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السيد عبدامللك احلوثي يف حماضرته الرمضانية الثانية:

تشمل محلة ملساندة «أنصار اهللا» ومسريات حتمل صور قائد الثورة والعلم اليمين:

احملتلة  باحملافظات  الفوضى  مبنهجية  يعترف  ومرتزق  املدنيني  إضــرار  تواصل  باحلديدة  العدوان  خملفات 

إسعافية بـنـزين  سفن   3 عن  اإلفـــراج  ورفــض  يومًا   88 منذ  حمتجزة  «مـــازوت»  سفينة  وصــول 
الــتــزامــاتــه وعــلــى األمـــم املــتــحــدة الــقــيــام مبسؤوليتها احـــتـــرام  الـــعـــزي: عــلــى حتــالــف الـــعـــدوان 

واجلــــــــــــــوف  وجــــــــــــيــــــــــــزان  وجنــــــــــــــــــــران  احلــــــــــــديــــــــــــدة  يف  واجلــــــــــــــوف خــــــــــــروقــــــــــــات  وجــــــــــــيــــــــــــزان  وجنــــــــــــــــــــران  احلــــــــــــديــــــــــــدة  يف  خــــــــــــروقــــــــــــات 
ومـــــــــــأرب والــــبــــيــــضــــاء تــــشــــري لــــغــــيــــاب نــــــوايــــــا الـــــــوفـــــــاء بــــااللــــتــــزامــــات ومـــــــــــأرب والــــبــــيــــضــــاء تــــشــــري لــــغــــيــــاب نــــــوايــــــا الـــــــوفـــــــاء بــــااللــــتــــزامــــات 
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اإلنـــــــــــــــــســـــــــــــــــان هـــــــــــــــو املــــــــســــــــتــــــــفــــــــيــــــــد مـــــــــــــــن األعـــــــــــــــــمـــــــــــــــــال الــــــــصــــــــاحلــــــــة اإلنـــــــــــــــــســـــــــــــــــان هـــــــــــــــو املــــــــســــــــتــــــــفــــــــيــــــــد مـــــــــــــــن األعـــــــــــــــــمـــــــــــــــــال الــــــــصــــــــاحلــــــــة 
واآلخـــــــــــــــــــــــــرة الــــــــــــدنــــــــــــيــــــــــــا  يف  فـــــــــــــالحـــــــــــــه  فــــــــــيــــــــــه  ملـــــــــــــــا  واآلخـــــــــــــــــــــــــرةواحملــــــــــــــــــتــــــــــــــــــاج  الــــــــــــدنــــــــــــيــــــــــــا  يف  فـــــــــــــالحـــــــــــــه  فــــــــــيــــــــــه  ملـــــــــــــــا  واحملــــــــــــــــــتــــــــــــــــــاج 


                  

السةري: ردة الفسض الشرغئئ لطمساائغظ طظ اقتفاق تضحش اظسقخعط سظ الحسإ الغمظغالسةري: ردة الفسض الشرغئئ لطمساائغظ طظ اقتفاق تضحش اظسقخعط سظ الحسإ الغمظغ
المرتجصئ طظجسةعن طظ تثفغش طساظاة المعاذظغظالمرتجصئ طظجسةعن طظ تثفغش طساظاة المعاذظغظ

العثظئ تفدح جماجرة التربالعثظئ تفدح جماجرة الترب



2
االثنني

العدد

3 رمضان 1443هـ..
4 إبريل 2022م

(1377)
أخبار 

تادمظ تمطئ لمساظثة «أظخار اهللا» وطسغرات تتمض خعر صائث البعرة وجرائط السثوان وطقتط الخمعد:

شغ تصرغر لمضاإ تصعق اإلظسان بالمتاشزئ بحأن العضع اإلظساظغ خقل جئع جظعات:

أترار السراق غططصعن شسالغات لطاداطظ طع الغمظ وظاذص التضعطئ غبمظ 
املعصش افخعي وغآّضـث واتثغئ الصدغئ

 : خظساء
أشـاد ناطُق حكومة اإلنقاذ الوطني- 
وزيـر اإلعـالم- ضيـف اللـه الشـامي، 
بتضاُمِن األشـقاء يف العراق مع الشعب 

اليمني ومظلوميته. 
وعّرب ناطق حكومـة اإلنقاذ، يف كلمة 
وجههـا، أمس، للمشـاركني يف فعاليات 
مهرجان العراق التضامني مع الشـعب 
اليمنـي، عـن األمـل يف إقامـة فعاليات 
مماثلـة يف بلـدان ودول أُخـرى، ليعرف 
العدّو بأن الشـعوَب ال يمكـن أن تُقهر، 
وأن لهـا كلمتَها، وإن حاولـت األنظمة 
والحكومات أن تسـيطر عىل مجرياتها، 
مؤّكـداً أن الشـارع العربي واإلسـالمي 
كلـه يقف عـىل قلب رجـل واحد، ضمن 

ــة الواحدة.  قضايا األُمَّ
وقال مخاطباً الشعب العراقي: «وأنتم 
تقفـون إىل جانـب شـعبنا بضمائركـم 
الحيـة، ونفوسـكم األبيـة، ورؤوسـكم 
الشامخة، السالم عليكم من جميع أبناء 
شـعبنا اليمني املظلوم الذيـن ينظرون 
إليكـم بإعزاز وإكبـار وافتخـار؛ ألَنَّكم 

من الشـعوب الحرة، بـل ويف مقدمتها، 
التي تقـف إىل جانب مظلومية الشـعب 
اليمنـي، وقضاياه، ويعلـو صوتكم مع 

صوته، وتنئ جوارحكم مع جوارحه». 
َوأََضــاَف «شـعبنا اليمنـي يكن لكم 
ُكــّل املحبـة واالحـرتام، ويـرى فيكـم 
ويف حركاتكـم املجاهـدة، ويف سـعيكم 
املتواصـل لنرصتـه، أمـالً َكبـرياً ووعياً 
متزايداً، وحّجـة عىل بقية الشعوب التي 
تقـف متفرجة عـىل مظلومية الشـعب 

اليمني». 
وأّكــد وزيـر اإلعـالم أن الحملـة، 
التـي أطلقها شـباب العـراق والدور 
الريادي الذي يقومون به، ال يمكن أن 
يضيع عند الله سـبحانه وتعاىل، فهو 
مـن يمتلك الجزاء األوفـر، الفتاً إىل أن 
الشـعب اليمني ال ينـىس هذه املواقف 
والتضامـن  الـدور  وهـذا  الصادقـة، 

منقطع النظري. 
ونّوه الوزير الشـامي إىل أن الشعوب 
إذَا تَحّركـت واسـتعانت باللـه، َفـإنَّهـا 
قـادرة عـىل تغيـري واقعهـا يف مواجهة 
أن  إىل  ُمشـرياً  واملسـتكربين،  الطغـاة 

أبنـاء  يف  األمـل  يـرى  اليمنـي  الشـعب 
الشـعب العراقي والشـعوب اإلسالمية، 
ويتطلـع ألن يكـون لهـم دور بنـاء يف 
ـــة وصوت مسـموع، وأن  قضايـا األُمَّ
يتنامـى هذا الـدور لتكون هنـاك لُحمٌة 
واحدة لتحقيق الهدف والغاية الواحدة، 

وهـي تحرير األقـىص من دنـس الغزاة 
ــة  األُمَّ ُهــِويَّته  واسـتعادة  واملحتّلني، 
ــة التي  العربية واإلسـالمية؛ ألَنَّها األُمَّ
ــة أخرجت  وعدهـا اللـه بأنها خـري أُمَّ

للناس. 
وأّكـد الشامي أن األحرار يف اليمن ويف 

ُكــّل البلدان العربيـة يتطلعون لخروج 
ـــة العربيـة مـن محنتهـا، منوًِّها  األُمَّ
إىل أن «عدونـا واحـد وقضيتنـا وغايتنا 
واحدة، نتَحّرك يف هذا اإلطار حتى يحّقق 
الله النرص والغلبة لشعوبنا املستضعفة 

والحرة». 
يف  املشـاركون  أّكــد  جانبهـم،  مـن 
«مهرجان العراق»، دعَم شـباب العراق 
املتواصل للشـعب اليمنـي حتى تحقيق 

النرص عىل قوى العدوان. 
يشار إىل أن فعالياِت املهرجان تتضمن 
إطالق حملة دعم ملسـاندة «أنصار الله» 
ملـدة أسـبوع، وإطـالق بالونـات تحمل 
صـور قائد الثورة السـيد عبـد امللك بدر 
االنتصـارات،  وصـور  الحوثـي،  الديـن 
وكذا صـور جرائـم العـدوان األمريكي 

-السعودّي بحق الشعب اليمني. 
كما تتضمن الفعاليات تنظيم مسرية 
بمختلف العجالت تجوب شوارع بغداد، 
حاملة الالفتات والصـور وأعالم اليمن؛ 
لصمود الشـعب اليمني عىل مدى  دعماً 
سبع سنوات، وكذا إقامة مهرجان يضم 
الشباب والشيوخ والوجهاء واملفكرين. 

 : خظساء
أّكـدت رشكـُة النفط اليمنية عدَم 
وصول أية سـفينة محملة بالبنزين 
إىل مينـاء الحديدة حتى اللحظة، عىل 
الرغـم من وصـول سـفينة مازوت، 

أمس األحد. 
 وقـال املتحـدث الرسـمي لرشكة 
النفط اليمنية عصام املتوكل، أمس، 
اآلن  «وصلـت  مقتضـب:  بيـان  يف 
إىل غاطـس مينـاء  الحديدة سـفينة 
بعـد  سـافري)  (سـيبالندر   املـازوت 
احتجازها ملـدة 88 يوماً فيما ال تزال 
3 سفن  بنزين إسـعافية محتجزة يف 

منطقة احتجاز التحالف». 
املبعـوث  مـن  املتـوكل  وطالـب 
اتّفـاق  تنفيـذ  يف  اإلرساع  األممـي 

الهدنة املعلنة وتحريك باقي السـفن 
إىل مينـاء الحديدة للتخفيف من ِحدة 

أزمة الوقود. 
البنزيـن  سـفن  بقـاء  ظـل  ويف 
املواطـن  يتـوق  التـي  اإلسـعافية 
اليمني لدخولهـا ميناء الحديدة، قيد 
القرصنـة مـن قبل تحالـف العدوان 
والحصـار رغـم دخـول الهدنة حيز 
التنفيذ، َفـإنَّ هـذا مؤرش جديد عىل 
إرصار العـدوان وأدواته ورعاته عىل 
اسـتمرار معانـاة املواطنـني ألطول 

فرتة ممكنة. 
كمـا أن إعـالن العـدوان وأدواتـه 
اإلفـراج عـن سـفن النفـط، إدانـة 
لهـم بوقوفهـم وراء املعانـاة التـي 
كابدها الشـعب اليمني طيلة األشهر 

والسنوات املاضية. 

السثوان غفرج سظ جفغظئ طازوت بسث 88 
غعطًا طظ الصرخظئ وغعاخض اتاةاز جفظ 

الئظجغظ اإلجساشغئ

اجامرارًا لةععد الاضاشض اقجاماسغ وتسجغج سعاطض الخمعد

اشاااح بماظغئ ططابت رطداظغئ خريغئ يف الساخمئ خظساء
 : خظساء

رمضانية  مطابـخ  ثمانيـُة  افتتحـت 
آزال  مديريـة  يف  األحـد،  أمـس  خرييـة، 
بالعاصمـة صنعاء، بدعـم فاعيل الخري، 
يف ظـل اسـتمرار املبـادرات واملشـاريع 
الخرييـة التي انطلقت منـذ بداية دخول 
شـهر رمضان املبارك، يف مشـهد يؤّكـد 
حرص اليمنيني عـىل تعزيز التكافل وفد 
عوامـل الصمـود املجتمعـي أمـام آالت 
الحصار والحرب االقتصادية التي يسعى 
مـن خاللها العـدوان لتجويع الشـعب؛ 

بغرض تطويعه لخياراته الهدامة. 
ويأتي افتتاُح املطابخ الخريية يف إطار 
مرشوع إفطار الصائم الذي يسـتهدف 
تقديم ثمانية آالف وجبـة إفطار يوميٍّا 
للحاالت املسـتهدفة بمديرية آزال خالل 

شهر رمضان. 
محمـد  آزال،  مديريـة  مديـر  وقـال 
التـي  املطابـخ  الثمانيـة  إن  الغليـيس: 
افتتحـت، أمـس، تأتـي كمرحلـة أوىل، 
تسـتهدف تقديم وجبـة اإلفطار لألرس 

املحتاجـة والفقرية يف أحيـاء الفوارس 
والرمـاح ونقـم وظهر حمري ومسـيك، 
بمديريـة آزال.  وتوّجــه بالشـكر لــ 
«رشكاء الخـري واإلحسـان مـن التجار 
والخريين وامليسـورين، يف دعم املطابخ 
الخرييـة»، داعيـاً إىل تبنـي املزيـد مـن 
املشـاريع الخريية، لنيـل األجر والثواب 

من الله عز وجل. 
وكانـت العاصمة صنعـاء وعدد من 
املحافظـات قـد شـهدت، أمـس األول 

افتتـاح  رمضـان–  ـام  أَيـَّ أول  –مـع 
وتدشـني العديد من املشـاريع الخريية 
التي تسـتهدف مئـات اآلالف من األرس 
الفقـرية واملحتاجـة، وهـو األمـر الذي 
يؤّكـد استجابة اليمنيني ملوجهات قائد 
الثـورة يف تعزيـز التكافـل االجتماعـي 
وتوطيـد اللحمـة املجتمعيـة اليمنيـة، 
كإجراء رضوري للصمود أمام الحصار 
التجويع  وسياسة  االقتصادية  والحرب 

العدوانية.

ئ طظث بثء السثوان تسج: اجاحعاد وإخابئ ظتع 5 آقف طثظغ وتثطري 126 ألش طظحأة ساطئ وَخاخَّ
 : طاابسات

أصدر مكتُب حقوق اإلنسان يف محافظة تعز 
تقريَره العام بشـأن الوضع اإلنساني والجرائم 
واالنتهـاكات الواقعـة من قبل تحالـف العدوان 
األمريكـي السـعودّي اإلماراتـي، خـالل سـبع 

سنوات. 
وأوضـح مكتـب حقـوق اإلنسـان يف تقرير، 
أن العـدواَن تسـبب عـىل مـدى سـبع سـنوات 
و713  آالف  أربعـة  وإصابـة  استشـهاد  يف 
مدنيـاً، بينهم نسـاء وأطفال، فضـالً عن تدمري 

ة واإلرضار باألعيان  للممتلـكات العامة والَخاصَّ
املدنيـة، ُمشـرياً إىل أن عـدد الشـهداء بلغ ألفني 
و195 مدنيـاً، بينهـم 486 طفـالً، 358 امـرأة، 
وألـف و351 رجـالً، فيمـا أُصيب ألفـان و518 
مدنيـاً بينهـم 472 طفـالً، و263 امـرأة وألـف 

و783 رجالً. 
وحسـب التقريـر فقـد تسـبب تحالـف 
العـدوان يف تدمـري البنية التحتيـة ملحافظة 
تعـز، َحيـُث بلغـت عـدد املنشـآت املدّمـرة 
واملترضرة 724 منشـأة، منهـا 558 طريقاً 
وجـرساً و64 خزاناً وشـبكة ميـاه، ومطار 
وميناءان و38 محطة ومولداً كهربائياً و62 

شبكة ومحطة اتصال. 
وبخصـوص اسـتهداف العـدوان القطاعات 
االجتماعية يف املحافظة، ذكر التقرير أن العدوان 
تسـبب يف تدمري وترضر 125 ألفاً و313 منشأة 
ـة، منها 124 ألفاً و952  عامة وممتلكات َخاصَّ
منزالً، و108 مسـاجد وُدور عبادة و164 مركًزا 
ومدرسـة تعليمية و10 منشـآت جامعية و48 
مستشـفى ومرفقـاً صحياً وسـت مؤّسسـات 
إعالميـة، الفتـاً إىل أن عدد املنشـآت االقتصادية 
والحيويـة املدّمـرة واملتـرضرة، نتيجة العدوان 
عـىل املحافظة، بلـغ أربعة آالف و727 منشـأة، 
موزعة عىل ألفني و679 منشأة حكومية و557 

سـوقاً ومخزن أغذيـة و129 شـاحنات غذائية 
وناقالت وقود. 

َوأََضـاَف التقرير «تسـبب تحالف العدوان يف 
تدمري 828 وسـيلة نقل و54 محطة وقود و22 
موقعاً أثرياً و40 منشأة سياحية، و58 مصنعاً، 
و16 منشـأة رياضية و232 حقـالً زراعياً و49 

مزرعة دجاج وموايش و63 قارب صيد». 
وحّمل مكتب حقوق اإلنسـان بتعز، املجتمع 
الدويل واألمـم املتحدة املسـؤولية األخالقية إزاء 
الصمت تجاه جرائم وانتهاكات تحالف العدوان 
بحـق أبنـاء املحافظة تعز، منذ سـبع سـنوات، 

داعياً إىل وقف إجرام العدوان وأدواته. 
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برزت املزيُد من املؤرشات السلبية بخصوِص 
َوفـاِء تحالـف العـدوان بالتزاماته مـع دخول 
الُهدنـة يوَمهـا الثانـي، َحيـُث أبلغـت مصادُر 
ميدانيٌة بخروقات ارتكبتها قوات العدّو يف عدة 
جبهات، وبالرغم من وصول أول سـفينة وقود 
محتجزة إىل ميناء الحديدة، ال زالت بقية السفن 
محتَجزة بدون أي مربّر يف الوقت الذي تسـتمر 
فيه معانـاة اليمنيني، األمر الذي يعرب عن تلكؤ 
متعمد يحتم عىل األمم املتحدة الضغط لإلفراج 
عن بقية السـفن ووقـف الخروقـات امليدانية 

إلنجاح الُهدنة. 
وقالـت وكالة سـبأ الرسـمية لألنباء، أمس 
األحـد، إنه تم تسـجيل 86 خرًقا لقوى العدوان 

يف محافظة الحديدة خالل 24 ساعة. 
وأَفـاد مصدر يف غرفة ضبـاط االرتباط بأن 
هذه الخروقات تضمنت اسـتحداَث تحصينات 
قتاليـة، وتحليق 8 طائرات تجسسـية وقصًفا 

صاروخيٍّا ومدفعيٍّا وبمختلف األعرية النارية. 
وأّكــدت مصـادر ميدانيـة أن قـوات العدّو 
لـم تلتـزم بالُهدنـة يف جبهات نجـران وجيزان 
مواقـع  بقصـف  وقامـت  والجـوف،  ومـأرب 
الجيـش واللجـان الشـعبيّة بعـدٍد مـن قذائف 
املدفعيـة وصواريـخ الكاتيوشـا، بالتوازي مع 
تحليق مكثّـف لطريان االستطالع املعادي شمل 

محافظات وجبهات أُخرى. 
وتـم تسـجيُل أكثـر مـن 30 خرًقـا لقـوى 

العدوان خالل اليوم األول من الُهدنة. 
وتشري هذه الخروقاُت إىل غياب نوايا الوفاء 
بالتزامات الُهدنة لدى تحالف العدوان، وهو ما 
يعني أنه يحاول استغالل الُهدنة لكسب الوقت 
وااللتفـاف عىل متطلبـات السـالم، األمر الذي 
لـن يكـون غريبًا بالنظـر إىل تجارب السـنوات 

السابقة. 
إىل ذلك، أعلنـت رشكة النفط اليمنية، أمس، 
وصول سـفينة وقود واحدة، إىل ميناء الحديدة 
بعـد احتجازها ملـدة 88 يوماً مـن قبل تحالف 

العدوان. 
وأوضـح الناطـق باسـم الرشكـة، عصـام 
املتوكل، أن السـفينة «سيبالندر سافري» تحمل 
عـىل متنها مـادة «املازوت» فيمـا ال تزال ثالث 
سـفن بنزين إسـعافية محتجزة لـدى تحالف 

العدوان. 
ا وواضًحا عىل  ويمثـل ذلـك مـؤًرشا إضافيّـٍ
تلكؤ تحالف العـدوان وعدم رغبته يف التخفيف 
ِة األزمة التي تمثـل بنوُد الُهدنة اعرتاًفا  من ِحدَّ

واضًحا بأنه مهندُسها واملسؤوُل عنها. 
وطالبت رشكة النفط املبعوث األممي تحمل 
مسـؤوليته والعمـل عـىل إطالق بقية السـفن 
املحتجزة بدون أي مـربّر، للتخفيف من األزمة 

التي تعترب األسوأَ منذ بداية العدوان. 
ُكلُّ هـذه املؤرشات السـلبية املبكـرة ترّجُح 
احتمـاالِت أن يختـاَر تحالُـُف العـدوان طريَق 
املراوغـة كمـا جرت العـادة، وهو مـا يبدو أن 
صنعـاء تقـرأه بوضـوح، َحيـُث رصح نائـب 
حسـني  اإلنقـاذ،  بحكومـة  الخارجيـة  وزيـر 

العزي، أمس، بأن عىل تحالف العدوان «احرتام 
ه ليس من  التزاماتـه وفـق الُهدنـة املعلنة؛ ألَنـَّ
وبشـكل  فقـط  صنعـاء  تلتـزم  أن  املنطقـي 

أُحادي»، َوأََضـاَف.. «هذا غري مقبول». 
وأّكــد العزي أن «التزام ُكــّل طرف يتوقف 
عـىل التـزام نظـريه»، مطالبًا املبعـوث األممي 
مـن  املزيـد  عـىل  العـدوان  تحالـف  بـ»حـث 
االنضبـاط إال إذَا كان يريد الرتاجع عن التزامه 

كماهي عادته فال مانع». 
وعّلـق العزي عـىل جريمة العدّو السـعودّي 
التي استشهد إثرها ثالثة مواطنني يف محافظة 
صعدة، أمس، مطالبًا تحالف العدوان باالعتذار 

وإعالن محاسبة القتلة. 
وأضـاف: «لسـنا عىل اسـتعداد للمشـاركة 
يف ِغـشِّ املواطن اليمني وإيهامـه بأنه يف ُهدنة 
وأمـاٍن مـن صواريخ ومدافـع التحالـف فيما 

يتعامل األخري مع الُهدنة عىل هذا النحو». 
عـىل  العـدوان  تحالـُف  انقلـب  أن  وسـبق 
اتّفـاق  رأسـها  وعـىل  واتّفاقـات،  تفاهمـات 
سـتوكهولم الـذي رعته األمـم املتحـدة، َحيُث 

رفض تنفيذ أي من بنوده. 
كمـا سـبق أن اعتمـدت الواليـاُت املتحـدة 
والنظام السـعودّي عىل اسـرتاتيجية «السـالم 
الدعائي» للمراوغة والتحايل عىل رشوط السالم 
الفعيل، والتهرب من عواقب وتداعيات استمرار 
العدوان والحصار، غري أن مراقبني يؤّكـدون أن 
مخاطـرَة تحالف العدوان باالنقالب عىل الُهدنة 
األخرية واملماطلـة يف تنفيـذ التزاماته فيها قد 

تكّلفه أكثَر مما يتوقع. 

 : خاص
 

ال زالـت أصداُء الُهدنة التـي أعلنتها األمُم 
املتحـدة تـدوِّي كفضيحـٍة ملرتِزقـة العدوان 
بـكل تشـكيالتهم، إذ لم تكشـف فقط أنهم 
مسـلوبو القـرار واإلراَدة بشـكل كامـل، بل 
إنهـم أَيْـضـاً يقتاتـون عىل معاناة الشـعب 
اليمنـي ومتاعبـه، فبالرغـم مـن التفـاؤل 
النسـبي باحتماليـة تخفيـف األزمـة التـي 
يعانيها البلـد يف حال التـزم تحالف العدوان 
بمتطلبات الُهدنة، عرب املرتِزقة عن انزَعـاج 
كبـري من مضمـون وتفاصيـل االتّفاق الذي 
رعتـه املنظمة الدولية، األمـر الذي أظهرهم 
كأعداء رصيحني للسـالم ولكل ما من شأنه 

أن يخفف عن املواطنني. 
جانٌب من انزَعـاج املرتِزقة جاء بَسبِب أن 
اتّفاق الُهدنة تم إبراُمه بني األطراف الفعلية 
يف املواجهـة، وهي صنعـاء وقيـادة تحالف 
العـدوان، ولم يكن لحكومـة الفاّر هادي أي 
دور أَو مشـاركة أَو حتـى علـم بها، وهو ما 
مثّل صفعة قوية -عىل الرغم من أنها ليست 
األوىل مـن نوعها- للمرتِزقـة الذين يحاولون 

منـذ سـبع سـنوات أن يلعبـوا دوَر «ممثيل 
الشعب» و»السلطة الرشعية» أمام العالم. 

أمـا الجانـُب اآلخـُر واألكثـر غرابـة من 
انزَعــاج املرتِزقة فجـاء مرتبًطا بمضمون 
الُهدنة نفسها، وهو التخفيُف عن املواطنني، 

َحيـُث هاجـم العديُد مـن نشـطاء املرتِزقة 
تخفيـف  عـىل  العـدوان  تحالـف  موافقـة 
إجـراءات الحصـار والقيـود املفروضة عىل 
مطـار صنعـاء وموانئ الحديـدة، يف رد فعل 
فاضح كشـف حجم حرصهم عىل اسـتمرار 

معاناة اليمنيني ومضاعفتها. 
وعّلـق عضـو الوفـد الوطنـي املفاوض، 
عبـد امللـك العجري، عـىل هذه الحالـة قائالً 
إن: «ردة الفعـل الغريبـة للمرتِزقـة تجـاه 
ا  الُهدنـة -مـع أنها خطـوة متواضعـة ِجـدٍّ

إزاء االسـتحقاقات اإلنسانية املطروحة عىل 
طاولة املفاوضات- تظهرهم كما لو أنهم قد 
قطعـوا صلتهم باليمن، فـال أهله أهلهم وال 

شعبه شعبهم»
وأضـاف: «نصيحتـي ألُولئـك الـذي أبدوا 
حنقهـم للُهدنة أن يسـتفيدوا مـن رمضان 
كمحطـة روحيـة للتخفـف مـن أحقادهـم 

وأمراضهم»
واعتـرب بعض نشـطاء املرتِزقة (وبالذات 
مـن حزب اإلصـالح) أن مـا تضّمنـه اتّفاُق 
الُهدنـة بخصـوص فتح املعابـر يف محافظة 
تعز «اسـتهتاراً» و»مهزلة»، يف تأكيد واضح 
عـىل أن فصائل املرتِزقة هي املسـتفيدة من 

إغالق الطرقات يف املحافظة. 
وكان وزيـر خارجية الفاّر هادي، املرتِزق 
أحمد عوض بـن مبارك، قد أقر بمسـؤولية 
حكومـة الخونـة عن إغـالق املعابـر يف تعز 
عندمـا أعلـن أنه تلقـى توجيهـات بفتحها 

لرفع «الحصار» عن املدينة حسب تعبريه. 
وقد مثََّل إعالُن الُهدنة بني صنعاء وتحالف 
العدوان فضيحًة أُخرى ملرسحية «مشاورات 
الريـاض» التي حاول املرتِزقـُة أن يتظاهروا 

من خاللها بأنهم يملكون قراَر «السالم». 

تقارير

طآحرات جطئغئ طاجاغثة طظ جاظإ السثو

العثظئ تفدح «جماجرة الترب»:
المرتجصئ طظجسةعن طظ تثفغش طساظاة المعاذظغظ!

والئغدــاء  وطــأرب  والةــعف  وجغــجان  وظةــران  التثغــثة  شــغ  طاعاخطــئ  خروصــات 
 وخــعل جــفغظئ «طازوت» طتاةــجة طظث 88 غعطــًا ورشخ اإلشراج سظ 3 جــفظ بظجغظ إجــساشغئ

الســجي: سطــى تتالش الســثوان اتاــرام الاجاطاته وسطــى افطط الماتــثة الصغام بمســآولغاعا 

غعطان طظ الُعثظئ:

السةري: ردة الفسض الشرغئئ لطمساائغظ طظ اقّتفاق تضحش اظسقخعط سظ الحسإ الغمظغ
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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

ضحفئ سظ طساع جسعدّغئ لـ «ظفغ» الفاّر عادي طظ أراضغعا وتَتّرضات إطاراتغئ لاجسط الاخسغث إخابئ طعاذظ باظفةار 
لشط طظ طثطفات السثوان 

بالتثغثة
 : التثغثة

بعَد أقلَّ من 24 سـاعة عىل وفاة وإصابة 6 مدنيني يف الجوف يف 
انفجـار لغم مـن مخلفات تحالف العـدوان يف الطريق الصحراوية 
رشق مديريـة الحـزم بمحافظـة الجـوف، أعلنـت مصـادر أمنية 
يف الحديـدة، أمس األحـد، إصابَة مواطـن نتيجة انفجـار لغم من 
مخلفـات العدوان العبثية التي تحُصُد أرواَح املئات من املواطنني يف 

عموم املحافظات اليمنية. 
وبحسـب املصدر األمني، َفــإنَّ مدنياً أُصيـب بانفجار لغم من 

مخلفات تحالف العدوان يف شارع صنعاء بمدينة الحديدة. 
يُشـاُر إىل أن املناطَق التي تم دحر مرتِزقة العدوان منها تشـهُد 
انفجاراٍت متواصلًة لأللغام والقنابل العنقودية ومختلف املخلفات 
التـي تركها العدواُن كأدوات موت موقوتة تهدُف لإلجرام املتواصل 

بحق اليمنيني األبرياء. 

ططغحغا «اإلخقح» تشطص آبار 
املغاه يف سثد طظ أتغاء تسج

 : طاابسات
تواصـُل ِمليشـيا حـزب «اإلصـالح» يف تعـز املحتّلـة جرائَمهـا 
وانتهاكاتها بحق املواطنني السـاكنني يف مناطق سـيطرتها، َحيُث 
أقدمـت تلـك العصابات، أمس األحـد، عىل إغالق آبـار املياه يف عدة 
أحياء سكنية وحرمان األهايل من الحصول عليها تزامناً مع دخول 

شهر رمضان املبارك الذي تزداد حاجة الناس فيه للمياه. 
وأَفـادت مصـادر محلية، أمـس، بـأن أطقماً عسـكرية تابعة 
مليليشـيا «اإلصـالح» قامت بإغـالق آبار املاء عىل أحياء املوشـكي 
والروضـة وباكثري وأحياء أُخرى تصل عـدد األرس هناك ألكثر من 

عرشة آالف أرسة. 
وطالـب أهـايل تلـك األحيـاء وقـف انتهـاكات ميليشـيا حزب 
ة يف شـهر  «اإلصالح» والعمل عىل رسعة إعادة فتح آبار املياه َخاصَّ

رمضان الذي تتزايد فيه الحاجة الستهالك املياه. 

صغادي يف التراك: تتالش 
السثوان غساثش بأبظاء الةظعب 
وخعارغت خظساء أبمرت ظخرًا

 : طاابسات
قـال قياديٌّ يف الحراك الجنوبي: إن تحالُـَف العدوان يتعاَمُل مع 

أبناء املحافظات الجنوبية كُمَجـّرد أدوات يف عدوانها عىل اليمن. 
وأوضح السيايس واألكاديمي يف جامعة عدن والقيادي يف الحراك 
الجنوبـي، الدكتـور عبـد الرحمن الوايل، أن ما يسـمى مشـاورات 
الريـاض دفنـت القضية الجنوبيـة، وأن تحالف العدوان اسـتخف 

بأعضاء وفد ما يسمى االنتقايل، الذي يعتربه ُمَجـّرد أدوت فقط. 
وأَشـاَر الدكتور الـوايل إىل أن الصواريخ والطريان املسـريَّ التابع 
للجيش واللجان الشعبيّة أثمرت نًرصا بفتح ميناء الحديدة ومطار 

صنعاء وباقي ما تضمنته الُهدنة. 

طسؤعلئ يف «السثل الثولغئ»: السسعدّغئ تسسى لاشغري اجرتاتغةغاتعا 
يف الترب والتخار لافادي الدربات الغمظغئ

أعالغ ظخاب حئعة غتمطعن تضعطئ املرتجصئ طسآولغئ ارتفاع أجسار الشثاء والعصعد

 : طاابسات
كشـفت مسـؤولٌة يف محكمة العـدل الدولية، 
أمس األحد، عن مسـاعي تحالف العدوان بالتخيل 
عـن الفاّر هـادي بعـد االنتهـاء من اسـتخدامه 
شـماعًة للعـدوان عـىل اليمـن طيلة 7 سـنوات، 

ونفيه إىل ِمْرصَ أَو إحدى الدولة األُوُروبية. 
ونقلـت وسـائُل إعـالم مختلفـة، أمـس، عن 
مسـاعدة القانـون االجتماعي ورئيس الشـعبة 

القانونيـة ملحكمـة الجرائـم السياسـية التابعة 
ملحكمة العدل الدولية «الهاي»، الدكتورة فاطمة 
أحمـد رضـا، قولهـا: إن السـعوديَّة تفكِّـر برتك 
حلفائها يف اليمن كالعادة ليواجهوا مصريهم كما 
تركت السـوريني قبلهم بعد أن دعمتهم لسنوات 
رين بكل  وغـذت الحرب بسـوريا وأصبحـوا مهجَّ

العالم وبالنهاية تركتهم». 
ولفت املسؤولة يف محكمة العدل الدولية إىل أن 
السعوديّة تسعى لتغيري اسرتاتيجياتها يف العدوان 

والحصـار عىل اليمن، لتفادي املزيد من الرضبات 
الصاروخية والجوية اليمنية التي أوجعت النظاَم 
السـعودّي وجعلته محًال للسخرية أمام املراقبني 

حول العالم. 
وأّكــدت أن الرياض بدأت تدرك أن وجودها يف 

الحرب عىل اليمن أصبح عبثياً. 
وأَشاَرت املسئولُة الدوليُة إىل أن اإلمارات تتجُه 
لتزعـم الحرب عـىل اليمـن، وهو ما قـد يجعلها 

تتعرض للقصف الصاروخي والجوي اليمني. 

 : طاابسات
حّمل أبناُء مديرية نصاب بمحافظة شبوة املحتّلة حكومة الفنادق، 
مسـؤوليَة االرتفاعات الجنونية للمـواد الغذائية والسـلع الرضورية 

واملشتقات النفطية. 
وأّكــد املواطنون أنهم أصبحوا عاجزين عن توفري املواد الرضورية 
للحيـاة والعيش يف ظل غيـاب حكومة الفنادق عدم وجـود أية رقابة 
من قبل ما يسـمى السـلطة املحلية عىل التجار، مبينني أن سـعر 20 
لـرت برتول وصـَل إىل أكثر من 30 ألـف ريال رغـم أن محافظهم غنية 

بالثورة النفطية. 
واتهـم أهايل نصاب شـبوة حكومة الفاّر هـادي وحزَب «اإلصالح» 
وما يسـمى املجلـس االنتقايل، بتقاسـم الثروة النفطية ومـوارد البلد 

واالنتفاع بها شخصيٍّا وحرمان املواطنني منها. 

صغادي طرتِجق طعاٍل لقطارات 
غسرتف باظاحار طمظعب لطثقغا 
اإلجراطغئ يف املتاشزات املتاّطئ

 : طاابسات
اعرتف قائٌد عسكري مرتِزق يف ما يسمى املجلس االنتقايل 
التابع لالحتـالل اإلماراتي بوجود اختـالالت أمنية ممنهجة 

وانتشار كثيف للخاليا اإلجرامية يف املناطق املحتّلة. 
وأَشـاَر املرتِزق رشـدي الحوشـبي -قائُد ما يسمى اللواء 
العـارش صاعقـة التابـع لالحتـالل اإلماراتـي- إىل أن هناك 
مخاطَر وتهديداٍت كبريًة تستهدف أمن واستقرار املحافظات 
الجنوبيـة، وذلـك مـن خـالل انتشـار التشـكيالت والخاليا 

اإلجرامية يف تلك املناطق بدعم وتمويل من دول العدوان. 
 وتؤّكـد ترصيحاُت املرتِزق الحوشـبي اسـتمراَر الرصاع 
يف املحافظات الجنوبية بـني أدوات ومرتِزقة تحالف العدوان 
خالل املرحلة املقبلة، ُخُصوصاً مع استمرار انقسام امليليشيا 

املسلحة بني جناحي االحتالل اإلماراتي والسعودّي. 

السسعدّغئ تمظح طرتِجصاعا املحارضني شغما غسمى «طحاورات 
الرغاض» إصاطًئ دائمئ سطى أراضغعا

 : طاابسات
تناقلت وسـائُل إعالم موالية لتحالف العدوان، 
أمس األحد، أنباًء حول منح السعوديّة املشاركني 
اليمنيني املرتِزقة يف ما يسمى مشاورات الرياض، 
إقامات دائمًة يف الوقت الذي تسـتعدُّ فيه لرتحيل 
قيادات إخوانية يف ما يسـمى «الرشعية» إىل دولة 

أُخرى. 
وأَفاد عدد من املرتِزقة املشـاركني يف ما يسمى 

ة السعوديّة  مشاورات الرياض بأن اللجنة الَخاصَّ
أبلغتهـم بقرارهـا منَحهم وأرسهـم إقامة دائمة 
بدالً عن منحة «زائر» التي دخلوا البالد بموجبها. 
وهذه املـرة األوىل منذ بدء العـدوان عىل اليمن 
التي تمنح فيها السـعوديّة قيادات مرتِزقة إقامة 
دائمة منذ قرارها وقف دخول املسؤولني اليمنيني 
أراضيهـا وطـرد بعضهـم مـن الريـاض إىل دول 

وعواصم أُخرى. 
ووفقـاً لخـرباء ومراقبـني سياسـيني، َفــإنَّ 
القرار السـعودّي يأتي يف وقت تدفع فيه الرياض 

لتمرير اجندتهـا عرب املجتمعني هناك مع إعالنها 
أبرز أهـداف تلـك املشـاورات بإنشـاء تحالفات 
الدائمـة  اإلقامـات  أن  ومـع  وجنوبـا،  شـماال 
للقيادات املرتِزقة املتوقـع انخراطها يف الحكومة 
الجديـدة، سـتحّقق مـن خاللها السـعوديّة عدة 
أهـداف أبرزها فرُض إقامـة جربية عىل القيادات 
املرتِزقة الجديدة كما كان عليه الحال مع قيادات 
جماعـة الفاّر هـادي وحزب «اإلصـالح»، إال أنها 
تشري يف هذا التوقيت إىل أن الرياض ترتب الجتثاث 

الفاّر هادي وحاشيته بشكل كامل. 

طراصئعن اسائروعا تضمًا بـ «الفظثصئ المآبثة»:

تَتّرضات أطرغضغئ لاسجغج 
دور الثائظ ذارق سفاش يف 

املتاشزات املتاّطئ
 : طاابسات

عـىل قدم وسـاق تكثّـُف أمريـكا من تَحّركاتهـا لتعزيـِز دور ومكانة الخائن 
طارق عفاش يف املحافظات واملناطق املحتّلة ليحل بديالً عن ميليشـيا ما يسـمى 
االنتقايل وحزب «اإلصالح»، وذلك بما يخدم توّجـهات ومصالح واشنطن يف اليمن 

واملنطقة. 
وقالـت مصـادر إعالمية، أمـس األحـد: إن املبعـوَث األمريكي تيـم ليندركينغ 
والقائمة بأعمال السـفري األمريكي يف اليمن كاثي ويسـتيل، التقوا خالل الساعات 
املاضية باملرتِزق طارق عفاش ذراع االحتالل اإلماراتي يف السـاحل الغربي، إضافة 
إىل املرتـِزق سـلطان الربكانـي رئيس برملان الفـاّر هادي، مبينة أن هـذه اللقاءات 
والتَحـّركات املشـبوهة تأتي يف إطار مسـاعي واشـنطن لتسـليم محافظتَي تعز 
ومأرب الخاضعتني لسـيطرة «اإلصالح» إىل الخائن طـارق ألد خصومهما.  وبيّنت 
املصـادر أن الطرفني ناقشـا األوضـاع يف محافظتي تعز ومـأرب، إضافًة إىل تأمني 
قوات االحتالل اإلماراتي واملجاميع العسـكرية األمريكية والربيطانية يف السـواحل 

والجزر اليمنية ومضيق باب املندب االسرتاتيجي. 



5
االثنني

العدد

3 رمضان 1443هـ..
4 إبريل 2022م

(1377)
استطالع 

 : طتمث الضاطض
ُم قائـُد املسـرية القرآنيـة الشـهيد  يقـدِّ
حسـني بدر الدين الحوثي، قراءًة شـاملًة 
للخطاب القرآنـي، ليعيَد تقديَمه يف الواقع 
ويعيـَد  ـة  باألمَّ ينهـض  للحيـاة  كمنهـج 
بناَءهـا ويحّصنَهـا ضد األخطـار املحدقة 
ولآلخـر  لذاتهـا  رؤيتهـا  ويسـتعيد  بهـا 
ويستنهضها ملسئولياتها ليس يف مواجهة 
عدوهـا فحسـب، بـل ولدورهـا الرسـايل 
هـذه  يف  ب  وامُلغيـَّ الحقيقـي  والحضـاري 

الحياة. 
ويرسم املرشوع القرآني، للشهيد القائد 
السيد حسـني بدر الدين الحوثي، مساراٍت 
ـة، كما  واضحـًة ومحـّددة للنهضـة باألمَّ
يضـع أُُسًسـا تقـوم عليهـا تلـك النهضة 
والسياسية،  االقتصادية،  املسـتويات  عىل 

واإلعالمية، واالجتماعية. 
وعقـد قطـاُع املسـاجد بالهيئـة العامة 
ام بصنعاء نـدوة علمية  لألوقـاف قبـل أَيـَّ
بعنـوان «القـرآن منهج حيـاة متكامل»، 
شـارك فيها عدٌد من الباحثني واملرشـدين 

والناشطني. 
ويوضح رئيُس الهيئـة العامة لألوقاف، 
العالمـة عبداملجيد الحوثي، نظـرَة القرآن 
وعالقتـه بالعلـم اإللهـي للكـون وآياتـه 
وحقائقـه العلميـة التـي كشـفها وبينها 
للبرشية؛ باعتبَار القرآن دسـتوراً شـامالً 

ومنهجاً كامالً. 
وتحدث الحوثي خالل ورقة عمل قدمها 
يف الندوة تحت عنوان «السـماوات حسب 
القرآن الكريم هي طبقات الغالف الجوي» 
حـول النظريـات املوجـودة عـن مفهوم 
السـماوات وتركيبتها وصفاتها، والغالف 
وطبقاتـه  وفوائـده  وتركيبتـه  الجـوي 
يف القـرآن الكريـم وأهميتـه يف مسـاعدة 
اإلنسـان عىل الحيـاة يف كوكب األرض من 
منظـور العلـم القرآني كمرجعيـة علمية 

إلهية. 
ويؤّكــد أن علـم القرآن بالكون واسـع 
وعميق وزاخر كالبحر يبني عظمة الخالق 
يف صنعه بصورة بديعة ونظام دقيق محكم 
ليكـون مسـخراً للبرش، ُمشـرياً إىل القرآن 
سـبق كافة العلوم وتفرد فيها فيما يتعلق 

بخلق السـماوات واألرض ومـا تحتويهما 
مـن طبقـات ونجـوم ومجـرات وكواكب 
وغـالف جوي، ما يحتـم االهتمام بالبحث 
العلمي يف ثنايا القرآن عن الكون الفسـيح 
وحقائق تركيبه وأحجامه واملسافات التي 
تفصـل مجراتـه، ومجموعاتـه ونجومـه 

وكواكبه. 
من جانبه، يؤّكـد عضو الدائرة الثقافية 
ألنصار الله، يحيى قاسم أبو عواضة، خالل 
حضـوره النـدوة أن القـرآن الكريم منهج 
للحياة وأن الشهيد -رضواُن الله عليه- له 
فضٌل كبريٌ حني قدم القـرآن الكريم كتاَب 
هداية يف ُكـّل شـؤون الحياة، وأن املرشوع 
القرآنـي قائم عىل هذا األََسـاس، َحيُث إن 
الشـهيد القائـد لم يركز عـىل جانب معني 
حـول الصالة والـزكاة والصيـام وغريها، 
وإنمـا أوىل تركيزه عىل هـذه األمور، وركز 
أَيْـضاً عـىل أمور الحياة األُخـرى؛ باعتبَار 
أنها جزء مما هـدى القرآن إليه يف مظاهر 

هذه الحياة. 
ويضيـف أبو عواضـة يف ترصيح خاص 
لصحيفة «املسـرية»: «وتأتـي أهميّة هذه 
النـدوة؛ باعتبَارها تبحـث يف هذا املوضوع 
وإن شـاء اللـه، يكـون هنـاك مشـاريع 
أوسـع وأكـرب يف املسـتقبل، وحـول علوم 
ا واملرتبطة بشؤوننا  القرآن الواسـعة ِجـدٍّ

وحياتنا». 
ويشـري إىل أن أهـم ما يف القـرآن الكريم 
أنه منهج للحياة ومرتبط بشؤون الحياة، 
والنبـي صلوات الله عليه وعىل آله، لم يأت 
ليقـرأ عليهم القرآن ثـم انتهت مهمته، بل 
كان يعمـل عـىل بنـاء الحياة عىل أََسـاس 

القرآن الكريم كمنهج حياة متكامل. 
 

الصرآُن والسطعم اإلظساظغئ
ومن خـالل التدبر يف آيات القرآن الكريم 
العلـوم  يف  تناقـش  التـي  األمـور  َفــإنَّ 
اإلنسـانيّة مطروحـة يف القـرآن الكريم أَو 
عـىل أقل تقدير مطروحة بشـكل أعم مما 
هـو موجود يف العلـوم اإلنسـانيّة، كما أن 
القـرآَن الكريم كالم الله الـذي أنزل لهداية 
الناس يف جميع املجاالت والشـؤون، وعىل 
هـذا النحـو ال يمكـن تصـور عـدم وجود 
عالقة بـني القـرآن الكريم وباقـي العلوم 

وعىل األخـص العلوم اإلنسـانية، بل هناك 
عالقة بـني املفاهيم القرآنيـة وبني العلوم 
اإلنسـانيّة، وهذه العالقة أما هي عىل نحو 
العموم والخصوص أَو عىل نحو التساوي؛ 
ولـذا َفـإنَّ األمـور التي تناقـش يف العلوم 
اإلسـالمية مطروحة يف القـرآن الكريم أَو 
عـىل أقل تقدير مطروحة بشـكل أعم مما 

هو موجود يف العلوم اإلنسانيّة. 
ويقـول عضو رابطة علمـاء اليمن، طه 
الحـارضي: إن القـرآن الكريـم وحي الله 
وكالمـه الـذي أنزلـه عـرب األنبيـاء هدايًة 
لإلنسـان واسـتمرت هذه الهداية بالتنقل 
عرب األنبياء إىل أن وصلـت إىل النبي الخاتم 
محمد -صىل الله عليه وآله وسلم- وبالتايل 
أصبـح القرآن هـو الوحي اإللهـي الوحيد 
املوجـود يف األرض بعـد تحريـف التـوراة 
واإلنجيـل وبعد أن نسـخ القـرآن وهيمن 

الكتب التي قبله. 
ويضيـف الحـارضي يف ترصيـح خاص 
لصحيفـة «املسـرية» قائالً: ولذلـك يعترب 
القرآن هو الوثيقة اإللهية التي تنظم حياة 
البـرش، وتفكري البرش وأهداف البرش وقيم 
البـرش وغايـات البـرش، والسـلوك وعلوم 
البرش وكّل يشء بما يعني تنظيماً شـامالً 
للحياة متوافق مع الفطرة َوأَيْـضاً متوافق 
مع املصري األخروي يـوم القيامة، الفتاً إىل 
أن القـرآن الكريـم أعظم نعمـة ويف نفس 
الوقـت هو أعظم معجـزة حفظه الله من 
التحريـف «َال يَأِْتيـِه اْلبَاِطُل ِمْن بَـنْيِ يََديِْه 

َن  َوَال ِمْن َخْلِفِه»، «ُهـًدى لِّلنَّاِس َوبَيِّنَاٍت مِّ
اْلُهَدى َواْلُفْرَقاِن». 

ويؤّكــد أن القرآن محلُّه قلُب اإلنسـان 
وعقلُه ووجدانه وواقعه وسلوكه وأخالقه 
يف امليـدان، ومـن ال يطبق القـرآن كمنهج 
حيـاة متكامـل إنمـا يصبـح القـرآن هنا 
حّجـة عليه ال لـه، وعىل الطرف اآلخر من 
يتعلم القرآن يتعلم تحمل املسؤولية وال بدَّ 
أن يؤدي هذه املسـؤولية يف امليدان وهذا ما 

جرى. 
ويشـري إىل أنـه حينمـا ال يوجـد عمل ال 
توجـد حركـة يف الواقـع، حينمـا ال يوجد 
ــة وعىل  توّجـه حضاري عىل مستوى األُمَّ
مستوى الفرد وعىل مسـتوى الشعب عىل 
مقتـىض القرآن الكريم َفـإنَّ هذا الشـعب 
ــة؛ بَسبِب  يضل وهذا اإلنسـان وهذه األُمَّ

أنها ابتعدت عن النور القرآن الكريم. 
ويزيـد بالقول: إن الذي ال يعمُل بالقرآن 
يمـيش يف الظالم والـذي ال يتدبّـره يعيُش 
يف الظلمـات، موضًحا أن القـرآن كما قال 
اللـه سـبحانه وتعـاىل يخرج النـاس من 
الظلمـات إىل النور والظلمات جمع ظلمة، 
وهي هنا ظلمٌة اقتصادية ظلمة سياسية 
ظلمة نفسـية ظلمـة أخالقيـة، ُمضيفاً: 
بينمـا النور الذي هو الحق القرآن نوٌر أتى 
باملفرد؛ ألَنَّ النور ال يتعدد، فال وجوَد لعدة 
قرآنات وال يوجد عـدة هدايات، هي فقط 
هدايـٌة واحـدة وهي نـور واحـد؛ ألَنَّ اللَه 

واحٌد ال رشيَك له. 

الصرآن الضرغط..
التعبــغ: سطــط الصــرآن بالضــعن واجــع وسمغــص وزاخــر ضالئتــر
أبع سعاضئ: الحــعغث الصائث له شدض ضئغر تغظ صثم الصرآن الضرغط ضااب عثاغئ شغ ُضـّض حــآون التغاة

طظــعاج تغــاة 
طـــاـــضـــاطـــض
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محاضرات السيد 

يَْطان الرَِّجيِْم أُُعْوذُ ِباللِه ِمْن الشَّ
ِبْسِم اللِه الرَّْحَمِن الرَِّحيِْم

الَحْمـُد لله َربِّ العاملني، وأَشـَهـُد أْن َال إلَه 
َدنا  إالَّ اللُه امَلـِلُك الَحـقُّ امُلِبنْي، وأشَهُد أن َسيـِّ

ــًدا َعبْـُده وَرُســْولُه َخاتَُم النبيني.  ُمَحمَّ
ــٍد  ــٍد وعىل آِل ُمَحمَّ الّلهم َصلِّ عىل ُمَحمَّ
ـــٍد،  ـــٍد وعـىل آِل ُمَحمَّ وبـاِرْك عـىل ُمَحمَّ
كما َصلَّيْـَت وباَرْكَت عـىل إِبْـَراِهيَْم وََعَىل آِل 

إِبْـَراِهيَْم إنََّك َحِميٌْد َمِجيٌْد.
وارَض اللَُّهم بِرَضاَك عن أَْصَحاِبِه األَْخيَاِر 

الِحني.  امُلنْتََجبني، وَعْن َساِئِر ِعبَاِدك الصَّ
أَيَُّها اإلِْخَوُة واألخواُت: 

َالُم َعَليُْكْم َوَرْحَمُة اللِه َوبََرَكاتُُه. السَّ
اللهم اْهِدنا، وتقبَّْل منا، إنَّك أنَت السـميُع 

العليم، وتُْب علينا، إنك أنَت التوَّاُب الرحيم. 
نواصـُل الحديَث عـن العنوان األََسـايس: 
التقـوى، الـذي هو الهـدُف العمـيلُّ والثمرُة 
رمضـاَن  شـهِر  ِصيـاِم  وراِء  مـن  العمليـُة 
كفـرٍض عظيـٍم، وركـٍن عظيـٍم وُمِهـمٍّ من 
أركان اإلسـالم، {َلَعلَُّكْم تَتَُّقوَن}[البقرة: من 

اآلية183]. 
ثنا باألمس عـن أهميّة التقوى، وعن  تحدَّ
بعٍض من مجاالِت التقوى، وألهميِّة التقوى 
يف القـرآِن الكريـم، فهـي العنـواُن الرئييسُّ 
الذي ييل اإليَمـاَن، ييل عنواَن اإليَمـان، بعده 
عنـوان التقـوى، فنجُدها يف القـرآن الكريم 
ُن يف كثـرٍي أَيْـضاً من املواقع  تتكـّرر، وتتضمَّ
يف القـرآن الكريـم الحديـَث عـن مواصفات 
املتقـني، وعن ثماِر ونتائـِج التقوى يف عاِجِل 
الدنيـا ويف آِجل اآلخرة، فالحديث عن التقوى 
يف القرآن الكريم حديٌث واسع، وحديٌث مفيٌد 
وُمِهمٌّ؛ ولذلك نجد أنَّ التقوى ركيزٌة أََساسية 
تتفرع عنها املواصفات اإليَمـانية، فالتقوى 
هي ثمرُة اإليَمــان الواعي ونتاجه، وتتفرع 
عنهـا املواصفـات اإليَمـانيـة التـي تجسـد 
التزام اإلنسان عمليٍّا يف مسرية حياته يف ُكـّل 
مجاالت الحياة، فالحديث عنها حديٌث ُمِهمٌّ، 

 . واستيعاب ذلك أَيْـضاً هو يشٌء ُمِهمٌّ
يأتي يف القرآن الكريم الحديُث عن التقوى، 
الحديـث عن التعريف بها، عن عالماتها، عن 
ا يرتتـب عىل التقوى  مواصفـات املتقني، عمَّ
من نتائج عظيمة مهمة لإلنسـان، والعنوان 
يف أََساسـه بما يعنيه من وقاية اإلنسان من 
الرشور، وقاية اإلنسـان من األخطار، وقاية 
اإلنسان من الهالك، وقاية اإلنسان من عذاب 
الله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، هو يدل -بحد ذاته- 

عىل أهميته. 
من أهـم ما يتعلق بالتقوى: أنها أََسـاس 
لقبـول األعمـال الصالحـة، لقبـول األعمال 
الصالحـة، الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل» قال يف 
القرآن الكريم: {إِنََّما يَتََقبَُّل اللَُّه ِمَن اْلُمتَِّقنَي}

[املائـدة: مـن اآليـة27]، كلنـا نعـي وندرُك 
أهميّـَة األعمـال الصالحـة؛ ألَنَّنـا ننـال من 
خاللها رضواَن الله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل»؛ ألَنَّنا 
نحّقق ألنفسـنا مـن خاللها الخـري يف الدنيا 
واآلخـرة، ويقـرتن بذلك ما وعـد الله به من 
األجـر والثواب، ومـا لألعمـال الصالحة من 
فضٍل وأثٍر إيجابيٍّ ُمِهمٍّ يف نفس اإلنسـان، يف 
واقـع حياته، ثم ما يتحّقق له من وراء ذلك، 
وعـادًة ما يكون العنـوان الرئييس لذلك هو: 
عنـوان األجر والثواب، ومـا نحصل عليه من 
جانب الله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل» فيما وعد به. 

ونجـُد يف القرآن الكريم الحديث عن الوعد 
ُب اإلنسـاَن إىل َحــدٍّ كبري  اإللهـي، الذي يرغِّ
يف فعل العمـل، ويف القيام بالعمل؛ ألَنَّه يدرُك 
مـا سـيحصُل عليه من خـالل ذلـك العمل، 
فاإلنسـاُن هو املسـتفيُد مـن وراء ما يعمل 
ا الله «ُسـبَْحانَـُه  مـن األعمال الصالحـة، أمَّ
َوتََعـاَىل» فهـو غنيٌّ عنا، وغنيٌّ عـن أعمالنا، 
وكما يقول اللُه «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل» يف القرآن 
الكريم: {َمْن َعِمَل َصاِلًحا َفِلنَْفِسِه}[فصلت: 
من اآلية46]، فاإلنسـاُن هو املستفيُد، {َوَمْن 
َجاَهـَد َفِإنََّمـا يَُجاِهـُد ِلنَْفِسـِه}[العنكبوت: 
من اآلية6]، هو املسـتفيد هو، وهو املحتاج 
إىل أن يعمـَل هذه األعمال التـي فيها نجاتُه، 
فيها فالُحـه، فيها فوُزه، فيها ما يتحّقُق له 
مـا يرغُب به ويحتاُج إليه من الخرِي لنفسـه 
يف الدنيا واآلخرة، وفيها ما يسـمو بنفسـه، 
فيهـا مـا يحّقُق لنفسـه الكماَل اإلنسـاني، 
فيها ما يحّقُق لنفسه عىل املستوى املعنوي، 

مـا يرغُب بـه، مـا يأملُه، مـا يحتـاُج إليه، 
وكذلك الرعاية اإللهية الواسعة، التي تشمل 
الجوانَب املادية واملعنوية، هذا عىل املسـتوى 

الشخيص. 
ثـم عـىل املسـتوى املجتمعـي، كمجتمٍع 
يتَحرَُّك عىل أََسـاس من اإليَمــان، والتقوى، 
اللـه  ملرضـاة  والسـعي  الصالـح،  والعمـل 
«ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل»، وأن تكـوَن لـه صلتُه 
باللـه، الصلـة اإليَمـانيـة التـي يحظى من 
خاللهـا بمعونة اللـه، برحمة اللـه، بتوفيق 
اللـه، بالنـرص مـن اللـه، بالعون مـن الله، 
اللـه  مـن  الشـاملة  الواسـعة  بالرعايـة 
فاألعمـاُل الصالحـة  َوتََعـاَىل»،  «ُسـبَْحانَـُه 
التي نعملها، والتـي عادًة ما نتجه إىل عملها 
ل مـا وراءها من الخـري، ما وعد  ونحـن نؤمِّ
اللـه به عليها مـن الثواب، مـا يرتتب عليها 
مـن النتائج، قبولها مرهـوٌن بالتقوى، بهذا 
التأكيد يف القرآن الكريم: {إِنََّما يَتََقبَُّل اللَُّه ِمَن 

اْلُمتَِّقنَي}. 
فاإلنسـان قـد يعمـل يف مسـرية حياته، 
وبالـذات يف ظـل االنتماء اإلسـالمي، يف ظل 
انتمائنـا لإلسـالم كمجتمـٍع مسـلم، نتجه 
لفعـل الخري هنا وهنـاك، والكثري من الناس 
قـد يتجه لفعـل الخري يف مجـال معني مثالً، 
وقد ال يكون ملتزماً بتقوى الله «ُسـبَْحانَـُه 
َوتََعاَىل»، قد يكون ممن يرصُّ عىل االسـتمرار 
يف معايص، يف ذنـوب، البعض حتى يف جرائم 
معينة، وهو يظن أنـه قد فعل هناك البعض 
من أعمـال الخري، من أعمال اإلحسـان، من 
األعمـال الصالحـة، وأنه سـيحظى باألجر، 
سـيحظى بالثواب، سيحظى بالعفو اإللهي، 
مـع إرصاره، ومـع اسـتمراره عـىل انتهاك 
حرمـات الله، وتجاوز حـدود الله، وإرصاره 
عىل ذنوب ومعـايص معينة، وهـذا َكثرياً ما 
يحصـل، وبالذات أنـه أحياناً يُسـنَُد بثقافٍة 
خاطئة، وبمفاهيَم خاطئة، تسـهل للبعض 

أن ينحو يف مسرية حياته هذا املنحى، يكتفي 
بأن يعمل أحياناً األعمال الصالحة، أن يتَحّرك 
يف إطـار القيام ببعٍض من الشـعائر الدينية 
والشكليات العملية، ويستمّر يف اتّجاه آخر يف 
أعمال سـيئة، أَو يف مواقف سيئة، يف مواقف 
يخـدم بها الباطل، يتجند من خاللها يف َصفِّ 
الباطل، يسـعى من خاللها لسيطرة الباطل، 
أَو يحمل والءات باطلـة، والءات ألعداء الله، 
والءات ألعداء اإلسـالم واملسلمني، ارتباطات 
تخدمهم ضد أمتـه، ضد دينه، جوانب كثرية 
يمكـن أن يكون اإلنسـان من خاللهـا بعيًدا 
عن التقوى، ال يلتـزم بالتقوى، ال يتقي اللَه 
«ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل»، تحدثنا باألمس عن أن 
التقوى تشـمل االلتـزام تجاه مـا أمرنا الله 
بـه، مـن مسـؤوليات، وأعمال، ومـا يتصل 
بذلـك، َوأَيْـضـاً تتعلـق بالحـذر ممـا نهـى 
اللـه «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل» عنه، مـن املناهي 
واملحرمات، يشـمل ذلك الجوانب السلوكية، 
باملواقـف،  أَيْـضـاً  تتصـل  التـي  الجوانـب 
والـوالءات... وغري ذلـك، ال تتجه فقط تجاه 

جانٍب واحد. 
اإلنسـان قد يتحـرس َكثـرياً عندما يكون 
ممنياً لنفسه بأنه يعمل البعض من األعمال 
الصالحـة، وأن هـذا كاٍف يف أن يفـوز بمـا 
وعد الله به «ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل» من الخري، 
والثـواب، والجنـة، والرضـوان، وأنـه بذلـك 
ـن مسـتقبله اآلتي األبـدي عنـد الله  قـد أمَّ
«ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل»، وقـد ضمـن لنفسـه 
النجـاة، البعض حتى يحمل يف نفسـه حالة 
وكأنه من املتأّكـديـن والقاطعني قطعاً بأن 
تلـك األعمال التـي يقـوم بها كافيـة، يف أن 
يحظى بمرضات اللـه «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، 
وبعفـوه، وبجنتـه، فيتعامـل عـىل نحٍو من 
االسـتهتار، والتهاون، والالمبـاالة، تجاه ما 
يرصُّ عليه ويستمر فيه من األعمال السيئة، 
وهذه مسـألٌة خطرية، قد يأتي اإلنسان يوم 

القيامـة مفلسـاً، ليس له رصيـٌد من العمل 
الصالـح، ليـس له أي أجر، أي ثـواب عىل ما 
قدم مـن أعمال صالحة، ملـاذا؟ إما؛ ألَنَّها لم 
تقبل من األََسـاس، لـم تقبل من األََسـاس، 
ه لم يلتزم  مـن البدايـة، أَو أنـه أحبطها؛ ألَنـَّ
بالتقـوى، كانت قـد قبلت، ثم أتـى منه من 
األعمال السـيئة التـي أرصَّ عليها واسـتمر 
عليها مـا أحبط به عمله ذلك، عمله ذلك من 
صـالة، من صيـام، وأعمال أُخـرى، البعض 
حتـى قـد يكون مـن ضمـن أعمالـه أعمال 
تصنـف يف إطـار الجهـاد يف سـبيل اللـه، أَو 
اإلنفاق، أَو اإلحسـان، أَو فعل الخري، جوانب 
ـل أن يكون قد  كثرية قـد يكون اإلنسـان أمَّ
حصل -عىل األقل- من خاللها هي عىل األجر 

والثواب. 
والله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل» يقول يف القرآن 
الكريـم: {َوَقِدْمنَـا إىل َمـا َعِملُـوا ِمـْن َعَمٍل 
اآلية23]،  َمنْثُوًرا}[الفرقان:  َهبَـاًء  َفَجَعْلنَاُه 
ا، األعمـال التي يعولون  هـذا أمر رهيب ِجـدٍّ
عليهـا أنه ربمـا يكون لهم مـن خاللها أجر 
وثـواب وحسـنات، أَو تكون سـبباً لنجاتهم 
يوم القيامة، لعتق رقابهـم من النار، للفوز 
بمـا وعد الله به «ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل» عباده 
املؤمنـني املتقـني، ولكنهم يجـدون ُكـّل تلك 
األعمال التي يؤملون أنها سـتصنف يف عداد 
األعمال الصالحة، األعمال املرضية املقبولة، 
فيجدونهـا ال قيمـة لهـا، ال أجـر عليهـا، ال 
فضل لهـم عليها؛ ألَنَّها أحبطـت أَو لم تقبل 
مـن األََسـاس، {َوَقِدْمنَـا إىل َمـا َعِملُـوا ِمْن 
َعَمٍل َفَجَعْلنَاُه َهبَـاًء َمنْثُوًرا}، هباًء كالغبار، 
كضوء الشمس الذي يدخل من النافذة وفيه 
ذرات من الغبار، يعني: ال قيمة له، ال أثر له، 
ال إيجابية له، وفعـالً حتى يف واقع الحياة ال 
إيجابيـة للعمـل الذي ال يقرتن مـع التقوى، 
اإلنسـان، يف  ال يـرتك أثـره يف نفـس  فعـالً 
مشاعر اإلنسـان، وبالتايل يف أعمال اإلنسان 

ا،  واسـتقامة أعماله، فاملسـألة مهمـٌة ِجـدٍّ
هذا من أهم ما يتعلق بالتقوى. 

اللـه «ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل» أَيْـضاً يرضب 
لنا مثـالً مهماً يف القـرآن الكريم عن إحباط 
العمل، عندما قال «جلَّ شأنه»: {أَيََودُّ أََحُدُكْم 
أَْن تَُكـوَن َلـُه َجنٌَّة ِمْن نَِخيـٍل َوأَْعنَاٍب تَْجِري 
ِمْن تَْحِتَها اْألَنَْهاُر َلـُه ِفيَها ِمْن ُكـّل الثََّمَراِت 
يٌَّة ُضَعَفـاُء َفأََصابََها  َوأََصابَـُه اْلِكَربُ َوَلـُه ذُرِّ
ُ اللَُّه َلُكُم  إِْعَصاٌر ِفيِه نَاٌر َفاْحَرتََقْت َكذَِلَك يُبنَيِّ
اآلية266]،  تَتََفكَُّروَن}[البقرة:  َلَعلَُّكْم  اْآليَاِت 
هذا أَيْـضـاً يف اإلحباط؛ ألَنَّ اإلنسـان إما أنه 
ُمِرصٌّ عىل املعايص، عىل الذنوب، عىل األعمال 
السـيئة، وهو يعلم أنها أعمال سيئة ويرص 
عليها، فمـا أتى منه خالل ذلـك من األعمال 

الصالحة ال يقبل منه. 
أو أنه أتْبَـَع فيما بعُد العمـل الصالح، قد 
كان يف مرحلـة مـن املراحـل يعمـل األعمال 
الصالحـة، وهو ذلك اإلنسـان الذي يرجع إىل 
الله، ال يرص عىل ذنوبه، عىل خطيئاته، يتوب 
منهـا، يتدارك نفسـه مـن أي زلـة، ويرجع 
إىل الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل»، لكنه فيما بعد 
عمل أعماالً سـيئة أرصَّ عليهـا، وأحبط بها 
ُكـّل أعماله تلك، وقد تكون املسـألة خطريًة 
عندما تكـون مثالً إحباطـاً ألعمال عظيمة، 
أجرها كبري، فضلهـا عظيم، مثالً: الجهاد يف 
سبيل الله، فعل الخري بكله مجاالت اإلحسان 
الواسـعة، التي تقـدم فيها الخدمـة للناس 
مـن حولـك بنيٍة صادقـٍة وطيبـٍة ومخلصٍة 
للـه «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، ووفـق التعليمات 
اإللهية، فاملسألة تكون خطرية عىل اإلنسان. 
أو مثـالً بعد عمٍر طويـل، عمٍر طويل من 
األعمال الصالحة، والتوبة، والرجوع إىل الله، 
فـإذا باإلنسـان يف مرحلة مـن املراحل يتجه 
اتّجاهاً آخر؛ ِمن أجِل هوى النفس، والبعض 
أَيْـضـاً؛ ِمن أجِل هوى النفس إما يف رغباتها 
وشـهواتها، وإما فيما يتعلق بحالة الغضب 
لدى اإلنسـان واالنفعـال، أَو بحالة املخاوف 
التي تؤثر عىل البعـض من الناس، فتدفعهم 

نحو االنحراف. 
الصالـح  العمـل  يأتـي  ال  عندمـا  أيضـاً 
بنفسـه طبقـاً لتعليمـات اللـه «ُسـبَْحانَـُه 
َوتََعاَىل»، العمـل الصالح يرتبط بالتوجيهات 
اإللهيـة، يف أصلـه، ويف كيفيتـه، أن تعملـه 
وفـق توجيهـات اللـه «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، 
وتعليماته «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، مطابقاً ألمر 
الله وتوجيهاته، وقد ال يقبل منك أصالً؛ ألَنَّه 
شـابه مـن الخلل، شـابه مـن املخالفات ما 
أحبطه، فتكون يوم القيامة من املتحرسين، 
مـن النادمـني، عندما تجـد أن تلـك األعمال 
التي أّملت أن تكون مقبولًة منك أنك ستؤجر 
عليها، لـم تؤجر عليها، ولم تحسـب لك، لم 
تحسـب لك يف عداد أعمالـك الصالحة، فهذه 
ا تبني لنا أهميّة التقوى،  مسـألٌة مهمٌة ِجـدٍّ
كما قال الله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل»: {إِنََّما يَتََقبَُّل 

اللَُّه ِمَن اْلُمتَِّقنَي}. 
أيضـاً يتجـىل مـن خـالل التقـوى قيمة 
التوجيهـات اإللهيـة، وأهميتهـا، وفائدتها، 
توجيهات الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل» وأوامره 
لنـا ونواهيـه، هـي كلهـا ملصلحتنـا نحن، 
فوائدهـا لنا، مـا أمرنا الله بـه؛ ففيه الخري 
لنـا، ويتحّقق لنا مـن خالله نتائـج مهمة، 
ومصالح حقيقية، وما نهانا عنه؛ ففيه رضٌّ 
علينـا، رشٌّ علينـا، مخاطر علينـا، وأرضاره 
ا  ونتائجه السـيئة هـي تؤثِّر علينـا نحن؛ أمَّ
الله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل» فلن نرضه بيشٍء من 

أعمالنا السيئة. 
فعندمـا نلتزم بالتقـوى، فنعمل ما أمرنا 
لنا الله  الله به، ننهض بمسؤولياتنا التي حمَّ
إياها، فنحن سـنرى قيمة ذلك، أثره، نتائجه 
يف مسـرية حياتنـا، يف واقع حياتنـا، يف ُكـّل 
املجاالت، يعنـي: توجيهات الله «ُسـبَْحانَـُه 
َوتََعاَىل»، توجيهات الله التي تتعلق بالجوانب 
آثارهـا  سـتظهر  حياتنـا،  يف  االقتصاديـة 
ونتائجها يف الواقع االقتصادي يف حياتنا، ويف 
معيشتنا، وتأتينا مع ذلك الربكات والخريات؛ 
ألَنَّ لها ثمرة مبـارشة، إيجابية مبارشة لكل 
توجيـه مـن توجيهـات اللـه، لكل أمـٍر من 
أوامـر الله، له أثـر جيد مبـارش، وله نتيجة 
أَيْـضاً إضافية فيما يأتي من الله «ُسبَْحانَـُه 
ومـا  والخـريات،  الـربكات  مـن  َوتََعـاَىل» 

 الاصعى عغ بمرة اإلغمان العاسغ وظااجه
 التغاة طغثان طسآولغئ واخائار وتتخض شغعا 

طحاق وطااسإ بحضض اساغادي 
 المساظاة المسغحغئ تآبر سطى الظاس وعمعا 

غصطص الضبغر شغئسثعط سظ الاصعى 

السغث سئثالمطك التعبغ شغ المتاضرة الرطداظغئ الباظغئ:

اهللا جئتاظه الثي إذا تعضطئ سطغه عع ضاشغك وطسغظك 
وظاخرك وطظ غاعىل رساغاك شغفّرج سظك 
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يتحّقق به لإلنسـان عىل املستوى الشخيص 
وللمجتمع الذي يتَحـّرك وفق توجيهات الله 
كمجتمـع، وهـذا مـا نلحـظ أهميتـه تجاه 
كثـرٍي من األمور التـي فرَّط فيهـا مجتمعنا 
املسـلم، فكان لتفريطه فيها اآلثار السـيئة، 
والخسائر الكبرية يف واقع مجتمعنا املسلم. 

عندمـا نأتي مثـالً إىل ما أمر اللـه به من 
توحد املسـلمني، مـن اجتمـاع كلمتهم، من 
الجهاد يف سبيل الله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، من 
السـعي إلقامة القسـط، وإقامة العدل، من 
األمـر باملعـروف والنهي عن املنكـر، وهكذا 
املسـؤوليات الجماعية: من التعاون عىل الرب 
والتقوى، أن يكونوا مجتمعاً يسـوده الحق، 
ويسـوده العـدل، يسـوده الخـري، أن يكونوا 
ــة تدعـو إىل الخـري، وتأمـر باملعـروف،  أُمَّ
وتنهـى عـن املنكـر، عندمـا فرَّطـوا يف هذه 
والكبـرية،  املهمـة  الجماعيـة  املسـؤوليات 
فرَّطـوا يف الجهاد يف سـبيل اللـه، وفرَّطوا يف 
أن يعدوا ما يسـتطيعون من القوة، أن يبنوا 
أنفسـهم كأمـٍة قويـة، كمـا قال اللـه لهم: 
{َوأَِعدُّوا َلُهْم َما اْستََطْعتُْم ِمْن ُقوٍَّة}[األنفال: 
مـن اآليـة60]، كم كانـت الخسـائر الكبرية 
ا، حوَّلت  ملجتمعنا املسلم، خسائر رهيبة ِجـدٍّ
ــة إىل واقٍع ضعيف، يسـوده  واقـع هذه األُمَّ
الضعف، تسـوده الفرقة، يسـوده الشـتات؛ 
وبالتـايل يتمّكـن أعداؤها مـن اإلضعاف لها 
أكثـر، مـن السـيطرة عليهـا، مـن املؤامرة 
عليها، من الظلم لها، من االضطهاد لها، من 

االخرتاق لها. 
عندما نجد جوانب كثرية تتعلق بالسـعي 
مهتديـة،  ــًة  أُمَّ ـــة  األُمَّ هـذه  تكـوَن  ألن 
مستنرية، مسـتبرصة، واعية، عىل هدًى من 
الله، مهتديًة بآيات الله، تمتلُك من خالل نور 
ُن بالهدى  اللـه الوعي الكبري والـكايف، تتحصَّ
تجاَه ُكـّل أشـكال الضـالل والباطل، عندما 
فرَّطـت يف ذلـك؛ كيف كانـت اآلثار السـيئة 
والرهيبـة يف انعدام حالـة الوعي لدى الكثري 
من أبنـاء مجتمعنا املسـلم، وكان لذلك آثاٌر 
ا عىل واقع أمتنا  خطرية ونتائُج خطريٌة ِجـدٍّ

بشكٍل عام. 
ولكـن ألَنَّ اللـه «ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل» هو 
أرحـم الراحمني، فاملسـألة ال ترتبـط دائماً 
ــة بكلهـا، يعني:  بالجانـب الجماعـي لألُمَّ
الوعد اإللهي فيما يتعلق بالتقوى، ونتائجها، 
وثمارها الطيِّبة، ال يتوقف عىل أن تسـتجيب 
ــة، من ُكــّل أبنائها، من  ــة ُكــّل األُمَّ األُمَّ
ُكـّل مناطقها وبلدانها، إذَا تَحّركت من داخل 
ــة، بل حتى عىل املسـتوى  ـــة ولـو أُمَّ األُمَّ
الشـخيص، هناك ثمـار ونتائـج طيِّبة، لكن 
هنـاك بالتأكيـد مسـؤوليات جماعية، تأتي 
النتيجـة فيها عىل املسـتوى الجماعي، فإذا 
ــة، أَو مجتمع معـني من داخل  تَحّركـت أُمَّ
ــة، فهو بالتأكيد سـيحصل عىل ما وعد  األُمَّ

الله به «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل». 
ممـا يف القـرآن الكريـم ممـا يتحدث عن 
عظمـة التقوى، عن إيجابياتها فيما يتحّقق 
بهـا لإلنسـان مـن رعايـٍة إلهيـة عجيبـة، 
ويتحّقق بهـا للمجتمع كمجتمـع، املجتمع 
«ُسـبَْحانَـُه  اللـه  يتقـي  يسـتجيب،  الـذي 
َوتََعـاَىل» يف التزاماتـه العمليـة، يف مواقفـه، 
يف  بمسـؤولياته،  نهوضـه  يف  والءاتـه،  يف 
اسـتجابته الكاملة لله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، 
مـاذا يرتتب عىل ذلك؟ يقول الله «ُسـبَْحانَـُه 
ِق اللََّه يَْجَعْل َلـُه َمْخَرًجا  َوتََعـاَىل»: {َوَمْن يَتـَّ
(2) َويَْرُزْقُه من َحيُث َال يَْحتَِسُب َوَمْن يَتََوكَّْل 
َعـَىل اللَِّه َفُهَو َحْسـبُُه إِنَّ اللََّه بَاِلـُغ أَْمِرِه َقْد 
ٍء َقْدًرا}[الطالق: 3-2]،  َجَعـَل اللَّـُه ِلـُكلِّ َيشْ
هـذه اآلية املباركة من أهـم اآليات التي تبني 
ُم ما هو  لنـا عظمـة التقـوى، بل إنهـا تقـدِّ
ا، وجـذَّاٌب إىل َحـــدٍّ كبري، يجذبنا  ُمغـٍر ِجـدٍّ
نحـو تقوى اللـه «ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل»، فقد 
تضّمنت وعـداً من الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، 
وهو الذي ال يخلف وعده، وعداً عظيماً، وعداً 
ِق اللََّه}، هذا عىل املسـتوى  مهمـاً: {َوَمْن يَتـَّ
الشـخيص وعىل املسـتوى الجماعي، {َوَمْن 
ِق اللََّه} أي شـخص، وكذلـك أي مجتمع،  يَتـَّ
ـة تتجه عىل هذا األََسـاس: {َوَمْن يَتَِّق  أي أُمَّ
اللَّـَه}، يتق الله يف التزاماته العملية، يتق الله 
فيمـا يعمل، يتق اللـه فيما يقـول، يتق الله 
يف النهـوض بمسـؤولياته، يتق اللـه فيلتزم 
بأوامـر اللـه «ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل»، يتق الله 
فيجتنـب املحرمـات، ال يعتمد عـىل ما نهى 
الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل» عنه، ويرى أنه من 
خالله سـيتوصل إىل مـا يبتغيه لنفسـه، إىل 
مـا يريده لنفسـه، فريى فيه وسـيلة العمل 
التـي تحّقق أهدافه، أَو تحّقق رغباته، يحذر 
من ذلك، فيتقـي الله، ويتجه وفق أوامر الله 
«ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، من منطلق الثقة بالله، 
أنَّ الله لن يخذله، لن يرتكه، أنَّ الله سيحّقق 

له النتائج التي وعد بها، سيفي بوعده له. 
{َوَمْن يَتَِّق اللََّه يَْجَعْل َلُه َمْخَرًجا}، مخرجاً 
ه يف مسـرية الحياة قد  مـن ُكـّل ضيـق؛ ألَنـَّ
تضيق بـك األمور، قد تتصعـب عليك األمور 
من جوانب كثرية، تتعقد األمور عىل املستوى 
املعييش مثـالً، تعيش ظروفـاً صعبة، ولكن 
لتطمنئ أنها مرحلية، أَو عىل مستوى أوسع، 

مثلما هو حال تقوى الله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل» 
يف النهوض بمسـؤولية الجهاد يف سبيل الله، 
والسـعي للتحـّرر من سـيطرة أعـداء الله، 
والسـعي لالسـتقالل كأمٍة مؤمنـٍة، تتَحّرك 
وفـق توجيهـات اللـه «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، 
فيتكالب عليهـا األعداء بالعدوان، والحصار، 
واملؤامـرات الكثـرية، فينتـج عـن ذلك كثري 
من املتاعب، والظـروف الصعبة، والتحديات 
املسـتوى  عـىل  األمـور  وتضيـق  الكبـرية، 
املعييش، عىل املسـتوى االقتصـادي، وتتعقد 
ــة نفسها  عىل املسـتوى امليداني، فتجد األُمَّ
يف وضعيـٍة صعبـة، تقدِّم الشـهداء، تعاني، 
لهـا جرحـى، تعانـي مـن الحصـار، تعاني 
مـن الضائقة يف املعيشـة، فالبعض قد يتأثر 
نتيجـًة لذلك، ويصل إىل حالة اليأس، وانعدام 
األمل، وكأن املسـألة تسـتمر عىل ذلك النحو 
بال نهايـة، وكأنه ليـس هناك أيـة انفراجة 

تأتي، فهذا عىل املستوى الجماعي. 
وأحيانـاً حتى عىل املسـتوى الشـخيص، 
البعـض من النـاس تجربتـه العمليـة فيما 
يعانيه، وهـو يتجه اتّجاه الحـق، يتجه عىل 
أََسـاس تقوى اللـه «ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل» يف 
مواقفه، يف التزاماته، يف أعماله، يف ترصفاته، 
حتى يف شؤون معيشـته، ويف بيعه ورشائه، 
وقد يتصور أنَّ البعـَض اآلخر يتوصلون من 
خالل انفالتهـم، وعدم التزامهم، وتلعباتهم، 
وأسـاليبهم السـيئة، وأسـاليبهم التـي هي 
معصية لله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، وخروٌج عن 
التقوى، أنهم يتوصلون إىل تحقيق نجاحات 
حياتهـم،  ولظـروف  املعيشـية،  لشـؤونهم 
فقـد يضيق، وتضيق حاله، وتضيق نفسـه، 
ويسـتاء، ويفقد األمل، ثـم قد يدفعه ذلك إىل 
أالَّ يصـرب، أالَّ يواصل التزامه ومشـواره عىل 
أََسـاس من تقوى الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، 
وهـذا قد يدفع به إىل أن يتجه لفعل ما يفعله 

اآلخرون؛ فيخرس يف نهاية املطاف. 
يف طريق الحق تحصـل املعاناة، ال نتوقع 
أنها ال تحصل، ولكنهـا معاناة يرتافق معها 
يرس، كما قال الله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل»: {َفِإنَّ 
ا} ا (5) إِنَّ َمَع اْلُعـْرسِ يُْرسً َمَع اْلُعـْرسِ يُـْرسً

[الـرشح: 5-6]، ويكون لهـا يف نفس الوقت 
آثار إيجابية حتى عىل املستوى الرتبوي. 

طريـق الحـق هـي طريـٌق يسـلك فيهـا 
اإلنسان مشـوار حياته ومسرية حياته وفق 
تعليمـات اللـه «ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل»، ونحن 
ميـدان  يف  االختبـار،  دار  يف  الدنيـا  هـذه  يف 
مسؤولية، لسنا يف عالم الجنة، الذي هو عالٌم 
كله راحة، ليس فيه أي منغصات، ليست فيه 
أي متاعب، ليست فيه أي معاناة، ليست فيه 
أي مشـاق، وال نتوقع عـن الحالة اإليَمـانية 
وحالة التقوى أنها حالٌة يسري فيها اإلنسان 

مدلالً، تكـون طريقة الرعايـة اإللهية له أالَّ 
يحصـل لـه أي معانـاة، وال أي مشـاق، وال 
أي متاعـب، وال يواجـه أية مخاطـر، وال... 
لو كانت األمـور عىل هذا النحـو؛ لكان ُكـّل 
الناس متقني، ومؤمنني، وصالحني، لو كانت 
املسـألة مسـألة دالل، رعاية فيهـا دالل، ال 
يحصل لإلنسـان أية معاناة عىل اإلطالق، وال 
يواجه أي مخاطر، وال يواجه أية شـدائد، بل 
تتحّقـق اآلمال والرغبات عىل أعىل مسـتوى 
مـن دون أي تعـب، وال أي تضحيـة، وال أي 
مشـاق، وال أيـة مخاطر؛ لكان ُكــّل الناس 
متقني، لـكان ُكـّل الناس متقـني، يتجهون 

للتقوى، واإليَمـان، والعمل الصالح. 
نحـن يف هذه الحياة يف ميدان مسـؤولية، 
يف ميدان اختبار، وتحصل املشـاق، وتحصل 
املتاعـب بشـكل اعتيـادي يف حيـاة النـاس، 
حتـى يف ُكــّل مجـاالت حياتهم، وعـادًة ما 
يكـون املهم لدى اإلنسـان هو مـا وراء ذلك 
من نتائـج، فمثالً: عندما نأتـي إىل الفالحني 
وأنَّ  الزراعـة،  أنَّ  يـدرك  هـو  (املزارعـني)، 
الفالحة، وأنَّ العمـل يف الزراعة فيه متاعب، 
فيه مشـاّق، لكنـه ينظر إىل النتيجـة، إىل ما 
يتحّقق له من وراء هذا املجهود، إىل ما تثمره 
هذه املتاعب، مـا يحصل عليه من وراء ذلك، 
فيسـتطيب متاعبـه؛ ألَنَّها متاعـب مثمرة، 
ويسـتطيب جهـوده، بـل يفتخـر بجهوده، 
أنهـا جهود أنجزت، حّققـت نتائج، كان لها 
ثمـرة مهمة، ويرتاح بذلك، حتى وهو يعمل، 
حتـى وهو يتعـب، حتى وهـو يعاني، حتى 
وهو يتصـدى للمشـاق، هو يتذكـر، يتذكر 
-من خـالل أحيانـاً تجارب ماضيـة- ما قد 
تحّقق لـه، ما قد نتـج نتيجًة لذلـك؛ فيزداد 
عزمـاً، وعندمـا يصـل إىل النتيجـة املرجوة، 
يرتـاح، يشـعر بالراحة، التاجـر... الناس يف 
مختلف مجاالت حياتهم وأعمالهم، عادًة ما 

يتجهون عىل هذا األََساس. 
فكذلك يف مسرية العمل الصالح واإليَمـان 
والتقوى، ما يحصل من مشـاق، أَو متاعب، 
أَو مخاطـر معينـة، يكسـب اإلنسـان مـن 
ـطها، ويأتي حتى  ورائها ما يهوِّنها، ما يبسِّ
معها اليرس من الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل» كما 
وعد، اآلثار اإليجابية، لكن مع توطني النفس 
عـىل الصرب، مع العزم عىل االسـتمرارية، ثم 
يأتـي من اللـه «ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل» التدخل 
الكبـري والرعاية الواسـعة يف نهاية املطاف، 

فتنفرج األمور، وانفراجات كبرية. 
فالصعوبـات مرحليـة، مـع األعمال هي 
انفراجـات،  يعقبهـا  مرحليـة،  صعوبـات 
يعقبهـا مـن اللـه «ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل» ما 
يحّقق به النتائج العظيمـة، واآلثار الطيبة، 
َوإذَا قارنـا يف طريق الحق، يف طريق اإليَمـان 

والتقـوى مـا فيها مـن مشـاق وصعوبات، 
مع البديـل اآلخر، الذي هو اتّجـاه بعيًدا عن 
التقـوى، االتّجـاه البعيـد عـن التقـوى فيه 
صعوبـات، فيـه مخاطـر، فيـه عـرس، فيه 
خسـائر كبرية، فيه أسـوأ وأقىس وأشد عناًء 
ممـا يف طريـق اإليَمـان والتقـوى، وعواقبه 
الخـرسان املبـني، عاقبته يف اآلخـرة جهنم، 

عواقبه يف الدنيا الخرسان. 
ى طريَقه  اللـُه «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل» سـمَّ
ِلْليُْرسَى}[الليـل:  ُه  ُ {َفَسـنُيَرسِّ باليـرسى، 
اآلية7]، هي اليرسى مقارنًة بالطريق اآلخر، 
الطريـق املنحـرف عـن اإليَمــان والتقـوى 
والعمـل الصالح، واالسـتقامة وفـق منهج 
اه  الله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، الطريق اآلخر سمَّ
والصعوبـات  املشـاق  فمسـألة  بالعـرسى، 
واملتاعـب تحصـل، وهـي مرحلـة، وأحياناً 
يكـون فيها أَيْـضـاً أسـباب لتقصري معني، 
اإلنسـان مثالً يتجه عىل أََساس من اإليَمـان 
والتقـوى، ولكنـه يقـرص يف بعـض األمور، 
يقرص يف مستوى األداء، يف مستوى االهتمام، 
يف مسـتوى االلتـزام، فيكـون لتقصريه ذلك 
أَيْـضـاً آثار سـلبية تؤثـر عليه نوعـاً ما، أَو 
أحياناً حتى يف املوقف الواحد، يقرص الناس، 
يحصل بعض من الشـدائد، من املعاناة، لكن 
مـع التـزام التقـوى واإليَمـان تنفـرج، هذا 
وعـٌد إلهيٌّ عظيـم: {َوَمْن يَتَِّق اللَّـَه يَْجَعْل َلُه 
َمْخَرًجا}[الطـالق: من اآلية2]، مهما ضاقت 
بـك األمـور، مهمـا تعقـدت، مهما اشـدت 
الصعوبـات، فهي سـتنفرج حتماً، فلينطلق 
اإلنسـان بثقـة، فلينطلْق بثقـة واطمئنان، 
وليسـَع إىل أن يحّقـق يف واقعـه التقوى عىل 
املسـتوى الكامل؛ ألَنَّ القصور أحياناً يسهم 

يف املزيد من الضيق. 
{َويَْرُزْقُه من َحيُث َال يَْحتَِسـُب}[الطالق: 
مـن اآليـة3]، هاجـس الـرزق يأتـي أحياناً 
كهاجس كبـري، الهاجس املعيـيش واملعاناة 
املعيشـية تؤثـر عـىل النـاس، وتضغط عىل 
النـاس، وهمهـا يقلـق الكثـري مـن النـاس 

فيبعُده عن التقوى:
• التقـوى يف موقف: أن يقف موقف الحق 

الذي يريض اللَه «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل». 
• أو عـىل مسـتوى املعامـالت: التقوى يف 
املعامالت، حتى يف معامـالت البيع والرشاء، 

واألعمال املعيشية واالقتصادية. 
• أو عىل املسـتوى السـلوكي بشكٍل عام: 
فيؤثـر عـىل اإلنسـان إمـا مخاوفـه، وإمـا 
أطماعـه، قلقه عىل مسـألة الـرزق، ضغط 
الحالـة املعيشـية عىل نفسـه، عـىل واقعه، 
َوأَيْـضاً األطماع لدى البعض، التي تدفع بهم 
إىل أن يتجـاوزوا، إىل أن يقفوا موقف الباطل، 
إىل أن يخونوا الحق، إىل أن يتجهوا االتّجاهات 

الباطلة، إىل أن يعملوا األعمال السـيئة، إىل أن 
يغشـوا يف معامالتهـم، إىل أن ينهبوا الحرام، 

أن يأخذوا الحرام... إىل غري ذلك. 
فيأتي الوعد مـن الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل 
بالرزق حتى من َحيُث ال يحتسـب اإلنسـان 
املتقي للـه، بالتأكيد ال يعني هـذا أنه يرزقه 
مـن َحيُث يحتسـب، إنمـا يعني: مـن َحيُث 
يحتسـب، ومن َحيُث ال يحتسـب، حتى من 
َحيُث ال تتوقع، أنت عليك أن تأخذ باألسباب، 
عليك أن تواصل مشـوار حياتـك، أن تنهض 
بمسـؤولياتك، أن تـؤدي واجباتـك، وأن تثق 

بالله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل». 
{َويَْرُزْقُه من َحيُث َال يَْحتَِسـُب}[الطالق: 
من اآليـة3]؛ ألَنَّ اإلنسـان أحيانـاً قد يكون 
ضمن حساباته قد وصل إىل مستوى املشكلة، 
إىل مستوى العائق والخط املسدود، من َحيُث 
حسـاباته، وتقديراته، وأسـاليبه، ووسائله 
املتاحـة، ضاقت من هنا، وضاقت من هناك، 
وتعقدت من هنا، وتعقدت من هناك، فيفرِّج 
الله مـن َحيُث ال تتوقع، ويأتـي من َحيُث ال 
تتوقع، فتنفـرج الهموم، تنفرج األمور، هذا 
يشـجع اإلنسـان عىل املسـتوى الشـخيص، 
واملجتمـع كمجتمع أن يثق باللـه، أالَّ ييأَس 
إذَا مرَّ بضائقه، إذَا مـرَّ بمعاناة، مثل ما هو 
حال شـعبنا تجاه الحصار الـذي يعانيه من 
تحالف العدوان، املهم هو أن نأخذ باألسباب، 
املهم هـو أن نعمل يف إطـار التقوى، أن نجد 
يف إطار التقـوى، واالنفراجات تأتي من الله 
«ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل»: {َوَمْن يَتَـَوكَّْل َعَىل اللَِّه 
َفُهَو َحْسبُُه}[الطالق: من اآلية3]، من يتوكل 
عىل الله؛ ألَنَّ التوكل أَيْـضاً مرتبٌط بالتقوى، 
فهـو يثق بالله، ويعتمد الله، ويثق بوعد الله 
أنه سيتحّقق، وأن الله لن يخذله، مهما كان 
حجـم التحديـات والصعوبـات، فهـو يبقى 
واثقـاً بالله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل»، ومواصالً 
لتقوى الله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، فالله حسبه، 
كافيه، كافيه، {َوَكَفى ِباللَِّه َوِليٍّا َوَكَفى ِباللَِّه 
نَِصريًا}[النسـاء: مـن اآليـة45]، كفى بالله 

معيناً. 
اللُه «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل» الـذي إذَا توكلت 
عليه هـو كافيك، وهو معينك، وهو نارصك، 
وهـو الذي يتـوىل رعايتك فيفرِّج عنـك، {إِنَّ 
اللَّـَه بَاِلـُغ أَْمِرِه}[الطالق: مـن اآلية3]، فما 
أن  أراد  مـا  أمضـاه،  يمضيَـه  أن  اللـه  أراد 
ينفذه نفذه، فهو القـادر عىل تحقيق وعده، 
ٍء  وإنجـاز ما وعـد، {َقْد َجَعـَل اللَُّه ِلـُكلِّ َيشْ
َقْدًرا}[الطـالق: من اآليـة3]، جعل لكل يشٍء 
مـن األمور، عـىل مسـتوى األرزاق واآلجال، 
عىل مستوى النتائج لألشـياء، عىل مستوى 
التأثـريات لألشـياء، عـىل مسـتوى النتائج 
لألشـياء، ُكـّل يشٍء له قدر معني، ُكـّل يشٍء 
مضبوط بمعيار الحكمة اإللهية، فاألمور يف 
سـيطرة الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل»، ال تخرج 
عن سـيطرته أبداً، يقـول أيضاً: {َوَمـْن يَتَِّق 
ا}[الطالق:  اللَّـَه يَْجَعـْل َلـُه ِمـْن أَْمـِرِه يُْرسً
مـن اآلية4]، ييـرس ما تعرس، مثلمـا قال يف 
ا} آيـٍة أُخرى: {َسـيَْجَعُل اللَُّه بَْعَد ُعـْرسٍ يُْرسً

[الطـالق: من اآلية7]، ويأتـي باليرس أحياناً 
ليرتافق مـع العرس، فتنفرج آفاق وأبواب إذَا 
اغتلقت أبواب، كما قال «جلَّ شـأنه»: {َوَمْن 
ا}، وكما  ِق اللَّـَه يَْجَعْل َلُه ِمـْن أَْمِرِه يُـْرسً يَتـَّ
ا (5) إِنَّ َمَع اْلُعْرسِ  قال: {َفِإنَّ َمَع اْلُعْرسِ يُْرسً
ا}[الـرشح: 5-6]، فهنا تكون هواجس  يُْرسً
العـرس، العـرس يف الحالة املعيشـية، العرس 
يف الظـروف العمليـة، ظـروف عمليـة فيها 
صعوبـات، فيهـا عـرس، فليطمنئ اإلنسـان 
بتقـوى الله «سـبحانه تعـاىل»، وبالسـعي 
للكمـال يف التقوى، يعني: أحيانـاً قد تضيق 
األمـور أكثر إلغفـال جوانب مـن تقوى الله 
«ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل»، جوانـب عمليـة فيها 
وقايـة من كثرٍي مـن الرشور، مـن كثرٍي من 
املعاناة، فعندما يتجه الناس لألخذ باألسباب 
وتكامـل التقـوى، يأتي من الله «ُسـبَْحانَـُه 
َوتََعاَىل» التيسـري ألمورهم، فبعد العرس يأتي 

اليرس. 
ـْر َعنْـُه َسـيِّئَاِتِه} ِق اللَّـَه يَُكفِّ {َوَمـْن يَتـَّ

[الطـالق: مـن اآليـة5]، سـيئات مـا قبـل، 
والسـيئات التـي تأتـي عـىل نحـو الـزالت، 
فيتـوب اإلنسـان منهـا، ويرجـع منهـا إىل 
الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، {َويُْعِظـْم َلُه أَْجًرا}

[الطـالق: مـن اآليـة5]، يَُعظِّـم لـه األجـر 
الكبـري، فيحصـل عىل مكاسـب كبـرية من 
الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، تتجىل يف رعايته يف 
عاجـل الدنيا، وما أعده لك يف آِجل اآلخرة من 

جنته ورضوانه. 
هكذا نجد أن التقوى هي الخيار الصحيح، 
لصالح حياتنا، النفراجة همومنا ومضائقنا 
ومعاناتنا، بها صالح حال اإلنسـان يف عاجل 

الدنيا ويف آِجل اآلخرة. 
نكتفي بهذا املقداِر..

نَْسأَُل اللَه -ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل- أَْن يتقبََّل ِمنَّا 
يَاَْم َوالِقيَاَْم َوَصاِلِح األَْعَماِل، وأَْن  َوِمنُْكُم الصِّ
يرَحَم شـهداَءنا األبراَر، َوأَْن يشفَي جرحانا، 
نا بنرصه،  َج عن أرسانـا، َوأَْن ينُرصَ َوأَْن يفـرِّ

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

 الاصعى الثغار الختغح لخقح تغاتظا واظفراجئ 
طدائصظا وبعا خقح تال اإلظسان شغ ساجض الثظغا 

وشغ آِجض اآلخرة 
الخالتئ  افسمال  طظ  المسافغث  عع  اإلظسان   
والمتااج لما شغه شقته وطا غرغإ به طظ الثغر 

شغ الثظغا واآلخرة 
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أعمّغُئ الاصعى شغ اجاتصاق الرساغئ اإللعغئ تال 
ــئ المعاجعئ طع أسثاء اُفطَّ

الّسغث الصائث طتطٌئ لسمع الّروح وحفاؤعا

جئإ افزطئ وجر التض

طظ وسغ طتاضرات 
السغث الصائث الرطداظغئ 

المتاضرة الباظغئ
 

سئثالفااح تغثرة
 

واصـل السـيُد القائـد يف محارضتـه الرمضانيـة 
الثانيـة لعـام 1443هـ حديثَه حول عنـوان التقوى، 
وهـذا العنـوان يـيل عنـوان اإليَمــان، والحديث عن 
مواصفـات املتقـني يف عاجـل الدنيـا وآجـل اآلخرة، 
والتقـوى هي ثمـرة اإليَمـان الواعـي، ويتفرع منها 
مواصفـات املتقـني، بما يعنيـه وقاية اإلنسـان من 
الـرشور والهـالك؛ ألَنَّ التقـوى هـو أََسـاس لقبول 
األعمال الصالحة التي لها الفضل يف نفسـية اإلنسان 
ومـا يتحّقـق لـه بعد ذلـك من خـري، عىل املسـتوى 
الشـخيص، أو االجتماعي، والكثري مـن الناس يتجه 
لفعـل الخـري وال يكـون ملتزًمـا بتقـوى اللـه، ومع 
اسـتمراره بفعل املعايص والحرمات، بسبب مفاهيم 
خاطئة؛ ألَنَّه يتجنـد هنا يف صف الباطل، تجده يفعل 

الخري شكليٍّا وهو يوايل أعداَء الله ورسوله واألمة. 
الجوانب السـلوكية َواملواقف والوالءات هي محور 
التقوى، والتعامل باالسـتهتار والتهـاون فيها يعني 
ُل اإلنسـان الحصول  الخـرسان، َوقـد يحـدث أن يؤمِّ
عىل األعمـال الخرية َوالصالحة لعتق رقبته من النار، 
ولكنـه يجد تلك األعمال ال أجر عليهـا؛ ألَنَّها أحبُطت 
ولم تُقبل من األََسـاس؛ ألَنَّهـا أعمال من دون تقوى، 
وإرصار اإلنسـان عىل الذنوب واملعايص مهما فعل ال 
تقبـل منه، خطورة املسـألة هنا كبـرية، مثل الجهاد 
يف سـبيل الله ثم بعد ذلك اتجه اإلنسـان باتّجاه هوى 
النفـس، والغضـب َواملخاوف، هنا يأتـي االنحراف يف 
عـدم تطبيق توجيهات الله، ويف يـوم القيامة يصبح 
صاحب هذا العمل الصالـح غري مأجور عليه، يتجىل 
مـن خالل التقوى قيمة التوجيهات اإللهية وفوائدها 
لنا، ويتحّقق من خاللهـا مصالح حقيقية وما نهانا 
اللـه عنـه يف رض علينا وسـوء علينا، وعندمـا نلتزم 
بالتقوى سـوف نرى قيمـة ذلك يف واقـع حياتنا من 

جميع الجوانب فيها الربكات والخريات.. 
املجتمـع إذَا تَحّرك وفق توجيهـات الله يجنّبه الله 
السـوء والرضر، فـإذا كان املجتمع يأمـر باملعروف 
وينهى عـن املنكر ويفعل الخري، مثالً االبتعاد الجهاد 
ــة ضعيفة وتم السيطرة عليها وإخضاعها،  جعل األُمَّ
ـــة تمتلك نوَر اللـه والوعي الكايف  أمـا إذَا كانت األُمَّ
بهدى اللـه فيما يتعلق بالتقوى، وهناك مسـئوليات 
جماعيـة، لهـا اسـتجابة كاملة، فمـن يتَحـّرك بها 
َسـيحصل عىل ما وعد الله به من رعاية إلهية، يجعل 
اللـه لهـم مخرجاً ويرزقهـم من َحيُث ال يحتسـبون 
ويقول الله سبحانه واعًدا عباَده إذَا التزموا بالتقوى 
(ومـن يتق الله يجعـل له مخرجا) هـذه اآلية تحمل 
وعدا عىل املسـتوي الشـخيص واملسـتوى الجماعي، 
تقوى الله فيما يعمل ويقول والنهوض بمسـئولياته 
واجتناب املحرمات، َومن منطلق الثقة بالله والتوكل 
عليه؛ ألَنَّ هناك من يتصور أن من يتوصل للنجاحات 
وهو منحـرف فيتضايق وينحرف مثله وهذا خرسان 
مبني، َفـإنَّ الطريق للحق مليئة باملعاناة، ولكن فيها 
يرس، ونحن يف هذه الدنيا يف ميدان اختبار ومسئولية 
وتحصل املشـاق َواملتاعب، وعـادة ما يكون املهم هو 

الحصول من نتائج إيجابية. 
ثمـرُة املتاعـب يف التقـوى هـي مثمـرة َوكبـرية، 
والجهود فيها جهود مثمرة ويرس ورزق كبري، يشعر 
اإلنسـان بالراحـة إذَا صـرب ونـال مـراده يف النهاية، 
ويف مجـال اإليَمـان والتقوى اآلثـار اإليجابية كبرية، 
منهـا رعاية اللـه، َوالصعوبات هنـا مرحلية يعقبها 
انفراجات كبـرية وعظيمة، َوإذَا قارنا ما بني التقوى 
َواالتّجاه اآلخر َفــإنَّ العمل يف االتّجاه اآلخر املنحرف 
عـن اإليَمــان والتقوى فيـه مشـاق ومتاعب كبرية 
ويف النهايـة الخرسان يوم القيامـة، أن القصور يزيد 
بالكثري مـن الضيق، َواملعاناة املعيشـية تضغط عىل 
النـاس، ويؤثر عىل النـاس مخاوفهـم أَو أطماعهم، 
فينحرفون باتّجاه املعايص والحرام؛ لذلك َفـإنَّ الثقة 
بالله والتـوكل عليه والعمل يف إطار السـعي بتكامل 
التقـوى مهمـا كانـت الصعوبـات َواملعانـاة، تكون 
نتيجتها الحتمية هي التي وعد الله بها َوفيها اليُـرس 
والتيسري واألجر الكبري واملكاسب الكبرية يف الدنيا ويف 

اآلخرة. 

سطغ المآغث
 

تطـّرق السـيُد القائـُد إىل حقائـق املعونـة الربانيـة يف 
مواجهـة العـدوان والحصـار، وذلك يف سـياق حديِثه عن 
أهميّـة التقوى؛ باعتبَارها ثمرَة اإليَمـان الواعي ورضورًة 

الزمًة الستحقاق العون اإللهي.
وبقـراءٍة رسيعٍة للتحوالت امليدانية ولقائمة طويلة من 
املؤامـرات واملخّططـات العدوانية عىل جميع املسـتويات 
خـالَل 7 أعوام من الحرب الغاشـمة عىل الشـعب اليمني 
يمكُن الوقوُف عىل حجم العناية الربانية والرعاية اإللهية 
وما منح الله هذا الشعب من جزيل التوفيق ووافر التيسري، 
وهـو مـا تجـىل بوضـوح يف إفشـال اآلالف مـن الزحوف 
العسكرية واملكائد امليدانية والداخلية والحمالت التضليلية 

والتحريضية وانكسار الطموحات العربانية واألعرابية، ولم يتحّقق ُكـّل 
ذلك إالَّ باستشـعار األحرار ألهميّة التقوى يف االرتقاء الشـامل والتهيئة 
السـتحقاق معونة الله وتأييده وتدخلـه الحكيم لتحقيق انفراجات غري 
متوقعـة وتهيئة آليـات متعددة للدفـع نحو تحقيق مقتضيـات القيام 
بواجبات املسـؤولية الجماعية لالنطالق يف سـبيل اللـه إلعالء كلمة الله 

والدفاع عن حرية واستقالل وكرامة اليمانيني.
ويف هـذا السـياق يمكـن اسـتحضار مجموعـة مـن تفاصيل بعض 
النمـاذج واملفـردات الواقعية املرتبطة بالعون الربانـي وأهمها التطويُر 
النوعـي يف الصناعـات والقـدرات العسـكرية وانقالب خارطـة التفوق 
امليداني وسـقوط الكثري من أوراق الضغط العسـكري االسرتاتيجية كـ 
نهم وكتـاف وعدد من مديريات محافظة البيضـاء والضالع ومحافظة 

الجوف وغالبية مديريات محافظة مأرب مع انسـحاب شـبه كيل لقوى 
رة يف مدينة الحديـدة وعدٍد مـن مديريات  االرتـزاق من مواقعهـم املؤثـِّ
جنوب محافظـة الحديدة، فضالً عن فشـل كبري ورسيع 
للكثري مـن املؤامرات والفتـن الداخليـة يف املناطق الحرة 
طوال سنوات العدوان كما حدث يف عتمة والعدين وحجور 
وردمان وعدد من أحياء العاصمة وبعض املدن خالل فتنة 
ميليشيا الخيانة يف ديسمرب 2017م، إضافة إىل مخّططاِت 
الحرب االقتصادية التي باءت بالفشل ُعُمـوًما بفضل الله 
وعونه وتوفيقه، بل وارتدت بآثارها السـلبية عىل املناطق 
الواقعة تحت سـيطرة قوى الحصـار والعدوان، ومنها ما 
يخص اسـتهدافه للعملـة والقوة الرشائيـة ومنع دخول 
العديد من السـلع األََساسية، وغري ذلك من فصول الحرب 
االقتصاديـة والتي ترضر منها املواطـن يف جميع املناطق 
اليمنية إال أن حجَم الرضر الذي لحق باملواطنني يف املناطق املحتّلة يفوق 

بكثرٍي األذى الذي أصاب املواطنني يف املناطق الحرة.
وعـىل ُكـّل حال يكفي السـتحضار مسـتوى التأييد والعـون اإللهي 
النظر يف مجريات املعركة واضطرار العدّو إىل املوافقة عىل ُهدنة تشـمُل 
يف بنودها شـيئاً مـن التخفيف من وطـأة الحصار ومنع وصول سـفن 
املشتقات النفطية، وهو األمُر الذي كان يراد به َخنْق املواطنني إىل َحــدٍّ 
كارثـي بالغ الـرضر، لكن العوَن اإللهي حـاَل دون ذلك برحمته وفضله 
فهـو من هيَّأ للمؤمنـني إْمَكانياِت الردع الكبري، َحيـُث إن من املعلوم أن 
ذلك االتّفاق لم يتأتَّ إال بعد سلسـلة من الرضبات املسـدَّدة التي أصابت 
عدداً من املنشـآت النفطية يف العمق السـعودّي بأرضاٍر غري مسبوقة.. 

ولله األمُر من قبُل ومن بعد. 

سئثالثالص الصاجمغ
 

يف حـني تشـهد دول العالـم ارتفاعـاً جنونيٍّا يف أسـعار 
النفـط الخـام بما فيها أمريـكا وحلفائهـا نتيجة الحرب 
الباردة بني أمريكا َوروسـيا، ويف حني تمتلك روسيا حليفاً 
اقتصاديٍّا بحجـم الصني، فأمريكا يهمهـا ضمان جانبها 
أكثـر، ُخُصوصاً بعـد االسـتهداف اليمني األخـري لرشكة 
أرامكو يف جدة وغريها من املدن السعوديّة رداً عىل استمرار 
الحصار، لذا ظهـر املبعوث األمريكي، تيموثي ليندركينج، 
يف مشـاورات قيل أنها يمنيـة يمنية، بـل وبتواجده ظهر 
بأن جمع ُكـّل األطراف املوالية للسعوديّة مقصود إلرسال 
رسـالة تحذير من األخطاء الفردية والتَحّرك العشـوائي، 
وليظهـر االستسـالم األمريكـي املؤقـت يف اليمـن ريثمـا 

تنتهي األزمة مع روسـيا كأنه استسالم ما تسمى بالرشعية التي أخلت 
مسـؤوليتها إعالمياً عن أي حصار للمشـتقات النفطية يف البحر، وبأن 
السـبب يف منع قاطرات السوق السوداء من الدخول إىل صنعاء، واألزمة 

يف الجنوب أشد. 
ويف حقيقـة األمر؛ ألَنَّ النفـط ال يدخل إىل أكثر مـن ثمانني باملِئة من 
سـكان الشـعب اليمني، فمسـؤولية حكومة الفنادق تقع يف محاوالت 
تعويـض خسـائر منع املتاجرة عىل حسـاب العدد السـكاني املتبقي يف 
مناطقهم، أما املسـؤولية األكـرب فتقع عىل عاتـق دول تحالف العدوان 
التـي تمتلـك قـدرات املنـع واالحتجـاز والتي تحتجـز سـفن النفط يف 
موانئهـا، وهـذه الحقيقة التي ال يمكنهم الهـروب منها بوضع املرتِزقة 
عىل الواجهة، وإن أرص املرتِزقة يف فنادق الرياض عىل أن احتجاز سـفن 
املشـتقات النفطية من قبلهم، فالسؤال هو ملا لم يعلن إطالق السفن إال 
بعد اسـتهداف جدة، وإن تم تجاوز هذا، فهذا اعرتاف بالجريمة املتمثلة 

باحتجاز السـفن وتبعاتها مـن قتىل يف املستشـفيات ويف النزاعات عىل 
املشـتقات وغري ذلـك وليس براءة من الجريمة، كمـا ليس كرماً اإلعالن 
عن قرار يقيض بإنهاء األزمة، وهنا يعرف املتابع نحو من 

يوجه السخط فيما يتعلق بأزمة الوقود. 
أما بقيـة امللفات مثل ملف األرسى فقـد اتضح أَيْـضاً 
نحـو من يوجه السـخط، ُخُصوصاً وصنعـاء أّكـدت عىل 
مدى سـنوات اسـتعدادها للتبادل الكيل، بينما اليوم أعلن 
وزير خارجية هادي عن التوجيه األمريكي لهم بالتعاطي 
اإليجابي بشأن ترتيبات إطالق رساح األرسى الكل مقابل 
الكل، وهذه النقطة بالذات تشكك يف مصداقية تنفيذ ُكـّل 
مـا أعلن عنه من الوقود إىل األرسى إىل فتح مطار صنعاء، 
فاألرسى يف صنعاء غري موزعني، ومع ذلك ال تعلم حكومة 
الفنادق أسـماءهم وتتأخـر يف رفع قوائم األسـماء دائماً 
حتـى اكتمال العدد بعد البحث عمن يعرف أسـرياً لدى صنعاء يف مواقع 
التواصل ملسـاعدتهم، بينما يتـوزع أرسى الجيش واللجـان بني تنظيم 
القاعدة واألحزاب والدول املشاركة يف العدوان، لكن صنعاء ترفع أسماء 
األرسى والجبهات وتاريخ األرس ويصعب عىل طرف املرتِزقة تسـليمهم، 
فإذا كانوا ال يعرفون أرساهم فمن املؤّكـد أنهم ال يبالون بأرسى الجيش 

واللجان، لذا تتكّرر حاالت إعدام األرسى من قبل املرتِزقة. 
باختصـار، أجربت أمريكا عىل رفع الحصـار، فأجربت أدواتها، ولقاء 
مبعـوث أمريكا بوزيـر خارجيـة الدنبوع مذكِّـًرا إياه بأهميّـة االتّفاق 
دليل عىل من املتسـبب باألزمة، أما االتّفاق فقـد ينفذ وهذا لصالح ُكـّل 
اليمنيـني، وقد يكون مرسحية هدفها امتصاص غضب الشـارع اليمني 
الـذي يطالـب بمزيد مـن الرضبات يف العمق السـعودّي ولكـن الكرة يف 

ملعبهم، وإال فالبديل املجنح واملسريَّ والله املعني. 

عظادي طتمث

 يقول-جّل شـأنُه- يف محكـم كتابِه العزيز: 

(َشـْهُر َرَمَضـاَن الَِّذي أُنـِزَل ِفيِه اْلُقـْرآُن ُهًدى 

َن اْلُهـَدٰى َواْلُفْرَقـاِن)، ومن  اِس َوبَيِّنَـاٍت مِّ لِّلنـَّ

معالـم الهداية اإللهية أن اصطفى لعبادِه َعَلًما 

مـن أعالم ُهداة دينِه ليزكيهم ويعّلمهم الكتاب 

والحكمـة، بدًرا من بـدور أهل البيـت «عليهم 

السالم « وقمًرا ُمنريًا من أقمارهم. 

ذكـر العلم القائـد -يحفظه اللـه- أن علينا 

يف هذا الشـهر املبـارك أن نكون أكثـر انفتاًحا 

عىل الهدى، وتنطق الليـايل امُلباركات عىل طول 
املواسـم الّرمضانية، وأوالها أن أقرَب وأوسـَع 
أبـواب الحصول عـىل الهداية هـي محارضات 
السـيد القائـد عبدامللـك بـدر الديـن الحوثـي 
-يحفظـه الله- بـكل ما تُقّدمه مـن موّجهات 
وذكـرى ملن خـاف مقـاَم ربّـِه وخـاف وعيد، 
فهي لسـاٌن ناطٌق بالقرآن الكريـم وبالفرقان 
امُلبـني وموصلٌة للّرصاِط املسـتقيم فأنّى لنا أّال 
نطمـع يف أن يكـون ُكـلُّ فـرٍد منّـا -؛ باعتبَار 
انتمائنا لإليَمـان- أول املتأهبني لالسـتماع، بل 
واملتحرس عىل ما فاتـُه منها، ومغبوٌن وخاٌرس 

من تركها. 

محطـة تربوية متكاملة تُقّدم هدايًة يف ُكـّل 
مجاالت الحياة، وتأتي بمثابة مواسـاٍة ربانية 
عىل لسـان َعَلـٍم يعيـد ألرواحنا ما مـات منها 
ب آالمنـا بأنواعها  ويبلسـم جراحاتنـا َويُطبـِّ
حتى باتت دواًء وجرعًة للشـفاِء من األسـقام 
التـي نعانيها، فكيف ال تسـتوقفنا أمامها، بل 
وتتعّلـق أفئدتنا بها وتحرص عـىل التزّود منها 

بما أمكنها! 
لـَك الّسـالم وبـركاٌت مـن الله تتنـّزل عليك 
سيدّي القائد، وال أبقانا الله إن لم نكن لك خريَ 
أنصـار سـامعني مطيعـني يف إطار واليـة الله 

األقدس واألعظم، والعاقبـُة للمتّقيـن. 
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الرطدان الباطظ
 

خالح طصئض شارع
 

 دخل مضان هذا عىل 
اليمنيـني بـكل الخـري، 
رمضـان مطعم بهدنة، 
ال حرب وال حصار، ولو 

بشكل محدود. 
لكنـه يعتـرب متميزاً 
وهـذه  سـابقيه،  عـن 
صمـود  ثمـرة  نتيجـة 
يف  اليمنـي  الشـعب 
ونتيجة  العـدوان،  وجه 
الرجال  رجال  شـجاعة 
ودعـس  الجبهـات  يف 

السعوديّة واإلمارات وغزوها إىل عقر دارها. 
تم إعالن الهدنة شـهرين كاملني توقيف العمليات 
العسـكرية، وقـف إطالق النـار، فتح محـدود ملطار 
صنعـاء، رحلتـان أسـبوعيٍّا إىل األردن ومـرص، وفك 
جزئي للحصـار بفتح ميناء الحديدة واسـتقبال 18 

سفينة مشتقات نفطية. 
هـذا أول الغيث وإن شـاء الله يكـون بداية لصلح 
شـامل وإيقاف كامـل للعمليات العسـكرية وإنهاء 
للعدوان الرببري عىل اليمن الذي استمر سبع سنوات 

ودخل يف الثامنة. 
يف يومنـا هذا ودعنا شـهيدنا فضـل عبدربه مقبل 
فارع، الذي استشـهد يف جبهة البلق الرشقي بمأرب، 
وإن شـاء الله سيعترب ولدي الشـهيد ختام الشهداء، 

وختاًما للحرب، وختاًما للعدوان. 

أطرغضا وحسارات 
زائفئ

 

غاظط الخغادي
 

أطلقـت  مـا  َكثـرياً 
براقة،  شعارات  أمريكا 
وخـداع  وأرس  لجـذب 
وتضليلهـا،  الشـعوب 
حقـوق  كشـعارات 
اإلنسـان، حقوق املرأة، 

حقوق الطفل... إلخ.
تلـك  ُكــّل  ولكـن 
الشـعارات وهمية، ولم 

نر لها وقًعا حقيقيٍّا عىل املسـتوى العربي اإلسالمي، 
ومـا تتعـرض لهـا الشـعوب العربية مـن انتهاكات 
يف ممارسـات منافيـة ملضامني ما أطلقتـه الواليات 
املتحدة من حقوق، والذي قبل بصمت أممي مرتبص 
حيـال ما تتعـرض له شـعوبنا من مظلوميـة جلية 

وواضحة.
ا ألية ردة فعـل مناهضة  فيمـا تقـوم وتقعد ِضـدٍّ
من قبل الشـعوب املظلومـة إزاء ما تتعـرض له من 
قبل قـوى عدوانية تحمل ندية لهـا يف املصلحة ومن 
حالفهـا وتروح لتصنيفها إرهابـاً يف محاولة لرتكيع 

الشعوب وإضعافها بشكل ممنهج وبطيء. 
بينما نرى ترجمة حقيقية إلنسـانية أمريكا تجاه 
ما يحدث يف أوكرانيا بشـكل عكيس ومضاد إلنسانية 
انتهجتهـا فيما تتعـرض له الشـعوب العربية، فذاك 
التيـار املقـاوم يف دولـة أوكرانيـا ليـس إرهابًا رغم 
توافقـه يف املنهجيـة الدفاعية وحـركات املقاومة يف 
فلسطني، أَو اليمن، أَو سـوريا، وروسيا عدواٌن بحق 
أوكرانيـا، بينمـا مـا تتعرض لـه اليمن مـن عدوان 
إجرامـي وحصار قاتـل ظالم عىل كافة املسـتويات: 
االقتصادية، والسياسـية، واالجتماعيـة، والثقافية، 
رشعـي وال ينتهك سـيادة بلـد، وال يعبـث بمقدراته 
يف حالـة مـن النفـاق البـني، واملواقـف املصلحيـة، 
والشعارات الظاملة التي تطلقها أمريكا كلما تعرضت 
مصالحهـا أَو حلفائهـا للخطـر، ضاربـة بمضامني 
شـعاراتها عـرض الحائـط فيمـا تتعـرض لـه دول 
الحلفـاء املوالية لها، يف حالة مـن العنرصية املارقة، 

والعصبية املصلحية العمياء. 

عاحط افعظعطغ
اسـتقبل اليمانيون رمضان 2022م بكل لهفة وشـوق 
وثبات وبـكل روحانية إيَمانية ضخمـة خاصة بعد كلمة 
قائد الثورة املباركة التي خاللها اسـتعرض النقاط املهمة 

ة بشهر القرآن.  والتوصيات الَخاصَّ
وقبيل الشـهر املبارك مبادرة أعلنها رئيس الجمهورية 
اليمنية مهدي املشاط، بالتزامن مع التدشني للعام الثامن 
للصمود اليماني والتي استمرت 3 أيام وخالل املدة املحّددة 
واملهلـة اليمنيـة التي تغافلهـا تحالف العـدوان ومجلس 
األمن أعرب املشـاط عن فـوات الفرصة التي جاءت تذكرًة 

لعل التحالف يتذكر أَو يخىش!

بعد انتهاء فرتة املبادرة الشجاعة لم يستمر العدوان إال 
مدة قصرية َوإذَا املبعوث األممي يعلن عن هدنة إنسـانية 
ملـدة شـهرين حسـب ترصيحـه والتـي تتضمـن توقف 
العمليات العسـكرية وفتح مطـار صنعاء الدويل لعدد من 
الرحالت وفتح ميناء الحديدة لعدد من سـفن املشـتقات 

النفطية بموافقة اليمن الشامخة والتحالف الفاشل. 
رمضـان هلَّ عىل اليمن بهدنة ليتهـا تصدق ولن تلحق 
بـركاب التأويل والشـائعات السـابقة لتحالـف العدوان، 
َحيُث أدخلت يف قلوب اليمانيني املحارصين فرحة لتخفيف 
معاناتهـم التي سـكت عنها العالم طيلة سـبع سـنوات 
وأدان األزمـة ما بني روسـيا وأوكرانيا التي لم تسـتمر إال 

ام فلم ينل ولو جزئية صغرية من معاناة اليمن.  بَضعة أَيـَّ

سئثالمةغث الئعال

إّن كتاب الله نستلهم منه القوة، والشجاعة، والحكمة، 
واإلبـاء والصمـود، والقـول بالحـق، ومواجهـة الباطل، 
والثبـات، وإبـاء الضيم، وجهاد أعـداء اللـه ومواجهتهم 
واالقتصاديـة  واإلعالميـة  الفكريـة  املجـاالت  شـتى  يف 
واالجتماعية والسياسـية والعسـكرية؛ ألَنَّ اللَه جعله لنا 
نوراً نسـتيضُء به يف ظلمات الجهالـة والضاللة فيخرجنا 
الله بـه من ظلمـات الضاللـة والجهالة إىل نـور اإليَمان، 
فالقـرآن الكريم كله قوة، كله عـزة، كله رشف، كله رؤى 
صحيحة وحلـول صحيحة تعطي ُكـّل من يسـريون عىل 
نهجـه أن يكونوا بمسـتوى أن يرضبوا أعـداء الله كيفما 

كانـوا، فالبـد أن نتدبره وقد يـّرس الله لنا ذلـك، َحيُث أنزله 
عربيا: ﴿إِنَّا أَنَزْلنَاُه  ُقْرآنًا َعَرِبيٍّا لََّعلَُّكْم تَْعِقلُوَن﴾ ويقول سبحانه: ﴿َوَلَقْد 

دَِّكر﴾. نَا اْلُقْرَءاَن ِللذِّْكِر َفَهْل ِمن مُّ ْ يَرسَّ
يجـب علينـا أن نتلو كتاب الله بتدبر؛ ألَنَّنا إذَا تدبرنا آياته فسـيهدينا 
اللـه، َوإذَا هدانا الله فسـينرصنا ويعيننـا ولكن ال يمكن 
أن يكـون ذلـك إال إذَا اتقينـاه والتزمنـا بتوجيهاته -التي 
بيّنها يف كتابه- التزاًما عمليٍّا، وحّققنا ذلك باالتباع الفعيل 
والعمـيل لكتاب الله، َوإذَا أعاننا الله عىل اتباعه فقد هدانا 
سبل السالم، ومعنى أنه هدانا سبل السالم، أي: أنه ألهمنا 
وأعاننـا عىل أن نتفهـم القرآن، وأن نهتـدي بالقرآن، وأن 
نتَحـّرك بحركة القرآن، وأن ننطلق وفق توجيهات القرآن، 
وبذلك ندرك أهميّة اتباع القرآن، وهي أننا ال يمكن أن نضل 
وال نشـقى وال نعمى بعد هداية القرآن؛ ألَنَّ الله يقول: {َال 
يَأِْتيِه اْلبَاِطُل ِمن بنَْيِ يََديِْه َوَال ِمْن َخْلِفِه} ويقول سبحانه: 
﴿َفَمـِن اتَّبََع ُهـَداَي َفَال  يَِضـلُّ  َوَال يَْشـَقى﴾ فيجب علينا 
أن نعـود إىل القرآن الكريم فنتدبر آياته، ونتأملهـا ونتفهمها، ونتدبرها 

بشكل جدي، وبروح عملية، وبشعور باملسئولية. 

إجقل التسظغ

سبع ظلمات حرب، تجرع اليمني فيها أشّد 

أنـواع العـذاب والحصار وفقد أغـىل الناس له، 

فلقـد جعلوا من هذا اليمني املسـتضعف بؤرة 

لكل صواريخهم املحرمة!!

حصـار وجـوع ومـرض وقصـف وترشيـد 

ونـزوح لم يعد هـذا املسـتضعف يحصل حتى 

عـىل قـوت يومـه، الدمار يحيـط به مـن ُكـّل 

الجوانب، صار جسـده منهكاً وروحه منهارة، 

رغم ُكـّل ذَلك ما زال يواجه العدوان.
العالم صامت لـم يحركهم أنني األطفال وال 
بكاء النسـاء وال توسل الشـيوخ إلغاثتهم، لم 
يعريوا أي اهتمام لهذا املستضعف الذي ال ينام 
إالَّ ساعات قليلة باليوم خوفاً من الصواريخ أن 

تهدم منزله فوق رأسه وأبنائه. 
سـبع سـنوات ظلمـات لم يـر هـذا اليمني 
املسـتضعف أي نور يظهر مـن أية دولة عربية 
لتمسك بيده وترفعها لكل العالم وتقول انقذوا 
هذا املسـتضعف التي تكالـب عليه العالم وهو 

مظلوم!!

الشـعب اليمنـي تحّمـل مـا لـم يتحمله أي 
شـعب عىل مر العصور كلها، ومـازال يتنفس 
واثقـاً باللـه وبنرص اللـه كما وعـده الله ومن 

أصدق من الله حديثاً.
سطرت السماء صربه وبنى يف األرض تاريخاً 
مكتوبـاً بدمه لن يمحيـه الزمن، فقد جعل من 
صمـوده جسـوراً تدّمـر هذا الجـربوت الظالم 
وهذا العدوان الغاشـم، صرب وثبت ونال بصربه 
وتوكلـه عىل اللـه الكرامة والعـزة كما صرب آل 
بيت رسـول الله (صلوات ربـي عليه وعىل آله) 
وجعل من معاناته سّلماً يعرج به إىل السماء. 

طتمث غتغى شطغرة
 

من رحم املعاناة يولد اإلبداع ومن رحم الحصار الخانق 
واشتداد أزمة املشتقات النفطية ولدت املكرمات واملبادرات 
اإلنسانية للعديد من املؤّسسات والجهات الحكومية وغري 
الحكومية التي جسـدت املعنى الحقيقي للحكمة اليمانية 
واللني ورقة القلب التي يتمتع بها الشـعب اليمني ليثبتوا 
للعالـم أنهـم أصحـاب املعادن األصيلـة والنفـوس األبية 
وأصحاب القلوب الرحيمة، التي تظهر وقت الشدائد وعند 

األزمات. 
لقد كانت سـابقة من نوعها يف اليمن عندما تسـابقت 
العديـد مـن الهيئـات واملؤّسسـات الحكوميـة وبعـض 
رشكات االتصاالت والقطاع الخاص، للمشاركة يف مبادرة 

«متكافلـون» التي جاءت ضمن توجيهات سـامية مـن قيادتنا الثورية 
والسياسـية للتحفيـف مـن معانـاة املواطنني جـراء الحصـار وانعدام 
املشـتقات النفطية، وهي مبادرة تسـتحق الشكر والعرفان وجزيل الود 
واالمتنـان، وقد بدأتها هيئتي النقل الربي والزكاة يف أمانة العاصمة قبل 
أن تلبـي بقية الجهـات واجب النداء اإلنسـاني وتنظم إىل سـباق الخري 

واإلحسان يف العاصمة وبقية املحافظات الحرة. 

إن هذه اللفتة اإلنسـانية املهمة للغاية يف هذا الظرف الصعب والواقع 
ما أُولئك الذين يجدون  املؤلم، أثلجت صدور أبناء الشعب اليمني، ال ِسـيـَّ
صعوبة يف التنقل داخل أحياء العاصمة؛ بَسبِب أوضاعهم 
املادية، عالوًة عىل ذلك َفـإنَّها تجسـد التكافل االجتماعي 
والتالحـم اإليَمانـي يف أبهى شـكل وأنصع صـورة وأروع 
مثال، وقد شاهد الجميع الحكمة اليمنية املتجسدة يف هذا 
السلوك النبيل والعمل الجليل، وكم شعرنا بالغبطة ونحن 
نشـاهد الكثري من أبناء عاصمة الشموخ وهم يسخرون 
ـة ملسـاعدة أصحـاب العوز  وسـائل مواصالتهـم الَخاصَّ

والحاجة ضمن حملة «أوقفني أوصلك عىل طريقي». 
وعليه َفـإنَّ قناعاتنا سـتظل راسـخة بأن األمور بخري 
وإىل خـري وال خـوف عىل هـذا الوطن وأبنائـه طاملا ظلت 
هـذه الصفات والقيم موجـودة بيننا، وما دام الرحمـة ال تزال متجذرة 
يف داخلنا، وهذا ما يؤّكـد صمود الشـعب اليمني يف وجه العدوان الظالم 
امُلسـتمّر عىل مدى 7 سـنوات متواصلة، ولطاملـا أن التكافل االجتماعي 
واإلنساني سـاري املفعول بيننا فال يمكن لكل قوى العالم هزيمتنا ولو 
اسـتمرت الحرب ملِئة عام أَو يزيد، فسـالم عىل أبناء هـذا البلد الرحماء 

فيما بينهم األشداء عىل الكفار. 
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صُمـوُد شـعب اليمن مـن أكرب الكـوارِث عىل دول 
العـدوان؛ ألَنَّهـم ظنوا غري ذلـك وخابـت ُظنونهم يف 
تفكيك شعب عظيم وقوي كالشعب اليمني العظيم. 
هـم اليوم ُمتعجبـون َوُمقهـورون؛ ألَنَّهم طوال 7 
أعـوام وهم بأقوى أنواع السـالح وما اسـتطاعوا أن 
ا  ينجـزوا أهدافهـم لقد خرسوا خسـائر كبـرية ِجـدٍّ
وهـم يُحاولـون إخضاعنا وما اسـتفادوا شـيئاً غري 
الخسـارة لهم وملـن معهم.  نعم، لقد ترضر شـعبنا 
مـن رضباتهـم وِحصارهم لكن لن يصـل به الحد إىل 
الركـوع لهـذا العـدوان، شـعبنا ال يُسـاوم بكرامته 
وعزته نحُن اليوم ليـس لدينا ما نخرسه َوإذَا خرسنا 
الحيـاة فهي ترخـص يف سـبيل الله وسـبيل الوطن 
ومثل ما قال اإلمام الحسني عليه السالم: «أتُهّددوننا 
بالقتل أمـا علمتُم أن القتل لنا عاده وكرمتنا من الله 
الشـهادة»، َوإذَا كان لدينـا يشٌء نخـرسه فهي أكرب 
خسـارة خسـارة الكرامة والعرض والدين وبعد هذا 

اليش أمامنا لكي نخرسه. 
اليـوم يتجـدد صمود اليمانـي وكّل مـا تجدد هذا 
الصمود تزداد ُقوتنا ونزداد حماساً يف دحر هذا العدّو 
الغاشم، نحُن أثبتنا لهم من العام األول أنُه من سابع 
امُلستحيالت نركع لهم أَو نستسلم.  ومع ذلك ظلوا يف 
هـذا اإلرصار حتى العام السـابع وهم خارسون ولم 

يستفيدوا شيئاً غري جلب الخرسان والحرسة. 
نحـُن ال نعلم هـم كيـف يُفكرون لكـن تفكريهم 
ا، كيف بعد سـبعة أعـوام وبعد ُكـّل هذا  ُمنحط ِجـدٍّ
الصمـود يُفكـرون أننـا سـنركع لهـم، يف اعتقـادي 
أنهم لم يدرسـوا تاريخ الشـعب اليمني، نحُن نعشق 
االستشـهاد وال أن نكون خداماً لهم هذا ليس حديثي 

بل هو حديث ُكـّل يمني حر.
لقد قهرناهم وسـوف نقهرهم وهذا ليس كاٍف يف 
حق اإلجرام الذي يرتكبونه بحق شـعبنا، وما وجدوه 
من القوات املسـلحة هذا قليل عليهم فهم يستحقون 
الكثري مـن الرضبـات والهجمات املحرقـة ملواقعهم 
املهمـة واالسـرتاتيجية وسـوف نصمـد ونحرقكـم 

بصمودنا وبرضبنا. 
والصموُد ليس كما السـُكوت نحُن لن نسُكَت عىل 
ُكـّل تلك الجرائم وَسـتذوقون منا ما ذُقناه، وسـنُردُّ 

أضعافاً ُمضاعفة لكم. 

آغات اهللا الماعضض
 

عَب  منذ سـبعة أعوام، ودول العدوان تسعى جاهدًة إىل أن تُخِضَع الشَّ
اليمنـي، سياسـيٍّا وإعالميٍّا واقتصاديٍّا، وبشـتّى الوسـائل وحجم هائل 
من اإلْمَكانيـات محاولة بالقصِف والدَّمار، ِلتصَل إىل نقطة االنهيار بهذا 
الشـعب، أن يكـون تحت رحمتهـا خاضًعا مّرشًدا، ال يجـرؤ عىل النطق 

ورفض الحصار. 
توهم العـدوان َكثرياً وطالت أمانيه، فمىض هنا وهناك يثريُ املشـاكَل 
ويحـاوُل زعزعة األمن واالسـتقرار، وإعادُة األمل كانـت إحصاءاِت قتل 
وقصـف بـاآلالف، كانت مجموعـة صواريخ تسـتهدف مدنيـني أبرياء، 
ومراكـز تعليمية وصحيّة زاعمني بأن لها عالقًة بالشـؤون العسـكرية، 

معلنني بكل جربوت أنهم الغالبون، فخابوا وخابت مساعيهم. 
اسـتهدف العـدوان يف خـالل سـبعة أعوام، املـدارَس واملستشـفيات 
واملؤّسسـات والوزارات، وحتى املنازل التي لم يكن يسكنها سوى بعٍض 
ـعب الذين السياَسـة بالنسـبِة لهم هـي رغيف خبز  مـن مواطنـي الشَّ
يبحثون عنه ليسـّدوا به جوعهم، ويحافظوا عىل كرامتهم، فلم يشعروا 

إّال بصواريَخ تنزل عليهم ليسـقط سـقُف املنزل عىل رؤوسهم، ويلتصق 
بهم. 

أيًضا اسـتخدم العدوان أكثَر من وسـيلة السـتهداف الشعب ورضبه، 
كالحرب الناعمة والنفسـيّة، وإثارة الفتنة بني أبناء الشعب، واستدراج 
بعض الخونة واملرتِزقة ليكونوا أعينَهم يف كافة املحافظات، راغبني بتلك 

املخّططات أن تتحّقق مطامعهم. 
ا يف تحقيق  كانت القيادة الحكيمة، والتوجيهـاُت القرآنية عامًال مهمٍّ
مـود يف ِظل ظروف اسـتثنائية، اجتمعت فيهـا قوى ظاملة  رص والصُّ النـَّ
أمريكيـة عدوانية، تصدى لها أبناء الشـعب األحرار، مؤّكـداً أن ألف عام 

من الحصار والّدمار لن يجعل الشعب يلجأ إىل خيار االستسالم. 
ـعب يف هذِه األعـوام بصمود قاهر وعنفـوان كبري، بصواريَخ  برز الشَّ
مدّويـة، طويلة املدى، ثابتًا أمام ُكـّل التَّحديـات التي يواجهها، مواجًها 
بثبـاٍت وإبـاء، وعزيمة ال تُقهـر، ماضيًا إىل األمـام وُقدًما ليـدك العدّو، 
ويكـرس الحصار الـربي والبحري والجـّوي، متقّدًما يف كافـة املجاالت، 
متصّديًا للعدوان وعمالته ومن يقف وراءهم، ُمسـتمرٍّا يف ردعه بعمليات 

عسكرية واسعة. 

طتمث الدعراظغ

اآلن نحـن يف بدايـة العام الثامن للصمـود اليماني، هذا 
الصمـود الذي كـرس العـدوان وأفشـل خططهـم القذرة 
والشـيطانية والتدمريية لهذا الشعب ولليمن بشكل عام، 
أفشـل اللـه مخّططاتهـم التدمرييـة الذي يريـدون منها 
أن تنال من هذا الشـعب اليمني العزيـز والكريم واملقاوم 
للهيمنـة األمريكيـة الصهيونية يف املنطقة، اسـتعان هذا 
الشعب اليمني املؤمن بالله وتَحّرك من خالل ثقافة القرآن 
الكريم وتحت قيادة من آل البيت الذين باعوا لله أنفسـهم 
وكل ما يملكون وتَحّركوا مع املسـتضعفني من أبناء هذه 
ـة مهما كانـت التضحيات لم ترهبهم تلـك التهديدات  األمَّ

ولم يخافوا من جربوت أمريـكا والصهيونية وعمالئهم من 
دول الخليـج، حملوا املرشوع القرآني وحّقق الله لهذا الشـعب وقيادته 
القرآنية الثبات واالنتصار وكرس العدوان وها نحن اليوم يف العام الثامن 
رغم ُكـّل املؤامرات القذرة لتلك الدول وتخاذل العالم وسكوته عن الظلم 
الذي أصاب هذا الشعب وعن حجم التدمري والجرائم التي ارتكبت يف حق 
أبناء هذا الشـعب والعالم يتفـرج ولم يعلن أي موقف إالَّ الرشفاء يف هذا 

العالم. 
عندمـا اسـتعان شـعبنا باللـه ووقف املوقـف الصحيـح وتوحد مع 
قيادتـه القرآنيـة قيادة تمتلـك اإلراَدة والعزيمـة والثبات 
وتمتلك الحق املرشوع وتمتلك املنهج الحقيقي والصحيح 
وتتَحّرك بني أوسـاط هذا الشـعب لربطـه بالله عز وجل، 
تَحّرك الشعب من خالل املسرية القرآنية وأعالم الهدى من 
ة من الضالل واالنحراف، لذلك  آل البيت سـفن النجاة لألمَّ
نحن اآلن نزداد قوة وصموداً وثباتاً والجيش اليمني أصبح 
مـن أقوى الجيـوش ويزداد قـوة يوماً بعد يـوم بالرجال 
املؤمنـني الصادقـني الذيـن يتَحّركـون بمنهـج القرآن يف 
ة وتحريكها ملواجهـه أعدائها من خالل منهجية  بناء األمَّ
صحيحة وطريق مسـتقيم من سـلكه نـال الرضوان من 
الله والتوفيـق والتأييد اإللهي والرعاية اإللهية، بعد سـبع 
سـنوات والعدوان يحـارص ويدّمـر ويقصـف اليمن والشـعب اليمني، 
يـزداد هـذا الشـعب وقيادته عزيمـة وثباتاً وعـزة وكرامـة يف مواجهة 
العـدوان وكرس العدوان والحصـار، مهما كان حجم العـدوان لن يثنينا 
عن االسـتمرار يف الصمـود والثبات والتوحـد واإلراَدة القوية يف مواجهة 

العدوان علينا وهزيمته بقوة الله وبتوحد وصمود هذا الشعب. 

جئران جعغض
إىل العام الثامن أوصل اليمنيون العدوان السعودّي 
األمريكي بإْمَكانياته املذهلة ويف تدشني العام الثامن 
مـن الصمـود واالستبسـال الرضبات اليمنية أشـد 
خطورة من سابق األعوام جعلت جدة ونفط النظام 
السـعودّي يحـرتق يومني كاملـني والعربية هي من 

تكفلت بتغطية هذا األمر العظيم. 
فمـا أغنـت عنهم أمريـكا وما كانـوا منترصين، 
فمعيـة اللـه دائمـاً وأبداً مـع اليمنيـني وبجانبهم، 
َفـإنَّهـم عـىل طريـق الحـق يدافعون عـن وطنهم 
ودينهـم وكرامتهـم ومظلوميـة شـعبهم؛ لـذا أذن 
الله لهـم باالنتصـارات وجعل العالم يقـف مذهوالً 
متعجباً فقد عملوا ُكــّل يشء لتحالف العدوان؛ ِمن 
أجِل كسـب املعركة لكن دون جدوى أمـام قوة الله 
وتأييده.  كان من سـمات هذه الحـرب العبثية عىل 
اليمـن أنه لم نجد أحداً يف صف هذا الشـعب املظلوم 

عدا البعض ممن وقف معهم بالكلمة فقط. 

اختلفـت عن الحـرب يف سـوريا وليبيـا وَحـاليٍّا 
أوكرانيا وروسـيا، فلليمنيني رب يحميهم فهم أكثر 
مـن عـرف الثقة باللـه والتـوكل عىل اللـه واإليَمان 
بيقـني ال حـدود له أن األمر بيده وحـده مهما كانت 
املؤامـرة الكونيـة عليهـم، وإْمَكانياتهم البسـيطة 
فعلمـوا حقاً أن القـوة الحقيقية هي بـني يدي الله 
يمنحها ملن يشـاء من عباده فما خافوا وما ضعفوا 
ومـا اسـتكانوا وواجهوا ما يسـمى القوى العظمى 
وأنظمـة العمالـة الخليجية والعربية أمـراء وملوك 

النفط والدوالر بكل شجاعة وعنفوان. 
حـني نقـول اليمنيـني فهـم بالتأكيد مـن عّذَب 
وأذل َوَقَهـَر اللُه بهم الطغاة واملسـتكربين وأدواتهم 
عىل مدى سـبع سـنوات مضت من العدوان، هم من 
هزموا تحالفاً عاملياً كما هزم الله جيش جالوت عىل 
يـد طالوت وجنوده وهم من سـيقتل اللـه بهم ُكـّل 
الطغـاة والعمـالء كما قتـل داوود جالـوت، هم من 
آمنـوا بمحكم آيـات الله يف كتابه ووعـوده ألوليائه، 
كم مـن فئة قليلة غلبـت فئة كثرية بـإذن الله، هم 

مـن كلما عظمت املصائب عليهم قالوا حسـبنا الله 
وازدادوا إيَمانًـا، هم من وقفوا مع قضية فلسـطني 
بعدالتها بكل وضوح وهم يعيشـون مظلومية أكرب 
منهـا ويتعرضـون لعـدوان وحصار جعل شـعبهم 
يعانـي أكثر من معاناة الشـعب الفلسـطيني، لكن 
ليـس يف قاموسـهم التخاذل، شـعب يحمـل مبادئ 
ثابتة لم تتغري حتى يف ظل زمن أقرب ما نسميه زمن 

الزيف والخداع واملصالح. 
اليمـن هـو شـعب فضـح الله بـه ُكــّل األقنعة 
املزيفـة وكّل العناوين الباطلة التـي لطاملا انخدعنا 
بها من املنادين بالحقوق والحريات والقيم واألخالق 
والقوانـني واألعـراف الدولية واملنظمـات والهيئات 
الدوليـة كمجلـس األمـن ومنظمات األمـم املتحدة 
وغريهـا وهو شـعب هيّـأ الله لـه قائًدا شـجاًعا ال 
يخىش يف الله لومة الئم، ها هو يقود معركة الكرامة 
واالسـتقالل بكل ثقة وإيَمان عجزت عن قهره ُكـّل 
دول النفـاق والخيانة ومن يقـف خلفهم من أعداء 

ــة.  األُمَّ

طتمث سطغ العادي

النزول من عىل الشـجرة ربما أسـلم وأفضل 

لكم من اقتلع شجرتكم الخبيثة، الهدنة رسالة 

ملن ال عهد لهم.

ليكـن يف علـم الجميع أن العـام الثامن عام 

األعاصري التـي سـتحرقكم، والهدنه فرصة 3 

ام فال ال تضيعوها بسخافتكم.  أَيـَّ

لن تنجيكم سياسـة االستكبار واالستحمار 
لـن تنفعكـم يا اعـراب الخليـج فانتـم بوتقة 
النفطيـة  واملشـتقات  باملحروقـات  مملـوءة 
وأمريـكا بعيدة ُكـّل البعـد عنكم وعن الوقوف 
إىل جانبكـم، ليـس ألنهـا ال ترغـب يف الوقوف 
معكم إنما لعجزها عن فعل أي يشء، أما نريان 
الجيـش واللجـان فال خـالف وال شـك يف انكم 

ذقتم حرارتها املستعرة. 
الهدنـه اتت مـن واقع املسـؤولية والكرة يف 

ملعبكم والوقت محسـوب لكم وما بعد الهدنة 

ال شـك يف أنهـا سـتجعل ُكـّل أيامكـم أنهارها 

مظلمة ولياليها أشد ظلمة. 

فرسالة السيد عبد امللك لدول العدوان كافية 

بشأن املخزون النفطي الذي يجمعونه وشعبنا 

تحت الجوع، دول العدوان أمام فرصة لن نقبل 

أن يسـتمر تجويع الشـعب وال مخـرج لهم إالَّ 

بتوقيف الحصار وثقتنا بالله كبرية. 

دول الاتالش لط تفطح
طرام سئثالشظغ

ـع العالم وتوحـدت الدول وتغذى الرش، وسـارعوا  تجمَّ
من ُكـّل الدنيا ليجتمعوا عىل طاولة الظاملني واملستكربين؛ 
ليخرجـوا منها بقراٍر لعـني ال يمت بصلة للدين؛ لتُسـَفك 
الدماء وتُنزع أرواح أُناٍس ال دخل لها، وليعاني ُكـّل الشعب 

اليمني. 
هكـذا كانـت غايتهم منـذ الليلة األوىل التي سـعوا فيها 
جاهدين، ومضوا عليها مشـتاقني لرؤية الكثري من الدماء 
يف هذا الشـعب، فمنهم من سـارع بالدعم االستخباراتي، 
ومنهـم من مـدَّ باألسـلحة والصواريخ، ومنهـم من وقف 
وبـارك هذه العمليـات الشـيطانية الدموية، وتُـِرك اليمن 
وحيداً يواجه أعاصري األلم، والعدّو يتشفى واليمن يتألم. 

مضت السنة األوىل والثانية حتى السابعة وشعب اليمن 
يُعد الُعدة ويسـري بفزعة ويمـيض بقوة صامداً منترصاً يف 
أكثر من جبهـة، ورادعاً أكثر من مطاٍر ورشكة سـعوديّة 
إماراتيـة، وبغمضـة عنٍي انقلبـت األحداث ومضـت األيّام 
والسـنوات وعـىل الظاملني تـدور الدوائر، فاليـوم العدوان 
بقيـادة الدويلتـني الصهيونيتـني السـعوديّة واإلمارات يف 
الهاويـة وال عاصم لهم مـن صواريخ ومجنحـات اليمن، 
وكّل اآلمال والخطط واألحالم التي جهزها التحالف األرعن 

انكشفت وُصدت وُمِزقت. 
توقـف الُحلم وعميت األعـني، وُرِبطت األيـدي وارتابت 
األنفـس بإذن الله، فما َحلُم به العـدّو من احتالله ألرضنا 
وإباحتـِه لعرضنا ونهبه ثرواتنا وخـريات أرضنا، بات أمالً 
منقطعـاً وال عاصم لـه، وإن ُكــّل دول التحالف املتكالبة 
الذيـن توحدوا ونثروا سـمومهم عـىل أرض اليمن وعضوا 
بأنيابهـم أرض الوطـن هـم اليـوم منهاريـن خارسيـن 

والعاقبة للمتقني. 
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الظثالئ: املةاعثون غرُجمعن طقطح املساصئض 
بسغًثا سظ السقم املثظج وطآتمرات الاطئغع

خقل حعر: 821 سمًق طصاِوطاً 
يف شطسطني خّطش 12 صاغًق 

خعغعظغاً و64 طخابًا

 : طاابسات 

أّكـد األمنُي العام لحركة الجهاد اإلسالمي يف 

فلسطني، زياد النخالة، أن معركَة مخيم جنني 

الكربى قبل عرشين عاماً سـتبقى شاهداً عىل 

بطوالت الشعب الفلسطيني ومقاتليه. 

ويف كلمـة مقتضبة له، مسـاء أمـس األول، 

يف وداع شـهداء جنـني وذكـرى معركـة جنني 

الكـربى، قـال النخالـة: «أنحني بكل مـا أملك 

مـن قوة أمام إخواني وأحبائي الشـهداء الذين 

ارتقوا يف جنني، وكل الشهداء». 

وأضـاف: «يف ظـالل معركـة جنـني غادرنا 

الشـهداء، فكانـت هـي ذات املعركـة وكانـت 

جنـني بعنفوانها ورجالها»، الفتاً إىل أن «الهمة 

املباركـة التـي تسـكن ُكــّل الضفـة الغربية 

الباسـلة مـن شـمالها إىل جنوبها يبـدع فيها 

املجاهدون ويسـجلون أروع نمـاذج التضحية 

والبطولة». 

وبنّي النخالة أن الشـعب الفلسطيني اختار 

مسـريَة الجهـاد طريقـاً للحريـة وطريقـاً إىل 

القدس وكل فلسـطني، وتجسـد ذلك يف النقب 

والخضـرية إىل تل أبيب وعرابة وكمني املواجهة 

الدامـي الـذي أُصيـب فيـه العديـد مـن جنود 

االحتالل أمس. 

كمـا شـّدد عـىل أن «املجاهديـن يرسـمون 

مالمح مسـتقبل الشعب الفلسطيني بعيًدا عن 

السـالم املدنس ومؤتمرات التطبيع املهينة، فال 

نامت أعني الجبناء». 

وتابـع قائـالً: «باألمس القريـب كان ضياء 

وكان أبنـاء النقـب وأُم الفحـم واليوم سـيف 

وخليل وصائب فاآلتـي أعظم طاملا لدينا أمثال 

هـؤالء الفرسـان، الذيـن يحولـون بإرادتهـم 

ام عز وانتصار».  ودمائهم أيامنا الحزينة إىل أَيـَّ

وشـّدد قائـالً: «فلنحفـظ وصايا الشـهداء 

ونكمل مسـريتهم، وبكل ما نملـك من إيَمـان 

مطلـق بان نـرص اللـه قـادم ال محالـة بإذن 

الله»، خاتًما بالقول «عّظم الله أجوركم وتقبل 

الشهداء جميعاً، وعهٌد ووعٌد بأن نكمل طريقنا 

إىل القدس وإىل فلسطني حتى التحرير». 

 : طاابسات 

عمليـات  تصاُعـَد  فلسـطيني  تقريـٌر  رصـد 

املقاومة لالحتـالل الصهيونـي يف الضفة الغربية 

والقـدس والداخل املحتّل يف مارس املايض بشـكٍل 

كبري ومؤثر. 

ويف حصيلـة هـي األعىل خالل شـهر واحد منذ 

عـام 2017م، وثـق التقريـر الذي يصـدره مركز 

 20 استشـهاد  «معطـى»  فلسـطني  معلومـات 

مواطناً، ومقتل 12 صهيونياً، وإصابة 64 آخرين 

يف عمليات للمقاومة. 

ويف تقريـره عن أعمال املقاومة لشـهر مارس 

2022م، أفـاد «معطـى» بأن مجمـوع العمليات 

التي رصدت خالل الشـهر بلغ 821 عمالً مقاوًما، 

وحسب التقرير لم تشـهد الضفة والداخل املحتّل 

هـذا العدد مـن الخسـائر البرشية لـدى االحتالل 

خالل شهر واحد منذ عام 2017م. 

ورصد تقريـر معطى تنفيـذ 52 عملية إطالق 

نار واشتباك مسلح مع قوات االحتالل، 25 عملية 

منها وقعت يف جنني. 

ونفذ األسـري املحّرر الشـهيد ضياء حمارشـة 

(27 عاماً) من سكان يعبد يف جنني أبرز العمليات 

املسلحة، َحيُث هاجم املغتصبني يف منطقتي «بني 

بـراك « و»رمـات غـان» بـ»تل أبيب»، وأسـفرت 

العمليـة عن مقتل 5 صهاينـة وجرح 12 آخرين، 

قبل أن يستشهد. 

كما نفذ الشهيدان إبراهيم وأيمن اغبارية، من 

أم الفحـم، عمليـة إطالق نار يف مدينـة الخضرية 

بالداخل املحتّل، أسفرت عن مقتل اثنني من قوات 

االحتالل وجرح 6 آخرين، واستشهاد املنفذين. 

ويف بـرئ السـبع املحتّلـة، نفـذ األسـري املحّرر 

الشـهيد محمد أبو القيعان عمليـة دهس وطعن 

مزدوجة، أسـفرت عن مقتل 4 مغتصبني وإصابة 

2 آخرين بجروح خطرة. 

وبلغ عدد عمليات الطعن أَو محاوالت الطعن 9 

عمليات، وعدد عمليات الدهس أَو محاولة الدهس 

عمليتـني، باإلضافة إىل 7 عمليات حرق منشـآت 

وآليات وأماكن عسكرية لقوات االحتالل. 

وواصـل الشـبان واملقاومون التصـدي لقوات 

االحتالل يف مختلف املحاور واملدن، َحيُث شـهدت 

الضفـة والقدس 255 عملية إلقـاء حجارة تجاه 

االحتالل واملغتصبني. 

ورصد مركز «معطى» 28 عملية إلقاء زجاجات 

حارقة، و296 مواجهة بأشكال متعددة. 

شخائض املصاوطئ 
الفطسطغظغئ: أي شسض 
إجراطغ طظ اقتاقل 

جظصابُطه بمصاوطئ 
أصعى وأحث

 : طاابسات 

أّكــدت فصائـُل املقاومـة الفلسـطينية عىل 
كافـة  واألشـكال  بالوسـائل  العمـل  مواصلـة 
لتعزيز املقاومة ضد االحتالل، وشـّددت يف بيان 
بعد اجتماعها التشـاوري، عـىل مواصلة العمل 
لتوسـيع رقعـة املقاومـة، وأن «ال أمن وال أمان 
وال استقرار لالحتالل حتى ينال شعبنا حريته». 
وأعلنـت فصائـل املقاومـة الفلسـطينية، أن 
«أي فعل إجرامي من االحتالل سـيقابله شعبنا 
ومقاومتـه بمقاومـة أقوى وأشـد»، ولفتت إىل 
أن «سياسـة املالحقـة واالعتقـال واالغتيـاالت 
أثبتت فشلها وزادت شعبنا إرصاراً عىل مواصلة 

مقاومته». 
الشـعب  وحـدة  عـىل  الفصائـل  وأّكــدت 
وأن  كافـة،  وجـوده  أماكـن  يف  الفلسـطيني 
«سياسـة العدّو لـن تفلح يف عـزل أي جزء من 
شعبنا عن اآلخر»، مؤّكـدة، «االستمرار بالعمل 
الفلسـطيني املشـرتك بـني ُكـّل السـاحات بما 

يخدم القضية الوطنية». 

الرئغسان اإلغراظغ والسراصغ غآّضـثان الاساوَن 
لاةاوز الاتثغات اإلصطغمغئ

 : وضاقت 
شّدد الرئيُس اإليراني إبراهيم رئييس ونظريه العراقي برهم صالح عىل رضورة التعاون الفعال 
بني البلدين «إلرسـاء االستقرار واألمن يف املنطقة، والّسـعي؛ ِمن أجِل تنمية العالقات االقتصادية 

والتجارية بما يصّب يف مصلحة الشعبني». 
وقـال رئييس يف محادثة هاتفيـة تلقاها من نظريه العراقي، أمس األحد: إّن «إيران تدعم وحدة 

العراق واستقالله وأمنه وتعزيز مكانة هذا البلد اإلقليمية والدولية». 
وأضـاف: «إننـا نعترب أّن أدنـى حالة من انعدام األمـن يف العراق ترض باملنطقـة بأرسها؛ لذلك 

نرحب بتحقيق مصالح الشعب العراقي وإقامة حكومة قوية يف هذا البلد». 
وأّكـد أّن طهران وبغداد ليسـت لدیهما ُمَجـّرد عالقات جوار، بل تربطهما عالقة أخوة وقرابة، 
وأضاف: «لقد تم اتِّخاذ خطوات جيدة لتنمية وتعميق العالقات بني البلدين، ونحن مصممون عىل 

تعزيز مستوى العالقات بني البلدين بشكل عام». 
وشّدد رئييس عىل رضورة بذل الجهود إلحالل األمن والسالم يف املنطقة دون تدخل األجانب. 

من جانبه، شـّدد الرئيس العراقي عىل رضورِة التعاون املشـرتك بني البلدين لتجاوز التحديات 
اإلقليمية، وقال: إّن «إرساء االستقرار واألمن يف املنطقة أمر مهم للغاية». 

وأَشـاَر إىل أّن «طهـران وبغـداد لديهما العديد من األهداف املشـرتكة عـىل الصعيدين اإلقليمي 
والدويل»، مشّدًدا عىل «أهميّة تطوير العالقات التجارية واالقتصادية بني البلَدين». 
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ضطمئ أخغرة

ُعـــــــــــــثظئ.. 
ولضــــــــــــــظ! 

طتمث سئثالئاري صاضغ  

ـي العـدوِّ العديـَد  بعـَد تلقِّ
عمليـات  يف  الصفعـات  مـن 
كـرس الحصار يف السـعوديّة 
َوأعاصري اليمـن يف اإلمارات، 
جبهـة  يف  مؤّخـراً  َوالهزائـم 
حرض، تدخلت أمريكا -ربما 
بصـورٍة غري مبارشة- َوبدأت 
تقدم التنازالت َوالبداية كانت 
ُعمان  مـن  الوسـاطة  بطلب 
َومن ثَمَّ العـراق َوإيران، كما 
جـاء يف بعض الترسيبـات، َواللقـاءات لوفدنـا الوطني 
مـع املبعـوث األممي يف مسـقط َوالرتتيب إلعـالن ُهدنة 
«إنسـانية» َوالحقيقة أنها طلب لوقـف الرضبات َولكن 

بقالب ُهدنة. 
شعرت السعوديّة بحرج َوأن وضعها سيكون مخجالً 
أمام شـعبها َومرتِزقتها َومحيطها من هـذه املباحثات 
الدائـرة يف مسـقط، فمـا كان منهـا إالَّ أن أعلنـت عـن 
انعقـاد مشـاورات لديها بـني «الفرقـاء اليمنيني» كما 
أسـمتهم الذيـن يجلسـون جنبـاً إىل جنـب َويلتقطون 
الصور َويتبادلون االبتسـامات بشكل مخٍز، َوالهدُف من 
ذلك إضفاُء بعٍض من العنجهية السـعوديّة بالتزامن مع 
مخرجـات مفاوضـات وفدنا مع املبعـوث األممي؛ لكي 
تقـول للـرأي العام بأنها املتحكم بسـريها َومشـاورات 

الرياض امتداٌد ملا يحدث يف السلطنة. 
لكـن ما أضحكني يف أول يوم لهذه املشـاورات حينما 
سأل مذيع قناة الجزيرة موفَد القناة يف قاعة املشاورات 
بالقول «من يشاور من؟» َوالطرف األََسايس «الحوثيني» 
غـري موجـود؟ فتلعثم املوفد َولم يسـتطع الـرد فحاول 

التملَُّص من الجواب. 
الشـاهد يف األمـر، أن مخرجـاِت هـذه املشـاورات لم 
يُعَلْن عنها َولم نعرف عنها شـيئاً بما يف ذلك املتشاورون 
أنفسـهم، َولـم تبرص النـور إالَّ ما تمخض مـن لقاءات 
رئيس وفدنا الوطني مع املبعوث األممي، َوهذا يثبت من 
يمتلك زمام املبادرة َولديه أوراق تفاوضية قوية استطاع 
من خاللها تحقيق إنجازات سياسية عىل أرض الواقع. 

باملناسـبة َوكما توقعت يف مقال سـابق بـأن أول من 
يشـكك َويهاجم أي اتّفاق هم املرتِزقة؛ ألَنَّهم سيفقدون 
مصالحهـم حال التوصـل إىل نقاط التقـاء، بل املضحك 
املبكـي أن الذيـن كانوا يتاجرون بقضيـة «حصار تعز» 
َويرفعون شـعار «تعـز تنزف» هم أول مـن هاجم البند 
ن فتح طريق  الرابـع من مبـادرة األمم املتحـدة َواملتضمِّ
تعز وَغريها من املحافظات لتيسري حركة تنقل املدنيني.. 

تخيلوا!

ُعثظئ أخرية
طرتدى التسظغ

ُهدنٌة ملدة شـهرين أعلنتها األمم املتحدة ابتدأت صباح 
الثانـي من أبريـل ُغرََّة رمضاَن املبارك سـبقتها رضباٌت 
عسـكرية عنيفة ألهداف اسرتاتيجية وحساسة يف اململكة 
السعوديّة وتهديدات الذعة أطلقها السيد القائد يف خطابه 

عشية االحتفال بسباعية الصمود الوطني. 
الُهدنـة ليسـت األوىل وربمـا لـن تكون األخـرية فهي 
تاليـٌة لُهدنتـي مايـو وديسـمرب 2015 َوأبريـل 2016 
َوديسـمرب2018 أَو مـا يسـمى اتّفاق سـتوكهولم التي 
كانت مربوطًة بالحديدة فقط؛ لذلك َفـإنَّ الشـك والحذر 
يرضبـان قلبهـا؛ نظراً لرباعـة طرف العـدوان يف الكذب 

وخـرق االتّفاقيات املربمة.. إال أن األخرية قد تختلُف ألسـباب أَو ألُخرى 
عن السابقات. 

أوالً: تجميـع السـعوديّة قبل الُهدنة لدواشـينها املرتِزقـة بالرياض 
تحت مسـمى مشـاورات الرياض يمهد ليشٍء وشـيك الحـدوث -قد ال 
يعجبهـم- يقي الرياض رشور دوشـنتهم، بمعنـى أّن الرياض افتدت 
نفسـها بصحن كبسة شـبه أخري؛ ألَنَّه من البداهة أن نتائَج املشاورات 
سـتكون ترجمًة فعلية ملا يتناسق مع أهواء الرياض.. ثم توّجـهت رساً 
إىل مسـقط للتفاوض مع وفد صنعاء املقيم هناك والُهدنة واقعياً جاءت 

من هذه املفاوضة. 
ثانياً: اسـتهداف اليمن ألرامكو النفطية بجدة السعوديّة بشكل قوي 
لم تسـتطع السـعوديّة تغطيتـه فجعلها يف موقف العجز أمام شـعبها 
والعالم وقلـب قوتها املتبجحة بهـا أمامهم ضعفاً يسـتحيُل إضماُره، 
ة األهداف  َوأَيْـضاً تأكيد السـيد القائد عىل استهداف السعوديّة وبَخاصَّ
الحساسـة وبلسـاٍن الذع واململكة تعي جيًِّدا كالمـه؛ ألَنَّ أفعاله تربهن 

أقواله والسنني السبع السالفة خري شاهٍد عىل ذلك. 

منذُ سـبع سـنوات ونحن نصيُح بأعىل صوتنا ونطالُب بفصل املِلف 
اإلنسـاني عن العسـكري أَو حتى عىل األقل تقديمه لكن ذلك لم يزدهم 
إال تعنتـاً وتشـديداً يف الحصار إال أن هـذه املرة جعلتهم 
يخففون حدتهم ويرتاجعون ولو بشكٍل خفيف من جهة 
فتـح مطار صنعـاء ومينـاء الحديدة ولو جزئيـاً -وهذا 
حقنـا وليس كرمـاً أَو فضالً منهم- ممـا يوحي برضوٍخ 
واستسـالم غري معَلٍن للرياض لصالح صنعاء، علماً أنها 
جاءت بعد سـاعات من انتهاء وقـت املبادرة التي أطلقها 

الرئيس املشاط من صنعاء. 
أيضـاً تزمـنُي الُهدنة بحلوِل رمضان الـذي يلُج ومعه 
هموم ومعاناة وأوجاع الشعب من آثار الحصار والعدوان 
ثم عنونتها باإلنسانية يؤّكـد أّن املقرتح أمريكي بامتيَاز؛ 
ِلمـا فيه مـن براعٍة يف التالعب السـيايس، وهذا يذكرنـي بمعنى إلحدى 
مقـوالت بـوش يف عام -2001التـي أوردها ديفيد كـني يف كتابه حرب 
بال نهاية- نحن بحاجة لخلِق يشٍء إنسـاني بمناسبة رمضان من إغاثة 
أَو غريهـا مما يُمكِّن األمريكيني من ربـط اإلغاثة بجمع املعلومات حول 
القاعـدة وطالبان، وإن رفضـت طالبان فهي تنتهك مبادئ اإلسـالم.. 
هـذا مـع العلم بـأّن طالبان ليسـت إال صناعة أمريكيـة وذريعة لغزو 
أفغانسـتان، ولكن اليمن ليست أفغانستان وأنصار الله ليسوا طالبان.. 

لذلك َفـإنَّ هذا يجعل الشك كثيفاً ويجب أخذ الحيطة أكثر. 
َل السـعوديّة َورّوضها عـىل تقبل الحلول،  ُعُمـوًما صميل السـيد َعقَّ
والُهدنة دليلُُه فإن تّمت كان بها وإن رجعت اململكة إىل طيشـها سيعود 

الصميل من جديد. 
الُهدنـة تميض وما زالت يف بدايتها والسـتون يومـاً ُحبىل باملفاجآت: 
إما املواصلة أَو النقض، ولكن اليشء األكيد أن استمرار حرب السعوديّة 
علينـا والقبول بالُهدنة معقوٌد بناصية املصلحة األمريكية، فيا ترى هل 
لجـوء اململكـة للُهدنة يوحي بأنهـا إراَدة أمريكيـة للتخفيف عما يثقل 

كاهلها َحـاليٍّا والتفرغ ملواجهة الدب الرويس يف أوكرانيا أم ال؟


