نافذون يهاجمون مستشفى الجذام بتعز
تعرض مستشفى الجذام بمدينة النور
محافظة تعز أمس االحد لهجوم مسلح
من قبل أحد النافذين والمتهم بنهب وتبديد
أم��وال جمعية مرضى الجذام بالمحافظة
والمساعدات العينية والنقدية طوال  25عاماً.
وق��ال شهود عيان إن المعتدين قاموا
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باطالق وابل من النيران صوب المعتصمين
من المرضى الذين يطالبون بتمكين المدير
الجديد من عمله.
وأك��د عدد من المعتصمين من المرضى
وأقاربهم أن رئيس المحكمة العميسي قام
بإصدار حكم في ذات القضية المنظورة لديه

الخاصة بالخالف على إدارة المستشفى قام
بتغيير القرار وإعادة المدير السابق بالقوة وقد
أدى االعتداء الى إصابة أحد المرضى يدعى
منصر حسين أحمد بطلق ن��اري ،بينما تم
اختطاف اثنين فوق طقم أمني حسب إفادة
المعتصمين.
االثنين 2012 / 7 / 30 :م
الموافق  / 11:رمضان 1433 /هـ
العدد)1621( :

نساء اليمن..
والقاعدة!!
عبدالكريم الحزمي

المرأة ..ورمضان
مع حلول شهر رمضان أو أية مناسبات أخرى هناك مفهوم شائع
يُروج له من خالل العناوين الصحفية والرسوم الكاريكاتورية
بأن المرأة تثقل على كاهل الرجل بمتطلبات كثيرة وقائمة ..مصاريف
ال طاقة له بها ،وهذا مفهوم خاطئ فيه ظلم لحق المرأة وما تبذله من
جهود في سبيل إيجاد التوازن واتخاذ القرارات االسرية المنزلية التي
تسهم في مواجهة المشكالت االقتصادية واالجتماعية التي توجه
االسرة ..حول هذا الشأن أخذنا بعض اآلراء وهذه الحصيلة..

هناء الوجيه
 ۹تقول األخت جمالة القاضي مديرة
مدرسة :
 لطالما رأينا تلك الرسوم أو المقاالتالتي تسبق شهر رمضان أو بعض
المناسبات والتي تصور المرأة وكأنها
أداة طلبات تثقل كاهل الرجل دون
مباالة وعادة ما تُرسم وبيدها قائمة
من الطلبات يهرول الرجل هارباً منها،
وهذه الصورة المنقولة غير صحيحة
وإن كانت على سبيل الفكاهة ألن
األدوار التي تقوم بها المرأة في منزلها
ومع أسرتها تسهم في مواجهة ضغوط
الحياة اقتصاديًا واجتماعيًا  ،فالمرأة
اليمنية تلعب دوراً رئيسيًا في تحقيق
التوازن لألسرة وتقوم باالقتصاد ما
أمكن لمراعاة رب االس��رة وظروفه
المادية وتعمل على تقديم البدائل
وتوفير م��ا تستطيع م��ن أساسيات
لسعادة أسرتها.
«البيت المرة»
 ۹ويقول االخ أكرم العزي:
 حقيقة عندما أفكر في المصاريفوالمتطلبات بمفردي أجد صعوبة وأجد
أن االحتياجات فوق ما لدي من ميزانية،
ولكن حين أشارك زوجتي التفكير تسير
االمور على ما يرام وتتوفر كافة االشياء
بطريقة حكيمة ومدبرة ،لذلك فقد صدق
المثل القائل« :البيت المرة» ،ألن تدبير
المعيشة تحتاج الى المرأة الحكيمة
القادرة على إدارة شؤون أسرتها.
بلسم مدبر
 ۹وفي ذات الشأن تقول االخت وفاء
البعداني:
 -رب��م��ا ه��ن��اك بعض م��ن النساء

القاضي :المرأة
تلعب دوراً
مهم ًا لتحقيق
التوازن األسري
في رمضان
العزي :تدبير المعيشة تحتاج إلى امرأة حكيمة
البعداني :المرأة تتحمل الكثير من
أجل سعادة أسرتها
مسرفات ويطلبن الكثير دون تدبير
ولكن األغلب من النساء تتفانى في
البذل والعطاء وتحاول جاهدة أن
تكون البلسم المخفف لضغوط الحياة،
وبالتالي فمن االجحاف أن تنقل الصورة
السلبية للمرأة وكأنها غير مبالية وقد
تطلب قوائم خيالية من الطلبات دون
حاجة أو تفكير ،الواقع يوضح الحقيقة،
فالمرأة اليمنية تتحمل الكثير من أجل
سعادة ورفاهية أسرتها ،وهي من تقف
الى جانب زوجها متحملة كافة الظروف

ومتعايشة مع الوضع حولها.
مسؤولية كبيرة
 ۹ويتفق م��ع م��ا سبق االخ حمود
الجائفي قائ ً
ال:
 المرأة اليمنية تعددت أدواره��اومهامها ويقع على عاتقها مسؤولية
كبيرة ،فهي الزوجة واألم واالخت
وربة البيت المدبرة لمعظم شؤونه
تقف الى جانب الرجل خطوة بخطوة
وتحاول مساندته وخاصة إذا ضغطت
عليه الظروف ،ونجد المرأة اليمنية في

أصعب الظروف تحاول إيجاد الحلول
والبدائل ما أمكنها ذل��ك من أجل
التخفيف عن زوجها وتحقيق السعادة
ألسرتها.
جوهر رائع
 ۹واختتمت االخ��ت انتصار نعمان
بقولها:
 البد من تغيير تلك النظرة التييعتنقها البعض والتي تحمل إجحافًا
في حقيقة تحمّل ال��م��رأة وحكمتها
وتدبيرها ،ونحن في اليمن لدينا أمثلة
ونماذج كثيرة تتحدث وتوضح مدى
التضحية التي تقدمها المرأة في سبيل
أسرتها واستمرار الحياة بسعادة وراحة،
وفي أصعب الظروف تحاول المرأة توفير
البدائل واالقتصاد ما أمكن ،وهي بذلك
تستحق كل التقدير واالحترام ألنها تعبر
عن جوهر المرأة اليمنية الرائعة على
حد تعبيرها.

مؤسسة الصالح تدشن حملة( رمضان العطاء )
دش��ن��ت م��ؤس��س��ة الصالح
ا ال جتما عية للتنمية أ مس
بصنعاء حملة «رم��ض��ان العطاء»
التي بهدف مساعدة األسر الفقيرة
والمحتاجة على مستوى الجمهورية
بالمواد الغذائية والمالبس وغيرها.
وخالل التدشين الذي حضرة وزير
الصحة العامة والسكان احمد العنسي
 ،ورئيس الوحدة التنفيذية إلدارة
مخيمات الالجئين احمد الكحالني أكد المدير التنفيذي علي
األكوع أن المؤسسة ستستمر في تقديم العون والمساعدة
لألسر الفقيرة والمستهدفة ضمن برامجها الخيرية مهما

كانت الظروف .مشير اً إلى
أن الصالح تلتزم في تنفيذ
بر ا مجها و أ نشطتها على
مبدأ اإلنسانية والمساواة بين
كافة أبناء الوطن دون تفريق،
مع التركيز على األسر الفقيرة
واألشد فقراً وذوي االحتياجات
الخاصة ،إلى جانب االهتمام
باأليتام وتأمين مستقبلهم من
خالل دفاتر التوفير البريدي
التي يتم منحها لهم برصيد  100أل��ف ري��ال لكل حالة
مستهدفة.

مبينا أن الحملة ستنطلق في عموم محافظات الجمهورية
بدأ من اليوم االثنين حيث سيتم خاللها توزيع المواد الغذائية
وكسوة العيد على المستهدفين.
وفي حفل التدشين الذي حضره محافظ شبوة علي حسن
األحمدي وعدد من المسئولين  ،تم تكريم عدد من رجال
األعمال المساهمين في دعم برامج المؤسسة اإلنسانية
بدروع مؤسسة الصالح  ،كما كرم محافظ شبوة رئيس
مجلس إدارة المؤسسة احمد علي عبداهلل صالح والمدير
العام التنفيذي علي األكوع بالدروع والشهادات التقديرية
لدورهم اإلنساني الذي برز من خالل األنشطة والبرامج
اإلنسانية التي تنفذها المؤسسة على مدار العام وعلى
مستوى الجمهورية.

اعلن تنظيم القاعدة في اليمن حربه
على المواطنين اليمنيين بشكل عام
باإلضافة الى حربه ضد الحكومة من اجل
اقامة الدولة اإلسالمية على حد وصفهم.
والمالحظ في حرب القاعدة في اليمن أن
الخاسر الوحيد منها هو الشعب اليمني وهو
الضحية وهو المستهدف من هذه الحرب
اقتصاديا وعسكريا.
فمنذ استيالئهم على محافظة أبين سقط
آالف الضحايا من المواطنين األبرياء وتشرد
عشرات اآلالف ،كل ذلك بدعوى اقامة القاعدة
للدولة اإلسالمية ،متناسين انهم في دولة
مواطنوها كلهم مسلمون وموحدون هلل ال
شريك له.
وال��ض��رر ليس هنا فحسب بل إن��ه عند
اكتشاف النيجيري عمر فاروق الذي حاول
تفجير الطائرة فوق امريكا شُددت اإلجراءات
األمنية ضد المواطنين اليمنيين في جميع
أنحاء العالم ،ول��وال لطف اهلل لشن الغرب
بتلك العملية هجومًا على اليمن ،زاعمين
انها معقل اإلرهاب مثلما ُفعل بأفغانستان
من قبل.
باالضافة الى قضية الطرود التي اكتشفتها
دول عربية وامريكا لنجد ان اليمنيين هم
الضحايا فقد اتخذ العرب قبل العجم اجراءات
مشددة لبضائع الشحن من اليمن ومنعت
أغلبها استقبالها لتظل اليمن دولة مستوردة
وليست مصدرة بحجة ان طرودها كلها
مفخخة حتى وقت قريب رفع الحظر بشكل
جزئي عن الطرود.
كذلك تفجير كلية الشرطة الذي أظهرت
التحقيقات بأن من وضع العبوات المتفجرة
امرأتان ،ليتم بعد ذلك تفتيش المرأة اليمنية
على ابواب الوزارات والمتاجر والمحالت وهو
األمر الذي لم نعهده من قبل ابدا في تفتيش
المرأة اليمنية واحترام خصوصياتها ،وال
ننسى ان القاعدة هي السبب.
اخيراً تفجير الطرد على نجل الذهب وقتله
قد يزيد من االجراءات المشددة ضد الشعب
اليمني المسكين المغلوب على أمره والذي
صار هو ضحية الحرب على اإلرهاب ،وضحية
األفكار الهدامة للقاعدة في تطوير اإلرهاب.
وفي الختام ال ننسى توضيح حقيقة ان
القاعدة اداة استخباراتية يدعمها الغرب
وإي��ران بغرض التدمير وليس اإلص�لاح ،
ليستغلوا حماس الشباب المندفع وغير
المتعقل وايهامه ان قتل المسلمين جهاد
في سبيل اهلل ،مما أدى الى استباحة الدماء
متناسين حرمتها ،كما جاء في اآلية «ومن
يقتل مؤمنًا متعمد اً فجزاؤه جهنم خالد اً
فيها وغضب اهلل عليه ولعنه وأعد له عذابًا
عظيما».
لقد نسي اعضاء تنظيم القاعدة انهم
يحاربون اإلسالم والمسلمين بأموال الكفار
سواء على يد رجال االستخبارات اإليرانية
أو األمريكية كما ورد في تقرير القيادي
السعودي السابق في التنظيم «محمد
العوفي» عن ان «قاعدة اليمن تقودها
استخبارات دولة إقليمية».
ليستغل بعدها الغرب أفعال التنظيم
ليصادروا ام��وال المسلمين بحجة تجفيف
منابع دعم االرهاب كما فعلوا عقب احداث
 11سبتمبر عند مصادرتهم ألموال العالم
والتي تصل الى المليارات.
ايضا ال ننسى ان من منجزاتهم تجفيف
منابع الدعم للمنظمات وهيئات اإلغاثة
اإلسالمية والتي كانت تقوم بأدوار جليلة في
خدمة اإلسالم والمسلمين سواء من مساعدة
المحتاجين وابناء المساجين وطبع المصاحف
وغيرها من أعمال الخير التي قضى عليها
هذا التنظيم الذي يزعم انه يخدم اإلسالم
بينما الدالئل تؤكد عكس ذلك.

الماجستير
ألروى المطهر
منحت الباحثة أروى أحمد المطهر شهادة
الماجستير في مناهج الدراسات االسالمية
وطرق تدريسها بتقدير ممتاز..
ألف مبروك ومزيداً من التفوق والنجاح.

