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الصائط بأسمال رئغج «اقصاخادغئ السطغا» لطمئسعث افطمغ: الصائط بأسمال رئغج «اقصاخادغئ السطغا» لطمئسعث افطمغ: 

طسالةئ العضع اقصاخادي عغ طثخض التض السغاجغطسالةئ العضع اقصاخادي عغ طثخض التض السغاجغ
تثاسغات الاخسغث اقخغر جاآبر سطى جععد السقمتثاسغات الاخسغث اقخغر جاآبر سطى جععد السقم

تمســــك أممــــي- غربي بالتصــــورات المعرقلــــة للســــالم   فــــي جلســــة مجلــــس األمــــن
جـــــادا     اآلخــــــــر  الـــــطـــــرف  يــــكــــن  لـــــم  إذا  يــــنــــفــــد  قـــــد  جـــــاداالــــصــــبــــر  اآلخــــــــر  الـــــطـــــرف  يــــكــــن  لـــــم  إذا  يــــنــــفــــد  قـــــد  الــــصــــبــــر  الـــــــرزامـــــــي:  الـــــــرزامـــــــي: الــــــلــــــواء  الــــــلــــــواء 
الــــحــــرب نــــهــــايــــة  تــــبــــدأ  أن  ونـــــأمـــــل  الـــيـــمـــنـــيـــيـــن  لــــكــــل  ســــالمــــا  الــــحــــربنــــريــــد  نــــهــــايــــة  تــــبــــدأ  أن  ونـــــأمـــــل  الـــيـــمـــنـــيـــيـــن  لــــكــــل  ســــالمــــا  نــــريــــد  الـــــعـــــجـــــري: الـــــعـــــجـــــري: 



«الوهباين» و «بن حبتور» لصحيفة املسرية:«الوهباين» و «بن حبتور» لصحيفة املسرية:
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(1570)
أخبار 

خقل لصائه المئسعث افطمغ إلى الغمظ

شغ إتخائغئ جثغثة لمرضج الاساطض طع افلشام بحأن ضتاغا السام المظخرم 2022:

طتاشُر الئظك غتّثُر طظ تخسغِث الترب اقصاخادغئ وغطالُإ باةمغِث صرار الظصث الثولغ طظح املرتِجصئ 300 ططغعن دوقر

طثّطفاُت السثوان تعدي بتغاة 244 حعغثًا وتعصع 490 جرغتًا غالئغاعط طظ أبظاء التثغثة

خظساُء تآّضـث أن تخسغَث الترب اقصاخادغئ غسّضر أجعاء السقم وغفاصط طساظاة الحسإ الغمظغ

 : خظساء
اللجنـة  رئيـس  بأعمـال  القائـُم  شـّدد 
االقتصاديـة العليـا محافـظ البنـك املركزي 
اليمنـي هاشـم إسـماعيل عـيل أن معالجَة 
الوضـع االقتصادي هي املدخـُل الرئيُس ألي 
َحـلٍّ سـيايس، وأن التأخـريَ يف إيجاد الحلول 
سـيعّقد األمـور ويلقـي بِظالله عـىل باقي 

املِلفات. 
وقال عيل خالل لقائه يوم أمس باملبعوث 
األممـي إىل اليمـن هانـس غرندنـربغ إنه 
يجب أن تكون املقاربات والحلول منطلقة 
من قاعـدة حقوق الشـعب اليمني وليس 
تحقيَق مكاسَب سياسية ألي طرف، الفتاً 
إىل أنه يجُب أن يكـوَن تقييُم األمم املتحدة 
منصفـاً  اليمـن  يف  االقتصـادي  للوضـع 
وعـادالً، إليجاِد حلـوٍل تحّقـق طموحاِت 
الشـعب وتخفـف معاناته امُلسـتمّرة منذ 

ثمانية أعوام. 
وحـذر مـن تداعيـات التصعيـد األخـري 

لـدول العدوان ومرتِزقتها؛ كون ذلك سـيؤثر 
بشـكل مبارش عىل أية محادثات جادة للحل 
السـيايس، مبينًا أن دوَل العدوان ومرتِزقتها 
يف  تصعيـد  أيَّ  أن  اعتقـدوا  إذَا  مخطئـون 
الجانب االقتصادي سيوهن من عزم الشعب 
اليمنـي، وأن تصعيد الحـرب االقتصادية لن 
يحّقـَق للعـدوان ومرتِزقتـه أيَة أهـداف، بل 

سيؤدي إىل نتائَج عكسية. 
وأَشـاَر محافظ البنك املركـزي اليمني إىل 
قراِر منع تداول الُعملـة املزيفة، مؤّكـداً أنه 
جاَء لحماية القوة الرشائية للمواطنني، كما 
أشـار إىل أن قـراَر منع نهب الثـروة الوطنية 
اتُخذ لحماية وصون مقدرات الشـعب وفقاً 

للدستور والقانون. 
وواصل بقوله: «مطالبنا ليست سياسيًة، 
بل تتبنّـى مطالَب الشـعب متمثلـًة برصف 
املرتبات وإنهاء الحصار وفتح مطار صنعاء 
أمام املواطنني؛ باعتبارها حقوقاً إنسانيًة ال 
يجـُب أن توضَع للمسـاومة»، موضًحا أنهم 
يتابعـون باهتمـاٍم كبرٍي النقاشـات الجيدة 

التي تمت خـالل الفرتة املاضية، وأن صنعاَء 
مسـتعدٌة للعمل مع املبعوث األممي، إليجاد 
مقاربـات وحلـول تخفـف معاناة الشـعب 
ـن الوضـع اإلنسـاني يف ُكـّل  اليمني وتحسُّ

املحافظات، بدون تمييز». 
وأعـرب عـن خيبـِة أمِلـه مـن موافقـِة 
صنـدوق النقـد الـدويل عـىل منـِح وحـدات 

السـحب لحكومـة املرتِزقـة، والبالغة 300 
مليـون دوالر، ُمشـرياً إىل أن منـَح حكومـة 
املرتِزقـة َحـقَّ التـرصف بوحـداِت السـحب 
ـة يمثل دخوالً لألمـم املتحدة يف خط  الَخاصَّ
التصعيـد االقتصـادي؛ باعتبـار الصنـدوق 
إحدى مؤّسسـاتها، ويُعدُّ إخالالً بسياسـات 

ونُُظِم الصندوق. 

وقال: إن ُمِيضَّ الصندوق يف منح املرتِزقة 
وحـدات السـحب سـيؤثر عـىل عالقاته مع 
البنك املركزي يف صنعاء، وإن وحدات السحب 
ة َحقٌّ من حقوق الشعب، وناتجٌة عن  الَخاصَّ
اشـرتاكات سـابقة دفعتها اليمن، وال يجوُز 
ُف بهـا إال بما يخدم الشـعب اليمني،  الترصُّ
منوًِّهـا إىل أن االنحياز من قبل صندوق النقد 
الدويل يعترب مشاركة رصيحة يف نهب حقوق 
الشـعب اليمني ويف تمويـل العدوان والحرب 

عىل اليمن. 
ودعـا القائُم بأعمال اللجنـة االقتصادية 
الُعليـا إىل تجميِد قراِر منح وحدات السـحب 
ـة لحكومـة املرتِزقـة، للحفـاظ عىل  الَخاصَّ
حقوق الشـعب، موضًحـا أنه ومنـذُ توقيِع 
مذكـرة التفاُهـم بشـأن الخـزاِن صافـر يف 
نة بـ 18 شهراً لم نشهد  مارس املايض واملزمَّ
تقدُّمـاً عـىل أرض الواقـع، ولم تقـدم األمم 
املتحـدة أيـة توضيحـات ألسـباب التأخري، 
مطاِلباً برتجمة أية نقاشـات إىل واقع عميل 

ملموٍس بأرسع وقت.

 : التثغثة
كشـف املرَكُز التنفيـذي للتعامل مـع األلغام، 
أمـس الثالثـاء، عـن إحصائيـة جديـدة لضحايا 
مخلفات تحالـف العدوان من القنابـل العنقودية 

واأللغام خالل العام املنرصم 2022. 
ويف التقرير السنوي الذي أطلقه مركز التعامل 
مـع األلغام، أمـس الثالثـاء، بالتنسـيق مع فرع 
املجلس األعىل إلدارة وتنسـيق الشـؤون اإلنسانية 
والتعـاون الـدويل بمحافظـة الحديـدة، أَشـاَرت 
اإلحصـاءات التفصيليـة إىل أن ضحايـا مخلفات 
العـدوان مـن األلغـام والقنابـل العنقودية خالل 
و490  شـهيداً  بلـغ 244  املنـرصم 2022  العـام 
جريحـاً، بينهم أطفال ونسـاء، وذلـك يف عدد من 

املحافظات اليمنية غالبيتهم من أبناء الحديدة. 
وكشـف التقريـر عـن استشـهاد وإصابة 64 
امرأة، واستشـهاد 54 طفـالً وإصابة 177 آخرين 
جـراء مخلفات العـدوان يف املحافظـات، مبينًا أن 
محافظـة الحديـدة سـجلت أكرب عـدد يف ضحايا 
مخلفـات العدوان بسـقوط 137 شـهيداً أغلبهم 
أطفـال و218 جريحـاً، موضًحا أنه تم اكتشـاف 

وجمع 20 ألفاً و252 قطعـة من األلغام والقنابل 

العنقوديـة ومخلفات الحرب يف عـدة محافظات، 

وإتـالف 500 جسـم حربـي دفعـة واحـدة، وكذا 

تنفيذ عمليتَي إتالف ملخلفـات العدوان بمحافظة 

الحديدة. 

وأَفـاد التقريـر الذي اسـتعرضه مديـر املركز 

التنفيـذي للتعامل مع األلغـام العميد عيل صفرة، 

باإلنجـازات التي تم تحقيقهـا بمحافظة الحديدة 

خـالل الفـرتة املاضية واملتمثلة يف مسـح وتطهري 

أكثـر مـن ثالثـة ماليني مـرت مربـع مـن األلغام 

والقنابـل العنقوديـة، الفتاً إىل أن الفـرق امليدانية 
للمركـز نفذت أكرب عملية إتالف ألكثر من تسـعة 
آالف و700 قطعة شـملت ألغاماً وقنابل عنقودية 
ومخلفات أُخرى تـم جمعها ونزعها من مديريتي 

الحايل والحوك بمحافظة الحديدة. 
وتطرق العميد صفرة إىل التحديات والصعوبات 
التـي تواجه املركـز التنفيذي بمحافظـة الحديدة 
واملتمثلة بعدم توفر اإلْمَكانيات واألجهزة واملعدات 
الحديثـة لكشـف األلغـام والقنابـل العنقوديـة، 
مؤّكــداً حاجة املركز لهذه األجهـزة واملعدات كي 
يسـتطيع القيام بواجبه اإلنساني يف تطهري كافة 
املناطـق واملواقع من األلغـام والقنابل العنقودية 

التي خلفها العدوان باملحافظة. 
وطالـب مدير املركـز التنفيذي، األمـم املتحدة 
واملنظمـات الدوليـة برسعـة الوفـاء بالتزاماتها 
ووعودها بتوفـري اإلْمَكانيات واألجهـزة واملعدات 
الكاشفة عن األلغام والقنابل العنقودية التي تعد 

من صميم واجباتها اإلنسانية. 
مـن جانبـه أشـاد وكيـل محافظـة الحديـدة 
لشـئون الخدمـات محمد حلييص، بجهـود املركز 
التنفيذي للتعامل مع األلغام يف تطهري املناطق من 

األلغـام والقنابل العنقودية التـي خلفها العدوان 
بمعظم مديريات املحافظة رغـم الصعوبات التي 

تواجه املركز. 
وأّكـد حلييص أن األلغام والقنابل العنقودية، 
ا ألبناء محافظـة الحديدة،  تمثـل تحدياً حقيقيّـٍ
والتي سـقط عىل إثرهـا املئات مـن األبرياء بني 
شـهيد وجريح، ما يستدعي توفري الدعم للمركز 
التنفيـذي للتعامـل مـع األلغـام للقيـام بدوره 
يف التعامـل مـع هذه املخلفـات الخطـرة، داعياً 
األمم املتحـدة وكافة املنظمـات الدولية العاملة 
باملحافظـة إىل االضطالع بمسـؤولياتها ودورها 
اإلنساني تجاه مخلفات العدوان التي تهّدد حياة 
األبرياء.  واستعرض التقرير نشاط التوعية الذي 
نفذه املركز يف املحافظات، مبينًا أن فرق التوعية 
عملـت عـىل إيصـال التوعيـة بمخاطـر األلغام 
والقنابـل العنقودية ومخلفات الحرب لعدد 503 
آالف و953 مسـتفيداً من جميع فئات املجتمع، 
الفتـاً إىل أن األرقـام التي تم عرضها تشـمل 15 
محافظـة هـي: البيضـاء -الجـوف -الحديـدة 
-الضالـع -املحويت -تعز -حّجـة -ذمار - ريمة 

-صعدة -صنعاء -عمران -لحج -مأرب -إب. 

 : خاص
أّكـد أعضاُء املجلس السيايس األعىل، ورئيس حكومة 
اإلنقـاذ الوطني، أن اإلجـراءاِت العدائيَة االقتصادية التي 
تنفذُهـا حكومـة املرتِزقـة، تهـدُف إىل تصعيد سياسـة 
التجويع، وإنهاك الشـعب اليمني، يف حني تأتي يف سـياق 
البحث عن ُسـبٍُل أُخرى لإلثراء غري املرشوع عىل حساب 
معانـاة املواطنني اليمنيني بشـكل العـام، واملواطنني يف 

املناطق واملحافظات الجنوبية املحتّلة بوجه خاص. 
وّرصح عضو املجلس السيايس األعىل جابر الوهباني، 
معلِّقـاً عـىل قرار حكومـة املرتِزقـة برفع سـعر الدوالر 
الجمركي يف ظل احتضان صنعاء لجهود سـالم تهدف إىل 

التخفيف من معاناة الشعب اليمني. 
وقـال الوهبانـي: «إننا يف هذه األيّام نعيش شـئياً من 
التفاؤل يف ظل أجواء الحوار والتواصل؛ ِمن أجل انفراجه 
للمشـكلة اليمنية والقضية اليمنية، والسـري نحو إنهاء 

العـدوان والحـرب ورفع الحصـار، َوإذَا بالطـرف اآلخر 
ما يسـمى بمجلس القيـادة الذي يسـعى إىل تعكري هذه 
األجـواء وصفو هذه املرحلة بإصـدار قرارات تعنى برفع 
التعرفة الجمركية بنسبة 50 %، مما هو َحـاليٍّا موجود، 
ليصبـح 200 % عـىل ما كان سـابًقا وهذا يثقـُل كاهَل 

املواطنني من أبناء الشعب اليمني يف ُكـّل مكان». 
ولفت الوهباني إىل أن قراراِت املرتِزقِة يف ظل استمرار 
الحصـار والحرب االقتصادية تسـتغل الظروف املحيطة 

باليمن واليمنيني. 
ونّوه عضُو السـيايس األعىل الوهبانـي إىل أن تصعيَد 
الحـرب االقتصادية وتضييـَق الخناق عـىل اليمنيني من 
خالل هذه القرارات، تعترب عوامَل لعرقلة جهود السـالم 
والحيلولـة دون املـيض قدمـاً إلنهاء العـدوان والحصار 
والقضاء عىل معاناة الشـعب اليمنـي الذي يكابدها منذ 

ثماني سنوات. 
ويف ختـام ترصيحه خاطب الوهباني مرتِزقة العدوان 
بقوله: «عليهم أن يراجعوا أنفسـهم وكفى بهذا الشعب 

عدواناً وقتالً وظلماً وحصاراً وتجويعاً». 
 

ُض الاثاسغاِت الضاربغئ  السثوُّ غاتمَّ
بتص الحسإ

إىل ذلـك، أّكـد رئيُس حكومة اإلنقـاذ الوطني الدكتور 
عبدالعزيز صالح بن حبتور، أن قراراِت املرتِزقِة يف سياق 
إثقال كاهل املواطنني، تأتي لتضاف إىل السجل اإلجرامي 
املـيلء باالسـتغالل الـيسء لظـروف الشـعب ومعاناته 

اإلنسانية. 
وقال ابن حبتور يف ترصيحات له: إنه «بطبيعة الحال 
حكومة االرتزاق والعمالء يصدرون سلسلة من القرارات، 
والهدف هو تحميل املواطن مسـاوئ ومضار إضافية إىل 

جانب املعاناة اإلنسانية الكبرية التي يكابدها». 
وأوضـح ابن حبتـور أن مرتِزقة العدوان رفعوا سـعر 
الـدوالر الجمركـي إىل ثالثـة أضعـاف عمـا كان عليه يف 
السـابق، محذِّراً من التداعيـات الكارثية املرتتبة عىل هذا 

القـرار.  وتابع ابُن حبتـور حديثه بالقول: «هـذا القراُر 
ينعكُس بشكل سـلبي عىل ُكـلِّ أسعار السـلع الغذائية، 
وبالتايل فهم يحّملـون املواطَن اليمني يف ُكـّل اليمن هذه 

املضار الضخمة والكبرية». 
وأّكـد أن حكومَة اإلنقاذ الوطني أدانت هذا القرار منذ 
صـدوره، ُمضيفـاً «هذا القرار عمل غـري أخالقي، وعمل 
غري وطني، وال هو أَيْـضاً اقتصادي، سـوى أنهم يريدون 
أن يتمصلحـوا يف هـذه املبالغ املضافة إىل فوق األسـعار 

التي يتحملها املواطن اليمني البسيط». 
وتأتـي هذه الترصيحات يف سـياق اسـتمرار الغضب 
الشعبي والرسـمي الكبري املنّدد بإرصار مرتِزقة العدوان 
عىل تشـديد الحـرب االقتصاديـة بحق الشـعب اليمني؛ 
بغـرض إركاعـه يف مسـتنقع املعاناة وإشـغاله بالبحث 
عـن البقـاء للعيـش دون االلتفـات ملخّططـات العدوان 
وتَحّركاته املشبوهة يف سبيل نهب الثروات وبسط النفوذ 
ومصـادرة حقوق اليمـن واليمنيني املرشوعـة، وتحويل 

البالد إىل ثكناٍت عسكرية لصالح الغرب. 

الععئاظــغ: الصــرار غخّســث التــرب اقصاخادغــئ ضــث السحــإ وغسضــر أجعاء الســقم 
ا وق إدارغًا بصثر طا عع أَداة لثظص الغمظغغظ وإرضاسعط بــظ تئاــعر: رشع الثوقر الةمرضغ لغج إجراء اصاخادغًّ

سخاباُت الاصطع اإلجراطغئ تعاخض ظعإ أرواح وطماطضات املساشرغظ سطى خط أبني
 : طاابسات

كشـف عدٌد مـن املواطنني، أمـس الثالثاء، اسـتمرار جرائم 
التقطـع للمسـافرين مـن قبل العصابات وامليليشـيا املسـلحة 

املنفلتة عىل امتداد الخط الرئييس بأبني املحتّلة. 
وأّكــد املواطنـان عمار أحمـد عبده مهيوب وشـقيقه آدم، 
تعرضهمـا للتقطـع يف خط أبني –شـبوة، أثناء سـفرهما من 
محافظـة شـبوة باتّجـاه محافظـة إب، الفتَـنِي إىل أن عصابة 
مسـلحة تتمركـز يف منطقة املحفـد بمحافظة أبـني اعرتضوا 

طريقهما قبل أن يقوموا بإنزالهم من السـيارة وبنهب ُكـّل ما 
بحوزتهـم من املبالغ املالية وجواالتهم وبطائقهم الشـخصية، 
مشـريين إىل أنهم حاولوا املقاومَة ومنَع امليليشـيا املسلحة من 
أخذ السـيارة فتم إطالق الرصاص عليهم، ما أَدَّى إىل إصابة آدم 
بطلقـة يف الركبـة، وإصابة الشـقيق اآلخر عمار بــ 3 طلقات 

يف الرجـل و2 يف البطـن، َحيُث ال يـزال يف العنايـة املركزة حتى 
اللحظة. 

وتعكـُس هذه الجرائـم حالَة االنفالت األمني غري املسـبوقة 
التي تشـهُدها املحافظـاُت الجنوبيُة املحتّلة، وسـَط اسـتمرار 

التوتر والتصعيد بني أدوات ومرتِزقة تحالف العدوان. 
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 : خاص
عىل الرغم مـن تصاعد املـؤرشات اإليجابية 
للجهـود املبذولـة؛ ِمـن أجـل معالجـة امللـف 
اإلنسـاني والتهيئة لعملية السـالم الشامل، لم 
يكـن املوقُف األممي املعَلُن عىل لسـان املبعوث 
األممـي يف إحاطتـه األخـرية إىل مجلـس األمن 
اً بحدوث تغيـري كبري يف توّجــه الرعاة  مبـرشِّ
الدوليني للعدوان، إذ تضمنت اإلحاطة مغالطات 
عديـدة وإشـارات إىل ُعَقـٍد وعوائـَق جديدة قد 
تعرقل التقدم أَو تشـجع العدّو عىل املراوغة يف 
املراحـل القادمة، لكن ذلـك ال ينفي أن صنعاء 
قد نجحت بشـكل واضح يف تثبيت موقفها عىل 
الطاولة وإجبار العـدّو عىل بدء التعاطي معه، 
وهذا النجاُح يحُكُم عىل أية مؤامرات أَو أالعيب 
يبيِّتها العدّو بالفشِل مسبًقا؛ ألَنَّ صنعاَء ال زال 
بإْمَكانهـا تثبيُت املزيِد من املعـادالت وتضييق 

 . خيارات العدّو بشكٍل أكربَ
 

جطئغٌئ ُطسامّرٌة طظ جاظإ افطط 
املاتثة ورساة السثوان 

مـن  غروندبـرغ  قّدمهـا  التـي  اإلحاطـُة 
العاصمـِة صنعـاَء، قبـل مغادرتـه، تناولـت 
موضوَع التهدئة بنفس األُسـلُـوب السـطحي 
غـري املحايد الذي تكّرر يف العديد من اإلحاطات 
السـابقة، َحيُث عمـد املبعوث إىل اسـتعراض 
الرحـالت الجويـة املحـدودة التي تم السـماح 
بتشغيلها خالل الفرتة املاضية، وسفن الوقود 
التي دخلت بصعوبة بالغة؛ باعتبارها إنجازاٍت 
كبـريًة، متجاهـالً حقيقـة أن هـذه الرحـالت 
والسـفن القليلة لم تغري شـيئاً يذكر من واقع 
الحصـار اإلجرامي املفـروض عـىل البلد، وأن 
إنهاء القيود املفروضة عىل السفر وعىل وصول 
البضائع والسلع حق طبيعي وإنساني للشعب 
اليمني وليس «تنازًال» سياسيٍّا من جانب دول 

العدوان. 
هذا التناُوُل أوضـح أن األمَم املتحدة لم ترَق 
بعُد إىل املستوى املطلوب من الجدية والحيادية 
التي يتطلبها دور «الوسـيط»، وهو أَيْـضاً ما 
أّكــده غروندبرغ عندما وجه الشـكر للنظام 
السـعودّي عـىل مـا أسـماه بـ»جهـود َحــّل 
النـزاع»، فالسـعوديّة ال يمكنها أن تكون، ولم 

تكن أبداً، وسـيطَة َحـلٍّ يف اليمن؛ ألَنَّها الطرف 
الذي يتصدر واجهة تحالـف العدوان، وبالتايل 
َفـإنَّ األمم املتحدة كما يبدو ال زالت متمسكًة 
بتصور «الحرب األهليـة» الذي يعترب أحَد أبرز 

العوائق أمام السالم الفعيل!
حديُث غروندبرغ عن مسـألة التفاوض بني 
اً عىل اسـتمرار  اليمنيـني كان هو أَيْـضاً مؤرشِّ
تبنـي األمم املتحدة لهذا التصـور املغلوط؛ ألَنَّ 
هـذا الحديـث يمثل قفـزاً عىل طبيعة املشـهد 
الراهـن وأولويـة إنهـاء العـدوان والحصـار 

والتدخالت الخارجية. 
ومـن ضمن املؤرشات السـلبية التي احتوت 
عليها إحاطـُة غروندبرغ حديثُـه عن صعوبِة 
الفصل بـني القضايا املطروحة عـىل الطاولة، 
والـذي بـدا وكأنـه محاولـٌة لرشعنـة موقف 
تحالـف العـدوان ورعاتـه الدوليـني الرافض 
لعزل امللف اإلنسـاني عـن امللفات اإلنسـانية 
والعسـكرية، األمر الذي يعترب هـو أَيْـضاً من 
العوائق الكربى أمام أي تقدم يف مسار السالم. 
وقد عزز املبعوث األممي هذا املؤرش بحديثه 
عـن رضورة «تجزئة» الحلول والـرؤى، األمر 
ُل ِغطاًء للمماطلـة والتهرُّب من  الـذي قد يَُمثـِّ
فيمـا يتعلَُّق  االلتزامـات العاجلـة وُخُصوصاً 

باملِلف اإلنساني الذي ال يحتمُل التأخري. 
هـذه السـلبيُة يف إحاطـة املبعـوث األممي 
مثّلت دليـالً عىل أن الحلفـاء والرعاة الدوليني 

لـدول العدوان مـا زالوا غري مسـتعدين للدفع 
نحو عملية سالم فعلية تنهي الحرَب وتضمن 
الحقـوَق، وهـو أَيْـضاً مـا ترجمتـه بوضوٍح 
مواقُف وكلماُت مندوبي دول العدوان ورعاتها 

خالل جلسة مجلس األمن. 
وقد عّلق مندوُب روسـيا عـىل ذلك قائالً إنه 
«ال يبدو أن الغربيني يريدون تسـويًة شـاملًة 
وطويلَة األمـد يف اليمن، ولكنهم يريدون فقط 
ضمـاَن تصديـر النفـط اليمنـي إىل األسـواق 

العاملية، وهو نهٌج انتهازي ضارٌّ بالسالم». 
ة تعطي انطباعاً بأن  هذه املواقُف غريُ املبرشِّ
السـالَم ما زال بعيًدا، لكن هذا ال يلغي إيجابيَة 
املـؤرشات الجديـدة التي بـرزت خـالل األيّام 
املاضية مع زيارة الوفد الُعماني إىل صنعاء وما 
رافقهـا وأعقبها من تَحـّركات، فـ»اضطراُر» 
دول العدوان ورعاتها إىل البحث عن حلوٍل ولو 
بشـكل أويل يظل أمًرا جيًِّدا حتـى وإن كانوا ال 
يمتلكـون الرغبـَة الحقيقية يف السـالم؛ ألَنَّهم 
يعلمـون أن هـذه الرغبَة سـتؤدي إىل مخاطَر 
ُكـربى، وبالنسـبة لصنعـاء َفــإنَّ املهـم هو 
انتزاُع حقوق الشعب اليمني سواٌء أكانت دول 

العدوان ورعاتها راضني أَو مجربين. 
 

الطةظُئ السسضرغئ تتّثر طظ سعاصِإ 
سثم الةثغئ 

يف مقابـِل الترصيحـات السـلبية للمبعوث 

األممي وممثيل دول العدوان ورعاتها يف مجلس 
األمن، سـمع املستشـاُر العسـكري للمبعوث 
األممي من اللجنة العسـكرية واألمنية املعنية 
حاسـمًة  تأكيـداٍت  الثالثـاء،  باملفاوضـات، 
وواضحة عىل عدم القبول باسـتمرار املراَوغة 

والتعاطي السلبي مع متطلبات السالم. 
ونقلـت وكالـُة سـبأ الرسـمية عـن رئيس 
اللجنـة اللواء الركـن يحيى عبد اللـه الرزامي 
رضورِة  عـىل  األممـي  للمسـؤول  تأكيـَده 
إنهـاِء خروقات العدوان امُلسـتمّرة منذ انتهاء 
الُهــدنة، وتشـديده عىل «حق الشعب اليمني 
يف االستفادة من ثروته وخرياته ورضورة دفع 

املرتبات ورفع الحصار». 
َوأََضـاَف الرزامـي أن «الجيَش اليمني قادٌر 
عىل انتـزاع هذه الحقوق بالقـوة إذَا لم يحّكم 
الطـرُف اآلخـُر العقـَل، ويتعاطـى بجدية مع 

جهود السالم».
ه الرزامي إىل أن «صربَ القيـادة اليمنية  ونبـَّ
قد ينَفــُد يف ظل املماطلة واالسـتهتار الدويل، 
وبالتايل ال بُـدَّ من إظهار النوايا الجادة بالدفع 
بعملية السالم وإجبار دول العدوان عىل إيقاِف 
عدوانهـا وخروقاتها وفتـح الطرقات واملعابر 
والبـدء الفعـيل بمعاجلـة املِلفـات اإلنسـانية 

بشكل عاجل». 
هذه التأكيداُت هي رسـائُل إضافيٌة واضحة 
تفيد بأن إيجابية صنعاء وانفتاحها عىل جهود 
السالم ليست فرصًة مقدمة للعدو لكي يتهرب 
مـن التزاماته ويعيـد ترتيَب أوراقـه، وبالتايل 
َفـإنَّ قـراءَة موقف صنعاء بشـكل خاطئ قد 

يُعيُد األموَر مرًة أُخرى إىل نقطة الصفر. 
وهـذه الرسـائُل تُعيـُد ضبـَط املشـهد عىل 
إيقاع املعادلة الوطنية الثابتة للسـالم والحرب 
والتي ينطلق منها موقـُف صنعاء التفاويض، 
وخالصُة هذه املعادلة هي أن الضمانة الوحيدة 
لتجنـب التصعيـد والرضبات العابـرة للحدود 
هي تنفيذ كافة متطلبات السـالم العادل بدءاً 
من إنهـاِء الحرب والحصار واالحتالل ُوُصـوالً 
إىل تعويـض األرضار، وبالتايل َفـإنَّ ُكـلَّ الحيل 
واألالعيـب التـي مـا زال يحتفُظ بهـا تحالُف 
العدوان ورعاتُـه لن تقيَِّد خيـاراِت صنعاء إذَا 
لم تتم تلبيُة مطاِلِب الشـعِب اليمني بالشـكل 

املطلوب. 

تقارير

الضــرة شـغ ططـسإ الـســثو

 : خاص
أّكـد عضُو الوفد الوطني املفاوض، عبد امللك 
العجـري، أن الوفَد يبذُُل جهـوداً كبريًة للتوصل 
إىل سـالم شـامل يحّقُق مصالَح الشعب اليمني 
بأكملـه، آمالً أن يحمَل هذا العام بشـائَر نهاية 

العدوان اإلجرامي عىل اليمن. 
وكتب العجري عىل حسابه يف تويرت: «بنفس 
عزيمتنا يف الحرب نجتهد يف البحث عن السـالم 

وبتضحياتـه  اليمنـي  بالشـعب  يليـق  الـذي 
وبسالته، سالم لكل اليمن ولكل اليمنيني وليس 

لفئة أَو حزب أَو طائفة أَو منطقة».
ين وعىل رأسـهم  وأضاف: «مـع جهود الخريِّ
األشـقاء يف سـلطنة ُعمان نرجو الله أن يكوَن 
هذا العاُم بدايَة النهاية لهذه الحرب العدوانية». 
وكان رئيُس الوفد الوطني محمد عبد السالم 
قد أّكـد أن الوسـاطَة الُعمانية أجرت نقاشـاٍت 
«جـادًة وإيجابيًة» يف زيارتها األخـرية لصنعاَء 

حوَل ترتيباِت معالجة املِلف اإلنساني والتمهيد 
للسالم الشامل. 

وقال الرئيس املشـاط إن الوفَد الُعمانيَّ حمل 
«أفـكاراً إيجابية» حوَل تنفيذ مطالب الشـعب 
اليمني ويف مقدمتها رصف املرتبات من إيرادات 
النفـط والغـاز ورفـع الحصـار عـن املطارات 

واملوانئ وفتح الطرقات وتبادل األرسى. 
وتعتـرب هذه املـرة األوىل التي تـربز فيها مثُل 

هذه املؤرشات اإليجابية منذُ انتهاء الُهــدنة. 

الطــعاء الرزاطــغ لمساحــار المئسعث: الخئــر صث غظفــث إَذا لط غضظ الطــرُف اآلخر جادًا 
ثــًئ باظتغــاز واضــح لــثول الســثوان ورساتــه غروظثبــرغ غصــثم إتاذــًئ ُأخــرى طفثَّ
طمبطع الثول الراسغئ السثوان شغ طةطج افطظ غضحــفعن اظجَسـاَجعا طظ طآحرات التض 

ٌك أطمغ-غربغ بالمعاصش المسرصطئ لطسقم: ٌك أطمغ-غربغ بالمعاصش المسرصطئ لطسقم:تمسُّ تمسُّ

السةري: ظةاعث طظ أجض تتصغص جقم لضض الغمظغني 
وظأطض أن تئثَأ ظعاغُئ السثوان
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إخابُئ طعاذظني ابظني بةروح 
طافاوتئ إبر صخش طثشسغ 
جسعدّي سطى حثا التثودغئ

 : خسثة
واصـل جيـُش العدّو السـعودّي املجـرم، أمس الثالثـاء، جرائَمـه اليومية بحق 
املواطنـني املدنيني يف املديريـات الحدودية بمحافظة صعدة، وذلـك بعد أقلَّ من 24 
سـاعة عىل جريمة مماثلة طالت عدداً من املهاجرين األفارقة، وذلك جراء استمرار 
القصف الهسـتريي العشـوائي بالقذائف املدفعية والصاروخية عىل املناطق اآلهلة 

بالسكان. 
ويف جديد الجرائم، أفاد مصدر محيل بمحافظة صعدة لصحيفة املسـرية، أمس 
الثالثاء، بإصابة مواطنني اثنني بجروح متفاوتة، وذلك إثر قصف مدفعي سـعودّي 

طال مديرية شدا الحدودية. 
بـدوره بـنّي مصـدر طبـي للصحيفـة، أن الجريحـني وصـال، عـرص أمس إىل 
مستشـفى الطلح العام بعد إصابتهما بشـظايا قذائف مدفعية سعوديّة يف مديرية 

شدا الحدودية. 
وأَشـاَر املصدر إىل أن هذه الجريمة تأتي بعد سـاعات أَيْـضاً من إصابة خمسة 
مهاجرين أفارقة بقصف مدفعي سـعودّي اسـتهدف منطقـة الرقو بمديرية منبه 

الحدودية. 
ولفت إىل أن هذه الجرائم تُرتكب من قبل الجيش السـعودّي بشـكل يومي وعىل 
مدار الساعة ويروح ضحيتها العرشات من الضحايا من املدنيني عىل مرأى ومسمع 

األمم املتحدة.

رئغُج الدرائإ غعّجُه 
طعظفغه بسثم الظجول املغثاظغ 

إىل خشار املضطفني
 : خظساء

وّجـه رئيُس مصلحـة الرضائب عبدالجبـار أحمد محمد، مكاتـب الرضائب يف 
العاصمـة صنعـاء واملحافظـات باالمتناع عن النـزول امليداني إىل صغـار املكلفني 

املعفيني من الرضائب. 
وقـال رئيُس املصلحة املعني حديثاً يف ترصيـح، أمس: إن صغار املكلفني مالكي 
املنشـآت الصغـرية واألصغر معفيني مـن الرضائب بموجب القانون رقم 8 لسـنة 

2020م وعىل ضوئه تمنح لهم شهادات اإلعفاء الرضيبي مجاناً. 
وأَشـاَر إىل أن رشيحة صغار املكلفني املشـمولني باإلعفاء تعـد الرشيحة األكرب 
مـن جمهور املكلفـني مـن البسـطاء وذوي الدخل املحـدود، وتحتاج للمسـاعدة 
والدعم والتشـجيع نتيجة الظروف الصعبة الناجمـة عن العدوان والحصار امتثاالً 
لتوجيهـات قائد الثورة واملجلس السـيايس األعـىل وحكومة اإلنقـاذ الوطني بهذا 

الخصوص. 
وأّكـد رئيس مصلحة الرضائب، أن منَع النزول امليداني ملوظف الرضائب ملتابعة 
صغار املكلفني لتقديم إقراراتهم جاء بعد تلقي املصلحة شـكاوى من قبل عدٍد من 
صغـار املكلفني لتعرضهم للمضايقـات من موظفي الرضائب وهو ما يتسـبب يف 

عرقلتهم يف كسب الرزق. 
ولفت إىل أن ترك مسؤولية تقديم اإلقرار من قبل صغار املكلفني أنفسهم سواء 
إىل اإلدارة الرضيبية أَو الربيد من شـأنه يعزز من ثقتهم باإلدارة الرضيبية، ُمشـرياً 
إىل أن هـذا اإلجـراء يأتـي ترجمة لتوجيهات فخامة املشـري الركن مهدي املشـاط، 

رئيس املجلس السيايس األعىل واللجنة االقتصادية العليا. 
وينـص القانـون رقـم 8 لسـنة 2020م عىل منـح اإلعفاءات ملكلفي املنشـآت 
الصغـرية واألصغر، الذين ال يتجاوز رقم أعمالهم السـنوي وإجمايل قيمة مبيعاته 
السـنوية أَو إجمايل إيراداته السـنوية 20 مليون ريال، وكذا صغار مكلفي رضيبة 
ريـع العقارات الذين ال يتجاوز مقدار ريع عقاراتهم املؤّجرة شـهرياً مبلغ 50 ألف 

ريال. 

وزارة حآون املشرتبني تثغظ طصاَض 
طشرتب غمظغ سطى غثي سخابئ 

طسطتئ يف السسعدّغئ
 : خظساء

عّربت وزارة شئون املغرتبني يف حكومة اإلنقاذ الوطني عن ادانتها، أمس الثالثاء، 
ملقتل املغرتب اليمني خالد عيل السـمني، عىل أيدي عصابة مسـلحة سعوديّة خالل 

عملية سطو عىل متجره يف العاصمة الرياض. 
ويف الوقـت الذي أدانـت فيه وزارة املغرتبـني، مواقف مجلس األمـن الدويل التي 
توفـر الغطـاء الرتكاب السـعوديّة جرائمهـا بحق املدنيـني، َفـإنَّهـا تطالب األمم 
املتحدة واملنظمات الدولية املعنية بحقوق اإلنسان، القيام بدورها تجاه االنتهاكات 
والجرائـم الال إنسـانية التي يمارسـها النظام السـعودّي ضد املقيمـني واملغرتبني 

اليمنيني، وإحالة مرتكبيها إىل املحاكمة العادلة. 
وكان املغرتُب اليمني خالد عيل السمني من أبناء مديرية حزم العدين بمحافظه 
إب، قد قتل بدم بارد بعد إطالق النار عليه من قبل أربعة مسـلحني سـعودينّي أثناء 
السطو عىل محله التجاري ونهب أمواله ورسقة كافة محتويات متجرة يف الرياض 

قبل يومني. 

السفري خربي: الظزام السربغ شصث الئعخطئ طع شطسطني 
وغري طساشَرب تفرغطه بسعرغا والغمظ

 : طاابسات
أّكــد السـفريُ عبداللـه صربي، سـفري بالدنا لدى 
الجمهوريـة العربيـة السـورية، أن املنطقـة العربية 
لـن تتعاىف إال إذَا أعاد النظام العربي الرسـمي تعريف 
معنـى األمـن القومـي العربي وعـىل رأسـه العداوة 
مـع الكيان الصهيونـي، ُمشـرياً إىل أن النظام العربي 
الرسمي فقد البوصلة مع فلسطني ولم يكن مستغرباً 

أن يفرط األعراب بسوريا ويعتدون عىل اليمن. 
جاء ذلك خالل مشـاركته، أمـس الثالثاء، يف ندوة 
فكريـة ُعقـدت بمكتب األسـد يف العاصمة السـورية 
دمشـق بعنوان «املرشوع الصهيـو أمريكي والرصاع 
الـدويل عـىل املمـرات املائية –بـاب املنـدب نموذجاً»، 
والتـي نظمتهـا اللجنـة الشـعبيّة العربية السـورية 
لدعم الشعب الفلسـطيني ومؤّسسة القدس الدولية، 
بالتعاون مع الفصائل الفلسطينية املقاومة بحضور 

شخصيات سياسية وثقافية وإعالمية. 
الحـرب  أن  كلمتـه  يف  صـربي  السـفري  وأوضـح 
العدوانيـة التـي ُشـنت عـىل الشـعب اليمنـي، هـي 
بصمـات  َحيـُث  االسـتعمارية،  للحقبـة  اسـتمراراً 
بريطانيا يف املايض والحارض هي نفسها، والسيناريو 
الذي يشـهده اليمن هو ذاته الذي تتعرض له سوريا، 

ة ما يتعلق بتنفيذ املرشوع الصهيو أمريكي.  َخاصَّ
من جانبه أشـار مدير مؤّسسة القدس الدولية يف 
سورية الدكتور خلف املفتاح، إىل املحاوالت التي تبذلها 
دول الغرب للسـيطرة عىل املمرات املائية ذات الطابع 
الجيواسـرتاتيجي كمضيـق هرمـز وقناة السـويس 
وباب املنـدب، داعيـاً إىل التنبه للذرائع التـي تفتعلها 
الجماعـات  بـزرع  ووكالؤهـا  االسـتعمارية  الـدوُل 
اإلجراميـة يف املناطق الغنية بالثـروات أَو املتحكمة يف 

املواقع االسرتاتيجية ومنها املمرات املائية. 
بدوره، تطرق املحلل السـيايس التونيس الدكتور 
توفيـق املدينـي، إىل أهميّـة املوقع الـذي يتمتع به 
مضيق باب املندب بوصفه أحد أهم املمرات البحرية 
يف العالـم، يوفر للقوى اإلقليميـة والدولية إْمَكانية 
الوصـول إىل البحـر األبيـض املتوسـط واملحيطات 
املطلـة عليـه، ما دفـع الغـرب للتواجد العسـكري 
يف املنطقـة وبسـط النفـوذ عليهـا بشـتى الطرق 

والوسائل. 
ولفـت الدكتور املدينـي إىل دور االحتالل اإلماراتي 
يف خدمـة الكيـان الصهيونـي وأمريـكا، وتجـىل ذلك 
مـن خـالل التطبيـع الرسـمي والعلنـي مـع الكيان 
الصهيونـي، والحرب عىل اليمن واحتـالل باب املندب 
وعدن وسـقطرى والعمل عىل تقسـيم وتمزيق اليمن 

والعبث بجغرافيته السياسية. 
يف السـياق لفـت الكاتـب والباحـث الفلسـطيني 
الدكتـور إبراهيـم عبـد الكريم، يف ورقـة عمل حملت 
عنـوان «الحسـابات اإلرسائيلية الراهنة بشـأن باب 
املنـدب»، إىل محـاوالت الكيـان الصهيونـي البحـث 
عن موطـئ قدم يف البحـر األحمر إلنعـاش االقتصاد 
اإلرسائييل، مبينًـا أن واردات وصـادرات دولة الكيان 
مـن خالل باب املندب بلغت عرشين مليار دوالر خالل 
العـام 2021، منوًِّها بالقوة العسـكرية اليمنية التي 
تتطور باسـتمرار وتشـكل هاجسـاً َكبرياً إلرسائيل، 
كما هو واضـح يف التقارير والصحـف العربية ذاتها، 
مؤّكــداً عـىل رضورة التصـدي للكيـان الصهيونـي 
ــة العربية  وإفشـال مخّططاته التي تهّدد وجود األُمَّ

برمتها. 

املرتجق السغسغ غعاخض إعاظئ املظاثإ العذظغ وجط 
دسعات واجسئ ملتاجئاه وإصالاه

 : طاابسات
اسـتنكر املئاُت من الناشـطني اليمنيني يف الداخل 
والخارج، ما يتعرض له املنتخب الوطني، من إهانات 
وإساَءات متكّررة عىل يد املرتِزق أحمد العييس، رئيس 
ما يسـمى اتّحاد كرة القدم يف حكومة الفنادق، وأحد 

هوامري نهب النفط الخام وتهريبه للخارج. 
ودعـا الناشـطون يف مختلـف مواقـع التواصـل 
االجتماعي، أمس الثالثاء، إىل محاسبة وإقالة املرتِزق 
أحمد العييس جراء اإلهانات التي يتعرض لها منتخب 
اليمـن، يف الوقت الذي يقـوم بنهب ورسقـة امليزانية 

املخصصة لالتّحاد من قبل حكومة الفساد. 

وقد أثارت صورٌة لبعثة املنتخب اليمني العائد من 
بطولـة كأس الخليـج 25 تم تناقلها، أمـس الثالثاء، 
موجـة غضب شـعبي عـارم، إثـر وصـول البعثة إىل 
مدينـة عدن املحتّلة، َحيُث يظهـر يف الصورة عدٌد من 
العبـي املنتخـب الوطني وهم يتفاوضون مع سـائق 
باص أجرة لنقلهم من مطار عدن إىل مكان آخر، األمر 
الذي دفع آالف اليمنيني إىل إطالق التسـاؤالت بشـأن 
مصري الحافالت املخصصة للمنتخب الوطني َوأَيْـضاً 
امليزانية الضخمة التي يحصـل عليها املرتِزق العييس 

واتّحاده. 
وكانـت مواقُع التواصـل االجتماعي قد اشـتعلت 
غضبـاً قبَل أسـبوع بعد ظهـور أحد العبـي املنتخب 

اليمنـي وهـو ينتـزع «كسـارته» من سـاقه قبل أن 
يقدمهـا لزميلـه اآلخر أثناء دخولـه إىل أرضية املعلب 
وخروج األول أثناء مباراة اليمن والسعوديّة يف افتتاح 
بطولـة كأس الخليـج 25 املقامـة يف مدينـة البرصة 
العراقيـة، َحيـُث وصـف الناشـطون اليمنيـون ذلك 
بالفضيحة املخزية التي سببها املرتِزق العييس رئيس 
اتّحـاد كرة القدم بعـد أن عجز يف توفري مسـتلزمات 
املنتخب الوطني، ما دفع املغرتبني اليمنيني يف الخارج 
إىل إطـالق حملـة تربع عاجلـة للمنتخـب، باإلضافة 
إىل تـربع أحد التجـار العراقيـني بكافة املسـتلزمات 
الرياضيـة الرضوريـة لالعبني اليمنيني املشـاركني يف 

البطولة. 

طغطغحغا الثائظ ذارق سفاش تساعلغ سطى أراضغ 
املعاذظني بالصعة يف املثاء

 : طاابسات
شـهدت مدينة املخاء السـاحلية، أمس اشتباكاٍت 
عنيفـًة بـني مواطنني وبني ميليشـيا الخائـن طارق 
عفاش، بعـد محاوالت األخرية االسـتيالء بالقوة عىل 

أرايض األهايل يف املديرية التابعة ملحافظة تعز. 
وأَفـادت مصـادر محليـة بأن ميليشـيا مسـلحة 
تابعـة للخائن طـارق عفاش، اقتحمـت قطع أراٍض 
مملوكة ملجموعـة من املواطنـني يف منطقة «عقيال» 
عزلة الجمعة، وسـط مدينة املخـاء، وذلك يف محاولة 
للسطو عليها واالستيالء عليها بالقوة، إال أن أصحاب 
تلك األرايض تصدوا للميليشـيا وتبادلـوا معها إطالق 

النريان للدفاع عن أراضيهم. 
وأوضحـت املصـادر أن االشـتباكات العنيفة التي 
اندلعت بني مالك األرايض ومرتِزقة االحتالل اإلماراتي 
يف الساحل الغربي، أسفرت عن سقوط ثالثة قتىل من 
الطرفـني، مؤّكـدة أن ميليشـيا الخائن طارق عفاش 
تواصـل نهـب األرايض وممتلـكات املواطنـني بـدون 
وجـه حق، طالـت مناطق شاسـعة يف مدينـة املخاء 

الساحلية. 

لثى طحارضاه شغ ظثوة بسظعان «الخراع الثولغ سطى الممرات المائغئ باب المظثب أظمعذجًا»:
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طاذا غسظغ رشُع الثوقر الةمرضغ طظ صئض طرتجصئ السثوان؟ 
وضغش جغآّبر سطى افجسار؟

خئراء اصاخادغعن لـ «المسغرة»: الصراُر جغاجٌئ سثائغئ وتخسغث ضث الحسإ الغمظغ

 :  طظخعر الئضالغ 
تشهُد األسـواُق اليمنية حالًة من الرتقب والهلع 
مـن قبـل املواطنـني يرافقهـا حالـة مـن الركـود 
واالحتكار لبعض السلع بعد إقدام مرتِزقة العدوان 
األمريكي السـعودّي عىل رفع الدوالر الجمركي عىل 
السـلع املسـتوردة من 500 ريال إىل 750 رياالً، أي 

بنسبة 50 %. 
مليـون  نحـو 19  َفــإنَّ  التقديـراِت  وبحسـِب 
يمنـي أي أكثر من 60 % من السـكان يعانون من 
انعـدام األمن الغذائي الحاد منذ ما قبل رفع الدوالر 
الجمركـي وتشـديد الحصـار ورفع وتـرية الحرب 

االقتصادية من قبل دول العدوان وأدواته. 
تداعيـاُت قـرار رفع الـدوالر الجمركـي من قبل 
مرتِزقة العدوان لن تكون عىل البضائع املسـتوردة 
من الخارج إىل املناطق واملحافظات الحرة فحسب، 
بـل سـتمتد تداعياتهـا إىل املحافظـات واملناطـق 
املحتّلـة أَيْـضـاً، يف محاولـة لتجويع الشـعب أكثر 
وأكثـر، ومحاولـة النيـل مـن صمـوده، يف صورة 
تعكس إجرام وقبح مرتِزقة ال يهمهم قوت شعبهم 
ومعاناته بقدر ما تهمهـم الزيادة يف أرصدتهم من 

قوت الشعب. 
ويف هـذا الشـأن يقـول عميـد كليـة التجـارة 
واالقتصاد بجامعة صنعاء الدكتور مشعل الريفي: 
إن من أهم دالالت قرار رفع سعر الدوالر الجمركي 
عىل السـلع املسـتوردة من قبل الحكومـة املوالية 
لتحالـف العدوان، هـو أن هذه الحكومـة ضعيفة 
َوال ينظـر إليهـا التحالف إال باعتبارهـا أَداًة طيعة 
لتمريـر مخّططاتـه َوإمالءاتـه َوال يحتـاج لدفـع 
املال َوال املعونات لكسـب والئها َوال يهمه استمرار 
أَو اتسـاع قاعدتها الشـعبيّة، بل يفـرض عليها أن 
تنفـذ مخّططاتـه َوأن تمـول هذا الـدور من قوت 
الشـعب اليمنـي َودخله القومـي، فعندما تقلصت 
محاوالتهـم يف تمويل دورها املشـبوه -هي وبقية 
الفصائـل التابعة للتحالف- من خالل رسقة النفط 
اليمنـي، بفضـل مواجهة الطـريان املسـريَّ التابع 
لجيشـنا اليمنـي، كان لزامـاً عليهـا أن تذهـب إىل 
وسـيلة تمويلية أُخرى داخليـة َوال تكلف التحالف 
أية أعباء مالية رغم أنها تؤدي دوراً يخدمه َويحّقق 

مصالحه َومطامعه يف اليمن. 
ويتابـع الريفـي يف ترصيـٍح خـاص لصحيفـة 
«املسـرية» من هنا يكوُن هذا القراُر خياراً للتمويل 
الذاتـي للحكومـة التابعة للتحالـف، وهكذا ينجح 
االحتالل األمريكي السعودّي ومن معهم يف صناعة 
نـوع حديث مـن العمالـة الرخيصة غـري املكلفة، 
يمكـن وصفهـا بأنهـا عمالـة بتمويـل ذاتي عىل 

حساب قوت شعبها َوأمنهم الغذائي َوالصحي. 
ويلفـت الدكتور الريفي إىل أن «ُحّجـة اسـتثناء 
السـلع األََساسـية مـن القـرار هي حّجــة واهية 
َوالهـدف منها تمريـر القرار بأقل قـدر ممكن من 
السـخط الشـعبي، إذَا أن اليمـن يسـتورد مختلف 
السلع االستهالكية أََساسية وَغري أََساسية» معتربًا 
اسـتثناء سـلة محدودة من قائمة املستوردات من 
الرفـع الجمركي هـو كذر الرماد عـىل العيون َولن 
يحـول دون موجـة جديدة مـن التضخم الشـامل 
َوالعـام، َوالذي يتسـبب يف تآكل مـا تبقى من قدرة 
ا وَغري  رشائيـة منخفضـة لدخول محـدودة ِجــدٍّ
منتظمـة َوال تكفـي لحـد الكفـاف لغالبيـة األرس 
اليمنية التي تصارع الفقر َوالحرمان يف ظل سـنني 

الحرب َوالحصار الطوال. 
 

سصاٌب جثغٌث لطحسإ
بدوره يؤّكـد الخبري االقتصادي األُسـتاذ رشـيد 
الحداد، أنه لم يكن هناك أية ذريعة لفرض مرتِزقة 
العدوان األمريكي السـعودّي حزمـة من العقوبات 
االقتصادية عىل الشـعب اليمنـي، وال هي تندرج يف 
ة وأن الوضع املايل  ما يسـمى «باإلصالحات» َخاصَّ
لحكومة املرتِزقة لم يكن سـيئاً بـل حّققت فائضاً 
ا يف اإليرادات خالل العام املايض 2022م،  كبـري ِجـدٍّ
وبلغت وفقاً ملا يدعـى «وزير ماليتها» 3.2 ترليون 
ريـال، وهـذا يؤّكــد بـأن معـدل اإليـرادات يف تلك 
ا، باإلضافة إىل أنه لم  املحافظات املحتّلة كبـري ِجـدٍّ
يكن هناك أي عجز مايل يستدعي قيام تلك الحكومة 
بالتوّجــه نحـو فـرض عقوبـات اقتصاديـة عىل 
الشعب اليمن، كرفع سعر رصف الدوالر الجمركي، 
وكذلك رفع رضيبة الدخل التي تم رفعها من قبلهم 
عىل الواردات بنسـبة بلغت ما بني (-200 300 %) 
-بحسـب الحداد- وهذا يضاعف معانـاة اليمنيني 
ة وأن معظم السـلع التجاريـة التي ملا منعت  َخاصَّ
مـن الدخول إىل مينـاء الحديدة تدخل عـرب املوانئ 
املحتّلة بشكل قرصي من قبل تحالف العدوان الذي 
يمنع دخول سـفن الحاويـات التجارية منذ مطلع 

العام 2017م حتى اآلن إىل ميناء الحديدة. 
خـاص  ترصيـح  يف  الحـداد  الخبـري  ويضيـف 
لصحيفـة «املسـرية» أن هذه العقوبـات اتخذت يف 
ظل جهـود دولية وإقليمية للدفع بعملية السـالم، 
التي تعترب الخطوة األوىل إلحالل السالم عرب امللفات 
اإلنسـانية ورصف رواتب املوظفني وفق كشوفات 
2014م، معتـربًا أن هـذا االدِّعاء من قبـل مرتِزقة 
العدوان بأنها عجزت لتقـوم برفع املوارد عرب هذه 
الحزمة العقابية عىل الشعب اليمني، تهرب مسبق 

من تلـك الحكومة التي لم تِف بأيـة التزامات، وأن 
خطابهـا اإلعالمي وتضليلهـا للرأي العـام العاملي 
واملحيل بأنها لم تسـتطع دفع مرتبـات املوظفني، 
ُمَجـّرد خديعة للتغطية عىل ما تقوم به من فسـاد 
ومعاقبة الشـعب بحزمة إجـراءات غري قانونية يف 
ظـل التدهور املعييش وتراجع سـعر رصف العملة 
وعـدم رصف مرتبات موظفي الدولـة حتى يف تلك 

املحافظات واملناطق املحتّلة. 
ويقول الحـداد: «إن دخَل أَداة العـدوان تصُل إىل 
20 تريلون ريال إضافًة إىل محاولة مرتِزقة العدوان 
إلخفـاء الكثـري من جرائم الفسـاد، فقامـوا بهذه 
اإلجراءات ولم يقوموا بأية إجراءات تقشـفية ضد 
أنفسهم»، يف الوقت الذي يقول فيه «أمجد باجليد» 
وكيل مـا يسـمى بوزير املرتـِزق املـايل املتواجد يف 
الريـاض ويقوم بـرصف 40 مليون دوالر شـهرياً 
عـىل مـا يسـمى بكبـار موظفـي املرتِزقـة يف تلك 
الـدول العربيـة فهذه تسـاوي نصف مليـار دوالر 
سـنوياً وهذا املبلـغ يكفي لرصف نصـف مرتبات 
موظفـي الدولـة وفقـاً لكشـوفات عـام 2014م، 
وليتخيل املواطن أن -5 8 آالف موظف من املرتِزقة 
يسـتحوذون عـىل حقوق أكثـر من نصـف مليون 
موظـف يمني ويقومـون بنهب العمـالت الصعبة 
وإخراجهـا من اليمن، وهذا يسـبب تدهور سـعر 
الـرصف للعمـالت املحليـة حـني تسـتمر عمليـة 
االسـتنزاف املمنهجة وعملية السـحب الكبري التي 
تتعـرض لهـا العملـة الصعبـة يف تلـك املحافظات 
باإلضافـة إىل مـا يقوم بـه مسـؤولو املرتِزقة من 
تهريب مبالغ كبرية من العمالت كشفت السلطات 
املرصية محاولـة تهريبها عـرب مطاراتها كانت يف 
حقائـب مسـؤولني موالـني لتحالف العـدوان عىل 
اليمن ويحملون جوازات دبلوماسـية، وأقل عملية 
تهريب تبلغ ما بـني مليون إىل مليونَي دوالر، وهذه 
يؤّكـد أن مرتِزقة العدوان يعملون عىل بناء الثروات 
ا لهم يف الخارج عىل حسـاب  بأرصـدة كبرية ِجــدٍّ

معاناة أبناء الشعب اليمني. 
وعـن اآلثـار َوالتداعيات لهـذا القرار يف عيشـة 
ومعانـة املواطنـني يف املحافظـات املحتّلـة يقـول 
الخداد: «تزيد من تدهور الوضع اإلنسـاني بشـكل 
عـام نتيجـة لرتاجع سـعر العملة ونتيجـة لزيادة 
أسـعار املـواد الغذائيـة وبقية السـلع األََساسـية 
املسـتوردة، هـذا مـن جانـب ومـن جانـب آخـر 
كلما ارتفع معدل سـعر املواد والسـلع األََساسـية 
والكمالية كلما تراجعت القدرة الرشائية للمواطن، 
َوإذَا كان راتـب املوظف يف تلك املناطق 60 ألف ريال 
فهي تسـاوي 60 دوالراً فقط، وما يدل عىل أن هذه 
القـرارات انتهازية وإجرامية هـو غياب الخدمات 

للمواطـن يف تلـك املناطـق مـا يعـرب عـن أن هذه 
عصابـة إجرامية بـكل ما للكلمة مـن معنى، ولها 
طابٌع سيايس يعكُس مسـتوى غباء تلك الحكومة 
وإجرامهـا وتوحشـها التـي تحول أي ظـرف وأي 
موقـف للحصول عـىل املزيد مـن املكاسـب املالية 

ورفع أرصدتهم يف الخارج». 
ويف املحافظـات واملناطـق الحرة يقـوُل الحداد: 
«بَسـبِب منع دول العدوان لدخول سفن الحاويات 
إىل ميناء الحديدة فسيكون آثار وتداعيات قرار رفع 
سـعر الدوالر الجمركي طفيفة، ولهذا ندعو اإلخوة 
يف القطاع الخـاص واملعنيني يف الجانب االقتصادي 
أن يتخذوا قـرارات بتوجيه القطاع الخاص اليمني 
بتحويل مسار سـفن الحاويات التجارية، أَو طلب 
الجهات املصـدرة بإيصال تلك الشـحنات إىل ميناء 
الحديـدة، والشـعب اليمـن إىل جانبهـم، وسـوف 
ا، من ناحية  يحصلون عـىل امتيَـازات كبرية ِجــدٍّ
تكلفـة النقـل البحـري التي تصل مـن جيبوتي إىل 
مينـاء عدن قرابـة 5000 دوالر لـكل حاوية بطول 
20 قدمـاً، بينمـا تصل تكلفتها مـن (-500 600) 
دوالر للحاويـة مـن جيبوتـي إىل مينـاء الحديـدة، 
وكذلـك عمليـة النقل الربي التي يتـم ابتزاز التاجر 
ا من قبل مليشيات املرتِزقة  فيها بشـكل كبري ِجـدٍّ
يف املحفظـات املحتّلـة تصـل إىل ماليـني الريـاالت 
وتستغرق عرشات األيّام للنقل إليصال الحاوية من 
عدن إىل صنعاء، فيما تستغرق قرابة 72 ساعة من 

الحديدة إىل صنعاء ومختلف املحافظات الحرة». 
ويؤّكـد الحداد بأنـه يف حال تم فك الحصار عىل 
ميناء الحديدة أَو تغيري وجهة السـفن التجارية إىل 
الحديدة َفـإنَّ أسـعار ُكـّل السلع واملنتجات سوف 
ة وأن معظم  تنخفض بنسـبة تصل إىل 30 % َخاصَّ
االرتفاعات للسـلع يف السوق ناتجٌة لتكاليف النقل 
البحـري والـربي، ودفع اإلتاوات التـي تُفَرُض عىل 
التاجـر الذي يقوم بعكسـها وإضافتها إىل التكلفة 
اإلجماليـة للسـلعة بعـد وصولهـا إىل املخـازن يف 

صنعاء ومختلف املحافظات. 
ويضيـف الحـداد أن زيـادَة الـدوالر الجمركـي 
سياسـٌة عدائيٌة وإحدى وسائل الحرب االقتصادية 
املستخدمة ضد الشـعب اليمني، وأن أنجع الحلول 
يف هـذا الصـدد تتمثل بنقـل سـفن الحاويات عرب 
مينـاء الحديدة، ُمشـرياً إىل أن فرتة مـا قبل حصار 
مينـاء الحديـدة كان تجـار املحافظـات الجنوبية 
يفضلون اسـترياد بضائعهـم عرب مينـاء الحديدة 
عـن اسـتريادها عـرب املوانـئ املحتّلة بمليشـيات 
ا عليهم، وكان التاجر يف  تفرض إتاوات كبرية ِجــدٍّ
حرضمـوت يرفض نقَل بضائعـه عرب ميناء املكال، 

أَو ميناء عدن ويأتي بها عرب ميناء الحديدة. 
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المسغرة| د. طتمث الئتغخغ*

قال اللُه تعاىل: «َوَلَقْد أرسلنَا ُموَىس ِبآيَاِتنَا أَْن أَْخِرْج 
َقْوَمَك ِمـَن الظُّلَُماِت إىل النُّوِر َوذَكِّْرُهْم ِبأَيَّاِم اللَِّه إِنَّ 

ِيف ذَِلَك َآليَاٍت ِلُكلِّ َصبَّاٍر َشُكوٍر» إبراهيم(٥).
ـام لله، مطلوٌب  اآليـُة الكريمُة تتحدَُّث عن أَيـَّ

التذكري بها، وإحياء أمرها، وهذه األيّام ال بُـدَّ 
وأنها ذات شـأن عظيم من َحيُث نسـبتها إىل 
اللـه، وإّال فـكل األيّام كما هـو ُكـّل الوجود 
لله وينتسب إليه إيجاداً وإمَداداً.. ومن هذه 
ام مولـد األنبياء العظام -صلوات  األيّام أَيـَّ
اللـه عليهم- الذين جـاؤوا إلخراج البرشية 
من ظلمات الرشك والجهل إىل أنوار التوحيد 
والعلـم والعدل، وقـد حفل القـرآن العظيم 
بذكـرى هـؤالء العظـام، ليلفـت االنتباه إىل 

دورهم ورسالتهم يف هذه الحياة.. 
ومن الشـخصيات العظيمة التـي أَدَّت دوراً 

مركزياً يف حياة اإلسـالم واملسلمني تأتي السيدة 
فاطمة الزهراء (ع) يف املقدمة؛ ألَنَّها:

١- واحـدة مـن الخمسـة الذيـن أذهب اللـه عنهم 
الرجس وطّهرهم تطهرياً، وهم أصحاب الكساء.. 

«... إِنََّمـا يُِريُد اللَُّه ِليُذِْهَب َعنُْكُم الرِّْجَس أهل اْلبَيِْت 
َرُكْم تَْطِهريًا» األحزاب ٣٣ َويَُطهِّ

٢- وهي سيدة نساء أهل الجنة، وسيدة نساء هذه 
ــة، وسـيدة نسـاء العاملني، كما ثبت يف الروايات  األُمَّ

الصحيحة. 
٣- وهـي موافقة للحق يف ُكـّل شـئونها بدليل قول 

رسول الله (صىل الله عليه وآله وسلم):
 (إن الله يغضب لغضب فاطمة، ويرىض لرضاها). 
وألنها كذلك وكانت (جامعة الفضائل) اتخذ اإلمام 
الخمينـي (قـدس رسه) من يوم مولدهـا يوماً عامليٍّا 
للمرأة، لتكون عنواناً لكل القيم والدالالت التي تمثلها 
املـرأة يف الحياة، ولكل الكمـاالت التي تمثلها حركتها 
يف خط الرسالة، ولتكون األنموذج التي أعطت يف ُكـّل 

املجاالت واألطر واألدوار اإلنسانية املثىل.. 
لقـد تنّزل القرآن عىل الناس وهم يف الدرك األسـفل 
ـة فيما يتعلق  من مراتـب القوامـة واالعتقاد وَخاصَّ
بمسـألة املرأة، وكان مـن وظائف القـرآن التعليمية 
واألخالقية، اسـتعادة التوازن للحياة االجتماعية من 
خـالل تصحيـح املفاهيم التي رسـمتها ورسـختها 
املجتمعـات (الذكوريـة) عن املـرأة، وإعـادة إنزالها 
املنزلة التي تسـتحقها والتي هيأها الله لها عىل ثالثة 

مستويات:
 

املساعى افول: طساعى الثطصئ
َحيُث قـال تعاىل: «يَا أَيَُّهـا النَّاُس اتَُّقـوا َربَُّكُم الَِّذي 
َخَلَقُكـْم ِمـْن نَْفٍس َواِحـَدٍة َوَخَلَق ِمنَْهـا َزْوَجَها َوبَثَّ 

ِمنُْهَما ِرَجاًال َكثرياً َوِنَساًء...» النساء١.
فأصـل الخلقة يف الرجل واملرأة واحـد، َوإذَا الحظنا 
بعـض الفروقـات العضويـة، َفـإنَّمـا هـي فروقات 
وظيفية ال عالقة لها بالتفاضل أَو التمايز، وبمجموع 
هـذه الفروقات تتحّقـق الوحدة العضويـة للمخلوق 
اآلدمـي، وبدونها يحدث الخلـل والقصور عن أداء ما 

هو مرسوم لهذا الكائن.. 
 

املساعى الباظغ: طساعى الّثور
ا اْكتََسبُوا َوِللنَِّساِء  قال تعاىل: «... ِللرَِّجاِل نَِصيٌب ِممَّ
ـا اْكتََسـبَْن َواْسـأَلُوا اللَّـَه ِمـْن َفْضِلِه..»  نَِصيـٌب ِممَّ

النساء٣٢. 

وقال 
 : نه . سبحا . . »

ِمثْـُل  لَِّذي َوَلُهـنَّ  َعَليِْهـنَّ ا
ِباْلَمْعُروِف...» البقرة ٢٢٨.

وقال سـبحانه: «َمْن َعِمَل َصاِلًحـا ِمْن ذََكٍر أَو أُنْثَى 
َُّه َحيَاًة َطيِّبًَة..» النحل٩٧. َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَلنُْحِييَن

وهنـا نجد الحديث عن دور الرجل واملرأة عىل َحــّد 
سواء يف الحقوق والواجبات. 

 
املساعى البالث: طساعى املسآولغئ 

الساطئ:
قال تعاىل: «َواْلُمْؤِمنُـوَن َواْلُمْؤِمنَاُت بَْعُضُهْم أولياء 
بَْعـٍض يَأُْمـُروَن ِباْلَمْعـُروِف َويَنَْهـْوَن َعـِن اْلُمنَكـِر 
ـالََة َويُْؤتُـوَن الـزََّكاَة َويُِطيُعـوَن الّلَه  َويُِقيُمـوَن الصَّ
َوَرُسـوَلُه أُولئك َسـرَيَْحُمُهُم الّلُه إِنَّ الّلَه َعِزيٌز َحِكيٌم» 

التوبة٧١.
وقال تعاىل: «إِنَّ اْلُمْسـِلِمنَي َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِننَي 
اِدِقـنَي  َوالصَّ َواْلَقاِنتَـاِت  َواْلَقاِنِتـنَي  َواْلُمْؤِمنَـاِت 
َواْلَخاِشـِعنَي  اِبـَراِت  َوالصَّ اِبِريـَن  َوالصَّ اِدَقـاِت  َوالصَّ
اِئِمنَي  َوالصَّ َقاِت  َواْلُمتََصدِّ ِقنَي  َواْلُمتََصدِّ َواْلَخاِشـَعاِت 
َواْلَحاِفَظـاِت  ُفُروَجُهـْم  َواْلَحاِفِظـنَي  اِئَمـاِت  َوالصَّ
َوالذَّاِكِريـَن اللََّه َكثرياً َوالذَّاِكَراِت أََعـدَّ اللَُّه َلُهْم َمْغِفَرًة 
َوأَْجًرا َعِظيًمـا، َوَما َكاَن ِلُمْؤِمـٍن َوَال ُمْؤِمنٍَة إذَا َقَىض 
اللَُّه َوَرُسـولُُه أَْمًرا أَْن يَُكـوَن َلُهُم اْلِخرَيَُة ِمـْن أَْمِرِهْم 
َوَمـْن يَْعـِص اللََّه َوَرُسـوَلُه َفَقـْد َضلَّ َضـَالًال مبينًا» 

األحزاب٣٥-٣٦.
وقال تعاىل: «َفاْستََجاَب َلُهْم َربُُّهْم أَنِّي َال أُِضيُع َعَمَل 
َعاِمٍل ِمنُْكْم ِمْن ذََكٍر أَو أُنْثَى بَْعُضُكْم ِمْن بَْعٍض...» آل 

عمران١٩٥.
وبناًء عىل فهم األوائل من املسـلمني السابقني لكل 
هذه املستويات رأينا نماذج راقية للمرأة املسلمة التي 
وقفـت جنبـاً إىل جنب مـع الرجل يف تحّمل الرسـالة 

وأعبائها والقيام بمسؤولياتها. 
فكانت أم املؤمنني خديجة -سـالم الله عليها- أول 
املؤمنـني، ومـن اللحظـة األوىل للبعثة وقفـت يف ذات 
الخنـدق الذي وقف فيه رسـول الله (صـىل الله عليه 
وآله وسـلم) ومعها التلميذ األول ملدرسـة الوحي عيل 
بن أبـي طالب (عليه السـالم) ويف هذا يقول رسـول 

اللـه (صـىل الله عليه وآله وسـلم) ُمشـرياً إىل موقف 
خديجة (ع): (ما نفعني مال قط مثل ما نفعني مال 
خديجة) ويؤّكـد عىل منزلتها التي لم تبلغها أي من 
نسـائه، وراّداً عىل بعضهّن: (ما أبدلني الله خرياً 
منهـا، آمنت بي حني كفر بي الناس، وصدقتني 
حني كذبني النـاس، وأرشكتني يف مالها حني 
حرمني النـاس، ورزقنـي الله منهـا الولد 

وحرمني ولد غريها). 
ولكي نستطيع استيعاب هذا املقام، ومن 
ثم تقبل املقام الذي بلغته السيدة الزهراء 
(ع) مـن بعد، كان ال بّد من تهيئة نفوس 
النـاس، وتوسـعة مداركهـم، وتصحيح 
نظرتهم للمرأة، وذلك من خالل ذلك الكم 
الهائل مـن التعـّرض إىل ذكرها يف أقدس 
كتـاب، بـل يف الكتاب األوحـد الذي تصح 

نسبته إىل السماء. 
لقـد مّهـد القـرآن العظيـم يف قصصـه، 
وأخبـاره عـن املاضني مـن النسـاء، ليصل 
بتدرجـه املعهود إىل محطـة التغيري يف مفاهيم 
اإلنسـانة،  املـرأة  عنـد  البرشيـة  املجتمعـات 
وكثّــف الحديث عنها إليجاد وعـي جديد، وتوازن 
يف العالقـات االجتماعية، وتعاطي القرآن مع املرأة يف 

مجمل أطوار نشأتها.. 
فتحـّدث عـن الفتاة املـوءودة منكراً عـىل املجتمع 
هذا السـلوك: «َوإذَا اْلَمْوُءوَدُة ُسِئَلْت، ِبأَيِّ ذَنٍْب ُقِتَلْت» 

التكوير ٨-٩.
ذلك أن حق الحياة من الحقوق التي كفلها اإلسالم، 

وليست ُمَجـّرد الحياة وإنما الحياة الكريمة.. 
وتحـدث عن مـرياث املـرأة يف ذلـك أسـوًة بالرجل 
موقعهـا  مـع  ومنسـجمة  متفاوتـة  وبأنصبـة 

االجتماعي.. 
وتحدث عن الحقوق والواجبات، ومسـؤولية املرأة 

املساوية ملسؤولية الرجل يف العالقات العامة.. 
وتحّدث عن عفة الفتاة يف قصة ابنتي شـيخ مدين 

مع موىس (عليه السالم).. 
قال تعاىل: «َقاَلْت إِْحَداُهَما يَا أَبَِت اْستَأِْجْرُه إِنَّ َخرْيَ 

َمِن اْستَأَْجْرَت اْلَقِويُّ اْألَِمنُي» القصص٢٦.
وتحّدث عن األخت يف نمـوذج أخت موىس ودورها: 

يِه..» القصص١١. «َوَقاَلْت ِألُْخِتِه ُقصِّ
وتحـّدث عن األم يف نموذجـي أم موىس (ع) ومريم 

بنت عمران (ع) وامرأة عمران.. 
األم املوقنـة املؤمنـة املحّصنـة الطاهـرة املتبتلـة، 

املنقطعة إىل الله.. 
وتحّدث عـن الزوجة التي اختارت طريق الحق عىل 
ما فيه من صعاب، ورفضت زخارف الحياة وبهرجها، 
وذلـك مثال امرأة فرعون.. وتحّدث عن املرأة يف موقع 

السلطة وقدرتها عىل اإلدارة يف مثال ملكة سبأ.. 
وتحّدث عن املرأة التي أعرضت عن اإليمان وكفرت 
بالرسـالة كمـا يف نموذجي امرأة نـوح وامرأة لوط.. 
وهكذا.. لو تتبعنا آيات الكتاب العزيز وسوره نجدها 
تعتنـي باألنثـى اإلنسـانة، ُوُصـوالً إليجـاد مفاهيم 
جديدة يف املجتمعات التي تنكر إنسـانية املرأة، وتعيد 
لهـذا املخلوق املكـّرم مكانته الترشيعيـة والطبيعية 
التي منحها الله له، وسـلبتها منـه العادات والتقاليد 
واالنحرافـات يف التديّن، وما حّرفه اإلنسـان يف الكتب 
السماوية السابقة للقرآن، وليتعاطى معها كإنسان 

كامل األهلية وليست شأناً من شؤون الرجل.. 
وهنا ويف النموذج اإلنسـاني األتم تأتي الزهراء (ع) 
يف مقام الُقدوة واألسـوة ليس للنسـاء فحسب وإنما 

أدوار السغثة شاذمئ الجعراء (جقم اهللا سطغعا) 
وترضاعا الرجالغئ
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أَيْـضـاً للرجال، ويأتي الحديث عنهـا بعيًدا عن الغلو 
مـن َحيـُث الخلقـة واالسـتعداد حتى تكون األسـوة 
والُقدوة قابلة للقيـاس، وظاهرة الحّجـة، وال يعتذر 
البعض بعناوين تحول دون تحقيق هذه الُقدوة، ومن 
مهمـة الباحثني يف شـأن القدرة أن يجرسوا املسـافة 
ويضيّقـوا الفجـوة بني املقتـدي واملقتدى بـه، وهذا 
منهج قرآني أصيل خّطه القرآن حني أّكـد عىل برشية 
رسول الله (صىل الله عليه وآله وسلم) كي يفتح باب 
التـأيس به عندما يُؤمر الناس بذلك: «ُقْل إِنََّما أَنَا بََرشٌ 
َّ..» الكهف١١٠. «َوَما أرسلنَا َقبَْلَك إِالَّ  ِمثْلُُكْم يُوَحى إَِيل

ِرَجاًال نُوِحي إَِليِْهْم..» األنبياء ٧.
ويمكننـا توجيه الحديث عن سـيدة نسـاء العاملني 

(ع) عىل مرحلتني:
 

املرتطئ افوىل: شاذمئ (ع) يف بغئ 
الرجالئ (املعلث –الظحأة –الثور):

أيّاً كان تاريخ مولدها (ع) أكان قبل البعثة بخمس 
سـنني أَو عـرش، أَو حتى بعـد البعثة.. أيّـاً كان َفـإنَّ 
حياة هذه السـيدة العظيمة لم تكن طويلة بحسـاب 
األيّام والليايل، بل كانت (عريضة وواسـعة وعميقة) 
وهـذه هـي األبعاد األهـم التي تعطي لعمر اإلنسـان 
قيمتـه الفاعلة واملتَحّركة واملثمرة وعطاءاته النافعة 

بغض النظر عن املدى الزمني املعدود.. 
فتحت الزهراء (ع) عينيها عىل الحياة يف ذلك البيت 

الرسايل، املهموم بأعباء الرسالة وتحدياتها.. 
بيـت مسـكون بالحب واملـودة والرحمـة، والوفاء 
والعطاء بـال حدود من جانب، ومـن جانب آخر كان 
البيـت الذي رمـاه الناس عن قـوٍس واحـدة، وتألبوا 
عليه، ومكروا به، وصّدوا عنه، ومن العشرية األقربني 
إىل األبعديـن، يقـف أهل هـذا البيت غربـاء يف بيئتهم 

وقومهم.. 
أربعة يف طريق الحق، ال يستوحشون خواء الطريق، 
وال الذئـاب التـي تعوي عليهـم من ُكــّل اتّجاه.. ويف 
ُكــّل يوم، ويف ُكـّل مّرة يرجع رسـول الله (صىل الله 
عليه وآله وسـلم) وقد اكتىس وجهه الرشيف بالحزن 
واألسـف عـىل قـوٍم يدعوهـم إىل ذكرهـم ورفعتهم 
وعّزتهـم يف دنياهـم وأخراهـم، ويأبـون إال الجحود 

والصدود والعناد واالستكبار.. 
ويصف الله سـبحانه حالة النبي (صـىل الله عليه 
وآله) تلك بقوله سـبحانه: «َفَلَعلََّك بَاِخٌع نَْفَسـَك َعَىل 
آثَاِرِهْم إِْن َلْم يُْؤِمنُوا ِبَهذَا اْلَحِديِث أََسًفا» الكهف٦،».. 
اٍت إِنَّ اللَّـَه َعِليٌم ِبَما  َفَال تَذَْهْب نَْفُسـَك َعَليِْهـْم َحَرسَ

يَْصنَُعوَن» فاطر٨.
تـرى أباهـا وهو سـاجد يناجي الله وقـد جاء ذلك 
الشقي ليلقي عىل ظهره أحشاء جزور، وتأتي الطفلة 
معنّفة ذلك الشـقي بما يسـتحق، وهـي تميط األذى 

عن ظهر أبيها وتبكي.. 
وترى أّماً بحجم (خديجة) سيدة نساء قريش حسباً 
وثراًء وجماالً، وقد قاطعتها نسوة القبيلة تضامناً مع 
أزواجهّن الذين كّذبوا واسـتكربوا استكباراً... وتشّب 
الطفلـة يف هذه األجواء لتسـتمد من ُكــّل صعوبات 
الحيـاة وعيـاً ونضجاً مبكـراً، وهي تعيش الرسـالة 
لحظة بلحظة، وتكسب ُكـّل يوم من املعارف اإللهية، 
وأنوار الوحي، ما يزيـد يف نورها ويقينها وبصريتها، 
وهـي األوىل بتعّلم الكتاب والحكمـة، وبالتزكية التي 

جعلت منها الصّديقة الكربى.. 
وتقّرر قريش محارصة محمد (صىل الله عليه وآله 

وسلم) ومن معه من املؤمنني يف شعب أبي طالب.. 
ويف شـهر واحد مـن شـهور الحصار املريـر يفقد 
الرسـول عّمـه ونصـريه أبا طالـب، وزوجـه الوفية 
خديجـة (ع).. يفقد ظهري الخـارج، ومؤنس ووزير 

الداخل.. وكان عام الحزن... 
وتتحمل الفتاة الصغرية املسؤولية املبارشة عن األب 
املكلوم يف بيـت النبوة، ومعها ابن عمها القوي األمني 
عيل بـن أبي طالب، االبن الروحي لرسـول الله (صىل 
اللـه عليه وآله)، فكانـت من مأل الفـراغ الذي خّلفه 
فقد الحبيب والنارص، وكانت بحق كما وصفها النبي 
(صـىل الله عليه وآله).. ((فاطمـة أم أبيها)) بكل ما 

تعنيه كلمة أم من حنان ورحمة وحب وعطاء وتفان 
وحرص، ومسؤولية.. 

وهـذه األمومة التي عاشـتها السـيدة الزهراء (ع) 
باكـراً، امتـدت يف حياتهـا (القصـرية) لتفيـض عىل 
خصوصيتها، ولتتجىل يف عالقتهـا مع أبيها وزوجها 

وبنيها والناس أجمعني.. 
 

املرتطئ الباظغئ: شاذمئ يف بغئ 
الجوجغئ.. 

وتنقسم عىل فرتتني:
- األوىل: يف حيـاة رسـول الله (صىل اللـه عليه وآله 
وسـلم)، وفيها انتقلـت فاطمـة (ع) إىل بيت زوجها 

عيل بـن أبـي طالـب (ع)، ولكنها ظلت 
بعـني رسـول اللـه (صىل اللـه عليه 

وآله وسـلم)، يرعاها، ويتابعها، 
وال يـكاد يمـر يـوم إال وهـي 

عنده وهو عندهـا، والجميع 
يحيطها باالهتمام والتبجيل 
والتوقري، لعلمهم أن يف هذا 
رضا لرسول الله (صىل الله 

عليه وآله وسلم).. 
ويف هـذه الفـرتة أثمـرت 
الشـجرة املباركة أقمار هذا 

هدايتـه  ومصابيـح  الوجـود 
وأعني بهم (الحسـن والحسني 

والحوراء) سـالم الله عليهم، وهم 
مـن مأل حيـاة الزهـراء (ع) وعيل (ع) 

وقبـل ذلك قلب جدهم رسـول الله (صىل الله 
عليه وآله وسلم) بالسعادة والفرح والريحان. 

يف هـذه الفرتة وهي يف دار الهجرة يف املدينة املنورة، 
كان الـزوج وابن العم ال يكاد يغمد سـيفه، وال يكاد 
ينتهـي من معركة حتى يُـزّج يف أُخرى، والقتل أقرب 
إليه من رشاك نعله، ال يكاد يفارق رسـول الله (صىل 
الله عليه وآله وسلم)، ويعيش الرسالة يف ُكـّل أبعادها 
وتكاليفهـا وتضحياتهـا ووراءه تقـف تلـك الزوجة 
الرسالية املجاهدة تصرب وتصابر، وترابط مع زوجها 
وتعيش ُكـّل آماله وآالمه، يف نفس الوقت التي تعطي 
فيـه األبنـاء ما ينبغي ملثلهـا من الكمـال أن تعطيه، 
ولتبنـي ذلـك البيت املسـلم الذي سـيظل عـىل مدار 
الدهور مهـوى أفئدة املؤمنني، ومالذ املسـتضعفني، 
ــة، ومصباح هدايتها... فكان لها  وسفينة نجاة األُمَّ
ذلك الدور املرّكب الذي هيأها له رسول الله (صىل الله 
عليه وآله وسـلم)، وُجبلت عليه، وكيف ال يكون ذلك 
وهي بضعة رسـول الله (صىل الله عليه وآله وسلم)، 

وأقرب الناس إليه هدياً وسمتاً ومنطقاً... 
عـٌرش من السـنني عاشـتها الزهـراء مـع زوجها 
يظللهم رسـول الله (صىل الله عليه وآله وسلم) بكل 
حضـوره وفيوضاته، وتحت عباءته يف روضة وجوده 
املقّدس، يرتفع فيها ُكـّل يوم لإلسـالم بناء، وترفرف 
له يف ُكـّل سـاحة راية، ويمثّل بيـت النبوة فيه قطب 
رحى الوجـود، ومركز النـور والهدايـة، واملثال الذي 
يُحتـذى به يف الربِّ والتقوى والعدل واإلحسـان واألمر 

باملعروف والنهي عن املنكر.. 
ِبِهـْم  َكاَن  َوَلـْو  أنفسـِهْم  َعـَىل  َويُْؤِثـُروَن   ...»

َخَصاَصٌة..» الحرش ٩.
ِه ِمْسـِكينًا َويَِتيًما  «َويُْطِعُمـوَن الطََّعـاَم َعـَىل ُحبـِّ

َوأَِسريًا» اإلنسان ٨.
همهـم األكـرب هـو اسـتنقاذ النـاس مـن النـار، 
وإخراجهم من الظلمات إىل النور، مهما كانت املعاناة 
واملكابـرة والتضحية التي عّرب عنهـا فيما بعد اإلمام 
الحسـني (ع) بقوله: {هّون عـيلّ ما نزل بي أنه بعني 
اللـه}، وعّربت عنهـا زينب (ع) عندمـا قالت: {اللهم 
تقبّـل منّا هـذا القربـان}، وقبل ذلك عـّرب عنها أمري 
املؤمنـني (ع) حـني قال: {ألسـلمّن ما سـلمت أمور 

ة}.  املسلمني، ولم يكن فيها جوٌر إال عيلّ َخاصَّ
- وأما الفرتة الثانيـة من حياة الزهراء (ع) يف بيت 
الزوجية فهي التي أعقبت موت النبي (صىل الله عليه 
وآله وسـلم) وهي أقرص الفرتات زمناً، ولعلها كانت 

األقـىس يف حياتها، ولربما أعادتهـا إىل ذكريات مؤملة 
مّرت عليها قديماً يف طفولتها املكيّة... وهي القائلة: 
مـاذا عىل من شـّم تربـة أحمد.... أن ال يشـّم مدى 

الزمان غواليا
صبّـت عيلّ مصائـٌب لو أنهـا.... ُصبّت عـىل األيّام 

رصنا لياليا
وقـد تغريت النفوس، وكان ما كان من أمور يحزن 
القلب ذكرهـا، نُعرض عنها رحمة بأمتنا التي تعاني 
ما تعاني من أوجاع وانقسـامات ونزاعات ال يسـعد 

بها إال أعداؤها واملرتبصون بها الدوائر.. 
وإزاء ما حدث من أمور اختلف املؤرخون يف طبيعتها 
مما أساء القوم فيها إىل عيلّ (ع) وفاطمة (ع).. فقد 
نهضت سيدة نسـاء أهل الجنة (ع) صادعة 
بالحـق، ثائـرة، وخطيبـة ومحاّجـة، 
ومعارضـة، وقـد واجهـت القـوم 
يف  املسـجد  يف  خطيبـة  فوقفـت 
خطبة لم يعرف التاريخ نظرياً 
لها، كشفت عن عميق وعيها 
وشجاعتها،  وعلمها  وفقهها 
عناويـن  ُكــّل  واختـرصت 
اإلسـالم، وجعلت لكل واحٍد 
منها تفسـرياً، وبيّنت معناه 
حّجــة  وفنّـدت  وحكمتـه، 

القوم يف مسألة اإلرث... 
النسـاء  مع  تحّدثت  وهكـذا 
عىل األسـس التي يرتكـز عليها 
عـيلّ (ع) يف حّقه، من خالل كلمات 
رسـول اللـه (صىل اللـه عليه وآله وسـلم) 

ومن خالل أهلية وكفاءة عيل (ع).. 
وقـد افتتحـت (ع) خطبتهـا يف جمـوع املهاجرين 
واألنصار التي ُعرفت بــ (الخطبة الفدكية) بقولها: 
(الحمـد الله عىل ما أنعم.. وله الشـكر عىل ما ألهم.. 
والثنـاء بما قّدم.. مـن عموم نعٍم ابتدأها.. وسـبوغ 
آالء أسـداها.. وتمـام منن أوالها.. جـّم عن اإلحصاء 
عددها.. ونأى عن الجزاء أمدها.. وتفاوت عن اإلدراك 
أبدهـا.. وندبهـم السـتزادتها بالشـكر التصالهـا.. 
واسـتحمد عىل الخالئـق بإجزالها.. وثنـى بالندب إىل 

أمثالها... إلخ). 
وهكذا وعىل هذا املنوال تناولت -سـالم الله عليها- 

ُكـّل العناوين التي اعتنى بها اإلسالم... 
وبهذا تكون السـيدة فاطمـة (ع) أول من تَحّرك يف 
املجتمع املسـلم يف خط االعرتاض عىل سلوك السلطة 
الحاكمـة تَحّركاً سـلمياً واعيـاً وهادفـاً، وتكون قد 
سـنّت هذا النوع من املعارضة التـي تظهر الحقوق، 
ـة ذلك الذي  وتحـول دون املزيـد من االنحراف وَخاصَّ
يتلبس بعنوان االجتهاد.. فكانت داعية اإلصالح األوىل 
ـــة.. وهي املهمة التـي قادها اإلمام عيل (ع)  يف األُمَّ
ومن بعده ولداه اإلمامان الحسـن والحسني (عليهما 
السـالم) حركـة ودعوة لإلصـالح، ليسـت للدنيا وال 
للسـلطة، وال لعرض زائل، وهل مثل فاطمة (ع) من 
يخرج ألجل قطعة أرض هنـا وهناك، وهي التي رأت 
أمهـا خديجـة (ع) وكانت تملك شـطر ثـروة قريش 
كلهـا، ورأتهـا تنفقهـا جميعها يف سـبيل الرسـالة، 
وتضعها يف يد رسول الله (صىل الله عليه وآله وسلم) 
دون انتظار جزاًء وال شكوراً إال من الله سبحانه؟

ولكنها كلمة الحق التي أخذ الله امليثاق عىل أوليائه 
لتبيانهـا والصـدع بها، وهـم أحق بها وأهلهـا: «َوإِذْ 
َُّه ِللنَّاِس َوَال  أخذ اللَُّه ِميثَاَق الَِّذيـَن أُوتُوا اْلِكتَاَب َلتُبَيِّنُن

تَْكتُُمونَُه...» آل عمران١٨٧.
هذه هـي فاطمة (ع) جامعة الفضائل وسـيّدتها، 
النمـوذج األكمـل للمـرأة يف عقلهـا، ويف روحها، ويف 
قلبهـا، ويف علمهـا، ويف وعيهـا، ويف شـجاعتها ويف 

إخالصها وصدقها ومسؤوليتها... 
االبنة والزوجة واألم، اإلنسانة التي عاشت للرسالة 
وصاحبها، وعاشـت للـه يف ُكـّل نبضة مـن نبضات 

حياتها... فكانت بحق سيدة نساء العاملني. 

* باتث وضاتإ شطسطغظغ، طسآول عغؤئ السمض الثغظغ شغ جمسغئ 
الخثاصئ الفطسطغظغئ –اإلغراظغئ
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كتابات 

افطط الماتثة.. ق تغادغئ وق طسآولغئ
أتمث الماعضض 

مـن يريـد من األمـم املتحـدة أن تتعاطى مـع األحداث 
بحياديـة وبمسـؤولية كمـن يريد من الحمـار أن يبيض، 

ومن الدجاجة أن تلد. 
قرابة الشـهرين وندخل العام التاسـع من العدوان عىل 
اليمن، وما زلنا نترصف بغباء تجاه األمم املتحدة ونُحسن 
ا يََودُّ  الظن بها، وتعامينا عن قول الله سـبحانه وتعاىل: {مَّ
َل َعَليُْكم  ِكنَي أَن يُنَزَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن أهل اْلِكتَاِب َوَال اْلُمْرشِ
ن رَّبُِّكْم}، ولم نعترب من ترصيحاتها وتَحّركاتها  ْن َخرْيٍ مِّ مِّ
املتماهيـة مع العدوان طيلـة الثماني السـنوات املاضية، 
مؤّخراً يقـوم مبعوثها من قلب عاصمـة الصمود صنعاء 
-دون أن يعمل أي اعتبار ملعاناة الشـعب اليمني- بشـكر 

السعوديّة املعتدية والثناء عليها يف سقوط أخالقي ليس له نظري!
دوُر األمم املتحدة يتلخص يف غسـل الدماء من عىل يد القاتل وتربئته؛ 
ه مـن ينفـق عليها، وهـو من يتَحـّرك يف إطـار املـرشوع األمريكي  ألَنـَّ

الـذي يجمعهم، كذلـك تحميل الضحية املسـؤولية وتقديم الصورة غري 

الحقيقية ملا يُسمى مجلس األمن الدويل، وبدالً من تقريب وجهات النظر 

كما تدَّعي تقوم بتوسيع الفجوة بني امُلجرم والضحية. 

القـرآن الكريـم ُكـّل ما فيـه إيجابي، فـإذا أردنا العزة 

والرفعـة يف الدنيـا واآلخرة علينـا اإليمان باللـه والتَحّرك 

بحركـة قرآنه وال نركن للذيـن ظلموا، قال الله تعاىل: {َوَال 

ن ُدوِن  اُر َوَما َلُكم مِّ ـُكُم النـَّ تَْرَكنُوا إىل الَِّذيَن َظَلُموا َفتََمسَّ

ا يََودُّ  وَن}، وقال سـبحانه: {مَّ اللَّـِه ِمْن أولياء ثُـمَّ َال تُنَرصُ

َل َعَليُْكم  ِكنَي أَن يُنَزَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن أهل اْلِكتَاِب َوَال اْلُمْرشِ

ن رَّبُِّكْم}، وقد قال الشـهيد القائد -رضوان الله  ْن َخرْيٍ مِّ مِّ

عليه- «تَحـّرك بحركة محمـد -َصىلَّ اللُه َعـَليْــِه وََعـَىل 

آِلـــِه َوَسـلَّـَم- تَحّرك بحركة اإلمام عيل (عليه السالم)، 

محمـد -َصىلَّ اللُه َعـَليْــِه وََعـَىل آِلـــِه َوَسـلَّـَم- واإلمـام عيل -عليه 

السـالم- لـم يكن لديهما أكثر مـن القرآن، هل تفهمون هـذا؟، لم يكن 

لديهما أكثر من القرآن». 

الجعراُء جغثة ظساء افولى واُفخرى.. لماذا؟الجعراُء جغثة ظساء افولى واُفخرى.. لماذا؟

رجائُض لطمـرأة طظ «الثضر التضغط»رجائُض لطمـرأة طظ «الثضر التضغط»

طظغر الحاطغ
 

رضب اللـه سـبحانه وتعاىل يف كتابـه العزيز 
أمثلـة راقية يف كتابه الكريـم وعرض لها نماذج 
عظيمـة يف كمـال اإليَمـان باللـه وزكاء النفس 
وطهارة القلب وقوة االرتباط بالله وعظمة الثقة 
به وصدق التوكل عليه وحسن التعبد له ورسعة 
التلبيـة ألمـره واالمتثـال إلرادتـه، مـن أوالهن 
السيدة آسية امرأة فرعون وحتى آخرهن سيدة 
نساء الدنيا واآلخرة السيدة فاطمة الزهراء بنت 
رسـول الله صىل اللـه عليه وعليهـا وعىل بعلها 
وبنيهـا، فلماذا نالت هذا الـرشف وحظيت بهذا 

االصطفاء من الله تعاىل؟
لقد ختم الله بها الكامالت من النساء وجعلها 
سـبحانه وتعاىل املثـال الحي والنمـوذج األكمل 
واألمثـل واألجمـل لبناء املـرأة املؤمنـة، لحكمة 
عظيمة لله تبارك وتعاىل تمثلت بوضع املنهجية 

املتكاملة إلعداد وتنشئة املؤمنات. 
وال مبالغة إن قلنا أن السـيدة فاطمة الزهراء 
-صلـوات الله عليهـا- كانت وما تزال وسـتظل 

ذلـك النمـوذج الكامـل يف التاريـخ البرشي لكل 
نسـاء األرض وقول هذه الحقيقة إنما يأتي من 

باب اإلنصـاف ال من بـاب املبالغة 
الرشيفة  فشـخصيتها  واإلرساف، 
جمعـت ُكــّل خصائـص ومناقب 
النسـاء الالتـي رضب اللـه بهـن 
األمثـال للمـرأة املؤمنـة يف كتابـه 
الكريم فاجتمع يف شخصيتها قوة 
إيَمـان آسـية وتَعبْد مريم وعفتها 
وطاعتها لله وحسن توكلها وثقة 
أم مـوىس وتضحيتها وأخذت ُكـّل 
مناقـب والدتهـا وفـوق ذلـك كله 
هي بضعة أبيهـا وهو أرشف خلق 

اللـه وأعالهم قـدراً وأرفعهم منزلـًة وأعظمهم 
شـأناً فهي مثله، ألَنَّ البعض مـن اليشء ككله، 
إضافـًة إىل ذلـك َفـإنَّها -عليها السـالم- وقفت 
ُكـّل مواقف أبيها رسول الله -صلوات الله عليه 
وعليهـا وعىل آله- وتَحّركت بحركته منذ نعومة 
أظافرها وحتى لحاقه بالرفيق األعىل وكانت له 
نعم السند ونعم املؤازر ونعم املهتم به وبخدمته 

لدرجة أن لقبت بأم أبيهـا من عظمة اهتمامها 
بـه ورعايتها لشـؤونه، وهـي كوثـره الفياض 
وولـده وأم ولـده وينبـوع ذريتـه 
ومنها امتد حسـبه إىل يوم القيامة 
وتناقل نسبه عرب األجيال املتعاقبة 
إىل يـوم البعث والندامة، وهي زوج 
اإليَمـان والصادق  الويص الكامـل 
اللسـان والضـارب خراطيم الكفر 
حتـى آمنـوا بالرحمـن وأم األئمة 
األطهـار إعـالم الهـدى ومصابيح 
الدجـى وقرنـاء القـرآن الذيـن لن 
يفرتقـون عنـه حتـى يـردوا عىل 
حوض أبيها رسـول الله -َصىلَّ اللُه 

َعـَليْـِه وََعـَىل آِلـــِه َوَسلَّـَم-.
لقد جعلها اللـه املثل الحي والُقـدوة املضيئة 
بتقواهـا  وبيانهـا،  بعلمهـا  العاملـني  لنسـاء 
بطاعتهـا  وجهادهـا،  بثباتهـا  وإيَمـانهـا، 
وعبادتهـا، بتبتلها لربها وبرها ألبيها، وحسـن 
تبعلهـا لزوجهـا، وتربيتها ألوالدهـا، بأخالقها 
وبتعاملهـا  اإليَمـانيـة،  وسـجاياها  القرآنيـة 

وبجهادهـا  وزهدهـا،  وصربهـا  وإحسـانها، 
وتضحياتها.

فإذا ما نهلت نساء األرض من معينها العذب، 
وتأسـياً بسـريتها العطـرة، واقتدين بسـلوكها 
الطاهـر وعفافهـا القديس وعبادتهـا القويمة، 
وتربيتهـا السـليمة، وبرهـا وورعهـا، وجودها 
وكرمهـا، ويف تدبري أمـور بيتها وشـؤونها فقد 
أدركن الخـري كله وأصبنا الفضل جله، ولبسـن 
محاسـن الدنيـا ومناقـب اآلخـرة، وتحولن إىل 
صناع مهرة لإلنسـانية ولرجال االسـتخالف يف 
األرض، ألَنَّهـن حينها سـيبنني أجيـاالً ال تضل، 
وأممـاً ال تـزل، يكسـوها اإليَمــان، ويفـر من 
دروبها الشـيطان، وسـتتحّقق حكمـة الله من 
خلق اإلنسـان، وسـيُعبد يف األرض كمـا يعبد يف 
السـماء فتحل الـربكات وتفيض النعـم ويرفع 
البالء ويزول الشـقاء، ويسـعد اإلنسان يف الدنيا 

ويفوز بنعيم اآلخرة.
ولهـذه النتيجـة وتلـك األسـباب اسـتحقت 
السـيدة فاطمة الزهراء أن تكون سـيدة نسـاء 

الدنيا واآلخرة. 

ضعبر السجي
 

عـزيزًة جـعلِك اإلسـالم وقّدرِك راسـيًة 
عـىل شـاطِئ العـزة، بكينـونــة الُعروبِة 
تـزودِت رغيِف العـنفوان، ورشبِت قطرات 
مـن نداء الُحرية، تسـّلِحي بالعفاف وابِني 
بينـِك وبني الذئاب البرشيـة حـاجـزاً مـن 
مـحـض  يف  يـذوب  أن  هيهـات  الفـوالذ، 

االنحراف. 
عـىل مبدأ الزهـراء وِجـدِت أنِت لتكمـيل 
ُخَطـى العظيمـات كـ زينب -عليهـا وعىل 
أبويها السـالم- خلقِك اللُه عربيًة مسلمـًة 
ــة له واحـدة، أعـزِك يف يـوٍم ُدفنِت فيِه  أُمَّ
حيًة خشـية العــار، لكـنِك اليـوم أرشقِت 
بنـور اإلسـالم وتجـذرت حقوقـِك يف عبق 
اآليـات، أنت عظيمـٌة بعظمة مريم وسـبأ 
بعظمة الكـوثر وسـورة الـنسـاء، كـونِي 

كـما أرادِك الله عـزيزًة بعزتـه. 
فقـد لقيـِت أيـتُهـا املـرأة املسـلمة من 
الترشيع اإلسـالمي عنايًة فائقة كفيلة بأن 
تصون عفتــِك، وتجعلِك عزيـزَة الحضور 

وباقية األثـر عـند الغياب، سـاميَة املكان، 
وإن الرشوط التي ُفرضت عليِك يف ملبسـِك 
وزينتك لم تكن إال لسّد ذريعة الفساد الذي 
ينتجـُه التـربج بالزينة، وهذا ليـس تقييداً 
لحريتِك أَو مـنعِك مـن العيش رغد الُحرية، 
بـل هـو وقايـة لـِك أن ال تسـقطي يف درك 
املهانـة، ووحل االبتـذال، أَو تكوني مرسحاً 

ألعني الناظرين. 
قـال تـعـاىل يف محـكـم كـتابـه:: (َوُقْل 
أَبَْصاِرِهـنَّ  ِمـْن  يَْغُضْضـَن  ِلْلُمْؤِمنَـاِت 
َويَْحَفْظـَن ُفُروَجُهنَّ َوال يُبِْديـَن ِزينَتَُهنَّ إِال 
بْـَن ِبُخُمِرِهـنَّ َعَىل  َما َظَهـَر ِمنَْهـا َوْليَْرضِ
ُجيُوِبِهـنَّ َوال يُبِْديـَن ِزينَتَُهـنَّ إِال ِلبُُعوَلِتِهنَّ 
أَو آبَاِئِهـنَّ أَو آبَـاِء بُُعوَلِتِهـنَّ أَو أَبْنَاِئِهنَّ أَو 
أبناء بُُعوَلِتِهنَّ أَو إِْخَواِنِهنَّ أَو بَِني إِْخَواِنِهنَّ 
أَو بَِنـي أََخَواِتِهـنَّ أَو ِنَسـاِئِهنَّ أَو َما َمَلَكْت 
إيَمـانُهـنَّ أَو التَّاِبِعـنَي َغـرْيِ أُوِيل اْإلِْربَِة ِمَن 
الرَِّجـاِل أَو الطِّْفـِل الَِّذيـَن َلْم يَْظَهـُروا َعَىل 
بَْن ِبأَْرُجِلِهنَّ ِليُْعَلَم  َعْوَراِت النَِّسـاِء َوال يَْرضِ
َما يُْخِفنَي ِمْن ِزينَِتِهنَّ َوتُوبُوا إىل اللَِّه جميعاً 
أَيَُّهـا اْلُمْؤِمنُـوَن َلَعلَُّكـْم تُْفِلُحوَن) سـورة 

النور. 
إن املــرأة الصادقــة تتلقى أمـر ربهـا 
وتـبـادر إىل ترجمتـه إىل واقع عمـيل، ُحباً 
برشيعة الرحمن،  وكرامًة لإلسالم واعتزازاً 
وسـمعاً وطاعـة لسـنة خري األنـام -َصىلَّ 
اللـُه َعـَليْــِه وََعــَىل آِلـــِه َوَسـلَّـَم- غري 
مباليـٍة بما عليه تلك الكتل الضالة التائهة، 
الذاهلـة عـن حقيقة واقعهـا والغافلة عن 
املصري الذي ينتظرها يف نهاية املطاف «نَاًرا 

َوُقوُدَها النَّاُس َواْلِحَجاَرُة». 
ُهنالـك آيـات كـثـرية تحث املــرأة عىل 
التمسـك بالحجــاب وجـعـلهـا دسـتور 
حياة ومسـرية جـهـاد ومـنـارة تنـري لِك 
الطريق الـوعـر املـيلء باملـنزلقات، ليكـن 
حـجابِك شفيعاً لِك يوم القيامة ال خصيماً. 
مــا يل أرى العربيات اللواتي عـزُهّن الله 
بالبقاء يف البيوت وسـرت مفاتنُهّن، يف تيـٍه 
وانحطاط تـام! مـا يل أرى مـن عـزُهّن الله 
بـالسرت وجـّملُهّن بزينـِة الحياء للغربيات 
متشبهات بالشوارِع مـتربجـات، أرضيتُنَّ 

بالحـال هذا حاالً لِك؟!

اظتطاُط الثعظئ 
غتغى المتطعري

 
علينا  يسـتنكرون 
ربط النـاس بالُهوية 
اإلسـالمية  اإليمانية 
منـا  ويسـخرون 
كثـرياً،  ومنهـا 
ويتجاهلون ُكـلَّ تلك 
األمريكيـة  الجهـود 
اإللحـاد  إىل  للدعـوة 
وال  باللـه  والكفـر 

تستفزهم أبداً. 
علينـا  ينكـرون 
الرتكيُز عىل ربط الناس باإلمام عيل -عليه السالم- 
كرمز من رموز اإلسالم، ويسكتون عمن ييسء إليه 
جهاراً من صحفيي الدفع املسبق كمروان الغفوري 

وغريه من الكالب املأجورة.
يسـتنكرون علينـا تكثيـُف الحديث عـن القيم 
واألخالق وأثر الفسـاد األخالقي الفتاك عىل األرسة 
واملجتمـع، ويصمتـون أمـام التوّجــه األمريكـي 
لفرض املِثلية الجنسية عىل الشعوب بعيًدا عن ُكـّل 

الديانات السماوية واألعراف األرضية.
يزايـدون علينـا بادِّعاِء الوطنيـة وهم يمجدون 
قادَة الدول املعتدية عىل اليمن ليالً ونهاراً، ويتغنون 
بالدعـوة إىل الحرية وهم ال يتقبلـون ُمَجـّرَد فكرة 
التعايش معنا والقبول بنا كرشكاَء عىل أرض وطن 

واحد.
يعيشـون يف األردن ومـرص وتركيـا وغريها من 
الدول يف رفاهيـة وترف، ويتباكـون كذباً ويدعون 
زوراً حرَصهم عىل اليمنيني ونضالهم؛ ِمن أجل رفع 

معاناتهم.
يشـاركون العـدّو بأقالمهم ومواقفهـم يف ُكـلِّ 
جريمة ارتكبها يف حق شـعبنا من القتل والتجويع 
والحصـار، ثـم يّدعـون املظلوميـة بـكل وقاحـة 
ويتهموننـا بجرمهـم ويحملوننـا مسـؤولية مـا 
تسـببوا به من الظلم والقهر واالضطهاد لكل أبناء 

الشعب.
إنهـم فعالً أسـوأَ وأوقَح خونة عىل مـر التاريخ، 
وبئس ما وضعوا أنفسـهم فيه من املواقف املشينة 
واملخزيـة، ُوُصـوالً إىل الـوالء العلني إلرسائيل دون 
حياء أَو خجل أَو وازع من رجولة أَو دين أَو ضمري.

ْوا ِبِه أَنُفَسُهْم، َلْو َكانُوا يَْعَلُموَن. َوَلِبئَْس َما َرشَ
وبئس ما أوصلتهم إليه نريان بغيهم وحقدهم.

ِبئَْسَما اْشـَرتَْوا ِبِه أَنُفَسـُهْم أَن يَْكُفُروا ِبَما أَنَزَل 
َل اللَُّه ِمن َفْضِلِه َعَىل َمن يََشـاُء ِمْن  اللَُّه بَْغيًا أَن يُنَزِّ
ِعبَاِدِه َفبَاُءوا ِبَغَضٍب َعَىل َغَضٍب، َوِلْلَكاِفِريَن َعذَاٌب 

ِهنٌي. مُّ
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أطئ المطك صعارة

 
عىل ألحـان كلماتهم وديـدِن مفرداتهم، 
وسـهولة مـا تمثلـه دعواتهـم، مـع بريق 
مظهرهـم ودمـوع عيونهم ماتـت العقيدة 
السـمحة وانترشت أوبئة وأمراض العقيدة، 
واجتاحت ضالالتهـم زكاء وُطهر النفوس، 
عـن علماء الـكالم أتحدث! الذيـن ما برحوا 
أن مـألوا اآلفاق بصـدى كلماتهـم، الخالية 
تماماً مـن جهد الفعل والعمل واملسـؤولية 
واملمتلئـة بجهـد الـكالم! الذين صـوروا لنا 
الديـن والعقيـدة والحيـاة يف أبسـط صورة 
والتـي إن أَدَّت َفـإنَّمـا تـؤدي إىل اكتسـاب 
كـرسة خبز ونـوم وحيـاة هادئة مشـبعة 
بمفهـوم أن ُكـّل ما كان خارج نطاق أُِرسنا 
فنحن لسـنا مسـؤولني عنـه، وليس ضمن 
نطـاق اهتماماتنـا، فآلت األوضـاع إىل هنا، 
وإنمـا بربكـة أصواتهم ذات الطابـع النائم 
املنفصل عن معنى الحق املكتسب للسهولة 

املفروغ منها!

األحـداث  وتتابعـت  القـرون  مضـت 
مـا  إىل  أوصلونـا  العلمـاء  مـن  والغالبيـة 
وصلنـا إليه، مزيًدا من االنفصـال عن ديننا 
واالنسـالخ عـن عقيدتنا واالبتعاد امُلسـتمّر 
عن ثقافتنا، ومزيًدا مـن الذل والهوان، ذلك 
أننـا رسعان مـا انجررنـا وراءهـم فرصنا 
نمثلهم عقائديًـا واتخذناهم ُقدوًة يف حياتنا 
حـني رّمزهـم لنا مـن يلـون أمرنـا؛ وألننا 
نهفـو إىل ُكـّل من يذكر لنا اسـم الله، فلقد 
انطلقنـا يف ركابهم نتبع ما يحللون وننتهي 
عمـا يحرمـون فقادنـا األعـداء بخربتهـم 
والتعـاون مع السـالطني وتوظيف العلماء، 
لتلـك املهمـة إىل املسـتنقع الـذي تعلق فيه 
ــة اإلسـالمية اليوم، والسـؤال ألم يكن  األُمَّ
هناك جمع من العامة يستطيعون التمييز؟ 
والفطرة تفرض نفسـها للتفرقة بني الحق 
والباطـل ولـو قليـًال، كمـا أن الحرص عىل 
نزاهة ما يعتقده اإلنسـان يجعلـه يتوّجـه 
للبحـث عـن تاريـخ أُولئـك العلمـاء الذين 
سيتخذهم ُقدوة! ما الذي حصل؟! ما حصل 

هـو الرغبـة الجامحة لدى البعـض يف تبني 
السهل وحينما تهفو األنفس إىل السهولة يف 
ُكـّل يشء كتويل سلطان أتَّبعه اتِّباعاً مطلقاً؛ 
ه ذو منصب وحتى إن لم يسـتحقه ولم  ألَنـَّ
يقم بمسـؤوليته، وعامًلا من الشارع أتبعه؛ 
ألَنَّه ذو رداء أبيض ولحية طويلة، وتعليمات 
أتبعها؛ ألَنَّها منحتني طريقاً سهالً ال مشقة 
فيه كاالعتقاد بأن الشـهادتني لوحدهما قد 
تكـون السـبب يف دخويل الجنـة وإن رسقت 
أَو ارتكبـت ما أريد! والبعض وقع يف الرشك، 
النعدام وعيـه وجهله بالحقيقـة التي كان 

من املفرتض أن يبحث عنها. 
إن االسـتمرار وراء علمـاء الـكالم رغـم 
الوضـوح الـذي وصلنـا إليه نتيجـة فعلهم 
وتأثريهـم، بإْمَكانه أن يخرجنـا عن نطاق 
اإلسـالم وال أظـن إال أن البعـض قـد خرج 
وانتهى األمر، فهل هناك عالٌم يتوىل سلطاناً 
جائـراً وجاهـالً دعـا إىل إباحـة االختالط يف 
سـهرات ليليـة ماجنـة وأقـام املنتجعـات 
واملنتزهـات لذلـك؟ وهل هناك عالـٌم رباني 

يدعـوا النـاس إىل تمثـل أوامـر السـلطان؛ 
باعتباره ويل األمر وهو يبيح دماء املسلمني 
وينـكل بعلمـاء الحـق ويتخىل عـن قضايا 
ــة جملًة وتفصيًال؟  باختصار رصنا يف  األُمَّ
زمن يحوي علماء فسقة وعامة أشد فسًقا 
َوإذَا لم يستيقظوا من وهم ربوبيتهم ألُولئك 
األصنام فسـيكون الناتج هو ما رصنا إليه 
اليوم ولعل القادم أشـد خزيًا، فلقد ُدنسـت 
األنفس وضاع طهرهـا وزكائها وهي تحت 
رداء اإليمـان وبدعـوى الرتفيه اسـتُبيحت 
املحرَّمات، ولعل الفطرة وهي أبسط مدافع 
قد ترفض ذلك إال أن الجناح وراء الضياع قد 
صار من املسـلمات به، ولعل هنا مثًال يوجد 

فيه اعتبار. 
ولقد حدث وعشنا األحداث وتساءلنا عما 
حدث، ولطاملا قادتنا الرغبة عن كيف النجاة 
ممـا قد يحدث وعما يمكن أن نحدثه لتغيري 
مجرى األمور، فالله قطعاً يأبى لنا أن نكون 
ـة محمد تائهني غارقني يف مستنقع  نحن أُمَّ
الضاللة والتيـه واالنحـراف والوقوع تحت 

وطـأة حـرب األعـداء بأسـاليبهم الناعمة 
والخشـنة، مـع تواجـد مؤهـالت ترضبنـا 
من داخـل أمتنا، مـا الحـل إذاً؟ إن الرجوع 
إىل القـرآن الكريـم رجوعـاً كامـًال وفهمـه 
ا،  فهًمـا صحيًحـا وتجسـيده واقًعـا عمليّـٍ
ي تعاليمـه جملـًة وتفصيـًال، إضافًة  وتبنـِّ
إىل تمثيـل الُقـدوة، والـوالء ملن أهلهـم الله 
وكتابه ورسـوله لذلك -آل البيت ومن سـار 
عـىل نهجهم- الذيـن انتهجوا نفس مسـار 
نبينـا ومثلـوا الديـن يف منطلقاتـه وأبعاده 
ــة ومثَّلوا صدق  الصحيحة، وحملوا هّم األُمَّ

التوّجـه والوالء لله ورسوله واملؤمنني. 
ــة  يعترب الحل األسمى الذي سيخرج األُمَّ
من مستنقعها الذي غرقت فيه، ولن تخرج 
من حضيضها، حتى تتبنى الحل وتتجه إليه 
بثقلها، قال رسول الله -صىل الله عليه وآله 
وسـلم-: «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به 
فلن تضلوا من بعدي أبًدا، كتاب الله وعرتتي 
أهل بيتي، إن العليـم الخبري نبأني أنهما لن 

َّ الحوض».  يفرتقا حتى يَِردا عَيل

غتغى خالح الَتماطغ 
فاطمة بنت رسول الله محمد -عليه الصالة والسالم- هي 
مـن قدمت النموذج الصحيح يف أخالق املـرأة وهي من تُعترب 
الُقدوة الحسنُة لنساء العاملني يف هذه األرض فهي بنت رسول 

الله الهادي للحق وإىل طريق الرصاط املستقيم. 
فاطمة الزهراء التي اقتبسـت نور الهدى وتحرزت جميع 
قيمها ومبادئها من نور علم حبيب الله محمد البشري النذير، 
فاطمة الزهراء هي التي جعل الله لها ورسـوله مكانه عالية 
يف اإلسـالم، أخالقها تختلف عن النسـاء يف هذه األرض وهي 
من جعلت نفسـها عنواناً للطهارة، ارتقت السمو يف الرشف 
والعفة ويجب عىل املرأة العربية املسلمة أن تتحىل بها وتتزود 
من أخالقها فهي الُقدوة الحسـنة لنسـاء العاملني، اللهم صل 
عـىل صاحـب الفضـل واملقـام الرفيع محمـد وآلـه األطهار 

وأصحابه املنتجبني األخيار ما تعاقب الليل والنهار. 
فاطمـة الزهراء بنت رسـول الله هي أطهر نسـاء األرض وهي سـيدة 
نسـاء أهل الجنة وهي التي تعددت أسـماؤها فاطمة البتول الزهراء التي 
اغرتفت هديها من نور بحر علم أبيها اإليماني ارتوت من علم خري الورى 
وما تنزل عليه من وحي الله يف الدين اإلسـالمي الذي هو دين الحق ودين 
العدل الـذي من وضع للمـرأة الكرامة الحقيقة والُحرية بالحشـمة التي 
تحافـظ عىل القيمة املنصفة للمرأة، ديننا اإلسـالم من سـرت جسـد املرأة 
ولم يجردها من مالبسـها والتي تحاول الغرب عىل تجريد املرأة من القيم 
واملبـادئ األخالقية الراقية التـي خلق الله املرأة بها والتـي تليق بمقامها 
كإنسـانة لها مـن الحقوق والحرية التـي تضمن لها االسـتقرار النفيس 

واملعييش.
رشع اللـه العفة للمرأة لكـي تحاِفظ عىل حياتها وُمسـتقبلها فالدين 
اإلسـالمي من حمى املرأة بعد أن كانت توأد بعد والدتها يف عرص الجاهلية 
ــة من ضعف وعجز  األوىل وكانـت تدفن حية ولكن مـا وصل به حال األُمَّ
ومـا تريده اليهود أن تعـود لنا عرص الجاهليـة األوىل وتدفن قيم ومبادئ 
ـة اإلسالم  وكرامة املرأة وهي عىل قيد الحياة وهذا ما نتج عن استسالم أُمَّ
ـة األمر باملعروف والنهي عن  من العرب واملسلمني لليهود مما أصبحت أُمَّ
املنكـر ضعيفة تتلقى اآلداب والتعليمات عـن أخالق البرشية من األنظمة 
األوروبيـة التي أطاحـت بحقوق وعفة ورشف وطهر املـرأة ووضعتها يف 

مهب الرياح وجعلت مسار طريق املرأة إىل املجهول.
ُكـّل املساعي والحقوق والحرية األمريكية تؤدي إىل ضياع املرأة لذلك ما 
نالحظ من حقوق وحرية املرأة األوروبية هو عرض مشاعرها وعواطفها 
للمـزاد يف أوسـاط املجتمعـات، فاملرأة األوروبيـة هي من تدفـع حياتها 
الثمـن أمام الحقـوق والحرية الزائفة التـي تتبناها السياسـات الغربية 
القـذرة والتي أوصلت املرأة إىل موقف منحط واسـرتخاص حياتها وإذالل 
معيشـتها ومقامها ومكانتها يف األرسة واملجتمع، فاملرأة هي األُّم واألخت 

والزوجة وشقائق الرجال وهي العرض الذي ال يدنس وال يمسه أذى. 
هـل هذا ُكـّل ما وصلت إليه الحضارات والديمقراطية الغربية والحرية 
للمـرأة األمريكية وهـل الحرية تعري املرأة وهل عرض جسـدها وعفتها 
حضـارة؟ فالغـرب من تسـعى إىل تدنيس املرأة وإباحـة رشفها يف عرض 
مرسحية مـع الحقوق والحرية غـري العادلة والتي تطيـح باملرأة وتؤدي 
بها إىل الضياع وشـتات أمرها من أرستها، فالغرب تسعى إىل العبث باملرأة 
العربية املسـلمة كما فعلوا بنسـائهم واللعب بمشاعرها وعواطفها أمام 

العالم والذي وصل حال املرأة إىل أن تصبح مشتتة من أُرستها.
ومن سـوى أمريكا التي تعمل عىل تضييع حقوق وكرامة املرأة يف هذه 
الحياة ومن سـوى أمريكا من تسـتهني بمكانة املرأة يف املجتمع وهذا ما 
تسـعى إليه أمريكا من ظلـم املرأة عرب زيف الحقيقـة يف حماية الحقوق 
والحرية والتـي تؤدي إىل إهدار حياة املرأة وعدم ضمان ُمسـتقبلها، ُكـّل 
مـا تتكلم به الغرب عن حقوق املرأة تؤدي إىل عدم اسـتقرار عيشـها مع 

رشيـك واحـد يف حياتها وال تريد الغرب أن تعيش املـرأة مع الرجُل بُكلَّ ود 
ورحمـة واحرتام وكرامـة يف الحياة كإنسـانة لذلك الله سـبحانُه وتعاىل 
هـو عالـم الغيـب ولن يظلـم ربك أحـداً من خلقـه ولكن 
اليهـود والنصـارى يتعدون حـدود الله ويحرفـون الكالم 
عن موضعـه وينهبون حريـة وكرامة اإلنسـان بمطالب 
معكوسـة ويهدرون حقوقه اإلنسانية ويجعلوها يف مهب 

الريح. 
قيادة األنظمـة األوروبية تريد أن يكون التعامل ما بني 
البرشية وكأنهم قطيع من الحيوانات من خالل ما تتعامل 
الغـرب مـع املـرأة والذي يأتـي من دافـع الغريـزة وكأن 
البرشية قطعان مـن الحيوانات لذلك النفس للبرشية هي 
أمارة بالسـوء ولكن العقل الذي سيوقف النفس من عمل 
الشـيطان لذلك اليهود تتعامل مع املرأة من خالل انجذاب 

مشاعر الرجال نحو املرأة. 
اليهود يستغلون استسالم املرأة أمام غريزتها نحو الرجل لذلك اختارت 
اليهـود مراحل مراهقـة بلوغ املرأة وقتاً مناسـباً السـتهدافها، فاملرأة يف 
بداية بلوغها ال تمتلك استشـعار ومسؤولية نفسها لذلك اخرتعوا قوانني 
لإلطاحة بها فهي غري منصفة للمرأة بداعي مراعاة اإلنسان من الحقوق 

والحرية.
اللـه سـبحانه وتعاىل هو مـن جعل حـدوداً للمرأة يف رشفهـا وعفتها 
وطهرها ويجب عىل املرأة تنفيذ ما أمر الله به للحفاظ عليها لقد حصنها 
وحـرز رشفهـا يف الخلق من العبـث وقد صنع للبرشية قانـون يثبت عدم 
املسـاس بـرشف املرأة ووضع قانـون يحمي املرأة مـن التفريط بالرشف 
لذلك ال يحق للمرأة أن تستسلم ملشاعرها وتسلم نفسها لعالقة مع الرجل 
إال عرب رشع الله وسـنة نبي الله محمـد ويكون بالظاهر والعلن بالحالل 
لكي تضمن املرأة مسـتقبلها ومسـتقبل أوالدها وتعم السعادة بني الذكر 
واألنثـى وهذه من أخالق وقيم ومبادئ الدين يف سـبيل الحفاظ عىل املرأة 
ومـا أعطاها الله مـن عزة وكرامة عـرب نبي الرحمة محمـد والهادي إىل 

طريق الحق بالدين اإلسالمي. 
املـرأة عمود األرسة َونصـف املجتمع، املرأة أجمل ما أكـرم بها الرجال 
ال يكـرم املـرأة إال كريم فهي أضعف مخلـوق أمام مشـاعرها العاطفية 
ولكن أعداء الله اليهود اسـرتخصوا املـرأة وجعلوها بضاعة رخيصة أمام 
غرائزهـم، لذلك قلـب املرأة ال يتسـع إال لرجل واحد لكن اليهود اسـتغلوا 
ضعف املرأة أمام مشـاعر الرجل للبغي عىل املرأة ليس إلنصافها، َحيُث إن 
قلب الرجل يتسـع بمشـاعِره ألكثَر من امرأة، وقد وضح الله عن مشاعر 
واندفاع الرجال نحو األنثى مما سمح للرجال تعداد الزوجات مثنى وثالث 

ورباع وإن لم تعدلوا فواحدة. 
الـدول األوروبيـة جعلت مكانة وأخـالق وعفة وُطهر بنت رسـول الله 
فاطمـة البتـول الزهـراء سياسـية مذهبيـة طائفية ومن سـوى اليهود 
ة املحمدية وتجاهل فضل آل  والنصـارى التي تحاول عىل طمس الُهــِويـَّ
بيتـه األطهـار ونرى مواقف العمـالء مخزية فهي مـن حملت َهمَّ طمس 
بنت رسـول الله أكثر من اليهود وتَحّركت األنظمـة العربية العميلة بنقل 
الصـورة الطائفيـة عن إحياء ِذكرى مولد بنت رسـول اللـه لكي ال تكون 
محطـًة إيمانيـًة تتـزود منها نسـاء العرب واملسـلمني فالعمـالء جعلوا 
املناسـبات الدينية وإحياء فعاليات عن تاريـخ ووالدة عظماء وعظيمات 
اإلسـالم بـني البدع والضاللـة، َحيـُث إن العمالء مـن العرب تتقبـل ُكـّل 
املناسبات من أعياد اليهود ويضيق صدرها ويبقى حرجاً كأنما تتصعد يف 
السماء مع تاريخ اإلسالم وشعائر املسلمني وال تتقبل بذكرى مولد رسول 
الله؛ لذلك نقول لهم ال تتولوا آل بيت رسول الله ولكن أتركوهم من األذى.

تويل آل بيت رسـول الله هـو فضل من رب السـموات واألرض وعندما 
ــة عن رسـول الله وآل بيتُه األطهار ضعفت وهزلت أمام أرذل  تخلت األُمَّ
الخلـق وقد أثمرت سياسـة اليهود الضعـف والعجز والفشـل الذي َحـّل 

بالعرب واملسلمني. 

كتابات

ق جقَم شغ 
ِظض الِتَخار 

عظادي خالث 

فتيُل الثورة ال زال مشـتعًال، وأسـود الوغٰى التي 
ُد تَحّركاِت اإلبِل  نّكلت بجنازير دباباتهم ال تزاُل ترتصَّ
الشـاردِة عىل امتداد الصحاري والجبال والسواحل، 
فال عقولنا استسـاغت اتّفاقية الُهــدنة املزعومة 
وال أعيننا التواقة للتحرير غفت، وال املجازر واملآيس 

يف السنوات العجاف انتست. 
قال الشـعُب كلمته «ال سـالم يف ظـل الِحصار»، 
َوكتبها بالخط العريض «الــيـوم َمـسيـَرات وغًدا 
ُمـسيّـرات»، َفـقد ضاقت الصدور ومخزون الصرب 
بـدأ ينفد؛ ألَنَّ خدعة (الُهــدنة) هذه لن تنطيلَ عىلٰ 

موطن الحكمة، وأية ُهــدنة هي تلك؟
ُهــدنـٌة يسـتمر يف صددها قصـُف املدافع عىل 
امتـداد املناطـق الحدوديـة والتـي راح ضحيتهـا 

العرشات من أبنائها، أية ُهــدنة هي تلك؟
ُهــدنٌة يُحاَرصُ ِبـصددها شعٌب بأكمله، ويُحَرُم 
من حقه يف ممارسـة العيش ِبـُحرية، ويُحرم فيها 
من االستفادة من ثروات بلده، أية ُهــدنة هي تلك؟

ُهــدنٌة يتم ِبـصدِدها توسـيُع النفوذ األمريكي 
اإلرسائيـيل تحت غطـاِء الدعم اإلماراتـي (املحتّل) 

للمناطق الجنوبية.
ولكـن.. أنّـى للمعتديـن أن تهنـؤوا ويطيب لهم 
عيـٌش والشـعب اليمنـي يتجـرع ويـالت الجـوع 
والحصار، وأنّى لهم أن يهنؤوا باألمن يف عواصمهم 
ومطاراتهم وموانئهم بينمـا هم يطبقون الحصار 
عـىل عاصمة وموانئ ومطـارات اليمن، وعليهم أن 
يعوا ويفهموا جيًِّدا بأن فرتَة (الال ُهــدنة) هذه ما 
هي -بالنسبة لدينا- إال كـاسرتاحة ُمحارب يُحظر 
لعدوه ما ال يخطر عىل باِله، وما لم يكن بُحسباِنه.

َفـالندُّ الذي قصم ظهَر عدوه املتغطرس يف الوقت 
الـذي تحالف فيه العالُم ضده أصبح يمتلُك أضعاَف 

القوة والبأس، أضعاف العزم والصمود. 
الحرُب قد صقلت نفوَس شـعب بأكمله وأصبح 
وعيُـه أكرب من أن تمـر عليه خدعتهـم التي تخبئ 
بشـاعًة  يقـلُّ  ال  شـيطانيا  مخّططـا  طيّاِتهـا  يف 
عـن مخّططاتُهـم السـابقة، وهي (إخمـاد حرب 
الصواريـخ والطائـرات وإشـعال حـرب التجويـع 
هم، سـتناُل  والحصـار)، فالـذي لم تطله نرياُن َرشِّ

منه آفُة الجوع واملرض. 
للصرب لدينا حدود، وللحـرِب يف قواميس الحرية 
قوانـني، إذَا لـم تُطبَّق وتُنفـذ َفـال مكاَن للسـالم، 
وستسـتِعُر املعركـُة مـن جديـد، ويَُسـوء ُصبـح 
امُلنذَريـن، وسـيُخِربهم دويُّ الصواريخ وامُلسـرّيات 

َمن َسيُحاِرص َمن!
وإن غًدا لناظرِه قريب. 
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 السرُب شغ العبائص والمرجسغات افطرغضغئ
سئثالرتمظ طراد 

 ال يدخـر الغرب جهداً يف دراسـة وتحليل الواقع 
اإلسالمي والعربي، مع أنه قد استطاع التمّكن من 
الهيمنة االقتصادية والعسـكرية عىل بلدان العالم 
اإلسالمي، بل اسـتطاع أَيْـضاً ممارسة دوراً كبرياً 
يف التأثري الفكـري والتوجيهي يف كثرٍي من املجاالت 

العلمية والفكرية. 
وعـىل الرغم من أن هـذه املقدمـة األولية تؤدِّي 
يف الغالب إىل زوال القلق تجاه العالم اإلسـالمي، إال 
أن هـذا لم يحـدث عىل أرض الواقع، بـل زادت تلك 
الدراسات التي تتناول املنطقة بالتحليل والدراسة، 
ى  مما دعا البعض إىل تسمية هذه الظاهرة بـ (حمَّ
الرشق األوسـط)، وال يمكن تفسـري ذلك التخوُّف 
الغربي من العالم اإلسـالمي بأسباب اقتصادية أَو 
سياسية فحسـب، ولكنه الخوف من اإلسالم الذي 
جعـل مراكز األبحاث الغربية تـدرك أن الحرب مع 
املسـلمني اآلن هـي حـرب فكرية يف املقـام األول، 
بل ويرون أن املسـلمني فيها عـىل درجة من القوة 
تجعلهـم يبـدأون حربهـم عىل اإلسـالم بـدءاً من 
األطـراف البعيـدة، واتّجاهاً إىل القلـب الذي يمثله 

العالم العربي. 
وقـد جـاء يف واحـد مـن تقاريـر وزارة الدفـاع 

األمريكية ما نصه: 
- (الواليـات املتحـدة اليـوم تقـود حربًـا عـىل 
الصعيدين الحربـي والفكري، فهـي تقود معركة 
باألسلحة ومعركة باألفكار، َحيُث لن تكون الَغَلبَة 
عـىل الجانـب اآلخـر إال بتشـويه األيديولوجيـات 

املتطرفة يف أعني معتنقيها ومؤيديها).

فالدراسـات واالسـرتاتيجيات تهدف إىل تفتيت 
ــة العربية واإلسـالمية تدريجيٍّا عىل أسس ما  األُمَّ

ــة والدولة الوطنية تسهيالً  قبل األُمَّ
للسيطرة عليها، فأمريكا وصلت إىل 
مرحلة شيخوخة نظامها الرأسمايل 
توفـري  عـن  عاجـزاً  أصبـح  الـذي 
ولكـي  إمرباطوريتـه،  احتياجـات 
تواصل هيمنتها عىل العالم يجب أن 
تبقى مسـيطرة عىل املـوارد واملنافذ 
وخطـوط املالحـة، وما لـم تترشذم 
األمم وتتفاقم أزمتهـا البنيوية فلن 
تستطيع االستمرار، وذلك ما توحي 
بـه الوثائق والدراسـات التي نشـري 

إليها يف التايل:
-1 وثيقة األمن القومي األمريكي الصادرة عام 

2010م.
-2 وثيقـة تعزيز قيادة الواليـات املتحدة للعالم 

وأولويات دفاع القرن 21.
-3 وثيقـة وزارة الخارجيـة األمريكيـة لحكـم 

الدول يف القرن 21.
-4 دراسـة معهد السالم األمريكي لتعزيز األمن 
والديمقراطيـة يف الرشق األوسـط الصـادرة عام 
2010م (وضعت مخّططاً لإلصالح السـيايس لكل 

الدول العربية).
الدفاعيـة  البحـوث  مؤّسسـات  دراسـات   5-

األمريكية (راند) حول اإلسالم املعتدل2007م.
-6 التعميم الرئايس األمريكي رقم (11) بعنوان 
مـرشوع اإلصـالح السـيايس يف الـرشق األوسـط 

وصدر يف 12-1-2010م. 
****

وقد ورد يف بعض املرجعيات ما ييل:
ا يف معظـم أنحاء  «إن الـرصاع املوجـود َحـاليّـٍ
العالـم اإلسـالمي عبارة عـن حرب 
لألفـكار، وسـوف تحـّدد نتائج هذه 
املسـتقبلية  التوّجـهـات  الحـروب 
كان  إذَا  ومـا  اإلسـالمي  للعالـم 
خطـر املجاهدين اإلرهابيني سـوف 
يسـتمر مع عودة بعض املجتمعات 
اإلسـالمية إىل أبعد أنمـاط التعصب 

والعنف. 
وهـذه الحرب لها تأثري عميق عىل 
أمن الدول الغربيـة، وعىل الرغم من 
يعتربون  املتطرفـني  اإلسـالميني  أن 
قلـة يف ُكـّل مـكان إال أنهـم يحظـون بالتفوق يف 

العديد من املناطق. 
ويكمـن السـبب وراء ذلـك بدرجـة كبـرية إىل 
أنهم قاموا بتطوير شـبكات شـاملة تغطي العالم 
اإلسالمي وتتجاوزه يف بعض األحيان إىل املجتمعات 
أمـا  وأُوُروبـا،  الشـمالية  أمريـكا  يف  اإلسـالمية 
املسلمون املعتدلون والليرباليون -رغم أنهم أكثرية 
يف العالم اإلسـالمي- َفـإنَّهم لم يُنشـئوا شـبكات 
مماثلة، ويمكن لشـبكات ومؤّسسـات املسـلمني 
املعتدلـني أن تعمل عىل توفري منرب لتقوية رسـالة 
املعتدلني إضافة إىل كونها تشكل قدراً من الحماية 

ضد العنف واإلرهاب. 
«وعـىل الرغـم من ذلـك نجـد أن املعتدلني ليس 
الشـبكات  تلـك  إلنشـاء  الالزمـة  املـوارد  لديهـم 
مسـاعدات  تتطلـب  قـد  أنهـا  َحيـُث  بأنفسـهم، 
خارجية، ومع خـربة الواليات املتحدة الكبرية التي 
يعود تاريخها إىل املساعي التي بذلتها أثناء الحرب 

الباردة لدعم شبكات األشخاص امللتزمني باألفكار 
الحـرة والديمقراطيـة، َفــإنَّ للواليـات املتحـدة 
دوراً حاسـماً يمكنهـا أن تلعبـه لتهيئة السـاحة 

للمعتدلني»، تقرير راند. 
«ومـا نحتاجه يف هـذه املرحلة هو اسـتخالص 
الـدروس من تجربـة الحرب الباردة –بـني االتّحاد 
لوضـع  مالءمتهـا  ومـدى  وأمريـكا-  السـوفيتي 
العالـم اإلسـالمي الراهـن وتقييم فاعليـة برامج 
التـزام الحكومة األمريكيـة مع العالم اإلسـالمي 
وتوفري خارطة طريق لتشـييد شبكات للمسلمني 
الليرباليـني واملعتدلـني وهـذا مـا تهـدف إليه هذه 

الدراسة»، تقرير راند. 
ومنـذ بداية األلفيـة بدأت هذه االسـرتاتيجيات 
واملالمـح تتشـكل يف الواقـع العربـي واإلسـالمي 
وبالعودة إىل مسـار األحـداث نجد ُكــّل ما ورد يف 
السـياق وما لم يرد قد تفاعل مع واقع العرب بدءاً 
من حركة «تشويه األيديولوجيات املتطرفة يف أعني 
معتنقيها ومؤيديها» والنيل من الرموز اإلسـالمية 
ولعلنـا نتذكر ما نال رسـولنا األكرم من إسـاَءات 
وال نقول انتهـاء باملعارك التي تـدار بالوكالة عرب 
املنظمـات والشـبكات فاملعركة العسـكرية بدأت 
من العراق وما تزال أُواُرها مشـتعالً يف ُكـّل مكان، 
وبالتوازي مع معركة السـالح هناك سيطرة كلية 
عـىل املوجهـات اإلعالميـة والثقافيـة مـن خالل 
السـيطرة عىل التطبيقـات االجتماعية وتشـكيل 
املنظمات ودعهما، وحني نسرتجع رشيط األحداث 
يف العقدين اآلخرين نكتشف كم كان الغرب أغبياء 
يف التعاطـي مع الرأسـمالية ونظامهـا القذر فقد 

أدارت معركتها معنا من خاللنا وبنا. 

احائاُك العسغ المةامسغ وترُب الشثاء السالمغ احائاُك العسغ المةامسغ وترُب الشثاء السالمغ 
عقل ططغر الةحاري

 

األزمة الحقيقية يف أي بلد تبدأ بَسبِب عدم الفهم 

وعدم الوعي وَعدم املسؤولية، وأخطر األزمات التي 

تلوح َحـاليٍّا باألفق هـي األزمة االقتصادية، وهنا 

يجب علينا جميعاً التوقف عن ذلك والتفكري بتفاؤل 

وإعادة النظر يف ُكـّل يشء بمعنى النظر للمستقبل 

بمسـؤولية ووعـي وتركيـز وتوّجــه الجميـع ملا 

ينفع أمتنا وهذا مسـؤولية دينية ووطنية يعرفها 

الجميع وهـو أَيْـضاً حارض يف ُكــّل زمان ومكان 

لكنـه اليـوم يبدو أكثـر إلحاحـاً وراهنيـة يف ظل 

الدالئل والوقائع واملؤرشات التي تشـري إىل سنوات 

عجـاف قادمة عـىل خلفية تطورات هـزت العالم 

كله سياسيٍّا وعسكريٍّا وكان انعكاسها االقتصادي 

من النوع القاتل الذي طـال دوالً يف العالم األول لم 

تكن شـعوبها تعرف يومـاً مصطلحات وإجراءات 

مثـل تخفيض حصـص الغـذاء أَو تقنـني حوامل 

الطاقـة وغريها، يف ظـل عجز حكوماتهـا الالفت 

عـن مواجهة اآلثـار الفادحة لهـذه التطورات، بل 

إن بعـض هذه الدول حاولت بعدة طرق ومنها من 

أتت بفربكات فكان مصريها الفشل حتى لو كانت 

وقائعها حقيقة، وبكالم أكثر مبارشة يبدو أن ُكـّل 

سياسة غري محمولة عىل اقتصاد متني هي ُمَجـّرد 

توغـل يف املجهـول مهما كانت أسـبابها ودوافعها 

األُخرى سـامية وموضوعيـة ولدينا درس العمالق 

السـوفياتي الذي انهار اقتصاديٍّا قبل أي يشء آخر 

وذلـك عني ما تحـاول أمريكا اسـتعادته يف حربها 

مع موسـكو وبكني ويحاول هـؤالء أَيْـضاً رده إىل 

ملعبهـا، ومـا يعنينا أكثـر هو ما تحاولـه أمريكا 

ودول العدوان يف اليمن ودول املنطقة عرب احتاللها 

وممارسة بلطجة سـافرة عىل ثرواتها ومقدراتها 

إلركاعهـا تجويعاً بعد أن فشـلت خطـة إركاعها 

إرهابـاً وعسـكريٍّا، هذا وغـريه مما 

يـدور حولنا مـن تغريات سياسـية 

واقتصادية جعلت من كوكب األرض 

ساحة رصاع ضخمة وصدام القوى 

الكربى ولن يكون ذلك مرتبط بدولة 

أَو مـكان، بـل يف الكـون كلـه أرضاً 

وبحراً وسماًء ومجرات و... إلخ! 

ا إال البدايات  ومـا يجـري َحـاليّـٍ

ملرحلة جديـدة من الـرصاع الكوني 

بدايـة بمـا تسـمى الـدول االقتصاديـة العظمى 

(األفيـال) وهنـاك مثـل أَو حكمـة تقـول األفيال 

عندما تتصارع يموت العشـب؟! الـدول الضعيفة 

الفقـرية املعتمـدة عـىل غذائهـا من الخـارج هي 

هذا العشـب الذي سـيداس ويموت يف هذه املعارك 

(وصلت الفكـرة)!، املهم الذي سـوف يتعدى هذه 

املرحلـة ويتجـاوز ُكـّل هـذه التغـريات فقط هم 

البلـدان املرتبطـة ارتباطاً قويـاً باللـه الواثقة به 

البلـدان الواعية الفاهمة املتعاونـة املنتجة محليًا 

املعتمدة عىل نفسـها ومواردهـا املتاحة، والقيادة 

باليمن قد استشـعرت ذلك مبكـًرا ونبهت وحذرت 

منه وقدمـت مقابل ذلك تضحيات جسـيمة حتى 

تكللـت وخرجت للضوء وبات الجميع يلمسـها يف 

جميع املجاالت وبالنسـبة للزراعـة فهناك توّجـه 

عـام ومعالجات قائمـة َحـاليٍّا سـاعية للنهوض 

بالجانب الزراعي محمـودة ويف الطريق الصحيح، 

ولكنها مـا زالت محدودة وبحاجـة إىل أن تتظافر 

ُكـّل الجهود بما فيها الحكومية واملجتمع والقطاع 

الخاص ورسعة التَحّرك املسـؤول الواعي املنظم يف 

ُكــّل املجاالت ورفـع وترية وحركة االسـتثمارات 

املنتجـة يف الداخل بكل صورها وقطاعاتها والعمل 

الرسيـع عىل توجيه ُكــّل الطاقـات والرتكيز عىل 

القطاع الزراعي الذي يشكل الركيزة 

األََسـاس لألمـن القومـي فالفرص 

االسـتثمارية هذه األيّـام يف الزراعة 

َوالتصنيع وهي نفسـها أََساسـيات 

الحيـاة وتمثـل التحـدي الحقيقـي 

للجميـع، كمـا أثبتـت التجربة ليس 

لدينـا فقـط بـل يف ُكــّل دول العالم 

أَيْـضـاً، فمن ملك قوتـه ملك قراره، 

واملثـل اليمني يقـول (الحرب حرب 

املوائـد) أي حرب الغذاء حرب لقمة العيش الحرب 

التـي تسـتهدف ُكـّل البـرش ال يسـتثنى منها أحد 

وحتـى دول العالم الغنية املنتجة للنفط لن تسـلم 

من أزمـة الغذاء القادمـة إذَا لم يوجـدوا اقتصاداً 

بديـل غـري اقتصـاد النفـط مـن عائـدات النفط 

للمستقبل ويحولوا الرمل إىل تربة صالحة للزراعة 

ويستخرجوا آبار مياه حلوة صالحة للرشب والري 

ويقيموا املزارع بأنواعها واملصانع التي تعتمد عىل 

إنتـاج هذه املـزارع؛ ألَنَّ أغلب أرايض هـذه البلدان 

صغـرية وصحراويـة، بعكـس بلدنـا اليمـن التي 

حباهـا الله بـأرض طيبة ومناخ مناسـب ومتغري 

مـن منطقـة ألُخرى ممـا يسـاعد عىل اسـتمرار 

الزراعة واإلنتـاج لجميع املحاصيـل الزراعية عىل 

مدار السنة. 

فيجـب علينا جميعاً مجتمعاً وحكومًة أن نضع 

نصب أعيننـا املجاعـة القادمة وتفعيـل التوّجـه 

العام للقيادة واالهتمـام بالزراعة والبحث العلمي 

وانتخـاب وإكثـار البـذور ومواكبة العالـم املنتج 

األرايض  واسـتصالح  الزراعـي  اإلرشـاد  وتفعيـل 

والبقوليـات  والـذرة  والشـعري  القمـح  وزراعـة 

االقتصاديـة  املحاصيـل  وكل  والبـن  والقطـن 

ومحاصيـل الفاكهـة واالهتمـام برتبيـة األبقـار 

واملـوايش والدواجـن كمـزارع نموذجيـة وإقامة 

املصانع التي تعمل عىل إنتاج هذه املزارع وتكثيف 

نرش الوعي املجتمعي بكل نواحـي الحياة اليومية 

وتشـجيع املبادرات املجتمعية واملشاريع الصغرية 

واملتوسـطة إىل جانب املشـاريع الكبـرية الزراعية 

منهـا الزراعيـة واالهتمام  والتنمويـة وخصوصاً 

بالريـف بشـكٍل خـاص وتشـجيع تربيـة األبقار 

بتسـهيل  املـزارع  وإقامـة  واملـوايش  والدواجـن 

القـروض للمشـاريع الزراعية املنتجة، وتحسـني 

نسـب االكتفاء الذاتـي بصورٍة تدريجيـة ُوُصـوالً 

إىل تحقيـق االكتفاء الذاتي من الحبوب واملحاصيل 

األُخرى بشـكٍل عام والقمح بشـكٍل خاص، تعزيز 

وتطوير اإلنتاج الزراعي وتخفيض تكاليف اإلنتاج 

وحمايـة املنتج املحيل، دعم وتشـجيع املزارعني يف 

مناطـق الزراعـات املطريـة عىل زراعـة املدرجات 

والتوسـع  املناطـق  تلـك  يف  الزراعيـة  واألرايض 

واالهتمام يف زراعة ُكـّل القيعان واألودية الزراعية 

وإدَخـال التقنيـات الزراعيـة الحديثـة، والحد من 

زراعة القات، تحسـني التسـويق وتطوير السـعة 

التخزينيـة للمحاصيل وعمل مخزون اسـرتاتيجي 

مـن الحبـوب واملحاصيـل األُخـرى ذات األهميّـة 

الغذائية بشكٍل عام والقمح بشكٍل خاص، وتحفيز 

القطاع الخاص عىل االسـتثمار يف القطاع الزراعي 

من خالل مشـاريع الزراعة التعاقدية التي سـوف 

تسـهم يف تخفيـض فاتورة االسـترياد مـن جانب 

والحـد من العجـز الغذائي من الجانـب اآلخر؛ من 

أجل الحد من الفجوة الغذائية للوصول يف املحصلة 

النهائيـة إىل تحقيق السـيادة عىل غذائنـا وبالتايل 

تحّرر القرار الوطني من الوصاية الخارجية. 
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شطسطني: اجاحعاُد ضابط طظ الحرذئ 
الفطسطغظغئ سظث تاجج تطتعل بالثطغض

 : طاابسات
استشهد مقاِوٌم فلسـطينيٌّ برصاِص قوات 
االحتـالل، ظهر أمس الثالثـاء، ُقرَب حلحول يف 

محافظة الخليل بالضفة الغربية املحتّلة. 
الفلسـطينية  الصحـة  وزارُة  وأعلنـت 
استشـهاد حمدي شـاكر عبد الله أبو دية (40 
عاًمـا) برصاِص جيـش االحتـالل الصهيوني 
قرب مدخل النبي يونس ببلدة حلحول شـمال 

الخليل. 
وقالـت مصادُر محليـة: «إن جنوَد االحتالل 
أطلقوا الناَر عىل َشـابٍّ عند مدخل النبي يونس 
ببلدة حلحول شـمال الخليـل»، فيما أوضحت 
مصـادُر أن «الشـهيد هـو حمـدي أبـو ديـة 

الزماعرة، أحد ضباط الرشطة الفلسطينية». 
ولفتـت املصـادُر إىل أن «شـابٍّا نّفـذ عملية 
إطالق نار عىل حاجز عسكري لجيش االحتالل 
بسـالح كارلو عىل مفرق حلحول، واشتبك مع 

جنود االحتالل». 
وأوضحـت أن قواِت االحتـالل منعت طواقَم 

اإلسعاف من الوصول إىل املصاب. 
 وقال إعـالُم العدّو الصهيوني: إن «الشـابَّ 
الفلسـطيني الـذي استشـهد أطلق النـاَر عىل 
جنود االحتالل»، ونـرش جيُش االحتالل صورة 
السـالح الذي كان بحوزة املقـاوم الذي ارتقى 

شهيًدا يف العملية. 

يف السـياق، نعت حركُة «الجهاد اإلسالمي» 
يف فلسـطنَي الشهيد حمدي شاكر أبو دية (40 
عاًما)، الـذي ارتقى برصاص قـوات االحتالل 

املجرم يف بلدة حلحول شمال الخليل. 
وأّكــدت أنَّ «اسـتمراَر سياسـة اإلعدامات 
امليدانيـة بحق أبناء شـعبنا بضـوء أخرض من 
حكومة االحتالل الفاشـية، وارتقاء الشـهداء 
ا، لن يُرِهَب شـعبنا الـذي ال يرتاجع عن  يوميّـٍ

حقـه يف مقاومـة العـدّو السـرتداد حقوقـه 
املسلوبة وتحرير أرضه ومقدساته». 

كمـا عزَّت الحركة «عائلة الشـهيد الكريمة 
وأهلنا يف خليل الرحمن، ونؤّكـد أن دم الشهداء 
الذي يرسـم خارطة الجرح والثأر، سيزيد من 
لهيب الغضب يف وجه االحتالل الفايش، ونهيب 
بكل مقاومي شعبنا الستمرار املواجهة يف ُكـّل 

الساحات حتى الحرية». 

اساصاقٌت وطثاعماٌت بالدفئ الشربغئ 
املتاّطئ.. واملصاوطئ الفطسطغظغئ تاخّثى 

 : طاابسات

يستيقُظ أهايل الضفة الغربية املحتّلة يوميٍّا 
عـىل إجرام العـدّو الذي يطال البـرش والحجر، 
ا حملـَة اعتقـاالت أَو يعبث  َحيـُث ينفذ يوميّـٍ

بمحتويات املنازل يف غطرسة ال تنتهي. 
وقد اقتحمت قـواُت االحتالل، فجر الثالثاء، 
بلـدة قباطيـة جنوب جنـني بالضفـة الغربية 
املحتّلة، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة 

بني املقاومني وقوات االحتالل. 
وأَفـادت مصادر أمنية بـأّن «قوة من جيش 
االحتـالل اقتحمت بلدة قباطيـة جنوب جنني، 
َحيُث تصدى مقاومون لها بصليات كثيفة من 
الرصاص والعبوات الناسـفة، دون أن يبلغ عن 

وقوع إصابات». 
بدورهـا، قالت رسايا القـدس - مجموعات 
قباطية: «إنه بعون الله وقوته تمّكن مجاهدونا 
فجر اليوم [أمس] من اسـتهداف قوات وآليات 
االحتالل خالل اقتحامها البلدة بصليات كثيفة 
ومتتاليـة مـن الرصـاص والعبوات الناسـفة 

بشكل مبارش». 
كمـا اقتحمـت قـوات االحتالل بلـدة برقني 
غرب مدينة جنني، فيمـا رّد مقاومون بإطالق 
النار تجاه االحتالل، ودارت اشـتباكات عنيفة 

يف املكان. 
وقد اعتقلت قوات االحتالل أربعة شبان من 

بلدتي قباطية وبرقني يف جنني. 
ويف التفاصيـل، اعتقلت قـوات االحتالل من 
بلـدة قباطيـة املواطـن سـامي غنيـم؛ بَهدِف 
الضغـط عـىل نجليـه أحمـد ومحمد لتسـليم 
نفسـيهما، كما اعتقلـت املواطنني محمد عمر 
الشـامي، وعمر هاشـم كميل، وداهمت منزل 
ذوي الشـهيد حبيب كميل، ويف برقني، اعتقلت 
قوات االحتالل الشـاب أسـامة هشـام خلوف 

عقب مداهمة منزل ذويه. 
كذلك، اقتحمت قـوات االحتالل بلدة طمون 

جنوب طوباس، وداهمت منزلني فيها. 
بـدوره، قال مديـر نادي األسـري يف طوباس 

كمال بني عـودة: «إن قوات االحتالل اقتحمت 
البلـدة وفتشـت منـزيل ذوي الشـهيدين عماد 

وبكر بني عودة، وعاثت فيهما خرابًا». 
َوأََضـاَف أّن «مواجهاٍت اندلعت بني الشبان 
وجنود االحتالل، من دون تسـجيل إصابات أَو 

حاالت اعتقال». 
االحتـالل  قـواُت  شـنت  السـياق،  ويف 
الصهيونـي، فجـر الثالثـاء، حملـَة اعتقاالت 
واسـعة يف صفوف املواطنني بمناطَق متفرقٍة 

من الضفة الغربية. 
وبحسـِب مؤّسساِت شـؤون األرسى، َفـإنَّ 
تلـك القواِت اعتقلت مـا ال يقل عن 20 مواطنًا 

يف حملة مداهمات واسعة بمناطق متفرقة. 
ويف الخليـل، اعتُقل يوسـف الطيطي، أكرم 
أبـو هشـهش ونجله أنس، أحمـد أبو طعيمة، 
وعد البدوي، فـراس براهميّة، أمري غطاشـة، 
محمـد الخطيب، جواد هديـب، وجميعهم من 

سكان مخيم الفوار. 

ويف بيـت لحم، اعتقل بـالل جادو من مخيم 
عايدة، واملحّرر مراد طقاطقة من أم سلمونة، 

ومراد الشيخ من مراح براح. 
ويف رام اللـه، اعتقل محمود ثلجي، ومأمون 

حامد، وكالهما من سلواد. 
وكان قد هاجم مسـتوطنون، مسـاَء أمس 
االثنـني، مركباِت املواطنني الفلسـطينيني عىل 
الشـارع الرئييس قرب قرية املغري شمال رشق 

رام الله. 
وقالـت مصـادُر محليـٌة: «إن مسـتوطنني 
هاجموا املركبات املارة بالحجارة، فيما أغلقت 

قوات االحتالل الطريق يف االتّجاهني». 
اإلعـالم  وسـائل  أفـادت  آخـر،  سـياق  ويف 
العربية، مسـاَء أمس األول، بأن أرضاًرا وقعت 
بمنزل ملسـتوطنني يف عمليـة إطالق نار وقعت 

نحو مستوطنة «شكيد» قرب جنني. 
ويف أعقاِب إطالق النار طالب جيُش االحتالل 

من املستوطنني التواجد يف أماكن محصنة. 

ختايف «إجرائغطغ» طظ الرغاض: 
«تطئغُع السقصات» بني السسعدّغئ 

و «إجرائغض» بات أصرب
 : وضاقت

َث صحـايفٌّ «إرسائييل» مـن العاصمة السـعوديّة الرياض،  تحـدَّ
الثالثـاء، عـن انطباعاِتـه بشـأِن تطبيـِع العالقات بني السـعوديّة 

و»إرسائيل»، التي باتت «تقرتُب» أكثَر مما سبق، وفق تقديره. 
وقال الصحايفُّ «اإلرسائييل» إنريكي تسـيمرمان ملوقع «آي نيوز 
24» العـربي: «يف إطـاِر التقاُرِب بـني السـعوديّة و»إرسائيل» بتنا 
نلمـس وجود جاليـة يهوديـة يف الرياض ونشـاطاً لرجـاِل أعمال 

إرسائيليني يعملون منذ فرتة يف اململكة». 
وأضاف: «نحن أماَم بداية حقبة جديدة، هناك أموٌر جديدة بدأت 

لكنها تستغرق مزيداً من الوقت». 
وأَشـاَر الصحـايف «اإلرسائيـيل» إىل أنه «خالَل األسـابيع األخرية 
تضاَعفـت األنباُء عن عالقات رسـمية بني السـعوديّة و»إرسائيل»، 

وتكاثرت املعلومات بشأن إنشاء عالقات مستقبلية بني الطرفني. 
وكان رئيـُس الحكومة «اإلرسائيلية» فاجأ املجتمع الدويل يف آب/ 
أغسـُطس2020م، بإنشاء عالقات (تطبيع) مع اإلمارات والسودان 
ع عـىل االتّفاق من  واملغـرب والبحريـن. هذه الـدوُل لم تكـن لتوقَّ
دون موافقة اململكة السـعوديّة، وهي الدولـة األكثر تأثرياً يف العالم 

العربي». 
وتطّرق تسـيمرمان، إىل رشوِط اململكة للموافقة عىل التطبيع مع 
االحتـالل اإلرسائيـيل بالقول إنه «قبل بدء حكومـة بنيامني نتنياهو 
السادسة، الحكومة األكثر يمينية يف تاريخ «إرسائيل»، الزعيم الفعيل 
للمملكـة محمد بن سـلمان، وضع رشوطاً لالنضمـام إىل «اتّفاقات 

أبراهام» (التطبيع). 
وأّكــد الصحـايف اإلرسائييل أن التطبيَع مع السـعوديّة هو «أحُد 

أهداف السنوات املقبلة»، وأن «األنظار تتجُه نحو مواجهة إيران». 
ومنذ أسـابيَع، أّكـد رئيُس حكومة االحتـالل اإلرسائييل املنتهية 
واليته يائري البيد أّن «إرسائيل» بدأت حواراً إزاء انضمام السـعوديّة 

إىل اتّفاقات «أبراهام» بالكامل. 
 «I24NEWS» وكان قال كباُر املسـؤولني السعودينّي ملوقع قناة
اإلرسائيليـة: إّن «تطبيـع اململكة العربية السـعوديّة مع «إرسائيل» 

ليس سوى مسألة وقت. 
يُذَكُر أّن وزيَر الخارجية السعودّي عادل الجبري قال يف لقاٍء عقده 
يف األسـابيع األخرية مع أعضاء مـن القوات األمريكية، أن «العالقات 
السـعوديّة-اإلرسائيلية تتجـه نحو التطبيع، لكن األمر سيسـتغرق 

وقتاً أطول». 
وذكرت صحيفـُة «إرسائيل هيوم» أّن رئيـَس الوزراء اإلرسائييل 
املكلف بنيامـني نتنياهو أملح إىل أّن أحد أهدافه الرئيسـية يف الفرتة 

املقبلة سيكون توقيع «اتّفاق سالم» مع السعوديّة. 

إغران: الترُس البعري غةري 
طظاوراٍت يف الثطغب بظةاح

 : وضاقت
أعلـن الحرُس الثوري اإليراني إجـراَء مناورات بحرية يف الخليج 
الثالثـاء، بنجـاح، إذ قال قائد القوات البحريـة يف الحرس األدمريال 
عيل رضا تنكسـريي: إنه «تم يف مناورة القوة البحرية للحرس التي 
تحمل اسـم الشهيد نرص الله شفيعي اسـتخدام منظومة صواريخ 
كـروز البحرية يف فئات مختلفـة، وطائرات مسـرية قاذفة ودقيقة 
ذات أهـداف متعددة ومتزامنة، ومسـريات غاطسـة ذكية، وإطالق 
صواريـخ من املروحيات وإنزال عىل مواقـع متَحّركة وعائمة، وكان 

أداء جميعها جيًِّدا للغاية». 
وأّكــد الحرُس الثـوري اإليراني أنه يف املنـاورة تم إكماُل جميع 
املراحل التشـغيلية بجدول زمنـي محّدد قائًال: «إّن هندسـة القوة 
القتاليـة تـم تصميمهـا وبنائها عىل أََسـاس التهديدات واألنشـطة 
العسـكرية للعدو، وتـم إنتاجها وإعـادة إنتاجها من قبـل علمائنا 
وشـبابنا، وهي وطنية بالكامـل»، مؤّكـداً أنه لسـنا بحاجٍة إىل أية 
جهة أجنبية يف هذا املجال، ونحن مستقلون ومكتفون ذاتيًا تماماً. 

وقارن األدمريال تنكسريي هذه املناورة باملناورة السابقة، معتربًا 
«أننا شـهدنا مناورة ناجحة جرى خاللها القتال السـطحي للسفن 
الهجومية، وإطالق صواريخ كروز البحرية وألغام عىل نطاق واسع 
إىل جانب إطالق صواريخ كروز البحرية يف وقت واحد من منطقتني 

جغرافيتني مختلفتني إىل هدف محّدد». 
وأَشـاَر إىل «االسـتعدادات الشـاملة للقـوات البحريـة والحرس 
الثوري اإليراني يف مياه الخليج وبحر عمان ومضيق هرمز وتأثريها 
عـىل ضمان األمن فيها»، ُمشـرياً إىل أن «القوى خارج املنطقة تدرك 

جيًِّدا استعدادات قواتنا للتصدي بحزم ألي تهديد ومغامرة». 
َع وحجَم النريان  واعترب قائـد القوات البحرية يف الحرس أن «تنوُّ
واالنفجـارات عـىل شـواطئ الخليج هي لتجسـيد القـوة الدفاعية 
واسـتخدام األسـلحة الذكيـة ملهاجمة وتدمـري القواعد واملنشـآت 

البحرية للعدو والتنظيم الكامل لها من ميزات هذه املناورة». 



  
    
     


السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

العدد 
  (1570)

األربعاء والخميس 
25 جمادى اآلخرة 1444هـ  

  18 يناير 2023م

ضطمئ أخغرة

طشالطاٌت أطمغئ ووصاتئ 
طظصطسئ الظزري
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ليس مقبوالً أبداً أن تصبَح 

ًة لتقديم رسائل  صنعاُء ِمنصَّ

الشكر والثناء ألَيِّ طرف من 

للشـعب  املعاديـة  األطـراف 

بتقديـم  فكيـف  اليمنـي، 

للسـعوديّة  الشـكر  رسـائل 

والثنـاِء عليهـا وكأنها طرٌف 

ال  الحـرب،  هـذه  يف  محايـٌد 

واملتزعـم  الرئيـس  الطـرف 

للعدوان عىل اليمن؟!

كان مـن املفرتض عىل املبعـوث األممي أن يكوَن أكثَر 

عقالنيـًة ومقاَربـًة للواقـع، يف تقديمـه اإلحاطـِة األوىل 

ملجلس األمن من صنعاء، وأال يغَرَق يف آفاِت رسائل الثناء 

والشكر مَلن ال يستحقُّ الشكر والثناء. 

ـفت  مغالطـاٌت أمميٌة كبـرية، ووقاحٌة مكّررة، تكشَّ

للعيـان مـن خالِل تقديـِم مبعوث األمم املتحدة رسـائل 

الشـكر والثنـاء للسـعوديّة، الطـرف الرئيـس واملتزعم 

للعدوان عىل اليمن وحصاره وإفقار شعبه. 

َم املبعـوُث األممي  يف الحقيقـة ربما يسـتحيُل أن يقدِّ

أيـَة مقاربات للواقع بخصوِص املِلف اإلنسـاني اليمني، 

طاملا وعينـاه مصابتاِن بعمى األلوان، َفــإنَّ كان لزاماً 

عليه تقديم رسـائل الشكر والثناء للسعوديّة يف إحاطته 

ملجلس األمن الدويل من صنعاء، فمن يكون املعتدي الذي 

يسـتحقُّ العقاَب بنظـر األمم املتحدة وبنظـر مبعوثها، 

وهي ترى أن الطرف املعتدي األشد عدواناً وعدوانية عىل 

اليمن وشعبه، طرفاً فاعالً بشكل إيجابي؟! 

هل مثالً استطاعت األمُم املتحدة إقناَع السعوديّة وَمن 

معها من الدول املشـاركِة يف تحالف العدوان عىل اليمن، 

برضورِة االستجابة للمطالب املرشوعة واملحقة للشعب 

اليمني، بْدًء بوقف العدوان، ورفع الحصار، واإلفراج عن 

األرسى، الـكل مقابـل الكل، ودفـع التعويضات ورصف 

مرتبات كامل موظفي الدولة، حتى تسارع األمم املتحدة 

بإرسـالها رسائل الشكر والثناء للسعوديّة عرب مبعوثها 

إىل صنعـاء، أم أن ُكــّل تلـك الترصيحات التـي أطلقها 

املنـدوب السـعودّي لدى األمم املتحدة، ومـا رافقتها من 

الـرشوط األمريكية عىل لسـان نائب املنـدوب األمريكي 

يف مجلـس األمـن الـدويل، كانت فقط ِمن أجـل تقويِض 

الحراك الدبلومايس من األفـكار اإليجابية التي يحملُها؛ 

بغية الدفع باألمور نحو التصعيد الذي ال تُحَمُد ُعقباه. 

صًا صًاأخسُإ أظعاع الّسقم تتصُّ أخسُإ أظعاع الّسقم تتصُّ
سئثالشظغ تةغ 

السـالُم عـىل الطريقـة األمريكية، يُعتـَربُ أصعَب 
ُ بشـكٍل واضح عن  أنواع السـالم تحّققـاً؛ ألَنَّه يعربِّ
االستسالم، ولن ترىض عن شعٍب ما لم يرض ببقائه 

تحت الهيمنة األمريكية. 
نحن خصوٌم لهـا، وحلفاُء لخصوم آخرين لها، ال 
نخدُم مصالَحها وال نقبل َوصايتَها، ونرفض وجهاِت 
نظرهـا التدمريية االسـتعمارية للسـالم وال ننتظر 
ُل عليهـا يف يشء،  منهـا أن تتعاطـَف معنـا وال نعوِّ
والحرب واملعاناة التي نعانيها ندرك وبيقني راسـخ 
أن أمريكا سـببها وهي من تخطُِّط لها وتِرشُف عىل 

ُم لها ُكـّل الوسائل املمكنة.  تنفيذها وتقدِّ
َكثرياً ما ننُشـُد الّسـالم، وَكثرياً مـا تتغنَّى به أمريـكا، وَكثرياً 
من البلـدان خضعت للغزو األمريكي لتنعَم بالسـالم، وَكثرياً من 
البلـدان أصبحت شـبيهاً بمعسـكر لألمريكي؛ ِمن أجل السـالم، 
وَكثرياً من الشـعوب تحت االسـتعمار األمريكي غري املبارش؛ ِمن 
أجل السـالم، ومئـات اآلالف أزهقت أرواحهم؛ ِمن أجل السـالم، 
وما نعيُشـه كعرب، من حروب وقتل وترشيد بغية الحصول عىل 

السالم، ولكن هل حّققنا الّسالم؟، ال. 
ألننـا نرُفُض االستسـالَم، وحبُّنا للسـالم ال يعني اسـتعداَدنا 
للتفريط بحقوقنا، والتناُزَل عن كربيائنا، ونعي جيًِّدا أن السـالَم 
الـذي تحـِرُص أمريكا عـىل إحاللـه وتتغنَّى به، وتصـوره للرأي 
العـام العاملـي، عىل أنه الكفيـل بالخروج باليمن من املسـتنقع 
الذي أغرقتنا به بسياَسـاتها الخبيثة بما يتوافُق مع مصالحها، 
ليس إالَّ ُمَجـّرد فكرة لَجرِّ اليمن نحو اسـتعمار استنزايف يعوُِّض 
فشَل الحرب التي طال أََمُدها، دون تحقيِق أدنى هدف لألمريكي، 
اسـتعماٌر يُدِخُل اليمَن دوامـَة رصاع داخلية ال نهائية، تخوضها 
بالوكالـة وتفقد أطـراُف النزاع عوامـل القوة، وتهيئ السـاحَة 

السـتعمار أشـدَّ فتكاً مدِخلـة الثقافـة والدين نحو (اسـتعمار 
تذويبـي) يغـري ُهــِويَّتنا وحضارتنا اإلسـالمية ويعمق الثقافة 
الغربيـة، ويجعلنـا لقمة سـائغة للكيـان الغاصب 
يف ظـل الهيمنة األمريكيـة، فهي ال تدخـر أي جهد 
للسعي وراء الهيمنة عىل الشعوب، وتسّخر تفوقها 
يف جميع املجاالت للتدخل يف الشؤون الداخلية للدول، 
ولها سياسـاٌت عديدة يف التدخل تصل بها يف معظم 
األحيـان إىل التنمـر عىل الـدول األُخرى والسـيطرة 
عليهـا ونهبها تحت شـعار الحريـة والديمقراطية 

وحقوق اإلنسان وحفظ األمن والسالم الدوليني.
وال نستبعد ما حل بالعراق إن قبلنا إحالَل السالم 
بالطريقـة األمريكيـة، فالعراق وفلسـطني شـاهٌد 
حيٌّ عىل السـالم األمريكي، وواقُع العراق وفلسطني 
ال يخفـى عـىل أحد، ففـي العـراق ومنـذ أن بسـطت أمريكا له 
السـالَم بطريقتها، لم يسـلم منها أحد ولم يمر يوٌم إال وراح فيه 
ضحايا، وحلت الفوىض وعدُم االسـتقرار السـيايس والعسكري 
واالقتصادي بالشـكل الذي اسـتحال عىل العراقيـني الوصوُل إىل 

خارطة طريق لبسط السالم الدائم للشعب العراقي.
ويف فلسـطني رّكز السالُم األمريكي أوالً عىل نزع السالح وشل 
االقتصـاد وجعلهم تحـت وطأة االسـتعمار اإلرسائييل ومنذ ذلك 
اليـوم أصبح الجزُء األكربُ من فلسـطني تحَت وطأة االسـتعمار 

االستيطاني اإلحاليل والقمع والتهجري للفلسطينيني. 
أمريكا أكـربُ مخرٍِّب للقواعـد القانونية والنظـام الدويل وهي 
مصدُر عدم االسـتقرار يف العالم وبسياسـة القوة والهيمنة التي 
تنتهُجهمـا قّوضـت وهّددت السـالَم واألمن الـدويل وكل مصيبة 
َم  حلت وكل حرب سببها أمريكا، وسياستُها أكربَ تَحدٍّ يواجه تقدُّ
املجتمعات الحضارية والسـلمية، ولن يسـتقرَّ أيُّ نظام سيايس 
ولن يجَد سالماً إال إذَا تواَفَق واملصالَح األمريكية أَو سعى للتحّرر 

من الَوصاية والهيمنة األمريكية. 


