، الشـهداء العظماء الذيـن قدموا أرواحهـم رخيصة يف 
سـبيل اللـه ويف الدفـاع عن الشـعب اليمني عـن األرض اليمنية 
ضـد مرشوع االحتالل األمريكي الصهيوني السـعودّي اإلماراتي 
وتحالف الـرش والعدوان الذي جمع ُكــّل الطغاة وكل املتجربين 

وكل الظاملني وكل املنافقني لقتال الشعب اليمني واستهدافه.
استهداف الشـعب اليمني من خالل عدوان غاشم ومن خالل 
جرائم ارتكبت يف حق الشـعب اليمني بـكل فئاته، تَحّرك األحرار 
والرشفاء األخيار من أبناء الشـعب اليمني ملواجهة هذا العدوان 
ومنعه من تحقيق أهدافه الشيطانية التدمريية َوتصدوا للعدوان 
الذي يمتلك ُكـّل األسلحة واإلْمَكانيات الكبرية، لذلك تَحّرك هؤالء 
األحرار والرشفاء الصادقني َوتصدوا للعدوان بأجسادهم وقدموا 
أرواحهم لله رخيصة وكل ما يملكون راجني من الله أن يتقبلهم 

شهداء يف ميادين الجهاد، أن يتقبلهم وهم يقدمون أرواحهم ودمائهم وأموالهم 
وأوالدهم لله عز وجل. 

ــة مدرسة من العطاء، مدرسة  إن الشهداء العظماء مدرسة تربوية لكل األُمَّ
مـن الحرية، مدرسـة من القيـم واألخالق واملبـادئ اإليَمـانية، هـؤالء لهم منا 
الوفـاء لهم منا وألرسهم ُكــّل التقدير واالحرتام واالهتمـام وهو يعترب اليشء 
ا أمام ما قدموه لهذا الشـعب أمـام تضحياتهم التـي حفظت هذا  القليـل ِجــدٍّ
الشعب وحفظت عزته وكرامته واستقالله، هذه الدماء الطاهرة هي من هزمت 

العدوان ولقنت العدوان الدروس تلو الدروس وهي من سوف تحفظ هذا الشعب 
وتحمي ثورته وتحمي مرشوعه التحّرري. 

هؤالء الشهداء مقامهم عند الله مقاٌم رفيع ومنزلٌة عظيمة ال 
يمكن أن تتحّقق لغري الشهداء العظماء، الشهادة نعمة من الله، 
الشهادة بيع من الله وهو خري يحفظ اإلنسان ويرفع اإلنسان. 
هذه املناسـبة التي نحييها سـنوياً لنعـرف حجم التضحيات 
َونقتـدي بهـؤالء الشـهداء ونكون أوفيـاء ألهل الوفـاء، أوفياء 
يف تَحّركنـا الجهادي، أوفيـاء يف أعمالنا ومسـؤوليتنا، أوفياء يف 
مواجهـة العـدوان ومخّططاته، أوفياء يف حفـظ ثورتنا وحفظ 
بالدنا، أوفياء مع قيادتنا الثورية والسياسـية، أوفياء مع شعبنا 

ومع أرس الشهداء.
هـؤالء الشـهداء يسـتحقون منا ومـن أوالدنا ومـن األجيال 
القادمـة أن نذكرهـم وأن نخلـد ذكرهم لـكل الشـعب اليمني، 
جسـدوا معاني الوالء لله َوللرسول -صلوات الله عليه وعىل آله- 

وألعالم الُهدى املؤمنني من عباده.
هـؤالء الشـهداء طّهروا قلوبهم من ُكــّل دنس وخبث وفسـاد يف هذه الدنيا 
وتوّجـهوا لله صادقني يف تَحّركهم وجهادهم رغم تكالب العالم ضدهم وتحالف 
املنافقني ضدهم باعوا من الله أنفسـهم وأموالهم وكل ما يملكون لله عز وجل، 

باعوا لله وبدون مقابل.
هؤالء الشـهداء هم الرابحون وهم الفائـزون وهم يف خري بإذن الله، لهم منا 
الوفـاء ولهـم منا العهد أن نكون يف نفس املسـار الذي سـاروا فيـه مع قيادتنا 
الثورية أوفياء مع املرشوع القرآني متمسـكني به ال يمكن أن نتزحزح أَو نتبدل 

عن املسار الذي ساروا فيه، شهداؤنا عظماؤنا. 

كتابات

الطفعلُئ المظسغئ..!    الطفعلُئ المظسغئ..!    

ٌة جرذاظغئ شغ جسث افطئ ٌة جرذاظغئ شغ جسث افطئبظع جسعد ُغــثَّ بظع جسعد ُغــثَّ

 طتمث خالح تاتط
بينما العاَلُم يحتفل باليوم العاملي للطفل الذي يصادف الـ 20 
مـن نوفمرب من ُكـّل عام، هناك ماليني األطفال يف اليمن يعانون 
طيلـة ثمانيـة أعوام؛ بَسـبِب الحـرب والعدوان والحصـار الذي 

تقوده أمريكا ودول تحالف العدوان. 
آالف األطفال يف اليمن كانوا أهدافاً مبارشة لطريان وصواريخ 
السـعوديّة واإلمـارات، عـرشات اآلالف من أطفـال اليمن فقدوا 
آبائهـم وأُمهاتهـم وال يجـدون مـن يعيلهـم؟ آالف األطفـال ال 
يجـدون جرعـة دواء، مئـات اآلالف من أطفال اليمـن مصابون 

بسوء التغذية. 
أطفـال ضحيـان، والطفلـة بثينـة، والطفلـة إرشاق املعاىف، 
والطفـل سـميح حسـن، والطفـل والطفلـة شـواهد حية عىل 

وحشية العدوان. 
صـور أطفال اليمـن الشـهداء والجرحى واملرىض التي تسـبب بهـا تحالف 
العـدوان لو علقت عـىل جدار مبنى األمـم املتحدة وكل مباني األمـم املتحدة ما 

كفتهم! 
مـا تعـرض له أطفال اليمن وما زالـوا يتعرضون له حتى اليوم أسـقَط ُكـّل 
الشـعارات التي تتغنى بها األمم املتحدة واليونيسـيف وكل املنظمات اإلنسانية 

ومنظمات الطفولة العاملية. 
معاناة أطفال اليمن وصمة عار يف جبني األمم املتحدة ومنظماتها اإلنسانية. 
بينمـا أطفال العالـم يلعبون يف الحدائـق واملالهي ويحتفلون 
باليوم العاملي للطفل، هنا يف اليمن أطفال يموتون جوعاً، وتفتك 

بهم أمراض الطفولة القاتلة!
العالم أقام الدنيا ولم يقعدها عندما سقط طفل املغرب ريان 
يف برئ، قنـوات العالم تتكلم عنه، املراسـلني يتواجدون ليل نهار 
بالقـرب مـن مكان الحـادث! التربعـات من ُكـّل مـكان للطفل 
ريـان بينما مئات اآلالف من أطفال اليمن يموتون تحت أنقاض 
مساكنهم؛ بَسبِب قصف طريان تحالف العدوان، عرشات اآلالف 
فقـدوا أطرافهـم، ولم يحـرك العالم سـاكناً، ولم نجد مراسـيل 

القنوات يتحدثون عن أطفال اليمن. 
ماذا جنى أطفال اليمن حتى يتعرضوا لكل هذه املعاناة؟ 

أين الضمري العاملي أمام ما يعانيه أطفال اليمن؟ 
الطفولة اليمنية وكل معاناتها يف ذاكرة النسيان العاملي. 

إنـه النفط الخليجي الذي أصم وأسـكت وأعمى الضمري العاملي عما تتعرض 
له الطفولة يف اليمن! 

إنه النفاق العاملي الذي يفضل النفط الخليجي عىل الدم اليمني. 

 سطغ سئث الرتمظ المعحضغ
يومـاً بعد آخر ونحن نسـمع ونشـاهد االنحالل 
األخالقي والقيمي يف واقع املجتمع املسـلم بالحجاز 
ونجد َوالذي أصبح نظاُمه يف كنف العدّو اإلرسائييل.

دولـة بني سـعود التـي كانـت وما زالـت تّدعي 
ــة العربية واإلسـالمية، وكان  أنها مـن تحمي األُمَّ
ــة  يفـرتض بها أن تكون هي أن ترعى مصالح األُمَّ
ـــة ومواجهة  اإلسـالمية وتحرص عـىل وحدة األُمَّ
اليهود والنصارى ولكن لألسـف كنا مخدوعني بهم 
وال عجـب وال اسـتغراب، فخالل إنشـاء مـا يعرف 
َحـاليٍّا باململكة العربية السعوديّة، عمد النظام عىل 
تسميتها باسم أرسته حتى يعيدوا ذلك العهد القديم 
وتتأصـل جذورهـم ويتملكـوا األرض واملقدسـات 
الرشيـف  املكـي  للحـرم  واسـتغاللهم  اإلسـالمية 
واملسجد النبوي الرشيف هذا ساعدهم عىل السيطرة 
ومـد النفوذ واالسـتحواذ، ومـع التقـدم الصناعي 
والتجـاري ظهـر التنقيـب عـن النفـط وأصبحـت 
الـرشكات اليهودية واألمريكيـة واألوروبية هي من 
تديـر التنقيب عن النفط واسـتخراجه، ومع الوقت 
أصبح لها ثـروة كبـرية وازدادت األرصدة وانترشت 

الرشكات األمريكية واإلرسائيلية يف اململكة.
بعـد ذلك عملـت السياَسـة اليهودية السـعوديّة 
ــة من خـالل مواقفها مع  عـىل إذالل وتركيـع األُمَّ
القضيـة الفلسـطينية ومواقفها مـع توحيد كلمة 

ـــة العربية وتوحيد صفهـا، لم يراعوا مصالح  األُمَّ
ـــة العربيـة واإلسـالمية وقضاياهـا الكـربى  األُمَّ

بـل كانـوا عنرصاً شـاذاً دائمـاً وعىل 
مسـتوى ُكــّل املرحل؛ وذلك بَسـبِب 
الوالء العميق لليهود الذي يسـتقر يف 
قلوب األرسة النتنة، ال يهمهم سـوى 
مصالحهـم بعيـدون ُكــّل البعد عن 
الواقع العربي، وسـبب ُكـّل املشاكل 
التـي يعيشـها ويتفاقم تأزمـاً منها 
الواقع العربي، لـم يكنوا أي خري ألي 
مواطـن عربي وال يوجـد أي مرشوع 
خريي ترعاه مملكة العهر يف أية دولة 

عربية.
مشاريعها كلها لإلفساد واإلضالل 

ــة العربية واإلسالمية من  ونرش الكفر وتدجني األُمَّ
خالل منابر إضالل تم رشائها مسـبًقا ويسرتزقون 
منها، من يعملون عىل اإلضالل وإفسـاد الشـعوب 
العربيـة ومحاولة إسـكات صوت الحـق، ينرشون 
اإلسـالم الذي يريدونـه هم كما عمل أحبـار اليهود 
مـن قبلهم عىل تحريف الكتب السـماوية، أصبحت 
أرسة بني سـعود غـدة رسطانيـة يف الوطن العربي 
ويجب أن تسـتأصل قال تعاىل: (يَـا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا 
َال تَتَِّخذُوا اْليَُهـوَد َوالنََّصاَرى أوليـاء بَْعُضُهْم أولياء 
بَْعٍض َوَمْن يَتََولَُّهْم ِمنُْكْم َفِإنَُّه ِمنُْهْم إِنَّ اللَه َال يَْهِدي 
اْلَقْوَم الظَّاِلـِمنَي) من سورة املائدة- آية (51)) ماذا 
بعد الظهور العلني وكشـف الحقائـق، بعد أن كان 

يتـم ذلك من تحت الطاوالت أصبـح علناً أمام مرأى 
ومسمع العالم اإلسالمي. 

مـا يحدث اليـوم يف مملكـة العهر 
هـو منـاف تمامـاً للقيم اإلسـالمية 
والدينيـة، انتشـار املفاسـد والبارات 
والحانات واملراقـص، وظهور التربج 
العلنـي والجنـس الثالـث و... إلـخ، 
والحفالت الراقصـة يحرضها اآلالف 
من النـاس والحرم املكـي يغلق أمام 
عبـاد الله ويحـّدد باألرقـام وفواصل 
بني الصفوف تمنـع االزدحام وتمنع 
الوقوف بـني يدي الله بالشـكل الذي 
يريض الله، والعكس من ذلك يسـمح 
باالكتظـاظ وااللتصـاق يف الحفـالت 
الراقصـة والسـهرات الليلـة وبالقـرب مـن الحرم 
املكـي الرشيف وبالقرب أَيْـضاً من الروضة املرشفة 
(املسـجد النبوي الرشيف)، لقد فضحهم الله للعالم 
املسـلم حتى يميز الخبيث من الطيب يف الدنيا ولكن 
ال تعمى األبصار بل تعمى القلوب التي يف الصدور. 

ــة  نتوجه بسـؤال ملشـايخ وعلماء الدين يف األُمَّ
العربية واإلسـالمية: ملاذا لم تحكموا عىل من يطبِّع 
مـع العـدّو اإلرسائيـيل بالـردة والخروج عـن ملة 
اإلسالم، وقد سمعتم وسـمعنا وشاهدتم وشاهدنا 
البعـض وهـو يمـدح اليهود ويـروج لهـم ويتغزل 
فيهـم وكأنه يهـودي مثالً لم يسـلم بعد، مـا الذي 
دفعـه لكي يفعل ذلـك والله يقول: (َفـَرتَى الَِّذيَن ِيف 

ُقلُوِبِهْم َمَرٌض يَُسـاِرُعوَن ِفيِهـْم يَُقولُوَن نَْخَىش أَْن 
تُِصيبَنَـا َداِئَرٌة َفَعَىس اللُه أَْن يَأِْتَي ِباْلَفتِْح أَو أَْمٍر ِمْن 
وا ِيف أنفسـِهْم نَاِدِمنَي)  ِعنْـِدِه َفيُْصِبُحوا َعَىل َما أََرسُّ
من سـورة املائدة- آية (52)، هذا نوع املسـارعة يف 
الوقت الذي نعيشـه اليوم يف واقع بني سعود وحالة 
تطبيعهـم مع اليهـود، ماذا قـال اللـه للمؤمنني يف 
هذه اآلية قـال تعاىل: (َفَعَىس اللُه أَْن يَأِْتَي ِباْلَفتِْح أَو 
وا ِيف أنفسـِهْم  أَْمـٍر ِمْن ِعنْـِدِه َفيُْصِبُحوا َعَىل َما أََرسُّ
نَاِدِمـنَي)، اللـه يطـرح عالمـة من عالمـات النفاق 
ويوضـح فيهـا أن الفتـح قريـب إذَا وجـد املؤمنني 

الصادقني. 
كل يـوم ومنـذ بداية عقـود يحصل قتـل وإيذاء 
األثيوبيـني  األفارقـة  وللمهاجريـن  للمغرتبـني 
والصوماليـني والسـودانيني وغريهـم، ومعاملتهم 
وكأنهـم أنعـام هـذا يعكـس مـدى اللؤم والخسـة 
والدناءة بحق اإلنسان وبكرامة اإلنسان، أين حقوق 
اإلنسـان، أين الدين اإلسـالمي الذي يعكس جاذبية 
اإلسالم واملسـلمني، ملاذا سيظل املسـلمون مكتويف 
األيـادي أمام تفرعـن وتكرب وتَجربَّ النظـام الباغي 
واملعادي لإلسـالم واملسلمني واملشـوه للدين، وملاذا 
سيستمر الصمت عىل تدنيس املقدسات اإلسالمية. 
إن هـذه الترصفـات تعّجـل بزول مملكـة العهر 
ونظامهـا املتصهـني العميـل، لم يعد هنالـك مجاٌل 
للريـب فما قـد حصل ويحصـل كفيل بفتـح مكة، 
وسـيكون قريبـاً بـإذن اللـه؛ ألَنَّ اللـه مـع املتقني 

الصابرين. 
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المرأة بغظ تضرغط الصرآن واجاشقل أدسغاء الترغئ   

املرأة يف بصاشات الحسعب الصثغمئ

وصفٌئ طع برظاطب رجال اهللا (طسرشئ اهللا – البصئ باهللا)وصفٌئ طع برظاطب رجال اهللا (طسرشئ اهللا – البصئ باهللا)

طسظى ق إله إق اهللا – الثرس افول

 سئث الرتمظ طتمث تمغث الثغظ:
 

للمـرأة  العاملـي  بمناسـبة [اليـوم 
املسـلمة] الذي يطلُّ علينا يف العرشين 
مـن شـهر ُجَمـادى اآلخـرة، والـذي 
يصـادف ميالد سـيدة نسـاء العاملني 
السـيدة فاطمـة الزهراء بنت رسـول 
اللـه محمـد (صلوات اللـه عليه وعىل 
الخمينـي  اإلمـاُم  أعلنـه  الـذي  آلـه) 
عامليًـا  يوًمـا  عليـه)  اللـه  (رضـوان 
للمرأة املسـلمة، سنعرض يف صحيفة 
«املسرية» مجموعة حلقات عن: املرأة 
بني تكريـم القرآن واسـتغالل أدعياء 
املـرأة،  بحقـوق  املتشـدقني  الحريـة 
والـذي وجدوا يف هـذا العنـوان مطيّة 
السـتهداف القيـم واألخـالق، وتدمري 
املجتمـع العربي واإلسـالمي، ومدخالً 
لجني األمـوال الطائلة مـن خالل هذا 

االستغالل اليسء..
وقبـل أن ندخـل يف صلـب املوضوع 
ال بـد أن نعـرج عىل ملحـة رسيعة عن 
تعاطـي الشـعوب والحضـارات مـع 
[املرأة]، ثم نقدم مقارنة بسـيطة بني 
نظرة الغرب وأمريـكا للمرأة وطريقة 
التـي  العناويـن  تلـك  مـع  التعاطـي 
يروجـون لها، ومن ثـمَّ نعرض ما يتم 
تداولـه من نظرة مغلوطة يف أوسـاط 
العـرب واملسـلمني، ويف األخـري نضع 
بني يدي القارئ الكريـم نظرة القرآن 
للمـرأة من خـالل مـا طرحه السـيد 
حسني بدر الدين الحوثي (رضوان الله 

عليه) يف بعض دروسه ومحارضاته.

املرأة يف بصاشات الحسعب:
منذ املايض السـحيق كانت مختلف 
يف  القديمـة  واألنظمـة  «الديانـات» 
شـتى بقاع املعمورة تستضعف املرأة 
وتحتقرها وتسـتغلها وكأنها مخلوق 
آخر..! وكان ذلك االستضعاف والقهر 
يختلـف مـن حضـارٍة ألخـرى ومـن 
شـعٍب آلخـر وبحسـب األيديولوجيـا 
التـي تتبناهـا تلك األمم عـىل اختالف 
مشـاربها.. وسـنذكر ملحـة تاريخية 
موجزة لذلك التعاطي الذي ضل طريق 
ا رسـمه اللُه سبحانه  الهدى بعيًدا عمَّ
وتعاىل لإلنسـان، كما أّن ذلك التعاطي 
الفـّج هـَدَم املجتمعـات مـن خـالل 
ظلمـه للمرأة (األم، واألخـت، والبنت، 
هّدامـة  ألجيـال  ـَس  وأسَّ والزوجـة) 

ومتوحشة.. 

أوقً: املرأة سظث اآلحعرغني:
التـي  اإليجابيـات  مـن  بالرغـم 
كانـت تُحسـب لقوانني [حمـو رابي] 
املتعلقـة بتنظيم العالقات اإلنسـانية 
واالجتماعية، ومنها مـا يتعلق باملرأة 
إال  النسـاء،  عـىل  الحجـاب  كفـرض 
أن هنـاك بعـض القوانـني املجحفـة 
بحـق املـرأة عنـد اآلشـوريني ومنها: 
أن املـرأة إذا لـم تطع زوجهـا يف كافة 
األمور وبال اسـتثناء كان يُحكم عليها 
كالجارية..  ومعاملتها  حريتها  بسلب 
ومـن األحـكام القاسـية التـي قنَّنها 
األشـوريون أن املـرأة إذا حكـم عليها 
يف  إهمالهـا  أو  بإرسافهـا  القـايض 
شؤون البيت يتم إغراقها يف املاء حتى 

املوت..!!.

باظًغا: املرأة سظث اإلغرغص:
كانت املرأة يف عهد اإلغريق مسلوبة 
اإلرادة يف كل يشء، بل ومنعها القانون 
اليونانـي مـن املـرياث وال تسـتطيع 
الحصول عىل الطالق من زوجها.. وقد 
وصل امتهـان املرأة يف اليونان إىل الحد 
الذي قال فيها أرسـطو: «إن الطبيعة 
لم تزود املرأة بأي اسـتعداد عقيل يُعتّد 
بـه..!! ويف مرحلة من التاريخ وبعد أن 
أصبحت نسـبة الرجال يف اليونان تقل 
نتيجة لكثرة الحروب، استطاعت املرأة 
اليونانيـة أن تسـرتد بعـض حقوقها 
الطبيعيـة مما حدى بأرسـطو يف ذلك 
الحـني أن يُعيب عىل الدولـة اليونانية 

هذا الرتاجع.

بالًبا: املرأة سظث الروطان: 
لـم يكـن يحـق للمـرأة الرومانيـة 
تحصـل  مـا  كل  وكان  التملـك،  حـق 
عليه يُضـاف إىل األرسة سـواٌء أكانت 
متزوجًة أم ال، فلم يكن لها الحق يف أن 

تملك ماالً باملطلق..!!..
ومـن الغريـب أن قوانـني الرومان 
التـي كانـت تُسـمى باأللـواح االثني 
عـرش تضـع [األنوثـة] يف خانـة عدم 
األهلية؛ حيـث كان القانون الروماني 
يضع ثالثة أسـباب إذا تحقـق أحُدها 
فـإّن صاحبها يكـون فاقـًدا لألهلية؛ 
وأحد هذه األسـباب التي تفقد األهلية 

بنظر الرومان هو [األنوثة]..!.

رابًسا: املرأة سظث صثطاء الخني:
كانت املرأة عنـد الصينيني القدماء 

تُضطَهـُد من خالل الحـق الذي منحه 
املجتمـع الصيني آنذاك للزوج بسـلب 
حقـوق زوجته، ومنحـه الحق يف بيع 
زوجته كالجارية وقتما شـاء..!!. كما 
منعوا املرأة األرملـة التي مات زوجها 
مـن أن تتـزوج بعـده، وهـي عندهم 

محتقرة..
ويف بعـض دول آسـيا ال تزال بعض 
العادات القاسـية عند بعض [القبائل 
الوثنيـة] التـي تحكم عىل املـرأة التي 
يمـوت زوجها بـأن تُدفـن معه وهي 
حية..!! وهـي عادة ال تـزال موجودة 
حتـى اليـوم عنـد بعـض القوميـات 

األسيوية..

الثغاظــئ  يف  املــرأة  خاطًســا: 
العظثوجغئ:

كان أبـرز مـا تميـز بـه الهندوس 
يف الهنـد إىل وقـٍت قريـب هـو أنهـم 
كانوا يحكمون عىل املـرأة التي يموت 
زوجها بـأن تحرق نفسـها، وال يحق 
لهـا أن تعيـش بعـده..! وكذلـك كان 
يفعـل اليابانيون.. وبحسـب القوانني 
الهندوسـية أيًضا كانت املـرأة العاقر 
تُقـدم كقربـان لآللهة التـي يؤمنون 
بها؛ حتى تـرىض عنهم وينزل الرخاء 

واملطر بحسب ما يعتقدون..!!.

غســمى  شغمــا  املــرأة  جادًجــا: 
بالتدارة الفرسعظغئ:

بالرغـم أن املرأة يف عـرص الفراعنة 
وصلت إىل مقاليد الحكم مثل كليو باترا 
وحتشبسـوت، ولكن هذا التقليد كان 
خاًصـا بالطبقـة الحاكمة فحسـب.. 

وما يُشـاع حاليًا عـن أن املرأة يف عهد 
الفراعنـة بأنها كانـت تحظى بمكانة 
االجتماعـي  املسـتويني  عـىل  عاليـة 
متعلًقـا  كان  أنـه  ربمـا  والسـيايس 
واألرسـتقراطية  الحاكمـة  بـاألرس 
واإلقطاعيـة فقط، أما أفراد الشـعب 
املرصي يف ذلـك الحني فقد كانت املرأة 
عندهـم ال يختلـف اضطهادهـا عـن 
سـائر املجتمعـات القديمـة األخرى، 
وكان من أبـرز التقاليـد الظاملة بحق 
املـرأة املرصية أنهم كانوا يأتون بفتاة 
جميلـة ومزينة بالحيل ثـم يلقونها يف 
نهـر النيل وهـي حية، اعتقـاًدا منهم 
أنه سـيفيُض النيل وسـيعم النماء..!! 
وظل هـذا التقليـد سـاريًا عند بعض 
القوميات املرصية حتى جاء اإلسـالم 

ومنع ذلك.
ومـن أبرز الشـواهد عـىل اضطهاد 
املرأة يف عهـد الفراعنة ما نقله القرآن 
يف  النسـاء  اسـتضعاف  عـن  الكريـم 
مرحلة مـن املراحـل التاريخيـة التي 
عاشـها بنـو إرسائيـل يف مـرص قبل 
مجيء نبي الله موىس (عليه السالم)، 
حيث يقول الله تعـاىل: {َوإِذْ أَنَجيْنَاُكم 
ُسـَوَء  يَُسـوُمونَُكْم  ِفْرَعـوَن  آِل  ـْن  مِّ
اْلَعـذَاِب يَُقتِّلُوَن أَبْنَاءُكْم َويَْسـتَْحيُوَن 
هـذه  يف  املـرأة  فكانـت  ِنَسـاءُكْم}.. 
املرحلة تتعرض ألشدِّ أنواع االضطهاد 
وكان جنـود فرعـون يأخـذون عنوة 
كلَّ فتـاة تبلغ التاسـعة مـن عمرها، 
لتقـوم بأعمال الخدمة يف منازل األرس 
الحاكمة واألرسـتقراطية، ومعاملتها 

كجارية إىل األبد.. 

ومـن أهم القضايا األساسـية واملهمـة التي أّكد 
عليها السـيد (رضـوان الله عليـه) يف الدرس األول 
من دروس معرفة الله: أن املسـلمني ضحية عقائد 
باطلـة، ويعيشـون أزمـة ثقـة بالله تعـاىل جاءت 
نتيجة عدم معرفة الله مـن خالل [القرآن الكريم] 
الـذي هو أهم مصـدر ملعرفـة الله، واعترب السـيد 
(رضوان الله عليه) أن آية الكريس من أعظم اآليات 
القرآنيـة يف معرفة اللـه، وأنَّ أهم مقاصـد القرآن 
الكريم هو: ترسيخ ألوهية الله وعظمته، وترسيخ 
عبوديتنـا لـه، واالنشـداد القوي والثقـة العظيمة 
به سـبحانه. وأن جميـع ما كلفنا اللـُه به هو من 
منطلق رحمتـه، وحكمته. كما دلََّل السـيد عىل أن 
اإليمان باللـه هو [إيمان عمـيل]، وأكََّد عىل أهمية 

التأمـل يف حديـث القرآن عن جهنـم؛ واعتربَ أنَّ كل 
معصية يرتكبها اإلنسـاُن ترسخ نسبًة من الخبث، 
وأنَّ االنـرصاف عـن نهـج اللـه دليـل عـىل الجهل 

بألوهية الله جلَّ وعال..

املســطمعن عط ضتغئ سصائث باذطئ وغسغحــعن 
أزطَئ بصئ باهللا:

ومن خالل تقييم الشـهيد القائـد للواقع، اعترب 
(رضـوان اللـه عليـه) أّن األمـَة باإلضافـة إىل أنها 
تعيـش أزمة ثقـة بالله؛ هـي أيضاً ضحيـُة عقائَد 
باطلـٍة، وثقافة مغلوطة جاءتهـا من خارج كتاب 
اللـه، وعرتة رسـول الله (صىل الله عليـه وعىل آله 

وسلم)، ومما قاله يف ذلك: 

((الحقيقـة: إذا تأمـل اإلنسـان يف واقـع الناس 
يجد أننـا ضحية عقائـد باطلة، وثقافـة مغلوطة 
جاءتنـا مـن خـارج الثقلـني: كتـاب اللـه، وعرتة 
رسـوله (صلوات اللـه عليه وعىل آلـه)، هذا يشء. 
الـيشء اآلخـر - وهو األهم - أننا لـم نثق بالله كما 
ينبغي، املسلمون يعيشـون أزمة ثقة بالله.. ملاذا؟ 
أليس يف القرآن الكريم ما يمكن أن يعزز ثقتنا بالله 
سـبحانه وتعاىل؟ بىل. القـرآن الكريم هو الذي قال 
اللـه عنه: {َلـْو أَنَْزْلنَا َهذَا اْلُقـْرآَن َعَىل َجبَـٍل َلَرأَيْتَُه 
َخاِشـعاً ُمتََصدِّعـاً ِمْن َخْشـيَِة اللَّـِه َوِتْلـَك اْألَْمثَاُل 
بَُها ِللنَّاِس َلَعلَُّهْم يَتََفكَُّروَن} (الحرش:21) قلة  نَْرضِ
معرفـة بالله، انعدام ثقـة بالله، هـي التي جعلت 
املسـلمني يترصفون بعيداً عن الله سبحانه وتعاىل، 
فلم يهتدوا بهديه، لو وثقنا بالله كما ينبغي النطلق 

الناس ال يخشون أحداً إال الله)).

الصرآُن الضرغط عع أعط طخثر ملسرشئ اهللا تساىل:
وبما أّن معرفة الله هي أول الدين وأساسه، فإنه 
ال يمكن للقواعـد الكالمية، أو الكتب الوضعية - يف 
عرضها أو يف تقديمها ملعرفة الله - أن تكون أفضل 
مـن القـرآن الكريم يف أسـلوبه، وسـعته، وعمقه، 
وبالغتـه؛ ألّن وراَء القـرآن من أنزل القـرآن - كما 
قـال الشـهيُد القائـُد - ، ومن أنزل القـرآن هو الله 
سـبحانه وتعـاىل، الذي خلـق النفـوس، وهو أعلم 
بكنهها، وأعلم باملنطق الذي ينسـجم مع فطرتها، 
وهـو سـبحانه األعلم بمـا يعزز معرفته بالشـكل 

الذي يؤثر يف أعماق القلوب والوجدان، وباألسـلوب 
الذي يشـّد عباده إليه، ويعزز الثقة به، ولذلك يؤكد 
السـيد (رضـوان الله عليـه) عىل أّن غـري القرآن ال 
يمكن أن يصنـع املعرفة الواسـعة والكاملة بالله؛ 
ألّن اللـه أودع يف كتابه من اآليات الكثرية والكافية، 
وبالشكل الذي يجعله أهم مصدر ملعرفته سبحانه 

وتعاىل. ومما قاله يف ذلك (رضوان الله عليه): 
((وأهم مصـدر ملعرفة الله سـبحانه وتعاىل هو 
القـرآن الكريم، القرآن الكريم الـذي يعطي معرفة 
واسـعة، معرفة متكاملة، ِمن غري القرآن الكريم ال 
يمكـن أن نحصل عىل املعرفة بالشـكل الذي ينبغي 
أن نكون عليها، حتى تكون معرفة تدفعنا إىل الثقة 

بالله أكثر فأكثر)).
((اآليـات التي نحصـل من خاللها عـىل معرفة 
لله بالشـكل املطلوب هي آيات كثرية جـداً، جداً يف 
القرآن الكريم، تلك اآليـات التي تتحدث عن ألوهية 
اللـه، وملكـه، وعظمته، تلـك اآليات التـي تتحدث 
عـن عظيم نعمـه علينا، تلـك اآليات التـي تتحدث 
بـأن له ملك السـموات واألرض، التـي تتحدث بأنه 
مالك السـموات واألرض وما بينهما، وهو من يملك 
اليوم اآلخـر، وبيده مصرينا، هو مـن يملك الجنة، 
من يملك النار، هو من يعلم الغيب والشـهادة، هو 
العزيز، هو الحكيم، هو السـميع، هو البصري، هو 
الـرؤوف، هو الرحيم. تلك اآليـات التي تتحدث عنه 
سـبحانه وتعاىل بأنه جدير بـأن يثق به عباده، وأن 

يخاف منه عباده، وأن يلتجئ إليه أولياؤه)). 

تُعتََربُ مجموعُة دروس [معرفة الله] الخمسَة عرشَة التي 
ألقاها السيد حسني بدر الدين الحوثي (رضوان الله عليه) من 

أهم الدروس التي تسلط الضوء عىل بعض املعالم األساسية 
ملعرفة الله وفق املنهجية القرآنية، بعيًدا عن ُكتُب [علم 

الكالم] التي تُسمى بعلوم أصول الدين والتي َقـدَّمت معرفة 
الله [معرفة ناقصة ومغلوطة]!! مما انعكس ذلك عىل الواقع 

الوجداني لألمة وبالتايل عىل ضعف واقعها العميل، وجعلها 
تعيش [أزمة ثقة بالله] حقيقية، فأصبح واقع هذه األمة 

اليوم هو أحد النتائج الكارثية الكربى للمعرفة الناقصة 
واملغلوطة لله سبحانه وتعاىل.
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ظروُف اتاةاز صاجغئ.. وظصٌص ورداءة شغ الطسام.. واظسثاُم الظزاشئ واظاحاُر التحرات

افذفاُل الفطسطغظغعن افجرى يف طساصقت اقتاقل.. تسثغٌإ وطتاضمات جائرة

ـــُث بالرد  تحغغٌع طعغٌإ لطحعغث السسثي واملصاوطُئ تاعسَّ

 : خاص:
يف  األرسى  الفلسـطينيون  األطفـاُل  يعيـُش 
معتقـالت سـجون االحتـالل الصهيونـي أوضاعاً 
مأسـاويًة للغاية يف ظل إهمال للمنظمات األممية 
أَو تَحـّرك عربـي ودويل جـاد إلنقاذهـم مـن هـذا 

الوضع املؤلم. 
إذ سـّجل شـهر نيسـان/ أبريل املنـرصم 119 
حالة اعتقـال بني األطفال، يف حني سـّجل ترشين 
األول/ أُكتوبر أعىل نسـبة العتقـال األطفال بلغت 
160 طفًال تم احتجازهم يف سـجون مجدو وعوفر 
والدامـون، منهم نحو 4 أطفال مسـجونني إداريا، 
و١٢ طفـًال أعمارهـم أقل من ١٢ عاماً، وبحسـب 
اإلفادات التـي قّدمهـا األرسى والتقارير الصادرة 
عـن مؤّسسـات األرسى َفـإنَّهـم يتعّرضـون ملـا 
يتعـّرض لـه األرسى الكبار من قسـوة يف التعذيب 
واملحاكمات الجائرة واملعاملة غري اإلنسـانية التي 
تنتهـك حقوقهـم األََساسـيّة وتهـّدد مسـتقبلهم 
بالضياع، وهذا يخالف بنود اتّفاقية حقوق الطفل 
وُخُصوصاً املادة (١٦) التي تنّص عىل أنّه «ال يجوز 
أن يجري أي تعّرض تعسفي أَو غري قانوني للطفل 
ة أَو أرسته أَو منزله أَو مراسـالته  يف حياته الَخاصَّ

وال أي مساس قانوني برشفه أَو سمعته». 
 وتنـّص أَيْـضـاً عـىل «أّن للطفـل الحـّق يف أن 
يحميـه القانون من هذا التعّرض واملسـاس». وال 
يراعي االحتالل حداثة سّن األطفال أثناء تقديمهم 
ة  للمحكمة العسـكرية وال تُشـّكل محكمـة َخاصَّ
لهـم (كما تؤّكـد عىل ذلك صكـوك القانون الدويل) 
ويحّدد سّن الطفل بأقّل من ١٦ سنة بناء عىل األمر 
العسكري اإلرسائييل رقم (١٣٢). ويف هذا مخالفة 
رصيحـة لنّص املادة رقم (١) مـن اتّفاقية حقوق 
الطفل التي عّرفته «كّل إنسـان لم يتجاوز الثامنة 

عرشة». 
 ويفرض االحتالل الصهيوني ما يسمى االعتقال 
املنـزيل عىل األطفال املقدسـيني ممـا يحرمهم من 
ة األُمهات)  مغـادرة املنازل ويحول األهـل (وَخاصَّ

يتـم  َحيـُث  ألطفالهـم،  وسـجانات  سـجانني  إىل 
مراقبة األطفال عرب سـوار إلكرتوني، وال يسـمح 
لألهـل بنقل الطفل (املوضوع قيد االعتقال املنزيل) 
للعالج يف حالة الطوارئ، إال بعد موافقة سـلطات 
االحتالل املختصة، كما تفرض أحياناً عىل األطفال 
مجتمعيـة  خدمـة  بأعمـال  القيـام  املقدسـيني 
العقوبـة  مـن  كجـزء  اليهـود)  (للمسـتوطنني 

املفروضة عليهم. 
وال يتوقـف االعتـداء عند هـذا الحـّد فقط، بل 
األرسى  االحتـالل «اإلرسائيـيلّ»  سـلطات  تحـرم 
األطفـال من أبسـط الحقـوق التـي تمنحها لهم 
املواثيق الدوليّة التي يستحقونها بغض النظر عن 

دينهم وقوميّتهم وجنسيّتهم، وتشمل: 
- الحقَّ يف عدم التعّرض لالعتقال العشوائي. 

- الحقَّ يف معرفة سبب االعتقال. 
- الحقَّ يف الحصول عىل محاٍم. 

- حـقَّ األرسة يف معرفة سـبب اعتقـال طفلها 
ومكان اعتقاله. 

- الحّق يف املثول أمام القايض فوًرا اعتقاله. 
- الحّق يف االعرتاض عىل التهمة والطعن بها. 

- الحّق باالتصال مع العالم الخارجي. 
- الحّق يف معاملة إنسانيّة تحفظ كرامة الطفل 

املعتقل. 
- الحـق يف أن يرافق الطفل أحد أفراد األرسة مع 

الطفل أثناء التحقيق
يف  األرسى  الفلسـطينيون  األطفـال  ويعانـي 
سـجون االحتالل «اإلرسائييل» من ظروف احتجاز 
قاسـية، وغري إنسـانية تفتقـد للمعايـري الدوليّة 
لحقوق األطفال، فاألطفال املعتقلون ظلًما يعانون 
مـن نقـص ورداءة يف الطعـام، وانعـدام النظافة، 
وانتشـار الحرشات، والنوم يف غـرف ال تتوفر فيها 
التهويـة أَو اإلضاءة املناسـبتني، وانعـدام الرعاية 
الصحيـة، ونقـص يف املالبس، وعدم توفر وسـائل 
اللعـب والرتفيه والتسـلية، وعدم توفر مرشـدين 
واختصاصينّي نفسيني، واالحتجاز مع بالغني ومع 
أطفال جنائيني (إرسائيلينّي)، والتعّرض لإلسـاءة 

اللفظيـة والـرضب والعـزل والتحـرش الجنـيس، 
والعقوبات الجماعية، وتفيش األمراض. 

الرعايـة  مـن  محرومـون  األطفـال  فـاألرسى 
الصحيـة، والعـالج الطبـي املناسـب، وعـادة مـا 
تكـون أقـراص املسـكنات العـالج ملختلـف أنواع 
األمـراض. ووفًقـا إلفادات األرسى األطفـال َفـإنَّ 
إىل  منهـم  املـرىض  نقـل  ترفـض  السـجون  إدارَة 
عيادات السـجن، وإن نقلتهـم َفـإنَّهم يتعّرضون 
للـرضب والشـتائم واملضايقات حتـى من األطباء 
واملمرضـني، كذلـك ال يتوفر طبيب بشـكل دائم يف 
عيادة السـجن. وما زال االحتـالل يماطل وأحياناً 
يرفـض إجـراء عمليـات جراحية لألطفـال الذين 
مخالـف  وهـذا  فوريـة،  عمليـات  إىل  يحتاجـون 
للقوانـني الدوليّة التي تنـص رصاحة عىل رضورة 
الرعايـة الطبية لألرسى وقد جاء يف املادتني (٩١ – 
٩٢) مـن اتّفاقية جنيف الرابعـة: «يجب أن يتوفر 
يف ُكـّل معتقل عيادة مناسـبة يرشف عليها طبيب 
مؤهـل، وأن يحصـل املعتقلون عىل مـا يحتاجونه 
من رعايـة طبية، وكذلك تركيـب أي أجهزة طبية 
رضوريـة للمحافظة عىل صحتهـم يف حالة جيدة 
وبشكل مجاني. ويجب أن تجرى فحوصات طبية 
مجانيّـة للمعتقلني مّرة واحدة عىل األقل شـهريٍّا، 
والغـرض منها مراقبة الحالة الصحية والنفسـية 
والتغذيـة العامـة، والنظافـة، وكذلـك اكتشـاف 
األمـراض املعدية، ويتضمن الفحص بوجه خاص، 
وفحًصـا  معتقـل،  شـخص  ُكــّل  وزن  مراجعـة 
بالتصوير باألشـعة مـّرة عىل األقل سـنويٍّا»، لكّن 

إدارة السجون اإلرسائيليّة ال تلتزم بذلك. 
وإذا ما دّققنا يف األحكام الصادرة ظلًما وعدوانًا، 
نجدهـا مرتفعة، َحيُث إّن هنـاك طفًال حكم عليه 
باملؤبد، وثالثة أطفال محكوم عليهم بالسـجن 15 
عاماً، وأربعة أطفـال آخرين محكوم عليهم بني ٥ 
و9 أعوام، وغالبًا ما يكون الحكم مقرون بغرامات 
ماليّة (-400 2000 دوالر أمريكي)، كما تعّد دولة 
االحتالل «اإلرسائييلّ» الدولة الوحيدة يف العالم التي 

تحاكم األطفال أمام محاكم عسكريّة. 

 : طاابسات:
التي  االعتقاالت  ُة  ِحــــــــدَّ تزداُد 
ذُها االحتـالُل الصهيوني يوميٍّا، مع  يُنَفِّ
مـا يرتافق معهـا من أُسـلُـوب همجي 

قمعي يؤدي لسقوط الشهداء. 
الفلسـطينية  الجماهـري  شـيّعت 
جثمان الشـهيد محمود السـعدي الذي 
ارتقى برصاص االحتالل يف جنني صباح 
االثنـني، خـالل اقتحام قـوات االحتالل 
«منطقـة الهدف» بمخيـم جنني، َحيُث 
حـارصت منزًال يعـود للمطارد الجريح 

راتب البايل. 
قـوات  اعتقلـت  التفاصيـل،  ويف 
االحتالل وبعد اشتباكات عنيفة الشاب 
الجريح واألسـري املحّرر راتب البايل بعد 

محارصة منزله يف جنني. 
قـوات  «إن  عيـان:  شـهود  وقـال 
كبـرية  بتعزيـزات  دفعـت  االحتـالل 
للمـكان، وأطلقـت صواريـخ االنريجـا 

نحو البيت املحارص». 
وقـد تصـدت كتيبـة جنـني لقـوات 
االحتالل املقتحمـة يف «منطقة الهدف» 
وأمطرتها بوابل كثيف من الرصاص». 

لهـا: «إن  بيـان  يف  الكتيبـة  وقالـت 
املجاهدين تمّكنوا من استهداف تمركز 
آليات لجيش االحتالل بعدد من العبوات 

املتفجرة». 
ويف السـياق، تحدثـت وزارة الصحة 
الفلسـطينية عـن 5 إصابـات إحداهـا 
خطرية وأُخرى متوسـطة و3 طفيفة، 

سـينا  ابـن  مستشـفى  إىل  ووصـل 
يص شـاب يعاني إصابة خطرية  التخصُّ
بالرصاص الحـي يف البطن وتم إدَخاله 
لغـرف العنايـة املكثّـفـة، وإصابتـني 

طفيفتني يف الكتف والقدم. 
كمـا وصلـت إىل مستشـفى جنـني 
الحكومي، إصابة متوسطة بالرصاص 
الحي يف الصدر، وإصابة ثانية طفيفة. 
أحـد  أن  الصحـة  وزارة  وأعلنـت 
املصابـني برصـاص االحتـالل يف جنني 
حالته حرجة وهو مصـاب بالرصاص 
الحي يف البطن، وهو الشـاب السـعدي 
الـذي استشـهد الحقـاً، وقـال شـهود 
طالـب  السـعدي  أن «الشـهيد  عيـان: 

ثانوية عامـة يف إحدى مـدارس جنني، 
وهو وحيد أرسته بني خمس بنات». 

 

ترضُئ «الةعاد اإلجقطغ»: 
إجرام اقتاقل لظ غرعإ 

أبظاء حسئظا 
الجهـاد  حركـة  نعـت  بالتزامـن، 
اإلسـالمي يف فلسطني الشـهيد محمود 
أن  وأّكــدت  السـعدي،  الجليـل  عبـد 
«إجـرام االحتـالل واعتقاالته لن ترهب 
أبناء شعبنا، وستزيدنا تمسًكا وإرصارا 
عىل طريق املقاومة حتى دحر االحتالل 

عن أرضنا كافة». 

وشـّددت الجهـاد عـىل أن «تواصـل 
جرائـم االحتـالل بحق أبناء شـعبنا لن 
ينـال مـن صمودهـم، وإرصارهم عىل 
بـذل الغايل والنفيـس للدفاع عن أرضنا 

ومقدساتنا». 
ودعت أبناء الشعب يف ُكـّل الساحات 
إىل مواصلـة االنتفاضـة بكل الوسـائل 

لردع االحتالل وقطعان املستوطنني. 
ووجهـت الحركة التحيـة «ملقاومي 
شـعبنا يف ُكـّل مـكان والذين يتصدون 
لعـدوان االحتـالل، ويسـطرون مالحم 
البطولـة ويف مقدمتهم رسايـا القدس 
وكتائبهـا املظفـرة، الذيـن يقبضـون 
عىل جمرتي الديـن والوطن؛ دفاًعا عن 

أرضنا وأهلنا ومقدساتنا». 
وتقدمـت الحركة بخالـص «التعزية 
واملواسـاة من عائلة الشـهيد السعدي 
الكرام بارتقاء نجلهم محمود، سـائلني 
الله أن يخلفهم به خريًا، وأن يجعل دمه 
لعنة عـىل القتلة املجرمـني»، وعاهدت 
الشـهيد عىل الوفاء لدمه حتى «تحرير 

األرض وتطهري املقدسات». 

ترضئ «تماس»: ق طصاَم 
لطسثو يف أرضظا 

يف السـياق، نعـت حركـة «حماس» 
الشـهيد محمـود عبد الجليل السـعدي 
(18 عاًما)، الطالـب يف الثانوية العامة 
من مخيـم جنني، والـذي ارتقى بنريان 
قـوات االحتـالل التي اقتحمـت املدينة، 
صبـاح  مدرسـته  إىل  توّجـهـه  أثنـاء 

االثنني،. 
وقالـت الحركـة يف ترصيٍح صحفي: 
«إننا نعـزي ذوي الشـهيد، ونرجو الله 
أن يلهمهـم الصـرب والسـلوان، ونشـّد 
عىل يد املقاومني األبطـال الذين تصّدوا 
لعدوان  املتفجرة  والعبـوات  بالرصاص 

االحتالل عىل جنني». 
كما أّكــدت «حمـاس» أن «ال مقام 
أن  عـىل  مشـّددًة،  أرضنـا»،  يف  للعـدو 
«أسـود املقاومة له باملرصاد، وستدافع 
عن شعبنا يف مواجهة جرائمه وهمجيّة 

مستوطنيه». 
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ضطمئ أخغرة

الظاِعُإ افطرغضغُّ غظاصُط 
طظ التزِر الظفطغ

طظخعر الئضالغ  
 

إيـداُع صنـدوق النقـد الدويل 
مبلَغ 300 مليـون دوالر يف فرع 
البنـك املركـزي اليمنـي بعـدن 
من  نابعاً  املحتّلـة، ليـس قـراراً 
حاجـة االقتصـاد اليمنـي، بـل 
هـو قـراٌر انتقاميٌّ مـن أمريكا 
وردة فعـل عىل خطـوة صنعاء 
بهـا  منعـت  التـي  العسـكرية 
اليمني  النفـط  نهـب  اسـتمراَر 
ومقدرات الشـعب إىل بنوك دول 
العدوان وحسابات مرتِزقتهم يف 

الخارج. 
قـراُر صندوق النقد الدويل كشـف انحيـاَزه الكامَل لطرف 
هـات اإلدارة األمريكية،  العدوان وأنه يـداُر وفَق رغبات وموجِّ
وال يضع للجوانب القانونيـة واملواثيق واملعاهدات الدولية أي 

اعتبار. 
ردوُد حكومـة صنعـاء والبنـك املركـزي اليمنـي فيها عىل 
صنـدوق النقد الـدويل كانت واضحة وحاسـمة بأنه ال تراجع 
عن حماية ثروات شـعبنا اليمني، وال فكاَك ألي تهريب للنفط 
والغـاز اليمنـي، ولن نرضـخ عسـكريٍّا وسياسـيٍّا للضغوط 
االقتصاديـة التـي يصبها العـدوان وأدواته العميلـة عىل ُكـّل 
أبنـاء الشـعب، وأن لـدى صنعـاء مـن الخيـارات املرشوعـة 
والقانونيـة ما يمّكنها من الـرد عىل هذا التصعيد االقتصادي، 
وما يفشـل املخّططات األمريكية وأدواتها واملنظمات الدولية 
املنضوية تحت سـيطرتها عىل مختلف األصعـدة، وأنها وفية 
لشعبها َومقتدرة عىل حفظ وصون حقوقه وسيادته الوطنية 

وقراره السيايس. 
الشـعُب اليمني ومنذ اليوم األول للعـدوان عىل اليمن يدرك 
تمامـاً أن أي قـرار تتخـذه دول العـدوان واملنظمـات الدولية 
التابعـة لهـا لـن يكون يف صالحـه بتاتـاً، وليس لـه أي مربٍّر 
قانونـيٍّ ولـن يسـتفيد منـه أي مواطـن أَو موظـف يمني ال 
يف املحافظـات واملناطـق املحتّلـة وال يف الداخـل، بـل يصب يف 
مصلحة العدّو وعمالئه الخونة الفارين يف فنادق دول العدوان 
امُلسـتمّرين يف نهب قوت الشـعب وإنهاكه لتنمـوا أرصدتهم، 
ويعتربه هروبا للعدو من امليدان العسـكري الذي انهزم فيه إىل 
امليدان االقتصادي، الذي يشن فيه حربا شعواء عىل أمعاء ُكـّل 
أبناء الشعب بمختلف مكوناتهم السياسية والجغرافية، دون 
أدنى مسـؤولية ملراعـات تبعات هذا القـرار املرتدة عىل قيمة 
الريال اليمني ومعيشة الشعب املسحوق حرباً وحصاراً وغالء 
ألسـعار املواد الغذائية، وما سـتؤول إليه األمـور من زيادة يف 
تفيش املجاعة وتدهور الرعاية الصحية وتراجع آمال الشـعب 

التواقة إىل السالم واالستقرار. 
وأمـام ُكــّل مؤامـرات ومخّططـات العـدوان األمريكـي 
السـعودّي، ترتسـُخ ثقـُة الشـعب اليمنـي بقيادتـه الثورية 
والسياسـية والثورية يف صنعاء ويتضاعُف صموُده امليداني، 
وتأييـُده للخيارات املتَخـذة للرد من منطلـق إيماني ووطني 
بحت، وقد أثبت الواقع خالل 8 أعوام جدارَة تعاُمِل صنعاء مع 

مختلف املِلفات بِحكمٍة وِحنكة.

طسارُك الئتر املرتَصئئ.. سعاصُإ طآملٌئ لصعى السثوانطسارُك الئتر املرتَصئئ.. سعاصُإ طآملٌئ لصعى السثوان
سئثاهللا تجام طتمث ظاخر  

 

لم تفتأْ قـوى العدوان األمريكـي الصهيوني وأدواتهم 

السـعودّي واإلماراتي تأمـُل بتحقيق أطماعهـا الخيالية 

يف السـيطرة عىل اليمن ومياهه اإلقليميـة واحتالل املمر 

العاملـي التجاري اليمني بـاب املندب بعـد احتالل الجزر 

اليمنيـة والسـيطرة عـىل امليـاه اليمنيـة اإلقليمية تحت 

مسـميات كاذبة بتأمني الخطوط املالحية البحرية ولكن 

الهدف الحقيقي السيطرة والتحكم عىل املمرات التجارية 

الدولية.

ًة جزيرة ميون القريبة من املمر  قوى العدوان ترتبص بالجزر وَخاصَّ

العاملي اليمني، ورشعت يف بناء معسـكرات وقواعَد عسكرية مشرتكة 

مـع الكيان الصهيوني األمريكي واحتالل جميـع الجزر اليمنية، ولكن 

ا يف حال ارتكاب واسـتمرار قوى العدوان  رد صنعاء سـيكون مؤملاً ِجـدٍّ

بأيـة حماقة وعليهم املغـادرة من امليـاه اإلقليمية اليمنيـة قبل فوات 

األوان وعىل قوى تحمل املسـؤولية وعليهـم أن يتحملوا غضب اليماني 

ة اليمنية  ورد القـوة الصاروخية الباليسـتية وأرساب الطائرات املسـريَّ

فالرضبـة قادمة ال محالـة وعىل قوى العدوان املغـادرة فوًرا من املياه 

اإلقليمية اليمنية وُكـّل الجزر اليمنية املحتّلة قبل أن ينفَد صربَ صنعاء. 

املياه اليمنية اليوم ليسـت للنزهة أَو القرصنة األمريكية الصهيونية 

البحرية عىل التقطع للسـفن التجارية اليمنية والتحكم والسيطرة عىل 

التجـارة العاملية عـرب املمر العاملـي اليمني باب املنـدب فصنعاء اليوم 

ا عىل قوى العدوان  لـن تقَف مكتوفة األيدي فَردُّها سـيكون مؤملاً ِجــدٍّ

واملنطقة، فيجب عليكم االتعـاُظ مما حدث يف ميناء الضبة خالل أثناء 

الرضبات التحذيرية السابقة. 

صنعاء اليوم ترُصـُد ُكـّل التَحّركات املشـبوهة للعدّو 

األمريكـي الصهيوني وأدواتهم القذرة، ولن تسـمح بأية 

حماقة أَو أي تَحّرك مشـبوه لنهب ثروات الشعب اليمني 

أو تـرصف فيهـا من جديـد، فالعـدّو قد أرسـل مندوبه 

السـفري األمريكي إىل محافظة حرضموت؛ سـعياً لنهب 

خريات وثروات الشعب اليمني.

قواُت اليمـن الربية والبحريـة والصاروخية والطريان 

املسـريَّ يف يقظٍة عالية وعىل أُهبة االستعداد وإنما تنتظر اإلشارة فقط 

من القيادة الحكيمة.

يبـدو أن الحرَب القادمَة تكـون بحريًة وتطهرياً كامـالً لكافة املياه 

اإلقليمية اليمنية من القرصنة البحرية وطرد الغزاة واملحتّلني من كافة 

الجزر اليمنية، وأن القوات املسـلحة اليمنية اليوم جاهزة يف الدفاع عن 

امليـاه البحرية اليمنيـة وحماية التجارة العامليـة والدولية وتأمني املمر 

العاملـي التجاري اليمني بمضيـق باب املندب مـن القْرصنة األمريكية 

الصهيونية وطردهم من ُكـّل ميل من املياه اليمنية البحرية.

إن الشعُب اليمني -كما تَحّرك خالل السنوات املاضية من العدوان يف 

معركتـه الربية حتى انترص- جاهٌز للتَحّرك إىل جانب القوات املسـلحة 

اليمنيـة، وهـو يف نفرٍي عـام، وإن النرص قادم وحليف الشـعب اليمني 

املظلوم بإذن لله تعاىل. 


