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السيد عبدامللك احلوثي يف احملاضرة الرمضانية األوىل:

اآلن حـــــــــــــــىت  احلـــــــــــــــــديـــــــــــــــــدة  مــــــــــيــــــــــنــــــــــاء  إىل  ســــــــفــــــــيــــــــنــــــــة  أليــــــــــــــــــــة  وصـــــــــــــــــــــــــول  ال  الــــــــــــنــــــــــــفــــــــــــط: 

املرتزقة ورعام يواصلون خروقام يف احلديدة وحجة مبشاركة «الطريان»املرتزقة ورعام يواصلون خروقام يف احلديدة وحجة مبشاركة «الطريان»

والعقد  احلل  بيده  ومن  اليمنيني  مبعاناة  املتسبب  كشف  االتفاق  عامر: 
القوات املسلحة تعلن االلتزام بوقف العمليات إن التزم الطرف اآلخرالقوات املسلحة تعلن االلتزام بوقف العمليات إن التزم الطرف اآلخر



         
الــــــــــتــــــــــقــــــــــوى مــــــــهــــــــمــــــــة جــــــــــــــــــدًا لــــــــلــــــــنــــــــجــــــــاة مـــــــــــــن الـــــــــســـــــــخـــــــــط اإلهلـــــــــــــيالــــــــــتــــــــــقــــــــــوى مــــــــهــــــــمــــــــة جــــــــــــــــــدًا لــــــــلــــــــنــــــــجــــــــاة مـــــــــــــن الـــــــــســـــــــخـــــــــط اإلهلـــــــــــــي
جيــــــــب اغــــــتــــــنــــــام رمــــــــضــــــــان لــــتــــنــــمــــيــــة الـــــــــــــــروح اإلميـــــــانـــــــيـــــــة املــــتــــقــــيــــة



وضغض وزارة الخظاسئ شغ تعار لختغفئ «المسغرة»: وضغض وزارة الخظاسئ شغ تعار لختغفئ «المسغرة»: 
إغقق إغقق 1313 طآجسئ تةاوزت بأجسار طرتفسئ ولثغظا طثجون جطسغ لـ  طآجسئ تةاوزت بأجسار طرتفسئ ولثغظا طثجون جطسغ لـ 66 أحعر أحعر

بسث خطاب صائث البعرة لمسظا تفاسًق طظ الاةار بدرورة الاضاشض بسث خطاب صائث البعرة لمسظا تفاسًق طظ الاةار بدرورة الاضاشض 

ق صطص.. الصمح طاعشرق صطص.. الصمح طاعشر
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خروصات المرتجصئ تاعاخض شغ التثغثة بمحارضئ الطغران الاةسسغ

طتاشر املعرة غتثر طظ طثّططات اقتاقل السسعدي اإلطاراتغ وغعغإ 
بأبظاء املتاشزئ لطامسك بالبعابئ العذظغئ

اجاحعاد بقبئ طعاذظني يف صخش 
جسعدّي سطى خسثة 

 : خظساء
حـّذر محافـظ املهـرة، القعطبي عيل 
حسـني الفرجـي، مـن اسـتمرار قـوى 
االحتـالل وأدواتهـا يف تنفيـذ مخّططات 
نهـب ثـروات املحافظة وزعزعـة األمن 
واالسـتقرار والسـلم االجتماعي، مشيداً 
املحافظـة  ألبنـاء  املرشفـة  باملواقـف 
عـىل  الدخيلـة  للمشـاريع  ورفضهـم 

املجتمع املهري. 
وأّكــد املحافظ الفرجي رفـَض أبناء 
املهـرة لدعوات حوار مشـبوٍه يف الرياض 
بني أدوات االحتـالل، منوًِّها إىل أن أحرار 
املهـرة لـم ينخدعـوا بشـعارات كاذبـة 

أطلقها مـن نفذوا العـدوان عىل وطنهم 
وما زالـوا مسـؤولني عـن آالف الجرائم 
التـي ارتكبوهـا بحـق أبنـاء بلدهـم يف 

مختلف املحافظات. 
ولفـت إىل أن أي حـوار يجب أن يكون 
بـني القـوى الوطنية الحـرة البعيدة عن 
القـرار الخارجـي، وبـني دول العـدوان 
مبارشة بعـد رفع الحصـار وإنهاء ُكـّل 
األعمـال العدائية ضد اليمـن واليمنيني، 
وااللتـزام بعدم التدخل يف شـؤون اليمن 

واحرتام سيادته. 
وأَشـاَر الفرجي إىل أن املشاركة يف أية 
مشـاورات تُعقـد يف أيـة دولة مـن دول 
العدوان عىل اليمن تمثُِّل طمسـاً لجرائم 
وانتهاكات أمريـكا وأدواتها يف النظامني 

اليمـن  بحـق  واإلماراتـي  السـعودّي 
واليمنيني. 

عـىل  املهـرة  محافـظ  عـّرج  وفيمـا 
مبـادرة الرئيس املشـاط، فقـد اعتربها 
مدخالً فعلياً ألية مشاورات جدية تحّقق 
تطلعات الشعب اليمني ويف املقدمة وقف 
العدوان ورفع الحصـار وإنهاء االحتالل 
الشـأن  يف  الخارجـي  التدخـل  وعـدم 
دول العـدوان واالحتالل إىل  املحيل، داعياً 
التجاوب اإليجابي مع املبادرة، ال سـيَّما 
وأن الشـعب اليمنـي اليوم يدخـل العام 
الثامن من الصمود، وهو أكثر ثباتاً وقوة 
وصالبة، ويمتلك قوَة ردع اسرتاتيجية يف 

مواجهة قوى العدوان واالستكبار. 
وقبائـل  املهـري  املجتمـع  أن  وأّكــد 

املحافظـة واملكونـات السياسـية، باتوا 
اليـوم أكثر درايـة ومعرفـة بمخّططات 
يف  املواليـة  ومليشـياتها  العـدوان  دول 
تسـهيل نهب ثـروات املحافظة، ُمشـرياً 
املهـرة  محافظـة  لـه  تعرضـت  مـا  إىل 
واليمن بشـكل عام، من عدوان وحصار 
بـري وجوي وبحري منذ أكثر من سـبع 
سـنوات، ما تسـبب يف أزمة إنسـانية لم 
يشهد لها العالم مثيالً، يف ظل صمت دويل 

وأممي معيب. 
ودعا املحافظ الفرجي، أبناء املهرة إىل 
التنبه ملؤامرات ودسائس تحالف العدوان 
الذي يسـعى إليجاد ثغـرات، ينقض من 
خاللها عـىل ما تبقى من ثروات وخريات 

اليمن. 

 : خاص
واصـل الجيـُش السـعودّي، أمـس 
بحـق  الوحشـية  جرائَمـه  السـبت، 
املدنيني يف املناطق الحدودية بمحافظة 
صعـدة، بقصـف صاروخـي ومدفعي 
خلف عدداً من الشهداء، وسط تجاهل 
أممي ودويل لتلك الجرائم الوحشية، يف 
حني واصل مرتِزقة العدوان خروقاتهم 
الفاضحة التّفـاق الحديدة، متجاهلني 

ُكـّل جهود السالم. 
وأوضـح مصـدر محـيل لصحيفـة 
«املسرية» أن ثالثة مواطنني استشهدوا 
ومدفعـي  صاروخـي  قصـف  جـراء 

سعودّي عىل مديرية شدا الحدودية. 
القصـف  أن  املصـدر  وأوضـح 
الصاروخي تواصل من الساعات األوىل 
لفجر السـبت حتى املسـاء، يف إشـارة 
إىل أن العـدوان حـاول اسـتغالل املدة 
الزمنيـة قبل إعـالن الهدنـة، الرتكاب 

الجرائـم وتحقيق مكاسـب مـن وراء 
القصف الوحيش عىل األعيان املدنية. 

ويف سـياق متصـل، واصـل مرتِزقة 
العدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي 
يف الحديدة خروقاتهم الفاضحة التّفاق 
الحديدة بعدد من االنتهاكات بمشاركة 
الطـريان.  وأوضـح مصـدر يف غرفـة 
والتنسـيق  االرتباط  ضبـاط  عمليـات 
لرصـد خروقـات العـدوان أن املرتِزقة 
ارتكبوا خالل الـ 24 ساعة املاضية 82 

خرقاً يف مناطق متفرقة من الحديدة. 
وبـنّي املصدر أن الخروقات شـملت 
إطـالق العيارات الناريـة املختلفة عىل 
مناطق متفرقة، يف حني شـن الطريان 

التجسيس غارة عىل منطقة الجبلية. 
وتأتي هذه الخروقات لتثبت مجّدًدا 
حرص مرتِزقة العـدوان عىل تبديد أية 
جهود رامية لتحقيق السـالم وحلحلة 
امللفـات اإلنسـانية التـي يعانـي مـن 

ورائها اليمنيون. 

أّضـثت أن الةسر الطئغ الةعي ق غجال طسطصًا وجط تةاعض أطمغ طفدعح

الطةظئ الطئغئ السطغا تثسع طرضى الغمظ املتاخرغظ لاسةغض 
أجمائعط تمعغثًا لظصطعط سرب ططار خظساء لطسقج

اإلدارة الساطئ لطمرور تفااح ططئثًا خريغًا 
وتثّحـظ طحروع «إشطار خائط»

 : خاص
دعـت اللجنـُة الطبيـُة العليـا، أمس 
السـبت، إىل تسـجيل املـرىض اليمنيني 
املحاَرصيـن منذ سـنوات، إىل تسـجيل 
أسـمائهم؛ تمهيـداً لنقلهـم للعـالج يف 
الخـارج، َحيـُث جـاء ذلـك بعـد إعالن 

الهدنة ودخولها حيز التنفيذ. 
وقالـت اللجنة الطبيـة العليا يف بيان 
لها تلقت صحيفة املسـرية نسخًة منه: 
«تهنـئ اللجنـة الطبيـة العليا شـعبنا 
بالنـرص املحّقق عـىل العـدوان بفضل 
صموده وقيادتـه الحكيمة، وقد تحّقق 
نتيجـة ذلك فتـح مطار صنعـاء الدويل 
والسـماح باسـتئناف الرحالت الجوية 
بواقع رحلتني أسبوعياً إىل كل من مرص 
واألردن ذهابـاً وإياباً مبارشة ودون أية 

عراقيل». 
بجميـع  «نهيـب  البيـان  َوأََضــاَف 
الحـاالت  ذوي  األعـزاء  مرضانـا 

ملسـتعصية  ا
وغري املسجلة لدى اللجنة الطبية العليا 
الذيـن لـم يتمّكنوا من السـفر بـراً إىل 

مطاري عدن وسيئون، بأن يرشعوا 
يف السـفر عرب مطار صنعـاء الدويل 

حسب الرحالت املشار إليها». 
وأَشـاَر البيان إىل أنه سيتم اإلعالن 
عـن الرحالت عرب الجهـات املعنية يف 

أوقاتها املحّددة. 
ولفـت البيان إىل أن مرشوع الجرس 
الجوي الطبي ال يزال معلًقا، يف إشـارة 
إىل أن األمـم املتحـدة تتعمـد تجاهـل 

معاناة مرىض اليمن املحارصين. 
توصـل،  قـد  الوطنـي  الوفـُد  وكان 
مسـاء أمـس األول الجمعـة، إىل هدنة 
ملدة شـهرين يتم عىل إثرها فتح مطار 
صنعاء ومينـاء الحديدة وفتـح املنافذ 
وحلحلـة ُكــّل امللفات اإلنسـانية التي 
كان يعرقلها تحالف العدوان األمريكي 
معاناة  السـتخدام  األمريكي  السعودّي 
عـن  بحثـاً  ضغـط  كورقـة  اليمنيـني 
غـري  وعسـكرية  سياسـية  مكاسـب 

مرشوعة عىل حساب آالم اليمنيني.

 : طاابسات
دّشــن مديـُر عـام رشطة املـرور، بكيل 
محمد الربايش، أمس، ومعه عدد من قيادات 
وضبـاط اإلدارة العامـة للمـرور مـرشوع 
صائـم»،  «إفطـار  الرمضانـي  اإلحسـان 
وافتتـاح املطبـخ الخـريي بـاإلدارة العامة 

للمرور. 
وحسـب اإلعالم املروري، َفــإنَّ املرشوع 
الـذي يسـتمر حتـى نهايـة شـهر رمضان 
املبـارك يهـدف لتوزيع 1000 وجبـة إفطار 
ووجبـة عشـاء يوميـة تسـتهدف سـائقي 
السـيارات وقت اإلفطار، واملسافرين املارين 
بنقـاط األمـن، واألرس املحتاجـة املجـاورة 
ملبنـى اإلدارة العامة للمـرور، وأحفاد بالل، 
واملقيمـني قـرب الجامـع الكبـري بصنعـاء 
القديمة وبعض الجوامع، باإلضافة إىل غرف 
الطـوارئ يف املستشـفيات الحكومية، ودور 
رعايـة األيتـام، وباصـات النقـل الجماعي 

وفرز النقل بني املحافظات. 
وأّكــد العميد الدكتور بكيـل الربايش، أن 
مـرشوَع إحسـان الرمضانـي الـذي تنفذه 
اإلدارة العامة للمرور يأتي ترجمًة لتوجيهات 
قائد الثورة السـيد العَلم عبدامللـك بدرالدين 
الحوثـي، وتعليمـات وزيـر الداخليـة اللواء 
عبدالكريم أمـري الدين الحوثي، باإلحسـان 

وتقديم العون واملساعدة للمجتمع. 

خطح صئطغ غظعغ صدغئ صاض بني آل 
الئطغعغ وآل طحضض بخسثة

 : خسثة
استمراراً للجهود الشعبيّة والرسمية يف إخماد 
الثارات وترسـيخ الصلـح بني املجتمـع اليمني 
لتوحيد الصفـوف وتوجيه العداء صوَب العدوان 
األمريكي السـعودّي اإلماراتي، أنهى صلح قبيل، 
أمـس السـبت، قضية قتـل بـني آل البليهي وآل 

مشكل يف مديرية سحار بمحافظة صعدة. 
وخالل الصلح القبيل، أعلـن أولياء دم املجني 
عليـه، صالح أحسـن البليهي، مـن آل البليهي، 
العفَو العام عن الجاني، أحمد جهاد مشكل، من 

آل مشكل ترشيفاً للحارضين. 
وأشـاد الحارضون بجهـود ودور قائد الثورة 
السـيد عبدامللـك بدرالديـن الحوثي، يف السـعي 
واملتابعـة لحل قضايا الثأر واإلشـكاالت وتعزيز 

تالحم الجبهة الداخلية ألبناء اليمن كافة. 
من جانبه، أّكـد محافظ صعدة، محمد جابر 
عـوض، الذي أرشف عىل الصلح، رضورة إصالح 
ذات البني وتنفيذ توجيهات قائد الثورة يف إصالح 
ذات البـني وتعزيز قيم التسـامح وتعزيز صمود 

الشعب اليمني َوالجبهة الداخلية. 
وثّمـن املحافظ عوض جهوَد مشـايخ قاطبة 
ة عىل هذا املوقف املّرشف،  ومشايخ الطلح َخاصَّ
داعيـاً بقيـة قبائـل سـحار واملحافظـة عىل أن 
يحذوا حذو قبائل الطلح وقبائل املديرية يف َحـّل 

القضايا. 
حرض الصلـح القبيل وكيـل املحافظة صالح 
عقاب ومديرو مكتـب الثقافة باملحافظة يحيى 
حفـظ الله الحمـزي، والصناعة خالـد الذيبان، 

وعدد من املشايخ والوجاهات االجتماعية. 
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 : خاص
 

دخلت الُهدنُة األمميُة حيَِّز التنفيذ، مساء السبت، 
وسـَط تفاؤل َحـِذٍر بتخفيِف األزمة اإلنسـانية، يف 
حـال التـزم تحالف العـدوان باالتّفاق الذي شـّكل 
يف تفاصيلـه ومضمونه سـقوًطا مدويا لكل ذرائع 
و»مـربّرات» الحصـار الظالم املفروض عـىل البلد، 
كما عكس بوضوح موقف القوة الذي باتت صنعاء 
تمتلكـه يف امليدان وعىل الطاولة بعد أكثر من سـبع 

سنوات من الصمود. 
 

جرغع: ططاجطعن ذاملا الاجم السثو
وأعلنت املتحدث باسـم القوات املسلحة، العميد 
يحيـى رسيع، «االلتزام بالوقف الشـامل للعمليات 

العسكرية طاملا التزم الطرف اآلخر بذلك». 
وحظي إعالُن الُهدنة برتحيب إقليمي ودويل، فيما 
توّجـهـت األنظـار صوب موانـئ الحديـدة ومطار 
صنعـاء، َحيُث يفـرتض أن يتم البدء بدخول سـفن 
املشتقات النفطية وتسيري الرحالت الجوية املحدودة 

التي تضمنتها الُهدنة لتخفيف معاناة اليمنيني. 
وجـاء التفـاؤل بتخفيـف إجـراءات الحصـار، 
مصحوبا بحذر كبري من عدم التزام تحالف العدوان 
باالتّفاق؛ نظًرا إىل تجارب السـنوات السـابقة التي 
انقلـب فيهـا النظـام السـعودّي عـىل االتّفاقـات 

والتفاهمات. 
وأَفـادت مصـادر محليـة بـأن ثالثـة مواطنني 
استشـهدوا بقصـف صاروخي ومدفعي سـعودّي 
استهدف مديرية شـدا الحدودية بمحافظة صعدة 
خالل السـاعات القليلة التي سـبقت دخول الُهدنة 
حيز التنفيذ، وهو ما اعتربه مراقبون مؤرشا سلبيا 

مبكرا من جانب تحالف العدوان. 
وكان عضو املجلس السيايس األعىل، محمد عيل 
الحوثـي أّكــد، أمـس األول، أن: «مصداقية الُهدنة 
األممية مرهونـة بالتنفيذ» وأضاف: «عىل شـعبنا 

اليمني توخي الحذر». 

وعىل الرغم مـن أن تحالف العدوان كان قد دفع 
بحكومـة املرتِزقة لإلعالن عن السـماح لسـفينتي 
وقـود بالوصول إىل ميناء الحديـدة، الجمعة، إال أن 
رشكة النفط اليمنية أّكـدت، أمس، أن جميع سفن 

الوقود ما زالت يف منطقة االحتجاز ولم تتَحّرك. 
ويـرى مراقبون أن لجـوء النظام السـعودّي إىل 
حشـد أبـواق املرتِزقـة يف ما يسـمى «مشـاورات 
الرياض» قد يأتي يف إطار محاولة السـتخدامهم يف 

االنقالب عىل الُهدنة. 
 

اظاخاٌر لخظساء 
يف أبعادهـا السياسـية، وعىل الرغم مـن أنها لم 
تـرَق إىل املطالب الرئيسـية للسـالم الفعـيل، مثلت 
«الُهدنة» إنجازاً َكبرياً لصنعاء يف كرس تعنت تحالف 
العـدوان ورعاتـه الدوليـني فيما يخـص الحصار، 
بدايـة بإسـقاط الذرائـع واملـربّرات، ُوُصــوالً إىل 
إجبارهم عىل التعاطي مع معادلة الحرب والسـالم 

التي فرضتها صنعاء يف امليدان وعىل الطاولة. 
مـن ناحية، مثّلت بنـوُد الُهدنـة اعرتاًفا واضًحا 
بمسـؤولية تحالف العـدوان عن معانـاة اليمنيني 
الناجمـة عن الحصـار، َحيُث لم يعد هنـاك مجاٌل 
لرصف النظر عن أن احتجاز سـفن الوقود ومنعها 
من الوصول إىل ميناء الحديدة هو السـبب الرئييس 
ألزمات املشـتقات النفطية ومـا يرتتب عليها، كما 
بات جليٍّا أن تحالف العدوان يسـتخدم إغالق مطار 

صنعاء وحصار تعز كأوراق ضغط إجرامية. 
وموافقـُة تحالف العـدوان عىل تخفيـف القيود 
املفروضـة عـىل موانـئ الحديـدة ومطـار صنعاء 
يف إطـار الُهدنة، مثّل سـقوًطا مدويًا لـكل الذرائع 
«األمنيـة والعسـكرية» الزائفـة التـي ظـل العدّو 
ورعاته يسـوقونها طيلة السـنوات املاضية لتربير 
الحصـار كمـا ينسـف ُكــّل محاوالتهـم إللقـاء 
املسـؤولية عىل صنعاء فتخفيف األزمة اإلنسـانية 
مـن التزاماتهم هم فقـط، وبالتايل َفــإنَّ محاولة 
االنقـالب عىل اتّفاق الُهدنة، سـيجعل دول العدوان 
مكشوفًة تماماً أمام الشعب اليمني وأمام العالم. 

ومن ناحية أُخرى، مثلت الُهدنة شهادًة واضحة 
عـىل أن معـادالت صنعـاء ومواقفهـا هـي األكثر 
منطقيـة وواقعيـة وثباتًـا، وأنـه مـن الـرضوري 
معالجـة امللـف اإلنسـاني بمعزل عـن املفاوضات 
السياسية، وهو ما يعكس بدوره موقف القوة الذي 
باتـت تمتلكـه صنعـاء اآلن؛ ألَنَّ اإلدارة األمريكيـة 
كانت قد حاولت سـابًقا أن تفرض (مقايضة امللف 
اإلنساني بمكاسب سياسـية وعسكرية) كصفقة 
«سـالم» وحيدة ونهائية عىل الطاولة، لكنها تخلت 
عن ذلك اآلن، وانخفض سـقف مطالبها إىل ضمان 

سالمة منشآت النفط السعوديّة ملدة شهرين!
يف هذا السـياق، يؤّكـد السيايس اليمني ورئيس 
تحرير صحيفة «الوسط» جمال عامر، أن «الُهدنة 
اإلنسـانية ببنودهـا التـي أعلنها املبعـوث األممي 
وتوافقـت عليهـا األطـراف تمثل رضوًخـا ملطالب 
صنعـاء التـي ظلـت ثابتـة عليهـا كـرشط لوقف 

استهداف دولتي العدوان والذي ثبت نجاعته». 
ويضيـف عامر أن «هـذه املبادرة جـاءت يف ظل 
متغريات دولية عىل ُكـّل املسـتويات القت بظاللها 
عـىل دولتي العـدوان وهو ما ال يسـمح باخرتاقها 
بالطرق السابقة» يف إشارة إىل أن محاولة االلتفاف 
عـىل الُهدنـة واالنقـالب عليهـا سـتكون مخاطرة 

حمقاء من جانب تحالف العدوان. 
وبحسب عامر، َفـإنَّه إذَا لم تكن هناك من نتائج 
لهذه املبادرة إال «انكشاف املتسبب بحصار الشعب 
اليمني ومن بيده الحل والعقد بالدليل القاطع لكان 

فيه الكفاية». 
 

املرتِجصُئ خارج الخعرة 
إعـالُن الُهدنة سـّلط الضـوَء عىل أمـر آخر وهو 
أن أدواِت العـدوان ال يملكـون أي قـرار يف الحـرب 
أَو السـالم، ففـي الوقـت الـذي تـم الرتويـج فيه 
لـ»مشـاورات الريـاض» بـني املرتِزقـة بوصفهـا 
طريًقا للسـالم و»إنهاء األزمة»، كانت النقاشـات 
الحقيقيـة تدور بني صنعاء وقيادة تحالف العدوان 

برعاية األمم املتحدة. 

وقـد أّكــدت العديـد مـن املصـادر أن املرتِزقـة 
املحتشـدون يف الريـاض لـم يكـن لديهـم أي علم 
بنقاشـات الُهدنـة التي رعتها األمـم املتحدة، وهو 
األمـر الـذي انعكـس بوضـوح يف تعليقاتهـم عىل 
الُهدنـة، َحيُث أبـدى العديد منهم «اسـتياًء» َكبرياً 

وفاضحاً. 
هذا يؤّكـد أَيْـضاً أن إعـالن وزير خارجية الفاّر 
هـادي املرتـِزق أحمد عـوض بن مبـارك، الجمعة، 
عن البدء بإطالق سـفن الوقود وفتح مطار صنعاء 
وفتـح معابـر تعز، جاء فقـط كمحاولـة من قبل 
السـعوديّة والواليـات املتحـدة األمريكيـة إلخفاء 
مسـؤوليتهما عن التزامات الُهدنـة، ُخُصوصاً وأن 
ترصيحـات «بن مبارك» جاءت بعد سـاعتني فقط 

من لقائه باملبعوث األمريكي. 
ومع ذلك فقد كانت محاولة مكشـوفة بوضوح 
فـ»النديـة» بـني صنعـاء وتحالف العـدوان كانت 
واضحـة يف نص الُهدنـة، وكانت حكومـة املرتِزقة 

غائبة تماماً. 
 

املراوغُئ جافاِصُط طأِزَق السثو
هكـذا، مثلـت الُهدنـة رضبـة متعـددة األوجـه 
للعـدو الذي يمكـن القول إنه تخّىل عـن الكثري من 
املغالطـات التـي كان يسـعى لفرضهـا كحقائـق 
ثابتـة وملزمة، مقابل أن يتجنب الرضبات املوجعة 
لفـرتة محدودة، وهو أمر مـا زال مرهونًا بالتزامه 
بالُهدنة بحسب ما يشري إليه ترصيح ناطق القوات 

املسلحة بوضوح. 
بالتـايل، إن كانت دول العدوان تنوي االسـتمرار 
ومحاولـة  بالُهدنـة  االلتـزام  وعـدم  باملماطلـة 
اسـتغاللها كُفرصة لكسـب الوقت، فذلك سـيعني 
عـودة التصعيـد، َوإذَا عـاد التصعيـد َفــإنَّ مأزق 
العدّو سـيكون أسوأ بكثري مما كان عليه حتى قبل 
الُهدنة؛ ألَنَّه قد أقر بمسؤوليته املبارشة عن معاناة 
اليمنيني، والرهان عىل املرتِزقة أَو حتى عىل حشـد 
املواقف الدولية يف سبيل التغطية عىل ذلك لن ينفع؛ 

ألَنَّه لم ينفع قبل الُهدنة أصالً. 

تقرير

العثظئ تثخض تغج الاظفغث:
الصعات المســطتئ تسطظ اقلاجام بعصش السمطغات السســضرغئ ذالمــا الاجم الطرف اآلخر

جمــال ساطــر: اقّتفاق ضحــش الماســئإ بمساظــاة الغمظغغظ وطــظ بغثه التــض والسصث 

بقبئ حعثاء بظغران جسعدّغئ شغ خسثة صئض بثء العثظئ بساسات صطغطئ

ضسر تسظئ السثو وإجصاط ضـض ذرائع التخار
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املقاالت املنشورة يف الصحيفة 
تعرب عن رأي كاتبها وال تعرب 
بالرضورة عن رأي الصحيفة العنوان: صنعاء – شارع املطار- جوار 

محالت الجوبي  -  عمارة منازل السعداء- 

21@ .  77511179901314024

تأضغثًا سطى اجابماره لطمساظاة وظروف السثوان والتخار 

اجاحعاد وإخابئ 6 طثظغني 
باظفةار لشط طظ طثطفات 

السثوان يف الةعف
 : الةعف

استشـهد ثالثـة مدنيـني وأُصيـب ثالثـٌة آخـرون، أمس 
السبت، جراء انفجار لغم من مخلفات قوى تحالف العدوان 

األمريكي السعودّي اإلماراتي يف محافظة الجوف. 
وقـال مصـدر أمني، أمـس: إن ثالثة مدنيني استشـهدوا 
وأُصيـب 3 آخرون؛ نتيجة انفجار لغم من مخلفات العدوان 

بسيارتهم يف الطريق الصحراوية رشق مديرية الحزم. 

تدرطعت املتاّطئ تساصئض 
رطدان باتاةاجات حسئّغئ 
غاضئئ قظصطاع الضعرباء

ذعران ترّتإ بإسقن الُعثظئ 
افطمغئ يف الغمظ

 : طاابسات
شهدت مدينُة املكال عاصمة محافظة حرضموت املحتّلة، 
أمس السبت، احتجاجاٍت شـعبيًّة غاضبًة وقطعاً للطرقات 
من قبل مئات املواطنني؛ وذلـك تنديداً عىل انقطاع الكهرباء 
لسـاعات طويلـة مع دخول شـهر رمضـان وبالتزامن مع 

ارتفاع يف درجة الحرارة. 
وقالت مصـادر محليـة: إن املحتجني الغاضبـني أحرقوا 
اإلطاراِت يف شـوارع املدينة الرئيسـية ومنعـوا حركة املرور 
رفضاً لسياسات االحتالل وحكومة الفاّر هادي ومحافظها 
املرتـِزق فـرج البحسـني، يف تجويع املواطنـني وعدم توفري 

الكهرباء وبقية الخدمات الرضورية للحياة. 
وتشـهد محافظـة حرضمـوت كغريها مـن املحافظات 
الجنوبيـة املحتّلة أزمـاٍت متعددًة، فال تـكاد تنفك من أزمة 
حتـى تبدأ أزمـة أُخرى، عـىل الرغم مـن أن حرضموت تعد 
واحـدة من أغنـى محافظات اليمـن بالثـروة النفطية التي 
تعتمد عليهـا حكومة املرتِزقة يف توفـري النقد األجنبي الذي 
تحتاجه لإلنفاق عىل مسـؤوليها يف الخـارج من بيع النفط 
مـن ُكـّل من حرضموت ومأرب وشـبوة، والذي يعود عليها 
بدخل مايل سنوي يقدر بـ2 مليار دوالر تذهب لخزينة البنك 

األهيل السعودّي. 

 : طاابسات
رّحبـت طهران، أمس السـبت، بمبادرة املنـدوب الخاص 
لألمـني العام ملنظمة األمم املتحدة يف شـؤون اليمن، بشـأن 
إعـالن ُهدنة إنسـانية برعايـة أممية ملدة شـهرين تتوقف 
بموجبها العمليات العسـكرية ويفتـح مطار صنعاء الدويل 
لعدد من الرحالت وكذلك فتح ميناء الحديدة أمام املشتقات 

النفطية لعدد من السفن خالل شهري الُهدنة. 
ويف ترصيـح خاص، أمس، أعـرب املتحدُث باسـم وزارة 
الخارجية اإليرانية، سـعيد خطيب زادة، عن أمله أن تشـكل 
هذه الخطـوة تمهيًدا للرفـع الكامل للحصـار وإقرار وقف 
إطالق النار الدائم يف سـياق الوصول إىل َحـّل سـيايس ألزمة 

اليمن. 
وأّكـد زادة عىل رؤية إيران املبنية عىل دعم الحل السيايس 
واإلنسـاني يف اليمـن، ُمضيفـاً «نأمل أن نشـهد عىل أعتاب 
شهر رمضان املبارك يف ظل إيالء األولوية للقضايا اإلنسانية 
واستمرار الُهدنة، تحسن الظروف اإلنسانية والتبادل الكامل 
لألرسى والسـجناء بني أطراف النزاع يف هـذا البلد»، متمنياً 
أن تشـكَل هذه الخطوة أرضيًة للبدء بمبادرة سياسية لحل 

األزمة. 

الظفط تظفغ وخعل أغئ جفغظئ ظفطغئ إىل طغظاء التثغثة

«اإلخقح» غعاجط السسعدّغئ وتضعطئ الفاّر عادي بسث إسقن الُعثظئ

تصرغر دولغ: أضرب طضاجإ السسعدّغئ يف الغمظ وشاة أضبر طظ 660 
ألش طثظغ ظاغةئ التخار

 : خظساء
أّكـدت رشكُة النفط بالعاصمة صنعاء عدَم وصول أية سفينة 

محملة باملشتقات النفطية إىل ميناء الحديدة حتى اللحظة. 
يأتـي ذلك تعقيباً عىل إعالن حكومـة الفاّر هادي، أمس األول 
الجمعـة، السـماَح بدخولهما إىل ميناء الحديـدة مع بدء رسيان 

ُهدنة إنسانية ملدة شهرين برعاية األمم املتحدة. 
وقال املتحـدث الرسـمي للرشكة عصام املتـوكل يف ترصيح، 
أمس السـبت، إنه لم يتم وصول اية سـفينة إىل امليناء حتى اآلن، 
ُمشـرياً إىل أن الرشكة سـتعلن عن السـفن فـور وصولها، مبينًا 
أن السفينتني من عدة سـفن تحتجُزها قوات تحالف العدوان يف 
ميناء جيزان منذ أشـهر يف إطار حصارها عىل اليمن الذي يدخل 

عامه الثامن. 

 : طاابسات

لحـزب  التابعـة  اإلعـالم  وسـائُل  شـنت 
«اإلصـالح»، أمس السـبت، هجوماً واسـعاً 
ضد اململكة السعوديّة وحكومة الفاّر هادي، 

وذلك بعد إعالن الُهدنة اإلنسانية يف اليمن. 
وقالـت قنـاة بلقيـس التابعـة لجماعـة 

إن  أمـس:  تلفزيونـي،  تقريـر  يف  اإلخـوان، 
توقيـَع تحالف العـدوان ُهدنًة ملدة شـهرين 
مع صنعاء، يعـد انتصاراً واضحـاً لحكومة 
صنعـاء، مبينـة أن الُهدنـة تعكـس رضوَخ 
السـعوديّة ملطالـب صنعـاء وتمثـل نهايـة 
حقيقية ملا يسـمى «الرشعية»، موضحة أن 
حكومة الفاّر هادي تفاجأت بإعالن الُهدنة. 
ويأتـي هـذا الهجـوُم يف ظـل مخـاوف 

تعيشـها أدوات ومرتِزقـة العـدوان وعـىل 
رأسـها حزب «اإلصالح»، مـن اإلطاحة بها 
رسـميٍّا يف أعقـاب الُهدنـة األمميـة، التـي 
أظهـرت تحالـف العـدوان كطـرف وحيـد 
ممثل عن جميع أدواته أمام صنعاء، فضًال 
عـن خسـارة «اإلصـالح» للمصالـح التـي 
كان يكتسـبها من وراء العـدوان والحصار 

ومعاناة املواطنني. 

 : طاابسات
قال تقريٌر دويل، أمس السـبت: إن اململكة 
السـعوديّة لم تحّقـق أيٍّا من األهـداف التي 
شـنت الحـرب ألجلهـا يف اليمـن، لكـن مـا 
اسـتطاعت جنيه طيلَة 7 سنوات عبارة عن 
بحر مـن الدماء وماليني الجوعى وبلد منهك 

بالدمار. 
وأَشـاَر التقرير الذي نـرشه، أمس موقع 
«الخنـادق»، إىل الُهدنـة التـي أعلنتهـا األمم 
املتحدة والتي سـتمتد لشـهرين من 2 أبريل 
الجـاري وتنتهي يف 2 يونيـو املقبل والقابلة 
للتمديد بموافقة الطرفني، والذي يتزامن مع 

دخول الحرب عامها الثامن. 
وبحسـب التقرير، َفـإنَّ الُهدنة -حسـب 
إعـالن بيـان األمـم املتحـدة- تشـمُل وقف 
جميع العمليات العسكرية الهجومية الربية 
والجويـة والبحريـة داخل اليمـن وخارجه 
وتجميـد املواقـع العسـكرية الحاليـة عـىل 
األرض، وكـذا دخول 18 سـفينة من سـفن 
املشـتقات النفطية خالل شـهَري الُهدنة إىل 
موانئ الحديدة، باإلضافة إىل تشغلني رحلتني 
جويتني تجاريتني أسبوعياً إىل صنعاء ومنها 

خالل شهري الُهدن إىل األردن ومرص. 
وفور دخـول الُهدنة حيز التنفيذ، سـوف 
يدعو املبعـوُث الخاصُّ األطـراَف إىل اجتماٍع 
لالتّفـاق عـىل فتح طرق يف تعـز وغريها من 
املحافظات لتسـيري حركة املدنيني من رجال 
باالسـتفادة  وتنقالتهـم  وأطفـال  ونسـاء 
مـن جو الُهدنـة، وكذا تعاطـي األطراف مع 
املبعـوث الخـاص بشـأن مقرتحـات حـول 

الخطوات القادمة نحو إنهاء العدوان. 
وتأتـي هـذه الُهدنـة بعـد تنفيـذ القوات 
املسلحة اليمنية سلسلة عمليات عسكرية يف 
العمق السعودّي آخرها كرس الحصار الثالثة 
والتـي تعـد األقوى، بعد 7 سـنوات شـهدت 

مبـادرات عـدة لتفعيـل وقـف إطـالق النار 
والُهدنـة إال أن الريـاَض التي كانت تسـعى 
إىل تحقيـق بعض من أهدافها كانت تسـعى 
دائماً إلفشال مختلف املساعي، لكنها اليوم، 
ويف ظل الضغوطات التـي باتت تتعرض لها 
وأهمهـا ما تسـببت بـه الطائرات املسـرية 
والصواريـخ، إضافـة ملـا يشـهده املـرسح 
الـدويل من مسـتجدات، كان رأي الرياض أن 

تستجيَب لهذه الُهدنة. 
ولفـت موقُع «الخنـادق» إىل تقرير وزارة 
حقوق اإلنسـان يف حكومة اإلنقـاذ الوطني 
بصنعـاء، الذي أّكـد وفاة 676.197 مدنياً يف 
اليمن جراء الحصـار بطريقة غري مبارشة، 
فيما بلغ عدد الضحايا املدنيني خالل األعوام 

املاضية 25402 ضحية. 
دول  وانتهـاكات  «جرائـم  تقريرهـا  ويف 
تحالف العـدوان بقيادة أمريكا والسـعوديّة 
واإلمـارات عىل اليمن منـذ 26 مارس 2015 
حتـى 26 مـارس 2022» كشـفت حقـوق 
اإلنسـان حجم الجرائم واالنتهـاكات، َحيُث 

بلـغ عـدد الشـهداء املدنيني 45402 شـهيد 
مـن  و5256  األطفـال،  مـن  بينهـم 8218 
النسـاء و31928 من الرجال، ما بني شـهيد 
وجريح، مبينًا أن تحالف العدوان اسـتهدف 
األعيـان املدنيـة، ومنها: األسـواق وصاالت 
أعراس، مجالس عزاء، أحياء سـكنية، قرى، 
مدن، مخيمـات نازحني والجئـني، َحيُث تم 
تدمري أكثر مـن 689 سـوقاً مركزية للمواد 
الغذائية، وتدمـري وإحراق أكثر من 93.116 
محالً تجارياً، إضافة الستهداف وتدمري أكثر 
من 537 مستشفى ومرفقاً ومنشأة صحية، 
وإحراق 92 سـيارة إسـعاف، وتدمري جزئي 
ملصنع أدويـة وتدمري حوايل 2000 مدرسـة 
بـني كيلّ وجزئـي، وإغـالق ألكثر مـن 756 

مدرسة كانت مستخدمة إليواء النازحني. 
يف حـني كانـت املنشـآت الكهربائية عىل 
ُسلَِّم األولويات لدى طائرات تحالف العدوان، 
َحيُث تم تدمريُ أكثر من 569 منشأة وشبكة 
ومحطة كهربـاء، وقتل أكثر من 383 عامالً 

وموظفاً يف القطاع. 
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- هناك ارتفاٌع يف أسعار القمح والدقيق إىل جانب حرب 
اقتصادية تطال البالد منذ أكثر من ثمان سنوات.. كيف 
تقرأ الوضع املعييش اليوم لليمنيني وتخوف البعض من 

ارتفاع أسعار القمح عاملياً؟
مشـكلُة ارتفاع األسـعار شـكلت َهّماً لدى املواطن، 
وقد كانت هذه املسـألة هي محـور اهتمام قائد الثورة 
السـيد عبد امللك بـدر الدين الحوثي، والرئيس املشـاط، 
ُمروًرا برئيس الوزراء والوزارات املختصة، ونحن نعرف 
أن هناك عوامل عدة كانت سـبباً يف وصول األسـعار إىل 
هذه املستويات، وكما قال السيد القائد لقد كان اعتماد 
النظام السـابق عـىل اسـترياد ُكـّل حاجـات البالد من 
الخـارج بما يقارب الـ ٩٠ ٪ قد جعل البلَد مرهوناً لهذه 
العواصـف التي نمر بها، ثم إن الحصـاَر املفروَض عىل 
اليمن كان سـبباً رئيسـياً يف زيادة معانـاة الناس وهذ 
األمـر ينطبق عىل الشـمال والجنوب عىل َحــدٍّ سـواء، 
ثم إن أعباَء النقل وارتفاع أسـعار املشـتقات النفطية، 
بل وسـعي مرتِزقة تحالف العـدوان إىل التقطع لناقالت 
الوقود بإيعـاز من العدوان ومنعها مـن دخول مناطق 
حكومـة اإلنقـاذ قد كرسـت ذلـك الوضـع، وباملقارنة 
فوضعنا أفضل من الوضع السائد يف املحافظات املحتّلة. 

 
- وزارة الصناعة أقدمت عىل إغالق رشكات ومؤّسسات 
بحّجــة رفع األسـعار فيما يبدو أنه اسـتغالل للوضع 
وعدم اكرتاث التجار واملستوردين بمعاناة الناس.. كيف 

نفهم عدم اكرتاث هذه املؤّسسات بمعاناة الناس؟
التاجـُر -يف األغلب- يهتمُّ بأرباحـه وال يهمه معاناة 
الناس، لكن بعد كلمة السـيد القائد وتوجيهاته األخرية 
ملسـنا شـيئاً من التفاعـل والتجـاوب من قبـل التجار 
َومراعـاة  التكافـل،  ورضورة  بأهميّـة  واملسـتوردين 
للوضـع الـذي يعيشـه الوطـن مـن عـدوان وحصـار 
ُمسـتمّر يف عامـه الثامـن، وقد بـادر كثريٌ مـن التجار 
واملسـتوردين للتأكيـد عىل تثبيت األسـعار مـع نهاية 
شهر شعبان، وطيلة شهر رمضان وهناك موالت كثرية 
أبدت اسـتعداَدها لتقديم تخفيضات يف أسـعار السـلع 
الرمضانية األََساسـية بنسـبة ٢٠ ٪، ونحـن ننتظر أن 

نرى هذا عىل أرض الواقع. 
ويف العمـوم َفـإنَّ سـلع املسـتوردين وكبـار التجار 

واملنتجني قد استكملت الزيادة يف أسعار السلع يف الفرتة 
املاضية، َحيُث إن املسـتورد أَو املصنع من السلع يرتبط 
باألشـهر املاضية، أي أنـه ليس هنالك زيادة يف أسـعار 
السـلع املسـتوردة أَو املنتجة، ولهذا نقول: «عىل التاجر 
أن يحـرص أن يكون لديه يشء من القيم األخالقية التي 
يمكـن أن توّجـه ملراعاة الظـرف الراهن يف ظل انقطاع 
رواتب املوظفني وشـحة املداخيـل، وال ننىس أن حصول 
الركـود االقتصادي سـببه زيادة األسـعار ووصوله إىل 

حدود يعجز املواطن تحملها». 
 

- ماذا عن الرشكات التي تم إغالقها؟
هذه الرشكات واملؤّسسـات قد تجاوزت التوجيهات 
التـي وصلتهـا، َحيُث قدمـت قوائم منتجاتها بأسـعار 
مرتفعة لم تراِع أن البلد يعيش حرباً اقتصادية وظروَف 
حصـار خانـق، َوإذَا لم يتكاتـف التجار واملسـتوردون 
واملصنّعون مع الشعب واملواطن يف هذا الظرف الصعب 
فمتـى يمكـن أن يحصَل مثل هذا، وكمـا أرشت لم يقم 
أي تاجر أَو مسـتورد حتى يومنا هذا بالرشاء بالسـعر 
الجديد، هذه الرشكات واملؤّسسات التي تم إغالقها وهي 
حوايل ثالثة عرش مؤّسسـة سـتُتخذ بحقهـا اإلجراءات 
القانونيـة أَو أن تعـود إىل االلتزام بما تـم التوافق عليه 
بالسـوق املحـيل والدعوة لتخـيل التجار عـن جزء من 
أرباحهم هي مشـاركة وإسـهام يف مواجهـة العدوان 
الـذي أوشـكنا عـىل هزيمتـه واالنتصـار عليـه، وعىل 
أسـاليبه القذرة بما فيها أسـاليُب الحـرب االقتصادية 

واتكاؤها عىل معاناة الشعب املعيشية. 
 

- االلتـزام بتثبيـت األسـعار يف رمضـان بالتأكيد أنه 
سيالقي استحسان املواطنني. 

كما قلت، نحن يف شـهر كريم، وجزء من اإلحسـان 
لهـذا الشـعب أن يُقـدر التاجـر ومسـتوردو السـلع 
واملنتجات واملصنعون الوضع وأن يُدرك أن الله يف عون 
العبد ما كان العبد يف عون أخيه، وأن اإلحسـان للناس 

يف هذا الشهر فضيلة عظيمة. 
 

- مع ارتفاع أسـعار القمـح والدقيق وارتباطه باألفران 
واملخابز يبدو أن األخرية تستغل الظرَف َكثرياً يف تحجيم 

أنواع الخبز وزيادة أسعارها باملقابل؟
مسـألة املخابز واألفـران ذات إشـكالية كبرية تعود 
لعقود، وقد كنا يف األشـهر املاضية قد سـعينا لتحجيم 
أيـة مخالفات لهذه الجهات بإلزامها ببيع رغيف الخبز 
بالسـعر املحّدد بالكيلو جـرام ورغم أنـه كانت تحدث 
زيادات يف أسـعار القمح والدقيق عامليٍّا، فقد كنا نراعي 
تلـك الزيـادات بزيادة سـعر كيلو رغيف الخبـز أي أنه 
بداية من سعر ٣٥٠ للكيلو بحسب أنواع الخبز الشعبي 

واآليل ثم ارتفع إىل ٤٥٠ رياالً للكيلو. 
 

- لكن هذا اإللزام رسعان ما تراجع، َحيُث عاد بيُع الخبز 
بسعر الرغيف الواحد وانتهت مسألة بالبيع بالكيلو. 

أهـم يشء يف الوضـع الراهـن هـو إلزامهـم بالبيع 
بالكيلـو جـرام، وقـد عممنـا عـىل مكاتـب الصناعـة 
والتجارة يف املديريات واملحافظات بتحديد سـعر الكيلو 
الخبـز، وأن يتم تحديد سـعر هذا الكيلـو وفقاً لظروف 

ُكــّل محافظـة، َحيـُث إن األسـعار سـواء للقمـح أَو 
املشـتقات النفطية تختلـُف من محافظـة إىل أُخرى يف 
الوضع الراهن؛ ولهذا ألزمنا مكاتب الصناعة بالجلوس 
مـع املجالـس املحليـة بالتنسـيق مـع نقابـة األفران 
ومراجعة قوائم أسـعار الخبز السـابقة لتحديد السعر 
املناسـب وإلـزام املخابز واألفران بالبيـع بالكيلو جرام 

وبالسعر املحّدد. 
 

- تقول: إن ُكـّل محافظة سيكون لها سعر محّدد.. ماذا 
بشأن أمانة العاصمة؟

أمانـة العاصمـة كان السـعر السـابق ٤٥٠ ريـاالً 
للكيلـو، وكمـا أرشُت َفـإنَّ مكتـب الصناعـة باألمانة 
سـيكون ملزماً بمراقبـة األفران واملخابـز لبيع رغيف 
الخبز بالكيلو جرام، وبالنسـبة للسعر فيمكن أن تكون 

الزيادة من ٥٠ إىل ٧٠ رياالً للكيلو. 
 

- يف الوضـع الحايل.. ما حجُم الزيادة يف أسـعار القمح 
والدقيق يف السوق املحيل؟

اتفقنا عىل أن تكوَن الزيادُة يف سعِر القمح ألف ريال، 
ويف سعر الدقيق بما ال يتجاوز ١٥٠٠٠ للكيس عبوة ٥٠ 

كجم. 

 - لو نزلت إىل السوق وقمت بزيارة بعض األفران لوجدت 
أن ال بيع بالكيلو إالَّ قليل من املخابز واألفران، َحيُث أن سعر 

الكيلو الخبز قد يصل ٨٠٠ ريال؟
هناك فرق نزول ميدانية تقوم برفع تقارير يومية يف 
ُكـّل املديريات واملحافظـات ملا يخص املحالت التجارية 
واملخابـز وغريها، عىل سـبيل املثال يف األسـبوع الثالث 
تم تسـجيل ٢٥٢ مخالفة مرتبطة برفع األسـعار يف ١٢ 
محافظة منها ١٠٥ مخالفات يف أمانة العاصمة َو٢٩ يف 
صنعـاء، ٦٣ يف إب، ٥ مخالفات يف محافظة عمران، ٢٤ 
يف صعدة، وكان النصيب األكرب ملا يتعلق برفع األسـعار 
يف املحال التجارية إىل جانـب عدم البيع بامليزان لرغيف 

الخبز يف األفران واملخابز. 
وقـد اتُّخذت اإلجـراءات القانونية يف حـق املخالفني 
سـواٌء أكان باإلغالق أَو الحبـس أَو التحريز أَو املصادرة 
أَو دفـع غرامات، إذ تم تغريـُم ٥٦ جهًة يف ١٢ محافظة 
لتصـل الغرامـات املالية بحـق هؤالء ما يقـارب عرشة 

ماليني ريال. 
 

- هنـاك مـع الحصـار تخـوف مـن قلـة املخـزون أَو 
ة السلع األََساسية؟ املعروض من السلع واملنتجات َخاصَّ
كما أشـار معايل األخ وزير الصناعة املتوفر لدينا من 
السـلع يكفي لسـتة أشـهر قادمة وهذا رغـم الحصار 
والعـدوان امُلسـتمّر؛ ولهـذا ال قلق من توفر السـلع بما 
فيهـا والقمح والدقيـق، فاملخزون وافر والسـوق خري 
دليـل عـىل تأمني حاجـات املسـتهلك والـذي يعج بكل 

أصناف السلع واملنتجات. 
 

- بما فيها السلع الرمضانية؟ 
نعم حتى السلع الرمضانية متوفرة بشكل كبري. 

 
- مـع نزول الفـرق امليدانية.. هل يتـم التأّكـد من خلو 

األسواق من السلع املنتهية؟
بحسـب التقاريـر هناك محـالٌّ تجارية قـد تم رفع 
مخالفات عليها تتعلق ببيع سلع منتهية، ففي األسبوع 
املـايض، تم رصـد أربع مخالفـات يف أمانـة العاصمة، 
وخمـس مخالفـات يف الحديـدة، فيمـا احتلـت عمراُن 
النسبَة األكرب يف عدد مخالفات بيع السلع املنتهية لعدد 

٢٢ مخالفة، وبإجمايل ٥٦ مخالفة يف ١٢ محافظة. 
 

- كلمة أخرية. 
يف ظـل هذا الشـهر الفضيل نحن بحاجـة إىل تكاتف 
الجميـع، وكما انترصنا يف امليدان سـننترص يف معركتنا 
االقتصاديـة مع العـدوان، ويجـب أن يُـدِرَك جميًعا أن 
املسؤولية يجب أن يتحملها الجميع، وكما تراقب وزارة 
الصناعة السـوق فهناك جهات رقابيـة أُخرى يجب أن 
ا  تكـون مكملة لهذا الدور، وال ننىس أن هنالك دوًرا هامٍّ
ا للمواطن يف إبالغ وزارة الصناعة عن أية مخالفات  ِجـدٍّ
يقـف عليها سـواء يف املحال التجاريـة أَو املخابز أَو أية 
منشآت أُخرى تربط بالصناعة والتجارة وذلك باالتصال 
عىل الرقـم املجاني ١٧٤، ونقول للعالـم الحر: يجب أن 
يكـون لكـم دور يف إظهـار مظلوميـة الشـعب اليمني 
وكشـف املعاناة التـي يتجرعها اليمنيون مـن العدوان 

والحصار. 

وضغض وزارة الخظاسئ لحآون المضاتإ والفروع طتمث العقظغ شغ تعار لـ «المسغرة»:

لثغظا طثجون واشر غضفغ لـ 6 أحعر صادطئ وق صطص طظ 
تعشر السطع بما شغعا الصمح والثصغص

 تط إغقق 13 حرضئ 
وطآّجسئ؛ فَظَّعا تةاوزت 

الاعجغعات وصثطئ صعائط 
طظاةاتعا بأجسار طرتفسئ

 لمسظا تفاسًق طظ صئض 
الاةار والمساعردغظ 

بأعمّغئ وضرورة 
الاضاشض بسث ضطمئ صائث 
البعرة السغث سئث المطك 

بثر الثغظ التعبغ
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األحد

العدد

2 رمضان 1443هـ..
3 إبريل 2022م

(1376)
محاضرات السيد 

يَْطان الرَِّجيِْم أُُعْوذُ ِباللِه ِمْن الشَّ
ِبْسِم اللِه الرَّْحَمِن الرَِّحيِْم

الَحْمـُد للـه َربِّ العاملني، وأَشـَهـُد أْن َال 
إلَه إالَّ اللـُه امَلـِلُك الَحـقُّ امُلِبنْي، وأشـَهُد أن 
ــًدا َعبْـُده وَرُســْولُه َخاتَُم  َدنا ُمَحمَّ َسـيـِّ

النبيني. 
آِل  وعـىل  ـــٍد  ُمَحمَّ عـىل  َصـلِّ  الّلهـم 
ـــٍد وعـىل آِل  ـــٍد وبـاِرْك عـىل ُمَحمَّ ُمَحمَّ
ــٍد، كما َصلَّيَْت وباَرْكَت عىل إِبْـَراِهيَْم  ُمَحمَّ

وََعَىل آِل إِبْـَراِهيَْم إنََّك َحِميٌْد َمِجيٌْد.
أَْصَحاِبـِه  عـن  بِرَضـاَك  اللَُّهـم  وارَض 
ِعبَـاِدك  َسـاِئِر  وَعـْن  امُلنْتََجبـني،  األَْخيَـاِر 

الِحني َوامُلَجاِهِديَْن.  الصَّ
أَيَُّها اإلِْخَوُة واألخواُت: 

َالُم َعَليُْكْم َوَرْحَمُة اللِه َوبََرَكاتُُه. السَّ
يف رحاِب شـهر رمضاَن املبارك نتوّجـُه 
إليكم من جديد باملباركة والتهاني، ونسأل 
قنا وإيَّاكم يف  الله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل» أن يوفِّ
هذا الشهر املبارك الكريم ملا يرضيه عنا من 
قنا للتزود بالتقوى  صالح األعمال، وأن يوفِّ

من شهر الصيام والتقوى. 
شـهُر رمضـاَن هـو مـن الفـرص التي 
أتاحها اللُه «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل» وما أكثَرها 
التـي يهيئُ اللـُه لإلنسـان فيهـا الظروف 
املالئمة للرتبيـة اإليَمـانية، لتزكية النفس، 

لالهتداء بهدى الله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل». 
أبواُب رحمة الله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل» هي 
مفتوحـٌة يف ُكـّل وقٍت وحني، واالسـتقامة 
والصالح والتقوى أمٌر مطلوٌب من اإلنسان 
بشكٍل ُمستمّر، لكن الله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل» 
يهيِّئ لإلنسـان الفرص واألجـواء املتنوعة 
مسـتوى  وعـىل  الزمنـي،  املسـتوى  عـىل 
األحداث واملتغريات، أشياء كثرية يهيِّئ الله 
لإلنسـان من خاللها التذكـر، وتمثل عامالً 
مسـاعداً عـىل االسـتقامة، َوأَيْـضاً فرص 
كثرية هيَّأها الله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل» تساعد 
اإلنسـان عىل االرتقاء اإليَمـاني واألخالقي 
من جهة، وعىل اكتساب األجر والثواب، وأن 
يحظى بالقرب من الله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، 
وأن تتعـزز عالقتـه اإليَمـانيـة باللـه جلَّ 
شأنه من جهٍة أُخرى، ويهيِّئ الله لإلنسان 
عـىل املسـتوى الشـخيص، وعىل مسـتوى 
املجتمـع كمجتمٍع مسـلم، يتجـه اتّجاهاً 
إيَمـانياً وفق هدى الله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، 
أن يحظى من خالل ذلك برعايٍة واسعٍة من 
اللـه، فيما لذلـك من ثمـرات ونتائج طيبة 

وعظيمة يف عاجل الدنيا ويف أجل اآلخرة. 
يف شهر رمضان تتهيأ الظروف كمحطٍة 
سنويٍة مع أجواء الصيام وبركاته للصفاء 
الذهنـي والنفـيس، وللقابليـة لهـدى الله 
«ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل» عىل نحٍو متميز، وهي 
فرصة، فرصٌة للتذكري، ِلنُذكِّر أنفسنا بهدى 
اللـه، كما قـال اللـه «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل»: 
اْلُمْؤِمِنـنَي} تَنَْفـُع  الذِّْكـَرى  َفـِإنَّ  {َوذَكِّـْر 

[الذاريـات: مـن اآليـة55]، َوأَيْـضاً شـهر 
رمضـان هو شـهر نـزول القـرآن، وهناك 
صلٌة وثيقٌة ما بني الصيام يف الغاية املرجوة 
منه وهي التقـوى، وما بني القرآن الكريم، 
واالهتداء بالقرآن الكريـم، والقرآن الكريم 
يف أثره العظيم عىل املستوى الرتبوي سماه 
الله شفاًء، يشفي النفس البرشية من ُكـّل 
مـا تعانيه من الرتسـبات والعلل األخالقية 
والرتبوية التي تدنسها، التي تؤثر سلباً عىل 
فطرتها، التي تؤثر عليها التأثريات السيئة، 
فينتج عن ذلك األعمال السيئة واالنحرافات 
يف مسـرية الحيـاة، ولذلـك للقـرآن الكريم 
أثره الكبـري عندما نتذكر بالقـرآن، ونذكر 
بالقرآن، ونلتفـت إىل القرآن الكريم بالتدبر 
والتأمـل، مع التقييـم ألنفسـنا، والتقييم 
والتوّجــه  ألعمالنـا،  والتقييـم  لواقعنـا، 
العميل الصادق عـىل تاليف جوانب القصور، 

وإصالح جوانب الخلل:
أول مـا نتحدث عنه يف هذا السـياق هو 
عـن الصيـام يف غايتـه املرجـوة العمليـة 
منه، الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل» قال يف كتابه 
الكريـم: {يَا أَيَُّهـا الَِّذيَن آَمنُوا ُكِتـَب َعَليُْكُم 
يَـاُم َكَمـا ُكِتَب َعـَىل الَِّذيَن ِمـْن َقبِْلُكْم  الصِّ
َلَعلَُّكـْم تَتَُّقوَن}[البقـرة: اآليـة183]، فهنا 
يحّدد الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل» ثمرًة عمليًة 
هي ثمرٌة تربوية، لها أهميتها الكبرية التي 
تساعد اإلنسـان عىل االسـتقامة، وبالتايل 

الوقاية من النتائج لألعمال السيئة. 
َكثـرياً مـا نذكـر أن مصـدر الخطر عىل 
اإلنسـان بالدرجـة األوىل واملبـارشة هـي: 
األعمال السـيئة ونتائجها السـيئة، عندما 
نلتفـت إىل واقع املجتمع البرشي، فأكثر ما 
يعاني منه الناس هي الجرائم، هي املظالم، 
ا عىل  هي املفاسـد، لها تأثريات سـيئة ِجـدٍّ

حياة الناس عىل:
عـىل  االقتصـادي:  املسـتوى   •
املسـتوى االقتصـادي كثـريٌ مـن األزمات، 
كثـري مـن املشـاكل االقتصاديـة، تعود إىل 

اختاللني:
يف  املحرمـات،  يف  اختـالل   •
التجـاوزات، يف املعـايص، ومـا لذلـك مـن 
تأثـريات مبـارشة، الجرائـم لهـا تأثـريات 
مبـارشة، املفاسـد لهـا تأثـريات مبارشة، 
ثم أَيْـضـاً يف عقوباتها يف واقـع الحياة، يف 
نتائجهـا يف واقـع الحياة، مـا يرتتب عليها 
مـن العقوبـات، من نقـص الـربكات، من 

نقص الخريات، إىل غري ذلك. 
وأيضاً االختالل اآلخر هو: عدم   •
االهتمـام بما علينـا أن نهتم بـه، بما عىل 
املجتمـع البـرشي أن يفعلـه، أن يقوم به، 
هناك التزامات عملية فيما علينا أن نعمل، 
وهناك التزامات تجـاه ما ينبغي أن نرتكه، 
أن نحـذر منه، مـا نهانـا الله «ُسـبَْحانَـُه 

َوتََعاَىل» عنه. 
ثم الجانب األمني كذلك: الكثري   •
مـن املشـاكل األمنيـة، بـل ُكـّل املشـاكل 
األمنية تعود إىل اختالالت كبرية يف الجوانب 
السـلوكية والعملية، نتيجـًة ملا يحصل من 
جرائـم، من مفاسـد، مـن رذائل، تسـبب 
الكثري من املآيس للناس يف حياتهم، فمصدر 
الـرش يف هذه الحيـاة هو األعمال السـيئة، 
ونتائجهـا السـيئة املبـارشة، والعقوبـات 
عليها، ولذلك تأتي مسـألة التقوى لتضبط 
لـدى اإلنسـان أداؤه العميل فيمـا يقيه من 

تلك النتائج السيئة، من تلك األعمال السيئة 
ومن عواقبها السيئة، ونحن نلحظ مثالً ما 
يمثلـه األرشار يف واقع البرش، والسـيئون، 
من  واملفسـدون،  والظاملون،  واملجرمـون، 
مشـاكل كبـرية يف حيـاة النـاس، يف ُكــّل 
مجاالت حياتهـم: يف الجوانب االقتصادية، 
يف الجوانب األمنية، يف الجوانب االجتماعية، 
يف الجوانـب السياسـية، يف جوانـب كثرية، 
َوأَيْـضـاً مـن جانـٍب آخـر مـا ينتـج عـن 
التقصـري عـن اإلهمـال، عـن التفريط، يف 
األعمال الصالحة، يف املسؤوليات الكبرية، يف 
ا  الواجبات العظيمة، من نتائج خطرية ِجـدٍّ
وسـلبية تسـاعد أُولئك األرشار واملجرمني 
والظاملني والسيئني واملفسدين عىل أن يعم 
ورشهم،  وإجرامهم،  وظلمهم،  فسـادهم، 

وآثار ذلك، فتطال الجميع. 
ا،  فمسـألة التقوى مسـألٌة مهمـٌة ِجـدٍّ
أهميتها لعاجل الدنيا وآلجل اآلخرة، ولذلك 
يجب أن نستحرض هذه املسألة جيًِّدا، عندما 
نتجه إىل صيام هذا الشـهر، عندما نتجه إىل 
ُكـّل ما يساعد فيه عىل تزكية النفس، عىل 
االستقامة يف أدائنا العميل، يف ترصفاتنا، يف 
سلوكياتنا، نستحرض هذه الثمرة املطلوبة، 
هذا الهدف العميل، وبقية األمور هي ترتتب 
عليـه: األجر، الثـواب، الـربكات، الخريات، 
ما وعد اللـه به «ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل»، هي 
ترتتـب عىل االهتمام بهـذه الثمرة العملية: 
{َلَعلَُّكـْم تَتَُّقوَن}، فمن خـالل الصيام، من 
خـالل اإلقبال عـىل األعمـال الصالحة، من 
خـالل التجلد عىل الصرب، واكتسـاب املنعة 
أمام أهواء النفس، وأمام رغباتها، التي لها 
تأثري كبري يف انحراف اإلنسـان، وكذلك من 
خـالل االهتمام بالقرآن الكريم، وهدى الله 
«ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، وما فيـه من بصائر، 
ونور، وهدى، وشـفاء، اإلنسـان يكتسـب 
هـذه الثمـرة الطيبـة والنتيجـة العظيمة، 
التي هـي التقوى، فيقي نفسـه من عذاب 

اللـه «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، يقي نفسـه من 
العواقـب السـيئة لألعمـال السـيئة، يقي 
نفسـه من األعمال واالنحرافات الخطرية، 
التي تخرج به عن خط اإليَمـان والتقـوى. 

عندمـا نتأمل يف واقع مجتمعنا املسـلم، 
االنتماء لإلسـالم هو نعمـٌة عظيمة، ودين 
اإلسـالم هـو نعمـٌة عظيمـة، أكمـل اللـه 
بهـا نعمه علينـا وأتمهـا، وعندمـا نتأمل 
لواقـع املنتمـني لهذا الدين، نجـد حالًة من 
التقصري، من اإلهمـال، من التفريط، ومن 
الظواهر السلبية يف الواقع، يف واقع الحياة، 
واالنحرافات، واألخطـاء، هذا يشٌء حاصٌل 
بشـكٍل كبري، وعندما نقيِّم واقع مجتمعنا 
املسـلم عىل أََسـاس القرآن الكريـم، وعىل 
أََسـاِس ُهـَدى اللـه «ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل»، 
نكتشـف فجـوًة كبـرية مـا بـني االلتـزام 
العميل املطلوب، والحالة القائمة يف الواقع، 
ومجتمعنا املسـلم ال ينقصـه اإلقرار بالله، 
باليـوم اآلخـر، اإلقـرار بالقـرآن الكريـم، 
االعـرتاف بالحـق، االعـرتاف بمـا تضمنه 
القـرآن الكريم من أسـس وثوابت، املعرفة 
عىل نحٍو عـام بالحالل والحـرام، وبالذات 
األمور البـارزة، األمـور الواضحة، فالكثري 
مـن املحرَّمات التـي تنتهك، هـي ال تنتهك 
بجهـٍل لـدى الكثـري مـن النـاس، هي من 
املعروفة عىل أنها محرَّمات، والكثري أَيْـضاً 
مـن الواجبـات، واملسـؤوليات، واألعمـال 
الصالحـة التـي أمرنـا اللـه بهـا، وهنـاك 
تقاعٌس وتفريٌط يف القيـام بها، واالهتمام 
بها، ليس ذلك ناتجاً عن جهٍل يف كثرٍي منها، 
وهناك مـا يكون التفريط فيـه أَو التجاوز 
فيه ناتٌج عن جهل، لكن املسـاحة املعروفة 
هي مساحة جيدة، وتتعلق بأسس وبثوابت 
وبأعمال أََساسية، أَو كذلك هناك قائمة من 
املحرمـات الواضحة املعروفة بشـكٍل عام 

ويتم تجاوزها. 
فمجتمعنـا املسـلم ال ينقصـه اإلقـرار، 

ال ينقصـه االعـرتاف، ال تنقصـه املعرفـة 
يف كثـرٍي مـن تلـك األمـور، ولكـن تنقصه 
التقـوى، تنقصـه التقـوى، تظهـر أمامنا 
قائمـة، وبالذات عندما نتلو القرآن الكريم، 
عندما نذكِّر أنفسنا بما ورد عن رسول الله 
صلوات اللـه عليه وعىل آله، نجد يف حقيقة 
األمر قائمة واسعة مما أمرنا الله به ونحن 
ال نقـوم بـه، نقـرصِّ يف القيام بـه، نفرِّط 
يف أدائـه، وقائمـًة واسـعة ممـا نهـى الله 
«ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل» عنـه، ومن املحرمات، 
والكثري مـن أبناء مجتمعنا املسـلم ينتهك 
حـدود اللـه، ويتجاوز يف تلـك املحرمات ما 

نهى الله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل» عنه. 
فلذلـك فالنقـُص هو يف جانـب التقوى، 
فنـدرك األهميّة للتقـوى، األهميّـة للتزود 
بالتقوى، األهميّة لكل ما يسـاعدنا تربوياً 
وعمليٍّا عىل التزام التقوى كحالٍة إيَمـانيٍة، 
هـي يف واقع األمر ال بدَّ منها لكي ننجو من 
عذاب الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل»؛ لكي ننجي 
ـد الله بها  أنفسـنا مـن العقوبات التي توعَّ
ُ ويفرُِّط  من ينتهك تلك املحرمات، أَو يقرصِّ

يف أداء تلك املسؤوليات. 
عندما نأتي إىل مسـألة التقوى من واقع 
انتمائنـا اإليَمـانـي، فأكرب ثمـرٍة للتقوى، 
هـي: النجـاة من عـذاب اللـه «ُسـبَْحانَـُه 
َوتََعـاَىل»، نحـن كمجتمـٍع مسـلم نؤمـن 
بالجـزاء، نؤمن باليوم اآلخر، نؤمن بالبعث 
والحساب، نؤمن بالجنة والنار، نؤمن بوعد 
الله ووعيده، ولكن قد يكون لدينا ضعف يف 
هذا اإليَمـان، وبالتايل ال ينتج عنه االهتمام 
الالزم، االهتمام الكايف يف الحذر من أسـباب 

سخط الله، من أسباب عذاب الله. 
يأتي الوعيد عىل كثـرٍي من املعايص بحد 
ذاتها، بخصوصها، والكثري من الناس يّرص 
عىل اقرتاف تلك املعـايص، يأتي الوعيد عىل 
التفريـط يف مسـؤوليات مهمة وأََساسـية 
أمرنا الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل» بها، فيأتي 
الكثـري ليفـرِّط يف تلـك األعمال األََساسـية 
وال يقـوم بهـا، وال يفعلهـا، وال يلتزم بها، 
واملعايص يف هذا الجانـب: تجاه ما أمر الله 
بـه، بعـدم القيام بـه، هي أكثـر ربما عند 
الكثري من النـاس -وبالذات الفئة املتدينة- 
مـن تلك التي نهى الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل» 

عنها. 
يف  يذكِّرنـا  َوتََعـاَىل»  فاللـُه «ُسـبَْحانَـُه 
القرآن الكريم عن أهميّة أن نسعى ألن نقَي 
أنفَسـنا من عذابه، عندما قال جلَّ شـأنه: 
{يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا}، ودائماً عندما نسـمع 
هـذا النداء مـن اللـه «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، 
لنذكِّر أنفسـنا جميعاً أننا معنيون بذلك، ال 
نسـمع وكأنه نداٌء موجٌه إىل آخرين، وكأنه 
ال يعنينـا، وكأنك أنت لسـت املقصود بهذا 
النـداء، أنت كمنتٍم لإليَمــان، بكل ما لذلك 
من التزامـات، ويرتتب عليه مـن التزامات 
عملية، وبكل ما يمثلـه ذلك من صلٍة بالله 
«ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، تذكَّر أنك معنيٌّ بذلك. 

{يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُقوا أنفسُكْم َوأَْهِليُكْم 
نَاًرا َوُقوُدَها النَّاُس َواْلِحَجاَرُة َعَليَْها َمَالِئَكٌة 
ِغـَالٌظ ِشـَداٌد َال يَْعُصـوَن اللَّـَه َمـا أََمَرُهْم 
َويَْفَعلُـوَن َمـا يُْؤَمُروَن}[التحريم: اآلية6]، 
{يَـا أَيَُّهـا الَِّذيَن آَمنُـوا}، ُمَجــّرد انتمائكم 
لإليَمـان ال يكفيكم يف أن تقوا أنفسكم من 
نـار الله، من عـذاب الله، لـو كان يكفيكم 
هـذا االنتمـاء؛ ملـا أتى هـذا التحذيـر، هذا 
اإلنذار، هـذا التنبيه املهم، ولكـن ال بدَّ لكم 
أن تسـعوا عمليٍّا لوقاية أنفسـكم من هذا 
العـذاب الرهيب، {ُقوا أنفسـُكْم َوأَْهِليُكْم}؛ 
تجاه  ألَنَّ عىل اإلنسـان مسـؤولية أَيْـضـاً 
أرسته، أن يسـعى لنجاتها مـن عذاب الله، 
اُس َواْلِحَجـاَرُة}، النار  {نَـاًرا َوُقوُدَهـا النـَّ
التـي نؤمـن بأنها الجـزاء الذي أعـدَّه الله 
كعـذاٍب  اآلخـرة،  يف  َوتََعـاَىل»  «ُسـبَْحانَـُه 
والكافريـن،  واملجرمـني،  للعصـاة،  أبـديٍّ 
والفاسـقني، وتحدث عنها القـرآن الكريم 
َكثـرياً، عـن أوصافهـا، عـن أنـواع العذاب 
ا،  فيها، وهو أمٌر رهيب، وخطٌر رهيٌب ِجـدٍّ
الرهيبـة  الخسـارة  الكـربى،  والخسـارة 
وأن  اإلنسـان،  يتهـاون  أن  هـي:  ا،  ِجــدٍّ
يكـون يف هـذه الحياة مسـتهرتاً، ال مبالياً، 
يعتمـد عـىل األماني، يغـر نفسـه، يخادع 
نفسه، فيتسـاهل ويفرط فيما أمر الله به 

 أبعاب رتمئ اهللا طفاعتئ شغ ُضـّض وصئ وتغظ 
طظ  طططعٌب  أطٌر  والاصعى  والخقح  واقجاصاطئ 

اإلظسان بحضض طسامر 
 آبار وظاائب الاصعى تزعر شغ الثظغا صئض 

اآلخرة

السغث سئثالمطك التعبغ شغ المتاضرة الرطداظغئ افولى:

غأتغ طظ السصعبات يف الثظغا والضبري طما ظساظغه جئئه طساخغظا وتصخريظا وتفرغطظا 
وتةاوٌز ملا ظعى اهللا سظه أو تفرغٌط شغما أطر به، الافرغط يف طسآولغاتظا
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«ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، بعض املسؤوليات إذَا 
فرَّط اإلنسـان فيهـا، فتفريطـه فيها بحد 
ذاتـه يكفي يف أن يوصَله إىل النار؛ ألَنَّ هناك 
وعيـًدا يف القرآن الكريم عـىل ذلك بنار الله، 

وعذاب الله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل». 
االسـتهتاُر تجـاه املحرمـات، والتهاون 
والالمباالة والسـري وراء شـهوات النفس، 
ووراء الغضـب، ووراء الحـاالت النفسـية 
واملزاجيـة، بعيًدا عـن الوقوف عنـد َحــّد 
الله، وأمر الله، وتوجيهات الله «ُسـبَْحانَـُه 
َوتََعـاَىل»، كفيٌل بأن يوصل اإلنسـان إىل نار 
جهنـم، فتكون خسـارته كبـرية، وبالذات 
عندمـا يكـون اإلنسـان منتميـاً لإليَمـان، 
وهو يف ظل فرصـة وظروف مهيَّأة للنجاة، 

للفوز، فتكون حرساته أكرب. 
{ُقـْوا أنفسـُكْم َوأَْهِليُكـْم نَـاًرا َوُقوُدَها 
النَّاُس َواْلِحَجاَرُة َعَليَْها َمَالِئَكٌة ِغَالٌظ ِشَداٌد 
َال يَْعُصـوَن اللَّـَه َما أََمَرُهـْم َويَْفَعلُـوَن َما 
يُْؤَمُروَن}، هذا بحد ذاته كاٍف لدى اإلنسـان 
املؤمن حقاً يف أن يسـعى لتحقيق التقوى، 
إذَا كانت عواقب التفريط، عواقب اإلهمال، 
عواقـب االسـتهتار، عواقـب السـري وراء 
هوى النفـس، واألماني، عواقبـه الوصول 
إىل نـار جهنـم والعياذ باللـه، الخلود يف نار 
جهنـم، أن تخرس رضوان اللـه، وجنة الله، 
والسـعادة األبدية، وتصل إىل النار، هذا أمٌر 
ا؛ ولذلك أنبياء الله، وأولياء الله،  خطريٌ ِجـدٍّ
والصالحـون مـن عبـاد الله، مـن أكثر ما 
يتذكرونه، ويستحرضونه، وينتبهون منه، 
هـو: الحذر مـن عذاب الله، مـن الوقوع يف 
عذاب الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، من التورط 
ا، فهم  هذه الورطـة الرهيبة، الخطرية ِجـدٍّ
يعيشون حالة الخوف من عذاب الله، حالة 
اليقظة، حالة االنتباه، حالة االهتمام، حالة 
التعامل بجدية مـع أوامر الله وتوجيهاته، 
وتجاه ما نهى الله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل» عنه. 
ثم يف عاجل الدنيا، ما يأتي من العقوبات 
يف عاجـل الدنيا، هو أَيْـضاً كاٍف يف أن يدفع 
بنـا إىل التقـوى؛ ألَنَّ الكثـري ممـا نعانيـه 
يف حياتنـا، سـببه معاصينـا، وتقصرينـا، 
وتفريطنـا، املعـايص التـي هي تجـاوٌز ملا 
نهـى اللـه عنـه، أَو تفريـٌط تجاه مـا أمر 
اللـه «ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل» بـه، التفريط يف 

مسؤولياتنا. 
يقـوُل اللـُه «ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل»: {َوَما 
أََصابَُكْم ِمْن ُمِصيبٍَة َفِبَما َكَسـبَْت أَيِْديُكْم}
[الشـورى: من اآلية30]، ما يأتي لإلنسان 
عىل املستوى الشـخيص، كثريٌ مما يعانيه، 
وكثريٌ مما يواجهـه من املصائب، هو ناتٌج 
عن أعمالـه، عن تجاوزاته، عـن تقصريه، 
عن أخطائه، وهذه مسألة ندرك من خاللها 
أهميّـة التقـوى، التـي تقينـا الكثـري من 

املصائب، وتخارجنا أَيْـضاً مما بقي. 
يقـُول اللـُه «ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل»: {َوَلْو 
يَُؤاِخذُ اللَُّه النَّاَس ِبَما َكَسـبُوا َمـا تََرَك َعَىل 
ُرُهْم إىل أجل  ٍة َوَلِكـْن يَُؤخِّ َظْهِرَهـا ِمْن َدابـَّ
ى َفـِإذَا َجـاَء أََجلُُهـْم َفِإنَّ اللَّـَه َكاَن  ُمَسـمٍّ
ِبِعبَـاِدِه بَِصريًا}[فاطر: اآلية45]، هذا يبنيِّ 
حجـم ما يحصل من املجتمـع البرشي من 
املعـايص، مـن الذنوب، مـن الجرائـم، من 
ل الله لهـم املؤاخذة  املفاسـد، التي لو يعجِّ
عليها؛ لهلكوا، ولهلكت ُكـّل مظاهر الحياة 
يف واقعهـم، وهـذا أمٌر رهيـب، أمٌر خطري، 
يبـنيِّ حجـم التفريط، املعـايص، التقصري، 
التهـاون يف الواقـع العام لـدى الناس، ويف 
واقع املجتمع املسـلم -كذلك- هناك الكثري 
من املعـايص التي لو تأتـي املؤاخذة عليها 
كاملة؛ لكانت هالكاً كامـالً، هالكاً نهائيٍّا، 
ر  ولكن برحمة الله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل» يؤخِّ
النـاس إىل آجالهم، ويعطـي لهم من بعض 
العقوبـات ما فيه عظة، مـا فيه تذكري، ما 
فيه زاجـٌر لهم، {أََوَال يَـَرْوَن أَنَُّهـْم يُْفتَنُوَن 
ِيف ُكــّل َعـاٍم َمـرًَّة أَو َمرَّتنَْيِ ثُـمَّ َال يَتُوبُوَن 
َوَال ُهـْم يَذَّكَُّروَن}[التوبة: اآلية126]، يأتي 
مـن العقوبات، من املؤاخـذة، من العواقب 
املوجعة للناس، مـن النتائج املؤثِّرة عليهم 
يف معيشتهم، يف حياتهم، يف واقعهم، ما فيه 
العظة، ما فيـه الذكرى لهم، ما فيه الدافع 
لهـم إن التفتـوا إىل أن يرجعـوا إىل الله، أن 

يعودوا إىل الله، أن ينيبوا إىل الله. 
عندمـا نلحظ مثالً مـا نعانيه كمجتمٍع 
مسـلم من ضنٍك يف املعيشـة مـن عناء من 
متاعـب كثـرية، هـذا يشـدنا إىل الرجـوع 
إىل اللـه «ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل»؛ ألَنَّ طريـق 
الخـالص وسـبيل الخـالص هـو بالرجوع 
إىل اللـه «ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل»، اللـه الـذي 
يقول لنا: {َوَلْو أَنَّ أهـل اْلُقَرى آَمنُوا َواتََّقْوا 
َماِء َواألرض} َلَفتَْحنَا َعَليِْهْم بََرَكاٍت ِمَن السَّ

[األعراف: من اآلية96]. 
عندمـا نلحـظ مثالً مـا نعانيـه يف هذه 
املرحلـة من الجـدب الشـديد، الـذي ينتج 
عنـه معاناة كبرية يف حياتنا، يف معيشـتنا، 
هذا من املفـرتض أن يدفعنا إىل الرجوع إىل 

الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل»، أن نغتنم فرصة 
الشـهر الكريم يف التوبة إىل اللـه، يف اإلنابة 
إىل اللـه، يف االسـتغفار، ويف نفـس الوقـت 
بالدعـاء والتـرضع، مـع الرجـوع العميل، 
الرجـوع العميل الـذي نتفقد فيـه جوانب 
القصور لدينا، جوانـب الخلل يف واقعنا، ما 
الـذي نقرص فيـه، ما الذي نفـرط فيه، ما 
الذي نتجاوز فيه توجيهات الله «ُسبَْحانَـُه 
َوتََعـاَىل»، فنصلـح واقعنـا، فالرجوع الذي 
فيـه تـرضع، فيـه توبة، فيـه دعـاء، فيه 
اسـتغفار، فيه إنابٌة إىل اللـه، وفيه إصالح 
يف واقع العمل، فيـه مراجعة لواقع العمل، 
وانتبـاٌه لجوانـب القصور والخلـل يف واقع 
العمـل، هذا الرجوع يقبله اللـه؛ ألَنَّه أرحم 
الراحمـني وأكـرم األكرمـني، وذو الفضـل 
الواسـع العظيم، هو التـواب الرحيم، الذي 
إذَا تاب إليـه عباده هو الـذي يقبل التوبة، 

يقبل التوبة من عباده. 
يف املقابل  الله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل» أَيْـضاً 
يبـني لنا ثمرة التقـوى العظيمة، بـدءاً، أَو 
يف مقدمـة ذلك الثمـرة العظيمـة، النتيجة 
الكربى للتوبة، للتقـوى، يف عالم اآلخرة، يف 
الحياة الدائمـة واألبدية، يف الجزاء العظيم، 
يقول الله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل»: {َوَساِرُعوا إىل 
ـَماَواُت  َمْغِفَرٍة ِمْن َربُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السَّ
َواألرض أُِعـدَّْت ِلْلُمتَِّقـنَي}[آل عمـران: من 

اآلية133]. 
عن  فالجنـة التي تحـدث القرآن َكثـرياً 
تفاصيل النعيم فيها، عن الحياة السـعيدة 
األبديـة فيهـا، {أُِعـدَّْت ِلْلُمتَِّقـنَي}، وال بـدَّ 
مـن التقوى، للوصـول إىل الجنـة ال بدَّ من 
التقوى، الله يقـول: {ِتْلَك اْلَجنَُّة الَِّتي نُوِرُث 
ِمـْن ِعبَاِدنَـا َمـْن َكاَن تَِقيٍّا}[مريـم: مـن 
اآلية63]، فـإذا كنت تقيـاً، وتلتزم التقوى 
يف حياتـك، تلتزم التقـوى يف أعمالك، فهذه 
الثمـرة العظيمة التي سـتتحّقق لك، وهي 
فـوٌز عظيـم، بـدون التقـوى، إذَا كان لدى 
اإلنسـان اسـتهتار، ال مبـاالة، تغلب عليه 
أهـواؤه، يف مواقفه، يف أعماله، يف أقواله، يف 
ترصفاته، يسـري وراء مزاج نفسه، رغبات 
نفسـه، أهواء نفسـه، غضب نفسه، فهو 
بعيٌد عن هذه الثمرة، سيخرس هذه النتيجة 

العظيمة. 
أمـا يف عاجل الحياة فهناك الكثري الكثري 
ممـا وعـد الله بـه عـىل التقـوى، مما هو 
عبارٌة جامعٌة شـاملة قول الله «ُسبَْحانَـُه 

َوتََعـاَىل»: {إِنَّ اللََّه َمَع الَِّذيـَن اتََّقْوا}[النحل: 
مـن اآلية128]، معهـم يهديهم، ينرصهم، 
يعينهـم، يوفقهـم، يفرِّج عنهـم، يتوالهم 
يرعاهـم  السـكينة،  يمنحهـم  برعايتـه، 
برعايته الشاملة، {إِنَّ اللََّه َمَع الَِّذيَن اتََّقْوا}، 
عندما تكـون متقيـاً لله لن تكـون وحدك 
يف مواجهـة هموم هذه الحيـاة، ومتاعبها، 
الله  وتحدياتهـا،  وأعبائهـا، وصعوباتهـا، 
معك، عندما تتّقي اللَه «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل» 
لـن تتحمـل أعبـاء املسـؤولية، ومـا ينتج 
عنهـا، ومـا تعانيـه يف أدائها لوحـدك، الله 
معك، عندما تتقي الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل» 
يفرَّج عنك، يتوالك برعايته، ال تعتمد فقط 
عىل مـا هو متـاٌح بـني يديك مـن طاقات 
وإْمَكانات وقدرات محدودة، بل تسـتند إىل 
عطاء الله الواسع الذي ال ينفد، {إِنَّ اللََّه َمَع 
الَِّذيَن اتََّقْوا َوالَِّذيَن ُهْم ُمْحِسـنُوَن}[النحل: 
اآلية128]، وسنأتي -إن شاء الله- للحديث 
أكثـر عن ثمرة التقوى فيمـا يتعلق بعاجل 
الدنيـا، فيمـا يتعلـق بعاجـل الدنيـا، لكن 
نتحـدث أَيْـضاً عن مجـاالت التقوى، تأتي 
مسـألة التقوى واألمر بالتقـوى يف القرآن 
الكريم َكثـرياً وَكثرياً، يف مقامات العمل، ما 
علينا أن نعمـل، وأن نتقي الله يف أن نفرط 
يف ذلـك العمـل، وتأتـي أَيْـضـاً يف النواهي، 
نتحدث عن جوانب منها باختصار، ونوكل 
الجميَع إىل االهتمـاِم بتالوة القرآن والتأمل 
فيما ورد بشـأن ذلك خالل تالوتهم للقرآن 
الكريـم، يقـول اللـه «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل»: 
{يَـا أَيَُّها الَِّذيـَن آَمنُوا اتَُّقوا اللََّه َحـقَّ تَُقاِتِه 
َوَال تَُموتُنَّ إِالَّ َوأَنْتُْم ُمْسـِلُموَن}[آل عمران: 
اآليـة102]، يأتي هذا األمُر والذي أتى بهذه 
يغة: {اتَُّقوا اللََّه َحقَّ تَُقاِتِه}، ويف موضٍع  الصِّ
واحـٍد يف القرآن الكريم بهـذا التعبري: {َحقَّ 
تَُقاِتِه}، يف سياق الحديث عن مؤامرة فريق 
الرش من أهل الكتاب، من اليهود والنصارى 
الذين بعضهم أولياء بعـض، يف مؤامراتهم 
عىل املسـلمني، واألمة اإلسالمية، واملجتمع 
املؤمن، يف السـعي لالرتداد به عن دينه، عن 
مبادئ دينه، عن تعليمات الله «ُسـبَْحانَـُه 
َوتََعاَىل» ومنهجه الحق، واملسؤولية املرتتبة 
عـىل ذلـك يف التصـدي لهـم، يف مواجهـة 
مؤامراتهم، يف تحصني املجتمع املسـلم من 

التبعية لهم، من الطاعة لهم. 
{يَـا أَيَُّهـا الَِّذيـَن آَمنُـوا اتَُّقـوا اللَّـَه َحقَّ 
تَُقاِتِه}، تعترب املسـؤولية يف ذلك مسؤولية 

كبرية، مسؤولية عظيمة، مسؤولية مهمة، 
وهناك تحذيـٌر كبريٌ يف التفريط فيها، يصل 
إىل هذا املسـتوى مـن األهميّة: {اتَُّقـوا اللََّه 
َحقَّ تَُقاِتِه}، فننتبه ونحذر أعىل مستويات 
الحذر واالنتباه، ونكون عىل أعىل مسـتوى 
من اليقظة والجد يف أداء مسـؤوليتنا هذه، 
وأالَّ نفـرط فيهـا، فالتفريط فيهـا عواقبه 
ا علينا يف الدنيا واآلخرة، ولذلك  خطريًة ِجـدٍّ
هنـا نسـتحرض التقـوى، نـدرك خطـورة 
الالمبـاالة، اإلهمـال، التفريـط، التهاون يف 
ُكــّل مـا يتصل بمسـؤوليتنا هـذه، ونحن 
نتصـدى ملؤامـرة أهـل الكتـاب يف تطويع 
مجتمعنـا املسـلم، يف االرتداد بـه عن دينه 

وعن منهجه الحق. 
يقـوُل اللُه «ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل» أَيْـضاً، 
مثـالً يف مجـاٍل آخـَر، يف مجال صـالح ذات 
البني: {َفاتَُّقـوا اللََّه َوأَْصِلُحـوا ذَاَت بَيِْنُكْم}

نسـتحرض  هنـا  اآليـة1]،  مـن  [األنفـال: 
التقوى يف سـعينا لصـالح ذات بيننـا، وأالَّ 
نفرط يف ذلك، وأالَّ نسـمح بأن يفسـد ذات 
بيننـا، أن تسـوء عالقتنا ببعضنـا البعض 
كمجتمٍع مؤمـن، كأمٍة مؤمنـٍة مجاهدة، 
فالتفريـط يف ذلك هو خلـٌل يف التقوى، وله 
نتائجه السـلبية التي تؤثـر عىل مدى أدائنا 
ملسـؤولياتنا الجماعية وقيامنـا بواجباتنا 
الجماعية ومسؤولياتنا الجماعية، َوأَيْـضاً 
ما ينتج عن ذلك ويرتتب عليه من مفاسـَد، 
من معاٍص، إذَا فسـد ذات البني، إذَا ساءت 
ــة  العالقـة بني املجتمـع املؤمن، بـني األُمَّ
املجاهـدة، كم يرتتب عـىل ذلك من املعايص 
اغتيـاب،  تجـاوزات،  إسـاَءات،  املبـارشة: 
افرتاءات، اتّهامات، سوء ظن، يعني: فساد 
ذات البـني مفسـدة رئيسـية تتفـرع عنه 
الكثـري مـن املفاسـد، إضافة إىل أنـه يمثل 
ا عـن القيام باملسـؤوليات  عائقـاً حقيقيّـٍ
الجماعية كما ينبغي؛ ألَنَّ علينا مسؤوليات 
بَْعُضُهْم  َواْلُمْؤِمنَاُت  جماعية: {َواْلُمْؤِمنُوَن 
أولياء بَْعـٍض يَأُْمُروَن ِباْلَمْعـُروِف َويَنَْهْوَن 
اآليـة71]،  مـن  اْلُمنَْكِر}[التوبـة:  َعـِن 
مسـؤولية الجهاد يف سـبيل الله مسؤولية 
جماعية، األمر باملعروف، النهي عن املنكر، 
التعـاون عـىل الـرب والتقوى، مسـؤوليات 
جماعيـة كثرية، هنـا نسـتحرض التقوى، 
نسـتحرض التقوى فنتقي الله «ُسـبَْحانَـُه 
َوتََعاَىل» من أن نقرص يف ذلك، ونسعى عمليٍّا 
ملا يصلح ذات بيننا، ونتجنب ما يفسد ذات 

بيننـا، هذا هـو الرتجمة العمليـة للتقوى، 
هكذا نتقي الله. 

أيضاً عىل سبيل املثال يف املعامالت املالية: 
{يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَُّقوا اللََّه َوذَُروا َما بَِقَي 
يف  االنضبـاط   ،[278 الرِّبَا}[البقـرة:  ِمـَن 
املعامالت املالية والحذر بدءاً من الربا، هذه 
ا  الظاهـرة الخبيثـة الخطرية السـيئة ِجـدٍّ
التي انترشت يف السـاحة اإلسالمية، انترش 
التعامل بهـا بني املسـلمني، وهي من أكرب 
الجرائم وأعظـم الذنوب، التي يرتتب عليها 
أخطار كبـرية يف الواقع االقتصادي، وينتج 
عـن ذلـك أَيْـضاً نـزٌع للـربكات والخريات، 

وانتشار للمخاطر. 
مثالً: فيما يتعلـق بالعالقة مع األرحام، 
أتـى يف سـياق ذلك قـول اللـه «ُسـبَْحانَـُه 
َوتََعـاَىل»: {َواتَُّقـوا اللَّـَه الَِّذي تََسـاَءلُوَن ِبِه 
َواْألَْرَحاَم}[النسـاء: مـن اآليـة1]، يف بداية 
سورة النساء، يف املعاملة بشكٍل عام وبدءاً 
تقـوى  إىل  تحتـاج  األرسي  محيطـك  مـن 
اللـه «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، لتعمـل ما عليك 
مـن التزامـات أخالقيـة، تتعلق بسـلوكك، 
بمعاملتك، بإحسانك... إىل غري ذلك، وتحذر 

ما نهى الله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل» عنه. 
عـىل  العامـة  املسـؤوليات  مـن  مثـالً: 
املجتمع املسلم: التعاون عىل الرب والتقوى، 
واملهمـة  الكبـرية  العناويـن  مـن  وهـو 
والعظيمة، والتي سنفرد لها -إن شاء الله- 
محارضًة؛ ألهميتها، وما يرتتب عليها، لكن 
هنا مثـالً يأتي األمر مـن الله «ُسـبَْحانَـُه 
َوتََعاَىل» بقوله: {َوتََعاَونُوا َعَىل اْلِربِّ َوالتَّْقَوى 
َوَال تََعاَونُوا َعَىل اْإلِثْـِم َواْلُعْدَواِن َواتَُّقوا اللََّه 
إِنَّ اللََّه َشِديُد اْلِعَقاِب}[املائدة: من اآلية2]، 
فتقـوى اللـه يف أن نتعاون عـىل الرب، وهو 
دائرة واسـعة، والتقوى دائرة واسـعة من 
األعمـال واملسـؤوليات، وتقـوى الله يف أن 
نحـذر من التعـاون عـىل اإلثم والعـدوان، 
مثلما يحصل مع البعـض وبالذات يف إطار 
العصبيـة أحياناً العصبية مع الصديق، مع 
القريـب، مع الصاحب مـع... إلخ. وأحياناً 
نتيجـًة لالسـتمالة إىل الباطـل باإلغراءات 
واملاديات وما شـاكل ذلك، {َواتَُّقـوا اللََّه إِنَّ 

اللََّه َشِديُد اْلِعَقاِب}. 
يأتي مثالً فيما يتعلق بالجهاد يف سـبيل 
اللـه مـن ضمـن املسـؤوليات األََساسـية 
التذكـري بالتقوى، {يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَُّقوا 
اللََّه َوابْتَُغوا إَِليِْه اْلَوِسيَلَة َوَجاِهُدوا ِيف َسِبيلِِه 
اتقوا  اآليـة35]،  تُْفِلُحوَن}[املائدة:  َلَعلَُّكـْم 
الله فال تفرطوا يف هذه املسؤولية العظيمة 
الكبرية املهمـة، التي يرتتـب عليها عزتكم 
وحمايتكم  وانتصاركم  وقوتكـم  ومنعتكم 
مـن أعدائكـم وتمّكنكـم مـن االسـتقالل 
والحريـة والكرامة والخالص مـن التبعية 
ألعدائكـم ومـن سـيطرتهم عليكـم، اتقوا 
اللـه يف قيامكم بمسـؤوليتكم هـذه وعدم 

التفريط فيها. 
يأتـي األمـُر مثـالً يف الصـرب واملصابَرة 
واملرابطـة، ثم يقـرتن به التقـوى، {يَا أَيَُّها 
الَِّذيـَن آَمنُـوا اْصـِربُوا َوَصاِبـُروا َوَراِبُطـوا 
َواتَُّقـوا اللََّه َلَعلَُّكـْم تُْفِلُحـوَن}[آل عمران: 
اآليـة200]، فيأتي األمـر بالتقوى ليحذرنا 
من أن نفـرط يف ذلك أن نفـرط يف املرابطة 
يف املصابـرة يف الثبـات يف مواقفنا، ويذكرنا 
بالغاية العظيمة التي نصل إليها إن التزمنا 
بذلـك وهـي: {َلَعلَُّكـْم تُْفِلُحـوَن}، نصل إىل 
النتيجة العظيمة التي وعد الله بها يف الدنيا 

واآلخرة. 
أيضـاً فيما يتعلق باتِّبـاع القرآِن الكريم 
يقرتُن األمُر باتباع القرآن الكريم بالتقوى، 
{َوَهذَا ِكتَاٌب أَنَْزْلنَـاُه ُمبَاَرٌك َفاتَِّبُعوُه َواتَُّقوا 
َلَعلَُّكْم تُْرَحُموَن}[األنعام: اآلية155]، اتقوا 
أن  يف  اتباعـه  يف  تفرطـوا  أن  يف  اتباعـه  يف 
تنحرفـوا عن اتباعه؛ ألَنَّكم إن انحرفتم عن 
اتباع القرآن الكريم وفرطتم يف إتباع القرآن 
الكريم سيرتتب عىل ذلك عقوبات ومخاطر 

كبرية عليكم يف الدنيا واآلخرة. 
وهكذا تتسـُع مجـاالُت التقـوى يف ُكـلِّ 
شـؤون حياتنـا يف ُكــلِّ شـؤون حياتنـا 
فنسـتحُرض مسألَة التقوى يف التزامنا وفق 
توجيهات الله وتعليمه فيما علينا أن نعمل 
وفيمـا علينا أن نرتَك ونتخلَّـَص من االتِّباع 
ألهوائنا ملزاجنا الشخيص لرغباتنا ملخاوفنا 
النفسية، ال تُكْن هي املتَّبََع هي املعتَمَد هي 
الذي نبني عليه أعماَلنا مواقَفنا انطباعاِتنا 

ترصفاِتنا. 
نكتفي بهذا املقداِر يف هذه املحارضة.. 

َقنا  َونَْسأَُل اللَه -ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل- أَْن يوفِّ
وإيِّاكم ملا يُْرِضيه عنا، وأَْن يرَحَم شـهداَءنا 
َج عن  األبراَر، َوأَْن يشـفَي جرحانا، َوأَْن يفرِّ
نـا بنـرصه، إِنَُّه َسـِميُْع  أرسانـا، َوأَْن ينُرصَ
َعاِء، َونَْسـأَلُُه َجـلَّ َشـأْنُُه أَْن يتقبََّل ِمنَّا  الدُّ
يَـاَْم َوالِقيَاَْم َوَصاِلـِح األَْعَماِل،  َوِمنُْكُم الصِّ

َعاِء. إِنَُّه َسِميُْع الدُّ
ـَالُم َعَلـيُْكْم َوَرْحـَمُة اللِه َوبََرَكاتُه. َوالسَّ

 ظساتدر الاصعى شغ جسغظا لخقح ذات بغظظا، وأقَّ 
ظفرط شغ ذلك، وأقَّ ظسمح بأن غفسث ذات بغظظا، أن 

تسعء سقصاظا بئسدظا الئسخ ضمةامٍع طآطظ 
 طةامسظا المسطط ق غظصخه اإلصرار وق اقساراف 
لضظ  افطعر  طظ  ضبغٍر  شغ  المسرشئ  تظصخه  وق 

تظصخه الاصعى 



8
األحد

العدد

2 رمضان 1443هـ
3 إبريل 2022م

(1376)
كتاباتكتابات 

أدواُت الخعغعظغئ.. إلى أغظ؟  بمسغئ اهللا 
وطظعةغئ الصرآن 

تتثغظا السالط
 

طازن إدرغج
 

لسـنا خـارج التغطيـة ولسـنا بعيديـن عن 

الواقـع ولغـة العقل واملنطق، كما ولسـنا ممن 

يعيشـون الوهـم أَو يبتاعـوه ألنفسـهم فنحن 

ًدا بأننا ال  وعندمـا تحدينا العالـم كنا ندرك جيـِّ

يشء أمـام العالم، وعندمـا عزمنا عىل مواجهة 

أن  تمامـاً  نـدرك  كنـا  واملسـتكربين  الطغـاة 

مواجهتهـم ليسـت يف صالحنا، وعندمـا قّررنا 

خـوض املعركة كنـا نعـي أَيْـضاً أننـا نخوض 

معركة غـري متكافئـة، وعندما رفعنـا بنادقنا 

يف وجـوه الغـزاة واملحتّلـني كنا عـىل يقني تام 

بـأن التصـدي لجيوشـهم الجـرارة ودباباتهم 

املجنزرة وعرباتهم املدرعة، فضًال عن طائراتهم 

إلـخ،  َو...  الصواريـخ  وراجمـات  وبارجاتهـم 

بفوهـات بنادقنـا غـري منطقـي ورضب مـن 

رضوب الخيال واملستحيل.

يف املقابل ثقتنا بالله وقوته وجربوته وبطشه 

وقدرته كانت وما زالت كبريًة وعاليًة ال تقل عن 

مسـتوى ثقِتهـم بأمريـكا وقوتهـا وجربوتها، 

وكانـت ثقتُنا بأن الله لـن يخذَلنا كبريًة وعالية 

ال تقل عن مسـتوى ثقتهم بأنفسـهم وقدرتهم 

عىل حسـم املعركة وسـحقنا والقضاء علينا يف 

غضون أسـابيع، وكان إيَماننـا بعدالة قضيتنا 

ال يقل عن مسـتوى إيَمانهم ببطـالن موقفهم 

ووقوفهـم مع الباطل ومن هذا املنطلق شـدينا 

عزائمنـا وحزمنـا أمرنـا بمعية اللـه ومنهجية 

القرآن وقّررنا املواجهة وخوض املعركة والدفاع 

عن وطننا وشـعبنا وكرامتنـا متوكلني عىل الله 

وثقتنا بتأييده كبرية وعالية فثبتنا وأيدنا وكان 

معنـا منـذ الوهلـة األوىل للعـدوان واسـتطعنا 

بفضلـه امتصاص حالـة اإلرباك التـي أصابتنا 

يف البداية؛ بَسـبِب عنرص املباغتة الذي اعتمدت 

عليه دول العدوان يف شـن عدوانها وخرجنا من 

تحت الركام أقوياء ومعنوياتنا تناطح السحاب 

وانطلقنـا إىل مياديـن العـز واإلبـاء ومقارعـة 

الطغاة وصد الغزاة والتنكيل بهم فكانت سـبع 

سـنوات من الصمود والثبات كفيلـة بأن تثبت 

للعالم ولدول العدوان وللمرتِزقة وألبواق العمالة 

واالرتـزاق وللمنافقني واملثبطني واملرجفني عىل 

َحــدٍّ سـواء بأننا لم نكن خـارج التغطية، ولم 

نكـن بعيدين عـن الواقع ولغة العقـل واملنطق 

عندمـا قّررنـا مواجهـة الطغاة واملسـتكربين 

ببنادقنا بقدر ما كانوا هم خارج التغطية تماماً 

وما زالوا عالقني يف متاهات النفاق. 

إبراعغط طتمث العمثاظغ
 

إن الحديـث عـن ظاهـرة التطبيع بني بعـض األنظمة 
الزمانيـة  مركزيتهـا  الصهيونـي –يف  والكيـان  العربيـة 
واملكانيـة املغلقـة– ال يمكـن أن يقـدم رؤيـة واضحـة، 
لحقيقة تلك الظاهرة وأبعادها املختلفة، وسـتغيب الكثري 
مـن الحقائـق، وتخفـى الكثري مـن التداعيـات والنتائج، 

املرتتبة عليها، واملتمخضة عنها. 
ذلـك؛ ألَنَّ ظاهـرة التطبيـع، لم تكـن وليـدة لحظتها، 
وال هـي رضورة فرضهـا الواقـع الراهـن، وإنمـا هـي 
اسرتاتيجية استعمارية، متأصلة ومتجذرة، بعمق الوجود 
االسـتعماري، والفكر اإلمربيايل عىل مـر التاريخ، وهذا ما 
تؤّكـده قراءة ظاهرة التطبيع يف مركزيتها املفتوحة، التي 

تسـمح بالتَحّرك بحريـة زمانياً ومكانياً، لتربز اسـرتاتيجية (االخرتاق) 
االستعماري للشـعوب، كحجر أََساس بُنيت عليه اسـرتاتيجية التطبيع 

الالحقة. 
ولكـن.. ما الذي عجز االخرتاق –السـيايس، االقتصادي، الثقايف– عن 
تحقيقـه، ليحّققه التطبيع؟ وماهي الرهانات االسـتعمارية يف االنتقال 
مـن (االخـرتاق) الوضع اآلمـن، إىل (التطبيـع) الوضع األكثـر خطورة 
وتهديداً للوجود االسـتعماري، سـواء يف تموضعه الذاتي الوجودي، أَو يف 
تموضعه التمثييل، من خـالل مرتِزقته وعمالئه من الحكام واألنظمة؟، 
َوإذَا لم يكن هناك مخاطر مبارشة تمس املستعمر، فمن املؤّكـد أن هناك 
مخاطر سـتفقده عمالءه وأدواته، فإىل أي مـدى قد تصل اإلمربيالية، يف 
التضحيـة بعمالئها عىل مذبح مصالحها، وماذا لو أخطأت حسـاباتها، 

واضطرت إىل التضحية بمقومات سيطرتها؟! 
اسـتطاعت اسـرتاتيجية االخرتاق (السـيايس، االقتصادي، الثقايف)، 
سلب الشعوب العربية، أهم مقومات وجودها وقوتها، وفاعلية حضورها 
واسـتمرارها، لتدخـل بذلـك يف حالة عجز سـيايس، وتبعيـة اقتصادية 
وارتهـان ثقايف، وغربـة وجودية، بصمت وبصـورة تدريجية تصاعدية، 
ُوُصـوالً إىل املوت الرسيري التام، واالسـتالب املطلق للمستعمر، يف حالة 
من التواطؤ الضمني، واالستسـالم والتطبيع الغري معلن؛ بَسبِب ظاهرة 
الرفض الشـكيل، التي اعتادت الشـعوب عىل إشـهارها يف وجه عدوها، 

كظاهرة صوتية ال غري. 
ا يف إنجـاح عمليـة  لعبـت األنظمـة الحاكمـة دوراً رئيسـاً ومحوريّـٍ
االخرتاق، بمستوياتها الثالثة، وضمنت مصالح املستعمر مقابل ضمان 

دعمه لها سياسيٍّا وحمايته أمنيٍّا. 
إذن فالتطبيـع ال يعـدو كونه انتقال األنظمة الحاكمة، من املسـتوى 
الخياني الرسي، إىل ممارسـة الخيانة عىل املستوى الرسمي علناً، ضمن 
محـّددات ومسـارات الدور الـذي يمنحها املسـتعمر، بوصفهـا أنظمة 

وظيفية –فحسب– من قبل ومن بعد. 
ويف ظل سياق حياتي عام كهذا، هل يمكن التسليم بمقولة إن التطبيع 
مسـألة حريـة سـيادية، يف إطار مفهـوم وطبيعـة العالقـات الثنائية، 
وتحقيق أعىل مستويات األمن واالستقرار والسالم، والرفاه االقتصادي؟ 
تمخـض هذا االخرتاق، الذي نفذته األنظمـة الحاكمة، لصالح القوى 
االسـتعمارية، عـن حالـة مـن االسـتالب السـيايس املطلـق، والتفكك 
االجتماعـي التـام، والتغريب الثقـايف الشـامل، واالغرتاب عـن الواقع، 
واالنفصال والقطيعة عن الجذور/ املايض، وفقدان الُهــِويَّة والشـعور 
باالنتماء، والعجز عن تحديد الوجهة/ املسـتقبل، لتسود بذلك حالة من 
الضيـاع والتيـه الجمعي، حتى أصبحت الشـعوب عبارة عـن كيانات/ 
كينتونـات ضخمـة الحجـم، كثـرية العـدد، لكنهـا مفرغة تمامـاً، من 
ُكــّل مقومات القوة والحضـور، مفتقرة إىل أدنى مواضعـات الفاعلية 
والتفاعـل، والقدرة عىل التعامل اإليجابي مع محيطها، مسـلوبة اإلراَدة 
والقرار، مرتهنة لتبعية اقتصادية كاملة، أسرية هيمنة معطيات ثقافية 
إمربيالية (منمذجة)، وضحية مخرجاتها السـلوكية والفكرية، القائمة 
عىل التقليد األعمى واالجرتار، واالستهالك الالواعي لفتات املوائد الفكرية 
واملعرفيـة، القادمـة من الغرب، طمعـاً يف الوصـول إىل تحقيق النموذج 

الحضاري الخاص، أَو اللحاق بركب التطور الغربي، عىل أقل تقدير. 
لم يتبق من الشـعوب العربية واإلسالمية، غري تلك الظاهرة الصوتية، 
املشبعة باجرتار ضجيج الشعارات، والتهديد والوعيد املعتاد، يف افتقارها 
املطلـق ألدنـى القيم الوجوديـة الفاعلة، ولم يعد لها مـن دور، غري ذلك 
الهامش االنفعايل، املمنوح لها –هبة مشـرتكة– مـن األنظمة الحاكمة 
واملسـتعمر، لتعـرب من خاللـه عن شـعورها اآلني، وحماسـها املؤقت، 
واندفاعهـا اللحظـي، إزاء معاناتهـا ومشـاكلها الراهنـة، وقضاياهـا 
املـصريية املستقبلية، يف صورة مظاهرات شعبيّة، ترصخ بكل ما أوتيت 
من قـوة، لتتخلص من وطأة الكبـت والقمع، وتطلـق التهديد والوعيد، 
لتتغلـب –ظاهرياً– عىل عجزهـا الدائم، وتتغنى بالشـعارات، لتعويض 
انسـالخها القيمـي، واسـتعادة ُهــِويَّتها املفقودة، ورشفها املسـتلب، 
لكن تلك النشـوة رسعان ما تزول، لتفيق الشعوب عىل واقع أكثر قسوة 

ووحشية. 
لم تكن تلك املسـريات واملظاهرات الشـعبيّة، غري ذلـك الدور البائس، 
الـذي ُكلفت الشـعوب بأدائه، لتتسـىل القـوى االسـتعمارية واألنظمة 
الحاكمـة، برؤية تلـك القطعان البرشية الهائلة، تـؤدى طقوس الغباء، 
ومراسـيم االسـتالب والعجـز يف تشـكيالت جماعيـة، تدعـو إىل الرثاء 
والبكاء، وتكشف عن عمق الضياع، وقبح املؤامرة، ووحشية املتآمرين. 
إذن لم يكن التطبيع، إّال نتيجة طبيعية وحتمية، لذلك الوضع املرتدي، 
وليـس إّال بمثابة انتقـال األنظمة الحاكمـة، من دور الخيانـة العلنية، 

بحّجـة االستجابة ملقتضيات الرضورة والواقع، أَو استخدام صالحيات 
الحاكم وحقوقه الدستورية. 

لكـن التطبيع مـع الكيـان الصهيوني املحتـّل، لم ولن 
يكـون مسـألة حريـة ذاتيـة، أَو قرار سـيادي سـيايس، 
بإْمـَكان الحاكم إصداره، واملـيض يف تنفيذه، بوصفه أمراً 
اعتيادياً، وشـأناً سياسـيٍّا خاصاً، نظـراً ملخالفته رصيح 

األمر اإللهي، املنصوص يف القرآن الكريم، 
بقولـه تعاىل:- «يـا أيها الذيـن آمنوا ال تتخـذوا اليهود 
والنصـارى أولياء...»، واإلرصار عـىل مخالفة ما أمر الله 
تعاىل به، إىل ما نهى عنه، يُخرج الحكام العرب املسـلمني، 
مـن دائـرة «الذين آمنـوا»، إىل دائـرة اليهـود والنصارى، 
بحكـم االنتماء بالتويل، «ومن يتولهم منكم َفـإنَّه منهم»، 
لتسـقط بذلك رشعيـة الحاكم، املوجبـة لطاعته، وعندئٍذ 
يتوجب عىل املسـلمني خلعـه ومحاكمته، بتهمـة الخيانة 

العظمى، وإنزال أقىس العقوبات به. 
كما أن ذلك مخالف ملبادئ وقيم القومية العربية، التي ترفض القبول 
أَو االعرتاف بوجود ذلك الكيان الصهيوني الغاصب املحتّل، الذي ال ينتمي 
إىل األرض وال إىل القومية، وال مسوغ لوجوده يف قلب الوطن العربي، غري 
تموضعه االسـتعماري الغاصب، املرفوض باإلجماع مطلقاً، املستوجب 
ملواجهتـه بكل الوسـائل املتاحـة واملرشوعة، حتى إخراجـه ودحره عن 
األرض العربيـة، وتحريرهـا من اسـتبداده واغتصابـه وهيمنته، وهذا 
واجـب ديني وقومـي ووطني وأخالقـي، عىل جميع الشـعوب العربية، 
َوإذَا كان التنصـل عـن هـذا الواجب القومـي خيانة عظمـى، عقوبتها 
املوت تعزيـراً وتنكيالً، َفـإنَّ املسـارعة إىل التطبيع، تعـد خيانة عظمى 
مضاعفة، تسـتوجب عقوبة أشد وأنكى من املوت، إن كان هناك ما هو 
أشـد منها، ليكون ذلك الخائن عربة لغريه، وزاجراً ملن تسـول له نفسـه 
اقـرتاف مثـل تلك الجريمـة النكراء، ولكـن مـاذا إذَا كان الخائن نظاماً 

حاكماً، ومنظومة استبداد كاملة. 
يمكـن القـول إن مـا أقدمـت عليـه الكيانـات الوظيفيـة الخليجية 
(السعوديّة وأخواتها)، من اجرتاح التطبيع مع الكيان الصهيوني املحتّل، 
جريمـة كبرية، وخيانـة عظمى، كاملة األركان والشـواهد، سـواء من 
الناحيـة الدينية، أَو من الناحيـة القومية، وهي جريمة مركبة، ولم يعد 
أمام تلك األنظمة الوظيفية يف الخليج، إّال االسـتمرار يف نهجها الخياني، 
وإعـالن انتمائهـا الصهيوني اليهـودي علناً، وهنا يتوجب عىل شـعوب 
الخليج أوالً، والشعوب العربية واإلسـالمية ثانياً، إعالن الثورة العارمة، 
والجهـاد املسـلح، ضد تلـك األنظمـة الوظيفية املتصهينة إلسـقاطها، 
وإسـقاط حليفها، كواجـب ديني مقدس، إذ ال يجـوز أن يحكم يهودي 

مسلماً، بأي حال من األحوال. 
ويف حـال أعلنـت تلك األنظمـة الوظيفيـة الخليجية، توبتهـا وندمها 
ورجوعهـا، ورفضها مرشوع التطبيع، يتوجـب حينئذ عزلها، وإبعادها 
عـن مركز الحكم والقـرار، وإثبات صدق توبتها، بتسـخري ُكـّل أموالها 
وأمالكها وأنفسـها، تحت قيادة محـور املقاومة، وتقدم صفوف جيش 
تحرير فلسطني، وما سوى ذلك ستظل تلك الكيانات الوظيفية، الخائنة 
للدين والوطن، محط غضب الشـعوب ونقمتهم، ولو بعد حني، وحينها 
لـن ينفعهم الكيان الصهيوني – الذي ضحوا بكيانهم الوجودي ألجله – 
ولن يوفر لهم أدنى مستويات الحماية، كونه عاجزاً عن حماية نفسه. 
إن مسـارعة الكيان اإلماراتي والكيان البحريني، ومن قبلهما الكيان 
السـعودّي – عىل اسـتحياء – إىل أحضان الكيـان الصهيوني، واالندماج 
والتماهي مع مشاريعه االستعمارية، يسقط –كما أسلفنا– مرشوعية 
تلـك األنظمـة الوظيفيـة الحاكمـة، ويعكس تطـوراً خطـرياً يف طبيعة 
الخارطة السياسـية يف املنطقـة العربية، بما من شـأنه تحقيق هيمنة 
الكيان الصهيوني، عىل قلب الجغرافيا اإلسـالمية، وأقدس مقدسـاتها، 
األمر الذي يتجاوز العالقـات الثنائية بني تلك الكيانات، ويتعدى الجانب 
السـيايس والجانب االقتصادي، ليصل إىل (صهينة) املقدسات والشعائر 
الدينيـة، واخرتاق األبعـاد املعرفية والحضارية – العربية واإلسـالمية – 
األكثر عمقاً وشـموالً، وطبعهـا بطابع الصهيونيـة النفعية اإلجرامية، 
ليفتـح الكيان الوظيفـي اإلماراتي املتصهني، لنظـريه الكيان الوظيفي 
الصهيوني، فصوالً النهائية، من املكاسـب الجيوسياسية واالقتصادية، 
وفضـاء جغرافيـا مفتوحـا عىل كافـة االتّجاهـات، ملمارسـة الهيمنة 
والضغـوط السياسـية، وتقطيع أوصال محور املقاومـة، ويف املقابل لم 
يحصـل الكيان الوظيفي اإلماراتي، إّال عىل السـقوط املخزي واملهني، يف 
عداوة اإلسـالم واملسـلمني، وفتـات أوهام االحتماء تحـت مظلة الكيان 
الصهيوني، من غضب وثأر جميع املسـلمني عامـة، ورضبات اليمنيني 

ة، (مثل الذليل يعوذ تحت القرمل).  َخاصَّ
بإيعاز من املستعمر األمريكي –ومن أجل الحيلولة دون سقوط مدينة 
مـأرب، بأيدي الجيش واللجان الشـعبيّة اليمنية– عادت دويلة اإلمارات 
إىل ممارسـة التصعيد، عرب عمالئها يف السـاحل الغربي، ومأرب وشبوة 
وغريهـا، بعد أن كانـت قد أعلنت تجميد مشـاركتها يف تحالف العدوان، 
عـام 2019م، وهو مـا جنبها ويالت الباليسـتيات واملسـريات اليمنية، 
وبعودتهـا إىل التصعيد امليداني، وارتـكاب عدد من املجازر بحق املدنيني، 
يف السجون واألسواق والطرقات وغريها، باإلضافة إىل تماهيها يف عملية 
التطبيع مع الكيان الصهيوني، األمر الذي جعلها عرضه لويالت إعصار 
اليمـن ثالث مـرات، فما الذي ربحتـه اإلمارات من التطبيـع، وما عالقة 
التطورات األخرية، بـني الكيان الصهيوني وكيانـات التطبيع (اإلمارات 
والبحريـن) بسـري املفاوضـات النوويـة اإليرانية األمريكيـة، وبطبيعة 
التصعيـد بني روسـيا وأمريكا حول أوكرانيا وكازاخسـتان؟ وما دالالت 

وتداعيات عمليات إعصار اليمن ٣، ٢، ١؟
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بمظاجئئ تطعل الحعر الضرغط حعر الاعبئ والشفران 
ظاصثم بأذغإ الاعاظغ والائرغضات الى صغادتظا التضغمئ 

طمبطئ بصائث البعرة 
السغث / سئثالمطك بثر الثغظ التعبغ 
ورئغج المةطج السغاجغ افسطى
المحغر / طعثي طتمث المحاط
وأسداء المةطج السغاجغ افسطى
وإلى طةاعثغظا طظ أبظاء الةغح 

وافطظ والطةان الحسئغئ
والى ضاشئ أبظاء حسئظا الغمظغ السزغط 

آططغظ أن غسغث اهللا سطغظا عثه المظاجئئ الثغظغئ 
السزغمئ  بالثغر والغمظ والئرضات

ــغ ــرس افض ــار  ــم س  / ــغم  ــرس افض ــار  ــم س  / م 
املثغر الاظفغثي لحرضئ الظفط الغمظغئاملثغر الاظفغثي لحرضئ الظفط الغمظغئ

وضاشئ طعظفغ وطظاسئغ وزارة الظفط واملسادن والةعات الاابسئ لعاوضاشئ طعظفغ وطظاسئغ وزارة الظفط واملسادن والةعات الاابسئ لعا

املعظؤعناملعظؤعن
افجااذ / أتمث سئثاهللا دارس  افجااذ / أتمث سئثاهللا دارس  
ــــادن ــــس ـــفـــط وامل ـــظ ــــادنوزغـــــــر ال ــــس ـــفـــط وامل ـــظ وزغـــــــر ال
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 : عظادي طتمث 

اإلنسـاُن وهـو يعيُش يف هـذِه الّدنيا 
املليئـة باملغريـات وزخـرف العيش، إىل 
جانب ذلك يربز الشـيطان لُه كعدٍو أول 
مبـني، مهمتُه التي يكـّرس ُكـّل جهدِه 
ووقتـِه تتلخـص يف عمليـة إغـواء هذا 
الكائن والعمل عىل إسـقاطِه إىل هاوية 
املعـايص  بأوسـاخ  ليتلّطـخ  الضـالل 

ومساوئ الّذنوب. 
الّشـيطاُن الرَّجيـم يشـاء أن يكون 
البرش جميعهـم جنًدا له ومـن أوليائِه 
وحزبـه لينتهي مصريهـم يف األخري إىل 
الخسـارة الكبـرية، والوبـال الوخيـم، 
والعذاب العظيـم، يف مقابل هذه اإلراَدة 
الّشـيطانية، لم يرتك الله -َجلَّ شـأنُه- 
عبـاده بمفردهم يخوضـون معركتهم 
نفسـه  سـّمى  مـن  وهـو  بمفردهـم 
«الّرحمـن» ووصف ذاتـُه بـ «الرحيم»، 
بـل هداهـم إىل ُسـبل النجـاة والهداية 
والفالح بأن أنزل إليهم دسـتوًرا شامًال 
لـم يفرط فيـه من يشء وهـو «القرآن 
الكريم»، بـل وأوجد لهـم ُفَرصاً عديدة 
واجتنـاب  وجنّتـه،  برضوانـِه  للفـوز 
سـخطه وعذابـه التي مـن شـأنها إذَا 
مـا اسـتغلها اإلنسـان أن تفشـل ُكـّل 
محاوالت الشـيطان يف اسـتزالله، ومن 
هـذِه الفـرص وأهمها «شـهر رمضان 
املبـارك»، شـهر اللـه األعظـم، يقّدمه 
كمنحة سـنوية يف خضم تقلبات عبده 
تربويـة  محطـة  املتكـّررة،  وتعثراتـِه 
متكاملـة، بيئـة إيَمانيـة تسـمو فيها 
الـّروح وتزكو النفس وتتهـذب وتتجّلد 

وترتبى عىل مكارم األخالق. 
موسٌم من مواسـِم الله وأحد أشهرِه 
الُحـرم ويأتـي بمقـام دورٍة تدريبيـة 
ترويضية للـذات لتخرج منها بمخزوٍن 
معنوي إيَماني، ونفسية مملؤة بالهدى 
يتمّكـن اإلنسـان -فيمـا بعد- لحسـن 
األداء وااللتـزام بمختلـف مسـؤولياتِه 
يف دائرته الشـخصية ويف إطـار مهامه 

ضمن أّمته. 
وهنا لنا وقفات رمضانية مهمة مع 
الشهيد القائد حسني بدر الدين الحوثي 
-رضـوان الله عليـه- يجـب أن نلتفت 

إليها.. 
 

- أعمّغئ حعر رطدان 
تامّبض بظجول الصرآن شغه

يف اآليات التي ذكـر الله فيها ترشيع 
الصيـام ذكر بالنسـبة لشـهر رمضان 
أنه الشـهر {الَِّذي أُنِْزَل ِفيِه القرآن ُهدًى 
اِس َوبَيِّنَـاٍت ِمَن اْلُهـَدى َواْلُفْرَقاِن}  ِللنـَّ
(البقـرة: مـن اآليـة١٨٥) ويـدل عـىل 
عظمة القرآن الكريم وأهميته أن يكون 
الشهر الذي أنزل فيه هو موضع عبادة، 
هي تعترب ركناً من أركان اإلسالم وهي 

الصيام. 
شـهر  يف  القـرآن  نـزول  بمناسـبة 
رمضـان أصبح شـهر رمضان شـهراً 
وهذه األهميّة،  عظيماً  وشـهراً  مقدساً 
أهميّـة القـرآن الكريـم هـي تتمثل يف 
أهميّـة وعظمـة البينات والهـدى التي 

هـي مضامني، وهي الغايـة من إنزاله، 
والبينـات والهـدى هـي يف األخـري ملن؟ 
للنـاس، فيـدل عـىل الحاجـة املاسـة، 
للنـاس،  بالنسـبة  امللحـة  الحاجـة 
حاجتهـم إىل هذه البينات، وهذا الهدى، 
أن تكـون الفريضـة التـي فرضـت يف 
هذا الشـهر العظيم هـي الصيام، وهو 
الشـهر الذي أنزل فيه القرآن، يدل عىل 
أن هناك عالقة ما بني الصيام، وما بني 
القرآن الكريم من َحيُث أن ما يف القرآن 
الكريم مـن البينات والهدى، أن االلتزام 
بهذه البينات والهدى، أن القيام بالدين 
عىل أََسـاس هذا القرآن العظيم يحتاج 
مـن اإلنسـان إىل أن تكـون لديـه قـوة 
إراَدة، وكبح لشهوات نفسه، وترويض 

لنفسه عىل الصرب، وعىل التحمل. 
فالصيـام له أثـره يف هـذا املجال، يف 
ك يف أثناء  مجـال ترويض النفـس؛ ألَنـَّ
نهـار شـهر رمضـان تكبـح شـهوات 
نفسك، وتعود نفسـك الصرب، والتجلد، 
والتحمـل، تعود نفسـك أنك أنـت الذي 
ا بالنسبة  تسيطر عليها، فمن املهم ِجـدٍّ
لنـا عندمـا نصـوم يف شـهر رمضـان، 
عندما نصوم أن يستشعر اإلنسان هذه 
الغاية مـن رشعية الصيام، يستشـعر 
أنـه يتجلد، ويتصـرب، ويتحمـل، ليعلم 
نفسـه، يعلمها أنه هو الذي سيسيطر 
عليها بنـاًء عىل توجيهـات الله، بينات 
اللـه، هدى الله، تعود نفسـك أنت الذي 
تقهرها، وتخضعها لهدى الله وبيناته. 

‹الدرس التاسع من دروس رمضان›.
 

- رطداُن شرخٌئ لرتوغخ 
الظفج

ال يكـون شـهر رمضـان ندخـل إىل 
هـذا الشـهر بعفوية، ونخـرج دون أن 
نحسـس أنفسـنا بأننـا قـد قهرناها، 
من خالل نهار شـهر رمضـان، عندما 
نحس بالجـوع، عندما نحس بالعطش 
نقـول: ال، أليسـت هذه عملية تسـلط 
عىل النفس؟ نوع من الرتويض للنفس، 
وللجسـم بكله عىل الصـرب؟؛ ألَنَّه هكذا 
بالنسبة للقرآن الكريم، بالنسبة لبينات 
اللـه وهداه، يحتاج من اإلنسـان إىل أنه 
يخضـع نفسـه يف مجـال االسـتجابة 
لها، وااللتـزام بها، والقيـام بها، وهي 
تعتـرب فـرتة قصرية بالنسـبة للسـنة، 
شهر واحد من السـنة كلها تعترب فرتة 
قصـرية، ولهذا رشع أَيْـضاً عىل سـبيل 
ـام أُخـرى، كصيام  التطـوع صيام أَيـَّ
السـت الصرب، وصيـام الثـالث البيض 
مـن ُكـّل شـهر، إضافـة إىل أن الصيام 
كمـا يذكـر األطباء له فوائـد كبرية من 
الناحيـة الصحية، ومعنى هـذا أن دين 
اللـه يتنـاول بنـاء اإلنسـان مـن ُكـّل 
جهـة.. إن يف ترشيعات اللـه ما الهدف 
منهـا أَو من أهدافهـا، الجانب الصحي 
والجسـم  اإلنسـان،  لجسـم  بالنسـبة 
الصحيح، والجسـم السـليم، أَو نقول: 
الصحة، وسـالمة الجسـم هـي أَيْـضاً 
هامـة يف مجـال االلتزام بهـدى الله، يف 
مجـال العمـل يف سـبيل اللـه، يف إقامة 
ديـن اللـه. ‹الدرس التاسـع من دروس 

رمضان›.
 

- أبر الخغام الظفسغ وشرخئ 
الثساء

الصيـام له أثـر فيما يتعلـق بصفاء 
وجـدان اإلنسـان، وذهنيتـه، ويحـس 
اإلنسان يف شـهر رمضان، أليس الناس 
يحسـون وكأنهم أقـرب إىل الله من أي 
وقت آخر؟ هـذه فرصًة للدعاء، تالحظ 
كيـف أن الصيـام مهـم فيمـا يتعلـق 
بالقـرآن الكريـم، القـرآن الكريم مهم 
فيمـا يتعلق بمعرفة اللـه حتى يجعلك 
تشـعر بالقـرب مـن اللـه -ُسـبَْحانَُه 

َوتََعاَىل-. 
لـه:  الكبـرية  اإليجابيـات  فمـن  إذَا 
أن تلمـس يف نفسـيتك صفـاء لذهنك، 
مشاعرك مشـاعر دين، مشـاعر قرب 
اللـه -ُسـبَْحانَُه  تدعـو  أن  اللـه،  مـن 
َوتََعاَىل- {َوإِذَا َسـأََلَك ِعبَاِدي َعنِّي َفِإنِّي 
َقِريـٌب} (البقـرة: من اآليـة١٨٦)، هذه 
من النعـم العظيمة ال يحتاج اإلنسـان 
أوالً يبحث عن جهاز اتصال، يبحث كم 
الرقم التابع للسماء الفالنية، أَو تحتاج 
إىل أن تصعـد إىل أعـىل قمة مـن الجبال 
تدعوه، أينما كنت، ويف أية وضعية كنت 
فهو قريب منك، هذه من األشـياء التي 
ينفرد بها املؤمنون، ينفرد بها املؤمنون 
عندما يكونون بالشكل الذي ينقطعون 
عـن تـويل أي طـرف آخـر إال تـويل الله 
-ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل-، ومـن أمر بتوليهم 
يف سبيل توليه، أَو كمظاهر لتوليه؛ ألَنَّ 
الناس يتولون من هو قريب منهم، من 
ليـس هناك حجاب فيمـا بينه وبينهم، 
مـن يسـمعهم يف أي مكان كانـوا، ويف 
اِع إذَا  أية وضعية كانوا {أُِجيُب َدْعَوَة الدَّ
َدَعاِن} (البقرة: من اآلية١٨٦). ‹الدرس 

التاسع من دروس رمضان›.
 

- ضغش ظاساطض طع الصرآن 
يف حعر رطدان

رمضـان  شـهر  يف  املصحـف  أدرس 
بتأمل، وترتيل، وتدبـر، أفضل ِمن تقرأ 
مصاحف، [والرتسـل،  سـتة  خمسـة، 
وعندما ذكره الله ُسـبَْحانَُه من ناشـئة 
الليـل] يشـري إىل األوقـات التـي يكون 
الذكـر فيها، والتالوة يكون لها أثر أكثر 
بالنسـبة لإلنسـان، ففي ذلك ما يقول 
تعـاىل لرسـوله، صـىل الله عليـه وآله: 
ِل القرآن تَْرِتيالً، إِنَّا َسـنُْلِقي َعَليَْك  {َوَرتـِّ
َقـْوالً ثَِقيْالً، إِنَّ نَاِشـئََة الَّليِْل ِهَي أََشـدُّ 
َوْطأً َوأَْقَوُم ِقيالً، إِنَّ َلَك ِيفْ النََّهاِر َسـبًْحا 
َطِويْالً} [املزمل: ٤ – ٧]، يقول ُسبَْحانَُه: 
إن لـك يف النهار مهًال وتمهيًال، ناشـئة 
الليـل كأنهـا أول الليل، يكـون واحد يف 
وقـت صفـاء ذهنية، ووقت فـراغ، ويف 
نفس الوقت ما قـد هو قريب أن يكون 
فيـه نـوم، يأتيـه النـوم، فكفـى بمـا 
وصفت لكم بهذا بيانـاً ودليالً. ‹الدرس 

السابع من دروس مديح القرآن›.
أسـأل مـن اللـه الهدايـة والتّوفيـق 
والثبـات، والعـون والسـداد والرشـاد، 
باالستشـهاد،  الخاتمـة  وُحسـن 

والعاقبـُة للمتّقيـن. 

حعر رطدان..حعر رطدان..
أعّمغُاه وآباُره طظ وجعئ أعّمغُاه وآباُره طظ وجعئ 

ظزر الصرآن وافسقمظزر الصرآن وافسقم

حعر اهللا الضرغط شرخئ 
ق تسعَّض لطاشغغر شغ ُضـّض 

جعاظإ تغاتظا 
 

ظئغض بظ جئض
 

يَاُم َكَما ُكِتَب َعَىل الَِّذيَن ِمن َقبِْلُكْم   {يأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمنُوا ُكِتَب َعَليُْكُم الصِّ
َلَعلَُّكْم تَتَُّقوَن}.

رمضان كلمة من خمسـة أحرف اتسـعت حروفها لتستوعب «القرآن 
والصيـام والجهـاد واإلحسـان والصرب» وتبعـث منها يف أفئـدة املؤمنني 
وأرواحهم مشـاعر حية تنبض مع نبـض قلوبهم، وتخفق مع خفقانها، 
وتنقلهم من عاملهم الحيس الراكد إىل عالم قلوبهم وأرواحهم املمدود فوق 
ام صفاء تهلل  الكون.. الحياة.. واألحياء لتتصل بخالقهم العظيم، فيه أَيـَّ
سـكينة وروحانية ورحمة بعد غياب دام لـ 11شـهراً يهل علينا الضيف 
الكريم ويجب أن نكرمه ونعطيه حقه ونلتزم بأداء واجباته ولنجعل منه 
سـبباً للعودة الصادقة إىل الله (سبحانه وتعاىل) لكي نحظى برضوان الله 
ونفوز بجنته التي هي دار القرار، ويجب أن نسـتفيد من آللئه بهدى الله 
والثقافـة القرآنيـة َونغتنم هديتـه وفرصته ونقتبس مـن هديه ونتلقى 

خريه. 
إنما هو سـاعات قالئل ماضية فال نضيعهـا فنندم، َحيُث ال يفع الندم 
وال تغني الحرسات فالسـاعة منه يف طاعة ومعـروف بدهر كامل مما يف 
سواه، والنفس الواحد املمزوج باإلخالص لله يف رحابه تعدل أزماناً طويلة 
ام الدهر التي يتقلب فيها العباد بني التيه والغفلة ويموجون فيها  من أَيـَّ
بـني الزيغ والضالل وما أيرس الفوز بفردوس الجنان إذَا اهتمينا به لنبني 
أنفسـنا عىل أََسـاس صحيح َفـإنَّه ضيف من عند الله يهـل علينا يف ُكـّل 
عـام مـرة لنتزود منه بهدى الله ونشـتد بـه بتأييد الله ليوفقنـا يف الدنيا 
واآلخـرة، فلنغتنمـه باالهتمام بالربنامج الرمضاني وحسـن االسـتماع 
ملحارضات السـيد القائد واالسـتفادة منها ويف طاعة اللـه نربح بالنرص 

والتمكني والخري والصالح والفالح وال نضيع ساعاته فنخرسه أَيْـضاً. 
يجب علينا استشعار الخوف الدائم من الوقوع يف سخط الله  استشعار 
رقابـة الله باسـتمرار والحذر مـن التقصري، وما أحوجنا نحن املسـلمني 
إىل تقييم أنفسـنا، ومراجعتها يف هذا الشـهر الكريم؛ لكي نعرف مستوى 
تفاعلنـا مـع هـدى الله، ويف شـهر رمضـان املبـارك بالذات مع سـماع 
املحـارضات التي يلقيها: السـيد القائد باسـتمرار، والربنامج الرمضاني 
ومـع قراءة القرآن وتدبر آياته والتفرغ لعبـادة الله فيه يمكن للواحد أن 
يعـوض ما فاته مـن التقصري، ويبـدأ مرحلة جديدة من العـودة واإلنابة 

والتوبة والرجوع إىل الله بصدق وعمل وجد. 
عندمـا نعـود إىل كتاب اللـه ونستشـعر التقصري يف جنـب الله ونعمل 
مخلصني لـه الدين نخاف منه، من جربوته، مـن عذابه، من ناره، نخاف 
مـن يوم الحسـاب والعقاب يـوم ال ينفع املعذرة والندم َواألسـف، عندما 
نستشعر رقابة الله (سبحانه وتعاىل) املبارشة علينا: «يَْعَلُم َخاِئنََة اْألَْعنُيِ 

ُدوِر».  ُدوُر»، «َواللَُّه َعِليٌم ِبذَاِت الصُّ َوَما تُْخِفي الصُّ
عندما نستشعر أن الله أقرب إلينا من حبل الوريد وأن سمعنا وأبصارنا 
وجلودنا وجميع حواسنا ستشـهد علينا يوم القيامة، حينها ستستكمل 
أنفسـنا فضائلها، وتكتـيس أرواحنا بطهر الدين، وتتألـق عقولنا بثقافة 
ونـور القـرآن، َويسـطع القلب بنور الهدى ويخشـع للـه، ويتقرب منه، 
وحينهـا يتحول اإلنسـان إىل قيمة من الجمال ويكـون مؤدياً للغاية التي 
ُخلـق؛ ِمن أجِلها وهي خالفة الله يف أرضه ونرصة دينه ومواجهة أعدائه، 
َونصبـح بمبادئ وأخـالق وقيم القـرآن رساً مـن أرسار الفضيلة، ونغدو 
ذوي قيمـة يف معالم الخري، نجاهد يف سـبيل اللـه ونأمر باملعروف وننهى 
عـن املنكر، ونسـتكمل عزتنا وكرامتنا، َوسيسـود الحـق إذَا عدنا لكتاب 
اللـه؛ ألَنَّنا أدينا األمانة عىل أكمل وجه، فإذا تَحّركنا تَحّركت معنا نسـائم 
الخـري والصالح والفالح والعـدل والحق كأننا آية بديعة مـن آيات الله يف 
ــة الصاب علقماً َواحتست السم  صفحة كونه العظيم، وما تجرعت األُمَّ
زعافاً واإلذالل والقهر واالسـتبداد من أعدائها إّال بَسبِب الغفلة والتفريط 
والتقصـري بهـذه املبادئ املهمة، فهل يسـتغرب ما وقـع لها من خرسان 
وتراجع وإذالل وما أحاط بها من دمار وما لحق بها من خزي وعار والله 

يقول فيها: 
ٍة أُْخِرَجْت ِللنَّاِس»؟ «ُكنتُْم َخرْيَ أُمَّ

الواقع يشـهد أن عدل الله سـار بحكمة مطلقة يف كونـه العظيم، وأن 
ُكــّل مـا وقـع لها من مـآس وحـروب وقهر حق وجـب عليهـا أن تراه، 
وحقيقـة حري بها أن تفهمها، فهي خريية مرشوطة بما بعدها مكفولة 
مـن الله إن هي حفظت عهدها: «تَأُْمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوتَنَْهْوَن َعِن اْلُمنَْكِر 

َوتُْؤِمنُوَن ِباللَِّه»، وتخافون منه ومن تقصريكم تجاهه. 
رمضـان فرصـة كبـرية للتغيـري وهـو شـهر الغـزوات واالنتصارات 
والفتوحـات، ولو صدقنا مع الله ونفرنا بالشـكل املطلـوب لفتح الله لنا 
ليس فقط اليمن وال البلدان العربية وحسب بل بلدان أُخرى؛ ألَنَّ مرشوعنا 
هو الحق وما دونه الباطل وسـنكون جديرين بمعية الله لنا وهو القاهر 
فوق عباده وهو من بيده ملكوت ُكـّل يشء، الحق ليس لديه وقت للرصاع 
فالحق إذَا حرض بالشكل الذي يليق به يدمغ الباطل دمغاً يزهقه والباطل 

بطبيعته يزهق ال يثبت، فلنستفيد من شهر الله يف ُكـّل جوانب حياتنا. 
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عظغئ عاتش الظثالئ طسّجًغا: تأضغث سطى تسجغج الاظسغص شغ السغاجئ والمغثان
جراغا الصثس تجفُّ 3 طظ طةاعثغعا اغاالعط السثوُّ الخعغعظغ جظعب جظني

 : طاابسات 
االحتـالل  قـواُت  اغتالـت 
الصهيونـي، فجـَر أمس السـبت، 
ثالثَة شـبان فلسطينيني يف إطالق 
نار مبـارش عىل املركبة التي كانوا 
يستقلونها قرب بلدة عرابة جنوب 
مدينـة جنـني بالضفـة الغربيـة 

املحتّلة. 
أمنيـة  مصـادر  وأَفـادت 
فلسـطينية بأن قـواٍت كبريًة من 
جيش االحتـالل اقتحمت املنطقة 
عـىل الفـور، وحـارصت املركبـة 
عرشات  إطـالق  بعـد  املسـتهدفة 
ومنعت  اتّجاهها،  الناريـة  األعرية 
سـيارات اإلسـعاف مـن الوصول 
إليها أَو تقديم اإلسعافات للشبان. 
وأضافـت، أن قـوات االحتـالل 
رفضت تسـليم جثامني الشـهداء 
الثالثة، واحتجزتها واستولت عىل 
املركبة املسـتهدفة قبل انسحابها 

من املكان. 
إصابـة  إىل  املصـادر  وأَشـاَرت 
شـاب من يعبد جنوب غرب جنني 
برصاصـة بالحوض أثنـاء مروره 
عمليـة  مـكان  قـرب  بمركبتـه 
االغتيال وسـط انـدالع مواجهات 
يف  تجمعـوا  الذيـن  الشـبان  مـع 

املنطقة. 
وبحسـب القنـاة 12 العربيـة، 
فقـد أُصيب جنـدي صهيوني من 
وحدة اليمام بجـروح خطرية و3 
جنـود آخريـن بجـروح طفيفـة 

خالل عملية االقتحام يف جنني. 

رسايـا  أعلنـت  جهتهـا،  مـن 
القدس، الجناح العسكري لحركة 
فلسـطني،  يف  اإلسـالمي  الجهـاد 
عن ارتقـاء ثالثة مـن مجاهديها 
بعملية اغتيال صهيونية يف جنني. 
وأضافـت «َفـإنَّنـا نعاهـد الله 
تعـاىل ثـم نعاهـد شـعبنا وأمتنا 
الواجـب  أداء  يف  االسـتمرار  عـىل 
بمقاومـة  والوطنـي  الرشعـي 
والتصـدي  الصهيونـي،  العـدّو 
إراَدة  عـن  أصيـل  كتعبـري  لـه، 
الشـعب الفلسطيني الذي ال يقبل 

االستسالم وال الهزيمة». 
يف السياق، هاتف رئيس املكتب 
«حمـاس»  لحركـة  السـيايس 

العـام  األمـني  هنيـة  إسـماعيل 
لحركـة «الجهاد اإلسـالمي» زياد 
النخالـة، َحيـُث قّدم لـه ولحركة 
«الجهاد» التهنئة بشـهر رمضان 
املعانـي  مسـتحًرضا  املبـارك، 
الفضيل،  الشـهر  لهـذا  السـامية 
وكونه شـهر الجهاد واالستشهاد 

واالنتصارات العظيمة. 
ووّجـه التحيـة ألبناء «شـعبنا 
الفلسطيني يف ُكـّل أماكن وجوده، 
ة يف جنني التي ارتقى منها  وَخاصَّ
الشهداء صباح السبت، يف مواجهة 
مفتوحة مع املحتّلني، وقد أوقعوا 

يف العدّو الجراح الغائرة». 
وقـّدم له التعـازي بالشـهداء، 

معتـربًا أّن «شـعبنا الفلسـطيني 
يحكـم صياغـة الواقـع ويصّوب 
األمـور باتّجاهاتهـا الصحيحـة، 
ويعيـد أصـل الرواية بأنّه شـعب 
تحت االحتالل من حّقه املقاومة، 
وأّن هذا االحتـالل يجب أن يزول، 
قدسـنا،  وهـذه  أرضنـا،  فهـذه 
ويعقـدون  يطبعـون  مـن  فيمـا 
االجتماعـات عىل أرض فلسـطني 

ليس من يقّررون مصريها». 
أّكـدا «استمرار  والنخالة  هنية 
السياسـة  يف  التنسـيق  وتعزيـز 
وامليدان، ومع ُكـّل فصائل شعبنا؛ 
ِمن أجِل التصدي لقوات االحتالل، 

والدفاع عن شعبنا وحقوقه». 

بمظاجئئ تطعل الحعر الضرغط حعر الاعبئ والشفران 
ظاصثم بأذغإ الاعاظغ والائرغضات الى صغادتظا التضغمئ طمبطئ بصائث البعرة 

السغث / سئثالمطك بثر الثغظ التعبغ 
ورئغج المةطج السغاجغ افسطى
المحغر / طعثي طتمث المحاط
وأسداء المةطج السغاجغ افسطى

وإلى طةاعثغظا طظ أبظاء الةغح  وافطظ والطةان الحسئغئ
والى ضاشئ أبظاء حسئظا الغمظغ السزغط 

آططغظ أن غسغث اهللا سطغظا عثه المظاجئئ الثغظغئ السزغمئ  بالثغر والغمظ والئرضات

طظاسئع وصغادات وزارة اقتخاقت وتصظغئ املسطعطات والةعات الاابسئ لعا  طظاسئع وصغادات وزارة اقتخاقت وتصظغئ املسطعطات والةعات الاابسئ لعا  
سظعط املعظثس / طسفر سئثاهللا الظمريسظعط املعظثس / طسفر سئثاهللا الظمري
وزغر اقتخاقت وتصظغئ املسطعطات

تجُب اهللا: أولعغاُتظا إظصاُذ الئطث 
طظ طآزصه املسغحغئ واملالغئ

 : وضاقت 

أّكـد رئيُس املجلس التنفيذي يف حزب الله، السيد هاشم 
صفـي الدين، أن «كل التجـارب أثبتت أنه ال يمكن ألحد أن 
يحكـم لبنان وحده، ال طائفة وال مذهب وال حزب»، وقال: 
«أنصح بعض رشكائنا يف الوطن بعدم املبالغة يف التحريض 
العنـرصي واملذهبي والطائفـي واملناطقي عىل حزب الله؛ 
ألَنَّ هؤالء أنفسـهم يعرفون أنهـم غري صادقني فال يكذبوا 

عىل أتباعهم؛ ِمن أجِل صوت انتخابي». 
وتابـع صفي الديـن يف كلمٍة لـه خالل حفـل تأبيني يف 
بلدة ميـدون الجنوبية: «هؤالء أنفسـهم يعرفـون أن هذا 
التحريض ال يوصلهـم إىل أية نتيجة، َوإذَا كانوا يعملون يف 
الليـل والنهار عىل توجيه الشـتائم والتخويـن واالتّهامات 
لكل شعبنا وشهدائنا وناسنا، فكيف سيتمّكنون من إقناع 

الناس بأنهم قادرون عىل بناء وطن؟». 
معتـربًا أنهم «أخـذوا قراًرا بتفجري هـذا الوطن إىل ما ال 
نهاية، ويئسـوا مـن إْمَكانية بناء الوطن مـع أي رشكاء، 
وباتوا ضعفـاء إىل َحــدٍّ كبري»، وقـال: «نصيحة: املبالغة 
الكبرية التـي ترصف يف الهجوم عىل حـزب الله ال تفيدكم 

وال تنفعكم». 
َوأََضــاَف صفي الدين: «حزب الله بسـالحه وشـهدائه 
ومجاهديه حمى البلد وطرد االحتالل اإلرسائييل»، مؤّكـداً 
أنـه «لـو لم يكن هذا السـالح لكنتم جميعـاً يف لبنان ليس 

تحت وطأة السالح، بل تحت الجزمة اإلرسائيلية». 
وختـم قائـالً: «يف ُكــّل هذا الخطـاب السـيايس، نحن 
وحّررنـاه  بالـدم  حمينـاه  الـذي  بلدنـا  عـىل  حريصـون 
ا عىل مستوى  بالتضحيات، ونرى فيه مستقبًال عظيًما ِجـدٍّ
الوضع الداخيل يف لبنان وعىل مسـتوى املنطقة»، مؤّكـداً: 
«أننـا حريصـون عـىل أن نبني بلدنـا بسـواعدنا وعقولنا 

وإْمَكاناتنا وقدراتنا كما نحمي بسالحنا وشهدائنا». 
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ضطمئ أخغرة

غُري املألعف يف 
السثوان سطى الغمظ

ـاب الحاطغ   د. شآاد سئثالععَّ

الكـربى  الـدوُل  وضعـت 
املنتـِرصة يف الحـرب العاملية 
لتنظيم  وقواننَي  أنظمًة  األوىل 
العالقـات بـني الـدول ولحلِّ 
لتلـك  الداخليـة  املشـاكل 
الـدول، وذلـك بمـا يتناسـُب 
مـع مصالـح الـدول الكربى 
وليس بما يتوافـُق مع العدل 
وضمان الحقـوق، وما جرى 
-بمفهـوم  يعتـرب  اليمـن  يف 
تلـك األنظمة والقوانني- انقالباً عىل الرشعية التي كانت 
خاضعًة ومستسـلمة للدول الكربى، ولذلك يجب تأديُب 
املنقِلِب بالقوة وفق لتلـك الرؤية، َوإذَا لم تنجِح القوُة يف 
حسـم األمور فسـوف يتم تحريُك الوساطات واملبادرات 
لتحقيق ما لم تنجح القوُة يف تحقيقه، وبهذه األسـاليب 
تتعامـل الدول الكربى مع مختلـف قضايا العالم، ولكن 
يَه (غري  ما حـدث يف قضية اليمن هو ما يمكن أن نسـمِّ
املألـوف) فقد تعاملت القيادُة اليمنية الحرة مع العدوان 
عىل أََسـاس معتٍد ومعتدًى عليـه ولم ترضخ لتصنيفات 
املجتمـع الـدويل أَو لقراراتـه التـي رشعنـت للعـدوان 

ولحصار الشعب. 
كانـت الدول الكربى قد منحت أدواِتها الضوَء األخرض 
لحسـم األمر يف اليمن بالقوة وتوقعـت أن تنتهَي الحرُب 
ام أَو أسـابيع، ولكـن ما حدث أن اليمنيني  يف ُغُضوِن أَيـَّ
ع، ومن أول  شـعبًا وقيادًة لم يستسـلموا كما هـو متوقَّ
يـوم للعـدوان أعدوا ما اسـتطاعوا من عـدة وعتاد كما 
أمرهـم اللـه يف كتابه وخاضوا غماَر الحـرب؛ دفاًعا عن 
األرض والعـرض، متجاهلـني قوة التحالف عـدًة وعتاًدا 
والتي تم حشـدها من مختلف أنحاء العالم، وهنا تمكُِّن 
الجيـُش واللجـاُن الشـعبيّة مـن تحقيـق املعجـزات يف 
جبهات القتـال ويف مجال التصنيع العسـكري وحّققوا 
تـواُزَن الرعب مـع األعداء، كمـا تمّكُن الشـعُب اليمني 
بصـربه وصموده من الوقوف يف وجـِه مؤامرات العدوان 
التي كانت تهدُف إىل خلخلِة الجبهة الداخلية، ولم ينجح 
العدواُن بعد سـبع سـنوات من تحقيِق أي نجـاح يُذَكر 
برغـم إْمَكانياته الكبرية والدعم الـدويل الذي يحظى به، 
واليـوم نجُده يقدم املبادرَة تلـو املبادرة؛ لعلَّه يحّقق أيَّ 
انتصـار ولو شـكليٍّا، ولكن تجاهله للـرشوط الذي التي 
وضعتها القيادُة اليمنية لوقف الحرب منعه من تحقيق 
ذلك، وَغريُ املألوف بالنسبة للعالم أن يقَف الضعيُف أمام 
القـوي وال يعمـُل أي حسـاب ملوقف املجتمع الـدويل أَو 
لقراراته ويفرض الرشوط التي يريدها لتحقيق السـالم 

ويستجيب القوي لتلك الرشوط. 

صطعُف الحعر الضرغط وبمرُة الاصعى
طظ أظعار املتاضرة الرطداظغئ افوىل 1443عــ

سطغ المآغث

يف إطاللِتـه املباركـة يف اليوم 
الكريـم،  الشـهر  مـن  األول 
اسـتهل السـيُد القائُد -يحفظه 
األول  اليـوم  محـارضة  اللـه- 
بالحديـث عـن فـرص الرجوع 
الزمنيـة؛  واملحطـات  اللـه  إىل 
للذكـرى  مسـاحًة  باعتبَارهـا 
وَعامالً مساعًدا لالرتقاء وتعزيز 
العالقة اإليَمـانية عىل مسـتوى 
الفرد َواملجتمع وتصويب الحالة 
التقييـم  خـالل  مـن  النفسـية 
للواقـع اإليَمـانـي والعمـل عىل 

تاليف جوانب الخلل والقصور. 
 

 (لسطضط تاصعن) 
ومـن ذلـك مـا يحـُدُث مـن 
مفاسَد عىل املستوى االقتصادي 
واألمنـي والتـي يرتتـُب عليهـا 
الربكـة،  يف  ونقـٌص  عقوبـاٌت 
إضافة إىل ما يحـُدُث من قصوٍر 
أَو إهمـال وتفريط يف هذا املجال 
أَو ذاك بمـا يف ذلك ما يحُدُث من 
اختالالت سـلوكية، وبالنظر إىل 
ذلـك يمكـن الوقوُف عـىل مدى 
أهميّـة التقوى كـ هـدٍف عميل 

وثمرة ملموسـة يفرتَُض بها أن 
ُعُمـوًما  واملجتمـع  الفرَد  تمكَِّن 
من ضبط أهواء ورغبات النفس 
اعتمـاًدا عـىل نتائـج االهتمـام 
باسـتحضار مقتضيات التقوى 

خالل هذا الشهر الكريم. 
 

 (أسثت لطضاشرغظ) 
عـز  اللـه  قـول  إىل  اسـتناًدا 
وجـل (يَا أَيَُّهـا الَِّذيـَن آَمنُوا ُقوا 
أنفسـُكْم َوأَْهِليُكْم نَـاًرا َوُقوُدَها 
خالل  ومن  َواْلِحَجـاَرُة)  اُس  النـَّ
الواجبـات  قائمـة  اسـتعراض 
لإلنسـان  يتبـني  واملحرمـات 
جميع ما يتصل بنتيجة التقييم 
االلتـزام  ملسـتوى  الواضـح 
اإليَمـانـي العمـيل، َحيُث يمكن 
للفـرد أن يميـَز تماماً مسـتوى 
استهتاره  حجم  َوأَيْـضاً  التزامه 
العواقب  واسـتذكار  وتقصـريه 
الفادحة بالصورة التي تدفع إىل 
اليقظة الفاعلـة والتَحّرك الجاد 
ة  يف ُسـبُِل تحقيق التقوى َخاصَّ
عواقب  والتجـاوز  للتفريـط  أن 
عاجلة هـي يف األََسـاس نتيجة 
مبـارشة ملا كسـبت أيدي الناس 
والتـي لو يعّجـل اللـه املؤاخذة 
عليها لهلك الخلق أجمعني لكنه 

برحمتـه يرسـل عليهـم شـيئاً 
مـن املعانـاة واملتاعـب للعظـة 
اللـه  إىل  بالرجـوع  والتذكـري 

واإلنابة الصادقة. 
 

 (أسثت لطماصني) 
 (َوَسـاِرُعوا إىل َمْغِفـَرٍة ِمـْن 
ـَماَواُت  َربُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السَّ
يف  ِلْلُمتَِّقـنَي)،  أُِعـدَّْت  َواألرض 
حديثه -يحفظه الله- عن ثمرة 
التقـوى أشـار السـيد القائد إىل 
رضورة التخلـص مـن األهـواء 
والدوافع الشخصية للفوز برضا 
الله واسـتحقاق جنتـه والنجاة 
مـن عذابـه، فضـالً عـن تجنُّب 
للتقصـري  املبـارشة  العواقـب 
َوالعصيـان والتفريط وهي التي 
تحصُل للفرد واملجتمع ُعُمـوًما 
يف الدنيـا قبـل اآلخـرة وهـي يف 
تذكرييًة  إشـاراٍت  تعد  جوهرها 
وتنبيهـاٍت متفاوتة من منطلق 
رحمته تعاىل بعباده ورأفته بهم 
ليعـودوا إىل رصاطـه املسـتقيم 

وهداه القويم. 
 

 (تص تصاته) 
يذّكر السـيد القائد باملفاسـد 
عـدم  عـىل  املرتتبـة  واملسـاوئ 

اسـتحضار  بواجـب  االهتمـام 
التقـوى خالل أداء املسـؤوليات 
الفردية والجماعية، إذ أنه يخّلُف 
الكثـريَ مـن املفاسـد الرئيسـة 
أَو  انعـدام  بَسـبِب  والثانويـة؛ 
اليقظـة  مسـتويات  انخفـاض 
بالشكل  املسـؤولية  واستشعار 
العواقـب  يعمـق  ممـا  الـالزم 
ذلـك  عـن  الناتجـة  الحياتيـة 
التقصـري ويـؤدي إىل املزيـد من 
املعاناة وقـد تؤّدي تلك الحالة يف 
حال استمرارها إىل سوء املصائر 
والعـذاب األليـم وللتبيني رضب 
السـيد القائـد عدداً مـن األمثلة 
املتعلقـة باملسـؤوليات الفردية 
والعامـة كــ الجهـاد يف سـبيل 
اللـه واتباع هـدى اللـه (القرآن 
الكريم) وكذا إصـالح ذات البنَي 
والتعامـالت االقتصاديـة وصلة 
الرحـم، ُوُصــوالً إىل تنبيهـه بـ 
رضورة اسـتحضار تقـوى الله 
بالتعـاون  يرتبـُط  مـا  ُكــلِّ  يف 
كمسـؤولية  والتقوى  الـرب  عىل 
جماعية أََساسـية وعامة يرتتب 
عىل االهتمـام العميل بها الفالح 

والتوفيق. 


