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اجاصرار الغمظ غمظح املظطصئ افطظ

الرئغج المحاط غططع السغاجغ افسطى ورئغَسغ الظعاب والعزراء سطى آخر طساةثات المحاورات:

 : خظساء
أطَلـَع الرئيُس املشـري مهدي املشـاط، 
أمس االثنـني، املجلـَس السـيايسَّ األعىل، 
ورئيَيس مجلـيس النواب والـوزراء ونائب 
رئيـس الـوزراء لشـئون الدفـاع واألمن، 
عىل آخـر املسـتجدات السياسـية ونتائج 
املشـاورات مع الوفد العمانـي التي جرت 

يف صنعاء. 
ونـّوه رئيـُس املجلس السـيايس األعىل 
إىل أن املشاورات مع الوفد العماني حملت 
أفكاراً إيجابية تتعلق بامللف اإلنسـاني ويف 
مقدمتـه رصف املرتبات لكافـة موظفي 
الدولـة من عائدات النفـط والغاز والفتح 
الكامـل ملطـار صنعـاء ومينـاء الحديدة 

وفتح الطرقات وتبادل األرسى. 
اإلنسـاني  امللـفَّ  أن  االجتمـاُع  وأّكــد 
لـه أولوية بـكل االعتبارات، وهـو املدخل 
السـليم والصحيح لالنتقال إىل أية ملفات 
أُخـرى، مثمناً الجهـود املبذولة التي تقوم 
بها سـلطنة عمـان وحرصها عـىل الدفع 

بعمليـة السـالم يف اليمـن، وهـي جهـود 
يف  القيـادُة  نُهـا  وتثمِّ تقدُِّرهـا  مشـكورة 

الجمهورية اليمنية. 
َد املجلُس السـيايس األعىل التأكيَد  وَجـدَّ
عىل حـرِص صنعـاء الكبـري عـىل إنجاِح 

املسـاعي الرامية لتحقيق السالم الشامل 
والعـادل، مؤّكــداً الحـرَص عـىل تحقيق 
االسـتقرار يف املنطقـة وبما يخدم السـلم 

واألمن الدوليني. 
وثّمن صمود أبناء الشعب اليمني كافة 

يف مواجهة العـدوان األمريكي السـعودّي 
وحصـاره الجائـر لثمانيـة أعـوام والذي 

تسبب بأسوأ أزمة إنسانية يف العالم. 
وعـىل صعيـٍد متصـل، جـّدد املجلس 
للمتورطـني  دعوتَـه  األعـىل  السـيايس 

الوطـن  حضـن  إىل  للعـودة  الخيانـة  يف 
العـام،  العفـو  قـرار  مـن  واالسـتفادة 
ُمشـرياً إىل أن هـذه الدعـوة تمثل فرصة 
ثمينـة ينبغـي اسـتغاللها، فيمـا أّكــد 
لقـرار  الشـديد  اسـتنكاره  االجتمـاع 
املرتِزقـة والعمـالء برفـع سـعر الدوالر 
الجمركي غـري القانونـي إىل 750 رياالً، 
التـي  االقتصاديـة  اإلجـراءات  وباقـي 
ستؤدي إىل ارتفاع أسعار السلع الغذائية 
والدوائيـة واملشـتقات النفطيـة وأجور 
النقـل وغريهـا، وهـي بالتايل ستشـكل 
أعبـاًء إضافيـة عىل املواطنـني يف عموم 
ـًة يف املناطق  الجمهوريـة اليمنية َخاصَّ

الخاضعة لالحتالل. 
كمـا أّكـد االجتمـاع أن هـذه القرارات 
تأتي يف سـياق الحـرب االقتصاديـة التي 
تـرشف عليها أمريـكا وبريطانيا وتحاول 

من خاللها تركيع الشعب اليمني. 
بالتوّجــه  التجـار  االجتمـاع  ودعـا 
لالسـترياد من ميناء الحديـدة، َحيُث يبلغ 
سـعر الدوالر الجمركي 250 رياالً مراعاًة 

ألوضاع املواطنني وتخفيفاً ملعاناتهم. 

ظترُص سطى إظةاح طســاسغ السقم السادل والمحرف بما غسجز طظ اجــاصرار الغمظ والمظطصئ وافطظ والسطط الثولغغظ
خمعُد الحــسإ الســقُح افضئر وأطــام الماعرذغظ شــغ الثغاظئ شرخئ جثغــثة لطسعدة
صــراراُت المرتِجصئ تســسى لثظص الحــسإ بإحــراف أطرغضــغ برغطاظغ ودسعٌة لطاةار لقجــاغراد سئــر التثغثة

خرف املرتئات طظ سائثات الظفط والشاز وشاح املطار واملغظاء والطرصات وتئادل افجرى ططالُإ بابائ
املطش اإلظساظغ سطى رأس افولعغات وعع املثخض السطغط فغئ طرتطئ طصئطئ

الحاغش: سثد الرتقت 
الاةارغئ طظ وإىل ططار خظساء 

خقل 8 جظعات ق تساوي 
ترضئ حعرغظ سام 2014م

 : خظساء
جـدََّدت إدارُة مطار صنعاء الدويل التأكيَد عىل أن اسـتمراَر 
القيود ومنع الرحالت يفاقُم من معاناة املرىض اليمنيني ويزيد 

من حدة الحصار الشامل الذي يطال اليمن واليمنيني. 
ويف ترصيحاٍت لـ «املسـرية»، أّكـد مدير عام مطار صنعاء 
الدويل خالد الشـايف، أمـس االثنني، أن حركـَة مطار صنعاء 
طيلة سـنوات العدوان األمريكي السـعودّي الثمان ال تساوي 
حركة شهرين فقط يف الوضع الطبيعي عام 2014م، يف إشارٍة 
إىل حجـم الحصار الكبري الذي يطال مئـات اآلالف من املرىض 

والطالب واملغرتبني. 
وأوضح الشـايف أن عدد الرحـالت التجارية من وإىل مطار 
صنعاء طيلة 8 سـنوات لم تتجاوز 1276 رحلة جوية مقارنة 

بـ 20 ألف رحلة خالل عام 2014م فقط. 
وبنّي أن عدد املسـافرين خالل سـنوات العـدوان الثمان لم 
يتجاوز 162 ألف مسـافر مقارنة بمليون و900 ألف مسـافر 
خـالل العام 2014م فقـط، ُمضيفاً أن كمية الشـحن الجوي 
خالل سنوات العدوان لم تصل إىل 721 طناً مقارنًة بـ 16177 

طناً خالل العام 2014م فقط. 
ولفـت الشـايف إىل أن مطار صنعـاء الدويل كان يسـتقبل 
ا خالل العام 2014م نحـو 50 رحلة لـ 14 رشكة ناقلة،  يوميّـٍ

ويصل ويغادر منه 5 آالف مسافراً يوميٍّا. 
وتأتي ترصيحات الشـايف يف ظل استمرار الحصار الخانق 
عىل املوانئ واملطارات، وهو ما يسبب مفاقمة معاناة الشعب، 
يف إجراءات تهّدد ُكـّل مسـاعي السـالم وتفتح آفاقاً واسـعًة 
السـتخدام الخيارات العسـكرية الكفيلة باسـتعادة الحقوق 

املرشوعة لليمن واليمنيني. 

رئغُج طةطج الحعرى غآّضـُث ملمبض «تماس» بئات املعصش الغمظغ 
يف طظاخرة شطسطني أرضًا وحسئًا وطصثجات

 : خظساء
التقـى رئيـُس مجلـس الشـورى، محمد حسـني 
العيـدروس، أمس االثنني، القائَم بأعمال ممثل حركة 
حمـاس يف اليمـن، معـاذ أبو شـمالة؛ ملناقشـة آخر 

مستجدات القضية الفلسطينية. 
وتطـرق اللقـاء، بحضـور نائـب رئيـس مجلس 
الشـورى محمـد حسـن الـدرة، إىل أهم املسـتجدات 
يف السـاحة الفلسـطينية من اعتـداءات واقتحامات 
يومية تنفذها قطعان املستوطنني الصهاينة لباحات 
املسـجد األقـىص إلقامـة الطقـوس التلمودية تحت 

حراسة مشّددة من رشطة العدّو الصهيوني. 
ويف اللقـاء جـّدد رئيـُس مجلس الشـورى التأكيد 
عـىل موقـف الجمهوريـة اليمنيـة الداعم واملسـاند 
للقضيـة الفلسـطينية؛ باعتبارها القضيـَة املرَكزية 
ــة، الفتاً إىل موقف قائد الثورة، السـيد عبد امللك  لألُمَّ
بـدر الدين الحوثي، ورئيس املجلس السـيايس األعىل، 
املشـري الركن مهدي املشـاط، الواضـح واملبدئي من 
القضية الفلسـطينية واملسـاند لكل خيارات الشعب 
الفلسطيني يف مواجهة املحتّل الغاصب وآلته الحربية. 
واعترب العيدروس أن تطبيع عدد من الدول العربية 
مـع الكيان الصهيونـي أصاب القضية الفلسـطينية 
بجـرٍح عميـق، مؤّكــداً أن الفصائـل الفلسـطينية 
تسـتطيع بإرادتهـا تجـاوز ذلـك مـن خـالل توحيد 
صفوف املقاومة ولم الشـمل الفلسطيني يف مواجهة 

العدّو الصهيوني. 
وأشـاد بجهـوِد حركة حمـاس ووقوفهـا بجانب 
الفصائـل الفلسـطينية يف خندق الدفـاع عن القضية 

الفلسطينية. 
بـدوره أّكـد نائـب رئيس مجلس الشـورى أهميّة 
وحـدة الصـف الفلسـطيني يف مواجهـة الغطرسـة 
الصمـود  عنـارص  أهـمَّ  باعتبارهـا  الصهيونيـة؛ 

واملواجهـة، مؤّكــداً وقوف الشـعب اليمني بمختلف 
مكوناتـه مـع وحـدة الصـف الفلسـطيني وقضيته 

العادلة. 
فيمـا اسـتعرض أبو شـمالة أهم التحديـات التي 
تواجه القضية الفلسطينية واملسجد األقىص وتعرضه 
لسلسـلة اقتحامـات يوميـة مـن قبل املسـتوطنني 

الصهاينة؛ بَهدِف تقسيمه زمانياً ومكانياً. 
وأَشـاَر إىل ثبات ورباط أبناء الشـعب الفلسطيني 
واالقتحامـات  االعتـداءات  مواجهـة  يف  وبسـالته 
اإلرسائيليـة اليوميـة، والتي أسـفرت عـن وقوع 14 

شهيداً منذ بداية العام الجاري. 

وأّكــد تأصل روح املقاومة والوحـدة امليدانية بني 
جميـع الفصائـل الفلسـطينية يف مواجهـة التطرف 
الصهيوني وما يقوم به من هدم للمنازل واقتحامات 

يف الضفة الغربية واملسجد األقىص. 
ونّوه أبو شـمالة بأن املقاومة هي خيار الشـعب 
الفلسطيني يف مواجهة العدّو اإلرسائييل وتجربه تحت 
رضباتها املوجعة عىل االنسحاب كونه ال يفهم إال لغة 

القوة. 
وأشـاد باملواقـف املرشفـة والثابتـة للجمهوريـة 
اليمنيـة قيـادًة وحكومـًة وشـعباً يف مسـاندة ودعم 

القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني. 
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 : خاص

أّكـدت صنعاُء أن السالَم يف البحر مرهوٌن 
بفرض السيادة الوطنية عىل الجزر واملياه 
اإلقليميـة اليمنية، يف تأكيـد جديد عىل ما 
أعلنتـه القيـادة العسـكرية سـابًقا حول 
أولويـة حماية األمـن البحـري يف املرحلة 
املقبلـة، كما هـو تحذير مسـبق لتحالف 
العـدوان األمريكـي السـعودّي اإلماراتـي 
ورعاتـه مـن مغبـة تَحّركاتـه العدوانيـة 
الرامية للهيمنة عـىل اإلقليم البحري للبلد 

وعىل خطوط املالحة يف املنطقة. 
وقال نائُب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع 
واألمن، الفريق الركن جالل الرويشان: إن 
مؤتمـَر األمن البحري الـذي تعتزُم صنعاُء 
عقَده يف الثاني والعرشين من شـهر يناير 
الجاري «يحمُل رسـالًة ذات شقني، األول: 
أن اليمَن هو املعنيُّ فقط بحماية شواطئه 
ومياهه اإلقليمية، والثاني: أن اليمَن رشيٌك 

يف أمن املمرات الدولية». 
وكانت صنعاُء قد أعلنت يف وقٍت سـابٍق 
عـن التحضري لعقد مؤتمـر األمن البحري 
كخطـوٍة أُوَىل للميض نحَو فرض السـيادة 

عـىل املياه اإلقليمية والجزر اليمنية، بما يف 
ذلك الجزر الواقعة تحت سيطرة االحتالل، 
وذلك إىل جانب املشاركة الفاعلة يف حماية 
خطوط املالحة الدولية مـن أطماِع القوى 
الغربية وعىل رأسـها الواليات املتحدة التي 
تسعى للسـيطرة عىل املمرات املائية وعىل 

رأسها مضيق باب املندب. 
وأعلنـت قيـادُة وزارة الدفـاع مؤّخراً أن 
األولويَة يف املرحلة القادمة ستكون لحماية 
األمـن البحـري للبلـد، يف رسـالة واضحة 
تحمـل إنذاراً للعدو من عواقب االسـتمرار 
بتَحّركاته العدوانية يف املياه اإلقليمية وعىل 

الجزر اليمنية. 
ويف هذا السـياق أَيْـضـاً، أّكـد الفريُق 
الركن الرويشـان للمسرية أنه «ال يمكُن 
أن يكـوَن هنـاك أي سـالم يف البحـر إذَا 
لم تتحّقق السـيادة عىل امليـاه اإلقليمية 
والجـزر اليمنيـة» يف تأكيٍد جديـٍد يعزُِّز 
الرسـائَل التـي وجهتها صنعاء سـابًقا 
والتي تشـري بوضوح إىل أن أية محاوالت 
من جانـب العـدّو لفـرض هيمنته عىل 
سـتصطدم  اليمنيـة  الجـزر  أَو  امليـاه 
بتوّجــه صنعـاء بشـكل قـد يـؤدي إىل 

انفجار الوضع عىل الجبهة البحرية التي 
حرصت صنعاء خالل الفرتة املاضية عىل 
أن تؤّكـد للعدو أنها جاهزة لخوض أشدِّ 

املواجهات فيها. 
وكان الرويشـان قد أشار يف وقت سابق 

هـذا  يف  مفتوحـٌة  الخيـارات  «ُكلَّ  أن  إىل 
السياق». 

وجـّدد الرويشـان يف ترصيحات األخرية 
التأكيـَد عـىل اسـتحالة القبـول بالتنازل 
أَو التجزئـة فيمـا يتعلق بفرض السـيادة 
والـربي  البحـري  اإلقليـم  عـىل  املطلقـة 

والجوي لليمن. 
وأضـاف: «سـنواجه أي تهديـد ملياهنا 

اإلقليمية أَو جزرنا». 
وكانـت صنعـاء قـد دعـت دول تحالف 
العدوان وعىل رأسها االحتالل اإلماراتي إىل 
البدء بمغـادرة جزيرة سـقطرى برسعة، 
مؤّكـدة أنها لن تفرط يف أي شرب من أرض 

البلد. 
رسـائَل  الترصيحـاُت  هـذه  وتحمـل 
واضحـة لتحالـف العـدوان بأن مسـاري 
الحرب والسـالم بالنسبة لصنعاء يتجهان 
يف اتّجـاه واحد هـو تحرير البلـد وضمان 
اسـتقالله الكامل، وهـو األمر الذي يقطع 
الطريق أمام أية محاوالت أَو مسـاٍع يعول 
عليها تحالف العدوان ورعاته خالل الفرتة 
القادمـة لخـداع صنعـاء أَو االلتفاف عىل 

ثوابت املوقف الوطني. 

تقارير

جععد «خظساء» و «طسصط» تبّئئ طسار السقم 
السادل وافطط املاتثة أطام اخائار جثغث

الروغحان: السقم يف الئتر طرععن باتّصص السغادة العذظغئ 
سطى املغاه اإلصطغمغئ والةجر الغمظغئ

«غروظثبــرغ» غخض الساخمئ بسث غــعم طظ طشادرة وشث العجــاذئ الُسماظغئ.. 

 : خاص

بعـَد يوٍم واحـد من مغـادرِة وفـد الوسـاطة العمانية 
العاصمـة صنعاء وسـط حديـث عن مـؤرشات «إيجابية 
وجـادة» عىل إحـراز تقدم فيمـا يتعلق بمعالجـات املِلف 
اإلنساني والتمهيد للسالم، وصل املبعوث األممي الخاص، 
االثنـني، إىل العاصمـة صنعـاء للقـاء بالقيـادة الوطنية، 
يف زيـارة يرجح مراقبـون أن تكون مرتبطـة ما تم بحثه 

والتوصل إليه مع الوفد العماني. 
وتأتـي زيارة املبعوث األممي هانز غروندبرغ يف سـياق 
الحراك املتواصل والنقاشات امُلسـتمّرة املتعلقة بمساعي 

تجديد الُهــدنة والتوّجـه نحو َحـّل شامل. 
وأّكــد نائُب وزير الخارجية حسـني العـزي، أنه التقى 
غروندبرغ ونائبَه ومسـاعديه بعـد وصولهم إىل العاصمة 

صنعاء، واصفاً اللقاَء بـ»اإليجابي». 
وكان غروندبـرغ قد غاب عن املشـهد بشـكل ملحوظ 
خـالل الفـرتة املاضيـة يف مقابـل بـروز دور الوسـاطة 
العمانيـة التي بدا واضًحا أنهـا تعمل بجدية أكرب للتوصل 
إىل حلـول حقيقية، عىل عكس األمـم املتحدة التي برهنت 
خالل املراحل املاضية أنها عاجزة عن القيام بدور الوسيط 
الحقيقي، نتيجة سيطرة دول تحالف العدوان ورعاته عىل 

قرارها. 
مع ذلك، يـرى مراقبـون أن الزيارَة الجديـدَة للمبعوث 
األممي إىل صنعاء قد تمثُِّل مؤرشاً إيجابياً؛ كونها تأتي بعَد 
حديِث رئيس الوفد الوطني محمد عبد السـالم، عن إجراِء 
نقاشـاٍت «إيجابية وجادة» مع الوفد الُعماني فيما يتعلَُّق 
بـ»ترتيبـات» معالجة املِلف اإلنسـاني والتمهيد للسـالم 
الشـامل، َحيُث حمل ترصيـُح عبد السـالم تلميحاٍت عن 
ة» ولو أنها قد تكـون أولية، وبالتايل  وجوِد نتائـَج «مبرشِّ
َفـإنَّ زيارة املبعوث األممي قد تأتي يف سياق إتمام الجهود 

التي تبذلها مسقط بتعاون كبري من صنعاء. 
ونشـطت جهود وتَحّركات الوسطاء بشكل واضح بعد 
تأكيد قائد الثورة السـيد عبد امللك بدر الدين الحوثي، عىل 
عدم جدية تحالف العدوان ورعاته يف التوّجـه نحو السالم 
وإرصارهم عىل املساومة بحقوق الشعب اليمني، وإعالنه 
عـن جهوزية صنعاء ملواجهة أي تصعيد يقدم عليه العدّو 
عىل املسـتوى العسـكري أَو االقتصادي «بما هو أكرب من 

ُكـّل املراحل املاضية». 
وعىل ضـوء تأكيـدات قائد الثـورة وتحذيراته شـهدت 
العاصمة صنعـاء واملحافظات الحرة خروجـاً جماهريياً 
َكبرياً حمل رسـائل مهمة أبرزهـا تفويض القيادة باتِّخاذ 
اإلجـراءات الالزمـة ملواجهـة تعنـت العـدّو ومماطلتـه 

وإرصاره عىل فرض حالة الال حرب والال سالم. 
وأّكــد رئيس الوفـد الوطنـي أن الخـروج الجماهريي 
كان له تأثريٌ كبريٌ عىل مسـار املفاوضات، وهو ما ترجمه 
بوضـوح وصـول الوفـد العمانـي إىل صنعـاء يف زيارتـه 
الثانية خالل أسـبوعني والتي انتهت بحديث عن مؤرشات 

«إيجابية وجادة» للمرة األوىل. 
كّل هذه املعطيات تشري إىل انفتاح أفق الحل مجّدًدا ولو 
بشـكل نسـبي، وهو ما يرجح «إيجابية» زيـارة املبعوث 
األممـي إىل صنعاء، لكن التجارب السـلبية السـابقة مع 
األمم املتحدة ومبعوثيها، تجعل الحكم عىل طبيعة الزيارة 
وجدواهـا أمـراً صعبـاً بدون وجـود املزيد مـن املؤرشات 

الواضحة. 
وعىل أية حـال، َفـإنَّ توقيت الزيـارة يربهن أن صنعاء 
قد نجحت يف تثبيت مطالب الشـعب اليمني عىل الطاولة، 
ووضع تحالف العدوان ورعاتـه أمام «رضورة» التعاطي 
مـع هذه املطالـب لتجنب انهيـار الهدوء النسـبي وعودة 
التصعيد، بالشـكل الذي أَدَّى إىل تعبيد الطريق أمام جهود 
وتَحّركات السـالم من جديد، وإلقاء الكـرة مرة أُخرى إىل 
ملعـب دول العدوان وكذلك األمم املتحدة التي تواجه اليوم 
اختبـاراً إضافياً إلثبات اسـتعدادها لدعـم الجهود الجادة 

املبذولة للتوصل إىل الحلول. 

أّضـث أن خظساء طاضغئ ظتع الصغام بثورعا شغ تماغئ أطظ الممرات المائغئ

السجي: أجرغظا لصاًء «إغةابغًا» طع المئسعث وشرغصه
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املقاالت املنشورة يف الصحيفة 
تعرب عن رأي كاتبها وال تعرب 
بالرضورة عن رأي الصحيفة العنوان: صنعاء – شارع املطار- جوار 

محالت الجوبي  -  عمارة منازل السعداء- 
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جععٌد صئطغئ تسفر سظ ذغ 3 صداغا صاض بمتاشزئ ذطار بسدعا داطئ لسحر جظعات
 : ذطار

أسـفرت مسـاٍع وجهوٌد قبَليـة لعدٍد من 
املشايخ والوجاهات والشخصيات االعتبارية 
واالجتماعية بمحافظة ذمار عن إنهاء ثالث 
قضايا قتـل بمديرية جبل الـرشق، بإرشاف 
عضـو املجلـس السـيايس األعـىل –رئيـس 

املنظومة العدلية العليا محمد عيل الحوثي. 
ففي األوىل ويف اللقـاء القبيل الذي تقدمه 
رئيـس املنظومة العدلية محمد عيل الحوثي، 
ومستشـار املجلـس السـيايس األعىل محمد 
محافظتـي  ومحافظـا  املقـديش،  حسـني 
حرضموت وشـبوة، لقمان باراس، وعوض 
بن فريـد العولقـي، وعضو مجلـس النواب 
محمـد عيل املقـداد، تم عقُد ُصلـح قبيل بني 
آل الشـاوش وآل مـرشح، أعلن فيـه ُكلٌّ من 
الطرفني عفوه ومسـامحته للطـرف اآلخر، 
يف قضيـة القتل التي وقعت بينهما قبل عرش 
سنوات وراح ضحيتها أربعة أشخاص، وعدد 

من املصابني. 
ويف الثانيـة، أعلن أوليـاء دم املجني عليه 
بشـري عـيل محمد مطـري، مـن أبنـاء جبل 
الرشق، العفو عن الجاني سـليمان الركوب، 
مـن أبنـاء وصـاب العـايل، لوجه اللـه تعاىل 
وترشيفـاً للحارضيـن يف قضيـة القتل التي 

حدثت قبل عامني ونصف العام. 
أمـا القضية الثالثة، فقد أعلـن أولياء دم 
املجني عليه حسـني محسـن صالح عمر، يف 
اللقـاء القبيل الذي عقد يف عزلة دمام، العفو 

عـن الجاني، مهدي عيل أحمد املعزبي، لوجه 
الله تعاىل وترشيفـاً للحارضين والتنازل عن 

القضية والتي دامت ثمان سنوات. 
وخـالل اللقـاءات القبليـة، أّكــد عضـو 
الـدم  أوليـاء  عفـو  أن  السـيايس،  املجلـس 
عادة الرجـال األصيلة وأهل القيـم واملبادئ 
واألخالق العالية، وقال مخاطباً أبناء مديرية 
جبـل الرشق، «إن علوكم يف هذه الجبال دليل 
عىل علو هاماتكم، وإن هذه املواقف لسـيت 
بغريبة عليكـم، وأنتم املعروفـون بقبيلتكم 

وشهامتكم». 
وأشـاد بمواقف أبناء مديرية جبل الرشق 
يف العفـو والصفح والتسـامي عـن الجراح 
إرضاًء لله تعاىل، داعياً إىل لم الشـمل والتآلف 
والتآخـي وتوحيد الصف يف مواجهة العدوان 
الذي ارتكـب يف بالدنا ُكـّل العيوب السـوداء 
وأن يجمـع كلمتنا يف ما يريض الله تعاىل وأن 

يعجل بالنرص. 
ووّجه رسـالًة للعدو قائـالً: «نقول للعدو 
مـن هنـا مـن أرض آنـس أرض الشـهامة 
والبطولة نحن هنا يف أرضنا ثابتون، سائرون 
نحو االنتصار، الشـعب اليمني يتآلف ويتحد 
ويلملم جراحه لله تعاىل وجهاداً يف سبيل الله 

وضد العدوان الذي اعتدى عىل بلدنا». 
وبارَك لقبيلـة آنس هذه املواقـَف البطلة 
والكريمـة واملرشفـة والشـجاعة، والتي إن 
دلت عـىل يشء َفـإنَّهـا تُدلُّ عىل شـهامتهم 
القبائـل  هـي  كمـا  وكرامتهـم  وعزتهـم 
اليمنيـة يف ُكــّل املحافظات وهـم يتعافون 
ويتصافحـون، معـرباً عن شـكره للسـلطة 
املحلية باملحافظـة ولجان الوسـاطة َوُكـّل 
من ساهم وسعى وشارك يف تقريب وجهات 

النظر لحل هذه القضايا وإنهائها. 
وقال: «نحن بإذن الله وبتكاتفنا مع أبناء 

شعبنا ومشايخنا وشـخصياتنا االجتماعية 
والسـلطة املحليـة نسـعى الجتثـاِث الثـأر 

والقضايا عليه». 
وثّمن مسـاعَي ُكـل َمن حـرض اللقاءات 
سـواًء من داخـل املحافظة أَو مـن خارجها 
البيضـاء  محافظـة  أبنـاء  مقدمتهـم  ويف 
وحرضموت وشـبوة، الذين اعترب حضورهم 
دليالً عىل حبهم ملسـار الحكمة، مشّدًدا عىل 
أهميّـة متابعـة ومواصلة هذا املسـار حتى 

إنهاء كافة القضايا. 
ودعا أبناء القبائل يف املحافظات املجاورة 
كالبيضاء َوشـبوة وغريهـا إىل االقتَداء بمثل 
هذه املواقف واملسـارعة يف إنهـاء الخالفات 

وحل القضايا بطرٍق أخوية. 
املجلـس  مستشـار  أشـار  جانبـه  مـن 
السيايس األعىل املقديش، إىل أن الحشد الكبري 
بحضـور قيـادات الدولـة الرسـمية األمنية 

الضمـان  ومشـايخ  واملدنيـة  والعسـكرية 
والهامـات الجهاديـة والوجاهـات القبليـة 
والنـزول إىل سـاحات املجني عليهم، شـاهد 
حّي عىل أصالة وعراقـة القبيلة والقيم التي 

يحملها أبناء الشعب اليمني. 
وأوضـح أن التَحّرك إلنهـاء وحل القضايا 
لتوجيهات  يأتي إرضـاًء لله تعـاىل وتنفيـذاً 
القيـادة الثوريـة واملجلس السـيايس األعىل 
التآخـي  وتعزيـز  الخالفـات  إنهـاء  بشـأن 
وتوحيد الصفـوف والتفرغ ملواجهة العدوان 

الغاشم. 
وأشـاد املقـديش بجهـود عضـو املجلس 
السـيايس األعىل محمد عـيل الحوثي يف َحـّل 
القضايا املجتمعية، مثمناً مواقف أولياء الدم 
املرشفة يف العفو؛ باعتبارهم أهالً للشهامة، 
وجهود السـاعيني يف َحــّل القضايا وإغالق 

ملفاتها. 
مـن جهتهـم اعتـرب وكالء املحافظة فهد 
املروني وهالل املقـداد وعيل عاطف، أن هذه 
املواقف من شـأنها توحيد الشعب اليمني يف 

مواجهة العدوان. 
وحثوا عىل تعزيز روابـط اإلخاء وتضافر 
الجهـود لحـل القضايـا املجتمعية وحشـد 
الجهود ملواجهـة العدوان، مؤّكـدين أن أبناء 
قبيلة آنـس يف مقدمة الصفوف ويف التوّجـه 
نحـو التصالـح والتسـامح وإنهـاء الثارات 

وحل الخالفات والقضايا املجتمعية. 
بدورهم، أشاد الحارضون بمواقف أولياء 
الدم يف التسامح والعفو والذي يجسد أصالة 

القبيلة اليمنية. 

بإحراف سدع المةطج السغاجغ افسطى طتمث سطغ التعبغ:

أوصاُف التثغثة تصثم طساسثات غثائغئ 
لرساغئ افغاام باملتاشزئ

جغُح السثّو السسعدّي غعاخُض الصخَش السحعائغ 
سطى املثغرغات التثودغئ وغعصُع ضتاغا جثدًا

 : التثغثة
أمـس  العامـة لألوقـاف،  الهيئـُة  قدمـت 
األول، مسـاعدات غذائيـة لدار رعايـة األيتام 
بمحافظـة الحديـدة، وذلك ضمـن مرشوعها 

«وتعاونوا عىل الرب». 
وخالل تسـليم املسـاعدات لـدار الرعاية، 
اعترب مديـر مكتب هيئة األوقـاف بمحافظة 
الحديدة فيصـل الهطفي، تقديم املسـاعدات 
واجباً دينياً وإنسـانياً لتلبية احتياجات نزالء 
دار رعايـة األيتـام وتخفيـف معاناتهم جراء 

استمرار العدوان والحصار. 
وأّكــد أهميّـة تنفيـذ مثل هـذه املبادرات 

يف ترسـخ قيـم الرتاحـم بـني أبنـاء املجتمع 
وااللتفـات إىل األيتـام وغريهـم مـن رشائـح 
وتوفـري  الرعايـة  تتطلـب  التـي  املجتمـع 
احتياجات العيش واملأوى والدراسة وغريها. 

وأوضح أن الهيئة العامة لألوقاف، تسـعى 
من خـالل تنفيـذ هـذه املشـاريع إىل ترجمة 
مقاصـد الواقفـني وتجسـيد قيـم ومبـادئ 
الرسول الكريم يف اإلحسان والرتاحم والتكافل 
االجتماعـي للتخفيـف مـن معانـاة األيتـام 

واإلسهام يف تقديم الرعاية لهم. 
ودعـا الهطفي رجـاَل الخري وامليسـورين 
إىل تبنـي مشـاريع اإلحسـان واألخـذ بأيدي 
األيتـام ورعايتهـم وتحفيزهـم عـىل التعليم 

وتشجيعهم لتحقيق طموحاتهم.

 : خسثة
أمـس  السـعودّي،  العـدّو  جيـش  واصـل 
االثنـني، الجرائـم اليوميـة بحـق املدنيـني يف 
املناطـق الحدوديـة، موقعاً ضحايـا ُجُدداً إثر 
قصفه الهستريي بمختلف األسلحة املدفعية. 
محـيل  مصـدر  أّكــد  الجرائـم،  جديـد  ويف 

لصحيفة «املسرية»، أن جيش النظام السعودّي 
املجـرم اسـتهدف، أمـس االثنـني، عـدداً مـن 
املناطق اآلهلة بالسكان يف مديريتي شدا ومنبه 
الحدوديتـني، موقعاً أرضاراً ماديـًة وبرشيًة يف 
صفـوف املدنيـني.  وبنّي املصـدُر أن اسـتمراَر 
القصـِف حتى كتابـة هذا الخرب، مسـاء أمس، 
تسبََّب يف سـقوط ثالثة من املهاجرين األفارقة. 

العغؤُئ الظسائغئ وذقب وذالئات املثارس غعاخطعن إتغاء 
ذضرى طغقد جغثة ظساء الساملني بسثد طظ املتاشزات

 : طاابسات
صنعـاء  محافظـة  مـدارُس  تواصـل 
فعاليـاِت إحيـاء ذكـرى ميـالد فاطمـة 
الزهـراء -عليهـا السـالم- تحـت شـعار 
«الزهراء النموذج األرقى للمرأة املسلمة». 
ففـي مدرسـة نخبـة اليمـن نظمـت 
الطالبـات بالتعـاون مـع إدارة املدرسـة 
فعاليـة خطابية بمناسـبة ذكـرى ميالد 

فاطمة الزهراء. 
مديـر  حرضهـا  التـي  الفعاليـة  ويف 
مـن  وعـدد  اليمـن،  نخبـة  وأسـاتذة 
غفري  وحشـد  االجتماعيـة  الشـخصيات 
من الطالبات، اسـتعرض وكيل املحافظة 
لقطـاع التعليـم، طالب دحـان، محطات 
من حياة الزهراء -عليها السـالم-، ُمشرياً 
إىل أن الزهـراء بمسـرية حياتهـا تجسـد 
النمـوذج األرقـى للمـرأة املسـلمة، والذي 
تترشف النساء باالقتَداء به.  وأّكـد الوكيل 
دحـان أهميّة ترسـيخ الثقافـة القرآنية، 
والتحيل بالوعـي والبصرية لتحصني املرأة 
مـن الثقافات املغلوطـة ومواجهة الحرب 
الناعمـة، معتـربًا إحيـاء هـذه املناسـبة 
محطة السـتلهام الدروس من سرية حياة 
فاطمـة الزهـراء، والسـري عـىل نهجهـا؛ 
باعتبارها األنموذج األرقى للمرأة املؤمنة. 
طـالب  أّكــد  مماثلـة  فعاليـاٍت  ويف 
(أرحـب  بمديريـات  املـدارس  وطالبـات 
والطيال وصعفان وبـالد الروس وهمدان 
وبنـي ضبيـان والحيمـة الداخليـة وبني 
وخـوالن  الخارجيـة  والحيمـة  بهلـول 
والحصن)، عىل أهميّة املناسبة يف ترسيخ 
الوعـي  وتعزيـز  اإليمانيـة،  ة  الُهــِويـَّ
املجتمعـي، مشـريين إىل أهميّة التمسـك 
بنهج سـيدة نسـاء العاملني واالقتَداء بها؛ 
ملـا لهـا من سـمو املكانـة ورقـي وكمال 
أخالقهـا، والتـي كانـت ُقـدوة يف الرتبيـة 

واإليمان والجهاد والصرب. 

مـن  العديـد  ألقيـت  الفعاليـات  ويف 
الكلمـات التي أَشـاَرت إىل محاوالت أعداء 
ـــة تغييـب سـرية الزهـراء، وتقديم  األُمَّ
نمـاذج ال تتوافـق مع دين اإلسـالم إلبعاد 
املجتمـع عن ُهــِويَّتـه اإليمانية ومبادئه 

وعاداته وتقاليده. 
يف  املشـاركات  أّكــدت  جانبهـن  مـن 
الفعاليـة التـي نظمتها الهيئة النسـائية 
بمديرية بدبة يف محافظة مأرب، بمناسبة 
ذكرى ميالد فاطمة الزهراء، أهميّة إحياء 
هذه الذكرى الستحضار النموذج والُقدوة 
الحسـنة للمرأة املسـلمة، املتمثل بسـيدة 
نسـاء العاملـني فاطمة الزهراء.. مشـريًة 
إىل أهميّـة اقتَداء املرأة املسـلمة بالزهراء، 

واستلهام الدروس والعرب من سريتها. 
يف  الرفيعـة  املـرأة  مكانـة  إىل  ولفتـن 
الحـرب  مواجهـة  يف  ودورهـا  اإلسـالم، 
الناعمـة التي يسـعى من خاللهـا األعداء 

الستهداف املجتمعات اإلسالمية. 
هـذه  إحيـاء  يف  املشـاركة  واعتـربن 
الذكرى تجسـيد لحبهن لفاطمة الزهراء؛ 
للمـرأة  املـرشف  النمـوذج  باعتبارهـا 

املسلمة. 
تخلـل الفعاليـات العديد مـن الفقرات 

والعروض  الشـعرية  والقصائد  اإلنشادية 
املرسحيـة املعـربة عـن أهميّة املناسـبة، 

ودورها يف ترسيخ الُهــِويَّة اإليمانية. 
الهيئـة  افتّتحـت  متصـل  سـياٍق  ويف 
النسـائية بمديرية املحابشـة يف محافظة 
حّجــة، معرضـاً مكـون مـن عـدد مـن 
األقسـام التـي توزعـت مـا بـني املالبس 
واملعجنات والحلويـات، والحرف اليدوية، 

أطلقت عليه اسم «معرض الزهراء». 
وأَشاَرت الهيئة النسائية بأن افتتاحها 
ملعرض الزهـراء، يأتي يف إطـار احتفائها 
بذكـرى ميـالد فاطمـة الزهـراء -عليها 

السالم-. 
وخـالل االفتتـاح، الـذي حـرضه عدد 
مـن قيادات السـطلة املحليـة والتنفيذية 
واإلرشافية، أشاد أعضاء السلطة املحلية، 
بتميـز املعرض الذي يحتـوي عىل مالبس 
ومعجنـات وحلويـات وحـرف، جسـدت 
صمود املرأة وثباتها وحرصها عىل تحقيق 

االكتفاء الذاتي يف املنتجات املحلية. 
وثّمنوا جهوَد الهيئة النسائية يف تنظيم 
املعرض واستشـعار املرأة للمسـؤولية يف 
إنتـاج املنتجـات املحليـة لتحقيـق األمن 

الغذائي. 
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طرتجصُئ «اقظاصالغ» غثاعمعن صرى طعدغئ بأبني املتاّطئ قساصال السحرات طظ صغادات خعظئ «اإلخقح»
طع وخعل طؤات الاضفغرغغظ إلى المثغرغئ لاسجغج طصاتطغ «اإلخعان»:

شغما التراك غثسع أبظاء المتاشزات المتاّطئ الثروج لطحارع لمعاجعئ عثا الصرار الثطغر:

تضعطئ املرتجصئ تسطُظ طظ الرغاض املدغَّ يف تظفغث الةرسئ السسرغئ الصاتطئ

خظساُء الصثغمئ تظاصُح اقجاسثادات لقتافال بسغث جمسئ رجإ

ظاذُص اساخام املعرة: طعصُفظا واضح طظث الئثاغئ ضث تمرغر 
أغئ خفصات طحئععئ لخالح اقتاقل

 : طاابسات
مضـت حكومة املرتِزقة، أمس، يف تطبيِق 
وإقراِر الجرعة السـعرية الجديدة متجاهلة 
ُكـّل املناشـدات والتحذيرات التي قد تسببها 
الجرعة الكارثية يف زيـادة معاناة املواطنني 

يف عموم املحافظات اليمنية. 
وظهـر املرتـِزُق معـني عبدامللـك رئيـس 
حكومة املرتِزقـة يف لقاء تلفزيوني من مقر 
إقامته بالعاصمة السعوديّة الرياض، أمس 
االثنـني، َحيُث دافـع خالل اللقـاء عن قرار 
رفع رسـوم الجمارك للدفع بعجلة سياسة 
ما أبناَء املحافظات املحتّلة  التجويع، ال ِسـيـَّ
الذين وصلوا جميعاً إىل حافة الفقر؛ بَسـبِب 
سياسـة تحالف العدوان ومرتِزقته يف تنفيذ 

سياسة التجويع لرتكيع سكانها. 
ويأتـي تأكيـُد رئيـس حكومـة املرتِزقة، 
أمس االثنني، السري يف تنفيذ الجرعة الجديدة 
ورفع أسـعار املشـتقات النفطية والغذائية 
ورفع أسـعار الجمارك، يف ظـل احتجاجات 
شـعبيّة غاضبـة وتظاهـرات للمواطنني يف 
املناطـق واملحافظـات املحتّلة، وذلـك نظراً 
للتداعيـات الكارثيـة التـي سـيحدثها قرار 
املرتِزقة، ويف مقدمتها ارتفاع أسعار السلع. 
مـن جانبه شـن رئيس الحـراك الثوري، 

أمـس، هجومـاً عنيفاً عىل تحالـف العدوان 
ومـا يسـمى املجلـس الرئـايس وحكومـة 
انهيـار  وراء  وقوفهـم  بَسـبِب  املرتِزقـة؛ 
األوضاع املعيشـية يف املحافظـات الجنوبية 

والرشقية املحتّلة. 
وقال فؤاد راشـد: إن جميع أبناء املناطق 
مناحـي  شـتى  يف  اليـوم  يعانـون  املحتّلـة 
الحيـاة، َحيـُث باتـت الظـروف االقتصادية 
واملعيشـية صعبة وال يوجد هناك من يتبنى 
أَو يحمل هموم املواطن، بينما يعمل تحالف 
العدوان وأدواته عىل زيادة معاناة املواطنني 

وتجويعهم وإذاللهم. 
وحّمل رئيـُس الحراك الثـوري، تحالَف 
العـدوان ومـا يسـمى املجلـس الرئـايس 

املـوايل لـه وحكومـة الفنادق، مسـؤولية 
انهيـار األوضـاع املعيشـية يف املحافظات 
الجنوبية املحتّلة، داعياً أبناءها وسـكانها 
إىل الخـروج للشـارع للتنديد بهـذا الوضع 
هـذه  ومواجهـة  والكارثـي  املأسـاوي 

القرارات الخطرية. 
الجدير ذكره أن عدن املحتّلة قد شـهدت، 
أمس االثنـني، ارتفاعات جنونية يف أسـعار 
املواد الغذائية ويف مقدمتها قطاع األسـماك، 
َحيُث شـكا األهايل من وصول أسـعار سمك 
الباغة إىل أكثر من 8000 آالف للكيلو الواحد 
يف املحوات ومختلف أسواق السمك، يف الوقت 
الذي ال يتجاوز قيمة الكيلو من سمك الباغة 

يف أسواق صنعاء األلف ريال فقط. 

 : تسغظ الضثس
ُعقـد بمديرية صنعـاء القديمـة، أمس، 
اجتمـاٌع ملناقشـة االسـتعدادات لالحتفـال 
بذكرى دخـول اليمنيني اإلسـالم يف الجمعة 

األوىل من شهر رجب.
ويف االجتمـاع أّكـد مديـر املديرية العميد 
مهدي عرهب عىل أهميّة االستعداد لالحتفال 
بعيد جمعة رجب من خالل إقامة الفعاليات 
واألمسـيات واللوحـات اإلعالنيـة باإلضافة 
مضاعفـة الجهود يف عملية التوعية بأهميّة 
نظافـة إحيـاء وشـوارع املديريـة َوإقامـة 
واألرسة الفقـرية  ألرس الشـهداء  الزيـارات 

وتلمس احتياجاتهم. 
ونّوه إىل خطِر الحـرِب الناعمة ورضورة 
تحصـني املجتمع مـن أية اخرتاقـات؛ كون 

العدّو يعول عىل هذا الجانب. 
بدوره أّكـد املرشف العـام للمديرية رزق 
غـرارة عـىل أهميّة الحشـد للعـودة للهوية 
اإليَمـانية واالحتفال بعيد جمعة رجب التي 
كان عيـٌد َكبريٌ لليمنيني يحتفلون به قبل أن 

يتم طمُسه من قبل أتباع الوّهابية. 

ونّوه بـأنَّ احتفاء هذا العام سـيكوُن 
َكبرياً من خالل الوفود املرتجلة املصحوبة 
إىل  سـتصل  التـي  والطبـول  باألناشـيد 
مـكان الفعالية يف سـوق الحلقة بصنعاء 

القديمة. 
حـرض االجتماَع معـاِوُن املـرشف العام 

محمد حجر ومدير شـؤون األحياء الشـيخ 
يحيى الشـقاقي واملكتب التنفيذي وأعضاء 
املجلـس املحـيل باملديرية ومشـايُخ وعقاُل 
وفرسـان  املجتمعيـة  واللجـان  الحـارات 
التنمية وعدد من الشـخصيات والوجاهات 

االجتماعية.

 : طاابسات
أّكــد الناطُق الرسـمي للجنة االعتصام 
السـلمي يف محافظـة املهـرة عـيل مبـارك 
محامـد، أن إعـالَن الربملـان املرتـِزق عـن 
تشـكيل لجنة تحقيـق بشـأن صفقة بيع 
مينـاء رشويـن بمديريـة قشـن، لدويلـة 
تمريـر  إىل  يهـدف  اإلماراتـي،  االحتـالل 

السـعودّي  لالحتالل  املشـبوهة  االتّفاقيـة 
اإلماراتي يف اليمن منذ 8 سنوات وسيطرته 
عـىل ُكـّل مـوارد الدولـة السـيادية ونهب 
ثـروات الشـعب اليمني الذي يمـر بظروٍف 

اقتصادية صعبة. 
وقـال محامد يف منشـوٍر عىل فيسـبوك، 
أمس: إن الصفقة املشـبوهة تمت يف الوقت 
الـذي يعيـش فيه البلـد وضعـاً اسـتثنائياً 

ال يسـمح فيـه التـرصف أَو عقـد مثل هذه 
االتّفاقيـات السـيادية، الفتـاً إىل أن موقـف 
لجنة االعتصام السلمي يف املهرة واضح منذ 
البدايـة ضد تمريـر أية صفقات مشـبوهة 
يمررهـا االحتـالل األجنبـي عـرب حكومـة 
املرتِزقـة والـوزراء املحسـوبني عليـه الذي 
يعرف الجميـع كيف يتـم اختيارهم بعناية 

لتمرير تلك املخّططات. 

 : طاابسات
اسـتمراراً للرصاعـات الشـاملة بـني أدوات االحتالل 
اإلماراتي من جهة، ومرتِزقة االحتالل السـعودّي املتخىل 
عنها من جهٍة أخرى، نفذت ميليشيا ما يسمى االنتقايل، 
أمـس االثنني، حملـة مداهمة واعتقاالت واسـعة طالت 
العـرشات مـن منـازل القيـادات املحسـوبة عـىل حزب 
«اإلصـالح» يف محافظـة أبـني املحتّلـة، وذلـك يف إطـار 
الـرصاع املحتدم بني أدوات تحالف العدوان يف املحافظات 

الجنوبية. 
مـا  ميليشـيا  أن  أمـس،  قبليـة،  مصـادر  وذكـرت 
يسـمى الحزام األمني التابعـة لالنتقايل التابع لالحتالل 
اإلماراتـي، شـنت حملـة مداهمات طالت عـدة قرى يف 
محيـط مديرية موديـة بأبـني، وذلك العتقـال قيادات 

إصالحية يف املنطقة. 
وبيّنـت املصـادر أنـه جـرى خـالل حملـة املداهمـة 
اشتباكات مسلحة بني ميليشـيا االنتقايل ومسلحني من 
أهايل قريـة «كوكب» املطلة عىل مودية، أَدَّى إىل سـقوط 

قتىل وجرحى من الطرفني. 
وتتزامـن حمـالت االعتقـاالت التي تنفذها ميليشـيا 
االنتقـايل ضـد قيـادات «اإلصـالح» يف أبني، مـع وصول 
تعزيـزات كبرية مـن العنـارص التكفرييـة املدعومة من 

السعوديّة واإلمارات إىل املحافظة. 
ووفقـاً للمصادر ذاتهـا، َفـإنَّ املئات مـن التكفرييني 
التابعـني ملا يسـمى تنظيم القاعـدة، وصلـوا، أمس، إىل 
أطراف مديرية مودية قادمة من مديرية حطيب جنوبي 

محافظة شبوة الحدودية. 

تعزيـزات  وصـول  يكـون  أن  املصـادر  حـت  َورجَّ
التكفرييـني إىل أبني املحتّلة له عالقـة باملعارك الدائرة 
بني ميليشـيا االنتقـايل وقبائل مديريـة مودية، جراء 
حمـالت املداهمة واالعتقـاالت التي ينفذهـا مرتِزقة 
اإلمـارات ضـد قيـادات «اإلصـالح»، يف حـني تأتـي 
التعزيزات امُلستمّرة بتفاهم سعودّي إماراتي، لتؤّكـد 
أن الرياض وأبو ظبي تديران الرصاعات املسـلحة بني 
األدوات لضمان تمرير مخّططات بسط النفوذ ونهب 

الثروات. 

تزاعرات طاةثدة يف حئعة تظثغثًا 
باظعغار افطظ واملسغحئ

 : طاابسات
يف ظل االنفالت األمني واألوضاع املعيشـية والصحية املرتدية التي تعيشـها املحافظات 
املحتّلـة، تتعـاىل أصواُت األنـني واحتجاجاُت املواطنني، وشـهدت مديريُة عـني بمحافظة 
شـبوة، أمس االثنني، وقفًة احتجاجيًة نّدد فيها املشاركون بتدني وتردي األوضاع الصحية 

باملديرية. 
ويف الوقفة التي نظمها عدد من املواطنني أمام املستشفى الوحيد باملديرية، طالب أبناء 
مديرية العني، ما يسـمى بـ «السلطة املحلية» بمحافظة شـبوة إعادة تشغيل املستشفى 

وكافة أقسامه الطبية. 
وطالـب املحتجـون بتوفري طبيـب عام للمستشـفى، وتفعيل عمل املختـرب، وغريه من 

األقسام التي توقف العمل فيها منذ احتالل مليشيا العدوان لتلك املنطقة. 

طظزمات املةامع املثظغ يف سثن املتاّطئ تسطظ 
رشدعا الةرسئ السسرغئ وتخفعا بالضاربئ

 : طاابسات
أعلنت 180 منظمة مجتمع مدني يف مدينة عدن املحتّلة، رفضها القاطع لقرار حكومة 
املرتِزقة بشـأن رفع سـعر الـدوالر الجمركـي 50 %، مؤّكــدًة أن هذا القـرار يعد بمثابة 

القضاء عىل أية بارقة أمل تؤدي إىل استقرار األوضاع. 
وأوضحـت منظمـات املجتمع املدنـي بعدن يف عريضٍة مشـرتكة، أمس، أن هـذا القرار 
كارثـي وغري مسـؤول إذَا مـا تم العمل بـه، ومن املؤّكــد أن قرار حكومـة الفنادق برفع 
الجمارك سـيثقل كاهل املواطنني، الذين يعانون مختلف األزمات من الفقر وغالء املعيشة، 
وانعدام فرص العمل يف ظل عدم وجود دولة وانهيار حاد للعملة واالقتصاد الوطني ناهيك 

عن الفوىض واالنفالت األمني. 
وطالبـت منظمـات املجتمـع املدني برسعة التَحـّرك إليقـاف تنفيذ هذا القـرار َوإلزام 
حكومة املرتِزقة عىل اتِّخاذ تدابري أُخرى ال تمس قوت ومعيشـة املواطن الفقري، وذلك عرب 
تجفيف منابع الفسـاد داخل حكومة الفنـادق وخفض اإلنفاق الحكومي ورصف مرتبات 

الوزراء واملسؤولني العمالء والخونة بالريال اليمني بدالً عن الدوالر. 
من جانـٍب آخر رفع العـرشات من الناشـطني الحقوقيني والسياسـيني واإلعالميني يف 
مدينـة عدن املحتّلة دعوى للمحكمة اإلدارية، ضد حكومة املرتِزقة، َحيُث طالبوا من خالل 
الدعـوى وقف العمـل بالقـرارات االقتصادية األخرية من رفع سـعر الرضيبـة الجمركية 
وأسـعار الوقـود والكهرباء والغاز ملا فيهـا من رضٍر كبري للصالح العـام، باإلضافة إىل أن 
هذه الخطوة تلقى اسـتياًء وسخطاً شعبيٍّا واسـعاً يف أوساط املواطنني بعدن واملحافظات 

املحتّلة. 
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- بدايـًة.. مـا حجُم املعانـاة التي وصلـت إليها 
مؤّسسـة موانئ البحـر األحمر يف ظـل الحصار 
القائم ويف ظل تحذيركم مؤّخراً من تعطل نشاط 

مؤّسسة املوانئ؟
املعانـاُة التي تواجُهها مؤّسسـة موانئ البحر 
األحمـر حاصلٌة؛ بَسـبِب منـع تحالـف العدوان 
األمريكـي السـعودّي دخول قطع الغيـار، َحيُث 
ما يصـُل إلينا عربَ األمم املتحدة هو اليسـري من 
قطـع الغيـار لآلليات واملعدات وهـي غري كافية 
للنشـاط التشـغييل، فسـفن الحاويات ال تدخل 
إىل مينـاء الحديدة، كما أن اإلنشـاءات متهالكة، 
وقطع الغيـار ال تتوفر، وقنـاة امليناء بحاجة إىل 
تعميـق، َحيـُث ترتاكم الرتسـبات بهـا منذ وقت 
طويل، وهذه املشـاكل تـدق ناقـوس الخطر إذَا 
لم يتم عمل حلول رسيعة وشـاملة َفـإنَّ هذا ما 
سيؤدي إىل تعطل امليناء وتوقف نشاطه تدريجيٍّا 

حتى يتم إغالُقه. 
 

- أرشتم إىل أن سـفَن الحاويات ال تدخل امليناء.. 
كيف ذلك؟

ة  لقد تم اسـتهداُف الكرينات الجرسية الَخاصَّ
بالحاويـات يف ٢٠١٦م، وتسـبب االسـتهداف يف 
إعاقـة تفريغ الحاويـات، وإنزالها من السـفن، 
وبعد ذلك صدرت قرارات من دول تحالف العدوان 
األمريكـي السـعودّي بعدم دخـول الحاويات إىل 
مؤّسسـة موانئ البحر األحمـر اليمنية، وميناء 
الحديدة ُخُصوصاً، وأجربوها بالتوّجـه إىل موانئ 
عـدن بعد خضوعها للتفتيش يف جده، وهذا كلف 
نفقات وتكاليف أكرب انعكست عىل حياة املواطن 

املستضعف. 
 

- أمام إعاقة دول العـدوان دخول قطع الغيار.. 
هل هناك من بدائل؟

نحـن يف مؤّسسـة موانئ البحـر األحمر نقوم 
بفضل الله وتعاون جميـع املوظفني باملحافظة 
عىل القدر املستطاع من القدرة التشغيلية، َحيُث 
تصل إلينا سفينة واحدة هي «إلينا»، وهي تابعة 
لربنامـج الغـذاء العاملي، تصل «إلينـا» بني فرتة 
وأُخرى محملة بحاويات، وهي السفينة الوحيدة 
التي تدخل للحديدة، ونقوم بتفريغها باإلْمَكانات 

املتاحة لدينا. 
 

- ما املطلـوُب لكي يسـتعيَد امليناء نشـاَطه مع 

األخذ يف االعتبار ظروف العدوان والحصار؟
املطلوُب أن تكون هناك عدُة خطوات، الخطوة 

األوىل: رفع الحصار تماماً.
ثانياً: السماح بدخول املعدات واآلليات وقطع 

الغيار املطلوبة.
ثالثـاً: السـماح بدخـول الكرينـات الجرسية 

ة بتفريغ الحاويات معها. الَخاصَّ
واآلليـات  املعـدات  بدخـول  السـماح  رابعـاً: 
املهمـة  واألرصفـة  القنـاة  بتعميـق  ـة  الَخاصَّ

للمالحة. 
 

- إىل جانب الكرينات هناك الحاضناُت التي تفيد 
بعض التقارير أنها تعاني من مشكالت كبرية؟

هذا صحيح، فالحاضنـات التي تقوم بتوزيع 
الحاويـات عـىل سـاحات املؤّسسـة معظمهـا 
متهالكة وخارج الجاهزية والشـغل الكثري التي 
تعرضت له يف الفرتات السـابقة جعلها تسـتهلك 
بشـكٍل كبري؛ وألنهـا واقفة يف الفـرتات الحالية 
جعلها أكثـر تهالكاً واسـتهالكاً، ويف الحالتني ال 
بُـدَّ من دخول قطع غيار لكي تتم إعادة صيانتها 

ويكون بشكٍل دوري. 
 

- بحسـب معلومات املؤّسسـة كان هناك حاجة 
إلخراج كرين للصيانة خارج البالد؟

القصُة أن األمَم املتحدَة دعمت ميناَء «روتردام 
الهولندي» وخرباء مـن هناك كي يقوموا بتقييم 
احتياجات املينـاء الرضورية، والطارئة فخرجوا 
من دراسـة وضع امليناء اليمني بـأن هذا امليناء 
بحاجـة إىل ٧٠٠ مليـون دوالر كـي يتـم إعـادة 
تأهيلـه، ومن هـذا املبلـغ حـّددوا أن ٤٢ مليون 
يورو هي احتياجات طارئة للميناء، يف النهاية لم 
يقروا سـوى ٧ ماليني دوالر فقط ومن هذا املبلغ 
الزهيد لم يتم رصف سـوى ٢ مليون دوالر فقط 
إلصالح هنجر الحاويات وبعض الهناجر األُخرى 
التي اسـتهدفها الطريان وقليـل من قطع الغيار 

واملعدات البسيطة. 
 

- مـاذا عن حالة اللنشـات البحريـة التي تعمل 
لديكم.. هل هي متهالكة أيضاً؟

هـذا جزء ممـا ذُكـر يف تقرير روتـردام حول 
وضع املوانئ اليمنية، فاللنشـات املوجودة لدينا 
اليوم هي لنشات متقادمة، فقد مر عىل خدمتها 
أكثـر من ٣٠ عامـاً، حيُث إنها كانـت تعمل عىل 

مـدار السـاعة، إضافـًة إىل أن ِقَطـَع الغيار التي 
ال تتوفـر تضيف متاعب يف عمل هذه اللنشـات، 
وكمثال َفـإنَّ اللنش رأس عيىس بحاجة لحوض 
كبـري ال يتوفر لدينـا، َحيُث كان يتـم صيانته يف 
أحواض خـارج البـالد وآخر مرة تمـت صيانته 
فيها كان يف روسيا العام ٢٠١٠م، وليسمحوا لنا 
بإخـراج اللنش للصيانة كما وعدت األمم املتحدة 

وهو ما لم ينفذ. 
نحـن يف قيـادة وزارة النقـل نحـاول أن نحيد 
املطـارات واملوانـئ كجانٍب إنسـاني بحت إال أن 
دول العدوان تأبى أن تصادر الحقوق اإلنسـانية 
لليمنيني، وترص عىل إدَخال هذه الجوانب يف إطار 

الحرب التي تنال من املواطن اليمني البسيط. 
 

- يف ظل ما يحصُل من حصار ومنع، فهذا يعني 
املوَت البطيء لعمل املوانئ اليمنية شيئاً فشيئاً؟

هـذه هي سياسـُة العـدوان املمنهجـة، وهي 
املـوت البطـيء، وشـل حركـة املوانـئ اليمنيـة 
بالتـدرج، فامليناء بهـذه الصورة يفقـد كفاءته 
بالتدريج، فاليوم تتوقـف حاضنة، وغداً «لنش» 
وبعده رصيف فاقد للصيانة، ثم مشـاكل القناة 
وهـذا ال قدر الله مـع الرتاكم يوصل إلعالن حالة 
شـلل كامـل يف عمـل املينـاء، لكـن بفضـل الله 
وبجهود كادر وموظفي املؤّسسـة نقوم بجهود 
بمـا هـو متـاح لدينـا للحفـاظ عـىل الوضعية 
التشغيلية بالقدر املستطاع رغم ظروف العدوان 

والحصار التي نعاني منها. 
 

- أرشت إىل مشـكلة تعميـق قناة املينـاء.. كيف 

تتأثر هذه القناة بالوضع الراهن؟
القنـاة املالحيـة مـع وجـود التيـارات املائية 
ترتسـب فيها الرمـال والحفار «ذي يـزن» الذي 
يقوم بشفط تلك الرتسـبات معطَّل تماماً، حيُث 
إن آخر تعميق للقنـاة كان بعام ٢٠١٠م أي قبل 
١٢ عامـاً، وقـد كان هنـاك إهمـال مـن النظام 
السـابق، واآلن تراكمت هـذه اإلشـكالية، َحيُث 
أصبحت قدرُة امليناء أقلَّ من السـابق مع تقلص 

أعماق القناة. 
 

- كيـف تقـارن نشـاط ووضـع املينـاء يف فرتة 
الُهــدنـة إذَا صـح اعتبارها كذلـك مقارنة بما 

سبق؟
إذا قارنـا نشـاط امليناء بما قبـل الحرب وبعد 
الحـرب وفـرتة الُهــدنـة، فقبـل العـدوان كان 
ملؤّسسـة موانـئ البحـر األحمـر نشـاط كبري، 
يف العـام ٢٠٠٩م عندمـا كانت هنـاك إرضابات 
بموانـي عدن، َحيُث كان الضغط كبري عىل ميناء 
الحديدة، َوكان يصل عـدد الحاويات الواصلة إىل 
املينـاء ٣٥٠ ألف حاوية، أما اآلن ال يصلنا سـوى 
ا،  ٢٠٠ حاوية شـهرياً، وهـذا رقم ضعيـف ِجـدٍّ
وهـو يعكس قـدر الحصار واملنع الـذي تنتهجه 

دول العدوان بحق اليمن واليمنيني. 
النقطة األُخرى أنه يف هذه اللحظة ما بعد فرتة 
«الُهــدنة» فال فرق بعدد الحاويات والسفن التي 
تصل بالفرتة التي قبلها وأحد األسـباب هو منع 
ة باآلليـات واملعدات  دخـول قطع الغيـار الَخاصَّ
املطلوبـة للتشـغيل، وخـالل الُهــدنـة لم يصل 
امليناء سوى سـفن املشتقات النفطية، َوأصناف 
محدودة تـم دخولها ال غري وهي الوقود والقمح 
والدقيق والسـكر وأعالف الدواجن، وال يوجد أية 
أصنـاف أُخرى تصل امليناء غـري ما ذكرنا، أي أن 
نشـاط امليناء ال يزال كما هو عليه بفرتة الحرب 

أي أنه نشاط سالب. 
 

- كلمة أخرية لكم؟
من خاللكم نود أن نرسـَل رسالة وهي أننا لن 
نتوقـَف ولن نيأَس وسـنعمُل ُكـّل ما نسـتطيع 
أن نصـل إليه بحول اللـه وتوفيقه، إضافًة إىل أن 
شعبنا بشـكٍل عام لن يبقى مكتوف األيدي، وقد 
فوض القيادة والجيش بأن يتدخلوا ويقوموا بما 
يرونه لفك الحصار عن شعبنا؛ ألَنَّ العدّو ال يفهم 

سوى لغة القوة. 

ظائُإ رئغج طآّجسئ طعاظأ الئتر افتمر زغث العحطغ شغ تعاٍر خاص لختغفئ «المسغرة»:

ظطالإ برشع التخار سظ طغظاء التثغثة والسماح 
بثخعل املسثات واآللغات وصطع الشغار
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 : طتمث ظاخر تاروش 
تُعتَربُ ذكرى ميالد السـيدة الطاهرة فاطمة 
الزهراء -عليها السالم- من املناسبات الدينية 
العظيمـة لـدى اليمنيـني، َحيـُث تعتـرب املرأُة 
اليمنيـة إحيـاَء املناسـبة محطـًة السـتلهام 
الدروس والعرب من حياة الزهراء عليها السالم. 
وترى عـدٌد مـن الناشـطات اإلعالميات أن 
االحتفاء بميالد الزهراء -عليها السـالم- يأتي 
يف مقام االقتَداء والسري عىل النهج؛ باعتبارها 
أسوة حسنة ونموذجاً راقياً يف العفة والطهارة 
والبنـاء، مشـريات إىل أنـه ال يمكـن مواجهة 
الحـرب الناعمة وإفشـال مخّططـات الغرب 
الشـيطانية التي تسعى إلفسـاد املجتمع من 
خـالل املـرأة إالَّ مـن خـالل التمسـك بمنهج 

السيدة الزهراء واالقتَداء بها. 
وإذا ما قارنا بـني النموذج الفاطمي الراقي 
وبني النموذج الغربي الخبيث بالنسـبة للمرأة 
فـال وجـه للمقارنة بـني املـرأة التـي تقتدي 
بفاطمة الزهراء، واملـرأة التي تقتدي بالغرب، 
فالفـرق بينهمـا كالفرق بـني الثـرى والثريا 
بحسـب ما تقوله الناشـطة اإلعالميـة زينب 

الحسن. 
وتصـف الحسـن املـرأة املقتديـة بالسـيدة 
الزهراء سـالم الله عليها» بالفتاة القوية التي 
تملـك من القـوة اإليمانية السـور املنيع الذي 
يحميها من عواصف الرياح الناعمة، ورضبات 

الحروب الصلبة التي تستهدفها. 
وتشري إىل أن املرأة املتمسكة بمنهج السيدة 
سـياجاً  تمتلـك  الزهـراء،  فاطمـة  الطاهـرة 
فوالذياً قوياً، مبني عىل قاعدة التويل واالقتَداء، 
واالتبـاع واالقتَفاء بالسـيدة الطاهرة فاطمة 
الزهـراء -عليهـا السـالم- النمـوذج الراقـي، 

للكمال اإلنساني األنثوي. 
وتبني الحسـن أن النساء اللواتي يتخذن من 
منهج الزهراء حصن لهن يف الحياة من الصعب 
عىل األعداء اخرتاق ذلك الحصن، والتأثري عليه 
مهما حاولت تيارات االنفتاح، وأمواج التفسخ 
واالنحالل اسـتهدافها، فهي شـامخُة الجبني، 
راسـيٌة كالجبال، فال سـبيل للعـدو لالنتصار 
عليهـا، مبينة ثمـرة االقتَداء بمنهـج الزهراء 
ودوره يف مواجهة األعداء وإفشـال مخّططاته 

اإلجرامية والالأخالقية. 
وعن النمـوذج الغربي للمرأة والذي يسـعى 
املجتمعـات  عـىل  وفرضـه  تعميمـه  الغـرب 
املسـلمة، تؤّكـد زينب الحسن أن ذلك النموذج 
الغربـي نمـوذج هـش وضعيـف وهـو يفقد 
املـرأة قيمتها وأخالقها ويجعلها هشـة داخل 

املجتمع وألعوبة بيد املتمردين وعدمي األخالق 
والرجولة من أبناء املجتمع. 

وتلفـت إىل أن الغرب عمل عـىل تجريد املرأة 
من أخالقهـا وقيمها وفطرتها السـوية، لذلك 
هـي ممتلئة بالخـواء، وُمَجـّردة عـن الحياء، 
وبعيدة عن الفطرة السوية، وأن ُكـّل املغريات 
التـي تجذب املـرأة تجرها إىل هاوية الفسـاد، 

والضياع، واالنحالل، والسقوط األخالقي. 
وتضيف الحسـن: «وهذا ُكـّل ما يسعى إليه 
األعـداء، فمن أجل الوصـول إىل غاياتهم أرادوا 
فـرض مثل هـذه النمـاذج، ليبنـوا مجتمعات 
ضعيفـة؛ ألَنَّهم يعلمـون أن املرأة هـي اللبنة 

األََساسية يف املجتمع، وهي املجتمع ككل». 
 

جطسٌئ ق صغمئ لعا
مـن جانبها تـرى الناشـطة اإلعالمية آيات 
الله املتوكل، أن للمرأة املسـلمة شـأناً عظيماً 
كما حرص عليها اإلسـالم، وكما حافظت هي 
عليه، وباتباعها نهج الزهراء تُشـّكل حصانة 

تها.  لنفسها وعفَّ
وتوضح املتوكل أن السري عىل منهج الزهراء 
ا يف  -عليها السـالم- يسـهم بشـكل كبري ِجـدٍّ
األخالقـي  االنحـالل  وردع  للفسـاد  التصـدي 
الذي يسـعى لتحقيقـه الغرب تحـت عناوين 
ومسـميات بّراقـة يف حـني يشـهد الواقع بأن 
تلك املجتمعات أكثر من يمتهن املرأة ويسلبها 

حقوقها. 
االنفتـاح  نـرى  املتـوكل: «نحـن  وتضيـف 
والتجرد الـذي وصلت إليه املـرأة الغربية ومع 
ذلك لم يحميها ما تفعله من أن تكون فريسـة 
سـهلة، وسـلعة ال قيمة لها، وال أهميّة لها يف 
مجتمعها فارتباط ُكـّل امرأة مسـلمة بالّدين 
الحق واقتدائهـا بالزهراء يحفظ لها جوهرها 

ويعزِّها بعزِّة دينها. 
بدروها تقـول الناشـطة اإلعالمية إخالص 
عبـود: «ال شـك أن هناك فرقاً شاسـعاً وجلياً 
بني املرأة املسـلمة واملرأة املستسـلمة الغربية 
باملفهوم الصحيح فيما يشهده العالم العربي، 
من مسـابقٍة نحـو قطار التفسـخ واالنحالل 
الذي رسـمه لنا الغرب بمسـميات كثرية منها 
التحرض والتطـور والرقي والثقافـة والحرية 
والحضـارة والحقـوق التـي هي من أسـوأ ما 

اشرتوا بها عقول الضاالت». 
-عليهـا  الزهـراء  السـيدة  عبـود  وتعتـرب 
السـالم- مدرسـة للنسـاء املؤمنات، ومحطة 
تربوية للنساء املقدسات وكذا الُقدوة الحسنة 

للنساء يف جميع أمور حياتهن. 

وتبـني أن النسـاء اللواتـي يلتزمـن بنهـج 
الزهـراء -عليهـا السـالم- يعرفن مـن خالل 
وبيوتهـن  وحيائهـن  ومشـيهن  مالبسـهن 
وجهادهـن وكل فعل مـن أفعالهن، منطقهن 
قرآني ومنهجهن إسـالمي، ال تكاد ترى منهن 
إال السـواد، ال يخضعـن بالقـول، وال يتأثـرن 
بأمـراض القلـوب، يقفـن عـن ألـف رجل يف 

مواقف نرصة الدين، والدفاع عن املظلومني. 
وتلفت إىل أن النساء اللواتي يقتدين بالزهراء 
وصدورهـن  بالذكـر  عامـرة  بيوتهـن  تجـّد 
باإليمـان، يحرضـن أزواجهـن وأوالدهن عىل 
الجهاد، يعرفن أعدائهن ومخّططاتهم، يحملن 
الوعـي بمختلـف أحـداث الزمـان ومجرياته، 
بـاألذن  ويسـمعن  البصـرية  بعـني  ينـرضن 
الواعيـة، حياتهن عمل وعلـم وإنفاق وجهاد، 
مؤّكـدة أن ُكـّل من يتحىل بتلك الصفات يعجز 
الواصفـون عـن وصفهـن ويحـزن املرتبـات 
العاليات ونلَن الكرامة والفخار تأسـياً بسيدة 

نساء الدنيا واآلخرة. 
وعـن حياة املـرأة الغربيـة تؤّكــد عبود أن 
قوى الرش نجحت يف جعل املرأة وسـيلة لتنفيذ 
مخّططاتهم الدنيئـة واإلجرامية، موضحة أن 
الغـرب يحتقر املرأة ويسـخر منهـا ويعتربها 
سلعة رخيصة ال قيمة لها محرومة من دورها 
الجوهـري واملحـوري املتمثـل يف بنـاء األرسة 
وتربية األجيال الصالحـة البانية لألوطان وأن 

وجد لها أطفال فحالهم معدومي الصالح. 
وتؤّكــد إخـالص أن الغرب جعـل من املرأة 
محدودة التفكري وسـهلة الخداع، َوجعلوا من 
للتطور  تعريهـا وانفالتهـا األخالقي مصـدراً 
والرقي، يف حني أن الواقع يثبت أن تلك النسوة 
اللواتي عىل هـذا الحال غري راضيات بحياتهن 
ومصريهـن، وأنـه ال يمكن الخـروج من ذلك 
الواقـع املـزري إالَّ بالعـودة إىل الديـن القويم 
والتمسك باإلسـالم والذي بيه يكون الفالح يف 

الدنيا واآلخرة. 
 

شت خطري
وعىل صعيـد متصل تقول أمني عـام اتّحاد 
كاتبـات اليمن أشـجان الجرمـوزي: إن املرأة 
املسـلمة تجعل مـن الزهراء -عليها السـالم- 
حياتهـا  يف  ومنهجـاً  ونموذجـاً  لهـا  ُقـدوة 
ومسـريتها الجهادية والعلمية فـال ترى بديالً 
أرقـى من أن تكون السـيدة فاطمة عنواناً لها 
يف أخالقها وتوّجـهاتها ويف الحفاظ عىل دينها 
وسلوكياتها من االنجرار يف مستنقع االنحراف 
والرذيلة املزين بعبارات منمقة ظاهرها تدين 

وباطنها مساوئ الشيطان». 
وتضيف: «دول الغرب عرب القنوات ووسائل 
التواصل االجتماعي يزيـن انحالل املرأة وعدم 
تقييـد حريتها مـن منظورهم الفكـري الذي 
يسـعى ألن يجعلهـا أيقونـة فسـاد بظاهـر 
تحرض مزيـف يهدم فيها ُكــّل صفات النقاء 
التي أودعهـا الله فيها ويجعل منها سـلعة ال 

قيمة لها». 
وتتابع «وألن املرأة ركيزة بناء األرسة يسعون 
لجعلهـا كُقـدوة إال أنها تكون ركنـاً مهرتئاً ال 
يبني جيـالً وال يحمـي أرسة، ويريدون فرض 
هكذا نسـاء عىل املجتمعات املسـلمة لتتفكك 
األرس وتنهدم األوارص، وبـدالً عن بناء وتربية 
نسـاء متدينات محافظات ينشنئ أجياالً حرة 
ة إيمانية، أرادوها  عزيزة كريمـة ذات ُهــِويـَّ
متحـرضة بالعـري ترفـض السـرت والعفاف 
وتركـض وراء التحّرر واالنحراف ليسـهل عىل 
الغرب تدمري املجتمعات املسلمة من خاللها». 
وكمـا يوجـد الفرق بـني األرض والسـماء 
وبني الحقيقـة والخيال يوجد الفرق بني امرأة 
تقتدي بالزهراء وأُخرى تقتدي بنسوة صنعهن 
الغرب إلفساد املرأة املسلمة بحسب ما تؤّكـده 

الناشطة اإلعالمية ابتهال محمد أبو طالب. 
وتوضح أبـو طالب أن املـرأة الواقعة يف فخ 
مخّططـات الغرب، ُمقيدة بقيد الحرية الزائف 
وتحت وهـم الحرية تجردت املرأة من أخالقها 
وحشـمتها وحيائهـا وفهمها للقـرآن الكريم 
والعقيـدة اإلسـالمية وهمهـا مـن ُكــّل ذلك 

التقليد األعمى لتلك النساء. 
وتختم أشـجان حديثها بالقـول: ومن ُكـّل 
ذلك، ومع انتشـار النوعني من النسـاء، النوع 
املقتدي بسـيدة نسـاء العاملني والنوع املتَحّرك 
وفق أوامر الغرب وإيماءاته، سينتج مجتمعان 
متناقضـان معنـًى ورؤيـًة، جوهـًرا وباطنًا، 
وسـنرى مجتمعـاً وفق رؤيـة القـرآن، عرف 
الحـق واتخـذه مسـلًكا، وأعرض عـن الباطل 
وأماته جهاًدا، هذا املجتمع بلورته نساء نهلن 
مـن بحر قيـم الزهـراء وبالتايل سـنجد أفراد 
هـذا املجتمع غايتهم أصيلـة وقيمهم نبيلة ال 
يرضون عن العزة والـرشف هدًفا، ولن يقبلوا 

الضيم والخيانة أبًدا. 
وتضيف «ويف الجانب اآلخر سـنجد مجتمًعا 
منحـًال يف أخالقه اتخذ الباطل مسـلًكا والحق 
عدواً، وهـذا املجتمع بلورته نسـاء وفق رؤية 
الغـرب، سـنجد أفـراد املجتمـع ال يهمهم من 
يحتـل بلدهـم، وال يهمهـم العـزة والكرامـة 
بقـدر ما يهمهم إرضاء الغرب، والسـري طبًقا 

لتأشرياته الساخطة وأوامره الواهنة». 

اقصاَثاُء بالجعراء درٌع تخٌني يف طعاجعئ طثّططات الشرب
إسقطغاٌت وظاحطات بصاشغات لختغفئ «المسغرة»:
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طظعُةظا طظعُب شاذمئ الجعراء
شاذمئ طتمث المعثي 

تحتفي النسـاء يف جهات األرض بما سماه 
الغرب باليوم العاملي للمرأة، وهو بزعمهم يوم 

تكريم للمرأة... إلخ.
ولكـن تكريم يسـعون مـن خاللـه تجريد 
املرأة مـن تعاليم الدين الحنيف، ومما يصونها 
ويحافظ عـىل عفتها وطهارتهـا، فاملرأة التي 
تليـق بالتكريم عندهم هي التي تشـكلت وفق 
األهواء والرغبات والشـهوات، وقامت بدورها 
املجتمـع  عجلـة  تحريـك  يف  الكبـري  البطـويل 
والتنميـة والتطويـر وفـق قوانـني ونزعـات 
وسلوكيات ال تليق بها كامرأة مسلمة، يريدون 
جعلهـا امـرأة خليعـة منحرفـة عـن قيمهـا 
ومبادئهـا، وبمقيـاس غـري مقيـاس الديـن، 
ولكننا كمسـلمني ال نعرتف بيومهـم ذاك، وال 
باملـرأة التي يقصدونها ويريدونها، ويتحدثون 
عنها وعـن إنجازاتها الوهميـة يف تاريخ املرأة 

املسلمة الحقة. 
فنحن نهجنا اإلسالم، وأسوتنا نساء اإلسالم 
الالتي عشـن باإلسـالم ولإلسـالم، سـيدتهن 
فاطمة الزهراء بنت رسـول الله -صلوات ربي 

وسالمه عليه وعىل آله-. 

يف اليـوم العاملـي للمـرأة املسـلمة، نحتفي 
ُل  ونمثـِّ السـالم-،  -عليهـا  الزهـراء  بميـالد 
شـخصيتَها العظيمة مبـادئَ وقيمـاً وأخالقاً 
وسـلوكيات عىل منهج الله ودينه، ونجدد فيه 
تأسـينا واقتدائنا بها؛ ألَنَّها من أعظم النماذج 

النسائية الربانية. 
نجدد يف هذا اليوم وهذه املناسـبة العظيمة، 
الدعوة للحفاظ عىل كيان املرأة املسلمة، طفلة 
وفتـاة وامرأة، أُماً وابنًة، وأختاً وزوجًة، قاعدة 
أَو عاملـة، وعىل سـموها ورفعتهـا ومقامها 
الكريم الحقيقي الذي أقامها الله عز وجل فيه 
باإلسالم، ال ما هو عليه العالم واملرأة فيه، من 
امتهان لكرامتها ورشفها وسموها، وتعريتها 
وسـلعة،  أَداة  إىل  وتحويلهـا  واسـتغاللها، 
وإبعادها عن الله، وتسخريها للشيطان، تحت 
مسـميات حقوق وحريات املـرأة املزيفة وغري 

الحقيقية. 
وتـربز املـرأة اليمنيـة يف هـذا اليـوم ممثلة 
للمـرأة املسـلمة بحـق، املـرأة امللتزمـة، املرأة 
املجاهدة الصابرة يف سـبيل الله كما كانت منذ 
ظهور اإلسـالم، ومـا قبله منذ أسـلمت ملكة 
سبأ لله رب العاملني طوعاً، واستنقذت شعبها 

من الكفر والضالل. 
هـذا؛ ألَنَّ املرأة اليمنية تمثل نماذج النسـاء 

السـيدة  أمثـال  مـن  العظيمـات،  املسـلمات 
خديجة زوجة رسـول الله -سالم الله عليها-، 
وبناتـه مـن أمثـال السـيدة فاطمـة الزهراء 
سيدة نساء العاملني والسيدة زينب -سالم الله 
عليهن-، وظهرت حقيقة انتماء املرأة اليمنية 
املسـلمة جلية يف مواقفها اإليمانية والجهادية 
منذ بدء العدوان العاملي الشيطاني عىل اليمن، 
وجهادهـا بالنفس وبذل املال والرجال والعمل 

يف سبيل الله ورسوله ودينه. 
وهو ما يغيظ أعداء الله يف الداخل والخارج، 
والدسـائس  املؤامـرات  يحيكـون  ويجعلهـم 
ضدهـا، وسـعيهم الـدؤوب بشـتى الوسـائل 
واألدوات إلفسـادها كما أفسدوا نساء العالم، 
وبذلك يضمنون فسـاد املجتمع وفسـاد الدين 
وضياعه يف النهاية، فهم يعرفون أن املرأة هي 
أََساس األرسة واملجتمع، وسوره املنيع الذي إن 

سقط سقط معه املجتمع. 
يف هـذه املناسـبة العظيمـة يـوم الزهـراء 
-عليها السالم-، الذي جعلنا منه اليوم العاملي 
للمـرأة املسـلمة، نهتـف بـكل فخـر واعتزاز 
وانتماء لبيك يا زهـراء، زهرائيات.. زينبيات.. 

حتى آخر نفس نتنفسه. 
ولو كره املبطلون. 

لظ ظأخث إّق طظ وجثظاه غظعإ البروات وغتاخر الحسإ لظ ظأخث إّق طظ وجثظاه غظعإ البروات وغتاخر الحسإ 

السثواُن بالمبض والتخاُر صخاصالسثواُن بالمبض والتخاُر صخاص

طرتدى الةرطعزي
 

زخـٌم ثورٌي كبري وسـيوٌل برشيٌة غـري متوقعة 
ثوريـة خرجـت يف العاصمة صنعـاء واملحافظات 
الحـّرة تنديـًدا باسـتمرار الحصار وتمـادي العدّو 
ومماطلـة األمم املتحدة يف تنفيذ بنود الُهدنة والتي 
منهـا رفع الحصار الكيل عن مطار صنعاء وميناء 

الحديدة ورصف مرتبات املوظفني. 
اليوم خرج أحرار الشـعب اليمني إىل السـاحات 
وامليادين التي بدأت منها رشارة الثورة السبتمربية 
2014م ليسـتذكروا ذلك الزخم الجماهريي الكبري 
الـذي تكللـت تضحياتـه إىل عـزٍة وصمـوٍد يماني 

منقطع النظري. 
ومـع الخـروج الجماهـريي كانت شـعاراتهم 
واضحـة للعالـم فليسـمعها مـراًرا وتكـراًرا لـن 

نـرىض بهدنة عسـكرية غفلت الجانب اإلنسـاني 
والحقوقي ألبناء الشـعب وموظفيه الذين توقفت 

رواتبهم؛ بَسـبِب الحصـار املفروض 
منذُ ثمان سنوات هي عمر العدوان. 
لـن تتجـدد الهدنـة ولن يسـتمر 
الشـعب  يتغـاىض  ولـن  الصمـت 
اليمنـي ولن يسـكت عن حقـه، إّما 
أن يُرفـع الحصـار كامًال دون رشٍط 
أَو قيد وتـرصف مرتبـات املوظفني 
ما لـم َفـإنَّ العدّو تنتظـره عمليات 
عسـكرية لم تُكن يف الحسـبان ولم 
يعرهـا أي اهتمام سـتقلب الطاولة 

عىل رؤوسهم. 
ألنه وبعد أن فشـل العدّو عسكريٍّا 

عىل أرض الواقع رغم حشوده لجأ لحرٍب هي أشد 
فتـًكا عىل الشـعب وذلك من خـالل إذكاء النعرات 

وتوجيه السـخط الشـعبي ضد حكومـة صنعاء، 
جيّـش لهـا العدة والعـدد اإلعالمي عـىل صفحات 
ومواقع التواصل االجتماعي كأبواٍق 
تعمل لصالح تحالف العدوان باألجر 
اليومـي وذلـك بحّجـة عـدم رصف 
ة ونحن يف ظل هدنة.  املرتبات َخاصَّ

كشعب يمني يتطلب منّا الوقوف 
بحزم، بوعي وبصـرية مراهنني عىل 
اللـه وبالقيادة الثورية والسياسـية 
يف  األبطـال  وبرجالنـا  والعسـكرية 
الجيش اللجان الشعبيّة ومن خلفهم 
الشعب اليمني الثائر املدافع املجاهد 

الصابر.
سنأخذ الحق ممن أخذه وستعاود 
الطائرات املسرّية والصواريخ الباليستية عملياتها 
التأديبية يف عمق دول العدوان وبوتريٍة عالية وهي 

الكفيلـة بعون الله بإيقـاف الحرب ورفع الحصار 
الكيل عن املوانئ واملطارات واملنافذ اليمنية ورصف 

املرتبات. 
نعـرف جميعاً مـن نقل البنـك إيراداته وودائعه 
ونعرف مـن ينهب ثرواتنـا ويقطـع مرتباتنا ولن 
نأخذ ولـن نوجه سـخطنا وغضبنـا وانتقامنا إّال 
من وجدنـا مرتباتنـا وثرواتنـا عنـده ويف خزانته 
وبالنسـبة للهدنة لن يكون هناك هدنة عسـكرية 
بينمـا يعانـي الشـعب ويـالت الحصـار وارتفاع 
األسـعار وانعدام بعض املـواد الغذائية والطبية يف 
الوقت الذي تعيش فيه دويالت العدوان رغد العيش 
بعيًدا عما يعانيه الشـعب اليمني املغلوب عىل أمره 
والعاقـد العزم عـىل إعـالن انتهاء الهدنة رسـميٍّا 
وأخذه حقه بنفسـه دون الحاجة إىل األمم املتحدة 
ومبعوثها ومنظماتها املختلفة وما أخذ بالقوة فال 

يُسرتّد إّال بالقوة وقد أعذر من أنذر. 

د. طعغعب التسام
 

راهـن العـدوان عىل الشـعب اليمنـي العظيـم بأصيله 
ووكيلـه مـن أدواته التنفيذيـة األعرابية السـعوإماراتية، 
عىل شـق الصـف الداخيل للشـعب مـراراً وفشـل وراهن 
عىل الحـرب االقتصادية وحصاره وتجويعه لهذا الشـعب 
وفشـل، نهب الثروات ونقل البنك املركزي وأوقف املرتبات 
وعمـل عىل انهيـار العملة الوطنية بسـحب ما يسـتطيع 
منها ثم طبع الرتيليونات دون غطاء وفشـل، وراهن عىل 
الحرب اإلعالمية وسخر ُكـّل إمرباطورياته اإلعالمية لنرش 
الشـائعات واألضاليل والزيف وافـرتاءات وأكاذيب وأنفق 
عليها ماليني بل مليارات الدوالرات فتم تفنيدها ودحضها 

وبحقائـق اإلعالم الحربـي ملجاهدي الجيش وبوعي الشـعب سـقطت 
وفشل. 

وراهـن عىل االختـالالت األمنيـة وزرع من خاليـاه اإلرهابية ما زرع 
وتم كشفها تباعاً وفشل وأرتد كيده إىل نحره، وراهن عىل تزييف الوعي 
فأزداد الشـعب وعياً وكلمـا أمعن يف عدوانه وقتلـه وحصاره وتجويعه 
وخنقه لهذا الشـعب لخلخلة الوضع وتثوير الشـعب ضد قيادته وفقده 
الثقـة بها فازدادت ثقة الشـعب بقيادته وجيشـه وزاد رفده للجبهات 

باملال والرجال، فعىل ماذا يراهن?
راهـن عىل تثبيت أقدامه يف األرايض اليمنية التي احتلها ببناء القواعد 
العسـكرية يف الجـزر واملوانـئ واملنافـذ وبعـون الله طور هذا الشـعب 

بقيادته وجيشـه من قوته وأسلحته وقدراته الصاروخية وأصبحت تلك 

القواعـد تحت مرآه ومرمـاه وقد أوصل بفضل اللـه وتأييده بعضاً مما 

صنع وطور إىل بقيق أرامكو ورأس تنورة وغريها ويميض 

متـوكالً عىل اللـه يف تطوير قدراته العسـكرية اسـتعداداً 

للحسم واملعركة الفاصلة مع هذا العدوان وهو يعلم ذلك، 

فعىل ماذا يراهن?

اقرتبـت بعون اللـه معادلة النفط مقابـل النفط والرد 

والردع مقابل العدوان، واملنشـآت مقابل التجويع واملطار 

باملطـار واملينـاء بامليناء والحصار قصـاص؛ ألَنَّ العدوان 

الذي انفرد بهذا الشـعب وأوغـل يف قتله للعام الثامن أمام 

أنظار العالم وتواطؤ ومشـاركة معظمـه ال يدرك أن هذا 

الشـعب مع الله والله معه ولكنه عندما سـيذوق العذاب 

عىل يد هذا الشـعب وبما مكنه الله حينها لن يجنح للسـلم فحسـب بل 

سـيأتي مرغمـاً إىل َحيُث القرار فـإذا كان قرار إعالن الحـرب العدوانية 

علينا من واشنطن َفـإنَّ وقفها يف صنعاء ومن صنعاء فقط.

أخـرياً وبعون الله َفـإنَّ انتصار هذا الشـعب العظيـم لن يتوقف عند 

الحدود الديموغرافية والجغرافية لليمن الطبيعية بل ستمتد تأثرياته ملا 

هو أبعد من ذلك أولها خروج وطرد قواعد دول االسـتعمار األجنبي من 

ــة  املنطقة كلها وسـيكون هذا النرص العظيم ملهماً لكل شـعوب األُمَّ

املسـتضعفة من فلسطني إىل السـودان وسـوريا وليبيا والعراق ولبنان 

والبحرين والصومال وبه سـتحّرر فلسـطني وقبلة املسـلمني األوىل ويف 

ــة، والله موالنا وهو خري النارصين.  الطريق تحرير ُكـّل مقدسات األُمَّ

المرأُة َوالترغئ 
الشربغئ الجائفئ 

ظعال أتمث
 

الغربيـون  يتَحـّرك  واسـع  وبنشـاط  اليـوم 
السـتهداف  الخبيثـة  الشـيطانية  بمخّططاتهـم 
املـرأة املسـلمة يف دينهـا وأخالقهـا تحـت شـعار 
زائـف وعنوان بـراق وجـذاب وهو «حريـة املرأة» 
سـعياً منهـم يف إفسـاد املـرأة املسـلمة وتحريرها 
مـن الضوابط اإلسـالمية التـي تحفظ لهـا عزتها 
وكرامتها وتصونها وتحصنها من الذئاب البرشية، 
فدعـاوى الغرب للحرية هي دعـاوى كاذبة وزائفة 
فهـم يدعـون املـرأة للتحـّرر وليـس للحريـة، هم 
يريـدون صناعـة املرأة السـاقطة أخالقيـا وفكريا 
ا وعلميـا، السـاقطة يف ُكــّل املجـاالت، ال  وثقافيّـٍ
يريدون املرأة املسلمة التي تحتوي أرستها وعائلتها 
وبيتها، ال يريدون املرأة املسـلمة التي تربي وتنشئ 
جيالً إسـالمي يتباهـى به محمد رسـول الله صىل 
الله عليه وسـلم وعىل آله، ال يريدون املرأة املسـلمة 
املحصنـة بدينهـا وقرآنها وأخالقهـا والتي يصعب 

عليهم الوصول إليها.. 
إن املـرأة لـم تنـل حقوقهـا ولـن تنـال الحرية 
الحقيقيـة َوتعيش حياة العـزة والكرامة إال يف ظل 
اإلسـالم ولن تجدهـا يف الديانـات األُخـرى، فاملرأة 
املسـلمة ظلت وال زالت وستظل هي رشيكة الرجل 
ـــة حتى وإن اختلفت أدوارهم،  يف بناء نهضة األُمَّ
فاملسـؤولية ملقاة عىل عاتق الجميع املرأة والرجل 
عىل َحــّد سـواء يف بناء املجتمع املسـلم ونهوضه 
حضاريا، وكل ذلك يأتـي ويكون من خالل االلتزام 
الدينـي واألخالقـي والتمسـك بقيم اإلسـالم وعدم 
اإلخالل بالضوابـط الرشعية التي حّددها اإلسـالم 

الحنيف. 
الغـرب الذي يطالب بحرية املـرأة هو من احتقر 
املـرأة الغربية من األََسـاس وعاملها كسـقط متاع 
واعتربها مصـدر ُكـّل رش، واليـوم وبعد أن تعالت 
أصـوات النسـاء الغربيـات وهـن يناديـن بوقـف 
طوفـان الحريـة الزائفة واالنحـالل األخالقي الذي 
جرف ويجرف املرأة الغربية إىل الهاوية والسـقوط 
يف مسـتنقع التحلل واالنحـراف، َحيُث صارت املرأة 
ممتهنة محتقرة تعاني القهر واإلذالل واالسـتعباد 
يف مجتمعهـا الغربي بعـد أن تم تحريرهـا أخالقيا 
جعلوها ألعوبـة بأيديهم واكتشـفت يف األخري أنها 

كانت ضحية لتك الدعاوى الزائفة والخادعة.
فهل يتعظ الغافلون من العرب واملسـلمني ممن 
ال يزالون يصدقون تلك الدعاوى الكاذبة، ويريدون 
تطبيقها يف مجتمعاتنا العربية واإلسـالمية قبل أن 
نسـقط أكثر يف مسـتنقع الرذيلة والحرية الزائفة، 
التـي أصبحت رائحتهـا النتنة تزكـم األنوف وتثري 

الغثيان بني األسوياء من بني اإلنسان؟! 
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افطُظ والمةامع.. المدمعُن وافعثاف

الةعاد ِسجٌّ لقجقم وطعاظٌئ لطعاغغئ السخرالةعاد ِسجٌّ لقجقم وطعاظٌئ لطعاغغئ السخر
ُأم غتغى الثغعاظغ

كان الجهـاد يحتـل مكانة مقدسـة يف 
وعي سـيدِة النساء فاطمة البتول الزهراء 

-عليها السالم كيف ال؟
وهـي بنت النبي املجاهـد وزوج الويص 
الزهـراء  البتـول  إنهـا  أَيْـضـاً،  املجاهـد 
جاهدت منذ الصغر مع أبيها وكانت تحنو 
عليه وتمسـح الدمـاء من وجـِه الرشيف 
فهي بالفعل أم أبيها رضبت أعظم األمثلة 
يف الوعـي والبصـرية منـذ الصغـر ومثلت 
تربية رسول الله -صلوات الله عليه وآله- 

خري مثل.
عاشـت الزهراء -عليها السالم- يف بيت 
يمـأله اإليمـان والتقـوى والزهـد والورع 
وكانـت األخالق اإلسـالمية هـي األبرز يف 
ُكــّل ترصفاتهـا وأفعالهـا مـن بسـاطة 
بيتهـا وعملهـا املتواصـل يف منزلهـا فقد 
كانـت تطحن بالرحى حتـى مجلت يديها 
الرشيفتـني بدون كلل أَو ملـل أَو تذمر، لم 
تختلف عن باقي النسـاء املؤمنات وتقول 

بأنهـا بنـت رسـول اللـه وهـي أفضلهن 
وأجلهن قدراً ومكانة ورشفاً..

الزهـراء واإلمام عيل -عليهما السـالم- 
كان الدين اإلسـالمي هو املسـري لشـؤون 
بيتهـم وكان ُكلٌّ منهمـا يعي مسـؤوليته 
يف عالقـة متوازنة يسـودها روح التعاون 
واملحبة واالنسجام الكامل، فاملرأة املسلمة 
اليـوم تتعرض لحـرب من ُكــّل النواحي 
لطمـس ُهــِويَّتهـا اإليمانيـة وتجريدها 
من ُكـّل املبـادئ والقيم واألخالق وجعلها 
سلعة رخيصة وسائغة للوحوش املنتهكة 

للعرض والرشف.
وهـذا هـو مـا يسـعى إليـه طواغيـت 
العرص والشيطان األكرب أمريكا وإرسائيل 
وكل مـن لف لفهم مـن املنافقني واملدعني 
لإلسـالم، واإلسـالم منهم برأ براءة الذئب 
من دم يوسف -عليه السالم- حيث اتجهوا 
بكل أسـاليبهم القـذرة نحو إفسـاد املرأة 
املسـلمة؛ ألَنَّهم يعلمون أنها هي املجتمع 
بأكملـه فـإذا صلحت صلـح املجتمع وإن 
فسدت فسـد املجتمع، فهي األُم والزوجة 
واألخـت والبنت وقـد جعلوا لهـن قدوات 

مزيفة من املغنيات واملمثالت وغريهن.
ولذلك سعوا لتغييب القدوات الحقيقيات 
مـن النسـاء املؤمنـات اللواتـي كان لهن 
الـدور األبرز يف صـالح ونهـوض املجتمع 
اإلسـالمي املحافظ عـىل القيـم واألخالق 
الفاضلة، وها نحن اليوم النساء اليمنيات 
والخائـن  الصامـت  العالـم  لـكل  نقـول 
والعميـل ُكـّل رهاناتكم عىل إفسـاد املرأة 
اليمنية بإذن الله سـوف تبوء بالفشـل ما 
دمنا متمسكات بالقدوات الحقيقيات من 
آل بيت رسول الله فأُمنا الزهراء هي ُقدوة 
ُكــّل يمنية أصيلـة، وجهادنـا وصمودنا 
األُسـطوري إىل اليـوم هو أكـرب دليل عىل 

ذلك.
فاملرأة اليمنية سـاندت الرجل يف الجهاد 
إعالميـاً  لهـا  املتاحـة  مجاالتـه  ُكــّل  يف 
واجتماعيـاً وسـاهمت يف رفـد الجبهـات 
باملال والرجـال والقوافل واإلنفاق بكل ما 

تستطيع.
فسـالم الله عىل سـيدتي الزهراء وعىل 

املقتديات والسالكات عىل نهجها القويم.

طظاخر الةطغ 

عىل وقـع املرحلة وتطورات الحـدث األمني الذي أربك 
قوقعة العدّو وشـل حركتـه، تكون وقفـة حروفنا هذه 
املرة، يف رسـم صـورة ذات بعد ملمـوس حّققته القوى 
األمنيـة يف إطـار الجبهـة الداخليـة، إن امُلمعـن يف البناء 
األمني خـالل الثالثني عاماً املاضية مـن فرتة بالد اليمن 
والتـي كان الجانب األمني يف جسـد متهالك عىل أصعدة 
مختلفـة، حتى فرتة حكومـة الوفاق التي برز للشـعب 
نفاقها، جسـدت املؤّسسة األمنية قمة الضعف الرجعي، 
الذي أنهك ما بقي لها من رمق يف الهيكلة املرادة آن ذاك، 
ومن االغتياالت للمؤّسسـة األمنية ومنتسـبيها، ضباط 

وجنود، وتصفية وتفجريات متنوعة، شـكلها اإلرهاب الداعيش الذي 
ُهيـئ له االنفـالت يف الحكومـة وتعاملها مع الخاليـا اإلرهابية عىل 

مرأى ومسمع من العالم. 
شـكلت ثورة الحـادي والعرشين من سـبتمرب ورقـة فاصلة عىل 
خـط الوضـع يف البلد، ومع تسـارع الحدث واجتياح العـدوان البالد 
مـن عرب غزوه السـافر مـن قصف ورضبـات جوية وتدمـري البنية 
التحتية للشعب واسـتجالب مرتِزقة اآلفاق وُشـذَّاِذها، كان للوحدة 
الوطنية واألمنية من قوى الشـعب ممثلة بحكومة الشـهيد الرئيس 
صالح عيل الصماد -سـالم الله عليه- وقيادة السـيد املوىل عبد امللك 
بـدر الدين الحوثي -يحفظه الله- الوتد الراسـخ يف إعادة وتشـكيل 
البناء املؤّسـيس العسـكري موازاة ملعركـة الدفاع وبقية التشـكيلة 
العسـكرية للبلد، ومـع تنامي القدرات ومرور السـنوات يف مواجهة 
العـدوان األمريكـي السـعودّي، وتنامـي الوعـي العسـكري األمني 
وتصحيـح املفاهيـم العامة للمسـؤولية لـدى املنتمني للمؤّسسـة 
العسـكرية، ظهرت قوة الجندي اليمني يف مهامه ومسؤولياته تجاه 
شـعبه ووطنه، عرب مجموعة من املبادئ والركائز العامة التي انبثق 
نورهـا من القرآن الكريم والثقافـة القرآنية، وال ريب اليوم أن األمن 
يتصدر مشـهد اإلنجـازات واالنتصـارات كون العدّو عمـل عىل نقل 
املعركة العسكرية من الجبهة الخارجية إىل الداخلية لزعزعة الوضع 
أمنيٍّا، قد يتبارد إىل الذهن ما العالقة التي تربط األمن باملجتمع؟ وما 
الفجـوة التي يحاول العدوان من خاللها الفصل بني املواطن واألمن؟ 
لإلَجابَة عىل تلك التساؤالت نقف عىل جملة من مضامني تلك العالقة 

التي يجب أن ترتسخ أكثر، ومنها: 
١- تُعترب العالقة بني األمن واملجتمع عالقة تشاركية بني املواطنني 

والجهات األمنية لتحقيق األمن واالستقرار املجتمعي والعام. 
٢- يَُعـد األمـن واجهـة املجتمع والفـرد، واملحافظ عىل سـكينته 

وأمنه واستقراره، وممتلكاته وحياته. 
٣- تمثـل الروابـط بـني الجهـات األمنيـة وأبناء املجتمـع روابط 
رضورية من منطلقات دينية، ووطنية، تحمي الوضع الشـعبي من 

النزعـات العدوانية والخاليا اإلرهابية والحـرب الناعمة، كما تحمي 
األرواح وتحّقـق التعايـش األمني الذي أراده الله سـبحانه لعباده يف 

أرضه. 
٤- مـن مضامني (األمن واملجتمع) أنه حلقة وصل 
يف ضبـط الجريمـة بأنواعها والتعـاون املجتمعي مع 
رجـال األمن رضورة لها مرودها األمني الفائق واملهم 

والواجب. 
٥- (األمن واملجتمع) رابطة عميقة تحد من ارتكاب 
الجريمة، ليسود التعاون العميل بني املواطنني واألمن، 
مما يفشـل مخّططـات العدّو يف اسـتهداف املواطنني 

وإقالقهم وبث الرعب بني الناس. 
- يف جانـٍب آخـر عمد العدوان عـىل خلق فجوة بني 

املواطن ورجال األمن منها: 
١- تشـويه أمـن الدولة ورجالهـا ووضع عالمة مـن النفور عىل 
املواطنـني من األمن الـذي يمثل درعه الحامي والسـاهر عىل راحته 

وسكينته، عرب وسائل إعالمه الهجينة وأبواقه النتنة. 
٢- اسـتهداف املواطنني بذريعـة الواجهة األمنية وخلق شـيطنة 

إرهابية يف أشكال أنها تعرب عن املؤّسسة األمنية والعسكرية. 
٣- تهويـل الصورة من رجـل األمن وزرع أفـكار هدامة يرى من 
خاللها املواطن بشاعة رجل األمن، من خالل أعمال ينفذها مجندين 

للعدوان وعمالء له بالداخل. 
٤- هدف إىل اسـتهداف الجبهة الداخلية عرب عدة أدوات ووسـائل 
كالحـرب الناعمة والخاليا النائمة، يف محاولـة إظهار خرق للجانب 

العسكري األمني. 
٦- زرع ذبابـه اإللكرتوني للتشـويه اإلعالمي بالرشفاء من رجال 
البلد واملدافعني عنه تحت عناوين واهية هدفها فك الثقة العامة بني 

الشعب وقيادته الوطنية. 
٧- تحجيـم االنتصـارات الكبرية لرجال األمـن ولرشفاء البلد عىل 
قوى االسـتكبار السـعودّي األمريكـي، يف إفشـال مخّططاتهم التي 

تستهدف املواطنني جميعاً والسعب ُكـّل الشعب. 
والعديـد من وسـائل العدّو وطرقه الخبيثة يف رسـم صورة قاتمة 
عن رجل األمن الواعي، املحافظ عىل رشف بلده وشعبه وأبناء شعبه، 
الـذي تجلت نجاته للعيان عاماً تلو آخر وإفشـال جريمة تلو أُخرى، 
رجل األمن اليوم عني املجتمع السـاهرة، الحافـظ لهم من جحافله 
الغزاة خالياه وحربه املتنوعة، رجل األمن هو رجل املرحلة يف ضمان 
األمن واالسـتقرار وحفظ األرواح، رجل األمن هو ذلك الذي ثبت حني 
اسـتهدفته صواريخ العدوان، هو الذي قصف يف نقاط األمن ليحفظ 
للناس أرواحهم وسـالمتهم، رجـل األمن برز يف انتصـارات عظيمة 
آخرها ما شـاهده العالم يف إنجـازه األمني العظيم (يف قبضة األمن) 
تجلت الُهــِويَّة اإليمانية والدقـة والحنكة واليقظة، تجلت الوطنية 

والثبات عىل املبادئ وإن كان ثمن ذلك حياته. 

كتابات

ترغُئ المرأة 
طتمعد المشربغ 

تعمل  عقـود  منـذ 
الشـيطان  أدوات 
أمريـكا  بقيـادة 
لتعريـة املـرأة وجعل 
سـلعة  جسـدها  من 
إعالنية للرتويج لعالم 
تسيطر عليه املاديات 
الثقـايف  واالنحـالل 

واألخالقي. 
عىل  الرتكيُز  ويتـم 
املـرأة كونها العمـوَد الفقـريَّ للعائلـة واملجتمع، 
وبصالحهـا يصلـح املجتمـع وبفسـادها يفسـد 
املجتمـع وتضيع األخالق والقيـم وتتفكك العائالت 
واملجتمـع وهذا ما يسـعى إليـه أولياء الشـيطان 

وأدواته. 
وحتى يتم سلب املرأة مكانتها َوأثرها يف املجتمع 
دون أيـة مقاومـة دخلـوا عليها بشـعاراٍت كاذبة 
تحرير املرأة واملساواة وحتى تكوني جميلة ومثرية 
وكلهـا شـعارات لم تمنح املـرأة الحريـة والكرامة 
بل سـلبت منهـا حريتهـا ودورها الكبـري يف قيادة 
ة  األرسة التـي هي اللبنة األََساسـية للمجتمع واألمَّ
وجعلوها عبدة وسـلعة إعالنية للرتويج للمتعة بال 
عائلة يطلب منهـا مغادرة منزل والديهـا بُمَجـّرد 
أن تبلغ 18 من عمرها وتعتمد عىل نفسـها وعندما 
تكرب يف السـن يتـم وضعها يف دار العجـزة وتموت 

وحيدة. 
وحتـى يتـم إقنـاع املـرأة بالتعـري والتخيل عن 
عفتها وأهم سـالح لديها الحياء واألنوثة قالوا لها 

بأنها لن تكون جميلة ومثرية إال إذَا كانت عارية. 
وربما بإحصائية بسيطة نستطيع أن نعرف هل 
أمريـكا وكل دعاة تحرير املرأة قد جلبوا لها الحرية 

والعزة والكرامة أم سلبوا منها ذلك. 
90 % من عالقـات الصداقة والـزواج يف أمريكا 

تنتهي باالنفصال والطالق. 
85 % من النساء يف أمريكا يصلن إىل سن اليأس 

بعد األربعني وهن بال عائلة ووحيدات. 
معـدل بقاء عالقات الصداقـة والزواج يف أمريكا 
ال تزيد عن ثماني سـنوات وبعدها يكون االنفصال 
والبحث عن رشيك آخر ويف سن الـ45 تقل حظوظ 
النساء يف الحصول عىل رشيك إىل نسبة 5 % بمعنى 
أن األغلبية العظمى من النساء يف الغرب ممن بلغن 
الخمسني عاماً يعشـن وحيداٍت بال صديق أَو زوج 
وتقريبًا ُكـّل النساء يف أمريكا عامالت أَو موظفات 
وتظل تعمل حتى سـن التقاعـد أَو العجز لترصف 
عىل نفسـها وحتى تحصل عىل راتب تقاعد للعيش 
بعـد التقاعد َوإذَا فقدت عملهـا ولم تجد عمل آخر 
سـوف يكـون عليهـا الذهـاب إىل الشـارع للعيش 
والتسول فال أحد من األهل واألقارب واألبناء سوف 

يقبل بها فهل هذه حرية. 
بينما يف املجتمع اإلسالمي ال يوجد حتى 2 % من 
النساء املسلمات تصل إىل سن اليأس دون أن يكون 
لديهـا زوج وعائلـة تتكفـل وتعتني بهـا ويتكفل 
الزوج واألب واألخ واألبناء بكل ما تحتاج إليه املرأة 
وليس هناك نسـاء يعشـن يف الشوارع مرشدات إال 
يف حـاالٍت نـادرة أَيْـضاً ال يوجـد يف مجتمعاتنا دار 
للعجزة ولو وجد سـوف يكون فارغاً؛ كون اإلسالم 
قد فـرض علينا التكافـل االجتماعـي وجعل صلة 
الرحم واجباً رشعياً ودينياً وجعل الجنة تحت أقدام 
األُمهات وكفالة البنات واإلحسان إليهن يمنح األب 
حق رفقة رسول الله -صىل الله عليه وآله وسلم- يف 
الجنة، وجعل اإلسـالم للزوجة حق النفقة والسكن 
عىل الـزوج واألبناء واألخوة، فهل هذا يعني سـلباً 
لحرية املرأة وأي الطرفني يحافظ عىل عزة وكرامة 
ومكانة املرأة ومن الذي امتهن وأهان كرامة املرأة. 
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لثول السثوان.. الثغارات طسثوطئ 
طتمث غتغى الدطسغ 

من الطبيعي واملنطقي أن تصلوا لهذا الحال املخزي، فمن 
يسعى لغزوا األوطان ويدعم خونته، ويدّمـر ممتلكاته ويقتل 
أبناءه دائماً ما ينتهي به األمر إىل الهزيمة والخرسان والخزي 
والعار، والتاريخ يعيد ذلـك ُكـّل مدة زمنية، لكني أعتقد أن 
ًدا أَو ال تؤمنون به؛  مشـكلتكم أنكـم لم تقـرؤوا التاريخ جيـِّ

كونكم بال تاريخ وبال رشف وبال عرف وبال كرامة. 
إن خياراتكـم املتاحـة اآلن أمامكـم خيارين فقـط إما أن 
تقبلوا برشوط صنعاء أَو تقبلوا أَيْـضاً برشوط صنعاء؛ ألَنَّكم 
ال طاقة لكم بالحرب وقد عرفناكم، وحتى تتجنبوا مزيداً من 
الهزائـم وتحفظوا ولو قطرة من ماء الوجه وهذا إن بقي ماء 

يف وجوهكم، وقد أخربناكم من البداية، من اليوم األول النطالق 
العدوان قال السيد أنتم بدأتم الحرب ونحن سننهيها ونقّرر نهايتها، لكنكم 
ظننتـم ترصيحاته كترصيحـات قادتكم الذين غالباً مـا يرصحون بأوهام 
تحت تأثري الويسكي «الحالل» الذي أطلقتموه يف بالد فيها بيت الله الحرام. 
ليـس هناك خيـارات مفتوحة تجاه اململكة السـعوديّة مـن جهة اليمن 
البلد املعتدى عليه من قبلها إال التصحيح للمسـار وإصالح ما بدر منها من 
اعتداء وحرب وقتل وحصار خالل ثمان سنوات من العدوان غري املربّر وغري 
املنطقـي أَو املعقول، ُكـّل االعتداءات املتكّررة وامُلسـتمّرة من اململكة تجاه 

اليمن كانت عبثية بمنطوقهم حتى ولو لم يجاهروا بذَلك. 
كانت اململكة يف تيهان من أمرها حني أقحمت نفسها يف اليمن ولم تدرس 
الجدوى مسـبًقا ولم تراِع مصالحها االسـرتاتيجية واملستقبلية بهذا التهور 
يف عدوانها عىل اليمن، السـؤال املتبادر للذهن هل اململكة عملت حسـابها يف 
عدوانها عىل اليمن وهي يف الوقت نفسـه عىل رؤية 2030م للتحول األفضل 
للملكة سياسـيٍّا واقتصاديٍّا واجتماعيا؟ وهـل أدركت معنى عدوان عىل بلد 
مثـل اليمن فيه أحرار لم يرتكـوا حقهم مهما كلف ذلك الثمن، وهل تعمقت 
اململكـة يف دراسـة جدوى قبل عدوانها عىل اليمن كيف سـيكون مسـتقبل 

السياحة والرياضة واالقتصاد يف بلدها عقب عدوانها؟
كل مـا ذكر كان يف حلقة االسـتعالء من جانـب ويف جانب آخر انخدعت 

وتفاجأت بمدى صمود واستبسال اليمنيني يف مقارعتها. 
وبعد ُكـّل هذا العبث أدركت اململكة الشائخة حجم عبثها وأيقنت بعظمة 
اليمنيـني، وتبادر لقيادة اململكة الندم الشـديد عما بـدر منها حتى ولو لم 

تفصح عن ذلك علناً. 
وال نذهـب بعيًدا إال لنوضـح للمطلع أين هي اململكـة اآلن ويف أية حلقة 

وَمـا هو هدفها؟ 
ا، فلديها فريق كبري  اململكة وجدت نفسـها يف مأزق كبري بل وكبـري ِجـدٍّ
لرؤية 2030م سـخرت إْمَكانيات هائلة وأمواالً طائلة لتكون عىل الوعد مع 
العالم ومع نفسـها ومجتمعها وكيف سـتكون الصورة مـن ُكـّل الجوانب 

للملكة يف 2030م، هي تعمل عىل عمل كبري كما يتخيل لها يف ُكـّل الجوانب 
هي أَيْـضاً تشـرتي أسـاطري كرة القدم العامليني بمبالغ لم تدفع يف التاريخ 
ولن تدفع من قبل أي نظام يف العالم هي أَيْـضاً تقيم ُكـّل ما 
يجلب سياح العالم ووسـعت هيئة الرتفيه لكل خبيث ليصل 
أرض الحرمني بال حياء من الله وال من الناس، لكن يف مقابل 
ُكـّل هـذا الطموح غري املرشوع ويف ظل عـدوان اململكة عىل 
اليمن هل ستكون أرض الحجاز يف مأمن لكل هذه الرتتيبات 
ات اليمن السـعيد سـتقول كلمتها  أم أن صواريـخ ومسـريَّ

وتقطع الشك باليقني. 
ال عيـش وال اسـتقرار للسـعوديّة وكل دول التحالـف إال 
باسـتقرار اليمن وإن عدتم عدنا، الخيارات لنا مفتوحة وكل 
دول التحالـف تعلم وتعرف ذلـك تماماً وخياراتكم معدومة 
مغلقة ونحن والعالم وأنتم تعلمون ذلك جيًِّدا، نحن اليمنيني 

يف ساحٍة بيضاء ال نخرس شيئاً أمامكم يف الحرب والسلم معاً. 
خيـارات دول العدوان ليسـت متاحة والخيار الوحيـد يف متناولكم اآلن 
فقط بمدٍة زمنية محّددة ويستوجب مراعاة َكثرياً من رشوطنا املحقة أهمها 
خـروج العـدوان مـن أرض اليمن وفك الحصـار براً وبحراً وجـواً وإعادة 
اإلعمـار والحقـوق املسـلوبة، وحـني نتقـدم باملفاوضات سـنتقدم بطلب 
ا لنضمن لهم  وسـتكونون مسـتعدين لذلك بتسـليمنا ُكـّل املطلوبني أمنيّـٍ

محاكمة عادلة بتهمة خيانة األوطان. 
إن ما تسعى له الشقيقة عمان وسلطانها بمثابة الفرصة الحقيقية للبدء 
يف الخـروج مـن املأزق الذي سـيطول ترميم جراحه لكن مـع األيّام والنية 
الصالحة سـوف تتحسـن األمور، ولتعلم اململكة أن رؤيـة 2025م للملكة 
بشـأن اليمـن يجب أن تكون واضحـة وناجحة لكي تنجـح رؤية 2030م 
للملكة والحليم تكفية اإلشارة وعىل ُكـّل دول العدوان واملستفيد أَو املترضر 
األكثر هي اململكة يف دراسـتها للخيار الوحيـد تجاه اليمن يف نزع يدها عن 
اليمـن واالعتذار والتعويض واحرتام اليمن كجار ودولة ذات سـيادة بعيًدا 
عن الوصاية التي هي يف املستقبل كَوْهٍم بعيد املنال ولتعلم األنظمة العربية 
العميلـة يف الجزيرة العربيـة أن يف توقيت إقامة حفلـة الرياض ومهرجان 
دبـي، أن صنعاء سـتفتح معـارض بتاريخ 26مارس من ُكــّل عام للقوة 
الصاروخية أسميناه بمعرض الشهيد القائد والشهيد صالح الصماد وَكثرياً 
مـن الشـهداء العظماء الذين سـوف نخلـد ذكراهم بمنجزات بـال كلل وال 
ملـل واأليّام بيننـا َولعلمنا أن الخيارات األُخرى غـري متاحة عىل الواقع أبداً 

فاحجزوا مقاعد حسن نية ألجل من تعولون والله املستعان. 
إن الجرَح غائـٌر والثأَر كبريٌ والدماَء كثريٌة وصوَر الشـهداء تغطِّي ُكـلَّ 
ُم لكم عرضـاً للُهــدنة برشوطنا يجـب أن تأخذوها  الزوايـا، وعندمـا نقدِّ
كفرصـٍة ال تعوض، فأكربُ عرٍض قدمنـاه لكم هو قبولُنا التفاُوَض، يف وقت 
نحن فيه أقوى وأشـد وأكثر حرقًة عىل بلـد مزقتموه ودّمـرتم ُكـّل ما فيه، 
وإنها لفرصتكم األخرية قبل فوات األوان، فال خيارات أمامكم سوى القبول 

والتوقيع والرضوخ، بدالً عن حرٍب ال تُبِْقي وال تَذَر. 

جئض الظةاح   
سئثالرتمظ المظابري

يف  أننـا  بمـا 
زاخـر  مجتمـٍع 
والعزائم  بالقدرات 
نحـَو  والطمـوح 
وهنالـك  األفضـل 
األهداف  من  العديد 
البنـاءة  اإليجابيـة 
يف  تكمـن  التـي 
منعطفـات أفـكار 
بعضنـا.. عـادًة ما 
تقُف دونها أسـوار 

الحرية والخجل واإلهمال.
َحيـُث ال تخلـو الضمائـر من حـب التطوع 
واإلقـدام إليه يف حـني الحاجة إلــيـه والعون 
واملساندة والطمع يف التفوق والنجاح والتحّرر 
من قيود املآيس القاسـية والظـروف الحياتية 

الجائرة. 
تكمـن يف أوسـاطنا قـوى خارقـه وعزائـم 
وجهود جبارة نائمـة وَلكنها مخبأة يف كهوٍف 
وهميـة تحت سـتائر واهنة، بحاجـٍة إىل عزم 
وصمود بل إىل تنشـيط وتفعيل يف سبل الواقع 
العميل امليداني الخصب الذي هو حالياً يف أمس 
الحاجـة إليها، يف حني تهاجمنـا أفكار عدائية 
بغيضـة بشـدٍة وقسـوة وتسـتغلنا الظـروف 

املعيشية.
علينـا أن نســـتيقظ من السـبات العميق 
املخـزي املزري وأن نصـوب أفكارنـا تجاه ما 
يجـب عىل كلٍّ منـا.. وأن نوحـد أحالمنا تجاه 
الواجب نفسـه يداً بيد، كاملبـادرات التعليمية 
َوالخدميـة  الخرييـة  والجمعيـات  والصحيـة 
والتنمويـة وغريهـا والتي تعـود علينا بالخري 
الوفـري ولنعمـل جميعـاً؛ ِمن أجل االسـتقرار 

الوطني والنهوض إىل مستقبل مكتٍف بذاته. 
ولنعـوض الخـرسان الـذي حـدث نتيجـة 
املؤامرات العدوانية َوالشتات الفكري واإلحباط 
النفيس ولنشيد معاً سوراً وطنياً عظيماً يقينا 

النوائب الحياتية واملؤامرات العدائية. 

المظعةغُئ الصرآظغئ لظمعذجغئ التغاة واجاصاطاعاالمظعةغُئ الصرآظغئ لظمعذجغئ التغاة واجاصاطاعا
سطغ سئث الرتمظ المعحضغ

 
إن من يعيش بعيًدا عن منهجية الله ال يشـعر 
بحـالوة الحياة، ويكون عرضـة ألهواء ورغبات 
الدنيـا، وإن مـن يقرتب أكثـر فأكثـر ويتلمس 
واقـع الحياة من حوله يجد أنـه ال بد من منهج 
وعلم لتكتمل مسرية الحياة، وإن من يسري وفق 
منهجية الله ومقتدياً بأعالم الهدى من آل البيت 
-عليهم السـالم-، يكون متمسـكاً برصاط الله 
املسـتقيم الذي جعل مسـرية تَحّركهـم يف واقع 
ـــة نـوراً وبصريًة يسـتضاء بـه يف ظلمات  األُمَّ
الحياة ودهاليز النفـاق وتدليس الحق بالباطل، 
وال يسد ُكـّل ما يشبع حاجته ورغباته وتتحّقق 
يف واقـع اإلنسـان القناعة والرضا واالسـتقرار 
النفيس، إالَّ حني يجتمع الركيزتني األََساسـيتني 
املنهجيـة  األوىل:  الركيـزة  ـــة،  األُمَّ واقـع  يف 
القرآنيـة؛ ألَنَّ القرآن هو اآليـات البينات والنور 
والبصرية وتتحّقق من خـالل العمل بتوجيهات 
اللـه وتنفيذ ما أمرنا بـه واجتناب ما نهانا عنه، 
والقرآن الكريـم هو صالح لكل زمان ومكان به 
تستقيم الحياة ملن يسري وفق توجيهاته، يعرف 
من خاللـه ُكـّل معانـي العبودية لله سـبحانه 
ـــة، ويوضح  وتعـاىل، ويكشـف لنا أعـداء األُمَّ

لنـا مـن هـم املنافقـون والكاذبـني والظاملـني 
َواملسـتكربين، يشـتمل عىل العديد مـن الوقائع 

والحقائـق واألحـداث التـي تمدنا 
بتجارب األمم السابقة وكيف كان 
تعاملهـم وَمــا هو الـذي جعلهم 
يسـتحقون عـذاب اللـه ويعطينا 
دروسـاً كثـرية نسـتفيد منهـا يف 
واقـع حياتنا حول تلـك األمم، هو 
منهجيـة للبـرش جميعـاً وأختص 
اللـه العرب بالـذات بمهمة إيصال 
ــة يف ُكــّل أرجاء  هـذا الدين لألُمَّ
العالم، وأعطى الله سبحانه وتعاىل 

العـرب وهيأ الظروف لكي تكون شـبه الجزيرة 
العربية مكاناً يتوسـط العالم حتى يستطيعون 
وبصورة سهلة إيصال دين الله ومنهجيته حتى 
تخـرج الناس من الظلمـات إىل النور، أن القرآن 

الكريم بحر ال يُدَرك قعره.
اآلخريـن درسـوا القـرآن وتعمقـوا بدراسـة 
القرآن ونفذوا وعرفوا السنن وعرفوا كيف تكون 
لديهم رؤية عملية فكانوا نموذجاً راقياً يف واقع 
ــة القرآنية اسـتطاع  الحيـاة املادية، بينما األُمَّ
ــة من  شـياطني األنس من حـرف مسـار األُمَّ
حرف مسـار الوالية ألولياء الله الذين أمرنا الله 
بتوليهـم، وتبنوا العديد من األفكار الشـيطانية 

حتـى تنامت وكـربت يف واقع الحيـاة وأصبحت 
ــة مفرقة ومدجنة ومتجزئة وطوائف؛ ألَنَّ  األُمَّ
ـــة جعلها يف تيٍه  من هنـدس األُمَّ
فكـري وثقايف منذ ذلـك التاريخ إىل 
ـــة يف ضالٍل  اليـوم، أصبحت األُمَّ
فكري وثقـايف ال تسـتقيم حياتها 

الدينية وال تجتمع عىل منهجية. 
إن  القيـادة،  الثانيـة:  الركيـزة 
يصطفـي  وتعـاىل  سـبحانَه  اللـه 
ويختـاُر وبعنايٍة الرسـَل واألنبياَء 
الظـروَف  ئُ  ويهيـِّ والصالحـني 
املناسـبَة لهم من خـالل تنزيههم 
عِن اللهو والخطأ وااللتـزام األخالقي ويكونون 
مـن  النـاس  عامـة  مـن  املسـتضعفني،  مـن 
البـرش، يحملـون منهجية إخـراج البرشية من 
واقٍع مأسـاوي يعيشـون فيه إىل نـور وبصرية 
ويواجهـون قـوى الضـالل والـرشك والنفاق يف 
واقع الحياة، الشهيد القائد -رضوان الله عليه- 
({إِنََّما َوِليُُّكُم اللَُّه} تهتدون بهديه، تسريون عىل 
تعليماتـه ووفق خططه يف هـذه املواجهة، أنتم 
يا من تريـدون أن تكونوا حزبـه لتغلبوا، وليكم 
الله ورسـوله والذيـن آمنوا عيل بـن أبي طالب، 
فتويلِّ عيل بـن أبي طالب هو تويلِّ ُقدوة، تويلِّ ويل 
ـة من بعد نبيهـا -َصىلَّ اللُه  أمر، تويلِّ هـاٍد لألُمَّ

ـة  َعـَليْـِه وََعـَىل آِلـــِه َوَسلَّـَم- [َعَلم واحد لألُمَّ
بعـد نبيها، لم يقل عيل، وفـالن، وفالن، وفالن]، 
الوالية التي ال تصح إالّ لَعـَلم واحد، هل يمكن أن 
يكـون هناك أكثر من قائـٍد واحٍد لكتيبة واحدة، 
أكثر من قائٍد لشـعب واحد، أكثـر من قائٍد ألمٍة 

واحدة؟ أليس هذا يوجد خلالً؟ 
البعـض قد يقـول: ملاذا لـم يقل فـالن؟ ملاذا 
لم يقـل َمِلككـم أَو رئيسـكم أَو زعيمكـم: الله 
ورسـوله وعيل، أَو حتى يقـول والذين آمنوا بعد 

ما يقول زعيمكم؟ ملاذا قال: (وليكم)؟ 
يجـب أن نفهم كيف يجـب أن تكون العالقة، 
وكيف هـي العالقة فعالً من وجهة نظر القرآن، 
وعىل وفق رؤية اإلسـالم، كيـف هي العالقة بني 
اللـه ملكنا وبيننا نحن عبيده وشـعبه -إن صح 
التعبـري- ليسـت العالقـة بيننـا وبني اللـه، وال 
بيننا وبني رسـوله، وال بيننا وبني عيل عىل نمط 
العالقـة بيننا وبـني الرئيس أَو اْلَمِلـك أَو الزعيم 
الفالني هـل تفهمون هذه؟ العالقـة بيننا وبني 
الله هي عالقة أسـمى وأرفع، بيننا وبني رسول 
الله -َصىلَّ اللـُه َعـَليْـِه وََعـَىل آِلـــِه َوَسـلَّـَم- 
عالقـة أسـمى وأرفـع، بيننـا وبني عـيل -عليه 
السـالم- كذلك عالقة أسـمى وأرفع، بيننا وبني 
أئمـة أهل البيـت كذلك عالقة أسـمى وأرفع من 

هذه. 
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ضاائُإ الصّسام تسرُض رجالًئ طخعَّرًة 
لطةظثي الخعغعظغ افجري «أشرعا»

 : طاابسات
عرضت كتائُب القسـام الجناُح العسـكري 
لحركة املقاومة اإلسـالمية «حماس»، رسـالًة 
رًة للجنـدي الصهيونـي األسـري لديهـا  مصـوَّ
«أفرها منغستو» مؤّكـدًة فشَل رئيس األركان 
املغادر «كوخايف» ومؤّسسته وكذبه عىل شعبه 

وحكومته بإنجازات مّدعاة وموهومة. 
وطالـب الجنـدي «اإلرسائييل» األسـري لدى 
كتائب القسـام «أفرها منغستو» يف رسالِته إىل 
نظامه بالعمل عىل اإلفراج عنه وزمالئه الجنود 

األرسى. 
وقال منغستو: «إىل متى سأظل هنا يف األرس 
أنـا ورفاقـي بعد هـذه السـنوات الطويلة من 
املعاناة واأللم؟ أين (دولة وشعب إرسائيل) من 

مصرينا؟». 
وقالـت كتائـُب القسـام يف الفيديـو الـذي 
عرضته: «عىل رئيس األركان الصهيوني الجديد 
أن يعّد نفسه لحمل أعباء وتوابع فشل سَلفه». 

يف سياق متصل، اثار مقطع الفيديو للجندي 
األسـري «أفرها منغسـتو» الذي نرشته كتائب 
القسـام اهتمام واسع يف الشـارع الصهيوني 

ومـن وسـائل اإلعـالم العـربي، ومثـل صدمة 
حقيقيـة، وخيب الكثري من اآلمـال، ُخُصوصاً 
أنه جاء يف توقيت تبادل رؤساء أركان الكيان. 

املصاوطُئ الفطسطغظغئ تظَسى اجاحعاَد الطفض خمعر طظ طثغط الثعغحئ

الةعاُد اإلجقطغ تثسع التضعطاِت السربغئ واإلجقطغئ 
إلسادة الظزر يف جغاجاتعا تةاه الصدغئ الفطسطغظغئ

 : طاابسات

أعلنـت وزارُة الصحـة الفلسـطينية، أمس 
االثنـني، استشـهاَد الطفل عمـر لطفي خمور 
(14 عامـاً)، متأثـراً بإصابتـه بجروح خطرية 
بمخيـم  اليـوم،  فجـر  االحتـالل،  برصـاص 

الدهيشة يف بيت لحم. 
اإلسـالمي  الجهـاد  حركـُة  نعـت  بدورهـا 
يف بيـان: «إىل جماهـرِي شـعبنا وأمتنـا شـهيد 
فلسطني الطفل عمر لطفي خمور (14 عاماً)، 
الـذي ارتقى متأثـراً بإصابته برصـاص جنوِد 
االحتـالل خـالل مواجهات يف مخيم الدهيشـة 

جنوب رشقي بيت لحم». 
وأوضحـت، أن «تصاُعـَد جرائـِم القتل ضد 
أبنـاء شـعبنا لـن يكـرس إرادتهـم يف مواصلة 
طريقهـم املعبّد بالدماء الطاهرة التي ستشـد 
من عـزم املقاتلني لـرضب املحتّل عـىل امتداد 
هـذه  أن  العـدّو  وليعلـم  املواجهـة،  سـاحات 

الجرائم سرتتد عليه ناراً وجحيماً». 
وأّكــدت الجهاد بالقول: «نؤّكـد أن شـعبَنا 
الصابَر املرابـط وأمام هذه الجرائـم اإلرهابية 
من قتـل بدم بـارد، سـيواصل طريقـه دفاعاً 
عن أرضه ومقدسـاته، وأن مجاهدينا األبطال 
سـيثأرون لهـذه الدمـاء الربيئـة، ويواصلون 

معركتَهم حتى الحرية والخالص».  
مـن جهتهـا، قالت حركـة حمـاس: «نُزفُّ 
الشـهيَد الفتى عمر لطفي خمـور (14 عاًما)، 
الـذي ارتقى بنريان قـوات االحتالل الصهيوني 
خالل اقتحام مخيم الدهيشـة ببيت لحم فجر 

اليوم». 

العالـم  صمـَت  بشـّدة  الحركـُة  وأدانـت 
عـىل جرائـم االحتالل امُلسـتمّرة بحـق أطفال 
فلسطني، وقالت: «نؤّكـد أّن املقاومة الشاملة 
هي خيار شـعبنا للتصدي لهـذه الجرائم، وإّن 
دماء الشـهيد الفتى التي روت أرض فلسـطني 

دفاًعا عن كرامة شعبها لن تذهب هدًرا». 
وكانـت أعداٌد كبرية من قـوات االحتالل، قد 
اقتحمت مخيم الدهيشـة، فجراً وشنت حملة 

دهم ملنازل املواطنني. 
وتصـّدى مقاومـون وشـبّان فلسـطينيون 
لقـوات االحتالل التي أطلقت الرصاص وقنابل 
الغـاز والصوت يف اتّجاههم، مـا أَدَّى إىل إصابة 

الطفـل خمور برصاصة يف رأسـه، ليستشـهد 
متأثراً بإصابته، واعتقال آخر. 

وبارتقـاء الشـهيد الطفـل خمـور، ترتفع 
العـام  بدايـة  منـذ  إىل 14  الشـهداء  حصيلـة 

الجاري، بينهم 4 أطفال. 
يُذكر أّن 224 شـهيداً ارتقوا برصاص قوات 
االحتـالل الصهيونـي العـام املـايض 2022م، 

بينهم 59 شهيداً من محافظة جنني. 
الجديـر بالذكر أن عام 2022م، أكثر دموية 
مـن أي عاٍم مىض، ومنذ أن بدأت األمم املتحدة 
يف تسـجيل عـدد القتىل بشـكل منهجـي عام 

2005م. 

 : طاابسات

طالـب عضُو املكتب السـيايس 
يف  اإلسـالمي  الجهـاد  لحركـة 
عـزام،  نافـذ  الشـيخ  فلسـطني 
واإلسـالمية،  العربية  الحكومـاِت 
بإعادة النظر يف مجمل سياساتها 
وبرامجهـا، وبالذات فيمـا يتعلق 

بالقضية الفلسطينية. 
أن  عـزام،  الشـيخ  وأّكــد 

«املقاومـَة يف الضفـة الغربية أمر 
طبيعـي وتنسـجم مـع التاريـخ 

النضايل للفلسطينيني هناك». 
العمليات  تصاعد  «إن  وأضاف: 
الغربيـة  الضفـة  يف  الفدائيـة 
الشـعب  أن  عـىل  دليـل  املحتّلـة، 
يستسلم  أن  يمكن  ال  الفلسطيني 

أَو يرضخ لألمر الواقع». 
وتابـع هـذا القيـادي يف حركة 
«الضفـة  اإلسـالمي:  الجهـاد 

الغربيـة كانـت دومـا عـىل قـدر 
لألمر  يخضعوا  لن  وأهلنا  الرهان، 
يفرضه  ملا  يستسلموا  ولن  الواقع 
جيـش االحتالل مـن إجـراءات»، 
الشـابَة  «األجيـاَل  أن  إىل  الفتـاً 
ــُه رسـالًة للمحتـّل وللعالم  توجِّ
أجمع أن القضية الفلسـطينية ال 

يمكن أن تموت». 
الشـعَب  «إن  قائالً:  واسـتطرد 
الفلسـطيني ال يمكُن أن يفرَِّط يف 

الهوان  رغم  ومقدسـاته،  حقوقه 
العربية،  املنطقـة  تعيشـه  الـذي 

وتبلد الضمري العاملي». 
وَخلَُص الشـيخ عـزام بالقول: 
«الشعب الفلسـطيني يقبض عىل 
حقه ويـرص عىل مواصلـة رحلة 
مـن  بالرغـم  وجهـاده،  كفاحـه 
والظـروف  اإلْمَكانيـات  تواضـح 
إراَدة  لكـن  والقاسـية،  املحبطـة 

شعبنا تظل أقوى وستنترص». 

العشاُء لطمصاوطئ: أزطُئ حسئظا تضُمُظ يف 
خفسه السثّو «اإلجرائغطغ» وعجغماه

 : طاابسات
الوفاء  كتلـة  رئيـُس  أّكــد 
للمقاومـة النائـب محمد رعد 
أن الواليـاِت املتحدة األمريكية 
«تريد لكيـان العـدّو أن يبقى 
متفوًقا يف منطقتنا؛ ألَنَّها ترى 

حكاًما ينقادون لها». 
وأَشـاَر رعـد، إىل أن «أزمـة 
شعبنا وأهلنا األبطال واألوفياء 
واألبـرار تكمن يف أنهم صفعوا 
وأخرجـوه  وهزمـوه  العـدّو 
من دائرة التفـّوق، وهو األمر 
الذي تريد واشـنطن أن تؤدبنا 
عليه من خـالل أزمتـي النقد 
واملصارف وغالء املعيشـة ومّد 
اليد إىل ُكـّل املؤّسسـات، لتبنّي 
لنـا أنه مـن دون التصالح مع 

هذا العدّو لن يستقر بلدنا». 
وشـّدد عىل، «أننـا أمام موقـٍف من التحـدي والبطولة 
والجدارة لـن نخرج منه إال منترصيـن؛ ألَنَّ مظاهر القوة 
التي يسـتعرضونها أمامنا هي يف الحقيقة مظاهر ركيكة 
وضعيفـة ال تصمـد أمام روح االستشـهاد التـي نملكها، 

وأمام روح الحياة العزيزة والكريمة التي نطمح إليها». 
وقال رعـد: «إننا نبحث يف مواصفات رئيس الجمهورية 
يف الوقـت الـذي تجتهد فيه النـاس بانتقـاء الرئيس الذي 
مـن املمكـن أن يعطـَي قيمـة مضافـة للبلـد، ويف إدارته 
املستقبلية، وهذا أمر جيد فنحن ال ننظر إىل التباينات كلها 
عىل أََسـاس أنها تباينات ال معنى لهـا وال طعم وال رائحة 
بل عـىل العكـس؛ ألَنَّ املعادلة الصحيحة نسـتخرجها من 

االختالف أحياناً». 
َوأََضــاَف، «نحن بكل وضوح نريد رئيًسـا للجمهورية 
يستطيع أن يعّرب عن تطلعات اللبنانيني ويحفظ التوازنات 
القائمـة بـني السـلطات السياسـية ومكونـات املجتمـع 
اللبنانـي، وال مـكان ألن يراهن العدّو عليـه أَو عىل ضعفه 
أَو عىل اسـتمالته أَو عىل أخذ توقيع منه أَو موقف ملصلحة 

العدّو اإلرسائييل». 
وختم النائب رعد: «نريد رئيًسـا مصالُحه كلها يف لبنان 
دون أن يعنـي ذلـك أن ال توجد لديه مؤّسسـات يف الخارج 
فهذا أمر خاص به، لكن عليه أن ال يحسـب حساب الربح 
والخسـارة يف مؤّسسـاته أكثر ما يخّرسنا يف السياسـة يف 
لبنـان نتيجة مواقفـه، واملطلوب هو الفصـل بني األمرين 
وهو األمر الذي نريده ونسعى إليه بكل وضوح ورصاحة». 

الثشاُع اإلغراظغئ: الةاجعُس سطغ رضا 
أضربي لط غضظ طساسثًا يف وزارة الثشاع

 : وضاقت
أعلنـت وزارة الدفـاع اإليرانية أن الجاسـوس عيل رضا 
أكربي، كان مديراً ملكتب الدراسـات الدفاعية عام 2003م، 
مشريًة إىل أن «الجاسـوس أكربي غرّي مساَره ونهَجه بعد 

استقالته من وزارة الدفاع». 
وأّكــدت الدفـاُع اإليرانية مجـّدًدا عـىل «إدانتها ألعمال 
الخائـن املذكور وعـىل مواصلة عملها بجديـة ورصد دائم 

للدفاع عن البالد». 
ـس ملصلحـة بريطانيا التي  وعىل خلفية إدانته بالتجسُّ
يحمـل جنسـيتها، السـلطة القضائيـة اإليرانيـة، أعلنت 
السـبت، تنفيذ حكم اإلعدام الصادر بحق عيل رضا أكربي، 

املعاون السابق لوزير الدفاع. 
ام، أصدرت وزارة االسـتخبارات اإليرانية بياناً  ومنـذ أَيـَّ
تعليقـاً عىل صـدور حكم اإلعـدام بحّق أكـربي، يف قضية 

التجسس ملصلحة بريطانيا. 
وأوضحـت االسـتخبارات اإليرانية بالقـول: أّن «أكربي 
كان يعـّد أحد أهـم عنارص جهاز التجسـس الربيطاني يف 
املراكز الحساسـة واالسـرتاتيجية يف إيـران»، مؤّكـدًة أّن 
«الحكم عىل أكربي تّم يف قضية اإلفسـاد يف األرض والعمل 
ضـد األمن القومـي اإليراني، من خالل نقلـه معلومات إىل 

أجهزة التجسس الربيطانية». 
كما أَشـاَرت الوزارة إىل أّن «املحكمة العليا يف البالد أيّدت 
حكم اإلعدام بحق أكربي»، ونرشت وكالة األنباء الرسـمية 
اإليرانيـة، «إيرنا»، مقطعـاً مصّوراً، يُظهـر أّن أكربي أَدَّى 
دوراً يف اغتيـال أكرب عالم نووي يف البالد، «محسـن فخري 

زاده»، عام 2020م. 
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املرأُة سظث الشرب.. ق دغظ غخعن 
التغاء وق صاظعن غثشع املثاذر

راضان الئثغاغ 
 

حقـوَق  وال  حريـَة  ال 
املسـلمة،  للمرأة  إالَّ  حقيقيًة 
املـرأَة  اإلسـالم  أوىل  فقـد 
اهتمامـاً َكبـرياً ونظـر إليها 
فاملرأة  واعتزاز،  تكريٍم  نظرَة 
يف اإلسـالم هـي األُمُّ واألخُت 
والخالـة  والعمـة  واالبنـة 
وهـي  والزوجـة  والجـدة 
تحمـل  يف  الرجـل  رشيكـُة 
مسؤوليات الحياة، وقد كلَّفها اللُه مع الرجل يف النهوض 
بمهمة االستخالف يف األرض، وتربيِة األبناء وجعلها عىل 

درجٍة واحدٍة مع الرجل يف التكريم واإلجالل. 
ومـن خالل ما نجد مـن التميُّز الذي كرمها اإلسـالم، 
نجـد عكَس ذَلك عند الغربيـني الذي لطاملا أصبحت املرأة 
عندهم ُمَجـّرد سلعة رخيصة، يُنظر إليها نظرَة الشهوة 
واإلمتـاع الغرائـزي، فيمـا نالحـظ مسـارعة الغربيني 
واهتماماتهـم الكبـرية يف توفري ما يجعل املرأة املسـلمة 
منحرفة بتوفري أشـياَء غري رشعية ال تتناسب مع الدين 
اإلسـالمي واألعـراف والقيم واملبادئ التي سـتغري واقَع 
املـرأة السـلوكي إىل األسـوأ وبذَلك تُصبح املرأة املسـلمة 

ممراً لكل مخالفاتهم وانحرافاتهم إىل ُكـّل املجتمعات. 
لكـن نجُد أن السـالَح األقوى واألهـم يف مواجهة هذه 
الحـرب الغربيـة القـذرة ضد املرأة املسـلمة هو سـالح 
اإليَمــان والحيـاء فهمـا سـياج يصـون كرامـَة املرأة 
املسـلمة، ويحفظـان لها سـلوكها بعيًدا عـن الفحش، 
وبعيـًدا عن البـذاءة، وبهذا ترتفع عن السفاسـف؛ ألنه 
عندما يُخَرُق هذا السـياج ويذهب الحياء فإن املقاييس 
جميَعهـا يصيبهـا الخلـل، ويصـُدُر عن املرأة املسـلمة، 
عندئذ، ما ال يتناسـُب مـع تفرُِّدها وتميزهـا، والتكريم 

الذي كرمها الله تعاىل بها. 
الغربيـون دائمـاً هم مصـدُر الرش األول عـىل املرأة يف 
إهمالهـا ومصـاَدرة حقوقهـا باسـتمرارية االعتداءات 
عليها، فعىل مدى األعوام وحتى يومنا هذا تتصدر بلداٌن 
غربيـة تعرضت فيها املـرأُة للعنف الجسـدي واملعنوي، 
بواقع ماليـني االعتداءات، حيُث إنه يف املجتمع األمريكي 
خاصـًة، ُوِجد أن أعىل نسـبة مـن وفيات النسـاء ذوات 
البرشة السـوداء تمت بواسطة أسـلحة فردية كالبنادق 
واملسدسات، ومنها أسلحة بكواتَم صوتية، فأين هم من 
حقوق املرأة؟ وملاذا يتشدقون بها يف وسائل اإلعالم وهم 

مصدر الرش والجريمة ضد املرأة؟! 

ــئ  ُث وسُغ اُفطَّ ــئ بالُعــِعغَّئ اإلغماظغئ والتضمئ الغماظغئ غاعتَّ ُث وسُغ اُفطَّ بالُعــِعغَّئ اإلغماظغئ والتضمئ الغماظغئ غاعتَّ
سئثالفااح تغثرة 

تسـعة أعوام قال فيها الوعُي اإليَمـاني الشـعبي 

اليمني، لكافة املطبِّعني والخونِة والعمالء الساخرين 

منـه: إن األمَر لم يعد مرتبطاً بكم، يا ُحكَّاَم الهرولة 

وأحزاب الزيف وصحفيـي الدرهم ومثقفي الدوالر، 

فقد انكشـفتم وأنتم مكشـوفون من البداية، َولقد 

ًة أُولئك الذين اتبعوا  أصبـح ُكـلُّ من يف العالم وَخاصَّ

خطواِت شـيطان الصهيونية يخافون من الُهــِويَّة 

اإليَمـانية اليمنية ومن وعي وقيم ومرشوع املسرية 

القرآنية أكثـر منكم ومن زيفكم، أما نحن فيرشفنا 

ا وقوُفنـا وصموُدنا وكتاباتنا، بل وتقديـم أرواحنا وأموالنا  ِجــدٍّ

فداًء لوعي وقيم ومرشوع الُهــِويَّة اإليَمـانية وحكمة الشـعث 

الغـرب الذيـن يف جبهات العزة والـرشف، الذين أّكــدوا ويؤّكـدن 

وسـيؤّكـدن دومـاً أن ثبات وعيهم اإليَمـاني وتماسـك أخالقهم 

القرآنيـة وصمـود مرشوعهم املحمـدي أمام تنظـريات التطبيع 

وثقافـة املطبِّعني وصحافة العمالء وحريات الخونة وسياسـات 

املرتِزقة لفي ضالل وخرسان مبني.. 

بالُهــِويَّة اإليَمـانية والحكمة اليمنية توحد وعي أبناء وشعب 

ــة اإلسالمية ضد الطغيان األمريكي  اليمن ومعهم شـعوب األُمَّ

واإلرسائيـيل ومـن خلفهم العـدوان السـعودّي واإلماراتي، فمن 

يتبع نهَج هدى الله وقيَم كتاب الله، ويتمسـك بأخالق نبي الله، 

ويعمل وفَق سـنن الله وتعليمات أوامر ونواهي الله، ال يمكن أن 

يكون واقعه أليماً، َوكلمات السـيد القائد وأفعال الجيش اليمني 

تقـول لـكل يمني ولكل حر ورشيـف: كونوا (واعـني)؛ ألَنَّنا عىل 

مشـارف مرحلة جديـدة يقودها الهـوُس والجنوُن 

من ناحية والغضب من ناحيـة أُخرى، عىل الصعيد 

الدويل، وعىل الصعيد اإلقليمي، وعىل الصعيد املحيل، 

ولغتُهـا الوحيدُة سـتكون القـوة، واملشـهُد الوحيُد 

املتوقُع هو رصاُع الُهــِويَّات الصغار الذي قد يقتلُع 

مـن أمامه ُكــلُّ املعطيات املسـتقرة والراسـخة يف 

نصف القرن املنرصم.. 

إن الوعَي والتنويَر والتصحيَح للُهــِويَّة اإليَمـانية 

ة ويف العالم العربي َواإلسالمي عامة،  يف اليمن َخاصَّ

يحتـاج لقيـادات جديدة، لـم تلوثهـا االختيـارات الخاطئة، وال 

املواقف االنتهازية، وال القرارات املرتبكة، وال الشللية العصبوية، 

وال العنرصيـة املناطقيـة وال املحاصصات الحزبيـة، فإذا كانت 

سـت  الحروُب ووسـائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي تأسَّ

لتنفيـذ مهمة إنتـاج أكرب قدر ممكٍن من الغوغائية التي تسـبب 

انهيـار منظومـِة القيـِم واملبـادِئ وإسـقاِط أعـراف وأسـالف 

املجتمعات اإلسـالمية، َفـإنَّ مهمَة أصحاب الُهــِويَّة اإليَمـانية 

الواعيـة والقيـم واملبـادئ األصيلـة والثابتة هي اسـتخداُم ُكـلِّ 

املعـارك َواألدوات واملواقـع؛ إلنتـاج الوعـي اإليَمـاني الشـعبي، 

لتوحيـد املعركـة ضد الباطـل وأدواته ودوله وجيوشـه، حتى ال 

ــة اإلسـالمية حول  ــة وتختلُف آراُء أبناء األُمَّ تتجزأ معارُك األُمَّ

ما تم التعارف والتوافق عليه من قيم ومبادئ الحق. 


