
لالشرتاك بأخبار املسرية موبايل: أرسل حرف )ش( برسالة نصية إىل:                             2066                           5171                       3020

الددع )230(           انثال 5 يونيو 2017   املواال 10 رمثال ث3ل1لا سياسية - شاملة - تصدر كل اثال وخميس

16 صفحة 80 ريااًل

وزير الدفاع: خسائُر العدوان ومرتزقته كبيرة جدًا في الجانبين المادي والبشري 

دعا اإىل مقاَطعة املنتجات ال�صع�دية والإَماَراتية واإ�صدار قرار م�ؤقت بذلك

رئيس الثورية: اللجاُن لم تتسبب بأية عرقلة داخَل املُـَؤّسسات الحكومية قبل إجراءات الدور والتسليم

ثمن التفاعل الكبير للمكونات السياسية مع دعوته وفي مقدمتها المؤتمر

شركاء 
يف املسؤولية والَهـّم والقرار

قوى العدوان مأزومة أكثر من أي وقت مضى
النفط  م��ل��ي��ارات  ي��س��رق  اإلص�����اح  ح���زب 
والحصار ال��ج��وَع  يعاني  والشعب  وال��غ��از 
تعالوا لمناقشة أي ملفات بجدية ومسؤولية بعيدًا عن الثرثرة والبلبلة

تش��كيل المجل��س السي��اس��ي والحكوم��ة إنجاز 
سياس��ي ع��ّزز م��ن تم����اس��ك الوض��ع الداخل��ي 

أي أمن قومي عربي وإسرائيل تتحدث بإيجابية عن السعودية؟

ال�صيد عبدامللك احل�ثي ع�صية اجتماع العا�صر من رم�صان:

اليوم: اليمُن على موعد مع حكمائها
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  - يحيى الشامي:
مصادٌر  أعلاهاا  تقريبياة  إحصائياة  يف 
عساكري بلغ عادُع قتىل الجاوع الساوعانيل 
خالل شهر مايو املارص  مائة وستًة وثالثل، 
من بياهم ضبّااط، ايما تجاوز عدع الجرحى 
واملصابل مائتال وأربدة وأربدال، وتُخصُّ 
الدساكرية  الدملياات  املدلااة  اإلحصائياة 
املتاّوعة التي نفذلاا مقاتلو الجيش واللجال 

الشدبية يف جبهة صحراء ميدي. 
ايما تبقاى إحصائية وأعداع القتىل نتيجة 
الارب املداداي وانْساتهَداف الصاروخاي 
شامال  الدادوال  مرتزقاة  تجمداات  عاىل 
صحاراء ميادي ويف مدساكراتهم يف ماطقة 
املوّسام جاوب جيزال املحاذياة مليدي، تبقى 
لذه الخساائر أَْكثَار غموضاً؛ نتيجاة التكتم 
يتدلال  ايماا  ااة  َخاصَّ الكباري،  السادوعّي 

باملرتزقة اليمايل والسوعانيل.
وخالل اليوَمل املاضل استهدات املداديّة 
اليماياة تجمداات املرتزقة شامال الصحراء 
بددع مان القذائاف أَْكثَار من ماّرة، محققة 
إصابات مباارشة، من بياهاا رضبة محققة 
اساتهدات مساتوععاً غذائياً احرتقات أجزاٌء 
كبارية مااه، وكال ناتاً واال حديث مصدر 
يف وحادة الرصاد لصدى املسارية اننفجاراُت 
الكبارية التي لزت املساتوعع، ما يؤكد وجوع 
أسالحة مخّزناة اياه، ولام يساتبدد املصدر 
أل يكاول املرتزقة يقوماول بتهريب كميات 
من ساالح الجيش السادوعّي بداد نهبها من 

املخاازل املخصصاة ومان مواقاع تجمدات 
القاوات املساتأجرة للقتال، وناّوه املصدر إىل 
أل ماا يحصل عليه املرتازق اليماي من أموال 

سدوعيّة قليلة تداده لهذه الترصاات.
عىل صديد الدمليات الدساكرية املتواصلة 
يف نجرال، اساتهدات القاوة املدادية تجمداً 
للجااوع السادوعيّل رشق مافاذ الخاراء، 
باإلضاااة إىل قصاف مداداي مكثاف عاىل 

رقاباة الساديس، حياث شاولدت اآللياات 
تخيل املوقاع، أعقباه اْساتهَداف لتحصياات 
املوقاع بددع مان قذائف املدادياة، ويف موقع 
الطلداة وعقاب عملياة قاص أحاد ُماااقي 
الددوال قامت املدادية بدك تحصياات املوقع 
واْساتهَداف تجمداات الجاوع السادوعيّل يف 
ذات املوقع، باإلضااة إىل اْساتهَداف تجمدات 
للجاوع السادوعيّل يف موقداي الدش َوموقع 

مستحدث عىل جبل الشبكة جاوبي نجرال.
ويف جيزال طاول القصاُف املدادي مواقع 
الكارس والغاوياة والتبة الحمراء وساوعانة 
وتباة رباحاة، كماا اساتهدف تجماع جاوع 
سادوعيّل يف قائام زبياد بدادع مان قذائاف 
املدادية ومداوعة اْساتهَداف لتجمع يف موقع 
الكرس، حيث أااعت وحادة الرصد بإصابات 
املدادياة،  الرباة  عان  نتجات  مباارشة 

تحصيااات  أَيْثااً  املدادياة  واساتهدات 
الجاوع السادوعيّل بموقع الفريثة وتجمع 
آلياات للجياش السادوعّي يف قرياة أ  الرتاب 
َواْساتهَداف جراااات للجياش السادوعّي يف 
موقع رشقال ومساتحدث املدازاب، وأااعت 
وحادة الرصد عن ساقوط عدع مان القتىل يف 
صفوف الجاوع السادوعيّل يف عملية تمشيط 
بموقاع الغاوياة، وذكارت املصااعر يف وقات 
سابل أل 3 آليات سدوعيّة انسحبت من موقع 
الكارس إثار قصاف مداداي طااول املوقع، 
بالتزامان مع إطالق مروحيات الددوال قاابل 
مثيئة عىل الرشياط الحدوعي بل البلدين يف 
إجراء عساكري قال عاه مصدر عسكري إنه 
يهدف ملاع مقاتيل الجيش واللجال الشادبية 
مان تافياذ عملياتهم الدساكرية ضد مواقع 

مدسكرات الجيش السدوعّي.
ويف عساري قتلات وحادة القااصاة اثاال 
من املرتزقاة اليمايل قبالاة مافذ علب نهار 
األربداء، وسابقاً اساتهدات املدادية اليماية 
أَْكثَار من ثمانية تجمدات للقوات السادوعيّة 
ومرتزقتهم يف قياعة حرس الحدوع وتجمدات 
يف الجوازات ورشقي الربوعة َوتجمداً يف موقع 
رقابة الامصاء َوتجمدات للجاوع السدوعيّل 
يف رقاباة املساااء رشقاي الربوعاة تجمدات 
خليطاة مان املرتزقة َوالجاوع السادوعيّل يف 
الجوازات ومافذ علب َوتجمدات للماااقل يف 
مافذ علب وتجمدات للجيش السدوعّي يف قلل 

الشيباني والربوعة.

خسائُر السعودّية تتعاَظُم بخسائر مرتزقتها واملدفعية تدك عشرات املواقع السعودّية 

بقية من الصفحة األخيرة

 ما هو املطلوُب 
من قطر؟!

قطار كانت تدرك املؤامرة عليها وعىل حماس والتحثريات 
الجارياة يف واشااطن ماع أشاقائها الخليجيال سادوعيّل 
وإَماَراتيال وكانت تتوقع أل تكول أََلاّم ملفات قمة الرياض 

مع ترامب.
ولهذا مارست ضغوطا كبرية من أجل إخراج وثيقة حماس 
بتلك الصورة السايئة علها تاقذ نفسها وحليفتها حماس من 

قمة الرياض املرتقبة حياها.
طار تميم إىل الرياض قبل إْعاَلل الوثيقة بيومل امال ماه أل 
يوضح الصورة للرياض ولتكول عىل علم لتخفف من وطأة ما 

كال متوقدا من قمة ترامب.
حماس اعلات اك ارتباطها باإلخوال املسالمل وزاعت عىل 
ذلك بالقبول بدولة بحدوع 67 وصفت باملوقتة وبالتايل الدخول 

يف مفاوضات مبارشة مع الكيال الصهيوني بااء عىل لذا.
يبادو أل تميم لام يتوقاع أل ن تلقى جهاوُعه مع حماس 

الرىض السلماني الرتامبي املأمول.. لكن لذا ما حصل.
لكي ندرف اآلل إىل اين تذلب انمور بل الدوحة وشقيقاتها 
علياا أل نسأل ما لو املطلوب من قطر تلبيته بالاسبة لحماس

حماس لي مربط الفرس ايما يجري.
لااك اْلتَزامات خليجية وبالتحديد سادوعيّة إَماَراتية بداع 
عملية الساال  مع إرسائيل وامليض ولو تدريجياً نحو التطبيع 
الشاامل والكامل.. مقابل بقاء املظلاة األمريكية لحماية لذه 
اننظماة وععمهاا وُخُصاْوصااً يف عدوانهاا عىل اليمان الذي 
كشف لشاشة وضدف لده الدول وخوائها وحجم املأزق الذي 

أعخلت نفسها ايه.
وبااء عليه امن غري املستبدد أل يكول رأس حماس أَْو نزع 
ساالحها لو الثمن املطلوب من قطر.. وبقية الدااوين مجرع 
غطاء اقاط وان االكل يدعم الجماعاات املوصواة باإلْرَلاب 
ساواء يف اليمن اإلخوال املسالمل اإلصالح والسلفية املتشدعة 
وكذلاك التاظيماات اإلْرَلابية األُْخااَرى كداعاش والقاعدة.. 
وايماا يخص الدالقاات مع ايرال اليسات الدوحة وحدلا بل 
لاااك مساقط والكويت بال قد تكاول اإلَماَرات نفساها عىل 

عالقات اوثل وُخُصاْوصاً انْقتَصاعية مع طهرال.
ولا لاي اوىل نتائج توقدات الثغاوط عىل قطر.. حماس 
تتسالم قائمة بأعثائها مطلاوب مغاعرتهام أََرايض اإلمارة؛ 

بسبب ضغوط خارجية، حسب مصاعَر إعالمية.

َع لقيادات وزارة الداخلية: لدى م�صاركته اللقاَء امل��صّ
الرئيس الصّماد: املَُؤّسسُة األمنية استطاعت أن تحافظ على األمن واالْستقَرار وجاحٌد من ينكر دورها 

  - صنعاء:
قال صال�ح الصّماد – رئيُس املجلس الس�يايس األعىل: 
إن الدفاَع عن الش�عب اليمني وأمنه واْس�تقَراره مس�ئوليُة 
الجمي�ع بعد أن فق�د املجتمع الكثر والكث�ر، موضحاً أن 
املجتم�ع اليمن�ي، وبفضل األم�ن والس�كينة، ال زال يأمل 
باملس�تقبل األفضل والعزة والكرامة يف مواجهة َمن يريد أن 
يف�رض عليه العمالة والوالء ألمريكا وإرسائيل وآل س�عود 
وم�ن يقول أنه يريد أن يحّرر صنعاء واليمن وهم يوطئون 

االحتالل إىل أرض الوطن.
وأش�ار الصم�اد، ل�دى مش�اركته أمس األول الس�بت 
يف الق�ر الجمه�وري بالعاصم�ة صنعاء، اللقاَء املوّس�ع 
لقي�ادات وزارة الداخلية وامُلَؤّسس�ات األمني�ة، إىل ما نتج 
عن أَْعَم�ال االرتزاق والخيانة من نقل أش�جار دم األخوين 
السقطرية إىل اإلَماَرات، يف تعبر عن محاولة رسقة مقومات 
الشعب وتراثه وآثاره واْقتَصاده ومحاولة فرض ما فرضوه 

يف عدن.
وأكد رئيس الس�يايس األعىل، عىل القيم�ة العظيمة التي 
تمثله�ا امُلَؤّسس�ة األمني�ة وهي تق�ف إىل جانب امُلَؤّسس�ة 
العس�كرية يف الدفاع عن كرامة الش�عب والحفاظ عىل أمنه 
واْس�تقَراره، مضيف�اً أن م�ن ينكر فضل امُلَؤّسس�ة األمنية 
ودوره�ا إال جاح�د؛ باعتبارها امُلَؤّسس�ة التي اس�تطاعت 
أن تحافظ عىل األمن واالْس�تقَرار والس�كينة العامة يف ظل 
تواطؤ دويل وعاملي، وتمكنت أن تحافظ عىل األمن والس�لم 
االْجتَماعي، فيما 28 دولة دخلت إىل عدن واحتلتها ونرشت 
الفوىض واالختالالت األمنية وأَْصبَ�َحت االغتياالُت عىل مدار 
الس�اعة، يف تجس�يد للنموذج الذي يريد العدوان أن يطبقه 

يف بقية املناطق.

وأردف الصم�اد قائ�الً: لق�د ح�ال ب�ن ه�ذا املرشوع 
وتحقيق�ه وعيُك�م وجهوزيتكم وثباتك�م ومرابطتكم رغم 
حجم املآيس والظروف الصعبة التي ندرك أنكم تواجهونها؛ 
وباعتبار أن عملكم األمني أَْكثَر التصاقاً واحتكاكاً باملجتمع 
وُعرضة لحصول األخطاء إال أن أية أخطاء ال تس�اوي شيئا 
أمام اإلنج�ازات الت�ي حّققتموها وجعلت الش�عب يعيش 
األمن واالْس�تقَرار وينعم بالسكينة العامة، الفتاً بأن الشكر 
والتقدير هو لس�اُن حال الش�عب بجمي�ع ُمَكّوناته تقديراً 
لدور امُلَؤّسس�ة األمني�ة التي كان دوُرها جبه�ًة متقدمة يف 
مواجهة عدوان غاش�م الذي يتعرض له اليمن للعام الثالث 

واستهدف املدنين واألعيان املدنية وكل يشء يف الوطن.
ويف اللقاء األمني املوّسع قال رئيس املجلس السيايس: إن 
العدوان عجز عن اْس�تهَداف أمن واْستقَرار الشعب اليمني 
بفضل وع�ي وجهوزية األجهزة األمنية، الفت�اً إىل الضائقة 
االْقتَصادي�ة الناتجة عن اْس�تهَداف أق�وات الناس من قبل 
العدوان ومرتزقته ويف مقدمة املستهدفن الكادر الوظيفي 
للدولة ومنه�ا األجهزة األمنية والعس�كرية التي تدافع عن 

كرامة الشعب.
وع�ّ� الصماد، ع�ن وضوح برنامج وم�رشوع العدوان 
يف إحال�ة اليم�ن إىل بؤرة للدم�ار وعبث القاع�دة وداعش 
والف�وىض األمني�ة، كم�ا يحص�ل يف ع�دن، مبين�اً أن هذه 
األساليب ستجعل الش�عب اليمني يخرجهم ولن يبقى لهم 
جندي واحد عىل ت�راب هذا الوطن من رشقه إىل غربه ومن 

شماله إىل جنوبه قر الزمن أم طال.
وش�ّدد، عىل منتس�بي األجه�زة األمنية ب�ذل املزيد من 
الجه�ود لتحقيق تطلع�ات املجتمع الذي ق�دم خرة أبنائه 
يف الجبهات، مش�راً إىل ما أَْصبَ�َحت عليه امُلَؤّسس�ة األمنية 
ومنتس�بوها م�ن مكان�ة واحرتام كب�ر وإج�الل ملواقفها 

وتضحياتها.
وأوضح رئيُس املجلس الس�يايس، بأنه س�يتم مستقبالً 
تنفي�ذُ عدٍد م�ن برامج دع�م وتطوير للق�درات واملهارات 
اإلداري�ة والفنية ومه�ارات االتصال والتواص�ل والتعامل 
م�ع املواطنن ومتطلبات الواقع واملس�تقبل وبما يعزز من 
حضور وفعالية امُلَؤّسس�ة األمنية يف الوعي االْجتَماعي أَْكثَر 
مم�ا أَْصبَ�َحت علي�ه ورس�التها ونموذجه�ا الراقي الذي 
جعله�ا عنون�اً لليمن ودولت�ه وُمَؤّسس�اته وبُنيته البرشية 

املتجددة والقوية.

أرشيف
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  - خاص:
لق�ي عدٌد من املنافق�ن واملرتزقة اليوم 
مصارعه�م وج�رح آخري�ن، أم�س األحد 
2017/6/4م يف عملي�ة نوعي�ة للجي�ش 
واللجان ع�ىل مواقعه�م بمديرية املصلوب 
يف ح�ن قتل وجرح آخرين بقصف مدفعي 
اس�تهدف مواقعهم يف نوبة صابر بمديرية 

الغيل يف محافظة الجوف.
وقال مصدر عسكري لصدى املسرة إن 
وحدات من الجيش واللجان الشعبية نّفذوا 
هجوماً مباغتاً عىل مواقع منافقي ومرتزقة 
الع�دوان األمريك�ي الس�عودي يف مديرية 

املصلوب بالجوف.
وأوض�ح املصدر أن الهجوَم أس�فر عن 
مقتل وج�رح عدد من املرتزق�ة واملنافقن 

باإلضافة إىل تدمر معدل 12.7.
مص�در  وبحس�ب  ذات�ه  س�ياق  ويف 
عسكري أكد مقتل وجرح عدد من املرتزقة 

واملنافق�ن ج�راء قصف مدفع�ي للجيش 
واللجان الش�عبية عىل نوبة صابر بمديرية 

الغيل بذات املحافظة. 

إىل ذلك تمكنت وحدة الهندس�ة التابعة 
للجي�ش والجان الش�عبية م�ن تدمر آلية 
الصف�راء  منطق�ة  يف  الع�دوان  ملرتزق�ة 
بمحافظة ش�بوة وبحسب مصدر عسكري 
فإن اآللية تم تدمرها بعبوة ناس�فة كانت 

وحدة الهندسة قد زرعتها يف وقت سابق.
ويف مديري�ة مريس بالضال�ع لقي أحد 
منافقي ومرتزقة الع�دوان مرعه بنران 

الجيش واللجان الشعبية.
وتأتي ه�ذه العمليات يف إطار العمليات 
العس�كرية والتي  االس�تنزافية باملسميات 
يهدف من خاللها أبط�ال الجيش واللجان 
الش�عبية إىل مضاعف�ة خس�ائر الع�دوان 
األمريكي الس�عودي ومرتزقت�ه يف األرواح 

والعتاد واملعدات.

أخبار

دعا إلى مقاَطعة المنتجات السعودية واإلَماَراتية وإصدار قرار مؤقت بذلك
رئي�ُس اللجنة الث�رية العليا حممد علي احل�ثي:

اللجاُن الثورية لم تتسبب بأية عرقلة داخَل املُـَؤّسسات الحكومية قبل إجراءات الدور والتسليم 
  - خاص:

ععاا محمد عايل الحوثي - رئياُس اللجاة 
املاتجاات  مقاَطداة  إىل  الدلياا،  الثورياة 
السادوعية واإلَماَراتية، ورُسعة قيا  حكومة 
ت بهذا الخصوص. اإلنقاذ بإصدار قرار مؤقَّ

وطالاب الحوثي، يف حوار خااصٍّ مع قااة 
صالحيااٍت  بإيجااع  الفثائياة،  السااحات 
واسادة وكبارية للمجلاس السايايس األعىل، 
ماع  الكاملاة،  الصالحيااُت  لاه  يُارتك  وأل 
رضورة اساتكمال خطوات انتفاق السيايس 
بال األطاراف الوطاياة املواجهاة للدادوال، 
عاعيااً الحكوماَة لداد  اننشاغال بالقثايا 
انساتثاائية، بل انلتماا  بالقثايا الدملية 
وانبتداع عان املكايدات واملماحاكات وتافيذ 

الربنامج الحكومي.
وأشاار رئياُس الثورية الدلياا، إىل رضورة 
لتاداُرس  عقاد اجتَمااع للجهاات انيراعياة 
املشاكلة وُسابل مدالجتها ضمن اإلْمَكانيات 
املتاحة، موضحاً أل جميع اإليراعات بيد الددو 
وبقياة املااطال محاارصة، باإلَضاَااة لذلك 
ااإل نقل الباك املركازي أخلَّ َكثارياً بالوضع 

انْقتَصاعي.

ماع  حاواره  خاالل  الحوثاي،  وتطارق 
السااحات، إىل الوضع الصحي املتدلور الذي 
يديشاه اليمان، ن سايما ماع انتشاار وباء 
الكولاريا مااذ ماا يقاارب الشاهر والاصف، 
حياث ععا لتطويال البؤرة التاي يابدث ماها 
لاذا الوباء لكي يتام القثاُء علياه لذا، غريَ 
مساتبدٍد أل يكاول لاااك عوٌر لياد أُْخَرى يف 
انتشاار لاذا املارض كماا حصال يف لاييبي 

ومااطل أُْخَرى من الدالم.
ونفاى رئياُس الثورية الدليا، قيااَ  لجانه 
بأية عرقلة عاخل بدض امُلَؤّسسات الحكومية، 
مثيفاً بأنه ن يمكن للجال الثورية أل تُدرقل 
أية جهة، وقد كال لااك عملية عور وتسليم، 
وُكرمت لاذه اللجال يف الفارتة املاضية، وإذا 
لاااك أية عرقلاة من قبل أي أحاد اال بد من 

تحديد َمن يدرقل والتدامل مده قانونياً.
وأوضاح محمد عايل الحوثاي، أل اجتَماَع 
الدارش مان رمثال لُحَكَمااء َوُعَقاَلء اليمن، 
املادقد اليو  بالداصماة صاداء، يأتي ضمن 
ااّف وتدزيز  محادعات مدرواة كَوحادة الصَّ
انخااء والوقاوف يف وجاه الدادوال، ناتاً إىل 
أل اللجااة التحثريياة لالجتَمااع تدمل عىل 
اساتيداب الجمياع واملشااركة الداماة عىل 

مساتوى املحااظاات لألخذ باكل املقرتحات 
والتوصياات نساتيدابها يف لجااة الصياغة، 
مبياااً أل املجتمع اليماي يحمال وعياً كااياً 
ملواجهاة الدادوال وحمالتاه عاىل الصدياد 
اإلعالماي والافاي والثقاايف وغريلاا، وأل 
الشدب اليماي يدرك كذلك ما يُخطط ويُحاك 
ضده كما يدرف جيداً تأريخ وسالوك ُكّل من 

يقف يف صف الددوال اليو .

وقال رئيس الثورية الدليا: إل من يحاولول 
اّف الداخايل لن يساتطيدوا إحداث  شال الصَّ
أي تأثري عىل تماُساك الجبهاة الداخلية مهما 
عملوا؛ ألل وعي الشادب اليماي سيكشافهم 
ويتصادى لهم، موضحااً أل اإلعال  الخارجي 
الادونرات  إْمَكانياتاه وّجاه ملياارات  باكل 

للجبهة التي تتبُده ولم يستطع التأثري.
وحاول الدور الذي يقّدُماه املبدوث األممي 
إىل اليمان، أكد الحوثي باأل اليمايل يدلمول 
أل إساماعيل ولد الشايخ ومن يمثله يف األمم 
املتحادة لام املتساببول حقيقاًة يف إيقااف 
الرواتب، واشارتاُطهم تساليَم ميااء الحديدة 
مقابال الراتاب يوضح تماماً من املتسابب يف 
عاد  حصول موظفي الدولة عاىل مرتباتهم، 
متساائالً: كياف يمكن لهاذا املبداوث والذي 
يدتماد عىل أولئك بداَد عاَمال وأَْكثَر أل يحل 
قثياة اليمايل ويدالج مشاكالتهم؟، مبيااً 
أل لاذا املبدوث يدمل لصالاح الددوال وليس 
ملصلحاة القثياة اليماية، مدرباً عن شاكره 
ملكول أنصار الله واملؤتمر الشادبي لراثهم 
لقاَء ولد الشيخ يف صاداء الذي يأتي استجابًة 
ملطالب الشادب اليماي، وأل ن حاوار إن بدد 
تسليم املرتبات، مشرياً إىل تقرير لجاة الخرباء 

التابداة لألمم املتحدة يفيُد بأل الرواتب كانت 
تُدااع لجمياع اليمايل يف ارتة ُحكام اللجاة 

الثورية الدليا.
واعتارب رئياُس اللجااة الثورياة، حدياَث 
ولد الشايخ عن تساليم ميااء الحديدة لجهة 
محايادة، مؤامرًة عاىل الحديدة وعاىل اليمن 
ككل مان خاالل محااونت الدادوال احتالل 
املحااظاة، وماا قاا  به مان عملياات إنزال 
وأرسوا  واللجاال  الجياش  أبطاال  واجههاا 
عادعاً من املرتزقاة حياهاا، نااياً وجاوَع أية 
وسااطات لوقف الددوال أو حاوارات تُجرى، 
وإل كال لاااك تواصال ااال يمكان اعتباُره 
وساطًة، موضحاً أنه وما عا  لااك غياٌب ألية 
حلاول من قبل الددوال يف املجاال انْقتَصاعي 
واإلنَْساني امداى ذلك ن يوجُد حلٌّ يف الجانب 

السيايس.
وساخر الحوثي، مان األخباار املتداولة يف 
إعال  الدادوال بخصوص اْساتهَداِف الجيش 
واللجاال الشادبية لااقلاة نفطياة يف بااب 
املاادب، مدترباً إيالا مرسحياًة للفت األنظار 
عان إحاطة ولاد الشايخ األخرية، مؤّكاداً أل 
الجيَش واللجاَل كاناوا يف املايض بباب املادب 

ولم يستهداوا أية ناقالت نفط.

قال باأن ما يرّوج له اإعالُم العدوان عمٌل دعائي ل ميت ب�صلة اإىل احلقيقية..

وزير الدفاع: خسائُر العدوان وأذناُبهم ومرتزقتهم كبرية جدًا يف الجانبني املادي والبشري 
  - خاص

كشاف اللاواء الركان محماد ناارص 
الداطفاي – وزيار الدااع، بأل خساائَر 
الدادوال وأذنابهام ومرتزقتهام كبارية 
جاداً يف الجانبل املااعي والبرشي، وذلك 
بفثل من الله واملداويات الدالية ألبطال 
الجيش واللجال الشدبية، يف امليدال الذين 
يخوضول املواجهاات عااعاً عن وطاهم 
وساياعته واساتقالله وكراماة جمياع 

أباائه.
وأشاار وزير الداااع، خاالل اجتَماع 
مجلس الاوزراء الدوري أماس األحد، إىل 
املها  الدااعية والبطولية التي يجرتُحها 
أبطال الجيش واللجال الشادبية ورجال 
القبائال يف مختلف الجبهات، ساواء عىل 
الحادوع الشامالية للباالع أو يف الرشيط 
السااحيل الغرباي أو الداخلياة ماهاا يف 
السادوعي  الدادوال  تحالاف  مواجهاة 
ومرتزقتاه، ناتااً إىل استبساال الجميع 

يف كااة الجبهاات وتحقيقهم الدديد من 
اننتصارات يف مدظم الجبهات وتمكاهم 
من السايطرة عاىل مواقع اسارتاتيجية 

خالل األسبوع املارص .
برئاساة  ُعقاد  الاذي  انجتَمااع  ويف 
الدكتاور عبدالدزيز صالاح بن حبتور – 

رئيس الاوزراء، أوضح اللاواء الداطفي، 
أل ما يروج له إعال  الددوال ومرتزقتهم 
ن يددو عن كونه عمالً ععائياً تثخيمياً 
ن يُماتُّ بصلة عاىل اإلطاالق إىل حقيقة 
وواقاع ما يدور يف الجبهاات وما تتكبده 
قواتهم وأذنابهم من خساائر جسيمة يف 

كااة الجبهات.
الاوزراء،  مجلاس  أشااع  بادورة 
باننتصاارات املتتالياة التاي يساطرلا 
الشادبية  واللجاال  الجياش  ارساال 
ورجال القبائل يف كااة جبهات املواجهة 
لاذا  أل  مبياااً  والكراماة،  والارشف 
الصموع والثبات األساطوري سيساّجله 
التأرياخ الدساكري بأحارف مان ناور؛ 
باعتباار ماا ياجازه املجالاد اليماي يف 
مدركته املصريية خارق للداعة وأساقط 
بإْمَكانياتاه البسايطة كاااة مدااعنت 
ورلاناات الحروب الحديثاة التي تدتمد 
اإلْمَكانياات  عاىل  مداركهاا  حسام  يف 
والتقاية  املاعياة  والتجهيازات  الاوعياة 

واللوجستية.
املبااعرات  انجتَمااُع، جمياَع  وثّمان 
الجبهاات  ععام  يف  والقبلياة  الشادبية 
وإساااع الجهوع الحكومياة تجاه أبطال 
الجيش واللجال الشدبية ورجال القبائل 

يف مختلف مياعين الدزة واإلباء.

إسقاُط طائرة استطالعية 
للعدوان يف ذو باب ومقتُل 37 
مرتزقاً بانكسار زحفهم يف تعز

  - تعز
تمّكاات وحاداُت الداااع الجاوي يف أبطاال الجيش 
واللجال الشادبية من إساقاط طائرة اساتطالع تابدة 
للددوال يف ماطقة الدمري بمديرية ذو باب يو  السبت 
املاايض، كما وتمكن أبطاال الجيش واللجال الشادبية 
من تكبيد مجامياع املرتزقة خساائَر ااعحة يف األرواح 
والدتااع يف مديرية موزع، وذلك باْساتهَداف تجمداتهم 

بصاروخ زلزال، وعدع من صواريخ الكاتيوشا. 
يف ذات الساياق أااعت مصااعر محلية بمقتل وجرح 
ما يزيد عىل 37 مرتزقاً يف صد الجيش واللجال الشدبية 
لزحف لهم عىل مدسكر الترشيفات بالجبهة الرشقية.
وأوضحات املصااعر أل من بل قتاىل املرتزقة بدض 
القيااعات ماهم القياعي املرتزقة »لؤي الشاوايف«، ايما 

أصيب القياعي املرتزق »إبراليم الجادي«.

األبطاُل يجرتحون عملياٍت استنزافيًة موجعة للمرتزقة يف مصلوب الجوف ومريس الضالع وصفراء شبوة مقتُل 8 من مرتزقة العدوان بنريان 
الجيش واللجان الشعبية يف تعز

  - خاص:

ُقتال ث من مرتزقة الددوال األمريكي السادوعي يف السااعات 

األوىل مان يوماا لذا انثاال باريال للجيش واللجال الشادبية يف 

عدع من أحياء مدياة تدز.

وقال مصدٌر عساكريٌّ لصدى املسارية: إل وحداٍت من قااصة 

الجيش واللجال الشدبية تمكات من قتل ث من مرتزقة وماااقي 

الددوال األمريكي السدوعي يف عدع من أحياء مدياة تدز.

وأوضاح املصادر أل املرتزقة لقوا مصارَعهام اثااء محاولتهم 

التسالل باتجاه مواقاع الجيش واللجاال يف الجحملياة والقرص 

والشمايس.
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املقانت املاشورة يف الصحيفة تدرب عن رأي 
كاتبها ون تدرب بالرورة عن رأي الصحيفة

بح�ص�ر رئي�س اللجنة الث�رية العليا..

ُمَؤّسسُة الجرحى تنظُِّم ندوًة للتوعية بأهمّية ومسؤولي رعاية الجرحى

MTN يمن تشارك يف حملة التوعية بأخطار »الكولريا« 

  - أمانة العاصمة
نّظمات ُمَؤّسساُة الجرحى، ياو  أمس األحد، 
ندوًة تحات عاوال »الجرحى مساؤولية الجميع 
وذلك للتوعية بألميّة ومسؤولية رعاية الجرحى.
ويف ااتتاح الادوة التاي نُظِّمت يف قاعة جمال 
َعبدالااارص بجامداة صاداء أّكد رئياس اللجاة 
الثورياة الدلياا محمد عيل الحوثاي عىل رضورة 
إياالء الجرحى عااية خاصاة، عاعياً الحكومة إىل 
تحمال املساؤولية يف رعاية الجرحاى وانلتما  
بهام تافياذاً لربناماج عملها الذي مان أولوياته 

مواجهة الددوال والدااع عن الوطن.
 كما ععا املجلس السايايس األعاىل إىل تحويل 
ُمَؤّسساة الجرحى إىل ُمَؤّسساة حكومية لتقد  

خدماتها للجرحى؛ باعتبارلم جرحى الوطن.
َوحاث رئياُس اللجااة الثورياة الدلياا كااة 
املواطاال عاىل اعتبار ياوَ  الا11 مان رمثال 
يوماً لزياارة الجرحى وتفقاد أحوالهم والوقوف 

إىل جانبهم.
وأشاار الحوثاي يف كلمتاه أمااَ  الحارضين 
يف الاادوة إىل صماوع الشادب اليماي الاذي أثمر 
عان كشاف زيف الدادوال ن سايما ايما يخص 
املرتباات، إذ أَْصبَاَح مدروااً اليو  من يقف أما  
الشدب ويدتدي عليه وياهب أمواله واقاً ملا جاء 

يف إحاطة ولد الشيخ األخرية يف مجلس األمن. 
وأوضح أل املؤاماراِت واملرسحياِت التي تقو  
بها أمريكا وترسل عاارصلا لتافيذلا أَْصبَاَحت 
مكشاواة أما  الشادب اليماي، مبيااً أنه عادما 
كال الشدب اليماي يسيطر عىل ممر باب املادب 
لم تستهدف ناقالت الافط يف البحر األحمر وإنما 

استهدات بدد تواجد املحتل واألمريكيل.
وتثمات الاادوة عدعاً من أوراق الدمل، حيث 
حملت الورقة األوىل عاوال الجرحى وتثحياتهم 
وقدمهاا مفتاي الدياار اليماية الدالمة شامس 

الدين رشف الدين.
أل  إىل  الديان  رشف  الديان  شامس  وأشاار 
الشهداء والجرحى بذلوا أغىل ما يملكول وقدموا 
أرواحهم وأجسااعلم رخيصاة للدااع عن اليمن 

وأماه واْستقَراره.
وقاال »أنتام قدمتام أنفساكم وأرواحكام يف 

سبيل الله وُجْدتُم بها حل بخل الكثريُ من الااس 
ولابوا املاوت وَجِباُوا من لقااء الددو، وصدقتم 
ماع الله تداىل حل عالدتماوه كما قال عز وجل 
»رجاال صدقوا ما عالدوا اللاه عليه اماهم من 
قىض نحبه وماهم من ياتظر وما بدلوا تبديال«. 
وأكاد الدالمة شامس الديان رشف الدين، أل 
الحمل ثقيل والدبء كبري ومسئولية الجرحى عىل 
عواتال الجميع؛ تقديراً ملاا بذلوه من تثحيات.. 
ناتااً إىل ألميّة أل يقابل واااء الجرحى بالوااء 
واإلحساال بمزيد من اإلحسال واإلقبال عىل الله 
تدااىل وبذل األموال والقيا  بواجب املسائولية يف 

رعايتهم ورعاية أرسلم وأرس الشهداء.
كذلاك ناقشات الورقاة الثانياة التاي حملت 
عااوال »عور املجتماع تجاه الجرحاى« وقدمها 
عثو املجلس السيايس لحركة أنصار الله ضيف 

الله الشامي الدوَر املجتمدي تجاه الجرحى.
 وشادع الشاامي يف ورقتاه ألميّاة الخاروج 
برؤياة حقيقية وواضحة حول مسائولية الفرع 

واملجتمع والحكومة نحو الجرحى.
وقاال »عادما يساقط شاهيداً يبقاى حقهم 
علياا أل نساريَ عىل ُخطالم ن يكلفاا ذلك شيئاً، 
إل كلفاا شيئاً ايكول يف إطار انلتما  والرعاية 
ألرسلام، لكان الجريح لاه التماماات متددعة 
للحفااظ عىل ساالمته صحيااً ونفساياً وماعيا 

ومديشياً ».

ويف ختاا  الادوة اساتدرض املدياُر التافيذي 
مُلَؤّسساة الجرحاى الدكتور زياد الحوثي ألداَف 
يف  الجرحاى  رعاياة  يف  وبرامجهاا  امُلَؤّسساة 
كاااة املحااظاات ومتابداة حانتهام الصحية 
واساتكمال عالجهام وتوااري احتياجاتهام من 
التغذية واألعوية واملساتلزمات الطبية واألجهزة 
التدويثية للمداقل ماهام، اثالً عن تأليلهم 

نفسياً وإعاعة عمجهم يف املجتمع.
حساب  الجرحاى  عادع  إل  الحوثاي  وقاال 
إحصائيات امُلَؤّسسة بلغ 26 ألفاً َوث11 جريحاً.. 
مبياااً أل إجمايل نفقات امُلَؤّسساة عاىل التغذية 
والدواء واملستشافيات الخاصة لرعاية الجرحى 
بلغت خمساة ملياارات و10ل ماليل َو177 ألف 
رياال خاالل الداا  2016 ، عاعياً رجاال الخري 
إىل املبااعرة برعاياة الجرحاى وأنشاطة وبرامج 

امُلَؤّسسة.
ويف ساياق رعاية الجرحى قامت لجاة الاساء 
/1 الخمياس  الجرحاى  بُمَؤّسساة  واألطفاال 
يونياو/2017 بزيارة الجريحاة ااطمة الهبييل، 
10 سااوات، يف مازلها وععمهاا بكريس متحرك 
وكاريس حّماا  ليساهل عليهاا التحرك بشاكل 
مساتقل، وكانت إصابتهاا جراء غاارة عدوانية 
استهدات سايارة أرستها يف محااظة الجوف يف 

شهر إبريل املايض.

  - خاص
قيامااً بدورلا التوعاوي واستشاداراً ماها بحجم 
الخطر املحدق َوقياماً بمساؤوليتها انْجتَماعية قامت 
MTN يمن باملشاركة الفاعلة يف الحملة التي استهدات 
التوعياة بأخطاار الكولريا والطارق الساليمة لتجاب 
التدارض لها ومكااحة انتشاارلا، وتمثلت مشااركة 

MTN يف اآلتي: 
- إرساال الرساائل التوعوياة القصارية إىل جمياع 
مشرتكي الرشكة يف عمو  محااظات الجمهورية التي 
تحمل إرشااعات مختلفة ونصائحاً طبية حول التدامل 
األمثال ماع الكولاريا وطارق تجااب انتقاال الددوى. 
وقاد نقت لذه الخطاوة ارتياحاً كبرياً لدى املشارتكل 

َواملاظمات الدولية املداية بذلك.
- قامات الرشكاة بطباعة ربع مليول ماشاور من 
املاشاورات التوعوياة بمختلاف أنواعها: )ماشاورات 
يدوية – ملصقات – ساتاندات.. وغريلا.( اساتهدات 
موظفاي الرشكة َواملجتمع املحايّلّ بالتداول مع وزارة 
الصحاة متمثلاة باملركاز الوطااي للتثقياف واإلعال  

الصحي والسكاني.
- كما أطلقت الرشكة حملة عىل الصفحة الرسمية 
للرشكة يف الفيسابوك تستهدف التوعية بخطر الكولريا 

وطرق التدامل مده وإرشاعات مختلفة حوله.
إضااًة إىل طباعة الرساائل التوعوية وتركيبها عىل 
اللوحاات الدمالقاة يف الداصماة صادااء وتحدياداً يف 
شاارَعي الساتل والسابدل كونهما أََلاّم شارعل يف 

الداصمة. 

عاالوًة عىل ذلاك قامت الرشكة بتحريك شااحااتها 
الدعائية وساخرتها لصالح الحملة يف املااطل املوبوءة 
حاملة يف جوانبها الرسائل التوعوية مع رسائل صوتية 
قصارية تحمال مدها إرشااعات لاماة ملجابهة مرض 

الكولريا. 
وساتقو  الرشكة خاالل الفارتة القريباة القاعمة 

بالتاسيل مع املركز الوطاي للتثقيف بإذاعة مجموعة 
من اإلرشاعات الصوتية وبثها عرب اإلذاعات املحلية. 

الجدياُر ذكاُره أل الحملاة كانات بالتاسايل ماع 
اليونيساف َوماظمة الصحة الداملياة الداملة يف اليمن 

َووزارة الصحة الدامة والسكال.
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بيار أبي صعب*
صحاا ساكال الكياال الغاصب عاىل صفاارات اننذار 
ذلاك اإلثال املشاؤو ، يف الخامس من حزيارال 1967. لم 
تكاد تحاّل الثاماة صباحااً، إن وطائرات الدادّو تُغري عىل 
القواعاد الجويّة املرصيّة. خالل سااعة كانت إرسائيل قد 
شاّلت سالح الجّو املرصي، وبدأ انجتياح الربّي عىل جبهة 

سيااء. بدد قليل ستبدأ املواجهات مع سوريا واألرعل.
لن تافاع الراعارات، ولن يشاتغل الداااع األريض، ولن 
تُساتدمل حتّاى املالجئ لحماياة املقاتالت الروسايّة التي 
يملكهاا الجيش املرصي. كال املشاري عباد الحكيم عامر 
يحّلال يف األجاواء مطمئاااً، براقه ضيوااه األرعنيل )ما 
ماع اساتدمال صوارياخ أرض اااا جّو، حساب الرواية 
الشاائدة(، الام تتمكن طائرتاه من أل تحط يف سايااء، 
وأقفلت عائدة إىل مطار القالرة. »انتظرنالم من الرشق، 
اجااؤوا مان الغرب«، تقاول الجملاة اللئيماة الدالقة يف 
ضمرينا، تماماً مثل حكاية »األسالحة التي تطلل للخلف« 

يف نكبة الا ثل.
لكاذا انتهات »حارب األيّاا  الساتة«، قبال أل تبادأ. 
الصهاياة أنفسهم لم يصّدقوا. كانت قياعاتهم تتوّجس من 
لذه الحرب، كما يظهر يف َمحارض مجلس وزراء الددو. يف 
جلساة الرابع مان حزيرال تخّوف رئياس الحكومة ليفي 
أشاكول من أل تقيض الحرب عىل املرشوع الصهيوني من 
أساساه. وتوّقع وزير الحرب موشيه عايال مجزرة كربى 
يقايض خاللهاا آنف انرسائيليل، ايما تقتحام الدبابات 
املرصيّة القدس وتل أبيب. لكن ساعات قليلة كانت كااية 

لتبديد خشية الددو.
األيّا  الباقية ساتكول نساتكمال السايطرة امليدانية، 
بماؤازرة قارارات مجلس األمان اليوميّاة، لتثبيت الوضع 

الدسكري الجديد عىل األرض.
كال أحماد ساديد ماا زال يزمجار مان »إذاعة صوت 
الدرب« يف القالرة: »ساارميهم يف البحار«. واريوز تغاّي 
عىل أثري إذاعتي بريوت و»عمشل« أغايتها »اآلَل اآلَل وليس 
غاداً«. لكن »اآلَل… اآلَل« تأّجلات »قليالً«. تداقبت الهزائم 
واننهيارات، ونحن نبحث عمن »يدّك األساوار«. الخامس 
مان حزيرال أعلن ونعة الكابوس الدربي الذي لم ياتِه من 
اننتهاء. خمساول عاماً ونحن نحمل الجارح. عاوال كل 
لزائماا الساابقة والالحقاة… وعاد لذا الياو  املفصيل، 
ُولدت باواعر املرشوع انستساالمي لا »الاظاا  الدربي« 
الذي بلغ ذروته اليو . لذا املرشوع انستساالمي لو الذي 
أخذناا )متجااوزاً اولكلور »نرص ترشيان«(، من »كامب 
عايفياد« إىل »واعي عربة«، ومن »أوسالو« و»مدريد«… إىل 

الخيانة الخليجية املربمجة يف مستقبل قريب.
خرسناا الحرب بشاكل مذل، ثم تحايلااا عىل اللغة كي 
تسارت عارنا. »الهزيمة« الاكراء صارت »نكسة«: 25 ألف 
شهيد، 5ل ألف جريح، خمسة آنف أسري، و00ل ألف نجئ 
من الساويس يف مرص، ومان القايطرة وساائر الجونل، 
ومن الثّفاة الغربيّة وقطااع غّزة، نالياك بتدمري الجزء 
األعظم من الرتساانة الدسكرية يف مرص. واألخطر، تدمري 
مداويات الشادوب الدربيّة، وترسايخ مقولاة »إرسائيل، 
الددّو الاذي ن يقهر«! خرس الدرب، واساتقال جمال عبد 
الاارص، لكان الجمالري راثت تاحيّه، اداع إىل السالطة 
بددما اقدت انساطورة شيئاً من لالتها… الحلم القومي 
الكباري كال قد تصادّع. غرّيت »إرسائيال« يف لذه »الحرب 
الخاطفاة«، حدوعلا املتفل عليها يف لدنة 9ل19، وضّمت 
إليها برمشاة عل سايااء والجونل وقطاع غّزة والثّفة 
الغربياة والقادس الرشقيّة. القادس التي يريدلاا الددو 
عاصماة لكياناه، رسعال ما بادأ بتغيري مداملهاا، ضارباً 
عرض الحائاط بالتحذيرات الربيطانيّاة والغربيّة. ويف 22 
ترشين الثاني من عا  الاكساة، سترب إرسائيل عرض 
الحائاط بقرار مجلاس األمن الدويل رقام 2ل2 الذي ياّص 
عىل اننساحاب من األرايض املحتلة يف حرب األيا  الساتة، 

وإنهاء مشكلة الالجئل.
كال الدرب يتطّلدول إىل اساتداعة السطل، وتصحيح 
الخطاأ التاريخي الذي ارتكبوه يف ثل19… لكن »إرسائيل« 
لاي التاي »صّححت«، يف ساتّة أيّاا ، خطأ بان غوريول 
الذي قِبل بالهدنة قبل أل تحتل عصاباته كامل الساطل. 
الفرق بل »الاكبة« و»الاكساة«، أل الغازاة الصهاياة لم 
ياجحاوا لذه املاّرة يف تهجاري أصحااب األرض وطرعلم 
وقتلهام، ااحتلاوا مااطل يساكاها قرابة ملياول ومئتي 
ألاف عربي. قبل الخامس من حزيرال، كال شادار الدرب 
اسارتجاع الساطل ومحاو آثاار الاكباة، بداده صاروا 
يطالبول بما خارسوه حديثاً. قبلت القياعة الفلساطيايّة 
بمبدأ »األرض مقابل السال « يف »مؤتمر مدريد«. وصارت 

تفااوض عىل 22 يف املئة من الساطل، وطموحها الدوعة 
إىل حادوع ما قبال 5 حزيارال 67. لكن حتّى لاذا املطلب 
بات محاانً بالوساائل املدتمدة، ويف ضوء تاوازل القوى، 
وانحيااز الغارب الفاضاح، وضداف القيااعة التاي تمثّل 
الشدب الفلساطياي، وتراكم التاازنت، ونمبانة األنظمة 
الدربيّة، بل تواطئها السااار عىل شادوبها وعىل الحقوق 
القوميّة. اكياف باألحرى بددما انقلاب »الربيع الدربي« 
حروبااً ألليّااً، وعصبيّات مذلبيّاة، ورعات تكفرييّة؟ بدد 
أل قّدمت السالطة الفلسطيايّة اآلتية من رحم أوسلو، كل 
التااازنت، لا لاي إرسائيل تتذّرع باساتحالة التوصل إىل 
ساال ، يف غياب طرف الساطياي قاعر عىل تطبيقه! قبل 

الفلسطيايول با »السال «… و»السال « لم يقبل بهم!
خمساول عاماً. جااءت لزائم كثرية أخارى، لكن تلك 
الهزيماة املفصليّاة ماا زالت تبادو كأنّها تختازل الكثري 
مان األرسار وانجاباات املؤجلة. جااءت كالصفدة لتغرّي 
مساار الثقاااة الدربيّة، وتثع الفارع الدربي يف مواجهة 
مع نفساه. املرسح تغرّي، والشادر تغرّي، والرواية، والاقد، 
والفكار، والساياما. لكان األنظماة بقيات عاىل حالهاا، 
ومجتمداتااا أيثاً. أعونيس أطلل مجّلة »مواقف« ليطرح 
األسائلة املماوعة. نزار قبّاني طّلل الحب، وكتب »األعمال 
السياسايّة«. كثريول اشاتغلوا عىل نكء الجراح. سدد الله 
ونّوس )»حفلة سامر مان أجل الخامس مان حزيرال«(، 
شاالل  ويوساف  )»كفرقاسام«(،  علويّاة  وبرلاال 
)»الدصفور«(، وتوايل صالاح )»املخدوعول«، عن قصة 
غساال كافاني »رجال يف الشمس«(، وألفريد ارج )»عيل 
جاااح التربيزي وتابداه قّفاة«(، وحليم بركات )»ساتة 
أياا «(، وأمل عنقال )»البكاء بل يدي زرقااء اليمامة«(، 
وصااع اللاه إبراليام )»تلاك الرائحاة«(، وإميال حبيبي 
)»سداسايّة األيّا  الستّة«(. ولن ناىس مسلسالت عراميّة، 
من نوع »ليايل الحلميّة« )أساامة أنور عكاشة(، و»رأات 
الهجاال« )صالاح ماريس(… لكان الهزيماة اساتمّرت. 
والاخب الدربية مثت يف خياناتها وتخاذلها واستقانتها.
كتّااب وباحثاول كثار حركاوا مبثدهام يف جرحااا 
الجماعي، من ياسال الحااظ يف »الهزيمة واأليديولوجيا 
املهزوماة«، إىل صااعق جاالل الدظم الاذي يخترص كتابه 
تلك املهّمة الشاائكة: »الاقد الذاتي بدد الهزيمة«. الحااظ 
رحال مبّكاراً من عول أل يُقارأ بما ايه الكفاياة، والدظم 

جراته وحاول »الربيع الدربي« التي أضااات إىل لزائماا 
الفاوىض واننهيار والرتاجاع إىل ما قبل »نهثاة« القرل 
التاساع عارش. مااذا بقي مان ذلك الاقاد الذاتاي، وماذا 
تدّلمااا؟ لادد إىل الساؤال األّول: ملاذا خرسنا؟ ألو ساؤال 
عسكري، واسرتاتيجي؟ سؤال سايايس له عالقة بطبيدة 
األنظمة املساتبدة الفاسادة التي تحكماا؟ ساؤال مرتبط 
بالدور األمريكاي القميء يف ععم إرسائيل بكل الوساائل؟ 
أ  ساؤال له عالقاة باا نحن الدرب، نخباً وشادوباً، أاراعاً 
وجماعاات؟ بمارشوع الحداثة املساتحيلة، بباياة الدقل 
الدرباي املتواطائ ماع الهزيماة، الداجاز عان التجااوز 
واملواجهة. األنظمة الفاسادة، جاء الربيع الدربي بأساوأ 
ماهاا… والجياوش الاظاميّة القمديّاة املتخّلفة تواجهها 
الياو  جحاال من الدصابات املذلبياة والتكفرييّة التي ن 
تدرف حتّى مكال الساطل عىل الخريطاة. إذا كاّا ُلزماا 
قبل نصف قرل، بسابب عجز جيوشااا وتقاعس قياعاتاا 
وتخلاف مجتمداتاا… اماذا نقول اليو ؟ األنظمة انهارت 
واستسالمت، واملجتمدات تقّسامت، وامحات الطريل إىل 
الساطل خلف ضبااب كثيف من التدّصاب والجهل... أو 
مان انغارتاب الفكري للاخاب الجديدة وأنبيااء الليربالية 
املسمومة. يشء واحد لم يتغرّي: إرسائيل لي الوحش الذي 
عاىل اننساال الدربي إماا أل يرصعه، وإما أل يستسالم 
له، تماماً كما يف األسااطري القديماة. إرسائيل اباة أمريكا 
البارة، ورأس حربة مصالحها انساتدماريّة يف املاطقة، ن 

تافع مدها إن املقاومة الشدبية.
يشء وحياد تغارّي مااد الخامس مان حزيارال 1967: 
أساطورة »الدادّو الاذي ن يقهار«، تحّطمات يف لبااال 
والساطل عاىل صخارة املقاوماة. والطريقاة الوحيادة 
ملحاو آثاار الهزيمة، والشافاء من لذا الجارح املفتوح... 
الطريقاة الوحيدة لتصحياح 1967، بل ثل19، لي تدزيز 
املقاومة وععمها، ومواصلة »الكفاح املساّلح«، كما نقول 
يف قاموس الساتيايات املباركة. الكفاح املساّلح لو اللغة 
الوحيادة التاي يفهمها الدادو الصهيوناي. الااّظم اليو  
جاازة مان أجل 5 حزيارال، يف يوبيله الذلبي، ولاساتدد 
بصرب، عرب كل الجهوع والتثحيات الالزمة والوعي الالز ، 

لتاظيم حفلة سمر من أجل اننتصارات اآلتية…

*األخبار اللبنانية

حزيران:   5 نك�صة  على  �صنة   50

زمن زوال االحتالل
»حفلة سمر« من أجل االنتصارات اآلتية

جنوٌد إسرائيليون في 
الجوالن المحتّل يوم 

11 حزيران 1967 

استشهاُد مواطنني بغارة 
للعدوان على مخبز آلي يف 

مدينة تعز
  - خاص

استشهد أمس األحد عدٌع من املواطال 
الدادوال  تحالاف  لطاريال  غاارة  جاراء 
األمريكي السادوعي عىل مخباز يف مدياة 

تدز. 
وأاااعت املصااعر يف تداز باأل املخباز 
القارص بمديرياة  الواقاع يف جولاة  اآليل 
صالاة تدرض لغارة جوية من قبل طريال 
تحالاف الدادوال، َما أَعَّى إىل استشاهاع 2 
مان مواطال، كما خلاف أرضاراً كبرية يف 

مباني وممتلكات املواطال.

هجوٌم مباغٌت ألبطال 
الجيش واللجان الشعبية 
على مواقع املرتزقة يف 

أطراف نهم
  - نهم

لقي عدٌع من مرتزقة الددوال السدوعي 
األمريكي مصارَعهام وأصيب آخرول إثر 
لجاو  مباِغٍت عاىل مواقدهام يف أطراف 

مديرية نهم.
وأااع مصدٌر عسكريٌّ أل أبطال الجيش 
واللجال الشادبية نفذوا ياو  أمس األحد 
لجومااً عىل مواقاع املرتزقة بال املاارة 
وعيدة يف نهم، ما أسفر عن تكبيد املرتزقة 

خسائر يف األرواح والدتاع.

مذبحٌة ملرتزقة الجيش 
السوداني يف ميدي: مصرع 
وجرح 380 ضابطاً وجندياً 

خالل مايو املاضي
  - خاص

، يو  أمس األحد،  أااع مصدٌر عساكريٌّ
القاوات  مرتزقاة  خساائر  حصيلاَة  أل 
السوعانية يف جبهة ميدي الحدوعية بلغت 
0ث3 ضابطااً وجاديااً بَل قتال وجريح، 
َ  من  ممن ساقطوا أثااء محاونتهم التقدُّ
الداخل السادوعي باتجاه األََرايض اليماية 

خالل شهر مايو املايض.
 وأوضاح املصادُر أل عادَع القتاىل بلغ 
136 ضابطااً وجادياً ساوعانياً، بياما بلغ 
عدع الجرحاى لل2، باإلَضاَاة إىل عرشات 
من اآلليات الدساكرية التابدة لهم، والتي 
عّمرلا أبطاال الجيش واللجال الشادبية 

خالل املدارك.
وكال موقُع »املراسال نت« قد كشف يف 
وقت سابل عن تدرض القوات السوعانية 
يف جبهة ميادي ملذابح كبرية عىل يد قوات 
الجياش واللجاال الشادبية، حياث نرش 
املوقُع يف أواخر مايو الفائت وثيقة مرّسبة 
حصل عليها ولاي عبارة عن برقية تحت 
باد »رسي« صاعرة عن القوات السوعانية 
الجياش  إىل لقيااعة  اليمان وموّجهاة  يف 

السوعاني يف الخرطو .
وتثماات الربقية إحصائية للخساائر 
البرشياة يف صفاوف القوات الساوعانية، 
ولي بحساب الوثيقة كالتاايل: 1ل قتيالً، 
و177  مفقوعيان  و7  ضبااط  ل  بياهام 

جريحاً، ماهم 20 ضابطاً. 
وقاد جااء ذلك خاالل عملياات نوعية 
نّفذلا أبطال الجيش واللجال الشادبية يف 
جبهة ميادي تصدوا ايها لدادع كبري من 

الزحواات خالل الشهر الفائت.
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عق�دت أمان�ُة العاصم�ة اللق�اء التحض�ري 
لحكم�اء ووجه�اء ومس�ئويل األمان�ة وقي�ادات 
القوى واملكون�ات السياس�ية واالْجتَماعية، كأول 
ه�ذه  انط�الق  تش�َهُد  الجمهوري�ة  محافظ�ات 
الفعاليات، حيث ش�ارك املئات من َمَشايخ وأعيان 
وحكم�اء مديري�ات أمان�ة العاصم�ة ال��)19(، 
يف اللق�اء التحضري مس�اء الخمي�س 6 رمضان 
بصالة األرص�اد الجوية يف مدينة الروضة التابعة 
ملديري�ة بني الحارث؛ وذلك تمهيداً للمش�اركة يف 
اْجتَم�اع العارش من رمض�ان بالعاصمة صنعاء، 
تلبية لدعوة قائد املسرة القرآنية والثورة الشعبية 
الس�يد عبداملل�ك بدرالدي�ن الحوث�ي يف كلمت�ه 
املتلف�زة بتأري�خ 30 ش�عبان 1438ه�� املوافق 
2017/5/26م الت�ي دع�ا فيها حكم�اء وعقالء 
الب�الد لعق�د اْجتَم�اع وحدوي أخ�وي يف العارش 
من ش�هر رمضان املبارك يؤكد عىل تعزيز اإلخاء 
ووح�دة الصف ورفض النيل من الجبهة الداخلية 
وع�ىل األولوي�ة املطلق�ة يف التص�دي للع�دوان، 
ولدراس�ة املزيد م�ن الخطوات واإلج�راءات التي 
تس�اعد يف تعزي�ز الصم�ود والثب�ات وترفع من 

مستوى األداء يف مواجهة العدوان.
ولف�ت املش�اركون يف اللق�اء التحض�ري، إىل 
خط�ورة التهاون بكل ه�ذه التضحيات العظيمة 
والجليل�ة التي قدمه�ا – وال يزال يقدمه�ا- أَبْنَاء 
الع�دوان  لق�وى  التص�دي  يف  اليمن�ي  ش�عبنا 
ومرتزقتهم يف مختلف الس�احات والجبهات، وأن 
ه�ذه التضحيات هي وحدها الت�ي يجب أن تظل 
محط احرتام وقدس�ية لدى الجميع، وأن الش�عب 
اليمن�ي يعي ويدرك عظمة تلك التضحيات وليس 

مستعداً للتنازل عنها تحت أي ظرف كان.
واعت��وا أن ُكّل من يتح�رك يف الداخل لخدمة 
العدو - أَْو أي من أهدافه- سيتم التعامل معه من 
قبل جميع أَبْنَاء الشعب اليمني كعدو، مؤكدين أن 
العدو نفس�ه بات اليوم ومرتزقت�ه يعلمون يقيناً 
أن اس�تمرار العدوان والغ�ارات لن يغّر من واقع 

األمر شيئاً.
وشدد البيان الختامي للقاء التحضري بأمانة 
العاصمة، عىل عدد من الخطوات والنقاط أهمها:

أوالً: أهميّ�ة مواجهة العدوان باعتبارها أولوية 

مطلق�ة ال يج�وز االلتفات عنه�ا أَْو تقديم قضايا 
أُْخ�َرى عليه�ا مهما كانت أهميتها لدى أي طرف 

من األطراف.
ثاني�اً: تثمن ثبات واستبس�ال أبطال الجيش 
واللج�ان الش�عبية وم�ا يبذلون�ه م�ن تضحيات 
كبرة يف س�بيل مواجه�ة قوى الغ�زو واالحتالل 
وما يحققون�ه من انتص�ارات عظيمة يف مختلف 
جبه�ات املواجه�ة، وتثم�ن التط�ورات الهام�ة 
واملتالحقة التي تحققها القوة الصاروخية ودائرة 

التصنيع العسكري.
ثالث�اً: االس�تمرار يف رفد الجبه�ات باملقاتلن 
األبطال للتصدي للغزاة املحتلن وعمالئهم الخونة 
املجرمن يف س�عيهم الحتالل البلد، وتسير قوافل 
الكرم ألبطال الجيش واللجان الشعبية يف مختلف 

الجبهات.
رابع�اً: التأكيد عىل تعزيز قي�م اإلخاء ووحدة 
الصف إلفشال املساعي الخبيثة لألعداء يف تفكيك 
الجبه�ة الداخلي�ة لتس�هيل مهم�ة ق�وى الغزو 
واالحتالل يف معركتها للسيطرة عىل البلد، بعد أن 
فشلت فشالً ذريعاً؛ نتيجًة لصمود شعبنا ووحدة 
صف مكوناته وتضحياته الكبرة، وأن أي مساس 
بوحدة الصف هو خدم�ة مبارشة لألعداء وخيانة 

محققة للشعب اليمني.
خامساً: تفعيل دور املجتمع يف مواجهة مثري 
الفت�ن والبالبل والخالفات لش�ق الصف الداخيل، 
واتخاذ اإلجراءات القانونية يف مواجهتهم وتفعيل 

دور السلطة القضائية.
سادس�اً: تش�كيل لج�ان متخصص�ة تت�وىل 
دراسة الخطوات واإلجراءات املساعدة عىل تعزيز 
الصم�ود والثبات يف مواقع الع�زة واإلباء وتطوير 
ال�ام�ج واآلليات القتالية الكفيلة برفع مس�توى 

األداء يف مواجهة العدوان.
س�ابعاً: االهتمام بالتكافل االْجتَماعي، ويف هذا 
السياق يدعو الحارضون ُكّل الخّرين وامليسورين 
للعناية القص�وى بأعمال الخ�ر ورعاية الفقراء 
واملحتاج�ن من ُكّل فئات الش�عب، ويف مقدمتهم 

أرس الشهداء والجرحى والنازحن.
ثامناً: ح�ث وزارة األوقاف عىل توعية الخطباء 
بأهميّة وحدة الصف، وكذا دور امَلَش�ايخ والعقال 

والشخصيات االْجتَماعية واألكاديمين والرتبوين 
واإلعالمين واملثقفن والنقابات واملرأة يف مواجهة 
العدوان ُكلٌّ من موقعه، فالجميع يش�كلون جبهة 

واحدة ضد العدوان.
تاس�عاً: دع�وة حكوم�ة اإلنقاذ للقي�ام بكافة 
مهامه�ا واختصاصاته�ا يف كافة جوان�ب الحياة 
التي تهم املواطنن، وعىل رأس تلك املهام األولوية 
املطلق�ة يف التص�دي للع�دوان م�ن خ�الل دعم 
الجبهات وتس�خر كافة اإلْمَكان�ات، ورعاية أرس 
الش�هداء والجرحى، ومن ثم بذل الجهود لرف 
مرتبات املوظفن، ابتداًء بالقوات املس�لحة واألمن 
وموّظف�ي الس�لطة املدني�ة واملتعاقدي�ن، ودعوة 
الحكوم�ة إلح�الل أَبْنَ�اء الوط�ن املنخرط�ن يف 
جبه�ات الدفاع عن الوطن ض�د املعتدين بدالً عن 
الجن�ود امللتحق�ن بصفوف الع�دوان ضد بالدنا 
خصوصاً من لم يس�تفد منهم من قرارات العفو. 
كما دعا الحارضون حكوم�ة االنقاذ للتواصل مع 
الدول املتحررة عن الهيمنة الصهيوأَمريكية لرفع 

الحصار وفتح مطار صنعاء.
ع�ارشاً: حث املجتمعون الحكومَة عىل مكافحة 
الفساد بكافة أشكاله، واتخاذ اإلجراءات القانونية 
الالزمة تج�اه ُكلِّ َمن يثبت بالدلي�ل ارتكابه ألية 
جريم�ة م�ن جرائ�م الفس�اد يف جمي�ع املجاالت 

وجميع السلطات.
أحد عرش: دعوُة ُكّل األطراف املناهضة للعدوان 
إىل نب�ذ التداعي�ات اإلعالمية ع� كافة الوس�ائل، 
ودعوة القض�اء التخاذ اإلج�راءات القانونية ضد 
َمن يس�عى للنيل من هامات وتضحيات املرابطن 

يف كافة الجبهات.
إثن�ا عرش: دع�وة أبنائنا –يف جمي�ع مديريات 
األمان�ة وكذا بقي�ة املحافظات- للقي�ام بواجبهم 
الزراع�ي  الجان�ب  إحي�اء  يف  املتمث�ل  الوطن�ي 
ُق  واالهتمام به واستغالل مواسم األمطار بما يحقِّ

الخر واملنفعة العامة ألَبْنَاء الوطن.
ثالث ع�رش: يؤكِّ�ُد الح�ارضون ع�ىل دعمهم 
املطل�ق ملواَجه�ة الع�دوان ض�د ق�وى الطغيان 
واالس�تكبار األَمريكي الصهيو سعودي يف سوريا 
والع�راق والبحري�ن ويف جميع األوط�ان، ونُرة 

املظلومن يف ُكّل مكان.

رم������ض������ان.. م������ن  ال�����ع�����اش�����ر  ف������ي  وال�����ع�����ق�����الء  ال����ح����ك����م����اء  الْج������ت������َم������اع  اس������ت������ع������دادًا   -
- ال���س���ي���اس���ي األع�����ل�����ى: االْج�����ت�����َم�����اع األخ���������وي وال�������وح�������دوي ي��م��������ث��ل ال���ي���م���ن ُك�������ّل ال��ي��م��ن 
- ال���ل���ق���اءات ال��ت��ح��ض��ي��ري��ة ب��ال��م��ح��اف��ظ��ات ت��خ��ت��ار 3 م��م��ث��ل��ي��ن ل��ك��������ل م��دي��ري��ة ل��ل��م��ش�����ارك��ة ف���ي االْج��ت��َم��اع 

اليمُن على موعد مـــع حكـمـائـها
  - خاص

تمهيداً لالْجتَماع األخوي والوحدوي املرتقب يف العارش من رمضان الذي يحرضه حكماء 
وعقالء اليمن؛ تلبية لدعوة قائد الثورة السيد عبدامللك بدر الحوثي، من أجل تماسك الجبهة 
الداخلية وتعزيز وحدة الصف بن أَبْنَاء الوطن، شهدت عدد من املحافظات اليمنية لقاءات 

تحضرية ضمت قيادات السلطة املحلية والهيئة اإلدارية والتنفيذية وأعضاء املجلس املحيل، 
باإلضافة إىل امَلَشايخ والوجهاء واألعيان يف تلك املحافظات.

وقد أسفرت تلك اللقاءات التحضرية، عن اختيار املشاركن يف اْجتَماع العارش من رمضان، 
حيث تم اختيار ثالثة أشخاص من َمَشايخ وأعيان وحكماء ُكّل قبيلة أَْو مديرية للمشاركة 

وتمثيل القبيلة أَْو القرية يف هذا االْجتَماع الكبر لكل حكماء وعقالء اليمن أجمع.
»صدى املسرة« ومواكبة ألبرز حدث تشهده الساحة اليمنية، تنرش فعاليات اللقاءات 

التحضرية املنعقدة عىل مدار أيام الخميس والجمعة والسبت، والتي كانت كالتايل:

 َمَشايُخ وحكماء ذمار يؤكدون تحضريي أمانة العاصمة يثّمن تضحيات األبطال يف الجبهات 
على تماُسك الجبهة الداخلية

من جانبهم أعَلَن علماُء وَمَشاايُخ وقبائُل وحكمااُء محااظة ذمار تلبيتَهم 
واساتجابتَهم لدعاوة السايد القائد عبدامللك بادر الدين الحوثاي، والتأكيد عىل 
اع والذي يُدَقُد اليو  الدارش من  ُحُثورلم للمشاركة يف انْجتَماع األخوي امُلَوسَّ
شاهر رمثال، وقد اعترب حكماُء وعقالُء ذماار لذه الدعوة بأنها ععوٌة للوطن 

والكرامة والدزة لكل أَبْاَاء الشدب اليماي ورسالة مدوية للدالم بأكمله.
جاَء ذلك يف اللقاء التحثريي ألَبْاَاء محااظة ذمار مساء الجمدة 7 رمثال، 
حيث أشاار املشااركول يف لاذه اللقاء التحثاريي، إىل أل ععوة السايد القائد 
نْجتَمااع الدقالء والحكماء والوجهات الشاخصية الكبارية يف لذه املرحلة تدد 
ًة لحفظ وتماُساك الجبهاة الداخلية وراد جبهات  ععاوًة كريمًة ورضورًة ُملحَّ
القتاال باملال والرجال والساالح يف مواَجهاة وتماعي َصَلف الدادوال األَمريكي 
السادوعي الغاشام وجرائمه البشادة التي يرتكبُها بحل أَبْاَاء الشادب اليماي 

طيلة عامل و3 أشهر عول استثااء.
وععاا حكمااء وعقاالء ذماار، ُكّل َمَشاايخ وكباار الشاخصيات يف جميع 
املحااظات اليماية بمختلف توجهاتهم إىل املشااركة والحثور يف لذه الفدالية 
والفرصة الثمياة واملحطة الفارقة التي يدرب بها الوجهاء عن نبض الشدب بما 
يدزز تالحمه ووحدة الصف الداخيل ويقوِّي خياراٍت رععه وَرعِّه عىل الددوال.

يف إطاار التحثاريات وانساتدداعات الجارياة عاىل َقَد  
وسااق؛ من أجل اْجتَمااع الدارش من رمثاال، حيَّا املجلُس 
السيايسُّ األعىل ِحْرَص ُكّل القوى الوطاية املاالثة للددوال 
عىل املشااركة يف مؤتمر حكماء وعقالء اليمن، مؤكداً أل لذا 

انْجتَماع األخوي والوحدوي يمثل اليمن ُكّل اليمن.
وعارّب املجلاُس السايايس يف اْجتَماعاه، السابَت الفائَت، 

برئاساة صالح الصّماع، عان اعتزازه بالتفاعال انْجتَماعي 
الواساع بهذا الخصوص، مثمااً لاذه الخطوة الوطاية وعوَر 
ُكّل القوى الوطاية، ويف مقدمتها أنصار الله واملؤتمر الشدبي 
الداا ، يف اإلعاداع والتحثري للمؤتمار الذي ععا إليه السايد 

َعبدامللك الحوثي. 
وأقار اْجتَماُع السايايس األعىل، تشاكيَل لجال مشارتكة 

لالطالع عىل الخطوات املاجزة واملساعدة يف استكمال ما يلزُ  
بخصوص املدعوين واألعبيات الخاصة باملؤتمر بما من شأنه 
إنجاح أعماال املؤتمر ورسام لوحة يماية موّحادة ومدرّبة؛ 
لتمثل رساالًة قويًة للدادوال بقياعة السادوعية ومرتزقتهم 
تؤكاد بأل الصافَّ اليماي موحٌد ويزعاع تالُحمااً وصموعاً ُكّل 
يو ، وأل اليمن سياترُص عىل ُكّل املؤامرات وعىل ُكّل أعدائه.

 تحضريي الضالع يشدُِّد على 
مواَجهة العدوان كأولوية 

الثالاُع لي األُْخاَرى أعلات اساتدداَعلا مثال بقية املحااظات اليماية للمشااركة 
يف اْجتَمااع الدارش مان رمثال لحكماء وعقالء اليمن بالداصماة صاداء، تلبيًة لدعوة 

السيد القائد َعبدامللك بدرالدين الحوثي.
وأكد عقالء ووجهاء أَبْاَاء محااظة الثالع يف لقاًء تحثريياً، ُعقد السبت ث رمثال، 
فِّ الداخيل وملواجهة الددوال السادوعي األَمريكي  عاىل ألميَّة لذا اللقاء يف توحياد الصَّ
كأولوية ورضورة عياية ووطاية عىل كااة أَبْاَاء الشادب اليماي ورضورة راد الجبهات 

باملال والرجال.
وععا اللقاء التحثريي ألَبْاَاء الثالع، ُوجهاء وعقالء اليمن كااة إىل تلبية ععوة قائد 
الثاورة والتفاعال مدها، مؤكدين أل من يتحرك يف خدمة الددو أَْو أيٍّ من ألدااه سايتم 

التدامل مده كددو.
وشدع حكماء وعقالء الثالع، عىل َوحدة الصف وإاشال املساعي الخبيثة لألعداء يف 

تفكيك الجبهة الداخلية.

السياسي األعلى: 
 االْجتَماُع يمثُِّل 

ُكّل اليمن 
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لقيت ععوُة قائد الثورة السايد عبدامللك بدر الدين الحوثي استجابًة 
غريَ مسابوقة مان قبل وجهاء وأعيال وعقاالء محااظة املحويت من 
مختلاف التوجهاات؛ للمشااركة يف اللقااء األخاوي الذي ععاا إليه يف 

الدارش من رمثال.
وتمهياداً للقااء الدارش مان رمثال شاهدت محااظاة املحويت 
لقااًء تحثريياً موساداً لدقالء وحكماء املحااظاة بحثور كبري عىل 
املساتويات الرسامية وانْجتَماعية والدلمائية بياهم وكالء املحااظة 
واملساعدين ومدراء عمو  املكاتب التافيذية واعثاء املجالس املحلية 
ومدراء عماو  املديريات إىل جانب الوجهاء واملشاايخ والشاخصيات 
انْجتَماعية وحشاد من الدلماء واملثقفال والقياعات الحزبية وممثيل 

املاظمات الجمالريية وقياعات اجهزة القثاء واألمن باملحااظة.
ويف ااتتاح اللقاء، ألقى وكيُل أول املحااظة الدكتور َعبدالله عباس 
الحمازي كلماة لاأ يف مساتهلها قيااعات ووجهااء وعقاالء واعيال 
محااظة املحويت بمااسابة شاهر رمثاال املبارك، شااكراً للجميع 
تفاعلهم املرشف واملميز يف انساتجابة لحثور لذا اللقاء التحثريي 
الهاا  للرتتيب لالْجتَمااع التأريخي لدقاالء وحكماء اليمان املقرر يف 

الدارش من رمثال.
وأكاد الحمازي األلميَّة الكبريَة التاي يمثلها اندقاع لاذا انْجتَماع 
الواسع للحكماء والدقالء من مختلف املحااظات اليماية لرتسيخ قيم 
التسامح والتصالح والسال  والتدزيز من قدرات التالحم وانصطفاف 
الوطاي من أجال توحيد الصف الداخيل ومواجهة الددوال السادوعي 

األَمريكي
كماا ألقى وكيُل املحااظة أحمد انخفش كلمًة أشااع ايها بوجهاء 
ومشاايخ ومثقفي محااظة املحويت املتميزة وتداطيهم املسؤول مع 
ُكّل القثاياا واملواقاف املدززة لادور انصطفاف الوطااي يف مواجهة 

الددوال
وأشاار إىل أل تفاُعَل وجهااء وعقالء محااظاة املحويت مع ععوة 
قائد الثورة نْجتَماع حكماء وعقالء اليمن يؤكُِّد وااء ووعي أَبْاَاء لذه 

املحااظة وأنهم ألٌل للمسؤولية وعاد مستوى مواجهة الددوال.
وشاهد اللقاُء نقاشااٍت ومداخالٍت من مختلف الوجالات والدقالء 
بمحااظاة املحويت الذي حروا اللقاء، وتوااقاوا جميداً عىل جملة 

مان الاقااط الهامة التاي تثماها البياال الختامي لحكمااء وعقالء 
املحويت.

البيال الاذي تثمن 7 نقاط، نصت األوىل عىل تأكيد عقالء ووجهاء 
وحكمااء محااظاة املحويت اساتجابتهم لدعاوة قائد الثورة السايد 
ااع لدقاالء وحكماء اليمن يف  َعبدامللاك بدر الدين الحوثي للقاء امُلَوسَّ

الدارش من رمثال.
كماا قاال حكمااء وعقالء املحويات يف البياال: »نؤكد عاىل وحدة 
الجبهة الداخلية وأناا جميداً صفاً واحدا ضد الددوال الهمجي الرببري 

وساواجهه بكل قوه يف الداخل والخارج«.
كماا أَكَّاَد عقالء وحكماء املحويت عىل راثهم القاطع لكل »أبواق 
الفتااه وأعوات الدادوال مان الدماالء والطابور الخاماس وما يحاك 
من مؤامرات لشال الصاف الداخيل وزعزعة األمن وانساتقرار, وتربأ 
ذماة الله وذممااا ماهم ومن اادالهم ولن نرحمهام« وأكدوا أيثاً أل 
»عاىل الجميع بالقيا  بواجبهم الديااي والوطاي براد الجبهات باملال 

والرجال« بحسب نص البيال.
واعترب حكماء وعقالء املحويت أل »عىل الجميع بواجبهم والتكاال 
انْجتَماعي وتفقد املحتاجال واألرس التي تررت بفدل لذا الددوال 

وخاصة يف لذا الشهر الكريم«.
ولام تغب قثياة مداناة موظفي الدولة بسابب انقطااع املرتبات 
عن ذلان الحكماء والدقاالء يف املحويت وععاوا »الحكومة والجهات 
التافيذياة برُسعة رصف املرتبات والبطائال التموياية لقطع الطريل 
عىل املاااقل واملرجفال وأعوات الددوال وبموجب توجيهات املجلس 

السيايس والقياعة«.
كماا أَعاَل البيال موقف األَُمام املتحدة املخزي ومواقف ممثلهم ولد 
ا لشايخ والذين اعتاربوا أنه »اصبح ناطقاً رسامياً آلل سادوع« وأكد 
الحكمااء والدقالء راثهم القاطع ملقرتح ولد الشايخ األخري بشاأل 

تسليم محااظة الحديدة ألية جهة مهما كانت األسباب والظروف.
ويف الختاا  أَكَّااَد البياال أل »أَبْاَاء محااظة املحويات بكل ائاتهم 
السياساية وانْجتَماعياة والثقااياة أل املحااظاة وأباائها صامدول 
صموع الجباال يف مواجهة الددوال وصفاً واحداً وساتبقى محااظتاا 

أنموذجا وطاياً يف تالحماا جميداً بدد الجيش الشدبية«.

بالتزام�ن مع اللقاءات التحضرية املوّس�عة يف 
مختلف املحافظات، لبَّى وجه�اُء وحكماُء وأعيان 
محافظ�ة حجة دعوَة قائد الثورة الس�يد عبدامللك 
الحوث�ي بخص�وص لق�اء الع�ارش م�ن رمضان 
املوس�ع، وعق�دوا لق�اًء تحضرياً ش�هد حضوراً 
كب�راً والفتاً من قبل الجهات الرس�مية باملحافظة 
والوجه�اء واألعي�ان واملش�ايخ والعلم�اء؛ بهدف 
��ع ال�ذي يه�دف لتعزيز  مناقش�ة اللق�اء امُلَوسَّ
األخّوة والوحدة وتعزيز الجبهة الداخلية بمواجهة 

العدوان.
ويف اللق�اء التحض�ري ألق�ى القائ�ُم بأعمال 
محافظ املحافظة كلمًة أَكَّ�َد فيها عىل دور الحكماء 
والعقالء واملش�ايخ واإلعالمين واملثقفن وخطباء 
املس�اجد يف تعزي�ز الوح�دة الوطني�ة وتماس�ك 
النسيج االْجتَماعي وتعميق روابط اإلخاء وتضييق 
الخن�اق عىل ُكّل مح�اوالت التفريق والتمزيق التي 

تسعى لها قوى العدوان بأيدي عميلة وخائنة.
كما ألقيت العدي�د من الكلمات من الحارضين 
أكدت جميُعه�ا عىل وقوفهم صف�اً واحداً ملواجهة 
أي تََح��دٍّ يمس وحدة وتماس�ك الجبهة الداخلية 
املصال�ح  ُكّل  ف�وق  الوط�ن  مصلح�ة  وتغلي�ب 
الش�خصية والحزبي�ة م�ن أج�ل س�يادة الوطن 

واس�تقالله، مؤكدين ع�ىل دور الجميع يف الحفاظ 
عىل السلم االْجتَماعي وتعزيز قيم التكافل واإلخاء 
ورفد جبهات الع�زة باملال والرجال والعتاد لدحر 

املعتدين.
وبعَد نقاشات مستفيضة ملختلف املشاركن يف 
اللقاء الذين يمثل�ون مختلف الفئات يف املحافظة، 
توص�ل الحكم�اء والعقالء بمحافظ�ة حجة لعدة 

نقاط هامة تضمنها البيان الختامي.
وأك�د البيان أوالً عىل »أهميّ�ة مواجهة العدوان 
باعتبارها أولويًة مطلقًة ال يجوُز االلتفات عنها أَْو 
تقدي�م قضايا أُْخ�َرى عليها مهم�ا كانت أهميتها 

لدى أي طرف من األطراف«.
وثّم�ن بي�اُن حكماء وعق�الء محافظ�ة حجة 
التضحي�ات التي يقدمها أبط�ال الجيش واللجان 
الش�عبية يف مواجهة ق�وى الغ�زو واالحتالل وما 
يحققون�ه م�ن انتص�ارات عظيم�ة يف مختل�ف 
الجبه�ات املواجهة وكذلك اإلنجازات التي تحققها 

القوة الصاروخية ودائرة التصنيع العسكري.
وأكد بيان عقالء وحكماء محافظة حجة عىل أن 
ُكلَّ َمن يتحرك يف الداخل لخدمة العدو -أو أيٍّ من 
أهدافه- س�يتم التعامل معه من قب�ل جميع أَبْنَاء 

الشعب اليمني كعدو للشعب اليمن.

وش�دد البيان عىل االس�تمرار يف رفد الجبهات 
باملقاتل�ن األبط�ال للتص�دي للغ�زاة املحتل�ن 
وعمالئه�م الخون�ة املجرمن يف س�عيهم الحتالل 

البلد.
كما ن�ص البيان عىل »التأكيد ع�ىل تعزيز قيم 
اإلخ�اء وَوحدة الصّف إلفش�ال املس�اعي الخبيثة 

لألعداء يف تفكيك الجبهة الداخلية لتس�هيل مهمة 
قوى الغ�زو واالحتالل«، مضيفاً أن »أي مس�اس 
بوحدة الصّف هي خدم�ة مبارشة لألعداء وخيانة 

محققة للشعب اليمني«.
وأكد حكماء وعقالء محافظة حجة عىل »تفعيل 
دور املجتم�ع يف مواجه�ة مثري الفت�ن والبالبل 

والخالفات لشق الصف الداخيل، واتخاذ اإلجراءات 
القانوني�ة يف مواجهته�م وتفعي�ل دور الس�لطة 

القضائية«.
َد البياُن عىل »االهتمام بالتكاُفل االْجتَماعي  وشدَّ
ودعوة ُكّل الخّرين وامليس�ورين للعناية القصوى 
بأعمال الخر ورعاية الفق�راء واملحتاجن من ُكّل 
فئات الشعب ويف مقدمتهم أرس الشهداء والجرحى 

والنازحن«.
ودع�اء البيان »حكوم�ة اإلنقاذ للقي�ام بكافة 
مهامه�ا واختصاصاته�ا يف كافة جوان�ب الحياة 
التي تهم املواطنن وع�ىل رأس تلك املهام األولوية 
املطلق�ة يف التص�دي للع�دوان م�ن خ�الل دع�م 
الجبهات وتس�خر كافة اإلْمَكان�ات، ورعاية أرس 
الش�هداء والجرحى، ومن ثم بذل الجهود لرف 
مرتب�ات املوظفن ابتداًء بالقوات املس�لحة واألمن 

وموظفي السلطة املدنية واملتعاقدين«.
وتضم�ن البيان »دع�وة ُكّل األطراف املناهضة 
للع�دوان إىل نب�ذ التداعي�ات اإلعالمية ع�� كافة 
االج�راءات  التخ�اذ  القض�اء  ودع�وة  الوس�ائل، 
القانوني�ة ض�د م�ن يس�عى للني�ل م�ن هامات 

وتضحيات املرابطن يف كافة الجبهات«.

رم������ض������ان.. م������ن  ال�����ع�����اش�����ر  ف������ي  وال�����ع�����ق�����الء  ال����ح����ك����م����اء  الْج������ت������َم������اع  اس������ت������ع������دادًا   -
- ال���س���ي���اس���ي األع�����ل�����ى: االْج�����ت�����َم�����اع األخ���������وي وال�������وح�������دوي ي��م��������ث��ل ال���ي���م���ن ُك�������ّل ال��ي��م��ن 
- ال���ل���ق���اءات ال��ت��ح��ض��ي��ري��ة ب��ال��م��ح��اف��ظ��ات ت��خ��ت��ار 3 م��م��ث��ل��ي��ن ل��ك��������ل م��دي��ري��ة ل��ل��م��ش�����ارك��ة ف���ي االْج��ت��َم��اع 

اليمُن على موعد مـــع حكـمـائـها
ا�صتجابٌة لفتٌة حلكماء وعقالء املحافظة من خمتلف الت�جهات لدع�ة القائد:

لقاُء ُحَكماء املحويت: التحضريي يؤكد على وحدة الجبهة الداخلية ورفض تسليم الحديدة

حكماُء إب يدعو إىل َوحدة الصّف أمام العدوان 

ععاا حكماء وعقالء محااظة إب، كااة األطراف السياساية إىل املشااركة الفاعلة 
يف مؤتمار حكماء اليمن الذي يُدَقُد اليو  الدارش من رمثال بالداصمة صاداء تحت 
شدار »وحدة وإخاء«، مثمال البطونت الدظيمة التي يسّطرلا أَبْاَاء الجيش واللجال 

الشدبية يف كااة جبهات الدزة والرشف ضد الددوال وأذياله.
ويف اللقاء تحثريي لُحَكماء وعقالء إب، مسااء الجمدة 7 رمثال، قال عبُدالواحد 
محمد صالح- محااظ املحااظة، بأل الوطَن بجميع أطيااه وائاته يف حاجة ماّساة 
إىل انصطفاف والتوحد ونبذ أية خالاات أَْو تباياات، ومن لاا تابع ألميّة لذه الدعوة 

التي أطلقها السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي.
وأوَضاَح املحاااظ صالح، أل لذه الدعاوة الطيبة للتالُحم ووحادة الصّف لحكماء 
وعقاالء اليمن تؤّكد كم نحان بحاجة إىل تكاتف بدثاا البدض ضد الددوال الغاشام 
الذي استهدف األرض واإلنَْسال والحجر والشجر، ناتاً إىل أل أَبْاَاء إب محااظة السلم 

والسال  استشدروا حجم التآمر عىل الوطن وكانوا سداً مايداً يف َوْجه لذا التآمر.
د ونَبْذ الخاالف الداخيل وتوحيد  وععاا محاااظ إب يف اللقاء التحثاريي، إىل التوحُّ
الجبهاة الداخلياة ورااد الجبهات باملاال والرجاال والوقوف إىل جانب أرس الشاهداء 

والجرحى واختيار َمن يمثّل املحااظة يف املؤتمر الدا .
وشاّدع البياال الختاماي للقااء التحثاريي لحكماء وعقاالء محااظاة إب، عىل 
رضورة الدمل لتدزيز مشااعر اإلخاء الصاعق بل أَبْاَاء املحااظة واليمن بشاكل عا  
وتوحيد الصفوف وتقوية الجبهة الداخلية وصونها من أية محاونت للايل ماها ومن 
تماساكها، ولفت البيال، أل محااظة إب قدمت الاماوذج يف الوحدة الداخلية وتالحم 

أَبْاَاءلا.

بح�ص�ر خمتلف ال�جاهات والأعيان:
لقاُء حكماء محافظة الحّجة يؤّكد أولوية مواجهة العدوان والتعامل مع العمالء كأعداء للشعب اليمني
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عق�د عدٌد كب�رٌ من وجهاء وعق�الء محافظة تعز، مس�اء ي�وم الجمعة الفائ�ت، لقاءاً 
�ع الذي دعا قائد الثورة السيد  تحضرياً لحكماء وعقالء املحافظة استعداداً لالْجتَماع امُلَوسَّ

َعبدامللك بدر الدين الحوثي لعقده يوم العارش من رمضان.
 وق�د حرض اللقاء محافظ املحافظة األس�تاذ عبده الجندي وقيادات يف الس�لطة املحلية 
واملجلس اإلرشايف ألنصار الله منهم األس�تاذ منص�ور اللكومي مرشف املحافظة، باإلضافة 
إىل املئات من املش�ايخ والشخصيات االْجتَماعية والسياسية وعدد كبر من أحرار املحافظة 

من املواطنن.
وخ�الل اللقاء التحضري ألقى العديُد من املش�اركن كلمات ش�ّددوا فيها عىل رضورة 
املش�اركة الفعالة والواس�عة يف اْجتَماع العرش من رمضان والذي يأتي يف ظرف حس�اس 
يش�هده الوطن، مؤكدين عىل أهميّة الحفاظ عىل تماس�ك الصف الوطني ورفض النيل من 

الوحدة الداخلية، عىل أن يتجس�د هذا املبدأ يف كافة الجوانب، كما أكدوا عىل األولوية املطلقة 
للتصدي للعدوان وتغليب مصلحة الوطن فوق أية مصلحة.

وخ�رج اللقاء التحضري لعقالء ووجهاء تعز ببيان ختامي دعا إىل ُجملة من الخطوات 
َواإلج�راءات التي تس�اعد يف تعزيز الصم�ود والثبات وترفع من مس�توى األداء يف مواجهة 
الع�دوان وأهمه�ا: رفد الجبهات باملقاتل�ن، ودعم أبطال الجيش واللجان الش�عبية بكافة 

َوجميع احتياجاتهم َويف ُكّل الجوانب 
كما دعا البيان إىل رضورة تنفيذ االثنتي عرشة النقطة التي اقرتحها السيُّد َعبدامللك بدر 

الدين الحوثي والتي تشمل شتى الجوانب ثقافياً واقتصادياً وسياسياً وعسكرياً وأمنياً.
وقالت املصادر إن املش�اركن يف اللقاء ناقش�وا عدداً من النق�اط املهمة للخروج برؤية 

دة وشاملة سيتم اإلفصاح عنها يف لقاء العارش من رمضان. موحَّ

عقاد عادٌع كباريٌ مان وجهااء وأعياال محااظة 
الحديدة اللقاء التحثريي لحكماء وعقالء املحااظة، 
اع الذي  يو  الجمدة الفائت؛ استدداعاً لالْجتَماع امُلَوسَّ
ععا قائاد الثورة السايد َعبدامللك بدر الديان الحوثي، 
حكمااَء وعقالء اليمن إىل عقده يف الدارش من رمثال 
الجااري؛ بهدف تدزيز اإلخاء ووحادة الصف وراض 
الايل من الجبهة الداخلياة َوالتصدي للددوال وتدزيز 

الصموع والثبات.
وحار اللقااء محاااظ املحااظاة حسان أحمد 
الهيج َوأمل عاا  املجلس املحايل للمحااظة عيل بن 
عيل القوزي ووكيال املحااظاة عبدالرحمن الجماعي 
وعيل أحمد قرش، باإلضااة عىل عدع كبري من املشايخ 

واألعيال واألحرار من أَبْاَاء الحديدة.
وااتتح محاااظ املحااظة اللقاَء بكلمة أَكَّاَد ايها 
عىل أل لقااء الدارش من رمثال يمثّال اْجتَماعاً عىل 
حاب الوطن، حيث وأل والوطن بحاجاة إلياا وإىل ُكّل 
عقالء اليمن، وكما أشار إىل وجوب الحفاظ عىل وحدة 
وصف »البيات اليماي« عاىل الجميع، وايماا يُخصُّ 
محااظة الحديدة، شادع املحااظ عىل رضورة تداول 
الجميع عىل الدمل والسدي الحقيقي للحفاظ عليها، 
مشارياً إىل أنها تدترب بوابَة اليمان ورشيانه الاابض. 
كما نّوه إىل أل مسائولية الداااع عن الوطن يتحملها 
الجمياع وأل الصماوع الاذي تميز باه أَبْاَاء الشادب 
اليمااي لم يكن اقط يف جبهات القتال، إذ أل ُكّل أَبْاَاء 

الشادب اليماي صامدول ضد الدادوال ُكّل يف مكانه 
وموقده وليس لااك من يزايد عىل ذلك.

كما بل املحااظ أل اللقاَء التحثرييَّ جاء لتقرير 
ما يمكان تقريره من قبل حكمااء وعلماء املحااظة 

وماا الذي يجب القياا  به من أجال الوطن والحفاظ 
عليه وعىل أرضه وكرامته وعزته.

وألقيات خاالل اللقااء عدع مان الكلمات أشاارت 
إىل أل اللقااء يأتاي اساتجابًة للدعاوة الكريماة من 

اأكدوا فيه على اأهمّية دع�ة ال�صيد القائد و�صــــــــــــــــــرورة الدفاع عن ميناء احلديدة بكل ال��صائل 
لقاٌء تحضريي حاشد لعقالء ووجهاء محافظة الحديدة استعدادًا الْجتَماع العاشر من رمضان

اأكدوا فيه على اأهمّية امل�صاركة يف الْجتَماع و�صرورة دعم اجلبهات وتغليب امل�صلحة ال�طنية
وجهاُء وأعياُن محافظة تعز يف لقاء تحضريي حاشد استعدادًا الْجتَماع العاشر من رمضان

تقارير

ال تلتمسوا العذر، 
اصطفاف الحكماء 
ضرورة وجودية 

بالل محمد الحكيم

السياسة  علم  ويف  انْجااتااَماااع  ِعااْلااِم  يف 

من  ويتحدول  الااُس  يجتمُع  ن  واننثروبولوجيا، 

باب الرتف أَْو التسلية، وإنما للحاجة امللحة واملصري 

ووحدة  جمدي  تكاتف  من  يقتثيه  بما  الواحد 

الكلمة وتاظيم الدمل بها.

وعىل لذا األََساااس بُايت الحثاارات الدظيمة، 

وبُايات قبال ذلاك املفاليام والاظرياات املحرة 

لباائهاا، والتاي ن يكاول لهاا التحقال مان عول 

مقومات أََسااساية وثابتاة أبرزلا: وحادة الكلمة 

ووحادة الصف، حيث يفشال أي تحارك أَْو تجمع ن 

يكول مستاداً لها.

بااء الدول، قيا  الثورات، لي من أََلاّم خالصات 

اننتاج البرشي الراقي والحثاري، ولكاها ن تحقل 

نجاحات ارتقائية مساتمرة ما لم تتوار يف الوساط 

انْجتَماعاي الحاعثة ايه مقومات )الخطة الجامدة 

والدقال القائد( ولي بذات مداى املقومات ساالفة 

الذكر أية وحدة الكلمة، ووحدة الصف.

يف اليمان تحّقل ماا يدعو لالستبشاار والتفاؤل 

الكبري بهاذا الصدع، احل اساتمرت لباة الجموع 

امللبياة لاداء الوطان والقيااعة ملواجهاة التحديات 

الخطارية التي تمس بقااء الكيال اليمااي يف ُكليته 

)عولة وأرض ومجتمع( وقدمت يف سابيل ذلك أروع 

الدارب وأعظام اننجاازات، وبالتثحيات الجساا ، 

حياهاا تحقل اننتصاار، وباختالل لاذه املقومات 

ترتاجع اننتصارات وتحدث اننكسارات.

ولذا ما يدمل عليه األَْعَداء بكل الوسائل والسبل، 

يالحظاه الجميع ذلك بشاكل يومي، ايجااع الفرقة 

والشاقاق بل صفوف الفرقاء لي أساهل وسايلة 

وأقل جهد وتكلفة من املواجهات الدساكرية وشان 

الحروب، ياجر البداض لهذا التوجه بدااع من التيه 

أون وبدواااع أُْخااَرى ماعية وبفدل مان الثغوط 

املديشاية احياال أُْخااَرى ولكاها ليسات يف املجمل 

مربر للجحوع الكامل والتاكر التا ، تجاه راقاء ذات 

املصري وذات انْستهَداف، يمكن قبول التفوه املتذمر 

والشاكوى الغاضبة عىل أل تكول موجهة ألساباب 

ومساببي لذه املانت مان املدانااة والفاقة، وليس 

تجاه من لم ضحايا لها.

املداناة تخلل الحوااز وتخلل املشاريع انحرتازية 

ولذا ما كال يجادر بكااة األَْطاَراف الوطاية الدمل 

باه ملواجهة املخاطار الدامة )انْقتَصاعياة، انماية 

وغريلاا..( يف وضع الحلاول ويف الثغط للدمل بها، 

يف بلورة اناكار واملساالمة يف تجاوز الهّم الوطاي، 

ن يف الدمال عىل مزيد من اننهاك والاخر يف الاسايج 

الوطاي الواحد.

يف اصطفااف الحكماء ارصة تأريخية من الغباء 

تفويتهاا مان عول تحقيال انجاازات مان شاانها 

اّف اون وكماطلل لوضع برامج  التدزيز لوحدة الصَّ

انمائية يف كااة املجانت ثانيا تسالم يف الهاء الااس 

والاخاب بالدمل الجاع يف ما يخاد  الوطن وياترص 

لقثايااه ويخارج الاااس مان املداناة مان تقييم 

لألعاء ومن تاليف الدثرات وتجاوزلا بتاظيم وارشاف 

واعاره وبمشاريع حقيقية متاوعة ومثمرة. 

اس�تجابًة لدع�وة قائ�د الثورة الس�يد 
َعبدامللك بدر الدين الحوثي، عقد عدٌد كبرٌ 
من مشايخ ووجهاء محافظة صنعاء وعدد 
من املس�ؤولن مس�اء يوم الجمعة الفائت 
لقاءاً تحضرياً بقاعة جامعة 21 س�بتم� 
جنوب العاصمة صنعاء استعداداً لالْجتَماع 
��ع الذي دعا الس�يد القائ�د حكماء  امُلَوسَّ
وعقالء اليمن لعقده يف العارش من رمضان 

الجاري تحت عنوان »وحده واخاء«.
 وش�ارك يف اللقاء التحض�ري محافُظ 
املحافظ�ة الش�يخ حن�ن قطينه والش�يخ 

شمس�ان أب�و نش�طان ورئي�س مجل�س 
التالح�م القبيل الش�يخ ضيف الله رس�ام 
َووكالء ومدراء الس�لطة املحلية، إىل جانب 

عدد من املشايخ والوجهاء.
وألقى عدٌد من املش�اركن خالل اللقاء 
كلمات دعت الجميع إىل املش�اركة الواسعة 
يف اْجتَماع العارش من رمضان تلبيًة لدعوة 
قائ�د الثورة مش�ددين ع�ىل األهميّ�ة التي 
يش�كلها االْجتَماع يف ظل م�ا تمر به البالد 
م�ن أوضاع جراء الع�دوان والحصار الذي 

تتعرض له بالدنا.

وناقش املش�اركون يف اللق�اء عددا من 
النق�اط الهام�ة كان أبرزه�ا: التأكيد عىل 
تعزيز اإلخ�اء ووحدة الصّف ورفض النيل 
م�ن الجبهة الداخلية، والتأكيد عىل األولوية 
يف التص�ّدي للعدوان، والعمل عىل دراس�ة 
الخطوات واالجراءات التي تساعد يف تعزيز 
الصمود والثب�ات لدى كافة أَبْنَاء الش�عب 

اليمني.
واختت�م اللق�اء ببي�ان ختام�ي أَكَّ��َد 
في�ه مش�ايخ ووجه�اء محافظ�ة صنعاء 
ع�ىل العم�ل الج�اد يف تعزي�ز قي�م اإلخاء 

وَوح�دة الصّف ب�ن املكون�ات، ورضورة 
جعل مواجه�ة العدوان أولوي�ة األولويات 
ل�دى الجميع، كما عّ� البي�اُن عن رضورة 
االستمرارية يف التصدي الغزاة ومرتزقتهم 
الخون�ة من خ�الل دع�م ورف�د الجبهات 
باملقاتلن وقوافل األموال حتى دحر الغزاة 

من كافة أرايض الوطن. 
وش�ّدد وجهاء محافظة صنعاء يف بيان 
لقائهم التحضري عىل أهمية تفعيل الدور 
الشعبي يف مواجهة مثري الفتن والساعن 

الس�تهداف الجبهة الداخلية. 

اأّكدوا فيه على اأهمّية امل�صاركة ال�ا�صعة يف الْجتَماع و�صرورة تعزيز التالُحم ال�طني
لقاء تحضريي ملشايخ ووجهاء محافظة صنعاء استعدادًا الْجتَماع العاشر من رمضان 
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تحت عاوال »الوحدة واإلخاء« عقد عدٌع من أعيال 
ووجهااء حااظة صددة، يو  الجمداة الفائت، لقاءاً 
ااع الاذي ععا  تحثرييااً؛ اساتدداعاً لالْجتَمااع امُلَوسَّ
السايد القائد ُحَكماء وعقالء اليمان لدقده يف الدارش 

من رمثال الجاري.
وشاارك يف اللقااء عادٌع مان الدلمااء والوجهااء، 
باإلضااة إىل قياعة املحااظة والسلطة املحلية، وخالل 
اللقاء أشاار محااُظ صددة محمد جابر عوض إىل أل 
لذا اللقاء سايابثل عاه ممثلول عن محااظة صددة 
للمشااركة يف اْجتَماع الا 10 من رمثال تلبيًة لدعوة 
قائد الثورة السايد َعبدامللك الحوثي؛ نظاراً ملا تمر به 

البالع من أوضاع جراء الددوال.
الجمياَع مداايٌّ يف لاذه  أل  إىل  املحاااُظ  ولفات 
ل املساؤولية تجاه ما يمر  الظروف انساتثاائية بتحمُّ
باه الوطن من عادوال وحصار ماذ أكثار من عامل، 
عاعياً إىل إساااع الجبهاات باملال والرجاال، والتكاال 
ورعاية أرس الشهداء والجرحى والفقراء واملحتاجل.
كما أكَّدت كلمة الدلماء التي ألقالا الدالمة حسن 
َعبداإللاه الثحياناي ألميّاَة عور الدلمااء يف جماع 
الكلماة وصالح ذات البل.. مبياااً أل الَوحدة واإلخاء 
من أعظم ألداف اإلسال  ومقاصده، وععا الثحياني 
الدلماَء إىل انضطالع بواجبهم يف توحيد الكلمة ورص 
الصفاوف والدعوة إىل إصالح ذات البال وتلبية ععوة 
قائاد الثاورة السايد َعبدامللك بادر الديان الحوثي إىل 

انْجتَماع يف الا 10 من رمثال املبارك.
بدوره أشار الشيخ حسل القطابري يف كلمته عن 
املشاايخ والدقال والحكماء إىل ألميّة تلبية نداء قائد 
الثاورة لحثور اْجتَماع الا 10 من رمثال ملااقشاة 

األوضااع التاي تمر بهاا الباالع ويف املقدماة الددوال 
السادوعي األَمريكي. مشدعاً عىل رضورة انصطفاف 
والتالحم ملواجهة الددوال والتحرك إلساااع الجبهات 

باملال َوالرجال.
ويف ختاا  اللقااء قرأ وكيُل املحااظاة، محمد عيل 
ن ايه حرص قياعة الثورة عىل وحدة  كديباة، بياناً ثمَّ
الصاّف وتدزيز اإلخااء والتأكيد عىل انساتجابة لهذا 

الدعوة، مدترباً َمن يسادى لتفكياك الجبهة الداخلية 
ن يِقالُّ خطورة عان املرتزقة الذين يسااندول الغزاة 

واملحتلل.
وأكاد البيال ألميّة الحفااظ عىل وحدة الصف وأل 
مواجهاة الدادوال تحتل األولوياة، مادعاً باساتمرار 
الدادوال والحصار عىل الشادب اليماي يف ظل صمت 

األَُمام املتحدة ومجلس األمن إزاء ذلك.

قائد املسارية القرآنية والثورة الشادبية السيد القائد 
عبدامللاك بدرالديان الحوثاي، كماا ثّمات انساتافاَر 
والتفاعال الكبري من قبل الوجهاء والدقالء والحكماء 

يف املحااظة للمشاركة يف اللقاء التحثريي.

وصدر عن اللقاء بيال ثّمن ثبات وتثحيات أبطال 
الجياش واللجاال الشادبية يف الدااع عن الساواحل 
الغربية يف مختلف الجبهات، وععا إىل انستمرار يف راد 
الجبهاات باملقاتلل األبطال للتصادي للغزاة املحتلل 

وعمالئهم الخونة املجرمل يف ساديهم نحتالل البلد، 
وتسيري قواال الكر  ألبطال الجيش واللجال الشدبية 
يف مختلاف الجبهات، وأنه ن يجاوز تقديم أية قثايا 

أُْخاَرى عليها.
َوأّكاد البياُل عىل تدزيز قيم اإلخااء ووحدة الصف 
إلاشاال املسااعي الخبيثة لألعاداء يف تفكيك الجبهة 
الداخلياة التاي يرالن عليهاا الددو، كماا راض ُكّل 
ُمَخّططات التقسيم والترشذ  التي تسدى إليها قوى 
انحتاالل من خالل تقسايم بلدناا إىل كاتونات تقاتل 
ائييْل القائم  بدثها خدمة للمرشوع األَمريكاي اإلرْسَ
عاىل التفريل وتمزيل الاسايج انْجتَماعي ألَبْاَاء البلد 

الواحد.
كماا أَكَّااَد البياال عاىل ألميّاة توحياد الخطاب 
انعالماي الوطاي املرئي واملساموع واملقروء والدمل 
عاىل الحاد من أثاار الخطااب الال مساؤول يف بدض 
وساائل اإلعاال  ومواقع التواصال انْجتَماعي وععوة 
القثاء نتخااذ انجراءات القانونية ضد من يسادى 
للايل مان تثحياات املرابطل يف الجبهاات. واختتم 
البياُل بالدعوة لاللتما  بالتكاال انْجتَماعي والدمل 
عىل ِرعاية الفقراء واملحتاجل من ُكّل ائات الشادب، 
ويف مقدمتهام أرس الشاهداء والجرحاى والاازحال 
ومطالباة حكوماة اننقااذ بمارشوع قاناول يجدل 
إيراعات الواجبات الزكوية لصالح الفقراء واملسااكل 

حسب مصاراها يف القرآل الكريم.

اأكدوا فيه على اأهمّية دع�ة ال�صيد القائد و�صــــــــــــــــــرورة الدفاع عن ميناء احلديدة بكل ال��صائل 
لقاٌء تحضريي حاشد لعقالء ووجهاء محافظة الحديدة استعدادًا الْجتَماع العاشر من رمضان

اأكد اأهمّية دور العلماء وامل�صايخ يف ت�حيد ال�صف�ف وا�صتمرار دعم اجلبهات:
لقاٌء تحضريي لعلماء ومشايخ وأعيان محافظة صعدة استعدادًا الْجتَماع العاشر من رمضان

تقارير

من وحي خطاب ال�صيد عبدامللك: 

الشفافيُة 
معياُرنا

علي السراجي 
الادول  إل  يقااُل 
األوروبيَة عقب حروبها 
ورصاعاتهاا  األللياة 
قاد  كانات  البياياة 
الشفااية  مبدأ  أرسات 
تداُمالتها  يف  والوضوح 
باااء  قواعاد  ضمان 
ونهثتها  مجتمداتهاا 
الداخلياة  وعالقاتهاا 
الدولياة،  وعالقاتهاا 
اوجدت نفَسها تاَهُض 
مان  حالاًة  وتدياُش 
انْساتقَرار والرخاء والتقد ، ااكل رصاعاتها وأزماتها 
أَْصبَحت ماذ تلك اللحظة إلرسااء مبدأ الشافااية ولي 
تدالجها عرب وساائلها وُمَؤّسسااتها ومن خالل وضع 
مسارات وبرامَج تُسِهُم يف تحويل حالة التباين والتاوع 

إىل حالة إيجابية ماطقية.
التكن »الشافااية مديارنا« أناه مصطلٌح لم ياطل 
به أحد من زعماء وقياعات اليمن من قبل، لله َعرُّ السيد 
عبدامللك، اقد أوجز مشاكلة الجبهاة الداخلية يف كلمة 
واحادة، اكال ماطقيااً رصيحاً متوازنااً صاعقاً.. إنها 
الحقيَقاة والخالصة التكن »الشافااية« لاي املديار، 
امع الشافااية سايكول الشادب لو الَحَكام واملقرِّر، 
اطاملاا ظلات حالاُة التقااذُف والتشاكيك وانتهامات 
للتشاويه  وسايلًة  اليماياة  األطاراف  بال  املتباعلاة 
وانْساتهَداف السايايس وانجتَماعاي واملذلباي حتى 
وجدنا أنفَسااا أماا  لذه الحالاة التي نديُشاها اليو  
مان التفكك والارصاع والحصاار والددوال، بال أَْصبَح 
البدُض اليماي مان أعوات الددوال أَْو من أحذيتها، كما 
وصف السيد يف خطابه، ضد وطاهم، ويحمل من الحقد 

والثغائن ما عمر الوطن وقتل أَبْاَاءه.
من وجهة نظري الشاخصية أل مصطلَح الشفااية 
الذي تحدََّث عاه السيد عبدامللك يشمُل الشفااية املالية 
يف تدامالت الدولة وحكومتها، والشفااية السياسية يف 
هات والشفااية اإلعالمية  املواقف والسياساات والتوجُّ
يف مخاطباة املجتمع وتاااول قثايااه وانجتَماعية يف 
عالقاته وسالمه، لتكوَل الجبهاة الداخلية يف حالة من 
التماُساك والثبات يف مواجهاة الددوال، وَمن يخاف من 
الشافااية ويراثها لاو صاحب املشااريع املزعوجة 
وَمان لاه مصلحة مان تدمري حالاة الصماوع الوطاية 
اليماية عرب إساقاط نموذج التماُسك الوطاي، ولو من 
يساتخد  انبتزاَز والتشويَه ويسّخر قدراته وطاقاته يف 

سبيل خدمة أجادات الددوال.
لم يكن السايُّد يف خطابه اليو  مبالغاً أَْو مساتهِدااً 
ألحاد األطراف أَْو مشاككاً اياه، بقدر ما كال شافاااً 
صاً للوضع يف صورتاه الحقيقياة عول رتوش  ومشاخِّ
وعول تهاّرب أَْو تحميال لطارف عول آخار، بال أظهر 
انساتدداَع ملواجهاة الواقاع والدااع نحاو مدالجاات 
حقيقية وادلية ضمن مساارات عمال ماطقية عملية 
ااية، مااقشااً ومفاّداً لكل الشاائدات والتشاويه عرب 
مخاطبتاه للدقل والوعي الوطااي، مدترباً أل مثل لذه 
املمارساات الاال مساؤولية لن تكول سابباً يف إاشاال 
أَْو إضدااف مرشوعاه يف مواجهاة  املجتماع  صماوع 

الددوال.
لقد كال السايد واضحاً يف ترتياب األولويات ووضع 
األماور يف نصابهاا الحقيقاي، االددوال وممارسااته 
لاو صاحُب الادور الفدايل يف تدمري الوطان وحصاره 
أل غيااَب الشافااية يف  ومثاعفاة أزماتاه، مدتارباً 
كشاف حقيقة ما يمارسه الددوال وأَعواته من محاولة 
لحرف البوصلة باتجاه القوى الوطاية لو سابب تأزيم 
األوضااع ومثاعفة حالاة انحتقال والتوتار الداخيل، 
ااكال صاعقاً لاه وعليه مطالبااً القوى الحارة يف البلد 

بتدعيم صموع املجتمع وحمايته.
أخارياً أتماي أل يكاوَل انجتَماع يف مساتوى التوقع 
الشادبي َوأل يكاول ذا نتائَج تُصابُّ يف خدمة املجتمع 
وتدّزز من صماوعه وعوره يف مواجهة الددوال، االيمن 

تديُش وضداً مفصلياً ومهماً.

اأّكدوا فيه على اأهمّية امل�صاركة ال�ا�صعة يف الْجتَماع و�صرورة تعزيز التالُحم ال�طني
لقاء تحضريي ملشايخ ووجهاء محافظة صنعاء استعدادًا الْجتَماع العاشر من رمضان 



انثال 5 يونيو 2017   املواال 10 رمثال ث3ل1لا     الددع )230(10 تقارير

رّح�ب عقالء وحكم�اء محافظة عمران 
بدورهم بدعوة الس�يد عبداملل�ك بدرالدين 
الحوث�ي لعق�الء وحكم�اء وعلم�اء اليمن 
إىل االْجتَم�اع املزم�ع انعق�اده يف الع�ارش 
م�ن َرْمَض�اَن لتوحيد الجبه�ة الداخلية يف 
مواجهة العدوان وسد الثغرات التي يحاول 
العدوان م�ن خاللها خلخلة وتفكيك وحدة 
الصف�وف يف الجبه�ة الداخلي�ة ملواجه�ة 

العدوان.
ج�اء ذلك خ�الل اْجتَم�اع تحضر لهم 
ُعقد السبت املايض بحضور القيادة املحلية 
واألمني�ة وعدد من الش�خصيات العلمائية 
وعدد م�ن املثقفن والنش�طاء واإلعالمين 

يف املحافظة والذي أك�دوا فيه عىل رفضهم 
الكامل مُلَخّططات التقس�يم والترشذم التي 
تس�عى إىل تحقيقها قوى الغزو واالحتالل 

وعمالؤهم للنيل من الوحدة املباركة 
اللق�اء  ع�ن  الص�ادر  البي�ان  وأك�د 
التحضري لحكم�اء ووجه�اء عمران عىل 
أهمي�ة توحي�د الخطاب اإلعالم�ي الوطني 
والعم�ل عىل الحد م�ن آثار الخط�اب الال 
مس�ؤول يف بعض وس�ائل اإلعالم ومواقع 
التواصل االْجتَماع�ي، داعياً حكومَة اإلنقاذ 
وكافة امُلَؤّسس�ات والجمعي�ات واملنظمات 
الخري�ة والش�خصيات الخ�رة يف البل�د 
إىل االهتم�ام بالتكاف�ل االْجتَماعي والعمل 

ع�ىل رعاية الفق�راء واملحتاج�ن من كافة 
فئات الش�عب ويف مقدمتهم أرس الش�هداء 

والجرحى والنازحن.
كم�ا ج�دد املش�اركون تأكيَده�م ع�ىل 
رضورة التحرك الجاد واملس�ؤول ملواجهة 
املساعي الخبيثة للعدوان يف تفكيك الجبهة 
الداخلي�ة، مش�رين إىل أن أبن�اء محافظة 
عم�ران يقفون صفاً واح�د يف مواجهة وأن 
الدفاع عن الوطن وتعزيز األمن واالستقرار 

مسؤولية الجميع.
وخالل ذلك أشار املحافظ أن هذا اللقاء 
ه�و لتقرير م�ا يج�ب القيام ب�ه من أجل 
الوط�ن والحفاظ عليه وعىل أرضه وكرامته 

وعزته.
الكلم�ات  م�ن  ع�دد  اللق�اء  وتخل�ل 
واملش�اركات التي أك�دت عىل أهمي�ة لقاء 
الع�ارش م�ن َرْمَض��اَن من أجل دراس�ة 
الخط�وات واإلج�راءات الت�ي من ش�أنها 
تعزي�ز صمود وثب�ات اليمنين وتحس�ن 
ورفع مس�توى أدائهم يف مواجهة العدوان 

األمريكي السعودّي الغاشم
كما أشادت الكلمات باملواقف الصادقة 
والوفي�ة ألبناء وَمَش�ايخ ووجهاء املحافظة 
يف مواجه�ة الع�دوان وإفش�ال مؤامرات�ه 
وُمَخّططات�ه الت�ي تس�تهدف اليمن أرضاً 

وإنَْساناً.

عقد عقاالء وحكماء محااظة البيثااء اْجتَماعاً 
تحثريياً مسااء السبت املايض، اساتدداعاً لالْجتَماع 
املوسع الذي ععا السايد القائد عقالء وحكماء اليمن 

إىل عقده يف الدارش من َرْمَثااَل الجاري.
اّف  َوأكد املشاركول يف اللقاء عىل ألمية وحدة الصَّ
والكلمة وتكاتف وتكاثف الجهوع يف مواجهة الددوال 
األمريكي السدوعّي الغاشم عىل بالعنا وأنهم لن يكلوا 
أو يملاوا يف مواجهة وانساتمرار يف ععمهم ورادلم 

جبهات القتال باملال والرجال انشداء.
ويف ترصياح للشايخ حموع شاتال مارشف عا  
املحااظاة خاالل اللقاء قال الشايخ »إنااا ومن لذا 
املاكال نؤكد للدالم أجمع بأناا أماة واحدة لن تثاياا 

مؤامارات األعاداء يف الداخل أو الخارجاي عن الدااع 
عان أرضااا وعرضااا وعزتااا وكرامتااا، وأنااا لن 
نساتكل ولن نمل أو نكل من مواجهة قوى الددوال 

والغازو وانحتاالل«
بادوره أشااع الشايخ عايل املاصاوري محاااظ 
املحااظة بمواقف مشاايخ وأبااء محااظة البيثاء 
املرشااة يف مواجهاة الدادوال األمريكي السادوعّي 
الغاشام وماا يحااك ضاد اليمن بشاكل عاا  وضد 

املحااظة بشكل خاص من ُمَخّططات إجرامية.
ايماا أشاار الدالمة إبراليام املساتكى يف كلمته 
التي ألقالا عن علمااء املحااظة إىل مدى حاجتاا إىل 
التآخي والتساامح والتصالح وتدزياز عوامل األلفة 

واملحباة ايما بيااا ونبذ الشاحااء والتفارق، مؤكداً 
عىل ألمية املشااركة يف األخوي الذي ععا إليه السايد 

عبدامللك بدرالدين الحوثي يف الدارش من َرْمَثااَل.
كماا أكد مشاايخ املحااظاة يف كلمة لهام ألقالا 
الشايخ صالاح الولبي عىل أناه يجب عاىل الجميع 
ااّف والكلمة مان أجل صد  الدمال عاىل توحياد الصَّ
الددوال األمريكي السادوعّي الغاشام، وإاشاال ُكّل 

املؤامرات وامُلَخّططات التي يحيكها ضد الوطن
ايماا أشاار الشايخ سايف التاا  بادوره أكاد يف 
كلمته أل أبااء محااظاة البيثاء لحمة واحدة أنهم 
سايداادول عن أرضهم وعرضهم بدمائهم وأموالهم 

وارواحهام.

ـاَن  يف اللقاء التح�صريي ا�صتعداداً لْجتَماع العا�صر من َرْم�صَ
عقالُء محافظة عمران يدعون إىل توحيد الخطاب اإلعالمي ضد العدوان 

اأكدوا فيه على �صرورة ت�حيد اجله�د الداخلية �صد العدوان
لقاء تحضريي لُحَكَماء َوُعَقاَلء البيضاء استعدادًا الْجتَماع العاشر من َرْمَضـاَن

حكيٌم يف قوله وويفٌّ 
لشعبه.. خطاٌب 
يحِمُل همَّ وطن!

نايف حيدان

ظهار قائد الثورة السايد/ عبدامللاك بدر الدين 

الحوثي يف خطابه الها  عشاية لقااء الدارش من 

رمثال كداعته يحمل لم وطن. 

أجل وإل كانت تقاسايم وجهاه تظهر اإلنهاك 

والهام واملداناة، اكل كلمة قالهاا وجمله أطلقها 

يجاب أل تكاول خارطاة طريال لباااء مرشوع 

اّف وخطة مساتقبلية تحااظ  يحفاظ وحدة الصَّ

عاىل الرتاص والوحدة الوطاياة وتدعم الصموع يف 

مواجهة الددوال الخارجي والتآمر الداخيل..

كلمة قائاد الثورة وضدت الاقاط عىل الحروف 

ورسمت مساتقبل لليمن وععمت التآخي وعززت 

مان الصماوع وكشافت كياف عليااا أل نتحماَل 

املساؤولية يف تدزياز وتقوية الجبهاة الداخلية يف 

مواجهة الجبهات الخارجية..

قائد الثورة جمع يف كلمته لذه الهامة واملؤثرة 

ُكّل القثاياا التي يساتخدمها املرتزقة وضديفي 

اّف الداخايل ووضح ايها  الافاوس يف تمريل الصَّ

أيان مكامن األخطاء وأين يقبع الفسااع، ووضح 

للجميع إل الراتب رغم ألميته لكل أاراع الشادب 

ما لو إن ورقه يستخدمها الددوال لتأليب الشارع 

ضد من يدااداول عن الرشف والكراماة اليماية، 

متااسايل إل الددو يساتخد  مرتزقتاه يف مأرب 

وحرماوت وشابوة وبقياة املحااظاات لتأزيم 

الوضع انْقتَصاعي إللحاق أكرب رضر بهذا الشدب 

محاولة ماهم لرتكيع الشدب بلقمة عيشهم..

باعتقاعي إل بدد لذه الكلمة يجب أل يدقل من 

التاز صموعه وأل يدرف من لاو عدوة الحقيقي 

وأل ن يسامح لافساه أل يكاول أعاة جديادة يف 

مسااعدة الددوال لتحقيل ألدااه التي عجز عاها 

عىل مدى ثالث ساوات من الحرب والدمار..

عىل ُكّل من التز صموعه أل يركز عىل ُكّل حرف 

نطقاه قائد الثاورة وكل جمله قالهاا وأل يجدلوا 

مان لمهام الوطن حتاى وإل عانياا مان الجوع 

والحصار..

اقائاد الثاورة ماا ععاا لهاذا انجتَمااع الها  

واملتمثال يف لقاء الحكمااء والدقالء يف الدارش من 

رمثاال إن إلرشاك ُكّل املجتماع يف صااع حلاول 

لكل املشاكالت التي ظهارت وتظهر ووضع حلول 

ومدالجاات لها ووضع خطة مساتقبلية تحااظ 

اّف وتقوية الجبهة الداخلية.. عىل وحدة الصَّ

ومان خالل لذه الدعاوة الحريصة عىل الوحدة 

الوطاياة والتآخاي يجاب عاىل ُكّل املشااركل أل 

يحملوا لاذه األماناة التي سايتحملونها لتصبح 

اداالً عاىل أرض الواقع وخطاة وبرناماج يبطل 

خزعبالت وأراجيف املرتزقة ومن يمولونهم..

ااملسؤولية يف الدااع عن الوطن كما قالها قائد 

الثورة مساؤولية الجميع ون يساتطيع مكول أَْو 

ارع التاصل عاها، وطاملا قد اختار الفرع أَْو املكول 

ااّف الوطااي االبد مان التفاعل  الوقاوف يف الصَّ

الجاع واإلخالص يف الاوايا وطرح القثايا بوضوح 

ليخارج ماها لذا اللقااء بمدالجات وحلول تثع 

الاقااط عىل الحاروف كماا وضدها قائاد الثورة 

وحكيمها.

حكماء ريمة يف لقاء تحضريي استعدادًا الْجتَماع العاشر من َرْمَضـاَن: 
مستمرون يف مواجهة العدوان األمريكي السعودّي  

أكد ُحَكَماء َوُعَقاَلء محافظة ريمة عىل االستمرار يف مواجهة العدوان ومواصلة 
دعم ورفد جبهات القتال بمال والرجال والدفاع عن كرامة وعزة الشعب اليمني، 
كم�ا عّ�وا وقوفهم الكامل م�ع إىل جانب الجيش واللجان الش�عبية وكافة أبناء 
اليم�ن الرشفاء ضد ُمَخّطط�ات ومؤامرات ق�وى الغزو واالحتالل الس�اعية إىل 

تقسيم اليمن ورشذمته.
ج�اء ذلك خالل االْجتَم�اع التحضري الذي عقده مش�ايخ وأبن�اء املحافظة 
الس�بت املايض بحضور القي�ادة املحلية واألمنية والتنفيذي�ة والعلماء وعدد من 
املثقفن والنش�طاء واإلعالمين يف املحافظة والذي رحب املش�اركون فيه بدعوة 

السيد عبدامللك الحوثي للقاء العارش من َرْمَض�اَن.
 وألقي�ت يف االْجتَماع ع�دد من الكلمات واملش�اركات التي أك�دت عىل أهمية 
املش�اركة يف اْجتَماع الع�ارش من َرْمَض�اَن ملا له م�ن دور كبر يف تعزيز عوامل 
الصم�ود والثب�ات ومواجهة العدوان وس�د الثغ�رات التي يح�اول العدوان من 

�ّف الداخيل. خاللها وخلخلة وحدة الصَّ
ويف االْجتَم�اع ألقى الش�يخ صالح أحمد الصبيبي كلمة عن وجهاء ومش�ايخ 
محافظ�ة ريمة أكد فيها عىل االس�تمرار يف الصمود والثب�ات ومواجهة العدوان 
ومواصلة دعم ورفد جبهات القتال باملال والرجال، مشيداً بمواقف مشايخ وأبناء 
املحافظة يف مواجهة العدوان واس�هامهم يف إفش�ال ُمَخّطط�ات ومؤامرات قوى 

الغزو واالحتالل.
كما ألقى محافظ املحافظة األستاذ حسن العمري كلمة أكد فيها عىل رضورة 
التحرك الجاد واملس�ؤول ملواجهة املس�اعي الخبيثة للع�دوان يف تفكيك الجبهة 

الداخلية.
بدوره أكد الش�يخ مراد الش�ايف يف كلمته عىل أن الدفاع عن الوطن وتعزيز 
األمن واالستقرار مسؤولية الجميع، مشراً إىل رضورة توحيد الصفوف وتكثيف 
الجه�ود ب�ن كاف�ة أبناء اليم�ن الرشفاء م�ن أجل مواجه�ة العدوان وإفش�ال 
ُمَخّططات�ه الس�اعية إىل خلخلة وتفكيك الجبهة الداخلية تمهيداً لتقس�يم اليمن 

ورشذمته.
وعن علماء املحافظة القى األستاذ أحمد عبدالرحيم كلمة أشار فيها إىل أهمية 
املشاركة يف لقاء العارش من َرْمَض�اَن، موضحاً أنه يمثل فرصة تأريخية يتدارس 
فيه�ا الناس أوضاعه�م ولتقرير ما يجب عليهم القيام ب�ه من أجل الحفاظ عىل 

الوطن والدين واألرض والعرض وعزة وكرامة كافة أبناء الشعب اليمني 
كما ألقيت العديد من الكلمات أشارت يف مجملها إىل أهمية املشاركة يف اللقاء 
األخوي الذي دعا إليه قائد الثورة واملزمع انعقاده يف العارش من ش�هر َرْمَض�اَن 
لدراس�ة املزيد من الخطوات واإلجراءات التي تس�اعد يف تعزيز الصمود والثبات 

وترفع من مستوى األداء يف مواجهة العدوان.
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رّحب حكماُء وُعَقاالُء مأرب بدعوة 
قائد الثورة للقاء الدارش من َرْمَثااَل 
وذلاك يف اْجتَماعهم التحثريي مسااء 

السبت املايض.
وأّكاد حكماء وَمَشاايخ ومسائويل 
انْجتَمااع  خاالل  ماأرب  محااظاة 
التحثاريي عاىل تدزياز قيام اإلخااء 
املسااعي  إلاشاال  ااّف  الصَّ ووحادة 
الخبيثاة للدادوال يف تفكياك الجبهاة 
الداخلية وتجريم أي قول أو ادل يهدف 

اّف الوطاي. إىل شل الصَّ
وشادع حكماء وَمَشاايخ املحااظة 
املحااظاة  قيااعات  وبحثاور 
انْجتَماعية عىل رضورة  والشخصيات 
التَصااّدي لاكل محااونت زرع الفتاة 
الداخلية وكذا متابدة تافيذ باوع وثيقة 
الرَشف القبلية وإنزالها وتطبيقها عىل 

أرض الواقع.
كماا ععاوا إىل انلتماا  بالتكااال 
انْجتَماعاي والدمل عىل رعاية الفقراء 
واملحتاجل ويف مقدمتهم أرس الشهداء 

والجرحى والاازحل. 
ويف اللقااء أكاد وزير التدليام الدايل 
الشايخ حسال حاازب عاىل ألمياة 
بال  الوطااي  والتالحام  انصطفااف 
القاوى السياساية ملواجهاة الدادوال 
وتارك املااكفاات التي ن تخد  ساوى 

الددو ومرتزقته.

من جهته أكد محااظ مأرب الشيخ 
أحماد عبداللاه مجيديع وقاوف أبااء 
املحااظة يف مواجهة مسااعي الددوال 

لتفكيك الجبهة الداخلية.
كماا ألقاى ممثال أنصاار اللاه يف 
املحااظة خالد جحاعر كلمًة أشار ايها 

إىل ألمية انستجابة لدعوة قائد الثورة 
لدراسة مزيد من الخطوات واإلجراءات 
التي تسااعد يف تدزيز الصموع والثبات 

يف مواجهة الددوال.
بدوره أشاع الشيخ محمد عبدالدزيز 
األماري عثو اللجااة الداماة باملؤتمر 

الوطاياة  باملواقاف  الداا   الشادبي 
ماأرب  محااظاة  ألباااء  واملرّشااة 
مواجهاة  يف  الدظيماة  وتثحياتهام 
الدادوال عاعياا إىل املزياد مان التالحم 
والوحادة حتاى تحريار كامال تاراب 

الوطن من عنس الغزاة واملحتلل.

عقد عقاالء وحكماء محااظة لحج 
يو  السابت الفائت اْجتَماعاً تحثريياً 
أكادوا اياه عاىل ألمياة املشااركة يف 
اْجتَمااع عقاالء وحكماء اليمان الذي 
ععاا السايد القائاد لدقاده يف الدارش 
مان َرْمَثاااَل الجاري، وأبادى عقالء 
تفاعلهام  لحاج  محااظاة  وحكمااء 
الكبري مع ععوة السيد القائد، مشريين 
إىل أل لاذا انْجتَمااع أَْصبَااَح رضورًة 
إلاشاال املؤامارات التاي تحااك ضاد 

الشدب اليماي يف شماله وجاوبه.
ويف البياال الصاعر عن انْجتَماع أكد 
املشاركول عىل أل الددو يحاول تجزئة 
اليمان إىل كاتوناات صغارية، تحكمها 
مليشايات متطراة كالقاعدة َوعاعش 
وتحت إرشاف قوات انحتالل اإلَماَراتي 
واألمريكاي املتواجاد يف قاعادة الدااد 
بمحااظة لحج، مشريين إىل ما تدانيه 
املحااظات الجاوبية املحتلة ماذ قرابة 
الداا  من قبل قوى انحتاالل واعواتها 
مان املرتزقاة والُدَمااَلء يدادااا اليو  
للتوحد أكثر من أي وقت مىض وتدزيز 
عوامل الصموع ومواجهة الددوال بكل 

ما أوتياا من قوة.
كما أكد املجتمدول عىل أل التَصاّدي 
للدادوال الظالام واجب عيااي ووطاي 
ماطقتاه  يف  كلٌّ  مساتطيع،  ُكّل  عاىل 
َومحااظتاه ومن مجال عملاه، ابتداًء 

بالجهااع وانلتحاق بالجبهاات وععم 
باملاال  الشادبية  واللجاال  الجياش 
والرجاال والدمال عاىل تدزياز عوامل 
الصموع والوقوف صفاً واحداً مع كااة 
أباااء املحااظات الرشاااء ضد تواجد 
اة  ُكّل محتل أَْجاَابي يف املحااظة َخاصَّ

واليمن عامة.
وحّمل البيال الفار لاعي ومن يقف 
مداه تحات مسامى الرشعياة وقوى 
الدادوال السادوعّي األمريكاي كامال 
املسؤولية عن تفيش األوبئة واألمراض 
وانتشار املجاعة، وعد  رصف مرتبات 

املوظفل ملدة تساده أشاهر واألوضاع 
الكارثية التي آلت إليها البالع.

كماا أساتاكر املجتمداول الصمت 
يرتكبهاا  التاي  الجرائام  ازاء  الادويل 
الدادوال بحل الشادب اليماي من قتل 

وتدمري وحصار.

ك اجلبهة الداخلية اأكدوا فيه على اأهمية احلفاظ على متا�صُ
لقاء تحضريي لُحَكَماء َوُعَقاَلء محافظة مأرب استعدادًا الْجتَماع العاشر من َرْمَضـاَن

حكماُء لحج خالل التحضري الْجتَماع العاشر من َرْمَضـاَن: 
االْجتَماع ضرورة إلفشال املؤامرات ضد اليمن 

لة م�صرية الكفاح �صد العدوان ومرتزقته اأكدوا فيه على م�ا�صَ
حكماُء وعقالء الجوف يف لقاء تحضريي استعدادًا الْجتَماع العاشر من َرْمَضـاَن

لقاُء الحكماء َوالعقالء استعادٌة 
ُزمام املبادرة بأولوية اإلخاء 

َوالبناء واملواجهة
عبدالكريم الشهاري

الداا   أحاداُث  عّللات 
أل  تاللاا  وماا   2011
السياسايَة  الاُّخاَب 
بُسالطتها  الراعيكالياة، 
بيمياهاا  ومدارضتهاا 
ويساارلا وكل أحزابهاا، 
ذريدااً يف  اشالت اشاالً 
إَعاَرة الدولاة، أثبات ذلاك 
باملباعرة  قبولهم  الفشال 
الخليجية البدوية البدائية 
وتاازلهام عان الدساتور 
الديمقراطاي  اليمااي 
التدادعي وامُلَؤّسساات الديمقراطية اجاءت ثاورة الحاعي 
والدرشين من سابتمرب كرعة ادل شادبية ضاد تلك الاخب 
الفاشلة الفاسدة، اكال الددوال الخارجي َومن ألم ألدااه 
الحفاظ عىل تلك الاخب الفاشلة والفاسدة والدميلة لتواصل 
عورلا املدمر للبالع والدبااع لصالح الخارج وخاصة الاظا  
سادوعّي، ولكن صماوع الشادب اليماي أثبات أل املدتدين 
يدالجول املساتحيل يف محاولتهم إَعاَعة عقارب السااعة إىل 

الوراء.
مان لااا تأتي ععاوة السايد َعبدامللك بادر الديان للقاء 
الحكمااء والدقالء لتُدياَد األموَر إىل نصابها وتدزز مسارية 
الثاورة انجتَماعياة السياساية التاي انتارصت يف الحاعي 
والدرشين من سابتمرب ل201 ؛ كونها تقد  البديل اليماي 
األصيل لتلك الاخب الشاللية املاضوية التي ترّللت وسقطت 
ما بل يساار عميل ويمل إخواني يثياف إىل الدمالة لدبه 
بملف اإلْرَلاب وعالقته مع الجماعات اإلْرَلابية واستباحته 

لدماء اليمايل عول وازع من عين أَْو ضمري أَْو أخالق.
وحتى حزب املؤتمر الشادبي الداا  وبالرغم من وقواه 
نظريااً يف وجاه الددوال متحالفااً مع أَبْاَاء الشادب اليماي 
يف خاادق املواجهاة، كماا يفارتض، إن أناه يف حقيقة األمر 
يقاد  ِرْجالً ويؤخر أُْخاَرى يف موضوع املواجهاة الحقيقية 
اه أل يحاوَز أكربَ قدر من املكتسابات من  للدادوال وكل َلمِّ
خاالل انبتزاز واوق ذلاك ن يتوانى أَْو يتوّرُع عن ممارساة 
تشاويه رشيكه األنصاري، ما وجد إىل ذلك سبيالً؛ يدوع ذلك 
إىل أل املؤتمر لو جزء أصيل من ذلك املايض الفاسد والدبثي 
الاذي حّطم الدولة، ويبادو أل بدَض الكاعر اإلعالمي للحزب 
لم يساتطع صرباً عىل ممارساة الدور الوطااي رغم مكوثه 
يف صادااء ولم تزع ععوات السايد َعبدامللاك مع الرشااء من 
الفريقال وكذلك زعيام املؤتمر أحيانااً، باإلَضاَااة لتوقيع 
اّف  مواثيل الرشف أولئك األشاخاص إن مزيداً من شال الصَّ
وبث الفرقة وتخذيل الااس عن املشااركة يف الجبهات، ولاا 
تأتي الدعوة لسحب البسااط من تحت أقدا  أولئك التائهل 
وتمكل رشااء املؤتمر ولام األكثرية من القيا  بدورلم يف 
إطار الدور الوطاي الدا  املااط بالجميع لتحّمل املسائولية 

بديدا عن املماحكات واملصالح الثيقة.
مان لاا أَيْثاً تأتي ععوة السايد َعبدامللك لتكول رساالة 
قوياة للمايض يف باااء اليمن الجدياد القائم عاىل متغريات 
اجتَماعياة وسياساية حقيقياة تقو  عىل قوائم شادبوية 
راسخة تابع من اراعة الشدب وبيئته األصيلة لتديد تصويب 
البوصلة للهدف األسمى ولو مواجهة الددوال، لذا بالاسبة 

للداخل.
وللخارج الرسالة األقوى أل لقاَء حكماء اليمن وعقالئهم 
لاي الخطوة األوىل إلَعاَعة ترميم الاسايج انجتَماعي ورّص 
الصفوف اليماية عىل أُُسس اإلخاء والتداول والبااء بأولوية 
مطلقة لي مواجهة الددوال بال لواعة وكذلك ععم الجبهات 
والدمال عاىل إرسااء األمان والطمأنياة بال اليمايل، لي 
رسالة لقوى الددوال أل اليمايل صامدول مهما يكن األمر 

وأنهم أولو قوة وأولو بأس شديد.
ولاي كذلك رساالٌة لحكومة اإلنقاذ أل تقاوَ  بواجباتها 
تجاه الشدب وبما تقتثيه املصلحة الدامة بديداً عن الاوايا 
املبيّتاة َوأل يتجااوزوا املصالح الذاتياة والحزبية الثيقة يف 
لاذه املرحلة الحساساة َوإن ااإل البديل الشادبّي الحكيم 

والداقل متواار.
لقااُء الحكمااء والدقاالء لو صياغاٌة لدقاد اجتَماعي 
سايايس بدأ مع انتصار ثورة الشادب ويمايض ُقُدماً بثقة، 
َويقاو  عاىل أََساااس اإلخااء وباااء املجتماع اليماي عىل 
أََساااس الددالة َواملسااواة إلقامة الدولة املستقلة والداعلة 
والقااعرة عىل الداااع وانستبساال من أجل بااء اإلنساال 
اليمااي الحار والدزيز، وكذلك مان أجل حرياة وتحرير ُكّل 

املااطل اليماية املحتلة.

يف إَط��ار التحضر واالس�تعداد للمش�اركة يف لقاء ُحَكَماء َوُعَق�اَلء اليمن يف 
العارش من َرْمَض�اَن الذي دعا اليه قائد الثورة السيد عبدامللك بدرالدين الحوثي، 
عق�د عقالء وحكماء ومش�ايخ محافظ�ة الجوف مس�اء أمس الس�بت اْجتَماعاً 
تحضري�اً أكدوا فيه ع�ىل مواصلة مس�رة الكفاح والنضال حت�ى تحرير كافة 

األرايض اليمنية من دنس قوى الغزو واالحتالل.
وقد توافدت العديد من قبائل الجوف للمشاركة يف االْجتَماع التحضري الذي 
رعت�ه قيادة محافظة الجوف ممثلة بمحافظ املحافظة س�ام املحالحي وقيادات 

من السطلة املحلية، كما حرض اللقاء التحضري مشايخ ووعقالء الجوف.
وافتتح اللقاء الذي حرضته قيادة الس�لطة املحلية وُحَكَماء َوُعَقاَلء ومش�ايخ 
املحافظة بكلمة ترحيبية ملحافظة املحافظة سام املالحي رحب فيها بالحارضين، 

كما أشاد باملواقف املرشفة ألبناء محافظة الجوف.
ويف كلمته أبدى املحافُظ ارتياَحه من التجاوب الكبر ملش�ايخ وعقالء وحكماء 
املحافظة مع الدعوة التي وجهها الس�يد عبداملل�ك الحوثي لُحَكَماء َوُعَقاَلء اليمن 

إىل اللقاء األخوي يف العارش من َرْمَض�اَن.
وقد أجمع حكماء وعقالء الجوف خالل اللقاء عىل اختيار ممثلن لهم من ُكّل 
املديري�ات يف اْجتَماع العارش من َرْمَض�اَن، مؤكدين أن أبناَء الجوف س�يكونون 

رمزاً لإلخاء والوحدة والتسامح.
واختتم اللقاء ببيان أكد فيه املش�اركون عىل س�يادة الجمهورية اليمنية عىل 
كام�ل أراضيه�ا وحدودها ال�ية ونطاقه�ا الجوي ومياهها البحرية والس�ر يف 

مسرة النضال حتى تحرير ُكّل ش� فيها من الغزاة.
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يَْطاِل الرَِّجيِْم أُُعاْوذُ ِباللِه ِمْن الشَّ
ِباْساااِم اللِه الرَّْحاَماِن الرَِّحايْاِم

الَحْمُد للاه َربِّ الداملل، وأَشاَهاُد أْل َن إلَه 
إنَّ اللاُه امَلِلاُك الحلُّ امُلبل، وأشاَهُد أل سايَدنا 

ااداً عبُده وَرُسااْولُه خاتُم الابيل. ُمَحمَّ
ااٍد  ااٍد وعىل آِل ُمَحمَّ الّلهم َصلِّ عاىل ُمَحمَّ
ااٍد، كما  ااٍد وعاىل آِل ُمَحمَّ وباِرْك عاىل ُمَحمَّ
َصلَّيَْت وباَرْكاَت عىل إبراليَم وعىل آِل إبراليَم 
إنك حمياٌد مجياٌد، وارَض اللَُّهام بِرَضاك عن 
أَْصَحاِبِه األخياِر املاتَجبل وعن ساائِر ِعبَاِعك 

الصالحل.
اااَلُ  َعَلايُْكْم  أَيَُّها اإلِْخاَوُة واألخواُت.. السَّ
َوَرْحاَمُة اللِه َوبََرَكاتُه، وتقبََّل اللُه ماا وماكم 
الصياَ  والقيا  وصالح األَْعَمال، حديثاا اليو  
ليس عىل حسب التسلسل الذي كاا عليه ايما 
يتدلل باملواضيع الرئيساية التي تحدثاا عاها 
خالل األَيَّاا  املاضياة، نتحدث يف لذه الكلمة 
بمااسابة اْجتَماع الدارش من شهر َرْمَثااَل 

املبارك املقرَّر ليو  الغد، إل شاء الله. 

ـفِّ وتماسك الجبهة  اْجتَماٌع لوحدة الصَّ
الداخلية

ولاذا انْجتَمااع الذي كااا قد ععوناا إليه 
لهادٍف واضاح وتحات عااواٍل واضاح لاو 
افِّ الداخيل وتماسك  )الحفاظ عىل وحدة الصَّ
الجبهاة الداخلية، والدمل عاىل تدزيز املوقف 
والتَصااّدي  الدادوال  مواجهاة  يف  الداخايل 
للدادوال(، ولذا الهدف ندتربه لدااً مرشوعاً 
ولداااً مقدسااً ولدااً مهماً يداياا كشادب 
يماي نتصادى لهذا الددوال الجائار، وبالتايل 
كااا نتوّقع التفاعال اإليَْجاابي الذي ملساااه 
ونشاكره ونقدره من ُكّل القوى وامُلَكّونات يف 
الجبهة الداخلية ساواًء الحزبية والسياساية 
ماهاا، ويف طليدتهاا املؤتمار الشادبي الدا  
واألَْحَزاب وامُلَكّوناات أَْو امُلَكّونات انْجتَماعية 
مان علمااء ومان أكاعيميال ومن َمَشاايخ 

ووجالاات ومختلاف الفئات الشادبية التي 
أبادت تفاعالً واساتجابًة مشاكورًة ومقدرًة 

نثماها بكل إجالل وإكبار واحرتا . 

استغالٌل عدواني لتوظيِف مشاكل البلد 
القائمة

ندارف كلااا يف لاذا البلاد أناه مااذ بداية 
الدادوال األمريكاي السادوعّي األَْجاَابي عىل 
بلدناا عليااا كشادٍب يمااي مسالم، سادت 
قاوى الدادوال وُخُصاْوصااً بداد أل واجهت 
الصدوباات وأعركت لي صدوبَة لذه املدركة 
عليهاا وصدوباة تحقال أَْلاَدااها مان لذا 
الددوال سادت إىل اخرتاق الوضاع الداخيل يف 
لاذا البلاد وساَدت إىل أل تَُجااارَّ إىل عدوانها 
ويف صفها البداَض من امُلَكّونات والبدض من 
القوى وسادت إىل استغالل وتوظيف املشاكل 
التاي كانات قائماًة يف لاذا البلاد، وبالاذات 
املشااكل السياساية الكبرية وإىل أل تساتغلَّ 
البداَض مان امُلَكّونات التي أرخصت نفَساها 
وباعت شادبَها وآثرت املصالاَح وانعتبارات 
الثيقاة  املصالاح  أَْو  الحزبياة  أَْو  الفئوياة 
عىل حسااب املصالح الُكبْااَرى وانلتمامات 
الُكبْااَرى واملساؤوليات الكاربى، ولاذا أمٌر 
يفدلاه ُكّل محتٍل وكل غاٍز وكل مدتٍد أَْجاَابي 

عىل أي بلد سواًء يف الحارض أَْو يف املايض.

حقائق التأريخ: الغازي يفكك البلد َويُجرُّ 
إىل صفه ضعاف النفوس

والتأريخ يشاهد بذلاك يف ُكّل مااطل الدنيا 
ويف ُكّل املراحال، وعىل مادى الزمن يف التأريخ 
كلاه كال أي غاٍز أَْجاَابي وأي محتٍل يسادى 
نحتالل بلد ما والسايطرة عىل شدب ما يدَمُد 
ويسادى إىل تفكيك ذلك البلد وإىل أل يستأجر 
وأل يساتجلب وأل يجار إىل صفاه ضدااف 
الافاوس مان الخوناة واملدقديان وأصحاب 
انعتباارات واملصالح الثيقاة الذين يكونول 

يف الدااعة قاد اقدوا إىل حادٍّ كباري ارتباطهم 
بشادبهم وارتباطهام بأمتهام، وأَْصبَاَحاوا 
ديان لدرجاة  مأزومال لدرجاة كبارية ومدقَّ
كبارية، وعادلام كذلك إاالس عىل املساتوى 
األَْخااَلقاي، ايسادى إىل أل يساتفيَد ماهام 
يف تفكياك الجبهاة الداخلياة وأل يخرتَق من 

خاللهم ذلك البلد.
حصال لاذا يف ُكّل البلادال ويف ُكّل املااطل 
يف الحارض شاهدنا عىل ما حصل يف السطل 
وماا حصال يف لبااال، حيث عمادت إرسائيُل 
آنذاك أل تجاَِّد حتى عىل املساتوى الدساكري 
ولياس اقط عاىل املساتوى السايايس تجاِّد 
باآلنف من يقاتل إىل صفها ويقف إىل جانبها، 
وشهدنا ذلك يف بلدال أُْخاَرى، سواًء يف املاطقة 
الدربياة أَْو يف خارج املاطقاة الدربية وخارج 
الدالم اإلْسااَلمي كيف كانت القوى األَْجاَابية 
تحظاى وتحصال عاىل البدض مان ِرخاص 
الافاوس، البداض كقوى وُمَكّوناات أَْو حتى 
عىل املستوى الفرعي، يتجه البدض نعتبارات 

متاوعة ايقُف يف صف األَْجاَابي ضد بلده. 

من استقراء التأريخ: قوى حرة تتصدى 
للمحتل وتعاني وُتطَعُن يف الظهر

أيثاً شاهدنا يف واقدااا الحارض ويف زمااا 
لذا وايما اساتقرأناه من التأريخ كيف كانت 
القاوى الحرة والرشيفة والدزيزة واملساتقلة 
التاي تتصادى للدادوال عاىل شادبها وعاىل 
بلدلاا وتتصاّدى للمحتال األَْجاَاباي، وكيف 
كانت تداناي الكثري والكثري مثالً كال البدض 
يتآمارول عليها، كال البداض يتخذول ماها 
مواقاَف سايئًة، كال البداض يطداونهاا يف 
الظهر، كال البدض لهم مواقُف سلبية ماها، 
ويف الاهاياة عادماا تاترص وعادماا تصل إىل 
نتيجتهاا الحاسامة التي لي نتيجاة مؤكدة 
ولاي نتيجة الاارص ونتيجة الطارع للمحتل 
األَْجاَاباي ونتيجاة الفشال الذرياع للغاازي 
األَْجاَاباي، ايماا بداد يأتي التأريخ ليساجل 

املوقاف الرشياف والدظيم واملساؤول للقوى 
الحرة، واآلخارول يأتي التأريُخ ليتخذَ موقَفه 
ماهم أَيْثاً الحاسام كَخَونَاة أَْو متخاذلل أَْو 

مثبطل إىل آخره.. 

 املرتبِّصون الجبناء املرتابون من إْمَكـانية 
النصر على املحتل 

وشاهدنا ونشاهد أَيْثاً كيف أل لااك ائة 
لاذه الفئة تكاول موجوعة يف ُكّل بلد تشاهد 
احتاالنً وغازواً أَْجاَابيااً لي ائاة املرتبّصل 
الجباااء الثدفاء الذين يؤثارول إىل َحدٍّ كبري 
الصمات واننتظار ملاآنت ونتائاج األحداث، 
وعائمااً يكونول لم مرتابل تجااه إْمَكاانية 
الارص وإْمَكاانية التَصاّدي للمحتل األَْجاَابي، 
املدتادي  الغاازي  لاذا  كال  إذا  ُخُصاْوصااً 
لاه قاوة عساكرية ضخماة ولاه إْمَكاانيات 
كبارية، ادائماً يكونول مرتابال يف إْمَكاانية 
الصماوع يف مواجهاة لاذا املدتادي ايؤثرول 
أل يكاول موقفهام متذبذباً ويكاول إىل َحادٍّ 
ماا متغاضيااً ومتجالاالً لطبيداة األحاداث 
ويرصدول األحداث إل ساجلوا مواقف وطاية 
باارزة قوياة يف مواجهاة األَْجاَاباي حاولاوا 
أل يساّجلوا بدثااً مان املواقف التي تتساُم 
شايئاً ماا باإليَْجاابية وأل يتاوّععوا إىل القوى 
لاذه التي تتصادى للمدتادي وإل نحظوا يف 
ظاروٍف مديااة أَْو يف أحاداث مديااة تقدُّمااً 
لصالح األَْجاَابي لذا حاولوا أَيْثاً أل يسجلوا 
بدض املواقف السالبية ضد الداخل، واملواقف 
املتاوععة من األَْجاَابي املدتادي ويحاولول أل 
يدرضوا أنفساهم يف املازاعات الدلاية ليقولوا 
وال رساائل مدياة وأصوات مدياة ومواقف 
مديااة: )لا نحن يا أيها األَْجاَابي حارضول؛ 

ألل نبيَع ماك كما باع اآلخرول من قبلاا(.

اليمن ليس استثناًء: البعض ناصروا املحتل 
وقاتلوا جنودًا خاضعني إلمرة ضباط بريطانيني

لاذه حالاة ولاذا التصايُف لثاالث ائات 
عااعًة ماا تكاول ائاات موجاوعة يف ُكّل بلٍد 
غااٍز  أَْجاَابيااً، ويساتهداه  عدوانااً  يشاهد 
أَْجاَابيٌّ ومحتل أَْجاَابي، لذه الحالة موجوعة 
وبالتاايل لان نكول اساتثااًء يف لاذا البلد ون 
يف لاذه املرحلاة ون يف مواجهة لاذا الددوال 
األَْجاَابي، حتى يف تأريخاا نحن كشدٍب يماي 
أياا  انحتاالل الربيطاني، الياو  كلاا نجمع 
يف لاذا البلاد عىل إعاناة انحتاالل الربيطاني 
وعاىل توصيفاه بأناه كال احتاالنً أَْجاَابيااً 
وغازواً أَْجاَابياً وأنه كال عدواناً بكل ما تدايه 
الكلماة، وأل املساؤوليَة والواجاَب الحتماي 
والواجب األَْخااَلقي والوطاي واإلنَْسااني لو 
التَصااّدي لذلك انحتالل، ونُشايُد كلاا يف لذا 
البلد بالذيان وقفوا ضد لاذا انحتالل. ولكن 
ما الذي كال قائماً آنذاك؟ ما الذي كال يحدث 
أما  انحتاالل الربيطاني وعىل مدى أكثر من 
مائة وعرشين عاماً يف الجاوب، البدض وقفوا 
ماع لذا انحتالل ونارصوه والبدض من أَبْاَاء 
شادباا قاتلاوا مده قاتلاوا يف صفاه وقاتلوا 
جااوعاً مجادة جااوعا خاضدل إلمرة ضباط 
بريطانيال، أمريه قائاده الذي يدياره يأمره 
يوجهه حتاى ليوجه بادقيته ضاد ماهم من 
أَبْاَااء بلده من لم يمايال ومن لم جاوبيل 
ضابط بريطاني يأماره ويوجهه ويحركه إىل 
لاذه الجبهاة أَْو تلك أَْو ليساتهدف أولئك من 
أَبْاَااء بلده يف تلك املحااظاة أَْو تلك املاطقة أَْو 

تلك القرية أَْو يف تلك املدياة.

ويف الشمال أيضاً: البعض ذهب إىل عدن تحت 
العباءة الربيطانية وليحتضَن املحتل ومشروعه

باملحتال  ارتبطاوا  سياسايّاً  والبداُض 

الربيطاناي ووقفاوا يف صفاه وتآماروا مده 
وتحركوا تحت مظلته يف الجاوب ويف الشامال 
أيثااً، البداض ذلاب ليجلس لاااك يف عدل 
تحت الدبااءة الربيطانياة وليحتثاَه املحتل 

الربيطاني ويحتثن مرشوَعه يف الشمال.

شبيهٌة بالحالة اليوم
انحتاالل  أثاااَء  آناذاك  الحالاة  اكانات 
الربيطاناي شابيهًة بالحالاة الياو  أل تقَف 
بداٌض مان التشاكيالت والقاوى مااارِصًة 
للمحتال ومقاتلاة يف صفه، توجاه بادقيتها 
إىل الداخال، تقتل مان يريد ماهاا الربيطاني 
أل تقتال وأل تقف بدُض القوى إعالميا، تربر 
انحتالل الربيطاني، تمجد انحتالل الربيطاني 
تشايد بأيَّة خطوة يقو  بها املحتلُّ الربيطاني 

وتطبِّل ألية مواقف من جانب الربيطاني.

البعُض ارتباطهم بالغازي غري مباشر
والبداُض وقفوا سياسايّاً بشاكل مبارش 
وواضح ورصياح ومؤيد ارتباط تا  والبدض 
ارتبااط بشاكل غاري مباارش، بمدااى ذلب 
إىل الربيطاناي ونّسال مع الربيطاناي، ولكن 
حااول أل يجدَل لاه عااويَن أُْخااَرى أجادة، 
أَْعَمانً أُْخاَرى، ولكن كانت مساألة التاسايل 
واضحة ومدلااة أَيْثاً ورصيحة يداي يذلب 
إىل عادل ويساتقبله الربيطاناي ويحتثااه 
ويباارك مرشوعه وأنشاطته وجهوعه ما قبل 
انحتاالل الربيطاناي أيثاً، انحتاالل الرتكي 
البدُض وقفوا مع املحتل الرتكي أيّدوه، قاتلوا 
مده، نرصوه، باركوا خطواته باركوا جرائمه 
وبارروا له ُكّل ما يفدل مان قتل من نهب من 
ُكّل أشاكال وأصااف الجرائم بارروا ذلك كله 
رشعاوه، أضااوا إليه عااوين مدياة وطبدوه 

بطابع عياي إىل آخره.

الجو أمامنا اليوم ليس غريباً: التأريخ 
يصّنف كل موقف

اهاذا الجاوُّ الذي ناراه الياو  أماماا ليس 
جواً غريباً ن عىل مساتوى التأريخ يف بلدنا ون 
عىل مستوى الواقع من حولاا يف بقية البلدال 
ويف بقياة املااطال وعاىل مدى الزمان ومدى 
التأريخ ايما بدد يأتاي التأريخ ليتخذ موقفا 
مختلفاا، يصاّاف ُكّل الذين وقفاوا إىل جانب 
املحتال األَْجاَابي املدتدي ونارصوه عساكريّاً 
وسياسايّاً وإعالميااً وتحت أي عااوال وبأي 
تربير يصاِّفهم بالخوناة والُدَمااَلء واملرتزقة 
واملجرمل ويمجد ويثمن عالياً موقف القوى 
الحرة التي تصادت للمدتدي األَْجاَابي املبطل 
الظالام ويأتي ليساجل مواقفهاا وبطونتها 
وأيامها ووقائدها التأريخية ويشيد بها ويربز 

موقفها لذا يحصل يف ُكّل الدنيا.

يف ظل العدوان: نعاني من فئتني
اليو  نحن وسااظلُّ نداناي يف لذا البلد ما 
عا  لاذا الددوال األَْجاَاباي قائماً، نداني من 
ائتال يف لاذا البلاد، الفئاة األوىل: لاي التي 
اتخذت موقفاً رصيحااً وواضحاً بانثمامها 
إىل صاف لاذا األَْجاَابي، وتشاكلت سياسايّاً 
اذلبات  صفاه  يف  وإعالميااً  وعساكريّاً 
تشكيالتها الدسكرية تحت إمرة ضباطه، كما 
يحصُل اليو  لااك ضباط سدوعيّول وضباط 
إَماَراتيول يف مأرب ويف الجاوب ويف املخاء ويف 
تدز، ضباط مدرواول.. املرتزقة لؤنء الذين 
يحاولاول أل يتحدثاوا تحت عااوياَن وطاية 
لام يدراول مان يأمرلام مان ياهالم من 
يقوعلام من يؤعبهم وملان يخثدول وإلمرة 

من يخثدول املسألة واضحة.

ال�صيد عبدامللك بدرالدين احل�ثي ع�صــية اجتماع حكماء وعقــالء اليــمن يثـــــــــــــــــــــّمن التفاعَل الكبري للمك�نات ال�صيا�صية مع الدع�ة ويف مقدمتها امل�ؤمتر:

املقصود من اجتماع اليوم أن نشــتـــــــرَك جميعاً يف املسؤولية والَهّم والقرار
تعالوا لمناقشة أي ملفات بجدي���ة ومسؤولية بعيدًا عن الثرثرة والبلبلة 

  - خاص

إعت� السيد عبدامللك بدرالحوثي، أن الهدف من اجتماع حكماء وعقالء اليمن املزمع انعقاده اليوم االثنن بالعاصمة صنعاء 
تحت عنوان “ الحفاظ عىل وحدة الصف الداخيل وتماسك، الداخلية، والعمل عىل تعزيز املوقف الداخيل يف مواجهة العدوان 

والتصدي للعدوان” يعد هدفاً مرشوعاً وهدفاً مقدساً وهدفا مهما يعنينا كشعب يمني نتصدى لهذا العدوان الجائر، وبالتايل 
كنا نتوقع التفاعل اإليجابي الذي ملسناه ونشكره ونقدره من كل القوى واملكونات يف، الداخلية سواًء الحزبية والسياسية منها 

ويف طليعتها املؤتمر الشعبي العام واألحزاب واملكونات أو املكونات االجتماعية من علماء ومن أكاديمين ومن مشائخ ووجاهات 
ومختلف الفئات الشعبية التي أبدت تفاعالً واستجابًة مشكورًة ومقدرًة نثمنها بكل إجالل وإكبار واحرتام.

وقال قائد الثورة، يف خطابة املتلفز مساء أمس األحد عشية االجتماع، تسعى قوى العدوان األمريكي السعودي األجنبي عىل 
بلدنا منذ بداية عدوانها، إىل أخرتاق الوضع الداخيل يف هذا البلد، خصوصاً بعد أن واجهت الصعوبات وأدركت هي صعوبة هذه 
املعركة عليها وصعوبة تحقق أهدافها من هذا العدوان، باإلضافة إىل سعيها أن تجر إىل عدوانها ويف صفها البعض من املكونات 
والبعض من القوى وسعت إىل استغالل وتوظيف املشاكل التي كانت قائمة وبالذات املشاكل السياسية الكبرة وإىل أن تستغل 

البعض من املكونات التي أرخصت نفسها وباعت شعبها وآثرت املصالح واالعتبارات الفئوية أو الحزبية أو املصالح الضيقة عىل 
حساب املصالح الك�ى واالهتمامات الك�ى واملسؤوليات الك�ى، وهذا أمر يفعله كل محتٍل وكل غاٍز وكل معتٍد أجنبي عىل أي 

بلد سواًء يف الحارض أو يف املايض والتاريخ يشهد بذلك يف كل مناطق الدنيا.
وع� السيد عبدامللك الحوثي، عن أملة من القوى املشاركة يف اجتماع العارش من رمضان من كل املكونات ومن كل األطياف يف 

هذا البلد، أن تدرس كل اإلجراءات الالزمة لتفعيل ودعم املوقف الداخيل يف التصدي للعدوان، وتعزيز الوحدة الداخلية والحفاظ 
عىل، الداخلية من التصدع وتدرس املشاكل البارزة املشكلة االقتصادية، وإذا لم تنجز ذلك يف اجتماعها األول يمكن أن يبقى لها 

مسار عمل مستمر.
وأوضح قائد الثورة بأن حزب اإلصالح اليوم يرسق موارد مأرب ويرسق املليارات من موارد البرتول والغاز يف مأرب وهو الذي 

يتحكم به، مشراً إىل أن املواطن يف صنعاء أو يف صعدة أو يف أي محافظة من محافظات هذا البلد يضطر إىل أن يشرتي اسطوانة 
الغاز إن توفرت أحيانا بأكثر من أربعة آالف يف معظم الشهور، بأكثر من أربعة آالف ريال يمني، ألن حزب اإلصالح الذي يقدم 

نفسه أنه حزب وطني وإسالمي يرسق هذه املبالغ تحت مظلة قوى العدوان، الفتاً بأن نتائج رسقات هذا الحزب هي عىل الجميع 
يف هذا البلد ممن ينتمون إليه وممن ال ينتمون إليه.

وفيما ييل تنرش “صدى املسرة” نص الخطاب:
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 تغطيٌة العمالة بضجيج إعالمي َوكالم 
مزخرف والواقع مختلف

انساتهالُك اإلعالمايُّ والثجياج والافاق 
والاكال  املزخارف، يشٌء لااك، لكان الواقع 
واضح جّداً ون يساتطيع أحد أل يغّطي عليه 
ثام املوقاف مان بدايته موقاف واضح جاّداً، 
يدااي بدأ لاذا الدادوال األَْجاَاباي عىل نحو 
واضاح ن خفااَء اياه ن غموَض اياه وليس 
بمساتوى بسايط ومتواضع وخفي وعملية 
ليلية رسياة تحت جاح الظاال  ما أحد عرف 
من ورائهاا، ن، أتى لاذا التحالاف األَْجاَابي 
بقاوى أَْجاَابياة واضحاة ورصيحاة وبيّااة 
ليدلَن من واشاطن عدواناً أَْجاَابيّاً عىل اليمن 
عاىل لذا البلاد، ووجوه لاذا الدادوال وجوه 
واضحاة من واشااطن أعلن وأعلاات أمريكا 
موقفهاا الرصياح يف رعاية لاذا الددوال ويف 
الدادوال ويف اإلرشاف عاىل لاذا  إَعاَرة لاذا 
الدادوال ويف تزوياده بماا يلاز  من الساالح 
مقابل املال طبداً؛ ألنها تريد أل تستفيد يف ُكّل 
انتجالاات وبالحماية السياساية يف مجلس 
األمان واألَُمااام املتحادة وبالحماياة أَيْثااً 
واإلَعاَرة الدساكرية الالزمة مان خالل تواري 
الصوارياخ القاابل الطائرات الدتااع الحربي 
باكل أصاااه ومان خاالل اإلَعاَرة الدملياتية 
يف غارف الدملياات يف الريااض ويف اإلَمااَرات 
ويف اريرتياا ويف غريلاا من البلادال التي تقع 
ايها أََلااّم غرف الدمليات التي ترشف وتدير 
الدمليات الحربية عىل بلدنا، ثم أتى السدوعّي 
الاظاا  السادوعّي ليكول لو مدايااً بدملية 
التافيذ بشاكل واضح ورصياح ومدَلن يداي 
لو ن يخفاي ذلك لو يدلاه لو اليو  قثيته 
الُكبْااَرى التي يباذل ايهاا ُكّل ُجهده ويثخ 
ايهاا باكل إْمَكااناتاه وأمواله ويحارك ايها 
ُكّل قدراتاه اإلعالمياة وإْمَكااناتاه اإلعالمية 
وانساتخباراتية  وانقتصاعياة  الدساكرية 
ويشاتغل بكل ماا أوتي وبكل ماا يملك وبكل 
وضاوح حتى أنها أَْصبَاَحات القثية البارزة 

عاملياً اليو .

ليس خافياً على العالم: العدوان رأسه 
األمريكي والعمالء مجرد أحذيته املحلية

األمريكاي  برأساه  الياو   الدادوال  لاذا 
وبوجهه السدوعّي وبأنفه اإلَماَراتي وبأذرعه 
وتشاكيالته مان القاوى التاي أطلقات عىل 
نفساها قاوى التحالف لو الياو  أمر واضح 
عىل املساتوى الداملي عىل املستوى الدويل عىل 
املساتوى اإلْقليْمي عىل املستوى املحيل وليس 
خاايااً ون رسياً ون غامثاً ون متخفياً تحت 
عااوياَن أُْخاَرى أبداً، واضح جاّداً جداً، يداي 
مان أَْكبَاار الواضحاات، وسااأتي لاوضاح 
ملااذا نحتااج أل نقول لكذا وملااذا نثطر إىل 
أل نكارر الواضاح األوضح الذي لاو واضح 
كالشامس صحيح واضح جاداً.. بالرغم من 
ذلك تربز بدض األنشطة بدض الدااوين التي 
تتداطى ماع لذا الدادوال األَْجاَابي الواضح 
برأسه األمريكي بوجهه السدوعّي واإلَماَراتي 
وأصابداه  األَْجاَابياة  وتشاكيالته  وأذرعاه 
وأحذيته وليسات أصابده أحذيتاه املحلية له 
من لذا البلد الحذاء الحاذاء يماي، أما الرجل 
والياد والارأس والوجاه والشادر واألظااار 
واألسااال واملخالاب كلهاا خارجياة من لذا 
البلد الحاذاء الحذاء يماي، ااإذًا لذا الددوال 
الواضح جاّداً الاذي يدرب عن نفساه ُكّل يو  
إعالميّاً وسياسيّاً وبخطوات عملية عسكرية 
وواضاح عاد إطاالق ُكّل عملياة يف ثاايا لذا 
الددوال ما سابل من عمليات اساتهدات أية 
ماطقة من مااطل الجاوب أَْو أية ماطقة من 
املااطل الرشقية أَْو مثالً عمليات املخاء أَْو أية 
عملية، من الذي يدلن عاها؟ من الذي يتحدث 

عاها؟ مان الذي يدرب عاها؟ مان الذي يظهر 
باكل وضوح مدياراً لها وآمراً ايهاا ومحركا 
لها؟ لاو األَْجاَابي واضح يأتي ناطل باسام 
قوى الددوال تصدر بيانات، يداي مسألة من 

أوضح الواضحات.

تعاطي أشباه الحمري: إشكاالت داخليٌة ال 
طرَف خارجياً فيها

ولكن يحااِوُل البدُض أل يتداطى بطريقة 
مختلفة، يأتي أشاباه الحمري؛ وألل من الظلم 
الفااعح للحماري أل نصاِّاَف البداض بأنهام 
حمري، لكن يأتي أشباه الحمري؛ ليتداطى مع 
األحداث وكأل سياقاً آخر وشكالً آخر وواقداً 
آخار، كأل األحداث لياس ايها طرف خارجي 
يداي كأنك أما  مشكلة عاخلية ايأتي البدض 
ويقاد  نفساه من أباو أذال كالحماري يداي 
أشاباه الحمري لاؤنء ايتداطاى وكأل لااك 
مجرع مشااغبات وإشاكانت عاخلية لياصح 
لؤنء الذين يف الداخل أل يرتكوا مشااغباتهم 

وإزعاجهم للشدب اليماي.

َوْهم الحيادي ال ينسجم مع الفطرة و 
الوطنية: 

ويأتاي البدُض ليقاد  عاوانااً حياعياً أنه 
نحن ماا يجري الياو  لو مجرع مشااغبات 
بال البدض مان أَبْاَاء لاذا البلد املشااغبل 

واملشاكسال اياصاح الطراال لاؤنء من 
املشااغبل يف لذا البلد ليكفاوا عن إزعاجهم 
للشادب اليمااي وآذيتهام للشادب اليمااي 
ويحااول أل يتجالل ُكّل لذا الدادوال الكبري 
املدلان الرصياح الواضاح الاذي تاطال باه 
مئات الوساائل اإلعالمية من قاوات وصحف 
ومواقاع وتدقد له قمام واْجتَماعاات عولية 
وإْقليْمياة ويتحادث عااه زعمااء الدالم عىل 
املساتوى الدويل واإلْقليْمي وتتحرك له جيوٌش 
بأكملهاا ولاه وقائُع وأحاداٌث واضحة عربت 
عاهاا جرائام كبرية ضاد اإلنَْساانية وأحداث 
كبارية واضحة ُكّل لذا الوضاوح الكبري جدا، 
ُكّل لاذه األحداث التي مألت السااحة الداملية 
واإلْقليْمياة واملحلياة يأتاي البداض ليحاول 
أل يغماض عياياه أمامهاا، أل يتجاللها، أل 
يتاكار لهاا، أل يوصف ما يجاري وما يحدث 
بتوصيفاات أُْخااَرى وعااوين أُْخااَرى ليربر 
لافَساه أل يكاول له موقاٌف آخار موقف ن 
ياساجم مع املسئولية الدياية ون ياسِجُم مع 
الفطرة اإلنَْساانية ون ياساجم ماع الواجب 
الوطاي ون ياساجم ماع أي اعتبار يمكن أل 
تستاد إليه كإنَْسال يداي سواًء أرعته اعتباراً 
إنَْساانيّاً أَْو عيايااً أَْو وطاياً أَْو سياسايّاً أَْو أياً 
كال يدااي ليتخاذ لاه موقفاً خيانيااً موقف 
الخيانة املوقف الذي يتاصل ايه عن املسئولية 
املوقاف الالمسائول املوقف الذي ماشاأه إما 

حالاة انهزامية؛ ألل البداض جبال جبال بما 
تداية الكلمة مرعوب ن يمتلك من الشاجاعة 
ما يهيئه ون يخوله أل يتباى املوقف املسائول 
ضد لذا الددوال ايكول له موقف مرّشف من 
لاذا الددوال ن.. لاو جباٌل ضدياٌف مهزوُ  
الافس ومتشبع بالروحية اننهزامية ممتلئ 
بهاا متحكماة ايه ن يجرؤ عاىل أل يكول له 
موقاف رصيح من لاذا الددوال باكل ما قد 
حادث من لاذا الدادوال من جرائام اظيدة 
ياادى لها جبل اإلنَْساانية جرائم مشاهوعة 
عاىل  والصوارياخ  القاابال  ألقيات  أساواق 
املتساوقل ايها عىل املئات من اليمايل ايها 
أساواق عاعية ليسات سااحات حرب ليست 
جبهات حرب أسواق ايها متسوقول يمايول 
مان مختلاف أَبْاَااء لاذا الشادب يف مختلف 
محااظات لذا البلاد إذا أنت مأزو  مااطقياً 
احتى عىل مساتوى املااطل ما من محااظة 
يف لذا الوطن ويف لذا البلد إن وشهدت مجازر 
املأزومال مااطقيااً لام نسامع لهام صوتا 
حتاى تجااه ما يحادث يف مااطقهام مجازر 
اظيداة وجرائام اظيداة حدثات يف تداز لم 
نسامع صوتا واحدا يتألم من املأزومل تحت 
الداوال املااطقي من املخبولل واملوسوسال 
مااطقياً لم نسمع صوت ملاذا يا قوى الددوال 
تقتلول أَبْاَاء تدز يف األساواق ويف املساكن ويف 
املسااجد ويف املادارس ن.. مهما كانت اداحة 

الدادوال مهماا كانت اظاعاة تلاك الجرائم 
مهما كال مساتوى ماا أحدثت من نتائج من 
تدمري ومن قتل ومن جرح ومن إعاقات طاملا 
والاذي ادال ذلك لاو الدادوال الخارجي لو 
األمريكي السادوعّي اإلَماَراتي طبيدي ليفدل 
ما يفدل تاتهي مساألة تدز تدز تدز تدز تدز 
التي يساتخدمها البدض كأسالوب مااطقي 
وأسالوب يحاول عائماً أل يدزز حالة التفكيك 

ألوصال لذا البلد.

منطق مناطقي: الخيانة حقيقة أمرهم
حياماا تحدث يف الجااوب حصلت يف لحج 
وحصلات يف أبال وحصلت يف عادل وحصلت 
إن  الجااوب  يف  محااظاة  مامان  شابوة  يف 
وقاد ارتكبت ايهاا قوى الدادوال جرائم قتل 
جماعاي للاااس يف األساواق واملسااكن لام 
نسامع صوتاً ون كلمة وكذلك اذلب إىل مأرب 
اذلاب إىل الجاوف أذلب إىل تهاماة املأزومل 
مااطقياً واملوسوسال واملرىض الذين حملوا 
الدااوال املااطقي لتقطيع أوصاال لذا البلد 
أي يشء يفدله املدتادي األَْجاَابي ن يتكلمول 
عاه مهما كال اظيداً ولو كال كيفما كال ما 
عادلم مشاكلة ملاذا؟؟ ألناه يف حقيقة الحال 
ماا عادلام اعتباارات حقيقية أباداً عادلم 
عااوين يرادونهاا للتربير عااويان يجدلول 
ماها لحاااا يغطول به جولرلام الحقيقي 
ولاو الخيانة حقيقة موقفهام ولو الخيانة 
حقيقاة أمرلم ولو أنهم يفدلول ما يفدلول 
من أجل األَْجاَابي ويف ظل األَْجاَابي وملصلحة 
األَْجاَاباي ثام بقية الدااويان تثيع.. تثيع 
عااويان سياساية رأياالاا ضاعات عااوين 
ومطالاب كاناوا يتحدثاول بهاا لياال ونهارا 
ضاعات الباارز اليو  يف موقاف بدض القوى 
ليس سوى الشغل الخالص ملصلحة األَْجاَابي 
يشاتغلول لألَْجاَاباي قثايالام وعااوياهم 
ومشااكلهم لال احتلات إىل اليو ! لام تحتل 
لل ادال األَْجاَاباي والخارجي لاذا املدتدي 
لهم شايئا لها لي، لل حل مشاكالتهم تلك؟ 
لام يحلهاا لهم أبادا ولي خارجاة عن نطاق 
أجادتاه والتماماتاه الفدلياة لاذا املدتادي 
األَْجاَاباي األمريكاي أون والربيطاناي ثانياا 
اإلْقليْمياة  واألعوات  واإلَماَراتاي  السادوعّي 
ثالثاا كلهم ن يهمهام أبدا مشااكل أحذيتهم 
التي لبساولا يف الداخل اليماي ن يف الشامال 
ون يف الجااوب ون يف الارشق ون يف الغارب 
ون تحات عااوال مان الدااويان ن الدااوال 
السايايس ون الدااوال املذلباي ون املااطقي 
ون أي عااوال مان الدااويان ون الدااويان 
انْجتَماعياة األَْجاَاباي له أجاادة واضحة له 
أَْلااَداف حقيقية وادلية مدرواة ألي متأمل 
ألي متفهام ألي مساتقرئ وعاارف بطبيدة 
القاوى املدتدياة وما الاذي أراعتاه وتريده يف 
لذا البلد حتى عااوياهاا اإلْقليْمية ااتثحت 
الدربياة  القومياة  ااتثحات ايهاا عااوال 
واألمن القومي الدرباي ااتثحوا وقال عاهم 
تراماب ونقل عن قيااعة الاظا  أنها تدرب عن 
مشااعرلا اإليَْجاابياة تجااه إرسائيال تجاه 
إرسائيل وتحدث اإلرسائييل عن أنما ما يفدله 
الاظاا  السادوعّي يف اليمان ويف املاطقة إنما 
يمثل مصالح مشارتكة، أي أمن قومي عربي 
مصالح مشرتكة مع اإلرسائييل إذا أنت تفدل 
ما تفدلاه لو يمثل مصلحاة حقيقية ادلية 

إلرسائيل اأين لو األمن القومي الدربي؟.

انقشعت ُكّل األلحفة: عدوان َأْجَنـبّي تجاه 
بلد مستقل

ضاعت الدااوين كلها ااتثحت وانقشدت 
ُكّل األلحفاة ُكّل األغطياة كلها باتت املساألة 
واضحة جاّداً ونحظوا ماذ بداياة الددوال إىل 

ال�صيد عبدامللك بدرالدين احل�ثي ع�صــية اجتماع حكماء وعقــالء اليــمن يثـــــــــــــــــــــّمن التفاعَل الكبري للمك�نات ال�صيا�صية مع الدع�ة ويف مقدمتها امل�ؤمتر:

املقصود من اجتماع اليوم أن نشــتـــــــرَك جميعاً يف املسؤولية والَهّم والقرار
تعالوا لمناقشة أي ملفات بجدي���ة ومسؤولية بعيدًا عن الثرثرة والبلبلة 

 نثّمن التفاعل الكبير للمكونات السياسية مع الدعوة وفي مقدمتها المؤتمر 
 أي مشاكل داخلية يرغب مكون أن ُتفتح فلتفتح في جو مسئول أما األسلوب 

السوقي والالخالقي فال
 ليس المقصود من لقاء حكماء اليمن أن يجتمعوا ثم يعودوا إلى منازلها أو إلى 

مناطقهم وانتهى الموضوع
 البعض يعمل على إثارة المشاكل الداخلية رحمًة بقوى العدوان التي تعاني وهي 

في عامها الثالث
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اليو ، الددوال مان أصله واصله كال عدواناً 
خارجياً أَْجاَابيّاً تجاه بلد مساتقل لو اليمن 
الجمهورية اليماية، ثم مارس ماذ يومه األول 
ومااذ غاراتاه األوىل وإىل اليو  مارس أبشاع 
وأاظع الجرائم بحل لذا الشدب اليماي القتل 
الجماعي للشدب اليماي، اآلنف من األطفال 
والاسااء قتلوا آنف مؤلفة مجازر مشاهوعة 
وثقتهاا وساائل اإلعال  وعرضات أما  مرأى 
ومسامع الدالم مجازر مشهوعة آنف مؤلفة 
من األطفال والاسااء قتلاوا، يف مختلف ربوع 
لذا البلد قتلوا حتى يف األساواق ويف املسااجد 
ويف املادارس ويف املسااكن اآلمااة التي عمرت 
بالصواريخ والقاابل يف عاخل لذا البلد ليسات 
يف مااطل انشاتباك عاخال مدياة صاداء ويف 
صادااء إىل عمرال إىل صددة إىل خارج مااطل 
انشاتباك يف عمل القرى واملادل يف لذا البلد، 
وقتلاوا بغاري وجاه حال، وجرائم مشاهوعة 
وكثرية واظيدة اعرتاات بها األَُماام املتحدة 
بالرغم مان انحيازلا التا  إىل قاوى الددوال 
واعرتات بهاا أَيْثاً ماظماات مدرواه ماها 
ماظمات أمريكية وماظمات أوربية، أسالحة 
محرماة عوليا تحدثات عاها وساائل اإلعال  
يف أمرياكا ويف بريطانياا ويف مختلاف مااطل 
أوروباا واساتخدمت يف لاذا البلاد وصاورت 
ونقلات، كل يشء واضاح ُكّل يشء ثابات ُكّل 
يشء بال، ن غماوض يف يشء ون خفااء يف 
يشء، ماع ذلك يف لذا البلد من لم نسامع لهم 
صوتا، تجاه ماا حدث نتجاه ُكّل لذه املجازر 
الوحشاية التي قتلات ايهاا آنف مؤلفة من 
أَبْاَاء لذا الشدب أطفال ونساء كبار وصغار، 
وجرائام واضحاة يف األساواق يف الصاانت يف 
مااسابات األعاراس كذلك اْجتَماعاات الدزاء 
يف مختلف املااسابات لهذا الشدب، ون صوتاً 
سامدااه للبداض، البداض قد يطلال صوتاً 
ضديفاً جاّداً ويرتاال مع صوته لذا ألف ألف 
موقف سالبي ضاد القوى التاي تتصدى لهذا 
الدادوال، ليقول للددوال: أناا أحرجت اأعنت 
لاذه الجريمة التاي كانت اثيدة جاّداً جداً 
ومن ثم أنا يف املقابال قد اتخذت موقفاً أقىس 
وأعىل وأوضح وأشاد من القوى التي تتصدى 
لددوانااا، البدض كال يأتي ليحاول أل يحمل 
القاوى الداخلياة القاوى التي تتصادى لهذا 
الددوال، القاوى الحرة يف لاذا البلد، يحملها 
املسائولية يف جرائم مدياة، ثام يهتدي يداي 
يوّرط نفساه يورط حاله، ااال يلبث املدتدي 
أل يدارتف بها حادث يف الصالة الكربى، كيف 
أل البداض حاولوا أل يغطاوا وأل يربروا وأل 
ياسابوا لاذه الجريمة إىل القاوى الحرة التي 
تتصادي لهذا الددوال، بدد ذلك ااتثحوا؛ ألل 
الددو نفساه اعارتف، اعرتف أناه من ارتكب 

لذه الجريمة.

املواقف الحرة يستند إىل حقائق واضحة
وماع ُكّل لاذا الوضوح لكن املساألة لي 
عىل لذا الاحو عائمااً قوى الخيانة، يف ُكّل بلد 
التي تقاف إىل جانب األَْجاَابي وتاارص املحتل 
والغازي، عائماً لي مفثوحة عىل لذا الاحو 
وموقفهاا ضدياف، عائماً لاي تتباى مواقف 
ن مسائولة ومواقاف مشاولة ومواقاف ن 
تساتاد إىل الواقاع، تحتاج يف تربيار مواقفها 
إىل أل تتاكار للحقائال الُكبْااَرى وللقثاياا 
الواضحاة جاّداً وعائماً تساتاد املواقف الحرة 
إىل الواضحاات والقثايا البياات والشاوالد 
الدامغاة الحقيقياة التاي تماأل سامع الدنيا 
وبرصلا، األمور لي عىل لذا الاحو، اإلنَْسال 
الحر الاذي يقاف املوقف الرشيف واملسائول 
يساتاد إىل حقائال واضحاة باكل وضاوح، 
ن غماوض ايهاا واآلخارول إماا املرتبصول 
والثدفااء  واملهزوماول  واملأزوماول، 
واملتهرباول واملتاصلاول عان املسائولية، أَْو 
الخوناة الرصيحاول والواضحاول يحاولول 
أل ياربروا مواقفهام وأل يغطاوا عىل حقيقة 
ادلهم وعىل سوء وشاااعة موقفهم بالتاكر 
للحقائال الواضحة لذا لو املشاهد عائماً ويف 
ُكّل بلاد ويف واقدااا، يف ُكّل بلاد يواجه عدوانا 

أَْجاَابيّاً ظاملاً.

ليسوا سواء: تحركات متفاوتة للواقفني 

ضد العدوان
اإذل نحن بدد ُكّل الذي قد مىض ماذ بداية 
الدادوال وإىل الياو ، نحظااا كياف أل بلدنا 
يف الداخال كياف كال موقفه عىل لاذا الاحو 
مدظم لذا الشادب مدظم أَبْاَاء لذا الشادب 
ُكّل الرشاااء واألحارار يف لذا البلاد أوضحوا 
مسائونً  موقفااً  موقفهام  وكال  موقفهام 
وطبيدياً ضد لذا الدادوال األَْجاَابي عىل لذا 
البلد، ولام يتحركول وبمساتويات متفاوتة 
بالتأكيد بمساتويات متفاوتة يداي ليس ُكّل 
الذيان وقفاوا يف لذا البلاد ضد لاذا الددوال 
عىل مساتوى واحد يف تحملهم للمسائولية يف 
التمامهم ويف تحركهم ويف جديتهم ن البدض 
يداي تحركوا بكل ما يستطيدول يف التَصاّدي 
لهذا الددوال وتحركوا، ومان مختلف الفئات 
يدااي املوقاف متفاوت لادى الجمياع ولدى 

مختلف الفئات وامُلَكّونات.

موقف مئة باملائة: ضحى وقدم شهداء
ليساوا ساواء لياس ُكّل الاااس ساواء يف 
املوقاف  وقفاوا  الذيان  ُكّل  لياس  موقفهام 
املسائول عىل مساتوى واحد وعرجاة واحدة 
يف مادى تحملهام للمسائولية وتفاعلهم، ن، 
البدض بداض األرس لو تأتي تتأمل يف واقدها 
قدمت مدظم أباائها شاهداء لال لؤنء عىل 
مستوى واحد لم وبدض األرس التي لم يلحل 
بها شاوكة واحادة يف تصديها لهاذا الددوال، 
البدض يثحاول ويدانول وباكل إباء وبكل 
شاموخ وبكل عزة وبكل مسئولية، موقفهم 
مئة باملائاة ضد لذا الددوال وماا عاده ايها 
ن إن ون كاذا ون أي تارعع ون أي تذباذب ون 
أي يشء موقاف رصياح وواضاح، وضحاوا 
البداض ضحاوا تثحيات كبارية وتثحيات 
جسايمة وتثحيات عظيماة وقدموا الرجال 
قبائال قدمت أعاداع كبرية من الشاهداء أرس 
قدمات أعاداع كبارية مان الشاهداء مااطل 
سايبقى التأرياخ مساجالً لها موقفهاا أنها 
كانات يف طليداة املوقاف يف لذا الشادب ويف 
لذا البلاد، والبدض أَيْثاً مساتوى مداناتهم 
وتثحياتهام عىل املساتوى انقتصاعي كبري 
مستوى تحملهم املسؤولية ولم يتحركول.

ضد العدوان ومنشغٌل باهتمامات أخرى
البداض ساّجل موقفااً، صحياٌح البدُض 
قال: أنا ضاد لذا الددوال.. ولكن انشاغانته 
ثانياة التماماته ثانياة وكثر اللاه خريه أنه 
قد ساجل موقف ضاد لذا الدادوال وإل كال 
ماشاغالً بالتماماات لكاه قد ساجل موقفاً 
ومان ناحياة أُْخااَرى لاو ن يثباط ن يخّذل 
ن يايء إىل اآلخريان الذيان لم يبذلاول ُكّل 
جهدلم ُكّل طاقتهام ويتحركول بكل قوالم 
وإْمَكااناتهم للتَصاّدي لهذا الددوال ن يسائ 
إليهام ن يطداهم يف الظهار ن يتآمر عليهم ن 
يسااو  عىل رؤوسهم ن، يف الحد األعنى سجل 
موقفاً مساؤونً ورشيفاً وحراً ويسهم أحياناً 
قاد يحر يف مظالرة أَْو مسارية شادبية أَْو 
اْجتَماع، البدض إساهاماته أكثر يسهم ماعياً 
يف قوااال الكار  يساهم بكلماات مشاكورة 
وحرة ومسؤولة، يشاجع يبارك جهوع لؤنء 

الااس وتثحيات لؤنء الااس.

مواقُف مشبوهة: يقف مع العدوان 
بطريقة مختلفة

 إساهامات الاااس متفاوتة لذه مساألة 
مدروااة ندراهاا يف الداخال، ُكّل مااا يدرف 
بدثاا البدض وندرف كالً بمساتوى موقفه 
ومساتوى مجهوعه ومستوى عوره ومستوى 
عطااءه وتثحياته، البداض ن، لهم مواقف 
مشابولة، مرتبص ما لاه أي موقف أبداً ضد 
لاذا الددوال، وعىل الدكس، بدنً عن أل يكول 
له موقاٌف رصيح وواضح ومساؤول يرشاه 
أماا  اللاه والتأريخ، يفيده ياو  القيامة يو  
يقو  الااس لارب الداملل، حل يساأله الله، 
مااذا كال موقفاك تجااه أولئاك الذيان قتلوا 
بصواريخهم وقاابلهم آنف األطفال والاساء 
مان أَبْاَاء بلدك ومن أمتك؟ مااذا كال موقفك 
حل أتاى اآلخارول وأللكوا الحرث والاسال 

وتآماروا عاىل شادبك وحارباوه اقتصاعياا 
وانتارشت بمحاربتهام انقتصاعية املجاعات 
واملداناة، عانى املاليل من أَبْاَاء شادبك، ماذا 
كال موقفك مان أولئك الذيان أللكوا الحرث 

والاسل؟.

جبهة موازية: ُكّل جهدها ضرب القوى 
الواقفة ِضدَّ العدوان

البداُض ماا كال له أي موقاف، ويف نفس 
الوقت محرج مان أل يكول له موقٌف رصيح 
واضاح لتأييد الدادوال، ولكن يؤياد الددوال 
ويقاف مع الدادوال بطريقة مختلفاة، أونً: 
ن يتبااى أي موقف من الدادوال، ثانياً: يدمل 
باكل ما أوتي من قوة يف – نساتطيع أل نقول 
إنهاا جبهة موازية – الجبهاة املوازية لجبهة 
الددوال، لذه الجبهة املوازية لجبهة الددوال 
لي جبهاة تباذل ُكّل جهدلا لارب القوى 
التي تقف ضد الددوال، ولكن ن تحمل عاواَل 
الدادوال، ون تارصح بوضاوح بانثمامهاا 
إىل صاف الددوال؛ ألل لاذا يحرجها ثم يهيئ 
الفرصة لربها بكل وضوح يداي ما تحتاج 
القاوى الحرة إىل ترعع لربهاا، لذه الجبهة 
لاي جبهاة الذيان يف قلوبهام مارض، لذه 
الجبهة لي جبهة املرتبصال، يداي ما عاده 
أي موقاف ادايل حقيقاي واضح ومساؤول 
تجااه الدادوال، ويف نفاس الوقات لاه مااك 
كُمتََصادٍّ لهذا الدادوال وكمتفارغ للتَصاّدي 
لهاذا الدادوال وكمتحمل للمساؤولية، تدمل 
باكل ماا تساتطيع جدية وباكل مساؤولية 
ملواجهاة لذا الددوال، له مااك مائة ألف ألف 
موقف، مشاغول يطدن يف ظهرك عائماً وأبداً، 
يثري لاك الكثري مان املشااكل، وبطريقة غري 
مساؤولة أبداً، بطريقة غري مساؤولة نهائيا، 
نحظاوا نحن نقول من موقداا يف املساؤولية 
وكقاوى موقفها واضح ورصيح يف التَصاّدي 
لهذا الددوال، ما يستطيع يشكك ون يستطيع 
أحد يزايد عليااا، موقفاا مواضح، إل لم يكن 
موقفاا واضحا يف التَصاّدي لهذا الددوال امن 

الذي يتصدى لهذا الددوال.

معتادون للصراع.. لسنا مدللني من فئة 
متخمة عاشت مرتبعة على الكراسي 

نحان يف طليداة لاذا الشادب ومان أَبْاَاء 
لذا الشادب ونحن نتحارك يف التَصاّدي لهذا 
الدادوال، ن نماناع نهائياً مان الاقاش يف أية 
قثاياا أَْو أياة مواضياع أَْو اتح أياة ملفات 
ملدالجة الوضع الداخيل أَْو املشااكل الداخلية، 
حارضول، ونحن وبكل وضوح نقول، لسااا 
قوماً مدللال، نحن مدتاعول للارصاع، نحن 
أَبْاَاء الارصاع، نحن نجالاد ونقاتل ونحارب 
ومتدوعول عىل مواجهة املشااكل والتحديات 
مهما كال حجمها، نحن لسااا أَبْاَاء القصور 
ون أَبْاَااء الفااّلت ولسااا أَبْاَااء األرصادة يف 
الباوك، ولسااا أَبْاَااء امُلَؤّسساات والرشكات 
أَبْاَااء لاذا الشادب،  الدمالقاة، نحان مان 
مان حفاته ومان اقرائاه ومن رجالاه، من 
الكاعحال ايه ومن املتدوعيان أل نديش ايه 
ُكّل املشااكل، ولدناا يف لذا البلاد بل األزمات 
جمياع  يف  وعشااا  املشااكل،  بال  ونشاأنا 
الظروف، لسااا من أَبْاَاء الرياض، ولساا من 
أبو ظبي، ولسااا أَيْثاً من الفئاة املرتاهة يف 
لذا البلد، واملتادمة التي عاشات ماذ مراحل، 
أَْو مااذ عرشات الساال مرتبدة عىل الكرايس 
ومتخماة ومتادمة يف الفلال وذالبة وآيبة يف 
سافرياً إىل أوروباا وإىل أمرياكا ومان لاا إىل 
لاا إىل لاا، ن، عشاا الحروب، عشاا املشاكل 
عشاا عرشات الساال واألبواق اإلعالمية من 
جهات متددعة وبأشاكال متدادعة وبأصوات 
متددعة طائفيا، لاا عرشات السااوات ولااك 
مان يقول عااا رااثاة مرشكاول كاارول، 
أخطر مان اليهوع والاصاارى، يجب القثاء 
عليهام، قتالهام أََلاّم وأوىل مان الصالة، لذا 
صوٌت ليس جديداً عىل مسامداا، نسمده ماذ 
كااا أطفانً وسامده آباؤنا قبلااا، أَيْثاً الابز 
والهمز واللمز سياسايا، لذا من طفولتي أنا 
ومان لم يف جييل ونحن نسامع الهمز واللمز 
تحت مسميات وعااوين سياسية، ُكّل املرحلة 
السياساية املاضياة لياال ونهارا، وماا كاعت 

يدااي عىل مدى عارشات السااوات ما كاعت 
تمر بااا ليلة ون كاع يمر باا يو  إن ونسامع 
الهمز واللمز بمساميات وعااوين سياساية، 
ثم بقية األسااليب، ُكّل الشتائم وجهت إلياا، 
ُكّل انتهاماات وجهات وأطلقات عليااا، ُكّل 
أشاكال وأناواع التحريض وجه ضدنا، لسااا 
مدللال، متدوعيان، الحماد للاه متداوعول، 
متدوعول جّداً، ولاذا التدوع أااعنا ربما لهذه 
املرحلاة، يدااي لاو كاا مثاال خاالل املرحلة 
املاضية ن نسامع أي صوت يجرح مشااعرنا 
ون نسامع أي كال  ييء إلياا ون نسمع بأية 
تهماة توجاه لاا، لكااا مع ما أتاى اليو  من 
قوى الددوال عىل املساتوى الداملي واإلْقليْمي 
واملحايل، لكااا مرلقل جاّداً بكل ما نسامع 
ولكانت لذه مشاكلة علياا، ولو كاا متادمل 
ومدللل ومرتال وندياش حالة البدض التي 
عاشاولا يف الخليج أَْو يف بلدناا، كذلك لكانت 
مشكلة علياا، لكن ن، لذه األحداث لم تأت لاا 
بجديد، وعىل الدكس نحن اليو  نديش وضدا 
أاثل، أاثل من ُكّل املراحل التي مرت، والله 
ندياش وضدا أاثال يف ُكّل الجواناب، يداي 
ن كال وطء لاذه األحاداث وحجمهاا وأذالا 
ووجدها بالشاكل الذي يصدمااا وأتى ونحن 
مرتوضال ون متدوعيان، ن، متدوعيان لكل 
يشء، متدوعيان جّداً جداً جاداً، ندتاع الجبال، 
ندتاع الوعياال، ندتاع أل نديَش يف أي ظروف، 
ما من جديد، وندتاع عىل التثحية، نحن ألل 
التثحياة وحارضول للتثحياة، ونحن قو  
يف عقيدتااا ويف روحيتااا ويف أَْخااَلقاا نحمل 
أرواحاا عىل أكفاا، ونؤمن باملسؤولية وتربياا 
عاىل املساؤولية، السااا مدللال، ون يدااي 
عادماا نقول ياا جماعة يف الوضاع الداخيل، 
األاثال لااا يف لاذا البلاد واملوقاف الحكيم 
والصحياح واملساؤول والوطااي واألَْخااَلقي 
واملوقاف الذي تفرضاه علياا املساؤولية من 
كال  إل  املصلحاة  عليااا  جاناب، وتفرضاه 
أحاد يفهم ما لاي املصلحاة، أن نتدامل مع 
مشااكلاا الداخلية ون لمومااا الداخلية ون 
قثايانا الداخلية، ن نتداطى مدها بأسالوب 
عدائاي، ن نتداطى مدها بأسالوب مااكفات 
ومزايدات ومسااومات، تدالوا لاتدامل مدها 
بروح املساؤولية، نااقشاها ندرف أسابابها، 
ندارف خلفياتها، نادرس الحلاول لها بروح 
مسؤولة، بروح مسؤولة، ناتقد األخطاء بكل 
شاجاعة وبكل مسؤولية، لكن يبقى نشاطاا 
الددائاي يبقاى جهدناا األَْكبَاار يف التَصاّدي 
لهذا الددوال الذي يشكل علياا خطورة كبرية 
جاّداً علياا كشادب يماي وكيمايال من ُكّل 
القاوى وامُلَكّوناات ولياس عىل طارف واحد، 
لذا الدادوال الراماي والهاعف إىل انساتيالء 
عاىل بلدنا بكلاه واحتالله بكلاه، وإىل الدوس 
عاىل كرامة لذا الشادب بأجمده من عول أي 
تمييز سواء أنت من أنصار الله أَْو من املؤتمر 
الشدبي الدا ، من أي حزب من أي قبيلة، من 
أي محااظاة من أي ماطقاة، يريد أل يدوس 
عىل كرامتك، اليو  ُكّل أولئك الذين انثموا إىل 
صف الددوال أليسوا يف موقع الهوال؟ أليسوا 
يديشاول وضدية أمرلم ايهاا ن أمر لهم، ن 
كراماة لهم ن قرار لهم، األمر ايها لإلماراتي، 
األمار ايها للسادوعّي، واألمر عاىل اإلَماَراتي 
والسادوعّي لألمريكاي، ااإذل عادماا نأتاي 
لاقول عائمااً يا جماعة، ن نرغاب بأل تكول 
وحدة صفاا الداخيل عرضة للتمزيل وعرضة 
لإلضدااف لها من خاالل التداطي بأسالوب 
املااكفات وأسالوب املزايدات والترصف الذي 
لو أشبه ما يكول بترصف عدائي، يداي ليس 
ترصاا مساؤون ايأتي الياو  ليتجرأ علياا أَْو 
ليتشاجع علياا أَْو ليزيد، ليزيد املسألة وكأناا 
مدللال، ن، مدتاعين نشامر ونصارع ُكّل من 
يصارعاا، لكن ليس لذا لصالحاا يف لذا البلد.

موقاف  مان  الداخلياة  القاوى  أخاطاب 
املسؤولية ن موقع اننزعاج

أناا أناشاد وأتحدث ماع القوى املساؤولة 
القوى املهمة يف لذا البلد، والقوى التي عاعت 
يأتاي البداض ممن ياتماي إليها ليساتخد  
لذا األسالوب ويترصف عىل لذا الاحو، يأتي 
البداض ليترصف بهاذه الطريقاة، الترصف 
اليء املشال الالمسؤول، اإذل أنا أقول لكل 

القاوى الداخلياة من موقف املساؤولية ليس 
مان موقاع اننزعاج، مدتااعول جاداً، ولذه 
الدنياا لي عىل لاذا الاحو، ايها الشاتامول 
والسابابول وايهاا غربال الفيسابوك وايها 
مان ُكّل شاكل، أبواق، أبواق شايطانية تبقى 
تكاذب لياالً ونهاراً وتشاتم ليالً ونهااراً، لذا 
يشء سايبقى قائماً يف الدنياا ون غرابة ايه، 
ون نتفاجاأ به، لكن يهمااا يف وضداا الداخيل 
أل نتداطاى ماع املدايال ألنه حتاى القوى 
األُْخاَرى، املؤتمر الشادبي الداا  ايه الرجال 
األوايااء، ايه األحرار اياه الوطايول بكل ما 
تدايه الكلماة، وايه قوى وتيارات مساؤولة 
باكل ماا تدايه الكلمة نشايد بها ون نشاكك 
بقياة  واملساؤول،  الوطااي  بموقفهاا  أبادا 
األَْحاَزاب بقياة امُلَكّونات ايهاا األواياء ايها 
الرشاااء ايها الجاعول بكل ما تدايه الكلمة، 
الظاروف ولاذه  واملدركاول لطبيداة لاذه 
املرحلاة، والواعول جيدا، يف املؤتمر الشادبي 
الدا  ويف أنصار الله، يف ُكّل األَْحَزاب وامُلَكّونات 
ايهاا الواعاول جيداً أل من أََلااّم ما تحرص 
عليها قوى الددوال وتسادى له قوى الددوال 
لاو تفكيك الجبهاة الداخلية، قاوى الددوال 
الياو  مأزوماة وُمدانية وأكثر مان أي وقت 
ماىض، نحن يف الدا  الثالث ولي لم تساتطع 
أل تحسم مدركتها ون أل تاجز أَْلاَدااها من 

لذا الددوال.

ـّف الداخلي إنجازٌ عزز من وحدة الصَّ
أََلااّم عامال يف اشال قاوى الدادوال لو 
تماساك الجبهاة الداخلية، الجبهاة الداخلية 
كُمَكّوناات رئيساية وعاىل طليدتهاا املؤتمر 
الشادبي الدا  وأنصار الله بفدل وعي القاعة 
يف لذيان امُلَكّونال، املساؤولول والوطاياول 
والحريصاول والواعاول يف لذيان امُلَكّونال، 
والقاوى  امُلَكّوناات  بقياة  موقاف  وبفدال 
واألَْحاَزاب يف لاذا البلد، التي تدااع بامُلَكّونل 
اّف الداخيل  عائماً إىل الحفاظ عىل وحادة الصَّ
والتماساك الداخيل وتزايد اللحماة الداخلية، 
إىل  املواقاف وصاونً  يف  املشارتك  والتاسايل 
ماا كال مان إنجاز مهام وكباري يف املوضوع 
السايايس عادماا توصلات امُلَكّوناات البارزة 
يف لاذا البلد، املؤتمر الشادبي الداا  وأنصار 
الله ورشكاؤلماا وحلفاؤلما إىل لذا اإلنجاز 
الكبري يف تساوية الوضع الرسمي ويف تشكيل 
الحكوماة وقبلهاا املجلس السايايس األعىل، 
ااّف الداخيل  لاذا إنجااز عزز من وحادة الصَّ
والتماساك الداخيل، ولكن لذا اإلنجاز يحتاج 
إىل محااظاة علياه وإىل تداول مساتمر ايه، 
صحياٌح لدياا الكثري من املشااكل يف لذا البلد 
عىل مساتوى واقداا الداخيل ومشااكل ااقم 
ماها وعزز ماهاا وزاع من تدقيداتها الددوال 
الخارجي، مشااكلاا انقتصاعية، ويف مقدمة 
مشاكلاا انقتصاعية مشاكلة املرتبات، ااقم 
ماهاا عاىل نحاو أَْكبَاار وزاع مان تدقيدلاا 
بشاكل أشاد، الدادوال الخارجاي الحصاار 
انقتصااعي، ماا عملته قوى الدادوال بالباك 
املركزي من تآمر عليه، من تجميع ألرصدته، 
إجراءات كثرية َشالَّت مان ااعليته وأضدفت 
مان قدرتاه، كذلك ما يجري ماهام من حرب 
اقتصاعية شااملة، مان املدلاو  يف ُكّل الدنيا 
أل الحاروب لهاا تأثرياتهاا عاىل انقتصاعي 
وُخُصاْوصااً إذا كال بلاداً مدانياً من ذي قبل 
ومساتثَدفاً وُعمارت مقدراتاه انقتصاعية 
وحاورص مثل ما لاو الحال مع بلدناا، بلدنا 
الياو  يحاارص حتى عاىل مساتوى الرحالت 
للمارىض، رحالت للخاارج لاقل املرىض ونقل 
الجرحاى، لذا ممااوع عليه الياو  ومن قبل 
كال عىل نحو محدوع وبمثايقات وإجراءات 
تدسافية وكثارية، لاذا البلاد أكثار ماااذه 
الربية والبحرية تحات انحتالل والباقي ماها 
محارصا، أما عىل املساتوى الجوي امحارص 
تماماا، وما يصل إلياه يصل تحات إجراءات 
قاوى الدادوال وما يخارج ماه يخارج تحت 
إجاراءات قوى الدادوال، اساتهدات ايه ُكّل 
مقدراتاه انقتصاعياة والحيوياة، كام مان 
املصاناع والارشكات واملتاجار عمارت بفدل 
من؟ قوى الدادوال، بصواريخ قوى الددوال، 
بقاابل قوى الدادوال، أَْو املوارع ذات الطبيدة 
انقتصاعية الواعدة واملفيدة أين لي اليو ؟
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اإلصالح يسرق عوائد البرتول والغاز
 الافاط يف َماأرب، الافاط يف َماأرب اليو  
تحت ترصف من؟ من الذي يرسقه؟ من الذي 
يرسق البرتول والافط يف َمأرب ويف شابوة ويف 
حرموت؟ قوى الدادوال ومرتزقتها، حزب 
انصاالح الياو  يرسق ماوارع َماأرب ورسق 
بامللياارات عوائد البارتول يف َماأرب، الغاز يف 
َماأرب اليو  من الاذي يتحكم باه؟ من الذي 
يرسقاه؟ ملاذا يثطر املواطان يف صاداء أَْو يف 
صدادة أَْو يف أية محااظة من محااظات لذا 
البلد إىل أل يشارتي أسطوانة الغاز إل توارت 
أحيانا بأكثر من أربدة آنف يف مدظم الشهور، 
بأكثر مان أربدة آنف ريال يمااي؛ ألل حزب 
انصاالح الذي يقد  نفساه أناه حزب وطاي 
وإْسااَلمي يارسق لاذه املبالاغ بإجراءاتاه، 
برسقاتاه يف َماأرب ولو يتحكام تحت مظلة 
قوى الددوال يف َماأرب، لو الذي يرسقك أيها 
املواطن، لو وراء لذه الحالة التي أنت تداني 
ماها، مع أل البداض ياتمول إىل لذا الحزب، 
ولكان نتائاج رسقات لاذا الحازب لي عىل 
الجميع يف لذا البلاد ممن ياتمول إليه وممن 
ن ياتمول إليه، اعرف من لو خصمك، حياما 
يأتي البداض، حتى قوى الدادوال لي اليو  
وباكل وضوح واألَُماام املتحدة أَيْثاً تسااو  
عاىل املرتباات، ويقولاول سالموا لااا ميااء 
املساألة  املرتباات،  لكام  تُارصف  الحديادة 
واضحاة، الاذي لاو وراء ُكّل لاذه املشااكل 
واضح، ولو اليو  يسااو  عليها، يسااومول 
عىل املرتبات، يساومونا يف الوضع انقتصاعي، 
لكان يأتاي البدض مان الدجالال والكذابل 
واملفرتيان ليحمل الربيء ذناب املذنب، ليقوَل 
للقوى املظلوماة، اليو  القاوى الحرة يف لذا 
البلاد، ُكّل املواطاال األحارار يف لاذا البلد، يف 
الحارة  ُكّل األرس  املادل والقارى والوعياال، 
والقارى  املادل  يف  البلاد،  لاذا  يف  والدزيازة 
والوعياال تداناي، يف مقدمة مان يداني لي 
القوى الحرة، لي القوى املسؤولة، وكثري من 
األرس التي قدمت شاهداء لاي اليو  من أكثر 
الاااس مداناة، لل أل الذيان لهم موقف من 
لذا الددوال ن يدانول، بال، لم يف مقدمة من 
يداناول، املقاتال يف الجبهاة يداناي، وبدض 
املقاتلاول مان أنصاار اللاه ن يمتلاك حتاى 
األحذياة يف الجبهة ولو ثابت ومرابط وصابر 
يف الجبهاة حتاى لو لام يمتلك الحاذاء، يأتي 
البدض ليتكلم عن املجهوع الحربي ويشكك يف 
موضاوع املجهاوع الحربي ويحااول أل يثري 
الاقمة عىل أي ععم أَْو إْمَكاانات تصل إىل لذا 
املقاتال الويف الصابار الذي حمال روحه عىل 
كفاة وبقي يف الجبهة يقاتل ذلك الذي أتى من 
خارج البالع أَْو من عاخال البالع مع األَْجاَابي 
لكاي ن يحتل لاذا البلد كاي ن يرتكب جرائم 
اإلبااعة الجماعية بحل لذا الشادب لو تمكن 
كي ن يساقط لاذا البلد تحات انحتالل بكلة 
كاي ن يفقد لذا الشادب اساتقالله وحريته 
لاذا الصابر املرابط يف الجبهة الذي يدااع عن 
حرية لذا الشادب عن استقالل لذا البلد عن 
كراماة لذا الوطان يأتي البداض ليحاول أل 
يثاري الاقمة تجااه أية إْمَكااناات اتذلب إىل 
لاذا املقاتل ايأتاي البدض ليثاري البلبلة عن 
املجهوع الحربي وعن ما يذلب لدعم الجبهات 
نحن نقول أي إشاكانت ادلياة أية إجراءات 
لثمال الشافااية مرحبول بها أية إجراءات 
ملحاربة الفسااع نحن أول من يدعمها ويقف 
إىل صفهاا لكن إجاراءات مساؤولة إجراءات 
ادلية إجاراءات عملية وليس األسالوب الذي 
يقترص عىل التحريض وإشاعة التذمر وإثارة 
البلبلة والقالقل لذا أسالوب سوقي وأسلوب 
نفاقي وأسالوب مريض غري صحي أبداً تدالوا 
عمليااً لاادرس ُكّل اإلجاراءات التاي تثمن 
الشافااية وتحارب الفساع وتثمن الاقاء يف 
الجانب املايل ويف املوارع ويف اإلْمَكاانات وتبقى 
األمور عىل مالي عليه يف حقائقها أل املتحمل 
األول للمساؤولية يف ُكّل مشاكلاا انقتصاعية 
لاي قاوى الدادوال التاي حاربتااا وعمرتاا 
واستازات إْمَكااناتاا البسيطة واملتواضدة يف 
سابيل التَصاّدي لها يا اخوة لو نأتي لو نأتي 
إىل ما احتاج إلية البلد يف حرب ل9 الخسائر يف 
حارب ل9 ولم تدخال ايها القاوى الخارجية 

بشاكل مبارش حرب ل9 كم كلفت البلد أشهر 
اشاهر عديادة أَْو قراباة شاهرين ادليل من 
الحارب إىل أربداة أشاهر كم كلفات البلد من 
خسائر أربدة أشاهر بالكثري من بداية األزمة 
إىل نهايتها كم كلفت البلد حرب لم تدخل ايها 
القاوى الخارجية أما الياو  تآمرت عىل بلدنا 
أغاى وأقوى عول الدالم أتت أمريكا وبريطانيا 
متآمارة وأتت بداض عول الخلياج األغاى يف 
الدالم اإلْساَلمي واملاطقة ومن أغاى الدول يف 
الدالام أتات تتآمار وتتحارك ضد بلدناا بكل 
قدراتها وإْمَكااناتها كيف نفرتض أل نتحرك 
نحان يف بلاد كال مااذ عقوع يديش مشااكل 
عاخلياة وأزمات اقتصاعية ماا لو أل الوضع 
انقتصااعي كال يف البلاد عاىل ما يارا  وكاا 
نااااس الخلياج أَْو نااااس بقياة البلدال يف 
مستوى تحسان وضداا انقتصاعي نحن بلد 
غاي لكن شادبه اقري ن موارعه كال يستفاع 
ماهاا يف املاايض ون باياة اقتصاعياة ادلياة 
وحقيقية كاا قد تحققات لاا يف املايض وأتت 
لذه األحداث ونحن يابال ثانية أَْو صل ثالثة 
ن كلااا ندرف ما كال عليه وضاع بلدنا ملاذا؛ 
ألل البدض يتداطى وكأل لذا البلد كال يف ُكّل 
ماا مىض بخري وأموره ساابر وانقتصاع عىل 
ما يرا  اقط جالاا شاوية مشااغبل يف لذا 
البلاد محقاوا علياا األماور إنا لله وإناا إليه 
راجدول ايحاول أل يحارض ضد أنصار الله 
بالدرجاة األوىل بالدرجة األوىل أكثر التحريض 
يأتاي ضد أنصار اللاه، أَْو يحااول البدض أل 
يحملهم مسئولية مشاكل البلد، لذا البلد لو 
بلدناا َجميدااً املسائولية عليااا اياه َجميداً 
وبالذات القوى التي لهاا موقف من الددوال، 
مداية بحكم املساؤولية ولياس ألحد حل أل 
يتاصل عن لذه املسائولية وأي طرف يتاصل 
عان املسائولية ن يدفياه تاصله مان آثارلا 

ونتائجهاا، يداي ما من خياار لاا يف لذا البلد 
إن أل نصماد، إن أل نثبت، إن أل نتوحد، إن أل 
نتدااول إن أل ناظر بدل املسائولية، وبدقل 
الحكمة، إىل وضداا إىل مشااكلاا إىل التحديات 
أمامااا، إىل مداناتااا، ااتجه بكل مسائولية 
وبدقال الحكماة ملدالجاة قثاياناا بكلهاا، 
مشااكلاا بكلها، ناظر يف وضداا انقتصاعي، 
ماا لاي مشااكلة ولكان مان عول أكاذياب 
واارتاءات تأتي كدجاال ومفرتي لتربئ قوى 
الددوال وتاربئ عمالئها الذين يرسقول اليو  
الافاط يف ماأرب، والغاز يف ماأرب، وكذلك يف 
شابوة وحرماوت تأتي إىل مان ن لم له إن 
ليقاتال عن بلاده وعن رشف شادبه وكرامة 
وطااه ا لتقول أنت املتحمل للمسائولية، لذا 
الفصيلة ولاذا امُلَكّول من لذا البلد الذي قد  
يف طليداة لذا الشادب أكثر الشاهداء، وأكثر 
أرس الشاهداء مااه وأكثر الاااس مداناة لم 
ماه اتأتي ن تقول أنت عليك املسئولية، لات 
يل. لاات يل وأعاط يل وأنات علياك ُكّل يشء، 
مساؤول مداك بقادك ملساتوى مسائوليتك، 
املسائولية يف رقاباا جميدا، يف مستوى واحد 
إذا أناا أتحرك أكثار مااك أَْو ذاك يتحرك أكثر 
ماك، ابدااع مسائولية ربما عاده أحسااس 
باملسائولية أكثر ماك، اقط، وإن املسائولية 
َجميدااً  نحان  اللاه،  أماا   جميدااً،  عليااا 
مسالمول، علياا مسائولية أل نقف ضد لذا 
الظلم، لذا الباطل لاذا املاكر، لذا الطغيال، 
عاىل أنفسااا عاىل بلدناا، عاىل شادباا، عىل 
أجيالاا، من يأتي ليدترب نفساه غري مسائول 
بأي اعتبار أنت ن مسائولية عليك، أنت لست 
إنَْسااناً لست يف موقع التكليف، لست مسلماً، 
لست يماياً، إذا أنت يماي مسلم من لذا البلد، 
بال عليك مسئولية بقدر ما عيل من مسئولية، 
وعلياك أل تفدل ُكّل ما تساتطيع يف مواجهة 

لاذا الدادوال لذا الطغياال لاذا الظلم، لذا 
املاكر الذي ادل ُكّل الذي ادل ببلدنا وبشدباا، 
والاذي يهادف إىل أل ن يبقي لااا ن حرية ون 
كرامة ون اساتقالل، علياا َجميداً مسائولية 
ويجاب أل نتدامال مع لذه املساؤولية بدل 
املساؤولية وبدقال الحكماة، وبالتاايل نحن 
اليو  أما  اْجتَماع الدارش من شهر َرْمَثااَل، 
مان ُكّل امُلَكّوناات وأنا أشاكرلا ويف الطليدة 
املؤتمر الشادبي الدا  الاذي أثمن وأقدر عىل 
نحاو كبري تجاوبه مع لاذه الدعوة، وأرى أل 
عليااا َجميداً أل نتفاعال مع لذا املوضوع يف 
ُكّل امُلَكّوناات ومان ُكّل انتجالات، لكن أما  
لذا انْجتَمااع الدارش أنا آمل يف لذا انْجتَماع 
الداارش أل يدرس املجتمداول واقداا الحايل، 
املهمة واضحة يف لاذا انْجتَماع، الرتكيز عىل 
وحادة والصاف، نحان أقويااء وصامادول 
وثابتاول يف لاذا البلاد بقدر ماا نحااظ عىل 
تماسك الجبهة الداخلية، الجبهة الداخلية قد 
قاد  وباال شاك،  ملسااعي  مدرضاة  تكاول 
للتحقيل، بال شك مدرضة بمساعي من قوى 
الددوال السدوعّي واإلَماَراتي قبلها األمريكي، 
عليها الربيطاني، ُكّل لذه القوى لي تسادى 
إىل تاخر صفاا الداخيل بسوسها املتدفن، من 
خاالل بداض املشابولل، يدااي البدض قد 
يدطاى مثاال أربداة ألاف عونر خمساة ألف 
عونر، ووظيفتاه وعملاه أل يدمال عىل إثارة 
املشاكلة الداخلية، أل يفكك الصفا لداخيل، أل 
يثاري أي مشااكل عاخلياة تشاغل الااس عن 
التَصاّدي للددوال، رحمة بقوى الددوال التي 
عانات ولاي يف عامها الثالاث وبكلفة لائلة 
جّداً اقتصاعية عسكرية عىل رأسها ولم تاجز 
أَْلاَدااها، اأيثا لتسهل أمامها املها  لتحتل 
اّف  لاذا البلد لتفكيك الجبهة الداخلية أَْو الصَّ
الداخايل، البداض يشاتغل إعالميّااً والبدض 

اْجتَماعيااً، بل أوسااط املجتماع، يحاول أل 
يرب السلم انْجتَماعي ويثري حرب، ما بل 
قبيلة وأُْخاَرى، ويشغل الااس ثم يااعول من 
يف جبهاات الحرب من يتصادول للددوال من 
أَبْاَااء القبائال أل يأتوا وأبدوا الياو  باملدركة 
الداخلية، القبيلة الفالنية مع القبيلة الفالنية، 
أَْو املاطقة الفالنية، مع املاطقة الفالنية، من 
يتأمر اليو  عىل السالم انْجتَماعي، من يدمل 
اّف الداخيل، لو  ألثاارة القالقل والفتن يف الصَّ
يدمل لصالح الددوال بال شاك، يبقى أما أنها 
أَْصبَااَح يساتلم كماا لاو حاال البدض من 
خمساة ألف عونر من اإلَماَرات أَْو السادوعيّة 
أَْو من أقل عىل حسب سلدة الرجل وبمستوى 
تأثريه، البدض تخزياة قات ا وبا يجي يكتب 
من يشاتوا من شاتائم ومن كال ، يساتهدف 
ااّف الداخيل، ولكان البدض  ويسايئ إىل الصَّ
أَْصبَااَح يشاتغل بتأمار بخياناة مقصاوعة، 
بخياناة مقصاوعة.. البداض ن غباي أحمل 
ن  باملسائولية،  عااده  أحسااس  ن  متبلاد، 
إحسااس عااده باملساؤولية، ون يمتلاُك ن 
إيمانيااً ون أَْخااَلقياً ون إنَْساانياً، ما يصحح 
عاده التماماتاه وأولوياته، امع ُكّل الذي قد 
حادث لحاد اآلل ليسات أولوياتاه، موضوع 
الدادوال ون التَصاّدي له ون موضوع املوقف 
من ُكّل ما تفدله قوى الددوال ومن جرائم، ما 
يازال صغاري الافاس صغاري الفكار صغاري 
انلتما ، ضئيل املستوى األَْخااَلقي والقيمي، 
والروح اانلتفات عاده إىل األمور بمستوالا.

إجتماُع املكونات و مسار عمل مستمر
نحظوا يف اْجتَماع الدارش أنا آمل من القوى 
املجتمداة من ُكّل امُلَكّوناات ومن ُكّل انطياف 
يف لاذا البلد، أل تادُرَس ُكّل اإلجراءات الالزمة 
لتفديال وععام املوقاف الداخايل يف التَصاّدي 
للدادوال، وتدزيز الوحادة الداخلية والحفاظ 
عاىل الجبهاة الداخلياة من التصادع وتدرس 
املشاكل البارزة املشكلة انقتصاعية، ون بأس 
تادرس وإذا لم تاجز ذلاك يف اْجتَماعها األول، 
يمكن أل يبقى لها مساار عمل، مساار عمل 
مساتمر، السابل الثاماة ملواجهة الفسااع، 
للشافااية املالية؛ ألل البدض ولو عنس ولو 
لص ولو ساارق، يأتي لييء إىل املقاتلل يف 
الجبهاات إىل املجهوع الحربي إىل من يتصدول 
للددوال، أي مشااكل عاخلية يرغب أي ُمَكّول 
يف أل تفتح التفتح يف جو مسائول، أي قثايا 
يرغاب أي طرف أل تااقاش.. تااقش، يف جو 
مساؤول، يف جاو أخاوي يف جاو يحرص عىل 
أل يصال إىل نتيجة واقدياة وادلية، وعملية، 
أما األسلوب الساوقي األسلوب الال أَْخااَلقي، 
الذي ايه ثرثرة وبلبلة وقالقل وإشااعة تذمر 
وصيااح بالفارغ، أماا غربال الفيسابوك أما 
األنشطة املشابولة اال، ن ليسات من قيماا 
وليسات مان أَْخااَلقااا، سايجتمع حكمااء 
اليمان رشاااء اليمان، الاااس الذيان لديهم 
إحسااس باملساؤولية، الااس الذين يديشول 
الهام الحقيقي، الهم الشادبي الهم الوطاي، 
لام اإلنَْساال اليمااي، الاذي يرياد أل ياظر 
يف التحدياات التاي يواجهها بمساؤولية ويف 
املشااكل التي يديشاها ليدالجها بمسائولية 
ويف القثاياا التاي يداناي ماهاا ليتداطاى 
بتداباري  يخرجاوا  وأل  بمسائولية  مدهاا 
وإجاراءات ومساارات عمال، لياس املقصوع 
اقاط أل يجتمدوا ثم يداوعول إل ماازلها أَْو 
إىل مااطقهام وانتهى املوضاوع، أل يخرجوا 
بمساار عمل، ومقررات ومسار عمل واضح، 
ُكّل لاذا املساار الدمل يهادف بالدرجة األوىل 
يف مقرراتاه، ويف تفاصيلاه، إىل الحفااظ عىل 
الداخلياة كهادف عظيام  الجبهاة  تماساك 
ومارشوع ومقدس، وحكيم ومهم، وأساايس 
لقاوة املوقاف وللتَصااّدي للدادوال، وأيثااً 
لدراساة ُكّل اإلجراءات والوسائل التي تساعد 
عاىل انرتقااء يف األعاء يف التَصااّدي للددوال، 
وتطويار ما نحتااج إىل تطويره، من وساائل 
وأسااليب وأعوات عمال، وماهجياة عمال يف 
التَصاّدي للددوال، املقصوع أل نشرتَك َجميداً 
يف الهم واملوقف واملساؤولية والدمل، والقرار، 

لذا لو املقصوع.
ااَلُ  َعَلايُْكْم َوَرْحاَمُة اللِه َوبََرَكاتُه.. َوالسَّ

نحن أقوياء وصامدون وثابتون في هذا الب�لد بقدر ما نحافظ على تماسك الجبهة الداخلية

خطاب السيد

 لسنا مدللين وال متنعمين ال اليوم وال في الماضي، ولدنا في الصراع واعتدنا عليه 
وعشنا في الجبال واألودية

 من يعمل إلثارة القالقل والفتن إما أنه يستلم 5 آالف دوالر من اإلمارات والسعودية 
أو مقابل تخزينة قات 

 إذا أنت يمني مسلم من هذا البلد عليك أن تفعل كل ما تستطيع في مواجهة هذا 
العدوان والطغيان والظلم

 ما من خيار لنا في هذا البلد إال أن نصمد وننظر بعين الحكمة إلى مشاكلنا 
والتحديات التي أمامنا
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يَْطاِل الرَِّجيِْم أُُعاْوذُ ِباللِه ِمْن الشَّ
ِباْساااِم اللِه الرَّْحاَماِن الرَِّحايْاِم

الَحْمُد للاه َربِّ الداملل، وأَشاَهاُد أْل َن إلَه 
إنَّ اللاُه امَلِلاُك الحلُّ امُلبل، وأشاَهُد أل سايَدنا 

ااداً عبُده وَرُسااْولُه خاتُم الابيل. ُمَحمَّ
ااٍد  ااٍد وعىل آِل ُمَحمَّ الّلهم َصلِّ عاىل ُمَحمَّ
ااٍد، كما  ااٍد وعاىل آِل ُمَحمَّ وباِرْك عاىل ُمَحمَّ
َصلَّيَْت وباَرْكاَت عىل إبراليَم وعىل آِل إبراليَم 
إنك حمياٌد مجياٌد، وارَض اللَُّهام بِرَضاك عن 
أَْصَحاِبِه األخياِر املاتَجبل وعن ساائِر ِعبَاِعك 

الصالحل.
اااَلُ  َعَلايُْكْم  أَيَُّها اإلِْخاَوُة واألخواُت.. السَّ

َوَرْحاَمُة اللِه َوبََرَكاتُه.

مان املدلو  أل مان ألم عوامال اننحراف 
لدى اإلنَْسال وتُخِرُجه عن التقوى وتؤثُِّر عليه 
وتُجاارُّه إىل مدصية اللاه ُسابَْحانَاُه َوتََداىَل، 
عاماالل أساسايال ورئيسايال: أولهما لوى 
الافاس، ورغباتهاا، وشاهواتها، وميولهاا، 
ولذلك اإل شاهَر َرْمَثااَل املبارك ايما ارض 
اللاه ايه مان صيا  وايماا ايه مان بركات 
وأجاواء وذكر لله ُسابَْحانَاُه َوتََدااىَل وعوامل 
كثارية روحياة وتربوياة مسااعدة، تسااعد 
اإلنَْسال عىل السيطرة عىل لوى الافس، وعىل 
التحكم برغبات الافس َوألواءلا وشهواتها.

هوى النفس وشهواتها ورغباتها
لاااك أَيْثاً عامٌل آخر مؤثٌر تأثرياً سالبياً، 
يتفاوت تأثريه بقدر ما يكول اإلنَْساال ماجّراً 
وراء لوى نفساه وشاهوات نفسه، ورغبات 

نفساه، عاعًة عادما يكوُل اإلنَْساال خاضداً 
للتأثريات الافساية لهوى الافس وشاهواتها 
ورغباتهاا وماجّراً وراء ذلك، يدخل عىل الخط 
إل صاح التدبري، عامٌل آخر، الكثري من الااس 
قاد يغفال عن لاذه املساألة، والغفلاة عاها 
خطرة جداً، حياما تكاول يف لحظة مدياة أَْو 
يف ظرف مدل تديش الثغط الافي، ضغط 
الهوى ضغاط الرغبة ضغط الشاهوة ضغط 
املياول والرغبات التي تجرف باك أَْو تداع بك 
أَْو تؤثار عليك نحاو الدصيال الله ُسابَْحانَاُه 
َوتََداىَل نحو الخروج عن خط انستقامة وعن 

التقوى.
افي كثري مان األحيال قد ن تكول وحدك، 
قاد ن تدياُش يف تلك الحالاة أَْو يف ذلك الظرف 
لوحدك، لااك من يتدخل، لااك من يشتغل إىل 
ال يداع بك أَْكثَار اأَْكثَار، وأل يجرك إىل املزيد 
من حالة اننحراف، ويسادى إىل التأثري عليك 
أَْكثَاار اأَْكثَار حتى تاداَع وتاجرَّ إىل املدصية 
لله ُسبَْحانَاُه َوتََداىَل، لذا الطرف من لو، لذا 
الطرف لاو أعدى عدو لك، وقاد يأتي إليك يف 
أماكان كثرية، قاد يأتي إىل مازلاك، قد يدخل 
إلياك إىل غراتك، قد يأتي إلياك يف الحالة التي 
تدياُش ايها وتدترب نفَساك يف حالة خلوة، أَْو 
انفراع أَْو أنك تديش لوحدك، وتجلس لوحدك، 
يأتاي إليك وياثام إليك يف تلك الجلساة التي 
أنت ايها، تفكر وتسّول لافسك وتديُش حالًة 
من الهاجس الافي والتأثري الافي واعتمال 
الرغبة الافساية، نحو مدصية لاا أَْو ترصف 
خاطئ لااك، أَْو انجرار إىل شاهوة لااك، من 

خالل مدصية الله ُسبَْحانَاُه َوتََداىَل.

غفلٌة كبريٌة عن العدو حّذرنا منه الُقـْرآن 
كثريًا

لذا الدادو لو الاذي حّذرنا مااه الُقاْرآُل 
كثرياً وكثرياً، يحمل لاا عداًء شديداً، ويحِرُص 
عاىل أل يباذَُل ُقصاارى ُجهده، يف اإلغاواء لاا 
واإلغراء لاا باملدصية، واإلضالل لاا والَجّر لاا 
إىل لاوياة، إىل ساخط الله ُسابَْحانَاُه َوتََداىَل، 

يَْطال الرجيم. لذا الددو لو الشَّ
ايَْطال  الحدياُث يف الُقاْرآل الكريم عن الشَّ
حديث واساع، ومهام يف نفس الوقات، ولو 
من املساائل التي باتات واضحًة لدى البرشية 
كاملة، ولكن يف نفس الوقت لااك غفلة عاها 
كبارية، ويف كثري مان األحيال يغفل اإلنَْساال 
عان انساتحثار لهاذه املساألة، يف ذلايته 
ويف نفسايته، يف كثري من مقامات اإلنَْساال، 
الحساساة،  املقاماات  املهماة،  املقاماات 
املقاماات الخطارة علياه، املقاماات التي قد 
يادااع ايهاا يف مدصياة، أَْو يقارص ايها يف 
واجاب أَْو يتاصال ايها عن مسائولية، يغفل 
عان انساتحثار يف ذلايته لهاذا الددو الذي 
قاد يحار مداه يف كثري مان اللحظاات ويف 
كثري من األوقات َويف كثري من املواقف، لسات 
لوحدك لاو حارض إىل جانبك، لو طرف يؤثر 
عليك، يساالم إماا يف عادك إىل مواقاف أَْو يف 
عاداك إىل ترصااات أَْو يف التأثري عليك يف كثري 
من األمور، ويف كثري مان الترصاات ويف كثري 
مان القرارات، لو طرف مؤثر إىل جانب لوى 

الافس.

ْيَطان خصٌم للبشرية كلها الشَّ
اللاه ُسابَْحانَاُه قاال يف كتاباه الكريم »يا 
أيها الااس« خطاٌب للبرشية كلها، ملاذا؟؛ أِلَلَّ 
ايَْطال لو عدو للبرشية بكلها، ويشاكُِّل  الشَّ
خطورًة عىل ُكّل إنَْساال، عىل الاااس َجميْداًً، 
ليس لو خصاٌم لطرف عول طرف، أَْو لبدض 
مان البرش بياما لو صديل ومخلص وناصح 
ومهتم بااس آخرين أَْو بالبدض من البرشية، 
ن.. خطورتُاُه خطاورٌة عىل الجمياع وعداؤه 
عداء للااس َجميْداً، ومساداه مساداه يف َجرِّ 
البرشياة إىل الهالك ن يساتثاي أحاد، »يا أيها 
الاااس«، واللاه ُسابَْحانَاُه َوتََدااىَل لاو رباا 
َجميْداً لاو الذي يُريُد لكل عباعه الخريَ ويريد 
لاكل عباعه الفالح، ويريد لاكل عباعه الاجاَة، 
ولو يقد  َلْديَاه ونُْصَحه لكل عباعه، ويهيئُِّ 
لاكل عباعه أساباَب الاجاة، وأساباب الفالح؛ 
لذلك لو لاا يوجه ناداءه إىل البرشية َجميْداً 
إىل الاااس بكلهم »يا أيها الاااس إل وعد الله 
حل« وعاد اللاه ُسابَْحانَاُه َوتََدااىَل باآلخرة، 
بالجازاء، بالحسااب والجزاء عاىل األَْعَماال، 
الجازاء بالخري عىل الخاري، والجزاء عىل الرش 
بالحسااب والدقاب، وعٌد حلٌّ ن يختلُف أبداً، 
اكونوا يف مستوى املسائولية، كونوا مدركل 
أنكام يف مقا  املسائولية، الله سيحاسابُكم، 
اللاه سايجازيكم، عاىل أَْعَماالكام، اكوناوا 
متابِّهال، وكوناوا مدركال ألَْعَماالكام، ون 
ااتكم،  تكوناوا متهاونال وغاالل عان ترصُّ
نْيَا  وعن أَْعَماالكام، » َااَل تَُغرَّنَُّكاُم اْلَحيَاُة الدُّ
َوَن يَُغرَّنَُّكام ِباللَِّه اْلَغُروُر«، ن تديشاوا يف لذه 
الحياة مغروريان، غاالل عن مسائوليتكم، 
غري ماتبهال لترّصااتكام، ومقرصين ايما 
عليكم من واجبات يف لذه الحياة، اتتحملول 
بذلك األوزار، وتتحملول بذلك الاتائج السيئة، 
لغفلتكم وإلمالكم وتجاوزاتكم »َوَن يَُغرَّنَُّكم 
ِباللَّاِه اْلَغاُروُر » ن يغرنكم بالله اتغفلول عن 
الله ُسبَْحانَاُه َوتََداىَل ون تتابهول ملسئوليتكم 
أماَ  الله ُسابَْحانَاُه َوتََدااىَل، وتتهاونول بالله 
ااال تبالول بتحذيره، ون باهيه ون بأمره، ون 
بتوجيهاته ون بوعده، ون بوعيده، اتتهاونول 
تجاه الله ُسابَْحانَاُه َوتََدااىَل »ن يغرنكم بالله 
الغرور« الغرور الذي يسادى إىل أل يغرَّكم، إىل 
أل يخدعكام إىل أل يجدلكم غاالل ون مبالل 
ون متابهال، وأل يبددكام عان اإلحسااس 
باملسائولية، من لو لذا الغرور الذي يسادى 
ايَْطال لكم  إىل أل يغركم وأل يخدعكم »إل الشَّ
يَْطال لو عدو لكم يحمل لكم حالة  عدو« الشَّ
الدداء الشديد ولو يتدامل مدكم من ماطلل 
لذه الداداوة، يتَحاّرك ضدكم ويساتهداكم، 
من خالل لذا الدداء، اايشاتغل شغله الكبري 
شاغله املخاعع شاغله ليغركم ويخدعكم من 
ماطلال حالة الدداء الشاديد لكام »ااتخذوه 
عادّواً«، » إِنََّماا يَْدُعاو ِحْزبَاُه ِليَُكونُاوا ِماْن 
اِدرِي« ااتخذوه عدّواً لذه الحالة  أَْصَحاِب السَّ
لاي املفقاوعة لدى أغلبياة البارش، يف الوقت 
ايَْطال عادو للبرش َجميْدااً وللااس  الذي الشَّ
كااة، أغلب البرشية وأغلب الااس ن يتخذونه 
عدواً بل الكثري ماهم يوالونه، بل الكثري ماهم 
يصلاول مااه إىل حد الدباعة لاه، إىل عرجة أل 
يطيدوه يف مدصية الله ُسابَْحانَاُه َوتََداىَل، أل 
يتاكاروا لله ربهم الخالال لهم، املادم عليهم، 
املكر  لهذا اإلنَْسال، واملادم عىل لذا إلنَْسال، 
واملساخر لهذا اإلنَْساال ما يف الساماوات وما 
يف األرض، الاويل لاكل ندمة عىل لذا اإلنَْساال 
ولاذا اإلنَْساال يأتاي ليتاكََّر لرباه الخالل له 
املادام علياه املكر  له، ثم يطياع عدوَّه ايما 
لو ماذا؟ ايما لاو مصلحة له ايما لو خري 

لاه؟ ن.. ايما لو رشف له؟ ن.. ايما يسابب 
لاه الخزي يف الدنياا واآلخرة الهاوال يف الدنيا 
واآلخارة، غثب الله وساخط اللاه، ايما لو 
رش لاه ايما يوصله يف نهاية املطاف إىل عذاب 
الله إىل السادري إىل جهام والدياذ بالله، يطيع 
عادوه الذي لو ايما ععاك إلياه وايما يُجرُّك 
إلياه من ماطلل الدداوة ملا ايه رش لك، ملا ايه 
ايَْطاَل وتاّجرَّ وراء  خطورة عليك، اتُجيُب الشَّ
ايَْطال نحاو ماا ايه خطاورة عليك ورشٌّ  الشَّ
عليك وتديص اللَه ُسبَْحانَاُه َوتََداىَل وتتاكر لله 
ُسابَْحانَاُه َوتََداىَل تجااه ما لو خري لك، اثٌل 

لك، ندمة عليك، مصلحة حقيقية لك.

ْيَطان لنا وأساليبه  الوعي بعداوة الشَّ
العدائية

غباٌء كبريٌ من جانب اإلنَْساال، اليشء الذي 
ايَْطال أل ندَي عداوة  يريده اللُه ماا تجاه الشَّ
يَْطال لاا وأساليبه الددائية لاا، وطريقته  الشَّ
يف الحارب؛ أِلَنَّه يف حرب مساتمرة مداا حرب 
أعلاها من اليو  األول يو  أل وقدت مشاكلته 
مع لذا اإلنَْسال وأعلن حربَه عىل لذا اإلنَْسال 
ولم يتوقاف يَوماً من األَيَّاا  عن لذه الحرب، 
حارب رضوس، حارب مدلااة، حارب كبرية 
ايَْطال ون يتوقاف ايهاا أبداً عن  يشااُّها الشَّ
انساتهداف لهذا اإلنَْساال.. شاغٌل مستمرٌّ يف 
الليل والاهار وعمل عؤوب يف انساتهداف لهذا 
اإلنَْساال، بياما الكثري من الااس يديش حالة 
الغفلاة عن لذه الحرب وعان لذا الددو وعن 
ما يدمله لاذا الددو وعن مكائاد لذا الددو، 
ايغفال ولربماا الكثاري من الاااس تمر عليه 
لربما السااول من عمره ولاو غااٌل ن ياتبه 
باملساتوى املطلوب لهذا الدادو يف مكائد لذا 
الددو لالساتهداف من لذا الدادو له، يف الليل 
والاهاار، ااتخذوه عادّواً لذه الحالاة غائبة 
اتخاذه عدّواً يشاكل حماياًة لك من رشه، من 
خطره، مان مكائده، أنات إذا لم تَاِع عداوتَُه 
لك وتساتوعْب خطاورَة لذا الدادو ثم تحمل 
يف نفاس الوقات الدداء لاه الداداء الحقيقي 
الااباع من وعياك بخطورته بساوئه، برشه، 
بمخاطره، بمكائده، اتحمل لذا الدداء نحوه 
وتأخاذ احتياطاتاك الالزماة من لاذا الددو 
وتكاول متابهااً يف ُكّل األوقات يف ُكّل الظروف 
يف ُكّل الحاانت يف ُكّل املقاماات التاي يابغاي 
ايها انساتحثار ذلايااً ونفسايّاً بخطورة 
لاذا الددو واننتباه من لذا الددو والجهوزية 
الدائماة للتصدي لهاذا الددو لاذه الحالة إذا 
اقدتهاا اأنات مان الهالكل، اأنات يف حالة 
خطارة بماا تداياه الكلماة وسايتمكن لذا 
الددو من حسام مدركته مدك ومن السيطرة 
علياك ومن اإليقااع بك يف رشاكاه، يصطاعك 
ايَْطال يصطاعك اتكاول ضحية لغفلتك،  الشَّ
ضحية إللمالاك، ضحية لحالاة الغرور التي 
عشاتها، واندادا  التابه واليقظاة تجاه لذا 
الددو، إنما يدعو حزبَاه ليكونوا من أَْصَحاب 
السادري لو عدو لهذه الدرجاة حتى لو أرعت 
التصالُاَح مداه، وأرعت أل تكاول مان حزبه 
وأن تكاول يف رصاع مده ون يف مشاكلة مده، 
ايَْطال له حزٌب  وانثممات إىل حزبه؛ أِلَلَّ الشَّ
حزٌب كباريٌ وأعثاُء لاذا الحازب واملاتمول 
إليه ُكثٌْر مان الِجاّن ومن اإلنْاس أعداٌع كبرية 
لربماا باملليارات ماثمول لهذا الحزب، حزب 
ايَْطال، ولكان الذيان انثماوا إىل حزباه  الشَّ
وعخلوا يف صفه واساتجابوا له ولم يقرروا أل 
يتخذوه عادّواً بل اتخذوه ولياً، ساواًء بإعراك 
وانتبااه ومدراة وعن عمد وقصد أَْو من عول 

ْيَطان لكم عدو( اجلزء الأول: ال�صيد عبدامللك احل�ثي يف حما�صرِته الرتب�ية )اإن ال�صَّ

هذا العدو هو الذي حّذرنا منه الُقـْرآُن ويحِرُص على أن 
يبُذَل ُقصارى ُجهده يف اإلغواء واإلغراء لنا باملعصية

ُل خطورًة على ُكّل إْنَسان وعلى الناس َجمْيعًا ْيَطان هو عدو للبشرية بكلها ويشكِّ الشَّ
  - خاص

تواَصَلْت عىل مدار األيام املاضية املحارضاُت الرمضانيُة الرتبوية للسيد عبدامللك بدرالدين الحوثي، حيث حملت املحارضاُت 
يَْطان لكم عدو(. الرتبويُة للثالثة األيام السابقة الخميس والجمعة والسبت )6-7-8 رمضان(، عنوان )إن الشَّ

يَْطان لكم عدو( الجزء الثالث، مساء السبت 9  وقال السيُد عبدامللك الحوثي، يف املحارضة الَرْمَض�انَية السادسة )إن الشَّ
َرْمَض�اَن 1438ه� 3 يونيو 2017: إن الهدَف األسايسَّ للشيطان يف عداوته لإلنَْسان ومعركته مع اإلنَْسان هو أن يُشِقَي هذا 

اإلنَْساَن وأن يتسبََّب يف ضالله هذا اإلنَْسان ويف عذابه.. موضحاً أن عمليُة االنتقام من هذا اإلنَْسان هي من خالل اإليقاع به إىل ما 
يَْطاُن يُريُد أن يوقَعك  يسبُّب له سخط الله وغضب الله وعذاب الله؛ باعتبار أنه ال يشء أشدُّ من عذاب الله ُسبَْحانَ�ُه َوتََعاىَل، فالشَّ

فيما يسبُِّب لك عذاَب الله ُسبَْحانَ�ُه َوتََعاىَل والشقاء األبدي يف الدنيا واآلخرة، هو يعَمُل من خالل أساليبه وحربه التي يمكن 
أن تسّمى ضمن مصطلحات هذا الزمن مصطلحات هذا العر بالحرب الناعمة وإن كانت امتداداتُها يف الحياة وتصل إىل ُكّل 

املجاالت بما يف ذلك الحروب العسكرية وغرها.
وأشار قائُد الثورة يف محارضاته، إىل أن األسلوَب الذي تعاَمَل به إبليس مع أبينا آدم هو األُْسلُ�ْوُب ذاتُه مع بقية البرشية، 

وهو أُْسلُ�ْوب التزين، الخداع، العمل عىل اإليقاع باإلنَْسان من خالل اللعب عىل رغبات هذا اإلنَْسان وآماله وشهواته، مضيفاً 
ف معن يسعى إىل أن يجعَل اعتباراٍت مقنعًة لنفسك، ويعطيك  يَْطان عندما يريُد اإليقاُع بك إىل جريمة معينة أَْو ترِّ أنَّ الشَّ
مكاسَب مغرية لهذا العمل، ويعطيك قناعة يف نهاية املطاف للوصول بك إىل الدخول الفعيل يف الترف الذي نهاك الله تعاىل 

عنه.
وأكد السيد عبدامللك الحوثي، أن عملية اإلضالل عملية ثقافية عملية فكرية، وعملية صنع قناعات يف النفوس وترفات خاطئة 

عن األمور والشيطان يشتغل عىل ذلك حتى بالتضليل تحت العناوين الدينية إذا لزم األمر، منوهاً بأن الكثرَ من البرش اليوم 
راتهم وأفكارهم ذات طابع ديني وباسم الدين والتدين، سواًء عند اليهود أو النصارى أو  يكون جزًء كبراً من قناعاتهم وتصوُّ

عند املسلمن، بل أنه يشتغل تحت عناويَن أُْخ�َرى، سواء عناوين قومية أو وطنية أو عناوين ذات أهميّة عىل املستوى الفردي أو 
الجماعي.

يَْطاني هو أُْسلُ�ْوب تضليل لإلنَْسان من خالل تقديم عنوان خاطئ ليس حقيقيا،  ولفتت املحارضة الرتبوية، إىل أن األُْسلُ�ْوب الشَّ
أو من خالل رؤية خاطئة ليست صائبة أو من خالل تصوٍر مغلوٍط عن األمور، وهذه املسألة من أهم املسائل عىل اإلطالق التي 

يَْطان، وهنا يفرتض أن يكوَن اإلنَْساُن حذراً أمام الرغبات واألمنيات، مشراً إىل أن األماني والوعود الوهمية  يشتغل عليها الشَّ
يَْطان يف لعبته مع اإلنَْسان وما أَْكثَ�ر الذي ينجرون عىل مستوى اآلمال السياسية والرغبات  واملخادعة التي يتعمد عليها الشَّ

يَْطانية، سواًء من  يَْطاني واملخادعة الشَّ يَْطاني والوهم الشَّ السياسية واألطماع املادية، وما أَْكثَ�ر الذين ينجرون وراء الوعد الشَّ
خالل املوقع الديني أَْو املوقع السيايس أَْو املوقع االْجتَماعي، أَْو املوقع العسكري، وتتفاوت التوجهات بحسب الطبائع والرغبات، 

أما نهاية املسألة نهايتها واحدة، وهو أن الشيطان يعدهم ويَُمنِّيهم وما يعدهم إال ُغروراً.
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انتبااه، تلقائياً عاىل نحو عمايل أَْصبَاحوا يف 
واقدهم الدميل والافي وطريقتهم يف الحياة 
يساريول يف خطاه وعاىل نهجه وتحات أمره 
وتوجيهاتاه ويف املسالك الاذي يدعولام إليه 
ويتجاه بهم اياه عمليااً؛ أِلَلَّ البدَض والكثري 
األغلبياة مان البرشية لم يتجهاول عىل لذا 
الاحو يداي بشاكل تلقائي من خالل غفلتهم 
وعد  انتبالهم وعاد  إصغائهم إىل تحذيرات 
الله ُسبَْحانَاُه َوتََداىَل وتابيهات الله ُسبَْحانَاُه 
َوتََدااىَل، بهاوى الافاوس ورغباات الافوس، 
وا إىل صفه وأَْصبَاحوا يف  اتجهوا وراءه وانثمُّ
حزبه، خالص تصبح يف حزبه تاَثمُّ إىل صفه 
لل يقادر لك لاذا الجميل؟ لل لاو يتفاَعُل 
إيَْجاابيّااً ويلتفت عىل نحاو إيَْجاابي مع ُكّل 
أولئاك الاذي انثموا يف حزباه وأَْصبَاحوا من 
صحبة وجمداه وأتباعاه؟ ن... ن يحمل لهم 
إَراَعة الخاري ون يقّدر لهم ذلاك ون يرعى لهم 
لذا الجميل ون يدتربه أباداً، ون تتغري الحالة 
الددائياة نحولم بما أنهم آثاروا طاعته اوق 
طاعة الله ُسابَْحانَاُه َوتََداىَل واتبدوه وخالفوا 
اللاَه وأطاعاوه وعصاوا اللاه، حتاى الحالاة 
الددائياة نحولم ن تتغري يبقاى عدواً ويبقى 
ُكّل التماماه وكل ساديه وكل جهاده وكل 
التماماه أل يوصلهم إىل أيان؟ ولم خلفه يف 
طريقه عىل توجيهاته وعىل أمره وعىل كيفما 
يريد لهم أل يكوناوا يذلبول ويتجهول، إنما 
يدعو حزباه الذي انثم إليه الاذي أَْصبَاح يف 
صفه ليكوناوا من أَْصَحاب السادري، يريد أل 
يذلب بهم إىل جهاام إىل جهام، اإذا لو عدو 
خطاري؛ أِلَلَّ التصالح مده ن يافع واننثما  
إىل حزباه وإىل صفاه ن يفياد، ن يسالمك من 
رشه ون يخرجاك مان حالاة الخطاورة، ن.. 
تاثام إىل صفاه اأنات تساّهل علياه مهمة 
اإليقاع بك واإللالك لك واإليصال بك إىل جهام 
والديااذ باللاه إنماا يدعو حزباه ليكونوا من 

أَْصَحاب السدري.

الفتنة.. من طرق الشيطان يف اإليقاع
نداٌء آخر مهم من الله ُسبَْحانَاُه َوتََداىَل لكل 
باي آَع  ولربما لذا الاداء سبل يف ُكتٍُب سابقة 
قبل الُقاْرآل الكريم ومع أنبياء الله السابقل 
ايَْطاُل َكَما  أَيْثاً )يَا بَِااي آَعَ  َن يَْفِتاَاَُّكُم الشَّ
َن اْلَجاَِّة يَاِزُع َعاُْهَما ِلبَاَسُهَما  أَْخَرَج أَبََويُْكم مِّ
ِلرُيِيَُهَما َساْوآِتِهَما ۗ إِنَُّه يََراُكْم ُلَو َوَقِبيلُُه ِمْن 
ايَاِطَل أَْوِليَاَء  َحيُْث َن تََرْونَُهْم ۗ إِنَّا َجَدْلاَا الشَّ
ِللَِّذياَن َن يُْؤِماُوَل( يا باي آَع  ُكّل باي آَع ؛ أِلَلَّ 
يَْطال يداعي ُكّل باي آَع  أنت من باي آَع   الشَّ
ايَْطال عدو لك عادو لك مده مدك  خالص الشَّ
مشاكلة وسايأتي الحديث عن لذه املشاكلة 
وعان سابب لذه املشاكلة وكيف تطاور لذا 
الداداء وكياف أَْصبَاحت لذه املشاكلة كبرية 
ايَْطال، )ياا بااي آَع  ن  بال آَع  وباياه والشَّ
ايَْطال(، لو عدو يسادى إىل أل  يفتااكام الشَّ

يفتاكم، لذه لي طريقته مدكم.

إْبِلْيـس له َقِبْيل و أنصار وجنود
لاذا لاو أُْسالُاْوبه يف عدائاه لكام، كماا 
عمل مع أبويكام، مع أبياا وأُّمااا آَع  وحواء 
عليهما الساال  حياما سدى إىل اإليقاع بهما، 
إىل الفتااة بهماا، إىل إخراجهماا مان الجاة، 
وسااأتي للحدياث عن لاذه املساألة، )يَاِزُع 
َعاُْهَماا ِلبَاَساُهَما ِلرُيِيَُهَماا َساْوآِتِهَما ۗ إِنَّاُه 
يََراُكْم ُلاَو َوَقِبيلُُه ِمْن َحيْاُث َن تََرْونَُهْم(، لو 
يراكم، ساواٌء رأي الدل أَْو حتى يرى املداخل 
والثغرات التي تشاكل ثغرًة يمكن أل يافذَ من 
خاللها يف التأثري عليكم، كال املدايل قد يكونا 
مقصوعين يف اآلية ولما وارعال عىل ُكلِّ حال، 
قد تكاول يف ظرف مدل ترى نفساك لحالك، 
ون تظان أل إىل جانباك َمان يشاتغل يف تلاك 
اللحظاة مدك، وأنت تدتمد يف شاخصيتك ويف 
تفكريك ويف لواجساك الداخلياة نوازع الرش 
أَْو ناوازع املدصياة، ناوازع الشاهوة نحو ما 
لو عصيال لله ُسابَْحانَاُه َوتََداىَل، أنت ن ترى 
مان يقف يف تلك اللحظاة إىل جانبك، قد يكوُل 
إىل جانبك شايطال أَْو أَْكثَاار أَْحيَاناً، قد يصل 
الحاال يف بداض األحياال يف بداض الظروف 
يف بداض املراحال املهماة والحساساة يف أل 
يكاول إىل جانباك مجموعٌة حتاى، مجموعة 
من الشاياطل، ُكلٌّ ماهم يوساوس لاك، ُكلٌّ 
ماهام يحااول أل يؤثَِّر يف نفسايتك، أل يوجد 
عاادك قااعاة وتوجها واندااعاا نحو موقف 
خطأ أَْو تارصف خطأ أَْو ادل لو مدصية لله 
ُسابَْحانَاُه َوتََداىَل، )إِنَّاُه يََراُكْم ُلاَو َوَقِبيلُُه(، 
ماع جماعته، مده جيش من الشاياطل من 

الِجااّن كذلك، أَيْثاً له أنصاٌر آخرول سايأتي 
الحديث عاهم إل شااء الله يف ساياق الكال ، 
إناه يراكم لاو وقبيله، إبِْليْااس ليس لوحده 
يشاتغل بل باي آع ، ن، أَْصبَااح مده ذرية، 
أَْصبَااح مده قبيل يداي أنصار، جاوع، جيش 
كباري، أعداع لائلاة جّداً تتَحااّرك مده ضمن 
توجيهاته وبأساليبه وخططه وبرامجه التي 
يَُشغلهم ايها يف انستهداف لباي آَع  والشغل 
ماع بااي آَع  للتأثاري عليهام واإليقااع بهم، 
)إِنَُّه يََراُكْم ُلَو َوَقِبيلُُه ِماْن َحيُْث َن تََرْونَُهْم(، 
اقاد تغفلاول عاهم وقاد ن تشاالدونهم يف 
بداض اللحظاات والحاانت التاي لام ايها 
إىل جانبكام، متواجادول بياكام ويدملاول 
عملهم ويشاتغلول شاغلهم يف التأثري عليكم 
واإليقااع بكم، يقول اللاه ُسابَْحانَاُه َوتََداىَل: 
)وإذ قلااا للمالئكاة اساجدوا آلع  اساجدوا 
إن إبِْليْااس كال مان الِجاّن افسال عن أمر 
رباه أاتتخذونه( مده ذرية ومداه أتباع ُكثُر، 
ومده جيش طويل كبري عريض، عديد واسع، 
)أاتتخذونه وذريته أولياء من عوني ولم لكم 
عدو بئس للظاملل بادن(، أاتتخذول إبِْليْاس 
وذريته مان أنصاره وأتباعاه وجمده أولياء، 
أولياء تتولونهم تطيدونهم، تؤثرول طاعتهم 
ااوق طاعة الله ُسابَْحانَاُه َوتََداىَل، تدرضول 
عان الله ربكم املادم عليكام وتتخذول الددو 
الاذي يسادى إلشاقائكم وإلالككام  األلاد 
وتوريطكام تتخذونه وليااً؟ وتتخذول ذريته 
أوليااء لكام؟ بئاس للظاملال بدنً، لاذا لو 
الدباور، لاذا لاو الغبااء لاذا لو الشاقاء، 
لذه لاي الغفلة، لذا لو الهاوال، غباء بكل 
ماا تدايه الكلماة، أل تتخذ عادوك الذي يريد 
اإليقااع بك ويرياد اإللالك لك، يرياد اننتقا  
ماك وليّاً تتاونه تُطيده، تتجه وراءه وتديص 

الله ُسبَْحانَاُه َوتََداىَل.

قصة إْبِلْيـس.. وسبب مشكلته الكبرية 
مع آَدم

نأتاي اآلل إىل نقطاة مهماة، إبِْليْاس لذا 
ايَْطال الكبري  ومن مداه من الشاياطل، الشَّ
ايهام، شايطانهم األول، ثام مان مداه من 
الشاياطل من الجن، وسايأتي أَيْثاً الحديث 
عن شاياطل اإلنس، ما قصتاه؟ من لو لذا 
إبِْليْاس؟ ما قصته، ما سبب مشكلته الكبرية 
لذه ماع آَع  ومع باي آع ؟ ملااذا يداعياا ُكّل 
لذا الدداء؟ وما أصل مشكلته مداا؟ الُقاْرآل 
الكريم تحدث عن ذلك َكثرياً يف ساور متددعة، 
القصة قديمة والحكاية قديمة جّداً وموجوعة 
ماذ وجوع لذا اإلنَْساال يف أول وجوعه حياما 
خلل اللاه الاوَع البرشي، اإلنَْساال، آَع  عليه 
الساال  عادما خلقه الله ُسبَْحانَاُه َوتََداىَل، أبا 
البرش، آَع  عادما خلقه الله ُسبَْحانَاُه َوتََداىَل 

وأراع الله أل يستخلف اإلنَْسال يف األرض.

الجن ُخلقت قبل اإلنس.. مخلوقات ذكية 
مفكرة عندها إرَاَدة َورغبة 

قبال مجيء اإلنَْساال كال الله ُسابَْحانَاُه 
َوتََداىَل قد خلل املالئكة وخلل أَيْثاً بدد املالئكة 

وقبال خلال اإلنَْساال، خلال الجن، قاال جل 
شاأنه: )َواْلَجالَّ َخَلْقاَاُه ِمان َقبُْل(، يداي من 
قبل خلل اإلنَْساال ومن قبل مجيء اإلنَْسال، 
خلل اللُه املالئكة قبل الِجاّن لذا مؤكَّد، وخلل 
الله بداد املالئكة وقبال خلل اإلنَْساال، خلل 
خلقا آخر لم الجال، )َواْلَجالَّ َخَلْقاَاُه ِمن َقبُْل 
ُموِ (، املالئكة مخلوقات مختلفة  ِمن نَّاِر السَّ
عااا، يداي ليسات مخلوقات برشياة مركبة 
مان نحو ماا ُركباا مااه، بالاسابة لاا كبرش 
خلقاا من الطل وبشاكلية مديااة وباوعية 
مدياة وبأجساا  مدياة، املالئكاة مخلوقات 
مختلفة عاا، الجاال أَيْثاً مخلوقاٌت مختلفة 
عااا، ليسات عاىل نحاو تركيباا وأجسااماا 
وَخْلِقااا، مخلوقاات مختلفاة، ومان ُعارص 
مختلاف، نحن خلقاا اللاه ُسابَْحانَاُه َوتََداىَل 
مان طل لاذه األرض، أماا الجاال اخلقهم 
كما قال تداىل: )َواْلَجاالَّ َخَلْقاَاُه ِمن َقبُْل ِمن 
اُموِ (، من الحرارة، مخلوقات خلقها  نَّاِر السَّ
اللاه من اللهاب، يداي مان الحارارة، حرارة 
خالصاة لياَس ايها شاوائُب من الدخاال أَْو 
شوائب أُْخاَرى، اخلقهم الله تداىل ماها، لكن 
مخلوقات ذكياة مفكرة عادلاا إَراَعٌة عادلا 
رغباة، عادلاا تفكاري، عادلا َمَلَكاة وقدرة، 
عادلاا أَيْثااً طاقاة تقادر أل تفدال أادانً 
كثرية، تصاع أشاياء كثارية أل تدمل أَْعَماان 
كثرية حكى الله عاها يف قصة نبيه ساليمال، 
كيف أل البدض ايها كال مسّخراً مع نبي الله 
سليمال يف أَْعَماال مختلفة، البدض للغياصة 
يف البحر واستخراج آللئ البحر، البدض ماها 
يف الصااعاة، البدض ماهاا يف أَْعَماال البااء، 
بمدااى أنهاا مخلوقاات لديها طاقاة عملية 

تستطيع أل تدمل أَْعَماان كثرية.

الحكمة من االستخالف واألمر بالسجود 
آلدم

مان الِجااّن كال لاااك إبِْليْااس، لو من 
الِجااّن كما قاال يف لاذه اآلياة: )إن إبِْليْاس 
كال مان الجن(، من الجان، إبِْليْاس لذا َعبَد 
الله ُسابَْحانَاُه َوتََداىَل، ولفارتة طويلة، لفرتة 
زماية طويلة، يف بدض الروايات آنف السال، 
بقي آلنف الساال يدبد الله ُسبَْحانَاُه َوتََداىَل 
ويتقرب إىل الله ُسبَْحانَاُه َوتََداىَل حتى أَْصبَاح 
يف مصاافِّ املالئكة، وَقَطن يف الساماء، انثم 
إىل صفاوف املالئكة يف الساماوات ليتدبد الله 
بل املالئكة حتاى أَْصبَاح من ضمن املالئكة، 
ه  ه بما تُوجَّ يُؤَمار بما تُؤَمر به املالئكاة ويُوجَّ
باه املالئكة، ويدياش الجو الدبااعي الدظيم 
املقدس يف الساماوات بل أَْوَساااط املالئكة، 
يدااي أنه ارتقاى يف عباعته إىل لاذه الدرجة، 
بدد زمن طويل، بدد آنف الساال ولو قاطن 
بل أَْوَساااط املالئكاة وبدد حل مان الدلر 
وزمان طويال مااذ أل خلال الله الساماوات 
واألرض أعلم الله مالئكته بأنه سيستخلف يف 
األرض خليفاة، قال الله جل شاأنه للمالئكة: 
)إِنِّاي َجاِعاٌل يِف اأْلَْرِض َخِليَفاًة(، وقبال لذا 
كال اللاه ُسابَْحانَاُه َوتََداىَل قاد أعلم املالئكة 
عان اإلنَْساال وأعطالام بداَض املدلوماات 
عن لذا اإلنَْساال وعن عوره عاىل األرض وما 

سايدمله عىل لذه األرض، طبداً لذا بالاسبة 
للمالئكة كال لذا مثرياً وكال له صدى، وأثار 
ًة  - نساتطيع نقاول إل صح التدباري - ضجَّ
كباريًة يف أَْوَساااط املالئكاة، ماا قصاة لذا 
املستخلف يف لذه األرض؟ ماذا سيدمل ايها؟ 
قالوا: )أَتَْجَدُل ِايَها َمن يُْفِساُد ِايَها َويَْساِفُك 
َمااَء َونَْحُن نَُسابُِّح ِبَحْمِدَك َونَُقادُِّس َلَك(،  الدِّ
عىل الدمو ، املالئكة اقتادت يف األخري ولدالا 
الله يف األخري وأعطالا الدنئل عىل جدارة لذا 
اإلنَْساال بانساتخالف يف األرض، وأل طبيدة 
الدور اإلنَْساني وطبيدة انستخالف لإلنَْسال 
يف األرض تختلاف عما يااساب املالئكة وعن 
طبيداة املالئكة وعان عور املالئكاة، إنه عور 
يختلف، ن تتااساب مداه املالئكة لتكوَل لي 
التي تساتخلف عىل لاذه األرض، ن، إل الذي 
يتااَساُب بطبيدة خلقه وتركيبه وما يااسبه 
لو اإلنَْساال، لو اإلنَْسال الذي يتااسب مده 
لاذا الدور، وصلات املالئكاة إىل قااعة تامة، 
واعتاذرت من اللاه ُسابَْحانَاُه َوتََدااىَل قالوا: 
)ُسابَْحانََك َن ِعْلَم َلاَا إِنَّ َماا َعلَّْمتَاَاۗ  إِنََّك أَنَت 
اْلَدِليُم اْلَحِكيُم(، وسلموا لله تسليماً تاّماً تجاه 
لاذا األمر، ولكان بدد ذلك أتى األمار من الله 
ُسابَْحانَاُه َوتََداىَل وبدد أل خلل لذا اإلنَْسال، 
بدد أل خلقه أعده جهزه وأتى به لالستخالف 
عىل لذه األرض، أتى األمُر من الله ُسابَْحانَاُه 
َوتََداىَل للمالئكة بالساجوع آلع  عليه السال ، 
املالئكة لي ايما لي علياه من إيَْماال بالله 
ُسابَْحانَاُه َوتََداىَل، لي تديُش حالة الخثوع 
املطلال للاه تدااىل والطاعاة التاماة لله جل 
شاأنه، حكى الله ُسابَْحانَاُه َوتََداىَل ما وقع، 
قاال جل شاأنُه: )إِذْ َقاَل َربُّاَك ِلْلَماَلِئَكاِة إِنِّي 
يْتُُه َونََفْخُت  ن ِطاٍل، َاِإذَا َساوَّ ا مِّ َخاِلاٌل برََشً
ِاياِه ِمن رُّوِحي َاَقُدوا َلُه َسااِجِديَن، َاَساَجَد 
اْلَماَلِئَكاُة ُكلُُّهاْم أَْجَمُداوَل(، املالئكة بكلهم، 
بكل مساتوياتهم؛ ألنهم مساتويات متددعة، 
املالئكاة لم عىل مساتويات حتى يف مقامهم 
عاد اللاه واثلهم عاد الله، ولطبيدة عورلم 
ومكانتهام ومجاانت عملهام كذلاك، كلهم، 
يدااي ماا ماهم من أحاد تدات عان أمر الله 
ُسبَْحانَاُه َوتََداىَل ون حاول أل يتاصل عن ذلك 
ون يقاد  تربيارات للتماع من ذلاك؛ أِلَنَّه من 
املالئكة الذين لم عىل مساتوى أعاىل أَْو عىل 
مساتوى أعظم أَْو غري ذلك، )اساجد املالئكة 

كلهم أجمدول إن إبِْليْاس.

معصية إْبِلْيـس األوىل
إبِْليْااس امتاع عن الساجوع، وكانت لذه 
كماا يفهم مان الاصاوص الُقاْرآنياة كانت 
لذه لاي أول مدصية لله ُسابَْحانَاُه َوتََداىَل، 
أول عصياال وأول مخالفاة لتوجيهاات الله 
ُسبَْحانَاُه َوتََداىَل، إبِْليْاس، إبِْليْاس ذلك الدابد 
املوجاوع يف الساماوات املتدباد بل أَْوَساااط 
املالئكة وبل صفاوف املالئكة كال له موقف 
مختلف، إبِْليْاس استكرب، إن إبِْليْاس استكرب، 
عىص الله ُسبَْحانَاُه َوتََداىَل بسبب انستكبار، 
املدصياة بحاد ذاتهاا لاي اساتكبار، تداُّت 
وتماُّاع عن أمر اللاه ُسابَْحانَاُه َوتََداىَل، وكل 
مخلوقاات اللاه لياس لهاا إن أل تطياَع اللَه 

ُسابَْحانَاُه َوتََدااىَل، ليس لها الحال أل تمتاع 
عن طاعة الله ايما يأمر به، إبِْليْاس استكرب، 
يداي عىص الله ُسبَْحانَاُه َوتََداىَل تكربا، اعترب 
أناه ن يليل به، ألَّ لذا حاطٌّ من مقامه، حط 
من مكانته، حط من اعتباره وقدره أل يسجد 

آلع .

سبُب عصيان إبليس
إبِْليْاس استكرب يداي عىص الله ُسبَْحانَاُه 
َوتََدااىَل تكارباً، اعتارب أناه ن يليُل باه أل لذا 
حاطٌّ مان مقامه حاٌط من مكانتاه حٌط من 
اعتبااره وقادره، أل يساجد آلع  وأل يُؤمار 
بالساجوع آلع  )إِنَّ إِبِْليَس أَبَٰى َواْستَْكرَبَ َوَكاَل 
ِمَن اْلَكاِاِرياَن( كفر بذلك حل راض أمر الله 
ُسابَْحانَاُه َوتََداىَل وتدات عىل الله وعىص الله 
ُسابَْحانَاُه َوتََداىَل، ولذه انتكاساة كبرية جداً 
وتحاّول يسء للغاياة مان مقاا  عظيام من 
الدبااعة والتقارب إىل اللاه ُسابَْحانَاُه َوتََداىَل 
لدرجة أنه التحل باملالئكة لااك يف السماوات 
وأَْصبَااح بال أَْوَساااطهم ويف ذلاك املقاا  
املقاّدس مان الدبااعة للاه ُسابَْحانَاُه َوتََداىَل 
بل صاف املالئكة تحول إىل كااار، إىل عاٍص، 
ولاذا بالتأكيد كال مفاجئااً للمالئكة عليهم 
السال  وسبّباً لخصومة بل أَْوَسااط املالئكة 
وبالتأكيد أل املالئكة اساتغربت ماه تفاجأت 
بموقفه، خاصمته ناقشاته حاولت أل تُديده 
إىل أل ياتباَه إىل رشاده، إىل أل يراجاع نفساه 
ولهاذا قال الله )َماا َكاَل يِلَ ِمْن ِعْلٍم( يخاطب 
الابي محمداً ليقول ألولئاك اآلخرين )َما َكاَل 
يِلَ ِماْن ِعْلٍم ِباْلَمإَلِ اأْلَْعاىَلٰ إِذْ يَْختَِصُموَل(، املأل 
األعىل لم لاااك املالئكة وإبِْليْااس أيا  كال 
بل أَْوَسااطهم إذ يختصمول، لذه الحالة من 
انختصا  ما بل إبِْليْاس واملالئكة من حوله، 
بالتأكيد أنهم اوجئوا بموقفه وانصدموا بأول 
مدصية لله ُسابَْحانَاُه َوتََداىَل واندلشوا كيف 
لاذا الدابد، لذا الذي تقرَّب لاذا الذي التحل 
بصاف املالئكاة كيف يترصف لاذا الترصف، 
كيف يديص أمر الله كيف ن يستحي من الله!، 
أين عباعته آلنف السال؟ كيف لم تقربه من 
الله ُسابَْحانَاُه َوتََداىَل؟ كيف لم تزكِّ نفَساه؟ 
كياف لم تدزز يف وجدانه ويف روحه اننكساار 
للاه الخثوع للاه الطاعة لله التساليم لله؟، 
كيف اجأة يظهر عىل لاذا الاحو من التجرؤ 
عىل الله من الدات من السوء، حالة سيئة جداً 
ظهر يف نفسه حالة سيئة جداً، ظهر بديداً عن 
الحالة التي يُفارتَُض بَمن بقي يدبُُد الله آنف 
السااوات الحالة التي يفرتض أل يكول عليها 
الحالاة الروحانياة الحالة اإليَْماانياة الحالة 
الكبرية من اننشاداع نحو اللاه، من التدظيم 
لّله من املحبة لله، من الخثوع لله ُسبَْحانَاُه 
َوتََدااىَل، اكيف ظهر عاىل نحٍو مختلف وكأنه 
ليس بذلك الدابد ويف ذلك املستوى من الدباعة 
ويف ذلاك الجاو الدجياب جو روحاناي جو يف 
الساماوات بل أَْوَساااط األعاداع الهائلة من 
مالئكة الله يف جو الذكر الدائم لله والتسابيح 
الدائام لله واإلقباال الدائم إىل الله ُسابَْحانَاُه 
َوتََدااىَل ُكّل تلك الحالاة الروحية كيف اختفت 
اجاأة مان باطن لاذا املخلاوق مان وجدال 
لاذا الكائن، وكيف تغري ُكّل لاذا التغري تغري 
وانداكاس وانقالب يف حالته بشاكل عجيب، 
لذا يُدلُّ عاىل أل خلالً ما كال موجوعاً وكامااً 
ايه لام يصلاح بتلك الدبااعة عىل مادى ذلك 
الزمن الطويل ولم يتغري أبداً، بل إل ذلك الخلل 

لربما تفاقم وتداظم وكرب مع الوقت.

مرحلة االختبار
إذل ماا لاي املشاكلة ماا لاي مشاكلة 
إبِْليْاس؟! كيف لم يساتفد كيف لم يَْزُك كيف 
لم ياتفاْع بذلاك الجو الدبااعي بذلاك الزمن 
الطويال من الدبااعة بذلاك الجاو الروحاني 
واإليَْمااناي الذي كال يديُش ايه لزمن طويل 
جاداً.. مشاكلة إبِْليْاس كانت لاي الكرب لي 
أنه بالزمان الطويل الذي عباد الله ايه وذكر 
الله ايه وعاش ايه يف جو الدباعة بذلك املقا  
الراياع بل أَْوَساااط املالئكة لم تَْزُك نفُساه 
الاذي كال يدظام ايه لم يكن اللاه من خالل 
عباعته لله.. نفساه كانت لاي التي تدظم.. 
كال يشدر بأنه يكرب يكرب كال يكرب يف نفسه، 
انتجااه الصحيح إىل الله ُسابَْحانَاُه َوتََداىَل يف 
الدباعة والطاعة والقربة بشاكل سليم بشكل 
صحياح بتوجاه صحيح أناه كلماا زاع قربك 
من الله كلما اساتقمت أَْكثَار كلما عبدت الله 
أَْكثَاار كلماا مىض بك الزمن وأنات يف انتجاه 
الساليم من الدباعة والقربة إىل الله، أل يدظم 
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الله يف نفساك أل تزعاع شدوراً بالخشوع لله 
بالخثوع لله بالتثاؤل أما  الله ُسابَْحانَاُه 
َوتََداىَل، أل تصغر َعائماً عاد نفسك وأل يدظم 
الله ُسابَْحانَاُه َوتََداىَل يف نفسك، إبِْليْاس كال 
يستشادر أنه يكرب يكرب ياتفاخ كما البالول 
ياتفاخ ياتفاخ إىل أل قارح قارح يف يو  من 
األَيَّااا .. لذه الحالة من الشادور بالكربياء 
والدظمة وجاول الدظمة أَْو التثخم الافي 
والتثخام الذاتي تفاقم وبرز وكرب إىل أل أتت 
مرحلة انختبار التي كشافت ذلك وجلت ُكّل 
ذلك واتثح بها ُكّل ذلك؛ أِلَلَّ الله يخترب عباعه 
ساواًء من الِجاّن أَْو من اإلنْاس الكل يف مقا  
انختباار، وقاد تخثاع لحاانت انختبار يف 
مراحل حياتك انختباار املتاوع يف ُكّل مرحلة 
من مراحل حياتاك يختربك الله اختباراً تجاه 

جانب مدل.

إبليس ومحاولة تربير الكرب
قد يأتي لاك اختبار تجاه الجانب املداوي، 
قاد يأتي لاك اختباار يالِماُس جانبااً مديااً 
لادى نفساك، التمامااً مدياااً لدى نفساك، 
نقطة حساساة يف نفساك تتاوع انختبارات 
يف مراحال الحيااة ويف الطريال »إن إبِْليْااس 
اساتكرب وكال من الكااريان« ولم يافع ايه 
نُْصاح املالئكاة له ون خصامهام مده ون ما 
كال بياه وبياهم من الاقاش والجدال واألخذ 
والرع، يف األخري كلمه الله ُسابَْحانَاُه َوتََداىَل.. 
اللاُه تكلََّم ماع إبِْليْااس قال له قاال الله »يَا 
 » إِبِْلياُس َما َماََدَك أَل تَْساُجَد ِلَما َخَلْقُت ِبيََديَّ
ما لاو املانع لك أل تساجد.. الله يخاطبه ملا 
خلقت بيدي.. أي ملاا خلقه الله ليس صايدًة 
إلله آخار أَْو لكائن آخر أَْو أل الله ُسابَْحانَاُه 
َوتََداىَل أوكل مهماة خلقه إىل أحد من املالئكة 
ن.. خلقاه الله ونفخ ايه مان روحه.. كائن 
خلقاه اللاه وكرماه اللاه ُسابَْحانَاُه َوتََداىَل 
»ِلَماا َخَلْقُت ِبيَاَديَّ ۗ أَْساتَْكرَبَْت أَْ  ُكاَت ِمَن 
اْاُه ۗ َخَلْقتَِاي ِمن نَّاٍر  اْلَداِلاَل، َقاَل أَنَا َخرْيٌ مِّ
َوَخَلْقتَاُه ِمن ِطاٍل«.. حااول أل يااقش الله 
وحاول أل يجدَل لافسه الحل يف عصيانه لله 
وتداته عىل الله وأنه لو املصيب وأل الله لو 
املخطائ.. نحظاوا حالة الثاالل التي وصل 
إليهاا لذا الكائان لذا املخلاوق حالة رليبة 
جاّداً من الثاالل والباطل.. ااإذًا أَْصبَاح له 
مشكلة لي مشاكلة التكرب.. التكرب والغرور 
والدجاب بذاته والتداايل عىل الله ُسابَْحانَاُه 
َوتََدااىَل وعىل أماره واملدصية لله ُسابَْحانَاُه 
َوتََدااىَل من ماطلل أنه يدترب نفساه املصيب 

ويدترب أل الله لو املخطئ.

النتيجة التي وصل إليها إبليس
إبِْليْاس بدد لذه املشكلة وبدد لذه الورطة 
التي وصل ايها ملدصيته لله ُسابَْحانَاُه َوتََداىَل 
الله جل شاأنه طرعه من السماوات ومن ذلك 
املقاا  الذي لاو ايه.. »قاال ااخارج ماها« 
طارعه طارعاً بشاكل مهل لاه »اخاُرج ماها 
مذموماً مدحورا«.. برع طرعه من الساماوات 
وأنزله ماها ولم يسامح له بالبقااء ايها؛ أِلَلَّ 
الساماوات سااحة مقدساة ن يسامح ايها 
بتواجاد الدصااة »َقااَل َااْخاُرْج ِماَْهاا َاِإنََّك 
َرِجياٌم« اللاه ُسابَْحانَاُه َوتََدااىَل طارعه ماها 
وجدلاه عاىل الادوا  مطاروعا ن يسامح لاه 
بالداوعة إليهاا اإذا حااول يف أياة لحظة من 
اللحظات أل يدوع إليها يُرَجُم يُرجم بالشاهب 
وكانت لاذه إلانة كبرية له ومثلما تحول من 
حالاة الطاعة إىل حالة املدصياة طرع من ذلك 
املقاا  الدظيام والراياع واملهم بال صفوف 
املالئكاة ليكول كائاا ن قيمة لاه ن احرتا  له 
ن رشَف له ن اثيلة له ن قدساية له بل كائاا 
مذموما مخذون مطروعا رجيما خاسائا ذليال 
سيئا استبدل القدسية بالساوء أَْصبَاح سيئاً 
وأَْصبَاح رجيماً أَْصبَاح كذلك اساتبدل الُقربة 
إىل ُسابَْحانَاُه َوتََداىَل واملكانة الدالية بل صف 
املالئكاة بماذا؟.. كماا قال ُسابَْحانَاُه َوتََداىَل: 
»َوإِلَّ َعَليْاَك َلْداَِتاي إىَِلٰ يَاْوِ  الدِّياِن« أَْصبَااح 
ملدونااً مطاروعاً مان السااحة املقدساة يف 
الساماوات ومطروعاً من مكال القربة إىل الله 
ُسابَْحانَاُه َوتََداىَل وملدوناً مطروعاً من رحمة 
اللاه، ملدوناا بمداى مطروعاً مان رحمة الله 
ُسبَْحانَاُه َوتََداىَل ن يرحمه الله أبدا.. بَديداً عن 
رحماة الله، ن يااله أي خاري من الله أبداً.. ُكّل 
تدبري اللاه مده من ماطلل أل الله ُسابَْحانَاُه 
قاد طرعه مان الرحماة وطرعه مان املحبة ن 
يحظاى باملحبة من اللاه ون بالرحمة من الله 

ون بخاري مان اللاه.. ُكّل تدبري اللاه مده عىل 
أساس غصب الله عليه.. تدبري يزيده ايما لو 
اياه من انبتداع عن رحماة الله من الولوغ يف 
الرش يف الساوء يف الرجس يف انبتداع عن الخري 
يف انبتدااع عن الطهارة يف انبتداع عن الصالح 
اال يزعاُع إن سوًء ون يزعاع من الله إن مقتاً ون 
يزعاع إن رشاً ون يزعاع إن ابتداعاً عن ُكّل ما لو 
خاري ورشف واثل والدياذ باللاه »َوإِلَّ َعَليَْك 
َلْداَِتاي إىَِلٰ يَاْوِ  الدِّياِن«.. يداي يبقاى ملدوناً 
ومطاروعاً من رحمة الله ُسابَْحانَاُه َوتََداىَل إىل 
يو  القيامة يو  الحسااب ياو  الجزاء ليلقى 
آل ذاك حساابه وجازاءه ويكاول مصاريه إىل 
جهام ليكول لاو يف الاار كبري ألل الاار أعوذ 
باللاه ويتحول يف لاذه الحيااة إىل رمز للرش، 
رمز للفسااع، رماز للجريمة، يكاول لو قائد 
املطروعين من رحماة الله وكبريلم كبري ألل 
الرجس، ألل املدصية، ألل الرش، ألل الفساع، 

ألل الطغيال، ألل اإلْجاَرا ، كبريلم لو.

الحقُد على آدم وبنيه
نحظوا لذه الحالة من أَْوَساااط املالئكة 
يف السماوات إىل لذا املستوى الذي انحط إليه 
وساقط ايه ولوى إليه والدياذ بالله.. طبداً 
لاذه الحالة التاي وصل إليهاا جدلته يحمل 
حقاداً اظيداً جاّداً وعداء شاديداً ملن؟.. آلع  
وبايه؛ أِلَنَّه يدترب أل سابَب مشكلته لذه لي 
آَع  وباي آع .. لي اإلنَْساال أل الذي سبّب له 
أَل يخرَسَ لذه املكانة ولذا املقا  املقدس بل 
املالئكة يف الساماوات وإىل أل يصبَح خاسائاً 
ومطاروعاً ومخذونً ون رشف له ون قدساية 
لاه ولو متكرب.. نحظوا مع كربه وتكربه لو 
يرياد أل يبقاى يشء كبري ومهام لااك.. لذا 
الكائن اساتكرب عن أل يساجد آلع  ويريد ال 
يبقاى لااك كباري وضخم عرس لاااك، لكن 
الاتيجاة كانت نتيجة مداكساة لقد اقد ُكّل 
مكاناة وكل رشف ن تبقى املساألة يف حدوع 
أنه يتاازل عىل حساب ما ياراه لو لو يظن 
لو ويتولم لو بالساجوع آلع  لم يبَل له أي 
رشف أصالً، أي مكانة أصالً، أي قدر أصال أي 
اعتبار أصال ونزل إىل أحط مساتوى، إىل أحط 
مساتوى، واقاد ُكّل يشء، لاذاك التثيخا  
الاذي اياه والتكارب والتداايل، لم يباَل له أي 
اعتباار نهائيااً لو حمال حقداً شاديداً جّداً، 
إَضاَاااة إىل ذَلك أَْصبَاح مطاروعاً من رحمة 
اللاه، وأَْصبَااح مصاريُه إىل غثاب اللاه إىل 
ء ُكّل ما  جهاام والدياذ بالله، وخارس ُكّل يَشْ
يأمله ويريده ويبتغيه من علو املكال والرادة 
ء  وانعتبار والقدر وعلاو املازلة، اقد ُكّل يَشْ
وأَْصبَاح مطاروعاً ورجيماً وخاسائاً والدياذ 
باللاه ومذموماً ومدحوراً َوملدوناً ون يحظى 
بانحرتا ، ون يحظاى بانحرتا ، حتى ن بل 
أَْوَسااط املالئكة ون بل أَْوَسااط الِجاّن حتى 
ايَْطال ن يحرتمونه أصالً  ماهام يف صاف الشَّ
اآلل مثاالً الُدصاة من البرش لم محساوبول 
عىل أنهام يف صفه وأنهم مان حزبه ولكن يف 
نفاس الوقت ن يحظى باحارتا  حتى بياهم 
ون بال أَْوَساااط حزباه، الكل مان باي آَع  
يهوع ونصارى ومسالمل ووثايل ُكّل البرش 
يَْطال يلداول إبِْليْاس ون يحظى  يلداول الشَّ
بأي احرتا  لدى أحد اهو ن يحظى بانحرتا  
ن بل أَْوَسااط البرش ون بل أَْوَسااط الِجاّن 
ون بال أَْوَساااط املالئكة والاظارة اليه بل 
الكائااات املفكارة واملدركة أناه كائٌن رجيم 
ملداول رجس خبيث يتسام ويدارف بخبثه 
برجساه بدصياناه بساوئه مذمومااً لادى 
الجمياع ن يحظى بأي احرتا  لادى الجميع 
أبداً، اداده حالة من الدداء الشاديد جّداً جدا 
جاّداً ولو حقوع مخلوق نااري قريب من أل 
يحقد وأل يحتفَظ بحالة شديدة من الحقد.

طلٌب بمهلة طويلة
ولذلك نحظوا بدد أل طرعه الله ُسبَْحانَاُه 
َوتََدااىَل قال له وأل علياك لداتي إىل يو  الدين 
كال لاه طلٌب مدّل قال ربي لو يدرتف بالله 
يدارتف بالجاة والاار وبربوبياة الله عىل ُكّل 
الخلل يقول لله ربي ياا ربي يذعن بدبوعيته 
للاه يقر يقار بدبوعيته للاه وأل الله رب لكل 
الكائااات واملخلوقاات وإبِْليْااس لو يدرف 
بالله وبقدرتاه وبدلمه وعظمته وعزته ولو 
أَيْثااً يؤمان بالجااة والااار باإلقارار يداي 
يقار ويدرف لاذا يدرف إل لاااك جاة وناراً 
وبدثاً وحسااباً وجازاًء يدرف بهذا املساائل 
بكلهاا، ولكن مدراة لم ياتفع بها الكثري من 

الااس يدرف يقر لك بالله ومالئكته ورساله 
وكتبه ويقار لك أَيْثاً بالجااة والاار والبدث 
والحساب لكن إقرار لم يابِن عليه إيَْمااٌل ون 
تأثري يف الافس ون يف الدمل ون يف انساتقامة 
قال رباي يدعو الله ععاء لاذا أنظرني يداي 
أمهلاي ن تداجلاي باملوت والهالك اأنظرني 
إىل ياو  يبدثول يدااي أتركاي مهلاة أعيُش 
إىل ياو  القيامة قاال اانك مان املاظرين إىل 
ياو  الوقت املدلاو ، الله أمهله مان ماطلل 
غااى الله ُسابَْحانَاُه َوتََداىَل، اللاه غاي يداي 
ن يشاكل بقاء إبِْليْااس عىل قياد الحياة أية 
خطاورة عاىل الله ون أية مشاكلة لله ون أي 
تأثاري عىل اللاه، لاو الغاي الحمياد والقوي 
الدزياز والدايل الدظيم جلَّ شاأنُه اما لااك 
أياة تأثاريات يمكان أَْو خطاورة يمكان أل 
يشاكلها باساتمرار إبِْليْااس يف الحياة لزمن 
طويال قال اإنك مان املاظرين إىل يو  الوقت 
املدلو ، بمداى أل الله أعطاه اساحة إىل يو  
الوقت املدلو  لاا يختلف املفرسول عىل يوِ  
الوقت املدلو  البداض يقول إنه يو  القيامة 
ويقولاول بااًء عىل ذلك بأل إبِْليْاس سايبقى 
عاىل قياد الحيااة حتاى تقاوَ  القياماة ثم 
يموُت مع الكائااات التي تموت أول ما تقو  
القيامة، البدض يقاول ن قد يكول لذا يَوماً 
قبل ياو  القياماة اللُه أعلم الاذي يظهر من 
خالل الاصاوص الُقاْرآنية أنه سايدّمر زمااً 
طويالً وأل امُلهلة لاذه مهلة طويلة، لو بدد 
ذلك قال يداي إبِْليْاس ابدزتك لو لاا يقسم 
وأقسام بدزة الله؛ أِلَنَّه يدترب أنُه قسام كبري 
قسام كبري ولاو حاقد يداي يُريد أل يقسام 
عىل ما سيسادى لُه قسم لكن قسم كبري قال 
ابدزتك نحظوا لذا الكائن عارف عارف بالله 
وعارف حتى بدازة الله ألغوياهم أجمدل إن 
عبااعك ماهم املخلصل، ولو ُلاا يقسام أنُه 
سياتقم أشاد وأقىس انتقا  من باي آَع  اما 
لو لاذا اننتقا  لو يدتارب أل أخطر وأقىس 
ما يمكان أل يفدلاُه بباي آَع  بهذا اإلنَْساال 
لو اإلغواء لهذا اإلنَْساال إذا تمكن من إغواء 
لذا اإلنَْساال اإنُه بذلك يكاول قد انتقم ماه 
أشدَّ انتقا  يمكن؛ أِلَنَّه سيوعي به إىل الشقاء 
يف الدنياا وإىل جهام جهاام يوصلُُه إىل جهام 

وبهذا يدترب نفَسُه انتقم أقىس انتقا .

إْبِلْيـس يف إغوائه يستثني املخلصني.. 
ووعيٌد إلهي

وادالً لذا يدترب أخطر ما يمكن أل يفدَلُه 
باإلنَْساال أل يسابب لُه ما يوصلاُه إىل جهام 
والدياذ بالله وساخط اللاه يف الدنيا واآلخرة، 
ولو لاا يستثاي إبِْليْاس، استثاى يف َقَسمه، 
يدااي ألجل ن يحلاف اجوراً قاال إن عباعك 
ماهام املخلصال، بمدااى أناُه لاااك من ن 
يقادر عىل إغوائهم، لااك َمان لم يتمكن من 
إغوائهام ون مان السايطرة عليهام ون من 
اإليقااع بهم بماا يوصلهام إىل جهاام الذين 
عبادوا أنفساهم للاه واخلصوا أنفساهم لله 
ُسابَْحانَاُه تداىل، الله ُسابَْحانَاُه وتداىل )َقاَل 
ن  َااْلَحلُّ َواْلَحلَّ أَُقوُل، أَلَْمأَلَلَّ َجَهاََّم ِماَك َوِممَّ
تَِبَدَك ِماُْهاْم أَْجَمِدَل(، بمداى أل لذا ن يؤثر 
عاىل الله شايئاً حياماا يتمكان إبِْليْاس من 
إغاواء أعداع كبرية مان البرش من بااي آَع ، 
لذا لن ياقاص عىل الله من ملكه مثقال ذرة 
ولان يؤثر عىل الله بيشء ون ير الله بيشء، 
إنما سايتجىل جربوت اللاه وقدرتاُه وعذابُه 
وبطشاُه بتدذيبهم قال )قاال االحل والحل 
أقاول(، وقد يكاول لذا أَيْثاً قَساماً من الله 
ُسبَْحانَاُه َوتََداىَل ألمالل جهام يداي قبلك أنت 
ولؤنء الذين يمكن أل يتبدوك أل تستغويَهم 
ألمألل جهام ماك وممن تبدك ماهم أجمدل 

مصريكم جهام وقبلكم جهام.
 نُتام إل شااء الله ماا بقي مان الحديث؛ 
أِلَنَّه ما يازال لااك الكثريُ مان الحديث حول 
إل  القاعماة  املحاارضة  يف  املوضاوع  لاذا 
شااء الله، نساأل اللاه ُسابَْحانَاُه َوتََداىَل أل 
ايَْطال وكل  يُجرينا ويجريكم من تأثريات الشَّ
الشاياطل مان اإلنْااس والجان وأل يواقاا 
وإياكم ملاا ايه رضاه إنُه ساميع الدعاء وأل 
يتقبال مااا وماكام يف لاذا الشاهر الكريام 
صياماا وقياماا وصالح األَْعَماال وأل يكتباا 
يف لذا الشهر الكريم من عتقائه ونُقذائه من 
الاار، نساألُه أَيْثاً أل يارُصَ شادبَاا املظلو  
ويرَحَم شاهداءنا األَبَْرار وأل يشافي جرحانا 

َعاء. وأل يُفكَّ أرسانا.. إنَُّه َسِميُْع الدُّ
ااَلُ  َعَلايُْكْم َوَرْحاَمُة اللِه َوبََرَكاتُه.. َوالسَّ

يَْطاِل الرَِّجيِْم أُُعاْوذُ ِباللِه ِمْن الشَّ
ِباْساااِم اللِه الرَّْحاَماِن الرَِّحايْاِم

الَحْماُد لله َربِّ الداملل، وأَشاَهاُد أْل َن إلَه 
إنَّ اللاُه امَلِلُك الحلُّ امُلبل، وأشاَهُد أل سايَدنا 

ااداً عبُده وَرُسااْولُه خاتُم الابيل. ُمَحمَّ
ااٍد  ااٍد وعىل آِل ُمَحمَّ الّلهم َصلِّ عىل ُمَحمَّ
ااٍد، كما  ااٍد وعاىل آِل ُمَحمَّ وبااِرْك عىل ُمَحمَّ
َصلَّيَْت وباَرْكَت عىل إبراليَم وعىل آِل إبراليَم 
إنك حميٌد مجياٌد، وارَض اللَُّهام بِرَضاك عن 
أَْصَحاِبِه األخياِر املاتَجبل وعن سائِر ِعبَاِعك 

الصالحل.
اااَلُ  َعَلايُْكْم  أَيَُّهاا اإلِْخَوُة واألخواُت.. السَّ

َوَرْحاَمُة اللِه َوبََرَكاتُه.
ُكاّاا يف حديثاا باألمس بشاأل الددو األلّد 
يَْطاُل  يَْطاُل، الشَّ لإلنَْسال وللبرشية ولو الشَّ
الرجيام، نداوذ بالله ماه ومن ُكّل شاياطل 
اإلنْااس والجن، تحدثاا يف آخر ما وصلاا إليه 
يف محاارضة األمس كيف كال موقُفه ما بدد 
األمر مان الله ُسابَْحانَاُه َوتََداىَل بالساجوع، 
وضمان  املالئكاة،  مصاافِّ  يف  كال  ولاو 
املالئكاة متواجداً يف الساماء، كيف أنه عىص 
اللاه ُسابَْحانَاُه َوتََدااىَل واساتكرب وكال من 
الكاارين كما ورع يف اآليات الُقاْرآنية، وكيف 
أل اللاَه ُسابَْحانَاُه طرعه من الساماء ولداه 
وخارس خساارًة كبرية جاّداً، خارس مقاَمه 
خارس عيااه، خارس إيَْماانه، خارس عالقته 
مع اللاه ُسابَْحانَاُه َوتََداىَل، خرس الُقدساية 
التاي كال ايهاا يف مصاافِّ املالئكاة، وصار 
إىل مطاروع وملدول وخايء ورجيم ويسء 
ورمز للرش ورمز للدصيال، اكانت خسارته 
خساارة كبرية جداً، وكال لذلك نتيجة وتأثري 
يف مادى حقاده آلع  ويف مادى تركيازه عىل 
اننتقاا  من اإلنَْساال بشاكل كباري، ااتخذ 
مان  واننتقاا   لإلنَْساال  بالداداوة  قاراره 
اإلنَْساال، من آَع  وبايه، لذلك قال مقساما: 
)َقااَل َاِبِدزَِّتَك أَلُْغِويَاَُّهاْم أَْجَمِدَل، إِنَّ ِعبَاَعَك 
ِماُْهُم اْلُمْخَلِصَل(، الله ُسبَْحانَاُه َوتََداىَل حدع 
املصاري الحتمي إلبِْليْااس ومن تبده من باي 
آع ، من تبده مان الجن، أل يكول مصريلم 
جهاام والديااذ بالله، )َقااَل َااْلَحالُّ َواْلَحلَّ 
ان تَِبَدَك ِماُْهْم  أَُقاوُل، أَلَْمأَلَلَّ َجَهاََّم ِماَك َوِممَّ
أَْجَمِداَل(، أَيْثااً يف ناص قرآناي آخر يقول 
الله ُسابَْحانَاُه َوتََداىَل حاكيا مقولة إبِْليْاس: 
اَطَك  )َقاَل َاِبَماا أَْغَويْتَِااي ألَْقُدَدلَّ َلُهاْم رِصَ
ن بَاْلِ أَيِْديِهْم َوِمْن  اْلُمْساتَِقيَم ثُمَّ آلِتيَاَُّهم مِّ
َخْلِفِهْم َوَعْن أَيَْماِنِهْم َوَعن َشَمآِئِلِهْم َونَ تَِجُد 

أَْكثََرُلْم َشاِكِريَن(.

ْيَطان عامٌل مساعٌد وليس العامَل  الشَّ
الوحيَد للضالل

لاا نتحدث عن نقطة مهمة، يجب الوعي 
ايَْطال لو الدامل  بها والفهم لها، لل أل الشَّ
الرئياي الحارصي لثاالل مان يثال من 
البرش وغواية من يغوى من البرش، وأنه لون 
يَْطال ولون وجوع إبِْليْاس ونشاطه الذي  الشَّ
يمارسه يف إضالل البرش أل البرش سيكونول 
كلهام مهتديان وصالحل وطيبل، املساألة 
ليسات كذلاك، اإلنَْساال خلال يف نفسايته 
وطبيدته وقدراته، مداركه ورغباته وشهواته 
عاىل الاحو الذي يكاول اياه القابلية للخري 
والقابلية للرش، الله ُسابَْحانَاُه َوتََداىَل قال يف 
كتاباه الكريم عن الافاس البرشية: )َونَْفٍس 
َوَما َساوَّاَلا*َاأَْلَهَمَها ُاُجوَرَلا َوتَْقَواَلا*َقْد 
ااَلا(،  أَْاَلاَح َماْن َزكَّاَلا*َوَقاْد َخاَب َمْن َعسَّ
يقاول عان اإلنَْساال )َوَلَديْاَااُه الاَّْجَديِْن(، 
اإلنَْسال لديه بافسه قابلية وميول وإمكانية 
أل يتجاه يف طريال الحال والخاري والازكاء 
والصالح والتقوى والرشد والهداية إىل آخره، 
طريل الحال وما يتبده عىل مساتوى القيم 

واألَْخااَلق إىل آخاره، أَْو طريل الارش، طريل 
الساوء، طريال الدصياال، طريال الفجور، 
اإلنَْساال لديه القابلية لهذا، نفسايته لديها 
القابلياة لالتجالال، إما اتجااه الخري وإما 
اتجااه الرش، إما اتجاه التقوى وانساتقامة 
والزكاء والطهاارة أَْو اتجاه الفجور والدنس 
والدصياال ومسااوئ األَْخااَلق، وقاد يتجه 
اإلنَْسال، يداي حتى لو لم يكن ثمة إبِْليْاس، 
ولاو لم يكن ثمة شاياطل، البدُض قد يتجه 
يف طريل الارش وطريل الفجور ويميل إليها، 
ويسري ايها، ولكن لااك أَيْثاً عامل يساعد 
ايَْطال عامل يسااعد عىل  عىل ذلك، يداي الشَّ
املزيد مان اننزنقاة نحو طريال الرش نحو 
طريل الفجور نحو التوغال ايها، ويف نهاية 
يَْطال وأنه  املطاف يدترب الوعُي بمساألة الشَّ
عدو مبل ويسدى إىل جرك إىل طريل الفجور 
والدصيال ولو الرش والثالل، يدترب الوعي 
بهاذا عاماالً إيَْجاابيّاً ومهمااً، يف الاهاية ما 
يَْطال أنه تمثل كارثة  تدترب مسألة وجوع الشَّ
عىل اإلنَْسال وأل الله ُسابَْحانَاُه َوتََداىَل ظلم 
لذا اإلنَْساال والدياذ بالله، ن، وساّلط عليه 
ايَْطال يثلاه ويغويه، مساكل ابن آَع   الشَّ
الاذي تُارك لتساليط الشاياطل وإضاللهم 
وإغوائهم، وإن كال سيكول صالحاً ومؤمااً 
ومن ألال الجاة، ولم يكان ليصل إىل جهام، 
ايَْطال يف الاهاية تحول إىل رمز وكبري  ن، الشَّ
أللل الثالل أللل الباطل أللل الفجور، رمز 
لهم، جهة مدياة يأوي إليها يتجه إليها لذه 
الفئة من الاااس الذين اتجهوا جهة الفجور 
والدصيال، وُجدل لها إمكانية التأثري بشكل 
كبري عليهم، ارمزيته للرش، رمزيته للفجور، 
رمزيته للطغيال، رمزيته للدنس واملسااوئ 
مان موقده كددو لإلنَْساال وعاىل خصومة 
ماع اإلنَْساال تدتارب لاذه املساألة عاماال 
مسااعدا لإلنَْساال عىل انساتقامة إل وعى 
بها، ما عامت تلاك الطريل طريل اننحراف، 
طريال الفجور، طريل الدصيال، ما عا  عىل 
رأساها عادوك وخصمك اللادوع الذي يثمر 
لك الرش، والذي يريد بك الرش، والذي يسادى 
إىل إلاالكك، ماا عا  عىل رأساها عادوك لذا 
يسااعدك عىل انساتقامة، عامل يسااعدك 
عاىل انجتاااب لهاا، اإلنَْساال بفطرته، لو 
عادماا يحمال الداداء لطرف آخار ويصبح 
بياه وبل طرف آخر عداوة حقيقة ومشكلة 
حقيقية، لو اطريا يجتاب ذلك الددو، يبتدد 
عن ضاالل ذلك الددو، يحصال ما بياه وبل 
ذلاك الددو تماياز وتباين، تبايان يف التوجه، 
تبايان يف املوقاف، مقاطدة إىل آخاره، ولذلك 
يَْطال  ما إل يحمل اإلنَْسال الوعي بدداوة الشَّ
ويحمال الداداوة يف املقابال إن ويكاول ذلك 
عامالً مسااعداً لاه عىل زكائاه عىل صالحه 
عىل لدايته، عىل اجتااب تلك الطريل، طريل 
الفجاور طريال الدصياال، طريال الدنيس 
طريل املسااوئ، طريل الرشور بدامل مهم 
ايَْطال والدداء  لو الدداوة ما بياها وبل الشَّ
للشيطال، لذلك كانت مسألة ااتخذوه عدوا، 
مساألة مهماة مساألة إيَْجاابياة، مساألة 
مفيادة مساألة مسااعدة عىل انساتقامة، 
ولذلاك كال الاذي ياقصاا كبارش لو الوعي 
ايَْطال لاا،  الاالز  الكايف بمساألة عاداء الشَّ
انساتحثار لهاذه املساألة يف الذلاياة، يف 
املقاماات التي تحتااج إىل اساتحثار لهذه 
املساألة يف الذلاية، ن نغفل عاها يف املواقف 
التي يجب أل نتذكرلا، املواقف التي يسادى 
يَْطال إىل إغوائاا وإىل إضاللاا وإىل جرنا إىل  الشَّ
الدصيال، ن، انستحثار يف أوقات كثرية ويف 
تلك اللحظات الحساساة بالاذات، اللحظات 
التي تكول ايها عرضاة لإلغواء وللوقوع يف 
الدصيال، إما عىل املستوى الشخيص أَْو عىل 
مستوى املوقف أَْو عاد حالة الغثب، أَْو عاد 
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ْيَطان هــــو الصدُّ والتخذيُل والتثبيُط لنا عن ُكّل عمل صالح يكسبنا رضا اهلل  أهمُّ ما يركِّزُ عليه الشَّ
الشيطاُن يستفيُد من رغبتك ومن ان���������حرافك ومن قابليتك ومن تفاعلك فعندما تميُل نحوه يدفعك ويشّجُعك َأْكَث�ر
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حالة اإلغراء املاعي، أَْو عاد إغراء الشهوة، ُكّل 
اللحظاات والحانت التي تكاول ايها عرضة 

يَْطال. لإلغواء من الشَّ

ْيَطان طبيعة الصراع ما بني البشر وبني الشَّ
نأتاي لاتحادث عاىل ضاوء لاذا الااص 
الُقاْرآناي: )قاال ابما أغويتااي(، يداي بما 
أنه سالك طريال الغواياة وساقط يف طريل 
الغواية ولذه كارثة ومشكلة كبرية وخسارة 
رليبة، وليس لو أل الله لو الذي أغواه، الله 
خذله طرعه من سااحة الرحماة، اهو توعد 
مقساما )ألقدادل لهام رصاطك املساتقيم( 
لاذا أونً، لاا تحدعت طبيداة الحرب ما بل 
ايَْطال وحقيقاة وطبيداة  البارش وبال الشَّ
ايَْطال، لذه  الارصاع ما بل البارش وبل الشَّ
حرباه مدااا، ولاذه طريقته يف انساتهداف 
لاا، )ألقدادل لهم رصاطك املساتقيم(، أقدد 
لصدلام، عملياة الصاد لاا عان رصاط الله 
املساتقيم، يف ُكّل ما ايها مان أَْعَماال، ُكّل ما 
ايها مان مواقف، ُكّل ما ايها مان التزامات 
أَْخاَلقية، الرصاط املساتقيم لو ماهج حياة، 
ماهاج حيااة، ايه ماا ندمل وايه ماا نرتك، 
يدااي التزاماات عملياة، أل ندمل َشايئاً أل 
نرتك َشايئاً آخر، ايه التزاماات أَْخاَلقية، ايه 
مواقف، ايه تثحياة، ايه ُكّل ما رشعه الله 
لااا وأمرناا به، لاذا لو عبارة عان الرصاط 
املساتقيم، أشابه بطريل نمايش ايها، يداي 
ماهاج حياة؛ أِلَلَّ الحياَة لذه حركة، مسارية 
نتَحاّرك ايها، مسرية نتجه ايها ايما ندمل، 
ايماا نثحي ايماا نقفه مان مواقف، ايما 
نلتزماه مان التزاماات، امان ألم ماا يركز 
ايَْطال لاو الصد لااا والتخذيل لاا  علياه الشَّ
والتثبياط لاا عن ُكّل عمال صالح مهم، وعن 
ُكّل خطاوة عملياة مهمة نكساب رضاا الله 
وايها الخري ألنفسااا، الصاد يقدد قدامك يف 
الطريل، يحاول أل يرعك أل يَُخذلك، أل يثبطك 
أل يداداك نحو التقاعس نحو التخاذل، نحو 
الفتاور، أل يفقادك الدز ، انلتماا  التوجه 
ن بَاْلِ أَيِْديِهاْم َوِمْن  التماا ، )ثُامَّ آَلِتيَاَُّهم مِّ
َخْلِفِهْم َوَعاْن أَيَْماِنِهْم َوَعن َشاَماِئِلِهْم(، لو 
لااا يتحدث عان ُكّل األسااليب والوساائل؛ 
بهادف التأثري عليااا واإلغواء لااا، ملاذا؟ لو 
يدرف أل طبيدة الافس البرشية تتفاوت من 
إنَْسال إىل آخر يف امليول والرغبات والتوجهات 
وانلتماماات بمساتويات متفاوتاة، الااس 
البرش بطبيدتهم، لذا اإلنَْسال قد تكول عاده 
توجهاات مدياة، الرتكيز عىل أشاياء مدياة، 
التماماات مديااة، مثالً البداض من الااس 
طموح، يحارص ويرغب أل يكول له اعتبار، 
عور مداوي، ألميّة وجالة شاهرة، سامدة، 
لاو سيشاتغل عليه يف لاذه املياول، يف لذه 
الرغبات، يف لذا التوجه، سايدخل له من لذا 
املدخال وسايداده؛ أِلَلَّ يتجه يف لاذا اتجالا 
سالبيا ويدتمد عىل وسائل سلبية وترصاات 
ايها مدصياة لله ُسابَْحانَاُه َوتََداىَل، البدض 
ن، توجهاتاه وطموحاه ورغباتاه عاىل نحو 
زائد ماعيا، طماع، يريد املال، يريد أل يكساب 
ثاروة كبارية، اتجالاه يف الحيااة نحاو لذا 
الجاناب الرئياي وأَْكثَار مان أي التمامات 
أُْخااَرى ورغبات أُْخااَرى، ويتفوق عىل كثري 
من الااس يف لذا انتجاه، سيدخل له من لذا 
املدخال، البدض ن مثال، أَْكثَاار ميوله، أَْكثَار 
رغباته نحو جوانب أَْخاَلقية مثال، يرغب مثال 
يف املتداة الجاساية الرغباة الجاساية امليول 
الجااي، وتركيازه عىل نحاو أَْكثَاار يف لذا 
الجاناب، يركاز عليه يف لذه املساألة، ولكذا 
ُكّل إنَْسال مثالً إنَْسال مدل مثالً عاده غثب 
عاده انفدال عاده شادة يحااول أل يدخل له 
من لذا املدخل، ولكذا يدخل لكل إنَْساال من 
املدخل الذي يااسبه حتى أحيانًا من الدااوين 

الدياية، البدض مثاًل قد يكول له توجه عياي 
واعتبارات عياياة ايغويه من لذا الجانب، ن 
يتجه إليه يف مساألة ليس له إليها أي التفات 
ولان يتفاعال مدهاا أي تفاعال وسايجدله 
ياااس مثاالً يف املقاماات الدياياة وانعتبار 
الدياي واملقاا  الدياي، يحرص عىل أل يكول 
له سامدة عياياة وأل يكاول مشاهوراً عىل 
أناه إما عالم عياي عظيام أَْو عابد من الدباع 
املشاهورين وذوي السامدة الراقية والدالية 
ويداداه إىل الريااء بدباعته أَْو الريااء بدلمه 
الدياي أَْو الرياء يف مقامه الدياي أَْو يداده إىل 
السادي للشاهرة حتى تكول الشهرة مبتغى 
له وبداوال عياي اهو يدخل لكل إنَْساال من 
الجاناب الذي يميل إلياه، يتفاعل مده يرغب 
ايه يتجه نحوه ويحاول أل يافذ إليه بشاكٍل 
يداداه ايه إىل ما لو مدصية لله ُسابَْحانَاُه 
َوتََداىَل، إىل ما لو خروج عن خط انساتقامة 
عن التوجيهات والتدليمات اإللهية إىل ما لو 
خاروٌج أَيْثاً عان انلتزامات والحادوع التي 
حدلا الله ُسابَْحانَاُه َوتََداىَل لإلنَْساال، ولو 
عادماا يقول )ِمْن بَاْلِ أَيِْديِهْم َوِماْن َخْلِفِهْم 
َوَعْن أَيَْماِنِهْم َوَعْن َشاَماِئِلِهْم( إذا أتى لك من 
جاناب لم تتفاعل مده سايبحث عان جانٍب 
يَْطال  آخر قد تتفاعل مده، ولن يساتفيد الشَّ
يف ذلاك ان من خاالل لوى نفساك أنت ميلك 
أنت، اننحراف من جانباك أنت لن يجربك لن 
يغصبك غصبًا عاك ولن يقرسك قرساً ويأخذ 
بيدك رغًما عاك يف انتجاه الخطأ يف أي مجال 
من املجانت، مجاانت عياية مجانت عنيوية 
مجانت أَْخاَلقية مجاانت تتدلل بانلتزامات 

األَْخاَلقية إىل أي جانب من الجوانب.

الشيطاُن فقط يستفيُد من رغبتك 
َوانحرافك

لو يساتفيد اقط واقط مان رغبتك أنت 
مان انحرااك أنات، قابليتك أنت مان تفاعلك 
أنات وانزنقتك أنات عادما تميال أنت نحوه، 
ايداداك أَْكثَار ويشاجدك عاىل ذلاك أَْكثَار، 
ولذه مسألة مهمة )إِنَُّه َليَْس َلُه ُسْلَطاٌل َعىَل 
الَِّذيَن آَماُوا َوَعىَل َربِِّهْم يَتََوكَّلُوَل إِنََّما ُسْلَطانُُه 
ُكوَل(  َعاىَل الَِّذيَن يَتََولَّْونَُه َوالَِّذياَن ُلم ِبِه ُمرْشِ
لاو ما يمتلك سالطًة عليك أنات ايأخذ بيدك 
رغًما عاك ويساوقك ساوًقا، اننحاراف يف أي 
مجاال من مجانت اننحاراف ن، لو يأتي لك 
اقط من حيث ترغاب أنت اإذا ملَت ازعاع بك 
كيااًل إذا انحرات ازعاع بك انحراًاا، وسااأتي 

للحديث عن لذه املسألة.

عمليُة اإلغواء األوىل
عىل الدمو  بدأ مدركته أول مدركة خاضها 
مع أبياا آَع  وأول ماازلة وأول عملية لإلغواء 
والهجو  عىل لذا اإلنَْساال بدأت مع أبياا آَع  
عليه الساال ، الُقاْرآل حكى لااا ذلك الله جل 
شأنه بدد أل خلل أبانا آَع  عليه السال  وخلل 
زوجته حواء أساكاهما جاة، جاًة لالستقرار 
ايها وابتداء الحياة ايها تتوار ايها املتطلبات 
األساساية للحياة والرورياة للحياة، طبداً 
ليسات جاة املأوى جاة اآلخرة ن، جاة املأوى 
التاي عرضهاا الساماوات واألرض والتي من 
عخلهاا لن يخرج ماهاا أبداً، ن؛ أِلَلَّ اإلنَْساال 
من األسااس ُخلال ليكول خليفاًة يف األرض، 
البدض مان املثقفل والبدض مان الخطباء، 
والبدض من املتدلمل يقد  املسألة وكأل الله 
ُسابَْحانَاُه َوتََداىَل أسكن أبانا آَع  عليه السال  
جااة املأوى جااة اآلخرة الجااة التي لي عار 
املتقل عار الجازاء، عار الجزاء، جزاء املؤمال 
الذين آماوا وعملوا الصالحات واستقاموا عىل 
نهاج الله وطريل الله وطاعة الله ُسابَْحانَاُه 
َوتََداىَل، وبسبب مشكلة إبِْليْاس وما عمله مع 
آَع  أُخرج أبونا آَع  من الجاة وابتلياا باألرض 

لاذه والدنيا والحياة يف الدنيا كإجراء عقابي، 
ن، انساتخالف آلع  وباياه عاىل األرض ليس 
إجاراًء عقابيًا عىل الدكس لذا لاو التكريُم، 
لاذه مساألة حكى اللاه كياف أل املالئكة يف 
البداياة كاناوا يرغباول لام أل يكوناوا من 
يُساتخلف عىل لذه األرض املالئكاة قالوا لله 
ُسبَْحانَاُه َوتََداىَل )أَتَْجَدُل ِايَها َمن يُْفِسُد ِايَها 
َماَء َونَْحُن نَُسبُِّح ِبَحْمِدَك َونَُقدُِّس  َويَْساِفُك الدِّ
َلَك(، ملاذا ن تستخلفاا نحن عىل األرض وليس 
البارش؟، اإلنَْساال ابتاداًء خلقه اللاه ليكول 
خليفاًة لاه يف أرضاه )إِنِّاي َجاِعاٌل يِف اأْلَْرِض 
َخِليَفًة( لياس إجراًء عقابيًا والله ُسابَْحانَاُه 
َوتََداىَل أعد األرض لربماا لي أعجب الكواكب 
يف لاذا الكول يف لذا الدالم عالم الدنيا، الدالم 
األول قبال عالم اآلخرة، وليألا تهيئًة عجيبًة 
لإلنَْساال وأوعع ايهاا من عجياب ندمه ومن 
الخاريات الوااارة جداً، ماا أندم باه عىل لذا 
اإلنَْسال وكر  به لذا اإلنَْسال وأتاح من خالل 
ذلك لإلنَْسال عوًرا متميًزا يف لذا الدالم ويف لذا 
الكول، اكال لذا اإلنَْساال لو الدارص األبرز 
يف طبيدة عوره كخليفة لله ُسابَْحانَاُه َوتََداىَل 

يف أرضه ويف لذا الدالم.

رحمُة اهلل ببني آدم
ُر  أسكن آَع  الجاة جاًة يساتقر ايها تتواَّ
ايهاا متطلبااِت الحياة حتاى ن يحتاَج إىل أل 
يكابد مشااق لذه الحياة ومساؤولياتها ماذ 
اللحظة األوىل، يداي نفخ ايه الروح ويشاغله 
مان أول لحظاة، ياللاه يلهم اللاه يرسح يكد 
ويازرع ويتدب ويشاتغل ويدمل عاىل تواري 
متطلباات حياتاه، ن، الله رحيام أراع آلع  أل 
يساتقرَّ أونً وأل يرتاَح حتاى تحصَل له ذرية 
تدياُاه وأونع وباول يشاتغلول مداه يف لذه 
الحيااة يدملاول مداه يف لذه الحيااة ولكن، 
أساكاه الله وزوجه حواء عليها السال  الجاة 
)َويَا آَعُ  اْساُكْن أَنَت َوَزْوُجاَك اْلَجاََّة َاُكاَل ِمْن 
اَجَرَة َاتَُكونَا  ِذِه الشَّ َحيُْث ِشائْتَُما َوَن تَْقَربَا َلٰ
ِماَن الظَّاِلِماَل(، قال أَيْثاً آلع  عليه الساال  
)َوإِذْ ُقْلاَاا ِلْلَماَلِئَكاِة اْساُجُدوا آِلَعَ  َاَساَجُدوا 
ذَا َعُدوٌّ لََّك  إِنَّ إِبِْلياَس أَبَٰى * َاُقْلاَا يَاا آَعُ  إِلَّ َلٰ
َوِلَزْوِجَك َااَل يُْخِرَجاَُّكَما ِمَن اْلَجاَِّة َاتَْشَقٰى * 
إِلَّ َلَك أَنَّ تَُجوَع ِايَها َوَن تَْدَرٰى * َوأَنََّك َن تَْظَمأُ 

ِايَها َوَن تَْثَحٰى(.
أخرب اللاه آَع  عليه الساال  وأخرب زوجته 
ايَْطال عادٌو لهما  حاواء مداه كذلاك أل الشَّ
وسايدمل عاىل إخراجهماا مان تلاك الجااة 
التاي لي ُمساتَقر مريٌح للحيااة تتوار ايها 
متطلباات الحيااة )إِلَّ َلَك أَنَّ تَُجاوَع ِايَها َوَن 
تَْداَرٰى(، ُكّل ما تحتاجه من طدامك متوار يف 
لاذه الجاة مختلف أناواع الطدا  اال تحتاج 
إىل أل تداني ون تكد لتحصل عىل طدامك )إِلَّ 
َلاَك أَنَّ تَُجوَع ِايَها َوَن تَْداَرٰى( ما تحتاج إليه 
من املالبس متوار مالباس جالزة ما تحتاج 
تداني وتتداب إىل أل توار لافساك ولزوجتك 
املالبس )َوأَنََّك َن تَْظَمأُ ِايَها َوَن تَْثَحٰى(، اكل 
ما تحتاج إليه من الرشاب واملياه متوار أيًثا، 
ون تثحى ن تتدب بل حرارة الشمس وتحت 
أشادة الشامس وأنت تكاد وتدمل وتشاتغل 
لتوااري احتياجاتك األساساية لحياتك، ن من 

طدا  ون من مالبس ون من رشاب.

حقيقُة الجنة التي ُأخِرَج من آدم
وجاَّاٌة تتوار ايهاا احتياجاتهما من لذه 
اللاواز  للحياة مان طداا  ورشاب ومالبس 
بشكٍل واساع، يداي لو ليس شايئاً محدوعاً 
)َوُكالَ ِماَْها َرَغًدا( قال الله رغداً يداي واساداً 
ولايئااً ومتواراً براالية وراحة، ولكن لااك 
شاجرة واحادة يف تلك الجاة بال ُكّل ما ايها 
من أشاجار بال ُكّل ما ايها مان احتياجات 
متوارة وواسادة، وليسات شايئاً يسارياً أَْو 

محدوعاً.. شاجرة واحدة مادا ماها ون تقربا 
لذه الشجرة, شجرة واحدة اختلف املفرسول 
عان مالياة لاذه الشاجرة وحقيقاة لاذه 
الشاجرة ليس لذا لو املهم... الشاجرة لذه 
قاال اللاه )ون تقربا لذه الشاجرة( وحدعلا 
لهماا باإلشاارة والتوضياح لذه الشاجرة.. 
اتكوناا مان الظاملال.. تظلماال أنفساكما 
وتجاياال عاىل أنفساكما باملدصية للاه أونً 
ايَْطال أتى  وباإلخاراج من الجااة ثانياً.. الشَّ
بدد أل طرع من الساماء ذلاب إىل لذه الجاة 
إىل آَع  عليه السال  وذلك ليبدأ عمله الددواني 
ضد اإلنَْساال وانستهداف لهذا اإلنَْسال.. اما 
يَْطال.. الشغل  الذي عمل؟ اوساوس إليه الشَّ
ايَْطال والوسايلة التي  الاذي يدتمد عليه الشَّ
يدمال عليها إىل إغوائاا لي ماذا؟ الوسوساة 
يوساوس لاا يحاول أل يزَرَع يف نفوسااا ويف 
روعااا ويف تفكريناا مفاليام مغلوطة نظرة 
مغلوطاة تصور مغلاوط عن األماور.. يزين 
لااا من خالله ويرغب لاا مان خالله ويرغباا 
من خالله لفدل أشاياَء مدياٍة بااًء عىل أولا  
ليسات صحيحة.. نحظوا يف وسوسته إىل آَع  
ما الاذي ركز عليه.. قال ياا آَعُ  لل أعلك عىل 
شاجرة الخلد وملٍك ن يبىل.. قاد  صورة عن 
لذه الشاجرة ليسات صحيحة نهائيًا صورة 
غاري واقدية ولمية خيالية أل لذه الشاجرة 
التاي نهيتماا عاهاا شاجرة لهاا رس عجيب 
لي شاجرة الخلاد إذا اكلتما ماهاا لن تموتا 
ساتبقيال عىل قيد الحيااة لألبد.. واإلنَْساال 
بطبيدتاه يافار من املاوت ويرغاب يف البقاء 
الدائام ن يرغاب يف املاوت يرياد أل يبقى عىل 
قيد الحياة لألبد ما يموت نهائياً.. ادخل لهما 
من لاذا املدخل الذي يشاكل رغباة لديهما.. 
ولاو الخلد )لل أعلك عىل شاجرة الخلد( رس 
الحياة األبدي شجرة إذا أكلتها ن تموت نهائياً 
وملك وأيثاً إذا أكلتما من لذه الشاجرة اهذا 
ضماال مللك أبادي ن يبىل ن يباىل ملك متجدع 
وملاك مساتمر.. اهاو يركاز يف وسوساته 
لإلنَْساال عاىل ما لاو مرغوب لدى اإلنَْساال 
ويصااع صاورة خيالياة لإلنَْساال وولمية 
ن حقيقاة لهاا.. ولذه املساألة مساألة كال 
بإماكال آَع  مان ُكّل انعتباارات أوًن باعتبار 
يَْطال عدو اال يصدقه ون يتفاعل مده  أل الشَّ
نهائيااً.. اثال باعتباار أل الله قد نهالما ويف 
مقاربتهما وأكلهما من لذه الشجرة مدصية 
لله ُسبَْحانَاُه َوتََداىَل.. ثم إل املدراة أل الحياة 
بيد الله وليس يف شاجرة تأكل ماها ون عصري 
ترشباه أَْو أكل تأكلاه اتبقى عاىل قيد الحياة 
لألباد ن.. عاىل الدماو  اساتمر يف محاونته 
لذه، اساتمر بشاكل مكثاف وتارعع عليهما 
كثرياً وسادى كثارياً لدرجاة أنه كماا أخربنا 
اللاه يف الُقااْرآل الكريم وقاسامهما أنه لهما 
ملان الااصحل يداي أقسام لهاا بالله وحلف 
عىل ذلك أنه ناصاح لهما أنه ناصح لهما وأل 
ما يقوله بشاأل لذه الشاجرة لاو نصيحة 
وحرص عىل مصلحتهما.. لذا أُْسلُاْوب خطري 
يدااي سااأتي إىل كياف سيساتخدمه أولياء 
ايَْطال من بقياة أَْعَداء البرشية أُْسالُاْوب  الشَّ
خداع أُْسالُاْوب خداع.. وكما يروى أنه بدد أل 
أقسام لهما بالله تأثرا َكثارياً وصّدقاه مع أل 
اللاه حّذرلما مااه، يدااي كال من املفرتض 
بتحذيار الله لهما ماه أن يقباال ماه أبداً وأل 
ن يصّدقاناه نهائياً وأن يلتفتا إليه نهائياً وأل 
ياظرا إليه كددو، وبالتايل لم يكن ناصحا لهما 
ولم يرع لهما الخري أبدا، وقاسامهما إني لكما 
ملن الااصحل، حلف إنها نصيحة وأقسم إنها 
نصيحاة وبحارص عليهما، ادنلماا بغرور 
يداي اساتدرجهما استدرجهما وأزلهما حتى 
ساقطا وأوقع بهما، غرور وخداع استخدمه 
وتورطا وأكال من الشاجرة الما ذاق الشجرة 
بادت لهماا ساوءاتهما عادما ذاق الشاجرة 

كانت ورطة كبرية ووقداا يف املدصية، خالفا 
الاهاي اإللهاي؛ أِلَلَّ اللاه نهالماا عان األكل 
ماها، وكانت الاتيجة أل أخرجا من تلك الجاة 
ونزعات عاهماا حتى مالبساهما لم يسامح 
لهماا حتى بالخروج باملالباس من تلك الجاة 
وطفقاا يخصفاال عليهما مان ورق الجاة، 
وناعالما ربهما ألم أنهكما عن تلكم الشجرة، 
ايَْطال لكماا عادو مبل  وأقال لكماا إل الشَّ
االله ُسابَْحانَاُه َوتََداىَل لم يكن من جانبه أي 
تقصاري، نهاى نهياً واضحاً عن تلك الشاجرة 
اكال واجبهما أل يلتزما بذلك وأل ن يتجاوزا 
يَْطال ونبههما  الاهَي اإللهي، حذرلما من الشَّ
عىل عداوته وأنه عدو مبل لن يسادى مدهما 
إن من ماطلل الدداوة كددو وايما ير بهما 
كذلك حذرلما أنه سيسدى إىل إخراجهما من 
الجاة؛ من خالل أل يدادها إىل ادل ما يسابب 
لهما ذلك اكانت حجاة الله تامة؛ طبدا أبونا 
آَع  عليه الساال  تاب الله عليه ولداه للتوبة 
واصطفااه وانتجباه ولداه وخارج من اإلثم 
كإثام؛ ومن الزلال كزلل ولكن لام يدد إىل تلك 
الجااة حتى توبته لن تُداده إىل تلك الجاة، لم 
تداع عاه ما ساتداع عاه مان متاعب ابتداء 
حتى يستقر وضده يف لذه األرض ولبط من 
إىل لاذه األرض ليتحمل أعباء لاذه الحياة يف 
ُكّل متطلباتهاا واحتياجاتهاا لاذه الحاعثاة 
باعتبارلاا أوَل حاعثاة وقدت ايهاا مخالفة 
من البرش، وكانت تمثل عرسا مهما حتى آلع  
ايما بدد بالتأكيد سايأخذ حذره بشاكل أكيد 
يَْطال ايما بدد لذه الحاعثة وسياتبه  من الشَّ
وأَْصبَاحات لذه الدملياة عملية تدريب آلع ؛ 
ياتبه من خاللها، يستيقظ من خاللها يخرج 
من حالة الغفلة والبسااطة تجااه لذا الددو 
ويأخذ حاذره من لذا الدادو ايما لو أخطر 
وايما لو أَْكثَار خطاورة، ولكن ايها عروس 
مهماة لاا كبرش؛ لباي آَع  ولهذا أتى الخطاب 
ايَْطال كما  لااا ياا بااي آَع  ن يفتااكماا الشَّ
أخارج أبويكما من الجاة؛؛ أِلَنَّه سيساتمر يف 
نفس األُْسالُاْوب ويف نفس الطريقة وعداوته 
لبااي آَع  عاداوة مساتمرة وعاداوة شاديدة 
وعداوة عىل أشاد ما يكول، ولو القائل أَيْثاً: 
)أرأيتك لاذا الذي كرمات عيل(؛ أِلَنَّاه حياما 
أماره اللاه بالساجوع آلع  كال لاذا تكريما؛ 
تكريماا آلع  وتكريما لإلنَْساال بشاكل عا  
لباي آع ، الله كرماا كباي آَع  وكإنَْسال عليه 
عادما أمره بالساجوع لاا ولو يريد أل يسائ 
إلياا، أل يدنسااا أل يساقط عاا لذه الكرامة 
ولاذه انعتبار مان خاالل أل يورطاا مده يف 
ذَا الَّاِذي َكرَّْمَت َعيَلَّ  املدصياة قال: )أََرأَيْتَاَك َلٰ
يَّتَُه  ْرتَِن إىَِلٰ يَاْوِ  اْلِقيَاَمِة أَلَْحتَِاَكانَّ ذُرِّ َلاِ�ْ أَخَّ
إِنَّ َقِليااًل(، يدااي آلخذنهم بالحااك آلخذنهم 
بلجامهم، ألجمهم وآخذلم يف الطريل الخطأ 
نحاو الطريل الخطأ، )َقاَل اذَْلاْب َاَمن تَِبَدَك 
ْوُاوًرا(،  ِماُْهاْم َااِإلَّ َجَهاَّاَم َجَزاُؤُكْم َجاَزاًء مَّ
نكتفاي بهذا املقدار مان الحديث يف محارضة 

اليو .
نساأُل اللاَه ُسابَْحانَاُه َوتََدااىَل أل يُجريَنا 
يَْطال الرجيم، وللحديث تتمة،  وإياكم من الشَّ
ُث إل شااء الله يف املحارضة القاعمة  سااتحدَّ
بتوايل الله وبإذل الله، نساأل الله ُسبَْحانَاُه 
َوتََداىَل أل يواَقاا وإياكم يف لذا الشهر املبارك 
لطاعته وملاا يُرضيه وأل يجريناا وإياكم من 
نزغاات الشاياطل ولمزات الشاياطل وأل 
ل مساؤولياتاا يف لذه  يدياَاا وإياكم عىل تحمُّ
الحيااة، يف ُكّل ما اياه مرضاة له ُسابَْحانَاُه 
َوتََدااىَل، أل يارُصَ شادبَاا املظلاو  وأل يرحم 
شهداءنا األَبَْرار، وأل يشفي جرحانا وأل يفك 

َعااء. أرسانا إنَُّه َسِميُْع الدُّ

ااَلُ  َعَلايُْكْم َوَرْحاَمُة اللِه َوبََرَكاتُه.. َوالسَّ

محاضرة السيد
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يَْطاِل الرَِّجيِْم أُُعاْوذُ ِباللِه ِمْن الشَّ
ِباْساااِم اللِه الرَّْحاَماِن الرَِّحايْاِم

الَحْمُد للاه َربِّ الداملل، وأَشاَهاُد أْل َن إلَه 
إنَّ اللاُه امَلِلاُك الحلُّ امُلبل، وأشاَهُد أل سايَدنا 

ااداً عبُده وَرُسااْولُه خاتُم الابيل. ُمَحمَّ
ااٍد  ااٍد وعىل آِل ُمَحمَّ الّلهم َصلِّ عاىل ُمَحمَّ
ااٍد، كما  ااٍد وعاىل آِل ُمَحمَّ وباِرْك عاىل ُمَحمَّ
َصلَّيَْت وباَرْكاَت عىل إبراليَم وعىل آِل إبراليَم 
إنك حمياٌد مجياٌد، وارَض اللَُّهام بِرَضاك عن 
أَْصَحاِبِه األخياِر املاتَجبل وعن ساائِر ِعبَاِعك 

الصالحل.
اااَلُ  َعَلايُْكْم  أَيَُّها اإلِْخاَوُة واألخواُت.. السَّ

َوَرْحاَمُة اللِه َوبََرَكاتُه.
حديثُاا مساتمرٌّ حول الددو األلّد للبرشية 
يَْطاُل الرجيُم، ندوذُ  بكلها ولإلنَْسال ولو الشَّ
بالله ماه، كاّا يف حديثاا باألمس وصلاا إىل ما 
ايَْطال يف بداية حربه عىل اإلنَْساال  عمله الشَّ
ويف بداياة ماازلتاه ومدركتاه مع اإلنَْساال، 
وطبيدة لاذا الارصاع وطبيدة لاذه الحرب 
ووسائلها وأساليبها يف مدركته األوىل مع أبياا 

آَع  عليه السال .
عداوتاه  يف  للشايطال  األساايسُّ  الهادُف 
لإلنَْسال ومدركته مع اإلنَْسال أل يُشقَي لذا 
اإلنَْسااَل أل يتسبََّب يف ضالل لذا اإلنَْسال ويف 
عذاب لذا اإلنَْساال وأل تكول عمليُة اننتقا  
من لذا اإلنَْساال لي من خاالل اإليقاع به إىل 
ما يسابُّب له ساخط الله وغثب الله وعذاب 
الله؛ باعتبار أنه ن يشء أشاد مان عذاب الله 
يَْطال يريد أل يوقَدك  ُسابَْحانَاُه َوتََداىَل، االشَّ
ايما يسابُِّب لك عاذاَب الله ُسابَْحانَاُه َوتََداىَل 
والشقاء األبدي يف الدنيا واآلخرة، لو يدَمُل من 
خالل أسااليبه وحربه التي يمكن أل تسامى 
ضمن مصطلحات لذا الزمن مصطلحات لذا 
الدرص بالحرب الااعمة وإل كانت امتداعاتها 
يف الحيااة وتصال إىل ُكّل املجاانت بما يف ذلك 

الحروب الدسكرية وغريلا.

خداُع إبليس آلدم
، عراااا باألمس كياف عمل مع  وعاىل ُكلٍّ
أبيااا آَع  عليه الساال  كياف كال أُْسالُاْوبه 
مدتماداً عىل الخاداع، وعىل الغارور ادنلما 
بغارور، وعاىل املخاععاة وحااول حتاى عىل 
أل يكَساَب ثقاة أبيااا آَع  من خالل قسامه 
لاه وألماا حاواء عليهماا الساال  عادما قال 
اللاه ُسابَْحانَاُه َوتََداىَل يحكي لااا كيف عمل 
)َوَقاَساَمُهَما إِنِّي َلُكَما َلِمَن الاَّاِصِحَل( أقسم 
لهماا وحلف لهما ليصدقااه وبالتايل يقدمال 
عىل األكل من الشاجرة، الاتيجة كانت نتيجة 
مؤسافة أخرجا من الجاة عخال يف أعباء لذه 
الحيااة ومداناة لاذه الحياة لكاهماا تواقا 
للتوباة وتادارك الخطيئاة وبالتاايل لام تمتد 
عملياة اإليقاع بهما للشاقاء األبدي والدخول 
والديااذ  َوتََدااىَل  ُسابَْحانَاُه  اللاه  يف غثاب 
باللاه، لذه نقطة أَيْثاً لهاا ما يلحل بها من 
بداض املساائل املهمة نتحدث عاها إل شااء 
اللاه حياما نصال إىل آخر الحدياث حول لذا 

املوضوع.

ْيَطاُن يرّكزُ على رغبات اإلْنَسان  الشَّ
وشهواته

األُْسلُاْوُب ذاتُه مع بقية البرشية مع بقية 
الااس أُْسالُاْوب التزيل، الخاداع، الدمل عىل 
اإليقاع باإلنَْساال من خالل اللدب عىل رغبات 
لاذا اإلنَْساال وآمال َلذا اإلنَْساال وشاهوات 
لذا اإلنَْساال، والتمامات لذا اإلنَْساال يركز 
يَْطال يف عمله عىل ذلك ولذا ما ساتحدث  الشَّ

عاه.

الله ُسابَْحانَاُه َوتََداىَل حكى لاا عن طبيدة 
ايَْطاني يف انساتهداف لإلنَْسال  الاشااط الشَّ
قاال اللاه جال شاأنه وقاال يدااي إبِْليْاس: 
ْفُروًضا(،  )َوَقاَل أَلَتَِّخذَلَّ ِمْن ِعبَااِعَك نَِصيبًا مَّ
ساأخذ ماهم حصة كبارية يل، اماذا يريد من 
لاذه الحصة ماذا يريد مان لذا الاصيب ماذا 
يريد من لذا التجمع البرشي الذي يسادى إىل 
اساتقطاعه )َوأَلُِضلَّاَُّهْم َوأَلَُماِّيَاَُّهْم َوآَلُمَرنَُّهْم 
ُلَّ َخْلَل  َاَليُبَتُِّكانَّ آذَاَل اأْلَنَْداِ  َوآَلُمَرنَُّهْم َاَليَُغريِّ
ن ُعوِل اللَِّه َاَقْد  يَْطاَل َوِليًّا مِّ اللَِّه َوَمن يَتَِّخِذ الشَّ
ِبياًا * يَِدُدُلْم َويَُماِّيِهْم ۗ َوَما  انًا مُّ َخرِسَ ُخرْسَ
ايَْطٰاُْل إِنَّ ُغُروًرا* أُوَلِٰئاَك َمأَْواُلْم  يَِدُدُلاُم ٱلشَّ
َجَهاَّاُم َوَن يَِجُدوَل َعاَْهاا َمِحيًصا( لو يقول 
وألضلاهام عملية التثليل يف ُكّل املجانت لي 
عملية رئيسية بالاسبة للشايطال وأُْسلُاْوب 
أساايس يدتمد عليه يف حرباه مداا كبرش ويف 
اساتهدااه لاا كبرش، التثليل عىل املساتوى 

الثقايف والفكري.

األفكاُر الضالة.. مدخُل الشيطان للتزيني
وكثاري مان األاكار وكثاري مان الثقااات 
الثالاة التاي تثال اإلنَْساال؛ أِلَلَّ اإلنَْساال 
يف واقداه الدمايل والسالوكي والحياتاي ويف 
مواقفاه ويف قراراتاه، يف توجهاتاه يف الحياة، 
لو ياطلل من خالل ثقااات وأاكار، اإلنَْسال 
لياس مخلوقاً آلياً يشاتغل بادول ُرؤية بدول 
ثقاااة بدول اكارة، قبل الدمال لااك اكرة، 
اإلنَْساال ياطلل يف واقع لذه الحياة من اكرة 
مديااة يف أي مجال من املجانت ويف أي اتجاه 
من انتجالاات، اكرة أونً يبااى عليها عمل 
أَْو موقاف أَْو ترصف أَْو سالوك ثانيااً، الذلك 
ايَْطال يأتي أونً إىل الفكرة التي ستاطلل  الشَّ
من خاللها يف الواقع الدميل، ولذلك أُْسالُاْوبه 
يف التزيال يداي أنه يسادى إىل أل يوجد لديك 
تصاوراً مديااً واكارًة مدياة تجااه أي عمل 
مدال، حتى يحباب إليك ذلاك الدمل ويرغبك 
ايَْطانية  يف ذلاك الدمال وألل ُكّل األَْعَماال الشَّ
ُكّل األَْعَمااال السايئة يف لاذه الحيااة لاي 
يف حقيقتهاا مطبوعاُة بساوئها، يدااي ُكّل 
األَْعَماال التي نهانا الله ُسبَْحانَاُه َوتََداىَل عاها 
وكل الترّصااات التاي حذرنا الله ُسابَْحانَاُه 
َوتََدااىَل ماها وكل املحّرماات يف لذه الحياة يف 
واقدها الحقيقي لي سايئة مطبوعٌة بطابع 
السوء لي قبيحة لي شايدة، ن تستحساها 
الفطارة التاي اطرناا اللاه عليهاا؛ أِلَلَّ اللاه 
ُسابَْحانَاُه َوتََدااىَل ايما أمرنا باه وايما أحّل 
لااا وايما أذل لاا وايما رّخص لاا وايما أباح 
لااا، ُكّل لذا يف إطار الطيبات من ُكّل األشاياء 
الطيبات من األَْعَماال الطيبات مما أحله الله 
لاا ُسابَْحانَاُه َوتََداىَل، األشياء الطيبة األشياء 
الحسااة األشاياء الخارّية األشاياء املفيادة 
األشياء الصالحة، االطيب والصالح والحسن 
والخاري لو كله يف لذا اإلطاار يف إطار ما أمر 
اللاه به وايماا أحله وايماا أباحه، والساوء 
والخبياث والرش والقبيح والشاايع والفظيع 
لاو يف اإلطاار اآلخار األشاياء التاي نهاناا 
اللاه عاها، لاو نأتي مثاالً إىل عائارة التحريم 
والتحليل ما بل الحاالل والحرا ، الحالل لو 
الطيباات، الحارا  لاو الخبائث، لاو نأتي يف 
مساألة األَْعَمااال والترصاات والسالوكيات 
كذلك، األشاياء التاي أمرنا الله بها وأرشادنا 
إليهاا األَْعَماال الصالحاة، التي لها أثٌر صالح 
يف نفسايتك يف الحيااة مان حولاك، يف الواقع 
من حولك، واندكاسااتها صالحاة ونتائجها 
صالحاة وامتداعاتهاا صالحاة، ويف انتجااه 
اآلخر األشاياء التي حرمها الله علياا وحذرنا 
ماها األَْعَماال السايئة التي لها آثار سايئة يف 

الافاوس يف الوجادال يف الواقع مان حولك يف 
الااس من حولك ولكذا.

االبتعاُد عن األشياء الطيبة واألشياء 
الصالحة

ايَْطال عادما يسدى إىل أل يبددنا  اإذًا الشَّ
الصالحاة  واألشاياء  الطيباة  األشاياء  عان 
واألشاياء الحسااة الجميلاة يف لاذه الحياة، 
املفيادة يف لذه الحياة، الااادة يف لذه الحياة، 
الصالحة يف لاذه الحياة التي تافع اإلنَْساال 
وتفيد حياته وشاؤونه وتساتقر بها شاؤول 
حياته، ويحاول أل يذلب باا باتجاه األشاياء 
السيئة التي اندكاساتها سيئة علياا يف حياتاا 
ويف شاؤول حياتااا ويف اساتقرار حياتاا ويف 
نفساياتاا ويف واقداا كيف يدمل؟ لو يحاول 
أل يزيان أل يّزين القبياح أل يزين الخبيث أل 
يزيان اليَء يجدل من الايشء الذي لو يسء 
تافر ماه اطرتُك ويافر ماه وجدانك وتمقته 
نفُساك لو انطلقت عاىل اطرتها، أل يخدعك، 
ايقد  صورة حسااة وصاورة جميلة لليشء 
الايء الفظياع الاذي لاو يف واقداه اظيع 
شاايع، وتمقته الافس، تكرله الافس، تافر 
ماه الافس بفطرتهاا، ايدمل عمليات تزيل 
ويقاد  صاورة مختلفاة وصاورة مخاععاة 
وحيثياات لألماور، حيثياات ترغباك يف ذلاك 
اليشء، كيف عمل مع أبياا آَع  عليه الساال ، 
شاجرة ليس لها أي يشء من تلاك اآلثار التي 
حكاى عاهاا أَْو الحيثياات وانعتباارات التي 
قدمهاا، قاال لال أعلاك عاىل شاجرة الخلد، 
يداي قاد  اعتباارات أُْخااَرى غاري واقدية، 
ن حقيقاة لهاا، ليسات بشاجرة خلاد، لكن 
لو يادرك أل لاذا املوضوع موضاوع جذاب 
ألبياا آع ، لإلنَْساال بفطرتاه، موضوع مؤثر 
يَْطال  موضوع جذاب، سايتفاعل مده، االشَّ
عادماا يرياد اإليقااع باك إىل جريماة مدياة 
أَْو إىل تارصف مدال سيسادى إىل أل يجدال 
اعتباارات مقاداة لافساك، مزياة لافساك، 
محسااة لافساك، يدطيك مثالً مكاسَب لهذا 
الدمال، مكاساب مغرياة للافاس أَْو عوااع، 
يحرك يف نفسك اعتبارات مدياة، إما اعتبارات 
الشاخصية،  القيماة  اعتباارات  أَْو  الغثاب 
القيمة الشاخصية انعتبار الشاخيص، أَْو أي 
عاااع مدل يدطياك قااعة يف نهاياة املطاف 
للوصاول باك إىل الدخول الفدايل يف الترصف 
الاذي نهاك اللاه تداىل عااه، وعملية اإلضالل 
عملياة ثقااية عملية اكرياة، وعملية صاع 
قااعاات يف الافاوس وترصااات خاطئة عن 
األمور ولو يشاتغل عىل ذلاك حتى بالتثليل 
تحات الدااوين الدياية إذا لاز  األمر ما عاده 
مشاكلة، والياو  الكثاري مان البارش، جازء 
كثري مان قااعاتهم ومسااحات واسادة من 
تصوراتهام، وكمية لائلة مان أاكارلم ذات 
طاباع عياي وباسام الديان والتدين، ساواًء 
عااد اليهوع ساواًء عاد الاصارى، ساواًء عاد 
املسالمل، ساواًء عاد مختلف امللال والاحل، 
يصااع عادلام ثقااات، بال يشاتغل أَْحيَاناً 
الدياياة  والدااويان  الوساائل  خاالل  مان 
واألعوات الدياية، ايشاتغل مثاالً عاد األحبار 
والرلباال، الُقااْرآل الكريام يحذرنا ويحكي 
لااا أل الكثري، يدااي األغلبية السااحقة من 
األحباار والرلبال، األحباار والرلبال الدلماء 
ايَْطاني،  والدباع يشاتغلول وال الشاغل الشَّ
)َليَأُْكلُاوَل أَْماَواَل الاَّااِس ِباْلبَاِطاِل َويَُصدُّوَل 
َعْن َساِبيِل اللَِّه( يصدول عن سابيل الله ولو 
بصفاة َحرْب يدااي عالم، عالام عين، وبصفة 
رالاب، يدااي عاباد مان الدبااع، وزالد من 
الزلااع ذو صفة عياية ومقاا  عياي واعتبار 

عياي، ويشتغل باسم الدين، ويقد  ما يقدمه 
عان الديان وباسام الديان، ايلقاى القابلية 
الكبارية والتشابث القوي باه باعتبااره عياا 
تديان به الااس، وتتمساك به الاااس، تقربا، 
قرباة عياياة وباعتبار عيااي وباندااع عياي، 
ولاو يشاتغل تحات ُكّل الدااوين، سايدمل 
تحات الدااوال الديااي، وبالوساائل الدياية 
وبالدااوين الدياية وبدض املساائل التي لي 
شيطانية بكل ما تدايه الكلمة تصبح حسب 
ماا قدمات مان علماء الساوء ومان مثلل 
ومبطلال واجبااً عيايااً، عادماا تلحظ مثال 
ماا يدمله الدواعش اليو  سايذلب إىل امرأة، 
امرأة مساكياة مسااملة، موقف انساال  من 
املساملل، يحر  انساتهداف للمساملل، )َاِإِل 
اَلَم  اْعتََزلُوُكاْم َاَلْم يَُقاِتلُوُكْم َوأَْلَقْوا إَِليُْكُم السَّ
َاَما َجَداَل اللَُّه َلُكْم َعَليِْهْم َساِبياًل(، ما يجوز 
لك أل تساتهدف إنَْسانا مساملا، مالك عليه أي 
وجه حال، ما عاده ماا يساتدعي أل تؤخذه 
وأل تداقباه، يقتل لك امرأة، يقتل طفال، يافذ 
عملية انتحارية يف تجمع من الااس، قد يكول 
لذا التجمع يف ساوق، قد يكاول لذا التجمع 
يف مساجد، قد يكول لاذا التجمع البرشي يف 
مدرساة، قاد يكول لاذا التجماع البرشي يف 
مااسابة برشياة أَْو عياياة إنَْساانية، إىل غري 
ذلك، ايساتهدف لذا وذاك، وعااده أنه يدمل 
قربة عياية وأنه يثحي بروحه وحياته، لكذا 
يَْطاني، يشتغل بكل الدااوين، بكل  الشغل الشَّ
الوساائل، لكان يكول الشاغل يف أعناى تأمل 
وتحارر وتفهام ومدراة بحقيقة لاذا الدين 
بألاداف لاذا الدين، باملبااعئ الداماة للدين 
الحل، تكول املسألة واضحة مفثوحة؛ ألنها 
يف نهاية املطاف شاغل شايطاني، املساتفيد 
ماهاا يف واقع الحال يكول طراا واضحا، مثل 
ائيْل  ماا نلحظ الياو  كياف أل أَمرياكا وإرْسَ
عىل رأس وتقاع يف الهر  من موقاع ُكّل لذه 
التشاكيالت التاي تدمال ُكّل لاذا الدمال يف 
بلدانااا ولو أنهاا تدمل تحت عااويان عياية، 
الداعيش والقاعادي وكل الفصائل التفكريية 
ذات الطاباع التكفاريي الولاباي، يف نهاياة 
املطاف كلها تحت الدباءة السدوعية، الدباءة 
السادوعية تقاع يف نهاياة املطااف - ولو أل 
األَمريكاي ليس لاه عباءة – تحات الباطلول 

األَمريكي.

امتداداٌت َشْيَطانية يف الجانب الديني
املطااف  نهاياة  يف  املساألة   ، ُكلٍّ عاىل   
ايَْطانية تكاول واضحة، لكن  امتداعاتهاا الشَّ
البداض مان الاااس ن ياظار إىل األماور يف 
مآنتهاا ون يف امتداعاتهاا، ون مان ماابدها، 
يكتفي بقرص الاظر بالداوال، ياخدع البدض 
بدااوال، والبداض ياشاد ويخادع بأبساط 
الوساائل بأبسط األسااليب، أَْو ياجر بدوامل 
أَيْثااً أُْخااَرى ومرغباات أُْخااَرى، يجتماع 
علياه مرغبات ماعياة وعااوين عياياة أَْو إىل 
غري ذلك، ليس لذا احساب، الدااوال الدياي 
يَْطال، يشتغل بل ُكّل ائات  يشاتغل عليه الشَّ
البرشياة، اشاتغل يف الاصاارى اشاتغل لدى 
اليهوع، يشاتغل لدى املسلمل تحت الدااوين 
الدياياة والتثليل الديااي، التثليل املصبوغ 
بصبغاة عياية، املطباوع بطابع عيااي، الذي 

يحاول أل يتَحاّرك تحت الدااوين الدياية.

يَْطانية يف الداخل البرشي التشكيالُت الشَّ
وسااأتي إىل مزياد مان التفاصيال عادما 
ايَْطانية يف الداخال  نأتاي إىل التشاكيالت الشَّ
أل  يهمااا  البارشي،  الواقاع  ويف  البارشي، 
نلحاظ الااص الُقاْرآناي الذي يحكاي لاا أل 

يَْطال يقول: )وألضلاهم(، اهو سيشتغل  الشَّ
لإلضاالل، وبهادف اإلضاالل تحات الدااوين 
الدياياة، ويشاتغل تحات عااويان أُْخااَرى، 
عااويان قومياة، عااويان وطاياة، عااوين 
ذات ألميّاة عىل املساتوى الفرعي كشاخص 
كإنَْساال لاك آمالك الشاخصية، لاك ألدااك 
الشاخصية، لك طموحاتك الشاخصية، لديك 
رغباتاك الشاخصية، مان املساتوى الفرعي 
إىل املساتوى الجماعاي، إىل املساتوى الداا ، 
إىل الطاباع الجماعاي الاذي قد يكاول مهما 
بالاسابة مثال لفئة مدياة من البرش، شادب 
مدال، بلد مدال، ألل ماطقاة مديال، ائة 
مديااة، حزب مدال، مذلب مدل، يشاتغل 
الدااويان،  ُكّل  تحات  الدااويان،  ُكّل  تحات 
ولدااه التثليال، التثليل الذي يبادأ، ولذه 
قاعدة أساساية، يبدأ من الفكرة، من الاظرة 
من التصاور، من القااعة التي ساتاطلل من 

خاللها إىل الدمل، وألضلاهم.

التزييف وقلب صورة الحقيقة
ايَْطاني أُْسالُاْوب تثليل  ااألُْسالُاْوب الشَّ
لإلنَْساال، يدااي أل يقد  لك عاواناا خاطئا، 
ليس حقيقيا، رؤية خاطئة، ليسات حقيقية 
ليسات صائبة، تصاورا مغلوطا عان األمور، 
لياس تصوراً ساليماً، إماا يف الهادف والغاية 
أَْو يف حقيقاة  لاك لاااك،  والاتيجاة يقاد  
املساألة يقلب لك صاورة الحقيقاة، الصورة 
الحقيقية للموضوع، ايقد  لك الهدى ضالن 
والثاالل لدى، والحل باطاالً والباطل حقا، 
ايَاِطَل أَْوِليَااَء ِمان ُعوِل  )إِنَُّهاُم اتََّخاذُوا الشَّ
ْهتَُدوَل(، ويحسابول  اللَِّه َويَْحَسابُوَل أَنَُّهم مُّ
أنهام مهتادول »َوألَُماِّيَاَُّهاْم« ولذه املساألة 
مان ألم املساائل عاىل اإلطالق التي يشاتغل 
ايَْطال، األماني لي تلحظ الرغبات  عليها الشَّ
البرشية الرغبات اإلنَْساانية ما تهواه وتتمااه 
ايَْطال يشاتغل عىل  وترغب به كإنَْساال، الشَّ
لاذا الجانب شاغل مكثاف ويقد  لاك املزيد 
مان األماني، يداي يماياك بيشء لو رغبة لك 
ويمثل رغباة لك ولكاه لن يوصلاك إليه، إنما 
مثالً يساول لك مان خالل تارصف مدل أنه 
سيوصلك إىل تلك األماية وأنه سيحقل لك تلك 
الاتيجة وأنه سايوصلك إىل ذلك األمر املرغوب 
الاذي ترغباه نفُساك، لاا يفارتض أل يكول 
اإلنَْساال حذراً أماا  الرغباات واألمايات، إذا 
يَْطال من لذه الااحية احرص عىل أل  أتى الشَّ
تكول إنَْسااناً واقدياً ن تُستغوى، ن تُستغوى 
ون تتجاه وراء لاذه األماناي يف لاذه الحياة 
)َوألَُماِّيَاَُّهاْم( أُْسالُاْوبه يف األشاياء املرغوباة 
واألشاياء التي تمثال أماني لو أُْسالُاْوب له 
أبدااع متدادعة أبداع متدادعة ومتاوعة مثالً، 
سايقد  لك أماوراً مرغوبة مثل ماا عمله مع 
أبيااا آَع  عادما قال له عن تلك الشاجرة أنها 
شاجرة الخلاد ولي ليسات كذلاك ايقد  لك 
عن أشاياء كثرية أنها تلبي لاك رغبات مدياة 
ولي لان تلبي لك تلاك الرغباات، إَضاَااة إىل 
ذلاك سايحاول، أولو يحاول يف الدااعة إىل أل 
يبددك عن الجاناب الواقدي، عن انلتمامات 
الواقدياة عان الترصااات الواقدياة ويمادع 
ويسوف لك آمانً بديدة، مثالً من األماني التي 
ايَْطال أنك ايما بدد ساوف  يركاز عليهاا الشَّ
تتجه إىل الله سوف تستقيم، سوف تدمل عىل 
مراجدة حسااباتك وتغيري واقدك السالبي يف 
ترصااتك وأَْعَماالك السايئة وتتوب وتايب إىل 
الله ُسبَْحانَاُه َوتََداىَل، أَْو مثالً من األماني التي 
يحاول أل يغريك بها أنه مالااك مشكلة تجاه 
بداض الترصااات وبداض األَْعَمااال أنت ن 
زلت مسالماً تهتم ببدض األَْعَماال اإلسالمية 

ْيَطان لكم عدو( اجلزء الثالث: ال�صيد عبدامللك احل�ثي يف حما�صرِته الرتب�ية )اإن ال�صَّ
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وبداض الترصااات وأنت تصايل وأنت تدمل 
وأنات، واللاه غفور رحيام والله سايغفر لاا 
لذه األشياء، اال تتدامل بمسؤولية لتصحيح 

وضدك وتقويم ترصااتك وأَْعَماالك.

االعتماُد على األطماع املادية البحتة
آَذَاَل  َاَليُبَتُِّكانَّ  َوآَلَُمَرنَُّهاْم  )َوأَلَُماِّيَاَُّهاْم 
ُلَّ َخْلاَل اللَِّه( تدخل  اأْلَنَْدااِ  َوآَلَُمَرنَُّهْم َاَليَُغريِّ
يف ترصاات ايها تحليال وايها تحريم وايها 
حتاى يف التدامل ماع ما خلل الله ُسابَْحانَاُه 
اأْلَنَْدااِ (  آَذَاَل  )َاَليُبَتُِّكانَّ  يف  طبدااً  َوتََدااىَل 
لاذه الترصااات حصلت، حصلات مثالً لدى 
بداض الدرب لادى بدض الكفاار واملرشكل 
آناذاك يف الجاللياة قبال اإلساال  يف ساياق 
يحرماول  كاناوا  أنهام  والتحريام  التحليال 
األندا  ايقطداول آذال البدض ماها كدالمة 
عاىل تحريمها ولي حالل، امساألة الشاغل 
ايَْطاني يف الحالل والحرا  ايداع البدض  الشَّ
مثاالً إىل أل يحرماوا ماا أحل اللاه وأل يحلوا 
ما حار  الله، تصال إىل لذا املساتوى يحكي 
األُْسالُاْوب  الكريام يف ناص مهام  الُقااْرآل 
يف  ايَْطال  الشَّ علياه  يدتماد  الاذي  الرئياي 
إغواء اإلنَْسال واساتدراجه إىل املدايص يقول 
يساتخد   ايَْطال  الشَّ ويمايهام(  )يددلام 
أُْسالُاْوب الوعاوع، الوعاوع املغرياة الوعاوع 
الجذاباة الوعوع التي يركاز ايها عىل ما يمثل 
أمالً بالاسابة لهذا اإلنَْساال ورغبة بالاسابة 
لهذا اإلنَْساال ويلباي التماماات مدياة لدى 
لذا اإلنَْساال مثالً: عادك رغبة أل تحصل عىل 
وظيفاة أَْو أل تصال إىل ماصاب أَْو يكول لك 
اعتبار مدل أَْو قيمة مداوية مدياة سايقد  
لاك وعوعاً وأحالماً ورعياة حول لذا املوضوع 
ثم يجرك إىل وساائل إىل أسااليب إىل ترصاات 
إىل أَْعَمااال لتحقيل لذا الهادف، لي أَْعَماال 
ايهاا ظلم أَْو ايها مدصياة، ايها خروج عن 
الحاد األَْخاَلقي، عان القيم عان األَْخاَلق، عن 
التدليماات اإللهياة، ايهاا مدصياة لله بأي 
شاكل مان األشاكال، قد يأتاي إلياك ويددك 
بالغااى، بالثروة، بطول الياد، أل تحصل عىل 
أماوال، أل تحصال عىل ممتلاكات، من خالل 
ترصاات مدياة ايها مدايص ايها ظلم، ايها 
غش ايهاا خداع، ايها عخول يف املدايص التي 
تتدلل بالاشااط مثالً التجاري، أَْو سالوكيات 
عملياة مدياة، ولكاذا يأتي ليقد  لاك وعداً 
الافاي  انساتقرار  وانساتقرار،  بالراحاة 
والراحاة الافساية والتادام يف لاذه الحياة، 
والوصول إىل الساداعة يف لاذه الحياة، اتصل 
إىل موقع مدل من مواقع املساؤولية الدامة، 
أَْو من موقع املاصاب، ماصب مدل، يتحقل 
لك اياه انعتبار الشاخيص، تصبح شاخصا 
مهما، والثاروة املاعية، وتتحقال لك مطالبك 
ورغباتاك مان موقاع السالطة، مان موقع 
املاصاب، من موقاع األلميّة إىل آخاره، لربما 
الدااوال الرئيي واألماية الكبارية التي يركز 
ايَْطال مع اإلنَْساال لي الساداعة،  عليها الشَّ
لاي تلبياة الرغباات وانحتياجاات املاعياة 
واملداوياة، أل تحظاى باأللميّاة وأل تتواار 
لاك احتياجاتاك ورغباتاك ومتطلباتك يف لذه 
الحياة بدول مشقة، وبدول حدوع مدياة؛ أِلَلَّ 
اإلنَْساال رغباته تزعاع ومطالبه وآماله تتزايد 
يف لذه الحياة، وطبدا يتفاوت لذا من شخص 
إىل آخر، البدض آمالهام وطلباتهم ورغباتهم 
كبارية يف لاذه الحيااة، البداض متوساطة، 
ايَْطال  البدض يف الحد األعنى، لكاه يلدب، الشَّ
يلدب لدبته مع الجميع، ايماي الجميع،؛ أِلَنَّه 
من خالل لذه الطريقة، من خالل لذا املوقف 
تصال إىل رغبتك، تتحقال لك آمالاك، وأَْحيَاناً 
تدرض آمان تفصيلية، مثال البدض قد يكول 
لدياه آماال انتقامية، يرياد أل ياتقم من لذا 
الشاخص أَْو ياتقام من لاذا الطارف أَْو من 
تلاك الجهة املدياة ااريى يف موقف مدل، لو 
موقف باطل بال شاك أنه يلبي له لذه الرغبة، 

اقد ياثم إىل ذلك املوقف الباطل ولكذا.

االنشغاالُت الذهنية والنفسية والهواجس 
واملخاطر الوهمية

ااألماني والوعوع الولمية واملخاععة التي 
ايَْطال يف لدبته مع اإلنَْساال  يتدمد عليها الشَّ
وما أَْكثَار الذي ياجرول، عىل مساتوى اآلمال 
وعاىل  السياساية،  والرغباات  السياساية 
مساتوى اآلمال السياساية البحتة، واألطماع 
املاعية البحتة، وما أَْكثَار الذين ياجرول وراء 
يَْطاني واملخاععة  يَْطاني والولم الشَّ الوعد الشَّ
يَْطانية، عىل مساتوى اعتبارات مداوية،  الشَّ

اعتباارات مداوياة، ساواًء من خاالل املوقع 
املوقاع  أَْو  السايايس  املوقاع  أَْو  الديااي 
انْجتَماعي، أَْو أي موقع، أَْو املوقع الدسكري، 
يف أي موقع كال اإلنَْساال، يف الاهاية تتفاوت 
التوجهاات بحساب الطبائع والرغباات، أما 
يددلام  واحادة،  نهايتهاا  املساألة  نهاياة 
ايَْطال إن غروراً،  ويمايهام وماا يددلام الشَّ
ايَْطاني مع ُكّل البرش يف  الذي يجمع الوعد الشَّ
وآمالهام  وتوجهاتهام  مساتوياتهم  ُكّل 
ايَْطاني غرور،  وطموحاتهم، نهاية الوعد الشَّ
ن تصل إىل سداعة، ن تصل إىل راحة حقيقية، 
بل تصل يف نهاية املطاف إىل شاقاء، إىل تبدات 
كبارية، إىل أعباء كبرية، مثال البدض قد يكدح 
ويسدى ويدمل املستحيل من أجل أل يصل إىل 
موقع سيايس مدل، إىل السلطة مثال، سلطة 
يف أي مساتوى من مستويات السلطة، رئيسا 
وزيرا، محااظا، مديرا، رشطيا، أي موقع، أي 
مساتوى مان مساتويات السالطة، تتفاوت 
الطموحات والرغبات، ويتفاوت الواقع يداي 
الفديل الذي يصل إليه اإلنَْساال، والذي يمكن 
لإلنَْسال أل يصل إليه، قد يظلم، قد يرتيش، قد 
يقتال، قاد يكساب املاال الحارا ، قاد يفدل 
األشاياء الكثرية،؛ أِلَنَّه يرى يف أنه لو وصل إىل 
لذا املستوى، إىل لذا املاصب إىل لذه السلطة، 
لو وصل إىل ذلك ساريتاح ساريى يف نفساه يف 
واقاع ذو شاأل ذو أمر ذو سالطة ذو ألميّة 
تتواار لاه املتطلبات املاعياة ويف نفس الوقت 
مع انعتبار املداوي يصباح له أمر يصبح له 
سالطة يصبح له شاأل يصبح له قرار وصل 
وصل مثاالً أَْصبَااح رئيساا، أَْصبَااح ملكا، 
أَْصبَااح أماريا، أَْو أَْصبَاح وزيارا، أَْو أَْصبَاح 
مان  أي مساتوى  يف  أَْصبَااح  أَْو  محااظاا، 
املستويات التي طمع يف الوصول إليها البدض 
مثاالً قد يصلول إىل ذلك، لكاه لم يشادر يَوماً 
بالراحة.. بقي َعائماً يداني من مشاكل كثرية 
غارقاً يف لمو  كثرية بل تثاعفت لمومه يف 
الحياة وتثاعف إحساساه بالخطر، أَْصبَاح 
يحاس بخطورة كبارية أَْصبَااح متثايقا يف 
أَْكثَاار أوقاتاه، مهموماا يف أَْكثَاار أوقاتاه، 
أَْصبَاح يديش تبدات ألَْعَمااله وأَْصبَاح أما  
مثاال مخاطر كثارية وترصاات لي تشاكل 
خطاورة حتى عىل مساتوى التزاماه الدياي 
واإليَْمااناي، وأَْصبَاح يديش مشااكل كثرية 
ولماو  ن أول لهاا ون آخار، ايصباح ذلاك 
اإلنَْساال الداعي البسايط الاذي ن يحمل أية 
مساؤولية بهذا املساتوى مرتاحا أحسن ماه 
وأاثال ماه قريار الدل، ومرتااح البال، ون 
يحمال تلك الهمو  الكثارية واملخاطر الكبرية 
التي تمأل اكره، ونفساه، وشدوره، ووجدانه 
لياالً ونهااراً.. مثاال البدض قد يطماع إىل أل 
يحصل عاىل الثاروة املاعية أل يصباح تاجراً 
َكبرياً وذا ثروة لائلة جّداً ملاذا؟..؛ أِلَنَّه يرى أل 
ذلك سايحقل له السداعة الافساية، والرغبة 
والساداعة  الافاي  انطمئااال  الافساية، 
الافساية، بما تداياه الكلماة، ايكدح لجمع 
املال من حالل وحرا  ويرسق وياهب بدااوين 
وأسااليب كثرية ويغش ويدخال يف مدامالت 
محرمة كثري من املداماالت املحرمة ويميض 
جزًءا كبريًا من عمره سال طويلة من حياته، 
ورعحاً من الزمن ولو يشاتغل بهذه الطريقة 

وبتلك األسااليب الكثرية ويباذل جهوعا كبرية 
جّداً عىل املساتوى الافاي والذلاي والبدني، 
ويف الاهاية يصباح لديه ثروة لائلة، مليارات 
من املال ولكن يرى نفساه يدياش لما َكبرياً 
جداً، انشغانته الذلاية والافسية ولواجسه 
واملخاطر لديه املخاطار عىل لذه األموال عىل 
لاذه التجارة كياف ن تاهار، عااده قلل عىل 
لاذه الثاروة ن تاهاار ن يتحاول إىل اقاري ن 
يفلاس وعاده كذلاك تحديات كبارية،؛ أِلَنَّه يف 
لاذه الدنياا من يكارب أَْكثَار يف لاذه الدنيا يف 
مالها أَْو يف ثروتها أَْو يف سلطانها يصبح لمه 
أكرب، التحديات عليه أكرب، املخاطر عليه أكرب، 
الهماو  عليه أكارب، األمور املقلقة لاه أَْكثَار، 
ايصباح عائام الهم عائام اننشاغال الافي 
الذلااي الفكاري، وتكرب املخاطار عليه تكرب 
املخاطر بقدر ما كاربت ثروته بقدر ما كربت 
مخاطار  أماياة،  مخاطار  علياه،  املخاطار 
عساكرية، مخاطر سياساية، مخاطر ماعية 
تجارية، مدرض لإلااالس، ومدرض ملخاطر 
أماياة عىل نفساه وعاىل حياته عاىل ثروته، 
ايصباح قلقااً إىل حد كباري أَيْثاً انشاغانته 
تتكاثار حتى ما يصبح لاه أي وقت يرى ايه 
نفساه أل يمكان له أل يرتاح وأل يهادأ أَيْثاً 
متطلباتاه يف الحيااة تكرب يرياد ويريد ويريد 
ويحتااج ويحتااج متطلبات كثرية جاداً جّداً 
وغالياة الثمان ومرتفدة السادر، نوعية اال 
يدياش حالاة انطمئااال وانرتيااح الافي 
وارتيااح البال والتهاي بما يف يده مثل البدض 
من الااس البسطاء الذي يديش بقااعة ولديه 
إمكانيات بسايطة يف لذه الحياة والتمامات 
ماعياة متواضداة، يديش قرير الدال والبال 
ولااعئ الافاس وساديدا بما يتوار لاه، بما 
يتيارس له من متطلبات لاذه الحياة وله كاز 
عظيام لو كاز القااعة، ايكول ذلك قد عاش 
تبداات ما جماع تبداات الحرا  وماا أخطر 
تبداات الحارا  والكثري يقع ايهاا الكثري من 
الااس، الكثاري من أَْصَحاب املاال، الكثري من 
أَْصَحااب الجاه، الكثري من أَْصَحاب السالطة 
والدنياا، لذه القليل ماهم لاو الذي ركز عىل 
الحالل اقتاع بالحال حمل الهم الطيب، الاوايا 
الطيباة اآلماال الطيبة يداي كال لمه سارت 
الحاال وكال لماه أل يتمكن ليبساط يده يف 
الخريات يافل، يدطي، يقد  لافساه وآلخرته 
وملساتقبله عاد الله. قليل لام الذين عىل لذا 
ايَْطال لاو غرور لاو ولم  الاحاو وعاد الشَّ
يجدلاك َعائماً تلهث وراء ماا تريده وراء لذه 
السداعة، وراء لذه الرغبة، وراء لذه األغاية، 
تلهث وتكدح بشاكل مساتمر.. الياو  الكثري 
مثال مان ملوك لذه الدنيا من الساالطل من 
الزعمااء من القاعة ن لم يصل بدد إىل ما أمل، 
ن يزال يسدى ون يزال مثال بذل جهدا َكبرياً إىل 
أل يصال إىل ماصب مدل ثم لاو يبذل جهدا 
َكبارياً وجبارا ويحمال لمه يف الليال والاهار 
كيف يحاااظ عىل ما قد وصل إلياه، أَْو كيف 
يحقل لافساه املزياد، وصل إىل رتباة ويل ويل 
الدهاد كيف يصال إىل ويل الدهد كيف يصل إىل 
امللاك كياف يصال إذا وصال إىل امللاك.. كيف 
يحااظ عىل لذه السلطة، كيف يواجه الكثري 
مان التحدياات التاي تدرتضاه لااا ولااك، 
ايدمل ويدمال الكثري من الجرائم واملحرمات 

واملدايص والذنوب والكوارث، لكن لم يهائ لم 
يهاائ بماا قد وصال إلياه ولان يهاائ، ُكّل 
الوساائل املحرمة ن تصلاك إىل أل تهائ أبدا، 
بماا تصال إليه. قاد تصل إىل مساتوى مدل 
إمكانياات مديااة ماعياة، قد تصال إىل ثروة 
مديااة، قد تصل إىل ماصاب مدل، لكن عول 
أل تهائ، لذه سااة الله يف لاذه الحياة. من 
يدتمدول عىل وساائل محرماة ن يصلول إىل 
الحقيقياة. قاد ن يكاول مجارع  ألدااهام 
السالطة لن تكول أبادا لي بحاد ذاتها بغية 
لإلنَْساال أَْو لادف لإلنَْساال لكان ماا وراء 
السلطة، ُكّل الذين أراعوا الوصول إىل السلطة 
أراعوا من السلطة ما وراءلا وأراعوا من املال 
ماا وراءه أراعوا الراحة أراعوا الساداعة أراعوا 
أل يهااأوا بماا وصلوا إليه لكان كما ورع عن 
الاباي صلوات الله علياه وآله يف مداى حديث 
نباوي ن نذكاره بالاص ولكان ببدض الاص 
واملداى »ما حاول امرؤ َشيئاً بمدصية الله إن 
كال أبدد له مما رجا« أبدد أبدد بكثري يداي ن 
تهاائ أبداً بيشء تصل إليه من خالل وساائل 
محرمة ايها عصيال لله ُسابَْحانَاُه َوتََداىَل.. 
ايَْطال أُْسالُاْوبه التثليل لو يدتمد  اإذًا الشَّ
عاىل التثليل والتثليل لاو يف الفكرة لو يف 
التصاور لاو يف القااعة التي ساتتجه عملياً 
بااًء عليهاا أَْصبَاح عادك تصور مدل قااعة 
مديااة اكرة خاطئة عن أُْسالُاْوب مدل عن 
عمل مدال عن موقاع مدل أنه مان خالله 
سايتحقل لاك ما ترياد تحقيقه مما يشاكل 
ويمثال رغبة نفساية لك ماعياة أَْو مداوية.. 
التزيل أُْسالُاْوب أسايس بالاسابة للشيطال 
وبوسايلة اإلضالل واألماناي يدتمد عىل لذه 
الوساائل بشاكل كبري جدا. نصال إىل نقطة؛ 
أِلَنَّاه أَيْثااً ن يزال أماماا الكثاري من املحاور 
حاول لذا املوضوع الكباري ممكن أل نتحدث 
عاهاا يف محاارضات قاعمة لكان واحدة من 
الاقاط.. إبِْليْاس بدأ وحده بدأ مشواره وحده 
ومدركتاه األوىل خاضها ماع أبياا آَع  لوحده 
وبشاكل مبارش ايما بداد أَْصبَااح إلبِْليْاس 
ذرياة، جاوع، أعاوال، أتبااع، قبيال، أنصار، 
شاياطل كثر وأعاوال كثار من الِجااّن من 
عاملاه؛ أِلَنَّه من عالم الِجاّن من الِجاّن اهااك 
الكثاري من الشاياطل مان شاياطل الِجاّن 
يساميهم الُقاْرآل الكريم ويقاول الله عاهم 
شاياطل الِجاّن من الجان، ولربما لم أعداع 
لائلة جّداً ويارش يف األرض ارقا كثرية. يداي 
اليو  إبِْليْاس ما عاع عاده شغل يرسح وحده 
يالحال باي آَع  أمامك أَْكثَار من ساتة مليار 
يذلاب من عاد لاذا إىل عاد لذا ويسااار إىل 
السدوعية إىل مدري أين.. ربما مهمات خاصة 
أَْو نوعية مع بدض الشخصيات يبارش بدض 
األعوار، إبِْليْااس يدااي يقو  بزياارة مثال إىل 
ملك من امللوك أَْو أمري من األمراء ويؤكد عليه 
أَْو  مديااة  عواااع  أَْو  مديااة  توجيهاات  يف 
موضوع كبري ومهم يداي املواضيع التي يرى 
رضورة التدخال املبارش ايها يارش يف األرض 
ارق كبرية يداي باملاليل من شياطل الِجاّن 
يف  تخصصاات  لاااك  عاملاه  يف  وأَْصبَااح 
األحاعيث عن الابي صلوات الله عليه وعىل آله 
ما يفيد لاذا يداي شاياطل مديال عادلم 
املجاال  مثاالً  مدال..  مجاال  يف  تخصاص 

مان  كبارية  أعاداع  لاااك  ربماا  السايايس 
الشياطل املتخصصل يف املوضوع السيايس، 
املوضاوع  يف  متخصصاول  آخارول  لاااك 
األَْخاَلقاي لاارش الفسااع األَْخاَلقاي، لاااك 
موضاوع  يف  مثاال  متخصصاول  آخارول 
اإلغاراءات والفتان ونارش املشااكل ماا بل 
البرشياة، يف ُكّل مجاال متخصصاول ياارش 
ماهام أعاداع كبارية ويساتلم ماهام تقارير 
يومية.. ما الذي قد عملوه ما الذي قد أنجزوه 
وما الاذي قد حققوه عىل املساتوى اليومي.. 
ولكذا شاغل وشبكات واسدة أَْصبَاح له كما 
قال الله ُسابَْحانَاُه َوتََداىَل:)إِنَّ إِبِْليَس َكاَل ِمَن 
يَّتَُه  اْلِجنِّ َاَفَساَل َعْن أَْمِر َربِِّه أََاتَتَِّخذُونَُه َوذُرِّ
أَْوِليَاَء ِمْن ُعونِي( بل قوسال »وذريته« عاده 
ذرياة وأتبااع كثر مشاتغلل أَيْثاً قاال )إنه 
يراكم لو وقبيله( »لو وقبيله« لؤنء أنصاره 
من الِجااّن شاياطل الِجاّن الذيان لم مده 
يشاتغلول مداه مان حياث ن ترونهام آيات 
ايَْطال  أُْخاَرى يتحدث الُقاْرآل عن أنصار الشَّ
ايَْطال يداي  عان أتباعه عن حزبه، حزب الشَّ
أكارب مان أي حزب مان مسامياتاا يف الواقع 
البارشي حزب كذا إن حزب كذا حزب يشامل 
الكثري والكثري من األحزاب واألشخاص وكثري 
من أعثااء لذا الحازب يتَحاّركول يف عمو  
مااطال األرض وشاتى أقطاار األرض أولئك 
ايَْطال الله يقاول لكذا أن إل حزب  حزب الشَّ
ايَْطال لام الخاارسول، سااأتي ما لي  الشَّ
عااويان البطاقاة لالنتمااء إىل لاذا الحازب 
سااأتي أَيْثاً يف الحديث عن لذه التشاكيالت 
عساكرية  تشاكيالت  ألَْصَحاباه  الواسادة 
متاوعاة  تشاكيالت  سياساية  وتشاكيالت 
تشاتغل شغل واسع يف شاتى مجانت الحياة 

ونشاطهم الواسع.

االنتماُء لحزب الشيطان
عاىل الدمو  املجاانت التاي يركاز عليها 
ايَْطال الله ُسابَْحانَاُه َوتََداىَل قال يف كتابه  الشَّ
الكريم )َواْستَْفِزْز َمِن اْستََطْدَت ِماُْهْم ِبَصْوِتَك 
َوأَْجِلاْب َعَليِْهاْم ِبَخيِْلاَك َوَرِجِلاَك َوَشااِرْكُهْم 
يَِدُدُلاُم  َوَماا  َوِعْدُلاْم ۗ  َواأْلَْوَنِع  اأْلَْماَواِل  يِف 
ايَْطاُل إِنَّ ُغُروًرا إل عباعي ليس لك عليهم  الشَّ
يَْطال  سالطال وكفى بربك وكيال( صوت الشَّ
الصاوت اإلغوائاي صاوت اإلغواء جازء ماه 
نشااط إعالمي نشااط إعالمي واساع يمثل 
صوتا للشايطال ُكّل صاوت يثل وكل صوت 
يغوي لو صوت شايطاني لو ياؤعي خدمة 
يَْطال سواٌء  للشايطال لو بوق يافخ ايه الشَّ
أكال باسام الدين أَْو محسوبا عىل غري الدين 
أَْو تحت عاوال سايايس أي عاوال، ُكّل صوت 
إغوائي يفساد نفسيتك يفساد زكاَءك يدنس 
نفسايتك.. لااك مثال أغاني لها لذه الاتيجة 
عاىل اإلنَْساال تدنس نفساية اإلنَْساال تجر 
اإلنَْساال إىل الفسااع واإلغاواء عىل املساتوى 
األَْخاَلقاي أَْو عاىل املساتوى الثقاايف الفكري 
عاىل مساتوى القااعاات الثقااياة الدياياة 
حتاى ُكّل صاوت يغويك أَْو صاوت يثلك لو 
من لاذا الصاوت »واْساتَْفِزْز َمِن اْساتََطْدَت 
ِماُْهم ِبَصْوِتَك » لو صوت شايطاني لو بوق 
ايَْطال اأغاوى أَْو أضل »َوأَْجِلْب  نفخ ايه الشَّ
َعَليِْهام ِبَخيِْلاَك َوَرِجِلاَك«.. عاده تشاكيالته 
الدساكرية  وقوتاه  الثخماة  الدساكرية 
الثخماة التاي يحركهاا يف أَْوَساااط الااس 
ولاو أل املداى املجازي لااا يؤعياا إىل مدلول 
حقيقاي، مدلول مجاازي يوصلااا إىل مدلول 
حقيقاي.. لااك جااوع للشايطال والُقاْرآل 
أكاد لاذه الحقيقة يف ساورة الشادراء أَيْثاً 
»َوُجاُاوُع إِبِْلياَس أَْجَمُدوَل«.. لاؤنء كلهم إىل 
جهاام. عاده جااوعه عاده أنصااره، البدض 
برتب ومساميات.. نأتاي إىل الحديث عن لذه 
التفاصيل إل شاء الله يف املحارضة القاعمة.. 
نسأل الله ُسبَْحانَاُه َوتََداىَل أل يواقاا وإياكم 
يف لذا الشاهر املباارك؛ أِلَلَّ نكاول من عباعه 
الذيان لياس للشايطال عليهام  الصالحال 
سالطال ون تأثاري.. أل يواَقااا بتوايقاه أل 
يهدياا بهديه أل يجدلاا من املتمسكل بكتابه 
أل يارصنا باارصه ويؤيدنا بتأيياده ويديااا 
ايَْطال وتأثرياته ُكّل  بدوناه ويدصماا من الشَّ
الشاياطل من شياطل الِجاّن ومن شياطل 
َعااء.. نساأُل اللَه أل  اإلنْااس إنَّاُه َساِميُْع الدُّ
يرَحَم شهداَءنا األَبَْراَر وأل يشفي جرحانا وأل 
َج عن شدباا املظلو .. إنَُّه  يُفكَّ أرسانا وأل يفرِّ

َعااء. َسِميُْع الدُّ

ااَلُ  َعَلايُْكْم َوَرْحاَمُة اللِه َوبََرَكاتُه.. َوالسَّ

محاضرة السيد
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قضية أساسية ال تحتقر أحداً، وال تحتقر وضعيتك، ومن معك عىل أساس ما معك فالن وفالن وفالن 
وفالن، وفعالً كان أولئك املس�تضعفون مع رس�ول الله )صلوات الله عليه وعىل آله(، كان بعضهم ممن 
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مقتطفاٌت نورانيٌة

بشرى المحطوري

برنامج رجال اهلل: ملزمة معرفُة اهلل الدر�س الرابع ع�صر

آيات بـيـنات.. تؤكد على أن هناك وعًدا ووعيًدا يف الدنيا قبل اآلخرة
  - خاص:

يف مراحال الارصاع ماع أعاداء الله   -
يحصال حالة خوف، أليسات طبيدياًة يف الرصاع 
عاد البرش كبرش يحصل خوف ونقص من األموال 
واألنفس والثمرات، لكن املؤمال أنفَساهم عادما 
يمرول بأشاياء من لذه تدطيهام تجلداً تدطيهم 
صرباً، وعادما تكول لي من جهة الله ُسابَْحانَاُه 
َوتََداَلااى تكاول إيجابياًة أَيْثااً، ايجاب لاا أل 
تصارب، تصرب لتاجاَح يف لذا انبتاالء اإللهي الذي 

يدطيك يف نفس الوقت تجلداً
اهيُد القائُد َساَلُ  اللِه َعَليِْه يف ملزمة  تااَوَل الشَّ
اا محارضة ااا مدراة الله الادرس الرابع عرش 
مواضيَع عديدًة، يف غاية األلميّة، كموضوع الوعد 
والوعيد، وأنه يبدأ من لاا، من الدنيا، وتطرق أَيْثاً 
إىل ثقااة خاطئة ماترشة بل الااس، حيث يدتقد 
الكثاريول بأل الصاربَ عىل مديشاة الثاك والذل 
التي يديشاونها لو يشٌء جيد، وأل اللَه سيكاائاا 
عاىل صربنا لذا بالجاة، اأوَضَح َسااَلُ  اللِه َعَليِْه 
خطاأ لذه الثقااة، وتاااَوَل أَيْثااً موضوع الربا 
وآثاره الثارة عىل املجتمع اإلساالمي، وقا  أَيْثاً 
بتوضيح يشء مهم جّداً، ولو أل من يدمل ببدض 
الكتاب، ويرتك البدض اآلخر، ويظن أنه سايدخل 
الجااة، اليدلم أناه مخطئ خطأ كباريا، وأل الله 
يو  القيامة سيسألاا عن ُكّل ما جاء يف القرآل من 
أوامار ونوالي، وليس عن بدثهاا اقط، وتااول 
مواضيع أخرى مهماة، وذات اائدة عظيمة، اما 
ياتهى القاارئ للملزمة، أو املساتمع للمحارضة 
إن وقاد وعى اليشء الطيب الكثري، اهي محارضة 
غاية جّداً بالوعي الالز  للاهوض باألمة املحمدية، 
يف طارح قلَّ أل نجد نظاريه.. اجزاه الله عن األمة 

خري الجزاء.

الغايُة من تكرار قصة أبينا آدم عليه السالم:ــ
أّكد َسااَلُ  اللاِه َعَليِْه أل اإلنَْسااَل ياال عقوبة 
ماا يقرتاه لاا يف الدنيا، واساتدل بقصة أبياا آع  
عليه الساال ، حيث قال: ]نحان نقرأ يف كتاب الله 
الكريام: قصاة أبيااا آع  ا أول إنَْساال ا أكل من 
شجرة نهاه الله عاها، الم يسلم من آثار مخالفته 
لاهي الله، أكل ماها اشقي لو وزوجته، وأُخرجا 
من الجااة، ونُزعت عاهما مالبساهما، وقال الله 
َجَرِة َوأَُقْل َلُكَما إِلَّ  لهما: }أََلْم أَنَْهُكَما َعْن ِتْلُكَما الشَّ
يَْطاَل َلُكَما َعُدوٌّ ُمِبٌل{)األعراف: من اآلية22(  الشَّ
أكل من شاجرة نهاه الله عاها اااله يف الدنيا آثار 
مخالفتاه لاهي اللاه، عمله ذلك الاذي يبدو عمالً 
بسايطاً، أكل من شاجرة يقال: إنها شاجرة الرب، 
أَْو شاجرة الداب، أَْو شجرة التل، اشقي. تكررت 
لذه القصة يف القارآل الكريم كثرياً، ويقال أيثاً: 
إنهاا تكررت يف كتب الله القديماة أيثاً؛ ألل ايها 
عربة مهماة، ايها عرس عظيم لاا ا نحن باو آع  
ا أل ندارف أل ُكّل أعمالااا لاا يف الدنيا نحن ناال 
جزاءلاا، أَْو نموذجاً من جزاءلاا، ومن عواقبها 
الوخيمة لاا يف الدنيا قبل اآلخرة، ولذا لو اليشء 

الطبيدي، ولو اليشء الصحيح[.

 اإلْنَساُن يحبُّ العاجَل َأْكَثـَر من اآلجل:ــ
وأوضح َسااَلُ  اللِه َعَليِْه باأل الله وألنه يدرُف 
عباَعه يحباول الداجل أَْكثَار من اآلجل اقد عجل 
لهام يف الدنيا اليشء الكثري من الطيبات، كمكااأة 
لهام عاىل أعمالهم الصالحاة؛ وألنه يدارف أنهم 
يخااول من الداجل أَْكثَار من اآلجل اقد توّعدلم 
عىل عصيانهام بالدذاب والخزي لاا يف الدنيا قبل 
اآلخارة، حيث قال: ]الله الذي خلل اإلنَْساال ولو 
يدلام أل اإلنَْساال يخاف مان الداجال أَْكثَار مما 
يخاف من اآلجال، ويحب الداجل أَْكثَار مما يحب 
اآلجال }َكالَّ بَْل تُِحبُّاوَل اْلَداِجَلَة َوتَاذَُروَل اآْلِخَرَة{ 
)القياماة: 21(.مان الطبيدي: أل الله ُسابَْحانَاُه 
َوتََداَلااى الاذي عمال ُكّل يشء من أجال أل يداع 
بهذا اإلنَْساال إىل رصاطه املستقيم، أل يجدل لاا 
يف الدنياا وعداً ووعيداً. إذا كال اإلنَْساال لو ممن 

يحاب الداجلة اإل اللاه أَيْثاً يدجل جازاًء طيباً 
ألعماله الصالحة لاا يف الدنيا، إضااة إىل ما وعده 
باه يف اآلخرة مان الاديام والجازاء الدظيم، ولو 
أَيْثااً تاالاه عقوبة أعماله لااا يف الدنيا؛ ليخاف 
مان املدصية، ليخااف من التقصاري، ليخاف من 
التفرياط، كماا أنال أبانا آع  عاقباة أكله من تلك 

الشجرة[. 

ثقافة خاطئة:ــ
]أل جازاَء صربنا عىل الاذل يف الدنيا لو عخول 

الجاة[!!!
وأشاار َساَلُ  اللِه َعَليِْه إىل أل تقصرينا يف إعراك 
أل الوعاد والوعيد يبادأ من الدنيا أنتاج لاا ثقااة 
خاطئاة، حياث قاال: ]تقصريناا يف اهمااا لهذه 
القثياة لو ما جدلاا نجهال وضديتاا التي نحن 
ايها؛ لادرف أل ما نحان ايه لو عقوبة لتفريط 
َحَدَث ماا، لتفريط حصال ماا ايما يتدلل بأوامر 
الله ُسابَْحانَاُه َوتََداَلاى، َجِهْلاَا لذا حتى آل األمر 
إىل أل أصبحااا نتدباد اللاه ُسابَْحانَاُه َوتََداَلااى 
بالبقااء عاىل وضدياة لاي يف واقدهاا عقوباة! 
والدقوبة أساسااً لي لالزعجار، لريتدع اإلنَْسال، 
ليخااف. المااذا نظال يف حالاة لاي عقوبة عىل 
تفريطاا؟! ثم نقول ألنفسااا: لكاذا حال الدنيا! 
الدنياا لكاذا يكاول حالها، يكاول ايهاا بالوي 
مصائب، وألل الحل يكونول لكذا مستثدفل، 
ل املساؤولية  مساتذلل، مسااكل، ولكذا. ااحمِّ

الله، أَْو نحمل املسؤولية الدنيا![.

رْبُط اهلل بني الشقاء يف الدنيا والشقاء يف 
اآلخرة:ــ

وحذر َسااَلُ  اللاِه َعَليِْه األمة مان انعتقاعات 
الخاطئاة التي قاد توعي بها إىل جهام، واساتاكر 
مان يظن أناه بصربه عاىل حالة الاذل واملهانة يف 
الدنيا ساوف يااال رىض الله ياو  القيامة، حيث 
قال: ]مع أل اللاه يربط يف القرآل الكريم: }َلُهْم يِف 
نْيَا ِخْزٌي َوَلُهاْم يِف اآْلِخَرِة َعذَاٌب َعِظيٌم{ تكررت  الدُّ
أَْكثَاار من مرة يتحادث عن الدقوباات يف الدنيا، 
ويتحدث عن الوضدية السايئة يف الدنيا أنها تاذر 
بمثليها وأعظم ماهاا يف اآلخرة، امن أين جاء لاا 
نحان لاذا؟. أو عادما نرى أنفسااا تحات أقدا  
اليهاوع والاصارى: أل الصرب عىل ذلك لو نفساه 
الوسايلة ألل نحظى بالدازة والرادة يف اآلخرة؟.. 
ن.. بل أقرب ماا يمكن أل يكول األمر لو: أل الله 
ربط بل الشاقاء يف الدنيا والشقاء يف اآلخرة، اإذا 
كات شاقياً يف الدنياا ااحذر أنك قد تكول شاقياً 
اداالً يف اآلخرة، إذا كانت لاذه األمة تديش ذليلة، 
مقهورة مهزوماة، تديش يف حالة خزي يف الدنيا، 
التحذر أل ذلك ياذر بأل وراء ذلك عذابا عظيما يف 
نْيَا ِخْزٌي َوَلُهاْم يِف اآْلِخَرِة َعذَاٌب  اآلخارة }َلُهْم يِف الدُّ

َعِظيٌم{.

مثاٌل على الربط السابق:ــ
ولكي يؤكد َساَلُ  اللِه َعَليِْه عىل صحة وصواب 
ماا ذلب إلياه مان أل مان كال شاقيا يف الدنيا، 
ااحتماال كباري جاّداً أل يكاول شاقياً يف اآلخرة 
اقاد استشاهد بآيات قرآنياة، حيث قاال: ]}َقاَل 
ا  اْلِبَطاا ِماَْهاا َجِميداً بَْدُثُكاْم ِلبَْدٍض َعاُدوٌّ َاِإمَّ
يَأِْتيَاَُّكاْم ِماِّي ُلادًى َاَماِن اتَّبََع ُلَداَي َااال يَِثلُّ 
َون يَْشاَقى{)طاه: 123( نحظاوا الرباط: }َوَمْن 
أَْعاَرَض َعْن ِذْكِري َاِإلَّ َلُه َمِديَشاًة َضاْكاً{)طاه: 
مان اآليةل12( ثم مااذا؟ ثم ندخله ياو  القيامة 
الجااة؟! رباط بال الشاقاء يف الدنياا، بل ضاك 
املديشاة وبل الشاقاء يف اآلخرة }َاِإلَّ َلُه َمِديَشًة 

ُه يَْوَ  اْلِقيَاَمِة أَْعَمى{. َضاْكاً َونَْحرُشُ
وأضاف أيثاً: ]الشقاء الذي نحن ايه، الخزي 
الذي نحن عليه كمسلمل، املديشة الثاكى التي 
نحان نداناي ماهاا مقابل مااذا لي؟ لال لااك 
يشء؟ إنهاا لاي التي تأتاي ملن أعارض عن ذكر 
الله }َااِإلَّ َلُه َمِديَشاًة َضاْكاً{.الماذا يأتي الكثري 
ايقولول: ]إل شااء الله بدد لذه الحياة نصري إىل 
الجاة، لذه عنيا نصرب عىل لذه الحالة ولي أياما 

وتاتهي ثم ندخل الجاة[؟ ملااذا ن تتأملول الربط 
الخطري جداً بل الشاقاء يف الدنيا وبل الشقاء يف 

اآلخرة؟[

ال يوجُد ذلٌّ َأْو شقاٌء يف حياة املجاهدين:ــ
ولفت َساَلُ  اللِه َعَليِْه إىل أل َمن ياطلُل يف سبيل 
الله لو إنَْساال كبري جّداً حتاى عاد أعدائه، حيث 
قال: ]بل ن يسامى ذلك شقاء عااء ليس يف مجال 
عمله يف سابيل اللاه لاه، ويف مياعين الدمال لله، 
خزٌي وذلٌّ وشاقاء، ومديشاة ضاكاً، لكذا بدول 
مقابال يف الدنيا، ن من أجل جهد بذلااه يف سابيل 
اللاه، ون من أجال مواقف عظيماة وقفاالا ضد 
أعداء اللاه. بل ن يحصل وأنت تقاف املواقف ضد 
أعداء اللاه، ن يحصل ضدك ما تدتاربه خزياً وإل 
كال ا مان وجهة نظر اآلخرين ا إذننً لك، وخزياً 
لاك، وأنت تداني من أجل الحل اهاذا ليس خزياً، 
أنت من ياظر إليك أعداؤك حتى وأنت يف زنازياهم 
يف الساجول ياظرول إليك كبارياً، وعظيماً وقوياً، 
وتكول كذلك عاد نفساك قويااً، وعظيماً، وكبرياً. 

ليس لذا[. 

آياٌت قرآنية
 تُدلُّ عىل أل اإلنَْساال يلقى ُجْزًءا من الدقوبات 

عىل أعماله لاا يف الدنيا:ا
اآلية األوىل:اا

}َوَماْن أَْعاَرَض َعاْن ِذْكاِري َااِإلَّ َلُه َمِديَشاًة 
ُه يَاْوَ  اْلِقيَاَمِة أَْعَمى َقااَل َربِّ ِلَم  َضاْاكاً َونَْحرُشُ
تَِاي أَْعَماى َوَقْد ُكاُْت بَِصرياً َقااَل َكذَِلَك أَتَتَْك  َحرَشْ
آيَاتُاَاا َااَِسايتََها َوَكذَِلاَك اْليَاْوَ  تُاىَْس{)طاه: من 

اآليةل12(. وقد سبل رشحها.. 

اآلية الثانية:ــ
َجَرَة بََدْت َلُهَما َسْوآتُُهَما َوَطِفَقا  ا ذَاَقا الشَّ ]َاَلمَّ
يَْخِصَفاِل َعَليِْهَما ِمْن َوَرِق اْلَجاَِّة َونَاَعاُلَما َربُُّهَما 
اَجَرِة َوأَُقاْل َلُكَما إِلَّ  أََلاْم أَنَْهُكَما َعاْن ِتْلُكَماا الشَّ
ايَْطاَل َلُكَما َعاُدوٌّ ُمِبٌل)22(َقانَ َربَّاَاا َظَلْماَا  الشَّ
أَنُفَسااَا َوإِْل َلاْم تَْغِفْر َلاَاا َوتَْرَحْماَاا َلاَُكونَنَّ ِمَن 
ياَن)23( َقاَل اْلِبُطوا بَْدُثُكْم ِلبَْدٍض َعُدوٌّ  اْلَخارِسِ

َوَلُكْم يِف األَْرِض ُمْستََقرٌّ َوَمتَاٌع إىَِل ِحٍل[.. 
قال َسااَلُ  اللاِه َعَليِْه شاارحا: ]اللاه قاال يف 
َجَرَة{ القرآل الكاريم: }َون تَْقَربَا َلِذه ا لذه ا الشَّ
)البقارة: مان اآلياة35( نهالما عن أكل شاجرة 
مديااة، وحذرلما من الشايطال أنه عادو لهما، 
وأنه سايدمل عىل أل يحملهما عىل األكل من لذه 
ُلَما  الشاجرة اليكونا متيقظل. جاء إبليس}َاَدنَّ
ِبُغُروٍر{)األعراف: من اآلية22( زيّن لهما املساألة 
اَجَرَة بَاَدْت َلُهَما  اا ذَاَقا الشَّ حتاى أكال ماها }َاَلمَّ
َساْوآتُُهَما َوَطِفَقاا يَْخِصَفااِل َعَليِْهَماا ِماْن َوَرِق 
اْلَجاَِّة{.لام يتدقل بدض املفرسيان قثية }يَاِْزُع 
َعاُْهَماا ِلبَاَساُهَما{.أنه اداالً مالبساهما نزعات 
ماهماا، يخرج مان الجاة ون يحمال حتى خيط، 
يخارج من ذلاك الاديم، مان الجااة يف الدنيا لاا 
ولياس جاة اآلخرة، جااة يف الدنيا كانت قد أعدت 
لهماا ليقيماا ايها ولياأكال ايها رغاداً من حيث 
شااءا ا كماا قاال اللاه ا، وايهاا ماا يحتاجول 
إلياه، ايهاا مالبساهما، ايهاا ُكّل يشء، حتى إذا 
أكال مان تلك الشاجرة ُطاِرعا من الجااة، وخرجا 
إىل الحياة ليساريا يف الحياة لاذه يف الحصول عىل 
مديشاتهما عىل الاحو الذي نحان ندمله: زراعة، 
وحراثاة، وأعماال كثرية حتى يحصال عىل قوته، 
ونزعت عاهما مالبساهما، حتاى املالبس ن تبقى 
لهما }َوَطِفَقا يَْخِصَفااِل َعَليِْهَما ِمْن َوَرِق اْلَجاَِّة{ 
ليسارتا عورتيهماا ولو بالورق. أليسات لذه أول 
مدصية؟ تحدث نتيجتها يف الدنيا عىل من اقرتاها 
أل يشاقى، وأل تازع عاه حتى مالبساه ايخرج 
من الجاة.. اشاقي ادال، وتداب يف الحياة.. لذه 

أول مدصية[.

اآلية الثالثة:ــ
}َوَلْو أَلَّ أَْلَل اْلُقَرى آَماُوا َواتََّقْوا َلَفتَْحاَا َعَليِْهْم 

َماِء َواأْلَْرِض{:ا بََرَكاٍت ِمَن السَّ

قال َساَلُ  اللِه َعَليِْه شاارحاً لآلية: ]ألناا نحب 
الداجلة اساتكول لااك أرزاق مبساوطة، يكول 
لاااك رغاد مان الدياش، ولذا لاو ما يهام ُكّل 
إنَْساال: قثية الديش، املديشاة }َلَفتَْحاَا َعَليِْهْم 
اَماِء َواأْلَْرِض{ أليس لذا وعداً من  بَاَرَكاٍت ِمَن السَّ
الله؟ }َوَلِكْن َكذَّبُوا َاأََخذْنَاُلْم ِبَما َكانُوا يَْكِسبُوَل{
)األعاراف: من اآلياة96( ما مدااى: }أخذنالم{؟ 
أل يحُدَث نقاص يف الربكات. عباارة: }أخذنالم{ 
أخاذ, أي أخذ كال: نقص يف الاربكات، أَْو خزي يف 
الدنيا، أَْو ذلة، أو.. كام أنواع الدقوبات من جانب 
الله كثرية جداً.}َاأََخذْنَاُلْم ِبَما َكانُوا يَْكِسبُوَل{[.

مثاٌل توضيحي:ــ
ورضب َسااَلُ  اللاِه َعَليْاِه مثاانً توضيحياً ملا 
سابل، حيث قال: ]ألسااا لاا يف اليمن نسمع من 
قبل ساال من قبل نحو عرشين ساة، أَْو خمسة 
وعرشيان سااة، كانت مياه األوعياة تتدال يف ُكّل 
ماكال، وكال الااس ن يرول أنفساهم بحاجة إىل 
أل يحفاروا خزاناات، وكال إذا كال لااك ]بركة[ 
يف ماطقاة تقريباً ن أحد يحتاج إليها إن يف الااعر، 
وكانات بركاة واحدة قاد ن يكول عمقهاا أَْكثَار 
مان ثالثة أمتاار تكفي قرياة بأكملهاا، األمطار 
ُكّل أسابوع، ُكّل ثاني أسابوع، ُكّل شهر، ُكّل ثاني 
شاهر، ولكذا واألوعياة املاء يتدال ايهاا, ن أحد 
يحتاج إىل أل يسقي. ما الذي حصل اآلل؟ املاء كاع 
أل يختفاي كاع أل يغاور، حتى أماا  أولئك الذين 
يحفارول مئات األمتار يف عمال األرض يغور املاء 
ويختفي ما لاذا؟ ما لذا؟ لل أل لااك أحواض؟ 
]صحاة[ تحت صادااء أَْو ]صحاة[ تحت صددة 
ايهاا ماء، اإلرتوازات تأخذ ماهاا تكاع أل تاجح؟ 
اللاه لو الاذي جدال يف األرض يو  عحالاا، يو  
ليألا للمديشاة }أَْخَرَج ِماَْها َماَءَلاا َوَمْرَعاَلا{ 
)الاازعااات: 31( لو لاو من قاال: }َاأََخذْنَاُلْم 
ِبَما َكانُوا يَْكِسبُوَل{ أخذنالم بما كانوا يكسبول، 
]ااوط[،  يف  أخذنالام  ]صدادة[،  يف  أخذنالام 
أخذنالام يف ]زبياد[، أخذنالام يف مااطل أخرى، 
أخذنالام يف محااظات أخرى، ألياس لذا لو ما 

نشالده؟[.

اآلية الرابعة:ــ
}يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَماُوا اتَُّقوا اللََّه َوذَُروا َما بَِقَي ِمَن 
الرِّبا إِْل ُكاْتُْم ُمْؤِمِاَل َاِإْل َلْم تَْفَدلُوا َاأْذَنُوا ِبَحْرٍب 

ِمَن اللَِّه َوَرُسولِِه{:اا
قال َسااَلُ  اللِه َعَليِْه شارحاً لآلية: ]ماذا يداي 
لاذا؟ عقوبة يف الدنيا أليس كذلاك؟ بل حرب الله 
ُسبَْحانَاُه َوتََداَلاى سيتجه إىل طرف يحارب عباعه 
إذا لم يدعوا الربا، إذا لم يذروا الربا.}َوذَُروا َما بَِقَي 
ِماَن الرِّبا إِْل ُكاْتُْم ُمْؤِمِاَل َااِإْل َلْم تَْفَدلُوا َاأْذَنُوا{ 
بدباراتاا: ]الوجه ابيض، إشادار، نحيطكم علما 
بأنااا ساادخل يف حرب مدكام[. وحارب الله إذا 
ماا عخل يف حرب ماع الااس له جاوع الساماوات 
واألرض، يحارباك من ُكّل جهة، من حيث تشادر 
ومان حيث ن تشادر، يحاربك يف نفساك، يحاربك 
يف عاخال أرستاك، يحاربك يف سايارتك، يحاربك يف 
مثختاك، يحارباك يف مزرعتاك، يحارباك عاخال 
مصادك، يحاربك يف ُكّل يشء، ألساا نرى آثار الربا 
حتى ايماا يتدلل بالتصايع؟ ألم يهبط مساتوى 
اإلنتاج، مستوى الجوعة؟ لبطت مستوى الجوعة 
يف اإلنتااج اأصباح ما يف أساواقاا ماتجاات مما 
نساميها تقليد، مما كال قد ن يقبله اإلنَْسال قبل 
زماال ون باملجال، غابت املاتجات الجيدة، وتدنت 

مواصفات املصاوعات يف مختلف املجانت[.

بسبب الربا.. انتشر الغالء:ــ
ونوََّه َسااَلُ  اللاِه َعَليِْه إىل اآلثار السايئة للربا، 
والحرب التي يحاِربُاا جل جالله بساببه، ارب 
مثانً عىل ذلك، حيُث قال: ]يف ]اليابال[ نفسه التي 
لي مان الدول املصاداة الكربى، يقاال إل الغالَء 
يف ]طوكياو[ نفساها يف الداصماة وصال ببدض 
البلادال الثديفة أَْو الصغرية أنها لم تساتطع أل 
تستأجر ألنفساها سافارات عاخل طوكيو وإنما 

خارج، غالء شاديد يف ُكّل بقداة يف الدالم. وعادنا 
ألياس لاااك غاالء؟ وكل سااة ترتفع األسادار. 
ملاذا؟ من أيان جاء لذا؟ واملديشاة تتدنى، ألم نر 
األشياء تصغر؟ ألم تصغر علب الحليب؟ تحول إىل 
قراطيس صغرية، علب الشامبو كثري من املاتجات 
صغارت، صغرت ألياس كذلك؟ والصاباول بدأ يف 
قراطياس صغرية ولكذا تصغار، تصغر ااصبح 
كماا كال زماال ياو  لم يكان لااك يف األساواق 
مشمدات، كال يذلب الشخص يأخذ له ]املدوي[ 
من عاد ]الجزار[ ويدبيه قاز، ويدوع إىل البيت لل 
أحد ماكم يذكر لذه؟. كاا قد وصلاا إىل أل نشرتي 
القااز أَْو نشارتي املحروقات بمختلاف أنواعها يف 

]جراكل[ اآلل األشياء تتدنى إىل أسفل![.
وأضااف قائاالً: ]كال الاااس زماال يأخذول 
شاوانت الارب, من يأخذ خمساة أكيااس، عرشة 
أكياس عادة واحدة، أليس كذلك؟ ثم كيساً واحداً 
رغماً عاا، ثم نصف كيس، وكانوا يساتحيول من 
أل يأخاذوا نصاف كياس أليس كذلك قبال ارتة؟ 
أصباح لو الساائد نصاف كيس، ثام نازل أَيْثاً 
اأصبح رباع كيس، واآلل بدأ بيع الدقيل بالكيلو, 
يشارتي ُكّل وجباة ]ٌقبَاَلهاا.. [ ألسااا يف حرب؟ 
ألل ُكّل املاتجاات يماول رشاؤلا بأموال مدنساة 
بالرباا. وكماا يقال بأناه: يف آخر الزماال ن تجد 
عرلمااً حاالنً. االاقاوع التي يف جيوبااا من أين 
تأتاي؟ من الباوك، الباوك لاي من تتدامل بالربا, 
تتدامال يف الداخال وتتدامال يف الخاارج بالرباا, 
ُكّل ماا ناأكل مصبوغ بالرباا، ُكّل الاقاوع التي يف 
جيوباا مصبوغة بالربا كيف ندمل؟ ماذا ندمل؟. 
تأملاوا جياداً لارى الحارب التي يشااها الله عىل 
الااس؛ ألنهم استساغوا الربا، املسلمول أنفسهم 
استساغوا الربا، ولذا من آثار عمل اليهوع، اليهوع 
بخبثهم، اليهاوع لم املدروااول بالربا من مئات 

السال[.. 

البديُل عن الربا:ــ
أوَضاَح َسااَلُ  اللاِه َعَليِْه باأل اللَه ُسابَْحانَاُه 
َوتََداَلاى قد أوجد بديالً عن الربا أن ولو )القرض 
الحسان(، حيث قاال: ]َجاء اإلساال  ليقيض عىل 
الرباا، ويثُع بدنً عاه أجاراً عظيماً عىل القرض، 
القرض املرشوع الذي لسات ملزما ايه بأل تداع 
اوائاد إضااياة. رأس املاال تارعه، أقرضاك مائة 
ألاف تديد إليه مائاة ألف، اجدل القارض بمثابة 
صدقاة ُكّل يو  إىل أجله املحدع, ثم إذا أضفت أجال 
لصاحبك باعتباره مدارساً يدترب بمثابة صدقتل 
يف الياو  الواحاد عان ُكّل يو . القارض جدل الله 
عليه أجاراً كبارياً لياطلل املؤمن ملسااعدة أخيه، 
إلعطائاه رأس مال ليساتطيع أل يتحارك ايتجر 
أَْو يزرع، ولو يرى نفساه ليس ملزما بأَْكثَار من 

رأس املال.
الفوائاد تكفل اللاه بها لاو للمقرضل، لكن 
الربا قد ترى الفائدة نسابة بسيطة %5 أَْو 2.5% 
أَْو حتاى %1 ااإذا بك ترى نفساك بدد ساال قد 
تصباح الفوائاد نفساها أَْكثَار من املبلاغ، وترى 
نفساك مرلقاً وأنات تدمل عاىل أل تتخلص من 
الفوائد اإلضااية، أماا رأس املال اهو ذاك ما يزال 
قائما وما يزال ياتاج ما يزال يحملك إضااات ُكّل 

ساة، ُكّل ساة[.
وتسااءل َسااَلُ  اللِه َعَليِْه: ]من الذي سيحمل 
وعا أَْو يارى جمياال لذلك الشاخص أَْو لذلك الباك 
الاذي أقرضاه عاىل لذا الاحاو؟ من لو؟ ألسات 
ساتلداه، وترى نفساك يف حالة أناه أرلقك بهذا 
التدامال لكن ذلاك الاذي يقرضك قرضاً حساااً، 
قرضااً ن ربا ايه سارتى لاه الجميال، وترعى له 
الجميل، وتقدر له ما عمل وترتبط به، ايكول ذلك 
من ألم الروابط ايما بل املسلمل ولم يدطفول 
عىل بدثهم بدض، أما الربا اإنه لو الذي يحطم 
الدالقاات ايماا بل املسالمل ناليك عماا يؤعي 
إلياه من تكديس األماوال يف ائة محدوعة كما لو 
ظالر، وتكديس األموال يف ائة محدوعة ولي لي 
من تستطيع أل تتغلب عىل ُكّل يشء، ثم تتحكم يف 

املوقف والقرار السيايس لألمة[.

 الجزء
1
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س���ن���ع���ي���د م���ج���د األول���������ن وم���ل���ؤن���ا
ع����������ٌز ي�����س�����ط�����ره أع������������زُّ رج����������اِل

ال ش�����يء ي��ث��ن��ي ه����ام����ًة س��ك��ن��ت ب��ن��ا
زواِل دون  ال���ع���ل���ي���اِء  م����ن  ص����رح����اً 

ف����ل����ي����دُع ن�����ادي�����ه اب��������ُن جن������ٍد إن���ن���ا
مي������ُن ال����ع����ا ف�����ي ح���ك���م���ٍة ون�������زاِل

وال����ص����اُع ف���ي ص���اع���ن س����وف ن���رده
األج������ي������اِل ي������د  م������ن  أو  ب���أك���ف���ن���ا 

مجد األولني

عبدالحميد الرجوي

برنامُج رجال اهلل
مقرر شهر رمثال املبارك:

   )تطبيل 
الربنامج 
الرمثاني(

جحاف صوت الثورة والنضال
محمد أحمد الشميري

ومثال ما كتاب لفلساطل كتاب لكل 
شادب وأماة واارع تحال علياه مصيبة، 
أو تصحباه مدانااة؛ كتب للداراق، وكتب 
للصومال، ولباال، ومما كتبه للمقاومة يف 

لباال، يشكرلم ويدعو لهم: 
شاكراً ألل الحل ن يَْساِطيُْع أل يُخفيه 

طغياٌل
وأل الشمس ليس بممكن إخفاؤلا

عن ذي الديوْل
شكراً ألل نسائم الدطر الجميل تفوُح

ليس ترعلا جُدُر السجوْل
شكراً ألبااء الجاوِب الحّر يف لباال

َمْن ماحوا الرتاب نقاءه 
ااألرض أجمُل ما تكوْل

شكراً »لارص الله« محفوااً بارص الله 
يف كل الشؤوْل

ْمر عزتها شكراً ملن ماحوا الحراب السُّ
وخاضاوا تحات عزتهاا املااوْل

الرجولاة حقهاا  ماحاوا  ملان  شاكراً 
والسيف ما يبغيه

ممان ااوق أرض األنبيااء يدربادوْل
شكراً ملن ولبوا الشهاعة حقها

اهاُم الشاهاعُة نفساها يف كل مدارتك 
يكول

***
شكراً ملن قالو »لتل أبيب«ن

قول القوي الصاعق البأس الحروْل
شكراً ملن لزموا الغروَر

وَحطَّموا تلك املقولَة للددا
يف أنهم ن يُقهروْل

شاكراً ملن ماهم تدلَّمااا بأل نمور »تل 
أبيب« من ورٍق

اأُعطياا التثبت والسكوْل
***

لذا »َعيلُّ« من سماء الله يرقبُهم
ولذي »ااطم الزلراء« سايدة الاسااء 

تهبُّ
ضارعة تااجي الله

والسبطال والروُح املقدُس
واملالئك يكتبوْل

***
رباه إنهم األىل رووا تراب األرض

من عمهم اما ولاوا
وما ازعاعوا سوى عزٍ 

تاوء بثقل لمته السااوْل
رباه صن أرض الجاوب

اإنها أرٌض مباركٌة
للاّرعى  رجاال  أحبتااا  مان  وايهاا 

يتسابقوْل
ربااه التكان الاصاري لهم اهام تحت 

الدجاج
أسوُعك املتوثبول

ولم الصواريُخ التي يُحاي
لهاا »بااراك« لاماة كاربه يف حيثماا 

يتوجهوْل
وخاالل كل ماا كتب عن قثاياا األمة 
املساتثدفة يوثل آنمهاا ومداناتها وما 
تتدرض له من قهر وإذنل عىل أيدي أعداء 
البرشية كال ن يااىس تخاذل الدرب تجاه 
إخوانهم وتخلفهم عن عورلم، وبسخريٍة 
نذعاٍة نجده يساتاكر شااعرنا رعوع ادل 
الدرب تجاه ما يجري يف غزة وانشاغالهم 
بفدالياات عاملية لكارة القاد  بقصيدته 

)لال تلدباول كارة القاد (:
ً يا أخوة اإلسال  يف غزَّة يف الجونل عفوا
نحن مشاغولول عان أحوالكم بما لو 

األلم.
يسوؤنا الذي يسوؤكم يقتلاا الاد 

لال تلدباول كارة القاد ؟
باألمس كاا قابدل يف البيوت

عيوناا مشدوعة للشاشة الصغريْة
وملدب الرشطة كاع أل يغص بالدوالم 

الغفريْة

مان عول الخلياج مدقال الجزيارْة
تصاوروا اريقااا بال عماوع الفارح 

الغزيرة
سيطر يف امللدب ارتة كبريْة
تصوروا حتى األمري واألمريْة
يصفقول يف املواقف املثريْة

يا للدجب يا للدجب
ماذا تظن ))ماعلل((
لل نَِسيَْت أنّا عرب

تصاوروا اريقااا يملاك عارشًة مان 
الكؤوس

أربدًة من اثٍة وستة من الذلب
صممها الصاغة يف أسبانيا

البدض للويسكي واآلخر للشمبانيا
تصوروا اريقاا يملك نعباً جديد

إيجااره ملياول عونر وإناه يساتالل 
املزيْد

لاو أنكم يا أمة اإلساال  تفهمول لذه 
الدبارْة

اللدباة  الرباُح يف  وأي يشٍء يقتثياه 
والخسارْة

صااحتم اليهوع يف حرارْة
تصوروا اريقاا عرب يف انجلرتْة

وسوف يلتقي غداً مع اريل أنقرْة
مدذرة يا إخوة اإلسال  ألف مدذرْة

إل تغرقاوا يف بارك مان الدمااء ااحن 
غارقول يف الكرْة

مداناي  كل  تحمال  مؤملاة  وبحرقاٍة 
الخيبة والحرسة عىل واقع الدرب يقول يف 

قصيدة كتبها عا  1990 :
يا خيبة الدرب الفحول يقوعلم 

من ليس يحسُب يف الرجال ون الاساْء
أين الغطاراة الكرا  وأين أنااااا

اااصار الرسول وأين ارسال السماْء
بسيوف عزُِّلُم التي عانت لها 

أعااق بيزنطا الدصية بالونْء
أمست كرامتهم تباع وتشرتى 

قرساً بأروقة السفالة والبغاْء
وإذا كال شااعر الثاورة الفلساطياية 
الشاهيد عبد الرحيم محماوع، الذي رضع 
مبااعئ الثاورة، واختزل يف قلباه مرارتها 
ورشارتها، يدلاها ا حل أعرك أل ملوك آل 
سادوع من ضمن املتآمرين عىل السطل 
ا رصخاة مدوياة يف وجاه األمري سادوع 
بان عباد الدزياز حل قاد  القادس عا  

)1935 ( بقوله:
ياا ذا األمايار أماَ  عيِاَك شاِعٌر 

اكوى امَلريَرِة أضلُُده ت عىل الشَّ ُضمَّ
الاماسااِجُد األقىص أِجئَت تَزوُرُه 

ُعه ياِع تَُوعِّ أ  جائاَت من َقبِل الثَّ
َحاَرٌ  تُابااُح لاُكالِّ أوَكِع آِبٍل 

ولاُكالِّ أّاااٍق َشارياٍد أربُاُده
وَغاًدا، وماا أعنااُه ن يبقى ِسوى 

عماٍع لاااا يَاهمي وِسٍن نَقَرُعه
اإل شااعرنا الثائر يخاطاب امللك اهد 

بن عبد الدزيز عا  1990  بقوله:
أرخصت نفسك للدخيل تقوعه 

طوعاً ليسلبك اختيارك
اآلل إذ أصبحت تحت انحتال 

ل . اقدت ملكك واعتبارك
ما عاع أمرك يف يديك ولم تدد 

كاألمس يف وضٍع به تميل قرارك
جرب ترى ما ن يرسك إل 

تخالف من اتحت لهم عيارك
لرتى بأنا ن نقول سوى الحقيا 

اقاة حاول مان لتكاوا إزارك
اارجع عىل خزي اما لك يف الدرو 

بة من يشاد عىل يديك ساوى مبارك
ولكم ساخر مان عبث آل سادوع ومن 
تراهم وتكربلم ومجونهم، وعادما عادت 
مملكة آل سدوع لا«مارعونا« خمسة عرش 
ملياول عونر اقاط ليلدب مع نااعي من 
الاواعي السادوعية، كتب قصيدة وأرسلها 
لألستاذ األعيب الدالمة عبد السال  الوجيه 

يخاطبه ايها بقوله:
تسلم ويسلم عقلك ما أنا اقدته عقيل

أعيش نجلك واللك ادا ملثلك مثيل
مهلاك أخاي من اثلاك لوماا أقاطب 

ُشغيل
وبددلا بارشح لك ما لو بيمغر ُمغيل
مرض وحاله نتفى وبرع ما كوع أعاا

نقال من غري ما اشافى من اجر لو ما 
تطفى

عميا تفيل خدىف وحال مايش يخفى
الدقال اياه أحسان لاك وأناا الجاال 

أحسن يل
خمسه عرش باملليول ملارعونا املارع
يلدب مدانا امللدول بركبته والسااعد
وقلت مايل مجاول عاعك بدقلك قاعد
الساعة ااتل رجلك وأنا أحدِّع رجيل

قياا  نلدب ااوت بول عىس نسادع يف 
الجول

لدف أللل البرتول نزق نص املحصول
وإن اللداب ماش مقباول إن مان الل 

الباطول
لا قو  غري شكلك وأنا أغري شكيل

ولكاذا عاىل امتاداع التارياخ األنظمة 
الحاكمة تسدى إىل صبغ الدقلية اإلنسانية 
بصبغاة ثقااياة تتاالء  ماع توجهاتهاا 
وأيديولوجياتها الخاصاة، متجاللة بذلك 
تلاك األصوات التي تصدح باسام الشادب 

وتدرّب عن لمومه وتطلداته.
وإذا ماا تتبداا أعب املقاومة يف الشادر 
املداارص نجده حلقاًة متصلًة متماساكًة 
ملاا سابقه، شادوره مرتابط يحمال ذات 
ويفاوح  باملقاوماة،  يثاج  الطاباع، 
بالاثال، مهما تجدع يف أسلوبه ورمزيّته، 
ويكاع يكول أحمد مطر، وتميم الربغوثي، 
واؤاع جويادة، وشااعرنا القدير عيل عبد 
الرحمان جحاف، مان أشاهر األصوات يف 
األعب املقااو  املداارص، يجمدهام التأوه 
واأللم، والتحارس والتوجع، إن أل ما يميز 
شااعرنا أنه كتب لكل مظلومية يف الدالم، 
حتى آخار لحظة يف حياته، يف ظل الددوال 
السادوعي األمريكاي عىل اليمان، الذي لم 
يكتب ايه أحد حتى اآلل ا عىل حد علمي ا 
من شدراء املقاومة املدارصين، كما يمتاز 
أيثاً بأنه تجاوز نطاق التحرس واأللم، إىل 
اإلشاارة بهزيمة الددو وانحسااره ذليالً، 
متوعاداً بالارع والقتاال، مثماااً شادره 
»توشاكا« ورصخة السيد الحسل، كما يف 

قصيدته: » إناا نبدث من جديد«:
لتقتلوا ما شئتم أل تقتلوا

سيولد املزيد واملزيد
من شباباا يف كل شرب يف اليمن

يف كل حقال مان حقولااا
من أرض صددة الاثال

من عمت من ُجبَْن
ليهات أل نحيد 

ليهات أل نركع للدبيد
ليهات يا سلمال أل تحكماا كما تريد

من تحت كل صاروخ بليد 
يولاد ألاف قالار عاياد

يولد ألف »توشتكا« مبيد
من تحت كل ما أسموه بالقاابل الذكية

تولاد ألاف رصخاة أبياة
يولد ألف جيل

يولاد ألاف قائاد نبيال
تولد ألف سابلة

من تحت أنقاض البيوت 
يف رحاباا املكرمة

من تحت كل باحة مهدمة
من الشوارع التي يمتد ايها كل ساعة 

شهيد 
من الشجر
من الحجر

نبدث من جديد
من تحت كل صاروخ بليد 
من تحت كل قابلٍة ذكية

تولاد ألاف رصخاة أبياة
تولد ألف سابلْة

يا أيها املاتفخ األوعاج والوريد

زلوا بحلفه الدتيد
بالطائرات

بالسالح والحديد
عىل تراب أعزل من السالح
عىل الدماء والقيح والصديد

وما يزال يطلب املزيد
لتقتلوا ما شئتم أل تقتلوا

لتهدموا ما شئتم أل تهدموا
ليهات أل نحيد

ليهات أل نركع للدبيد
ليهات ياا »سالمال« أل تحكماا كما 

تريد 
من تحت كل صاروخ بليد 

يولاد ألاف قالار عاياد
يولد ألف »توشتكا« جديد
من تحت كل قابلة ذكية

تولاد ألاف رصخاة أبياة
يولد ألف جيل

يولاد ألاف قائاد نبيال
تولد ألف سابلْة

من عل كل طفلة أبية
من قدر كل جدول وساقية
ومان جاذوع كل نخلاة ورابياة

سيولد الدديد والدديد
من الشباب الثائر الدايد

ساتاحاي غادا قواتاك التي أساميتها 
بالداتية

لتقتلوا ما شئتم أل تقتلوا
لتهدموا ما شئتم أل تهدموا

ليهات أل نحيد
ليهات أل نركع للدبيد

ليهات يا سلمال أل تحكماا كما تريد
من تحت كل قابلة ذكية

تولاد ألاف رصخاة أبياة
تولد ألف سابلة

إل كال يف قبثتكام أقوى ساالح الجو 
والجازير والقاابل

وكل ماا تملك واشااطول يف صفواكم 
يقاتل

يابتاول  بالاااس  اأرضااا مساكونة 
كالساابل

سالحاا الحل الذي به نصد كل باطل
ن ياتهاي مااضال إن اقتفاى طريقاة 

مااضل
بقوة اإليمال والدزيمة

نقاتل اإلجرا  والجريمْة
ماذ عصور عدة قديمة

لتقتلوا ما شئتم أل تقتلوا
لتذبحوا ما شئتم أل تذبحوا

ليهات أل نحيد
ليهات أل نركع للدبيد

ليهات يا سلمال أل تحكماا كما تريد
من تحت كل صاروخ بليد

يولاد ألاف قالاٍر عاياد
يولد ألف »توشتكا« جديد

ألنااا نولاد مان جدياد
من تحت كل قابلٍة ذكية

تولاد ألاف راياة مجيادة
تولد ألف سابلْة

مهما احتميت بالحديد
مهما سفحت من عما

مهما رشبت من صديد 
لن تستطيع قتل أمة بأرسلا

من الوريد للوريد
ألف شهيد وشهيد قاع 

وألف ثائر وثائر
وغريلم بال حساب آتول يف الطريل

من وجع الرتاب
من كل قرية وطاقة وباب

سيربزول عرب كل جيل
سيولدول من جديد
سالحهم ع  الشباب
وعاول خالال الرحااب

ليهات أل نبيد
ليهات أل نركع للدبيد

ليهات ياا »سالمال« أل تحكماا كما 

تريد
من تحت كل صاروخ بليد 

يولد ألف قالر عايد
يولد ألف »توشتكا« جديد

من تحت كل قابلة
تولد ألف راية جديدْة

تولد ألف سابلْة
ويف قصيدٍة أخرى يشايد بدور اليمايل 
السادوعي  الدادوال  أماا   وصموعلام 
الدادوال  عجاز  إىل  مشارياً  األمريكاي، 
يف  وعناءتاه،  خساته  مبياااً  وانهزاماه، 

استهداف الاساء واألطفال:
ألاف صااروٍخ وآنف ِمن الغاارات لن 

تدطي نصاراً لجباْل
كل ماا يف وسادكم أل تقتلاوا طفاال 

بصاروٍخ وتدميار مباْل
كل ماا يف وسادكم أل تقتلااوا امارأة 

تحثن باتا يف حااْل
كل ماا يمكاكام أل تكساباوه لو ذل 

الدار بل خزي الزماْل
***

تبغااول  الكاول  رب  أنصااار  أعاىل 
انتصارا

ولم اإلعصاار إل قيساوا لدى الهيجاء 
بأساً واقتدارا

لن تاروا مهما تآمرتم عىل األحارار ذنً 
وانكسارا

إنهم قارعاة الحرب التاي نقيتمو من 
كفها املر مرارا

إنماا يف لذه املارة ن مهارب ماها أيها 
الحلُف السكارى

***
قط لن نلقي ساالحاً والسطل تداني 

انحتالل
قط لن نلقي ساالحااً ااطرعوا عاعش 

من أرض الاثال
وساالقي كلماا نملكااه لساااا ععاًة 

للقتال
بدقاوٍل  أنصااُر سالاٍم وحاااٍل  إنااا 

كالجبال
عيااا علماا كيف نالقي سطوة الحارِب 

بأخالق الرجال
ويبقاى جحااف شادلة ثاورة متقدة، 
عارب الدصور يتوارث األجيال ماه مسارية 
املقاومة والثورة والاثال، ووعي املوقف، 
يقف وجًها لوجه أما  جربوت الغطرساة 
األمريكياة وقمدها وممارسااتها، ليقول 
كلمة الحل، ولرياع لتاف شادبه املقاو ، 

ويدعو إىل مقاطدة بثائدهم:
لاأكل ))الكااب((

لاأكل الرتاب
قاطدوا طدامهم
وقاطدوا ثيابهم
وقاطدوا عخانهم
وقاطدوا آنتهم
وقاطدوا الرشاب

وكل ماتج لهم اإنهم ذئاب
أساتغفر الرحمن ربما أكول قد أسأت 

للذئاب
وكل قرش تدادوناه لهم يصري يف يدي 

))شارول(( آلًة تذيقاا الدذاْب
يا إخوتي 

يا إخوة اإلسال  والدروبْة
إل املصيباة التي تفاوق يف اعتقاعنا ما 

نحن ايه من مصيبْة
أل تدادوا للقاتل الريبْة

ولن نموت أبداً إل ااتاا ))شاكليتهم(( 
والجاز ملبساً يكول أو حقيبْة

لاأكل ))الكااب((
لاأكل الرتاب

قاطدوا عقيقهم ورزلم
وقاطدوا ثيابهم
وقاطدوا عخانهم
وقاطدوا الرشاب

وكل ماتج لهم اإنهم ذئاب
وكل قرش تدادوناه لهم يصري يف يدي 

»شارول« آلًة تذيقاا الدذاب
يا إخوتي يا إخوة اإلسال  والدروبْة

إل املصيباة التي تفاوق يف اعتقاعنا ما 
نحن ايه من مصيبْة

أل تدادوا للقاتل الريبْة
ماذا يثريناا إذا امتطياا مركبا يقوعه 

حمار
مااذا يثريناا إذا لبسااا ))مصافااً(( 

ياسج يف زبيد أو جدار
ماذا يثريناا إل نحن لم نام عىل ريش 

الادا  والاثار
مااذا يثريناا إل نحان لام ندارف ما 

))البتزا(( وما ))الهمبورغار((
ونحن يف بالعنا أعزة ن نشاتكي ذنًّ، ون 

نخاف عار
وظال جحااف يااضال طاوال حياته 
بشدره املطبوع املتجذر يف أعماق القثية 
واإلنساال والجمال، بلغة البيال وثقااته 
ورساالته، ن يجياد الرماز ون يساتخد  
القاااع، ولم يدارف بانلتاواء أو املااورة 
التساييس، ااكال لساال املظلومال  أو 
وصاوت الشادب ولوحة الجماال وصدى 
األعب السااخر، كفارس ن يشال له غبار 
مادعاً بجرائم الغرب، مطالباً بانساتقالل 
لوطاه والحرية لشادبه وحقه يف الديش، 
وحقه يف مقاومة الظلم والترشيد والاهب 
والسلب لحقوقه، يواجه كل خطة، ويوثل 
كل حركاة، يحكاي كل تفاصيال املداناة، 
بامتازاج ماع كل أنّة، وتمااٍه بالٍغ مع كل 
عمداة، ويف نفس الوقت حريصاً عىل بقاء 
الدزة والشاموخ يف الافوس الحرة، لتبقى 
األرواح ُمتَوَِّجاة باملجد والصموع، شاداره 
انساتمرار يف عرب الاثال والتصميم عىل 

مواصلة لذا الدرب الثوري:
عائماا  »سالمال«  ياا  مصمماول 

مصممول
مصمماول ياا »سالمال« أل نواجاه 

الطغاة
عائماً مصممول

أل ن نهاعل الظال 
أو نرتك الظلم يسوع حيثما أقا 
ادولة الباطل قد تدو  ساعة
وعولة الحل إىل قيا  الساعة

بكل ما يف وسداا نقاو 
بكل ما نملك من عزيمة نقاو 
ساشدل الشموع يف الطريل

وزيتها عماؤنا التي ما برحت تراق
ألنها تقاو  الظال 

واجرنا آت وعاده ياترص السال 
ويرشق الصباح

وتدتيل الشفاه بسمة الاجاح
وتثمر الجراح 
من وجع اليمن

من جرحاا الذي عىل تراباا
من »عمت« من »ُجبَْن«

من رحم الاخيل
يولد ألف جيل
صاداء يا عدل

يا كل ذرة من أرضاا الكريمة
أرواحاا لك الفداء

بها نقاتل الجريمة
ونراض املواقف التي تدعو إىل الهزيمة
عائمااً  »سالمال«  ياا  مصمماول 

مصممول عىل املقاومة
من أجل أل ياترص السال 

ولن تخيفاا الغارات واملجازر
عيوناا مشدوعة إىل األما 

تأنف أل تاظر للوراء كي تددع الخسائر
بهذه الاروح الاثالية والازعة الثورية 
عااش جحااف، مورثااً لألماة كل األماة، 
تاريخااً طويالً من الاثاال، ومجداً خالداً 
مان البوح املتوقد ثاورًة وجهااعاً، وحريًة 
واستبساانً، به نستطيع أل نقول إنه رمز 
الثاورة والاثاال يف الدارص الحارض عول 
ماازع، بحراه يتغاى الثوار واألحرار، وبه 

ندزف سيمفونية الارص.
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 سياسية- شاملة
تصدر كل اثال وخميس
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ما هو املطلوُب 
من قطر؟!

علي الدرواني 
ماذُ ما قبل الدا  2009 كال مدهُد واشاطن 
املقارَّب من عوائار صااعة القرار يف واشااطن 
كال يصاف أعواَر قطار باملشااغبة واوصااف 
سالبية أُْخاَرى محااون مااقشاة عوااع قطر 

لتلك السياسات وكيفية رععها خليجيا.
كانت واشاطن ماذ وقت مبكر أوكلت مهمة 
الرعع للبيت الخليجي نفسه ممثالً بالسدوعيّة 

واإلَماَرات.
مع بداية الشاهر املايض احتثات الونيات 
املتحادة مؤتمراً عن ما يسامى اإلْرَلاب رّكز يف 
أطروحاته عىل قطر وععمها لحماس إىل جانب 
جماعات مسلحة أُْخاَرى ُوصفت باإلْرَلابية.

كال املؤتمار ضاوءاً أخاَر أمريكيااً لفتح 
الاار عىل قطر.. 

برأياي ليسات الخلفياة ععام الجماعاات 
املصافة إْرَلابية يف سوريا والدراق وليبيا بقدر 
ماا يقصد حركة املقاومة اإلْسااَلمية حماس.. 
ألنه مدلاو  أل كال مان السادوعيّة واإلَماَرات 
الجماعاات  باأ   ارتبااط وثيال  كانات عاىل 
اإلْرَلابية القاعدة وطالبال يف ااغانستال ثم يف 
الدراق وساوريا وليبيا واليمان لتافيذ اجادات 
مديااة وُخُصاْوصااً أمريكية بادءا من تدمري 
وتفكيك انتحاع الساوايتي مرورا بخلل ذرائع 
نحتاالل ااغانساتال والدراق وتدمري ساوريا 
ووووللام جاراً.. ولام يف ذلاك كماا الونيات 
املتحادة يساتخدمول الجماعاات لتافياذ ماا 

يريدول ثم كذريدة لتواجدلم املبارش.. 
إذل ماا لاو الفارق بال قطار وكل مان 

السدوعيّة واإلَماَرات؟!!
ملااذا تصاوب الونياات املتحادة عليها عول 

شقيقتيها؟
الفارق وحيد وواضح لاو الدالقة القطرية 

الجيدة بحماس.

البقية ص 2

زيد البعوة
مان أخطر أناواع الغازو الذي 
يساتهدُف اإلنَْسااَل بشاكل عا  
واألُّمة اإلْسااَلمية بشاكل خاص 
لاو الغازو الفكاري الاذي يتجُه 
بشاكل مباارش إىل عاخل الافوس 
ايتغلغاُل  والقلاوب  الدقاول  إىل 
ايها ويحركها حساب ماا يُريُد، 
مغلوطاة  ثقاااات  خاالل  مان 
تاساجُم  ن  ماحرااة  وأااكار 
ماع اطارة اإلنَْساال ون مع قيم 
ومبااعئ املؤمان، يتام ذلاك عرب 
وساائَل وطرق مختلفاة، ألمها 
وساائُل انعال ، من خالل الربامج 

واملسلساالت التاي تاتجهاا والتاي يتام إعداُعلا 
بشاكل مدروس وبُطُرق ووساائَل مختلفة، ماها 
براماج عياياة وماهاا براماج سياساية وماهاا 
برامج سااخرة؛ لتستهدف مجتمداً مديااً؛ بهدف 
التأثري عليه سلباً ن إيَْجااباً، بما يخد  مصالحها 
وأَْلاَدااها، ولذه حرب نفسية قذره وخطرية.. 

ولياس بالارورة أل تكوَل الحرُب الافساية 
بشكل مفثوح يستطيع الواحُد أل يفهَم تلقائياً 
أنه مساتهَدٌف وأل ُكّل ما يصدر من قبل وساائل 
انعاال  يهادُف إىل خلخلاة قااعاتاه ونفسايته، 
االحارُب الافساية لهاا أسااليُب متدادعٌة برزت 
بشاكل كباري خاالل شاهر َرْمَثااَل عىل شاكل 
برامَج ومسلسالت سااخرة، وتحتوي عىل الكثري 
من التثليل والكذب والخداع يغلُُب عليها الطابُع 
الكوميادي والثحاك لكاها تحماُل يف مثمونها 
الكثريَ من السم الذي إذا تغلغل يف الدقول والقلوب 
اإناه يُحاِدُث ايهاا خلالً كبارياً ياؤّعي إىل ارتياب 
ومرض صاحبها، ولذا ما يطمح إليه الددوال.. 

وعادما تتجه وسائُل إعال  الددوال خالل شهر 
َرْمَثااَل إىل اساتغالل ارصة الجلساات املطّولة 
التاي يقثيهاا الكثاريُ ملشاالدة التلفااز خاالل 
ليايل شاهر َرْمَثااَل وتكول قاد أعدت الكثريَ من 

الربامج السااخرة التاي لي يف األََساااس برامُج 
سياساية وطائفية بحتة ولكن بشاكل كوميدي، 
كما لاو الحال بالاسابة للربامج 
التاي تدرض عىل قااوات مرتزقة 
ساهيل  قااتَاي  مثال  الدادوال 
اإلصالحية ويمن شباب وغريلما، 
اليماي  الشادب  والتي تساتهدف 
الصاماد يف وجاه الددوال بشاكل 
مباارش لياس مان أجال إعخاال 
الارسور علياه اهاذا مساتحيل، 
اكماا ندلام لام -أعااي مرتزقة 
الدادوال- من جاّروا الويالت عىل 
بلدنا ولم من يسااندول الددوال 
السادوعّي األَمريكاي عاىل قتلااا 
وتدماري ماازلاا وحصارناا، اهل 
برامجهم جاءت من باب اإلنَْسانية لتدديل مزاجاا 
خاالل شاهر َرْمَثاااَل؟ أ  لبَّث املزيد من السام 
القاتل لدقولاا وأاكارنا؟ ن شك أل لذا لو الهدُف 

األََسااس.. 
وبماا أنااا كشادب يمااي مساتهَدٌف يواجه 
غزواً عساكرياً وحصارا اْقتَصاعياً وحرباً إعالمية 
تهادُف إىل كرس إراعتاا والايل من صموعنا ووعياا 
وثقااتااا، بال حتاى إىل ُلويتااا واحتاالل بدلااا 
واساتدباعنا ويف مثال لذه الظروف التاي نُدِرُكها 
جيداً نحن مدايول بمدراة أنواع الرصاع التي من 
ألمها وأخطرلا الغزو الفكري والحرب الافسية 
التاي يرّكز عليهاا الدادوال السادوعّي األَمريكي 
بشاكل كبري من خالل الربامج التي تبثها وساائل 
اعالماه املختلفة وقد نهاناا الُقاارْآل الكريم عن 
انستماع للكذب وععانا إىل لدن املرجفل ونبذلم 
وانبتداع عاهم لهذا علياا َجميْداً أل نستغل شهَر 
َرْمَثااَل الذي لو شاهر الُقاْرآل والهدى والذكر، 
ونجدل ماه محطًة لتاويار عقولاا وتليل قلوباا 
وتبصري عقولاا وأاكارنا، وأل نبتدَد عن السامو  
التاي تبثها وساائل إعال  الدادوال والتي ن تخُدُ  
مصلحتاا ن الدياياة ون حتى الدنيوية، بل تهدف 
بشكل أََساايس إىل لد  نفوسااا وتلويث أاكارنا 

وتدطيل الوعي والثقااة التي بداخلاا.

الغزو الفكريُّ اإلعالمي والثقايف

َعبدالحميد الغرباني
  إل تهدياداً قاد ياؤعي إىل ضيااع 
وطن أَلمٌر كاٍف لالستبسال ومواجهة 
زحاف لاذا التهدياد! لاذا األمار ما 
تجدلاه القاوى الحية نصاَب عيايها 
ولاي عاىل عتباة لقااء الداارش من 
رمثال الذي سايُثامُّ أبرَز الفاعلل 
)علمااء،  اليمااي  الشادب  حيااة  يف 
ساساة، مثقفاول، أكاعيميل، رجال 
وجالاات  َمَشاايخ،  وأعماال،  ماال 
اجتَماعياة، والاخ الخ( مان مختلف 
التوجهاات واننتَماءات وعول نبش يف 
اننتَمااء ايكفي أل يتسام ُكّل لؤنء 
بالحكمة والدقالنية وروح املسؤولية 
القثاياا،  مختلاف  إزاء  التدامال  يف 
وكماا اتثاح من خاالل كلماة قائد 
الثاورة السايد َعبدامللاك الحوثي التي 
ألقالا ليلة أمس، اإل الهموَ  الدامَة 
َواملشارتكة لليمن تمثل أجاادة اللقاء 
َووال تسلسل يدطي لكل َلمٍّ وقثية 
األولوياَة التاي تاساجم ماع طبيدة 
املرحلاة وماا يُساتَجُد مان متغرّيات 
ويطرأ مان تحّونت وعىل املساتويات 

املختلفة.. 
أطالَّ قائاُد الثاورة يف كلمتاه عىل 
الجبهة الداخلية كاشفاً عن محاونت 
لتفكيكها ورضب تماسكها، اأوضح 
أل املهماة الواضحاة للقااء حكمااء 
وعقاالء اليمن لي إاشااُل الهجمات 
التاي تؤساس لهذا املساار السااعي 
لصاع اننقسااِ  والتباين والتصدّع يف 

التكتل الدرياض املاالض للددوال أَْو 
الجبهة الداخلية بشكل أعق..

الثاورة  وّزع قائاُد 
بمختلاف  رساائَله 
وعول  انتجالاات 
عربَّ  ومثلماا  موارباٍة 
بالاغ  حارص  عان 
اقد  اّف،  الصَّ بَوحادة 
الجمياع  عاىل  شادع 
اإلمسااك  رضورة 
باملبااعرة َوأخاذ زما  
األماور بدرجاة عالية 
من الجد الذي يستافر 
إلحبااط  جهاد  ُكّل 
مشاريع الددوال وأكد 

أيثاً رضورة أل تراكم مختلف القوى 
ويف تشكيالتها املختلفة املوقف الجاع 
من الدادوال وأل تدمل عىل محارَصة 
الدااويان املااطقياة َوالحزبياة والخ 

لصالح الوطن وحسب.. 
يف لذا الساياق املهم أّكد السيد عىل 
رضورة التدامل مع القثايا الداخلية 
ولياس  املساؤولية  باروح  املختلفاة 
ضمن مساار عدائي، االدداُء بوصلته 
تتجه نحو الغزو، وقطداً للذرائع التي 
يغلِّاُف البدُض بها األجادَة املشابولة 
التاي يخُدُمهاا، ععاا قائُد الثاورة إىل 
بلورة إجاراءات شافااة وناجدة من 
القاوى التاي تشاّكل قاواَ  حكوماة 
اننقااذ والسايايس األعاىل؛ بغارض 
محاربة مظالار التالعب بما يحصل 
مان املاال الداا  أَْو اساتغالِلِه خارج 

عائرة الافع الدا .
من املدلاو  أنه لو كانات األجهزة 
املخولاة  الرسامية 
بدورلا  تقاو   بذلاك 
كفات  قاد  لكانات 
الشدب املهمة! لكاها 
عاىل  الحبال  تركات 
الغاارب نازونً ايماا 
يبدو عااد أمور ليس 
الازالة  بياهاا وبال 
صلاة!  والوطاياة 
لدرجاة ضااع مدهاا 
ُجازء من املاال الدا  
الاذي يحصال رالاااً 
َوأتاحات وإل بشاكل 
غرِي مباارش للوبي الفسااع واننتفاع 
وانرتازاق أل يطداَن يف ظهار أولئاك 
املقاتلل األشااوس الُحفاة يف خطوط 
الاار واملزايدة حول املجهوع الحربي!

إىل  انثماوا  َمان  وباملااسابة 
واملاال  الحرباي  املجهاوع  أساطوانة 
الدا  لم يثيّفاوا جديداً اقد التقطوا 
ُكّل األكاذياب التي تكررلاا آلة إعال  
لدرجاة  الخصاوص  بهاذا  الدادوال 
يرّععونهاا  وكأنهام  مدهاا  ظهاروا 
كالببغاء حل يرععول ما يُمىل عليهم. 
مان ُلااا يجاب أل ن تظالَّ لهاذا 
مان  مسااحٌة  الفوضاوي  الصاوت 
عاخل الجبهاة الداخلية! واألمر يتدلل 
برورة انْلتَزا  بمباعئ التحالف بل 
األنصار ورشكائهم واملؤتمر وحلفائه 

أونً وأخرياً.. 

مان املهام لااا اساتحثاُر أنه يف 
الوقات الاذي تتمدع وتتشادب األزمة 
الداخلياة يف صفاوف قاوى الدادوال 
يساتافر اليمايول طاقتهام ملواجهة 
أَْكثَر  ُمَخّططاات الدادوال وبدزيماة 
صالباة وقاوة ومقصدلم، كماا قال 
السايد َعبدامللاك الحوثي، أل تشارتك 
الهاّم  يف  الوطاياة  القاوى  مختلاف 
َواملوقف والدمل واملساؤولية والقرار، 
مان  الداارش  لقااُء  اهال ساياتهي 
رمثال باا إىل لذه الاتيجِة الواضحة 
والرصيحاة التاي عارّب عاها السايد 
َعبدامللك الحوثي؟! لل ستاتقل القوى 
الوطاياة املختلفاة إىل تطبيال قاعدة 
»رشكاء يف مواجهة الددوال« وبشكل 
كيل باعتبار ذلاك األلمَّ والذي يفرض 

نفَسه وبقوة؟!
يمكان القاول إل اإلجابة ساتظل 
عالقة أَْو _ناقصة عىل األقل _عن ذلك 
أَْو قل عن الساؤال األبارز الذي تداوله 
البداض مااذُ الدعاوة للقااء وحدوي 
وأخوي يف الدارش مان رمثال )ماذا 
باساتطاعة املجتمدل يف اللقاء ادله 
عملياً إزاء متطلباات املرحلة الرالاة 
وماا يليها؟( يف حال اساتمر التدامي 
عان أولويات الحاارض، ويف مقدمتها 
مواجهاة الدادوال ومدالجاة املداناة 
املواطاال  أوسااط  التاي خّلقهاا يف 
عرب ترشايد املاال الدا  الاذي يجري 

تحصيله من بدض امُلَؤّسسات!
لاذا ما قاد ندراه غاداً أَْو يف األيا  

القاعمة.

شركاُء يف مواجهة العدوان.. هذا أهم! 

اجتَماع العاشر من رمضان: 
ُر بأعظم! فتٌح يبشِّ

كلمــــــة أخـــــيرة 

علي المحطوري
إىل املشااركل يف اجتَمااع الداارش مان رمثال يف صاداء، شاهر 
مباارك وكل عا  وأنتم أقوى وأعاز يف مواجهة أخطر عدوال يتدرض 

له شدباا اليماي الدظيم يف تأريخه الحديث واملدارص.
وبهاذا انجتَمااع املباارك يؤمل شادباا اليماي الثائار الدظيم أل 
تُفتتح مرحلة جديدة إل شااء الله عاوانُهاا »وحدة وإخاء«، مبرشًة 

بفتح عظيم عىل كااة الصدد واقا للمدطيات التالية:
-أناه اجتَماع يدزز ثبات وصموع 00ث ياو  من املاازلة التأريخية 
بل شادب مصااف عامليا من أاقر البلادال، وقاوى إقليمية وعولية 

مصافة من أغاى وأقوى البلدال.
- كوناه اجتَماعاا يتخذ من الاهاج الابوي املحمدي سابيال له يف 
املواجهة، جاعاال من ذكرى اتح مكة الدارش من رمثال مااسابًة 
للوحادة واإلخاء، والتأريخ كفيل بتساجيل لذا انجتَماع عىل أنه - يف 
زمانه وعرصه امليلء باننقسامات والرصاعات -يدد )اتحا مبياا( يف 

مجال وحدة الكلمة واملوقف، ولذا األمر له ما بدده.
-أنه اجتَماٌع يماني الهوى والُهوية يتزامن بكل ما يحمل من )قيم 
ولمام وتطلداات( مع مرور نصاف قرل عىل احتاالل القدس يف ما 
ُعِرَف باكسة الا5 من يونيو 1967 ، ولو ما يبدث عىل األمل الكبري 
يف مساتقبل مفدم بالدزة والكرامة لكل األمة يصاده اليمايول ملحو 
ما مىض من زمال مزيف، مأله ثالثي الرش الكوني )أمريكا وإرسائيل 

والسدوعيّة(. 
امبارٌك لكم رمثاال، ومبارٌك لكم اجتَماٌعكم الوحدوي، ومبارٌك 
لكم ُكلُّ خطوة تخطونها يف سابيل الله، ورحم الله شاهداَءنا، وعّجل 
بشفاء جرحانا، واك أرسانا، عشاتم وعاش اليمُن بكم كريماً عزيزاً 

مهاباً.


