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شغما طرَضُج سغظ اإلظساظغئ تظّثُد بالةرغمئ الئحسئ وتطالإ بطةظئ تتصغص دولغئ:

اتتاد الشرف الاةارغئ غتّثُر طظ تثاسغات صرار تضعطئ املرتِجصئ برشع جسر الثوقر الةمرضغ

ُد بالصرار الضاربغ وغسائره سصابًا جماسغًا غساعثف الحسإ الغمظغ: الحعرى غظثِّ
ٌه أطرغضغ باطاَغاز لاخسغث جغاجئ الاةعغع وإشحال طساع السقم طتاشر سثن: الصراُر تعجُّ

 : خظساء
حّذر االتّحـاُد العام للغرف التجاريـة والصناعية، من 
التداعيـات الكارثية جراء توّجـه حكومـة املرتِزقة نحو 
رفـع الـدوالر الجمركـي إىل 750 ريـاالً للـدوالر، مؤّكـداً 
اعرتاضه عىل هذه الخطوة الال إنسـانية التي من شـأنها 

أن تزيَد من معاناة املاليني من األرس اليمنية. 
وقـال االتّحاد يف بيـان، أمس الجمعـة: «تفاجأنا من 
قيام حكومة املرتِزقة بخطوة جنونية برفع سعر الدوالر 
يف املنافـذ الجمركيـة إىل 750 ريـاالً للدوالر وهـذه زيادة 
تمثل 50 % عن السـعر الحايل»، محذراً حكومَة الفنادق 
مـن هذه القرارات التي تضاعف من هموم املواطن جراء 
ارتفاع أسعار السـلع والبضائع املسـتوردة ومنها املواد 

الغذائية. 
وأوضـح اتّحاُد الغـرف التجارية أن هـذا القراَر ليس 
األوَل بل سـبقه قرار لحكومة املرتِزقة قبل أقل من شهر 
برفـع ما يسـمى «رضائب تحت الحسـاب» عىل السـلع 
والبضائـع املسـتوردة بنسـبة تصـل إىل مـا بـني (300 
500-% %) من إجمايل قيمة البيان والرسوم الجمركية، 
داعياً مرتِزقَة العدوان العودة إىل جادة الصواب والرتاجع 

عن هذا القرار وعدم تحميـل املواطن وقوته أعباء مالية 
نتيجة فشل املرتِزقة يف إدارة امللف االقتصادي. 

ووّجـه االتّحـاد العـام للغـرف التجاريـة والصناعية 
ُكـّل أعضاء الغـرف التجارية والصناعية بالرفض وعدم 
ا التجار ورجـال املال  التعامـل مـع هـذه الزيـادة، حاثّـٍ
واألعمال إىل االمتناع عن فتح أي بيان جمركي وفقا لهذا 

القرار الكارثي. 
وكان مجلـُس الشـورى يف صنعاء، قـد وصف، أمس 

األول الخميـس، قـراَر حكومـة املرتِزقـة برفـع الدوالر 
الجمركي، بـ»الكارثي»، مؤّكـداً أن ذلك سيسـهم بشكل 
مبـارش يف تزايد حجـم املعاناة وتـردي األوضاع الخدمية 
واملعيشية ألبناء الشـعب اليمني يف املحافظات الجنوبية 

املحتّلة، وعموم اليمن. 
ولفت الشورى يف بيان، إىل أن هذا القرار سيرتتب عليه 
ارتفاعـات سـعرية يف املشـتقات النفطية والغـاز املنزيل 
وتعرفـة الكهربـاء واملياه وغريها مـن الخدمات، ويمثل 

عقـاب جماعي بحق اليمنيني، منوًِّها إىل أنه سـيزيُد من 
تفاقم األوضاع املعيشية للمواطن، يف ظل فساد الحكومة 

املوالية للتحالف. 
وبني الشورى أن حكومَة الفنادق تهدُف من وراء هذا 
القرار املجحف إىل تنفيذ سياسة العدوان إللهاء املواطنني 
بلقمـة العيـش وحـرف انظاره عمـا يقوم بـه من نهب 
للثـروات واحتالل املناطق االسـرتاتيجية، داعياً اليمنيني 

إىل رفض هذه السياسة والخروج ضدهم. 
إىل ذلـك اعترب محافظ عدن يف حكومة اإلنقاذ الوطني 
طارق سـّالم، قـراَر حكومة املرتِزقة برفع سـعر رصف 
الـدوالر الجمركـي، صبغـًة أمريكيـة ومحاولة فاشـلة 

لعرقلة الحل السيايس. 
وقـال سـالم يف تغريـدة له عـىل صفحته الشـخصية 
بتويـرت، أمس الجمعـة: إن رفَع حكومة العمالة لسـعر 
رصف الـدوالر الجمركـي ورضيبـة املبيعـات هـو قراٌر 
أمريكـي لتنفيـذ تهديدهـا بإفشـال املفاوضـات والحل 
السـيايس واسـتمرار الحرب من خـالل التصعيد بامللف 
االقتصـادي الـذي يسـتهدف شـعبنا اليمنـي قاطبة يف 
الجنـوب قبل الشـمال، مبينًـا أن الحلَّ الوحيـد هو رفع 

القيود كاملة عن ميناء الحديدة. 

طصاض طعاذظ جراء الاسثغإ العتحغ داخض جةعن طرتِجصئ السثوان بمأرب املتاّطئ
 : طاابسات

يف ظـل الوضـع املأسـاوي الـذي يعيُشـه األرسى 
مرتِزقـة  سـجون  داخـل  واملختطفـون  واملعتقلـون 
العـدوان األمريكـي السـعودّي اإلماراتـي، ودخولهم 
بني َفكَّي اإلجرام والوحشـية لـدى املرتِزقة من جهة، 
والصمـت والتواطـؤ األممي والدويل مـن جهة أُخرى، 
كشف ناشطون يف مأرب املحتّلة، أمس األول الخميس 
عـن جريمٍة وحشـية جديـدة داخل سـجون مرتِزقة 

العدوان طالت أحد املواطنني من أبناء املحافظة. 
وأوضح الناشطون أن املواطن بشري حسني عيلوق 
من أبنـاء مديرية الجوبة يف مـأرب املحتّلة، قتل تحت 
التعذيب الوحيش والال إنسـاني داخل سجن ما يسمى 
باألمن السـيايس الواقع تحت سـيطرة ميليشيا حزب 
«اإلصـالح»، مشـريين إىل أن املواطن املقتـول كان قد 

اختُطف قبل نحو سـتة أشـهر مع مجموعة من أفراد 
أرسته، بينهم نسـاٌء مـن وادي عبيدة، وتـم تغييبهم 

ومنع الزيارة عنهم. 
واستنكر الناشطون جريمَة التعذيب الوحيش التي 
تعرض لها املعتقل عيلوق وأدت إىل وفاِته داخل سجن 
ـمعة والصيـت، موضحني  األمن السـيايس سـيئ السُّ
أن هذه الجريمة ليسـت األوىل، َحيُث سـجلت عرشات 
الوفيات يف سجون قوى العدوان بمدينة مأرب، داعني 
املنظمـات الحقوقية واإلنسـانية إىل التَحـّرك العاجل 
إلنقـاذ حياة بقيـة أفـراد أرسة آل عيلـوق املعتقلني، 
مبينـني أن مثل هـذه الجرائم التي تتنـاىف مع املبادئ 

اإلسالمية واملواثيق واألعراف الدولية. 
ويف السـياق أدان مرَكـُز عـني اإلنسـانية جريمـَة 
تعذيب املعتقل بشري حسني عيلوق حتى املوت عىل يد 
ميليشـيا حزب «اإلصالح» يف سجن «األمن السيايس» 

بمأرب املحتّلة. 

وقـال املركز يف بيـان له، أمـس: إن املعتقل عيلوق 
من أبنـاء مديرية الجوبة بمأرب وقـد تم اختطاُفه يف 
منطقة وادي عبيدة قبل قرابة 6 أشـهر مع مجموعة 
من أفراد أرسته، مبينًا أن هذه الجريمَة امتداد لسلسلة 
من جرائم القتل والسـحل والتعذيب التي يتعرض لها 

املعتقلون واألرسى عىل يد مرتِزقة العدوان. 
 وحّمـل البيـان تحالف العدوان مسـؤولية جريمة 
قتـل املعتقل عيلوق وما سـبقها من جرائـم، مطالباً 
بالتحقيـق ومسـاءلة تحالـف العـدوان وأدواته ومن 

يثبت تورطهم يف الجريمة. 
َوأََضــاَف البيـان أن اسـتمرار التغـايض األممـي 
والدويل عن الجرائـم بحق األرسى واملعتقلني هو الذي 
شـّجع قوى العدوان ومرتِزقته وأذنابه لالسـتمرار يف 
ارتـكاب املزيـد من جرائـم الحرب، مجـّدًدا الدعوة إىل 
تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق يف جميع 

الجرائم املرتكبة بحق أبناء الشعب اليمني. 

طثّطفاُت السثوان املافةرة تعدي بتغاة طعاذظني 
يف الثرغعمغ والاتغاا بالتثغثة

 : التثغثة
استشـهد مواطنـان يف مديريتَـي التحتيـا والدريهمـي 
بمحافظـة الحديـدة، أمـس األول الخميـس، إثـر انفجار 
مخلفـات العـدوان األمريكـي السـعودّي اإلماراتـي، التي 
تواصل حصَد أرواح املدنيني األبرياء يف اليمن بشكل يومي، 

وسط صمت دويل وأممي معيب ومخجل. 
وأوضـح املرَكُز التنفيـذي للتعامل مع األلغـام يف بيان، 
أمس األول، أن مواطننَي اثنني استشـهدا بانفجار لغمني يف 

وادي قرية الزعفران بالدريهمي ويف مديرية التحيتا. 
ولفـت املركـز إىل أن هاتـني الحادثتني تأتيـان بعد أقل 
من 24 سـاعة عىل إعالن املركز استشـهاد ثالثة أشخاص 
مـن أرسة واحدة، بينهـم طفالن، وإصابة آخـر يف مديرية 

الدريهمي بانفجار لُغم من مخلفات قوى العدوان. 
ومنـذ بداية العـام الجديد، تم تسـجيل مقتـل وإصابة 
أكثـر من عرشيـن مدنياً بينهم أطفال ونسـاء، يف عدد من 
املحافظـات اليمنيـة جـراء انفجار مخلفـات العدوان من 
األلغام والقنابل العنقودية، يف ظل استمرار تعنت وإرصار 
دول العـدوان بمنـع دخـول األجهـزة الكاشـفة لأللغام، 
وتقاعس األمم املتحدة يف الضغط عىل تحالف العدوان؛ ِمن 
أجل دخول تلك األجهزة رغم املناشـدات امُلسـتمّرة من قبل 

املركز التنفيذي للتعامل مع األلغام. 

غدٌإ حسئغ سارم يف طأرب 
املتاّطئ جراء ارتفاع جسر 

املحاصات الظفطغئ
 : طاابسات

كشـفت مصادُر إعالميٌة مختلفـة، أمس الجمعة، عن تصاعـد الغليان والغضب 
يف أوسـاط املواطنني داخـل مدينة مأرب املحتّلة، بعد تنفيـذ حكومة املرتِزقة جرعة 

سعرية جديدة يف أسعار املشتقات النفطية. 
وبحسـب إعالميني مرتِزقـة موالني لتحالف العـدوان، َفـإنَّ السـعر الجديد الذي 
بدأ تطبيقه رسـميٍّا، أمـس األول الخميس يف مدينة مأرب الغنيـة بالثروات النفطية 
والغازيـة، يقيض برفـع اللرت من 175 رياالً إىل 487 رياالً وبمـا يعادل 10 آالف ريال 
للجالون سعة عرشين لرتاً، موضحني أن السعر الجديد يف مناطق إنتاج النفط يعني 

مضاعفة سعره يف املحافظات األُخرى. 
إىل ذلك أّكـد مراقبون سياسـيون أن رفَع أسعار املشتقات النفطية يف املحافظات 
املحتّلة هو جزء من سلسـلة جرع تشـمل رفـع الجمارك والنقل واملـواد والخدمات 
األََساسـية، َحيـُث بدأت حكومـة املرتِزقة وبشـكل كارثـي تنفيذه لتغطيـة العجز 
والفشـل الذريـع يف امللف االقتصادي، جراء الفسـاد املـايل واإلداري واألخالقي داخل 

حكومة الفنادق. 
كمـا أّكـد الناشـطون أن هـذه الخطوة تأتي يف سـياق الخطـوات التي ينفذها 
املرتِزقـة ورعاتهم لتصعيد سياسـة التجويع والحرب االقتصادية إلنهاك الشـعب 
اليمنـي ومحاولـة إخضاعـه بعد فشـل خيارات العدوان العسـكرية والسياسـية 

واألمنية. 
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 : خاص
التقـى رئيـُس املجلـس السـيايس األعـىل، مهدي 
املشاط، الوفَد الُعماني الذي وصل إىل العاصمة صنعاء 
ام يف إطار التجاوب مع جهود الوسـاطة التي  قبل أَيـَّ
تبذلهـا السـلطنة؛ ِمن أجـل إحالل السـالم يف اليمن، 
وأّكــد الرئيس عـىل رضورة إعطاء امللف اإلنسـاني 

األولوية قبل ُكـّل امللفات. 
وقالت وكالة سـبأ الرسمية: إن الرئيس ناقش مع 
الوفـد العماني، الخميس، املسـائَل املتعلقة بمسـار 

السالم وتبادل وجهات النظر. 
وكان الوفـد قـد عـاد إىل العاصمـة يف زيـارة هي 
الثانية خالل أقل من شهر واحد، يف سياق عملية نقل 

وجهات بني األطراف. 
وجاءت زيارُة الوفد عىل وقع تغيريات كبرية طرأت 
عىل املشـهد خالل الفرتة القصرية املاضية مع خروج 
مسريات التفويض الشعبي للقيادة باتِّخاذ اإلجراءات 

والخطـوات الالزمـة لوضع َحـــّد ملماطلـة تحالف 
العدوان ورعاته إزاء مطالب الشـعب اليمني املتمثلة 
بـرصف مرتبات املوظفني من إيـرادات النفط والغاز 

ورفع الحصار عن املطارات واملوانئ. 
وأّكـد الرئيـس للوفد العمانـي «رضورة االهتمام 
بامللف اإلنسـاني؛ باعتبـاره الخطـوة األوىل لتحقيق 
السـالم» يف تأكيـد واضح عـىل ثبات موقـف صنعاء 
املتمسك برضورة رفع املعاناة عن الشعب اليمن قبل 

التوّجـه إىل َحـّل سيايس. 
وتؤّكـد صنعاء أن الطريق الوحيد لتحقيق السـالم 
الفعيل يف اليمن هو إنهاء العدوان والحصار واالحتالل 
بشـكل كامل ودفع تعويضـات الحرب، ثم الدخول يف 
َحـّل سـيايس داخـيل بعيًدا عن التدخـالت الخارجية 

وهو ما ترفضه دول العدوان. 
وثمن الرئيس املشـاط الجهوَد التي تبذلها سلطنة 
عمان «ودورها اإليجابي يف العمل عىل تحقيق السالم 
املرشف الذي يتطلع إليه كافة أبناء الشعب اليمني».

ئ  : طاابسئ َخاخَّ
املسـتوى  عـىل  جديـد  إجرامـي  تصعيـٍد  يف 
االقتصـادي، أوعـز تحالـُف العـدوان األمريكي 
السـعودّي اإلماراتي إىل حكومـة املرتِزقة بإقرار 
جرعة سـعرية جديدة عىل البضائع املستوردة، 
األمر الذي من شأنه أن يضاعف األزمة اإلنسانية 
التي يعاني منها اليمنيون، والتي تعترب األسـوأ 
يف العالـم، وهو ما يمثل أَيْـضـاً عرقلة واضحة 
ملساعي السـالم التي تبذلها الوساطة العمانية 
مـع صنعـاء، ُخُصوصـاً أن األخـرية كانـت قد 
توعـدت بوضوح أن مثل هذه الخطوات العدائية 

ستؤدي إىل «قلب الطاولة». 
التصعيـُد الجديـد تمثـل يف قـرار رفع سـعر 
الدوالر الجمركـي للبضائع املسـتوردة بالعملة 
األجنبية من 500 رياالً، إىل 750 رياالً، أي بنسبة 
زيـادة 50 %، وهـو مـا وصفـه اتّحـاد الغرف 
التجاريـة والصناعية بأنه «خطوة جنونية» من 
جانب حكومة املرتِزقة التي ما كان لها أن تتخذ 

مثـل هذا القرار بدون توجيه من تحالف العدوان 
الذي لم يعد يخفي حقيقَة اسـتخدامه للتجويع 

كسالح حرب. 
هذه الخطوة -بحسب اتّحاد الغرف التجارية- 
«سـتزيد من معانـاة املاليني مـن األرس اليمنية 
نتيجة ارتفاع أسعار السلع والبضائع املستوردة، 
وعىل رأسـها املـواد الغذائية»، وهـي تأتي ضمن 
سلسلة قرارات وخطوات ممنهجة يمارس العدّو 
من خاللها حرباً اقتصادية شـاملة عىل الشـعب 
اليمنـي، فقبـل أقـل من شـهر، أعلنـت حكومة 
املرتِزقـة أَيْـضـاً رفع ما يسـمى «رضائب تحت 
الحساب» عىل السلع والبضائع املستوردة بنسبة 
ترتاوح بني (300 % - 500 %) من إجمايل قيمة 

البيان والرسوم الجمركية. 
القـرار أثـار ردوَد فعـل غاضبـة حتـى داخل 
املحافظـات املحتّلة نفسـها؛ ألَنَّه يشـكل رضبة 
قاسـية عـىل املواطنـني الذين يعيشـون بالفعل 
أسـوأ أزمة إنسانية عىل مسـتوى العالم، يف ظل 
الحرب االقتصادية التي يشـنها تحالف العدوان 
عىل البلد بأكمله، وبالتايل َفـإنَّ تنفيذ هذا القرار 

قد يؤدي إىل تعقيد املشهد عىل كافة األصعدة. 
اتّحـاد الغـرف التجارية والصناعيـة دعا ُكـّل 

أعضائه لرفض قـرار حكومة املرتِزقة واالمتناع 
عن فتح أي بيان جمركي يسـتند إىل هذا القرار، 
مطالبـاً حكومـة املرتِزقة بالرتاجـع عنه وعدم 
تحميل املواطن نتائج فشلها وفسادها يف إدارة 
امللف االقتصادي يف إشارة املربّرات التي يروجها 
املرتِزقـة لتمريـر القـرار والتـي مـن ضمنها 
«تعزيـز املـوارد» وهـو تعبـري يعنـي محاولة 

تعويض العائدات التـي تعودت حكومة املرتِزقة 
عىل رسقتهـا من مبيعات النفـط والغاز قبل أن 

توقف صنعاء هذه الرسقة. 
هـذه الدعـوُة واملطالبـُة ترافقـت أَيْـضاً مع 
ارتفـاع أصـوات تطالـب التجار باالسـترياد عن 
طريق ميناء الحديدة واالستفادة من التسهيالت 
التي أعلنتها صنعاء سـابًقا يف هذا السياق والتي 
تتضمن تخفيض سعر الدوالر الجمركي إىل 250 
ريـاالً فقط، وفيما يرى الكثـري أن هذا هو الحل 
األنسـب ملواجهة قـرار املرتِزقة، َفــإنَّ إْمَكانية 
تنفيـذه تبقـى مرهونة بمـدى اسـتعداد التجار 

وتجاوبهم، وهو أمٌر ال يمكن التنبؤ به. 
لكن املسـألة ال تتوقف عند هذا الحد، فالقرار 
لـه أبعـاد أُخـرى واسـعة، قـد تجعـل التَحـّرك 
ملواجهته يتجاوز مسـألَة دعوة التجار إىل تغيري 
ميناء االسـترياد، فخالل الفرتة القصرية املاضية 

جهـت  و
القيـادة الثورية والسياسـية 

لتحالـف العدوان تحذيًرا واضًحا ومبارشا مفاده 
أَو  االقتصـادي  املسـتوى  عـىل  تصعيـد  أي  أن 
العسكري «سيقلب الطاولة» وسـيقابَل بتَحّرك 

واسع من جانب صنعاء. 
والحقيقـة أن اتِّخـاذَ هذا القرار بعد سلسـلة 
الرسـائل والتحذيـرات التـي وجهتهـا القيـادة 
والشـعب اليمنـي يف املحافظـات الحـرة، يعترب 
دليًال واضًحا عىل تمسك تحالف العدوان ورعاته 
بخيـار اسـتخدام الورقـة االقتصادية كسـالح 
حـرب، وإرصارهـم عىل قـراءة موقـف صنعاء 

اإليجابي بشكل خاطئ. 
ولعـل تزامن اتِّخاذ القرار مـع الزيارة األخرية 
لوفـد الوسـاطة العمانيـة إىل صنعـاء، لـم يكن 
ُمَجــّرد صدفة، بل مـؤرش إضايف عـىل محاولة 

تحالـف العـدوان ورعاته اسـتغالل تجاوب 
لتمريـر  كغطـاء  الوسـطاء  مـع  صنعـاء 
التصعيـد االقتصـادي الجديـد والتهرب من 

التداعيات املرتتبة عليه. 
لكن هذا املسـعى ليس مضموناً؛ ألَنَّ األمر 
الوحيد الـذي يمكنُه أن يطمـَنئ دوَل العدوان 
فيمـا يتعلق بالرد عىل التصعيـد، هو التوصُل 
التّفـاق حقيقي يرفع معاناة الشـعب اليمني 
يمّهـد لسـالم فعـيل شـامل، وهو مـا ال يبدو 
أن جهـود الوسـطاء قـد اقرتبت مـن تحقيقه، 
ففـي لقائه مـع الوفد العماني، نهاية األسـبوع 
املنرصم، لم تكن هناك أي إشـارة إىل وجود تغيري 
حقيقـي يف موقـف تحالف العـدوان، بل تحدثت 
األنباء الرسـمية عن اسـتمرار «تبـادل وجهات 
«رضورة  عـىل  التأكيـد  إىل  باإلضافـة  النظـر»، 
االهتمام بامللف اإلنسـاني كخطـوة أوىل لتحقيق 
السـالم» وهو ما يعنـي أن تحالف العدوان يلعب 
بالنار من خالل اإلقدام عىل التصعيد االقتصادي. 
وبغـض النظر عـن ما يـدور يف كواليس ملف 
السـالم، َفــإنَّ الجرعـة السـعرية التـي أقرها 
املرتِزقـة تبقـى مؤًرشا سـلبيٍّا يرتجـم بوضوح 
حقيقـة عدم جديـة تحالف العـدوان ورعاته يف 

التوّجـه نحو معالجات حقيقية. 

الرئغج غآضـث لطعجطاء ضرورة إسطاء افولعغئ لطمطش اإلظساظغ 

جـرســئ جــسـرغئ جـثغــثة

الغمظغغظ  طساظاة  طداسفئ  إلى  جاآدي  جظعظغئ  خطعة  الةمرضغ  الثوقر  جسر  رشع  الاةارغئ:  الشرف  اّتتاد 
الــتــثغــثة  طــغــظــاء  ســئــر  لــقجــاــغــراد  والــاــعّجـــــه  الــمــرتــِجصــئ  طــع  الــاــســاطــض  بــرشــخ  لطاةار  دســــعات 

السثّو غفّثُت جععَد السقم باخسغث اصاخادي:
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حعغثان وأربسئ جرتى تخغطئ غعطني طظ الصخش السسعدّي الةعي والخاروخغ واملثشسغ
 : خاص

يواصُل النظاُم السـعودّي املجرم جرائَمه 
اليومية بحق املدنيـني واملواطنني يف املناطق 
الحدوديـة، وذلـك جـراء تصاعـد عمليـات 
القصف العشوائي املدفعي والصاروخي عىل 
املناطق والقرى اآلهلة بالسكان يف مديريات 
محافظة صعدة املجاورة للمناطق الحدودية 
بني اليمـن ودولة العـدّو السـعودّي املجرم، 
يف حـني يتصاعـد الصمـت األممـي املطبـق 
بتصاعـد هـذه الجرائم التـي ال تتوقف يوماً 
لتؤّكـد أن العدوَّ السـعودّي ورعاته يسعون 

بكل جهد إلفشال مساِعي السالم. 
خـالل  السـعوديّة  الجرائـم  جديـد  ويف 
اليومـني املاضيـني، سـقط أكثـر من سـتة 
مواطنـني مدنيـني بني شـهيد وجريح خالل 
اسـتمرار القصف املدفعي والصاروخي الذي 
ينفذه جيش النظام السعودّي املجرم بشكٍل 

يومي. 
وأوضح مصدر محيل لصحيفة املسـرية، 
السـعودّي  القصـف  أن  الجمعـة،  أمـس 
مواطنَـني  استشـهاد  إىل  أَدَّى  العشـوائي 
وإصابـة ثالث، جراء قصـف مدفعي لجيش 
العدّو السـعودّي عىل مديريتي شدا ومنبه يف 

محافظة صعدة. 
السـعودّي  العـدّو  أن  املصـدر  وأوضـح 
اسـتهدف بالقصِف املدفعي مناطَق متفرقًة 
مـن مديريتـي شـدا ومنبـه الحدوديتني، ما 
ـِع األرضار البرشيـة واملاديـة يف  أَدَّى إىل توسُّ

ممتلكات املواطنني. 
وأدان املصـدُر هذه الجريمـة التي تضاف 
إىل سـجل العـدوان املـيلء بالجرائـم بحـق 
أبناء الشـعب اليمني بتواطـؤ األمم املتحدة 
واملنظمات اإلنسانية، مجّدًدا مطالبته لألمم 

املتحدة بالخروج من دائرة التواطؤ إىل القيام 
بمسـؤوليتها التـي تتدعي أنها أُنشـأت ِمن 

أجِلها. 
وقبـل هذه الجريمـة بأقَل من ٢٤ سـاعة 
فقـط، كان النظـام السـعودّي عـىل موعـٍد 
مـع جريمٍة جديـدة، وذلك بقصفـه املدفعي 
والصاروخـي املتواصل، أمس األول الخميس، 
الذي أوقع ثالثة ضحايا من املواطنني املدنيني. 
للصحيفـة،  محـيل  مصـدر  أفـاد  حيـث 
أمـس األول، بإصابة ثالثـة مواطنني بنريان 

العـدّو السـعودّي، مبينًـا أن قـوات العـدّو 
السعودّي أطلقت النريان باتّجاه مديرية شدا 
الحدودية، مـا أَدَّى إىل إصابة ثالثة مواطنني 

بجروح متفاوتة. 
وبالتزامن مـع هذه الجريمة أّكـد النظام 
السـعودّي املجرم تعمده يف ارتـكاب املجازر 
وسريه يف تصعيدها بمشاركة الطريان بثالث 

غارات. 
ويف جديـد املسـاِعي السـعوديّة إلفشـال 
مسـاِعي السـالم، أّكــد مصـدر عسـكري 

لصحيفة املسـرية أن النظام السعودّي رافق 
قصفـه املدفعـي والصاروخـي بشـن ثالث 
غارات جوية بالطريان التجسيس القتايل عىل 

مديرية شدا. 
ونّوه املصـدر إىل أن الغارات كانت تقصد 
اإلرضار باملواطنـني وممتلكاتهم، يف إشـارٍة 
إىل أن النظـام السـعودّي يرتكـب الجرائـم 
اإلرصار  سـبق  مـع  الحدوديـة  املناطـق  يف 

والرتصد. 
وتأتـي هذه الغـارات التصعيديـة لتؤّكـد 
مـن جديـد أن النظام السـعودّي ليـس أهالً 
لتحقيق السـالم، َحيُث تأتي يف ظل احتضان 
صنعاء لجهود سـالم جديـدة يقودها الوفد 
العمانـي والوفـد الوطنـي املفـاوض، فيما 
تؤّكـد هذه العمليات التصعيدية أن الوسيط 
األممـي أصبح غري مؤهل للحديث عن قيادة 
أي عمليات سـالم، فالصمت األممي املطبق 
حيال ُكـّل هذه الجرائـم والخروقات، تؤّكـد 
وبما ال يدع مجاالً للشـك أن الوسيط األممي 
مرصاً عىل تصعيد موقفه يف مساندة العدوان 
األمريكي السـعودّي اإلماراتي ورعاته، وهو 
األمـر الـذي يـرتك البـاب مفتوح أمـام ردع 
وطنـي كفيـل بإيقـاف املجـرم السـعودّي 

األمريكي عند حده. 

بقث غارات وجرائط جثغثة وصخش طاعاخض شغ طساٍع تعثف لجسجسئ ُضـّض جععد السقم:

طصاُض 7 خغادغظ غمظغني يف ظروٍف 
غاطدئ صئالئ جعاتض املثاء

 : طاابسات
مع اسـتمرار االنتهاكات التي  تزامناً 
يمارسـها املرتِزق بحـق الصيادين، بني 
القتـل واالختطاف ومصـادرة الحقوق، 
أوضحـت مصادر إعالميـة، أمس األول، 
أن سـبعَة صياديـن من أبنـاء محافظة 
تعز لقـوا حتوَفهـم يف ظـروٍف غامضٍة 
قبالة سـواحل مدينة املخا الواقعة تحت 
سـيطرة االحتـالل اإلماراتي وميليشـيا 

الخائن طارق عفاش. 
وأَفادت املصـادر محلية بـأن األهايل 
عثروا عىل سـبع جثث مرمية يف سواحل 
املخا، لسـبعة صيادين كانوا قد خرجوا 
ـام للصيـد، مشـريًة إىل  قبـل أربعـة أَيـَّ

تعـرض قـارب الصيد للغرق مـا أَدَّى إىل 
وفاتهم. 

الصياديـن  أن  املصـادر  وأوضحـت 
الضحايـا هـم «فهـد العمـريي، هايـل 
غفـاري، معتصـم حميـد، عـيل طالب، 
محمـد إبراهيم بحـريي، فيصل بحريي، 

حذيفة بحريي، وعبده بقر». 
وفيمـا لـم تُعرف بعـُد أسـباُب غرق 
قـارب الصياديـن الضحايـا، إال أنه من 
املرجـح تعرضهـم لهجـوٍم مسـلح، ال 
ما أن املئات من الصيادين اليمنيني  ِسـيـَّ
يتعرضون خـالل اآلونة األخرية لحوادث 
مماثلة وبصـورة يومية من قبل تحالف 
العدوان السـعودّي اإلماراتي والسلطات 
اإلرتريية التـي تمـارس القرصنة داخل 

السواحل اليمنية. 

اقتاقُل اإلطاراتغ غعاخُض جرصَئ اآلبار 
الغمظغئ وتعرغئعا إىل الثارج

 : طاابسات
لحكومـة  تابعـة  إعـالم  وسـائُل  اتهمـت 
املرتِزقـة، أمـس الجمعة، االحتـالَل اإلماراتي، 
بالوقـوف وراء عمليـات نهـب ورسقـة اآلثار 
اليمنيـة وتهريبهـا إىل الخارج عـرب مرتِزقتها 

وميليشياتها يف اليمن. 
وذكـرت أن شـبكَة تهريـب واسـعة تعمل 
لصالح االحتالل اإلماراتـي، أقدمت عىل رسقة 
قطـع أثريـة ومخطوطـات علمية نـادرة من 

اليمن، خالل األيّام املاضية. 
وأوضحت أن القطـَع األثرية واملخطوطات 
تم رسقتها من متاحف ومكتبات يف محافظتي 
حرضموت وشبوة، مشريًة إىل أن القطَع األثرية 
املرسوقة وصلت إىل أبو ظبي مؤّخراً، استعداداً 

لنقلها إىل متحف «اللوفر» يف نيويورك. 
وتأتـي هـذه االتّهامـات مـن قبـل بعـض 
وسـائل اإلعالم املوالية للعدوان، بعد أن عملت 
طيلة ثماني سـنوات عـىل التغطية عىل جرائم 
القتل والنهب والرسقة التي مارسـها العدوان 
السـعودّي األمريكي اإلماراتي خالل السـنوات 

املاضيـة، وهو األمـر الذي يؤّكــد أن اتّهاماته 
للعـدو اإلماراتـي بنهـب اآلثار –مـع التغطية 
عىل ما يمارسـه النظام السعودّي من رسقات 
مماثلـة– تأتي مـن باب املكايدات السياسـية 
والرصاعـات الكائنة بني النظـام اإلماراتي من 
جهة، ومرتِزقـة االحتالل السـعودّي من جهٍة 
أُخـرى، وذلـك جـراء قيام أبـو ظبـي بعملية 
اسـتئصال واسـعة ضـد مرتِزقـة «اإلصالح» 
وباقي املرتِزقة املتخىلَّ عنهم –بتفاُهٍم سعودّي 
إماراتي– بعد ثماني سنوات من خدمة العدوان 

ومشاريعه. 
وكانت صحيفة «ليكسـربيس» الفرنسـية 
قد كشـفت يف وقٍت سـابق، عـن تعرض اليمن 
ألكـرب عملية نهـب لآلثار يف التاريـخ الحديث، 
األمريكـي  العـدوان  تحالـف  دول  قبـل  مـن 
ومرتِزقتهما،  وأدواتهمـا  اإلماراتي  السـعودّي 
َحيـُث تتصاعـد جرائم نهـب اآلثـار والثروات 
واملمتلـكات اليمنيـة، منذ بداية العـدوان عىل 
اليمن، وقد تم تسـجيل أكثر من مليون قطعة 
أثرية تمت رسقتها من اليمن بحسب إحصائية 

منظمة اليونيسكو العاملية. 

اإلشراُج سظ 22 جةغظًا يف التثغثة بمعجإ حعادات ُتسظ السرية والسطعك
 : التثغثة

أقرت لجنُة اإلفـراج الرشطي يف محافظة 
الحديـدة، يـوم الخميـس، اإلفـراج عـن ٢٢ 
سـجيناً مـن املحكومـني بعقوبـات سـالبة 
للحرية، بعد حصولهم عىل شـهادات حسن 

سرية وسلوك. 
وقال رئيس نيابة االسـتئناف يف محافظة 
الحديـدة - رئيـس لجنـة اإلفـراج الرشطي 
باملحافظـة، القايض هـادي عيضة، إن قرار 
اإلفـراج جاء بناًء عىل توصيات لجنة اإلفراج 
الرشطـي، التـي تضـم يف عضويتهـا مديـر 
مكتـب الشـؤون االجتماعيـة، الدكتور عبد 
الرحمن الصائغ، ومدير اإلصالحية املركزية، 

العقيد محمد الصويف. 
وأَشاَر القايض عيضة إىل أن اللجنة وخالل 
اجتماعها اسـتعرضت تقاريـر األخصائيني 
االجتماعيني من مكتب الشؤون االجتماعية 

إىل جانب شـهادات حسن السـرية والسلوك 
ة  الصـادرة مـن اإلصالحية املركزيـة الَخاصَّ
بالسجناء املحكوم عليهم، املرشحني لإلفراج 
عليهم رشطياً، وبموجب كشوفات ومذكرات 

النيابات االبتدائية. 
أن  إىل  الحديـدة  نيابـة  رئيـس  ولفـت 
عن السجناء  القانون يكفل اإلفراج رشطياً 

ممن قضوا ثالثة أرباع املـدة، وليس عليهم 
ـة للغري، ولم تكـن قضاياهم  حقـوق َخاصَّ
مسـتأنفة، وال تشـكل خطـورة اجتماعية 
بالغة، بعد حصولهم عىل شـهادات حسـن 
سـرية وسـلوك، وتقويم وإصـالح وتأهيل 
نفـيس، ملـا مـن شـأنه إعـادة إدماجهم يف 

املجتمع أفراداً صالحني. 

ٌض  طتطض جغاجغ تحغطغ: طا غتُثُث يف الغمظ عع تثخُّ
أجظئغ لطسغطرة سطى طعصسه اقجرتاتغةغ

 : طاابسات
أّكـد كاتٌب تشـييل أن دوَل الغرب تلتزُم 
الصمَت ُعنوًة أمام مأسـاة اليمن، لكنه يف 
الوقت ذاته يهتمُّ َكثرياً بالحرب األوكرانية، 
وبالنسبة للتحالفات الغربية والصهيونية 
ـابيـة، َفـإنَّ اليمن تحت الرمال ويف  والوهَّ

طي النسيان. 
السـيايس  واملحلـل  الكاتـب  وأَشـاَر 
التشييل «بابلو جوفري ليل» خالل مقابلة 

قناة  معه  أجرتهـا  تلفزيونية 
الناطقـة  يف»  تـي  «إيسـبان 
باإلسبانية، أمس، إىل خطورة 
األزمـة يف اليمـن الناجمة عن 
عـدوان بالتحالـف العدوانـي 
الذي تقوده اململكة السعوديّة 

ضد اليمن واليمنيني. 
وأوضـح املحلـل التشـييل 
سـتكون  أشـهر  بعـد  أن 
الذكرى الثامنـة لبدء العدوان 
العدوان  لتحالـف  العسـكري 

ضـد اليمن الـذي يغرق يف أزمة ونسـيان، 
الفتـاً إىل أنه ويف السـادس والعرشين من 
منـذ  سـنوات   ٨ سـتمر  ٢٠٢٣م  مـارس 
بدء عـدوان التحالف، الذي هـو يف الواقع 
مجموعـة مـن األنظمـة امللكيـة العربية 
والحكومـات الديكتاتوريـة التـي تهاجم 

اليمن. 
َوأََضـاَف املحلل السيايس بأنه ال الغرب 
باليمـن،  مهتمـون  العـرب  حلفائـه  وال 
وعىل الرغم مـن أن اليمن يتعرض لهجوم 
وحصار بري وجوي وبحري صارم تسبب 

يف مقتل ما يقارب ٣٠٠ ألف شخص، و٥٠ 
ألف شـخص منهـم قتلوا بشـكٍل مبارش 

نتيجة العدوان. 
وبـني أن الوضع اإلنسـاني يف اليمن ال 
يحظى باهتمام وسائل اإلعالم الدولية من 
املعلومـات املضللة، موضًحـا أنه ال يوجد 
أي تعاطـف من الشـخصيات أَو الفنانني 
أَو العبـي كرة القدم يف العالم مع الالجئني 

اليمنيني، وال حتى الحدود مفتوحة لهم. 
ونـّوه املحلل التشـييل إىل أن ما يحدث يف 
اليمن هـو تدخل أجنبي، مدعوم من الغرب، 
املتحـدة،  الواليـات  بقيـادة 
للسيطرة عىل هذا البلد كونه 
يف منطقٍة اسرتاتيجية، َحيُث 
املندب،  بـاب  مضيـق  يقـع 
الذي يمـر عـربه ٤٠ يف املئة 
مـن النفط املتجه إىل الغرب، 
إىل أن تحالف العدوان  الفتـاً 
يريـدان  والغربـي  العربـي 
إنهاء سـكان اليمن الذين ال 

يخدمون مصالحهم. 
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- أهالً وسهالً بكم.. أوالً ملن ال يعرفكم من 
هو الشاعر عبدالحفيظ الخزان؟ 
• حيّاكم الله وأهالً وسهالً بكم. 

أنـا عبدالحفيظ حسـن الخـزان، مواليد 
١٩٧٠م املحابشة/ حّجـة. 

 
- ألبـوم «أُّم أبيها الزهراء» الصادر ٢٠٠٨ 
وكانـت كلمات ُكـّل القصائد لكم، كم عدد 
القصائـد التـي احتـوى عليهـا؟ وما هي 

األقرب إىل قلبك. 
• ألبوُم «الزهـراُء أُمُّ أبيها» احتوى اثنتي 
عـرشَة أنشـودًة بصـوِت األُسـتاذ املبـدع/ 
عبدالعظيـم عزالديـن «رعاه اللـه» وكانت 
عدُد قصائـدي يف هذا األلبـوم عَرش قصائد 
محمـد  الباكسـتاني/  للشـاعر  وقصيـدًة 
عبدالسـالم  للشـاعر/  وقصيـدًة  إقبـال، 

املأخذي. 
وكلهن قريبـاٌت إىل قلبي وإن كان وال بد 
فأقربُهم إىل قلبي «يا ابنَة املصطفى أفييض 

َة َمن يقول».  علينا»، والثانية «قالوا وثَمَّ
 

- كيـف تفاعل النـاُس مع انتشـار ألبوم 
الزهـراء أم أبيهـا؟ وما تقييُمكـم للتفاُعِل 
الجماهريي الكبري معه؟ كيف تقرؤون هذا 

التفاعل؟ 
• كان تفاُعـُل النـاس َكبـرياً، وجاء هذا 
التفاعل؛ نتيجًة لوجوِد فراٍغ واسٍع يف مجال 
اإلنشـاد واإلشادة بالُفْضَليَات من عظيمات 

اإلسالم، وعىل رأِس أُولئك السيدة الزهراء. 
 

- كيف نشـأت لديكم فكرُة إصـداِر ألبوم 
الزهراء أم أبيها؟ 

• نشـأت فكرُة األلبوم نتيجَة أن الشاِعَر 
كبريًة،  واملنشـَد كليهمـا يحمـالن همومـاً 
وتلـك الهمـوُم أبرُزها حمُل رسـالٍة لتذكري 
مجتمعنـا املسـلم املحافـظ بُقـدوة كبرية، 
كالسيدة الزهراء بدينها وجهاِدها وحيائها 
وحزنهـا وما وقع عليها من نوائب الدهر يف 
عالـم اليوم املتفسـخ واملنحـل نتيجة لغزو 

ثقافات غريبة عىل مجتمعنا. 
وبعد هذا اإلصدار جـاءت قصيدُة «كيف 
أعطي عىل هواِك األدلة؟!» بصوت األُستاذ/ 

محمد يحيى الشامي. 
 

- ونحن اليوم يف مناسبة ميالد سيدة نساء 
العاملـني الزهـراء، مـا الذي تعـدوه لهذه 

املناسبة؟ 
ُه يف هذه املناسـبة إن شـاء الله  • ما أُِعدُّ
هو تناول السيدة الزهراء من جوانَب وزوايا 
جديدة وذلك يف ديواني الذي سـيصدر قريباً 

إن شاء الله بعنوان «قطوف الورد». 
 

- ملـاذا ُغيِّبـت شـخصيُة السـيدة فاطمة 
الزهـراء -عليها السـالم- ومـن تحملون 

مسؤولية تغييبها؟ 
• لقـد ُغيِّبَـت السـيدة الزهـراء «عليهـا 
السـالم» ألسـباٍب، منهـا سياسـة الـدول 
املتعاقبة اإلقصائية بعد عرص النبوة وكذلك 
املذهبيـات الحادة؛ وألن الزهـراء من البيت 
الرشيـف فقـد صنفوها عىل فئـة ومذاهَب 
بعينها، وكما أن محبيهـا ومحبي آل البيت 
لهـم دوٌر كبريٌ يف تغييبها؛ بَسـبِب الضحالة 

الفكرية ومحدودية املصادر املستفيضة. 
 

- مـاذا تقولون للمـرأة يف مجتمعنا املحيل 
واملجتمع اإلسالمي؟ 

• أقـول للمـرأة يف مجتمعنـا واملجتمـع 
اإلسـالمي ُعُمـوًمـا: إننـا نمـر اآلن يف هذا 
العـرص بحـروب شـعواَء وغزو ثقـايف هو 

أشـد وطـأًة من الحـرب العسـكرية، حرٌب 
تسـتهدُف املرأة املسـلمة يف دورها وعفتها 
ومحاولة فصلها عـن واجباتها التي قامت 
بها نساُء اإلسالم كخديجة وفاطمة وسمية 

وأُمهات املؤمنني، والحديث يطول. 
 

- ما الفرُق بني رؤية اإلسالم للمرأة املسلمة 
ورؤية الغرب؟ 

• إن الفـرَق األََسـاَس بني رؤية اإلسـالم 
للمـرأة ورؤيـة الغـرب كالفرق بـني الثرى 
والثريا، فاإلسـالُم رفع مكانَة املرأة وكّرمها 
للمرأة،  وكان الخطـاب القرآنـي متضمنـاً 
فاإلسـالُم ينظـر للمرأة كجوهـرة مكنونة، 
أما الغـرب فال يرى املرأة إال جَسـداً تجارياً 

ليس إال. 
 

ـَد املرأُة منهَج الزهراء  - ما أهميُّة أن تجسِّ

يف إيَمـانها وسلوكها؟ 
ـَد املـرأة منهَج الزهراء  • أهميُّة أن تجسِّ
يعنـي أن يكـوَن املجتمُع اإلسـالمي عفيفاً 
بمصانـَع  نسـتبَرش  أن  ومعنـاه  رشيفـاً، 
ومـدارَس للرجولة، معنـاه أن تكون آفاُقنا 
التنمويـة يف ُكــّل املجاالت راقيـًة، فللمرأة 

دوٌر ال يختلُف عن دور الرجل. 
 

- التماُسـُك األرسي محـوُر ارتكازه املرأة، 
لكنـه يتعـرض لحـرٍب تفكيكيـة تقودها 
أمريكا و»إرسائيل»، كيف يجُب أن تستفيَد 
املرأة من الزهراء يف مواجهة هذا التفكك؟ 

• تنشئُة املرأة املسلمة وثقافتها القرآنية 
املحمديـة الزهراويـة هـو محـوُر االرتكاز 
األََسـايس الـذي يتصدى للحـروب الثقافية 
الناعمـة التـي تبـذل أمريـكا وحلفاؤها يف 
سـبيلها مليـاراِت الدوالرات، وهو مشـاَهٌد 
لدينـا يف اليمن نتيجـة العدوان، فالتنشـئُة 
النبويـة وتمثُُّل أخـالق الزهراء هـي النواة 
التي تحمـي األَرس مـن التـرشذم والتمزق 
والتفكك الذي هو الشـغل الشـاغل للدوائر 

الصهيونية للسيطرة عىل ُكـّل بلد مسلم. 
 

- الغرُب األمريكي بنظامه ألغى قيمَة املرأة 
وأهـان أهميّـَة وجودها، إذ حّولها لسـلعة 
تجارية تخدم النزعـة املادية، ما تعليقكم 

عىل ذلك؟ 
• إن الغـرَب األمريكـي الصهيونـي قـد 
تالعـب يف كثرٍي من سـنن الفطرة وقد أهان 
اإلنسـان يف ُكـّل مكان، سـواء بالفشـل أَو 
مصـادرة الحريـات أَو نهب الثـروات، ومن 
ذلـك أن حـّول املـرأة إىل عنـٍرص لإلعالنـات 
الرخيصة واالبتذال والتجارة واإلباحية التي 

يرفضها الطبع اإلنساني السوي القويم. 
 

ـــة مـن األمريكيني  - يسـعى أعـداُء األُمَّ
واإلرسائيليني للتفريق بـني املرأة والرجل، 
وتقديـِم أنفسـهم بأنهـم أنصـاُر املـرأة 
واملطالبـون بحقوقهـا، وتحريضهـا عـىل 
الرجل؛ باعتباره مقصياً للمرأة وعدواً لها؟ 

برأيكـم ما هو الهدف مـن انتهاجهم لهذه 
السياسة؟ 

العامليـة  الصهيونيـة  تحريـَض  إن   •
األمريكية للمرأة عىل الرجل هو اسـتهداٌف 
خطريٌ يشـريُ إىل ُعقدِة الـرشف الذي تعاني 
منهـا املجتمعات املتاجرة باملـرأة، وفصلُها 
املجتمعـات  ضيـاَع  يعنـي  الرجـل  عـن 

وانحالَلها، وهذا ما يريده الصهاينة. 
 

- مـا هـو الفـارُق بـني رؤية اإلسـالم يف 
بنـاء األرسة واملجتمع ووجـود أرسة قوية 
متماسـكة؟ ومـا لـدى الغرب مـن ضياع 

األرسة والتفكك املجتمعي؟ 
• إن األُُرسَ املتماسـكَة هي كثريٌة؛ نتيجًة 
لثقافات املجتمعات القبلية املحافظة، لكن 
ذلك التماسـك ال يعني أن تلك األرس يف مأمٍن 
من أخطار الغزو والدمار األخالقي، وبالتايل 
فالرؤيـة اإلسـالمية هي اسـتظهاٌر للروح 
والنزعـات واملقـدَِّس، وتلك مقاصـد إلهية 

مضمونة النتائج. 
 

- قرأنـا خـالل األشـهر املاضيـة إدانـاٍت 
من أمريـكا بريطانيـا والغرب ملا أسـمته 
باالنتهاكات ضد املرأة يف مناطق سـيطرة 
املجلس السـيايس األعىل، مـا تعليقكم عىل 

ذلك؟ 
• إن إداناِت الغرب األمريكي والربيطاني 
ملا أسـموه باالنتهاكات ضد املرأة يف مناطق 
سيطرة املجلس السيايس هو إعالُن فشلهم 
يف مخّططاتهـم التي رسـموها السـتهداف 
مجتمعنـا وتفكيكـه هذا مـن ناحية، ومن 
ناحيـة أُخـرى يأتـي يف إطـار رضب البنية 
املجتمعية، وهل هؤالء املحتجون فّرقوا بني 
قتل الرجال والنساء واألطفال يف عدوانهم؟!، 
هل تعاطفوا مع املرأة التي تعاني الرسطاَن 
وتدني صحة أطفالها وغري ذلك؟!، إن هؤالء 
أعداٌء وهـل يرجو العدوُّ لعـدوه خريا؟!، إن 
االنتقائيـة واملعايري املزدوجة هي سياسـُة 
الغرب الذي يحمل ُعَقداً حضاريًة وأخالقيًة 
ويشـُعُر بالدونية تجاه املجتمعات املسلمة 

ة بلد اإليمان والحكمة.  وَخاصَّ
 

- كلمـة أخـرية لكم أُسـتاذ عبدالحفيظ يف 
نهاية حوارنا؟ 

ــة، وبناؤها  • هدُم امـرأة يعني هدَم أُمَّ
ـة، وكم أتمنى أن نرتقَي يف مسـتوى  بناُء أُمَّ
تعليمهـن وتربيتهـن الثقافـة القرآنية وأن 
يدركـن من خالل ذلك دوَرهـن املنوط بهن، 
ويف بالدنا نحيي أُمَّ الشـهيد وزوجتَه وبناِته 
الالئي تسهل لديهن التضحياِت يف سبيل الله 

وعرض الوطن. 
ـة،  األُمُّ مدرسـٌة إعداُدها يعني إعـداَد أُمَّ
َوإذَا نشـأت جاهلـًة رضَع الرجـاُل جهالًة 
وخمـوال.. وفـق اللـُه الجميـَع وشـكراً لك 

وللصحيفة الُغرَّاء. 

الشرُب الخعغعظغ تّعل املرأة إىل سظخر 
لقسقظات الرخغخئ واقباثال
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 : تاوره عظادي طتمث 

 أطرغضا وبرغطاظغا 
لط تاساذفا طع المرأِة 
الغمظغئ شغ سثواظعط 

وصاطعط لطظساء 
وافذفال خقل بماظغ 

جظعات 

 ظُمرُّ بترب تساعثُف 
المرأَة المسطمئ 

ِاعا  شغ دورعا وسفَّ
وطتاولِئ شخطعا سظ 

واجئاتعا 

الحاسر الضئغر سئثالتفغر الثجان شغ تعار لختغفئ المسغرة: 
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 : خظساء 
أَ قائُد الثورِة، السـيد عبدامللك بـدر الدين الحوثي،  َهنـَّ
ــَة اإلسالميَة وُكلَّ املؤمنات بذكرى مولد سيدة نساء  األُمَّ
العاملني فاطمة الزهراء -عليها السـالم-، مؤّكـداً أن هذه 
املناسـبَة املباركـة ذاُت أهميّـٍة كبرية يف ترسـيخ املبادئ 
اإليمانية، التي ترتقي باإلنسـان ذكـراً أَو أنثى يف درجات 
ُسلِّم الكمال اإلنساني واإليماني، وتقدم النموذج والُقدوة 

الَحسنة يف ذلك. 
وقـال قائُد الثورة يف بياٍن بهذه املناسـبة: «إن فاطمَة 
الزهراء -عليها السـالم- كما سـماها رسوُل الله -صىل 
اللـه عليـه وآلـه-: سـيدة نسـاء العاملـني، هـي الُقدوة 
والنموذُج املتميز يف الكمال اإلنساني واإليماني واألخالقي 
عىل املسـتوى العاملي، وهي بلغت أعـىل مراِتِب الَكماِل يف 
ذلك عىل ُكـّل النسـاء يف العالم، وهي أَيْـضاً كما سـماها 
رسـول الله -صىل الله عليه وآله-: سيدة نساء املؤمنني، 
فهـي الُقدوة لهـن، وهي التـي بلغت بني ُكــّل املؤمنات 

أسمى وأعىل مرتبة إيمانية». 
َوأََضــاَف السـيد عبد امللك: «وألن ذلـك مقاٌم حقيقي 
بلَغتْـه، ووصلـت إليـه، يف روحيتهـا وأخالقهـا وعملها 
واسـتقامتها ووعيهـا وبصريتهـا وكمالهـا اإليمانـي، 
فهـو مقـاٌم يمتدُّ إىل الجنـة، فهي كما قال عنها رسـول 
اللـه -صـىل الله عليه وآله-: سـيدة نسـاء أهـل الجنة، 
واالقتَداء بها يّوصل املرأة املسـلمة إىل الجنة، ويرتقي بها 
يف منزلتهـا عند اللـه، ويف كمالها اإلنسـاني واألخالقي»، 
مؤّكــداً إىل أنـه مـا أحوَج املرأة املسـلمة يف هـذا الزمن، 

الذي يسـتهدفها فيه أعداُء اإلسـالم وأعداء البرشية رش 
استهداف، يف كرامتها اإلنسانية، ويف أخالقها، ويف دينها، 
ويف حقيقة مسؤوليتها العظيمة، ما أحوَجها إىل االقتَداء 
بفاطمـة البتول الزهراء -عليها السـالم- بما يحّقُق لها 
الحمايَة الفكرية والثقافيـة واألخالقية، ويحافظ عليها 
من تأثري وسـاوس شياطني اإلنس والجن، وخداع اللوبي 
الصهيونـي اليهـودي العاملي، الذي يسـعى باسـتهدافه 

أوارص  وتفكيـك  املجتمـع،  بنيـة  اسـتهداف  إىل  للمـرأة 
املجتمـع اإلنسـاني، واألرسة التـي هـي اللبنـة األوىل يف 

تكوين املجتمع. 
وأَشـاَر قائُد الثورة السـيد عبد امللك بدر الدين الحوثي 
-يحفظه الله- إىل أن الحرِب الناعمة الشيطانية املفِسدة، 
وهي تستهدف املرأة إلفسادها، والسعي من وراء ذلك إىل 
تحويلها أَداة إلفسـاد املجتمع، هي حرب لإلفساد، وال بد 

مـن التصدي لها بالوعـي والبصرية، والرتبيـة اإليمانية، 
وترسـيخ الُقـدوة الحسـنة، واملفهوم الصحيـح للحياة 
ومسـؤولية اإلنسـان، والتكامل يف أداء املسـؤولياِت بني 
أبنـاء املجتمع البـرشي، منوًِّهـا إىل أن الله تعـاىل قال يف 
القـرآن الكريم عن اليهود: «ويسـعون يف األرض فسـاداً 
واللـه ال يحـب املفسـدين»، وأن مـا يسـعون لـه يف هذا 
الزمـن بنرش الفسـاد هـو أكثُر مـن أي زمـن قد مىض، 
وهم يشـغلون ُكـلَّ الوسـائل واإلْمَكانات لذلك، داعياً إىل 
رفع مسـتوى الوعي وااللتزام اإليماني، وترسيخ التقوى 
اللـه تعاىل، والحذر من خطواِت الشـيطان، بل والسـعي 
للتصـدي للفسـاد ولوسـاوس وتضليـل األعـداء بقـوة 
اإليمان والوعي، وتبيني املفاسد الهدامة ملساعي األعداء، 
التي تلحُق الرضَر البالَغ باملجتمع يف اسـتقراره، وتفسد 
حياتـه، وتنـرش الجرائـم واملضـار النفسـية والصحية، 
وتفـكك األرسة، وتدّجـن املجتمـع ألعدائـه، وتسـبب له 
خسـارة حريتـه وكرامتـه وعزتـه، وعاقبتهـا الوخيمة 
والسـيئة هي سـخط الله وغضبه، وعذاب جهنم وبئس 

املصري. 
ا االتّجاُه اإليماني فهو يحّقُق  وواصل قائد الثورة: «أَمَّ
للمـرأة صالَحهـا وكرامتَهـا، ويصونُهـا ويحاِفـُظ عىل 
عزتها وإنسـانيتَها، وترتفُع بذلك منزلتُها عند الله تعاىل، 
وتؤدي دورها يف الحيـاة بما ينفع ويفيد، وتّربي األجيال 
تربية صالحة، وتسـاهم يف النهوض بمسؤوليتها العامة 
مـع الرجـل وفق تعليمـات اللـه تعاىل وضوابـط الرشع 
اإلسـالمي، وتحظى برضـوان الله ورحمته، ثـم العاقبة 

الطيبة والـفـوز العظيم بالجنة والسعادة األبدية». 

ــَئ اإلجقطغئ وضضَّ المآطظات بثضرى طعلث شاذمئ الجعراء سطغعا السقم عظأ اُفطَّ

الترُب الظاسمئ تساعثُف المرأة المسطمئ وافسثاُء 
غسسعن لاتعغطعا إلى أَداٍة إلشساد المةامع

شاذمئ الجعراء جغثة ظساء الساملني واقصاثاء بعا غعخض املرأة املسطمئ إىل الةظئ
صائث البعرة السغث سئث المطك بثر الثغظ التعبغ شغ بغاٍن بالمظاجئئ:

ظساء الغمظ سطى ظعب جغثة الثظغا واُفخرى

الجعراء  طغقد  بثضرى  لقتافاء  والمتاشزات  بخظساء  جاتئ   20 طظ  أضبر  شغ  غتاحثن  الغمظ  ترائر 
ضفطعا الثالص شغ ضاابه السزغط وتصعصعا الاغ  وصغمعا  بسفاعا  غفغر أّضـث تمسك المرأة الغمظغئ  طاظعسئ وتدعر  شسالغات 
تتثغراٌت طظ طساِسغ افسثاء لاثطغر المرأة المسطمئ وتتعغطعا إلى أَداة قخاراق الحسعب وجطسئ لامرغر افعثاف العثاطئ

شغ الغعم السالمغ لطمرأة المسطمئ.. 

 : خظساء 
يف اليوم العاملـي للمرأة املسـلمة (ذكرى ميالد 

ُد حرائُر  فاطمـة الزهـراء -عليها السـالم-) تَُجـدِّ

ات التأكيـَد عىل حضورهـن الكبري يف  اليمـن األبيـَّ
ـة، إىل جانب جهادها الكبري  املواعيد الجامعة لألُمَّ
يف مواجهة العدوان األمريكي السعودّي اإلماراتي، 
واملخّطط الصهيو أمريكـي الرامي إىل هدم كرامة 
املرأة وتحويلها إىل أَداة الخرتاق الشـعوب، وسلعة 

يتـم مـن خاللهـا تحقيق األهـداف الهدامـة، ويف 
جديـد الحراك الكبري الذي تمارُسـه املـرأُة اليمنية 
منـذُ أكثـَر من ثماني سـنوات، شـهدت العاصمُة 
صنعاُء واملحافظات الحرة خالل اليومني املاضيني 
فعاليـاٍت نسـوية كـربى، وسـط حضور حاشـد 

للمـرأة اليمنيـة العفيفـة التي أوصلـت من خالل 
الحشـود الغفرية رسـائل عدة لألعـداء، أهمها أن 
املـرأة اليمنية سـتظل بعفتهـا وإيَمـانها، سـنداً 
ألشـقائهن األحـرار يف مواجهـة املؤامـرات التـي 

ــة.  تستهدف األُمَّ

شسالغٌئ ضربى يف أطاظئ الساخمئ
وابتداًء من العاصمة صنعاء، احتضنت ساحة 
جامع الشعب، عرص أمس األول الخميس، فعالية 
كـربى بمناسـبة اليـوم العاملـي للمرأة املسـلمة 
«ذكرى ميالد الزهراء -عليها السـالم–»، نظمتها 
الهيئـة النسـائية باألمانـة تحت شـعار «فاطمة 

الزهراء أم أبيها». 
ويف الفعاليـة أّكــدت الناشـطتان الثقافيتان 
فاطمـة رشف الدين وأسـماء الرشيف، أن االحتفال 
بهـذه املناسـبة فرصـة ومحطة مهمـة لتوضيح 
وتبيني نظرة اإلسـالم إىل املرأة، والتي يحاول العدّو 
حرف البوصلة فيها بما يخدم مرشوعه التدمريي 

ـة.  لألُمَّ
وأشارتا إىل أن اإلسـالم أوىل املرأة مكانة رفيعة 
وقدمهـا بطريقـة ومنهجيـة إلهيـة تتطابق مع 
الفطرة والتكوين االجتماعي والبرشي للمجتمع. 

وأوضحتا أن اإلسالم جاء ليُعيد االعتبار للمرأة 
وأنهـا هي والرجل كيان وأصـل واحد، ويزيح تلك 
النظرة السـلبية التي تؤسس لتفرق وتفكك األرس 
واملجتمعـات، ويفتـح املجـال لالرتقاء اإلنسـاني 
أمـام  واإليمانـي  والعمـيل  والقيمـي  واألخالقـي 
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الجميع رجاالً ونساًء. 
وذكـرت الكلمتـان «أن فاطمة الزهـراء كانت 
مصـدر عطـاء وينبوع خـري وإحسـان والُقدوة، 
واملـرأة املؤمنـة بحاجـة إىل الُقدوة وأن ترسـخ يف 
واقعهـا الُقـدوة الحسـنة، وينبغـي التـأيس بهـا 
وُخُصوصاً وهناك استهداف للمرأة املسلمة وجهد 
كبـري مـن قبـل أعـداء اإلسـالم إىل االنحـراف بها 
والتأثري عليها واسـتهدافها ثقافيٍّا واستهدافها يف 

فكرها وأخالقها وقيمها». 
وشـّددتا عىل رضورة ترسـيخ ارتباط الُقدوة، 
فاالرتبـاط القيمي واألخالقـي املعريف اإليماني هو 
الذي يساعد املرأة املسـلمة عىل أن تبقى مشدودة 
إىل تلـك املرأة الكاملة يف إيمانها ووعيها لتسـري يف 
مسار التكامل اإلنساني واإليماني، وحتى ال تتأثر 

بنساء أخريات بعيدات عن القيم واألخالق. 
فيمـا أّكــد بيـان صـادر عـن الفعاليـة تلته 
ـة الخالـق الحوثي، أهميّة  الناشـطة الثقافيـة أُمَّ
املناسبة يف ترسـيخ املبادئ اإليمانية، التي ترتقي 
اإلنسـاني  الكمـال  سـلم  درجـات  يف  باإلنسـان 
واإليمانـي، وتقدم النمـوذج والُقدوة الحسـنة يف 

ذلك. 
وأَشـاَر إىل أن فاطمـة الزهـراء سـيدة نسـاء 
الكمـال  يف  املتميـز  والنمـوذج  الُقـدوة  العاملـني، 
اإلنسـاني واإليمانـي واألخالقـي عـىل املسـتوى 

العاملي، وهي بلغت أعىل مراتب الكمال واإليمان. 
ولفـت البيان إىل أن االقتـَداء بفاطمة الزهراء، 
يوّصـل املـرأة املسـلمة إىل الجنة، ويرتقـي بها يف 
منزلتهـا عند الله ويحّقـق لها الحمايـة الفكرية 
والثقافيـة واألخالقية، ويحافظ عليهـا من تأثري 
وسـاوس شـياطني اإلنس والجن، وخـداع اللوبي 

الصهيوني اليهودي العاملي. 
وقـال البيـان: «إن أعـداء اإلسـالم والبرشيـة 
كرامتهـا  يف  اسـتهداف،  رش  املـرأة  يسـتهدفون 
وأخالقها، ودينها، وحقيقة مسؤوليتها العظيمة، 
ويسعون بذلك إىل استهداف بنية املجتمع، وتفكيك 

أوارصه». 
وشـّدد البيـان عـىل أهميّـة التصـدي للحرب 
الناعمـة بالوعـي والبصـرية، والرتبيـة اإليمانية، 
وترسـيخ الُقـدوة الحسـنة، واملفهـوم الصحيـح 
أداء  يف  والتكامـل  اإلنسـان،  ومسـؤولية  للحيـاة 

املسؤوليات بني أبناء املجتمع. 
 

طتاشزُئ خظساء تتادُظ سثَة 
شسالغات 

وإىل محافظة صنعاء، شهدت مديريات خوالن 
وسـنحان وصنعاء الجديدة وبني حشـيش وبني 
مطـر وبنـي الحـارث وهمـدان، يومـي الخميس 
والجمعـة، فعاليـاٌت متنوعـة وحاشـدة احتفـاًء 
بميالد سـيدة نسـاء العاملني، وتأكيـداً عىل امليض 
قدماً نحو االنتصار للمرأة اليمنية ُخُصوصاً واملرأة 
املسـلمة بشـكٍل خـاص، مـن خالل نـرش الوعي 
القرآنـي الكفيـل بحفظ حقوق املـرأة التي قرنها 

الخالق جل وعىل بفطرتها وطبيعتها. 
ونّظمـت الهيئة النسـائية الثقافيـة العامة يف 
املحافظة فعالية ثقافية ملديريات سنحان وخوالن 
وصنعاء الجديدة، أقيمت يف سـاحة جولة األلفني 
بشـارع األربعـني، أّكــدت املشـاركات فيها عىل 
االقتَداء بنهج سيدة نساء العاملني فاطمة الزهراء 
-عليهـا السـالم- واسـتلهام الـدروس والِعرب من 

سريتها لتحصني واقع املرأة. 
تخللـت  التـي  والفقـرات  وأَشـاَرت الكلمـات 
الفعاليـة إىل خطورة الحرب الناعمة التي يسـعى 
األعداء إىل تشـوية أخالق وقيم املرأة املسـلمة من 

خاللها. 
كمـا تخللـت الفعاليـة العديـد مـن الفقـرات 
املتنوعـة واملعـّربة عن عظمـة النمـوذج والُقدوة 
للمرأة املسـلمة، املتمثل بالسـيدة فاطمة -عليها 

السالم-. 
ويف مديريـة همـدان، أحيـت الهيئة النسـائية 
فعالية مركزية ختامية للمناسبة نفسها، أّكـدت 
املشـاركات فيها وجـوب إظهار النمـوذج الراقي 
للمـرأة املؤمنـة، ومواجهـة الحـرب الناعمة وكل 
اإلغـراءات الزائفـة، التـي تهـدف إىل سـلخ املرأة 

املسلمة من قيمها ودينها. 
فيمـا أّكــدت كلمـات املشـاركات، يف فعاليـة 
نظمتهـا الهيئـة النسـائية بمديريـة مناخـة، أن 
الزهـراء وجدت لتكـون النموذج الراقـي والُقدوة 

الحسنة لكل نساء العالم. 
ويف السـياق سـرّيت نسـاء مديريتـي مناخـة 
والحيمـة الخارجيـة قافلـة عينية دعمـاً ألبطال 

الجيش املرابطني يف الجبهات. 
ويف مديريتـي بني مطر وبنـي الحارث، نظّمت 
الهيئة النسـائية الثقافية فعالية خطابية بذكرى 
ميالد فاطمة الزهراء -عليها السالم- تحت شعار 

«نموذج الرتبية يف اإلسالم». 
ويف الفعاليـة، أَشـاَرت كلمـات املشـاركات إىل 
أهميّـة إحياِء هذه الذكـرى؛ ِلما تحمله من دالالٍت 
ومعاٍن يف تقديم األنموذج املرشف للمرأة املسـلمة 

عرب التاريخ اإلسالمي. 
مـن  مقتطفـاٍت  املشـاركاُت  واسـتعرضت 
شخصية فاطمة الزهراء -عليها السالم-، مؤّكـدًة 
وجوب استلهام الدروس والِعرب من سريتها العبقة 
بسـجايا البيت املحمدي، وتجسيدها يف واقع املرأة 

املسلمة قوالً وعمالً. 
وعـىل الصعيـد نفسـه، نظمـت اإلدارة العامة 
لتنميـة املـرأة فعالية ثقافيـة يف مديريـة همدان 

بذكرى ميالد الزهراء -عليها السالم-. 
ويف الفعالية أّكـدت املشـاركات أهميّة االقتَداء 
بسـيدة نسـاء العاملني، وتجسـيد حياتها يف واقع 

املرأة املسلمة. 
ويف بنـي حشـيش نظمـت الهيئـة النسـائية 
فعالية احتفائية حاشدة دعت إىل مواجهة الحرب 
االسـتعمار  أدوات  وجـه  يف  والصمـود  الناعمـة، 
القرآنيـة  الثقافـة  تأصيـل  خـالل  مـن  الجديـد، 

والُهــِويَّة اإليمانية.
 

ترائُر خسثة البعرة غسةطظ 
التدعَر الشفري

وإىل صعدة الثورة، شهدت ثالث ساحات، أمس 
الجمعـة، فعاليـات نسـوية حاشـدة للتأكيد عىل 
التأيس بسيدة نساء العاملني، سيما يف ظل الهجمة 
الرشسـة التي تطال املرأة املسـلمة من قبل الغرب 

بقيادة أمريكا وبريطانيا. 
ويف الفعاليـات التـي أقيمـت يف سـاحة ملعب 
السـالم بمدينة صعدة، وساحة الشـهيد القائد يف 
مديرية سـاقني وساحة مدرسة شـعارة بمديرية 
إىل  الفعاليـات  وفقـرات  كلمـات  تطرقـت  رازح، 
مقتطفـات مـن سـرية الزهـراء، ومحطـات من 
حياتهـا كنمـوذج لألخـالق اإليمانيـة، والفضائل 
العظيمـة التي جسـدتها وخلدها التاريـخ، ُقدوة 
للنسـاء املؤمنـات.  وأَشـاَرت إىل أهميّة اسـتلهام 
الدروس والِعرب من سـيدة نساء العاملني، واالقتَداء 
بهـا يف مواجهـة التحّديات والحـرب الناعمة التي 

تستهدف املرأة املسلمة. 
وأشادت بصمود املرأة اليمنية وصربها وثباتها 
يف مواجهة العـدوان، دفاعاً عـن عزتها وكرامتها 
ودينها وعقيدتها التي اسـتمدت ذلك من السـرية 

العطرة للسيدة فاطمة الزهراء -عليها السالم-. 
 

تّةـئ تحعث بقِث جاتات «شاذمغئ»
ويف محافظة حّجـة احتضنت سـاحات ملعب 
الشـهيد الصماد بمدينة حّجـة وسـاحة مدرسـة 
الزهـراء  مدرسـة  وسـاحة  بالشـاهل  الحسـني 
باملحابشـة، ثـالث فعاليـات حاشـدة ومتنوعـة، 
أَشـاَرت إىل أهميّة املناسـبة يف اسـتلهام الدروس 
والعـرب من حيـاة الزهـراء كُقـدوٍة لنسـاء الدنيا 

واألُخرى. 
وبعـد أن توافـدت نسـاء املحافظة مـن كافة 
القـرى والعـزل للمشـاركة يف الفعاليـات للتعبري 
عن االنتمـاء، لألنموذج األرقى يف اإلسـالم سـيدة 
نسـاء العاملني فاطمـة الزهراء -عليها السـالم-، 
عـربت كلمـات وفقـرات الفعاليـات عـن الفخر 
واالعتزاز باالحتفال باليوم العاملي للمرأة املسـلمة 
وميـالد الزهراء بنت رسـول الله -صـىل الله عليه 
وآلـه- وسـيدة نسـاء العاملني وزوجـة اإلمام عيل 
بن أبي طالب -عليه السـالم- وأم سـبطي رسول 
اللـه «الحسـن والحسـني».  واعتـربت الكلمـات 
والفقـرات، االحتفاء بميالد سـيدة نسـاء العاملني 
فاطمـة الزهراء محطة مهمة السـتلهام الدروس 
والتزود من نبع األخالق ومعني الفضائل، مشـريًة 
إىل أهميّة تـأيس املرأة اليمنيـة واألجيال الصاعدة 
بأخالق وثقافة الزهراء -عليها السـالم- وعطائها 

ودورها يف نرصة الدين اإلسالمي. 
واستعرضت أخالق وصفات الزهراء ومكانتها 
يف التاريـخ اإلسـالمي، الفتـًة إىل التحديـات التـي 
ـــة من خـالل الحرب الناعمـة التي  تواجـه األُمَّ
تسـتهدف القيم والصفات التي تميـزت بها املرأة 

املسلمة عرب التاريخ. 
 

تعاطــئ العشاء تتغــغ ذضرى الجعراء 
يف بقث جاتات

ومـن حّجــة ُوُصــوالً إىل السـهل التهامي يف 

تهامة الوفاء، احتضنـت محافظة الحديدة، أمس 
الجمعـة، ثالث فعاليات فاطمية حاشـدة، أّكـدت 
تمسك املرأة اليمنية بثوابتها وقيمها القرآنية التي 
اسـتقتها مـن الثقافـة القرآنية وسـرية القدوات 
العظيمـات من آل بيت رسـول اللـه -صلوات الله 

عليه وعىل آله-. 
ويف الفعاليـات التـي أقيمـت يف سـاحة ملعب 
الجيـل باملدينة وسـاحة ميدان الشـباب بمديرية 
الزيدية وسـاحة مدرسـة السـالم يف بيت الفقيه، 
تناولـت املشـاركات بحضور عدد من الناشـطات 
الثقافيات، يتقدمهن وكيلة وزارة الرتبية والتعليم 
لقطـاع تعليم الفتـاة برشى املحطـوري، واألمني 
العـام للمجلس األعـىل لألمومـة والطفولة أخالق 
الشـامي، ومدير عام الدراسـات العليـا واملتابعة 
بوزارة الرتبية فاطمة الهادي، تناولت املشـاركات 
السـرية العطرة للزهراء وأهميّة االقتَداء بصفاتها 
ومنهجهـا والسـري عىل دربهـا يف مواجهـة أعداء 

اإلسالم. 
تخلـل الفعاليـات كلمـات وفقـرات متنوعـة 
أَشـاَرت إىل منزلـة سـيدة نسـاء العاملـني فاطمة 
الزهـراء، ومكانتهـا يف قلـوب اليمنيـني وأهميّـة 
االرتباط بالرسـول وآل بيته قـوالً وعمالً والتأكيد 
عىل تحصني املرأة من الثقافات الخاطئة ومخاطر 

الحرب الناعمة. 
وأّكـدت الفعاليات أهميّة املناسـبة يف ترسـيخ 
املبـادئ اإليمانيـة، وأهميّـة اقتَداء املرأة املسـلمة 
بسيدة نسـاء العاملني الزهراء، والسري عىل نهجها 

لتحصني املجتمع من مخاطر الحرب الناعمة. 
 

طظ سمران.. الجعراء صثوٌة لضض 
املآطظات

وإىل محافظـة عمـران شـهدت سـاحة خـط 
األربعـني يف املحافظـة فعاليـة نسـائية حاشـدة 
أّكــدت أهميّـة إحيـاء هذه املناسـبة السـتلهام 
الدروس والِعرب من سـرية وحيـاة فاطمة الزهراء 
يف الصـرب والثبـات عىل الحـق، وتعزيـز الُهــِويَّة 
اإليمانية، والصمود يف مواجهة العدوان، والتصدي 

ملخّططاته ومؤامراته. 
وتطّرقـت الكلمـات والفقـرات التـي تخللـت 
الفعالية إىل مناقب السيدة فاطمة الزهراء -عليها 
السـالم- وسـريتها ومواقفهـا، وأهميّـة التـأيس 
واالقتـَداء بهـا؛ باعتبارها األسـوة الحسـنة التي 

ينبغي عىل النساء املسلمات السري عىل خطاها. 
وسـلطت الكلمـات الضـوء عىل مسـرية حياة 
البتـول الزهـراء -عليها السـالم-، بنت الرسـول 
-صلوات الله عليه وعىل آلـه- وأم أبيها ومكانتها 
يف القلـوب ومواقفهـا مـع الحـق، محـذرًة مـن 
مخّططـات األعداء التي تسـتهدف املرأة املسـلمة 
عـرب تغييـب هـذا النمـوذج اإليماني واإلنسـاني 
وتقديم نموذج سـيّئ لهدم املجتمع والقضاء عىل 

قيمه الروحية واألخالقية وتشويه صورة املرأة. 
 

ترائر املتعغئ غآّضـثن أن املظاجــئئ 
طتطئ لطعثي

مـن جانبها، نظمت الهيئُة النسـائيُة الثقافية 
بمحافظة املحويت فعالية حاشـدة شاركت فيها 

حرائر املحافظة، وسط حضور الفت. 
ويف الفعاليـة التـي أقيمـت يف سـاحِة املجمع 
الحكومي باملحافظة توافدت حرائر املحافظة من 
كافة القرى والعزل للمشـاركة يف الفعالية للتعبري 
عن االنتمـاء، لألنموذج األرقى يف اإلسـالم سـيدة 

نساء العاملني فاطمة الزهراء -عليها السالم-. 
وعـّربت كلمات وفقـرات الفعالية عـن الفخر 
واالعتزاز باالحتفال باليوم العاملي للمرأة املسـلمة 
وميـالد الزهراء بنت رسـول الله -صـىل الله عليه 
وآله- وسـيدة نساء العاملني وزوجة اإلمام عيل بن 
أبي طالب -عليه السـالم- وأم سبطي رسول الله 

«الحسن والحسني». 
واعتربت الكلمات والفقـرات، االحتفاء بميالد 
سـيدة نسـاء العاملـني فاطمـة الزهـراء محطـة 
مهمة السـتلهام الدروس والتزود من نبع األخالق 
ومعـني الفضائـل، مشـريًة إىل أهميّة تـأيس املرأة 
اليمنية واألجيال الصاعدة بأخالق وثقافة الزهراء 
-عليها السـالم- وعطائها ودورها يف نرصة الدين 

اإلسالمي. 
 

طتاشزــئ رغمــئ تصش سظــث طظاصإ 
الئاعل الجعراء 

ويف السـياق شهدت سـاحة املجمع الرتبوي يف 
محافظـة ريمـة فعالية حاشـدة حرضها حشـد 
غفـري من حرائـر املحافظـة، اسـتعرضت أخالق 
وصفـات الزهراء ومكانتها يف التاريخ اإلسـالمي، 
ــة من خالل  الفتـًة إىل التحديات التي تواجـه األُمَّ
الحـرب الناعمة التي تسـتهدف القيـم والصفات 

التي تميزت بها املرأة املسلمة عرب التاريخ. 
وأَشـاَرت إىل أن الزهـراء رمز عظيـم لحفيدات 
األنصـار يف الفداء والتضحيـة واألمانة واإلخالص 
والتواضـع والعفـة والنقـاء واألخـالق الحميـدة 
ــة  والفاضلة.  واسـتعرضت أسـاليب أعـداء األُمَّ
يف اسـتهداف املرأة املؤمنة، ومحاوالتهم إفسادها 
عرب الحرب الناعمة ورضورة مواجهتها، داعيًة إىل 
رفع الوعي والتمسك بالثقافة القرآنية والُهــِويَّة 

اإليمانية والسري عىل نهج فاطمة الزهراء. 
ونّوهـت الكلمات بدور املرأة اليمنية يف تنشـئة 
يف  وتضحياتهـا  وصمودهـا  وصربهـا  األجيـال 
مواجهة العدوان، ودورها البارز يف رفد الجبهات. 

 

ترائر تســج السج غتافــني وغآّضـثن 
ضرورة اقصاَثاء

وإىل محافظـة تعز، شـهدت الصالة الرياضية 
باملحافظـة فعاليـة حاشـدة احتفـاًء باملناسـبة 
تحت شـعار «الزهراء أم أبيها»، بمشاركٍة واسعة 
لحرائر املحافظة من مختلـف املديريات واملناطق 

والعزل والقرى. 
ويف الفعاليـة أّكــدن املشـاركات أهميّة إحياء 
هذه املناسـبة لتعزيز ارتباط نساء اليمن بالسيدة 
فاطمـة الزهـراء وترسـيخ عالقـة االقتـَداء بهـا 

والتمسك بالُهــِويَّة اإليمانية. 
واسـتعرضت نشـأة السـيدة فاطمـة الزهراء 
البتـول -عليهـا السـالم-، ومناقبهـا وصفاتهـا 
ومسؤوليتها؛ باعتبارها ُقدوة يف اإليمان والرتبية. 
وأَشـاَرت إىل أنـه ينبغـي عـىل املـرأة املسـلمة 

التمسـك بالقيـم واملبـادئ التـي جـاء بهـا الدين 
اإلسـالمي والقـدوات العظيمـات ويف مقدمتهـن 
فاطمة الزهراء -عليها السالم-، وتجنب الثقافات 
الغربية التي تسـعى لهدم الفرد واألرسة واملجتمع 

من خالل الحرب الناعمة. 
 

ترائُر ذطار والئغدــاء غتغني طغقَد 
جغثة ظساء الثظغا

وعـىل خطٍّ مـواٍز، وبعد أن تحـّررت من أدوات 
أمريـكا التكفرييـة اإلجراميـة التي حّولـت املرأة 
إىل أَداة مـن أدوات الحـروب، احتضنـت محافظة 
البيضاء فعالية حاشـدة لحرائر املحافظة احتفاًء 

بميالد سيدة نساء العاملني. 
ويف الفعالية التي أقيمت يف سـاحة مدرسة أبو 
الرجال بمحافظة البيضاء أّكـدت كلمات الفعالية 
أن اإلسـالم قد رفع من مكانة املرأة، ووىص بها يف 
ُكـّل مواقعها يف الحياة، وأخذ بعني االعتبار دورها 
ـًة دورهـا الكبري  املهـم يف ُكــّل املسـارات وَخاصَّ
واملحـوري يف تربيـة األجيـال وتنشـئتهم، واهتم 

بشكٍل كبري باألرسة وبناء األرسة. 
ونّوهـت إىل أن أخطـر مـا يسـعى لـه أعـداء 
اإلسالم يف معركتهم الشاملة التي يستهدفون بها 
ــة هـو رضب املرأة املؤمنـة يف مبادئها  هـذه األُمَّ
وأخالقها وقيمها والسـعي إلفسـادها، ويعتربون 
أن فسـاد املـرأة وسـيلة إلفسـاد الرجـل وبالتايل 

الوصول إىل أهدافهم كاملة. 
كمـا تطرقـت كلمـات وفقـرات الفعاليات إىل 
جوانب من محطات من حياة سيدة نساء العاملني 
الزهراء -عليها السـالم- وأهميّة االقتَداء بسريتها 
ومناقبهـا، واقتَفاء مآثرهـا؛ باعتبارهـا ُقدوة يف 

الرتبية واإليمان والصرب. 
وأَشـاَرت إىل أهميّة اسـتلهام الـدروس والِعرب 
من سـرية فاطمة الزهراء، والسـري عـىل نهجها؛ 
املسـلمة،  للمـرأة  األرقـى  النمـوذج  باعتبارهـا 
وتحصينها من مخاطر الحرب الناعمة، وترسـيخ 

القيم واملبادئ، واالرتباط بالُهــِويَّة اإليمانية. 
واىل محافظـة ذمـار، نظمت الهيئة النسـائية 
يف املحافظـة، أمـس، فعاليـة خطابية بمناسـبة 
اليوم العاملي للمرأة املسـلمة (ذكرى مولد فاطمة 

الزهراء -عليها السالم-). 
ويف الفعاليـة، ألقيت كلمات أَشـاَرت إىل أهميّة 
هذه الذكرى يف استلهام الدروس والتزود من سرية 
حيـاة الزهـراء العطرة، التـي أعدها رسـول الله 
-صىل الله عليه وآله وسـلم- لتكون ُقدوة لنسـاء 

العاملني. 
وتطرقـت إىل مناقب بنت رسـول الله، وأهميّة 
االقتَداء بها كنموذٍج راٍق للمرأة املسـلمة، الفتًة إىل 
ما تميّزت به الزهراء من قوة إيمان وحسن الخلق 

الذي أكسبها مكانًة يف التاريخ اإلسالمي. 
وبيّنـت أن الدين اإلسـالمي -كمـا كفل حقوق 
املـرأة- تضمـن مبادئـاً وقيمـاً تصونهـا وتحفظ 

كرامتها، وتعزز من دورها يف املجتمع. 
ــة يف استهداف  واستعرضت أساليَب أعداء األُمَّ
املرأة املؤمنـة، ومحاوالتهم إفسـادها عرب الحرب 
الناعمة ورضورة مواجهتها، داعيًة إىل رفع الوعي 
والتمسـك بالثقافة القرآنيـة والُهــِويَّة اإليمانية 

والسري عىل نهج فاطمة الزهراء. 
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المرأُة شغ الشرب تصائُص ق ُتثفى
طظاخر الةطغ 

َن املنظرون عامليٍّا، يف شـتَّى العلوم وميادين  لطاملا تفنـَّ
املعرفـة، ولطاملا هرع املثقُف العربي ليأخذ َوبنهم شـديد 
تلك الثقافة امُلعيٌنة الناتجة عن نظرية أَو أُطروحة دراسية 

غربية، 
إنـه لـيشٌء مؤلٌم أن نـرى أجيـاالً مما عـارصوا القرن 
الحـادي والعرشين وها نحـن يف العقد الثالـث من القرن 
الثانـي والعرشين، تهافـت عربي عىل مسـتوى الطبقات 
املختلفـة -حكامـا ومثقفـني ونخب، ومفكريـن- لم يعد 
املفكـر العربي منـذ مطلع التسـعينيات يف نظرة فاحصة 
للعلوم والثقافات، انربى الكثري من َدرسوا بمرص والجزائر 
واألردن واملغـرب العربي إىل القراءة الفكرية للنتاج الغربي 

يف صـور مختلفة من العلوم، ال بأس يف ذلك إن كان أخذهم 
لهـا يف ما يخدم العملية الفكرية العربية يف إطار التوسـع الحداثي، غري 
أنه يشـتغل علماء الفكر املسـيحي والوثنيات األُخـرى يف تقنني الذوات 

وخلق توسعة معرفية جامدة، لم تخدم البرشية. 
جاء الغـرب لينادَي بحقوق املرأة يف املجتمعات اإلسـالمية، يرفع لها 
من الشعارات املختلفة إلخراج املرأة املسلمة عن الصون والحفظ الديني 

والفطري القبيل. 
شاعت األرقام املهولة التي انترشت حول حياة املرأة يف الغرب! 

سـؤال يمكـن أن يكون، هو ملـاذا الغربيـون حكومـات ورجاالت لم 
تحفـظ للمرأة الغربيـة األمريكية األوروبية حقهـا يف العيش الكريم، يف 

حني ينادون بحقوق املرأة املسلمة؟!
إن الغـرب وأمريكا لم تأمن املرأة يف بلدانهم وعاشـت يف أقىص حاالت 
البؤس والشـقاء جـراء التعذيب النفيس والجنـيس، يف حني تكون هناك 
ُكــّل 68 ثانيـة حالـة اغتصـاب واعتـداء جنـيس، وكل 9 دقائق يكون 
الضحيـة طفـال، وحسـب منظمة (ريـن) األمريكيـة «َفـإنَّ متوسـط 
االغتصاب واالعتداءات الجنسية بلغت 464 ضحية توزعت بني عمر 12 
سـنة وما فوق، ُكـّل عام يف الواليات املتحدة األمريكية» تلك الدولة التي 
خرجـت إىل بلدان الرشق األوسـط لتخلع نزاهة املـرأة والرتويج للرذيلة 
بأسـاليب مختلفـة منها الشـبكة العنكبوتية التي جعلت منها سـالحاً 

فتَّاكا لتدمري الُهــِويَّة الشعوبية والدينية لبلدان العالم.
إن انزالق الفكر العربي يف دوامة الحداثة بكل هلع ودون أسس ينطلق 
منها، هيأت منه سـاحًة للعب اإلعالمي واالنفالت املقيت، 
يف حـني جاءت اليوم لنرش الشـذوذ الجنـيس تحت عباءة 
الحريـة العامـة، لـكال الجنسـني يف خروج عـن ُكـّل قيم 

الفطرة اإلنسانية التي فطر الله الناس عليها. 
وعرب سـنوات مضت بدأت املثلية الشـاذة تغزو البلدان 
العربية بمتوسـط 3 ٪ يف ُكـلٍّ من مرص والبحرين واألردن 
والسعوديّة، جرائم وحسابات معلنة، يف حني شعر الغرب 
بتزايـد التعداد السـكاني للدول اإلسـالمية حاول تقليص 
ذلك من خالل إشاعة الفاحشة الغريبة ونقل املرض الذي 
يهّدد حياة الكثريين يف العالم نتيجة هذا، املعروف باإليدز. 
مـا يصبو لـه الغرُب بهالتـه اإلعالمية من مسلسـالت 
وأفـالم وحركـة إعالميـة، هـو اسـتهداف حصانـة املرأة 
املسـلمة وكشف ُحُجب الدين واألعراف والتقاليد التي هي منبع الفطرة 

اإلنسانية. 
ال يمتلك الغربيون اليوم من الحرية وحقوق املرأة سـوى شـعارات ال 
صحـة لها يغرت بها بسـطاء العـرب، فال حماية تضمن للمـرأة الغربية 
حقهـا أَو قانون يحفظ لها رشف وجودها، عىل اعتبارها سـلعة أَو أداة 
لالسـتخدام ثُمَّ إىل مزبلة النفايات، سقطت كرامة املرأة هنالك وأصبحت 
آلـة لالسـتخدام ال غـري، فسـعت العديد مـن املنظمـات واملؤّسسـات 
لحفـظ املـرأة دون جدوى، واالنفالت الظاهر يكتسـح الشـارع الغربي 
دون اسـتثناء، كظاهـرة عامة ال َحــّل لها، بلغت عـام 1998 ما يقدر 
ب7/17مليون امرأة أمريكية ضحية اغتصاب ومحاولة اغتصاب، و3٪ 

من الرجال األمريكيني قد عانى من االغتصاب يف فرتة حياته. 
يف واقع كهذا تسعى املاسونية الغربية إلسقاط املجتمعات اإلسالمية، 
ة واملضمون، فاقدة السـيطرة عـىل مقومات  لتصبـح فارغـة الُهــِويـَّ
وجودهـا ممـا يسـهل رضبهـا والسـيطرة عليها، عـىل املـدى الطويل 

فالربهنة أن األثر يحدث تأثرا عىل املدى البعيد. 
فـكان لزاما دينيـا وأخالقيـاً أن تحافظ املجتمعات العربية وشـعبنا 
اليمني عىل حفظ املوروث الديني الفطري والتمسك بالُقدوة من النساء 

يف مقدمتهن وأولهن سيدة نساء العاملني فاطمة الزهراء (ع). 

المرأة.. َطظ أضرطعا وطظ اطاعظعا؟المرأة.. َطظ أضرطعا وطظ اطاعظعا؟
اتارام سفغش الُمحّرف

 
مـع إنـه ليس بخاٍف عـىل ُكــّل ذي لب، أن 

املرأة وعىل مر العصور لم تلّق املكانة التي تليق 

بهـا يف املجتمعـات إال تحت قبة اإلسـالم التي 

أنزلها منزلة كبرية وكتاب الله الذي هو أقدس 

كتب املسلمني شاهد عىل هذا فقد أفردت آيات 

كثرية بالحديث عنها والوصية بها والحث عىل 

كفالتها وحفظ مرياثها، وعـدم إكراهها، عىل 

ما ال تحب، والحفظ لجميع حقوقها وبيان ما 

يجب لها وما يتوجـب عليها، ولم ينتقص من 

قدرهـا وال مـن مكانتها بل وجعل سـورة من 

سـور القرآن الكريم الطوال باسم النساء تتىل 

حتى يرث الله األرض ومن عليها. كذلك نجد يف 

سنة من ال ينطق الهوى -عليه الصالة والسالم 

- كيف أوىص بها وشـّدد بالوصية عليها وقال 

ال يكرمهن إال كريم وال يهينهّن إال لئيم. 

اإلسـالُم الدين الوحيد الذي أكرم املرأة ورفع 

مكانتهـا يف وقـت كانت املرأة تـؤد وهي وليدة 

وإن عاشـت عاشـت ذليلـة وكأنهـا متـاع ال 

حقـوق لها وال قدر، ومـن يقرأ التاريخ يف ُكـّل 

حقبـة يعرف ما كانت عليه املـرأة من امتهان 

واحتقار ودونية. 

وإذا أتينـا إىل عرصنـا الحديـث والذي يقال 

بأنـه عرص النهضـة واملنـاداة بحقـوق املرأة 

نعرف ونتأّكـد أنـه ال حقوق وال كرامة للمرأة 

إال يف اإلسـالم، وها نحن نشـاهد املرأة الغربية 

ومـا هي عليـه من انحـالل وتفسـخ أخالقي 

وضياع أُرسي وفقـدان العائل لهـا، وعقوقها 

إن كانت أماً، واملتاجرة بجسدها إن كانت فتاة 

شابة وكأنها سلعة لرتويج اإلعالنات الدعائية 

وإغـواء الشـباب املاجن وتسـكعها مـن هنا 

وهنـاك وما إىل ذلك من مـا يأبى لنا الحياء من 

ذكره وهو معروف للجميع. 

وبعد هذا كله يقولون ويتشـدقون بحقوق 
املرأة وحريـة املرأة وهم الكاذبـون الخادعون 

ملن ينخدع بكالمهم وأباطيلهم. 
ماذا يريدون وما الذي يسعون إليه يف ليلهم 
ونهارهـم؟ هـل هـو كمـا يقولـون ويدعون 
تحريـر املـرأة املسـلمة! أم هو انحـالل أخالق 
املرأة املسلمة! تبت أياديكم وشاهت وجوهكم، 
أَو  كالمكـم  يصدقـون  مـن  أوجـه  وشـاهت 

يسمعوا لقولكم. 
عن أي تحّرر تتكلمون وما هي الحرية التي 
تدعـون وكيف هي املرأة عندكم يا متشـدقون 
إنهـا املولـودة مـن الفاحشـة، فليـس لعا أب 
تنسب إليه وال أرسة تعيلها وتتكفل بها؟!، إنها 
املرتبيـة يف املالجئ لتنشـأ فتاة فريسـة ألبناء 
الشـوارع، لتحمل سـفاًحا وتضع وليد يعيش 
ما عاشـته هي يف طفولتها حتى إذَا بلغت من 
الكـرب عتيًا ُرميـت يف دار العجـزة حتى تنتهي 
حياتها البائسة. هذه هي حياة املرأة عندكم يا 

من تنادون بحقوق املرأة. 
وإذا أتينا إىل هنا، إىل َحيُث تدمع أعينكم عىل 
حال املـرأة غري املتحـّررة كما تقولـون، كيف 
نجدهـا أنها التـي تولد وهي يف بيـت قام عىل 
رشيعـة الزواج املـرشوع فكان لهـا األب الذي 
تحمل اسـمه ولقبـه ولها األم التـي تهتم بها 
وبرتبيتها ولها البيت الذي تؤي إليه ولها األهل 
والعشـرية الذين تقـوم قائمتهم ويسـفكون 
دمائهم إن أحد أسـاء إليها ولو بالكالم، فتنشأ 
فتـاة برصهـا مغضوض ولباسـها محتشـم 
وصوتها منخفض سـاترة لصوتها وجسـدها 
وبرصها، حتى إذَا بلغت سـن الزواج وانتقلت 
إىل كنـف رجل التصل إليه إال وقد حثى الخطى 
كي يحصل عليها وقد قام من يكفلها بالسؤال 
عنه وعن أخالقه وكل ما يخصه فهو سـيهبه 
أغـىل ما لديه وهي ابنتـه أَو أخته أَو من كانت 
تحت كفالته، وعندما تصل إليه يكون قدومها 

قد تـم التوصيـة بها من قبـل الغزيـز املتعال 
سـبحانه، وكيـف تكون معاملتها واإلحسـان 
إليهـا حتى يف حالة لم يكـن بينهما وفاق فقد 
أوىص الله بها أال يسـاء إليها، عىل مبدأ إمساك 
بمعروف أَو ترسيح بإحسان، َوإذَا أصبحت أًما 
يأتي االهتمام بها والتوصية عليها أكثر وأكثر 
ويمنع ولدها من أدنى إسـاءة قد توّجـه إليها 
حتـى كلمـة أٍف تعد كبرية يف رشيعة اإلسـالم 

بحقها. 
وهكـذا تظل حيـاة املـرأة املسـلمة يف ُكـّل 
مراحلهـا مكرمة مميزة مبجلـة يف كتاب ربها 

ويف سنة نبيها ويف منهج قبيلتها، 
ليأتـي َمـن ال رشع وال ديـن وال قيـم لهـم 
ليقولـوا: أيـن حقـوق املـرأة؟ إنهـم كاألنعام 
بـل هـم أضـل سـبيًال، واألضل منهـم هو من 
ينخدع بقولهم أين كان جنسـه رجل أَو امرأة، 
وهـا هـو العالـم املنحـل يوجهوا أسـلحتهم 
ويشـحذون هممهـم باتّجاه املرأة املتمسـكة 
بدينهـا املحافظـة عـىل جلباب حياءهـا، وها 
هي الحرب الناعمة قد انطلقت بقوة وبتعزيز 
صهيوني أمريكي، لتنال من املرأة املسلمة التي 
يجب عليها االستعداد والتسلح الديني واملعريف 

ملواجهة سهامهم القذرة. 
املسـاندة  عـن  يغفـل  ال  أن  الرجـل  وعـىل 
واملسـاعدة للمـرأة حتـى ال تقـع فريسـة يف 

شباكهم. 
العالم اإلسـالمي يواجه حربا شعواء وقوية 
واملسـماة بالحرب الناعمة وعىل الرجال إقامة 
املتـارس الواقية أمام الحصون التي تسـكنها 
املـرأة املسـلمة التـي عليهـا اليقظـة فالعدّو 
حبائله شـيطانية يأتيها وهي بيتها من خالل 
هاتفهـا وشاشـة تلفازها وملصـق الدعايات 
واللبـاس الفاضـح واألغنية املاجنـة وكرتون 
األطفـال وما شـابه ذلك، فالبصـرية البصرية 

والله من وراء القصد. 

أطرغضا.. سربثٌة 
ُطسامّرة واظاعاضاٌت 

خارخئ ضث الظساء 
طرتدى الةرطعزي

 
قـذرٌة  سياسـٌة 
صـارٌخ  وانتهـاٌك 
اإلنسـانية  ملواثيـق 
مقيتـة  وعشـوائية 
بعقيـدة  وُخبـٌث 
ماسـونية  يهوديـة 
مـا  أمريـكا  عملـت 
ذات  يصنعـه  لـم 
بحـق  الشـيطان 
وبحـق  اإلنسـانية، 
خـالل  مـن  النسـاء 
تدمـري ُهــِويَّتهـن وتحريـف ثقافة وتطـور املرأة 
وجـرف عفتهـا من خـالل األفـالم اإلباحيـة التي 
انتجتها الرشكات األمريكية والتي جردت من املرأة 
األنوثـة والحيـاء أَو عـن طريق االغتصابـات التي 

أرتكبها أمريكيون يف شعوب مختلفة. 
ففي أمريكا وحدها تُقّدر إحصاءات واعتبار من 
1998م مـا يزيد عـن 17.7 مليون امـرأة أمريكية 

ضحايا اغتصاب أَو محاولة اغتصاب. 
يف حـني تؤّكـد تقارير أن ُكـّل 98 ثانية، تتعرض 
امـرأة يف أمريـكا لالعتـداء الجنـيس هنـاك تقارير 
عديـدة من مصـادر محليـة أمريكية تكشـف عن 
السـجل األسـود ألمريكا يف مجال حقوق اإلنسان، 
وبالطبـع حقوق املـرأة التي تتعـرض لالنتهاكات 
أَو االعتـداء الجنيس، َحيُث تقـول أن ما يقارب 23 
% من الطالبات يف الكليـات والجامعات األمريكية 
التـي  تلـك  ـة  َخاصَّ الجنـيس  لالعتـداء  يتعرضـن 

أعمارهن ما بني 18 و24 عاماً 
حيـث ما تضُع أمريـكا قدماً لهـا يف أية منطقة 
إّال وأحدثـت فيه من الجرائم الوحشـية واألخالقية 
مرّكزة وبصورة متكّررة للنساء متعمدة إفسادهن 
وهـو تاريخ أسـود تتصف بـه أمريكا مـن نصبّت 
نفسـها مدافعة عن حقوق اإلنسان وحقوق املرأة 
وتفرض عـىل األنظمة قوانني تتيـح للمرأة الحرية 

املطلقة. 
وبالعـودة إىل الجرائـم األمريكية بحـق األبرياء 
والنسـاء فقـد شـهد العلم أثنـاء الغـزو األمريكي 
العـراق يف 9 أبريل 2003م بذريعــة امتالك العراق 
أسـلحة نووية وكيماوية وما تلك إّال أعذر وأباطيل 

تجيز لنفسها احتالل وتدمري الشعوب. 
تقول إحصائيات عن حقوق اإلنسـان واملرأة: إن 
مـا يصل إىل 80 امـرأة عراقية تعرضـن لالغتصاب 
من قبل الجيش األمريكي ومرتِزقته هناك وحلفائه 
وهو رقـم مجنون وخيايل يُسـجل يف تاريخ أمريكا 
الشـيطان األكرب يف مجـال حقوق اإلنسـان واملرأة 
والطفـل ومـا ارتكبتـه يف أفغانسـتان والصومال 
وفيتنـام مـن جرائـم وانتهـاكات ليـس أقـل مما 
صنعته يف العراق وتصنعه يف مختلف بلدان العالم. 

فدائماً ما تجعُل من املرأة سلعة تجارية رخيصة 
ممثالت جنسية وعارضات أزياء ودعاية وإعالن يف 

ُكـّل يشء.
يف بعض البوتيكات واملحال التجارية يف الشوارع 
الرئيسـية يف أمريكا، قد يعتقد املرء للوهلة األوىل أن 
هنـاك عارضات أزياء خلف النافذة للدعاية بشـأن 

املالبس. 
ولكن ال ـ بل هن نسـاء، وبسبب الحاجة املالية، 
يتم وضعهن أمام أعني األشخاص الشهوانيني ليتم 
اختيارهن واسـتئجارهن لبضع سـاعات، ويطلق 

عليهن أَيْـضاً ”عامالت الجنس“. 
هذه هـي أمريـكا يف الداخل والخـارج وهذا هو 
الوجـه الحقيقي ملن تدعي انهـا تدافع عن حقوق 
اإلنسـان وهذا هو اإلنسان واملرأة التي تدافع عنهم 

أمريكا ذات الرش املطلق والعمل الخبيث. 
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السغثُة الجعراء شغ واصع المرأة الغمظغئالسغثُة الجعراء شغ واصع المرأة الغمظغئ
أطئ المطك الثاحإ

عندمـا تحيي املرأة اليمنية اليـوم العاملي للمرأة 
املسـلمة وهو ميالد السـيدة الزهراء عليها السـالم 
بضعـة املصطفى صلـوات الله عليـه وآله وروحه 
التي بـني جنبيه فهي تعيش معاني هذه املناسـبة 
مـن واقع جهـادي فيه من األحداث والشـخصيات 
ما هو شـبيه بما مرت به السيدة الزهراء، فكثريات 
اليـوم يف الواقع لم يكن يعرفن شـيئاً عن السـيدة 
الزهراء سوى اسمها إن لم يكن حتى يجهلن اسمها 
وكنيتهـا، وأحداث كثـرية غيبها التاريـخ عمدا عن 
حياة سيدة النساء وغريها من الشخصيات العظيمة 
التي قـام الدين عىل تضحياتهـم وإخالصهم حتى 
تم الحفـاظ عليه ليصل الينـا وإن كان وصل إلينا 
ناقصـا كما قـال اإلمـام الخميني رضـوان الله يف 
عبارته الشهرية (لم يصل الينا اإلسالم سوى جسد 

بال رأس) 
فكيف أحيت املسـرية القرآنية ذكر هؤالء األعالم 
والرمـوز يف النفـوس وكيـف أعادتهـم للواجهـة 
ليتصدروا النماذج اإلسـالمية التي يجب أن تحتذى 
وترمز لتكون منهال وُقـدوة لكل من يبتغي طريق 
العزة والحرية والكرامة التـي أرادها لنا الله تعاىل 
لنكـون خري األمم التي أخرجهـا الله للناس يف هذه 

الربية.
انها مسـرية حـق إلهيـة مرتابطـة متكاملة فال 
تكتمـل خطوات الوصـول اليهـا دون أن نّمر بكل 
تفاصيلهـا مـن أََساسـها وحتى أعىل سـلمها وهو 
الوصـول ألعىل درجـات الكمـال اإلنسـاني وأعىل 
وأكمـل مراتـب اإليمـان التـي طلبها اإلمـام زين 

العابدين يف دعاءه الشهري بمكارم األخالق. 
ما أحوج املسلمني جميعاً والذين وصل لبعضهم 
الحال أنهم ال يعلمون عن اإلسـالم الحقيقي سوى 
اسـم مسـلم املكتوب عـىل بطائقهـم وُهــِويَّاتهم 
الشـخصية، فكم هـم بحاجة ملعرفـة تفاصيل هذا 
الدين والغوص يف عمقه وأهدافه وأهداف العبادات 
التي رشعت فيـه لتحّقق غايات سـامية يف تأثريها 
عىل مسـتوى الفرد أَو عىل مستوى املجتمع، فكيف 
هي الطريـق ملعرفة حقيقة الدين اإلسـالمي الذي 
اختـاره الله للمسـلمني كمنهج يف وقـت كثرت فيه 
املذاهب والفـرق وكال يّدعي ويزعم أنه هو مع الله 

وأن ال أحد يفقه الدين مثله؟
فمن ارتبط بنبيه األعظم وأيقن أنه بلغ الرسـالة 
ــة فال بد له أن يأخذ دين الله مما ورد  ونصح األُمَّ
يف كتابه ويف سرية أهل بيته عليهم السالم الذين هم 

النرباس والطريق للوصول إليه. 

بالنسـبة لبضعـة املصطفى وفلذة كبدة سـيدة 
نساء العاملني جميعاً يف الدنيا واألُخرى التي وصفها 
رسـول الله صلوات الله عليه وألـه أن الله يغضب 
لغضبها ويرىض لرضاها، هل تستوعبون ما معنى 
أن يسـميها النبـي األعظم بأم ابيهـا يف وقت كانت 
تهان فيـه املرأة وتورث مع األمتعـة وتعترب رجس 
من عمل الشـيطان عند بعض األديـان؟ أي مكانة 
عظيمة مثـل هـذه وأي تكريم للمـرأة مثل تكريم 
هذا الدين العظيم الـذي ربط فيه غضب الله تعاىل 
بغضـب فاطمة الزهـراء التـي أزهرت السـموات 
بنورهـا يف يوم مولدها الرشيـف كما ذكرت بعض 
الروايات، فالسيدة فاطمة الزهراء تركت لنا مدرسة 
ومنهج يف ُكـّل ما يهم املرأة املسلمة من أمور الحياة 
ـة مع الله  بشـكل عـام، ابتداء مـن العالقة الَخاصَّ
تعاىل التي تنعكـس يف جانب العبادات والتعامالت 
مع من حولها سـواء ممن يقعون تحت مسؤوليتها 
يف الرتبيـة أَو من جريانها أَو من عالقتها االجتماعية 
بشـكل عام كانت نموذج يف ُكـّل يشء وُقدوة كاملة 
رغم صغر سـنها ولكنها تربية بيـت النبوة، هناك 
من قد يغفل أن السيدة الزهراء عليها السالم تركت 
لنا رسـائل لكل امرأة مسلمة أن ال تسكت عن ضيم 
وال عن ظلم وأن تقوم بدورها السيايس اإلعالمي يف 
توعيـة املجتمع وتثقيفه وتذكريه بأهداف الرسـالة 
السامية التي أنزلت عىل أبيها من الله العليم القدير 
ــة والذي يعلم ما لذي يصلحها  املدبّر لشـئون األُمَّ
ـة مهزومة ذليلة  ويحذرنا مما يحبطها ويجعلها أُمَّ
ُكــّل شـئونها بيد أعدائهـا كما هو واقعنـا اليوم، 
السـيدة الزهراء عرفت من أول يوم بعد وفاة ابيها 
ـــة انحرفت عن مسـارها األصـيل الذي  بـأن األُمَّ
أراده لهـا الله من بعـد مخالفتهم لوصية رسـول 
اللـه التي جـاءت عـرب توصيات إلهيـة واضحة يف 
آيـات بيّنة تتىل إىل يوم القيامـة بمواصفات خليفة 
ــة الذي يقود السفينة بعد رسول الله صلوات  األُمَّ
ــة عىل نفس املسار  الله عليه وآله كي تسـتمر األُمَّ
واملنهج، ها هي الزهراء عليها السالم اتخذت موقف 
سيظل شاهد عىل قوتها وشجاعتها إىل يوم القيامة 
وخلفته دروسـا لألجيـال املتالحقة من النسـاء أن 
يكن قويات يف الحق، أخذت السـيدة فاطمة نفسها 
وخرجـت وهـي سـيدة الطهـر والعفـاف وقامت 
واعتلـت منرب رسـول الله صلـوات اللـه عليه وآله 
لتلقـي خطبتهـا الفدكية الشـهرية التـي فيها من 
العلم والبالغة والحكم ما جعلها منهل لكل املؤمنني 
عـرب التاريـخ وإن حـاول إخفاءهـا بعـض علماء 
السـالطني عرب التاريخ عمـدا وأهملوها خوفا منها 
ومن القيّـم واملبادئ التي تحتويها؛ ألَنَّها ستفشـل 
ُكـّل مخّططاتهـم ومؤامراتهم، الخطبة التي تعترب 

محارضة تثقيفية غنية فيها من سحر البيان وفصل 
الخطاب ما يجعل ُكـّل مقطع منها يحتاج إلسهاب 
ه منهج كامل مـن علوم أهل  ورشح وتفصيـل؛ ألَنـَّ
البيت عليهم السـالم، تناولت فيها السـيدة الزهراء 
صفات الله وصفات نبيه تحت ركنني أََساسني هما 
التوحيد والنبوة فال عجب أن تنطق ابنة افصح من 
نطق بالضاد عليه وعىل آله أفضل الصالة والسالم. 
ولـو عدنا لواقـع املـرأة اليمنية اليـوم ويف ظل 
هذه املسـرية القرآنية التي ُعمـّدت بالدماء الزاكية 
لوجدنا نمـاذج فاطمية زينبية كثـرية، وجدنا هذه 
املرأة املحتسبة الصابرة التي تبذل وتقدم؛ ِمن أجل 
دين الله ومن أجل عزة دين الله والسـري عىل نفس 
نهج الزهراء وزينب والسـيدة خديجة وكل النساء 
اللواتي بلغن درجة الكمال اإلنساني، وجدنا أُمهات 
الشـهداء اللواتي يستشعرن بعظيم العطاء والبذل 
يف سـبيل الله البذل بفلذات األكبـاد وباملال وحتى 
بأرواحهن لن يبخلـن بالعطاء إذَا احتاج الظروف، 
وكل ما عندهن هو من تضحيات سيدات بيت النبوة 
السـيدة خديجة والسـيدة الزهراء والسـيدة زينب 
اللواتي قدمن للدين مالـم يقدمه كثري من الرجال، 
وعندما رزقنا الله بهذه املسـرية وهذه القيادة وهذا 
املنهج القرآني أعادنا جميعاً رجاال ونساء لنكتشف 
ونتعـرف عىل حقائـق التاريخ واألحـداث واألعالم 
ـــة وإخفاء  الذيـن تعّمـد العدّو فصلهـم عن األُمَّ
سـرّيهم الطاهـرة التي تحيـي القلـوب والنفوس 
وتزيل ران القلوب وتراكمات الذنوب التي بَسـبِبها 
لم نفهم اإلسالم كما ينبغي له وكما أراده الله تعاىل 
ديـن عزة وقوة ورفعة وفـالح يف الدارين، ويف هذه 
املناسـبة الهامة وهي ميالد السـيدة الزهراء عليها 
السـالم وهو يعترب يوم عاملي لكل النسـاء املؤمنات 
املسلمات ال شك أن هناك نساًء عظيماٍت يستحّققن 
التكريم واإلجالل ملا مثّلنه من نماذج راقية وقدمنه 
يف سـبيل الله ويف مواجهة هذا العدوان الغاشم عىل 
بلدنـا الحبيب اليمن، النسـاء التي احتار العدّو من 
قوة صمودهن وصربهن ووعيهن عندما كن رسا يف 
الصمود األُسطوري للشعب بأكمله فالنساء شقائق 
الرجـال واملجاهدات سـند للمجاهدين واإلعالميات 
جبهة مسـاندة لإلعالميني والطبيبـات واملمرضات 
واملعلمـات وحتـى املزارعات واألُمهـات كال من يف 
ميدانهـا جبهـة متكاملـة يف تقديـم العمـل املتقن 
ومواجهة ُكـّل أنواع الحروب االقتصادية باملنتجات 
املحليـة وتحسـني دخـل األرسة ومواجهـة الحرب 
الناعمة بالوعي والثقافة والتحيل باألخالق الحميدة 
الفاضلة التي تمثل ُهــِويَّة وتاريخ وثقافة الشعب 

اليمني املؤمن األصيل شعب اإليَمـان والحكمة. 

سئثاإلله طتمث أبع رأس 
إن التصدي البدائي لألفكار املسـتوردة التي تستهدُف باألخص 
كياَن املرأة غالبًا ما يؤدي إىل قبول تلك األفكار التي تفسد وتقّوض 
أخـالق املرأة يف املجتمع، وبدون ردود أفعال مناسـبة تكبح جماح 
األفكار الفريوسـية والثقافات املنحطة واملتدنية َفـإنَّها سـتغلغل 
وتنصهر وتصبـح هي السـلوك املعتاد والشـكل والقالب والنمط 
الذي تتمناه وترغب به املرأة، بالرغم من أن تلك األفكار املستفحلة 
واملتفشـية تجعل املرأة عبارة عن ُدميـة مقلدة للغرب، لذلك يجب 
علينا أن نفند تلك األفكار املسـترشقة وأن نستحرض ُكـّل الحقوق 
واملفاهيم اإلنسـانية التي جاء بها اإلسالم وأعطى للمرأة حقوَقها 
ومكانتهـا وعفتها وحشـمتها، وأن نربز النمـاذج اإليجابية التي 
ينبغـي أن تقتدي بها ُكـّل النسـاء يف حارضنـا، وتقع يف قمة تلك 
القدوات وأسـمى مواقعها شـخصية سيدة نسـاء العاملني فاطمة 

الزهـراء، تلك الشـخصية التي لو صـورت عىل حقيقتها التي كانـت عليها وتم 
تقديم صورة دقيقة عنها، وأعيدت قراءُة حقيقتها عىل نحو علمي سليم ورؤية 
واعية جديدة، مع احياء أسـمائها وذكراها وعرض شـخصيتها ورسالتها مرة 
أُخرى، لشعرت املرأة الجديدة حينذاك بعدم رضورة االستجابة للدعوات الغربية 
املنحرفـة والوافدة تحت مسـميات الحداثة يف سـبيل التحّرر مـن القيم البالية 

والتقاليد الرجعية البائدة.
يف الوقت الذي زادت فيه موجات التضليل والخداع والفسـاد للمرأة املسـلمة 
عىل امتداد متواصل للتحّرر واالنطالق واالنفتاح هناك يف الوقت ذاته فئة تتناغم 
معهـا يف مسـارها هذا وتهيئ األجواء لقبول هذه الدعـوة أكثر مما يفعله أقرب 
املقربني اليها، وتلك الفئة هي الجماعة التي تكافح هذه الفكرة بأساليب جاهلة 

وسـاذجة، وتحـاول صيانة ذاتها ضـد هذه املوجـة اسـتناداً إىل تقاليد رجعية 
ومنحرفة وبعيدة عن الفكر والروح اإلنسانية.

إن الخطـر يزحُف نحو األرس املسـلمة ومحاولة قلب صورة 
سـيئة وتشـويهية عن اإلسـالم حـول قضايا املرأة يف شـؤون 
الحياة، َحيُث يوجه الغرب االتّهام إىل اإلسـالم يف تخلف وتراجع 
املـرأة املسـلمة عن ركـب التقـدم العلمـي ومحاولـة التغرير 
باملـرأة املسـلمة بأن الحضـارة الغربية هي صاحبة الشـأن يف 
تحريـر املرأة، وأن اإلسـالم هو من ظلم املـرأة متجاهلني بذلك 
ما منحه اإلسـالم للمرأة من خصائص فذة ومكانه سـامية يف 

ظل اإلسالم. 
ومن حسـن الحظ أن مجتمعاتنا اإلسـالمية إن لم تنجح يف 
صد هجمات الغزو الفكري بوعي ـ َفـإنَّها تمتلك من الطاقات 
واملسـتلزمات الثقافية تاريخاً وتراثاً ودينـاً كامالً تمّكنها من 
خالل إحيائـه والتعويل عليه وبعث القيم اإلنسـانية املوجودة 
فيـه، ويف عمـوم تاريخهـا وتراثهـا مـن تحصني الجيـل الجديد 

ومنحه القدرة عىل الصمود بوجه الغرب.
إن املـرأة طـرٌف فيما يتعرض له هـذا الجيل من ضياع وانحـراف عن طريق 
الهدى والرشاد املنحرف واملتطرف، فلقد طالها جانٌب َكبريٌ من مؤامرة أهل الغي 
والضـالل، َحيُث إنهم اهتدوا إىل رس معرفة قوة وعظمة مصنع األبطال العظام، 
فخططـوا بمكر بالغ إلخراجها من بيت زوجها وزجوا بها يف معركة تقليد املرأة 
الغربية، وهي الخاُرس فيها ال محالة، وفعالً نجحوا جزئياً يف مطلبهم ومرادهم. 
فاملرأة ركٌن أََساٌس يف بناء املجتمع، فهي نصُف املجتمع وهي من تصنع وتنشئُ 
النصـَف اآلخر، فلتكـن األم واالبنة والزوجة واألخت هي محـور ارتكاز املجتمع 
ودعائمـه وأن تكـون كمـا أراد لها اإلسـالم أن تكون، ال كما أراد لهـا الغرب أن 

تكون. 

كتابات

تحعُد الئعةئ 
خطعد خالث التعبغ

 ليس شـيئا عجيبـا أَو غريبا.. إنهن نسـاء يمن 

اإليمـان والحكمة، إنهن نسـاء الُهــِويَّة اإليمانية، 

إنهن حفيدات سـيدة أهل الكسـاء، إنهـن تلميذات 

سـيدة نسـاء العاملني، إنهن حرائر البتول الزهراء، 

إنهن من يجعلّن نموذج اإلسـالم ونمـوذج االقتَداء 

الُطهر أم أبيّها ُقدوة لُهّن يف ُكـّل أعمالهن. 

ليس شـيئا عجيبـا أن رأيت جحافَل من النسـاء 

يأتـني إىل سـاحات االحتفـال بمولـد خري النسـاء، 

وليس شيْئا غريبا أن ترى ساحات االحتفال تقتض 

بالحرائـر مـن نسـاء اليمـن، فهن نسـاء مواليات 

مقتديات مجاهـدات صابرات مناضـالت منفقات 

محسنات ُقدوة بالزهراء عليها السالم. 

زهـرات  فيهـا  كان  اليـوم  االحتفـال  سـاحات 

مصغـرات محتشـمات، منُهـّن مـن لـم تتجـاوز 

أعمارهـن سـن الرابعـة أَو العارشة أَو الخامسـة 

أَو العرشيـن، جميعُهـّن يهتفنّي بـ لبيـِك يا زهراء 

حشـمًة وعفافاً، لبيِك يا بتول احساناً وعطاًء، لبيِك 

يا أم أبيّها براً وطاعًة، لبيِك يا سـيدة نسـاء العاملني 

اقتَداء وفـداًء، لبيِك يا أم الحسـننّي جهاداً ونضاالً، 

لبيِك يـا أم زينب الكربى بحمل راية اإلسـالم، لبيِك 

يا فاطمـة بالبذل بالغايل والرخيـص، لبيِك ونهجِك 

طريٌق للوصـوِل إىل الجنـان، لبيِك ونهجـِك منهجاً 

نتخذه حمايـًة للعفة والحياء والطهـارة، لبيِك من 

سـاحات الجهاد أن ال نميل أَو نتهـاون بكتاب الله 

وبعـرتة أبيّـِك، فأنـِت ريحانـة النبي، وأنـِت زوجة 

الويص، وأنِت أم سـيدا شـباب أهل الجنـة، وأنِت أم 

مـن هزة عرش يزيد ووصل صـدا كلمتها إىل عهدنا 

هـذا، أنت من نزل فيـِك ويف أهل بيتِك قوله تعاىل (َال 

نُِريـُد ِمنُْكْم َجَزاًء َوَال ُشـُكوًرا) إنه عطاء ُقِدَم لوجه 

اللـه فكان عظيـم العطاء، عطاء لـم يدخل فيه أي 

شك أَو ريب.

عطاء كان من أطهار السـموات واألرض، عطاء 

لم يدخل فيه أي رياء أَو تضاخم لشخصية برشية، 

عطاء كان من عرتة آل بيت الرسول عليهم السالم، 

إنه العطاء الذي ترك أثر له، إنه العطاء الذي سيطر 

عىل كافـة البرشية، إن هذا العطاء هو الذي ذُكر يف 

القرآن، 

إنه العطـاء الذي ترك منزلة ألصحابه، إنه عطاء 

رشف ورفعة لُقدوة من نساء سيدات أهل الجنة. 

 إنما هذا العطاء وغـريه من حياة الزهراء عليها 

السالم إىل ذكرى عربه ودرس عظيم نأخذه ونقتدي 

به يف هـذه الفرتة الـذي يجب أن نُخّلـد من خاللها 

عظيـم خصال طهـرة الكون ونبع الـرشف والعفة 

بل وأََسـاس االقتَداء لـكل مرأة تُعترب مسـلمة فما 

بالكم بامرأة تربت يف وطن أََساس للُهــِويَّة اليمنية 

الرشيفة َفــإنَّ الزهراء ُقدوة لكل ابنـة بارة ألبيها 

ولكل زوجة مساندة لخليلها ولكل أم مربية ألبنائها 

وبناتهـا فهـي كانت العطـر املصغر لنبـي الرحمة 

وخاتم املرسلني وكانت املساندة لعيل الكرار ومربية 

لسـيدا شـباب أهل الجنة والجهاد واالنتصار وهي 

املعلمـة ملزعزعـة عـرش يزيد والكفـر فكيف أن ال 

نقف يف رحيق زهـرة األكوان وكيف ال نقف يف عفة 

الطهر وكيـف ال نقف يف صرب البتول وكيف ال نقف 

يف تربية أم الحسـننّي وكيف ال نقف يف جهاد زوجة 

خـري األئمة وفاتح باب خيرب كيـف ال نقف يف نهج 

مـن قال عنهم نبي الرحمة (هل أدلكم عىل يشٍء ما 

إن تمسـكتم به لن تظلوا من بعـدي أبدا كتاب الله 

وعرتتي أهل بيتي).

إنهم عرتة املصطفى من أمرنا باالقتَداء بهم؛ ِمن 

أجل أن نقي أنفسـنا من يوم عبوساً قمطريرا ومن 

أجل أن نفوز بفوزهم فيجزينا الله جنة وأن نسعى 

سعيهم؛ ِمن أجل يكون جزاًء لسعينا مشكوراً يجب 

أن نسـعى سعيهم وننهج نهجهم من يومنا هذا إىل 

يوم الدين. 
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خطُر المظزمات واجاعثاُشعا الصطاع الجراسغ بالغمظ
عقل الةحاري 

جميعنـا يعـرف أن املنظمـات الدوليـة واملحليـة أكرب 
تجار فسـاد وعدوان آخر يستهدف الشـعب اليمني أرًضا 
وإنسـاناً، ظاهرهـم رحمـة وباطنهـم عذاب وهـذا ليس 
بجديـد ولكـن مـا يلفـت األنظار هـذه األيّام هـو تكثيف 
اسـتهدافها العدواني للزراعة بجميع قطاعاتها من خالل 
توقيتهـا وتقديمهـا مسـاعدات ومنـح تحـت مسـميات 
عـدة وبماليني الدوالرات تذهب نسـبًة كبـريًة منها مقابل 
مرتبات وتشـغيل لهذه املنظمات وتدريب وكسـب والءات 
ونـرش ثقافات خارجية وكالم فـايض وما تبقى من فتات 
يرصف تحت غطاء املساعدات اإلنسانية التي ال تسمن وال 
تغنـي من جوع.. واألخطر واألهم أن عملها األََسـايس هو 

استخباراتي لدول خارجية َوإذَا أردنا التأّكـد من ذلك فلنبحث عن مصدر 
التمويـالت الكبـرية لهذه املنظمات وقتها سـنجد أن أكرب تمويل يصلها 
مـن دول العدوان ومن تحالف معهم، فهل هذا الدعم وهذه املسـاعدات 
حبًا فينا يا شـعب اإليمان والحكمـة؟! ال والله إنما هو لتمرير أهدافهم 
وخططهـم العدوانية وُخُصوصاً عـىل القطاع الزراعـي والتنموي، وقد 
تعددت املنظمات العاملـة يف القطاع الزراعي باليمن يف ظل تهاون كبري 

وعدم رقابة عليها سواًء بحسن نية أَو غباء وجهل خطورتها.
وأخطـر وأكرب هـذه املنظمـات الزراعية منظمـة األغذيـة والزراعة 
لألمم املتحدة الفـاو، الجميع يعرفها وُخُصوصـاً األخوة الزمالء بوزارة 
الزراعـة وفروعهـا باملحافظـات يعرفونها جيًِّدا فهي لفـرتٍة من الزمن 
تصـول وتجـول يف ُكـّل أنحـاء اليمن وتـوزع مشـاريعها باملحاصصة 
تـارة أقاليم وتارًة أُخرى تشـطريية وتحاول العمـل بصمت وبهدوء تام 
ولألسـف اسـتطاعت عرب مرتِزقتها بالداخل التغلغل يف القطاع الزراعي 
بـكل كياناته لسـنواٍت عديدة ونخىش إذَا اسـتمرت بعملهـا يف اليمن أن 
تعود كما كانت يف السابق صاحبت القرار الزراعي وجميعنا يعلم أنه من 
قبـل كانت هذه املنظمة هي من تتحكـم بالقرار الزراعي باليمن لدرجة 

أنها هي من تعني أَو تزكي تعيني وزير أَو مسـؤول للزراعة، واليوم تريد 
أن تعيد نفسـها.. فهل سألنا أنفسـنا عن سبب هذا التوقيت وخطورته 
عـىل الزراعـة؟! فتَحّركهـم هو مضـاد للجبهـة الزراعية 
مضـاد للمبـادرات املجتمعيـة، مضـاد لتَحـّرك الجميـع 
قيـادة ومجتمـع مزارعـني وحكومـة للزراعة والتوسـع 
الزراعـي، وهذا مـا ال يدع مجاالً للشـك أن توقيت تكثيف 
عمل املنظمات هذه األيّام بالذات ليس من حسـن نية، ال، 
فتَحّركهـا بغرض لفت أنظار الجميع إليها وإىل ما تقدمه 
من فتـات ليرتكوا العمـل الزراعي واملبـادرات املجتمعية 
ويلحقـون بعـد دوالراتهـا وما تقدمـه من فتـات ارتزاق 
مؤقت تخديري ويرتكون الزراعة؛ ألَنَّ هذه املنظمات ومن 
يمولهـا يعرفون أهميّة الزراعة وتعرف أن أي شـعب ملك 
قوته ملك قراره، وهذا االستهداف والعدوان خطورته عىل 
الشـعب بأكمله بعدوانها وأفكارهـا وثقافاتها التدمريية، 
ولكن هيهات فلنأخذ العربة من الدمار والفسـاد والخراب الذي سـببته 
املنظمات يف الصومال، َحيُث استمرت يف تدخالتها توزع ُفتاتها 23 عاماً 
حتـى إىل أن تأّكـدت أنَّ الشـعب الصومايل ترك الزراعـة والعمل وأصبح 
شعباً عاجزاً ومخدراً يرتقب آخر الشهر ومتى تصل املساعدة أَو باألصح 
الجرعة التخديرية التي يحصلوا عليها من هذه املنظمات، وفجأة ودون 
سـابق إنذار انسـحبت هذه املنظمـات فأصبح غالباً الشـعب الصومايل 
فقراء يتكففون الناس؛ بَسـبِب تعودهم عىل املنظمات وهذا السيناريو 

واملخّطط يجري التمهيد له اآلن يف بالدنا.
فالحذر الحذر يا شـعب اإليَمـان والحكمة مـن عدوان تلك املنظمات 
ولنتعاون جميعـاً قيادًة ومجتمعاً وحكومة لوقف فسـادها فالله غني 
عنها، ولنتوكل عىل الله َوعىل أنفسنا ومقدراتنا وإْمَكانياتنا ونتوّجـه إىل 
الزراعة باهتمام كبري غري مسـبوق ولنزرع ونتوسع يف الزراعة وزراعة 
الحبوب وُخُصوصاً القمح ونهتم بالثروة الحيوانية ونبني ونشيد السدود 
ونتعاون ونشـجع وندعم ونشـارك يف املبـادرات املجتمعية والجمعيات 
التعاونية واللجان املجتمعية التنموية فالزراعة سـالح العرص ولننترص 

يف جبهتنا الزراعية ُوُصـوالً لتحقيق االكتفاء الذاتي إن شاء الله تعاىل.

ذضرى طعلث الجعراء 
سطغعا السقم  

حمعخ تاحث
ها قد أتت ذكرى مولد سيدة نساء الدنيا واآلخرة 
فاطمـة البتـول الزهـراء، لتحيي يف نُفوسـنا ذرية 
﴿محمـد﴾ رسـول اللـه صلـوات ربي عليـه وعىل 
آلـِه الطاهريـن املنتجبـني األخيار، فـهي الُسـاللة 
الطاهـرُة والنقيـة من خـري خلق اللـه وأعظم من 
عرفتـُه البرشيـة لرتبطنـا برسـول اللـه كـحلقة 
وصل هـَي وزوجها عيل -كرم اللـه وجهه-، فـهَي 
مـدرستنا، وقـدوتنا، ومَعـلمتنا، وقـائدتنا، نَـحُن 
املؤمنـاِت، يف حـكمتهـا، وطـهارتهـا، وِعـفتهـا، 
وحـجابها، ولباسها، ويف كـالمها وأخالقها النبيلة. 
فاطمـة الزهراء لـم تكن امرأة عاديـة أبداً فهي 
جسـدت معاٍن وعـرب يف زمانهـا الذي عاشـته مع 
والدها رسول الّله -عليه وعىل آلِه الصالة والسالم-، 
وأحبهـا الله تعاىل وزادها رفعـًة وثباتاً ليَس كونها 
ابنة رسـوله الكـريم، بل أحبها الله سبحانه وتعاىل 
من بذلها ومجهودها وعطاها مع الله تعاىل وكرمها 
الله تعاىل بلقب سـيدة نساء أهل الدنيا من أخالقها 
الرفيعة وصفاتها امُلميزة والنادرة يف جميع النساء 
يف ذاك العـرص فكانت كالنور بني النسـاء املؤمنات 

والله جعلها سيدًة لهن جميعاً.
الزهـراء لهـا مواقـف كثـرية ومنزلتهـا كبـرية 
عـن الله سـبحانه وتعاىل: ومهما تحدثنـا عنها لن 
نُوفيهـا ونعجـز بـأن نصفهـا بكمالهـا اإليماني، 
فنحـن نعجز أمـام امـرأة عظيمـة ونبيلة مثلها يف 
ُكــّل سـعيها وُخطأها، وإن مدحناهـا بمـواقفها 
املرشفة والرشيفة يبقى قليًال يف حقها ويف مكانتها 

ومنـزلتها عند الله.
فهـي كانت مقربـة لرسـول الله أقـرب من دم 
الوريـد فحينمـا توفيـت أمها خديجة بنـت خويلد 
ريض اللـه عنها، كانت هي السـعادة والفرح ألبيها 
رسـول الله وكانت رغم صغر سـنها إال أنها تساند 
أبيهـا يف مواقفـه الصعبـة فالـذي ِيسـعد رسـول 
يسعدها والذي يحزنُه يحزنها ويف قول رسول الله: 
«فاطمة بضعة منـي فمن أغضبها أغضبني﴾ هي 
قطعـة من رسـولنا الكريـم والله سـبحانه وتعاىل 

يأُمرنا بطاعة األنبياء والسماع لهم واتباعهم.
وبمـا أننـا نعيـش يف هـذه األجـواء الروحانيـة 
واملناسـبة العظيمة التي هي ذكرى السيدة فاطمة 
البتول الزهراء سـنكون متمسـكني بسـرية أنبياء 
اللـه أكثر فذكراها هي ذكرى لنـا لكي ال نبتعد عن 
ُهــِويَّتنا اإليمانية ونكـون ألعوبة يف أيادي الغرب، 
مثـل بعـض األعراب الذيـن طبعوا واللـه طبع عىل 

قلوبهم. 
ونحن اليوم نرى أنفسـنا أمام مسـؤولية كبرية 
لكـي نعـود إىل أعالمنـا العظماء عـرب التاريخ لكي 
نسرتد ما تركناه بعد وفاة نبينا محمد فأمة محمد 
اليوم ابتعدت عن أخالق وصفات نبيهم محمد ونرى 
أنفسنا مسؤولني كوننا شعب اإليمان والحكمة بأن 
نُعيد ما تركتُه البرشية مـن الوصايا التي أوصاهم 

نبي الله قبل مماتِه.
والجميـع بحاجٍة ماسـة بأن يعـودوا إىل دينهم 
بشكٍل صحيح وشـكٍل جيد، وأن يعودوا إىل قادتهم 
من األنبيـاء واملرسـلني وآل البيت لكي يسـتلهموا 
منهـم مـكارم األخـالق والثبات والصمـود يف وجه 

الُطغاة املستكربين والجبابرة. 

ترُب الاةعغع.. آخُر رعاظات السثّو الفاحطئ ترُب الاةعغع.. آخُر رعاظات السثّو الفاحطئ 

لَمظ افطظ الغعم؟لَمظ افطظ الغعم؟

طتمث خالح تاتط
 

ما زال تحالف العـدوان يراهن عىل الحصار االقتصادي 
ويسـتخدمه ورقة حرب وضغط عىل الشـعب اليمني، لم 
يكتـف بما تسـبب به من قتـل ودمار وما اسـتخدمه من 

أسلحة عسكرية فتاكة بحق الشعب اليمني.
ثمان سـنوات وهو يقتل ويحارص، ثمان سـنوات وهو 
يماطـل يف إحالل السـالم مـكان الحرب والقتـل والدمار، 
تحالـف العدوان يربط امللف اإلنسـاني بامللف العسـكري، 
يعرقـل ملف األرسى، ويعيق عدة عمليـات تبادل لألرسى 
بوسـاطات محلية، يحرص فقط عـىل إطالق األرسى من 
الجيـش السـعودّي فقـط، أمـا أرسى املرتِزقة فـال يهمه 

أمرهم. 
منـذ بداية الهدنـة األوىل التي أعلنت يف الثاني مـن أبريل العام املايض 
2022م -ملدة شـهرين، وتـم تجديدها ملدة أربعة أشـهر، فلم يتم تنفيذ 
كافة بنودها وهي حقوقية إنسـانية، ليس لها دخل بامللف السيايس أَو 
العسـكري، بل تنصـل وماطل عن تنفيذها وتهرب عـدة مرات كما هي 
عادتـه، وكان الهدف من هـذه الهدنة عدم قصف منشـآته االقتصادية 
النفطية والغازية يف السعوديّة واإلمارات، حتى يضمن استمرار إمَدادات 

أمريكا بالنفط. 
اليـوم وبعد مـيض أكثر من ثالثة أشـهر مـن انتهاء الهدنـة فالعدّو 
يسـعى لزعزعة األمن واالسـتقرار يف صنعاء وبقيـة املحافظات الحرة، 
بل ويشـّدد الخناق والحصار عىل الشعب اليمني، ينهب ثرواته النفطية 
والغازيـة، ويحرم مئات اآلالف مـن املوظفني من مرتباتهـم، رغم أنها 

حقوق رشعية، وثروة اليمن من حق أبناء اليمن كامالً. 

العدّو يراهن عىل الورقة االقتصادية إلنهاك الشـعب اليمني، يسـعى 
من خاللها أن يموت الشـعب اليمني جوعاً أو يستسـلموا ويخضعوا له 
وينفـذوا أهدافـه، أمريكا تعترب مطالب املجلس السـيايس 
األعـىل يف صنعـاء تسـليم مرتبات املوظفـني مطالب غري 

مقبولة، ومطالب تعجيزية ومستحيلة. 
هكـذا هـي أمريكا تسـتخدم سـالح الجـوع إلخضاع 
الشـعوب، تسـتخدم ورقة حـرب التجويـع للضغط عىل 
الشـعوب، وليس هذا وحسـب، بل تسـعى إلثـارة الفتنة 
الداخلية، وشـق الصف الوطني عن طريق حربها الناعمة 
مـن خالل خالياهـا النائمة التـي تقوم بنرش الشـائعات 
واألكاذيب وتحميل حكومة صنعاء عدم تسـليم املرتبات، 
وارتفـاع أسـعار املـواد الغذائيـة، واملشـتقات النفطيـة 
والغازيـة، وشـحت األدوية، وغريها يسـعون من خاللها 
لنرش الفـوىض واملظاهـرات وتعطيل مؤّسسـات الدولة، 
وانتشار الجماعات اإلرهابية، وحدوث التفجريات واالغتياالت، وزعزعة 
األمن واالستقرار، يريدون أن تعم الفوىض كما هو حاصل يف املحافظات 

التي تحتلها اإلمارات والسعوديّة، عدن وأخواتها. 
لكـن هذا لن يحدث بفضـل الله تعاىل، وبفضل وعي الشـعب اليمني 
الـذي يعلـم علم اليقـني مـن وراء معاناته ومـن ينهب ثرواتـه، فوعي 
الشـعب هو من سيفشـل ُكـّل رهانات العدّو، وما خروجه يف مسـريات 

الجمعة، إال خري دليل. 
وإن الخروج الكبري للشعب اليمني كان لتفويض القيادة بإنهاء حالة 
الال حرب والال سـلم، وتفويضها يف اسـتخدام الخيارات االسـرتاتيجية 
التي تراها مناسـبة، وكذلك تأكيد الشـعب اليمني أننا لن نظل صامتني 
حتى نموت جوعاً، ولن يطول حصاركم لنا، فإما الحياة بعزة وكرامة أَو 

املوت يف جبهات العزة والرشف. 

راضان الئثغاغ
 

يصّعـد العـدّو األمريكـي وآل سـعود ودويلـة 

اإلمارات عدوانهم يف داخـل املجتمع اليمني بإثارة 

الفـوىض ونرش الشـائعات واألكاذيب عرب أدواتهم 

الرخيصة يف اإلعالم ووسـائل التواصل االجتماعي، 

وغريها. 

وَلكـن يأتي الـرد من القيادة ومـن األمن بأن ال 
سبيل للمجرمني وال لطابوره الخامس وال مفر لهم 
من قبضة األمن فقد ُقطع دابرهم ومخّططهم من 
قبل رجـال الرجال والعيون السـاهرة فاألمن لهم 

باملرصاد، وكلما أوقدوا نار الفتنه أطفأها األمن.
وبعكـس املناطـق املحتّلـة التـي انتـرش فيهـا 
الفسـاد، وأصبـح مواطنيها يف خوف شـديد جراء 
األعمـال التـي ترتكبهـا الخاليـا اإلجراميـة مـن 

اختطافات للنسـاء واالغتياالت وانتشار املخدرات 
يف ُكــّل املناطـق الخاضعـة تحت سـيطرة العدّو 
ناهيك عـن أخذ حقوقهم من قبل حكومة الفنادق 
واالنتقـايل وغريهـم، فَهــا هـي املقارنـة بني من 
يتمسـك بُهــِويَّتـه اإليَمـانية ويثـق بالله ويتخذ 
القـرآن له دسـتوراً وقانونـاً فتجده ينعـم باألمن 
واألمان ويعيش تحت ظل القيادة الحكيمة وأعالم 
الهـدى، وبني من يتخـذ من الطغاة واملسـتكربين 

أصنامـاً يتقـرب إليهـم ويبيـع لهم دينـه وأرضه 

ومبادئـه ويف األخـري ال يجد لنفسـه األمن وال يجد 

النجـاة من بطـش املجرمني، فإن خـرج من بيته 

قتلـوه وإن بقـي يف بيتـه مـات من شـدة املعاناة 

وَهكذا سـيظل لهم الخوف ولنا األمن حتى يحملوا 

بنادقهم ويقفوا بجانبنا يف تحرير الوطن من العدّو 

الغاصب املحتّل. 



11
السبت

العدد

21 جمادى اآلخرة 1444هـ
14 يناير 2023م

(1566)
عربي ودولي 

الةعاد اإلجقطغ: السربثة الفاحغئ تساعجإ ردع المتاّض
إخاباٌت خقل طعاجعات طع السثّو اإلجرائغطغ يف طظاذص بظابطج 

واساصاقت لفترار وافجرى السابصني
 : طاابسات

يف  اإلسـالمي  الجهـاد  حركـُة  زفـت 
شـهيدها  الجمعـة،  أمـس  فلسـطني، 
املجاهـد عبد الهـادي فخري نـزال (18 
عامـاً)، الـذي ارتقـى متأثـراً برصاص 
العـدّو الصهيوني املجـرم خالل اقتحام 
عـرص  جنـني  جنـوب  قباطيـة  بلـدة 

الخميس. 
وقالـت الحركة يف بيان لهـا: إن هذه 
العربدة الفاشية وارتقاء خمسة شهداء 
يف السـاعات األخرية يف الضفة الباسلة، 
مـن وحـدة املوقـف  يسـتوجب مزيـداً 
وامليدان لردع املحتّل عن حربه املسعورة 
ولجـم إرهابـه املتواصـل، ودعم صمود 

شعبنا وانتفاضة مقاومينا املمتدة. 
وأضافـت «نحيـي أهلنـا يف القـدس 
ونابلـس والخليل وبيت لحـم ورام الله، 
ونعزي أهلنا يف جنني، وذوي الشـهيدين 
حبيب كميـل وعبد الهادي نـزال، الذين 
يسـطرون معانـي الصمـود والثبـات» 
داعية «إىل اسـتمرار زعزعة كيان العدّو 

ومنع استقراره عىل أرضنا املباركة». 
وكان مصـادر طبيـة فلسـطينية قد 
أعلنـت، مسـاء، أمس األول، استشـهاد 
الشـاب عبـد الهادي يوسـف نـزال من 
بلدة قباطية جنوب جنني شمال الضفة 
الغربيـة املحتّلة، متأثًرا بإصابته البالغة 

برصاص جيش االحتالل اإلرسائييل. 
الشاب  باستشـهاد  املصادر،  وأَفادت 
عبـد الهـادي نـزال (18 عاًمـا)، متأثًرا 
بإصابتـه الحرجة باملنطقـة العليا التي 

أُصيب بها يف مواجهات مع جيش العدّو 
البلدة. 

وبارتقاء الشهيد نزال ترتفُع حصيلة 
الشـهداء إىل 9 منذ بداية العام الجاري، 

بينهم 3 أطفال. 
عـرشاُت  أُصيـب  آخـر  سـياق  ويف 
والرصـاص  باالختنـاق  الفلسـطينيني 
املعدني، أمس، خالل املواجهات املندلعة 
يف املسريات األسـبوعية مع قوات العدّو 
بمدينـة  مناطـق  عـدة  يف  اإلرسائيـيل 

نابلس. 
وقال منسـُق اللجنة الشعبيّة للدفاع 
عن األرض، نرص أبو جيش: إن عرشات 
املواطنني شاركوا باملسرية التي انطلقت 

من وسـط بلـدة بيـت دجن بعـد صالة 
الجمعـة، ثم توّجـهـت إىل املنطقة التي 

تم بسط سيطرة املستوطنني عليها. 
َوأََضــاَف، أنـه فور وصول املسـرية 
التـي ُرفـع فيهـا العلـم الفلسـطيني، 
أطلقـت قـوات العـدّو قنابـل الصـوت 
والغاز بشكل كثيف صوب الفلسطينيني 

املشاركني يف املسرية. 
 10 أُصيـب  طبيـة،  ملصـادر  وتبًعـا 
مواطنني بحـاالت اختناق بالغاز يف بيت 
دجن، بينما أُصيب 3 مواطنني آخرين يف 

جبل صبيح ببلدة بيتا. 
شـاب  أُصيـب  متصـل،  سـياق  ويف 
العـدّو  قـوات  برصـاص  فلسـطيني 

الصهيوني، واعتقل آخر، خالل مداهمة 
العدّو ملخيـم الجلزون، شـمال رام الله 

بالضفة الغربية املحتّلة. 
أن  فلسـطينية  مصـادر  وذكـرت 
شـاباً يبلغ مـن العمر 20 عامـاً أُصيب 
خـالل  صـدره،  يف  الحـي  بالرصـاص 
املواجهـات التـي اندلعت وسـط املخيم 
عقـب اقتحامه مـن قبل جنـود العدّو، 
مضيفة أن قـوات العدّو اعتقلت شـابا 
آخر عقـب مداهمـة منزله وتفتيشـه، 

واقتادته لجهة مجهولة». 
إىل ذلك اعتدى مسـتوطنون صهاينة 
بحمايـة قـوات العـدّو، صبـاح اليوم، 
وممتلـكات  وسـيارات  منـازل  عـىل 

رشق  كيسـان  قريـة  يف  الفلسـطينيني 
بالقـرب من مدينـة بيت لحـم بالضفة 

الغربية، ما تسبب بأرضار مادية. 
فلسـطينية،  مـدن  عـدة  وتشـهد 
مواجهـات أسـبوعية مع قـوات العدّو 
التـي تقمـع خاللها املسـريات الرافضة 

لالستيطان يف األرايض الفلسطينية. 
االعتقـاالت  حمـالت  سـياق  ويف 
امُلستمّرة شـن جيش العدّو الصهيوني، 
فجـر الجمعة، حمالت دهـم واعتقاالت 
يف أنحـاء متفرقة مـن الضفـة الغربية 
املحتّلة، واعتقل عدداً من الفلسطينيني. 
وقالت مصادر فلسـطينية: إن قوات 
العـدّو اعتقلت القيـادي يف حماس عبد 
الباسـط الحـاج، واألسـري املحـّرر عبد 
الرحيم الحاج عقب اقتحام منزليهما يف 

قرية جلقموس يف مدينة جنني. 
َوأََضـاَف املصـادر أن القوات اعتقلت 
شابا عقب اقتحام منزل عائلته يف مخيم 
الجلـزون برام الله، فيما اعتقلت شـابا 
آخر عقب اقتحـام منزله يف قرية عّقابا 
شـمال طوباس، وسـلمت قـوات العدّو 

ثالثة آخرين بالغات لتسليم أنفسهم. 
واعتقلت قوات العدّو فلسـطينيا بعد 
مداهمة منزله يف بلدة صورباهر جنوب 
مدينة القدس املحتّلة، وتتواصل حمالت 
االعتقـاالت لشـباب حـركات املقاومـة 
واالرسى املحّرريـن وتفتيـش ومداهمة 
منـازل املواطنـني خشـية مـن تنامـي 
وصالبة املواقف الرادعة يوماً تلو آخر يف 

وجه كيان العدّو الغاصب. 

السغث ظخر اهللا غطاصغ سئث الطعغان والةغح 
الطئظاظغ غرد سطى خروصات السثو فجعائه

 : طاابسات
لحـزب  العـام  األمـني  اسـتعرض 
الله سماحة السـيد حسن نرص الله، 
أمس، مـع وزير خارجية الجمهورية 
حسـني  اإلسـالمية  اإليرانية  الدكتور 
أمـري عبـد اللهيـان، آخـر التطورات 
لبنـان  يف  السياسـية  واألوضـاع 

وفلسطني واملنطقة. 
االحتماالت  نوقشت  اللقاء،  وخالل 
تشـكيل  عـن  الناشـئة  والتهديـدات 
واملتطرفـني  يف  الفاسـدين  حكومـة 

وموقعيـه  الصهيونـي،  العـدّو   كيـان 
حركات املقاومة الفلسـطينية وكل محور املقاومة يف مواجهة املسـتجدات 

واألحداث   اإلقليمية والدولية. 
ويف سـياق منفصل، أعلن الجيش اللبناني، أمس، إطالق النار عىل طائرة 

مسرّية تابعة لكيان العدّو الصهيوني اخرتقت األجواء الجنوبية للبنان. 
 وأوضـح الجيش يف بيان له أّن ذلك حدث «أثنـاء قيام دورية من الجيش 
بالكشـف عىل أحـد الخروقـات يف خراج بلدة حـوال ووادي هونـني، جنوب 

لبنان». 
كمـا لفت البيـان إىل أّن «طائـرة درون تابعة للعـدو اإلرسائييل اخرتقت 
األجواء اللبنانية يف املنطقة املذكورة وحلقت فوق الدورية، فقامت العنارص 

(الجيش) بإطالق النار باتّجاهها». 
وتخرتق طائرات االحتالل الحربية األجواء اللبنانية بشـكل شـبه دائم ما 
يشـّكل انتهاكاً للقرار الدويل رقم 1701 الصـادر عن مجلس األمن الدويل يف 

آب/ أغسُطس عام 2006. 
ويف ترشين الثاني/ نوفمرب املايض، أعلن الجيش اللبناني أن زورقاً حربياً 
إرسائيلياً اخرتق املياه اإلقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة ملسـافة حواىل 

222 مرتاً وملدة 62 دقيقة.

70 ألش شطسطغظغ غآدون خقة الةمسئ يف افصخى 
يف طعاجعئ الاععغث والسغطرة سطى املسةث املئارك

 : طاابسات

يواصـل أبناُء الشـعب الفلسـطيني 
صمودهـم يف محاوالت كيـان االحتالل 
لتهويـد مدينة القدس والسـيطرة عىل 
املسجد األقىص الرشيف بإقامة فروض 

ة صالة الجمعة،.  الصالة فيه َخاصَّ

فلسـطيني،  ُمصـل  ألـف   70 وأدى 
ظهر، أمس، صالة الجمعة، يف املسـجد 

األقىص املبارك باملدينة املقدسة. 
وأَفادت مصادر محلية، بأن املصلني 
احتشـدوا ألداء الصـالة منـذ سـاعات 
الفجر األوىل والليلة املاضية، بالرغم من 
معيقـات العدّو اإلرسائييل التي وضعها 
يف وجه املصلني وحالة الربد الشـديد إال 

أنـه أَدَّت أعداد كبرية صـالة الجمعة، يف 
املسجد األقىص. 

وكانـت صدرت العديد مـن الدعوات 
من قبل هيئات مقدسية، أمس، للرباط 
املبـارك  األقـىص  املسـجد  يف  والصـالة 
إلفشـال مخّططـات العدّو بالتقسـيم 

الزماني واملكاني له. 
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يف صئدئ افطظ.. اظاخاُر 
وذظ وشدغتُئ سثو

طظغر الحاطغ 
 

قبضـة  «يف  وثائقـي  كشـف 
نوعيـة  إنجـازات  عـن  األمـن» 
غـري  مهنيـة  أمنيـة  وتفوقـات 
األمـن  جهـاز  حّققـه  مسـبوقة 
واملخابرات اليمني عكس مستوى 
الكفاءة العاليـة يف األداء والتميز 
الرفيـع يف املهنية االسـتخباراتية 
يف تتبـع خاليـا العـدوان ورصـد 
أدواته املسـتأجرة ويف فك شفرات 
املؤامرات الخطرية وكشف أدواتها 
القـذرة  ووسـائلها  وأسـاليبها 
واآلليـة الدنيئة التي تسـتخدمها 
مملكة اإلجرام الستهداف أمن اليمن وقادته ورموزه وناشطيه. 

فمن خالل املشـاهد البسـيطة التي عرضت من هذا الوثائقي 
إال أن تلك املشاهد كشفت أموراً كثرية وعكست جوانب أهم فمن 

األمور التي كشفت عنها ما ييل:
-1 أن العـدّو السـعودّي يعتمد عـىل املرتِزقـة يف زعزعة األمن 
اليمني يف تشـكيل خاليا لتنفيذ أجنداتـه وأن هذه الخاليا ال تعدو 
عن كونها قتلة مستأجرين ينصب بعضهم عىل بعض وهذا يعني 
أنـه أي العدّو السـعودّي ال يمكن أن يعتمد عـىل جهاز مخابراته 
لتنفيـذ أيـة عمليـة يف اليمـن ُخُصوصاً يف ظـل التفـوق النوعي 
والتطـور املهني الذي شـهده جهاز املخابرات واألمـن اليمني ما 
يعنـي ويؤّكـد عجز املخابرات السـعوديّة التـي تتوفر لها أحدث 
اإلْمَكانيـات وأقـوى القدرات عـن االرتقاء إىل مسـتوى أداء الحد 

األدنى لجهاز املخابرات واألمن اليمني. 
-2 أن جهاز األمن واملخابرات اليمني أصبح اليوم بفضل ثورة 
٢١سـبتمرب املباركة جهاز أمن لكل مواطن يمني ال عليه مهمته 
األوىل حمايـة املواطن ال اسـتهدافه كما كانت تفعل هذه األجهزة 
يف عهد النظام السـابق والذي سـخرها لقمع الشعب واستهداف 
أحـراره حمايـة لسـلطته ويف سـبيل مصالح طغمتـه وهذا هو 

املكسب األهم واألعظم للشعب اليمني. 
٣- أنـه ال يمكـن أن تقيـد جريمـة اغتيـال يف وطننـا الحبيب 
ضد مجهول ألي سـبب وأن من أجرم سـينال عقابه وأرسع مما 

يتصور.
ومن َحيُث األمور التي عكسها هذا الفلم الوثائقي ما ييل:

١- عكـس كفاءة قيادة جهاز األمن واملخابرات ومهارة رجاله 
وقدراتهم النوعية يف أداء مهامهم يف ظل ظروف صعبة وتحديات 

خطرية. 
٢- عكس حقيقة الرسـالة الوطنية الـذي يؤديها هذا الجهاز 
الوطني وقداستها وهذه الحقيقة يجب أن يدركها ُكـّل يمني حر 
رشيف ليدرك أَيْـضاً أنه معني أَيْـضاً يف أداء هذه الرسالة وله دور 
يجب أن يقوم به لتحقيقها فيكون عوناً لهذا الجهاز الوطني من 

خالل التبليغ عن أية تَحّركات مشبوهة أَو مريبة يراها.
إضافة إىل ما سـبق فهذا الفيلم الوثائقي نقل رسـالتني، األوىل 
للنظام السـعودّي مفادها مؤامراتكم مفضوحـة ومخّططاتكم 
مكشـوفة وأدواتكم تتسـاقط كورق الخريف ولذلـك لن تنعمون 
باألمـن مـا دمتم تسـتهدفون أمننا والبـادئ أظلم، أما الرسـالة 
الثانيـة فهي موجهـة ألدوات العدّو السـعودّي يف الداخل مفادها 
احذروا من االنجرار للجرائم يف حق وطنكم وشـعبكم مقابل املال 
السـعودّي املدنس؛ ألَنَّه لن يحميكم من العقاب ولن يخفيكم عن 

عيون رجال الله.

السثواُن الغعم أوعى طظ طّربراتهالسثواُن الغعم أوعى طظ طّربراته
د. طعغعب التسام 

لو كان العدوان يسـتطيع رشعنة اتّفاق الُهــدنة 
ليسـتغلها لالسـتمرار بعدوانـه كما فعل بشـماعة 
رشعيـة الدنبـوع «التي خط بهـا سـطراً يف الهواء 

ومحا» لفعل دون ترّدد.
وما سـعيه إلطالة فرتة الال سلم والال حرب سوى 
قلة حيلة ومحاولة بائسة لتثبيت أقدامه واستكمال 
بناء قواعده العسـكرية يف الجـزر واألرايض اليمنية 
املحتّلـة لبـدء مرحلـة جديدة مـن عدوانـه من تلك 
القواعد لن يسـتطيع بها إخـراج محطاته النفطية 
خطـر  تجنيبهـا  أَو  عدوانـه  مـن  السـعوإماراتية 

االشـتعال كمـا يفكر ويسـعى من خـالل محاولته 
الفاشـلة سـلفاً لنقل قيادة عدوانه ألدوات تنفيذية أُخرى بعيدة 

جغرافياً عن اليمن التي لن تسعفه ولن تنجيه. 
لـم يعد بمقدور العـدوان بعد اليوم إخفـاء مطامعه وأهدافه 
االسـتعمارية سواًء عن الشـعب اليمني أَو العالم وهو ما يجعل 
أيـة محاولًة منـه للتغطية عىل عدوانـه وجرائمه أَو اسـتمراره 
بأيـة ذرائع واهية أمراً مكشـوفاً وغـري مجٍد واسـتمراره ببناء 
القواعد العسـكرية وتعزيز قواته يف محافظة املهرة وسـقطرى 
وحرضموت وشـبوة وعدن وقاعدة العند لحج وتعز املخاء وباب 
املنـدب وميـون لن يـدع لهـذا الشـعب العظيم من خيار سـوى 
املواجهـة الشـاملة معـه وإخراجه من ُكـّل شـرب مـن األرايض 

اليمنية املحتّلة سابًقا والحقاً وال خيار آخر. 
والحقيقـة األُخـرى التي لـم يدركها هـذا العـدوان اإلجرامي 
حتى اآلن بأن الشـعب اليمني العظيـم بقيادته الثورية العظيمة 

والسياسـية بات عصيـاً عىل الوصايـة واالرتهان وأنـه بات من 
املحـال أن يحكم من الريـاض وأبو ظبي وواشـنطن ولندن وتل 
أبيـب أَو أن يبقى تحت احتـالل مبارش أَو غري مبارش 
وقـد ال يدرك بأنه بمكابرته ماٍض وبالقصور الذاتي 
بعـون الله نحو هزيمته النهائيـة الناجزة وتحقيق 

وعد الله لعباده املؤمنني بالنرص النهائي الناجز. 
لـم يبق أمام هـذا العدوان بأصيلـه وأدواته وبعد 
ثماني سـنوات من عدوانه سوى شيئني ال ثالث لها 
هما إمـا أن يعوَد ليس إىل العقالنيـة التي ال يملكها 

وإنما إىل االتعاظ.
من مصري من سـبقه مـن اإلمرباطوريـات لغزو 
اليمـن واتِّخـاذ القرار الـذي يجنبه وعـن بينة ذات 
املصـري وأشـد وال أظنه ذاهـب إىل هـذا املنحى وإما 
أن يمـيض يف رهاناتـه الخـارسة وأوهامه الرسابيـة ليدفع ثمن 
مـا أجرم بحق هذا الشـعب ليذوق عندها وبعـون الله وعن بينة 
من بأس هذا الشـعب املؤمن بالله املسـتعني به واملتوكل عليه ما 
يسـتحق من رضبات تفقـده توازنه وتودي بمصـادر االقتصاد 

املمول لعدوانه وتركعه مرغماً. 
لقد عاش العـدواُن يقتاُت عىل دماء الشـعب اليمني بمربّراٍت 
واهيـة ليصبح بفضل الله اليـوم أوهى من مربّراته وكمية القتل 
والدماء والظلم واإلجرام غري املسبوقة بحق هذا الشعب لن تدعه 
يفلـت دون أن يدفع ثمناً وبقدر إجرامـه وبهزيمٍة مدوية تقلب 
املوازين عىل األرض، وعندما سيدرك هذا مصريه املحتوم سيكون 
الوقت قد فاته وهذا مصري طغاة األرض عرب التاريخ وهي سـنن 
اللـه ولن يجد لسـنة الله تبديالً ولن يجد لها تحويالً وسـنن الله 

نافذة ولن يهزم شعب رهانه عىل الله.


