
تعرض يوميا شاشات التلفزة مشاهَد حية عن المرأة، جميعها تُْشِعُر 
بالفخر والقوة، ويتناقل المجتمُع أخبارا في مواجهتها للعدوان بشكٍل 
ق لوال أننا نراها عيانا بيانا، ولوال أننا نرويها عن الثقات،  ال يكاد أن ُيَصدَّ
حتى أن السيد القائد عبدالملك الحوثي نفسه انبهر بمواقفها، وأشاد 
السالم،  المرأة في ثورة اإلمام زيد عليه  أيما إشادة، فكيف كانت  بها 
مقارنة بها في هذه الثورة العظيمة والتي ال زالت المرأة تعيش يوميا 
تفاصيلها الكثيرة .. هذا ما ستتحدث عنه هذه الحلقة تحت العنوانين 

التاليين:
-6 المرأة .. كنُز التضحيات وجبُل الصْبر 

تنوِّع اليمانية العظيمة اليوم من أبواب جهاِدها، فهي أم الشهيد، 
وزوجته،  وبنته،  الشهيد،  أخت  وهي  واألربعة،  والثالثة،  والشهيدين، 
واألجيال،  لألخالق  والحارِسة  للمال،  والمنِفقة  للرجال،  المربِّية  وهي 
والصمود  الصبر  األمثلة في  أعلى  والضاربة  السالح،  والمتدرِّبة على 
والشاعرة،  والدكتورة،  التربوية،  وهي  والمبادرة،  والمثابرة  والتحدي 
والكاتبة، واإلعالمية، واألكاديمية، والطاهية لطعام المجاهدين، والكافلة 
والحاضرة  المجاهدين،  ألبناء  والراعية  األكرمين،  الشهداء  أليتام 
بفاعلية عجيبة ومؤثرة في ساحات الثورة وميادين العطاء، بل باتت 
المرأة تطالب بإشراكها فعليا في المواجهات العسكرية، وأصبح لدينا 
اآلالف المؤلَّفة من المتدرِّبات على السالح، والالئي حملَْن على عاتقهن 
مسؤوليَة الدفاع وحفظ األمن، وبات العدو في الداخل والخارج َيْحِسُب 

للمرأِة اليمنيِة الثائرة والبطلة ألف حساب.
فقد  زيد  اإلمام  ثورة  في  المرأة  عليه  كانت  عما  بعيدا  ليس  وهذا 
شارَكَت المرأة الكوفية في تلك الثورة مشاركة فعالة، وال سيما تلك المرأة 
التي تعود ألصوٍل يمنية، وتبيِّن رواياٌت عديدٌة أنها اقتحمت مجاالٍت 

متنوِّعة في المشاركة في هذه الثورة العظيمة، ومنها:
أ-تقوية الثورة

بعد أن استشهد اإلمام زيد أخذ يوسُف بن عمر الوالي األموي على 
الكوفة "امرأة قّوِت اإلماَم زيداً على أمره فأمر بها أن تُقطََع يُدها ورجلُها، 

فقُِطَعْت يدها ورجلها وتُرِكَْت تنِزف حتى ماتت، ثم ضرب عنق زوجها".
هذه الرواية مع روايات أخرى بعضها سيأتي  تبيِّن أنه كان لهذه 
المرأة دوٌر مهم في تقوية الثورة وإعانتها بالدعم بالمال، وتحفيز همم 
الرجال، حتى أنه ليأتي دوُر زوجها دوراً تابعاً لدورها، كما يعاقَُب بالتََّبع 

لعقوبتها؛ لعظيم أثرها في تلك الثورة.
ب-االستعداد للمشاركة الفعلية في القتال

على  الكوفة  أهِل  نساِء  من  نساٌء  "عرَض  أنه  البالذري  روى 
النساء وال  ليس على  فقال:   .. فيقاتلَْن معه  َيْخرُْجَن  أن  زيد  اإلمام 
ة  على المرضى قتال"، أي أن المرأة الكوفية المؤمنة كانت مستِعدَّ
للمشاركة في األعمال العسكرية المباشرة في نصرة ثورة اإلمام زيد 
بن علي، وهي قضية خارقة لعصرها، حيث لم نشهد نساًء مقاتالت 

بشكٍل جماعي يعرْضَن مشاركتَهن العسكرية كمثل هذه الحادثة.
ولم يكن رفض اإلمام زيد بن علي لقتالهن، إال ألن هذه المسألة لم 
تكن معهودة اجتماعيا، وتحتاج إلى تمهيد، وإلى تهيئٍة مجتمعية، 
وألنه شرعا ال يتحتم الجهاد الحربي عليهن إال في حالة الدفاع، ومع 
ذلك فإن تجنيد العدوان السعودي األمريكي لنساٍء في بعض األعمال 
س، وزرع األلغام، والشرائح، وغير ذلك، وألننا  العدوانية مثل التجسُّ
في معركة دفاعية توِجب على جميع فئات المجتمع االشتراك فيها 
بما فيهم النساء، فإنه يجب أن نأخذ هذا األمر على محمل االستعداد، 
األعوام  األربعة  هذه  خالل  المسلمة  اليمنية  المرأة  أثبتَتْه  ما  وهذا 
من العدوان، وشاركت في مجاالت جهادية عديدة، لها أثٌر بالٌغ في 

مجريات المعركة.
أحرى  فما  بلدنا،  عن  للدفاع  استعداٍد  على  نسوتنا  كان  وإذا 
(المحصورين) في البيوت والمساجد والمكاتب أن يكون لهم أيضا 

موقٌف مناهٌض للعدوان.

ج-تغطية تحركات الثائرين والتضحية بالغالي والنفيس
ا رُِمي اإلمام زيد بذلك السهم الذي خالط دماغه، أمر اإلماُم زيٌد  لمَّ

أصحاَبه أن يحملوه إلى داِر امرأٍة همدانية، أي من أصل يمني.
األمالي  في  األخرى  الرواية  بحسب  الهمدانية  المرأة  تلك  دار 
الهمدانيتين  القبيلتين  وشاكر  أرحب  دور  من  كانت  اإلثنينية 
المعروفتين، وهذا يبين مشاركة النساء والرجال اليمنيين في تلك الثورة 
اإلسالمية العظيمة، وأن المرأة فتحت دارها لتكون مقرات للثورة، وأنها 

كانت مستعدة للتضحية من أجل الدين واإلسالم بكل ما تملك.
وهذه امرأُة يمانية أخرى تنتمي إلى قبيلة األَزد اليمانية، في ثورة 
اإلمام زيد عليه السالم كشفَْت عن مقداِر وعِيها وعقلِها ورزانتها وقوة 
منطقها ثم صبرِها الالمحدود، كما عهدنا اليمانيات اليوم وهن يقفَْن 
بجدارة عظيمة أمام المعتدين الظالمين، حيث بعث يوسُف بن عمر 
الطاغية األموي بعد استشهاِد اإلماِم زيد إلى تلك المرأة األزدية والتي 
كانت أمَّ امرأِة اإلماِم زيد عليه السالم، فلما ُحِملَت إليه قال لها: أزوَّْجِت 
زيداً ؟ قالت: نعم زوجتُه وهو سامٌع مطيٌع، ولو خطب إليك ابنتَك إذ كان 

كذلك لزوَّْجتَه. 
كان  فماذا  الدامغة،  والقوة  البالغة،  الحجة  خطاب  خاطبته  هكذا 
موقف الوالي الحقير والطاغية الذي نراه اليوم متمثال في (ابن زايد)، و 

(بن سلمان)، وأضرابهما؟
لقد قال ذلك الشقي لجنوده: شقوا عليها ثيابها، فجلدها بالسياط 
يني وتضرُبني لعنك الله،  ، تَُعرِّ وهي تقرِّعه، وتقول له: "ما أنت بعربيٍّ
قوُمها  فسرقها  العراء،  في  فأُلِْقَيْت  بها  أمر  ثم  السياط  تحت  فماتت 

ودفنوها في مقابرهم". 
وكان قد هدم دارها، كما يفعل خلفُهم اليوم تماما، يهدمون الديار 

على رؤوس أهلها وهم نائمون.
وهكذا نرى تراث وجذور الداعشية الوهابية في الممارسات األموية؛ 
ولهذا ال غرابة أن يداِفَع بعض مشائخ الوهابية اإلخوانية عن السلطة 
األموية، كالشيُخ القرضاوي في كتابه (الدولة األموية المفترى عليها)، 
ومثله الزنداني، وصعتر وأمثالهم في محاضراتهم ولقاءاتهم، ويسمونها 
(الدولة العربية)، كما يسمون اآلن السعودية: (دولة العرب)، رغم أن 
هذه المرأة فضحت عروبتهم، كما فضحتها بنُت اليمن اليوم، وتماما مثل 
فعل ذلك الوالي الحقير مع المرأة السابِق ذكرُها، بقطِع يِدها، ورِْجلِها، 
ط بين دمائها حتى ماتت، أال يأتي كثرُة أعداِد الشهيدات  وتَركِها تتشحَّ
من النساء وأطفالِهن اليوم نتيجة غارات ُحقراء اليوم، في سياٍق واحٍد 

مع ممارسات الوالي األموي؟!
أما نصيب "امرأٍة أشارت على أمها أن تُؤوي ابنَة اإلماِم زيد" بعد 
استشهاد والدها فقط مجرَد إيواء فقد كان "خمَس مئِة سوٍط"، وأما من 
زوَّج ابنتَه ليحيى ابن اإلمام زيد، وهو عبد الله بن يعقوب السلمي والذي 
كان أحد أنصار الدولة األموية، وقد أثنى على طاعته لها حتى هذا الوالي 
الحقير، لكن ألنه ارتبط بعالقة مصاهرة مع أسرة اإلمام زيد فقد جيء به 
مكبَّال يرسف في القيود، فقال له يوسف: ائتني بابنتك. قال: وما تصنع 
بها جارية عاتق في البيت. قال: أقسم لتأتيني بها أو ألضربن عنقك. 
فأبى أن يأتيه بها، فضرب عنقه، وأمر العريف (شيخ القبيلة) أن يأتيه 

بابنة عبد الله بن يعقوب فأبى، فأمر به فُدقَّت يُده ورجلُه. 
أما الدرُس الذي يجُب أن نعَيه من هذا فهو أن ملة الظالمين الحقراء 
واحدة، وطريقتهم ومنهجيتهم ال تختلف، وسوف لن يتخلَّف هؤالء عن 
ممارسة ما هو أشنع مما فعله أولئك لو أتيحت لهم الفرصة ال سمح الله؛ 
وهو األمر الذي يحتّم على أحرار األمة التحرك الفاعل حتى ال يصل 
وتراكماتها  التاريخية  التجربة  كون  الحد؛  هذا  إلى  وأعراضهم  الناس 

الكثيرة تدلنا بوضوح على نتائج التفريط في مثل هذه األمور.
وأما إحدى إماء اإلمام زيد فقد أخذوها، َوقَطَُعوا ثَْدَيَها فََماتَْت ِفْي 

َذلَِك رََحْمُة اللَِّه تََعالَى َعلَْيَها. 
مواجهة  في  جاّدة  حركة  اليمن  في  اليوم  امرأة  تحرّكت  ولهذا 

الظالمين الحقراء، حتى ال تتكرر مآسيهم ال سمح الله.
د-إعالمية تنقل أخبار الثورة وأدبياتها إلى األجيال 

الالحقة
وتؤدي امرأتنا اليوم دورا إعالميا رائدا، كما كانت تلك المرأة الكوفية 
تروي  (إعالمية)  وظيفة  بعُضهن  فتولى  جهادها،  من  تنوِّع  الثائرة 
لألجيال أدبيات الثورة العظيمة، وما الذي جرى فيها، وهو دوٌر ما أروَع 
إعالمياتنا اليوم وهن يقُْمَن به أحسَن قيام، وتحُضرُني أسماُء عدٍد كبيٍر 

منهن، أكنُّ لهن التقدير والشكر جميعا.
في ثورة اإلمام زيد .. يقول الراوي: "حدثنا زكريا بن يحيى الهمداني 
قال: حدثتني عمتي عزيزة بنت زكريا عن أبيها قال: أرْدُت الخروَج إلى 
فدخلُْت  علي  بن  زيد  على  دخلُْت  لو  فقلت:  بالمدينة،  فمررُْت  الحج 

فسلَّْمُت عليه فسمْعتُه يتمثَّل بقول الشاعر:
ومن يطلِب الماَل الممنَّع بالقنا*** يِعْش ماجدا أو تخترِْمه المخارُم

متى تجمِع القلَب الذكيَّ وصارما***وأنفا حميًّا تجتنْبك المظالُم
وكنُت إذا قوٌم غزوني غزوتُهم***فهل أنا في ذا يال همداَن ظالم".

فهنا سجلت تلك المرأة المسماة (عزيزة) ما الذي كان يدور في 
خلد اإلمام زيد، وفكره الثوري، واستعداده الجهادي النفسي والتربوي 

لخوض معركة اإلسالم، من خالل روايتها لهذه األبيات.
-7 المرأة .. ووحيُدها المجاِهد الشهيُد

الدرُس العظيُم الذي يتكرَّر في مسيرة الحق منذ آدم عليه السالم 
وإلى يوِم البعث هو ما رواه اإلمام المرشد بالله في أماليه اإلثنينية، بأن 
امرأة من خراسان (منطقة شرق إيران وغرب أفغانستان اليوم) كانت 
من أشدِّ الناس حبا ألهل البيت سالم الله عليهم، وكانت ال تُنِجب ولدا، 
فطلَبْت من زوِجها أن يُحجَّ بها إلى مكة، فتعلّقت بأستار الكعبة، وسألِت 
اللَه أن يَهَب لها غالًما ذكرًا تقرُّ به عينُها، قالوا: فوالله ما رَجَعْت حتى 
علِقَْت، فمكثَْت حتى وضَعتْه غالما كما طلبت من الله، فلم تزل تربِّيه، 
وتدلِّلُـه، وتعلُِّمه، وتثقِّفه، حتى كُبر ونشأ على أحسن طريقة، وأفضل 
فيها  نزلْت  قد  وكانت  الكوفة،  في  علي  بن  زيد  اإلمام  ثار  فلما  تربية، 
ِة الَْحرِْب، َواْشتَرَْت لَُه فَرَساً،  ِبِه أََحٌد ِمْن ُعدَّ َز  زَتُْه ِبأَْحَسِن َما تََجهَّ "َجهَّ
، فََجاَهَد معه،  فََحَملَتُْه َعلَْيِه ثُمَّ َدَعْت لَُه، َوَوَجَهتُْه ِإلَى اإلمام َزْيِد ْبِن َعلِيٍّ

إلى أن استُْشِهد معه". 
ثم ماذا؟

قالوا: ثم رأت ِفْي َمنَاِمَها كَأَنَّ ُرَواقاً قَْد ُضرَِب َما َبْيَن الَْمْشِرِق َوالَْمْغرِِب، 
َماِء: أَْيَن َزْيُد ْبُن َعلِيٍّ وَأَصَْحاُبُه؟ فََخَرَج َزْيُد ْبُن  وَأَنَّ ُمنَاِدياً ُينَاِدي ِمَن السَّ
ْين على  َعلِيٍّ َوُهَو َمْعُصُوُب الرَّأِْس ِفْي ِإزَاٍر َورَِداٍء، َوَخَرَج أَصَْحاُبُه ُمْعتَمِّ
الرُّؤوس، ِفْي أُزٍُر وَأَرِْدَيٍة، فَِقْيَل لَُه: َيا َزْيُد ْبَن َعلِيٍّ َعلَى َماَذا قَاتَلَْت الْقَوَْم؟ 

قَاَل: قَاتَلُْت الْقَوَْم كَانُوا ظَالِِمْيَن.
 ثُمَّ ُينَاِدي الُْمنَاِدي ثَاِنَيًة: َيا َزْيُد ْبَن َعلِيٍّ َعلَى َماَذا قَاتَلَْت الْقَوَْم؟ قَاَل: 

قَاتَلْتُُهْم ِإنَُّهْم كَانُوا فَاِسِقْيَن.
 قَاَل: ثُمَّ ُينَاِدي الثَّالِثََة َيا َزْيُد ْبَن َعلِيٍّ َعلَى َماَذا قَاتَلَْت الْقَوَْم؟ قَاَل: 

قَاتَلْتُُهْم ِإنَُّهْم كَانُوا كَاِفِرْيَن.
فَأََجاَبُه الُْمنَاِدي: قَْد أَفْلََح َزْيٌد وَأَصَْحاُبُه، قَْد أَفْلََح َزْيٌد وَأَصَْحاُبُه. ثُمَّ 
ثَتْنَا بتلك الرؤيا، وقَاَل: كَانَْت  انْتََبَهْت، قال ابن أخيها راوي القصة: فََحدَّ

ِإَذا َذكَرَْت ُرْؤَياَها فَِرَحْت ِبَها فَرَحاً َعِظْيماً.
ما أقواها من امرأة تقية .. وأوثقها بما عند الله عما في هذه الدنيا .. 

واليوم أتذكر في هذا المقام نساًء يمانيات كريمات عظيمات، أمهات 
عن أحبابهن، وربما كان أحدهم وحيد  وأخوات وزوجات وبنات، وهن يودِّ
أمه أو أخته أيضا، يحفِّزْنهم إلى المعركة للقتال والجهاد ضد هذا العدوان 
اللعين، المكوَّن من ظلمِة وفساِق العرب، وأوليائهم من اليهود والنصارى 

في الشرق والغرب، فيغادرها إلى ربه وهي راضية عنه مرضية.
أال ما أسعدكن يا بنات اليمن، يا أمهات وزوجات وبنات وأخوات 
األحرار من هذا الشعب، وأنتن ترين في تلك المرأة الخراسانية مثال 

أعلى تقتفين أثرها، مؤمنة صابرة.
-وتقّدم الشهيَد واالثنين والثالثة .. من البيت الواحد

استُْشِهد مع اإلمام زيد كثيٌر من الشهداء، بل إن بعَض الشهداء 
ُد  كانوا من أهل بيٍت واحٍد، فأولئك الشهداء:َ نُْعَماُن، وَأَُبو النُّْعَماِن، َوُمَحمَّ
ْبُن أَِبي النُّْعَماِن، كانوا من أهل بيٍت واحد استشهدوا جميعا في معركة 
الفضيلة التي خاضها اإلمام زيد، كما نخوضها نحن اليمانيين اليوم، 
وأولئك نوٌح، َوَمنُْصْوٌر، َوَحْمزَُة، ثالثة إخوة شهداء كلهم َبنُْو أَِبي َحْمزََة 
، أحُد أهم رجال العلم والمعرفة والفكر من أنصار وتالمذة اإلمام  الثَُّمالِيِّ

زيد سالم الله عليهم. 
أقوى  وما  وحديثا،  قديما  المؤمنة  المرأة  أيتها  أعظَمِك  ما  أال 

احتمالك، وما أروع عطائِك، وما أشد اصطبارِك!!
.. وللموضوع بقية ..

التاريخ يصنع وعينا (٢٩):

 بني ثورة اإلمام زيد .. وثورة اليمنيني 

حمود عبدالله األهنومي

٥٥--٧٧

صنعاء -سبأ
ــالب وطالبات  ــية لط ــن للتنمية بصنعاء أمس 115 حقيبة مدرس ــت منظمة املوط وزع

مدرسة األمل للصم والبكم بأمانة العاصمة.
ــاري أن توزيع  ــماح الصب ــة منظمة املوطن للتنمية س ــالل التوزيع أوضحت رئيس وخ
ــتهدف 115 طالبا  ــية بالرشاكة بني املنظمة ومجموعة الجيل الجديد، اس ــة املدرس الحقيب

وطالبة من مدرسة األمل للصم والبكم.
ــم والبكم بما  ــة الص ــم لرشيح ــال تقديم الدع ــال واألعم ــال امل ــات ورج ــت املنظم ودع
ــتمرار يف العملية التعليمية .. منوهة بدعم مجموعة الجيل يف تمويل  ــجعهم عىل االس يش

مرشوع الحقيبة املدرسية لطالب وطالبات مدرسة األمل للصم والبكم.
فيما أشار املدير التنفيذي ملنظمة املوطن عبدالرحمن زبارة إىل أهمية توزيع الحقائب 

املدرسية لطالب وطالبات مدرسة الصم والبكم للمساهمة يف تحفيزهم عىل التعليم.
ــال التدريب  ــاريع يف مج ــن املش ــلة م ــن خطتها سلس ــتنفذ ضم ــة س ــني أن املنظم وب
والتأهيل خاصة يف مجاالت األشغال اليدوية والتطريز وصناعة الحقائب واإلكسسوارات 

والتجميل والرسم.

صنعاء -سبأ
ــق 14 أكتوبر،  ــد القادم املواف ــات أن يوم األح ــة والتأمين ــة املدني ــت وزارة الخدم أعلن
إجازة رسمية لجميع موظفي وحدات الجهاز اإلداري للدولة والقطاعني العام واملختلط 
بمناسبة العيد الـ 55 لثورة الـ 14 من أكتوبر املجيدة، وذلك استناداً إىل القانون رقم (2) 

لسنة 2000م املادة (3) الفقــرة (6) بشأن اإلجازات والعطل الرسمية.
ــبة رفعت وزارة الخـدمة املدنية والتأمينات ووزارة اإلعالم، أحر التهاني  وبهذه املناس
ــيايس  ــية ممثلة برئيس املجلس الس ــورة والقيادة السياس ــكات لقائد الث ــب التربي وأطي
ــعب اليمني  ــاذ وكافة أبناء الش ــس وأعضاء حكومة اإلنق ــىل وأعضاء املجلس ورئي األع

ومنتسبي الجيش واألمن واللجان الشعبية.

توزيع حقائب مدرسية للصم والبكم بصنعاء توزيع حقائب مدرسية للصم والبكم بصنعاء 

ا%حد القادم إجازة رسمية بمناسبة ا%حد القادم إجازة رسمية بمناسبة 
العيد الـ العيد الـ ٥٥٥٥ لثورة الـ  لثورة الـ ١٤١٤ أكتوبر  أكتوبر 

  /معني حنش
ــة بنيان التنموية امس بصنعاء  اختتمت مؤسس
ــة املركزية  ــالت باإلصالحي ــج التدريبي للنزي الربنام
بالعاصمة صنعاء تحت شعار "يد تحمي ويد تبني"
ــن برنامج  ــي ضم ــذي يأت ــام ال ــل االختت ويف حف
ــد رئيس  ــالت اك ــدرات النزي ــة ق ــاء وتنمي ــة وبن توعي
ــوزارة الداخلية اللواء  ــالح ب ــة التأهيل واإلص مصلح
ــىل اهمية دعم املنظمات  الدولية  عبدالله الهادي, ع
واملحلية والجهات املعنية للربامج واالنشطة الهادفة 
ــف  ــالت يف مختل ــدرات النزي ــر ق ــل وتطوي اىل  تأهي

املجاالت الحيوية وتقديم الرعاية الالزمة لهن.
ــن النزيالت  ــاركات م ــث رئيس املصلحة املش وح
ــة والتدريب التي  ــج التوعي ــتفادة من برام عىل االس
ــىل  تطوير وتعزيز  ــا خالل الربنامج والعمل ع تلقينه

قدراتهن يف مختلف املجاالت الحرفية.
ــل واإلصالح  ــام التأهي ــر ع ــد مدي ــه أك ــن جانب م
باملصلحة العميد عبدالله الحكيم عىل رضورة تعليم 
ــني  وتثقيف وتأهيل النزيالت يف كافة املجاالت وتحس
ــة والتأهيلية  ــن التدريبي ــالل امله ــن خ ــن م أوضاعه
ــىل النزيالت  ــغوالت التي تعود بالنفع ع ــاج املش وانت

من املنتجات.

ــار مدير عام اإلصالحية املركزية بصنعاء  كما أش
ــة تأهيل  ــذي إىل اهمي ــد املاخ ــد محم ــد محم العمي
ــة  كاف يف  ــن  ومهاراته ــن  قدراته ــة  وتنمي ــالت  النزي

املجاالت اليدوية والحرفية.
ــة  ــتعرض املدير التنفيذي ملؤسس ــن جانبه اس م
ــي نفذتها  ــي الربامج الت ــد املدان ــن محم ــان حس بني
ــب  ــة يف تدري ــتمرار املؤسس ــدا اس ــة .. مؤك املؤسس
وتنمية قدرات ومهارات النزيالت يف السجن املركزي..
ــة  ــة واإلصالحي ــادة املصلح ــاون قي ــيدا بتع مش
ــة يف تنفيذ برامجها  بتذليل الصعوبات تجاه املؤسس

للنزيالت.

ــالزم أفراح  ــاء امل ــجن النس كما تطرقت مديرة س
ــا يف اعداد خطة  ــة املصلحة وقيادته ــرازي إىل ني الح
ــاريع اليدوية  لتنمية مهارات النزيالت عرب تبني املش

للمشغوالت التي تنتجها النزيالت.
ــهادات  الش ــع  توزي ــم  ت ــل  الحف ــام  اختت ويف 
ــاركني يف  ــة والهدايا العينية للنزيالت واملش التقديري

انجاح مرشوع التدريب للنزيالت.
ــة باملصلحة  ــر الرقاب ــل االختتام مدي ــرض حف ح
ــكرتري رئيس املصلحة ماجد  ــدم محمد املؤيد وس املق

الهادي.

بنيان تختتم  برنامجًا تدريبيًا لتنمية قدرات النزيالت بإصالحية صنعاء المركزيةبنيان تختتم  برنامجًا تدريبيًا لتنمية قدرات النزيالت بإصالحية صنعاء المركزية

صنعاء/سبأ
ــج لجائزة الرئيس  ــل تدريبية خاصة بالرتوي ــة عم ُعقدت أمس بصنعاء ورش

الشهيد صالح الصماد نظمتها املؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب .
ــني والكوادر  ــني الزراعي ــن املهندس ــاً م ــب 15 متدرب ــة اىل تدري ــت الورش وهدف
ــذا البحوث  ــني للحبوب الغذائية وك ــجيع املنتج ــة والفنية، حول تش املتخصص
ــات للقيام  ــي للمحافظات واملديري ــزول امليدان ــني للن ــة وتدريب املهندس العلمي
ــعى  ــب املتعلقة بالرتويج للجائزة والتي من خاللها تس ــم يف تعزيز الجوان بدوره
ــني ودفعهم إلنتاج كميات  ــجيع املزارع ــة اىل إيجاد نوع من التنافس لتش املؤسس
ــة لألمن  ــة املختلفة والالزم ــوب الغذائي ــل الحب ــن محاصي ــودة م ــرية وذات ج كب

الغذائي .
ــة اإلنتاج  ــري لقطاع تنمي ــل وزارة الزراعة وال ــار وكي ــة أش ــاح الورش ويف افتت
ــة يف تعزيز قدرات املتدربني بما  ــي املهندس عيل الفضيل اىل أهمية الورش الزراع
ــاعدهم ويمكنهم من أداء دورهم يف الرتويج لجائزة الشهيد الصماد بما يتيح  يس
ــاالً للتنافس بني الباحثني واملزارعني وتحفيزهم عىل بذل مزيد من الجهود يف  مج

سبيل رفع إنتاجية الوحدة الواحدة من محاصيل الحبوب الغذائية .
ــدورة بما  ــوى من محتويات ال ــتفادة القص ــل املتدربني عىل االس ــث الوكي وح
ــات واملديريات .. مبينا  ــد النزول امليداني للمحافظ ــم من أداء مهامهم عن يمكنه
ــة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب  ــني الجائزة يأتي يف إطار سعي املؤسس أن تدش
ــجيع املزارعني  ــب االكتفاء الذاتي من محاصيل الحبوب عن طريق تش لرفع نس
ــل الحبوب الغذائية املختلفة  ــم للتنافس إلنتاج كميات كبرية من محاصي ودفعه

بأصناف وأنواع ذات جودة عالية .

ورشة عمل خاصة بالترويج لجائزة الشهيد الرئيس الصمادورشة عمل خاصة بالترويج لجائزة الشهيد الرئيس الصماد

  / أسامء البزاز 
ــات املعرض الفني  ــت أمس بصنعاء فعالي اختتم
ــديس الذي تنظمه جامعة إقرأ  منذ يوم الثالثاء  الهن
ــعة وحضور  ــة واس ــاركة طالبي ــرصم وذلك بمش املن

حكومي وسيايس واجتماعي كبري .
ــني  ــات خاصة لـ"الثورة" أوضح حس ويف ترصيح
ــرض يمثل  ــايل ان هذا املع ــم الع ــر التعلي ــازب وزي ح
ــي والذي  ــعب اليمن ــود الش ــورة صم ــن ص ــة م لوح
ــة  ــة واليائس رغم العدوان الرشس ومحاوالته البائس

ــربز هامات  ــام يف البالد ت ــكل ع ــاف التعليم بش إليق
ــاء  البن ــو  ــالق نح ــن لالنط اليم ــباب  ــات ش وتطلع
ــني يف  ــات اليمني ــق ثب ــي وتحقي ــار املجتمع واالزده
ــح جليا يف تجليات هذا  تفوقهم الفكري والذي اتض
ــية  ــال املرشفة واألفكار الهندس ــرض بهذه األعم املع
ــة ومبهرة  ــائل مرشف ــة واملعمارية بطرق ووس والفني
ــاً للتطوير  ــا الطلبة املحن منح ــد أن جعل أبناؤن بع
واكتساب القدرات واملهارات وصقلها والرتويج لها يف 

مثل هكذا معارض.
تصوير/ فؤاد الحرازي 

اختتام فعاليات المعرض الفني الهندسي لجامعة إقرأ اختتام فعاليات المعرض الفني الهندسي لجامعة إقرأ 

املحويت-سبأ
ــت يف حل  ــة املحوي ــة بمحافظ ــت جهود قبلي نجح
ــني أرستي  ــوام ب ــت أربعة أع ــأ دام ــل بالخط ــة قت قضي
الجاني محمد عيل عبدالله صالح عبدالهادي واملجني 
ــزام بمنطقة الضالع  ــد أحمد عيل ح ــني أحم عليه حس

األعىل بمديرية شبام كوكبان.
ــدد من  ــا ع ــي قاده ــاطة الت ــود الوس ــهمت جه وأس
ــيخ عمار  ــة الش ــة ويف املقدم ــاء املديري ــائخ ووجه مش
ــالن أرسة املجني عليه  ــم النارص يف إع خميس وإبراهي

ــرشوط التحكيم القبيل  ــي وفقا ل ــو عن أرسة الجان العف
بني األرستني.

ــاء املديرية  ــائخ ووجه ــرب مش ــح ع ــف الصل ويف موق
ــزام ملوقفها  ــن تقديرهم ألرسة آل ح ــة الضالع ع ومنطق
ــالق اليمنية األصيلة  ــد األخ يف إعالن العفو الذي يجس

والحرص علی روابط اإلخاء وقيم التسامح.
ــكر الكبري للجهود  ــربت أرسة الجاني عن الش فيما ع
ــت بالنجاح يف  ــائخ والوجهاء والتي تكلل القبلية للمش

إنهاء القضية وإعالن العفو.

ــار  املرصية،  ــت وزارة  اآلث أعلن
ــني أثريتني،  ــاف مقربت ــن اكتش ع
ــون  تك أن  ــات  معلوم ــت  ورجح
ــف ”بنيامني  ــوي النبي يوس ألخ

وإليسع“.
ــاء  م ــرئ  ب ــاف  اكتش ــم  ت ــا  كم
بجانبهما، وأوضحت املصادر أنه 
ــيتم رفع املقربتني، ودراستهما  س

ملعرفة أصحابها الحقيقيني.
ــس  ــام للمجل ــني الع وكان األم
ــرص مصطفى  ــىل لآلثار يف م األع
ــهر  األش أن  ــن  أعل ــد  ق ــري،  وزي
ــي 3  ــأة وه ــهد مفاج ــة تش املقبل
وكل  ــم  العال ــتهز  س ــافات  اكتش

املهتمني باآلثار.

ــت  ــوي ــمــح ــــي ال ــــهــــاء قــضــيــة قـــتـــل بــالــخــطــأ ف ــت إن ــوي ــمــح ــــي ال ــــهــــاء قــضــيــة قـــتـــل بــالــخــطــأ ف إن

ــبــي يــوســف ــن ــاف مــقــبــرتــيــن Iخـــــوة ال ــش ــت ــبــي يــوســفمــصــر: اك ــن ــاف مــقــبــرتــيــن Iخـــــوة ال ــش ــت مــصــر: اك

رئيس مجلس اإلدارة - رئيس التحرير 
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أحمد يحيى الديلمي
يوميات الثورة

بعد انقطاع دام أكثر من عام عاد الدفء وعادت الحرارة 
ــالء واألصدقاء من أبناء الحجاز حيث  إلى هاتف احد الزم
ــذي دار بيننا  ــوار ال ــه وعاتبته الن الح ــاال من ــت اتص تلقي
ــرعان ما  ــبب ، لكنه س منذ زمن انقطع فجأة ولم اعرف الس
ــبب بطل  بدد الهواجس وكما يقال في المثل إذا ُعرف الس
ــب فالزميل الذي حدثني من دولة أوربية انطلق في  العج
ــرح المبررات التي أدت إلى  ــباب وش الحديث عن ذكر األس
ــات  ــا كان بيننا من حوار ، حيث قال ان الممارس انقطاع م
ــة ضد الصحفيين والكتاب والمثقفين  واالنتهاكات الفظيع
ــة الرأي  ــاق على حري ــع وتضييق الخن ــكل عام والقم بش
ــرة لمكتب  ــل اللجنة األمنية التابعة مباش ــر من قب والتعبي
ــة وقال وهو  ــلمان ، أوقف المكالم ــي العهد محمد بن س ول
ــالة  ــلها لك عبر رس يجهش بالبكاء بقية التفاصيل سأرس

في الواتس آب وهاكم نص الرسالة :-
ــة وما تالها من  ــت ان الرؤية المزعوم ــغ إذا قل  (( ال أبال
ــى أعظم كارثة  ــاد تحول إل برنامج أصالح ومحاربة للفس
ــفية  ــال االعتقاالت التعس ــعبنا المظلوم إعم ــي حياة ش ف
والقمع والتنكيل طالت كل الفئات والمكونات االجتماعية 
ــعارات مخملية  ــت ش ــع ان الدولة رفع ــداً م ــتثن اح ــم تس ل
ــم  التحري الءات  ــن  ع ــداً  بعي ــاح  واالنفت ــاء  بالرخ ــدت  وع
ــرنا خيرا  ــة الدينية ، واستبش ــة المؤسس ــة دهاقن وبلطج
ألنه أصبح بإمكاننا انتقاد رجال الدين وفضح ممارساتهم 
ــاف وتأمر  ــن إجح ــه م ــا مثلت ــن بم ــم الدي ــفية باس التعس
ــن بأنه كابح  ــر تصوير الدي ــدة ذاته عب ــى منهج العقي عل
ــة الثقافية ازددنا  ــة والهوي ــدو لدود للحداث للحريات وع
ــد ينتقد  ــمعنا ولي العه ــتقبل عندما س ــة بالمس ــال وثق أم
ــف ومصدر  ــاس التخل ــر الوهابية أس ــن ويعتب ــال الدي رج
ــتهدف  ــاب التهكمي المس ــالق نفس الخط ــود واالنغ الجم
ــخاص ينتمون إلى المؤسسة  للفكر الوهابي صدر عن أش
الدينية ، اتسع نفس الخطاب ووصل إلى اإلعالم ووسائل 
ــباق  ــاجد الكل في س ــي ومنابر المس ــل االجتماع التواص
ــاع التفاؤل  ــكل الفت أش ــن الوهابية بش ــراءة م ــالن الب إلع
ــة التي تمثلت  ــوات العملي ــوس خاصة بعد الخط ــي النف ف
ــيارة  ــماح لها بقيادة الس بتحقيق حلم المرأة المزمن والس
ــم بإقامة  ــماح له ــرب وأجانب والس ــتضافة فنانين ع واس
ــرض  ــة دور ع ــام إقام ــال أم ــح المج ــة فت ــالت غنائي حف
ــبوقة في  ــن التحوالت غير المس ــينما إلى غير ذلك م للس

حياة الناس.
من أهم المؤشرات االيجابية في هذا الجانب ان الشعب 
ــتطاع بتلقائية  ــن الوعي فأس ــى درجة عالية م أصبح عل
ــي فنجان وأن نوايا  ــدرك بأن ما يجري مجرد زوبعة ف أن ُي
ــدو كونها فقاعات  ــة وإنها ال تع ــام الحقيقية معروف النظ
ــتهداف الخصوم وتقليم أظافر من يرفع صوته  بائسة الس
ــم الحر  ــمى العال ــر برضى ما يس ــو األهم الظف ــرا وه وأخي
ــارع ،  ــكالم صار حديث الش ــكا هذا ال ــا أوروبا وأمري ومنه
وورد في مئات اآلالف من التغريدات عبر وسائل التواصل 
ــة  ــة مؤسس ــار حفيظ ــام وأث ــزع النظ ــا أف ــي ، م االجتماع
ــرة كبيرة  ــن التغريدات اظهر حس ــم أن عددا كبيرا م الحك
ــعودية ، اضافة الى  ــذي دفعته الس ــى الثمن الباهظ ال عل
ــرد حصولها  ــرب الن مج ــكا والغ ــاق أمري ــن نف ــث ع الحدي
ــات النظام  ــا تتغاضى تماما عن ممارس على المال جعله
ــاع عنها  ــي الدف ــي تدع ــت الت ــت الثواب ــعودي وتناس الس
ــارت حفيظة  ــدات أث ــذه التغري ــة التعبير ، ه ــا حري ومنه
ــرة ومنها فرض  ــات الخطي ــم توالت التداعي ــام ومن ث النظ
ــي ذلك االتصاالت  ــة على نوافذ التعبير بما ف رقابة محكم
الهاتفية وكل وسائل التواصل االجتماعي وهذا كان سبب 
ــت أخباره  ــد الزمالء غاب وانقطع ــاالت ، أح ــاع االتص انقط
ــب اليمن  ــعر ألدي ــهد في تغريده له  بش ــرد انه استش لمج
البردوني ، وآخر طلب ان يصل عطاء مركز سلمان لإلغاثة 
ــجن بتهمة اإلرهاب  ــى كل اليمنيين ، تم اقتياده إلى الس إل
ــث  ــوات الب ــف وقن ــا الصح ــة ، ام ــة أجنبي ــة لدول بالعمال
ــكرية  ــد تحولت إلى ثكنات عس ــي فق ــي والتلفزيون اإلذاع
ــرة وكبيرة ، هذا  ــب األمني يمر على كل صغي ــص الرقي ، مق
ــوى ان الدولة  ــوت بدع ــي مملكة الم ــا أخي ف ــو حالنا ي ه
ــام  ــقاط النظ ــة إلس ــاوالت إيراني ــدوان ، ومح ــرض للع تتع
ــخرية والتندر من اغلب  المبرر األخير أصبح موضعا للس
ــتخبارات  ــل النظام وأجهزة االس ــن وهو ما يجع المواطني
ــا مع انه  ــذا انقطع حوارن ــتنفار وله ــة اس ــن في حال واألم
ــعوب  ــم بالجدية والتمهيد لدور محوري تقوم به الش اتس
ــية التي صنعتها األنظمة داخل كل  يزيل الحواجز النفس
ــاس التوتر ومبعث إثارة الضغائن وإشعال  إنسان وهي أس
ــداء وتجار الحروب  ــتفيد منها إال األع الحروب التي ال يس

المنتفعون بها . 
ــا اآلن خارج المملكة واألمل ان نعود إلى نفس الحوار  أن
ــتركة  ــم المش ــعوبنا وتفعيل القواس ــهام في يقظة ش لإلس
ــخ واللغة ،  ــدة والجغرافيا والتاري ــي العقي ــة واحدة ف كأم
ــة وأن نُحيي  ــحقنا رغبات الحكام المريض ــب ان تس ال يج

مشاعر األخوة في النفوس والى رسالة أخرى ....
ــكراً للزميل والصديق العزيز وأتمنى له وبقية الزمالء  ش
ــعودية المظلم السالمة والظفر بنصر مبين  في داخل الس
ــام الموغل في  ــذا النظ ــروت وطغيان ه ــن جب ــالص م للخ
ــاد ، وأطمئنه أننا في اليمن نكن لجيراننا  التوحش والفس
ــود وأننا نؤمن  ــاز كل الحب وال ــقائنا في نجد والحج وأش
ــا تعتمل في  ــدث عنها وأنه ــي تح ــة الت ــت الجامع بالثواب
ــا  لكنه ــة  والبهرج ــي  للتباه ــعارات  ش ــرد  مج ال  ــنا  نفوس
ــة من الصعب التفريط  اختيارات حتمية ومرتكزات مقدس
بها او التنازل عنها ، وهي لآلسف احد أسباب ما نواجهه 
ــافر وما نالقيه من انتهاكات صارخة  من عدوان همجي س
ــة ، وان  ــاك للقوانين الدولي ــانية وانته ــادئ اإلنس ــكل مب ل
ــاء الله يستمر تواصلنا مع بقية الزمالء لكي نكون نحن  ش
ــية للحوار  ــى أمرها مرتكزات أساس ــعوب المغلوبة عل الش

وتجاوز األزمات الصعبة التي يصنعها الحكام ..
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