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تصعيد أي  عند  حاضر  الحسم  وتؤكد:  عدوانية  تحركات  ترصد  صنعاء 

جديته بعدم  يشي  المماطلة  على  العدو  إصرار  السالمالنعيمي:  جهود  أمام  الطريق  تقطع  أمريكا  القحوم: 
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الجعراء ُغّغئئ لفخض الظساء سظ الصثوةالجعراء ُغّغئئ لفخض الظساء سظ الصثوة
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وجط ضاربئ تصغصغئ تعّثد تغاة 5 آقف طرغخ بالفحض الضطعي وتعصش 17 طرضجًا:

داسغًا أبظاَء المتاشزات المتاّطئ إلى الاَتّرك ضث اقتاقل وإجئاره سطى المشادرة:

السثوان غخّسُث يف التثغثة بشارات طضّبـفئ وغعصع 8 ضتاغا يف خسثة خقل أصض طظ 48 جاسئ
 : خاص

فيمـا تواصل قـوى العـدوان األمريكي السـعودّي 
اإلماراتـي خروقاتهـا الفاضحـة بمشـاركٍة واسـعة 
للطريان، ارتكب جيش النظام السعودّي املجرم، أمس 
السـبت، جريمـة جديـدة بحـق املدنيـني يف محافظة 
صعـدة، يف تأكيـداٍت جديدة عىل تمسـك العدوان بكل 
ما من شـأنه إفشال جهود السـالم والعودة للتصعيد 
عىل أنقاض معاناة اليمنيني واستمرار عمليات النهب 

واملصادرة لحقوقهم املرشوعة. 
وبحسب مصادر محلية فقد أُصيب، أمس السبت، 
نحـو 8 مواطنـني إثـر اسـتمرار القصف السـعودّي 
العشوائي الصاروخي واملدفعي عىل املديريات والقرى 

الحدودية يف محافظة صعدة. 
وأوضـح املصدر أن أربعة مواطنني أُصيبوا، مسـاء 
أمس األول، إثر قصف سـعودّي عـىل منطقة الرقو يف 
مديرية منبـه الحدودية، يف حني أُصيب أربعة آخرون، 
صبـاح أمـس السـبت، بجـروٍح متفاوتة إثـر قصف 
صاروخي ومدفعي سـعودّي اسـتهدف مديرية شـدا 

الحدودية. 
وأّكــد مصدر طبي، أمس، وصوَل األربعة املصابني 
إىل مستشفى الطلح العام بصعدة؛ وذلك بَسبِب تفاقم 

اإلصابات بفعل األسلحة السعوديّة. 
وتأتـي هذه الجرائـم اليومية يف ظـل صمٍت أممي 
وإرصار سـعودّي، ليتأّكـد للجميع أن تحالف العدوان 
ليس أهالً للسـالم، وأن املنظمة األممية لم تعد مؤهلة 
لقيادة أي جهود سالم ما لم يتَحّرك اليمنيون أنفسهم 

النتزاع حقوقهم. 
ذاتـه  الوقـت  يف  ومتصـل  منفصـل  سـياٍق  ويف 
بمسـاعي العـدوان إلفشـال جهـود السـالم وتجهيز 
مسـارات تصعيد واسـعة بـراً وبحراً، سـجلت غرفة 
عمليـات ضباط االرتباط والتنسـيق لرصد الخروقات 
يف الحديـدة، أكثر مـن 180 خرقاً خالل الـ48 سـاعة 
املاضيـة، من بينها غارات جوية ومشـاركة واسـعة 

للطريان. 
وبنّي مصدر يف غرفة العمليات أن خروقات العدوان 
الفاضحـة تمثلـت يف شـن نحـو 15 غـارة للطـريان 
التجسـيس عـىل مناطق حيـس والجبليـة، فضالً عن 
عمليات زحوف وتسلل أفشلها أبطال الجيش واللجان 

الشعبيّة. 
ومع تمادي العدوان يف هكذا نوع من الخروقات 

–غـارات وزحوفات– َفــإنَّ املـؤرشات تقول: إن 
تحالـف العـدوان األمريكـي السـعودّي اإلماراتي 
يسـعى لتفجري األوضاع يف الحديدة، واالتّجاه نحو 
معركـة واسـعة يف ظل احتضان صنعاء ملسـاعي 
السالم، وهو األمر الذي يؤّكـد مدى تناغم تحالف 
العدوان والوسيط األممي يف السري قدماً بالتصعيد 
الواسع، وتجاهل امللفات اإلنسانية املعلقة بغرض 
مفاقمة معاناة الشعب اليمني ومحاولة استغالل 
هذا الجانب لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية 
خـالل الفرتات املقبلـة، غري أن تحذيـرات صنعاء 
أمـام ُكــّل ما يمارسـه العـدوان، قد تضـع حداً 
للغطرسـة وتعيد الحقوق بالطريقة التي تناسب 
العـدّو، وذلـك بعد إزاحـة ُكـّل الحجـج من كاهل 

الطرف الوطني. 

ظفاد طثجون أدوغئ الشسغض الضطعي يف الغمظ 
غثشع الختئ إلذقق ظثاء لطدمري الساملغ

 : خظساء
أطلقت وزارة الصحة العامة والسـكان، 
تحذيـراً ونـداَء اسـتغاثة للضمـري العاملي، 
لتفادي الكارثـة الصحية واإلنسـانية التي 
تسـتهدف اآلالف من أبناء الشـعب اليمني، 
جراء نفـاد مخزون أدوية الغسـيل الكلوي 
يف املستشـفيات اليمنيـة الواقعة يف مناطق 
حكومـة اإلنقاذ الوطني، محملـًة يف الوقت 
ذاتـه األمـم املتحـدة واملنظمـات الصحيـة 
مسـؤولية توفـري جلسـات غسـيل كلـوي 
بشـكٍل عاجـل، يف ظـل اسـتمرار العـدوان 

والحصار املمتد منذ 8 سنوات. 
وأَشـاَرت وزارة الصحـة خـالل مؤتمـر 
صحفي، أمس السبت، يف أكرب مركز غسيل 
كلوي باليمـن، إىل أن اليمن يقف عىل حافة 
كارثـة حقيقية تهّدد حيـاة 5 آالف مريض 
بالفشـل الكلوي مع نفاد املخـزون، مبينًة 
أنهـا ومنـذ عـام تخاطـب األمـم املتحـدة 
واملنظمات الصحية العاملة يف اليمن بشـأن 

تناقص ونفاد مخزون أدوية الفشل الكلوي 
للعام 2023م. 

وأوضحـت الصحـة أن مراكـز الغسـيل 
الكلـوي تقف عىل حافـة التوقف وأن هناك 
17 مركـزاً باملحافظات قـد توقفت بالفعل 
املخـزون،  لنفـاد  املـرىض  اسـتقبال  عـن 
مضيفًة: «نحن نسـتهلك 500 ألف جلسـة 
غسـيل سـنوياً وما تبقى لدينا يكفي أليام 
فقـط»، مطالبـًة برسعـة توفري جلسـات 

الغسيل الكلوي. 
وطالبـت الـوزارة برسعـة فتـح مطار 
باعتبارهمـا  الحديـدة؛  ومينـاء  صنعـاء 
منفذيـن حيويـني للـدواء والغـذاء ملاليـني 
اليمنيـني يف املناطق املحـارصة من تحالف 
العدوان، مبينًة أنه يف ظل الحصار املفروض 
َفــإنَّ الدولـة تقـف عاجـزة عن اسـترياد 

األدوية الحيوية وإنقاذ املرىض. 
مـن جانبـه قـال وكيـل وزارة الصحـة 
لقطاع الطب العالجي الدكتور عيل جحاف: 
إن الـوزارة بحاجـٍة ماسـة وعاجلـة خالل 

أسـبوعني لتوفـري جلسـات غسـيل كلوي، 
َحيُث واملخزون أوشك عىل النفاد، ُمشرياً إىل 
أن هناك مأسـاة إنسـانية كبرية وحقيقية 
مرتقبـة إذَا لم يتَحّرك العالـم تمس 5 آالف 
مريض بالفشـل الكلـوي، مضيفاً: «لسـنا 
بحاجـة يف اللحظـة الراهنـة إىل تخصيص 
أموال ملرىض الفشل الكلوي نحن بحاجة إىل 

جلسات غسيل كلوي بشكٍل عاجل». 
يف السـياق أفـاد رئيـس مركـز غسـيل 
الـكىل بمستشـفى الثورة الدكتـور مجاهد 
البطاحـي، بـأن مـا لـدى املستشـفى من 
جلسـات غسـيل كلـوي يكفي ألسـبوعني 
ُكــّل املنظمات وتجار اليمن  فقط، مطالباً 
بالتَحـّرك العاجـل إلنقـاذ املـرىض وتوفري 

أدوية الغسيل الكلوي. 
وكانت وزارة الصحة قد حذرت أكثر من 
مـرة خـالل الفـرتة املاضية من قـرب نفاد 
أدوية الغسيل الكلوي، مؤّكـدًة أن استمرار 
العـدوان والحصـار تسـبب يف منـع مراكز 
الغسـيل الكلوي مـن أداء واجبها بالشـكل 
املطلوب، منّوهـًة إىل أنها خاطبت منظمات 
األمم املتحدة منذ شهور بشأن توفري أدوية 
الفشـل الكلوي للعـام 2023م، لكن التلكؤ 
سـيد املوقف، موضحًة أنه؛ بَسبِب الحصار 
عـىل مطـار صنعـاء ومينـاء الحديـدة، لم 
تعـد الدولة قـادرة أن تسـتورد األدوية من 
الخارج لذا لجأت إىل منظمات األمم املتحدة، 
َحيُث أظهرت وثائق رسـمية نرشت سابًقا 
مطالبـات وزارة الصحـة بصنعـاء ملنظمة 
الصحـة العاملية منـذ يناير 2022م بشـأن 
توفري أدوية الفشـل الكلـوي والتحذير من 

نفاد املخزون. 

الظسغمغ: تروُب السثوان الاخسغثغئ 
جااتّطُط سطى خثرة العسغ وتماجك 

الةئعئ الثاخطغئ

 : التثغثة
أشـاد عضو املجلس السـيايس األعـىل محمد صالـح النعيمي، بصمـود وثبات أبطال 
القـوات املسـلحة والقوات البحرية ومنتسـبي خفر السـواحل يف مواجهـة العدوان وما 

يتحلون به من جاهزيٍة كربى ومعنوياٍت عالية. 
وقـال النعيمـي خالل تفقـده، أمس السـبت، مسـتوى الجاهزية لعدٍد مـن الوحدات 
العسـكرية واألمنيـة وخفر السـواحل املرابطة يف مدينـة الحديدة: إن االسـتمرار يف رفد 
الجبهات وتعزيز الجانب العسـكري ورفع مسـتوى األداء األمني تمثل أولوية أََساسـية 
يف ظل اسـتمرار تحالف العدوان يف التهرب واملراوغة تجاه اسـتحقاقات السالم الحقيقي 

والعادل واملرشف. 
وأَشـاَر إىل أن العدّو سـيالقي نفس املصري الذي تجّرعه يف حربه العدوانية العسـكرية 
الظاملة ضد شـعبنا وبلدنا، مبينًا أن حروبه التصعيدية الجديدة واملتنوعة سـتتحطم عىل 
صخـرة الوعي والبصرية والوحدة واالعتصام وتماسـك الجبهة الداخلية لشـعبنا اليمني 
العظيم.  وأوضح النعيمي أن قبول العدّو بفصل امللف اإلنسـاني عن الجانبني السـيايس 
والعسـكري هو املؤرش عىل جديته ومصداقيته املزعومة يف تحقيق السالم يف اليمن، وييل 
ذلك االستجابة لحقوق املواطنني، ويف مقدمتها رصف املرتبات لكل موظفي الدولة، وفتح 
جميع املطارات واملوانئ اليمنية، ورفع جميع القيود عن الواردات وعىل رأسها املشتقات 
واملواد الغذائيـة والدواء عرب جميع املوانئ واملطارات ويف مقدمتها ميناء الحديدة ومطار 

صنعاء الدويل. 

اجاحعاُد اطرأة بظريان 
طرتجصئ السثوان يف 

تسج املتاّطئ
 : تسج

يف إطار التصعيد امُلستمّر من قبل تحالف العدوان ومرتِزقته يف عموم 
املناطق املحتّلة، أّكـدت مصادر محلية يف تعز املحتّلة استشـهاد امرأة، 
أمس السـبت، متأثرًة بجراحها بعد تعرضها لنـريان مرتِزقة العدوان، 

أمس األول الجمعة، يف منطقة حوامرة بمديرية ماوية. 
وكانـت املصـادر ذاتها قـد أَشـاَرت، أمـس األول، إىل إصابـة امرأة 
برصـاص قناصـة املرتِزقـة بمنطقة حوامـرة يف مديـري ماوية بتعز 
املحتّلة، يف حني أَدَّت الجروح التي أُصيبت بها، إىل استشـهادها، صباح 

أمس السبت، متأثرًة بالعيار الناري الذي أصابها. 
يُشـاُر إىل أن املدنيني يف مناطِق تعـز املحتّلة وكذلك املناطق املحاذية 
لخطوط التماس، يتعرضون باسـتمرار للعيـارات والقذائف بمختلف 
أنواعها جراء الخروقات امُلستمّرة التي يمارسها املرتِزقة، وكذلك جراء 

الرصاعات املتواصلة بني أدوات االرتزاق. 

السطغغ: رشُع جسر الثوقر الةمرضغ سمٌض إجراطغ 
غعثُف لاةعغع الحسإ الغمظغ

 : خظساء
كشـف منسـُق الجبهة الوطنيـة ملقاومة 
الغزو واالحتالل أحمـد العليي، عن محاوالت 
دول العدوان واالحتالل لنقل الرصاع إىل داخل 
حرضمـوت، موضًحـا أن رصاع املصالح بني 
االحتـالل اإلماراتـي والسـعودّي هو السـبب 
الرئيـس إليجـاد معـارك داخـل حرضمـوت 

املحتّلة. 
وقال العليي يف ترصيٍح لـ «املسرية»، أمس 
السـبت: إن عىل أبناء الشعب اليمني وتحديداً 
يف املحافظات املحتّلة التَحّرك لرفض االحتالل 

وإجباره عىل الخـروج من أرضنا، الفتاً إىل أن 
أطماع الواليات املتحدة وحلفائها يف السـاحل 
الجنوبي هي واحدة من أسـباب دفعهم أبناء 

املناطق املحتّلة لالقتتال فيما بينهم. 
وأّكـد منسـق الجبهـة الوطنيـة ملقاومة 
الـدوالر  سـعر  رفـع  أن  واالحتـالل  الغـزو 
الجمركـي عمـل إجرامي يمـس االحتياجات 
اليومية ألبناء شعبنا ويهدف لتجويع الشعب 
كافة أبنـاء الشـعب اليمني  اليمنـي، داعيـاً 
لرفـض ذلك والعمل عىل إفشـال مؤامرة رفع 
سـعر الدوالر الجمركي؛ باعتبارها شكالً من 

أشكال الحرب االقتصادية. 
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 : طاابسات

أّكــد عضـُو املكتـب السـيايس ألنصار 
الله، عيل القحوم، أنـه ال يوجد أُُفٌق واضٌح 
للحل يف ظـل تعنُّت الرعاة الدوليني لتحالف 
العـدوان، وعـىل رأسـهم الواليـات املتحدة 
األمريكيـة وبريطانيا، والذين يرصون عىل 
فرض حالة الالحرب والال سالم، ويعملون 
بشـكل معاكـس لـكل توّجـهـات وجهود 
السالم، الفتاً إىل أن صنعاء تراقب عن كثب 
ُكــّل التَحـّركات العدوانيـة وبالـذات عىل 
البحر، وأن الحسـم سـيكون حـارضاً عىل 

امليدان إذَا لم يرتاجع العدّو عن موقفه. 
وقـال القحـوم يف مقابلـة أجرتهـا معه 
صحيفة «عـرب جورنال»: إن هناك «تعنُّتاً 
وإرصاراً أمريكيـاً غربيـاً يف فـرض حالـة 
الالسـلم والالحرب وعمـل دؤوب عىل بناء 
مشاريع االحتالل، وهذا ما هو حاصل عىل 

الواقع».
َوأََضـاَف أنه ال يوجد «أفق واضح للحل» 
يف إرصار الدول الراعية للعدوان عىل «قطع 
الطريق أمام أية تَحّركات أَو جهود تسـهم 

يف تحقيق السالم».
ولفـت إىل أن «هناك ازدواجيًة مفضوحًة 
لألمريكيـني يف اليمـن؛ ألَنَّ حديثهـم حول 
السالم يناقض تَحّركاتهم يف الواقع، فهناك 
ـٌق للقوات  سـلوٌك عدوانـي ُمسـتمّر وتدفُّ
األمريكيـة يف باب املندب وقبالة السـواحل 
يف  العسـكرية  للقواعـد  وبنـاء  اليمنيـة 
محافظتَي حرضموت واملهرة، ويف جزيرتَي 

ميون وسقطرى». 

األمريكيـة  املتحـدة  الواليـات  وتسـعى 
إىل االلتفـاف عـىل مطالب الشـعب اليمني 
عائـدات  مـن  املرتبـات  بـرصف  املتمثلـة 
النفـط والغـاز ورفع الحصار عـن املوانئ 
واملطارات، وتحويلها إىل أوراٍق للمسـاومة 
وكسـب الوقـت والحصـول عىل تنـازالت 
تنطـوي عىل اسـتمرار العـدوان والحصار 

والهيمنة عىل البلد. 
وكان الرئيـس املشـاط كشـف يف وقـت 
سـابق أن املبعوَث األمريكـي إىل اليمن قام 
بإفشال تفاهمات جيدة كان قد تم التوصل 
إليها خالل املفاوضـات التي أعقبت انتهاء 

الُهــدنة. 
وحول دوافـع املوقف الـذي يتبناه رعاة 
العـدوان، أوضـح القحـوم أن «األمريكيني 
تحقيـَق  بـأن  يشـعرون  والربيطانيـني 
األطمـاع  أمـام  البـاب  سـيغلق  السـالم 
االسـتعمارية الغربيـة التـي لـن تتحّقـق 
إال باسـتمرار العـدوان والحصـار وفرض 
مشاريع التقسيم والتجزئة ونهب الثروات 

والسيطرة عليها».
وأّكــد القحـوم أن صنعـاء «تراقُب عن 
كثب ُكـلَّ التَحّركات االستعمارية واملعادية 

قبالة السواحل والجزر اليمنية». 
ـٍه  وكانـت أنباٌء تحدثت مؤّخـراً عن توجُّ
جديـٍد ترعاه قـوى العـدوان لنـرش قوات 
عسـكرية يف البحـر األحمر وبـاب املندب، 
وهو ما سيشـكل تصعيداً خطرياً يمكن أن 

يفيض إىل جولة جديدة من املواجهة. 
وتحاول الوالياُت املتحدُة بشـكل ُمستمرٍّ 
تواجدهـا  لتعزيـز  مـربّرات  تصنـَع  أن 

العسـكري قبالة السواحل اليمنية ويف باب 
املندب، ومن تلـك املربّرات دعاية «مكافحة 
التهريب» التي تحاول تكريسـها من خالل 
أنبـاٍء مزيَّفـٍة تقـوم بنرشها حـول ضبط 
سـفن تزعم أنهـا كانت تحمل أسـلحة إىل 

اليمن. 
وأّكـد القحـوم أن الرد اليمني سـيكون 
حـارضاً يف أي مكان يشـهد تصعيداً لقوى 
العـدوان وأن «الحسـم سـيكون حـارضاً 

أَيْـضاً وسيتخطى الجغرافيا اليمنية». 
وكان قائـد الثورة السـيد عبـد امللك بدر 
الدين الحوثي قد أّكـد مؤّخراً أن أي تصعيد 
مـن جانب قوى العـدوان سـيقابله تَحّرك 
واسع بما هو أشد وأوسع من ُكـلِّ املراحل 

املاضية. 
َوأََضــاَف القحـوم أن «الدولة يف صنعاء 
األمـن  إرسـاء  يف  جهودهـا  ُكــلَّ  تبـذُُل 

البحـري وفقـاً للقوانـني الدوليـة لحماية 
املالحـة الدوليـة، فاليمـن رشيك أََسـايس 
يف االتّفاقيـات الدوليـة ودورهـا محـوري 
عـىل املالحة  وأََسـايس، وما يشـكل خطراً 
الدوليـة هي أمريـكا والتواجد العسـكري 

لدول الغرب».
وبخصـوص التَحـّركات األمريكيـة عىل 
الرب، أّكــد القحـوم أن «األمريكيني لديهم 
اهتمام خاص بحرضموت، وهو واضح من 
خالل بنـاء القواعد العسـكرية األمريكية، 
والتواجد األمريكي عىل األرض، َوأَيْـضاً من 
خالل الزيارات األمريكية املتكّررة للسـفري 
األمريكـي وللمبعـوث األمريكـي وللقـادة 
املـؤرشات  وكل  األمريكيـني،  العسـكريني 
واملعطيـات تؤّكـد عىل هندسـة بريطانية 

ملؤامرات مهولة وتنفيذ أمريكي خطري». 
وفيما يخص ملف األرسى أوضح القحوم 
أن «السعوديّة تسعى إلخراج أرساها فقط 
وغري مهتمة بـاألرسى من مرتِزقتها الذين 
قاتلـوا معهـا باملال السـعودّي الحـرام، إذ 
تعتربُهم ِرخاصاً ومدفوعني باألجر والثمن 
البخـس، ولذلك ال تهتم بهـم وال تقيُم لهم 

أي اعتبار». 
ويواصل تحالـُف العدواِن عرقلـَة تنفيذ 
صفقة تبـادل تم التوقيـع عليها يف مارس 
املـايض لإلفـراِج عن أكثَر من 2200 أسـري 
مـن الطرفـني، يف ظـل تواطـؤ فاضح من 
جانـب األمـم املتحدة التي يفـرتض بها أن 
تضغط عىل دول العدوان للتنفيذ، ُخُصوصاً 
وأن صنعـاء قـد أثبتـت جاهزيتها للميض 

قدماً يف هذا امللف.

تقارير

 : خاص
أّكـد نائُب مدير دائرة التوجيه املعنوي بوزارة الدفاع، العميد عبد الله 
بن عامر، أن إقدام تحالف العدوان األمريكي السعودّي اإلماراتي عىل أي 
تصعيد اقتصادي، يمثل دليـًال واضًحا عىل عدم جديته يف التوّجـه نحو 
حلول حقيقية يف مسـار السالم، ُمشـرياً إىل أن هذا السلوك قد يؤدي إىل 

ردود واسعة. 
وقـال بن عامـر يف تغريـدة كتبها عـىل «تويـرت»: إن «أيـة إجراءات 
اقتصاديـة يتخذها املعتدي من خالل أتباعـه يف الداخل يمكن اعتبارها 

مؤرشاً عىل عدم الجدية يف الذهاب نحو الحل». 
ام رفع سـعر الدوالر الجمركي  وكانت حكومة املرتِزقة أعلنت قبل أَيـَّ
للبضائع والسـلع املسـتوردة بالعملة األجنبية بزيادة 50 % عن السعر 
الحـايل، وهـو األمر الذي من شـأنه أن يـؤدي إىل قفزة كبرية يف أسـعار 
السلع واملواد الغذائية، وبالتايل مضاعفة األزمة اإلنسانية التي يعيشها 

الشعب اليمني والتي تعترب األسوأ عىل مستوى العالم. 

وجـاء قرار حكومـة املرتِزقـة بالتوازي مـع وصول وفد الوسـاطة 
العمانيـة إىل العاصمة صنعاء يف زيارة هي الثانية خالل أقل من شـهر؛ 
ِمن أجل مواصلة الجهود املبذولة للتوصل إىل معالجات للملف اإلنساني 

والتمهيد لخطوات سالم أوسع. 
وكانـت صنعـاء حذرت خالل الفـرتة املاضية مـن أن أي تصعيد من 
جانب تحالف العدوان عىل املستوى االقتصادي أَو العسكري سيؤدي إىل 

قلب الطاولة وسيواجه برد واسع. 
َوأََضــاَف العميـد بن عامر أن اإلجـراءات االقتصاديـة التي يتخذها 
العـدّو «قد يرتتب عليها خطوات عملية بدفع ُكـّل املترضرين وهم ُكـّل 
اليمنيـني يف الجنوب قبل الشـمال إىل التَحّرك الجاد واملسـؤول ضد هذه 

اإلجراءات وضد متخذيها حتى إسقاطها بإسقاطهم». 
وارتفعـت أصـواٌت تطالُب التجاَر بعـدم التعاطي مع قـرار حكومة 
املرتِزقـة ونقل نشـاط االسـترياد مـن ميناء عـدن إىل مينـاء الحديدة 
واالسـتفادة من التسـهيالت التي أعلنتها صنعاء يف هذا السياق، ومنها 

تخفيض سعر الدوالر الجمركي إىل 250 رياالً. 

ظائإ طثغر الاعجغه املسظعي: الاخسغث اقصاخادي غرتجط 
سثَم جثغئ السثو يف الاعجـه ظتع السقم

الصتعم: ق ُأُشــَص واضتًا لطتض يف ظض إخرار رساة 
السثوان سطى الاسظئ واملماذطئ

الســقم لاتصغــص  جعــعد  َأو  تَتــّرضات  أغــئ  أطــام  الطرغــص  غصطســعن  افطرغضغــعن 
خظساء تراصإ سظ ضبإ ُضـضَّ الاَتّرضات السثواظغئ والتســُط جــغضعن تاضرًا سظث أي تخسغث

شغ تخرغتات لـ (سرب جعرظال):
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املقاالت املنشورة يف الصحيفة 
تعرب عن رأي كاتبها وال تعرب 
بالرضورة عن رأي الصحيفة العنوان: صنعاء – شارع املطار- جوار 

محالت الجوبي  -  عمارة منازل السعداء- 

21@ .  77511179901314024

 : طتمث الضاطض 
تدرُك قوى العدوان األمريكي السـعودّي أن اليمَن بات 
أقوى من ذي قبل، وأن االستمراَر يف الحرب يعني الدخوَل 
يف مرحلـة جديـدة، سـتكون تداعياتُها وخيمـًة عليهم، 

وسيُكتَُب فيها االنتصاُر الكبريُ للشعب اليمني املظلوم. 
َوخالل الفرتة األخرية نشـطت سلطنة عمان بقوة، يف 
محاولـة لتقريب وجهات النظر، ووضـع َحــدٍّ للعدوان 
والحصار األمريكي السـعودّي امُلستمّر عىل شعبنا للعام 
الثامن عىل التوايل، وآخر هـذه الزيارات كانت يوم أمس، 
َحيُث وصل وفد عماني، الستكمال املشاورات واللقاءات 

األخرية مع القيادة السياسية يف صنعاء. 
ويف هذا الشـأن يقول رئيـس الوفد الوطنـي املفاوض 
محمـد عبـد السـالم: إن هنـاك أخـذاً ورداً مـع األطراف 
األُخرى، وسنطلع القيادة ورئيس املجلس السيايس األعىل 
عـىل وجهـات النظر األُخـرى، موضًحا أن سـلطنة عمان 
تبذل جهوداً مشكورة مع األطراف الدولية يف تحقيق األمن 
والسـالم يف اليمن، وأن الصوت الشعبي كان له تأثري كبري 

ا عىل مجريات الوضع السيايس ومآل املفاوضات.  ِجـدٍّ
ام من  وتأتـي هـذه الزيـارة للوفـد العمانـي بعـد أَيـَّ
خـروج الشـعب اليمنـي يف مسـريات حاشـدة يف معظم 
املحافظات «الحرة» للتنديد واستنكار الحصار املفروض 
عىل الشـعب اليمني، وأن «الحصـار حرب»، َحيُث أعطت 
الجماهري املحتشدة تفويضاً للقيادة الثورية والسياسية 
والعسـكرية التِّخاذ الـالزم للرد عىل مماطـالت العدوان 
وعدم الدخول يف مرحلة سـالم جدية، تنهي حالة الحرب 

والحصار املفروضة عىل اليمن منذ ٨ سنوات. 
وإىل هـذه اللحظـة ال تتوفر الجدية املطلقـة للعدوان 
واملرتِزقـة، يف إيقـاف العـدوان ورفـع الحصـار، بعكس 
الطـرف الوطنـي الـذي يثبـت جديته مـن يـوم إىل آخر، 
ويؤّكـد حرصه عىل السـالم وعدم االسـتمرار يف الحرب، 
لكنه يرفض االستسـالم أَو االسـتمرار يف حالة الالسـلم 

والالحرب التي يريدها العدوان أن تطول. 
وخالل زيارة األخرية سـمع الوفـد العماني كالماً من 
قائـد الثورة السـيد عبـد امللك بـدر الدين الحوثـي مهماً 
للغاية، وهو أن صنعاء لن تقبل بأية مسـاومة يف الجانب 
اإلنسـاني، وأن عدم التـزام العدّو بذلـك يعني الدخول يف 
مرحلة جديدة لن تكون سـهلة إطالقاً عىل العدوان، ولذا 
َفـإنَّه إذَا واصل األمريكي انتهاج سياسة املناورة ورضب 
مطالب الشـعب اليمنـي عرض الحائط سـتكون رشارة 

الحرب التي ستبدأ يف أية لحظة. 
وبالتـايل َفــإنَّ السـيناريوهات التي قـد تواجه قوى 
تحالـف العدوان خـالل العام الجديـد ٢٠٢٣ أكثر ظالماً، 
وال تحمد عقباها يف ظل اسـتمرار العدوان والحصار عىل 
اليمن، والتهرب عن تنفيذ مطالب شعبنا اليمني املتمثلة 
يف رفـع الحصار عن املوانئ واملطـارات ورصف املرتبات، 
َحيُث تحاول املحافظة عىل استمرار الواقع كما هو عليه 

حالة ال سلم وال حرب. 
 

جاعجغئ ضاططئ 
ويف هذا الصدد يقول الخبري يف الشـأن العسـكري زين 
العابديـن عثمان: إنـه مع دخول العـام الجديد ٢٠٢٣ ال 
تزال املعطيات تشري إىل أن تحالف العدوان بقيادة أمريكا 
يفضل املناورة والتهرب عن تنفيذ مطالب شعبنا اليمني 
املتمثلـة يف رفـع الحصار عن املوانـئ واملطارات ورصف 
املرتبـات، َحيـُث تحـاول املحافظة عىل اسـتمرار الواقع 
كما هو عليه (ال سلم وال حرب) وتسعري املعاناة واألزمة 

االقتصادية التي يعيشها شعبنا إىل أبعد مستوى. 
ويشـري عثمان يف ترصيح خاص لصحيفة «املسرية» 
إىل أن هذه السياسة األمريكية يف التنكيل بشعبنا حصاراً 
وفقراً وجوعاً سـتكون دافعاً بـأن تعود األمور للتصعيد، 
فاألوضـاع لـن تبقى كما هي، بل سـتتجه إىل مسـارات 
مختلفة، وحالة الال سلم َوال حرب التي يحاول األمريكي 
الحفـاظ عليها كوسـيلة لـرضب صمود شـعبنا والفتك 
بـه ال يمكـن أن تطول أكثـر من هذا الوقـت، وقد قدمت 
القيادة يف العاصمة صنعاء الرشوط َواالنذارات للوسطاء 
ُخُصوصاً الوفـد العماني بأنه إذَا واصل األمريكي انتهاج 
سياسـة املناورة، ورضب مطالب الشـعب اليمني عرض 
الحائط ستكون رشارة الحرب التي ستبدأ يف أية لحظة. 

ويواصل: «وعليه نحن ننتظر ما سـيتم تقديمه، فإن 
كان األمر سلبياً، ولم تتجاوب أمريكا وأدواتها السعوديّة 
واإلمـارات، فنؤّكــد بأن قـرار انتـزاع الحقـوق بالقوة 
سيتخذ، وسيتم إعطاء التفويض الكامل للقوات املسلحة 
اليمنيـة لبدء حـرب الخيـارات املفتوحة التي سـتتعدى 
الجغرافيا والتوقعات العسكرية وستكون معركة البحار 
يف الطليعة، وأول سـاحة ستلتهب بالنار من أقىص البحر 

األحمر غرباً إىل مضيق املندب والبحر العربي جنوباً. 
املعتمـدة  العسـكرية  االسـرتاتيجية  أن  إىل  وينـّوه 
النتـزاع الحقوق لـن تتوقف عنـد معركـة مفرتضة، بل 
سـتأخذ املضمار البحري والربي، َوأَيْـضاً عمليات الردع 

االسرتاتيجي التي سـيتم خاللها استئناف رضب أعماق 
دول العدوان السـعوديّة واإلمارات بمستوى واسع يعمل 
عىل تحييد املوارد الحيوية والنفطية للسعوديّة واإلمارات 

وتعطيل إنتاجها بالكامل. 
اللـه  -وبفضـل  املقبلـة  املواجهـة  يف  أنـه  ويؤّكــد 
تعـاىل- باتـت قواتنا املسـلحة عىل جاهزيـة كاملة لهذه 
السـيناريوهات، وتمتلك القوة الكافية لحماية السـيادة 
وتحقيـق الردع املطلـوب، فهناك بفضل اللـه تعاىل أكثر 
مـن ١٢ منظومـة ضاربة يف وحدة الصواريخ الباليسـية 
تـم  ٧منظومـات  منهـا  والبحريـة  املسـريَّ  والطـريان 
الكشـف عنها ألول مرة يمكن اسـتخدامها لتنفذ هجوم 
اسـرتاتيجي واسـع يكفـي لنسـف أكرب حقـول أرامكو 
كحقل بقيق وخريص وتدمري أية قطعة بحرية، أَو ناقلة 

نفط يف مياه البحر األحمر والعربي. 
ويواصـل حديثه: «وتأتي صواريـخ حاطم وذوالفقار 
وفلـق وصواريخ الكروز قدس٣ يف طليعة أهم الصواريخ 
االسـرتاتيجية التـي يمكنها الوصول ألي هـدف يتمركز 
يف طـول وعرض جغرافيا السـعوديّة واإلمارات كما أنها 
قادرة عىل حمل رؤوس حربية عمالقة مخصصة لتدمري 
املنشـآت واملرافق الحيوية الضخمـة القواعد واملطارات 

واملدن الصناعية وحقول النفط». 
ة نأخذ طائرات صماد  ويتابع: «أما الطائرات املسـريَّ
٣ وطائرات «وعيد «وهي أحدث الطائرات البعيدة املدى 
التي تمتلك قدرة رضب أدق األهداف الحيوية املتمركزة 
ضمن نطـاق عملياتي يصـل مـن ١٥٠٠إىل ٢٥٠٠ كم، 
ولديها قـدرات شـبحية تمّكنها من النفـاذ من جميع 
شـبكة األنظمة الدفاعيـة وموجات الـرادارات وتدمري 

الهدف بدقة متناهية». 
ويضيـف أنه عىل مسـتوى البحر نأخـذ صواريخ بر-

بحـر فالـق١ ومنـدب ٢ وصـاروخ عاصـف والصاروخ 
الرويس روبيـج أهم الصواريخ البحريـة الهجومية التي 
طورت بشـكل يلبي اسـتهداف أيـة قطع عائمـة يف أية 
نقطـة بالبحـر األحمـر والعربـي ومنها ناقـالت النفط 
والسـفن والبوارج الحربية، ُمشرياً إىل أن هذه املنظومات 
سـتدخل خـط املواجهـة وستسـتخدم بكثافـة يف أوائل 
العمليـات الهجومية نحـو أعماق السـعوديّة واإلمارات 

وباتّجاه أساطيل وسفن قوى العدوان. 
ويؤّكــد أن تداعيات الحرب املقبلة سـتفرضه قواتنا 
املسلحة بعون الله تعاىل وسـتكون خطرية وكارثية عىل 
دول تحالف العدوان، فمصادر الطاقة التي تحاول أمريكا 

وأُوُروبا تأمينه من السـعوديّة سيكون تحت االستهداف 
املبارش ولكم القياس يف ذلك إذَا ما أسقطنا مسألة تحييد 
رشكة أرمكوا التي تضخ للسـوق ١٠ ماليني برميل يوميٍّا 

لألسواق األُوُروبية واألمريكية والغربية. 
 

خغاراٌت أضبر إغقطًا
بـدوره يؤّكــد الكاتـب الصحفـي صقر أبو حسـن، 
أنه بعد عدة أشـهر من حالة الال سـلم وال حرب، وسـط 
مسـاعي تحالف قـوى العـدوان امليض يف هـذا الطريق؛ 
بَهـدِف إضعـاف اليمن وزيـادة معاناة الشـعب اليمني، 
وتدمـري قدرته عىل الصمـود يف وجه الظروف املعيشـية 
الصعبة، يثـق اليمنيون بالجيش اليمنـي وقدرات القوة 
الصاروخية وسالح الجو املسريَّ يف استعادة زمام املبادرة، 
َواملـيض بخيارات أكثر إيالماً لتحالف العدوان، ُمشـرياً إىل 
أن اليمنيني وصل صربهم منتهـاه، وبات عليهم التَحّرك 
نحو الخيارات املفتوحـة، ويف مقدمتها جولة جديدة من 
الحـرب تصل فيهـا أيادي الجيش اليمنـي إىل بنك أهداف 
دول العدوان العسكرية واالسرتاتيجية، الفتاً إىل أن العدّو 

ال يؤمن بغري القوة. 
لصحيفـة  خـاص  ترصيـح  يف  حسـن  أبـو  ويجـزم 
«املسرية» أن األيّام املقبلة حبىل باملفاجآت التي يرتب لها 
الجيـش اليمني، إلجبار العدّو عـىل وقف العدوان وإنهاء 
حالة الحصار بشـكل نهائي وحاسـم، والبـدء يف مرحلة 
التعويض، وإعادة اإلعمار التـي يرافقها رصف املرتبات 

ومنع نهب ثروات اليمن النفطية والغازية. 
ويقول إنه ربما الحل العسكري أكثر تكلفة لكنه أقرص 
الطرق الستعادة السيادة والقرار اليمني وإنهاء العدوان 
عىل أبناء العشـب اليمني، الفتاً إىل أن املسـريات الغاضبة 
«الحصـار حـرب» لـم تكـن إالَّ واحـدة من املشـاركات 
الشـعبيّة يف تفويض القيادة الثورية والسياسية بخوض 
ُكــّل الخيارات التي تمنع مكوث اليمن يف خانة «ال حرب 

وال سلم» من بني تلك الخيارات خوض الحرب. 
ويؤّكــد أن اليمن بات أقوى بشـكل كبري من ذي قبل 
والعـدّو يدرك ذلـك، وأن ثماني سـنوات مـن العدوان لم 
تزد اليمنيني إالَّ صموداً وثباتاً وقوة يف املسـار العسـكري 
والعمل العام والسـري بخطـوات ثابتة نحو بنـاء الدولة 
القويـة القـادرة عـىل الدفـاع عـن مصالحهـا وثرواتها 
وأبنائهـا، ُمضيفـاً أن خـوض حـرب جديدة سـتعكس 
تراخي القوة التي يمتلكهـا العدّو مقابل القوة التي بات 

يمتلكها اليمن. 

خئُر الغمظغغظ لظ غطعل والثخعل إلى طرتطئ جثغثة جغضعن وباًق سطغعط

طتاوقت لابئغئ واصع الق ترب والق جطط
طراوغاٌت جثغثة لطسثوان افطرغضغ السسعدّي.. 
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• ونحـن اليوم يف مناسـبة ميالد سـيدة 
نسـاء العاملني الزهـراء، مـاذا تعني لكم 

هذه املناسبة؟ 
ولـكل  يل  تعنـي  املناسـبة  هـذه  إن   -
امـرأة مسـلمة يف ُكــّل أنحـاء العالـم أن 
نتعلم الدروس والعـرب وأن نقتدي ونرتبط 
بالسـيدة الزهـراء -عليهـا السـالم- التي 
بلغـت سـلم الكمـال اإليمانـي واألخالقي 
مناسـبة  فإحيـاء  والرتبـوي  والسـلوكي 
ذكرى مولـد الزهراء -عليها السـالم- هو 
إحياء للقيم األخالقية واملبادئ اإلنسـانية، 
إحيـاء للرسـالة املحمدية، وارتبـاط بالله 
ورسـوله ومن أمرنا أن نتوالهـم وارتباط 

باملنهج القرآني. 
 

• برأيكـم ملاذا ُغيّبت شـخصيُة السـيدة 
فاطمـة الزهـراء -عليهـا السـالم- ومن 

تحملون مسؤولية تغييبها؟
- غيبـت الزهـراء -عليهـا السـالم- يف 
ُكــّل  ويف  والرتبويـة  التعليميـة  املناهـج 
الوسائل الفكرية والثقافية لكي يتم فصل 
النسـاء املسـلمات املؤمنات عـن القدوات 
مقدمتهـن  ويف  العاملـني  نسـاء  وسـيدات 
الزهـراء -عليها السـالم-، ُغيِّبـت الزهراء 
ـة  وجميـع آل البيـت حتـى ال يكـون لألُمَّ
يعنـي  بهـم  االرتبـاَط  ألَنَّ  بهـم؛  ارتبـاط 
االرتبـاَط باملنهج والرسـالة اإللهية، يعني 
االرتباط بالله ورسوله وهذا نتيجته حتماً 
هـو انتصـار الحق عـىل الباطـل، انتصار 

الرسالة املحمدية عىل الكفر والطغيان. 

 
• ماذا تقولون للمـرأة يف مجتمعنا املحيل 

واملجتمع اإلسالمي؟
- أقـول لهن وُخُصوصاً النسـاء اللواتي 
يعانـني مما نعانيه نحـن يف اليمن، عدوان 
جائـر ظالم وحصـار قاتل لإلنسـانية: إذَا 
أردنا السـالم الحقيقي واملرشف لشـعوبنا 
لـن يكـون إال إذَا اتبعنـا القـدوات الذيـن 
اصطفاهم الله وطهرهم تطهرياً، واقتدينا 
بهم سـلوكاً وعمالً، وارتبطنـا بهم ارتباط 
هدايـة وتطبيقـاً لقول الرسـول -صلوات 
ربـي عليه وعـىل آله وسـلم-: (إنـي تارك 
فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي 
أبـداً، كتاب الله وعرتتي آل بيتي فقد نبأني 
اللطيف الخبري أنهمـا لن يفرتقا حتى يردا 
عيل الحوض فمن تمسـك بهمـا نجا ومن 
تركهمـا ضل وهوى)، االرتبـاط بالقدوات 
هو ارتباط بالرسول وهو االعتصام بالله، 
قـال تعاىل: ﴿َواْعتَِصُموا ِبَحبْـِل اللَِّه َجِميًعا 
ــة اإلسـالمية  َوَال تََفرَُّقوا﴾، واعتصام األُمَّ
يعني وحدتها، يعنـي انتصارها عىل أعداء 

الدين. 
 

• مـا الفـرق بـني رؤيـة اإلسـالم للمرأة 
ورؤية الغرب للمرأة؟ 

- ال مقارنـَة بني القرآن واإلسـالم وبني 
رؤية الغرب؛ ألَنَّ القرآن واإلسالم كرم املرأة 
وخلقها من نفس واحدة هي والرجل ففي 
الوقـت الـذي كان بنو إرسائيـل يحتقرون 
املـرأة يصطفي الله سـبحانه وتعاىل مريم 
-عليها السـالم- أول سيدة نسـاء العاملني 
ويجعـل منهـا نبيـه عيـىس ﴿َوإِذْ َقاَلـِت 
َرِك  اْلَمالِئَكُة يَا َمْريَُم إِنَّ اللََّه اْصَطَفاِك َوَطهَّ
ويف  اْلَعاَلِمـنَي﴾،  ِنَسـاِء  َعـَىل  َواْصَطَفـاِك 
الوقت الـذي كانت املرأة تدفـن بني الرتاب 
أثنـاء الجاهلية يأتي اإلسـالم ليكرم املرأة 
بتكريـم الرسـول -صلـوات ربـي عليـه- 
بفاطمة البتول الزهراء ليجعل منها الذرية 

املباركة والطاهرة. 
القـرآن واإلسـالُم أعطـى َحقَّ املـرأة يف 

املرياث يف الحياة الزوجية واالقرتان بالرجل، 
األهـم من ذلـك أنه لـم يفرق بينهـا وبني 
الرجل يف املسـؤوليات العامـة وفقاً لقوله 
تعـاىل: ﴿َواْلُمْؤِمنُوَن َواْلُمْؤِمنَـاُت بَْعُضُهْم 
أَْوِليَاُء بَْعٍض، يَأُْمـُروَن ِباْلَمْعُروِف َويَنَْهْوَن 
َعـِن اْلُمنَكِر﴾، مسـؤوليات عامة يتحملها 
الجميـع يف إطار األمـر باملعـروف والنهي 
عـن املنكـر وإن اختلفت تلك املسـؤوليات 
فقـد تختلف بني الرجال أنفسـهم، إذَا هي 
مسـؤوليات وليس كمـا تروج لـه الرؤية 
الغربيـة تحـت عناويـن حقـوق املـرأة يف 
الوقـت الـذي تنتهـك ُكـّل حقـوق املرأة يف 
الغرب وال تجد ما يحميها، فاملرأة يف الغرب 
سلعة ترويجية لسـلع رشكاتهم واملرأة يف 
الغرب سـلعة لإلتجار بها وبجسدها مثلها 
مثل الحيوان الذي يباع يف األسـواق، واملرأة 
يف الغـرب هي مـن يتحمل أعبـاء أرستها، 
ومحرومة من أبسـط الحقـوق، يتم قتلها 
واغتصابهـا، وهنـاك إحصائيـات مفزعه 
ملـن يتم اغتصابهن يف عـاٍم واحد يف الغرب 
عىل عكس اإلسالم كيف حفظ كرامة املرأة 

وصانها. 
 

• ما أهميّة أن تجسـد املرأة منهج الزهراء 
يف إيمانها وسلوكها؟ 

هـذه  يف  وُخُصوصـاً  كبـرية  أهميّـة   -
املرحلة التي يسـعى العدّو بكل وسائله إىل 
اسـتهداف املـرأة؛ ألَنَّه يعلم أن اسـتهداف 
املـرأة هو اسـتهداف لـكل املجتمـع وهو 
تفكيـك للمجتمـع، وهـو انحطـاط وهو 
غيـاب لـدوره يف مواجهة األعـداء وتراجع 

عن القيـم واملبادئ اإلسـالمية، وانحطاط 
ومسخ الشعوب عن ُهــِويَّتها اإليمانية. 

 
• أمريكا وّقعت مؤّخراً عىل قانون الشواذ 
بما يسمى زواج املثليني؟ املخالف للفطرة 

اإلنسانية ما تعليقكم عىل هذا؟
ُر لكل  ـُس واملصـدِّ - أمريـكا هي املؤسِّ
الفسـاد واإلفساد الذي يسـتهدُف شعوَب 
العالـم، فليـَس بغريـٍب وال جديـٍد أن تقر 
عـربَ  وتتبنـاه  «املثليـني»  الشـواذ  زواَج 
قانـون لكـي توفَر لهـم الحمايـَة الكاملة 
وربمـا سنشـهُد دوالً تتـوىل أمريـكا تقوُم 
بنفس ما قامت به؛ بَهدِف مسـخ ُهــِويَّة 
الشـعوب ومزيد من االنحطـاط األخالقي 
والسـلوكي والقيمـي لكـي تكون سـهلة 
حني تتجه أمريكا لرضبها واالسـتيالء عىل 
ثرواتها ونفطها وحني تنتزع منها قرارها 
السـيايس واالقتصـادي واألمنـي، هـذا ما 

تريد أن تصل إليه أمريكا. 
 

ــة مـن األمريكيني  • يسـعى أعـداء األُمَّ
واإلرسائيليني للتفريق بني املرأة والرجل، 
وتقديـم أنفسـهم بأنهـم أنصـار املـرأة 
واملطالبـني بحقوقهـا، وتحريضهـا عىل 
الرجـل؛ باعتبـاره مقصياً للمـرأة وعدواً 
لها؟ برأيكم مـا هو الهدف من انتهاجهم 

لهذه السياسة؟
- الهدُف من هذه السياَسـة هو تفريُق 
ـــة وتمزيق شـعوبها وتمزيُق الكيان  األُمَّ
الجامـع «األرسة» التـي إن صلـح حالُهـا 
ـة،  واألمَّ والشـعوب  املجتمعـات  صلحـت 
َوإذَا نظرنـا إىل تلـك املصطلحـات الرنانـة 
لوجدناها ُمَجـّرد دعايـة ومظلة تنفذ من 
خاللها األدوات الصهيونية وإال أين حقوق 
املـرأة التي دفنت تحت الركام يف اليمن ملدة 
ثمانيـة أعـوام، أين حقـوق الطفـل الذي 
يموت يف ُكـّل ساعة عرشات األطفال نتيجة 
سـوء التغذيـة وعدم وصـول الـدواء، أين 
حقوق األطفال الذيـن يموتون بالرسطان 
وأمـراض الـكىل نتيجـة الحصـار وإغالق 
املطـار، أيـن حقـوق األطفـال يف التعليم، 
أين حقوق املدنيني الذين استشـهدوا تحت 
الـركام نتيجة عـدوان أمريـكا وبريطانيا 

وأدواتهمـا يف املنطقة، أيـن حقوق املرأة يف 
فلسـطني، أين حقوق املرأة يف سوريا التي 
تنتهك مـن قبـل داعـش أدوات أمريكا؟!، 
لـم نـَر إال ضجيجـاً كاذباً، أمـا بخصوص 
الرجل واملـرأة فهم من نفٍس واحدة عليهم 
مسؤوليات واحدة وإن تدرجت كما ذكرت 

سابًقا يف حديثي. 
 

• مـا هو الفـارق بـني رؤية اإلسـالم يف 
بنـاء األرسة واملجتمع، ووجود أرسة قوية 
متماسـكة؟ وما لـدى الغرب مـن ضياع 

األرسة، والتفكك املجتمعي؟
- اإلسـالم ديُن محبـة وتربيـة للنفس 
البرشية، وقـد ّرشع الكثريَ لحماية األرسة 
وتماسـكها وكيف تكون الطاعة للوالدين 
واإلحسـان إليهـم والعطـف عـىل األبنـاء 
أوسـاط  يف  عليهـم  والحفـاظ  وتربيتهـم 
بيئة تحفظهم مـن ُكـّل االخرتاقات، بينما 
ما نـراه يف الغرب باختصـار ال يوجد يشء 
اسمه أرسة والكل يعيش بمفرده بعيد عن 
جـو األرسة وتكتظ دور العجزة باملسـنني 

نتيجة بعد األبناء عنهم. 
 

• كلمة أخرية؟ 
- بمناسبة اليوم العاملي للمرأة املسلمة 
ميـالد الزهـراء -عليهـا السـالم-، أبـارك 
لكل نسـاء العالم املؤمنات وأخص نسـاء 
وأُمهـات وبنـات الشـهداء العظيمـات يف 
اليمن ويف دول محور املقاومة وأقول لهن: 
أنتـن فواطم العـرص يف صربكـن وثباتكن 

وتضحياتكن. 

ُغّغئئ الجعراء لفخض الظساء سظ الُصثوة، واقرتئاط بعا ارتئاط باملظعب اإللعغ
سدع المضاإ السغاجغ فظخار اهللا ووضغض وزارة الحئاب والرغاضئ عظاء السطعي شغ تعاٍر لختغفئ «المسغرة»:
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ق وجعد لضغان افجرة شغ الشرب بثلغض اطاقء دور المسظغظ والسةجة

  ذضرى طغقد الجعراء 
إتغاٌء لطرجالئ المتمثغئ 

والصغط افخقصغئ 
والمئادئ اإلظساظغئ
ــئ    اساخام اُفطَّ

اإلجقطغئ غسظغ وتثتعا 
واظاخارعا سطى أسثاء 

الثغظ
  اإلجقم ضّرم المرأة، 

والشرب جسض طظعا جطسئ 
تروغةغئ

  الرؤغئ الشربغئ تظاعك 
تصعق المرأة تتئ 

سظاوغظ طدططئ

  اجاعثاف المرأة 
غسظغ تفضغك المةامع 

وتشغغإ دوره شغ 
طعاجعئ أسثائه

  ق جثغث شغ الاعصغع 
سطى صرار زواج المبطغغظ، 
شأطرغضا عغ المآّجج 

والمخّثر لضض شساد

  تصعق المرأة شغ 
الغمظ ُدشظئ تتئ الُرضام 

طظُث بماظغئ أسعام
  الثغظ اإلجقطغ حّرع 

الضبغر لتماغئ افجرة

  جغاجئ الافرغص بغظ 
الرجض والمرأة عثشعا 
تمجغص الضغان الةاطع 

«افجرة»



6
األحد

العدد

22 جمادى اآلخرة 1444هـ..
15 يناير 2023م

(1567)
حوار 

- بدايـًة شـيخ محمد.. مىض ما يقارب ثماني سـنوات 
من العدوان والحصار األمريكي السـعودّي عىل الشعب 
اليمنـي.. ما تفسـريكم ملراوغة األعـداء وإرصارهم عىل 

االستمرار يف الحرب وعدم االستفادة من الُهــدنة؟
بالنسـبة للُهــدنـة التـي يتحدثـون عنها لـم تنفذ 
بنودها، ولم يِف تحالُُف العـدوان بااللتزامات، وانتهت 
قبـل أن تبـدأ؛ كـون تحالف العـدوان اسـتمر يف خرق 
بنودها، وواصـل جرائمه وغاراته وحصاره، واسـتمر 
يف إعاقة دخول املشـتقات النفطيـة، وتكريس معاناة 
شـعبنا.. تلـك الُهــدنة لـم تكن سـوى محطة حاول 
العدوان استغاللها ملحاولة إعادة ترتيب أوراقه ورسقة 
االنتصـارات التي حّققها شـعبنا والسـعي من خاللها 
لوضع شـعبنا يف حالة الال حرب والال سـلم يف محاولٍة 
مـن قوى العـدوان إلطالة أمـد عدوانه والتوسـع أكثر 
يف إنشـاء قواعده العسـكرية يف املناطق املحتّلة واملياه 
اإلقليمية واالسـتمرار يف نهب الثـروات وتكريس املزيد 

من املعاناة. 
لكن ومهما اسـتمرت دول العـدوان يف مراوغتها لن 
يقف شـعبنا مكتـوف األيـدي، ولن يسـمح بالبقاء يف 
هـذه الحالة، َوشـعبنا اليوم قادر عىل التَحّرك وحسـم 
املعركة والوصول إىل األهداف التي لم تكن دول العدوان 
تتوقعها، فشـعبنا بعد الُهــدنة ليـس كما كان قبلها، 
وتحالـف العدوان يعرف هذا جيًِّدا مهما حشـد وكثّـف 
مـن قدراته الدفاعية، ومهما حاول حشـد ُكـّل قدراته 
السياسـية واالقتصادية واإلعالمية لن يسـتطيع عمل 
يشء أمام شعبنا الذي بات اليوم يمتلك قدرات عسكرية 

نوعية قادرة عىل الحسم. 
ومـا أود قوله هنـا إنه ومنذ البدايـة وحقيقة العدّو 
السـعودّي اإلماراتـي تتكشـف ُكـّل يـوم وتتضح بأن 
قياداتـه ُمَجــّرد دمـى وأدوات رخيصـة بيـد العـدّو 
الصهيونـي واألمريكـي، والتي تقف اليـوم عاجزة عن 
اتِّخاذ قرار حقيقي بوقف العدوان عىل شـعبنا رغم ما 
منيت به من خسائر طيلة ثمان سنوات، والعالم يعرف 
ذلـك جيًِّدا بأن قـرار الحـرب الذي اتخذ من واشـنطن 
لـن يتوقف بقـرار من الرياض، أَو مـن أبوظبي قبل أن 
يأخذوا اإلذن واملوافقة من أسـيادهم التي تستخدمهم 
كقفـازات ترتكب مـن خاللهـا الجرائم بحق شـعبنا، 
ومهما تعمـد العـدوان يف إطالة أمد الحـرب والحصار 
َفـإنَّ أيادي أبطال قواتنا املسـلحة عىل الزناد يف انتظار 
التوجيهات لحسـم املعركة يف الوقت الـذي ال تزال فيه 
أيادينا ممدودة للسالم املرشف الذي ال ينتقص من حق 

شعبنا. 
ويبـدو أن دول العدوان التي باتـت ال تمتلك قرارات 
تحديـد مصريهـا سـتظل تكابـر وتعانـد وتتجاهـل 
التحذيرات التي أطلقتها القيادة اليمنية، ولن يعود لها 
ات اليمنية  رشـدها إالَّ بعد أن تـرى الصواريخ واملسـريَّ
تدك أهم مواقعها الحساسـة، وتصـل األهداف التي لم 

تكن يوماً تتصورها. 
 

- برأيكـم، مـا تداعيات فشـل الُهــدنة عىل املسـتوى 
املحيل واإلقليمي والدويل؟

يف حال اسـتمرار العـدوان يف ممارسـاته ومحاولته 
وضـع اليمـن يف حالة الال سـلم والال حـرب لن يتوقف 
شـعبنا عند هذه الحالة، وأمامه عدة خيارات وسـوف 
يبـادر يف املـيض نحـو خطوات حاسـمة سـيكون لها 
تداعياتها عىل املسـتوى املحيل وعىل مسـتوى املنطقة 
بشـكٍل عـام، وبالتأكيـد أن دول العـدوان تعـي بـأن 
الُهــدنـة بالنسـبة لشـعبنا لم تكن سـوى اسـرتاحة 
محـارب، وبالتأكيـد بـأن القادم سـيكون أشـد إيالماً 
ووجعـاً ممـا مىض، فشـعبنا اليمنـي لم يعـد لديه ما 
يخرسه بعـد أن دّمـر العدوان كافـة مقدراته وارتكب 
املجازر، ورشد اآلالف، واألحـرى بقيادات دول العدوان 
أن ال تطيـل اختبارها لصرب شـعبنا، وعليهـا اليوم أن 
تتغلب عىل نزعات التعايل والكربياء وتسـارع إىل تنفيذ 

رشوط القيادة يف صنعاء قبل فوات األوان. 

 
- جـاء العـدوان تحـت مربّرات كثـرية منها إعـادة ما 
يسمى «بالرشعية» ومحاربة املد اإليراني.. لقد سقطت 
هذه املربّرات بالتأكيد لكـن ما هو الهدف الرئيس لهذا 
العـدوان؟ ومـا أبرز العوامـل التي عـززت من صمود 
الشعب اليمني يف مواجهة العدوان خالل ثماني سنوات 

مضت؟
يف الحقيقـة أن العدوان لم يـأِت ملحاربة املد اإليراني 
كمـا يدعـي، أَو السـتعادة الرشعيـة املزعومـة لكنـه 
كان مرتبـاً لـه منـذ سـنوات وكانـت دول العـدوان يف 
انتظار لحظـة الصفر وتتحني الفرصـة الحتالل البالد 
يف السـيطرة عـىل قـراره السـيايس واحتـالل ممراته 
ة اليمنيني  البحريـة وجـزره وموانئه ومسـخ ُهــِويـَّ
ونهـب ثرواتهم وخرياتهم وجعـل اليمن تحت الوصاية 
والتبعيـة، ففي األشـهر األوىل للعدوان كانـت املربّرات 
التـي يطلقها العدوان عـرب ترسـانته اإلعالمية تنطيل 
لـدى البعض، لكنهـا رسعان ما بدأت تنكشـف وبدأت 
الحقائـق واضحة للعيان يف حقيقة ذلـك العدوان الذي 
بدأ باسـتهداف البنى التحتية واملؤّسسـة العسـكرية، 
وبدأ يف احتـالل األرض وبناء ثكنات عسـكرية وقواعد 
وبدأ يف نهب الثروات وبناء السـجون ومصادرة حقوق 
املجتمع والتعامل معهم بطرٍق تنتقص من إنسانيتهم 
وتسـلب حرياتهـم مـن خالل الـزج بهم إىل السـجون 
والتعامـل معهـم بدونيـة وحرمانهـم مـن حقوقهـم 
وتقييـد تَحّركاتهم، ورغم ُكــّل املغريات واألموال التي 
تضخ وحجم العمـالت التي طبعت لرشاء الذمم، وأمام 
ُكـّل ذلك فشـل العدوان يف تحقيق هدفـه رغم الغارات 
املكثّـفـة، َوما حشـده مـن مرتِزقة مـن مختلف بقاع 
العالـم، ولعل العامل اإليَمـاني وُحسـن تعامل القيادة 
والتفاف الشـعب خلف الجيش واللجان الشعبيّة أسهم 
يف إسـقاط املؤامرة والصمود يف مواجهة قوى العدوان 
ومرتِزقتهـم، ولعل من أهم عوامل تعزيز صمود وثبات 
شـعبنا يف مواجهة العدوان تعزيـز الُهــِويَّة اإليَمـانية 
ونرش الثقافة القرآنية َوثقافة الشـهادة واالستشـهاد 
وتماسـك الجبهـة الداخلية ومسـتوى كفـاءة القيادة 
وحكمتهـا وصربهـا وصمود األبطـال يف جبهات العزة 
والبطولة ووقوف الشعب إىل جانبهم ورفدهم باألبطال 
وقوافل الدعم والتوّجـه نحو تطوير القدرات الدفاعية 

وتأهيـل وبنـاء قـدرات الكـوادر الوطنية، ولعـل أبرز 
عوامـل الصمود والنرص توفيق اللـه عز وجل وإيَمـان 
شعبنا بعدالة قضيته ومظلوميته يف ظل تكالب عدوان 

عاملي اجتمعت فيه مختلف قوى الرش يف العالم. 
 

- كيـف تقـرؤون الرسـائل التـي قدمتهـا العـروض 
العسـكرية واألمنيـة ملنتسـبي الجيش واألمـن مؤّخراً، 
وما أهم املكاسـب التي حّققتها صنعاء خالل السنوات 
املاضية عىل الصعيد العسكري واألمني، َوما رس تنامي 
القدرات العسـكرية اليمنية عىل الرغم من مرور ثماني 

سنوات من العدوان والحصار؟
بُهــِويَّتـه  وتسـلحه  اليمنـي  الشـعب  تماُسـُك 
اإليمانيـة وعقيدتـه وثقافتـه القرآنيـة ووقوفه خلف 
قيادته الثورية والسياسـية وإىل جانـب أبطال الجيش 
واللجان الشـعبيّة يف جبهات العـزة والبطولة عزز من 
عوامل الصمود والثبات وشـجع القيـادة عىل التوّجـه 
نحـو تعزيز القـدرات الدفاعية وامتالك وسـائل الردع 
والتوّجـه نحـو الصناعات العسـكرية يف ظل الحصار 
الـذي يفرضـه تحالف العـدوان، وأمام تلك الغطرسـة 
واملحـاوالت املسـتميتة مـن قبـل تحالـف العـدوان يف 
تركيع الشـعب اليمني وفرض أجنداته واالسـتمرار يف 
الوصايـة عليـه، ونهـب ثرواته أثبت شـعبنا من خالل 
قواته املسلحة أنه ورغم إْمَكانياته ورغم الحصار قادر 
عـىل املقاومة والدفـاع واالنتصار، فشـعبنا يدافع ِمن 
أجـل حق، ومن أجل الدين والعـزة والكرامة واالنتصار 
لـألرض والعـرض، َوتلـك العوامـل كانـت كافيـة ألن 
ينهض شـعبنا من بني ركام القصـف متغلباً عىل ُكـّل 
الجراح، متسلحاً بالثقافة القرآنية ماضياً بخطى ثابتة 
ومدروسـة نحو إعادة مللمة الصفوف، وتأهيل الكوادر 
والخربات الوطنية للميض يف صناعة األسلحة الخفيفة 
الصاروخيـة  املنظومـات  إىل  ُوُصــوالً  وذخائرهـا، 
والطريان املسـريَّ عالية الدقة وغريها من الجوانب التي 
لم يكشـف عنها الستار بعد، ولعل العروض العسكرية 
املهيبة التي شهدتها عدد من املناطق العسكرية تعكس 
مسـتوى الجاهزيـة العاليـة واملسـتوى املتقـدم الذي 
وصلت إليه القوات املسـلحة اليمنيـة يف اآلونة األخرية، 
ويعرف العدوان بأن دقـة إصابة األهداف املعادية التي 
أثبتتها القوات املسلحة اليمنية أمر تعرفه قوى العدوان 

والشـواهد عـىل ذلـك كثـرية، َوإذَا أرادت دول العدوان 
التحّقق مجّدًدا من كفاءة وقدرات وسائل الردع اليمنية 
فقواتنا املسـلحة عىل مسـتوى عاٍل من الجاهزية ولن 
تعـود عىل دول العدوان تكرار تلك املغامرات إالَّ بالدمار 
واملزيد مـن االنكسـارات واالنهيارات بفعـل الرضبات 

املزلزلة للقوات املسلحة اليمنية. 
 

- كيف تقرؤون املشـهد السـيايس والعسـكري القادم 
يف اليمـن وال سـيَّما بعـد العروض العسـكرية األخرية 
التي عكست املسـتوى املتطور الذي وصل إليه الجيش 
اليمنـي وقدراتـه يف حماية السـيادة اليمنيـة.. ما هي 

الرسالة التي جسدتها هذه العروض؟
العروُض العسـكرية للقوات املسلحة واألمن تعكس 
مسـتوى التطـور الكبـري الـذي شـهدته املؤّسسـتني 
العسـكرية واألمنيـة مـن تطـورات نوعيـة يف جوانب 
التصنيـع العسـكري، وامتالك أسـلحة ردع قادرة عىل 
الوصول إىل أبعد مواقع العدوان، واملشهد السيايس بعد 
التطور الذي شـهدته املؤّسسة العسكرية يؤّكـد بما ال 
يدع مجاالً للشـك قوة الردع التي وصلت إليها املؤّسسة 
الدفاعية اليمنية والتي باتت قادرة عىل حسـم املعركة 
والوصول إىل أهداف نوعية وحساسـة، والرسـالة التي 
بعثتها تلك العروض تؤّكـد أن القوات املسـلحة اليمنية 
باتت تمتلك وسـائل الردع املوازيـة القادرة عىل حماية 

األرض واالنتصار للسيادة والكرامة. 
 

- كيـف تقيمـون األوضـاع يف املحافظـات املحتّلة مع 
احتدام رصاع األجنحـة املتحالفة مع اإلمارات من جهة 
والسعوديّة وحكومة املرتِزقة من جهٍة أُخرى.. وما مدى 
خطورة ذلك عىل النسـيج االجتماعي والسلم املجتمعي 

كونها تدفُع نحو تمزيق الوطن؟
السواد األعظم من أبناء شعبنا يف املحافظات املحتّلة 
اتضحـت لديهـم املؤامرات والدسـائس التـي يحيكها 
العدوان وتكشفت لديهم حقيقة أطماع العدوان، وبات 
ًة أُولئك  الغالبية منهم يف منأى عن تلك الرصاعات َخاصَّ
الذين لم يتورطوا باسـتالم األموال املدنسة املقدمة من 
قبـل قوى العـدوان، واليـوم تمحور الـرصاع بني ذوى 
املصالـح مـن قيادات قـوى العمالـة واالرتـزاق الذين 
ًة الشـباب  بدورهـم يحركون باألمـوال األبرياء وَخاصَّ
خدعـوا وانسـاقوا خلـف تلـك القيـادات وتورطـوا يف 
سلسـلة من األعمال الجنائية، واألخطـاء، ولعل غياب 
الثقافـة اإليَمـانية والبعد عن تعاليـم دين الله وغياب 
املرشوع القرآني يف تلك املناطق أحد األسـباب الناجمة 
عـن انخراط البعض خلف تلك املشـاريع الصغرية التي 
سـيكون لهـا آثارها الكارثيـة عىل النسـيج املجتمعي 
مخلفـًة األحقـاد والضغائـن والرصاعـات التـي ليس 
بالسهولة معالجة اآلثار عىل املدى القريب، وهو الهدف 
الذي تسـعى إليه قـوى العدوان التي تعمـل عىل تنفيذ 
مـرشوع تفتيت ورشذمـة املجتمعـات وجعلها تعيش 
عىل صفيٍح سـاخن يف رصاعـاٍت دائمة تسـهل تمرير 

مخّططات الهيمنة والوصاية ونهب الثروات. 
واملتابـع لألوضاع التي تعيشـها املحافظات الواقعة 
تحت سـلطة العـدوان واالحتالل يعرف جيًِّدا مسـتوى 
االنفـالت األمنـي، وأعمال السـطو والنهـب التي تتم، 
واألوضـاع االقتصاديـة املزرية التي يعيشـها أبناء تلك 
املحافظات والذين يتوقـون َحـاليٍّا ويتطلعون أن تمتد 
إليهم أيادي صنعاء لتنتشلهم من األوضاع املزرية التي 
ًة بعد أن وصل سـعر رصف الدوالر يف  يعيشـونها َخاصَّ
تلك املناطق إىل ١٢٩٨ رياالً بزيادة بنسبة (٢٣٠ ٪) عما 
هـو عليه يف املحافظـات املحّررة الواقعة تحت سـلطة 
املجلس السـيايس األعىل والتي تعانـي حصاراً وعدواناً 
منذ ثماني سـنوات، األمر الذي جعـل أبناء املحافظات 
املحتّلة يعيشون أوضاعاً معيشية صعبة يف الوقت الذي 
يحرمهم العـدوان من العيش الكريم رغم ما يمارسـه 

من نهٍب واستحواذ عىل الثروات. 
 

الغمظ الغعم بات سطى طحارف الظخر املئني وصعاتظا املسطتئ 
اجئ صادرة لطعخعل إىل أعثاٍف ظعسغئ وتسَّ
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حوار 

- مـا تعليقكـم عىل دور مجلـس األمن تجـاه العدوان 
وجرائمـه يف بالدنا والتهـرب من مسـؤوليته يف اتِّخاذ 

الخطوات الالزمة إلنهاء العدوان؟
مجلس األمن، واألمم املتحدة واملجتمع الدويل بشكٍل 
عـام لم يكونـوا إالَّ أَداة مـن أدوات العـدوان منذ اليوم 
األول مـن العدوان عىل اليمن، وقد تكشـف الحقائق أن 
مجلس األمـن واألمم املتحدة ما هـي إالَّ ُمَجـّرد أدوات 
بيد قـوى االسـتكبار العاملي تعمل بشـكٍل مبارش عىل 
رشعنـة وتربيـر العدوان عىل الشـعوب والسـطو عىل 
ثرواتهـا واالنحياز الواضح مع الطـرف اآلخر وتجاهل 
األوضاع اإلنسانية الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني 
منذ ثماني سنوات، ويعمل مجلس األمن واألمم املتحدة 
واملجتمع الدويل عىل االسـتمرار يف الوضـع الحايل الذي 
يعيشـه الشـعب اليمنـي يف محاولـة لتمديـد ُهــدنة 
تكريس حالة الال حرب والال سـلم، وهنا ال يجب السري 
يف أيـة ُهــدنة ال تلتزم مـن خاللها دول العدوان بوقف 
العـدوان ورفع الحصار، وإخراج القـوات األجنبية من 
األرايض اليمنيـة وتعويـض الـرضر، والكـف عن نهب 
الثروات، والتخفيف من معاناة الشعب اليمني؛ باعتبار 
أن تلك املطالب حقوق مرشوعة ألبناء الشـعب وليست 
منـة أَو هبـة من قـوى العـدوان واالحتـالل وال يمكن 

إغفالها مهما كانت الضغوط. 
 

- برأيكم شـيخ محمد.. ما خطورة الـدور الذي تلعبه 
أمريكا ودول العدوان يف هذه املرحلة؟ 

منـذ اليوم األول للعدوان ظهـر جليٍّا الدور األمريكي 
يف العدوان عىل شعبنا، وبات واضًحا األطماع األمريكية 
واملخّططـات الصهيونيـة، وهذا األمر يعرفـه الجميع 
واملؤامـرات التي تحاك ضد شـعبنا واضحـة للعيان يف 
الوصايـة والهيمنة عليه ونهب ثرواته والسـيطرة عىل 
الجـزر واملوانئ وممراته البحريـة، واملخّطط األمريكي 
الصهيونـي ال يقترص عىل اليمن بل يمتد ليشـمل دول 
املنطقـة بما فيهـا دول العدوان التي سـوف تكتوي يف 
الغـد القريب بنفس املخّطط الذي تنفذه اليوم يف اليمن 

وعدد من دول املنطقة. 
ولعـل الـدور الـذي تلعبـه أمريـكا يؤسـس ملرحلة 
رصاع بني القوى العظمى التي تسـعى جميعها لفرض 
ًة دول الرشق األوسـط  هيمنتها عىل دول العالم وَخاصَّ
التي تعد منبع الطاقة وذات املوقع االسـرتاتيجي الهام 
الذي يربـط بني الـرشق والغرب ويرشف عـىل ممرات 
مالحية هامة ويظل محل أطماع القوى االسـتعمارية 
التـي تسـتغل مرحلـة الضعـف والهـوان التـي وصل 
إليها حـال شـعوب املنطقة مـن رصاعـات، وأطماع؛ 
بَسـبِب البعـد عـن دين اللـه والسـري خلف مشـاريع 
العـدّو الصهيوأمريكي الـذي يعد العـدة للنيل من دين 
ـــة وتفتيتها والنيل من  الله والسـطو عىل ثروات األُمَّ

كرامتها. 
 

- بصفتكم مستشـار رئيس املجلس السـيايس األعىل.. 
ما تقييمكم ملسـتوى التفاعل والتنفيـذ ملرشوع الرؤية 
الوطنيـة الذي جسـده شـعار الرئيس الشـهيد صالح 
الصماد «يد تحمي ويد تبني».. وما تعليقكم عىل مدونة 
السـلوك الوظيفي، وما أبرز احتياجات البناء املؤّسيس 

واالرتقاء به يف الوقت الراهن؟
مـرشوُع الرئيـس الشـهيد الصماد «يـد تحمي ويد 
ا يف معظم مؤّسسـات الدولة رغم  تبنـي» ينفـذ َحـاليّـٍ
العـدوان  اسـتمرار  بَسـبِب  املتواضعـة؛  اإلْمَكانيـات 
والحصـار، والشـواهد كثـرية منها ما هو عىل سـبيل 
املثال عملية التصنيع العسـكري واألنشـطة التي تنفذ 
يف كثـري من الجوانب الصناعية واالقتصادية والزراعية 
والتعليميـة والتنميـة بشـكٍل عـام، واألمـر يحتاج إىل 
تضافـر الجهود واملـيض بخطواٍت مدروسـة للوصول 
إىل األهـداف املنشـودة ويجب أن تتحـول الخطط التي 
وضعت يف هذا الجانب إىل برامج عمل ميدانية تنفذ عىل 
مسـتوى املحافظات واملديريات والعمل عىل اسـتغالل 
طاقـات املجتمع وإْمَكانياته لتبني املبادرات املجتمعية 
وتعزيز ثقـة املجتمع بقـدرات مؤّسسـات الدولة عىل 

الوصول نحو التنمية الشاملة وبناء اإلنسان. 
وبالنسـبة ملدونة السـلوك الوظيفي فهي تعد إحدى 
خطـوات اإلصـالح املؤّسـيس وذات دور بـارز يف صنع 
أثـر  وذات  اإلداري،  األداء  منظومـة  يف  نوعـي  تحـول 
ملموس يف تطور الخدمات التي تقدمها أية مؤّسسـة، 
وبصورٍة تتالءم مع اسـرتاتيجية العمـل، وبناء ثقافة 
تنظيمية مؤّسسـية مبنية عىل مبـادئ وقيم جوهرية 
ترتقـي بالتعامالت واملمارسـات يف القطاع الحكومي، 
ويمثل أحد الخيارات السـرتاتيجية لالرتقاء بمسـتوى 

العمل املؤّسيس والنهوض بمستوى الخدمات. 
ويتطلب من منتسبي القطاع اإلداري االمتثال ملدونة 
السـلوك والعمل بها نصاً وروحاً لضبط وتنظيم قواعد 
السـلوك الوظيفي وأخالقيات العمل املبنية عىل ُحسـن 
الُخلق َواالحرتام والصدق واألمانة والشفافية وااللتزام 

بالقوانني والترشيعات واللوائح املنظمة للعمل. 
 

- كيـف تصفون مرحلة ما قبل ثورة ٢١ سـبتمرب، وما 
الذي تحّقق من أهداف الثورة بعد مرور ٨ سـنوات من 

العدوان؟
ثـورة ٢١ سـبتمرب مثلـت نهاية مشـاريع الوصاية 
األجنبيـة التـي ظـل الوطـن يعانيها منذ عقـود وكان 
القرار السـيايس خالل تلك املراحل مختطفاً، ويدار عرب 
السـفراء وممثيل الدول العرش، وتتحكم السعوديّة عرب 
ة بجميع شؤون اليمن، وذلك  سـفريها ولجنتها الَخاصَّ
ال يخفى عىل أحد، وشـهدت اليمن عقب ٢٠١١م املزيد 
من الوصاية ومحاولة َوإعاقة املرشوع الوطني الثوري 
الذي انطلق يف تلك الفرتة وسـعت قوى الفساد، وأدوات 

العمالة إىل تمريد مشـاريع الفوىض وتكريس املزيد من 
الوصاية عىل القرار اليمني، والسعي لتنفيذ مخّططات 
لتقسيم اليمن واالستحواذ عىل مقدراته، وشهد الوطن 
قبل ثورة ٢١ سبتمرب مرحلة من االنفالت األمني عبارة 
عن سلسـلة من االغتياالت والتفجريات وبدأت القاعدة 
تتَحـّرك بشـكٍل علني وتسـلمت أسـلحة املعسـكرات 
وسـيطرت عىل عدد من املحافظات حتـى جاءت ثورة 
٢١ سبتمرب لتنتشـل الوطن من أيادي العابثني والقوى 
املنتفعـة، وبـدأت أول خطواتهـا بالقضـاء عـىل بـؤر 
اإلرهاب والتطرف التي ظلـت تعبث بأمن اليمن وتنفذ 
مشـاريع تديرها االستخبارات األمريكية والصهيونية، 
األمر الذي قـض مضاجع قوى العدوان التي سـارعت 
ملحاولة إنقاذ مشاريعها وعمالئها وشنت عدوانها عىل 
اليمن يف مارس ٢٠١٥م يف محاولٍة لاللتفاف عىل الثورة 
وإفشالها، لكن صمود وثبات شعبنا حال دون تحقيق 

أهدافها. 
واليـوم ويف ظل الثـورة املباركة نعيـش مرحلة من 
االستقالل والسـيادة والتطوير والتصنيع وبناء قدرات 
املؤّسسـة العسـكرية واألمنية والتحول نحو النهوض 
بالقطـاع الزراعي واالقتصادي والتنموي عىل الرغم أن 
ما يزال شـعبنا يعيش يف ظل العدوان والحصار، إالَّ أننا 
تمّكنـا بفضل الله وبفضل صمـود وتضحيات األبطال 
وحكمـة وحنكة قائد الثورة السـيد عبدامللك بدر الدين 
الحوثي، من تحقيق تحوالت كربى يف املشـهد السيايس 
اليمني وانعكاسـاته عىل املسـتويني اإلقليمي والدويل، 
واتجهت جهود شعبنا نحو االعتماد عىل الذات والتحول 

نحو بناء الدولة، وتعزيز معركة الدفاع عن الوطن. 
 

- قائـد الثـورة يف كثرٍي مـن خطاباته يوجـه باالهتمام 
بالقطـاع الزراعي؛ باعتباره قطاعـاً هاماً وحيوياً.. هل 
تعتقـدون أن ما أنجز خـالل مراحل الثـورة الزراعية 

كاٍف لتحقيق االكتفاء الذاتي؟
قائـُد الثـورة -يحفظـه اللـه- يـرى برؤيـة بعيدة 
وواعية ملتطلبات املرحلة واملسـتقبل وحجم املؤامرات 
ــة بشـكٍل عام،  التـي تحاك ضـد شـعبنا وضـد األُمَّ
ويؤّكــد دومـاً بـأن مـن أهـم خطـوات التخلص من 
الوصاية واسـتقاللية القرار واألمـن الغذائي والقومي 
هـو االعتمـاد عـىل النفس وتحقيـق االكتفـاء الذاتي 
مـن الغذاء، وبالدنـا والحمد لله من املناطـق الزراعية 
التـي تمتاز بتنـوع املنـاخ الزراعي وتتناسـب لزراعة 
مختلف املحاصيـل الغذائية، والخطـوات التي اتخذت 
تعـد ترجمة لتوجيهات قائد الثـورة يف تحقيق التنمية 
الزراعيـة، وهـي تسـري ببـطء، ويجـب أن تتسـارع 
الخطوات وتتضافر الجهود لتحقيق التوسع الزراعي، 
ُوُصـوالً إىل تقليـص الفجوة الغذائية وتقليل من كلفة 
فاتـورة الرشاء من الخارج بالعملة الصعبة، وهذا غري 
مسـتحيل يف ظل توجيهات ودعم القيادة لهذا القطاع 
الهـام الـذي يعد أحـد عوامـل االسـتقرار االقتصادي 
والسـيايس، ومحافظة ذمار مـن املحافظات الزراعية 
الهامـة التي تعد سـلة غـذاء اليمن وتمتـاز بقيعانها 
الزراعيـة الصالحـة لزراعة أهـم املحاصيـل الزراعية 
النقدية، وهناك خطوات تبذل يف هذا اإلطار وإن شـاء 
الله بالجـد وتضافر الجهود وتنمية الوعي يف أوسـاط 
املجتمع سـوف يتمّكن شـعبنا من النهـوض بالواقع 
الزراعي، وسـوف نصل إىل مرحلة االكتفاء والتصدير، 
وال بُـدَّ هنا أن يتجه الجميع إلعادة الستصالح األرايض 
الزراعيـة بما فيها املدرجات والتوّجـه نحو اسـتخدام 

الدقيـق املركـب ومنـع اسـترياد املنتجـات الزراعيـة 
املتوفـرة يف الوطن بمـا فيها الفواكـه والتوّجـه الجاد 
نحو دعم املزارعني وتشـجيع عملية التسويق وإنشاء 

املخازن ومصانع التعبئة والتربيد. 
 

- قائد الثورة شّدد عىل أهميّة تحصني الجبهة الداخلية 
وتفعيل ميثاق الرشف القبيل.. ما تأثري الوالء السـياّيس 
لألحزاب عىل ميثاق الرشف القبيل.. وما مستوى تفاعل 

قبائل ذمار يف ذلك؟
خـالل اآلونة األخـرية ذابت أنشـطة معظم األحزاب 
السياسـية فيمـا هـو أهـم، واتجهـت معظـم القوى 
السياسـية الوطنية واملكونات لدعم املرشوع التحّرري 
ومقاومة العدوان.. ولطاملـا وأن هناك قضية محورية 
تؤرق الجميع َفـإنَّ املشاريع الصغرية تذوب وتضمحل 
يف إطار مـرشوع وطني جامع، وهذا مـا يتضح؛ كون 
معظـم القـوى أيقنت بـأن املرحلـة لم تعد تسـتدعي 
األحـزاب واملكونات السياسـية، وأن الوطن هو الحزب 
الكبـري الـذي يجـب أن تكرس ُكــّل الجهـود لحمايته 
والدفـاع عنه وتخليصـه من الوصايـة والتبعية، وكان 
لوثيقـة الـرشف القبليـة دورهـا يف اإلسـهام يف مللمة 
الصفـوف وتوحيـد الجبهـة الداخليـة وتحصينهـا يف 
مواجهـة العدوان وتحديد بأن عدونا هو عدو واحد هو 
من يمارس قصفه وحصاره عىل شعبنا منذ ما يقارب 
تسع سـنوات، وقبائل ذمار كما هو معروف عنها أنها 
من أكثر القبائل اليمنية مبادرًة ودعماً ملعركة استعادة 
السـيادة، وقدمـت قوافل من الشـهداء، إضافـًة إىل أن 
أبنـاء ذمار كانوا قد هبوا منـذ اللحظات األوىل للعدوان 
للمشـاركة يف إسـناد دور األبطـال وتعزيـز الصمـود 
والثبـات يف مواجهـة العـدوان، ومـا زالـوا إىل اليوم يف 
مقدمة الصفوف متصدرين املحافظات األُخرى تواجداً 
وثباتـاً واستبسـاالً يف مواجهة العـدوان وتقديم قوافل 

من الشهداء. 
 

- ملسـنا بعد ثورة ٢١ سـبتمرب جهوداً كبـرية من قبل 
القيـادة السياسـية لحـل قضايـا الثـأر بـني القبائل 
اليمنية.. ما مسـتوى الوعي القبيل مـن مخاطر قضايا 
الثأر يف الوقـت الراهن، وما هو الـذي تحّقق مؤّخراً يف 

هذا الجانب؟ 
خـالل املرحلـة األخرية بـرز الوعي القبـيل جليٍّا من 
خـالل التوّجـه نحو تسـهيل حلحلة القضايـا العالقة 
من قضايا الثأر والرصاعـات منها ما كان عالقاً لفرتة 
تصـل لنصف قرن، لكـن بفضل اللـه وترجمة لدعوات 
وتوجيهـات السـيد القائد اسـتطعنا طي ملـف الكثري 
مـن القضايـا العالقة، ونتذكـر هنا بأن السـيد القائد 
عبدامللـك بن بدر الديـن الحوثي، أرشف بنفسـه خالل 
العـام ٢٠١٢م عىل َحـّل إحدى القضايا العالقة يف إطار 
محافظة ذمار بني بيت الوشيل وبيت السليماني، وكان 
لتوجيهاته ومتابعتـه ورعايته الكريمة الدور الكبري يف 
تحريك هذا امللف واإلسهام يف حلحلة كثري من القضايا 
التي كانت تمثل تهديداً لألمن والسكينة العامة، بعد أن 
راح ضحيتهـا العرشات، والحمد لله شـهدت محافظة 
ذمـار مطلـع شـهر ينايـر َحــّل العديد مـن القضايا 
الهامة، والحمد لله كانت قبائل عنس يف طليعة القبائل 
املبـادرة إىل َحــّل الكثري مـن القضايا بـإرشاف عضو 
املجلس السـيايس األعىل محمـد عيل الحوثي، وال ننىس 
بـأن للقبيلـة اليمنية دورهـا الفاعل والهـام يف تعزيز 
عوامل الصمود والثبـات يف مواجهة العدوان من خالل 

رفد الجبهات باملقاتلني وتسيري قوافل الدعم واإلسناد، 
ل وقـوف القبائل خلـف األبطـال يف الجبهات أهم  ومثـَّ
عوامـل الصمـود والثبـات، يف الوقـت الذي فشـل فيه 
العـدوان مـن خـالل محاوالتـه املسـتميتة يف زعزعة 
الجبهـة الداخليـة ومحاولـة لخلق رصاعـات جديدة، 
َوإعـادة الرصاعات القديمة إىل السـطح سـعياً إلعادة 
إشـعال الثـارات من جديـد، لكـن ُكـّل تلـك املحاوالت 
باءت بالفشل، واليوم ينعم الجميع باألمن واالستقرار، 
وباتـت املتارس تجمع أبناء األمس، ليتناوبون السـهر 
والتأمني، وكّل منهم يحمي ظهر اآلخر، ويعملون ألجل 
هدٍف أسـمى وأكرب عنوانه مواجهة العدوان وإفشـال 

مخّططاته. 
 

- هـل هناك اسـتجابة لدعوات املصالحـة الوطنية من 
طـرف املرتِزقـة.. وهل برأيـك املصالحـة الوطنية هي 
املدخـل الرئيس لحل األزمة اليمنية.. وما هي املشـاكل 
والعراقيل التـي تواجه عملكم بصفتكم عضواً يف فريق 

املصالحة الوطنية؟
ال  كونهـم  عليهـم؛  نعـول  ال  للمرتِزقـة  بالنسـبة 
يمتلكـون القـراَر ومـا هـم إالَّ ُمَجــّرد ُدًمـى يحركها 
العدوان بمـا يتوافق مع مصالحـه ومخّططاته، وكما 
هو معروف بأنه عقب أية حرب أَو رصاع تجلس القوى 
املتصارعة عىل طاولة للحـوار واملصالحة وتجاوز آثار 
الـرصاع، ومهما طال أمد الحرب، ال بُــدَّ لنا أن نجلس 
مـع القـوى التي لم تتورط يف سـفك الـدم ولم ترتكب 
الجرائـم لنفتح صفحـة جديدة من التعـاون والرتابط 
واإلخاء، واليوم ال يزال الوقـت متاحاً أمام من تورطوا 
يف مسـاندة العدوان للعـودة إىل حضن الوطـن ونبذ ما 
اقرتفـوه من جرائم بحق شـعبهم، ونجـدد الدعوة هنا 
لـكل املخدوعني للعـودة إىل حضن الوطن واالسـتفادة 
مـن قرار العفو العام قبل فوات األوان، ونؤّكـد هنا أنه 
متى ما استقلت قيادات املرتِزقة بقرارها وتجردت من 
ُكـّل أشكال العمالة واالرتزاق وغلبت املصلحة الوطنية 
سـوف تجد الظروف مهيأة لطي املايض وتجاوز آثاره، 
مـع العلـم بأن مشـكلة اليوم تكمـن يف تلـك القيادات 
التي أضحت ال تمتلك قرارهـا وتعيش يف الذل والهوان، 
عاجزة عن تحديد مصريها الذي بات بيد قوى العدوان. 

 
- َمـا ِهــَي رسـائلكم للقبائل التي مـا زالت ترص عىل 
الوقوف يف صف العـدوان، أَو تلك التي تنتظر األحداث 

والتغريات السياسية؟
ثماني سـنوات كانت كافية بأن تفهـم ُكـّل القبائل 
واملكونـات حقائـق مـا يجـري مـن عـدوان وحصار، 
وأطماع، تهدف جميعها إىل االسـتحواذ عىل خريات هذا 
الوطن، ولم يتبق إالَّ شـلة بسـيطة ال تـزال مرصًة عىل 
مواقفها املسـاندة للعدوان.. نسـبٌة بسـيطة تسـتفيد 
من نتائج ما يجري، أما السـواد األعظـم من أبناء تلك 
املحافظات يعون جيًِّدا حقيقـَة العدوان وأهدافه، لكن 
خوفهم وخشـيتهم عىل مصالحهـم جعلتهم يلتزمون 

الصمت. 
وبالنسـبة للدعوات لعـودة قيادة املرتِزقـة، فاألمُر 
هذا بيد القيادة وهي من تتوّىل حسـم هذا الجانب، وما 
يُطـَرُح عن مضايقـات تطاُل بعـَض العائدين إىل صف 
الوطـن نؤّكـد أن القيـادة الثورية والسياسـية أعلنت 
مـراراً أهميّـة تسـهيل إجـراءات اسـتقبال العائدين، 
وهو ما يتم فعالً عدا بعض الترصفات الشـخصية من 
قبل قلـة قليلة ممن لم يتحلوا بأخـالق وصفات رجال 

املسرية القرآنية. 
وُعُمـوًمـا بأن هـذا املِلف يحظـى باهتمام ومتابعة 
مـن القيـادة الثوريـة والسياسـية وهناك تسـهيالت 
متعـددة، وأي خطـأ فـردي، أَو تقصري ال يُحَسـُب عىل 
املسرية وقيادتها الحكيمة، وإنما عىل من ارتكبه وهي 

ممارساٌت فردية ونادرة. 
 

- شـيخ محمد كم تقـدرون عدَد القيادات العسـكريّة 
واملدنية واألفراد من املخدوعـني الذين عادوا مؤّخراً إىل 
أرض الوطن.. برأيكم ما الذي دفع العائدين إىل العودة 
إىل الوطـن رغـم تهديد العـدوان لهـم وتخويفهم من 

تبعات عودتهم؟
هنـاك عرشات اآلالف من العائديـن، وال نمتلك رقماً 
دقيقـاً، واألرقـام لـدى الجهـات املعنية، ولعل حسـن 
التعامل مع العائدين ونجاح برامج التوعية بعد تكشف 
حقائق العـدوان وفضح مخّططاتـه ومحاولة قيادات 
العـدوان يف فـرض أوامرها وتعليماتها عـىل القيادات، 
وأفـراد الجيش، األمر الذي كان لـه األثر الهام يف عودة 
الكثـري من املخدوعـني الذين انسـاقوا يف املرحلة األوىل 
خلف العدوان لكنهم بعد أن تكشـفت أمامهم الحقائق 
سـارعوا إىل تصحيـح أوضاعهـم والعـودة إىل جـادة 

الصواب. 
 

- كلمة أخرية!
ختاًمـا أتقدم بعظيم الشـكر واالمتنان لصحيفتكم 
املوقـرة عـىل إتاحة املجـال لنا مـن خالل هـذا اللقاء، 
وأؤّكــد أن شـعبنا اليمنـي اليـوم بـات عىل مشـارف 
النرص املبني ويف مسـتوى عاٍل مـن الجاهزية والرتقب 
واالسـتعداد ألية حماقات قد تلجأ إليهـا قوى العدوان 
يف الوقـت الـذي يمـد شـعبنا ذراعيه للسـالم املرشف 
الـذي يضمـن حقـه يف األمـن واالسـتقرار والتخلـص 
مـن الوصاية ودفـع التعويضات وفـك الحصار ودفع 
املرتبات، ونبارك الخطوات الهامة التي اتخذتها القيادة 
يف تأمني الثروات، ونعتز باملستوى العايل واملرشف الذي 
وصلت إليه قواتنا املسـلحة واألمن، ونؤّكـد عىل أهميّة 
االستمرار يف رفد الجبهات بالرجال وقوافل الدعم حتى 

النرص. 
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أطرغضا.. وصتئ تتاضُر سظ الحرف 
سئثالثالص الصاجمغ 

عندما تفشل أمريكا يف حروبها العسكرية واالقتصادية 
وتسـتنفد أوراقها، تسـعى السـتخدام البدائل مثل الطور 
الرابع الذي سـمعنا عنـه يف مؤتمٍر سـعودّي تحت عنوان 
اإلرجاف والتأثري املجتمعي ويتحدث عن تأسـيس أمريكا 
للتضليـل والتزييـف اإلعالمـي هدفـه السـيطرة  مكتبـاً 
عـىل العالـم.. فمثـالً يف بالدنـا بعـد اإلخفـاق الكبري عىل 
ُكـّل املسـتويات حـاول العدّو زعزعة الصمـود باإلرجاف 
والتضليل يف وسـائل اإلعالم ومواقع التواصل باسـتخدام 
مرتِزقـة الطابـور الخامـس، ويتشـدق بالطبـع ببعـض 
القضايا التي تثري الشارع مثل الحديث عن الفساد والجوع 
والحقـوق وغريها.. وهو الذي يقـف خلف ُكـّل الجرائم يف 

اليمن سـواًء القتل والتجويع أم َمـا هو أسوأ بالنسبة للمجتمع اليمني 
وهـو اغتصاب بعض الفتيات يف بعـض املناطق املحتّلة من قبل مرتِزقة 

األمريكي. 
ويف إيـران كذلك اسـتغل قضية إحـدى الفتيات لنرش مئـات التقارير 
وتهييج الشـارع، بينما يف شـوارع أمريكا والغرب ُعُمـوًما تحدث أبشع 
االنتهاكات ضد املرأة، بدايًة باالختطافات واالغتصابات وختاًما بالقتل، 
إضافًة إىل التجنيد اإلجباري للنساء وإرسالهن يف مهاٍم عسكرية لسنني 
عىل متن السـفن والفرقاطـات دون احـرتام للعناوين التـي يرفعونها 
بخصوص حقوق املرأة وغريها، وما التجنيد للنسـاء إال ِمن أجل القوات 
األمريكية وهـذا ال يخفى عىل أحد، ُخُصوصاً بعد صـدور تقارير دولية 
تحدثت عن االعتداءات الجنسـية داخل صفوف القـوات األمريكية مما 
اضطـر «البنتاقـون» وزارة الدفـاع األمريكيـة للترصيح عـام 2017م 
بوقـوع 70 ألـف واقعة اعتـداء جنيس عـىل مجنـدات أمريكيات خالل 
عـام واحـد، ويعرف الجميـع مدى املغالطـات ومحاولة تقليـل األرقام 
وتبسيط األمور من قبل قيادة القوات األمريكية، ويف العام املايض كشف 
استطالع رسي لوكالة أسوشيتد برس األمريكية أن االعتداءات الجنسية 
يف صفوف القوات األمريكية ارتفع بنسبة 13 %، هذا فضالً بالطبع عن 
االعتداءات داخل شـوارع أمريكا عىل مرأى ومسـمع األنظمة األمريكية 

املتعاقبـة، ووصل األمر إىل اتّهام الرئيس األمريكي ترامب من قبل إحدى 
الصحفيات باغتصابها يف التسـعينيات مما سبب لها اضطراباً عاطفياً 

بحسب ترصيحاتها وقالت بأنها تمتلك دليالً. 
ومـن ثـم يتحدثون عـن حقـوق املـرأة وحمايتها من 
العنـف، وانطالقـاً مـن هكـذا عناويـن يحاولـون تلميع 
صورتهـم القبيحـة التـي اتضحـت للعالـم بعـد غزوهم 

ملجموعة من البلدان.
ففـي اليابـان عـىل سـبيل املثـال اغتصبـت القـوات 
األمريكية النسـاء بعد معركة أوكيناوا سنة 1945م، وتم 
ام األوىل  التبليـغ عـن 1336 حالة اغتصاب يف العـرشة أَيـَّ
الحتالل والية كاناجاوا بعد استسـالم اليابانيني فيها، هذا 
إىل جانـب القتل الجماعي للنسـاء واألطفال باسـتهداف 

املدن يف هريوشيما وناجازاكي بقنبلتني نوويتني. 
ويف العـراق ال ننىس بأن القوات األمريكية قتلت حوايل مليوني عراقي 
معظمهـم من النسـاء واألطفال، إضافـًة إىل ترشيد املاليـني، وأظهرت 
الكثـري من مقاطع الفيديو التحرش باملواطنات يف الشـوارع واختطاف 
الكثـري من الفتيات واقتحـام مئات املنازل، فضالً عـن االنتهاكات التي 
كانت تحدث يف السـجن يسء السمعة أبو غريب، َحيُث كان يتم تصوير 
املواطنني عراة يف وضعياٍت مخلة، وبالطبع لن تكون املرأة أحسن حاالً. 
إىل فيتنـام والجرائـم بحـق عرشات املاليـني قتالً وتجويعـاً وترشيداً 
ونصـف العدد بالطبع من النسـاء واألطفال، وغريها مـن الجرائم التي 

يصعب حرصها لكثرتها ويف أكثر من بلد. 
والغريب أنهم يسـتمرون يف الحديث عـن حقوق املرأة والطفل وحتى 
الحيوان، بعد أن ارتكبوا أبشع الجرائم بحق البرشية والتي ال تخفى عىل 
أحد وقـد تبينت وظهرت للعلن وما أخفي كان أعظم، كمن يقتل القتيل 
ويميش يف جنازته، ومن يرمي بدائه وينسل ويحاول التملص والتخلص 
عرب منابـره اإلعالمية ويف مواقع التواصل واجتماعات األمم املتحدة من 

وساخته.
هـذه هي أمريـكا رأس حربة الغـرب ومن تتزعم دعـاة حماية املرأة 

وحفظ الحقوق وصناعة السالم. 

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. 

«تصعق المرأة» 
سظعان افسثاء الجائش 

شعث حاضر أبع رأس
 

مـا يتظاهُر  دائماً 

لديهم  بـأن  األعـداُء 

َكبـرياً  اهتمامـاً 

خـالِل  ِمـن  باملـرأة، 

امُلسـتمرِّ  تَحرُِّكهـم 

الـدؤوِب  وسـعِيهم 

األنشـطِة  إقامـِة  يف 

والربامـج  املتنوعـة، 

املختلفة  واملشـاريع 

واملتعـددة، تحـَت عنـواِن «حقـوق املـرأة»، لكـنَّ 

ـَل يف واقِع األعـداِء يف ثقافتهم وسـلوكياتهم  املتأمِّ

وممارساتهم وترصفاتهم تجاه واقع املرأة يف عاملنا 

ًدا ويعي طبيعة تلـك الربامج  اإلسـالمي، يدرك جيـِّ

الشـيطانية الهادفـة إىل تحويـل املرأة املسـلمِة إىل 

عنٍرص فاسٍد ومفسـٍد للمجتمعات اإلسالمية، بْدًءا 

برضِب نفسـيِتها وتمييـِع فكرتِهـا، وتحويلِها إىل 

عنٍرص مفسٍد بأيديهم داخَل املجتمعاِت اإلسالمية، 

ليتسـنى لهم من خالله إفسـاُد املجتمع اإلسالمي، 

ومسُخه ورضُب مبادِئه وِقيَِمه. 

ذلك هو ُجلُّ اهتمام الغرب وتركيزه، وهذا واضٌح 

وملموٌس لدى املجتمعاِت اإلسالمية، فما يركُِّز عليه 

ا، وما تركُِّز عليه املنظماُت الغربيُة يف  الغرُب َحـاليّـٍ

نشـاِط برامجها وتَحرُِّكهـا الدائِم تحـت العناوين 

املختلفـة وأبرزها «التنمية البرشيـة» وتبعاته من 

الربامـج التثقيفيـة والتعليمية الهادفة إىل إفسـاد 

املـرأة وتجريدها عن ُكـّل ما يحصنها من التزامات 

وضوابط رشعية، وتشجيعها عىل االختالط وإقامة 

العالقـات الفوضوية بينهـا وبني الرجـل، ليتمّكَن 

األعداُء بذلك من إخراج املرأة املسـلمة من محيطها 

األرسي املحصـن واملحمـي بالترشيعـات اإللهيـة 

حتى تصبح منفتحـة عىل عالقة بالجميع، وتدخل 

يف ارتباطـات مفرغة من ُكـّل الضوابط اإلسـالمية 

واإلنسـانية، لينفـذوا بذلـك إىل إفسـاِدها ومـن ثَم 

استغاللها كوسيلة يفسدون من خاللها املجتمعات 

اإلسـالمية بشـكل عام، وهـذا ما نـراه بوضوح يف 

ُكـّل برامـج املنظمات الغربية العملية، وكيف أنهم 

يحاولون إخراج املرأة املسلمة من محيطها األرسي 

املحصن واملحمي بالترشيعات اإللهية. 

عندمـا نأتـي إىل واقعنا نحـن املسـلمني ونقيم 

املنهجيـة اإلسـالمية يف رعاية املـرأة واالهتمام بها 

وفـق املنهجيـة اإللهيـة العظيمة واملنسـجمة مع 

فطرتهـا وتكوينهـا عـىل املسـتوى املعـريف أَو عىل 

مسـتوى دور املـرأة اإليجابي يف الحيـاة، من خالل 

رسـاالت اللـه وتقديمهـا التعليمـات والتوجيهات 

والترشيعـات التـي تحافظ عـىل املـرأة، وتصونها 

وتتيـح لهـا االرتقـاء يف ُسـّلم الكمـال األخالقـي 

واإلنسـاني، لتقـوم املرأة بدورهـا اإليجابي يف هذه 

الحيـاة، بـدءاً مـن دورهـا يف املنزل وهـذا من أهم 

األدوار املوكلة إليها، َحيُث تعمل عىل تنشئة األجيال 

املستقيمة من النساء والرجال، فاملرأة عندما تكون 

أماً صالحًة زكية، وحائزة عىل املواصفات اإليمانية 

واألخالقية واإلنسـانية، ستسهم ال محالة وبشكل 

ا يف تربية الرجل نفسـه الرتبية اإليمانية  كبـري ِجـدٍّ

الصالحة وليس فقط تربية النسـاء؛ لذا تعترب املرأة 

نصـَف املجتمع وهـي املربي للنصف اآلخـر وبهذا 

تصبح ُكـّل املجتمع ال نصفه. 
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طغقُد الثرة المضظعظئ 

ططالئُئ الشرب بتص الُترغئ لطمرأة اخاراق ططالئُئ الشرب بتص الُترغئ لطمرأة اخاراق 
ــئ طظ الثاخض لقجاسقم أطام جغاجاعا  ــئ طظ الثاخض لقجاسقم أطام جغاجاعا اُفطَّ اُفطَّ

الجراسُئ شغ زطظ الترب جقح لطمصاوطئ الجراسُئ شغ زطظ الترب جقح لطمصاوطئ 

غتغى خالح الَتماطغ
 

ما يتضح لنا كمتابعني يف العمل اإلنسـاني عرب املنظمات 
التي تتغنـى بالحقوق والحريـات التي تعمـل عليها الدول 
األوروبيـة ونُالحـظ هـذه املنظمـات يف الحقيقـُة أنها غري 
ُمنصفـة لإلنسـان ومن خـالل ما يسـعى إليـه الغرب من 
مطالبة الشـعوب العربية واإلسـالمية بحـق الُحرية للمرأة 
ــة من الداخل لغرض االستسـالم وخضوع  هو اخرتاق األُمَّ
قيـادة البلدان العربية واإلسـالمية أمام مكائده وسياسـة 
الغـرب الغرض من ذلـك واضح هو السـيطرة الكاملة عىل 
قـرار البلـدان وخـريات الشـعوب العربية واإلسـالمية عرب 
املرأة التي هي عمود أََسـايس يف ِبناء املجتمعات التي تتحىل 

بالُرقي يف األخالق من دين اإلسالم. 
فاطمـة البتول الزهراء بنت محمد رسـول الله -اللهم صل 

عـىل محمـد وآله- هي مثـال يف األخالق ومحطـة إيمانية لتتـزود منها 
نسـاء العرب واملسـلمني ويجب أن يرتقني بها لكي تُحافظ عىل حياتها 

وُمستقبلها من الضياع. 
ا وأخالقياً فهم متعدين  اليهود والنصارى معروفني سياسـيٍّا وثقافيّـٍ
حدود اللـه ينتهكون الُحرمات ويحرفون الـكالم عن مواضعه لذلك من 
خالل سياسـتهم يف أوطانهم سياسـة ُمنتهكة لعرض وكرامة اإلنسان 
لذلـك من خـالل ترويج أعمالهـم وتسـويق قوانينهم لم نـَر إنصافاً ال 

للحقوق وال للُحريات. 
ما نجده من السياسـات األوروبية بالواضح فهي سياسـة معكوسة 
ومناقضة للعدل يف حماية اإلنسـان وحقوقُه اإلنسـانية ُكـّل سياستها 
باملقلوب، لقد اسـتخدمت مشـاعر وعواطف املرأُة نحو الرُجل إىل ُحرية 
االنفتـاح والـذي سـتدفع الثمن املـرأة يف تهورهـا ولكن حولـت اليهود 

سياسـتها من االسـتعباط والظلم والقهـر للبرشية واسـتغلوا املرأة يف 
الحرب الناعمة عرب املسلسـالت التي تُطيح باملجتمعات وتُفكك النسيج 

االجتماعي بني أبناء الشعوب العربية واإلسالمية. 
السياسة األُوروبية من تمنع حجاب املرأة يف الجامعات 
وهذا ُمناقض مع ديننا اإلسـالمي وما أمر الله به رسول 
الله واملؤمنني يف سـورة األحزاب، قال الله تعاىل: «يَا أَيَُّها 
َْزَواِجَك َوبَنَاِتَك َوِنَسـاِء اْلُمْؤِمِننَي يُْدِننَي َعَليِْهنَّ  النَِّبيُّ ُقل ألِّ
، ذَِٰلَك أَْدنَٰى أَن يُْعَرْفَن َفَال يُْؤذَيَْن، َوَكاَن اللَُّه  ِمـن َجَالِبيِبِهنَّ

َغُفوًرا رَِّحيًما» صدق الله العظيم.
الجلبـاب هو غطاء كامل عـىل الُجزء العلـوي للمرأة 
لكـي ال تُعرف ولكي ال تظهر مفاتن املرأة من باب العفة 
وغض الطـرف عن املرأة، الله سـبحانه وتعـاىل ال يظلم 
املـرأة يف توجيهاتـه يف القـرآن الكريم لكي تأتـي اليهود 
تنصف املرأة، توجيهـات ربنا من باب الُحرص عىل كرامة ورشف وعفة 
املرأة ومشـاعر الشباب كي يُغض الطرف والنظرة إىل املرأة من باب قيم 

وُرقي أخالق املرأة املسلمة لكي يتحىل بها الشاب املسلم. 
اليهود والنصارى يسعون يف األرض بالفساد الدائم لم يقيموا النظرة 
العادلـة للبرشية بحق اإلنصـاف لذلك نرى إنصافهـم للبرش بما تهوى 
أنفسـهم من الظلم والقهر وكأنهم ُمصلحون يف األرض وهم املفسدون 
ــة العربية واإلسـالمية أن يرتقني  وهم ال يعلمون، لذلك عىل نسـاء األُمَّ
بأخـالق بنت رسـول الله يف العفة ويف الُطهر لكـي ال نُتيح للعدو فرصة 
بالعمـل عىل ضياع األُرسة العربية امُلسـلمة ولكـي ننال عىل نصيبنا من 
العزة والكرامة التي خلقها الله وحّددها لنفسـه وللرسـول وللمؤمنني، 
ال توجـد ثقافـة راقية لليهود وليس لهم مبادئ مـع البرش ولم نجد من 

يضمن الحقوق اإلنسانية العادلة للرُجل وللمرأة إال ديننا اإلسالمي. 

أغعب أتمث عادي
 

بما أن الزراعة تمثل العمود الفقري للتنمية االقتصادية 
فهـي أَيْـضاً تمثل سـالحاً منيعاً للشـعوب املقاومة أثناء 
االحتالالت والحـروب العدوانية، ويف ظـروف العدوان عىل 
اليمـن ومحاوالت االحتالل لألرايض اليمنية، لعبت الزراعة 
دوراً هامـاً يف تعزيز الصمود املجتمعـي ضد أعتى حصار 

وعدوان شهدته اليمن عىل مر التاريخ.
لم يكن تحالـف العدوان األمريكي أثناء فرضه للحصار 
االقتصادي عىل شـعبنا، يضع يف حسبانه أن اليمن تمتلك 
أقوى سـالح ملواجهة هذا الحصار وهو «سـالح الزراعة» 
اسـتطاعت اليمن من خالل هذا السـالح االسرتاتيجي أن 
تحبط أهداف العدوان مـن فرض الحصار االقتصادي من 

خالل توّجـه املجتمعات الزراعية نحو تفعيل األرايض الزراعية الصالبة 
والرتكيـز عىل زراعـة الصحاري والكثبـان الرمليـة بمحاصيل الحبوب 
املتنوعـة حتـى تضاعف الناتـج املحيل للحبـوب، باإلضافة إىل توسـيع 
الرقعـة الزراعيـة ملحصول القمح ليحـل محل املنتجات املسـتوردة، إىل 
جانب الجهود املجتمعية لتعزيـز مقاومة الحصار تضاف جهود الدولة 

يف تخفيض فاتورة االسترياد للمنتجات الغذائية، وتشجيع املزارعني عىل 
إنتـاج العديد من املنتجات املحليـة والتي بدورها تضاهي ُكـّل املنتجات 
الخارجيـة، وقد نجحت تلك الجهـود عىل تحقيق االكتفاء 

الذاتي ملعظم املحاصيل الهامة. 
يف مطلـع العام ألفـني وواحد وعرشين تـم اإلعالن عن 
حلول مجاعـة تهّدد حياة نحو اثنـني مليون طفل يمني، 
ونحـن اآلن يف العـام ألفـني وثالثـة وعرشين ولـم نَر ولم 
نسـمع بخرب وفاة مليونَي طفل؛ بَسبِب الجوع، ُكـّل هذه 
الترصيحات ما هي إال حروب نفسـية تسـتخدمها بعض 
املنظمـات األمميـة لتُفتح لهـا األبواب لتمريـر منتجاتها 
الخارجيـة عديمـة املنفعة، وإبعاد الشـعب عـن الزراعة 

ليبقى متلٍق غري منتج. 
ملـن يبحث عن دليل.. هل لـك أن تتأمل يف فرتة العدوان 
والحصار عىل اليمن، لو أمعنت النظر قليًال ستجد بأن فرتة 
العدوان والحصار عىل الشـعب اليمني تدخل يف عامها التاسـع دون أن 
يُعلن فيها عن مجاعة أصابت الشعب، أَو أزمة غذائية حلت عىل الشعب، 
وهذا نتاج «الزراعة» لذا فالزراعة هي السـالح ملن أراد السيادة والتحّرر 

من التبعية واالرتهان. 

أطض سئاس التمطغ 

يف ذكرى ميالد أم الحسـنني السيدة فاطمة 
الزهـراء البتـول الصديقـة املباركـة الراضية 
املرضية -سالم الله عليها- تعترب فرصة ثمينة 
للنساء املسـلمات ليقفن عىل حقيقة ُهــِويَّة 
املـرأة املسـلمة ومكانتهـا السـامية يف نظـر 

اإلسالم ويف ضوء النظام اإلسالمي. 
أهميّـة إحياء هذه املناسـبة العظيمة لرفع 
مسـتوى وعي املرأة املسـلمة بمخاطر الحرب 
ــة ضد  الناعمـة التـي يصطنعهـا أعـداء األُمَّ

املرأة املسلمة. 
إن االحتفـال بهذه املناسـبة هـو تذكري من 
مراتـب الرتكيز بمولد فاطمة الزهراء التي تعد 
املثل األعىل واألسـمى والُقدوة الحسـنة للمرأة 

املؤمنة فنحن بحاجٍة اليوم إىل استعادة الُقدوة 
وامُلثـل العليا يف واقعنا يف ظل التحديات الكربى 

ــة العربية واإلسالمية.  التي تواجه األُمَّ
فاطمـة الزهـراء -عليها السـالم- نموذجاً 
للمـرأة اليمنيـة املسـلمة التي تحلـت بالصرب 
واألخـالق والقيـم الفاضلة التـي تربت عليها، 
وألهميّـة إحيـاء ميـالد سـيدة نسـاء العاملني 
وأفعالهـا؛  ونهجهـا  بسـريتها  واالقتـَداء 
باعتبارها املثل األعىل للمرأة املسـلمة والزوجة 

الصالحة. 
ولذا.. تعد فاطمة الزهراء -عليها السـالم- 
الُقـدوة الحسـنة والنموذج األرقـى للمرأة من 
َحيـُث الكمال اإليماني بكل ما يف ذلك من دالئل 

كبرية وبراهني عظيمة.
أهميّة اسـتلهام الدروس مـن حياة الزهراء 
-عليها السالم- ملواجهة التحديات التي تواجه 

املرأة اليمنية املسـلمة؛ بَسبِب العدوان الغاشم 
الذي يتعرض له الشعب اليمني.

فاإلسـالم جاء ليمنح ويكرم املرأة املسـلمة 
ويرفـع شـأنها من ذاتهـا يف جميـع املجاالت 

لتكون هي األعىل واألسمى يف املقدمات. 
فاملرأة اليمنية املسلمة قدمت أعظم النماذج 
يف الصمود والتحدي والبذل والجهد والعطاء يف 
مواجهـة العـدوان رافضًة التطبيـع مع أعداء 
ـــة، فاملـرأة اليمنيـة  اإلنسـانية وأعـداء األُمَّ
أثبتت أنها جـزًءا ال يتجزأ من الصمود اليماني 
والصعـود اإليَمـاني بمـا قدمته من تضحيات 
ووفـاء باالنتمـاء إىل جانب إخوتهـا الرجال يف 
سـبيل الله والدفاع عن الوطن والعرض وأمنه 
واسـتقراره بحكمـٍة وبصرية يف ِظل املسـرية 

القرآنية.

كتابات

المظاعُب 
الثراجغُئ وصغُط 

جغثة الظساء 
إباعال طتمث أبعذالإ

املناهـُج التعلميـة متعـددُة األهداف والغايـات، فلكلِّ 
منهـٍج تعليمي غايـة معينة ورؤية محـّددة، ومن خالل 
تلك الغاية وهـذه الرؤية تكون الربمجـة للمتعلم، يكون 

التشـكيل للعقل. 
مـن صميم هـذا املوضوع نجـد أنه عىل مـدى الحكم 
الســابق تغييـب لســري آل البيـت ومآثرهـم، تغييـب 
للزهراء-عليهـا السـالم- ولهـذا التغييب مغـاٍز يرجوها 
األعداء، وأهداف شيطانية يأملوها، وعىل رأسـها انحالل 
الُقدوة-الســيدة  وغيـاب  املسـلمات،  النســاء  أخـالق 

الزهراء-.
لذا غيبوا الزهراء -عليها السـالم- يف املجالس العلمية 
والفقهيـة، غيبوهـا يف املناهـج الدراســية والجامعية، 
غيبوهـا لتغيـب قيمهـا وتوجيهاتهـا، لتغيـب صورتها 
األكمـل لواقـع هو يف أشــد الحاجـة إليهـا، أرادوا محو 
ســريتها وطمس قصصهـا الجهاديـة، ويّدعـون أنّهم 
محبـون ألبيهـا -صىل اللـه عليـه وآله وســلم-، عجٌب 
عجاب، فحبهـم زائف وكاذب، فاالتباع والوالء لرســول 
اللـه بال دليل، ولذلك لم تكـن البنته دروس لهم، ومواعظ 
وقيم يسريون عىل أََساسها ووفقها، ألم يسـمعوا حديث 
رسـول الله -صىل الله عليه وآله وسلم-: «فاطمة بضعة 
مني َمن أحبها فقد أحبني ومن أبغضها فقد أبغضني»؟!
ا، فكان كلما اشـتاق لرائحة  أحبّها رسول الله حبٍّا جمٍّ
الجنـة قبّلها، ويف ســفره يجعـل آخر العهد بهـا، وعند 

عودته تكون أول اللقاء. 
ويف ظـل التغييب الســابق املمنهج لفلذة كبد رسـول 
اللـه، وجدنا التغيري األمثل واألكمـل يف الوقت الحايل وفق 
املســرية القرآنيـة وبتوجيهـات من الســيد عبـد امللك 
الحوثي-يحفظـه الله- وجدنا املناهج الشــذيّة ُمدعمة 

بدروس من قيم الزهراء الحوراء الرضيّة. 
وعـىل ضوء أهميّـة املناهج يف غرس القيـم واألخالق، 
نرى أن لها الدور الكبري واألهم يف توجيه التثقيف بثقافة 
السـيدة الزهراء، وكذلك الدور األكرب مُلعلِمي هذه املناهج 
يف طريقة غرس هذه الثقافة الهامة؛ ألَنَّه وبال شـك بهذه 
املناهج وبأُولئك املعلمني ســنرى جيًال إيمانيًا خاليًا من 
األفكار الشـيطانية، سـنرى امرأة واضعة نصب عينيها 
بنت رسول الله وفلذة كبدة، سـنجدها مرأة لها يف قيمها 
ومبادئهـا، ســنجد محو ُكــّل الصور غـري الالئقة من 
حاالت الواتساب وغريها من برامج التواصل االجتماعي، 
سـنجد وعيًـا وإدراًكا لكل مـا يُحاك للمـرأة ومجتمعها 
من مؤامراٍت وخطٍط شــيطانية تحت مســمى التطور 

َوالتحرض. 
من ُكـّل ما سـبق نتأّكـد أن املجتمع لن يكن مجتمًعا 
إيمانيًا إال إذَا كانت نسـاؤه يحملن قيم ومبادئ السـيدة 
فاطمة -عليها السـالم- وبالطبع لن تسـتطيع النسـاء 
حمـل قيمهـا ومبادئهـا إال ِمن خـالل مناهج دراسـية 
وجامعيـة تنهل النســاء معلمـات ومتعلمات من معني 
هذه املناهج، فالنهول من هذه املناهج سـينتج لنا نساء 
ة، ســينتج لنا نســاء  حامالت َهـّم أرسة ومجتمع وأمَّ
مثقفات بالقرآن وقرنائه، ســينتج لنا نســاء يواجهن 
الثقافات املغلوطة، ويستنكرن القدوات الشـيطانية من 

فاسـدات ومنحرفات. 
إننا نؤّكـد بأنه يجب عـىل معلمي األجيال، غرس قيم 
الســيدة فاطمـة الزهراء، لتكـون النموذج األسـمى يف 
حياتهـم وحياة َمـن يُعلمون، يجب عـىل معلمي األجيال 
جعل دورس فاطمة الزهراء، دروًسـا تَُطبق عمليٍّا، لريوا 
أثرها يف واقع حياة املرأة امُلسـلمة إيمانًا بكل ما يتضمنه 
من عفة وحشــمة وحياء وأخـالق عالية، ويف هذا أقول: 

الزهراء منهج إن أعددته أعددت جيًال قيم األخالق.
ســنقولها بملء الفم: كلنا فداك يا زهراء، يا منهجنا 
وقدوتنـا، وتاج رؤوسـنا، سـتظل ثورتنا ضـد الظاملني، 
سـتظل رغماً عن كيـد املنافقني، مسـتمدين روح اإلباء 

منِك، فأنِت منبٌع يسـتقي منه ُكـّل األوفياء األتقياء. 
أخـرياً: ســيدتي وموالتي وتـاج رأيس، مهمـا كتبُت 
عنـِك، فلن تِف كتاباتـي حقك، بل ســيجف حرب قلمي، 
وتسـتكمل أوراقي، وشذى سريتك لن ولم يُكمل، وقيُمِك 
ومبادئُـك لن ولم تنتِه فذكـراِك لن ولم تَُمْل، كيف ال وأنِت 
بضعـٌة مـن الُقدوِة امُلثىل والرســول األعظـم -صىل الله 

عليه وآله وسلم-.
فـداِك أرواحنـا وكل مـا نملك، فســالٌم عليك ســالٌم 

سـالم. 
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الجعراء شاذمئ (ع).. الُصثوة والظمعذج الضاطض لطمرأة المسطمئ
سطغ سئث الرتمظ المعحضغ 

املرأة هي أََساس بناء املجتمع ولبنة أََساسية يف االرتقاء 
باملجتمـع كيـف ال وهـي األم واألخـت والزوجـة، فاملرأة 
نموذجـاً لألخـالق والقيم واملبـادئ، كيف ال وهـي املربية 
واملعلمـة وتصدر األخـالق للمجتمعـات، كانـت املرأة وال 
زالـت هي مـن عوامل النـرص والقيادة وركنا أََساسـيا يف 
تدعيم كافـة املجاالت، عىل مسـتوى األرسة يقولون وراء 
ُكــّل رجل عظيم امـرأة، وعىل مسـتوى املجتمع يقولون 
(األم مدرسـة، إذَا أعددتها، أعددت شـعباً طيب األعراِق)، 
الله سـبحانه وتعاىل كرم املرأة وكفل لها حقوقها وحفظ 
كرامتها من ُكـّل امتهان واستحواذ واستغالل، صانها الله 
وكرمها ومكنها من مهام عظيمها يف واقع الحياة، خلقها 

اللـه وأودع فيها مهـام عظيمة كأن تكون األم واألخـت والزوجة وكفل 
لهـا ُكـّل الحقوق وفرض عليها مبـادئ والتزامات دينية يف واقع الحياة 
حتـى تكون رشيكة الرجل يف البنـاء واإلعمار والتنمية ورافدا أََساسـيا 
يف مجال االقتصاد السـتطاعتها يف القيام باألعمال الزراعية والصناعية 
والتجاريـة والطبية، ففي الواقع املرأة تسـتطيع القيام بكافة األعمال؛ 

ا يف واقع الحياة.  ألَنَّ الله مكنها من قدرات كثرية ِجـدٍّ
اللـه سـبحانه وتعاىل ذكر جانبـني مهمني للمرأة يف سـورة التحريم، 
َب اللُه َمثَـًال ِللَِّذيَن  َحيـُث رضب مثـالً للكافرين، َحيُث قال تعـاىل: (َرضَ
َكَفـُروا اِْمـَرأََة نُوٍح َواْمَرأََة لُـوٍط َكانَتَا تَْحَت َعبَْديِْن ِمـْن ِعبَاِدنَا َصاِلَحنْيِ 
َفَخانَتَاُهَمـا َفَلــْم يُْغِنيَـا َعنُْهَمـا ِمـَن اللِه شـيئاً َوِقيَل اْدُخـَال النَّاَر َمَع 
اِخِلنَي) التحريم- آية (10)، يف هذه اآليات البينات وضح الله سبحانه  الدَّ
وتعاىل، عن نماذج من الخيانات التي تحصل من املرأة غري امللتزمة دينياً 
يف واقـع حياتها، وهـذا مثل للكافر وأنه ال ينفع اإلنسـان قربه من نبي 
أَو نحـوه إذَا لم يلتزم هو يف نفسـه بدينـه ورشعه {َكانَتَا تَْحـَت َعبَْديِْن 
} نبي الله نـوح، ونبي الله لوط {َفَخانَتَاُهَما} امرأة  ِمـْن ِعبَاِدنَا َصاِلَحنْيِ
لـوط قالوا كانـت تخرب قومه بأن لديـه ضيوفاً، فيتعـرض ألذية قومه 
{َفَلْم يُْغِنيَا َعنُْهَما ِمَن اللَِّه َشـيْئًا} لم يكن لزوجيهما أية صالحية ليدفعا 
اِخِلنَي} ولو كانتا  عنهمـا من عذاب الله شـيئاً {َوِقيَل اْدُخَال النَّاَر َمـَع الدَّ
زوجـني لنبيني من أنبياء الله العظام، فهذا فيه عربة لعائشـة وحفصة 
لتحـذرا وكـذا درس لجميع أزواج النبي -صىل الله عليه وآله وسـلم- يف 
عدم الركون إىل كونهن أزواج النبي وأنه يف يوم القيامة ال ينفع اإلنسان 

إال عمله. 
ويف الجانـب اآلخر ذكر الله يف سـورة التحريـم، َحيُث رضب الله مثالً 
للمؤمنني، نسـتعرض اآليات عىل ضوء ما ورد يف التيسـري 
يف التفسـري، للعالمة رباني آل محمد السيد/ بدر الدين بن 
أمـري الدين الحوثي -رضوان اللـه عليه-، َحيُث قال تعاىل: 
َب اللـُه َمثَـًال ِللَِّذيـَن آََمنُوا اِْمـَرأََة ِفْرَعـْوَن، إذ َقاَلْت  (َوَرضَ
ِني ِمْن ِفْرَعْوَن وََعَمِلِه  ِة َونَجِّ َربِّ ابْـِن ِيل ِعنَْدَك بَيْتًا ِيف اْلَجنـَّ
ِنـي ِمَن اْلَقـْوِم الظَّاِلـِمـنَي) التحريم- آيـة (11)، ما  َونَجِّ
رضهـا كونها زوجًة لكافر؛ ألَنَّهـا مؤمنة فنفعها إيمانها 
{إِذْ َقاَلـْت} اذكر، إذ توّجـهت إىل الله بهذا الدعاء ليخلصها 
ِني  مـن فرعون وعمله {َربِّ ابِْن ِيل ِعنَْدَك بَيْتًا ِيف اْلَجنَِّة َونَجِّ
ِني ِمـَن اْلَقْوِم الظَّاِلِمنَي} ملا كانت  ِمـْن ِفْرَعْوَن وََعَمِلِه َونَجِّ
مؤمنة لم تلجأ إال إىل الله لينقذها من رش فرعون وظلمه. 
وذكـر الله سـبحانه وتعاىل، نموذج مـن الكمال البرشي 
للمـرأة امللتزمة، احتـاج أن يصطفي الله منها نبي مـن أنبياء الله، قال 
تعاىل: (َوَمْريََم ابْنََت ِعْمَراَن الَِّتي أَْحَصنَْت َفْرَجَها َفنََفْخنَا ِفيِه ِمْن ُروِحنَا 
َقْت ِبَكِلـَماِت َربَِّها َوُكتُِبِه َوَكانَْت ِمَن اْلَقاِنِتنَي) التحريم- آية (12)،  َوَصدَّ
رضب بهـا املثـل يف املؤمنات {الَِّتي أَْحَصنَـْت َفْرَجَها} تطهرت وتنـزهت 
مـن الجريمـة {َفنََفْخنَا ِفيِه ِمـْن ُروِحنَا} حني خلقنا عيـىس نبي الله يف 
َقـْت ِبَكِلَمـاِت َربَِّها َوُكتُِبـِه} كلمات الله ُكــّل ما وعد به  بطنهـا، {َوَصدَّ
البـاري أَو أخرب به صدقـت به، وكذلك كتب الله هـي مصدقة بأنها من 
اللـه {َوَكانَـْت ِمَن اْلَقاِنِتـنَي} الخاضعني لله، املنقادين له، املستسـلمني 
ألمره، ولعل السـبب يف جعلها مثالً للمؤمنني للعـربة بها فيما القته من 
اليهود من الرمي لهـا بالجريمة وأن ذلك لم يرضها؛ ألَنَّها كانت مؤمنة 
مخلصة عفيفة فنرصهـا الله، وكبت أعداءها، وأرغم أنوفهم، كما وعد 

به يف قوله سبحانه. 
ونحن نعيش اليوم ذكرى مولد الزهراء فاطمة -عليها السـالم- بنت 
سيد املرسلني محمد بن عبد الله -صلوات ربي وسالمه عليه وعىل آله-، 
اليـوم العاملي للمرأة املسـلمة، النموذج األرقى واألعظـم للمرأة يف واقع 
الحياة البرشية سـيدة نساء العاملني، األطهر واألسـمى لسمو مكانتها 
األخالقيـة وقداسـتها عنـد الله سـبحانه وتعـاىل، الزاهدة عـن الدنيا، 
واملعظمة لدين الله، واملجاهدة واملدافعة عن الدين، كيف ال وهي اعتنت 
واهتمت بسـيد املرسـلني، وويل املؤمنني اإلمام عيل بن أبي طالب -عليه 
السـالم-، ومربية سـيدا شـباب أهل الجنة الحسـن والحسـني -عليها 

السالم-. 

المرأُة بغظ تضرغط 
اإلجقم واطاعان 

دساة الترغئ  
سئثاإلله الثدر

املسـلمون  يحتفي 
باليـوم  األيّـام  هـذه 
العاملي للمرأة املسلمة 
ذكرى  يصـادُف  الذي 
البتول  فاطمـة  ميالد 
-عليهـا  الزهـراء 
َحيـُث  السـالم-، 
املناسـبة  هـذه  تُعـد 
السـنوية  والذكـرى 
للتعرف  هامًة  محطًة 
عىل فضائلها ومناقبها 
الكثرية فهي سيدة نساء العاملني وقدوتهن يف العفة 

والطهارة َوسمو األخالق. 
َوإذَا مـا تحدثنا عن املرأة املسـلمة وكيف كرمها 
اإلسالم من وأد البنات يف الجاهلية وامتهان كرامتها 
وعفتهـا عند دعاة الحرية يف عالم اليوم نِجد الفرق 
الشاسع بني تكريم اإلسالم للمرأة وامتهان وإذالل 
من يزعمون زوراً وبهتاناً أنهم يسـعون إىل تحقيق 

حريتها والحفاظ عىل كرامتها كإنسان. 
فديننـا اإلسـالمي الحنيف هو الـذي حافظ عىل 
إنسـانيتها وكرامتها بعـد أن كانت تدفن يف مهدها 
َوتُبـاع يف سـوق النخاسـة، َحيـُث صـان كرامتها 
َوجعلها راعية يف بيت زوجها ومسـؤولة عن تربية 
أوالدهـا وعونـاً لزوجهـا يف تحمـل أعبـاء الحيـاة 
بالشكل الذي يحفظ كرامتها ويصون عفتها، َوإذَا 
ما عدنا إىل وضع املرأة يف املجتمع الغربي يف عرصنا 
الحـايل فالواقـع ليس كما يصوره اإلعـالم الغربي، 
َحيـُث تتعرض املـرأة للعنـف واالضطهـاد والقتل 
والتعذيـب واالغتصـاب إىل جانـب بيعهـا وامتهان 
كرامتها وعفتها يف سوق الدعارة وقد ورد يف بعض 
التقاريـر أن أكثـر البلدان التي تتعـرض فيها املرأة 
ملثل هذه االنتهـاكات غري اإلنسـانية أمريكا وكندا 

وبعض الدول األُوُروبية.
واليشء الـذي يدعو لالسـتغراب أن هـذه الدول 
هـي التـي تتزعـُم املطالبة باحـرتام حقـوق املرأة 
وهـذا يؤّكـد كذب ونفاق تلك الـدول الغربية وبذلك 
نسـتطيع القول إن الخطر الحقيقي عىل املرأة من 
دعـاة حريتها واحـرتام حقوقهـا يف عاملنا املعارص 

واملنافق.

تطك عغ شاذمئ.. الظمعذُج افرصى لطضمال اإلغماظغتطك عغ شاذمئ.. الظمعذُج افرصى لطضمال اإلغماظغ
وجام الضئسغ

 

مـن أرشف بيـت وأطهر منبـت جاءت فاطمـة -عليها 

السالم- ونشـأت يف أحضان النبوة ومهبط الوحي وأقدس 

مـكان يتوىل رعايتها وتعليمها، تربيتها وتأديبها، تهذيبها 

ــة ومعلمها األول أباها محمد رسول  وتزكيتها مربي األُمَّ

اللـه -صىل اللـه عليه وآله- ويف حجـر أم املؤمنني خديجة 

الكـربى ترضعهـا أخالقاً وقيمـاً وسـلوكاً وتفيض عليها 

حناناً ورأفًة وكرماً. 

ففـي بيئـة الطهر والـرشف والعفـة والكـرم ومكارم 

ــة  األخالق كانت نشـأتها، وترعرعت يف كنف هـادي األُمَّ

الرحمـة املهداة، يف بيـت تحّفه الرعاية اإللهيـة والتعاليم 

الربانيـة، ونسـمات الوحي تمأل األرجاء وأريج الذكر فـواح يمأل الدنيا، 

نسـمات عليلـة تـرشح الصـدر وتنـري الفكـر وتغـذي الروح وتسـمو 

باإلنسـان، ففي هذه البيئة النقية العطـرة الطاهرة، كانت تلك املباركة 

املطهـرة تزداد إيمانـاً ووعياً وبصـريًة وهداية، لرتتقي يف سـّلم الكمال 

اإلنساني إىل درجة عالية ومستوى عظيم. 

ومـع بزوغ نور اإلسـالم رأت النور وكربت مع ذلك الشـعاع الذي عّم 

الدنيـا نـوره وأنار القلوب ضيـاءه هدياً وصالحاً وبنـاًء، وهي ترى ذلك 

النـور ينترش وتعيش تلك املراحل الصعبة واملشـاكل الكبرية والتحديات 

الخطـرية التي اعرتضت نور الرسـالة وُمبّلغ الدعـوة، يف الظروف األوىل 

لإلسـالم يف مكة وهي ترى أباها وحيداً يبلغ الرسـالة يف مجتمٍع جاهٍيل 

عنيـف متعصب لنزواتـه ورغباته ومصالحه الدنيئـة والحقرية يحركه 

مجموعـة من اليهـود لتبنّي حركـة معادية ملواجهته -صـىل الله عليه 

وآله- بكل األساليب والطرق اإلعالمية من سب وشتم وتكذيب وتشويه 

وتحريض إىل أسـاليب أمنيـة إيذائيـة إىل محاولة اغتياله غـري مرة، ثم 

املواجهة العسـكرية، وهـي ترى أباها يواجه ُكـّل هذه األسـاليب (كما 

رأت زوجها أخيه ووزيره ووصيه وخليفته يواجهها مرة أُخرى) بإرصار 

عجيـب وعزيمـة ال تلـني، فكانت هي رغم صغر سـنها تأتـي لنرصته 

وبحنان األم تميط عنـه األذى بكفيها الرشيفتني الحانيتني الصغريتني، 

وبلسـانها الطاهر الفصيح ترصخ يف وجوه عتاولة االسـتكبار لتخرس 

ألسـنتهم وتوقـف اسـتهزائهم، وبقلبهـا الكبـري تحتوي 

والدهـا حتـى ال يصـاب بأذى سـفهاء قريـش وطغاتها 

وهـي بهذا تتعلم الصرب عىل الحق يف مواجهة الباطل قوالً 

وفعالً بكل إرصار وعزيمة وتجلد ملواصلة مشوار نرش نور 

اإلسالم وتعاليمه السـمحة مستأنسة به سبحانه وتعاىل 

كما كان والدها. 

إنها بنـت محمد مدينـة العلم، وزوج عيل بـاب مدينة 

العلم وأم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسني وسيدة 

نسـاء العاملـني وأم أبيهـا أكثر الناس شـبها بـه يف هديه 

وسـمته، فكانت هي األم املربية والعاملـة العاملة املحدثة 

واملجاهـدة العظيمـة املخلصة، َحيـُث تّرشبت العلم مـن منبعه وتلقت 

الهـدى من مصدره وتعلمت املعارف من أصولهـا، لديها القدرة الفائقة 

عىل التعامل مع مصادر الترشيع ملعالجه الواقع الذي عاشته َوذلك ناتج 

عن استيعابها العميق للقرآن ووعيها سنة وسرية أبيها مع زوجها أكثر 

من غريهم -عليهم السالم-. 

تلك هي فاطمة البتول الزهراء -عليها السالم- النموذج األرقى للمرأة 

املسـلمة والُقدوة األسـمى للمـرأة املؤمنة، تلك هي فاطمـة النموذج يف 

الكمال اإلنساني للمرأة العاملية يف أخالقها وسلوكها وتعليمها وتربيتها 

وعلمهـا ومعاملتهـا يف عفتهـا وطهارتهـا وإحسـانها وإيثارها وقوة 

مواقفها وعزة نفسها وسعة علمها وحسن معارشتها ولطيف سلوكها 

ورقة مشـاعرها، نموذج للمرأة املعتّدة بأنوثتها واملعتزة بكرامتها، هي 

النموذج األمثل لتحصني املرأة مما يسـعى له الغرب املنحل لتحويلها إىل 

سـلعة تعرض وتبـاع يف املالهي واملراقص، نموذج لالنحراف واالتسـاخ 

والسعي إىل تطبيق اسرتاتيجية النسوية التي تفوق اسرتاتيجية اإللحاد 

بتطويـر برامج ومسلسـالت لزراعة النميمة وحصد الشـقاق والطالق 

واالنحالل لتمييع وتمزيق املجتمع وتمييع الُهــِويَّة تحت سقف الحرب 

الناعمة باتِّخاذهم املرأة وسيلة لتحقيق مآربهم الشيطانية.
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(1567)
عربي ودولي 

المحعث الفطسطغظغ شغ أجئعع.. المحعث الفطسطغظغ شغ أجئعع.. 
بقبئ حعثاء يف (187) سمطغئ تشّعل وتعغض لصعات اقتاقل يف الدفئ املتاّطئ

ئ  : طاابسئ َخاخَّ

يواصل كيان العدّو الصهيوني مسلسل 
جرائمـه وانتهاكاتـه اليومية بحـق أبناء 
َحيـُث  الفلسـطيني،  العربـي  الشـعب 
استشهد ثالثة شبان فلسطينيني، السبت، 
برصـاص االحتـالل الصهيونـي يف جنـني 

شمال الضفة الغربية املحتّلة. 
وأعلنـت وزارة الصحـة عن استشـهاد 
الشـابني عـز الدين باسـم حمامـرة (24 
عامـاً)، وأمجد عدنـان خليلية (23 عاما) 
خـالل  الصهيونـي  االحتـالل  برصـاص 
العـدوان عـىل بلـدة جبـع جنـوب جنني، 
إضافـة الستشـهاد الشـاب يـزن سـامر 
الجعـربي (19 عامـاً) مـن اليامون غرب 
ام، ما يرفع  جنني متأثـراً بإصابته قبل أَيـَّ
حصيلة الشـهداء منذ بداية العام الجاري 

إىل 12 شهيداً بينهم 3 أطفال. 
وكان الشـاب الجعـربي قـد أُصيـب يف 
الثاني من الشـهر الجـاري، خالل اقتحام 
قوات االحتالل بلـدة كفر دان غرب جنني، 
لتفجـري منـزيل الشـهيدين أحمـد أيمـن 
إبراهيم عابد، وعبد الرحمن هاني صبحي 

عابد. 
يُذَكـُر أن 224 شـهيداً ارتقوا برصاص 
قوات االحتـالل الصهيونـي، العام املايض 
2022م، بينهم 59 شـهيداً مـن محافظة 

جنني. 
 

العثُم والاةرغُش واملخاَدرة واقجاغطان:
رشدت قوات االحتالل عائلتني، قوامهما 
36 فـرًدا، منهم 5 نسـاء، و11 طفالً، بعد 
هدمهـا 3 منازل، ودّمـرت منشـأتني هما 
بـرئ ميـاه وكونتينـر، وصـادرت حفـاًرا 
وشـاحنة، يف الضفـة الغربيـة، بمـا فيها 

القدس الرشقية. 
ومنذ بداية العام، رشدت قوات االحتالل 

16 عائلـة، قوامها 103 أفـراد، منهم 16 

امرأة، و33 طفـالً، جراء تدمري 13 منزالً، 

منهـا 4 أجرب مالكوها عـىل هدمها ذاتيٍّا، 

و2 دّمـرت عىل خلفية العقاب الجماعي. 

كما دّمـرت 4 منشـآت مدنيـة أُخرى، 

وجرفت ممتلكات أُخرى، وسـلمت العديد 

مـن أوامر اإلخطار بالهـدم ووقف البناء، 

يف مناطـق متفرقة مـن الضفـة الغربية 

املحتّلة بما فيها القدس الرشقية. 

 
اساثاءاُت املساعذظني:

نفذ املسـتوطنون 5 اعتـداءات بحماية 

قـوات االحتـالل، تضمنت اعتـداءاٍت عىل 

املواطنـني وممتلكاتهم، يف الضفة الغربية 

بمـا فيهـا القـدس الرشقيـة. فيمـا يـيل 

التفاصيل

يف 2023/01/08، اقتلع مسـتوطنون 

30 شـتلة زيتـون، يف بلـدة ترقوميـا، يف 

الخليل. 

مسـتوطن  حـاول   ،2023/01/09 يف 

دهـس مجموعـة مـن املواطنـني، يف حي 

الشـيخ جراح، شـمال القـدس الرشقية، 

بالتزامـن مـع اقتحـام قـوات االحتـالل 

الحي، وبدالً من اعتقال املسـتوطن عادت 

تلك القوات واعتقلـت أحد املواطنني الذين 

تعرضوا ملحاولة الدهس، من منزله. 

يف اليـوم نفسـه، اعتدى مسـتوطنون 

بالعيص والحجارة عـىل مواطن ومواطنة 

وأصابوهما بجروح ورضوض، وهشـموا 

زجـاج 3 مركبـات، يف قرية خاليـل اللوز، 

جنوب بيت لحم. كما اعتدى مسـتوطنون 

عـىل مواطـن بعد إيقـاف قـوات االحتالل 

مركبته عىل حاجز عسـكري مفاجئ عىل 

مدخـل قرية النبي صالـح يف رام الله، قبل 

أن تعتقله. 

يف 2023/1/10، تبني أن املسـتوطنني 

اقتلعـوا وقصوا 18 شـجرة زيتون يف بلدة 

ياسـوف يف سلفيت، اكتشفها مالكها لدى 

وصوله لألرض. 

ومنـذ بداية العـام، نفذ املسـتوطنون 

10 اعتداءات بحق مواطنني فلسـطينيني 

وممتلكاتهم. 

 
الاعغض واقساصاقت:

نفذت قوات االحتالل الصهيوني (187) 

عمليـة توغـل وتغـّول يف الضفـة الغربية 

املحتّلة، بما فيها القدس الرشقية، داهمت 

خاللها منازل سكنية ومنشآت وفتشتها، 

وأقامت حواجز، أسـفرت تلك األعمال عن 

اعتقال (108) مواطنني، بينهم 11 طفالً، 

اعتقـل أحدهـم داخـل محكمـة الصلـح 

«اإلرسائيليـة» يف القدس الرشقيـة، أثناء 

حضوره جلسـة محاكمة شـقيقه، وبرز 

خالل هذا األسبوع اقرتاف جنود االحتالل 

العنف خـالل اقتحـام املنازل بمـا يف ذلك 

االعتـداء بالرضب عـىل املعتقلني وذويهم 

أثناء عمليـات االعتقال، إىل جانب تخريب 

محتويـات املنازل، ويف قطـاع غزة، نفذت 
قوات االحتالل يف 2023/01/10م، عملية 

توغل محدودة رشقي خان يونس. 
ومنذ بداية العام، نفذت قوات االحتالل 
348 عمليـة اقتحـام، يف الضفـة الغربية، 
املحتّلـة،  الرشقيـة  القـدس  فيهـا  بمـا 
اعتقلـت خاللها 180 مواطنـاً، بينهم 20 
طفـالً، ونفذت تلك القـوات عمليتي توغل 

محدودتني رشق قطاع غزة. 
 

التخاُر والصغعد سطى الترضئ:
تواصـل فيه قـواُت االحتـالل حصارها 
غري اإلنسـاني وغري القانونـي، املفروض 

عىل قطاع غزة منذ أكثر من 16 عاماً. 
قـوات  منعـت  2023/01/10م،  يف 
االحتـالل املواطـن ضيـاء أبـو ظاهر، 28 
عامـاً، من سـكان رفح، من السـفر عرب 
حاجـز بيت حانـون (إيرز) شـمال قطاع 
مستشـفى  إىل  طريقـه  وكانفـي  غـزة، 
املطلع، يف القدس الرشقية، ملتابعة عالجه 

من ورم يف الدماغ. 
وواصلت قوات االحتالل فرض قيود عىل 
حريـة الحركة يف الضفـة الغربية، ففضالً 
عن (110) حواجز ثابتة نصبت خالل هذا 
األسـبوع (106) حاجًزا فجائيٍّا يف الضفة 
الغربية بما فيها القدس الرشقية، اعتقلت 

عليها 9 مواطنني. 
وخالل األسبوع، أغلقت قوات االحتالل 
حاجز الجيب العسكري، يف 2023/1/8م، 
واعادت فتح الحًقا، وشّددت إجراءاتها عىل 
حاجز جبع العسكري، كما أغلقت البوابة 
الحديديـة املقامـة عـىل املدخل الشـمايل 
لبلـدة تقوع، وأغلقـت يف 2023/1/10م، 
املدخلني الرشقي والغربي لقرية حوسان، 

وأعادت فتحهم الحقاً يف اليوم نفسه. 
ومنذ بداية العام، نصبت قوات االحتالل 
191 حاجـزاً فجائيـاً عىل األقـل، اعتقلت 

عليها 10 مواطنني. 

شخائُض املصاوطئ الفطسطغظغئ: تخسغُث املعاجعئ عع السئغُض افظةُع لطةط اقتاقل
 : طاابسات

فلسـطينية  وحـركاٌت  فصائـُل  نعـت 
الشـهيدين عز الدين باسم حمامرة وأمجد 
عدنـان خليليـة، اللذيـن ارتقيـا برصاص 
االحتـالل خـالل العـدوان عـىل بلـدة جبع 
جنوبي جنني، والشاب يزن سامر الجعربي 
مـن اليامـون غربي جنـني، والـذي ارتقى 

ام.  متأثًرا بإصابته قبل أَيـَّ
وأّكــدت الفصائـل رضورة أخذ املبادرة 
واالسـتعداد لخـوض معركـة طويلـة مع 
االحتالل، مشـّددة عىل أّن «تصعيد املقاومة 
هـو السـبيل األنجع للجـم وصـد العدوان 
اإلرسائيـيل يف كافـة مـدن وبلـدات الضفة 

الغربية املحتّلة». 
ة صباح  واغتالت قـوة صهيونيـة َخاصَّ
السبت، شـابني داخل سـيارة يف بلدة جبع 
جنوب جنني شمال الضفة الغربية املحتّلة، 
فيمـا أعلن عن شـهيد ثالث مـن محافظة 
جنني شـمال الضفة الغربيـة املحتّلة، فجر 
السـبت، متأثرا بإصابته برصاص االحتالل 

قبل 12 يوماً. 
وزفـت رسايـا القـدس- كتيبـة جنـني 
الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي 
الشـهيدين البطلـني عرب مكربات مسـاجد 

البلدة. 
وقالت رسايـا القدس-مجموعات جبع: 
«بعـون الله وقوتـه تتمّكن من اسـتهداف 
قوات االحتالل بصليات كثيفة ومتتالية من 
الرصـاص بشـكل مبارش خـالل اقتحامها 

للبلـدة»، وأّكـدت تمسـكها بعهد املقاومة 
انتفاضـة  ومواصلـة  الشـهداء،  ووصايـا 
قـوات  ضـد  املواجهـة  وثـورة  االشـتباك 

االحتالل. 
بدورهـا، زّفت حركة «حماس» شـهداء 
يف  حاشـدة  مشـاركة  إىل  ودعـت  جنـني، 
عـىل  وتأكيـًدا  لدمائهـم  وفـاء  التشـييع 

مواصلة املقاومة الشاملة. 
وقالت «حماس» يف بيـان لها: «إنَّنا وإذ 
نزّف هذه الثلة املباركة من شـهداء شعبنا 
األبـرار يف ضفـة العـّز واإلبـاء، لنشـّد عىل 
أيـادي جماهري شـعبنا ملواصلـة تصّديهم 
لعـدوان االحتـالل وتصعيد االشـتباك معه 

بكل الوسائل». 
وشـّددت الحركـة عـىل: أّن «اسـتمرار 
التـي  اإلجراميّـة  العدوانيّـة  السياسـة 
تنتهجهـا حكومة االحتالل الفاشـية بحّق 
أرضنا وشـعبنا ومقدساتنا لن تمنحها أمنًا 
مزعوًما عىل أرضنا وقدسـنا وأقصانا، ولن 
تفلح يف كـرس إراَدة الصمود واملقاومة لدى 

أبناء شعبنا». 
مـن جهتهـا، زّفـت حركـة «الجهـاد» 
اإلسـالمي يف فلسطني شهداء جنني، وقالت 
يف بيـان لهـا: إّن «عملية االغتيـال لن تنال 
من عزيمة مقاومينا الذين سيثأرون لدماء 
الشـهداء، وليعلم العدّو أّن جريمته سـرتتد 

عليه ناًرا وجحيًمـا، حتى دحره عن أرضنا 
ومقدساتنا». 

وأضافت: «إننا، إذ نعزي عوائل الشهداء، 
وأهلنا يف جنني طليعة املقاومة، ومع شالل 
الدم املتدفق يف ساحات املواجهة، لنؤّكـد أّن 
الجرائم املتصاعدة بحق شعبنا ومقدساتنا 
لـن تمـر دون عقـاب وأن دمـاء الشـهداء 

األطهار ستزيد من صمود مقاومينا». 
مـن جانبهـا، نعـت «الجبهة الشـعبيّة 
حمامـرة  الشـهداء  فلسـطني»  لتحريـر 
وخليلية والجعـربي، مؤّكـدة: أّن «العدوان 
املفتوح عىل شـعبنا مـا كان ليصل إىل هذا 
الحـد الخطري لـوال حالـة العجـز العربيّة 

والدوليّـة والدعـم والحمايـة الكاملة التي 
توّفرها اإلدارة األمريكيّة لالحتالل. 

وشـّددت «الجبهـة الشـعبيّة»: عـىل أّن 
«شـعبنا الذي قّدم منذ بداية العام الجاري 
12 شـهيًدا بينهم 3 أطفال، سـيأخذ زمام 
املبادرة «كما عادته ويواجه هذه الرتسـانة 
العسـكريّة بكل ما أوتي من قّوٍة وإْمَكاناٍت 

متاحة مهما غلت التضحيات». 
لخـوض  االسـتعداد  رضورة  وأّكــدت 
ة بعد  معركٍة طويلة مع هذا االحتالل، َخاصَّ

وصول اليمني الفايش املتطّرف إىل الحكم. 
الفلسـطينية،  «املجاهديـن»  حركـة 
حّملـت االحتـالل تبعـات عمليـة االغتيال، 
ووصفتهـا بالجريمـة الجبانـة الواضحـة 
األركان، مؤّكـدة أّن خيار املقاومة وتصعيد 
املواجهة هو السـبيل األنجع للجم العدوان 
املتواصـل ولقطع اليد التـي تمتد عىل أبناء 

شعبنا ومقاومينا. 
وجـددت الدعـوة لثـوار الضفـة وكافة 
خالياها وكتائبها العسكرية لتسلم املبادرة 
بالـرد عىل جرائم االحتـالل املتكّررة بإعدام 
الشـهداء واغتيال املقاومني بكل الوسـائل 

املتاحة. 
ونعت حركة املقاومة الشـعبيّة شـهداء 
جنـني، مؤّكـدة أّن جرائـم االحتالل لن تمر 

دون عقاب. 
كما شـّددت الحركة عـىل أّن املعركة مع 
العدّو ُمستمّرة، وأّن دماء شهداء شعبنا لن 

تذهب هدًرا. 
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 لـم يعـد خفيـاً حال املـرأة يف 

العالـم الغربي الذي يرفع شـعار 

الديمقراطيـة ومـا تتعـرض لـه 

وفـق مراكـز الرصـد الغربية من 

أشـكاٍل متنوعـة ومختلفـة مـن 

العنـف ضدهـا، مـن الـرضب إىل 

واالغتصاب  الجنـيس  االسـتغالل 

ُوُصــوالً إىل القتـل، َويف املقدمـة 

الداخل األمريكي الذي يرزح تحت 

وباء منترش يتمثل بالعنف ضد النسـاء، َوما يمكن وصفه بكونه 

«كارثة إنسـانية» مركبة، تتعاظم فيها االنتهاكات وتتفاوت بني 

النوع والعرق واللون، َويؤثر التحيز والعنرصية الهيكلية بشـكٍل 

مضاعف عىل النسـاء امللونات، وهو الواقع الذي دفع بأمريكا إىل 

رأس قائمـة الدول األخطر عىل النسـاء من َحيـُث العنف الجنيس 

والتحرش الجنيس واإلكراه عىل ممارسـة الجنس، وذلك بحسـب 

ما نقلت شبكة CBS NEWS األمريكية. 

وليس بخاٍف ما ارتكبتـه أمريكا بحق املرأة اليمنية من جرائَم 

وحشـيٍة وعمديـة وعن سـبق إرصار وترصـد يف املـدن والقرى، 

وبحصيلـٍة تجاوزت نصف املليون امرأة ما بني شـهيدة َوجريحة 

حة مـن عملها؛ بفعل  َونازحـة َومصابة بسـوء التغذية، أَو مرسَّ

العـدوان والحصـار َوتدمـري البنية التحتيـة االقتصاديـة، وأبعد 

من ذلك تمعُن يف اسـتهداِف املرأة املسـلمة من الداخل باإلفسـاد 

األخالقي بكافة أنواع املغريات َوالشعارات الفضفاضة، والتي من 

خاللها تسعى إىل تفكيك أوارص املجتمع واألرسة. 

لقد صار ملحاً اليوم أن تحتمَي املرأُة املسـلمُة من الشـعاراِت 

الزائفـة َومزاعم حقوق املرأة التي تتشـّدُق بهـا الواليات املتحدة 

األمريكية َويرتّدد صداها يف الغرب وأروقِة األمم املتحدة َواملنظمات 

الدوليـة، والهادفـة إىل جعلهـا ُمَجـّرَد بضاعٍة رخيصٍة يف سـوق 

اإلعالنـات َوالدراما َواملالهي َواملقاهي َوالبغي، وعرضًة ملشـاريع 

املتاجرة بها كُمَجـّرد سـلعة اقتصادية لها تاريخ صالحية محّدد 

يف عالم رأسمايل تحكمه النزوات َوالرغبات. 

تربز الحاجُة امللحة يف هذا العرص ملفاعيل دفاعية قوية تتصدى 

ـــة ُعُمـوًما واملـرأة ُخُصوصاً لفسـاد وتضليل  من خاللهـا األُمَّ

األعداء بقوة اإليمان والوعي وتبيني املفاسـد الهدامة ملسـاعيهم 

التي تلحق الرضر البالغ باملجتمع. 

ويف مناسـبة اليوم العاملي للمرأة املسـلمة وذكرى ميالد سيدة 

نسـاء العاملني منطلقاٌت عظمى لحماية املرأة اليمنية واملسـلمة 

ا َوأخالقياً، َوصون كرامتها َوالحفاظ عىل  ُعُمـوًما فكرياً َوثقافيّـٍ

عزتهـا وإنسـانيتها، واالرتقاء إىل أسـمى وأعىل مرتبة إنسـانية 

وإيمانية، كيـف ال َوالُقدوة العظمى فاطمة الزهراء -سـالم الله 

عليها-، أنموذج الطهارة والعفاف وكمال التقى َوالفضيلة َوبوابة 

النجـاة والخـالص واالرتقاء يف سـلم درجـات الكمال اإلنسـاني 

واإليَمـاني؟! 

ق خغاَر إق خغاُر املصاوطئ والصعةق خغاَر إق خغاُر املصاوطئ والصعة
طتمعد المشربغ 

لقد أضاع العدوُّ السـعوديُّ ُكـلَّ الُفَرِص واستنفد ُكـّل 

الوقت وهو يماطُل ويتهرَُّب من تحمل مسؤولية العدوان 

والجرائم املرتكبة بحق الشعب اليمني ومن تنفيذ مطالب 

الحكومة يف صنعاء املمثلة لكل أبناء اليمن ويستخدم ُكـّل 

الوسائل والوساطات إلطالة أمد الوضع الراهن واستمرار 

حالة الال سلم والال حرب لعل أدواته عىل األرض تستطيع 

تحقيق إنجاز لم تحّققها اآللة العسكرية الضخمة وسبع 

سـنوات من العدوان والحصار والتدمري والقتل واإلرهاب 

وكل تلك األوراق القذرة من تجويع ألبناء الشـعب اليمني 

إىل احتجاز السـفن النفطية ونقل للبنـك املركزي وطباعة 

مئات املليارات من الرياالت املزورة لخلق انهيار للعملة والنظام املرصيف 

واالقتصادي وكل تلك األوراق واألحداث التي تم إفشالها بحكمة القيادة 

السياسـية وإراَدة وصمـود وثقة الشـعب اليمني بالقيادة السياسـية 

والعسكرية واالقتصادية. 

إن وقت الحسـاب والعقاب ال شـك سـوف يأتي مهما تهرب وماطل 

النظام السـعودّي، بل إن ُكـّل ما يقوم به مـن أالعيب واحتالل لجنوب 

ورشق الوطن وتحشيد عسكري يف قاعدة العند أَو يف غريها من املناطق 

يزيُد ويرّسُخ لدى القيادة السياسية ولدى ُكـّل أبناء الشعب اليمني بأن 

ال خيار إال خياُر املقاومة والقوة وحمل السـالح من قبل من تأخر وَمن 

كان مرتّدداً ومن كان مشكِّكاً يف حمل السالح وعدالة معركتنا والتوّجـه 

أفراداً وجماعاٍت نحو الجبهـات وميادين العزة والكرامة لتأديب العدّو 

وإجبـاره عىل وقف العدوان وفك الحصـار والخروج من اليمن مهزوماً 

يجر خلفه الذل والخزي والعار والسـقوط يف رش أعماله واستعادة ُكـّل 

ذرة تـراب يمنيـة وإعادة االعتبار للسـيادة الوطنيـة املمرغة يف الرتاب 

بخيانـة وعمالة أُولئـك املرتِزقة الذين خانـوا الله والوطن 

والشعب وباعوا الوطن والنفس بأبخس األثمان. 

لقـد اتضحت الصورة ولم يعد أمـام الجميع من أعذار 

أَو خيـارات، فقد وضعنا العدّو أمام خيارين ال ثالث لهما 

املـوت جوعـاً أَو املوت يف سـاحة املعركـة وأرشف وأكرم 

لنـا أن نمـوَت يف سـاحة املعركة شـهداَء ونحـن نحاول 

تحرير الوطن ونيل الحقوق ويف سـبيل الله وعزة وكرامة 

الوطـن ويف سـبيل لقمة عيش أطفالنا ويف سـبيل الدفاع 

عن أنفسنا ومسـتقبل األجيال القادمة ويف سبيل هزيمة 

العدّو وأخذ ما سلب منا. 

ومن الواضح أن زمَن تحقيق ذلك يلوُح يف األفق ويقرتُب وأن أصواَت 

ة والبنادق سـوف تُسـِكُت ُكـلَّ األصوات  الصواريـخ والطائرات املسـريَّ

واملفاوضـات والوسـاطات وأن القيـادَة تنتظُر فقط نتائَج الوسـاطة 

واملشـاورات التي يقوم بها الوفـُد الُعماني الذي يبـذل جهوداً كبرية يف 

إقنـاع قيادة التحالـف لتلبيـة مطاِلِب صنعاَء اإلنسـانية واملسـتحقة 

والوصول إىل املطلب األهم وهو إنهاء العدوان والحصار. 

مـع أن الجميع بات مؤمناً ولديه قناعة بـأن العدّو ال يعرف إال مبدأَ 

القوة، لكن القيادة السياسـية تحرتُم ما يقوُم به األشـقاُء يف سـلطنة 

ُعمـان وهـي حريصـٌة عىل وصـول اإلخوة يف سـلطنة ُعمـان حكومًة 

وشـعباً إىل مـا وصلنـا إليه مـن قناعاٍت بعـدم جدية تحالـف العدوان 

بالسـالم ووقـف العدوان كما هـي حريصة عىل عدِم إهـدار أية فرصة 

لحقـِن الدماء وتجنيِب الوطن ودوِل تحالف العدوان ما ال تتمناه وما ال 

ـَة أمام الله والناس.  ُره وإقامة الُحّج تتصوَّ


