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بغان العصفئ: الصطاع الثاص غثرس إْطَضاظغئ الطةعء إلى الصداء لاصثغط دسعى ضث وزغر طالغئ المرتِجصئ

اجاحعاد طعاذظ وإخابئ أضبر طظ 5 آخرغظ يف صخش جسعدّي جثغث سطى طظاذص بخسثة

وصفئ اتاةاجغئ أطام طئظى افطط املاتثة لطاظثغث بصرار رشع جسر الثوقر الةمرضغ

أضبر طظ 200 خرق قّتفاق التثغثة خقل غعطني طظ بغظعا 
غارات بالطريان الاةسسغ وصخش طثشسغ وجعي

 : خاص
استشـهد مواطـن وأُصيـب 5 آخـرون 
جـراء القصـف السـعودّي عـىل املناطـق 
الحدودية وممتلـكات املواطنني بمحافظة 

صعدة خالل اليومني املاضيني. 
وقالت مصـادر محلية: إن مستشـفى 
رازح الريفي اسـتقبل، صباح أمس األول، 
جريحـني إثر قصـف صاروخـي ومدفعي 
عـىل مناطـق متفرقـة مـن مديرية شـدا 
الحدوديـة، وبعدهـا بأقـل من 24 سـاعة 
وصـل إىل ذات املستشـفى شـهيد قتلتـه 
بقصفهـا  السـعودّي  الجيـش  مدفعيـة 

الهستريي عىل مديرية شدا. 
ويف ذات اليوم وصل إىل مستشفى رازح 

الريفـي جريحني أُصيبا بجـروٍح متفاوتة 
وخطرية. 

وأَفادت املصادر بأن منطقة آل الشـيخ 
يف مديرية منبه الحدودية، تعرضت لقصف 
الخفيفـة  باألسـلحة  مكثّــف  سـعودّي 
يف  أرضاراً  موقعـاً  واملتوسـطة،  والثقيلـة 
ممتلـكات املواطنني، يف حني أفـاد املصدر 
بأن القصف السـعودّي امُلسـتمّر فاقم من 
حالـة الرعـب والقلق يف صفـوف األطفال 
والنسـاء، وضاعـف التهديـدات واملخاطر 
عىل الطرقـات العامة وأماكـن التجمعات 
العامة، كما اسـتنكرت اسـتمرار الجرائم 
السـعوديّة بحـق املدنيـني، مطالبـاً األمم 
املتحـدة باتِّخـاذ موقـف حـازم إزاء هذه 

الجرائم املتواصلة بشكٍل يومي. 

 : خاص
يواصـل تحالـف العـدوان األمريكي 
السـعودّي أعمـال التصعيد يف السـاحل 
الغربي، وسـط تحذيرات متصاعدة من 
مغبـة إرصار العـدوان ورعاتـه بقيادة 
أمريـكا عىل تفجـري معركة واسـعة يف 
البحـر، َحيـُث سـجلت غرفـة عمليات 
لرصـد  والتنسـيق  االرتبـاط  ضبـاط 
خروقـات العـدوان يف الحديـدة خـالل 
خـرق   200 نحـو  املاضيـني  اليومـني 
بمشـاركٍة الفتـة ومتصاعـدة للطريان 

التجسيس والقتايل. 
وأَفـادت مصـادر يف غرفـة عمليات 
ضباط االرتباط والتنسيق بأنها سجلت 
خالل اليومـني املاضيني أكثـر من 180 
يف  تمثلـت  أُخـرى،  وانتهـاكات  خرقـاً 

االعتداءات والغارات والقصف الناري عىل 
منـازل وممتلـكات املواطنـني يف مناطق 

متفرقة من الحديدة. 
وبيّنـت املصـادر أن حيـس والجبليـة 
تعرضت خالل اليومني املاضيني لعدد من 
الغـارات بالطريان التجسـيس املقاتل، يف 
حني يؤّكـد هذا النوع من الخروقات مدى 
تواطـؤ الوسـيط األممي مـع انتهاكات 
وتصعيـد العـدوان ورعاتـه وأدواتـه، ال 
واملدفعـي  الجـوي  القصـف  أن  سـيَّما 
والنـاري يتواصـل يف ظل تواجـد البعثات 

األمميـة يف الحديدة، فضـالً عن تعرضها 
يف بعـض األحيـان للمقذوفـات املدفعية 
يطلقهـا  التـي  والناريـة  والصاروخيـة 

املرتِزقة باستمرار. 
كما شملت الخروقات استحداث قوى 
العـدوان لعدد من التحصينات القتالية يف 
حيـس، يف تأكيد عىل أن تحالـف العدوان 
ورعاتـه وأدواته يعـدون العـدة لتصعيد 
واسـع يف الرب والبحر، فضالً عن قيامهم 
بـكل االنتهاكات التي تجعـل من امللفات 
بمـا يصـب يف  اإلنسـانية أكثـر تعقيـداً 

استمرار معاناة املواطنني ومفاقمتها. 
ويف ظـل اسـتمرار السـلوك العدواني 
األمريكـي السـعودّي اإلماراتي والصمت 
األممي، َفــإنَّ املـؤرشات تؤّكـد أن صرب 
الطـرف الوطنـي لن يطـول أمـام هكذا 
والجبهـة  األمـن  تسـتهدف  انتهـاكات 
الداخلية وتسـتهدف املواطنـني، فيما أن 
إطالة أمد تعليق ما يرتبط باتّفاق السويد 
يؤّكـد أن الوسيط األممي بات غري مؤهل 
لقيادة أية جهود جدية من شـأنها إحالل 

السالم وإزاحة معاناة املواطنني. 

 : خاص
نفـذ تجـار املـواد الغذائية، أمـس األول، 
وقفة احتجاجية أمام مقـر األمم املتحدة يف 
العاصمة صنعاء؛ للتنديد بقـرارات املرتِزقة 
رفـع سـعر الـدوالر الجمركي التـي تأتي يف 

سياق رفع وترية سياسة التجويع. 
ويف الوقفـة التي شـارك فيها حشـد من 
املواطنـني وعدد مـن الخـرباء االقتصاديني، 
ونظمتها نقابة تجار املواد الغذائية واملنزلية، 
أّكــد بيـان صـادر عـن الوقفـة أن القطاع 
الخاص يـدرس إْمَكانية اللجـوء إىل القضاء 
وتقديـم دعـوى ضـد وزارة ماليـة املرتِزقة 
أمـام املحكمة املختصة، وذلك إلرصارها عىل 
مفاقمـة معاناة املواطنـني وتصعيد الحرب 
االقتصادية التي تدخـل آثارها ومتاعبها إىل 

داخل ُكـّل بيت يف اليمن. 
واستنكر التجار املشاركون يف الوقفة هذا 
القرار والذي يأتـي يف إطار الحرب العدوانية 
والحصار االقتصادي والتجاري عىل الشـعب 

اليمني. 
وطالب املشاركون يف الوقفة األمم املتحدة 
واملجتمـع الدويل بالتدخـل العاجل والضغط 
إللغاء هذا القرار بدون تأخري نظراً لتأثرياته 
السـلبية عـىل املجتمع وما سـينتج عنه من 
اختـالالت يف سالسـل توفـر املـواد الغذائية 

وزعزعة استقرار املجتمع. 

وأّكــدوا أهميّة اضطـالع املجتمع الدويل 
واألمم املتحدة واالتّحاد األُوُروبي باملسؤولية 
يف إيقـاف العراقيـل التـي يفرضهـا تحالف 
العـدوان عـىل مختلـف الـواردات والبضائع 

الواصلة إىل ميناء الحديدة. 
كما طالب بيان النقابة من ُكـّل املنظمات 
الزيـادة  ملنـع  التدخـل  الحقوقيـة  الدوليـة 

الجنونية يف تسعري الدوالر الجمركي. 
فيمـا دعا البيـان جميع التجـار الرفض 
وعـدم التعامـل مـع رفـع تسـعرية الدوالر 

الجمركي من قبل حكومة املرتِزقة. 

ويف ختام البيان طالب التجار واملشاركون 
يف الوقفـة «نطالب األمم املتحدة بفتح ميناء 
الحديـدة بشـكل عاجـل لتخفيـف معانـاة 
شـعبنا بخفض تكاليف األجور ومرصوفات 

النقل». 
وتأتـي هـذه الوقفـة يف ظـل تحذيـرات 
متصاعـدة من تداعيات هـذا القرار، يف حني 
اعترب عدد من املسؤولني يف صنعاء هذا القرار 
تقويضـاً لجهود السـالم وتقويضـاً للحلول 
التي تسـعى للتخفيـف من معاناة الشـعب 
اليمنـي، مؤّكـديـن أن تزامـن هـذا القـرار 

مـع احتضان صنعاء لجهود سـالم تسـعى 
للتخفيف من معاناة الشـعب اليمني، هدفه 
خلط األوراق ومحاولة تحقيق مكاسـب غري 
مرشوعة عىل حساب معاناة الشعب اليمني. 
وكانـت حكومـة املرتِزقـة قـد أصدرت، 
مطلـع الشـهر الجاري قـراراً يقـيض برفع 
سـعر الدوالر الجمركـي إىل 750 ريـاالً، بعد 
أقـل مـن عـام ونصف عـام عـىل رفعة من 
تداعيـات  أن  حـني  يف  ريـال،   500 إىل   250
هـذا القـرار تكمن يف ارتفاع أسـعار السـلع 
األََساسـية يف وقٍت يعاني فيه املواطنون من 

أزمـاٍت اقتصادية وتدهور كبـري يف القدرات 
الرشائيـة والخدمـات األََساسـية، ُخُصوصاً 
التـي  واملحافظـات  املناطـق  يف  القابعـني 
يحكمها تحالف العدوان األمريكي السعودّي 
اإلماراتي وأدواته الساعية إىل تمرير أجندات 
ومخّططات االحتالل عرب تصعيد سياسـتي 
التجويـع والرتويع، وهو مـا يظهر جليٍّا من 
خـالل الرصاعـات واالغتيـاالت والتفجريات 
اليومية، وكذلك من خالل التدهور امُلسـتمّر 
للعملية يف املحافظـات املحتّلة أمام العمالت 

األجنبية. 

املرضج الاظفغثي لطاساطض طع افلشام: 
اجاحعاد 4 طعاذظني جراء اظفةار 

طثطفات السثوان يف التثغثة وخسثة

 : طاابسات
مـع  للتعامـل  التنفيـذي  املركـز  أّكــد 
األلغام، استشهاد 4 مواطنني يف محافظتي 
صعـدة والحديـدة، جراء انفجـار مخلفات 
العـدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي من 

األلغام والقنابل العنقودية. 
وقال املركز يف بياٍن، أمس األول الخميس: 
إن حصيلة ضحايـا مخلفات العدوان خالل 

السـاعات املاضيـة يف محافظتـي صعـدة 
والحديدة هي استشهاد 4 مواطنني. 

وكان مركز التعامل مع األلغام قد كشف 
الثالثـاء املايض عـن 734 شـهيداً وجريحاً 
حصيلـة ضحايا مخلفـات العـدوان خالل 
العام املنرصم 2022 غالبيتهم من النسـاء 
واألطفـال يف عمـوم املحافظـات اليمنيـة، 
َحيُث كان ملحافظة الحديدة النصيب األكرب، 

من َحيُث أعداد الضحايا. 
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 : خاص

عىل َوْقـِع تصاُعـِد املـؤرشات اإليجابية 
فيما يتعلق بجهود معالجة امللف اإلنساني 
والتمهيد للسـالم يف اليمن، جددت الواليات 
املتحـدة األمريكية تأكيـَد معارضتها لهذه 
الجهـود، من خالل محاولـة جديدة لخلط 
األوراق والتشـويش عىل املشهد لدفع دول 
العدوان نحو رفض مطالب الشعب اليمني 
والتوّجـه للتصعيد الذي ترى فيه واشنطن 
مصلحـة لهـا ولـو عـىل حسـاب مصالح 
السـعوديّة واإلمـارات، األمـر الـذي ردت 
عليه صنعـاء بالتأكيد عىل ثبـات موقفها 
وتمسكها بحق الدفاع عن النفس، محذرة 
مـن عواقـب التماهـي مـع التوّجـهـات 

األمريكية. 
وكان الرئيس األمريكي جو بايدن أصدر 
ام بياناً أّكـد فيه استمرار الواليات  قبل أَيـَّ
«مواجهـة  يف  اإلمـارات  بدعـم  املتحـدة 
التهديدات من اليمن» بحسب وصفه، وذلك 
بالتزامـن مع ذكرى العمليات العسـكرية 
التي نفذتها القوات املسـلحة العام املايض 
ضـد أهداف حساسـة يف العمـق اإلماراتي 
ردا عـىل جرائم أبو ظبـي وتصعيدها ضد 

الشعب اليمني. 
وجاء يف بيان بايدن أن «الواليات املتحدة 
سـتواصل دعم أمـن اإلمـارات ورشكائها 
اآلخريـن يف الـرشق األوسـط، بمـا يف ذلك 
تقديم املسـاعدة العسكرية الالزمة» وأنها 
«سـتقف بحـزم لضمان عـدم تكـّرر تلك 

الرضبات مرة أُخرى».
وردت وزارة الخارجيـة بحكومة اإلنقاذ 
الوطني عىل ترصيحـات بايدن ببيان أّكـد 
أن «الرئيَس األمريكـي من خالل تذكره ملا 

تعرضت له اإلمـارات من رد يمني طبيعي 
ومـرشوع قبل عام مـن اآلن إنمـا يحاوُل 
توريَط اإلمارات وغريها من الدول املعتدية 
أكثـر وأكثـر وتشـجيعها عـىل مواصلـة 

العدوان وعرقلة جهود السالم الحالية». 
هذا أَيْـضاً ما أوضحه توقيُت ترصيحات 
بايدن الذي يأتي مع بروز مؤرشات إيجابية 
للمـرة األوىل فيمـا يتعلـق بالجهـود التي 
تقودها سـلطنة عمان للتوصـل إىل اتّفاق 
يعالج امللف اإلنسـاني ويمهد لسالم فعيل، 
علماً بأن الواليات املتحدة وقفت منذ بداية 
املفاوضات ضـد تلك الجهود، بل وصل بها 
إىل األمر إىل إفشال تفاهمات جيدة كان قد 
تم التوصل إليها بحسب ما كشف الرئيس 

املشاط يف وقت سابق. 
وأّكــدت الخارجية أن ترصيحات بايدن 
تكشـُف بوضـوح طبيعـَة دور واشـنطن 
املعيق لجهود السـالم يف اليمن، وإرصارها 
عىل مواصلة عدوانها اإلجرامي عىل اليمن، 

وأن أمريكا «لم تكتِف بعُد بما وقفت وراءه 
مـن جرائم حـرب وجرائم ضد اإلنسـانية 
بحـق الشـعب اليمنـي بما يف ذلـك دورها 
املخـزي يف قتل عرشات اآلالف من األطفال 

والنساء واملدنيني األبرياء».
وأضافت أن «أمريكا تقف وراء الحصار 
الظالـم الذي صنع أسـوأَ أزمة إنسـانية يف 

العالم عىل خالل املِئة سنة األخرية». 
واعتـرب محللـون أن تأكيـَد بايـدن عىل 
مواصلة تقديم الدعم العسـكري لإلمارات 
ترجم محاولـَة ابتزاز واضحة للسـعوديّة 
ملنعهـا مـن االنخـراط يف جهـود السـالم 
الجارية، ُخُصوصـاً أن الكثري من التقارير 
والترسيبات تحدثـت مؤّخراً عن محاوالت 
ُعمانية لتقريب وجهات النظر بني صنعاء 
والرياض بشـكل خاص ولم تكن أبو ظبي 
حارضة يف الصـورة، َحيُث يـرى املحللون 
أن بايدن يحاول إيصال رسـالة للسعوديّة 
مفادهـا أن اإلمـارات سـتكون أَداًة بديلًة 
لهـا يف قيادة العدوان عىل اليمن والحصول 
عىل الدعـم األمريكي باملقابل، وذلك بَهدِف 
تحفيـز الريـاض عـىل رفض االسـتجابة 
ملطالب الشـعب اليمني والخضوع للرغبة 
األمريكيـة يف مواصلـة التعنـت والتوّجـه 

نحو التصعيد. 
لكـن رد الخارجية اليمنيـة كان واضًحا 
بالشـكل الـذي يجعُل الخيـاراِت محـّددًة 
بدقٍة أمام اإلمارات والسـعوديّة عىل َحــدٍّ 
سـواء، إذ أّكـد بيان الـوزارة أن «االنخراط 
هـو  والدائـم،  العـادل  السـالم  جهـود  يف 
الخيار الوحيد واملتاح ألمن وسـالمة بلدان 
وشـعوب املنطقـة، وهو مـا تدعو صنعاء 
إليه وتتمسـك بـه وتناضل؛ ِمـن أجِله منذ 
«دمـوع  أن  إىل  وأَشـاَر  أعـوام»،  ثمانيـة 

للمصداقيـة؛  تفتقـر  األمريكـي  الرئيـس 
ألَنَّ أمـن وسـالمة اإلمـارات يتحّقق فقط 
مـن خالل تشـجيعها عىل السـالم وإنهاء 
وجودها العسـكري ورشاكتهـا يف العدوان 

عىل اليمن». 
َوأََضـاَف أنه «ال يمكن ألية قوة يف األرض 
أن تمنـع الشـعب اليمني مـن الدفاع عن 

نفسه».
للرغبـات  االسـتجابة  َفــإنَّ  وبالتـايل 
األمريكية ورفض مطالب الشـعب اليمني 
وعرقلـة جهـود السـالم، لن يـؤدي إال إىل 
اسـتئناف العمليـات العسـكرية التي بات 
السعوديّون واإلماراتيون يعلمون جيًِّدا أن 

«الدعم األمريكي» ال يكفي ملواجهتها. 
وزارة  مـن  التوضيـُح  هـذا  وينطـوي 
الخارجية عىل رسـالة ضمنية مفادها أن 
محاولـة املراوغـة واإلمسـاك بالعصا من 
املنتصف إلرضاء واشنطن وخداع صنعاء، 
لن يكـون حال ناجحـا، ُخُصوصـاً بعد ما 
شـهدته الفرتة األخرية من معطيات كادت 
أن تمثل نهاية للتهدئة، لوال حرص صنعاء 
عـىل دعم املؤرشات اإليجابية الجديدة التي 
حملتهـا زيـارة الوفد العمانـي األخرية إىل 

العاصمة. 
لكـن عىل أيـة حـال، َفــإنَّ ترصيحات 
بايـدن جعلـت املشـهد أوضـَح ممـا كان 
عليه فيما يتعلـق بموقف الواليات املتحدة 
األمريكيـة، َحيـُث أصبـح عـىل عاتق دول 
العـدوان ويف مقدمتهـا النظام السـعوديّة 
اتِّخاذ قرار واضح وحاسـم؛ ألَنَّ االستمرار 
باملماطلـة لن يكون له أي تفسـري سـوى 
اإلدارة  وتوّجـهـات  لرغبـات  االسـتجابة 
األمريكيـة الرافضـة للسـالم واملتمسـكة 

بمواصلة العدوان والحصار. 

تقارير

أطــرغضــا ضــث الســقم 

 : خاص

أّكــد عضـو املجلـس السـيايس األعـىل 
محمد عـيل الحوثي أن النقاشـاِت الجاريَة 
مع الوسـطاء وأطـراف العـدوان تركز عىل 
موقـف  وأن  اإلنسـاني،  امللـف  معالجـات 
صنعـاء لـن يتغـري، ُمشـرياً إىل أن األمور ال 

زالت تراوح مكانها. 
وقـال الحوثـي يف تغريدة عىل حسـابه يف 
تويـرت إن النقـاش متعلق بامللف اإلنسـاني 
واملينـاء،  واملطـار  املرتبـات  املقدمـة  ويف 
وهي األمور التي تتمسـك صنعاء برضورة 
معالجتهـا بمعزل عـن امللفات العسـكرية 
والسياسـية، وقبـل الدخـول يف أيـة حلول 
إنسـانيا  اسـتحقاقا  تمثـل  ألَنَّهـا  أُخـرى؛ 

وقانونيا للشـعب اليمني ال يجوز املساومة 
عليه. 

رصف  رضورة  عـىل  صنعـاء  وتشـّدد 
املرتبـات من إيـرادات النفـط والغاز ورفع 
القيـود بشـكل كامل عـن مينـاء الحديدة 
ومطار صنعاء، كمتطلبات أََساسية لتجديد 
التهدئة، ثم التوّجـه نحو خطوات أوسع يف 
سـياق الحل الشـامل، لكن تحالف العدوان 
ورعاته رفضـوا ذلك، وهو ما أَدَّى إىل انتهاء 

الُهــدنة بعد ستة أشهر من إعالنها. 
وأوضح رئيس الوفـد الوطني محمد عبد 
السـالم أن الزيـارة األخرية للوفـد العماني 
حملـت مـؤرشات إيجابيـة وجـادة حـول 
ترتيبات معالجة امللف اإلنساني، فيما أّكـد 
الرئيس املشاط أن العمانيني حملوا «أفكاراً 

إيجابية» بشأن رصف الرواتب وفتح املطار 
وامليناء والطرقات وتبادل األرسى. 

لكن عضو املجلس السـيايس األعىل أّكـد 
يف تغريدتـه أن «املراوحـة ال زالـت قائمة» 
ما يعني أن الكـرة ما زالت يف ملعب تحالف 
العـدوان وأنـه لم يتخـذ بعد قرارا حاسـما 

للتوّجـه نحو الحل. 
َوأََضــاَف الحوثي أن «موقف الجمهورية 

اليمنية ثابت». 
وكان قائد الثورة السيد عبد امللك بدر الدين 
الحوثـي أّكـد مؤّخراً أن تحالف العدوان هو 
املعنيُّ بتغيري سلوكه وموقفه، وأن مطالب 
الشـعب اليمني هي اسـتحقاقات إنسانية 
وقانونيـة مرشوعـة يسـتحيل التنـازل أَو 

الرتاجع عنها.

«الئغئ افبغخ» غتّرض لسث أشص المحاورات: «الئغئ افبغخ» غتّرض لسث أشص المحاورات: 

التعبغ: الظصاحات ترضج سطى املطش اإلظساظغ واملراوتئ ق زالئ صائمئ

باغثن غآّضـث اجامراَر تصثغط الثسط السسضري لثول السثوان وغتاول اباجازعا بـ «المثاوف افطظغئ» 
الثارجغئ: واحظطظ تسسى لاعرغط اإلطارات واجاصرار المظطصئ طرععن بالاةاوب طع جععد التض الحاطض

أّضـث أن طعصش خظساء بابئ ق غاشغر 
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 : خاص

بالتعـاون  اليمنيـة  القبائـُل  تواصـل 
والتنسـيق مع الجهـات الرسـمية جهودها 
يف إصـالح ذات البـني، ولـّم شـمل اليمنيني، 
وتوحيـد الكلمـة والصـف اليمنـي، محّققة 
العديـد مـن اإلنجـازات، والتـي كان آخرها 
إنهـاء ثالث قضايـا قتل يف مديريـة ضوران 

بمحافظة ذمار، أمس األول. 
تمّكنـت وسـاطة قبلية بـإرشاف رئيس 
الحوثـي،  عـيل  محمـد  العدليـة  املنظومـة 
الخميـس املـايض، من إنهـاء ثـالث قضايا 
قتل بمديرية ضـوران، األوىل بني أرستني من 
آل الفقيـه، والثانيـة آل الجبـيل وآل الفقيه، 
والثالثـة بـني قبائل حلـة هـداد مخالف بن 

حاتم وبني هيسان من مخالف الجبل. 
ففـي القضيـة األوىل، ويف الصلـح القبيل 
الـذي تقدمه عضو املجلس السـيايس األعىل 
محمد عيل الحوثي، وعضـوا مجلَيس النواب 
والشـورى، محمـد النهمي وعبـده العلوي، 
بعزلـة الصيح، وبحضور عـدد من القيادات 
املحليـة واألمنيـة والقبلية، أعلـن أولياء دم 
املجنـي عليه وضاح حسـني أحمـد الفقيه، 
العفو عن الجاني خالد أحمد صالح الفقيه، 
للحارضيـن  وترشيفـاً  تعـاىل  اللـه  لوجـه 
واسـتجابة لدعوة قائد الثـورة يحفظه الله 
يف إصـالح ذات البني، وتضميـد الجراح، ولم 

الشـمل، وتوحيـد الكلمـة والصـف ملواجهة 
العـدوان واألخطار التي تتهّدد اليمن، األرض 

واإلنسان. 
ويف الثانيـة، وخـالل لقـاء مماثـل أعلـن 
أولياء أعلن أولياء دم املجني عليه، حميد عيل 
صالح الجبيل، العفو عن الجاني، بليغ محمد 
أحمـد الفقيه، لوجـه الله تعاىل واسـتجابة 
لدعوة قائد الثورة، السـيد عبدامللك الحوثي، 

يف إصالح ذات البني. 
أمـا القضية لثالثة والتـي وقعت أحداثها 
قبل 14 عاماً، ويف لقاء قبيل مماثل يف منطقة 

القطعـة، بحضور رئيـس املنظومة العدلية، 
وقبائل آنس، عقدت قبائل حلة هداد مخالف 
بن حاتم، وبني هيسان مخالف الجبل، صلح 

قبيل. 
ويف الصلـح القبـيل، أعلـن كالً مـن طرفا 
القضيـة عفو ومسـامحته لألخـر، مغلقني 

بذلك ملف القضية. 
وخـالل اللقاءات، أشـاد عضو السـيايس 
األعىل، محمد عـيل الحوثي، بمبـادرة قبائل 
القضايـا  وحـل  الخالفـات  إنهـاء  يف  آنـس 
االجتماعية بُطرق أخوية وُمرضية للجميع، 

مثمنـا عفـو أولياء الـدم، الـذي يعكس قيم 
الوفاء والعفو والتسامح إرضاء لله تعاىل. 

خطـوة  املّرشفـة  املواقـف  تلـك  واعتـرب 
إيجابيـة تغيـظ العـدوان وأدواتـه، وقـال: 
«مثلمـا تفوقنـا بصواريخنـا ومسـرّياتنا يف 
الجانـب العسـكري، تتصـّدر القبيلـة اليوم 

مواقف العفو والصفح والتسامح». 
وأضـاف: «نقـول للعـدوان قبيلـة آنـس 
تتعـاىف، وتوصل رسـالة بالعفو والتسـامح 
بـني أبنائهـا، وأن العدّو هـو دول العدوان»، 
داعياً الجميع إىل املبادرة واملسـارعة يف َحـّل 

القضايا املجتمعية، وإنهـاء قضايا الثارات، 
ونبذ الخالفات، وتعزيز وحدة الصف الداخيل. 
وأّكــد الحوثـي أهميّـة تعزيز التسـامح 
يف أوسـاط القبائـل، مثمنـاً جهود املشـايخ 
وكل من سـعى يف َحـّل القضايـا ومعالجها 

وإنهائها. 
بدورهـم أشـاد الحارضون بعفـو أولياء 
الـدم، وجهود السـاعني يف تقريـب وجهات 
النظر وإصـالح ذات البني، وإنهـاء القضايا 
املجتمعية، ما يعكس قيم التسـامح وأصالة 

القبيلة اليمنية. 

844 حعغثًا بغظعط 153 ذفًق واطرأًة وآقف املساصطني غمظغني وأشارصئ 
يف التثود تسرضعا فبحع أظعاع الاسثغإ

 : خاص
مـن  كشـفت وزارة حقـوق اإلنسـان جانبـاً 
األمريكـي  العـدوان  جـراء  اإلنسـانية  املعانـاة 
السـعودّي املتواصـل عىل بالدنا للعـام الثامن عىل 
التوايل، وما نتـج عنه من جرائم وانتهاكات طالت 

البرش والحجر وكل يشء يف اليمن. 
ونظمـت الـوزارة، األربعـاء املـايض، مؤتمـراً 
صحفيـاً تحت شـعار «يف ظـل التواطـؤ األممي.. 
اليمن تحـت الحصار» اسـتعرضت فيه انتهاكات 

وآثار العدوان والحصار خالل العام 2022م. 
وأّكـد وزير حقوق اإلنسان عيل الديلمي، خالل 
املؤتمـر أن اإلغالق املفروض عىل اليمن تسـبب يف 
أكرب كارثة إنسـانية يف العالم طالـت أكثر من 30 
مليون يمنـي، موضًحـا أن تحالف العـدوان منع 
دخول أكثر من 750 نوعاً من األدوية واملستلزمات 
الطبية، بما يف ذلك أدوية الرسطان واملواد الغذائية، 
ومنـع وعرقل وصـول إمَدادات اإلغاثة اإلنسـانية 

للمدنيني. 
وأَشـاَر الديلمـي إىل أنـه تـم االسـتيالء عـىل 
أكثـر مـن ٪95 مـن السـفن التي تحمـل بضائع 
تجارية مثل املواد الغذائية واألدوية واملسـتلزمات 
الطبيـة واملشـتقات البرتولية والغـاز وغريها من 
االحتياجات األََساسـية التي يحتاجها املواطنون، 
ُمشـرياً إىل أن العـدوان عطـل جميـع القطاعـات 
التي توفر الخدمات األََساسـية والرضورية لسبل 
عيـش املواطنـني ومعيشـتهم، وتشـغيل مولدات 
التربيـد تربيـد وترصيف الغاز املنبعـث عن النفط 
بسـفينة صافـر «الخـزان النفطي العائـم»، كما 
تم منـع توريد وقود املازوت للمسـتفيدين لطرده 
الغازات املنبعثة، يف حني تحايلت األمم املتحدة عىل 

التزاماتها يف تنفيذ اتّفاق صافر. 
اآلثـار  مفصـل  تقريـر  خـالل  واسـتعرض 
االقتصاديـة جـراء الحصـار والعـدوان والتي من 
أهمهـا قيـام مرتِزقـة العـدوان بزيـادة التعرفة 
الجمركيـة من 500 إىل 750 رياالً للدوالر، وإيقاف 
رصف مرتبـات ما يزيد عـىل 1.25 مليون موظف 
حكومـي يف ُكــّل محافظـات الجمهوريـة بمبلغ 
يقـارب 74 مليار ريال شـهرياً، وارتفـاع تكاليف 
املعيشـة أكثر مـن 90 باملئة عما كانـت عليه قبل 
العدوان نتيجة تدهور مستوى الدخل بعد انقطاع 
مـوارد العمـل ورواتب موظفـي الخدمـة املدنية 
التـي كانت مورداً مالياً أََساسـياً إلعالة 35 % من 

السكان. 
وذكر أن من ضمـن اآلثار املرتتبة عىل الحصار 

والعـدوان تجميد عمليـات البنك املركـزي اليمني 
بصنعـاء واحتياطاتـه األجنبيـة وأصـول البنوك 
التجاريـة، مـا أَدَّى إىل حرمـان االقتصـاد القومي 
من موارده من النقد األجنبي الالزم لتمويل السلع 
األََساسـية، وتعـذر تسـويق املنتجـات الزراعيـة 

والحيوانية داخلياً وخارجياً. 
وبنّي أن العدوان تسـبب يف منـع وحرمان أكثر 
مـن 40 ألف صيـاد تقليـدي من ممارسـة مهنة 
الصيـد يف سـواحل البحـر األحمر والبحـر العربي 
واسـتهدافهم يف املياه اإلقليمية اليمنية، ما أَدَّى إىل 
استشـهاد أكثر من 500 صياد واحتجاز أكثر من 
ألفني و54 آخرين من قبل دول التحالف وإيداعهم 
يف سـجوٍن تابعـة لهـا، وممارسـة جميـع أنواع 
التعذيـب بحقهـم، إضافًة إىل احتالل جـزر يمنية 
اسـرتاتيجية كسـقطرى وميون وحنيش وغريها 
من الجزر التي يمارس فيها الصيادون أنشطتهم. 
ولفـت وزير حقوق اإلنسـان، إىل ما ترتب عىل 
العدوان والحصار من حرمان االقتصاد اليمني من 
العديد من التحويالت املسـتحقة لجهات حكومية 
كالقروض واملسـاعدات والهبات وقيمة صادرات 
بعض السلع والخدمات أَو البنوك املحلية أَو قطاع 
األعمال الخـاص، وتدهور القطاع املايل املرصيف إىل 

جانب العجز يف ميزان املدفوعات. 
الحصـار  آثـار  إىل  الديلمـي  الوزيـر  وتطـرق 
والعـدوان عـىل القطاعـات الصحيـة والتعليمية 
والنقـل وكـذا انتهـاكات العـدوان ضـد وسـائل 
اإلعالم.. ُمشرياً إىل أن 4.61 % من السكان يعانون 
مـن انعدام األمـن الغذائـي الحاد يف نهايـة العام 
املـايض ويصنفـون يف املرحلة الخامسـة (مرحلة 

ة األطفال والنساء.  املجاعة) َخاصَّ
وأّكـد أن القطاع الصحـي هو أكثر القطاعات 
تأثـراً بإغـالق مطـار صنعـاء الـدويل منـذ بداية 
العـدوان، ُمشـرياً إىل أن الرحالت التـي تمت خالل 
فرتة الُهــدنة لـم تؤمن الحاجة الفعلية للمواطن 

اليمني وُخُصوصاً املرىض. 
وأَفـاد بأن الـوزارة وثقت إجمايل عـدد القنابل 
والصواريخ التي اسـتخدمتها دول تحالف العدوان 
يف عام 2022م بلغت حتى شـهر نوفمرب 256 ألفاً 
و872 قنبلـًة وصاروخاً توزعت بني 19 ألفاً و898 
هجمًة وغارًة جوية، وأكثر من ألفني و702 هجمة 
بطائـراٍت بدون طيـار وأكثر مـن 148 ألفاً و679 
قذيفة هاون وأكثر من 85 ألفاً و357 صاروخاً راح 
ضحيتهـا العديد من القتـىل والجرحى من املدنيني 
واألفارقة األثيوبيني بينهم أطفال ونسـاء، إضافًة 

إىل 236 انفجـاراً لبقايا القنابـل العنقودية معظم 
ضحاياها أطفال ونساء وتوثيق انفجار ما يقارب 
470 لغماً فردياً أسـفرت عن سقوط 643 شخصاً 

ما بني قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء. 
ولفـت الوزيـر الديلمـي إىل أن وزارة حقـوق 
اإلنسـان وثقت خالل العـام 2022م ما ال يقل عن 
150 واقعة إعاقة من قبـل دول العدوان للحيلولة 
دون وصول املعونات اإلنسـانية واملواد األََساسية 
إىل املدنيـني، كما وثقـت ما ال يقل عـن 30 واقعة 
انتهـاك ضد مهاجريـن أفارقة ويمنيـني يف حدود 
ـة يف  الجمهوريـة اليمنيـة مـع السـعوديّة َخاصَّ
محافظـة صعدة ارتكبتهـا قوات حـرس الحدود 
السـعوديّة وأودت بحيـاة مـا ال يقـل عـن 189 
مهاجـراً وجرح ما ال يقل عـن 687 آخرين بينهم 
13 طفـالً وعرش نسـاء إىل جانب اعتقـال اآلالف 
مـن اليمنيـني واملهاجريـن األفارقـة وإيداعهـم 
السـجون وممارسة أبشـع أنواع التعذيب بحقهم 
مثل اسـتخدام الصعق الكهربي الذي أودى بحياة 
معظمهـم، إضافًة إىل جرائم قتل قـام بها النظام 
السـعودّي بحق العرشات مـن املهاجرين ودفنهم 
بشـكٍل جماعـي يف املناطـق الحدوديـة التابعـة 

للسعوديّة. 

كما استعرض وزير حقوق اإلنسان، اعتداءات 
النظام السعودّي ودول تحالف العدوان ومرتِزقتها 
بحـق املغرتبني اليمنيـني وتنفيـذ إعدامات خارج 
إطـار القانون وممارسـة االختطافـات واإلخفاء 

القرسي والتعذيب واالغتصابات. 
وأوضـح أن األرقـام واإلحصائيـات التـي تـم 
تناولهـا يف املؤتمـر الصحفـي هي ما تـم توثيقه 
وأن  اإلنسـان  حقـوق  وزارة  قبـل  مـن  رسـميٍّا 
الحصيلـة تتجاوز هـذه األرقام بكثري، ُمشـرياً إىل 
أن الوزارة بصدد املتابعة والرصد والحرص املوسع 
لـألرضار املبـارشة وغـري املبـارشة التـي لحقـت 

باليمنيني وسبل حياتهم عىل كافة املجاالت. 
وطالب األمـم املتحـدة وهيئاتهـا ومنظماتها 
اإلنسانية بوقف العدوان وفك الحصار عىل الشعب 
اليمنـي وعـدم تقديم السياسـة ومصالـح الدول 
الكـربى عـىل املبـادئ اإلنسـانية التـي غابت عن 

الواقع اليمني خالل ثماني سنوات. 
ودعـا الوزيـر الديلمي، مسـاعد األمـني العام 
للشـؤون اإلنسـانية، إىل إعادة النظـر يف القرارات 
التـي اتخذتها املنظمات الدولية واألممية بتقليص 
مسـاعداتها اإلنسـانية للشـعب اليمنـي، وتوفري 
أبسـط االحتياجات اإلنسـانية من خـالل الضغط 
عىل دول العدوان بعدم التعرض للسـفن التجارية 
املحملة بأهم االحتياجات األََساسية التي ال يمكن 

االستغناء عنها. 
كما طالب األمم املتحدة وأمينها العام، بتحريك 
الدعـاوى الجنائيـة تجـاه مسـؤويل دول تحالف 
العدوان الذين ارتكبوا أبشـع الجرائم واالنتهاكات 
وضمان عدم إفالتهم من العقاب واملسـاءلة، كما 
طالب األمم املتحدة ومجلس األمن بتشـكيل لجنة 
دوليـة محايدة ومسـتقلة للتحقيـق يف انتهاكات 

دول تحالف العدوان يف اليمن أرضاً وإنساناً. 
وتـم خالل املؤتمـر الصحفي اسـتعراض فيلم 
وثائقـي عـن انتهاكات وآثـار العـدوان والحصار 
األسـلحة  بلغـت  َحيـُث  2022م،  العـام  خـالل 
املسـتخدمة مـن قبـل دول العـدوان خـالل العام 
املـايض يف مختلـف املحافظات 234 ألفـاً َو36 ما 
بـني هجمًة بريـة وصواريخ وقذائـف هاون و50 
ألفاً َو84 قذيفة ومخلفات ذخائر متفجرة وألفني 
َو702 صواريـخ طائرات بـدون طيار وألفاً و540 
قنبلـة عنقودية صغرية و19 ألفـاً و948 صاروخ 
طـريان حربي وألفاً و584 لغمـاً فردياً، وبلغ عدد 
الشـهداء 844 منهـم 153 من النسـاء واألطفال، 
وألفـان و704 جرحـى بينهـم 561 مـن األطفال 

والنساء. 
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حرضات إطاراتغئ تساثثم «الثغظاطغئ» قجاعثاف البروة السمضغئ واملرجاظغئ يف املعرة
 : طاابسات

أمـس  إعـالم،  وسـائل  كشـفت 
الجمعة، عـن نُُفوِق كميـات كبرية 
من األسماك أغلبها من «الجمربي» 
يف سـواحل مديرية حوف بمحافظة 
املهرة املحتّلة؛ وذلك بَسبِب استخدام 
االحتـالل  لدويلـة  تابعـه  رشكات 
محرمـة  صيـد  وسـائل  اإلماراتـي 
تدّمــر البيئـة البحرية يف سـواحل 

املحافظة. 
رشكات  أن  املصـادر  وبيّنـت 
نهـب  عمليـات  تواصـل  إماراتيـة 

البحريـة  والثـروة  البيئـة  وتدمـري 
اليمنيـة، َحيـُث تسـتخدم وسـائل 
محرمـة لتدمري الشـعاب املرجانية 
يف سـواحل املهرة، األمر الذي يؤّكـد 
املخّطط املمنهج لتحالف العدوان يف 

استهدف الثروة السمكية باليمن. 
ولفتـت املصـادر إىل أن الرشكات 
اإلماراتية تسـتخدم وسائل محرمة 
يف  السـمكية،  الثـروة  نهـب  أثنـاء 
منهـا  املهـرة،  محافظـة  سـواحل 
التفجـري بالديناميـت أَو اسـتخدام 
خطـرية  وشـباك  السـيانيد  مـادة 

تدّمـر الشعاب املرجانية. 

بالاجاطظ طع تتعغض طراشأ اإلظجال السمضغ إلى بضظات سسضرغئ لقتاقل:

تصرغر أطمغ: «الرغال يف سثن» غفصث 22 % 
طظ صغماه طظث أبرغض املاضغ

عغعطظ راغاج: تضعطئ املرتجصئ شحطئ يف 
تماغئ التصعق اَفَجاجغئ لطمعاذظني

 : طاابسات
أعلـن مكتـُب األمـم املتحدة لتنسـيق 
الشؤون اإلنسانية يف اليمن، أن «الرياَل يف 
مناطق سـيطرة العدوان» فقد 22 % من 
قيمته، داخل املحافظات واملناطق املحتّلة 
الخاضعة لسـيطرة تحالـف العدوان منذ 
أبريـل املـايض، وسـط تزايـد مـؤرشات 
تفاقـم معانـاة املواطنني يف تلـك املناطق 
واملحافظـات التي تسـود فيهـا الفوىض 
للخدمـات  املتواصـل  واالنهيـار  األمنيـة 
األَساسـية ومختلـف الجوانب املعيشـية 

واإلنسانية. 
وأّكــد تقريـر صـادر عن منسـقية 
األمـم املتحـدة للشـئون اإلنسـانية، أن 
«الريـال اليمنـي حافظ عـىل قيمته إىل 
َحـــدٍّ كبري وبقـي مسـتقراً يف املناطق 
الواقعة تحت سـيطرة حكومـة اإلنقاذ 
 560 بمتوسـط  صنعـاء،  يف  الوطنـي 
للـدوالر األمريكـي»، وهـو األمر  ريـاالً 
الـذي يؤّكـد مدى مراهنـة العدوان عىل 
تدمري العملة املحلية كأحد أوجه الحرب 

االقتصاديـة املدّمــرة. 

املـواد  أسـعار  أن  التقريـر  وأوضـح 
الغذائيـة ارتفعـت خالل العـام املايض يف 
كافـة املحافظات اليمنية دون اسـتثناء؛ 
بَسـبِب الزيـادة العاملية يف أسـعار الغذاء 

والوقود. 
وأرجـع التقريـر ارتفـاع األسـعار يف 
صنعـاء واملناطـق الحـرة الواقعـة تحت 
اسـتمرار  إىل  اإلنقـاذ  حكومـة  سـلطة 
الحصـار وتشـديد القيود التـي يفرضها 

تحالـف العدوان عىل الواردات القادمة إىل 
موانئ الحديدة. 

ويتزامن التقرير مع االنهيار املتواصل 
االحتـالل  سـيطرة  مناطـق  يف  للريـال 
وحكومة املرتِزقة منذ أغسُطس 2018م، 
َحيـُث فقد عىل إثرها الريال اليمني يف تلك 
املناطـق قرابـة 300 % مـن قيمته بتلك 
املناطق، بموجـب تقرير صادر عن البنك 

الدويل يف العام2020م. 

 : تصرغر
رايتـس»  منظمـة «هيومـن  أّكــدت 
الدوليـة أن حكومـة املرتِزقـة فشـلت يف 
مهامها وتقاعست عن الوفاء بالتزاماتها 
الحقـوق  لحمايـة  الدوليـة  القانونيـة 
االجتماعية واالقتصادية ملاليني اليمنيني، 
مشـريًة إىل أنـه وبعد أكثر من 8 سـنوات 
للعـدوان عـىل اليمـن، لم تحـرز حكومة 
الفنـادق أي تقـدم يف الوفـاء بالتزاماتها 
لحماية حق اليمنيني يف الصحة ومستوى 
معيـيش الئـق، مبينـًة أنه مـن أصل 30 
مليون نسـمة يف اليمن، ما يزال أكثر من 
23 مليوناً بحاجٍة إىل املساعدة اإلنسانية، 

ومنهم 13 مليون طفل. 
مـن جانبهـا قالـت نيكـو جافارنيا، 
باحثة اليمن والبحرين يف «هيومن رايتس 
ووتش» بمذكرة رفعتهـا إىل «لجنة األمم 
املتحـدة املعنيـة بالحقـوق االقتصاديـة 
واالجتماعيـة والثقافيـة»، إن الجـوع يف 
اليمن وصل إىل مسـتوياٍت غري مسـبوقة 
والحصـار  العـدوان  اسـتمرار  جـراء 
للصحـة،  التحتيـة  البنيـة  واسـتهداف 
والغـذاء، وامليـاه، الفتًة إىل اتسـاع رقعة 
األزمة الصحية واإلنسانية التي يواجهها 

الناس يف اليمن. 
وأَشـاَرت إىل أن اليمـن ومنذ سـنوات 
يمـر بإحـدى أسـوأ األزمـات اإلنسـانية 
والحصـار  العـدوان  بَسـبِب  العالـم؛  يف 
واسـتهداف البنية التحتية املدنية، بما يف 
ذلك املستشفيات ومنشآت الغذاء واملياه، 
وصـول  العـدوان  رفـض  إىل  باإلضافـة 
وهو  للمترضرين،  اإلنسـانية  املساعدات 

مـا كان لـه عواقـب وخيمة عـىل صحة 
اليمنيني ومستوى معيشتهم. 

وأضافت أن تحالف العدوان عىل اليمن 
الـذي تقـوده السـعوديّة واإلمـارات نفذ 
غـارات جويـة عدة ضـد البنيـة التحتية 
للغذاء واملياه يف جميـع أنحاء اليمن، بما 
يف ذلك املزارع، ومنشـآت الـري، وقوارب 
الصيد، َحيُث سـاهمت تلـك الهجمات يف 
تفيش انعـدام األمـن الغذائـي ومفاقمة 
االحتياجـات اإلنسـانية التـي يواجههـا 

السكان يف اليمن. 

ونّوهـت «هيومن رايتـس ووتش» إىل 
أن العدوان عىل اليمـن كان له تأثري كبري 
عـىل األطفال، موضحًة أنـه بحلول أبريل 
2022م، تعرض 10,200 طفل للتشـويه 
جراء العدوان امُلستمّر منذ ثماني سنوات، 
الفتـًة إىل أن حكومـة املرتِزقـة ال تحمي 
الحقوق اإلنسـانية األََساسية للمواطنني 
بمـا يف ذلـك حيـاة األطفال، وقد فشـلت 
فشـالً ذريعاً يف وضع سياسـات تسـمح 
بتدفـق املسـاعدات اإلنسـانية، وإتاحـة 

املياه، والغذاء، والرعاية الصحية. 

رئغج التراك غاعط افتجاب املعالغئ 
لطسثوان بالاعاذآ يف تةعغع الحسإ

 : طاابسات
أّكـد فؤاد راشـد رئيس الحراك الثوري، أن جميع األحزاب املوالية لتحالف العدوان مشاركة 
ما أبنـاء املحافظـات الجنوبية املحتّلة، وقـد تواطأت تلك  يف تجويع الشـعب اليمني ال ِســيـَّ

األحزاب عىل رضب املواطن يف معيشته واستقراره. 
وأوضح راشد يف تغريدٍة له عىل «تويرت» أن قرار رفع سعر الدوالر الجمركي الكارثي يميض 
للتنفيذ، ُمضيفاً أن القرار اتخذ بتوافق حكومة املرتِزقة املشكلة من اإلصالح واملؤتمر الشعبي 
العام واالنتقايل واالشرتاكي والنارصي وحرضموت الجامع، املوالني لدول تحالف العدوان عىل 

اليمن. 
ودعا رئيس الحراك الثـوري، أبناء عدن واملحافظات الجنوبية املحتّلة، إىل منارصة الدعوى 
املرفوعـة ضـد حكومـة الفنادق ورئيسـها الغارق يف الفسـاد معـني عبدامللك، لـدى املحكمة 

اإلدارية، مبينًا أن إسقاط تلك القرارات الكارثية ال يزال متاحاً. 

صئائض املعرة تاعسُث بإشحال طثّططات 
اقتاقل يف ظعإ البروات باملتاشزئ

لافادي تسرضعط في ظعع طظ سمطغات الظخإ واقتاغال:

جمسغئ الخراشني تتثر الحرضات املالغئ طظ 
الاساطض سرب وجائض الاعاخض اقجاماسغ

 : طاابسات
شـهدت املهرة تَحـّركات مكثّـفـة ألبناء 
ملشاريع ومخّططات االحتالل  القبائل رفضاً 
السـعوديّة اإلماراتيـة التـي تسـتهدف أمن 
انتهـاك  عـىل  وتعمـل  املحافظـة  اسـتقرار 
السـيادة الوطنية يف ظل خضوع ما يسـمى 

املجلس الرئايس وحكومة املرتِزقة. 
وعقدت لجنـة اعتصام املهرة، أمس األول 
الخميس، اجتماعاً طارئاً وموسعاً يف مديرية 
قشـن، ضم أبرز قيادات ومشايخ املحافظة، 
ملناقشة التَحّركات املشبوهة األخرية لتحالف 

العدوان يف املحافظة. 
مـن جانبـه أوضـح «رئيس األزمـات» يف 
«لجنة االعتصام السـلمي باملهرة»، الشـيخ 
سـعد سـالم الجدحـي، أن االجتمـاَع ناقش 
رضورة مواجهـة مـا وصفهـا باملؤتمـرات 
واملخّططات األجنبية التي تسـتهدف قشـن 

وعموم مديريات املحافظة. 

ودعـت لجنـة االعتصـام، قبائـل املهـرة 
لالسـتنفار يف وجه قوى االحتالل السـعودّي 
اإلماراتـي ومرتِزقتهمـا وأدواتهمـا، مجددًة 
رفضهـا القاطـع للصفقـة التـي أبرمتهـا 
حكومـة املرتِزقـة بشـأن بيع ميناء قشـن 

االسرتاتيجي ألبو ظبي. 
باعتقـال  املهـرة  قبائـل  نـّددت  ذلـك  إىل 
«رئيس الدائرة اإلعالمية» يف لجنة االعتصام، 
االحتـالل  قبـل  مـن  الجدحـي،  عبدالـودود 
السـعودّي اإلماراتـي، مؤّكــدًة أن سياسـة 
التخويـف التـي يمارسـها تحالـف العدوان 
لـن تنثي أبناء املحافظة عـن مقاومة الغزاة 

واملحتّلني وطردهم. 
بـدوره لفت رئيـس الدائرة السياسـية يف 
اللجنة، سـعيد عفري، إىل أن أبناء املهرة، لن 
يرتكوا ثروات املحافظـة تنهب أمام أعينهم، 
يف إشـارٍة واضحـة إىل توّجــه القبائـل نحو 
إفشـال صفقـة بيع مينـاء قشـن لالحتالل 

اإلماراتي. 

 : خظساء
اليمنيـني،  الرصافـني  جمعيـُة  حـّذرت 
وشـبكات  الرصافـة  ورشكاِت  منشـآِت 
التحويـل املاليـة املحلية مـن االنضمام ألية 
مجموعات يف وسـائل التواصـل االجتماعي 
كــ «واتسـاب وتليجـرام» أَو القيـام بأيـة 
تعامالت مالية عربها؛ لتفادي تعرضهم ألي 

نوع من عمليات النصب واالحتيال. 
أمـس،  تعميـٍم،  يف  الجمعيـة  ووجهـت 
التحويـل  وشـبكات  الرصافـة  رشكات 
باالمتنـاع الكامل عن القيـام بأية تعامالت 
ماليـة عـرب تلـك الوسـائل، وإلـزام جميع 
ـة  موظفيهـا بمغـادرة املجموعـات الَخاصَّ
بالتعامل املـايل، مبينًة أن هنـاك مجموعات 
تُنشـأ يف وسـائل التواصـل االجتماعـي، من 
ِقبل أشـخاص مجهولني، ألغـراض عمليات 
النصـب واالحتيـال مـن خالل التعـرف عىل 
أرقـام وُهــِويَّة موظفي منشـآت ورشكات 
الرصافـة، ليتم فيمـا بعد اسـتغاللها يف تلك 

العمليات. 
وأَشـاَر التعميـم إىل أن أُولئك األشـخاص 

مرتبطـون بأفراد يعملون ضمن ما أسـمته 
عصابـة يف الداخـل والخـارج، وأنها هي من 
تقـف وراء عمليـات النصـب واالحتيال عىل 
املندوبـني يف السـعوديّة (مدينـة الرياض أَو 
غريهـا) والتـي تنتهـي بعضهـا إىل تهكـري 

األرقام املرصية التي ازدادت مؤّخراً. 
ودعـت جمعيـة الرصافـني يف تعميمهـا، 
منشآت ورشكات الرصافة وشبكات التحويل 
إىل عدم التعامل مع أي أشخاص مجهولني أَو 

رصافني لم يسبق التعامل معهم. 
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• يف البدايـة ونحـن نعيـُش األجـواء الزهراوية 
لذكرى ميالد فاطمة الزهراء -عليها السـالم- ما 

هو تعريفكم لهذه الشخصية؟
- بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم، حيّاكـم الله 

وصحيفة املسرية.. 
الزهـراء -سـالم اللـه عليهـا– هـي النموذج 
األرقـى واألكمـل للمـرأة يف اإلسـالم، النمـوذج 
الذي يجب أن تنشـّد إليه ُكـّل النّسـاء، ويسلكن 
طريقتهـا ومنهجيتهـا، هـي األم الفاضلـة، أم 
زوجـة  املجاهـد،  ابنـة  املجاهـدة،  املجاهديـن، 
الّشهيد، أم الشـهيدين، التي مثّلت أرقى خالصة 
للنموذج األكمل للبرشية، ولهذا جعلها الله سيدة 
نسـاء الدنيـا واألُخـرى، سـيدة نسـاء املؤمنني، 

سيدة نساء أهل الجنة. 
 

• (سـيدة نسـاء العاملني) امرأة لها اسـتثنائيتها 
ُغيّبـت  ملـاذا  اإلسـالم،  يف  وثقلهـا  ورمزيتهـا 

شخصيتها؟
- فيمـا مـىض كان هنـاك فسـاد، وإضـالل، 
الّضالون واملفسـدون ال يريـدون أن يكون هناك 

مـكان للّصـالح وللفضيلة، من يعمـل عىل نرش 
ها،  الرذيلة ال يمكن أن يأتـي بالفضيلة ويُْحِرضَ
ألَنَّ إحضارهـا معناه إذهاٌب له، ومعناه إفشـال 
لخططـه ومشـاريعه، وإذهـاٌب لرشعيته، فهم 
عملـوا عـىل تغييـب الزهـراء ألَنَّهـم أصـًال أهل 
ضالل وأهل فسـاد، واليهود يعملون عىل إفساد 
املجتمعات، كما قال الله عّز وجل: {َويُِريُدوَن أَْن 
ـِبيَل}، يريدون أن نضل السـبيل حتى  تَِضلُّوا السَّ
عن فاطمة الزهراء -عليها السـالم-، عن سبيل 
مجدهـا وعزتها ورشفهـا وكرامتهـا وأخالقها، 
ا أن يكـوَن هؤالء  وبالتـايل مـن الطبيعـي ِجــدٍّ
املضّلون عـىل ِعداٍء كبري مع الّزهـراء وطريقها، 
هم يريدون أن يوجدوا بدائل متَّسـخة وشـائهة 
ينُفـذون مـن خاللهـا إىل نسـائنا ومجتمعاتنـا 
فيعطـون قيًمـا واتّجاهات غري تلـك التي كانت 

ستعطيهم إيّاها الّزهراء عليها السالم. 
 

• من تحّملون مسؤولية تغييِب شخصية الّزهراء 
عليها الّسالم؟

- بشـكٍل عام نحن املسـلمني جميعـاً نتحّمل 
املسـؤولية، وبشـكٍل خاص األنظمة السياسية 
التـي بيدها القرار السـيايس والثقـايف والفكري 
يتحملـون املسـؤولية، بـدءاً من رئيـس الدولة، 
الثقافـة  ووزارتـي  والتعليـم،  الرتبيـة  ووزيـر 
واإلرشـاد، والعلمـاء، األكاديميبن، هـؤالء كّلهم 
يتحّملون هذه املسـؤولية، ُكـّل من يمسـك قرار 
هذه املؤّسسـات هو يتحّمل مسـؤولية، َوأَيْـضاً 
األنظمـة املتعاقبة الذيـن غيّبوا الزهـراء كونها 
تمثّل الصوت املناهض للظلم والطغيان والفساد 
واالنحـراف الـذي وقع من بعد وفاة رسـول الله 
-صلوات الله عليه وآله وسـّلم- حينها سـّجلت 
الّزهراء -سالم الله عليها- موقًفا مهًما لألجيال 
وليس فقط ألُولئك الحارضين، حتى يقول الناس 
من بعـد ١٤٠٠ عام أن هناك خطـأ وانحرافاً ما 
وقفت يف وجهه الزهراء سـالم اللـه عليها، ُكـّل 
هؤالء الذين استفادوا من تغييب الّزهراء هم من 

يتحّملون املسؤولية. 
 

• دكتـور حمـود.. وأنتم مؤلف كتـاب (تلك هي 
فاطمة الّزهراء)، ما الذي دفعكم لتأليفه؟

- عـدد من االعتبـارات، أنا كنـت رئيس لجنة 

الثّقافـة واإلعـالم يف املجلس الزيدي اإلسـالمي، 
وكنـت أُواجـه املـرة تلـو األُخرى بـأن تأتـَي إيلَّ 
أخـواٌت يـردن أن يعرفن عـن السـيدة فاطمة، 
ويسـألن عن كتاٍب أرشدهن إليه مستخلص من 
ثقافتنا وُهــِويَّتنا اليمنية اإليمانية، صحيح أن 
املعلومات عـن فاطمة الّزهراء متوفرة ومتناثرة 
هنا وهنـاك يف بعـض املجلدات والكتـب الكبار، 
فلـو قلـت لهـن اقرأنها يف كتـاب كذا لـكان هذا 
مرهقـاً وطويًال، فقـد كانت هنـاك حاجة، إذن 
أول األسـباب والدوافع: تلبيـة الحاجة الثقافية 
ما لألخـوات ولألُمهات وللبنات  اليمنية ال ِســيـَّ
الالئي يـردن أن يتعرفن عـىل نموذجهن األكمل 

فاطمة. 
ثانيًا: هـذه املرأة املظلومة التـي ُظِلَمت حيّة، 
ال يجوز أن تُظلـم أَيْـضاً وقد أصبحت عند ربها، 
يجب أن نُعيد نوًعا من االعتبار ملظلوميتها، فمن 
الوفـاء لهذه املـرأة العظيمـة، النمـوذج األكمل 

للمرأة أن نتحّدث عنها. 
ثالثًـا: أننـا نريـد أن نُعالـج قضايـا موجودة 
اآلن لهـا عالقـة باملـرأة واملجتمـع، فمـن أيـن 
نُعالجهـا...؟! مـن خـالل شـّدهن إىل النمـوذج 
األكمل، من خالل مـا كانت عليه فاطمة -عليها 
الّسالم- يف أخالقها وجهادها وشجاعتها وعلمها 
وتضحيتها، يف كرامتهـا وعّزتها ورشفها، فمهم 
ا أن نلفـت النّظر إىل ما كانـت عليه فاطمة  ِجــدٍّ

حتى نعالج قضايا نعيُشها يف الواقع. 
رابًعـا: وهو سـبب ثانـوي بالنسـبة لآلخرين 
لكنّـُه ُمهم بالنسـبة يل: أنا كنُت قـد رزقني الله 
أوالًدا ذكـوًرا وكنـت أسـأل الله أن يرزقنـي بنتًا 
فنـذرُت نـذًرا أنـه إذَا وهبني الله ابنة فسـأكتب 
كتابًـا يف فاطمة الّزهراء وهذا مـا تحّقق بفضل 
الله سـبحانه وتعاىل وقـد وهبني من كرم فضله 

بنتني اثنتني. 
 

• ما هـو انطباعكم إلشـادة السـيد القائد/عبد 
امللـك الحوثي –يحفظـه الله ويرعـاه- بكتابكم 
(تلك هي فاطمة الّزهراء) وحثّه لكل النّسـاء عىل 

قراءته؟
- يف اإلَجابَة عىل هذا السـؤال قّصة طريفة، يف 
ذلك اليوم الذي تحّدث فيه السـيّد القائد -سـالم 
الله عليه- عن الكتاب يف خطابِه بمناسـبة اليوم 

العاملي للمرأة املسلمة، كنت يف مركز بمحارضة، 
وأنـا عائد اتصل بي أحد اإلخـوة قال يل: (الكتاب 
يقول البعض بأن فيـه بعض الثّقافات املغلوطة 
وغـري الّصحيحة وإىل آخـره.. وبالتايل الكتاب لم 
نعد نرغب يف توزيعـه)، أنا أجبت عليه وقلت له: 
(هات الكتاب، الكتاب مقبول، إذَا لم يكن مقبول 
لديكم سـيكون مقبوًال عند آخرين إن شاء الله، 
ليست مشكلة ألَنَّه ليس طعاًما سينتهي يف فرتة 
معينـة)، يف نفـس هذا اليوم كان خطاب السـيد 
وذكـر الكتـاب، وكأن يـد القـدر اإللهيـة أرادت 
أن تُعيـد االعتبـار لهـذا الكتيـب، فَحِمـْدُت الله، 
وشـكرته، ودفعنـي هـذا إىل أن أعقـد العزم عىل 
بـذل املزيد من األبحـاث التي تحتـاج إليها املرأة 
والّرجل، واألبحاث التـي نحتاجها، والفضل كله 

يعود إىل الله سبحانه وتعاىل. 
 

• هـل هناك مراجـع أُخـرى توصـون األخوات 
املؤمنـات باالطـالع عليهـا للتّعـّرف أكثـر عىل 
أنموذجهـن اإليماني البرشي املتمثّـل يف الّزهراء 

«عليها السالم»؟

د. تمعد افعظعطغ شغ تعار لختغفئ «المسغرة»:

المفسثون والدالعن ق غرغثون أن غضعن عظاك طضاٌن 
لطفدغطئ ولثلك غّغئعا الجعراء سطغعا السقم

الجعراء الظمعذج افرصى يف اإلجقم والشرب غةسض 
دور املرأة طئاثًق وجاصطًا غعغظعا وغماعظعا
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 : تاورته| عظادي طتمث

  ظتااج الجعراء لمسالةئ 
الصداغا الاغ تاسطص بالمرأة 

والمةامع، والغععد 
والظخارى غرغثون إغةاد بثائض 

طاسثئ وحائعه لغظفثوا 
طظ خقلعا إلى ظسائظا 

وطةامساتظا

  دور المرأة الغمظغئ شغ 
ا طعاجعئ السثوان طمااز ِجـثًّ

  ُغّغئئ الجعراء فَظَّعا 
طّبطئ الخعت المظاعخ 

لطزطط والطشغان والفساد 
واقظتراف، ودور المرأة 

والرجض طاضاطقن وق غمضظ 
اجاصقلغئ دور أتثعما بسغًثا 

سظ اآلخر

  بصاشئ الصرآن والعثى 
تثشع لطسطاء والسمض
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السبت

العدد

28 جمادى اآلخرة 1444هـ..
21 يناير 2023م

(1571)
حوار 

- نعم، أول تلك املراجع: خطابات السيد القائد 
-يحفظه اللـه- بمناسـبة اليوم العاملـي للمرأة 
ا ويجـب أن نقرأها  امُلسـلمة فهي أََساسـية ِجـدٍّ
بشـكٍل ُمسـتمّر، ثانيًـا: محـارضات (مـالزم) 
ـيد حسـني الحوثي  ـهيد القائد السَّ رمضان للشَّ
ما  -رضـوان اللـه عليه- بشـكٍل عـام ال ِســيـَّ
دروس سـورة النسـاء (السـابع عرش +الثامن 
عـرش +العـرشون)، فهـي غنيـة بالتَّوجيهـات 
التـي تُعنـى بقضايا املـرأة؛ باعتبار أن السـورة 
(سـورة النّساء)، أَيْـضاً كتاب (يف رحاب فاطمة 
الّزهراء) ألخي وأُسـتاذي الفاضل /يحيى قاسم 
أبو عواضة والذي أشـاد به السـيد القائد -سالم 
الله عليه- يف ذلك الخطاب الذي ذكر فيه كتيبي، 
هناك أَيْـضاً كتاب لألُسـتاذة الفاضلة / حورية 
سـتنّي بعنـوان (فاطمة زهـرة الوجـود وُقدوة 
األجيال) كتاب جيّد، وهناك كتاب للعّقاد، وكتب 

كثرية يمكن االستفادة منها. 
 

• ما هي مسؤوليات املرأة يف اإلسالم؟
- هـي مسـؤوليات الرجـل بشـكل متكامـل 
كما قال الله عـّز وجل يف كتابه: (إِنَّ اْلُمْسـِلِمنَي 
َواْلُمْسـِلَماِت َواْلُمْؤِمِنـنَي َواْلُمْؤِمنَـاِت َواْلَقاِنِتنَي 
اِبِريَن  اِدَقـاِت َوالصَّ اِدِقنَي َوالصَّ َواْلَقاِنتَـاِت َوالصَّ
َواْلَخاِشـَعاِت  َواْلَخاِشـِعنَي  اِبـَراِت  َوالصَّ
اِئِمـنَي  َوالصَّ َقـاِت  َواْلُمتََصدِّ ِقـنَي  َواْلُمتََصدِّ
اِئَمـاِت َواْلَحاِفِظنَي ُفُروَجُهـْم َواْلَحاِفَظاِت  َوالصَّ
َوالذَّاِكِريـَن اللََّه َكثـرياً َوالذَّاِكـَراِت أََعـدَّ اللَُّه َلُهم 

ْغِفَرًة َوأَْجراً َعِظيماً) [األحزاب:٣٥].  مَّ
لديهـم  كانـت  الجاهليـون 

مشكلة مع املرأة، فالصينيون 
حـق  مـن  أن  يعتـربون 

الرجـل أن يُحرق زوجته 
والهنود  حيّـة،  وهـي 
كانوا يعتربون األفعى 
والجـن  والشـيطان 
ُكّلهـا  والخبائـث 
مـن  حـاًال  أفضـل 
املـرأة، والجاهليـون 
 َ بُـرشِّ (إِذَا  العـرب 

َظلَّ  ِباألُنثَـى  أََحُدُهـْم 
َوُهـَو  ُمْسـَوّداً  َوْجُهـُه 

اإلسـالم  فجـاء  َكِظيـٌم)، 
ليكـرم هـذه املـرأة ويعيل من 

شـأنها، ويعطيها حقها الطبيعي 
كإنسـان وكائـن مكّمـل ألخيهـا الذكـر، 

فعندمـا جاءت الزهـراء وأرشقت شمسـها مع 
إرشاقة شمس النّبوة، والنّبي -صلوات الله عليه 
وآله وسّلم- قال ألمته ولنا: «هذه أم أبيهـا»، هذه 
التـي كنتم تدفنونها حيّة خشـية العـار وخوَف 
اإلمـالق اآلن هـي أم أبيهـا، أم محمد-صىل الله 
عليه وآله وسلم- الذي هو أفضل البرشية، ولهذا 
فمسـؤولية املرأة هـي نفس مسـؤولية الرجل، 
ودورهـا مرتبـط بالرتبيـة والتعليـم والتثقيف، 
والطبابـة، وأن تقـوم باألعمـال التـي نالحـظ 
فيها التوافق مع فيسـيولوجيتها واسـتعداداتها 
الفطرية، فال يمكن مثًال أن نقول للمرأة: اذهبي 
إىل الجبهـة للقتـال، أَو إىل مناجـم الفحم للعمل، 
لكن لها أدوار مهمة تكّمل فيها دور الّرجل، فهم 
عالـم واحد، ومـن نفٍس واحدة، واللـه أّكـد عىل 
هذه القضية، وال يمكن اسـتقاللية دور أحدهما 

بعيًدا عن اآلخر. 
 

• يقول تعاىل: {َواْلُمْؤِمنُـوَن َواْلُمْؤِمنَاُت بَْعُضُهْم 
أولياء بَْعٍض}، كيف يمكن تجسيد هذه الوالية يف 
ميدان الحياة بما يتطلبه الرصاع القائم بني الحق 

والباطل وفق الرؤية القرآنية؟
- الحظـي تكملة اآلية يقول سـبحانه وتعاىل: 
{َواْلُمْؤِمنُـوَن َواْلُمْؤِمنَاُت بَْعُضُهـْم أولياء بَْعٍض 
يَأُْمُروَن ِباْلَمْعُروِف َويَنَْهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َويُِقيُموَن 
ـالََة َويُْؤتُوَن الزََّكاَة َويُِطيُعوَن الّلَه َوَرُسـوَلُه  الصَّ
أُولئك َسـرَيَْحُمُهُم الّلُه إِنَّ الّلـَه َعِزيٌز َحِكيٌم} هذه 
هي الوظائف التي يجب أن يقوم بها كال النوعني، 
يعنـي أمـر بمعـروف، نهـي عـن منكـر، التّويل 
لبعضهم البعض، املنارصة، أن يشـعر ُكـّل واحٍد 
منهما بأن دورُه ال يسـتقيم إّال بدور اآلخر، هذه 
ا اإلسـالم أّكـد عليها بشـكل  مسـألة مهمة ِجـدٍّ
متكّرر، والواقع اآلن يشـهد بذلك أنه ال يمكن أن 
يكـون دور الرجل مؤثًرا إال إذَا كانت املرأة خلفه، 
ا تشهد  العدوان عىل اليمن يمثّل حالة مهمة ِجـدٍّ
لهـذا، لـوال وقوف املـرأة بكل شـموخها وعزتها 
وإخالصهـا وانقطاعها لله عز وجل ملا اسـتطاع 
الرجـل أن يؤدي الدور الذي يؤديـه يف الدفاع عن 
البلد بأي حـاٍل من األحوال، عندمـا تكون هناك 
أم املجاهـد، أم الشـهيد، أخـت الشـهيد، زوجة 
الشـهيد، ابنة الشـهيد، كّلهن لهـن أدوار مهمة 
ا وأََساسـية، ونحن نخوض هذا الّرصاع، ويف  ِجـدٍّ
هذا املقام نذكر قصة معينة مهمة: عندما جاءت 
حادثـة امُلباهلة {َُقْل تََعاَلْواْ نَـدُْع أبناءنَا َوأبناءُكْم 
َوِنَسـاءنَا َوِنَساءُكْم َوأنفسنَا وأنفسُكْم ثُمَّ نَبْتَِهْل 
َفنَْجَعل لَّْعنََة الّلِه َعَىل اْلَكاِذِبنَي}، الرسـول محمد 
-صىل الله عليه وآله وسـّلم- كان يصارع يف ذلك 
الحـني نصـارى نجران، وهـم رمز أهـل الكتاب 
حينذاك، خرج ليصارعهـم باملرأة الفاضلة 
السـالم،  عليها  الزهراء  ونموذجها، 
ونحـن نخـوض الـّرصاع اليوم 
هل يمكن أن نخوض رصاعاً 
والنصـارى  اليهـود  مـع 
وقـٍت  أكثـر  يف  وهـم 
وقدرات  إْمَكانات  لديهم 
هل  واالغواء،  للتّضليـل 
نصارعهـم  أن  يمكـن 
ولدينا نماذج متسـخة 
تلـك  مـن  وشـائهة 
لهـا  يروِّجـون  التـي 
مـن نجوميـة زائفـة أم 

بنموذج الّزهراء؟
ال بـدَّ أن تحرض املرأة يف 
هـذا الّرصاع، وال بـدَّ أن تأخذ 
دورهـا، وبفضـل اللـه عـّز وجل 
ا يف  نحـن نرى يف واقعنا النمـاذج الّرائعة ِجـدٍّ
مواجهـة العدوان بروحيّة وثّابة وعظيمة وقوية 
التـي لم تخضع وتركع ألية ضغـوط ومنحنيات 
فحّقـق اللـه عـز وجل نـرصه عىل أيـدي هؤالء 
النّسـوة الالئـي كـن الصـف األول يف مواجهـة 

العدوان. 
 

• ما الفرق بني تنميـة املرأة وحريتها التي يدعو 
لهـا الغـرب ويؤسسـون العديد مـن الخطوات 
لتثبيتها، وبني حرية املرأة وتقّدمها يف اإلسالم؟

- الحريـة لـدى الغـرب بـاب مخلـوع، حرية 
كاذبة، ال ترعى إنسـانية املرأة وكرامتها وبالتايل 
يجعلون من النسـاء فريسة للذئاب، ومُلَجـّرد أن 
تصـل إىل دور لم تعد تنتـج فيه، لم تعد تلك املرأة 
الفاتنة، أَو التي يسـتفيدون منها، يتم التخلص 
منها، ويرمـى بها يف املقابر التي تسـمى بـدور 
الرعايـة االجتماعيـة، بينمـا املـرأة يف اإلسـالم 
وحريتهـا لها حـق طبيعي وتكريم كبـري، َحيُث 
فرض الله ترشيعـاٍت تتواَفُق مع فطرة الله لهذا 
الكائـن اإلنسـاني، وهي ال تعترب قيـوداً، بل هي 

الفطرة الحقيقية للمرأة. 
يتحـدَُّث الغـرُب عن حقـوق املرأة الجنسـية 
بينما هم ال يسـمحون للمـرأة يف اليمن يف حقها 
الوجـودي، أليـس هـذا هـو التناقـض؟ عليهم 
هم  أن يسـكتوا حتـى يضمنـوا للعالـم كلـه حقَّ

الوجودي يف العيش. 
يجـب أن نفهَم بـأن الغرب ينظر إىل اإلنسـان 
بشـكل عـام بقدر ما ينتـج، أنت بقـدر ما تنتج 
فقـط، ليس لك قيمة إال بقدر ما تدر من األموال، 
ولهـذا تأكل لتعيش وتعيـش لتأكل، وضمن هذه 
النظرة املادية الخطرية لإلنسـان تأتي النظرة إىل 
املرأة، فهم ينظرون إليها كسـلعة تُباع وتُشرتى، 
ولهذا أي منتج مطلوب الرتويج له َفـإنَّه يُْعَطى 
صورة امرأة عارية أَو شبه عارية، حتى الحراثة 
وضعوا لها ترويجاً بشكل امرأة عارية، فهل هذا 
ا  تنمية وإكرام للمرأة...؟! أم هذ دور مبتذل ِجـدٍّ
وساقط ال يرعى كرامة الله لهذا الكائن العظيم؟ 
بل هـو تعامل يهينها ويمتهنهـا، ينظرون إليها 
كوسيلة للمتعة واالسـتقطاب واإلضالل والهدم 

فقط. 

 • يعتمـد العدّو يف حربه النّاعمة التي يكّرس ُكـّل 
جهده فيها عىل اسـتخدام املرأة كوسـيلة أوىل ومهّمة 

لتدمري املجتمعات، ملاذا برأيكم؟
- ألَنَّ املرأة غري الواعية تكون سـهلة الفسـاد 
وسهلة اإلفساد بها، واليهود يريدون أن يُفسدوا، 
وهذه وسـيلة من وسائل اإلفساد، والله سبحانه 
وتعاىل حكى عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
الََلَة َويُِريُدوَن  بشـكٍل عام بأنهم: {يَْشـَرتُوَن الضَّ
ـِبيَل} وأنهم: {َويَْسـَعْوَن ِيف األرض  أَن تَِضلُّواْ السَّ
َفَسـاداً}، فضمن االسـرتاتيجية التـي يتَحّركون 
بها يف إفساد العالم اآلخر تأتي (املــرأة)؛ لكونها 
سـهلة الفسـاد عندما ال تكون متعّلمة متثّقفة 
بثقافة الهـدى اإللهي، فينطلقون لإلفسـاد بها 
ا،  ونـرش الرذيلـة األخالقية بشـكل واسـع ِجـدٍّ
يعملـون لهـدم األرسة ُوُصــوالً إىل الحالـة التي 
وصلوا إليهـا اليوم يف تدمـري األرسة تماماً وذلك 

بالقضاء عىل مفهوم الذكر واألنثى. 
 

• تشـري اإلحصائيـات األخـرية إىل أن ضحايـا 
العـدوان السـعوصهيوأمريكي من النّسـاء بلغ 
٢٤٣٦ قتيلة و٨٦٢ جريحة، كيف ترتجمون هذا 

الرقم الهائل؟
- هذا يبنّي حجم االزدواجية التي يقعون فيها، 
بينمـا يتحدثـون عن حقـوق اإلنسـان وحقوق 
املرأة الجنسـية هم يقتلون املرأة يف بيتها وسـط 
أهلها وأبنائها، ويقصفون منزلها ويسـقطونه 
عىل رأسـها، فـكل حديثهـم حول حقـوق املرأة 
مُلَجـّرد االسـتهالك واالبتزاز والتشنيع والتعييب 
الذي ليس له مصداقية يف الواقع، وإال لوجدنا ما 

يؤّكـد صدق ادِّعاءاتهم. 
• قرأنا خالل األشـهر املاضية إدانة من أمريكا 
وبريطانيـا والغرب ملا أسـموه باالنتهاكات ضد 
املرأة يف مناطق سيطرة املجلس السيايس األعىل؟ 

ما تعليقكم عىل ذلك. 
- هذا مما يُضحك، فمحاولة تشويههم لصورة 
األحرار يف هذا البلد تأتي ضمن الحمالت الدعائية 
الكاذبة التي يشـنونها واملتصلـة بعدوانهم عىل 
اليمـن، املجلـس السـيايس األعىل أمسـك بزمام 
األمور وحمل راية الدفاع عن هذا البلد وبالتايل ال 
غرابة يف طرحهم ملثل هذه العناوين واسـتغاللها 

بما فيها عنوان (املــرأة). 
 

• يف اليمن هناك من يقول بأن املجلس السـيايس 
األعـىل ال يحـرتم حقوق املـرأة حسـب ادِّعاءات 

الغرب، كيف تفندون هذا القول؟
- املجلـس السـيايس هـو سـلطة سياسـية، 
واملسـألة تتعلق بثقافة املجتمع وعاداته وهناك 
ممارسـات قد يمارسـها البعض، وهي ليسـت 
مـن الديـن لكن بعض أبنـاء املجتمـع من وحي 
عاداتهم متمسك بها، فال نستطيع أن نقول بأن 
النظام السـيايس هـو من يفرضهـا، النّاس هم 
من اعتـادوا عليها، وبالتايل فـال يجوز أن نحمل 
املسـؤولية الجميع، وأي تغيري يف بعض العادات 
يكـون عن طريـق التثقيف مثـالً: يف عادة بعض 
الناس وبعض القبائـل أن املرأة ال يمكنها التعلم 
حتـى وصـول مراحـل الدراسـات العليـا، فهذه 
تعترب عادة، وليست نظاماً تربوياً يتبناه املجلس 
السـيايس األعـىل، وعليـه فنحن يجـب أن نعمل 
عـىل تغيري هذه العادة يف عقول ووعي الناس عن 
طريـق تشـجيع التعليم بالشـكل الصحيح وفق 
ضوابـط تحفـظ للمـرأة حقها العلمـي وعفتها 

ورشفها. 

ادِّعاءاتهـم  خـالف  هـو  اآلن  يحـدث  ومـا 
فالتوّجـه اآلن قائم عىل تعليم املرأة وتمكينها يف 
أن يكـون لها دور يف قيـادة املجتمع، ونحن نرى 
يف أوساط النسـاء حراكاً تثقيفياً وتعليمياً رائعاً 
ا، وعندمـا أتابـع برنامج ثائـرات أجد فيه  ِجــدٍّ
تَحّركاً نسـوياً متنوعاً وعجيباً، لكن يجب أَيْـضاً 
تطوير هذا العمل وتوفـري البيئة الجيدة، لتكون 

املخرجات قوية تنقل البلد نقلة نوعية جيدة. 
 

• رسـالتكم للمـرأة املؤمنـة يف يومهـا العاملـي، 
وللمرأة اليمنية عىل وجه الخصوص؟

- نقـول للمرأة بشـكل عـام: أمِضني يف نفس 
طريـق، ال يرّدكـن أي راد، وال تلتفتن ال لزيد وال 
لعمرو، اسـلكن طريـق الزهراء وزينـب، طريق 
دهماء بنـت يحيـى املرتىض، وغزال املقدشـية، 
وطريـق ُكــّل الحرائـر األبيّات الالئـي كان لهن 
تاريخ المع من تاريـخ أمتنا، هذه طريق الجهاد 
التـي يجـب أن تسـتمر، طريـق أم عبـد القوي 
الجـربي وأم شـهداء آل الالحجـي، وكّل األُمهات 
هـذه  سـلوك  املطلـوب  العظيمـات،  واألخـوات 

الطريق، ألَنَّها طريق الفالح والفوز. 
 

• ما هو تقييمكم لدور املرأة اليمنية وصمودها يف 
مواجهة العدوان الغاشم عىل مدى ثمانية أعوام؟

ا وأكثر مـن املتوقع، نحن  - دور ممتـاز ِجــدٍّ
ا  كنا نتوقـع أنه سـيكون للمرأة دور كبـري ِجـدٍّ
يف مواجهـة العـدوان ولكـن ما رأينـاه كان أكثر 
بكثـري مما توقعنـاه، بل قد تفوق املـرأة يف كثري 
مـن املراحـل َكثرياً مـن الرجـال يف عطائهن 
وانشـدادهن إىل الله عز وجـل وإخالصهن يف 
عملهـن، وهذا مـا نراه يف واقعنـا بفضل من 
اللـه وبفضـل الثقافة التـي يحملنها، ثقافة 
القرآن الكريم وهـدى الله التي تدفع للعطاء 
والعمل أكثر من األخذ وانتظار ما سـيأتي به 
اآلخـرون، ونحمـد الله عز وجل عـىل واقعنا 

الذي نعيشه. 
 

• كلمة أخرية لكم دكتور حمود يف نهاية حوارنا؟
- الشـكر لكم عـىل إتاحة هـذه الفرصة، 
إىل  والبنـات  واألُمهـات  األخـوات  وأدعـو 
االسـتمرار يف هذا العطـاء والتّعّلـم والتعليم 
والعمل والرتكيز عىل الوظائف واملهّمات التي 
لهن اللـه لذلك،  يجـب أن يقمن بها فيمـا أهَّ
وأال يسـتمعن إىل أُولئك الذين يحاولون فرض 
نمـاذج يجعلونهن قـدوات لهـن، أن يقتفني 
ويقتديـن بالنموذج األكمـل املتمثل بالزهراء 
وعلمهـا  شـجاعتها  يف  السـالم-  -عليهـا 
وجهادهـا وعطائهـا، ويف قـوة موقفهـا يف 
الحق، وأن يتَحّركـن حولها، وذكرى ميالدها 

مناسبة للعودة إليها. 

  ق غمضظ طعاجعئ أعض 
الضااب إق بظمعذج الجعراء 
سطغعا السقم وق غمضظ أن 

غضعن دور الرجض طآبرًا إق إَذا 
ضاظئ المرأة خطفه

  دور المرأة صث غفعق 
الرجض شغ طراتض ضبغرة وظرى 
ا طظ الظساء  ظماذج رائسئ ِجـثًّ

واجعئ السثوان بروتغئ 
وّبابئ وسزغمئ

  ترغئ المرأة لثى الشرب 
«باب طثطعع» وظزرته لعا 
طادغئ خطغرة ضسطسئ تئاع 

وتحارى ووجغطئ لطماسئ 
واقجاصطاب والعثم

  غاتثث الشرب سظ تصعق 
المرأة الةظسغئ بغظما غترطعن 

المرأة الغمظغئ طظ تصعا 
العجعدي شغ السغح

  المرأة جعطئ الفساد 
واإلشساد بعا سظثطا تضعن 

غغر واسغئ وبسغثة سظ العثى 
اإللعغ

  أطرغضا تاتثث سظ تصعق 
المرأة وعط غسصطعن 

طظجلعا سطى رأجعا 
بسثواظعط

  تصعق المرأة لثى الشرب 
لغج له طخثاصغئ العاصع

  طتاولئ تحعغه افترار 
شغ الئطث تأتغ ضمظ التمقت 

الثسائغئ لطسثو

لديهـم   
صينيون 

ـق 
ه 

َو 
ـالم 

عيل من 
م

ونموذجها
ونحـن
هل
م

هـذ
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المئادرات المةامسغئ العجه اآلخر لطةعاد
د. حسفض سطغ سمغر 

قـال تعاىل: (يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا َال تُِحلُّوا َشـَعاِئَر الله َوَال 
نْيَ اْلبَيَْت اْلَحَراَم  ـْهَر اْلَحَراَم َوَال اْلَهْدَي َوَال اْلَقَالِئَد َوَال آمِّ الشَّ
يَبْتَُغـوَن َفْضًال ِمْن َربِِّهْم َوِرْضَوانًـا َوإذَا َحَلْلتُْم َفاْصَطاُدوا 
َوَال يَْجِرَمنَُّكْم َشـنَآَُن َقْوٍم أَْن َصدُّوُكْم َعن اْلَمْسـِجِد اْلَحَراِم 
أَْن تَْعتَـُدوا َوتََعاَونُوا َعَىل اْلِربِّ َوالتَّْقَوى َوَال تََعاَونُوا َعَىل اْإلِثِْم 
َواْلُعْدَواِن َواتَُّقوا الله إِنَّ الله َشِديُد اْلِعَقاب) األوامر اإللهية 
رصيحة يف رضورة التعاون والتكاتف بني املسلمني للعمل 
ـــة وتأتـي التوجيهات من الله سـبحانه  بمـا يخدم األُمَّ
وتعـاىل لتؤّكــد بأن التعـاون هو جزء مـن الدين كما هو 
الجهاد يف سـبيل الله فقال تعـاىل: (انِْفُروا ِخَفاًفـا َوِثَقاًال 

َوَجاِهـُدوا ِبأموالُكْم َوأنفسـُكْم ِيف َسـِبيِل الله ذَِلُكـْم َخرْيٌ َلُكـْم إِْن ُكنْتُْم 
تَْعَلـُموَن) وألن التعاون هو جهاد بما يقدمه املسلم من ماله وما يقدمه 
مـن جهٍد يف سـبيل تقديـم خدمٍة ملجتمعـه وأمته ورفـع املعاناة عنهم 
ـة عزتها ويقوي شـأنها ومـا يهدف إليه الجهاد  فهـو بذلك يحفظ لألُمَّ
إال تعزيـز قوة الدين املتمثل بقوة املسـلمني وعزتهم فاملجاهدين يف ُكـّل 
مياديـن الجهاد هم خدام للدين وحماة للمسـلمني يبتغون رضوان الله 
بتنفيـذ أوامره سـبحانه وتعاىل، فـكل مبادر يف أي عمـٍل جماعي يخدم 

املسلمني هو يف معركة تنعكس نتائجها القوية عىل املستوى االقتصادي 
ــة قويـة يف اقتصادها نتيجة  ـة فتكون األُمَّ واالجتماعـي واألمني لألُمَّ
التعـاون القائم بني أفراد املجتمع املسـلم وتتعزز بقوتها 
ُكــّل الجبهات األُخرى فاملبـادرات والتعاون يعد جبهة ال 
تقـل أهميّة عن الجبهة العسـكرية وهي الـرادف القوي 
لجبهة القتال وكل من حشد للعمل التعاوني مثله مثل من 
يحشد للعمل الجهادي يف معارك الرشف؛ ألَنَّ الهدف واحد 
والغايـة موحدة هـي تنفيذ التوجيهـات اإللهية للوصول 
ـة وهو  إىل الهـدف الذي يرتضيه الله سـبحانه وتعاىل لألُمَّ
ــة الذي بـدوره يخـدم الدين  تحقيـق عـزة وكرامة لألُمَّ

ويحمي عرين املسلمني. 
إن اتباع وتنفيذ أوامر الله سـبحانه وتعاىل ال يقترص يف 
أداء طقوسنا الدينية املعروفة، بل إن الدين ومفاعيله تتمثل 
إىل جانـب تلك العبادات يف تجسـيد أوامر الله يف شـقها العميل الجهادي 
كونه جـزًءا ال يتجزأ من الديـن وهو املرتجم للسـلوك واملحك الحقيقي 
الـذي يتبني من خالله مدى اسـتعداد املسـلم للتضحية باملـال والنفس 
والجهد يف سـبيل خدمة املجتمع املسلم، فكل أوامر الله سبحانه وتعاىل 
تدعونـا وتحثنا عـىل أن نكون أقوياء أعزاء وهذا ال يحـدث إالَّ إذَا تعاونَّا 

وتكاتفنا يف ُكـّل جبهاتنا العسكرية واالقتصادية والخدمية.

والسقُم خااموالسقُم خاام

حااَن طا بغظ اطرأة واطرأة!حااَن طا بغظ اطرأة واطرأة!

شعث حاضر أبع رأس
 

لن تأمن مصالح دول العدوان 

يف املنطقـة دون مراعاة واحرتام 

وسـيادته،  اليمـن  مصالـح 

قبـل  السـيايس  واشـرتاط 

اإلنسـاني يف ترصيحات املندوب 

األمـن،  مجلـس  يف  األمريكـي 

تكمـن فيـه عرقـالت واضحـة 

اإليجابيـة،  التفاهمـات  ملسـار 

بغيـة توريط النظام السـعودّي 
يف مغبـة االسـتخفاف بمعانـاة 
وعواقـب  اليمنـي،  الشـعب 
اسـتمرار العبث بمقدرات اليمن 
وثرواتـه، وأكرب من ذلك عقدة يف 
املنشار، لهجة العداء يف ترصيح 
يف  املنشـار،  مملكـة  منـدوب 
مجلس األمـن، لهجة ناتجة عن 
احتمالـني اثنـني ال ثالـث لهما، 
وهـي أن املنـدوب السـعودّي يف 
مجلـس األمـن معـزول تمامـاً 

عـن الواقـع، وليـس لديـه أيـة 
عن  ومحدثة  كافيـة  معلومـات 
عاصمة بالده، أَو أن الفشـل قد 
وصـل ببالده إىل َحـــّد االكتفاء 
بالوقـت،  واملراوغـة  باملنـاورة، 
رغم ضيق الوقت أمامها وضيق 
الخيارات أمام معسكرها، وهي 
ونمو  الطاقة،  بأمن  املهجوسـة 

االقتصاد. 
سـوف  الحالتـني:  كلتـا  ويف 
يظل تعاطي صنعاء مع السـالم 

تعـاٍط إيجابي، يف حـال تعاطت 
معها دول العدوان بكل إيجابية، 
واإليجابيـة هنـا تعنـي مغادرة 
مربع األقـوال إىل األفعال، ما لم 
َفـإنَّ اليمن بعـون الله وتأييده، 
قادر عىل قلب الطاولة، ونسـف 
العدوان،  لـدول  األولويات  ُكــّل 
إىل  بكلهـا  املنطقـة  وتحويـل 
سـاحة خصبة لنشـوب معركة 
ضارية ال تبقي وال تذر، الخارس 
الوحيـد فيهـا، هـو الالعب عىل 

الوقت، والبائع للكالم، أما اليمن 
لم يعد لديه ما يخرسه أكثر مما 
قد خـرس، ولـن تسـتطيع دول 
تأمـن  أن  املنطقـة  يف  العـدوان 
مصالحهـا دون مراعاة واحرتام 
مصالـح اليمـن واليمنيني، وإىل 
ذلك الحني سـوف تبقى مطالب 
املرشوعـة  اليمنـي،  شـعبنا 
واملحقـة، أولوية ملحـة، وبوابة 
عبور وحيـدة وإجبارية ملن أراد 

السالم، والسالم ختام. 

أطئ المطك صعارة
 

اختالف شاسـع وتباين كبري وفـارٌق يُلقي 
بُمجمـل احتماالت التشـابه بـني من؟ بني من 
ألقـت عليهـا الحضـارة ثقلهـا، وجردتها من 
أنوثتهـا، وأفقدتها رقتها وأزالت عنها حيائها، 
ورمتها يف وحل االختالط ومستنقع املسؤولية 
الزائفة، وألزمتها بثقل العالة بل وجعلت منها 
بضاعة تتنقـل بني األيـادي وجرعتها أصناف 
العذاب املحـىل بنكهة الحضارة املعارصة وبني 
تلـك التـي حماها دينهـا بآيات تُتـىل وقوانني 
محكمـة وحـرم عليهـا مـا يمكـن أن يخـل 
بطهارتها أَو أن تكن ضمن إطار اللعبة بني يدّي 
الرجال وحمى لها كرامتها وعفتها وطهارتها 
بل وألـزم الرجل بإعالتها وحمايتها وجعل لها 
رشعـاً محارم لكي ال يفسـد عليهـا االختالط 
زكائهـا، فجعلهـا أمـرية مكرمـة محفوظـة 
مصانـة، وجوهـرة مكنونة يف بيـت عائلها ال 
تخـرج منـه إال بـرداء يحفظها ضمـن حركة 
الحيـاة التي أمرها الله بها مغطاة محتشـمة 
وأخالقيـات  بقوانـني  محكومـة  وتعامالتهـا 
دينهـا، فأصبحـت محمية مـن أن تتخاطفها 
األبصـار أَو أن تحيطهـا دوائر الغواية فتقع يف 

مستنقع الفوىض والرذيلة. 
نعم، شـتان ما بني هـذه وتلك نقولها بملء 
الفـاه! وما بني اليـوم العاملي للمرأة املسـلمة 
واليوم العاملـي للمرأة املتجـردة التي تحكمها 
النظرة املعارصة، شـتان ما بني من استبيحت 
حرماتهـا تحـت وطـأة املسـميات والعناوين 
وبني تلك التي كانت قدوتها هي معيار عيشها 
وحركتهـا وتعامالتها وأية ُقدوة هي أنها ابنت 

ـة من اسماها أم أبيها..  قائد عظيم ورسول أُمَّ
وحـدث أن اغتيلـت املـرأة املعارصة بسـهم 
الحضـارة فجعلوا منها دميـة يحركونها وفق 
رغباتهم وشهواتهم فجعلوا بذلك مجتمعاتهم 
والتجـاوزات  األخالقيـة  باالنحرافـات  تعـج 
الـال قيمية وإنمـا كانـت املرأة هـي الضحية 
األكثـر انتهـاكاً، وحينها لـم يُراد لذلـك الوباء 
أن يكـون محصـوراً لـدى مجتمعاتهـم فقط 
فسـوقوه إىل املجتمعـات اإلسـالمية بمختلف 
األسـاليب والطرق ولعل أهمها وسائل اإلعالم 
يف حربهـم الناعمـة ومـن خاللهـا وكعنـرص 
مهـم من عنـارص تلك الحرب أن رمزوا نسـاء 
ومنسـلخات  واألخـالق  القيـم  مـن  خاليـات 
عن الحيـاء كُقـدوة بحيث تسـمح بمزيد من 
الضيـاع ملن تتخذهـا ُقدوة ووافر مـن الهالك 
لتلـك املجتمعـات، وال يخفـى أن حّققـت تلك 
الحرب مجمـل أهدافها ذلك حدث حني ُوِجهت 
الحرب الناعمة سـهامها عىل أفئدة خالية من 
اإليمـان مفرغة مـن ما قد يحصنهـا من مثل 
تلك الخطورة املدّمــرة، فنجد األمثال املتعددة 
عىل ذلك ضمـن املجتمعـات العربية من صور 
االنحـالل وفقدان للتـوازن األخالقـي والوازع 
الديني، مع ذلك هناك مجتمعات عربية أبت إال 
أن تكون النموذج األرقى يف الحفاظ عىل دينها 
وقدواتهـا وأن تمثلهـم يف واقـع حياتها، لكن 
األعداء ُمستمّرون وال زالوا يف حركة دؤوب عن 
األسـاليب التي قـد تحّقق لهـم هدفهم يف تلك 
املجتمعـات املحافظة وهذا مـا يجب أن نحذر 

منه!... 
شـتان ما بني امرأة غربية تعيش مأسـاتها 
وواقـع مظلـم يحيطهـا، مـع تفـكك أرسي 
وضيـاع كيانهـا بأكمله ووسـائل إعالم توهم 

النـاس بأنها تعيش يف سـعادة وحرية مطلقة 
ونسـاء عربيات قلدنها فأصبحن يف مسـتنقع 
مؤلـم وحيـاة مليئة بـاآلالم والحـزن والقهر 
والضيـاع، حيُث إنهـن ُكـّل يوم يفقدن شـيئاً 
مـن شـخصيتهن وكينونتهـن التـي ال تصلح 
حياتهن إال بها ويفقدن مع ذلك األمن واألمان 
واالسـتقرار، وبني امـرأة اتخذت مـن الزهراء 
ُقـدوة لهـا ومثلتهـا يف مسـؤوليتها وطهرها 
وعفافها وهي بذلك تعيـش كجوهرة مصونة 
ويف ظـل حركتهـا العامـة يف الحيـاة تتَحـّرك 
وفق تعاليـم دينها، وافر مـن الحب واالحرتام 
والهـدوء النفيس واالسـتقرار العاطفي ينالها 
ضمـن نطـاق أرستهـا والتقدير العـام ضمن 
مجتمعها، ومن هنا لكل امرأة قد أُصيبت بداء 
الحرب الناعمة ونالتها بحر سهامها وأوقعتها 
يف مستنقع من البؤس أن تقارن نفسها بواقع 
آخـر يضمن لها الحياة الطيبـة الكريمة وعىل 
نسـاء املسلمني أن يعني أن السـعادة تكمن يف 
تمثل الُقـدوة الصحيحـة التي أنشـأت أجياالً 
متعاقبـة مـن العظمـاء ومثلـت املـرأة التـي 
تجسـدت فيها الحكمـة والطهر واملسـؤولية 
والرؤية العميقة نحو بنـاء مجتمعها وأمتها، 
َوهنا نحن ال ندعو املسـلمات إىل التزام الُقدوة 
ببنـت خري خلق الله وأعظم امرأة مثلت جميع 
جوانـب املسـؤولية وحفـر التاريخ سـماتها 
وقيمهـا بل إننا أَيْـضاً ندعو النسـاء الغربيات 
ألن يحتذين بُقدوة النساء عّلهن يجدن أنفسن! 
َفـإنَّ ذلك هو املخـرج لهن مما وقعّن فيه من 
ظلم وبؤس وضياع، ولتبحث ُكـّل امرأة جهلت 
فاطمة عـن فاطمة الزهراء -عليها السـالم- 
فهناك متنفس إىل ُقدوة عظيمة وحياة تملؤها 

السعادة الحقيقة والرضا املطلق.. 

ُعــِعغَّاظا غماظغئ
 

جرغح الترب/ رشغص زرسان
 

حسـينية وهمتنـا  يمانيـة  ُهــِويَّتنـا 

مع آل البيت والقرآن نميض ما يجينا الهون 

النيـة نخلـص  وللـه  يمانيـة  ُهــِويَّتنـا 

والعـون  املـدد  واللـه  امليـدان  إىل  تسـابقنا 

مضنيـة  العـز  ودرب  يمانيـة  ُهــِويَّتنـا 

ونرص الله باإليمـان لجنود الهدى مضمون

*** 

نجاهـد يف سـبيل اللـه بـاألرواح واألفـواه 

مـدى األيّـام واألزمان نسـلك درب دين الله 

بصـف الحيدرة وابنيه نشـيد للهـدى مبناه 

وبالحكمـة وباإليمان شـعب العـز ما أقواه 

يموت املعتدي وأهواه بعيـد أنه يصل منواه

مـأواه  يف  املـوت  إال  والعـدوان  للـرش  ومـا 

*** 

بدرب أعالمنا األطهار نرسي ندعس األخطار 

وبالهمـة وبـاإلرصار رصنا للهـدى أنصاره 

مع الله نكمل املشـوار ندك الكفر يف األوكار 

وأمـا صاحـب األعـذار لـن تنجيـه أعـذاره 

واإليثـار  واإلحسـان  املعيـار  لنـا  تولينـا 

مـع قايد علـم مغوار نسـري بضـوء أنواره 
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طفاوضاُت تطعل لطمطش اإلظساظغ أم تثثغُر 
غدإ الحسإ الغمظغ؟ 

طساصئض المفاوضات بغظ ططالإ الحسإ الغمظغ وأعثاف المحروع الشربغطساصئض المفاوضات بغظ ططالإ الحسإ الغمظغ وأعثاف المحروع الشربغ
طظغر الحاطغ

 

يتمنـى اليمنيـون قيـادة وشـعباً ويأملـون أن 

تفـَيض املفاوضـات الجاريـة برعايـة عمانية بني 

وفدنـا الوطني ووفـد دول العـدوان والجارية منذ 

شـهور عدة إىل اتّفاق عـىل ُهــدنة حقيقية عادلة 

تخفف مـن معاناة أبناء الشـعب وتشـكل قاعدة 

وأََساسـاً قويـاً ملفاوضـات جـادة إلحالل السـالم 

بعد نتائج املباحثات  بالجزيرة العربية، ُخُصوصـاً 

األخـرية التي تم التوصل إليها بني الطرفني برعاية 

سـلطنة عمـان ووصفهـا رئيـس وفدنـا الوطني 

بالجـادة واإليجابيـة، إال أن ُكـّل املسـتجدات التي 

يمارسـها تحالف العدوان عىل أرض الواقع اليمني 

وكذلك عدم التوصل إىل اتّفاق جدي لتمديد الُهــدنة 

خـالل أكثر من 3 أشـهر يؤّكـد أنه لـن يتحّقق أي 

تقـدم يف هذا املسـار رغـم الجهـود الكبـرية التي 

يبذلها األشـقاء يف سـلطنة عمان، وهذه الحقيقة 

ًدا ويعلم بها الكثري من رشفاء  تدركها قيادتنا جيـِّ

اليمـن ليسـت ناتجة عن ظن تشـاؤمي إطالقاً بل 

إن قيادتنـا الحكيمة الطـرف الوحيد األكثر حرصاً 

وتفاؤالً أن تتكلل جهود وفدنا الوطني والوسـاطة 

العمانيـة بالنجاح، لكنها تسـتند يف واقعيتها عىل 

أسـباب كثـرية قويـة وعىل عوامـل دوليـة عديدة 

مفروضة عىل النظام السـعودّي وال يسـتطيع أن 

يركنها جانباً أَو يتحاشـاها ويميض يف مفاوضات 

جـادة وصادقة، ولو كان بإْمَكانه ذلك لتم التوصل 

إىل اتّفاق يف ظرف جلسة مباحثات واحدة أَو اثنتني 

ة له يف  ويرجـع ذلك لعدم وجود أيـة مصلحة َخاصَّ

العـدوان علينا وهو ُمَجــّرد أداة لتنفيذه وال يملك 

أقـل قرار فيه فهو خادم للنظام الصهيوأمريكي ال 

أكثـر والدليل عىل ذلك أن وفده رصح مراراً وتكراراً 

خالل مباحثاته مع وفدنا الوطني برشطه الرئييس 

واملتمثل بعـدم االعتداء عىل اململكة مسـتقبالً من 

اليمـن ورضورة وجود ضمانـات بهذا الخصوص، 

وهـذا السـبب ُمَجــّرد ذريعة واهيـة يتحجج بها 

ليثبـت والءه وطاعتـه العمياء ألسـياده يف النظام 

وفائه  بـه  ويؤّكـد  الصهيوأمريكـي 

يف  مرشوعهـم  لتحقيـق  وجديتـه 

الجزيـرة العربية، وهو يعلم جيًِّدا أن 

تحّقق هذا الرشط بيده وحده وليس 

بيد غـريه من خالل وفائـه والتزامه 

برشوط أي اتّفـاق يتم التوافق عليه 

مع قيادتنا يقوم عىل أََساس التعامل 

وعـدم  املتبـادل  واالحـرتام  النـدي 

التدخـل يف شـؤوننا الداخليـة هـذا 

من جهة ومـن أُخرى هـو يعلم علم 

اليقني أن قيادتنا يسـتحيل أن تنكث عهداً تعهدت 

بـه ألي طـرف إال أن نكـث ذلـك الطـرف بالعهـد 

املربم بينهما مسـبًقا، ومن جهـة ثالثة يدرك جيًِّدا 

أن قيادتنـا الحكيمـة ممثلة بالسـيد قائـد الثورة 

-يحفظه الله ويرعاه- لم يطرح حتى اآلن رشوطاً 

حقيقيـة لتمديد الُهــدنة بل عرض اسـتحقاقات 

إنسـانية فقـط تمثلت يف فتـح املنافذ اإلنسـانية 

ورصف املرتبـات ووقف الحصار االقتصادي وهذه 

اسـتحقاقات مرشوعة ألي شـعب يخـوض حرباً 

مـع أطراف خارجية أقرها القانـون الدويل واعترب 

منعهـا عنه جرائم حرب، والـكل يعرف ذلك، ولعل 

هـذا أكـرب دليل عـىل حـرص قيادتنا عـىل إحالل 

السـالم ولذلك هي اليوم تُرص عـىل رضورة فصل 

امللف اإلنسـاني عن امللف العسـكري كخطوة أوىل 

إلثبـات حسـن النية وتهيئـة الطاولـة للدخول يف 

دول  وافقـت  َوإذَا  وجديـة  حقيقيـة  مفاوضـات 

العدوان عىل ذلك حينها سـيثبتون حسن نواياهم 

إال أنهم لن يوافقوا. 

وقد يقول قائل إذَا كان األمر كذلك فلماذا توافق 

قيادتكـم عىل الدخـول يف مباحثات لـن تفيض إىل 

نتيجة وتضيعون الوقت سـدًى مـا دمتم تعلمون 

ذلـك؟ والجواب عـىل هذا القـول يتمثل؛ بَسـبِبني 

األول هـو أن قيادتنـا تتعامل مـع تحالف العدوان 

من منطلق قرآنـي عمالً بقوله تعاىل: (َوإِن َجنَُحوا 

ـْلِم َفاْجنَْح َلَهـا َوتََوكَّْل َعَىل اللَِّه) وأما السـبب  ِللسَّ

الثاني فهو لتثبـت للعالم أنها جادة 

يف وقـف العدوان عـىل اليمـن وأنها 

تسـعى إلحـالل السـالم كواحد من 

أهم أهدافها ولذلك سـتميض يف هذا 

املسـار إلكمـال الحّجــة عـىل دول 

العـدوان أمام الله وأمـام العالم، أما 

عن العوامـل التي تؤّكـد بأنه لن يتم 

التوصـل إىل اتّفـاق عـادل عـرب هذه 

للجميع  واضحـة  فهي  املفاوضـات 

نذكر منها عىل سبيل املثال ما ييل:

-أن العـدوان عـىل اليمـن هـو عـدوان أمريكي 

صهيونـي بريطانـي منـذ وهلتـه األوىل؛ ِمن أجل 

تحقيق مصالحهم التوسـعية ومرشوعهم الخبيث 

أيـة  اإلمـارات  أَو  للسـعوديّة  وليـس  باملنطقـة 

مصلحـة يف العـدوان عـىل اليمن بـل بالعكس هو 

ضد مصالحهم ومصالح شعوبهم جملة وتفصيالً 

وهما ُمَجـّرد أدوات ال قرار لهما يف وقف العدوان

قواتهـم  إدَخـال  يف  العـدوان  دول  -اسـتمرار 

َواستحداث القواعد العسـكرية وتنفيذ اإلنشاءات 

يف الجـزر والشـواطئ ويف املحافظـات املحتّلة يدل 

عـىل أن هدفهم املسـتقبيل هو البقـاء وهذا هدف 

جوهري يف عدوانهم بعد فشلهم يف تحقيق أهدافهم 

عسـكريٍّا وسياسيٍّا عرب تمرير مؤامرات األقلمة أو 

تقسيم اليمن وتقزيمه خالل أكثر من عقد. 

-عدم موافقة دول العدوان عىل تمكني الشـعب 

اليمنـي مـن اسـتحقاقاته اإلنسـانية وقيامهـم 

ِبوصِفها باملستحيلة تارة وباملتطرفة تارة أُخرى. 

-استمرار مماطلتهم يف فصل امللفات اإلنسانية 

عن امللف العسـكري يعكس رفضهم لتحقيق ذلك؛ 

ألَنَّ هـذا األمر ال يحتـاج إىل وقت وال إىل جهد وال إىل 

دراسـة وتحليل فال يحتاج سـوى نيـة صادقة ما 

يعنـي أن هدفهم من مرسحية املفاوضات الهزيلة 

هو املزيد من الوقت لرتتيب أوراقهم ليس إال.

-وألَنَّ قيـام دولـة يمنية قوية تحمـل مرشوعاً 

قرآنياً ليس يف مصلحة العدّو الصهيوني واألمريكي 

ا ملرشوعهم  والغربـي بـل هـو تهديد خطـري ِجــدٍّ

الغربي يف املنطقة وهو ما يعلمونه جيًِّدا ويحسبون 

حسـابه أن اليمـن املوحـد القـوي واملسـتقر لـن 

يحول دون تحقيق أطماعهم التوسـعية فحسـب 

بل سـتكون تلك الدولة إن ظهـرت من أهم عوامل 

زوال تواجدهم يف املنطقة كلها وستفشـل مرشوع 

التطبيـع وتعيـد دول املنطقة إىل مربـع املناهضة 

للمـرشوع الصهيوني، يف حني أن قيـام تلك الدولة 

السـعودّي  مصلحـة  يف  يصـب  القويـة  اليمنيـة 

واإلماراتي وكل دول الجزيرة واملنطقة بشـكل عام 

وأهم عامل من عوامل اسـتقرارها وإحالل السالم 

فيها. 

تلـك هي بعـض مـن العوامل التي ال يسـتطيع 

العـدّو السـعودّي أن يزيحهـا عـن كاهلـه ليدخل 

يف مفاوضـات حقيقيـة وجادة ولذلـك فأنا أعتقد 

أن العدّو السـعودّي لن يوّقع عـىل النتائج التي تم 

التوافـق عليها بـني الطرفني برعايـة ُعمانية؛ ألَنَّ 

أمريكا سـتوّجـه بذلك بمربرات تافهة وهذا يعني 

أن الحرب سـتعود حتمـاً وبكل تأكيد وستسـتعر 

نريانها وتتوسـع سـاحاتها لتشـمل الـرب والبحار 

وسـتفرض قواعد مواجهـة ومعادالت عسـكرية 

جديدتـني وستسـتخدم فيهـا أوراق خطرية ليس 

عـىل مسـتوى املنطقـة بـل عـىل مسـتوى العالم 

ولن تسـتطيع دول العدوان التحكـم يف مجرياتها 

وسـاحاتها؛ ألَنَّ مجرياتها وسـاحاتها سـيفرضه 

نطـاق الرصاع الذي ربما يتجـاوز اليمن والجزيرة 

العربيـة وهذا مـا ترتب له قيادتنـا الحكيمة وتعد 

عدته، حينها لن يفاوض املعتدي بل سريكع مجرباً 

رغم أنفـه وما ذلك اليوم ببعيد وال وقوعه عىل الله 

بعزيز.

فانتظروا إنا منتظرون.

سئثاهللا تجام طتمث ظاخر 

بعد خروج مليوني للشـعب اليمني يف جميع السـاحات 
واملياديـن يف املحافظـات اليمنيـة أصـاب قـوى العـدوان 
السـعودّي األمريكـي واإلماراتـي الصهيوني بنوبـة قلبية 
تامة وشلل كيل عندما شاهدوا هذا الخروج الكبري الشعبي 
املليوني، قطـع آمالهم وأفشـل أوراق مخّططاتهم األخرية 
التـي كان يحلـم بهـا قـوى العـدوان السـعودّي األمريكي 
واإلماراتـي الصهيونـي لتعويضهـم عن هزيمه وخسـارة 
الحرب العسـكرية عىل الشـعب اليمني خالل ثمانية أعوام 

من العدوان والحصار عىل الشعب اليمني. 
فالشعب اليمني اليوم بصربه وصموده يف املراحل األخرية 

لهـذا العدوان وهـذا بفضل الله وبفضل جهود القوات املسـلحة اليمنية 
من الجيش واللجان الشـعبيّة الذي حّقـق قفزات وانتصارات كبرية من 
الثبـات والصمـود والتصنيع الحربي بسـالح نوعـي رادع، فهزمت تلك 
الجيوش والجماعات التكفريية والداعشـية التـي جمعها قوى العدوان 
السعودّي األمريكي واإلماراتي الصهيوني من أنحاء العالم؛ ِمن أجل قتل 
الشعب اليمني واحتالل والسيطرة عىل ثروات الشعب اليمني ولكن قوة 

الله فوق ُكـّل يشء، هو الله. 
ولكن هناك خيارات أمام الشعب اليمني إذَا لم يسّلموا الرواتب لجميع 
موظفـي الدولة وفـك الحصـار الجوي والبحـري والربي عىل الشـعب 
اليمني التي تعتربه اليوم القيادة خطاً أحمَر، َفـإنَّ الشعب اليمني ليس 
لـه أي خيـار دون الدخول يف معارك جديدة ومراحـل جديدة من الحرب 

والتصعيـد العسـكري للقوات املسـلحة اليمنيـة من الجيـش واللجان 
الشعبيّة حتى تطهري كافة املحافظات املحتّلة وستكون هذا الحرب هي 
األخرية للشـعب اليمني ونهاية اقتصاد دويالت العدوان 

السعودّي األمريكي واإلماراتي الصهيوني األبدية. 
فبعـد الهزيمة العسـكرية لقـوى العدوان السـابقة 
اسـتخدموا الورقـة األخـرية االقتصاديـة التـي كانـوا 
يحاولون بأن يضغطوا عىل الشـعب اليمني لرتكيعه عرب 
ورقـة التجويع وورقة الحصار وعـرب ورقة منع وقطع 
رواتـب موظفـي الدولـة ولكن خـروج الشـعب اليمني 
املليونـي الكبري بعد ثمانية أعـوام من العدوان والحصار 
أرعب قـوى العدوان وجعلهـم يف نوبة قلبية وشـلل تام 
مما أفشـل جميـع مخّططات قـوى العـدوان يف الحرب 
العسـكرية واإلعالميـة واالقتصاديـة وهذا ممـا جعلهم 
بالدفـع بوفـود عمانيـة إىل العاصمة اليمنيـة صنعاء؛ ِمـن أجل تخدير 

وتهدئة غضب تصعيد الشعب اليمني.
فهـل زيـارة الوفـد العماني األخـرية إىل العاصمة صنعـاء هي جادة 
للحلـول؛ ِمـن أجـل أن تحافظ عـىل اقتصاد قـوى العدوان السـعودّي 
األمريكي واإلماراتي الصهيوني أم تخدير موضعي لتهدئة غضب الشعب 
اليمنـي أَو الدخـول إىل املرحلة الجديـدة من التصعيد للقوات املسـلحة 
اليمنية من الجيش واللجان الشعبيّة لخوض معركته التحريرية األخرية 
حتى تطهري كافة املناطق املحتّلة اليمنية والقضاء عىل ُكـّل منشـآتهم 
االقتصادية والحيوية التي سـتكون نهاية دول قوى العدوان السـعودّي 
األمريكـي واإلماراتـي الصهيونـي ويف هـذا املرحلـة تنتـرص مظلومية 

الشعب والنرص األعظم الكبري قادم للشعب اليمني بإذن الله تعاىل. 

كتابات

عض جاضعن الُعثظئ 
إغةابغئ لخالتظا؟ 

آطظئ طتمث 
نرجو أن تكون قرارات الُهــدنة إيجابية لصالح 
الشـعب اليمني، وتكون هناك اتّفاقـات صادقة ال 

كاذبة كما يفعلون ُكـّل مرة. 
فالشـعب اليمنـي يطالـب بحقوقـِه كاملة من 
دفع املرتبـات واإلفراج عـن األرسى وفك الحصار، 
فالشـعب قـد طالـت معاناته مـن الفقر وسـفك 
الدماء وعدم توفر األدوية؛ بَسـبِب العدوان، فهناك 
مـن ماتوا من عدم توفر العـالج، حتى الُهــدنة لم 
يهنأ بها سـوى املرتِزقة والعدوان يف الرسق والدجل 
يف أرضنـا، وكلما انتهت ُهــدنـة يُجددون ُهــدنة 
أُخـرى وكلها لصالحهم، وهكذا مـا يقوم به هؤالء 
األنجاس ملدة ثمان سنوات ليست قليلة، وهذا البالء 
يـدوس بالدنا ويسـتحل ثرواتنا، وإىل متى سـنظل 
هكذا دون حل؟! من هذه الجلسـات التي يقوم بها 

املمثل األممي يف امللف اإلنساني. 
نرجـو أن يكـون امللف اإلنسـاني ينتهي بسـالم 
لصالحنا هذه املرة وبإيجابية خريية تشـمل العدل 
والسـلم يف بالدنـا املظلـوم، ويخـرج ُكــّل عميـل 
مـن أرضنا، فسـنرى آخر التفاصيـل يف نهاية هذه 
الُهــدنة هل سـتكون إيجابية أم سـلبية؟! فهؤالء 
الخونـة ُكــّل وسـائلهم هي الخـدع واملكـر وقتل 

األبرياء ونهب خريات الشعب اليمني. 
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ما زلنـا يف املوضوعات والنقـاط املهمة 

التي طرقتها محارضة معنى التسـبيح، إذ 

ـِهيُْد الَقاِئُد -ِرْضـَواُن اللِه َعَليِْه-  وّضح الشَّ

الفرَق بني النرص الشـخيص والنرص األكرب 

الـذي يتمثّـُل بنـرص القضية، ولـو كان يف 

سـبيل ذلـك أن يضحـي اإلنَْسـان بماله أَو 

حتى بنفسه. 

ومن هنا تأتي الرتجمُة العمليُة لوعد الله 

بالنرص لعبـاده املؤمنني، فهو وعٌد بالنرص 

يتضمـن صـوراً أُْخـــــَرى غـري النـرص 

الشخيص، وكان من الرضوري التأكيُد عىل 

خطـورة هذه النظـرة الشـخصية للنرص، 

للنـرص  الشـخصية  النظـرة  وجـود  أن  إذ 

كمقياس منحرٍف يؤدي بمسرية الجهاد إىل 

االنحـراف برمتها، وال يمكن أن يوجَد البذل 

للنفـس واملـال إال حني تغيب هـذه النظرة 

الشـخصية للنرص؛ ألَنَّ التَحـّرَك يف سـبيل 

اللـه ال تأتي معه رشوط مسـبقة، والنرص 

الشخيص يعد رشطاً مسبقاً ملن يتأمل. 

بينمـا يف املقابل حني يكـوُن الهدُف هو 

نرص القضية فسيكتسب املرء مناعًة تجاه 

ُكــّل الظـروف الصعبة التي قـد تواجهه، 

كما قال عمار بن يارس وهو يقاتُل يف صف 

اإلمـام عيل بن أبي طالـب يف صفني: «والله 

لـو بلغـوا بنـا سـعفات هجر ما شـككُت 

أننا عـىل الحق وأنهم عـىل الباطل»، يقصد 

أصحاب معاوية بن سفيان من القاسطني، 

ومـن املفرتض أن تكوَن الرؤيُة اليوم أشـدَّ 

وضوحاً إذَا ما تحدثنا عن سـقوط معسكر 

هنا أَو مدينة هناك، فهذا ال يعني أن نُشـكَّ 

فيمـا نحـن عليه مـن الحق، بـل ينبغي أن 

يزيدنا إيَْمـــاناً. 

الظخر اإللعغ:
حني نتحدَُّث عـن النرص اإللهي ال يعني 

ذلك أن نذهَب بحديثنا إىل أفكار من قبيل أن 

ينهـزَم األعداُء بأمر الله كـن فيكون، أَو أن 

تكـون هناك مواجهٌة ال يفلحـون فيها، أَو 

أن يكـون عظماؤنا يف مأمن تام، ُكــلُّ هذا 

غـريُ وارد، فالنـرص اإللهي قـد يأتي ولكن 

مع وجـود التعب والصرب واأللـم واملعاناة، 

وقد يُقتل منا الكثريون يف طريق الشـهادة، 

نَّ  وربما منهـم القادة العظمـاء، {َوَليَنُْرصَ

ُه}، فالبدايـة تكـون من  اللَّـُه َمـْن يَنْـُرصُ

املؤمنـني، يضّحـون، يقدمـون ُكـــّل مـا 

يمكنهـم تقديمـه، ينرصون اللـه، وعندما 

يتحّقق نرصهم لله يتنزل عليهم نرص الله، 

متجـاوزا ُكــّل املقاييس املادية، ولو كانت 

املـؤرشات الظاهرة تجعـل النرص محاال يف 

ظرف ما. 

إنَّ َمن ينتظرون النَرص اإللهي ليحسـم 

املعركـة مـع الباطـل قبـل أن يخوضوهـا 

واهمون، ال يعرفون الله، وال يعون سـننه، 

ال بـد من الصدق مـع الله، حتى نجد صدق 

وعـده لنا واقعا يف الحيـاة، وهذا ما يتطلبه 

التَحــّرُك يف سـبيل الله، «التَحــّرُك يف هذا 

امليدان هو يتطلب مني أن أصل إىل استعداد 

ـِهيُْد  بأن أبـذل نفيس ومايل» كما يقول الشَّ

الَقاِئُد -ِرْضَواُن اللِه َعَليِْه-. 

تظجغــه اهللا تساىل يف ذاتــه وأشساله 
وتحرغساته:

يأتـي تنزيُه الله يف عدة مجاالت، فال يتم 

حتى يسـتكمَل املرء كافة املجاالت الثالثة، 

ومتى نقص واحد منهـا دخل الخلل عليها 

جميعـا، فتنزيـه اللـه يف ذاتـه مـن خالل 

نفـي ُكــّل صفة نقص أَو صفة مشـابهة 

ملخلوقاتـه سـبحانه، فـكل مـا املخلوقات 

ـَماَواِت َواْألَْرِض  عليه يكون الله {َفاِطُر السَّ

َجَعَل َلُكْم ِمْن أَنُْفِسـُكْم أَْزَواًجا َوِمَن اْألَنَْعاِم 

ٌء َوُهَو  أَْزَواًجا يَذَْرُؤُكْم ِفيـِه َليَْس َكِمثِْلِه َيشْ

ـِميُع اْلبَِصـريُ}، فتتالىش ُكـــّل عقائد  السَّ

التشـبيه والتجسـيم والتبعيض والتقسم، 

ويغـدو اللـه خـارج قانـون الحيـاة التي 

نحياها، حـي ال كاألحياء، غني عن املكان، 

ال يحيـط به الزمـان، وال تختلف بالنسـبة 

إليـه مـا هو عندنـا غيب وشـهادة، أَو رس 

وجهر، أَو ماض ومستقبل، هو خالق ُكــّل 

يشء، فال يحكمه مـا خلقه، وال يعرفه من 

يسأل عنه بكيف وأين. 

وتنزيـه الله يف أفعالـه مجال ثان ال يقل 

أهميـة عـن األول، فمتـى اسـتكمل املـرء 

املجـال األول ووعاه تحول إىل املجال الثاني، 

فيعلم املرء أن اللَه ال يظلُم أحداً، وأنه حكيم 

عـدل يف ُكــّل مـا فعل، وال يمكـن أن يأتي 

مـن جانبه رش أبداً، الخطأ والنسـيان منا، 

أما هو فحي قيوم، ال تأخذه سـنة وال نوم، 

يعاملنا برحمته، ويرشـدنا بحكمته، مهما 

ظهـر لنا خـالف ما نقـول هنـا فالصورة 

الحـق  إىل  نهتـدي  أن  يمكـن  وال  ناقصـة، 

بعقولنـا وحدهـا، ولكن نسـتمد مـن الله 

الهدى وهو الهادي، ُكــّل ما طلب من حق 

وعدل ورحمة، لم يكلفنا إال بما نسـتطيع، 

وما ال نسـتطيع وما ال نعلـم لم يكلفنا به، 

غرس يف فطرتنا ما نحتاج إليه ملعرفة الحق 

والخري، وتمييز الباطل والرش. 

ويف األخـري نقـف عنـد املجـال الثالـث، 

فتنزيـه اللـه يف ترشيعاته أمـر الزم، فمن 

ينزه الله يف ذاته وأفعاله كيف له أن يشك يف 

أن ما رشع الله لنا غري مالئم، أَو أن ثمة ما 

هو خري منه، أَو أنه فيه قسوة أَو ظلم، هو 

أعلم بنا منا، {أََليَْس اللَُّه ِبأَْحَكِم اْلَحاِكِمنَي}. 

تأتـي ثمرُة هـذه الجوانـب يف تنزيه الله 

مـن بالثبـات والبصرية، وتمييـز الحق من 

الباطـل، مـن دون تـرك املجـال للمضللني 

وضاللهم، واملدلسني وإغوائهم، وقد رضب 

ـِهيُْد الَقاِئُد -ِرْضـَواُن اللـِه َعَليِْه- مثال  الشَّ

لذلك، حيـث قال: «هو الـذي لعن الظاملني، 

هـل يمكن أن يوجـب عيلّ طاعتهـم؟! ال.. 

فمن يأتـي ليقول: إن الحاكـم الفالني هو 

خليفة املسـلمني يجب طاعته؛ ألَنَّه أصبح 

ويل األمـر فتجـب طاعتـه، فهـو يحدثنـي 

بكلمة: [تجب طاعته] يضفي عىل املسـألة 

امتـداًدا ترشيعيًـا أي أن اللـه أوجـب عـيل 

طاعة هـذا أليس كذلك؟ أي: أن من رشيعة 

اللـه، من ديـن اللـه أن أطيع هـذا.. هذا ال 

يمكـن أبًدا أن يكون مـن دين الله، ال يمكن 

أبـًدا أن يكـون مما يرىض به اللُه ُسـبَْحانَُه 

َوتََعاَىل». 

الاسئغح والتمث:
هناك تالزم بني تسبيح الله والثناء عليه، 

فقد جاء يف القـرآن الكريم {َفَسـبِّْح ِبَحْمِد 

َك}، وجاء التسـبيح مقرونـا بالحمد يف  َربـِّ

ُكــّل األذكار املأثورة، سبحان الله والحمد 

للـه، سـبحان اللـه وبحمـده، فالتسـبيح 

يسـتلزم الحمد والثناء، فالكامل املنزه عن 

النقائـص والعيوب يسـتحق الحمد والثناء 

الدائم، وهذا االرتباط املتالزم ارتباط يجسد 

جانبـا من جوانب الوعي، وهـذا ما وصفه 

ـِهيُْد الَقاِئُد -ِرْضَواُن اللِه َعَليِْه- بقوله:  الشَّ

«التنـزيه املتلبس بالثناء». 

يف ُكـــّل حـاالت الحيـاة ومواقفهـا، يف 

حلوهـا ومرهـا، يف البهجة والحـزن، يظل 

املؤمـن ثابتـا جلـدا صابـرا، ثقتـه بربه ال 

تتغـري وال تتبدل، وأشـار إىل نمـاذج كثرية 

بـني النـاس حـني غابـت هـذه الحالة من 

واقعها باتت تعانـي من حاالت إيَْمـــانية 

كثرية كلها بعضها سـببه سوء الظن بالله، 

وبعضها سببه املن عىل الله، ويجمع ُكــّل 

ِهيُْد الَقاِئُد  ذلك الجهل بالله تعاىل، يقول الشَّ

-ِرْضَواُن اللِه َعَليِْه-: «بعض الناس قد يرى 

نفسـه متى ما توجه توجًها إيَْمـــانيٍّا ثم 

مرض أحد مـن أقاربه، ثم حصـل بََرد عىل 

أموالـه، ثم حصـل كـذا.. وهو يتجـه هذا 

االتّجـاه.. فيحاول أن يتخذ قـراًرا آخر بأنه 

يبطِّل، فيدعو الله فال يرى أنها اسـتجيبت 

دعوته، يرجع ينفـر يف الله»، ويف واقع آخر 

وهو واقع املن عىل الله سبحانه بما نقدمه 

ـِهيُْد الَقاِئُد  مـن صالح األعمال، يقـول الشَّ

-ِرْضَواُن اللـِه َعَليِْه-: « أنت تعيش يف حالة 

تمنن عىل الله ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل عندما ترى 

بأنـك - الحمد لله - أصبحـت تتجه باتّجاه 

الفئـة الفالنيـة، أَو نحـن - الحمـد للـه - 

أصبحنا اآلن اتّجاهنـا متدينني - كما يقال 

- ثم قـد أنت منتظر من بعـد.. وال عاد وال 

ـك، قد أنت منتظر إنك ما عاد  أي يشء يَمسَّ

تلقى أية مصيبة». 

كلتـا الحالتـني يجمعهما الجهـل بالله، 

فمتى غابـت حقيقة التسـبيح غاب الثناء 

للـه، والبديل هـي حاالت سـوء الظن بالله 

والتمنـن عليـه، وكل هذه الحـاالت تعيش 

معنا يف واقـع الحياة، وتسـتعيص يف حلها 

عىل أصحابها وأصحـاب أصحابها، مع أن 

املدخـل إىل عالجهـا ليس بتسـليط الضوء 

عليها، بل بالرتكيز عىل حمد الله وتسبيحه، 

الحمد والتسبيح الواعيني. 

ترجغُت الاسئغح يف التغاة:
الحـاالت  مختلـف  يف  التسـبيح  تكـراُر 

التي نعيشـها، ومختلف األوقات أمٌر مهم، 

يسـاعد عىل ترسـيخ معناه يف نفوسـنا، ال 

سـيما مع الوعي الكامل بمعناه، فمتى ما 

نسينا تذكرنا، ومتى ما غفلنا انتبهنا، والله 

الخبري العليم هو من أمرنا بتكرار التسبيح 

يف الصالة، ويف أوقـات مختلفة، كآناء الليل 

وأطـراف النهـار، وأوقات األسـحار، ولهذا 

التكرار أثره يف النفـس وما تنطوي عليه ال 

شك. 

كمـا أن تلمَس مظاهـُر العظمة اإللهية 

يف كافـة جوانب الحياة، مما يعـّزُز معاني 

التسـبيح يف نفوسـنا، بمـا يلبـي حاجتنا 

املاسة إليه. 

ولـو وجـد الحرص عـىل التسـبيح من 

سـائر النـاس كمـا أراد الله لتبدلـت أمور 

كثـرية يف واقع النـاس، وتغـريت أحوالهم، 

ـِهيُْد الَقاِئُد -ِرْضـَواُن اللِه َعَليِْه-:  يقول الشَّ

«ولـو أن الناس انطلقوا من هـذه القاعدة 

لكانت الدنيا بخري، ولـكان وجه الدنيا عىل 

خـالف ما هو عليه اآلن.. من قاعدة تنـزيه 

الله، لكن أصبح ولألسف بدًال عن أن تمتلئ 

القلوب بمشـاعر تنـزيه الله ملئت القلوب 

بعقائد نسـبت القبائـح والنقص إىل الله يف 

ذاتـه وأفعاله وترشيعاته، مـن أولئك الذين 

يحملون القرآن بني جنوبهم، يف صدورهم، 

من أولئك الذين يقرأون كتاب الله ُسبَْحانَُه 

َوتََعـاَىل فـريون فيه كـم كـرر الحديث عن 

تسبيحه واألمر بتسبيحه، واستنفار ُكــّل 

الخالئـق لتسـبيحه. ملـاذا لـم يجـِد هذا يف 

نفوسهم؟». 

وللدرس بقية. 

صراءة شغ درس طسظى الاسئغح: (2 - 3)
الحعغث الصائث غاتثث سظ الفرَق بني الظخر الحثخغ والظخر افضرب املامّبض بظخر الصدغئ 
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أحيانًا اإلنسـان إذا لم يكـن يعي ما يقول، 
ويعي ما يقرأ، ويعي ما يشاهد، تكون األشياء 
كلهـا تمر عـىل سـمعه وبـرصه، وتنطلق من 
لسـانه، وتمر مـرور الكرام، ال تـرتك أي أثر، 
حاول أن ترسخ يف نفسـك دائًما التنـزيه لله، 
وإذا ملست بأنك ال تزال يف وضعية قد تتعرض 
فيها الرتياب فاعلم بأنك ال تزال مهيئًا لنفسـك 
أن تكون ضحية للضالل يف أي وقت.. فيقولون 
لك: قال رسول الله كذا، وكان السلف الصالح 
كـذا، وقال الصحابي الفالني كـذا، وكان كذا، 
واملفـرس الفالني قـال كـذا..... ويهذفوا عليك 
حتـى تعتقد عقيـدة باطلة هي كفـر بنـزاهة 
الله، كفر بقدسية الله، فتؤمن بها عىل أنها من 

دين الله، أليس هذا هو من الضالل؟
اللـه يريـد منـا أن نتعبـد لـه بقدسـيته، 
بنـزاهتـه، فنأتـي لنتعبده بمـاذا؟ بالنقص، 
نتعبـد لـه بنسـبة الفواحـش إليـه، نتعبد له 
بالسـوء، أليس هذا من الباطـل؟ الباطل الذي 
يعترب باطل مضحك [ورش البلية ما تضحك].

نجد كذلك التسـبيح مماً امر به أولياء الله، 
والرسـول (صلوات الله عليـه وعىل آله) يقول 
الله له: {َوَسـبِّْح ِبَحْمـِد َربَِّك ِحنَي تَُقـوُم َوِمَن 
اللَّيِْل َفَسـبِّْحُه َوإِْدبَاَر النُُّجـوِم} (الطور:48 - 

.(49
وحتى يف حالة الشـدة كمـا حدث لنبي الله 
يونـس وهو يف بطن الحوت ماذا قال؟ {َفنَاَدى 
ِيف الظُّلَُماِت أَْن ال إَِلَه إِالَّ أَنَْت ُسبَْحانََك} (األنبياء: 

مـن اآلية87) ألم يقل سـبحانك؟ أنزهك {إِنِّي 
ُكنُْت ِمَن الظَّاِلِمنَي} (األنبياء: من اآلية87) فأن 
تكـون أنت مؤمن بهـذه القاعدة بشـكٍل واٍع، 
ويف كل الحـاالت؛ ألنهـا قاعـدة إيمانية يف كل 
الظـروف ال يمكن لحظة واحـدة من لحظات 
حياتـك تقول فيهـا: أما هذه ما تنــزه فيها.. 
أما هذه ما تنـزه فيها.. ال يصح إطالًقا. يف كل 
الظـروف يف كل الحـاالت، يف كل الشـدائد، يف 
حالة الشـدة والرخاء، وحالة الرساء والرضاء، 

ال بد أن تكون قاعدة لديك ثابتة.
نبـي اللـه يونس ألم يسـبِّح وهـو يف بطن 
الحوت {ُسبَْحانََك}؟ هذه لها أثرها الكبري، أنك 
دائًما سرتجع إىل نفسك يف كل حدث تواجهه يف 
الحيـاة، وأنت تعمل يف سـبيل الله، وأنت ترى 
نفسـك بأنك تسـري عىل نهج أولياء الله، ال ترد 
اللـوم عىل الله أبًدا، حتى وإن كان من عنده ما 
أصابك فإنما ذلك إما ألنك أنت كنت جديًرا بأن 
صدر منك ما تستوجب به أن يحصل عليك هذا 
اليشء، وإما ألن يف ذلـك مصلحة لك، وحكمة، 
حكمة من الله أن تالقي تلك الشدة، أو تحصل 

عليك تلك املصيبة، ملصلحتك أنت.
مـن يضعـف إيمانهم دائًما يـردون - كما 
نقـول نحـن - امَلْحق، يـردون امَلْحـق يف الله، 
ـل الله مسـؤولية ما حصل، ثـم ينطلق  فيحمِّ
لييسء الظن يف الله {َوإِذْ َزاَغِت اْألَبَْصاُر َوبََلَغِت 
وَن ِباللَّـِه الظُّنُونَـا}  اْلُقلُـوُب اْلَحنَاِجـَر َوتَُظنـُّ
(األحـزاب: من اآلية10) فحصـل عند البعض 

عندما حورص املسـلمون يف املدينة مع الرسول 
(صلوات الله عليه وعىل آله) يف غزوة األحزاب: 
وَن ِباللَِّه الظُّنُونَا} حتى انطلق بعضهم  {َوتَُظنـُّ
يسـخرون من النبي (صلوات اللـه عليه وعىل 
آلـه) وهـم يحفـرون الخنـدق، عندما رضب 
الصخـرة فانقدحت فقال: (الله أكرب إني ألرى 
قصـور فـارس، إنـي ألرى قصـور صنعاء) 
فقالوا: يعدنا بأن يصل ديننا، أو أن تفتح هذه 
املناطـق عىل أيدينا، وها نحـن ال يأمن الواحد 
منا أن يخرج ليبـول. ألم يقولوا هكذا؟ انطلق 

بعض الناس يقول هكذا.
يف [سـورة آل عمران] بعد أحـداث [أحد] 
حصل يف غزوة أحد شـدائد، وحصـل فيها ما 
جعـل البعض يرتبك، ما جعـل البعض ينظر 
ـا أََصابَتُْكْم  أنه ملـاذا أصابنا هذا الـيشء {أََوَلمَّ
ُمِصيبَـٌة َقْد أََصبْتُْم ِمثَْليَْها ُقْلتُْم أَنَّى َهذَا ُقْل ُهَو 
ِمْن ِعنِْد أَنُْفِسـُكْم} (آل عمران: من اآلية165) 
وهم قدهم يريـدوا يتجهوا إىل الله! املحق منه، 
هو السبب، يمكن نَْيس، يمكن..! يعني يف واقع 
الحـال أنت قد تكون تتعامـل مع الله عىل هذا 
النحو، ربما نـيس، ربما لم يف، ربما.. وإن لم 

تنطق أنت بهذه، سوء الظن. 
ففي مسرية العمل، عندما يكون املوقف مع 
الله موقفا ثابتًا... تنـزيهه، نزاهته ال يمكن أن 
يخلف وعده أبًدا. فمتى ما مر الناس بصعوبة 
ما رجعوا إىل أنفسـهم، وإىل واقع الحياة: ربما 
خطأ حصـل من عندنـا ونحن نرتب املسـألة 

عـىل هذا النحو، وربما خطـأ حصل من عندنا 
أنـه ضعفـت ثقتنا باللـه عندما رأينا أنفسـنا 
كثريًا.. كما حصل يف يوم حنني {َويَْوَم ُحننَْيٍ إِذْ 
أَْعَجبَتُْكْم َكثَْرتُُكْم َفَلْم تُْغِن َعنُْكْم َشيْئًا َوَضاَقْت 
َعَليُْكـُم اْألَْرُض ِبَما َرُحبَْت ثُـمَّ َولَّيْتُْم ُمْدِبِريَن} 
(التوبة: من اآلية25)؛ ألنهم رأوا أنفسهم كثريًا 
وكانوا مـا يزالون بعد نشـوة النرص بعد فتح 
مكة فاتجهـوا لقتال هـوازن، وبعـض الُقبُل 
األخـرى، فقـال البعض:[لن نهـزم اليوم من 
قلـة] رأى جموًعـا كثرية، لن نهـزم اليوم من 
قلة. وعندما يكون هذا الشـعور داخل الكثري، 
بدل أن تكون النفوس ممتلئة باللجوء إىل الله، 
واستمداد النرص منه، والتأييد منه، الذي تعرب 
عنه اآلية: {َربَّنَا أَْفِرْغ َعَليْنَا َصْربًا َوثَبِّْت أَْقَداَمنَا 
نَـا َعَىل اْلَقـْوِم اْلَكاِفِريـَن} (البقرة: من  َوانُْرصْ
اآليـة250) لن نهـزم اليوم من قلـة.. فهزموا 
هزيمـة منكـرة. اإليمان عـىل هـذا النحو هو 
الـذي يدفع الناس إىل أن يرجعوا إىل أنفسـهم 
أخطاءهم،  ويكتشـفوا  أخطاءهـم  فيصححوا 
ـنوا من أوضاعهم، ويُْحسنوا خططهم،  ويَُحسِّ
ويُْحسـنوا ترصفاتهم، ويظلون دائًمـا، دائًما 
مرتبطـني بالله مهما بلغت قوتهـم، مهما بلغ 
عددهم، يظل ارتباطهـم بالله قويًا، ارتباطهم 
باللـه وهـم مائة ألـف كارتباطهـم بالله يوم 
كانـوا ثـالث مائة شـخص، أو أقـل.. متى ما 
انفصل الناس عن الله، ورأوا أنفسـهم وكأنهم 
يف حالـة ال يحتاجـون معهـا إىل تأييد من الله 

سيرضبون، سـيرضبون.. [لن نهزم اليوم من 
قلة] هي التي رضبت املسلمني يف حنني.

ويف يوم أحد ما الذي رضبهم؟ هو العصيان 
للرسـول (صلوات الله عليه وعـىل آله)، عندما 
عىص البعض وسـكت الباقون فكأن معصيته 
هـي تعـرب أو أنها تحظـى برضـاء اآلخرين، 
أي لم يسـتنكروا مـا حدث من أولئـك عندما 
تخلفوا عن الحفاظ عىل املوقع الذي أكد عليهم 
الرسول (صلوات الله عليه وعىل آله) أن يظلوا 
فيه وال يربحوا منـه، فحصل أن ُرضبوا رضبة 
شديدة، وهزموا هزيمة منكرة، بعد أن كانوا يف 
ونَُهْم}  بداية املعركة كما قال الله عنهم: {تَُحسُّ
يعني قتـل هكذا، وكأنه قتل بسـهولة ورسيع 
ـونَُهْم ِبِإذِْنِه  {َوَلَقْد َصَدَقُكُم اللَُّه َوْعَدُه إِذْ تَُحسُّ
َحتَّى إِذَا َفِشـْلتُْم َوتَنَاَزْعتُـْم ِيف اْألَْمِر َوَعَصيْتُْم} 
(آل عمـران: من اآلية152) حصـل ما حصل 
فحصلـت هزيمـة، وحصـل قتـىل، وقتل نحو 
سبعني شخًصا. اإليمان.. اإليمان بالله سبحانه 
وتعـاىل الذي يعني يف ما يمثل من التجاء بالله 
يف كل الظروف، ثم إيمان بأهمية االسـتمرارية 
عىل أسـباب النرص هي جزء من اإليمان بالله.. 
وأنـت إذا لم تلتزم فقد يحصـل عليك مصيبة 
ثم تحمل الله املسـؤولية، ثم تيسء ظنك بالله، 
وتكـون أنت يف الواقع الذي جنيت عىل نفسـك 
ا أََصابَتُْكْم ُمِصيبٌَة َقْد أََصبْتُْم  من البدايـة {أََوَلمَّ
ِمثَْليَْها ُقْلتُْم أَنَّى َهذَا ُقْل ُهَو ِمْن ِعنِْد أَنُْفِسـُكْم} 

(آل عمران: من اآلية165). 
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عربي ودولي 

المحعث الفطسطغظغ شغ أجئعع.. المحعث الفطسطغظغ شغ أجئعع.. 
6 حعثاء وسحرات اإلخابات يف (193) سمطغئ تعغض وتشّعل يف الدفئ املتاّطئ 

 : طاابسات
شـهد األسـبوُع الفائـُت، استشـهاَد 
ثالثة مواطنـني بينهم طفل، كما أُصيب 
وطفـالن،  امـرأة  بينهـم  مواطنًـا،   91
عن إصابـة العرشات  وصحفي، فضـالً 
بحـاالت اختنـاق، يف اعتـداءات لقـوات 
االحتـالل يف الضفـة الغربيـة، بما فيها 

القدس الرشقية املحتّلة. 
يف  استشـهد  التفاصيـل:  ويف 
2023/01/14م، املواطـن يزن سـامر 
الجعـربي، 19 عامـاً، متأثـراً بإصابتـه 
بعيـار نـاري يف بطنـه أطلقتـه تجاهه 
قوات االحتالل خالل اقتحامها بلدة كفر 
دان، غـرب جنـني، يف 2023/01/02م، 
ويف حينه قتلت مواطنني وهدمت منزلني 

يف إطار سياسة العقاب الجماعي. 
قـوات  قتلـت  2023/01/15م،  يف 
االحتالل املواطن أحمد حسن كحلة، 45 
عامـاً، بإطالق النار مبارشة تجاهه بدم 
بـارد، يف عملية ترقى إىل إعـدام ميداني 
خارج نطاق القانون، قرب بلدة سـلواد 
رشق رام الله، واحتجزت نجله وأفرجت 

عنه الحًقا. 
الطفل  استشهد  يف 2023/01/16م، 
عمـرو خالـد خمـور، 14 عامـاً، جراء 
إصابتـه بعيار نـاري يف رأسـه، أطلقته 
تجاهه قوات االحتـالل خالل مواجهات 
يف  الدهيشـة،  مخيـم  اقتحـام  رافقـت 
بيت لحم. وقبل انسـحابها اعتقلت تلك 
القـوات مواطنًـا، ومتضامنـة إيطالية، 

رحلتها إىل بالدها يف وقت الحق. 
يف 2023/1/17م، استشـهد مقـاوم 
فلسطيني برصاص قوات االحتالل قرب 
حلحـول يف محافظـة الخليـل بالضفة 
مصـادر  وأوضحـت  املحتّلـة،  الغربيـة 
أن الشـهيد هو حمـدي شـاكر أبو دية 
ضبـاط  أحـد  عامـاً)،   40) الزماعـرة 

الرشطة الفلسطينية. 
استشـهد  2023/1/19م،  ويف 
مواطنان وأُصيب آخرون فجر الخميس 
خـالل  االحتـالل،  قـوات  برصـاص 
اقتحامها مخيـم جنني بالضفة الغربية 

املحتّلة. 
وأعلنـت مصادر طبية يف مستشـفى 
ابـن سـينا عـن استشـهاد جـواد فريد 
حسـني بواقنـة (58 عاًمـا)، واألسـري 
املحـّرر والقيـادي يف كتيبـة جنني أدهم 

محمـد باسـم جباريـن، وكالهمـا من 
مخيم جنني. 

ومنذ بداية العام، أسـفرت اعتداءات 
 17 استشـهاد  عـن  االحتـالل  قـوات 
فلسطينياً، منهم 7 مدنيني، و4 أطفال، 
والبقيـة مـن أفـراد املقاومـة، أحدهم 
فتى، وشـاب قتلـه مسـتوطن بدعوى 
تنفيذه عملية طعـن، وأُصيب العرشات 
يف الضفـة الغربيـة بمـا فيهـا القـدس 

الرشقية املحتّلة. 
 

الةرتى واملخابعن:
جـراء  أُصيبـوا  فقـد  الجرحـى  أمـا 
اسـتخدام مفـرط للقـوة وإطـالق نار 
خالل عمليات اقتحام املدن والبلدات، أَو 
قمع تظاهرات سـلمية نظمها مدنيون 

فلسطينيون عىل النحو اآلتي:
ثالثـة  أُصيـب   ،2023/01/14 يف 
مواطنني، أحدهـم طفل بأعرية معدنية 
مغلفـة باملطـاط، خـالل قمـع قـوات 
االحتالل مسـرية كفر قدوم األسبوعية 

السلمية، شمال قلقيلية. 
قـوات  أصابـت  نفسـه،  اليـوم  ويف 
االحتالل مواطنني اثنني بأعرية نارية يف 
قدميهما، عند اقرتابهما من جدار الضم 

يف قرية حبلة، يف قلقيلية. 
مواطـن  أُصيـب   ،2023/01/17 يف 
وشـقيقته جراء إطـالق نار عشـوائي 
من قوات االحتـالل بعدما قتلت مواطناً 
ادعـت أنـه أطلـق النـار تجاههـا، عىل 

حاجز فجائي عـىل طريق النبي يونس، 
شمال الخليل. 

ويف قطاع غزة، أطلقت قوات االحتالل 
النـار 5 مـرات تجـاه األرايض الزراعية 
(رشًقا وشماالً)، و3 مرات تجاه قوارب 

الصيادين يف عرض البحر (غربًا). 
 

العثُم والاةرغش واملخادرة 
واقجاغطان:

ّرشدت قـواُت االحتالل عائلًة، قواُمها 
9 أفـراد، منهم امـرأة، و7 أطفـال، بعد 
هدمها ثالثة منازل، ودّمـرت 16 منشأة 
مدنيـة، يف الضفـة الغربيـة، بمـا فيها 

القدس الرشقية. فيما ييل التفاصيل:
قـوات  أجـربت   ،2023/1/13 يف 
منزلـه،  هـدم  عـىل  مواطنًـا  االحتـالل 
ومسـاحته 100م2، يف بيـت حنينـا، يف 
القدس الرشقيـة، بحّجــة البناء بدون 
 ،(C) ترخيـص ضمن املنطقـة املصنفة
مـا أَدَّى إىل ترشيـد عائلـة مـن 9 أفراد، 

منهم 7 أطفال. 
قـوات  هدمـت   ،2023/01/15 يف 
االحتالل 16 منشأة صناعية، وتجارية، 
يف قرية حزما، شـمال القدس الرشقية، 
بحّجــة البنـاء بـدون ترخيـص ضمن 

 .(C) املنطقة املصنفة
قـوات  هدمـت   ،2023/1/17 يف 
مـن طابقـني جاهـز  االحتـالل منـزالً 
للسكن، مساحته 200 م2، يف قرية بيت 
صفافـا، يف القـدس الرشقيـة، بحّجـة 

البنـاء بـدون ترخيص ضمـن املنطقة 
 .(C) املصنفة

قـوات  هدمـت   ،2023/01/18 يف 
قيد اإلنشـاء، مسـاحته  االحتالل منزالً 
200م2، وكوخ من الخشـب، وكونتينر 
من الحديد وآخر مـن الصفيح املعزول، 
وجـدار حـول قطعـة أرض مسـاحتها 
500م2، و3 أعمدة من شبكة الكهرباء، 
يف قرية عـرب الرماضني، جنوب الخليل 
بحّجــة البنـاء بـدون ترخيـص ضمن 

 .(C) املنطقة املصنفة
قـوات  رشدت  العـام،  بدايـة  ومنـذ 
االحتالل 17 عائلـة، قوامها 112 أفراد، 
منهم 17 امرأة، و40 طفالً، جراء تدمري 
16 منـزالً، منهـا 5 أجـرب مالكوها عىل 
ا، و2 دّمـرت عـىل خلفية  هدمهـا ذاتيّـٍ
العقـاب الجماعـي. كمـا دّمــرت 20 
منشأة مدنية أُخرى، وجرفت ممتلكات 
أُخرى، وسـلمت العديد مـن اإلخطارات 
بالهدم ووقـف البناء، يف الضفة الغربية 

بما فيها القدس الرشقية. 
 

اساثاءاُت املساعذظني:
نّفذ املستوطنون 3 اعتداءات بحماية 
اعتـداءات  تضمنـت  االحتـالل،  قـوات 
عـىل املواطنني وممتلكاتهـم، يف الضفة 
الغربية بما فيها القدس الرشقية. فيما 

ييل التفاصيل:
يف 2023/01/13، اقتلع مستوطنون 
65 شـجرة زيتون، يف بلـدة كفر الديك، 

غرب سلفيت. 
يف اليـوم نفسـه خـّط مسـتوطنون 
العربيـة  باللغـة  عنرصيـة  شـعارات 
منهـا شـعار ”املـوت للعـرب“، ”املوت 
مبنـى  جـدران  عـىل  للمسـيحيني“ 
البطريركية األرمنية قـرب باب الخليل، 

يف القدس الرشقية. 
مسـتوطنون  نفـذ  يف 2023/1/15، 
أرض  يف  بوابـة  لتثبيـت  بنـاء  أعمـال 
الحمراء، التي اسـتولوا عليها مؤّخراً، يف 

بلدة سلوان، يف القدس الرشقية. 
ومنـذ بداية العام، نفذ املسـتوطنون 
13 اعتـداء بحق مواطنني فلسـطينيني 

وممتلكاتهم. 
 

الاعغض واقساصاقت:
نفـذت قـواُت االحتـالل الصهيونـي 
(193) عمليـة توغـل وتغـول يف الضفة 
الغربيـة، بمـا فيهـا القـدس الرشقية، 
داهمت خاللها منازل سـكنية ومنشآت 
وفتشتها، وأقامت حواجز، أسفرت تلك 
األعمـال عـن اعتقـال (111) مواطنًـا، 
بينهم متضامنـة إيطالية، وامرأة، و18 

طفالً. 
قـوات  نفـذت  العـام،  بدايـة  ومنـذ 
االحتـالل 541 عملية اقتحام، يف الضفة 
الغربيـة، بمـا فيهـا القـدس الرشقية، 
اعتقلـت خاللهـا 291 مواطنًـا، بينهم 
امرأتان، و38 طفالً. ونفذت تلك القوات 
عمليتـي توغل محدودتـني رشق قطاع 

غزة. 
 

التخاُر والصغعد سطى الترضئ:
تواصل فيه قـواُت االحتالل حصاَرها 
القانونـي،  وغـري  الالإنسـاني  غـريَ 
املفـروض عىل قطاع غـزة منذ أكثر من 

15 عاماً. 
وواصلت قـوات االحتالل فرض قيود 
عـىل حريـة الحركة يف الضفـة الغربية، 
ففضالً عن (110) حواجز ثابتة نصبت 
حاجـًزا   (111) األسـبوع  هـذا  خـالل 
ا يف الضفـة الغربيـة بمـا فيهـا  فجائيّـٍ
القدس الرشقية، اعتقلت عليها اعتقلت 

عليها 4 مواطنني. 
ومنـذ بدايـة العـام، نصبـت قـوات 
االحتالل 304 حواجز فجائية عىل األقل، 

اعتقلت عليها 14 مواطنًا. 

الحغت دسمعش: أطرغضا ُأخغئئ بثغئات أطض طااالغئ يف لئظان
 : طاابسات

رأى نائـُب رئيس املجلـس التنفيذي يف حزب الله 
الشـيخ عيل دعمـوش أّن «لبنان باَت عىل مسـافة 
قريبة من االنهيار الشـامل إن لم يبادر املسؤولون 
لتحمل مسـؤولياتهم، وباتت الدولة ومؤّسسـاتها 
مشـلولة ومعطلة واملواطنون هم من يدفع الثمن، 
وبـدل أن يُسـارَع السياسـيون للتفاهـم إلنقاذ ما 
يمكن إنقاذه، نراهم يتلّهون بالخالفات والكيديات 
مـن  وتزيـد  املشـكالت  تعمـق  التـي  واملناكفـات 

االنقسامات يف البلد». 
وخـالل خطبة الجمعة، قال سـماحته: «لم يعد 
هناك متّسع من الوقت للكيد واملناكفات  السياسية 
وال لتقـاذف املسـؤوليات، فأوضاع النـاس والحال 
الـذي وصل إليه البلد لم يعـد يحتمل ذلك، وكل يوٍم 
يتأّخـر فيه إنجاز االسـتحقاق الرئايس وتغيب فيه 
املعالجـات املطلوبـة عـىل الصعيديـن االقتصادي 

واملعييش يعود البلد فيه للوراء، ونقرتب أكثر فأكثر 
من االنفجار االجتماعي واالنهيار الشامل». 

وأّكــد أن «مـن يتوسـل الخارج ويراهـن عليه 
لإلتيـان بالحـل إنمـا يراهـن عـىل خيـار خاطئ، 
فالخـارج ال يملـك ُكــّل مفاتيـح الحـل، وهـو ال 

يضـع لبنـان يف سـلم أولوياتـه، ويجـب أن يقتنع 
الجميـع أّن الحـل ال يكون إال داخليًـا ولبنانيًا، وأن 
إنجـاز االسـتحقاقات بالرسعة املطلوبـة ال يكون 
إال بالحـوار والتفاهم بني الجميع، ومن يُفتّش عن 
حلـول بعيًدا عن الحوار يتعب نفسـه ولن يصل إىل 

نتيجة، وهذه التجارب يف املايض والحارض كلها بني 
أيدينا وأمامنا ويجب أن نتعلم منها». 

القـوى  ُكــّل  مـن  «املطلـوب  أّن  عـىل  وشـّدد 
السياسـيّة وقـف السـجاالت والكيديـات، فالوقت 
ليس للمناكفات السياسية، بل للعمل كفريق واحد 
إلنقاذ البلد ومنـع االنفجار، ُخُصوصاً أّن هناك من 
ال يريـد للبنان أن يخرج من أزماته إال بعد أن يُقّدم 
أثمانًـا سياسـية عىل حسـاب مصالحـه الوطنية، 
وأي تأخـري أَو تباطؤ يف تقديـم املعالجات والحلول 
أَو إهمـال متابعة قضايـا الناس امللحة لن يكون يف 

مصلحة البلد عىل اإلطالق». 
واعترب أن «عىل أمريكا التي أُصيبت بخيبات أمل 
متتاليـة يف لبنان نتيجة فشـلها يف محارصة حزب 
اللـه، أن تيأس مـن إقنـاع اللبنانيـني بالتخيل عن 
املقاومة، وعـىل اللبنانيني الذين ال يزالون يراهنون 
عىل أمريكا يف تحقيق طموحاتهم ومشـاريعهم أّال 
يراهنوا عليها؛ ألَنَّها باتت أضعف من أي وقت مىض 

يف لبنان واملنطقة». 
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ضطمئ أخغرة

طاذا لع لط غضظ عظالك 
طتعر (طصاوطئ)؟
الحغت سئثالمظان السظئطغ

 
محـوَر  أن  لـو  معـي  تخيَّلـوا 
وبقـدرِة  لحظـٍة  يف  (املقاومـة) 
َّ عـن (املقاومة)  قـادٍر قّرر التخيلِّ
وااللتحاَق بَرْكِب ما يسـمى اليوم 

بمحور (االعتدال). 
لـو أنهـم قـّرروا التطبيـَع مع 
«إرسائيل» إسـوًة بنظرائهم يف ما 

يُسمى بمحور االعتدال.. 
االنبطـاَح  قـّرروا  أنهـم  لـو 
الـرش  قـوى  ولـكل  لألمريـكان 
والظـالم يف العالـم أُسـوًة كذلـك 
بنظرائهم املنبطحني يف ما يُسـمى 

بمحور (االعتدال).. 
برأيكم، ماذا سيحدث؟

البعض يف الحقيقة سيقولون: لن يحدث يشء! 
بـل إن منهـم من سـيذهُب أبعَد من ذلـك ويقـول إن املنطقة 

ستنعُم حتماً باألمن واالستقرار والسالم! 
وفعالً بدأنا مؤّخراً نسمع مثل هذا الكالم َكثرياً من خالل بعض 

األبواق وعرب بعض القنوات والفضائيات العربية املعروفة!
لكن هل هذه هي الحقيقة؟

ال...، وربِّ الكعبة، ليست هذه هي الحقيقة. 
الحقيقة هي أن هنالك وطناً اسـُمه (فلسطني) ال يزال محتّالً 

منذ أكثر من سبعني عاماً. 
أن هنالك مسـجداً اسـمه (املسـجد األقـىص) ويُدعى مرسى 
الرسـول وثالث الحرمني الرشيفني ال يزال مغتصباً وعرضًة ُكـّل 

يوم للتدنيس والهدم… 
أن هنالك (شـعباً) مضطهداً ومهجراً ومـرشداً عن أرضه منذ 

أكثر من سبعني عاماً أيضاً. 
ــًة مقاِومًة نشـأت وتشـكلت كـردٍّ فعل عكيس  أن هنالـك أُمَّ
لـكل ذلك منذ أول لحظة وأول دقيقة قبل أكثر من سـبعني عاماً، 
فمنهم من بقـي عىل العهد وظل يقاوم تحـت عنوان (املقاومة) 
أَو (محـور املقاومة) ومنهم من نكث العهد وذهب يسـاوم تحت 

عنوان (االعتدال) أَو (محور االعتدال).
هذه هي الحقيقة التي يتغابى عنها الكثريون! 

اآلن وبالعودة إىل السؤال األول:
ماذا لو لم يكن هنالك محور (مقاومة)؟

هـل كنا سـنرى هنالك حـركات مقاومة مثالً يف فلسـطني أَو 
لبنان؟

هل كان جنوب لبنان سيتحّرر أصالً؟
وهل كان الفلسـطينيون يوماً سيقفون بموقف الند إلرسائيل 

كما هو حاصٌل اليوم يف فلسطني املحتّلة؟
هل كان قطاع غزة أصالً سيتحّرر؟

قطعاً ال.. وألف ال.. 
إذن، فوجـوُد محـور (مقاومـة) هـو بحـد ذاتـه األصل وهو 
الـرضورُة التي أفرزتها ُكـلُّ عوامِل العـدوان والتدخالت األجنبية 
ــُة، وأما ما سواه  وهو كذلك الذي يجب أن يبقى وتلتفَّ حوله األُمَّ
من محاور اعتداٍل أَو اعتالٍل أَو حتى (أم الصبيان) ليسـت سوى 
معـاول هدم وأدوات تفريخ ملرشوع عربي إسـالمي كبري اسـمة 

(املقاومة). 
فاخرت لنفسـك أيها العربي واملسـلم املحور الذي ينبغي لك أن 

تكون فيه. 

املرأُة يف الشرب.. ترغٌئ أم اتاصاراملرأُة يف الشرب.. ترغٌئ أم اتاصار
د. طعغعب التسام 

ـه إمرباطورياُت اإلعالم  نتيجًة ملـا ضخته وتُضخُّ

الغربيـة وفروُعهـا الناطقـُة بلُغتنـا يف بلـدان أمتنا 

وما تقوم به من تسـويق ملا يسـمى بالقيم الغربية 

مـن الديموقراطية والحرية وحقوق اإلنسـان ومن 

ضمنهـا حريـة وحقـوق املـرأة وتمكينهـا، إضافة 

لسياسـات كثري من األنظمة الحاكمة التي أنشأتها 

دول االسـتعمار الغربـي، فقـد أَدَّى ذلـك إىل تزييف 

الحقائـق وإحـداث خرق كبـري يف جدار وعـي أبناء 

ــة. وشباب األُمَّ

ومـا ال يدركه الكثـري حتى اآلن بأن القوانـني الغربية ُعُمـوًما 

لـم تك تعطي للمرأة أية قيمة إنسـانية تُذكر ولـم تعرتف باملرأة 

كمواطنة ناهيَك عن الحقوق حتى منتصف القرن املايض. 

أمـا الحملُة التي َعَلـْت أصواتُها مناديًة بحريـة وحقوق املرأة 

منذ سـتينيات القرن املايض لم تك سـوى تحايل لتدمري ما بقي 

للمرأة الغربية من بعض القيم األرسية عىل ندرتها وهي تحمل يف 

مضمونها معاني االحتقار للمرأة من إباحة املرأة جسدياً للرجل 

أيـاً كان هذا الرجل بعالقات ال قيمية وال أخالقية؛ بَهدِف التفكك 

األرسي والضيـاع وهذه هي الركيزة األََساسـية التي تقوم عليها 

حضارة الضياع الغربية وقيمها التي ما انفك الغرب يسـوقها لنا 

باسم الحرية والديموقراطية وحقوق اإلنسان «القيم الغربية». 

لقـد عمـل الغـرب وفقـاً ملخّططاتـه اإلفسـادية ومـن خالل 

إمرباطورياتـه اإلعالميـة وحربه الناعمة وإغراءاتـه املاِدية وإن 

لـم تنجح وتـم رفضها يف بلد ما ألي سـبب َفـإنَّه حارض للحرب 

العدوانية املبارشة عىل ذلك البلد لتنفيذ تلك املخّططات والشواهد 

كثـرية مع العلم أن القوانني واألعـراف الغربية التي تمتهن املرأة 

وتتعامل معها كسـلعة رخيصة تافهة ال تزال قائمة وممارسـة 

ُكـّل أنـواع اإلذالل بحـق املرأة من ممارسـة العنف 

واالغتصابـات التـي تتعـرض لها يف سـن مبكرة يف 

املـدارس ومـن ثم طردهـا مـن البيت بعـد بلوغها 

الثامنة عرشة من عمرها َوإذَا ما أرادت البقاء َفـإنَّ 

عليهـا دفُع إيجار غرفتها ومعيشـتها بدفعها دفعاً 

ملهاوي الرذيلة. 

إن أعـىل قيمة للمرأة يف الغـرب وُخُصوصاً للمرأة 

الجميلة الحسناء هي أن تكوَن ممثلَة إغراء يف األفالم 

التـي تنتُجهـا رشكاُت رأس املال لشاشـة السـينما 

وغريهـا من األفالم اإلباحية الخارجة عن السـوية اإلنسـانية أَو 

عارضة أزياء أَو اسـتخدام جمالها يف الدعاية واإلعالن والتسويق 

مـن الجزمة إىل السـيارة أَو مضيفـات يف املركبـات واملطاعم أَو 

عارضات ألجسادهن، حسب العرض والطلب الجنيس، وهو أحد 

الحقوق األََساسية للمرأة يف الغرب. 

إن هـذه القيم البهائمية التي يسـميها الغرب بحرية وحقوق 

املرأة وتمكينها ال تتم عبثاً وال صدفًة، بل هي ثقافة وعمل ممنهج 

يخصص لها مـدارس ومعاهد متخصصة للتعليم والتدريب؛ ِمن 

أجـل جودة هذه القيم وإتقان ممارسـة هذه الحريات والحقوق 

ورفع القيمية التسـويقية لجسـد املرأة وزيادة منسـوب حرية 

وصول الرجـل للمرأة ومزيد من ابتذال املـرأة ومهانتها وإذاللها 

واسـتخدامها كمـا تسـتخدم املناديـل الورقية لُرتَمـى بعدها يف 

الزبالـة فإذا َكُربَت املرأُة وشـاخت ال تجُد من يكفلُها سـوى دار 

العجـزة إذَا كانت محظوظًة ويف أحسـن األحـوال إن كان ال يزال 

لديها يشٌء من املال. 


