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السيد عبدامللك احلوثي يف احملاضرة الرمضانية الثالثة:

جوية غـــارات  منها  انتهاكًا   220 بنحو  تــتــواصــل  للهدنة  الــعــدوان  خــروقــات 



الرمسية  املــصــادر  اعــتــمــاد  اجلــمــيــع  وعــلــى  الــقــيــادة  مــصــداقــيــة  يف  التشكيك  حيـــاول  الــعــدو  اإلعــــالم:  الرمسية وزيـــر  املــصــادر  اعــتــمــاد  اجلــمــيــع  وعــلــى  الــقــيــادة  مــصــداقــيــة  يف  التشكيك  حيـــاول  الــعــدو  اإلعــــالم:  وزيـــر 
شركة النفط: سنكاشف اجلمهور بكل وضوح خبصوص أسعار املشتقات

تزامنًا مع االنتهاكات الفاضحة.. مرتزقة العدوان يهامجون اتفاق اهلدنة حبملة أكاذيب لتضليل الرأي العامتزامنًا مع االنتهاكات الفاضحة.. مرتزقة العدوان يهامجون اتفاق اهلدنة حبملة أكاذيب لتضليل الرأي العام



       
الــــــــــــــــصــــــــــــــــرب والـــــــــــــــــتـــــــــــــــــقـــــــــــــــــوى عـــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــالن يـــــــــــــقـــــــــــــيـــــــــــــان الـــــــــشـــــــــخـــــــــص الــــــــــــــــصــــــــــــــــرب والـــــــــــــــــتـــــــــــــــــقـــــــــــــــــوى عـــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــالن يـــــــــــــقـــــــــــــيـــــــــــــان الـــــــــشـــــــــخـــــــــص 
واآلخــــــــــــــــــرة الـــــــــدنـــــــــيـــــــــا  يف  واهلــــــــــــــــــــــــــوان  الـــــــــــــشـــــــــــــرور  مـــــــــــن  واآلخــــــــــــــــــرةواـــــــــتـــــــــمـــــــــع  الـــــــــدنـــــــــيـــــــــا  يف  واهلــــــــــــــــــــــــــوان  الـــــــــــــشـــــــــــــرور  مـــــــــــن  واـــــــــتـــــــــمـــــــــع 

هيئة الطريان تنفي استقبال أية رحلة رغم مرور أيام على االتفاق

طرضج الاساطض طع افلشام غضحش إتخائغات خسائر الصظابض المتّرطئطرضج الاساطض طع افلشام غضحش إتخائغات خسائر الصظابض المتّرطئ
44 آقف حعغث وطخاب طثظغ و آقف حعغث وطخاب طثظغ و13001300 طظحأة خثطغئ طثطرة بـ  طظحأة خثطغئ طثطرة بـ 25002500 إغارة إغارة

سظصعدغات أطرغضا.. الصاتض افبرزسظصعدغات أطرغضا.. الصاتض افبرز
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أّضـث أن الغمظ أول دولئ طظ تغث ضتاغا الصظابض السظصعدغئ:

دسعات تطالإ باغثن بافسغر طعصفه أو دشع البمظ 
إلى جاظإ تطفائه شغ الثطغب 

غارات لطغران افباتحغ والاةسسغ المسطح وصخش طثشسغ وخاروخغ سطى طعاصع المةاعثغظ:

خروصات صعى السثوان لطُعـثظئ اإلظساظغئ تاعاخض بأضبر طظ 220 اظاعاضًا بمحارضئ «الطريان»
 : طاابسات

يف اسـتمرار انتهاكاتهـا الفاضحة الرامية إىل نسـف جهود السـالم، 
ارتكبـت قـوى العـدوان ومرتِزقتُهـا 101 خـرق للُهـدنـة اإلنسـانية 

والعسكرية، خالل الـ 24 ساعة املاضية. 
وأوضحـت مصـادر أن الخروقـات العـدوان تمثلـت يف 27 تحليًقـا 
للطريان االستطالعي املسلح يف أجواء محافظات مأرب وحّجـة وصعدة 
ولحـج ومـا وراء الحـدود، و16 غارة لطـريان األباتيش واالسـتطالعي 
املسـلح عىل منازل املواطنني ومواقع الجيش واللجان الشعبيّة يف البلق 
الرشقـي بمحافظة مـأرب والفاخر بمحافظة الضالع وموقع شـامخ 

قعبان بمحافظة لحج. 
وأَشـاَرت املصادر إىل أن مرتِزقة العدوان اسـتحدثوا ثالثة تحصينات 
قتاليـة، يف األقـوز بمديرية مريـس بمحافظة الضالـع ومنطقة رشق 
الشـيخ ورشق تبة الرشقي يف جيزان، الفتًة إىل تسجيل عملية هجومية 
ملرتِزقة العدوان عىل مواقع الجيش واللجان الشعبية يف العكد بمحافظة 
مـأرب.  وذكـرت أنـه تم رصـد 23 عملية قصـف صاروخـي ومدفعي 
ملرتِزقة العدوان عىل مواقع الجيش واللجان الشـعبيّة، َحيُث اسـتهدف 
مرتِزقـة العدوان بصاروخ موجه أحد األطقـم التابعة للجيش واللجان 
الشـعبيّة يف الرشفـة بنجـران، فيمـا اسـتهدف قصف مدفعـي مواقع 
الجيـش واللجان يف البلق بمحافظة مـأرب ويف مزرعة الهمداني وغرب 

حرض بمحافظة حّجـة. 
وأّكــد املصدر تسـجيل 41 خرًقـا بإطالق نار كثيف عـىل ممتلكات 
املواطنني ومواقع الجيش واللجان الشعبيّة يف محافظات حّجـة ولحج 

والضالع وجبهات ما وراء الحدود. 
ويف الحديدة، سجلت غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسيق لرصد 

الخروقات، أكثر 119 انتهاكاً خالل الـ 24 ساعة املاضية. 
وأوضـح مصـدر يف غرفـة ضبـاط االرتبـاط أن من بـني الخروقات 
اسـتحداث تحصينـات قتاليـة، باإلضافـة إىل هجومـني شـنها طريان 
العدوان التجسـيس، مع التحليق املكثّـف عىل مناطق متفرقة، وإطالق 

مختلف األعرية النارية عىل عدد من املناطق املشـمولة باتّفاق السـويد. 

املآّجسئ الساطئ لطاأطغظات اقجاماسغئ تثّحـظ الغعم 
البقباء خرف طساحات إبرغض 2022م

 : خاص
بالتزامن مع حلول شهر رمضاَن املبارك، وحرصاً 
عىل أداء املسؤولية ورعاية املؤمن عليهم وأرسهم يف 
الظروف العصيبة التي تمـر بها البالد جراء العدوان 
والحصـار وتداعياتها التي فاقمت معاناة املواطنني، 
تدّشــن املؤّسسـُة العامـة للتأمينـات االجتماعيـة 
بحكومـة اإلنقاذ الوطنـي، عملية رصف معاشـات 
شـهر إبريـل 2022م، للمتقاعديـن واملتوفـني مـن 
العاملني يف القطـاع الخاص واملختلـط، وذلك ابتداًء 
من اليوم الثالثاء، يف أمانة العاصمة صنعاء ومختلف 

املحافظات. 
وأّكـدت املؤّسسـُة يف بياٍن لهـا أن عمليَة الرصف 
للمعاشات (معاشـات العجز والشيخوخة والوفاة) 
للعاملـني يف القطـاع الخاص، لشـهر أبريـل 2022، 
سـتبدأ اليـوم الثالثـاء، 5 أبريـل يف أمانـة العاصمة 
وباقـي املحافظات، وذلـك يف إطار اسـتمرار رصف 
املعاشـات ومختلف املنافع التأمينية بصورة شهرية 
منتظمـة دون أي انقطـاع، رغم الظـروف العصيبة 

التي تمر بها البالد جراء العدوان والحصار. 
ولفتت املؤّسسة العامة للتأمينات االجتماعية إىل 
أنها حريصة عىل رصف معاشات املؤمن عليهم بداية 
ُكـّل شـهر لضمان إعانتهم عىل مواجهة متطلباتهم 
املعيشـية، مؤّكــدًة يف الوقـت ذاتـه أن حرصها عىل 
رصف املعاشـات مـع دخول شـهر رمضـان املبارك 
لتوفـري الرعايـة الكريمة ألرس املتوفـني والعاجزين 

واملتقاعدين. 
ونّوهـت إىل حرصهـا الكبـري عـىل تقديـم ُكــّل 
التسـهيالت للمؤمن عليهم بمـا يفيض إىل تقاضيهم 
ملعاشـاتهم ومنافعهم التأمينيـة دون أي انقطاع أَو 

تأخري. 
يشار إىل أن املؤّسسة العامة للتأمينات االجتماعية 
معاشـات  منتظمـة  شـهرية  بصـورة  تـرصف 
الشـيخوخة والعجـز والوفـاة للعاملـني يف القطـاع 
الخـاص واملختلط، وكـذا التعويضـات واملنح املقرة 
يف القانـون، وذلك بداية ُكـّل شـهر، يف صورة تؤّكـد 
حـرص الدولة عىل توفـري الرعايـة االجتماعية لكل 
العاملـني، بـكل اإلْمَكانيات املتاحـة، فيما خصصت 
الرقم املجاني 8001001 السـتقبال االستفسـارات 
والشكاوى ملعالجة إشـكاليات املؤمن عليهم وباقي 

العاملني يف القطاع الخاص.

تجاطظًا طع تطعل «رطدان» وترخًا سطى تماغاعا لطمآطظ 
سطغعط وأجرعط شغ ظض السثوان والتخار:

تصرغر: ططالإ تصعصغئ وحسئّغئ يف أطرغضا لفاح ططش 
تتصغص يف جرائط الترب سطى الغمظ

 : طاابسات
عـون أمريكيـون ومنظمـاٌت حقوقيـة  طالـب مرشِّ
وشـعبيّة يف أمريكا، بفتح ِمَلفِّ تحقيٍق يف جرائم الحرب 
التـي ارتكبها تحالف العدوان الذي تقوده السـعوديّة يف 
اليمن، مؤّكـديـن أن إدارة الرئيس األمريكي جو بايدن، 
مسـؤولة عن عـدد من تلك الجرائم ومشـاركة بشـكل 

مبارش يف االنتهاكات. 
وقال كونور فينيجان، يف تقرير استقصائي: إن إدارة 
البيـت األبيض نقضـت عهودها للربملانيـني األمريكيني 
الذيـن طالبوا بإيقاف تصدير األسـلحة إىل دول العدوان 
بقيادة السعوديّة واإلمارات، وخالفت القانون األمريكي 

يف تغليب مصالحها عىل رأي الشعب. 
وأورد التقريـر أقوال والتزامات بايدن لدى ترشـحه، 
وصعوده للرئاسـة، والتي حملت تعهـداً بأن تكون أوىل 
تَحـّركات السياسـة الخارجية له يف سـبيل إنهاء حرب 
اليمن وآثارها التي تقول تقارير األمم املتحدة إنها أسوأ 

األزمات اإلنسانية يف العالم. 
َوأََضــاَف التقريـر أنه بعد أكثَر من عام من رئاسـة 
بايـدن، تصاعدت جرائـم الحرب السـعوديّة اإلماراتية، 
مع زيادة ارتفاع عدد الضحايا املدنيني، وتضاعف معدل 
البطالـة ونسـبة الجوع، يف ظل تقاعـس دويل عن وقف 
رضبات تحالـف العدوان الجوية التـي قتلت اآلالف من 
املدنيـني، ويف ظل تجاهل إدارة بايـدن للملف الترشيعي 
والتعديل الربملاني بشـأن صفقات السـالح والذي تقدم 
به مجموعة برملانيني منهم السـيناتور بريني سـاندرز، 
وثالثة مـن أعضاء مجلـس النواب التقدميـني، براميال 

جايابال وبيرت ديفازيو ورو خانا. 
وأَشـاَر إىل رصـده للعديِد مـن التَحـّركات الحقوقية 
والشـعبيّة املنّددة بسياساِت البيت األبيض تجاَه الحرب 
عـىل اليمـن، مؤّكــداً أن مطاِلـَب التحقيـق واملحاكمة 
الدوليـة يف جرائـم الحـرب عـىل اليمـن، تتزايـُد يف ظل 

اسـتمرار الجرائم واالنتهاكات التي ترتكبها السـعوديّة 
واإلمارات بإرشاف ودعم أمريكي مبارش. 

إىل ذلـك، نقلـت شـبكة ABC News عن مسـؤوٍل يف 
وزارة الخارجيـة األمريكيـة قوله: إن الواليـات املتحدة 
ال تريـد املبالغة يف تقدير نجاح الُهـدنـة، وحتى يف حال 
نجاحها َفـإنَّ امللف اإلنساني واالقتصادي يجب أّال يظل 

عالقاً. 
وكانـت تامونا سـابادزي، املديـرة الُقطريـة للجنة 
اإلنقـاذ الدوليـة، قالـت يف وقت سـابق، إنـه «ال يمكُن 
للعالـم أن ينىس اليمـن»، مؤّكــدة رضورَة أخذ دعوات 
الحقوقيـني واملرشعني األمريكيني والغربيني لفتح ملف 
محاسـبة املسـؤولني عن االنتهـاكات وجرائـم الحرب 
الجسـيمة التـي ارتكبها تحالـف العدوان السـعودّي يف 

اليمن، عىل محَمِل الَجد. 

طرضج الاساطض طع افلشام: أربسئ آقف طثظغ ضتاغا الصظابض السظصعدغئ وأضبر طظ 1300 طظحأة خثطغئ
 : خظساء

نّظمت اللجنُة الوطنيـة واملرَكز التنفيذي للتعامل مع 
األلغـام بصنعاء، أمس االثنـني، فعاليًة بمناسـبة اليوم 
العاملـي للتوعيـة بمخاطر األلغـام والقنابـل العنقودية 
تحت شعار (األلغام والقنابل العنقودية كارثة إنسانية). 
ويف الفعليـة، أّكـد مدير املركـز التنفيذي للتعامل مع 
األلغـام، العميد عيل صفـرة، أن اليمن يعترب الدولة األوىل 
من َحيُث تسجيل ضحايا القنابل العنقودية عىل مستوى 
العالم بحسـب تقرير األمني العام لألمم املتحدة وتقارير 

املنظمات اإلنسانية والدولية. 
ولفت، إىل أن اليمن كان يعاني من مشكلة األلغام من 
العـام 1961، َحيُث كانت األلغام تمثـل تحدياً اجتماعياً 

واقتصاديٍّا عىل ُكـّل املستويات. 
وقـال: «لقد مثل العـدوان عىل اليمن منـذ 26 مارس 
2015 نسـفاً لـكل جهـود اللجنـة الوطنيـة وجهازهـا 
التنفيذي واإلنجازات التي تحّققت خالل 20 عاماً مضت، 
َحيـُث انترشت القنابـل العنقوديـة يف ُكــّل املحافظات 
واملديريات بال استثناء جراء استخدامها بشكل مفرط». 

وأوضـح صفـرة، إىل أن مـا تـم انتزاُعه مـن الذخائر 
الفرعية الصغرية من املحافظات املتأثرة بلغ ثالثة ماليني 
و133 ألفـاً َو36 ذخـرية، فيمـا بلغ عـدُد الغـارات التي 

استخدمت فيها قنابل عنقودية 2500 غارة. 
ولفـت إىل أن املرَكَز التنفيذي للتعامل مع األلغام رصد 
ووثّق استخدام (15) نوعاً وطرازاً من القنابل العنقودية 

توزعت عىل تسعة أنواع أمريكية واثنني بريطانية وأربعة 
أنواع برازيليـة، فيما بلغ عدد القنابـل مجهولة الُهـِويَّة 
ثالثـة أنواع، فيما تم رفع إزالـة القنابل العنقودية يف 15 

محافظة ونحو 70 مديرية. 
وبـنّي أن الخسـائر البرشية يف صفـوف املدنيني جراء 
اسـتخدام العـدوان للقنابـل العنقودية بلغـت حتى 30 
مـارس 2022م ثالثـة آالف و921 مدنياً، قتل منهم 119 
طفالً و39 امرأة و879 رجالً، وأُصيب ألفان و884 مدنياً 

بينهم 257 طفالً و76 امرأة. 
وأَشـاَر إىل أن القنابل العنقودية خالل السنوات السبع 
مـن العدوان تسـببت بتدمـري وإتـالف 155 طريقاً و11 
شبكة ومحطة اتصال و16 محطة ومولد كهرباء وثالثة 
موانئ و37 حزاناً وشبكة مياه َو423 منزالً، كما دّمـرت 
وأتلفت سـبع مـدارس ومعاهـَد، و809 حقـول زراعية 
وثالثة مسـاجد وخمسة مطارات و23 قارب صيد وستة 

جسور و547 منطقة رعي. 
ويف الجانـب االقتصـادي، أوضـح العميـد صفـرة أن 
القنابـل العنقودية تسـببت بتدمري وإتـالف 12 مصنعاً 
وتسـعة أسواق تجارية، و87 وسـيلة نقل و180 مزرعة 

حيوانية، و15 مزرعة دجاج. 
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مع دخوِل الُهـدنة التي أعلنتها األمُم املتحدة 
يوَمهـا الثالـث، بَرَز مـؤٌرش سـلبيُّ إضايف من 
جانـب العدّو تمثََّل يف موجة شـائعات وأخبار 
مزيَّفـة تهدُف لتضليل الـرأي العام بخصوص 
الُهـدنـة، وتسـعى لتشـويه صنعـاء وتأليب 
الشـارع ضدها تحت عناويَن تكشف بوضوح 
أن تحالف العدوان يسعى من خاللها إىل رصف 
األنظار عن اعرتافه بمسـؤوليته املبارشة عن 

معاناة اليمنيني. 
حولهـا  تمحـورت  التـي  العناويـن  مـن 
الشـائعات عنوان «املرتبـات»، َحيُث تضمنت 
الحملـة املعادية أخباًرا مزيفة عن قرب رصف 
مرتبـات موظفـي الدولـة يف إطـار تفاهمات 
الُهـدنـة، بمـا يف ذلـك املرتبـات التـي أوقفها 
تحالف العدوان منذ سنوات، وهو أمر ال صحة 
لـه؛ ألَنَّ االتّفاق لم يتضمن أيَّ نص أَو إشـارة 

بخصوص ذلك. 
هـدُف هـذه الشـائعات كان واضًحـا، وهو 
خـداع الـرأي العـام ورفـع سـقف توقعاتـه 
وُخُصوصـاً تجاه صنعاء، لينقلـب عليها فيما 
بعـد تحت عنـوان «قطع املرتبـات»، وهو أمر 
عمل عليه تحالف العدوان إعالميٍّا منذ سنوات. 
العنـوان اآلخر كان انخفاض سـعر الوقود، 
َحيُث تزُعُم الشائعات املعادية أن رشكة النفط 
يف صنعاء سـتقوم بتخفيض سـعر البنزين إىل 
أقل مـن ٦ آالف ريال بُمَجـّرد وصول السـفن 
املحتجـزة، يف محاولة أُخرى السـتباق وصول 
السـفن بتوقعات عالية وغـري واقعية؛ بَهدِف 

تشويه رشكة النفط واتّهامها بالتالعب. 
ناطـُق رشكـة النفط، عصام املتـوكل، نفى 
صحة تلك الشـائعات جملة وتفصيـًال، وأّكـد 
أنه سـيتم حساب سـعر البيع وفًقا للتكاليف 
كمـا هي العادة، وسـيتم مكاشـفة الجمهور 

بكل وضوح. 
ارتبـاُط حملـة الشـائعات هـذه بتحالـف 
ا، فعىل الرغم مـن محاولة  العـدوان كان جليّـٍ
التغطيـة عـىل مصدرهـا مـن خـالل إنشـاء 
حسابات مزيَّفة بأسماء قيادات وطنية، إال أن 

املضامـني وطريقة النرش حملـت ُكـّل مالمح 
ومميزات اسـرتاتيجية التضليل اإلعالمي التي 
يعتمـد عليها العدّو منذ سـنوات، بمـا يف ذلك 

تزوير الحسابات. 
وحذر وزير اإلعـالم بحكومة اإلنقاذ، ضيف 
الله الشـامي، من أن «العدّو ومرتِزقته الخَونة 
يسَعون لبث الشائعات الخرتاق وعي اليمنيني، 
َحيُث يحاولون اسـتغالَل الُهـدنة لنرش أخبار 
عن رصف الرواتب تارة، وتارة يحّددون أسعار 
يف  للتشـكيك  الحسـابات  ويزيفـون  البـرتول 

مصداقية القيادة»
َوأََضـاَف الشامي: «من املهم الحذُر واالنتباه 
وعـدم تنـاول الشـائعات واعتمـاد املصـادر 

الرسمية فقط يف أي تناول إعالمي». 
ُح أن أبـواَق املرتِزقة الذين جمعهم  ويرجِّ
النظاُم السـعودّي يف ما يسمى «مشاورات 
الرياض» يقفون وراء بَثِّ هذه الشـائعات، 
بإيعـاز مـن مشـغليهم يف اململكـة، وهـو 
مـا كان متوقًعـا منـذ اإلعـالن عـن تلـك 
«املشـاورات»، َحيـُث كان مـن الواضح أن 
حرص السعوديّة عىل مللمة صفوف نشطاء 
املرتِزقـة وأبواقهـم يهـدُف لتوجيههـم يف 

حمـالت منظمـة وممنهجة ضـد صنعاء، 
وُخُصوصاً مع إعـالن الُهـدنة التي وافقت 
عليها الرياض «مضطرة» لحماية منشآتها 

النفطية. 
وقـد مثلـت الُهـدنـة اعرتاًفـا واضًحـا من 
قبل تحالف العـدوان بمسـؤوليته عن معاناة 
اليمنيـني مـن خالل التسـبب بأزمـات الوقود 
وإغـالق مطـار صنعـاء ومعابـر تعـز، وهو 
ما يبـدو بوضـوح أن تحالف العدوان يسـعى 
للتغطيـة عليـه من خـالل تأليب الـرأي العام 
ضد صنعاء واتّهامها بقطع املرتبات والتالعب 

بأسعار الوقود. 
ا عـىل الشـائعات حـول سـعر الوقود،  وردٍّ
طالـب ناطق رشكـة النفط، عصـام املتوكل، 
املشـتقات  أسـعار  يخّفضـوا  بـأن  املرتِزقـة 
النفطيـة يف مناطق سـيطرتهم التي ال تعاني 
من أي حصار وليسـت عليها أية قيود، قبل أن 

يحّددوا األسعاَر يف املناطق الحرة. 
وذّكـر املتوكل بأن سـعر صفيحـة البنزين 
وصـل إىل أكثر من ٢٢ ألف ريـال يف عدن، و٢٦ 
ألـف ريـال يف حرضمـوت، و٣٠ ألـف ريـال يف 

شبوة. 

وأَشـاَر املتـوكل إىل أنـه مـن األوىل مطالبـة 
سلطات املرتِزقة برصف املرتبات؛ ألَنَّ عائداتها 
مـن النفط الخام تصـل إىل ١٠٩ مليارات ريال 

شهريٍّا ويتم نهبُها بالكامل. 
إىل جانب ذلك، عمدت وسائل إعالم املرتِزقة 
إىل بث شـائعات أُخرى تزعم أن قواِت الجيش 
واللجان الشـعبيّة خرقـت الُهـدنة يف جبهات 
مـأرب وتعـز وشـنت هجمـاٍت عـىل مواقع 
املرتِزقـة، وذلـك يف إطـار محاولـة تشـويش 
الصـورة وتضليل الرأي العـام والتغطية عىل 

الخروقات امُلستمّرة من جانب العدّو. 
وتهـدُف مثـُل هـذه الشـائعات إىل شـحن 
األجـواء ومنح فرصة لتحالـف العدوان للتلكؤ 

واملماطلة يف تنفيذ التزاماته والتنصل عنها. 
ويرى مراقبون أن مرتِزقَة العدوان يحاولون 
إفشـاَل الُهـدنة من خالل بث الشـائعات فيما 
يتعلق بالجبهات؛ ألَنَّهم يرتبحون من استمرار 
القتـال، والُهـدنة تهّدد «تجـارة الحرب» التي 

يديرونها. 
وكان العديـُد مـن املرتِزقة قد عـّربوا خالل 
األيّام املاضية عن استياء كبري من االتّفاق عىل 

الُهـدنة. 

 : خاص
 

أفاد مديُر عام مطار صنعاء الدويل، االثنني، 
بأنه مـن املتوقع بدء تسـيري أوىل الرحالت من 
وإىل املطـار خـالل اليومني القادمـني تطبيًقا 
التّفـاق الُهـدنة التـي أعلنتها األمـم املتحدة، 
والتـي تقتـيض تخفيـف القيـود التعسـفية 
املفروضة من قبل تحالف العدوان عىل املطار. 
 وقـال مديُر عـام املطار، خالد الشـايف، يف 
حديـث للمسـرية: «نتوقـع بـدء أوىل الرحالت 
بـني مطـار صنعـاء والقاهرة خـالل اليومني 

القادمني». 
وتضمـن اتّفـاُق الُهـدنـة تسـيري رحلتـني 
تجاريتني أسـبوعيا من مطار صنعاء الدويل إىل 

األردن ومرص، والعكس. 
وقال الشـايف: إن «الرحلتني خالل األسبوع 

الواحـد ال تلبـي 10 % مـن حاجـة الشـعب 
اليمنـي، لكننـا نعتربهـا بدايـة لفتـح املطار 

بشكل كامل». 
صنعـاء  مطـار  العـدوان  تحالـف  وأغلـق 
الدويل لسـنوات بدون أي مـربّر أمام املواطنني 
واملـرىض، األمـر الـذي أَدَّى مفاقمـة األزمـة 

اإلنسانية بشكل كبري. 
وأدى إغـالق املطـار إىل تداعيـاٍت كارثيـة 
بالنسـبة للمرىض واملسافرين، ومن ضمنها 
إجباُرهم عىل السـفر عرب املطـارات الواقعة 
تحـت سـيطرة قـوى العـدوان ومرتِزقتـه، 
والقتـل  االختطـاف  لجرائـم  وتعريضهـم 
عصابـات  أيـدي  عـىل  القـرسي  واإلخفـاء 
املرتِزقة يف الطريق، إىل جانب املعاملة املهينة 
مـن قبـل جنـود ومرتِزقـة العـدوان يف تلك 

املطارات. 
وأّكــد مدير مطـار صنعاء الـدويل أن إدارة 

املطـار «ال تواجـُه أيَة صعوبات أَو مشـاكَل يف 
استقبال الرحالت املرتقبة».

مختلـف  لتقديـم  «مسـتعدون  وأضـاف: 
الخدمات املالحية للطائرات واملسافرين». 

وأسـقطت الُهـدنُة ُكـلَّ الذرائع «العسكرية 
واألمنيـة» الزائفـة التـي كان يروجها تحالف 
العدوان لتربير إغالق مطار صنعاء، َحيُث بات 
واضًحـا أن العدّو اسـتخدم الحصاَر كسـالح 
وورقة ابتزاز ملقايضة االحتياجات اإلنسـانية 

بمكاسَب عسكرية وسياسية. 
وكان الشايف أّكـد هذا األسبوع أن «رشكَة 
الخطـوط الجوية اليمنية هـي الناِقُل الوطني 
للمسـافرين مـن وإىل مطـار صنعـاء الـدويل 
بحسـب االتّفاق األخـري»، وأوضح أن الرحالِت 
ستكوُن مبارشًة من صنعاء إىل األردن ومرص، 
والعكس، كما أّكــد أن الجوازات الصادرة عن 

صنعاء مقبولٌة. 

تقارير

طرتجصئ السثوان غعاجمعن اّتفاق العثظئ بتمطئ 
حائسات لادطغض الرأي السام 

طثغر ططار خظساء الثولغ: ظاعصع بثء تسغري الرتقت خقل الغعطني الصادطني

وزغر اإلسقم: السثّو غتاول الاحــضغك شغ طخثاصغئ الصغادة وسطى الةمغع اساماد المخادر الرجــمغئ 
حــرضئ الظفــط: جظضاحــش الةمعــعر بــضض وضــعح بثخــعص أجــسار المحــاصات الظفطغــئ
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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- 
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تعتر أطظغ غري طسئعق بني أدوات 
وطرتجصئ السثوان يف حئعة

 : طاابسات
سـاد توتٌر أمني وعسـكري كبري مدينـَة عتق بمحافظة شـبوة املحتّلة، 
ـة التابعة لحزب  أمـس االثنـني، وذلك بني ما يسـمى قـوات األمـن الَخاصَّ

اإلصالح وبني ما يسمى قوات العمالقة التابعة لالحتالل اإلماراتي. 
ة مقاتليها،  وبحسب مصادر محلية، فقد حشدت ما تسمى األمن الَخاصَّ
أمس االثنني، إىل مدينة عتق عقب سـاعات من احتجاز جماعات مسـلحة 
تابعـة لالحتـالل اإلماراتـي، لقائدها اإلخوانـي املرتِزق عبدربـه لعكب، يف 

مديرية بيحان وإخضاع موكبه للتفتيش. 
وأضافـت املصادر أن ما يسـمى األمن الخاص التابـع لحزب اإلصالح يف 
شـبوة قام بحشد مقاتليه وميليشياته للبدء يف مهاجمة النقاط العسكرية 
التابعة للتشـكيالت التابعة لالحتالل اإلماراتي املسـماة «العمالقة» يف عتق 

رداً عىل استهداف املرتِزق «لعكب». 
وكانت وسـائل إعالم أّكـدت، أمس، أن نقطة عسـكرية تابعة ملا يسمى 
قوات العمالقة يف مفرق الدهويل بمديرية بيحان، احتجزت ما يسـمى قائد 

ة يف شبوة املرتِزق عبدربه لعكب، واألطقم املرافقة له.  قوات األمن الَخاصَّ
ويف منتصـف فربايـر املايض، تعـرض املرتِزق اإلصالحـي لعكب ملحاولة 
اغتيال بقذيفة هاون سـقطت بالقرب من منزله وسـط مدينة عتق، وذلك 
ضمـن الـرصاع القائم بـني ميليشـيا جماعة اإلخـوان وما يسـمى قوات 
العمالقة املوالية ألبو ظبي والتي قدمت من الساحل الغربي إىل شبوة أواخر 
ديسمرب املايض، عقب إقالة املحافظ السابق املرتِزق محمد صالح بن عديو، 
وتعيني خلفاً له املرتِزق عوض العولقي، املحسوب عىل االحتالل اإلماراتي. 

حغت طحاغت جصطرى غاعط تتالش 
السثوان بإذالئ الترب وتثطري السمطئ 

واقصاخاد

 : طاابسات
اتهم شـيُخ مشايخ سـقطرى، عيىس سـالم بن ياقوت، تحالف العدوان 

بإطالة الحرب عىل اليمن وتدمري العملة املحلية واالقتصاد الوطني. 
وقال ابن ياقوت يف ترصيح، أمس االثنني: إن الوقت حان ليدرك اليمنيون 
تآُمـَر النظاَمـني السـعودّي واإلماراتي الذي أطـال أمَد الحـرب ُوُصـوالً إىل 

انهيار العملة واالقتصاد. 
وأّكــد شـيخ مشـايخ سـقطرى أن تحالـف العـدوان اتجـه الحتـالل 
املحافظات الجنوبية وتسليمها ملليشيات ال تعرتف بـما يسمى «الرشعية» 
يف إشـارة ملا يسـمى املجلس االنتقايل وقوات الخائن طارق عفاش املواليان 

لالحتالل اإلماراتي. 

بةععد طةامسغئ.. «ططئت التمجة» الثريي غمث السعن بعجئئ 
رطداظغئ لـ 1500 أجرة شصرية وطتااجئ غعطغًا

 : خاص
للعام السـادس عـىل التـوايل، يواصل 
مطبخ الحمزة الخريي يف مديرية الصافية 
بأمانـة العاصمـة صنعاء، مـد يد العون 
لـآلالف مـن األرس الفقـرية واملحتاجـة 
يف عـدد مـن املناطق عىل امتـداد مختلف 
مديريات األمانـة، وذلك من خالل توزيع 
وجبات رمضانيـة متكاملة، انطالقاً من 
دافع الواجب يف مسـاندة األرس املحتاجة 
التـي تعانـي جـراء العـدوان والحصـار 
والحـرب االقتصادية، واسـتجابة لدعوة 

قائد الثورة لتعزيز التكافل االجتماعي. 
ويقوم مطبخ الحمزة الخريي بتوزيع 
1500 وجبـة عشـاء متكاملـة يوميٍّا يف 
عـىل 1500 أرسة محتاجـة وفقـرية، يف 
حي الصافية واألحياء واملجاورة، وبعض 
املناطـق األُخـرى يف مختلـف املديريـات 
األُخرى بأمانة العاصمة، بناًء عىل مسح 
ميدانـي مسـبق لفريـق العمـل املتطوع 
العامل يف املطبخ الخريي، يف حني يستفيد 

من املرشوع نحو 10 آالف فرد يوميٍّا. 
ويف السـياق أّكــد مسـؤول العالقات 
والشـؤون املالية واإلدارية هيثم حسـن 
ة لصحيفة  السياني، يف ترصيحات َخاصَّ
املسـرية، أن املطبخ يقوم بواجبه الخريي 
التكافـيل بجهود مجتمعية خـرية، داعياً 
رجـال املـال واألعمال وميسـوري الحال 
إىل املشـاركة الجماعيـة يف فعـل الخـري 
الفقراء واملحتاجـني ملواجهة  ومسـاندة 

متطلبات العيش، يف حني أن إدارة املطبخ 
الستقبال  الرقم (775222822)  وضعت 

املساهمات املجتمعية الخرية. 
توزيـع  عمليـة  أن  السـياني  وأوضـح 
أرسة   1500 عـىل  الرمضانيـة  الوجبـات 
يوميٍّا، تأتي بناًء عىل مسح ميداني مسبق 
واملحتاجة،  املسـتحقة  الحاالت  لتسـجيل 
مؤّكــداً حرص القائمـني عىل املطبخ عىل 
مـد يد العـون لـألرس املحتاجـة والفقرية 
واملعدمة، وبتنسـيق مع الجهـود الخريية 
األُخـرى واملوازية، بحيث تشـمل أكرب قدر 
ممكن من األرس.  وبنّي السـياني أن فريق 
العمـل يف مطبـخ الحمزة الخـريي يتكون 
مـن نحـو 30 متطوعـاً، ُمشـرياً إىل بعض 
الصعوبـات التـي يواجههـا املطبخ بفعل 
التعـاون  أن  مؤّكــداً  اإلْمَكانـات،  شـحة 

والتكافل املجتمعي كفيل بتعزيز املشاريع 
واملبـادرات الخريية الرامية إىل إعانة األرس 
الفقـرية واملعدمة واملحتاجـة يف مواجهة 
متطلبـات العيـش، ال سـيَّما مـع تعاظم 
املعاناة املعيشية يف صفوفهم جراء تصاعد 

العدوان والحصار والحرب االقتصادية. 
يشار إىل أن مطبخ الحمزة الخريي هو 
واحد من مئات املطابخ الخريية املنترشة 
يف العاصمة صنعاء ومختلف املحافظات، 
والتي تقوم بدورها يف حماية مئات اآلالف 
من األرس، وهو األمر الذي يسـتدعي من 
الجميع استشعار املسـؤولية واملشاركة 
الفاعلـة يف فعـل الخـري ودعـم عوامـل 
الصمود أمام مؤامرات العدوان والحصار 
التي تهدف إىل تطويع شعبنا اليمني عرب 

سياسة التجويع. 

صغادي طرتجق غضحش ارتئاط اإلطارات باظزغط الصاسثة يف الغمظ
 : طاابسات

اتهـم قيـاديٌّ مرتـِزق محسـوب عىل 
«مؤتمـر الخائن طارق عفـاش»، أمس 
االثنـني، دولـة االحتـالل اإلماراتي بدعم 
املحافظـات  يف  اإلجراميـة  التنظيمـات 
الجنوبيـة، الفتاً إىل أن جميـع املؤرشات 
والوقائـع عىل األرض تؤّكـد التخادم بني 
تنظيـم القاعدة يف اليمـن وبني أبو ظبي 

وذلك؛ بَهدِف تمزيق وتقسيم اليمن. 
وقال املرتـِزق عادل الشـجاع: إن ما 
حدث لعبة اإلمارات التي تتقنها يف خلق 
الفوىض التي تناسـب حجمها الصغري 
بلـد  إدارة  يف  االسـتمرار  عـىل  للقـدرة 
بحجم اليمن، مبينًا أن أبوظبي أنشـأت 
ما تسـمي النخبـة الحرضمية وفتحت 

لهـا أبـواب مدينة املـكال لتدخلهـا بدالً 
عـن التنظيم اإلجرامـي وزعمت حينها 
أنها قتلت ما يقرب من ٨٠٠ مقاتل من 
التكفرييـني، إال أن صحيفـة نيويـورك 
وقالـت:  االدِّعـاء  هـذا  كّذبـت  تايمـز 
إن اإلمـارات لـم تطلـق طلقـًة واحدًة 
وإن السـكان اسـتيقظوا مـن منامهم 
ليجـدوا القاعدة قد اختفـت من املدينة 
بغـري قتـال.  وأوضح املرتِزق الشـجاع 
يف منشـور عـىل صفحتـه الشـخصية 
بَفيسبوك، أمس، أن االحتالل اإلماراتي 
ونخبـاً  أمنيـة  أحزمـة  بإنشـاء  قـام 
ومجالس ومكاتب سياسـية، مارسـت 
القـرسي  واإلخفـاء  التعذيـب  عربهـا 
واالغتيـاالت، مما جعـل منظمة العفو 
الدوليـة تصـدر تقريراً اتهمـت فيه أبو 
ظبـي بارتكابهـا جرائم حـرب، لكنها 

رفضت ذلك التقريـر ونفت التهمة عن 
نفسـها، مبينًا أن اإلمارات تدعم تنظيم 
القاعـدة اإلجرامـي وعملـت عىل دمج 
الكثري مـن عنارص التنظيـم التكفريي 
واملجالـس  والنخـب  األحزمـة  داخـل 

واملكاتب السياسية التي تدعمها. 
وكشف عن احتواء االحتالل اإلماراتي 
للكثري مـن قيـادات التنظيـم اإلجرامي 
أمثال محسـن الـوايل، الذي عينتـه قائداً 
ملا يسـمى الحزام األمني يف أبني، وصالح 
السيد الذي وجهت له اتّهامات بأنه يعمل 
مـع التنظيم وأنـه يقـف وراء تفجريات 
عدن ولحج، ُمشرياً إىل أن جميع التقارير 
تشـري إىل تـورط أبـو ظبي يف مسـاعدة 
تنظيم القاعدة اإلجرامي باليمن والعمل 
معـه، وهذا يدل عىل أكذوبـة اإلمارات يف 

محاربة القاعدة.

وجائض إسقطغئ طعالغئ لطسثوان: املرتجق ابظ سجغج غاسرض 
لقساثاء سطى غث ضابط جسعدي

 : طاابسات
قالت وسائُل إعالمية موالية للعدوان، 
أمـس االثنـني: إن رئيـس أركان الفـاّر 
هادي تعرض لالعتداء من قبل ضابط يف 

القوات السعوديّة بمحافظة مأرب. 
وأّكـدت أن مشـاجرة حدثـت، أمس، 
بني ضابط سـعودّي وبني املرتِزق صغري 
بـن عزيـز رئيـس أركان الفـاّر هـادي، 

خـالل اجتمـاع يف فندق «جراند» وسـط 
مدينـة مـأرب، بعـد اعرتاض ابـن عزيز 
عـىل الُهـدنـة السـعوديّة مـع صنعاء.   
وأوضحت أن الضابط السعودّي «صفع» 
ابن عزيـز عىل وجهه، قبل أن يتم إخراج 
األخري مـن االجتماع، مبينـة أن الحادثة 
أثارت غضباً واسـعاً يف صفوف الفصائل 
املرتِزقـة املواليـة لالحتـالل اإلماراتـي، 
مشرية إىل أن الخائن طارق عفاش اتصل 

باملرتـِزق ابن عزيـز طالباً منـه التهدئة 
وعدم الدخول يف أية أزمة مع الرياض. 

ووفقـاً للمصادر، َفــإنَّ االعتداء عىل 
قيادات املرتِزقة من قبل مندوبي تحالف 
اعتياديـاً، َحيُث  العـدوان، أصبـح أمـراً 
سـجلت خـالل الفرتة املاضيـة، عرشات 
االعتداءات بحق قيادات مرتِزقة يف قوات 
الفاّر هادي وحزب اإلصالح وباقي أدوات 

االحتالل اإلماراتي. 

شغما أّضـث السغاظغ أن الاعزغع غأتغ بظاًء سطى طسح طغثاظغ دصغص داسغًا الثغرغظ لطمساعمئ: 
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 : طتمث ظاخر تاروش
تُعتـَربُ صفُة الكراهية والعدائية لإلنسـانية 
بشـكل عام وللمسـلمني عىل وجه الخصوص 
عقيـدًة غريزيًة لدى اليهـود منذ قديم الزمان، 
وعىل مـر العصور، َحيـُث تشـهد بكراهيتهم 
القـروُن الغابـرة وتؤّكــد عداَوتَهـم القـروُن 

الالحقة. 
ويذكر الله سبحانه وتعاىل يف القرآن الكريم 
الكثري من الصفات السيئة لليهود، َحيُث يقوُل 
عـز وجـل: (َلتَِجَدنَّ أََشـدَّ النَّاِس َعـَداَوًة لِّلَِّذيَن 
ُكوا)، كمـا أن الله  آَمنُـوا اْليَُهـوَد َوالَِّذيـَن أَْرشَ
سبحانَه وتعاىل يبني كيفية التعامل مع اليهود 
والحذر منهم وعدم مواالتهم، فهم يشـتهرون 
بالحقـد والكراهيـة ونقض العهود والحسـد 

والبغضاء، وال يودون الخري للناس. 
ويشـري الكاتـب محمـد إبراهيـم مـايض، 
يف كتابـه «رصاعنـا مـع اليهـود بـني املايض 
واملسـتقبل» إىل أن اليهـود ليـس لهـم صديق 
دائـم، بل املصلحـة واملنفعة الذاتيـة هي التي 
تخلق لهـم األصدقـاء، أَو تجلب لهـم العداوة 
والبغضاء، ولذلك فما من شعب جاوره اليهود 

إال ويحاول التخلص منهم. 
ويذكـر مـايض أنـه يف عـام 1290 م قىض 
اإلنجليـز عىل اليهـود جميعاً بالنفـي وتبعهم 
يف ذلك الفرنسـيون، ويف عامي 1348، 1349م 
انتـرش املوت األسـود يف أُوُروبـا، واتهم اليهود 
بأنهم سـّمموا اآلبار ومجاري املياه، فاشتدت 
حملة القتل والتنكيل بهم، بالرغم من محاولة 
البابا (كليمنس السـادس) الدفاع عنهم ولكن 

دون جدوى. 
ويف عـام 1779م، ألقـى الرئيـُس األمريكي 
األسـبق «بنيامـني فرانكلـني» أول خطـاب يف 
االجتمـاع التأسـييس للواليـات املتحـدة بعـد 
اسـتقاللها َوقال فيـه: «إن هـؤالِء اليهود هم 
أبالسـُة الجحيم، وخفافيُش الليل، ومّصاصو 
دمـاء الشـعوب، أيهـا السـادة: اطـردوا هذه 
الطغمـة الفاجرة من بالدنـا قبل فوات األوان، 
ــة وأجيالها القادمة، وإال  ضماناً ملصلحة األُمَّ
َفـإنَّكم سرتون بعد قرن واحد أنهم أخطر مما 
تفكـرون، وثقوا أنهم لـن يرحموا أحفادنا، بل 

سيجعلونهم عبيداً يف خدمتهم». 
فـإذا كان هذا حكم القـرآن يف اليهود، وتلك 
وجهـات نظر أقـرب النـاس إليهـم، فكم هو 
مؤلم ومؤسف أن تختل هذه النظرة عند بعض 
املنتسـبني لإلسـالم، متناسـني التاريخ البعيد 

والقريب لليهود. 
 

سقصئ اصخائغئ
ويقول الناشـط الفلسطيني الدكتور خرض 
عبـاس، يف مدّونته الشـهرية بعنـوان «اليهود 
وسـيكولوجيا التطبيع»: لقـد ربي اليهود عىل 
نزعـة التخصيص التي بدأت لديهم بتخصيص 
اإللـه لهم دون غريهـم..، َحيُث جاء يف سـفر 
الالديني (أكـون لهم إلهاً، وتكونون يل شـعباً، 
وأمـا بقية الشـعوب فمخلوقـات خرجت من 
بقوله: إن املتتبع  زرائب الحيوانات)، ُمضيفـاً 
للتاريـخ اليهـودي القديم منـه والحديث يرى 
بوضـوح أن العالقـة مـع اآلخر عـرب التاريخ 
عالقـة إقصائيـة، وليسـت عالقـة تطبيعية، 
َحيـُث يحمـل اليهـودي لآلخر صـورة نمطية 

مسـبقة قد بناها يف مخيلته عىل صورة ثعبان 
أَو شـيطان، فال وجود لآلخر غـري اليهودي إال 
مقتوالً، أَو مأسـوراً، أَو مخلوقاً فقط لخدمته 
ليس إال، وبالتايل يعترب اليهودي أنه ليس علينا 
يف األميني من سبيل، فهم مطايا ودواب نحّقق 

منهم مصالح الشعب اليهودي. 
الدراسـات  بعـض  إىل  املدونـة  وتشـري 
اإلرسائيليـة التي أثبتت الصور السـلبية، ففي 
دراسـة للعالم اإلرسائييل (كلمن بنيميني عىل 
طلبة املدارس الثانوية تبني أنهم يملون تصوراً 
سـلبياً لصفات العربي منها أنـه يسء، قبيح، 
أنانـي، سـلبي، صعـب، شـديد، ثقيـل، ضيق 

األفق، بطيء غري ناجح... إلخ). 
ويف دراسـة (جوهان هوفمـان عام1992) 
تبني أن أغلب اإلرسائيليني ليسـوا عىل استعداد 
ملصادقة عرب أَو مجادلتهم أَو العمل معهم). 

ويف دراسـة (سـموحا أبيد) تبني بـأن أغلَب 
اإلرسائيليـني ال يثقـون باملواطنـني العـرب يف 
دولة إرسائيل، بل يعتربونهم خطراً عىل الدولة 

ويؤيدون فرض قيود أمنية عليهم. 
أن  تبـني   ..1994 (لبنيمينـي  دراسـة  ويف 
أغلب اإلرسائيليني يفضلون بقاء املستوطنات 

اليهودية، ويؤيدون تهجري الفلسطينيني). 
وقد اعترب الكاتب اليهودي (موشـيه سـطا 
بيسـكي) أن العرب قـذرون ال يعرفون أصول 
النظافة والوقاية الصحية، وعادة االسـتحمام 
غـري مألوف لديهـم.. وقال (الحاخـام عبوديا 

يوسف) بأن العرب أفاٍع يجب إبادتهم. 
ويؤّكــد الكاتـب والناشـط الصحفي أنس 
القايض، أن حديث قائد املسرية القرآنية السيد 
حسـني بدر الديـن الحوثي –رحمـه الله- عن 
املخاطر اليهودية وعن االسـتعمار الجديد هو 
حديث واقعي تجسـد يف مؤتمـرات ومعاهدات 

يف  الصهيونـي  «بـازل»  كمؤتمـر  عدوانيـة، 
سويرسا ومؤتمر «سايك بيكو» َو»سان ريمو» 

َو»وعد بلفور» ومؤتمر «كامبل». 
ويـرى القـايض أن حديث الشـهيد القائد 
اسـتند عىل شـواهَد تاريخية ماثلة، ال يُمكن 
ملـن يدقـق فيهـا أن يكذبـه، وهـي أخطـار 
متسقة مع الخطاب القرآني حول الُعْدَوانية 
اليهودية، موضًحا أن محارضات قائد الثورة 
السـيد عبد امللك بدر الدين الحوثي، تكشـف 
عن شخصية فذة تستشـعر مهمة املقاومة 
بالوضـع  عـاٍل  اهتمـام  وذات  والنهـوض 
السـيايس العاملـي، ورصـد دقيـق ملجريات 

األحداث والتحوالت. 
ويزيـد القايض: «فمـن مشـاهدة األحداث 
حسـني  السـيد  الشـهيُد  اسـتنتج  وتحليلهـا 
االسـتعماري؛  املحـرُك  جوُهرهـا  الحوثـي، 
باعتبَارهـا سياسـًة عدوانيـًة واحـدًة، وقـام 
بتعميم هذه النتائـج عىل الواقع اليََمني املهّدد 

بخطر االستعمار األمريكي». 
ويضيف: وقد رّكز السـيد حسـني الحوثي، 
عـىل أن النظـر إىل األحـداث ككل ال يتجزأ من 
موقـع مـن يعي أنـه جـزٌء من واقـع الرصاع 
العاملي، ال مقيم خارج هذا الوجود االجتماعي 
االسـتعمار  طبيعـة  وأن  ـة  َخاصَّ التاريخـي، 
والخطـر اإلمربيـايل والصهيونـي هـو عاملي، 
مقدمـة  يف  اإلسـالمية  العربيـة  واملجتمعـات 

املستهدفني. 
ويعتمد اليهوُد عىل ترسـيخ الِعداء وتأصيله 
ضد العرب بشـكل خاص وغري العرب بشـكل 
عـام، َحيُث عملـوا؛ ِمن أجِل ذلـك عىل تحريف 
مصادرهـم الدينية، معتربين «غـري جوييم»، 
وهـو مصطلـُح يعني الذئاب، حسـب ما يفيد 

الناشط اإلعالمي عبد العزيز أبو طالب. 

ويشري أبو طالب إىل أن اليهود يرّسخون لدى 
أوالدهم بأنهم شـعُب الله املختـار وأن غريَهم 
يريـدون القضـاَء عليهـم ويكرهونهـم؛ لذلك 
يصنعـون ردَة فعل لدى أطفال اليهود ليشـبوا 
عـىل كراهية غريهـم، موضًحـا أن اليهود بعد 
احتالل فلسـطني ركـزوا عىل كراهيـة العرب؛ 
لكي يحّرضوا أجياَلهم عىل قتل العرب وارتكاب 

املجازر بحقهم دون شفقة. 
ويقـول أبـو طالب: يسـعى اليهود لكسـِب 
تعاُطـِف اآلخرين معهـم، َحيُث يقومون بنرش 
رواية ورسدية كاذبة مفاُدها أن اليهوَد كدولة 
ديمقراطيـة متطورة يعيشـون وسـَط ذئاب 
ومجتمعاٍت متخلفة وغري ديمقراطية يريدون 

إبادتهم والقضاء عليهم. 
ويضيف أبو طالب «لقد وظف اليهود اإلعالم 
والفن والسينما لتشـويه صورة العربي، ففي 
دراسة أجراها دكتور أمريكي من أصل لبناني 
َفـإنَّ اليهود ينقلون صورة سلبية عن العرب، 
فهم متخلفون وإرهابيون ومجرمون وبدو ال 

يستحقون العيش». 
 

أجالغإ حغطاظغئ يف تترغش 
املةامع 

الشـأن  يف  الباحـث  يؤّكــد  السـياق،  ويف 
اإلسـالمي، الدكتـور يوسـف الحـارضي، أن 
الشـهيد القائد -سـالُم الله عليه- يتحدث من 
واقع قرآني وواقـع ميداني معاش وأن جميع 
محارضاته تأتي من نظرة عىل األحداث ونظرة 

عىل القرآن. 
السياسـية  الجغرافيـَة  أن  إىل  ويشـري 
والنصـارى  اليهـود  أن  تؤّكــد  والتاريخيـة 
ومختلـف  املجـاالت  مختلـف  يف  يتَحّركـون 
األصعـدة، جاعلـني هدَفهم العدائـي األول هو 
الديـَن اإلسـالمي، موضًحـا أن اليهود سـَعوا 
منذ فجر اإلسـالم إىل تحريف اإلسـالم وإفساد 
املسـلمني رغـم معرفتهـم املعرفـة التامة أن 
الديـَن اإلسـالمي والقـرآن الكريم هـو النهُج 

القويم الصحيح. 
ويذكـر الحـاِرضي أن اليهـود والنصـارى 
يعلمـون علـَم اليقـني أنـه ال يمكـن هزيمـة 
املسلمني واالنتصار عليهم إال من خالل إفساد 
املجتمـع اإلسـالمي وتضليله، مسـتدالً بقوله 
ن  ْن أَْهِل اْلِكتَاِب َلْو يَُردُّونَُكم مِّ تعاىل: (َودَّ َكِثريٌ مِّ
ْن ِعنِد أَنُفِسـِهم)،  اًرا َحَسـًدا مِّ بَْعِد إِيَماِنُكْم ُكفَّ
ًدا أن أعظـَم  الفتـاً إىل أن اليهـود يدركـون جيـِّ
سـالح يمتلكه املسـلمون هو التمسُك بالقرآن 

الكريم والثقة بالله. 
ويتطـرق إىل أن اليهـود يحملـون نفسـية 
عدائيـة مطلقـة نحـو املسـلمني، َحيـُث أنهم 
يعملون بمختلف الطرائق والوسائل التي تؤدي 
إىل اخـرتاق املسـلمني وحرفهم عن مسـارهم 

الصحيح. 
يحرصـون  اليهـود  الحـارضي:  ويقـول 
ــة اإلسـالمية يف حالة ُسـبات  عىل جعـل األُمَّ
عميـق بعيدين عن دينهم اإلسـالمي وواقعهم 
الحقيقي الـذي ينبغي أن يكونوا عليه، فيعمل 
اليهـود والنصـارى عـىل إغـراق املسـلمني يف 
ثقافات مغلوطـة وأُطروحات كاذبة وذلك من 
خـالل عمالئهم الذين تم غرسـهم يف أوسـاط 
ـابيـة وغريهـا من  املسـلمني كالحركـة الوهَّ
ذُ أجندًة  الحركات الدينية والسياسـية التي تُنَفِّ

صهيونيًة بامتيَاز. 

تحثغص صرآظغ لعاصع الغععد.. 
ظفسغئ سثائغئ طططصئ ظتع املسطمني

بسث اتاقل شطسطغظ ترض الغععد سطى صاض السرب وارتضاب المةازر بتصعط دون حفصئ
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محاضرات السيد 

يَْطان الرَِّجيِْم أُُعْوذُ ِباللِه ِمْن الشَّ
ِبْسِم اللِه الرَّْحَمِن الرَِّحيِْم

الَحْمـُد للـه َربِّ العاملـني، وأَشـَهـُد أْن َال إلَه 
َدنا  إالَّ اللُه امَلـِلُك الَحـقُّ امُلِبنْي، وأشـَهُد أن َسـيـِّ

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

إنََّك َحِميٌْد َمِجيٌْد.
وارَض اللَُّهـم بِرَضـاَك عن أَْصَحاِبـِه األَْخيَاِر 
الِحـني  الصَّ ِعبَـاِدك  َسـاِئِر  وَعـْن  امُلنْتََجبـني، 

َوامُلَجاِهِديَْن. 
أَيَُّها اإلِْخَوُة واألخواُت: 

َالُم َعَليُْكْم َوَرْحَمُة اللِه َوبََرَكاتُُه. السَّ
ْل منا، إنَّك أنَت السـميُع  اللهـم اْهِدنا، وتقبـَّ

العليم، وتُْب علينا، إنك أنَت التوَّاُب الرحيم. 
يف ِسـياِق الَحديـِث عن التقوى وعـن امُلتَِّقني 
فيمـا قدَّمـه القـرآُن الكريـُم مـن عالماتهـم، 
وصفاتهـم، ونماذَج من أعمالهـم، وكذلك فيما 
عرضـه مما وعد بـه اللـُه «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل» 
عبـاَده املتقـني، وردت آياٌت مباركٌة يف سـورة 
ـهات  آل عمـران، وفيهـا يتم الفـرُز بـني التوجُّ
واالهتمامات لدى املتقني، وما يصلون من خالل 
ذلك إليه من الفوز العظيم، والنتائج املهمة، وما 
عليه غريُهم من االهتمامات والتوّجـهات، التي 

نتائُجها محدودٌة، ويعقبُها الُخرسان. 
يقوُل اللُه «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل»: {ُزيَِّن ِللنَّاِس 
ـَهَواِت ِمَن النَِّسـاِء َواْلبَِنـنَي َواْلَقنَاِطرِي  ُحبُّ الشَّ
ِة َواْلَخيِْل اْلُمَسوََّمِة  اْلُمَقنَْطَرِة ِمَن الذََّهِب َواْلِفضَّ
نْيَا َواللَُّه  َواْألَنَْعـاِم َواْلَحْرِث ذَِلَك َمتَاُع اْلَحيَـاِة الدُّ
ِعنَْدُه ُحْسـُن اْلَمـآِب (14) ُقـْل أَُؤنَبِّئُُكـْم ِبَخرْيٍ 
ِمـْن ذَِلُكْم ِللَِّذيـَن اتََّقْوا ِعنَْد َربِِّهـْم َجنَّاٌت تَْجِري 
َرٌة  ِمْن تَْحِتَها اْألَنَْهـاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوأَْزَواٌج ُمَطهَّ
َوِرْضـَواٌن ِمَن اللَّـِه َواللَّـُه بَِصريٌ ِباْلِعبَـاِد (15) 
الَِّذيـَن يَُقولُوَن َربَّنَـا إِنَّنَا آَمنَّا َفاْغِفـْر َلنَا ذُنُوبَنَا 
اِدِقنَي  اِبِريـَن َوالصَّ اِر (16) الصَّ َوِقنَـا َعذَاَب النـَّ
َواْلَقاِنِتنَي َواْلُمنِْفِقنَي َواْلُمْستَْغِفِريَن ِباْألَْسَحاِر}

[آل عمران: 17-14]. 
بدءاً بقولِه «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل»: {ُزيَِّن ِللنَّاِس 
ـَهَواِت ِمَن النَِّسـاِء َواْلبَِنـنَي َواْلَقنَاِطرِي  ُحبُّ الشَّ
ِة َواْلَخيِْل اْلُمَسوََّمِة  اْلُمَقنَْطَرِة ِمَن الذََّهِب َواْلِفضَّ
َواْألَنَْعاِم َواْلَحْرِث}، الشـهواُت: هـي غرائُز لدى 
اإلنسـان، تدفُعـه غريزياً ونفسـياً إىل متعلَّقات 
ومتطلبات هذه الحياة يف جانبها املادي، سـواًء 
عىل مسـتوى الحياة الزوجية، والحياة األرسية، 
أَو متطلبـات هـذه الحيـاة، ممـا يحتـاُج إليـه 
النـاس، من املال الذي يعتمـدون عليه كنفقاٍت 
يف حياتهـم، من الحـرث والثـروة الزراعية وما 
ينتـُج عنهـا، الثـروة الحيوانية ومـا ينتفعون 
فيها مـن املنافـع املتنوعة واملتعـددة مما أنعم 
الله به عليهم، هي شـهوات غريزية، واإلنسان 
يندفع إليها غريزياً، ولكن املشـكلة عندما تأتي 
حالة التزيني للشـد إىل تلك الشهوات واملتطلبات 
والرغبات بشـكٍل كبري، حتى يتوّجـه إليها ُكـّل 
االهتمـام، ُكــّل الرتكيـز مـن جانب اإلنسـان، 
وهذا ما يحصُل للكثري من الناس، تتوّجـُه ُكـلُّ 
اهتماماتهـم، وتُسـتَغَرُق ُكــلُّ جهودهم، وكل 
تفكريهـم، ُكــّل تركيزهم يف هـذه الحياة نحو 
هذه الشـهوات، وهذه الرغبـات، فيْؤثرون هذه 
الرغبـات والشـهوات، يُْؤثرونها عـىل آخرتهم، 
إىل درجـة أنه مـن املمكـن أن ينحرفوا عن خط 
التقوى، أن يخدموا الباطل، أن يقعوا يف الحرام، 
أن ينتهكوا حـدوَد الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، أن 
يرتكبـوا املعـاَيص بـكل أشـكالها وأنواعها، أن 
لـوا اآلثاَم واألوزار؛ بغيـَة تحقيق أهدافهم  يتحمَّ
ورغباتهـم ومتطلباتهـم املادية، فهـذا يحصُل 
للكثري من الناس، مع أنَّ الكثريَ ال يصلون أصالً 
إىل مبتغاهم من ذلك، وَمن يصلون إىل مستويات 
معينـة، فيصبحون مثـالً أثريـاًء ومتمّكنني، ال 
تنتهـي أطماُعهم، وال يصلون إىل َحــدِّ القناعة 
أصـالً، فهم يبتغـون املزيَد واملزيـد، وال يصلون 
إىل درجة أن يشـعروا بالتمتـِع الكايف بكل ما قد 
حصلوا عليه، وتمّكنوا منه، بل ال تزاُل تدفُع بهم 
األطماُع والرغباُت والشهواُت نحو املزيد واملزيد، 
ومـا أكثَر الذيـن يدفُعهم ذلك إىل ارتـكاِب اآلثام 
واملعـايص، وإىل اسـتخدام الوسـائل املحرمـة، 
وإىل تجـاوز رشع الله وتعاليمـه وتوجيهه، وال 
يصلـون يف نهايـة املطـاف إىل نتيجـة؛ ألَنَّ ُكـّل 
هذه النعـم، وكل هذه املتع، هـي منافُع مؤقتٌة 
يف هـذه الحيـاة، ويجُب أن يسـتوعَب اإلنسـاُن 
هذه الحقيقة؛ ألَنَّها منافُع مؤقتة، كما قال الله 
نْيَا}،  «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل»: {ذَِلَك َمتَـاُع اْلَحيَاِة الدُّ
فهـي منافـُع يعيـُش عليهـا اإلنسـان ملرحلـٍة 

 . ، بمستًوى ُمَعنيَّ ٍ مؤقتة، وِبَقَدٍر ُمَعنيَّ
ولذلـك هنـاك فـرٌق بـني مـن يتجـه إليهـا 
ويجعـل منها ُكــلَّ مأربه يف هذه الحيـاة، ُكـلَّ 

مطلبـه، ُكـلَّ رغباتـه، ُكـلَّ اهتمامـه، يتوّجـه 
كليٍّا نحوها بـكل اهتماماته وتركيزه، فيجعلها 
هي األََسـاَس، األََسـاس يف اهتماماته، األََساس 
يف أعمالـه، األََسـاس حتى يف مواقفه، األََسـاس 
حتـى يف والءاتـه، يبني عـىل هذا األََسـاس ُكـّل 
اهتماماتـه وتوّجـهاتـه يف هـذه الحيـاة، وبني 
نظرة املتقني، الذين ينظـرون النظرة الواقعية، 
النظرة الصحيحة، عىل هـدًى من ربهم، فريون 
فيها منافع مؤقتة، ال ينبغي أن يتجه اإلنسـان 
إليهـا هـي ليجعـل منهـا غايـة، ليجعـل منها 
نهاية السـؤول، وغاية املأمـول، فيتوّجـه بكل 
اهتماماتـه نحوهـا، هي منافع لحيـاٍة مؤقتة، 
ومنافـع يف أصلهـا مؤقتـة، وَكثرياً ما يشـوبها 

الكثري من املنغصات. 
وإذا اتجـه اإلنسـاُن ليجعَل منها وسـيلًة ال 
غايـًة، وتعامـل معهـا بشـكٍل صحيـح؛ َفـإنَّه 
سيسـتفيد ويكسـب بدالً من أن يتحمَل األوزاَر 
واآلثـام، يسـتفيد من ذلـك األجـر واملثوبة عند 
الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، واإلنسـان يسـتطيع 
أن يجعـل مثالً من حياته الزوجيـة حياًة راقيًة 
سـاميًة يف إطـار التقـوى، يجعـل مـن حياتـه 
األرسيـة حياة راقيًة سـاميًة يف إطـار التقوى، 
يجعـل من اهتماماته املعيشـية يف هـذه الحياة 
اهتمامـاٍت موزونًة بمعيار التقوى، ومضبوطًة 
بمعيـار التقـوى، فيكـون ُكــّل سـعيه يف ذلك 
بالضوابط الرشعية، وبأهداف عظيمة،  موزوناً 
أهداف سـامية، مثلما يأتي عـن حال املتقني يف 
مواصفاتهـم، كيف يتعاملـون تجاه ما منحهم 

الله إياه، وما مكنهم فيه، 
كيل،  بشـكٍل  يتجهـون  فهـم  غريُهـم  ـا  أمَّ
الحيـاة  هـذه  متـع  نحـو  كامـٍل  وباهتمـاٍم 
ومتطلباتهـا املعيشـية واملادية، ويتحـول ُكـّل 
اهتمامهـم إىل اهتمام مادي، فيتحول األََسـاس 
عندهم يف اهتماماتهم، يف مواقفهم، يف أعمالهم، 
يف والءاتهـم، يف عداواتهم، نحـو الجانب املادي، 
هو األََسـاس عندهم، يحبـون عليه، ويبغضون 
عليـه، يتجهـون فيـه بـكل االهتمامـات، هـو 
املحسـوب لديهم من وراء ُكــّل عمل، من وراء 
ُكـّل سـعي، مـن وراء ُكـّل موقف، حسـاباتهم 

كلها حسابات مادية. 
مـع أنَّ الكثـري -كمـا قلنـا- ال يصلـون إىل 

مبتغاهـم من ذلك، فالبعض قد ال يمتلُك يف هذه 
الدنيا وال حتـى ِجراماً واحداً مـن الذهب، دعك 
عن القناطري املقنطرة من الذهب والفضة، التي 
يمكن أن تمثـَل ثروًة هائلـًة، القنطار يقال -يف 
بعض التقديرات- إنـه ما يعادل ميلء جلد ثور، 
ا، والقناطري املجمعة،  يعني: كميـة كبرية ِجــدٍّ
قنطار عـىل قنطار عـىل قنطار، يعنـي: أعداداً 
كبـرية مـن القناطري املجمعـة من الذهـب، أَو 
عـة من الفضة، فالقليل مـن الناس الذين  املجمَّ
قـد يصلـون إىل امتـالك ثـروات هائلـة ماديـة 
وماليـة، وأكثـر النـاس وأغلبهـم حتـى ممـن 
روا ُكـّل اهتمامهم النفيس والذهني، وكل  سـخَّ
جهدهـم العمـيل، نحو الحصول عـىل متع هذه 
الحياة وثرواتها، هم يعيشون حالًة من البؤس، 
والعناء، والشقاء، وكما قلنا: قد ال يمتلُك الكثريُ 
من الناس وال مقداَر جرام واحد من الذهب، وال 

من الفضة. 
ولذلـك مـن الخطـأ، ومـن الُخـرسان، ومن 
الحماقـة، أن يتجـَه ُكــلُّ اهتمام اإلنسـان إىل 
الجانب املادي، فيجعُل منه األََسـاَس يف أعماله، 
يف مواقفه، يف مسـرية حياته يف هذه الحياة؛ ألَنَّ 
اإلنسـاَن ال يحتاُج إىل ذلك أصالً، ال يحتاج إىل أن 
يجعَل من ذلك ُكـلَّ اهتمامه، أن يسـتغرَق ُكـلَّ 
َل  الجهد، وكل االهتمام، وكل الرتكيز، بل أن يحوِّ
حتـى واقَعه النفـيس إىل راغٍب ُكــلَّ الرغبة إىل 
نحـٍو غري طبيعي، إىل نحٍو مفـرط، هذا يحصل 
للبعـض، ُحبُّه للمال، حبه مُلتَِع الحياة يتحوُل إىل 
ا من الحب الشـديد، والطمع  حالة رهيبـة ِجـدٍّ
ا، يفعـُل ِمن أجِله أيَّ  املفـرط، طمع رهيب ِجـدٍّ
يشء، يرتكُب ِمن أجِله أية معصية، وهذا يحصل 

للبعض إىل َحــدٍّ رهيب. 
الحظنا مثالً خالل هذه املدة مع العدوان عىل 
بلدنـا، كيـف كان البعُض مقابـَل الحصول عىل 
يشٍء من املـال، قد يرفُع إحداثيات يتسـبَُّب بها 
يف استشـهاد عدد كبري من األبرياء من األطفال 
ا،  والنسـاء، فينتج عـن ذلك جرائم رهيبـة ِجـدٍّ
ا، جرائـم فظيعة للغاية،  وجرائم وحشـية ِجـدٍّ
وكل ذلك؛ ِمن أجِل أن يحصل عىل قليٍل من املال، 
البعض يخون دينه، يخون أمته، يخون شـعبه، 
يقف يف صف الباطل، يسهم يف ارتكاب الجرائم، 
يسـهم يف أن يلحـَق بشـعبه الكثري مـن الظلم، 

بأمتـه الكثري من الظلـم، مقابل أن يحصل عىل 
مكاسب مادية، أن يصل إىل تلك الرغبات. 

أغلـب  منشـأُ  الحـال-  واقـع  -يف  ولربمـا 
الجرائـم، أغلب املفاسـد، يعـوُد إىل تلـك الرغبة 
املاديـة الرهيبة، إىل ذلـك التوّجـه املادي الكبري، 
الذي ينىس اإلنسـان معه ُكـّل يشء: ينىس الدار 
اآلخرة، ينىس الله، ينىس الحساب، ينىس الجزاء. 
ــه املـادي، والطمـع املادي،  يف إطـار التوجُّ
والرغبـات املاديـة، البعض يظلم حتـى قريبه، 
رشيكـة يف اإلرث مثـالً، يظلم أخته، فيسـتحوذ 
عـىل حصتهـا مـن اإلرث، يظلـم ابنتـه، فيأخذ 
مهرهـا، ويأكلـه سـحتاً حرامـاً، يظلـم أخـاه 
القريـب، أَو الصغري؛ ألَنَّه اسـتطاع أن يخادَعه 
ويغالَطه فيأخذ من حصته من اإلرث، أَو يخفي 
عنـه وثائَق، فيصادر عليه بعضاً من املمتلكات؛ 

لتلبية أطماعه وأهوائه ورغباته. 
ثم عـىل املسـتوى الكبـري: مسـتوى الدول، 
مسـتوى أنظمة، مسـتوى كيانـات، تدفع بها 
أطماُعهـا وأهواؤهـا ورغباتهـا املاديـة إىل أن 
ترتكـب بحـق الشـعوب األُخـرى، بحـق األمم 
األُخـرى، الظلم، والجرائـم، وأفظع االنتهاكات، 
نتيجًة لتلك األطماع الرهيبة، واألهواء الكبـرية. 

بينما نجد كيف أنَّ الرتبية اإليَمـانية، الرتبية 
عىل التقـوى -ونحن يف شـهر التقـوى- تجعل 
اإلنسـاَن يتعامُل بتـوازن، وواقعية، ويحسـُب 
حسـاباٍت أكربَ، حسابات أعظم، حسابات أهم؛ 
ألَنَّ الذيـن يتجهـون إىل هـذه الرغبـات املادية، 
وتتحول ُكـّل اهتماماتهم، وكل جهودهم، وكل 
مسـاعيهم نحَو الجانب املادي، هـم يتعاملون 
وكأن هذه املاديات وهذه الحياة هي ُكـّل يشٍء، 
وال يشَء بعدها، فرييـدون أن يغتنموا الفرصة، 
وأن يغتنمـوا هـذه الحياَة وهـذه املتع إىل أقىص 

 . َحــدٍّ
واللُه «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل» قـال: {َواللَُّه ِعنَْدُه 
ُحْسـُن اْلَمآِب}، بعد أن بنيَّ لنا أنَّ هذه املنافع يف 
هذه الحياة هي محـدودة، هي مؤقتة، والحياة 
بكلها مؤقتة، وستنتهي، واإلنسان مهما حصل 
عليه من اإلْمَكانيـات املادية، هي لفرتة مؤقتة، 
وسيفارقها، فهناك عند الله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل» 
{ُحْسـُن اْلَمآِب}: حسـن املرجع، الـذي يتحّقق 
فيه لإلنسان من النعيم، والحياة الطيِّبة، واملتع 

السـامية والحقيقيـة والعظيمـة والراقية، ما 
يتميـز عـن ُكــّل متع هـذه الحياة، وعـن ُكـّل 
مادياتها، يتميز ما عند الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل» 
بأنه أرقى، وأعظم، وأسـمى، وبأنه أكرب وأكثر، 
وبأنـه يـدوم ويبقـى وال يفنى، وهـذا يفرتض 
بـه أن يكون دافعـاً َكبرياً لرغبة اإلنسـان؛ ألَنَّها 
يف األََسـاس مشـتهيات، لكن يأتي الشـد إليها، 
ويأتـي اإلغـراء بها يف الدنيا، اإلغراء بها والشـد 
إليهـا يف عمليـة التزيـني التي تدفـع البعض إىل 
أن يْؤِثَرهـا حتى عىل اآلخـرة، وكذلك تتحول إىل 
عائٍق لدى البعض اآلخر، عائق عن أن يستجيب 
للحق، عن أن يسـتجيب لله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، 
عـن أن يتَحـّرك يف طريـق الحـق، عـن أن يقف 
موقـف الحق، الكثـري من الناس أكـرب عائٍق له 
عن أن يقف موقف الحق، هو: حساباته املادية، 
ومصالحـه املاديـة، ومخاوفـه عـىل اإلْمَكانات 

املادية... وما شابه. 
{َواللَّـُه ِعنْـَدُه ُحْسـُن اْلَمآِب}، نحـن عندما 
نسـتجيب لله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل»؛ لن نخرس، 
ليـس معنى ذلك أنه سـيحرمك مـن الخري، مما 
تشـتهيه أنـت بغريزتـك اإلنسـانية، يف الدنيـا 
ا  يمنحك مـن رزقه، من فضله، مـن رعايته، أمَّ
يف اآلخـرة فمـا هو أعظـم، وهو الـذي يجب أن 
تتطلـع إليه أكثر، فما يف الدنيا ترى فيه وسـيلًة 
وليـس غاية، وسـيلًة تبتغـي به الـدار اآلخرة، 
اَر اآلخرة}[القصص:  {َوابْتَـِغ ِفيَما آتَاَك اللَُّه الـدَّ
من اآلية77]، وتعمل فيه يف إطار التقوى، ليس 
هو الهدف، الهدف هي الدار اآلخرة، هو وسيلة 

لهذه الدنيا. 
{َواللَُّه ِعنَْدُه ُحْسُن اْلَمآِب}، ولذلك يزيِّن الله 
، وعظيـٌم، وكبريٌ؛ ألَنَّ  لنـا ما هو خريٌ حقيقـيٌّ
اإلنسـان يحب الخري لنفسـه، فحتى بحسـاب 
غرائزنـا املاديـة، رغباتنـا املاديـة، شـهواتنا، 
فاللـُه يعِرُض علينا ما هو أعظم، وما هو أبقى 
وأَْدَوُم، وما هو أرقى وأسمى، ولهذا يقول: {ُقْل 
أَُؤنَبِّئُُكـْم ِبَخرْيٍ ِمْن ذَِلُكْم}، العادة عند اإلنسـان 
إذَا كان يحب شـيئاً، وُعـِرَض عليه ما هو خريٌ 
منـه، يعنـي: أشـياء مادية، لكن هناك أشـياء 
ماديـة أعظم منها، أفضل منها، أسـمى منها، 
{ُقْل أَُؤنَبِّئُُكـْم ِبَخرْيٍ ِمْن ذَِلُكْم}، اليشء الطبيعي 
أنَّ اإلنسـان يتفاعل، ما دام ُعِرَض عليه ما هو 
أعظم مما هو منشٌد إليه أصالً، مما يرغب فيه 
أصالً، مما يشـتهيه أصالً، {ُقـْل أَُؤنَبِّئُُكْم ِبَخرْيٍ 
ِمْن ذَِلُكْم ِللَِّذيَن اتََّقْوا ِعنَْد َربِِّهْم}، {ِللَِّذيَن اتََّقْوا}، 
يعنـي: الخري الذي يعرضه الله علينا، وهو خريٌ 
مـن القناطري املقنطـرة من الذهـب والفضة، 
خـريٌ مما يف هذه الدنيا مـن ُكـّل الثروات املادية 
الهائلـة، التي ال يصـل إليها أكثـر الناس أصالً، 
أكثر النـاس يبتعد عن تقـوى الله «ُسـبَْحانَـُه 
َوتََعاَىل»، وتضيع جهـوده يف هذه الحياة وهو ال 
يزال تحت خـط الفقر طول مسـرية حياته، أَو 
يف مسـتوى محدود مـن اإلْمَكانيات الرضورية، 
أَو نحـواً منها، ويخرس مع ذلـك آخرته، وهو ال 
يحتـاج إىل أن يخـرس آخرتـه؛ ألَنَّه -كمـا قلنا- 
يمكن لإلنسـان أن تكون اهتماماته املعيشـية 
مهمـا بلغت يف إطـار التقوى، مهمـا مكَّنه الله 
فيـه، مهمـا أنعم بـه عليه، ال يخـرج عن إطار 

التقوى، تبقى وسيلة، وال تتحول إىل غاية. 
{ِللَِّذيـَن اتََّقـْوا ِعنَْد َربِِّهْم}، فهـذا الخري الذي 
يعرضه الله علينا ثمنـه التقوى، ثمنه التقوى، 
وسـيلة الوصـول إليـه هـي التقـوى، الطريق 

للحصول عليه هو بالتقوى. 
اٌت تَْجِري ِمْن  {ِللَِّذيـَن اتََّقـْوا ِعنْـَد َربِِّهْم َجنـَّ
تَْحِتَها اْألَنَْهاُر َخاِلِديـَن ِفيَها}، {ِعنَْد َربِِّهْم}، من 
عطائـه، برحمتـه، بفضله، بكرمـه، برضوانه، 
مـا يعطينا يف هـذه الحياة يعطينا عىل أََسـاس 
االختبـار، ليختربنا فيه، ويبقـى ضمن ظروف 
هذه الحياة، ما فيها من املنغصات، ما فيها من 
املشـاكل، ما فيها مـن العناء، والذيـن بأيديهم 
ثـروات وإْمَكانيـات يحتاجـون إىل الجهـد، إىل 
العناء الدائم، إىل الشغل املكثّـف، إىل االهتمامات 
الدائمة... إىل غري ذلـك، يحتاجون إىل أن يقدِّموا 
لذلـك الكثـري مـن همهم، مـن تفكريهـم، من 

جهدهم العميل. 
ـا الذي يعرضه اللـه «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل»،  أمَّ
فيقدِّمه لك برضوانه، برحمته، بكرمه، بفضله، 

ا من عطاء الله.  فيكون شيئاً عظيماً ِجـدٍّ
{َجنَّاٌت تَْجِري ِمـْن تَْحِتَها اْألَنَْهاُر}، جناٌت يف 
جنة الخلد، جناٌت وبسـاتني عظيمة، شاسعة، 
فسـيحة، كبرية، ليست كما هو حال الكثري من 
النـاس، األغلب من الناس ما يمتلكونه مثالً من 
إْمَكانـات ماديـة، قد يكـون قليًال مـن املزارع، 
قليـًال من املدرجـات الزراعية عندنـا يف األرياف 
يف اليمـن، ال تكاد تتسـع للثـور إذَا دخـل إليها 
ليشـتغل فيها، ضيِّقة وصغرية، فيها القليل من 
أشـجار القات، أَو البن، َوإذَا بُذرت فيها البذور، 

 طظ أعط طعاخفات الماصغظ أظعط غساحسرون 
طسآولغاعط تةاه أسمالعط وتخرشاتعط 

 لاتصغص الاصعى ق بث طظ الخئر طظ خقله تتخض 
أسماًق سزغمئ تصغك طظ سثاب اهللا وتصغ افطئ 
طظ الثجي والععان وتصغ المةامع طظ جغطرة 

أسثائه سطغه، تصغظا طظ طثاطش الحرور

السغث سئثالمطك التعبغ شغ المتاضرة الرطداظغئ البالبئ:

أضرب سائص لطضبري طظ الظاس سظ أن غصش طعصش التص عع: 
تساباته املادغئ وطخالته املادغئ وطثاوشه سطى اإلطضاظات املادغئ 
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كان محصولهـا من القمح، أَو من الذرة، شـيئاً 
يسـرياً، وكم أخذت من الجهـد، وكم أخذت من 

العناء، وكم أخذت من العمل. 
اٌت}: بسـاتني يف جنـة  ـا تلـك فهـي {َجنـَّ أمَّ
الخلد، بسـاتني شاسـعة، هائلة، كما قال عنها 
يف آياٍت أُخـرى: {َوَلُهْم ِفيَها ِمْن ُكــّل الثََّمَراِت}

[محمـد: من اآلية15]، فيها مـن ُكـّل الثمرات، 
ومن ُكــّل أصناف الفواكه، وعىل مسـتوى راٍق 
عظيـم، مثمـرة بشـكٍل ُمسـتمّر، {َال َمْقُطوَعٍة 
َوَال َمْمنُوَعٍة}[الواقعـة: اآلية33]، كما قال عنها 
أَيْـضـاً يف سـورة الرعـد: {أُُكلَُهـا َداِئـٌم َوِظلَُّها}
[الرعد: مـن اآلية35]، الثمر ُمسـتمّر، واألوراق 
-كذلـك- ليسـت فقط ملواسـم معينـة، ثم تهل 
وتيبـس يف مواسـم أُخرى، وأوقـات أُخرى، هي 
مثمـرة عىل الـدوام بطيـب الثمر، بـدون عناء، 
بدون جهد، وال تتسـاقط أوراقها، وال تحتاج إىل 
عناء، ال يف تحصيل املـاء لها، وال يف العناية بها، 

من دون عناء. 
اٌت تَْجِري ِمـْن تَْحِتَها اْألَنَْهـاُر}، األنهار  {َجنـَّ
تجـري من تحتها باسـتمرار، فاملـاء متوفر، ال 
تحتـاج إىل عنـاء يف سـقيها، تحتـاج إىل برئ، ثم 
البعض إىل برئ ارتوازية، إىل بٍرئ ارتوازية عميقة، 
البعـض قـد ال يمتلكـون ذلـك، فيعانون أشـدَّ 
املعاناة يف توفري املاء لها، املياه تجري من تحتها 
بشـكل أنهـار غزيـرة متدفقة، يف منظـٍر بهيٍج 
ب، وارتواٍء دائم، ال تظمأ أبداً، تلك األشجاُر  وخالَّ
يف حالة ارتواء دائم، مورقة، مونقة، مثمرة عىل 
الدوام، بدون عناء، وعىل مسـتوى واسـع، عىل 

مستوى واسع. 
{تَْجـِري ِمْن تَْحِتَهـا اْألَنَْهاُر َخاِلِديـَن ِفيَها}، 
ليسـت لفرتات مؤقتة، تنتهي عليك، أَو تفارقها 
ا، الذي فيه  أنت، تخلد يف ذلك النعيم الواسع ِجـدٍّ
من ُكـّل الثمـرات، {ُكلََّما ُرِزُقوا ِمنَْهـا ِمْن ثََمَرٍة 
ِرْزًقـا َقالُـوا َهذَا الَّـِذي ُرِزْقنَا ِمـْن َقبُْل}[البقرة: 
مـن اآلية25]، تعيش لألبد، بـدون مرض، بدون 
همـوم، بـدون أوجـاع وأسـقام، بـدون حمية 
غذائيـة تمنع فيها مـن بعٍض مـن الفواكه، أَو 
ينتـج لـك أمـراض معينـة، تمنع عليـك فواكه 
معينـة، ذلك أمـٌر مختلف، هنـاك ال حمية، وال 
مشـاكل، وال مشـاكل صحيـة، وال معاناة، وال 
نزاعـات، وال خالفات، وال رصاعـات، تهنأ بذلك 
صـات، تعيش يف ظروف  النعيـم، بـدون أية منغِّ
مسـتقرة، ليـس فيهـا أي رصاع، أي هموم، أي 
معانـاة، أي أذيـة، أي مشـاغلة، أي ازعـاج، ال 
يحصل لـك هناك أي إزعاج من أي أحد، وال بأي 
يشء، حيـاة هنيئـة، وال آالم، وال أمـراض، وال 
أسـقام... وال أي يشٍء مـن املعاناة، وال أي يشٍء 

من املعاناة، حياة تهنأ فيها بذلك النعيم. 
{َخاِلِديـَن ِفيَها}، فال يعانـون من الهرم، وال 
مـن السـقم، وال من املرض، وال مـن املوت، وال 
من الشيخوخة، يبقون يف صحة دائمة، يهنؤون 

بذلك النعيم لألبد. 
فعندمـا تقـارن، مـن خـالل هـذه املقارنة 
يتضـح لك أنَّ الله يعرض عليـك ما هو خريٌ لك، 
كما قال: {ُقْل أَُؤنَبِّئُُكْم ِبَخـرْيٍ ِمْن ذَِلُكْم}، {ِبَخرْيٍ 

ِمْن ذَِلُكْم}. 
الحيـاة  ـَرٌة}،  ُمَطهَّ َوأَْزَواٌج  ِفيَهـا  {َخاِلِديـَن 
الزوجيـة هناك حيـاة راقية، وسـليمة من ُكـّل 

العيوب، وسليمة من ُكـّل الشوائب. 
{َوِرْضـَواٌن ِمَن اللَِّه}، ومـع النعيم املادي، ما 
ا وعظيماً وسـامياً، هو  يجعلُـه نعيمـاً حقيقيّـٍ
النعيـُم املعنـوي، أنَّ ُكــّل ذلك يحصـل بتكريم 
مـن اللـه، وأنَّ الذيـن اتقـوا يعيشـون يف ظـل 
تلك الحيـاة السـعيدة، الهنيئـة، الطيِّبـة، التي 
يتوفر فيهـا النعيم، وكل املشـتهيات عىل أرقى 
مسـتوى، كما قـال يف آيٍة أُخرى: {َلُهـْم ِفيَها َما 
يََشـاُءوَن}[النحل: من اآلية31]، {َما يََشاُءوَن}، 
ُكــّل أصناف النعيـم، ُكـّل أصناف املشـتهيات 
والرغبـات عـىل أرقى وأسـمى مسـتوى، حياة 
طيِّبة، ولكنها كلها برضواٍن من الله «ُسبَْحانَـُه 
َوتََعاَىل»، بتكريم، بتكريم، اإلنسـان هناك يعيش 
يف حالة التكريم تلك، كما قال يف آيٍة أُخرى: {َوإِذَا 
َرأَيْـَت ثَـمَّ َرأَيَْت نَِعيًمـا َوُمْلًكا َكِبريًا}[اإلنسـان: 
اآلية20]، {َوُمْلًكا}، عىل هيئة امللوك، كأنك هناك 
ملـك، كأنـك أمـري، كأنـك، يعني تحـس بأن لك 
كرامة، بأن لك قدراً، بأن لك احرتاماً، شـخصية 
محرتمة يف الجنة، الـكل يحرتمك ويقدرك حتى 
مالئكـة الله تحرتمـك وتقدرك، تُِحـسُّ بتعزيز، 
بإكـرام، بتقديـر، حتى ظـروف الحيـاة هناك، 
أساليب املعيشة، تقدم إليهم موائدهم بصحاٍف 
مـن ذهب، يخدمـون ال يحتاجـون إىل العناء يف 
توفـري احتياجاتهم ومتطلباتهـم، هناك غلمان 
مـا  ُكــّل  وتقديـم  خدمتهـم  يف  متخصصـون 

يحتاجون إليه. 
حالـُة التكريـم، الحالة التي يعيشـون فيها 
نتيجـَة رضـا اللـه عنهـم، مـا يعـرب عـن ذلك 
الرضوان، وما يتجىل به ذلك الرضوان، يلمسونه 
بشـكل رعايٍة واسعٍة من الله فيها كلها تكريم، 
تكريٌم لهم، يعيشـون معززين مكرمني، ينالون 
مـا ينالونـه، ويقدم لهم ما يقدم مـن النعيم يف 

ُكـّل أجواء ذلك التكريم والرضوان. 
واللـُه «ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل» برضوانه عنهم 
يرعاهم برعايٍة عجيبة؛ ألَنَّ مسألة االستضافة 
ملـن أنت راٍض عنه وتحبـه وتقدره، تدفعك مثالً 
-عىل سـبيل املثال التقريبي والصورة التقريبية 
لنـا- إىل أن تهتـم بـه اهتمامـاً واسـعاً، يعني: 
اهتمامـاً غـري عادي، مثـالً: يف واقـع الحياة قد 
يكون لدى اإلنسان اهتمام بضيوفه، أي ضيف، 
لكـن عندما يكون هـذا الضيف مـن تحبه، من 
تـرىض عنه، من تقـدره، من تعـزه، فأنت أكثر 
حرصـاً عىل أن تعتنَي بـه أكثر، أن تدفع عنه ما 
يؤذيـه، أن تدفع عنه مـا يزعجه، أن توفر له ما 

يرغب فيه بحسب إْمَكاناتك وقدراتك. 
ـا اللـُه «ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل» فهـو أرحـُم  أمَّ

الراحمني، وأكرم األكرمني، وذو الفضل الواسع 
العظيـم، وهو عىل ُكــّل يشٍء قديـر، ومع ذلك 
كما قال: {َواللَُّه بَِصريٌ ِباْلِعبَاِد}، {بَِصريٌ ِباْلِعبَاِد} 
ففي الجنة هو بصريٌ بعبـاده الذين اتقوا، يعلم 
ما يرسهم، يعلم ما يرتاحون به، ما يناسـبهم، 
ما يالئمهم، ما يفرحون به، وقادٌر عىل تحصيل 
ذلـك، عـىل أن يخلـق ذلك، عـىل أن يمـنَّ عليهم 
بذلـك، عـىل أن يكرمهم بذلك، عالـٌم بخصائص 
النفـس البرشيـة، ما يناسـب كالً منهـم، وما 
يرتـاُح به، وما يفـرح به، وما يناسـبه، فينعم 
بـه عليه، وعالـٌم يف الدنيا بحال الذيـن تتوّجـه 
ُكــّل اهتماماتهم مادية، فقـادٌر عىل أن يحوِّل 
اهتماماتهـم تلـك وأطماعهـم تلك التي نسـوا 
معها الله، ونسوا معها الدار اآلخرة، وحولوا تلك 
املتـع وتلك الرغبات إىل غايـة، حولوها إىل غاية، 
يتوّجــه نحوها ُكـّل اهتمامهم، ُكـّل سـعيهم، 
أن يحولها إىل عذاٍب لهم، فيعذبهم بها يف الدنيا، 
{َوتَْزَهَق أنفسـُهْم َوُهْم َكاِفُروَن}، {َواللَُّه بَِصريٌ 

ِباْلِعبَاِد}. 
إذاً هـذا العرُض امُلغري هو عرٌض صاِدٌق من 
الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، هـو يعرض علينا هذا 
النعيـَم، هو يعـرض علينـا تلك الحيـاة األبدية 
السـعيدة، النعيـم األبدي الـذي ال ينقطع، يدوم 
وال يفنـى، ومقابله فقط التقوى، والتقوى هي 
بمتنـاول ُكـّل منا، يف هـذه الحياة األمور املادية 
ليسـت بمتنـاول ُكـّل منـا، مثالً: قـد ترغب يف 
يشٍء يف هـذه الحياة وال تسـتطيع توفريه؛ ألَنَّك 
ا، وهو  ال تمتلـك قيمتـه، إذَا ثمنه مرتفٌع ِجــدٍّ
يشٌء نفيـس، لكـن الوصـول إليـه يـكاد يكون 
مسـتحيالً للكثري من النـاس، الذين ال يمتلكون 
إْمَكانـات ماديـة كافيـة، فهـذا املعـروض من 
النعيم األبدي من بسـاتني الجنـة، يعني: الكثري 
منا ظروفه املادية ال يسـتطيع أن يوفر لنفسـه 
بها ولـو مزرعًة صغرية، البعـض عاجز عن أن 
يشرتي حتى بقرة واحدة، عن أن يشرتي -ربما 
البعض- حتى نعجة واحدة، ظروف صعبة لدى 
أكثـر الناس، فما بالك بأن يشـرتي مثالً مزرعًة 
ا، تتوفر فيها ُكـّل متطلبات الزراعة  كبريًة ِجــدٍّ
من املاء وغريه، وتمويل العمل فيها عىل الدوام، 
هذه مسـألة صعبة لدى الكثري من الناس، الذي 
يعرضـه اللـه لنـا ثمنه التقـوى، التقـوى التي 
نلتزم بها حتى يف اهتماماتنا املعيشـية، حتى يف 
نشـاطنا الزراعي والتجاري وغريه، فنجعل منه 
وسـيلًة نبتغي بها الدار اآلخـرة، وال نجعل منه 
غايـًة نخرس بها اآلخرة، ثمنـه التقوى، التقوى 
هي يف متناول ُكـّل منا، يأتي القرآن بنماذج من 
مواصفـات املتقني؛ ليبني لنا التقـوى، ويعرفنا 

عىل املتقني. 
 {الَِّذيـَن يَُقولُـوَن َربَّنَا إِنَّنَـا آَمنَّا َفاْغِفـْر َلنَا 
اِر}[آل عمران: اآلية16]،  ذُنُوبَنَـا َوِقنَا َعذَاَب النـَّ
{الَِّذيـَن يَُقولُـوَن} من واقـع إيَمـانهم، من اقع 
شـعورهم، يقولون بوعي من عمق مشاعرهم، 
ا َفاْغِفْر َلنَـا ذُنُوبَنَا َوِقنَـا َعذَاَب  {َربَّنَـا إِنَّنَا آَمنـَّ

النَّاِر}. 
من أهمِّ مواصفات املتقني: أنهم يستشعرون 
مسـؤوليتهم تجاه أعمالهـم وترصفاتهم، فهم 
هنـا يتوّجـهـون إىل الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل» يف 
طلـب املغفرة، فيقولـون: {َربَّنَا إِنَّنَـا آَمنَّا}، إننا 
آمنا: آمنا بك؛ فاستشـعرنا عظيـم حقك علينا، 
آمنا بوعدك ووعيـدك؛ فأدركنا أهميّة ما نعمل، 
ومـا يرتتـب عليه مـن الجـزاء يف اآلخـرة، وما 

يرتتب عليه حتى مـن العواقب والنتائج يف هذه 
الدنيا، فأدركنا الخطورة يف ترصفاتنا وأعمالنا، 
عندمـا نعـيص، عندمـا نذنـب، عندمـا نفرط، 
عندما نقـرص، عندمـا نهمل، عندمـا نفرط يف 
يشٍء مـن التزاماتنا العملية اإليَمـانية فال نقوم 
بـه، عندما ال نعمـل ما ينبغي علينـا أن نعمله، 
يستشـعرون الخطورة، ليسـوا مسـتهرتين يف 
أعمالهم، يف ترصفاتهم، هم يدركون املسـؤولية 
فيمـا يفعلون، فيمـا يترصفـون، يف مواقفهم، 
فيمـا عليهم مـن التزامـات إيَمـانيـة وعملية، 
ولذلـك يطلبون من اللـه املغفـرة، يطلبون من 
الله املغفرة، يدركـون خطورة الذنوب، خطورة 
التفريط، خطـورة التقصري، خطـورة اإلهمال 
تجاه التزاماتهم اإليَمـانية فيما أمرهم الله به، 
ويدركون الخطورة الرهيبـة لتجاوز حدود الله 
«ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل»، أَو لفعل الحرام، مسـألة 
ا لديهم، فهم يخافون من ذنوبهم،  خطـرية ِجـدٍّ
وتقصريهـم، وإهمالهـم، وتفريطهـم، ليسـوا 

متهاونني، ليسوا مستهرتين. 
{َفاْغِفـْر َلنَـا ذُنُوبَنَا}؛ ألَنَّهـم يدركون أن ما 
يصل باإلنسـان إىل نار جهنم هي ذنوبه، ذنوبه 
التي هي إما بشـكل تفريٍط فيما أمر الله به من 
االلتزامـات العمليـة، وهذه من أخطـر الذنوب 
التـي يغفل عنها الكثري مـن الناس، ما علينا أن 

نعمله، ما أمرنا الله به. 
أو بشـكل انتهاٍك لحرمات الله وفعل املحرم، 
فهم يدركون خطورة الذنوب أنها هي التي تصل 
باإلنسان إىل نار جهنم، هي التي تسبب لإلنسان 
سـخط الله، هي التي تسـبب لإلنسان املصائب 
الخطـرية والعقوبـات العاجلـة يف الدنيـا، هي 
التـي تسـبب للمجتمعات النكبـات، مجتمعات 
بأكثرهـا تدخل يف نكبات كبـرية؛ نتيجة ذنوب، 
نتيجـة تقصري يف مسـؤولياتها، يف واجباتها، يف 
األعمـال الصالحة التي أمر اللـه بها، تقصري يف 
إتبـاع ما أنزل الله، تفريـط تجاه توجيهات الله 

«ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل». 
اِر}،  {َفاْغِفـْر َلنَـا ذُنُوبَنَـا َوِقنَـا َعـذَاَب النـَّ
فهـم يؤمنـون بوعيد اللـه، ويوقنـون باآلخرة، 
الحتميـة  العقوبـة  هـي  النـار  أن  ويدركـون 
عىل اإلنسـان املسـتهرت، أَو لإلنسـان املسـتهرت 
املتهـاون، الـذي ال يرجـع إىل اللـه، ال ينيـب إىل 
اللـه، ال يسـتقيم عـىل أََسـاس هـدى اللـه، ال 
يلتـزم بتعليمـات الله وتوجيهاتـه، فيرص، عىل 
عصيانه، يرص عىل تقصريه، يرص عىل تفريطه، 
فيدركـون الخطـورة يف ذلك، ولذلـك يرضعون 
إىل اللـه، وعندهـم اهتمـام عميل، ليسـوا فقط 
يقولـون ذلك، ثم ال يلتفتـون إىل واقعهم العميل 
ملعرفـة ما هم مقرصون فيـه، فيتداركون ذلك، 
ملعرفة ما قد يكون اإلنسان واقعاً فيه، مما فيه 
إثم يف سـلوكياته، أَو يف ترصفاته، أَو يف طريقته 
يف أداء املسـؤولية، فيقلعون عن ذلك وينتبهون، 
يقولـون وهـم يلتفتـون إىل واقعهـم العمـيل، 
يقيمـون واقعهم العميل، يحاسـبون أنفسـهم 

قبل أن يحاسبوا. 
اِدِقـنَي}[آل عمـران: مـن  اِبِريـَن َوالصَّ {الصَّ
اِبِريـَن}، الصابرين وهم يؤدون  اآلية17]، {الصَّ
مسـؤولياتهم العملية عندما يواجهون املشاق، 
أَو الصعوبـات، أَو التحديـات، الصابريـن عـىل 
ظـروف هـذه الحيـاة، التـي يواجهونهـا وهم 
يسـتمرون يف السـري وفق منهج الله وتعليمات 
الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل»؛ ألَنَّ الكثري من الناس 

نفسـه  شـهوات  أمـام  الصـرب،  يف  مشـكلته 
ورغباتهـا ال يصـرب، فريتكـب املحـرم، أَو يقف 
يف صـف الباطل، أمـام البعض مـن العوائق، أَو 
الصعوبات، أَو املشاق، يف أداء املسؤولية، يف فعل 
مـا أمرنا الله به، ال يصـرب، فيتقاعس عن ذلك، 
أمام أية مشـاق، أَو متاعَب نفسية، أَو جسدية، 
ال يريـد أن يصرب، فيفرط يف عمٍل مهم، أَو يفعل 

ما هو من املحرمات. 
ا وأََساسـية،  فالصـرب مسـألة مهمـة ِجــدٍّ
اللـه  مـن  يطلـب  أوالً  هـو  املؤمـن  واإلنسـان 
«ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل» أن يفـرغ عليه الصرب، الله 
يقـول يف القرآن الكريم: {َواْصـِربْ َوَما َصْربَُك إِالَّ 
ِباللَِّه}[النحـل: مـن اآليـة127]، ثم هـو يوطِّن 
نفسـه عىل الصرب، يروض نفسـه عـىل الصرب، 
يسـتفيد من ُكـّل الوسائل الرتبوية التي ترتقي 
به، تمنحه القوة، قوة التحمل، تهيئه لالستعداد 
للصرب، من مثل صيام شـهر رمضان، الذي هو 
عمليـة ترويضيـه عىل الصرب، واإلنسـان يصرب 
عـىل: أوالً عىل السـيطرة عىل شـهوات نفسـه 
تجـاه الطعام، والـرشاب، واملعـارشة الزوجية، 
ثـم أَيْـضاً يصرب عىل الجـوع، عىل العطش، عىل 
متاعب معينة جسدية، عملية ترويضيه تكسب 
اإلنسان قوة التحمل، وارتفاع املعنويات، واملزيد 

من القدرة والطاقة. 
اِبِريـَن}، والصرب ال بدَّ منـه، ال بدَّ منه،  {الصَّ
كثـري مـن النـاس يتهربـون مـن املسـؤوليات 
املهمة، كالجهاد يف سـبيل الله؛ ألَنَّهم ال يريدون 
أن يصـربوا، أَو ظروف معينة، أَو معاناة معينة، 
أَو أحـزان معينة؛ ألَنَّهم ال يريـدون أن يصربوا، 
فالصرب ال بدَّ منـه يف التقوى، يف تحقيق التقوى 
ال بدَّ مـن الصرب، فبالتايل تعمل من خالل الصرب 
األعمال العظيمة التي تقيك من عذاب الله، تقي 
ـــة من الخزي والهـوان، تقي املجتمع من  األُمَّ
سيطرة أعدائه عليه، تقينا من مختلف الرشور، 

وتقينا من عذاب الله، ومن النار. 
اِدِقنَي}، الصادقني يف إيَمـانهم، عندما  {َوالصَّ
قالوا آمنا قالوها بصدق، آمنوا فعالً، آمنوا بالله، 
آمنوا بوعده ووعيده، وكان إليَمـانهم ثمرة هي 
التقـوى، والصادقـني يف إيَمـانهـم، يف فهمهم 
لدينهـم، فهمـوه بصدق، ولديهـم املصداقية يف 
أدائهـم العمـيل، يف التزامهـم اإليَمـانـي، فيما 
عليهـم أن يعملـوا، وفيمـا عليهـم أن يرتكـوا، 
مصداقيـة يف االنتماء، يف العمل، يف املوقف، وهم 
من يتحرون الصدق فيما يقولون، من يتحرون 
الصدق يف أدائهم ملسؤولياتهم، الصدق من أهم 
العناوين التي ترتتب عليها مصداقية اإلنسـان 
يف انتمائـه اإليَمـانـي، الصدق عنـواٌن إيَمـانيٌّ 
ُمِهمٌّ، وأََسـايسٌّ يف تحقيـق التقوى، ولذلك واقُع 
املؤمنـني املتقـني أنهم أهـُل صـدق، ويتحرَّون 

دائماً الصدق. 
اإليَمـانيـة،  التزاماتهـم  يف  اِدِقـنَي}،  {َوالصَّ
والعمليـة، وانتماءاتهـم، ومواقفهم، ويتحرون 

الصدق فيما يقولون. 
{َواْلَقاِنِتـنَي}، هم دائمـاً يف حالة خضوٍع لله 
«ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، خاضعني لله، خاشعني لله، 
ولذلك لديهم استعداد يف طاعة الله يف ُكـّل يشء، 
ليس هناك بالنسبة لهم تأثريات سلبية ملزاجهم 
الشـخيص، أَو لنوازعهم وعقدهم الشـخصية، 
فيأنفون من تنفيذ أي يشٍء فيه رضاً لله، أَو أمر 
الله به «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، املهم بالنسـبة لهم 
هـو رضوان الله، كيف يـرىض عنهم، مقابل أن 

املهـم لدى الكثـري من الناس هـو الناس وليس 
رضـا الله، رضا اللـه هو املهم بالنسـبة لعباده 
املؤمنـني املتقني، وال يأنفون، وال يسـتنكفون، 
وال يسـتكربون من أن يعملوا ما هـو رضا الله 
«ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، ولو كان مزاجهم الشخيص 
قد ال ينسـجم مع ذلـك، أَو كالم الناس، أَو إثارة 
النـاس، وبالـذات أن البعض من النـاس لديهم 
خربة شـيطانية يف اسـتثارة اإلنسان تجاه عمل 
قـد يكون مهماً، وفيـه مرضاٌة لله «ُسـبَْحانَـُه 
َوتََعاَىل»، فيأتون الستثارة اإلنسان؛ ليعيقوه عن 

ذلك العمل، مهما كان عظيماً ومهماً. 
يف سـياق العمـل يف سـبيل اللـه  أو أحيانـاً 
وطاعة الله، واألعمال التي هي أعماٌل منسجمٌة 
مع التقـوى، وقائمٌة عـىل أََسـاس التقوى، قد 
يأتـي من يثـري فيك الحساسـيات الشـخصية، 
والحسـابات الشـخصية، والعقـد الشـخصية؛ 
لينفرك منها، ويجعل حسـاباتك فيها حسابات 
شـخصية، مناصب، مواقع وهمية، مسـميات 
معينـة، حسـابات معينـة، وبالتـايل تأنـف، أَو 
أحيانـاً بدافع العقـدة تتوقف عـن عمل معني، 
{َواْلَقاِنِتـنَي}، فهـم يف حالـة خضوع تـام لله، 
وانقياد تام ألمر الله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، ال أنفة 

فيهم، ال كرب فيهم، ال عقد لديهم. 
وصفهـم  مثـالً  فنالحـظ  {َواْلُمنِْفِقـنَي}، 
باملنفقـني، حتـى تكـون نظرتنـا صحيحـة إىل 
مسـألة اإلْمَكانات املادية، أن املسـألة بالنسبة 
للمتقـني أنهـم يتعاملـون بها كوسـيلة وليس 
كغايـة، فهـم يبتغون فيمـا مكنهم اللـه منها 
يبتغون الدار اآلخرة، يستشـعرون مسؤوليتهم 
فيهـا، فهم يف حالـة إنفاق من ُكــّل ما رزقهم 
الله، ومن ُكــّل إْمَكاناتهم التي مكنهم الله بها 
، روحيتهم  «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، وبشكٍل ُمستمرٍّ

روحية عطاء. 
يف مقابـل أن روحيـة البعـض هـي روحيـة 
أخـذ، واسـتغالل، وانتهازيـة، واكتسـاب دائم، 
واسـتحواذ دائـم، وطمـع، فهـم عـىل العكس 
من ذلك، هـم يحملون روحيـة اإلنفاق، روحية 
العطـاء، يجـودون مما رزقهم الله «ُسـبَْحانَـُه 
َوتََعاَىل» ضمن التزاماتهم اإليَمـانية، يف مقدمها 
اإلنفـاق يف سـبيل الله، ومن ضمنهـا الصدقات 
عىل الفقراء واملسـاكني، واإلحسـان إىل الناس، 

واإلحسان إىل ذوي القربى، إىل غري ذلك. 
ِباْألَْسـَحاِر}،  َواْلُمْسـتَْغِفِريَن  {َواْلُمنِْفِقـنَي 
وهـم أَيْـضاً، ختـم يف هذه املواصفـات ختمها 
باالسـتغفار، وبدأها أَيْـضـاً بطلبهم للمغفرة، 
فهـم عىل ما هم عليه من صـرب عميل يف ميدان 
العمـل، ينهضـون بمسـؤولياتهم وواجباتهم، 
صـرب يف مقـام التزامهـم اإليَمـانـي وحذرهم 
مـن املعـايص واملحرمات، صـدق، انقيـاد تام 
ألمر لله، إنفاق ُمسـتمّر وروحية عطاء، طاعة 
تامـة لله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، هـم ال يحملون 
بالنفـس،  والعجـب  الغـرور  الغـرور،  حالـة 
فينظرون إىل أنفسـهم بغـرور كبري، يتصور أن 
اللـَه يتمنـى أنه قد مـات ليدخَله الجنـة فوًرا، 
هـم ال يزالون يستشـعرون تقصريَهم، وهم ال 
يزالون يخافون من الذنـوب واملعايص، وهم ال 
يزالون يستشعرون خطورَة التفريط، خطورَة 
باالسـتغفاِر وتاليف  التقصري، فيبـادرون دائماً 
جوانـب التقصـري لديهـم، حتـى يف وقـت من 
أحسـن األوقـات للذكـر والدعاء واالسـتغفار، 
يخصصونه لالسـتغفار، هو وقت األسحار، يف 
آخـر الليل ما قبل طلوع الفجـر، ما قبل طلوع 
الفجـر هـو وقـت السـحر، وقـت من أحسـن 
األوقات عىل مستوى قبول الدعاء، عىل مستوى 
قيمـة الذكـر والعبادة، عـىل مسـتوى األجواء 
الذهنية والنفسية لإلنسان، وهو يتفرغ يف ذلك 
الوقت لذكر الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، ويتوّجـه 

إىل الله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل». 
يف ذلـك الوقت من يـداوم عىل اليقظة فيه قد 
ينظر إىل نفسـه أنـه أصبح من عظمـاء أولياء 
اد الذيـن أصبحـت مرتبتهـم  اللـه، ومـن العبـَّ
ودرجاتهم يف التقوى والعبادة واإليَمـان عالية، 
فقد يحمُل شـيئاً من الغـرور، وهم عىل العكس 
مـن ذلك، ال يشـعرون بغرور ال تجـاه أعمالهم 
واهتماماتهـم والتزاماتهم، وال تجاه قيامهم يف 
مثل ذلك الوقـت الذي يخصصونه لالسـتغفار؛ 
ألَنَّهم يدركون أهميّـة ذلك الوقت فيما يطلبونه 
مـن اللـه، وأهـم وأول مطلـٍب لهـم هـو طلب 

املغفرة، طلب املغفرة. 
ُمها الله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل»  هذه النماذُج يقدِّ
يعرِّفنـا بها عن التقوى واملتقـني، إضافًة إىل ما 
وعدهم الله به «ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل»، هذه كلها 
يف متناولنـا جميعاً، يف متناول الفقري والغني، يف 
متناول املسؤول والشخص العادي مثالً الذي هو 
مواطـن ليس يف موقع مسـؤولية معينة، وهذه 
اِدِقـنَي  اِبِريـَن َوالصَّ املواصفـات يف قولـه: {الصَّ
هـي  َواْلُمْسـتَْغِفِريَن}،  َواْلُمنِْفِقـنَي  َواْلَقاِنِتـنَي 
تفيُد االسـتمرارية، هم هكذا بشـكٍل ُمسـتمّر، 
البعض مـن الناس يصـرب مرحلـًة معينًة، بعد 
ذلك يتغـرّيُ تماماً، يكوُن قانتاً منطلقاً بتسـليٍم 
تـامٍّ ألمر الله، يف طاعة اللـه، فيما هو رضا لله، 
ملراحـَل معينـة، يف مراحَل يتغـري، تصبح عنده 
أولويـات، اعتبارات أُخرى، يريـد مناصَب، يريد 
مكاسـَب، يريد أهدافاً شخصية، أَو البعض من 
ٍ فيدخل يف عقد  النـاس يصل إىل مسـتًوى معـنيَّ
وإشـكاالت فيتوقـف، أما هـؤالِء فمواصفاتُهم 

هذه تفيُد االستمرارية. 
َقنـا  نَْسـأَُل اللـَه -ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل- أَْن يوفِّ
وإيِّاكـم ملـا يُْرِضيـه عنـا، وأَْن يرَحَم شـهداَءنا 
َج عن  األبـراَر، َوأَْن يشـفَي جرحانـا، َوأَْن يفـرِّ
َعاِء،  نا بنرصه، إِنَُّه َسـِميُْع الدُّ أرسانا، َوأَْن ينُرصَ
يَـاَْم َوالِقيَاَْم  َل ِمنَّا َوِمنُْكُم الصِّ َونَْسـأَلُُه أَْن يتقبـَّ

َعاِء. َوَصاِلِح األَْعَماِل، إِنَُّه َسِميُْع الدُّ
ـَالُم َعَلـيُْكْم َوَرْحـَمُة اللِه َوبََرَكاتُه. َوالسَّ

 عظاك شرق بغظ طظ غةسض الحععات والرغئات 
ضض طأربــه وغاعجــه ظتععــا بــضض اعاماطاته 
وترضغجه شغةسطعا افجاس شغ أسماله وطعاصفه 
ووقءاته وبغظ ظزرة الماصغظ العاصسغئ إذ غرون 

شغعا طظاشع طآصائ
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د. طعغعب التسام
 

ألنظمـة  ليـس 
أدوات العـدوان حريـة 
قـرار  وال  سـيادة  وال 
عـىل بلدانهـم وثروات 
يحكمونهـا  شـعوب 
فكيف يكون ملرتِزقتهم 
نـزالء فنادقهـم حرية 
لـن  ولهـذا  قـرار  أَو 
العـدوان  يسـتطيع 
التحايـل  أَو  االلتفـاف 
عـىل مبـادرة قيـادة مؤمنـة مجاهدة لشـعب يمني 
مجاهد عظيـم، الذي يواجه بتوكله عـىل الله وعونه 
عدوانهم للعـام الثامن وكّل يوم يزداد صرباً وصموداً 
وثباتاً َوبعون الله وفضله بأبسط اإلْمَكانيات يسّطر 
مالحـَم أُسـطورية ويحّقق انتصـارات إعجازية عىل 

أعتى وأقوى طواغيت األرض. 
وأمام هذه القيادة اليمنية الوطنية الثورية املؤمنة 
املجاهـدة العظيمة ومعها شـعبها لن يكون بمقدور 
تحالـف العدوان املهزوم يف امليـدان وعىل كافة الصعد 
وال باسـتطاعته أن يماطل أَو يسـوف أَو يتهرب من 
إعالنه الرصيـح والواضح مشـفوعاً بالفعل والعمل 
بالتَحّرك لوقف عدوانه ورفع حصاره وإنهاء احتالله 
وتحمـل كافة التبعـات وهو ما يؤّكــده قائد الثورة 
بقولـه: إذَا مـا أرادت دول تحالـف العـدوان  مـراراً 
السـالم، َفـإنَّ طريق السـالم واضحـة جلية ومعبدة 
ويف متناولهـم ليوقفـوا عدوانهـم عـىل هذا الشـعب 
ولريفعـوا حصارهـم عنه ولينهـوا احتاللهـم لبلدنا 

وبهذا يتحّقق السالم. 
وال يمكن أن يُكتََب النجاح ألي حوار أَو مفاوضات 
مـا لـم يكن بـني طرفـني ال ثالـث لهما همـا طرف 
خارجي أجنبي معتٍد وطرف معتدى عليه هو الشعب 
اليمنـي الذي يتعرض لهذا العدوان اإلجرامي البشـع 
وهذا الحل هو بيد العدوان نفسـه الذي شن وال يزال 
عدوانه بينما الشـعب اليمني يمارس حقه الطبيعي 
واملرشوع يف مواجهة هذا العـدوان ورده بالدفاع عن 

نفسه وأرضه وعرضه. 
وإذا مـا أرادت دول العـدوان وقـف عدوانها ورفع 
حصارهـا َفـإنَّ هـذا ال يحتاج لحـوار أَو مفاوضات 
وأن من أعلـن عدوانه يسـتطيع أن يعلن وقفه ومن 
ثـم تبدأ املفاوضـات حول تحمل العـدوان لتبعات ما 

أحدثه عدوانه. 
ال قيمـة ملرتِزقـة العـدوان من الداخل وتتسـاوى 
قيمتهـم يف االنخفـاض مـع مرتِزقة الخارج سـواء 
لدى الشعب اليمني أو لدى العدوان نفسه وجميعهم 
مدفوعو الثمن مسـبًقا ومن باع نفسـه للعدوان عىل 
وطنـه وشـعبه ال يمكن للعـدوان رشاؤه مـن جديد 
مـا بالك إذَا انتفـت الحاجة إليه، أما الشـعب اليمني 
العظيـم املواجه للعدوان َفـإنَّ ُكــّل مرتِزقة العدوان 
هم أعداؤه وملرتِزقة الداخل فرصة إن أرادوا املصالحة 
مع الشـعب والتي تأتى بالعودة عن االرتزاق والتوبة 
عن قريـب والرجـوع كمواطنني صالحـني ليخففوا 
بعضاً من الخـزي والعار دون محوه أَو غسـله الذي 
يحتاج بعد العودة لتصويب بنادقهم باتّجاه العدوان. 
وباألخري َفـإنَّ لدى العدوان فرصة أُخرى من خالل 
هذه الهدنة املعلنة من قبل املبعوث األممي بني اليمن 
ودول تحالـف العـدوان ملراجعـة الذات واالسـتفادة 
الجادة من دروس سـبع سـنوات ونيف من عدوانهم 
وإدراك مآالته ونتائجه وجنوحه للسـلم بشكل جدي 
وصادق كما هي ملرتِزقتهم لقراءة املشهد وأخذ العرب 
والعظـات واتِّخـاذ قرارهـم بالعودة وإعـالن التوبة 
واغتنـام اللحظـة طاملـا وبـاب العفو لـم يغلق بعد 

والعاقبة للمتقني.

سطغ المآغث
 

ـَهَواِت ِمَن النَِّسـاِء  َن ِللنَّاِس ُحـبُّ الشَّ قال تعـاىل: (ُزيـِّ
ِة َواْلَخيِْل  َواْلبَِنـنَي َواْلَقنَاِطرِي اْلُمَقنَطَرِة ِمـَن الذََّهِب َواْلِفضَّ
نْيَا، َواللَُّه  اْلُمَسـوََّمِة َواْألَنَْعاِم َواْلَحْرِث، ذَِٰلَك َمتَاُع اْلَحيَاِة الدُّ
ـن ذَِٰلُكْم،  ِعنَدُه ُحْسـُن اْلَمـآِب (14) ُقـْل أَُؤنَبِّئُُكم ِبَخرْيٍ مِّ
ِللَِّذيـَن اتََّقْوا ِعنـَد َربِِّهْم َجنَّاٌت تَْجـِري ِمن تَْحِتَهـا اْألَنَْهاُر 
َن اللَِّه، َواللَُّه بَِصريٌ  َرٌة َوِرْضَواٌن مِّ َطهَّ َخاِلِديَن ِفيَها َوأَْزَواٌج مُّ
ِباْلِعبَاِد (15) الَِّذيَن يَُقولُوَن َربَّنَا إِنَّنَا آَمنَّا َفاْغِفْر َلنَا ذُنُوبَنَا 
اِدِقـنَي َواْلَقاِنِتنَي  اِبِريَن َوالصَّ اِر (16) الصَّ َوِقنَا َعـذَاَب النـَّ

َواْلُمنِفِقنَي َواْلُمْستَْغِفِريَن ِباْألَْسَحاِر). 
باالسـتفادة مـن أنـوار اآليـات الكريمة من سـورة آل 
عمـران أشـار السـيد القائـد -يحفظـه اللـه- إىل أن حبَّ 

الشـهوات الدنيويـة الزائلة كـ النسـاء والبنني والقناطـري املقنطرة من 
الذهب والفضة والخيل املسومة واألنعام والحرث قد تتحول إىل حالة من 

التهافت الكبري واللهاث الواسع نتيجة لتفاقم حاالت النسيان والغفلة.
وهنا قد تصل حالة الجشع والطمع يف السعي وراءها إىل ظلم اآلخرين 
من النـاس أَو من ذوي القربى وغري ذلك من اآلفات والعواقب املؤدية إىل 
ا سبق من ذكره،  سوء املآل، لكن باملقابل َفـإنَّ رؤية املتقني مختلفٌة َعمَّ
إذ أنها تعترب متاع الدنيا وسـيلًة وليست غايًة يف ذاتها وتلك رؤية قرآنية 
تتسـق مع معيار التقوى ولذلك ويف اآليـات التالية لقائمة املتاع الدنيوي 
املشار إليها يف النص القرآني الرشيف ينعم الله عىل الناس بعرض مادي 
ومعنـوي عظيم وصـادق مرتامي األوصاف وشاسـع الفضـل يتمثل يف 

فردوس النعيم األبدي الذي ال يفنى.
كمـا أن إْمَكانيـة الوصـول إىل ُكـّل مفـردات هذا العـرض العظيم يف 
متناول الجميع رشيطة توفر حالة التقوى واسـتمراريتها قبل أي يشء 

وبعدهـا سـيكون الحصول عـىل منافع هذا العـرض متاحاً لـكل متقٍّ 
وبحسب اآليات الكريمة َفـإنَّ هذا العرض الرباني العظيم يتسم بالكثرة 
واإلتاحة وبالبقاء والديمومة والُطهر والرضوان يف جناته 
ونعيمـه والتمتـع بنعمـه العظيمـة املتجـددة واملتعددة 
املتصفة بسـهولة تحصيل ثمارها غري املتناهية ذات اللذة 
املختلفة واالتسـاع والدائمة إىل ما شـاء اللـه، حالة أبدية 
بديعـة الجمـال بدون أيـة منغصـات، ظروف مسـتقرة 
ال يشـوبها إزعـاج وفيها مـن التكريم الكثـري واالحرتام 
الهائـل الناتج عـن الرضوان والرعايـة العجيبة من أرحم 
الراحمـني وأكرم األكرمني؛ ألَنَّه عز وجل بصري بالعباد أي 
عالم بخصائص النفس البرشية وما يناسـبها من تكريم 

ومكافآت مجزية.
وثمـن ُكــّل ذلـك التقـوى، وهـي يف متنـاول الجميع 
وبإْمَكانهم أن يصبحوا من املتقني الذين يستشعرون ِعظم 
مسـؤوليتهم تجـاه أعمالهم وترصفاتهـم ويدركون خطـورة التفريط 
يف تلـك املسـؤولية إضافة إىل كونهـم يتحلون بالصرب الجميـل عىل ُكـّل 
مصاعب الدنيا وهم كذلك من أهل الصدق الذين يتحرون الصدق يف ُكـّل 
حركاتهم وسـكناتهم، إضافة إىل اتصافهم بالخضوع والتذلل الدائم لله 
يف ُكـّل الظروف طمعاً يف رضا الله وال يأنفون عن فعل ُكـّل ما فيه رىض 
لله بغض النظر عن الناس ولوم الالئمني ووساوس الشياطني واملنافقني 
ويتمتعـون عىل الدوام بروحية العطاء والبذل مما رزقهم الله سـبحانه 
وتعـاىل ويف مقدمة ذلك اإلنفاق يف سـبيل الله وال يحملـون إطالقاً حالة 
الغرور بل هم يف حالة خوٍف ُمستمرٍّ واستغفار متواصل حتى يف األوقات 
التي يسـتطيب فيها الناس النوم والراحة تجدهم يداومون عىل اليقظة 
طلبـا للمغفـرة خيفًة من عواقـب التقصري والتفريـط واإلهمال، وهذه 
املواصفات يف جوهرها تفيد كذلك االسـتمرارية بوصفها حالًة سلوكية 

يومية، غري موسمية.. ولله األمر من قبل ومن بعد. 

ظعال سئثاهللا
 

ـالم بـني دول العدوان  هـل سـتتفق معايـري السَّ

واليمن مع معايري املصلحة لدى أمريكا وإرسائيل أم 

أن أمر السالم أصبح قابًال للمراوغة؟! 

مبـادرات عديدة تُقدَّم من ِقبل املجلس السـيايس 

األعـىل لحقن الدمـاء حفاًظا عىل األمن والسـكينة، 

وإطفاء فتيل الحرب، علَّهم يجنحون للسـلم بقبول 

املبادرة، إال أن أمريكا تعد عدتها إزاء أي قرار تتخذه 
اململكة فحني تقّرر إيقاف العدوان سـتنهال عىل ابن 
سـلول بعقوبـات صارمة ال رحمة فيهـا وال تراجع 
فما زالت البقرة الحلوب تدر اللبن لرتوي ظمأ الحيّة 
الكربى لذلك أمريكا عىل عالقة ودية مع ابن سلمان 

لحد اللحظة. 
أوراق سـوداء مخفيـة تخفيها أمريـكا، فها هي 
تُحيك معطفهـا للظهور باملظهـر الطبيعي لتخفي 
مـا بجعبتها مـن نوايا قـذرة، ولتحقيـق مبتغاهم 

يتوّجـهون بطرق رأس ابن سلمان فقد جعلوا رأسه 
فانوسـاً سـحرياً لتنفيـذ أوامرهم التي لـن تنفذ إال 

بإعالن اإلفالس الحتمي للمملكة. 
أصبحت الرؤية واضحـة، َوباتت معروفة لن يتم 
رفع الحصار وإيقاف الحرب فالجميع مستفيد من 
اروخية  العدوان عـىل اليمن، فمـا عىل القـوات الصَّ
ب بعصا مـن حديد وتأديب  اليمنيـة إال الـرَّد والرضَّ
اململكة وتلقينهم دروس سـيكون مردودها باهض 

الثمن عىل العدّو، القادم أشد وأعظم بإذن الله. 

سئث الرتمظ طراد
تحاول السعوديّة أن تلتفَّ عىل مفردات اللُّعبة السياسية 
يف اليمن، فكان مؤتمر املشـاورات الذي تنظمه يف الرياض 
يصـب يف هذا االتّجـاه وربما غاب عنهـا حقائق الواقع يف 
اليمـن، فمن الغبـاء أن تغرد خارج الرسب بعـد ُكـّل هذه 
التجارب التي مرت بالعالقات اليمنية السعوديّة، قد يكون 
ابن سـلمان غراً أحمَق ال تجارب لديه وربما ال يسـمع إىل 
النصحاء، وال يستفيد من تجارب املايض، لكن لديه تجربة 
سـبع سـنوات من العـدوان عىل اليمـن قـادرة أن تجعله 
بصرياً بمجريات األمور واألحداث، وتكشف حقائق النعال 
التـي ينتعلها يف اليمن، لكنه مرص عىل ممارسـة الغباء يف 
أبشع الصور، فهو يحاور أدواته أَو يحاول أن يجعل أدواته 

تحاور نفسها، وال أدري َمـا ِهي الحكمة يف ذلك، فالطيف الذي حرض إىل 
الرياض ال قضية لهم إال مع املال الذي يصل إىل خزائنهم وحساباتهم وال 
سوى ذلك من أمر يشغلهم، ولذلك ربما أراد منهم أن يكونوا مطاياً لبلوغ 
غاياته يف الحفاظ عىل ماء الوجه والخروج من مأزق الهزيمة يف اليمن. 
حقائق الواقع كلها ومفرداته ومعطياته تقول: إن السـعوديّة ُهزمت 
يف اليمـن، وخاب مرشوعها وخـرس، وهي اليوم تتجرع ويـالت الهزائم 
واالنكسـارات بعـد أن ظنـت أن املال قـادر عىل تحقيـق االنتصار لها يف 
اليمن، بل كانوا يقولون أن الحرب نزهة ربيع يف اليمن وسـوف يعودون 
منهـا يف ظرف يوم أَو يومـني حتى طال بهم األمد، فوجدوا أنفسـهم يف 
شـباك ال يمكن الخالص منهـا إال بقبول رشوط االستسـالم، ومثل ذلك 
صعب عىل نفوسهم التي أغراها املال فوقعت يف املأزق حتى ال تكاد تجد 
لنفسها خالصاً منه، وقد نصحها عقالء القوم فلم تع ما كانوا يقولونه. 
ال يمكـن ملشـاورات الريـاض أن تهـدي السـعوديّة سـالماً ولن تجد 
السـالم إال يف صنعاء ومن صنعاء، وعىل قادة الغباء السـعودّي أن ينزلوا 
ا، وقد قالت صنعاء  إىل مسـتوى هذه الحقيقية إن أرادوا سـالماً حقيقيّـٍ
َمـا ِهي مالمح السالم وقد حّددها قائد الثورة ورئيس املجلس السيايس 
األعـىل وهـي يف محـّددات ثـالث: وقف العـدوان، رفـع الحصـار، إنهاء 
االحتالل لليمن، بدون ذلك ال نظن أن سـيحدث سالماً مطلقاً، فالحصار 

الـذي يفرضه العدوان ودول التحالف عـىل صنعاء وعىل اليمن عدوان يف 
َحـــّد ذاته، ولو توقفت العمليّات العسـكرية وفق إعـالن التحالف، وال 
خيار للتحالف إالَّ إظهار حسـن النوايـا بحيث يتبع وقف 
العمليّـات العسـكرية يف اليمـن خطوات يف رفـع الحصار 
الربي والبحري والجوي، ويأمر جنوده وثكناته العسكرية 
بالعودة إىل عواصمهم وتسليم اليمن إىل أهلها وشعبها ثم 
الرشوع يف حوار يمني شامل ال يستثني أحداً حتى يتوافق 
أهل اليمن عىل بناء دولتهم كما يرغبون هم ال كما ترغب 
أمريـكا وإرسائيـل ومن بعدهمـا السـعوديّة فذلك أمر ال 

يفيض إىل سالم مطلقاً. 
ما يحدث يف الريـاض مهزلة ال معنى لها، كما أن وقف 
العمليّـات العسـكرية مهزلـة ال قيمـة لها طاملـا واليمن 
تحارص ويمنـع عنها الغذاء والدواء واملشـتقات النفطية 
وكل مقومـات الحياة املعارصة، فال جزيرة عربية وال خليج عربي بدون 
اليمن، لن يكون هناك بلد آمن دون أن يشعر اليمن باألمن، وال يمكن أن 
يعيش اليمن ويده مكتوفة ويستسـلم للجـوع والقصف والحصار، وقد 
قالت األيّام للسـعوديّة وملن تحالف معها إن اليمن عيص عىل أشـداقهم 
وعـىل بطونهـم، وقالت لهم عمليـات كرس الحصار إن اليمن بعد سـبع 
سنني عجاف عاشها قد شب عن الطوق ولن يكون لقمة سائغة تلوكها 

أشداُق الطامعني مهما بلغت درجة قوتهم. 
العالـم يتَحّرك اليـوم ويعيد ترتيب نسـقه وبناء ذاته خـارج النظام 
القديم، وربمـا بدأت املالمح تتضح للنظام العاملـي الجديد من خالل ما 
يحدث اليوم من كشف حقائق كان النظام القديم يتخذ منها ذرائع حتى 
يستمر يف ممارسة ثنائية الهيمنة والخضوع عىل الدول، كشفت املعامل 
البيولوجية كيف كان يتم صناعة الجائحات التي تصيب البرش ومن كان 
يديرهـا، وكيف يتم تقويض أمن البلدان واسـتقرارها، فأمريكا تتداعى 
أركانها وينهار نظامها، وهي آيلة للسقوط، وكما تركت أوكرانيا تواجه 
مصرياً مجهوالً سوف ترتك ربائبها يف الجزيرة والخليج يواجهون مصرياً 
مجهوالً، وعليهم أن يتعظوا من ذلك فالسـالم يف اليمن يشكل اليوم بعداً 
اسـرتاتيجياً للجزيرة والخليج وعىل السـعوديّة أن تعَي ذلك جيًِّدا قبل أن 

ينهار الجدار عىل املعبد ثم ال يبقي وال يذر. 
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دسعظا ظشسْض صطعَبظا شغ رطدان

رجالُئ خمعد لخظاع الخمعد

الحسإ الغمظغ.. 7 أسعام خئر وظخر (1ــ 2) 

الاصعى عغ 
السقُح افصعى

 

خالح طصئض شارع
 

هل  تعـرف  أن  تريـد 
أم  مقبـول  صومـك 
هل  لنفسـك  انظـر  ال.. 
أصبحـت مـن املتقني.. 
غايتـه  فالصـوم 
الذين  أيها  التقوى.. «يا 
عليكـم  كتـب  آمنـوا 
الصيـام كمـا كتب عىل 
الذين مـن قبلكم لعلكم 

تتقون». 
تريد أن يخارجك الله 
من ُكـّل مشاكلك وتعرف عدوك الذين يربم لك.. عليك 

بالتقوى.. «ومن يتق الله يجعل له مخرجا». 
تريـد أن يرزقك الله رزقـاً كرزق مريـم التي كلما 
دخل عليهـا زكريا املحراب وجد عندهـا رزًقا.. عليك 
بالتقـوى.. «ومن يتق الله يجعل لـه مخرجا ويرزقه 

من َحيُث ال يحتسب». 
اللـه  يشـملك  أن  تريـد  رحمـة..  أولـه  رمضـان 
برحمته ويكتبك من املرحومني يف هذا الشـهر.. عليك 
بالتقوى.. فالرحمة مكتوبة لهم.. «ورحمتي وسعت 

ُكـّل يشء فسأكتبها للذين يتقون». 
تريـد أن يهديك الله الرصاط املسـتقيم وأن تهتدي 
بالقـرآن الكريم.. ما عليك إال أن تكـون من املتقني.. 

«ذلك الكتاب ال ريب فيه هًدى للمتقني». 
تريـد الجنـة كن من املتقـني فالجنة أُعـدت لهم.. 
«وسـارعوا إىل مغفـرة مـن ربكـم وجنـة عرضهـا 

السماوات واألرض أعدت للمتقني». 

رجالٌئ إلى رجاِل الرجال
 

بثور أتمث
 

وددت يف هذه املقالة إرسـال بعض املشاعر واألحاسيس 
الجهاديـة إىل إخواننـا األبطـال الرشفـاء يف جبهـات العزة 
والكرامة وميادين الرشف واإلباء؛ ملا يسطرونه من بطوالت 

وانتصارات وتنكيل ألعداء الله وتمريغ أنوفهم يف الوحل. 
إخواني املجاهدين إنني عندما أُشاهد املشاهد البطولية 
واملالحـم التـي تقومون بهـا يف ميادين الرشف وسـاحات 
الوغـى من بطـوالت وتضحيات أشـعر بالفخـر واالعتزاز، 
واملجـد والكرامـة، ذهوالً وإعجابـاً بما تقدمـون وتبذلون 
ألجـل إعالء كلمة الله، لدرجة أنني اتمنى أن أكون مجاهدة 
ومقاتلـة معكـم لـو أن املرأة تسـتطيع الذهاب لسـاحات 
القتـال، وأن تخـوض املعـارك والبطـوالت كمـا تفعلـون 
وتستبسـلون أيهـا املغاوير الشـجعان، لكنني لـن أتوقف 
مكانـي مكتوفـة األيدي، نحن النسـاء سـوف نعينكم من 
أماكننـا، بدعائنـا لكم بالعـون والتوفيق والسـداد يف ُكـّل 
معركة تخوضونهـا، نجاهد بالكلمة، كلمة حق نصدح بها 
يف وجه األعادي، وباإلنفاق وبذل ُكـّل غاٍل ونفيس يف سبيل 
الله، لدعمكم ومساندتكم باملال ودفع أبنائنا وإخواننا وكّل 

ما نملك، نتَحّرك بكل ما نستطيع لدحر املعتدي. 
وحتـى أثبت صدق كالمـي ووالئي لم أكتـِف بالكالم بل 
بذلـت ولديَّ وهما أغىل ما أملك يف سـبيل الله ودفعتهما إىل 
الجبهـات ليعينوكم، ويسـاندوكم وتكونوا يـداً واحدة ضد 
أعداء الله الجائريـن الظاملني الذين ال يرقبون يف الله إالٍّ وال 

ة.  ذمَّ
وأيضـاً سـخرت قلمي وعلمـي ووقتي لدعمكـم ورفع 
معنوياتكـم، بما جادت بي نفيس ووهبنـي الله من كتابة 
ولـو بالقليل القليـل يف حقكـم؛ ألَنَّنا مهمـا كتبنا وخطت 
أقالمنـا لـن نوفيكـم حقكـم فأنتم مـن تسـطرون أروع 
البطـوالت، بأقـدس مـكان، سـاحة التضحيـات والفداء، 
تُغريون بذلك مجـرى الحرب وقلب موازين املعادالت إلعالء 
كلمة اللـه، ونـرصة للمسـتضعفني يف األرض والدفاع عن 

الدين والوطن والرشف والعرض. 
ولو لزم األمر بسلخ جلدي لصنع أحذية لكم لفعلت وما 
تـرّددت لحظـة واحدة، روحي ونفيس لكـم الفداء يا رجال 
اللـه؛ ألَنَّ لكـم الفضل الكبري بعد الله ملـا نحن فيه من عزة 

وكرامة وانتصار وأمن وأمان. 
كان الله يف عونكم وسـدد رميكم وثبـت أقدامكم وكان 
النـرص حليفكـم، بقيتم ذخراً لهذا الوطن، وعاشـت اليمن 
حـرًة أبية يف ظلكـم وظل قيادتنا الحكيمة متمثلًة بالسـيد 

عبدامللك بدر الدين الحوثي -يحفظه الله ويرعاه-. 

زعران الصاسثي

إن رس صمود الشـعب اليمني طيلة 7 أعوام من الحرب 
والحصـار هم أُولئك األبطال الذيـن ال يشء يعلو فوق علوِّ 
فضلهم وصمودهم وال يشء يسـمو فوق سـمو أخالقهم 

وثبات عزائمهم وبسالة أرواحهم. 
من بهـم الهاماُت تعلو وتنتُرص، من لهم الخالئق تدعو 
بالنرص والثبات، إنهم أبطـال اليمن املجاهدين من أعادوا 
لألذهـان قوة الحق يف إزهاق الباطل متى ما صدق رجاله، 

من تسبح لهم املالئكة يف السماء والحيتان يف املاء. 
إىل أُولئك األبطال يف ُكـّل ثغور العزة والكرامة أنتم بسمة املستضعفني 

ــة.  يف األرض وأمل أحرار هذه األُمَّ
إن صمودكـم ال يقـدر بثمـن وال يقـاس بمقياس يف مقارعـة الظلم 

واالستكبار العاملي وعنجهيته. 

أنتـم مـن خطيتـم أنصـع صفحـات املجـِد والكرامة، 
فبدمائكـم الزكية وثباتكم األُسـطوري رسـمتم لألجيال 

القادمة خط سري نحو النور والهداية. 
يا أصحـاَب املقامـات الكبرية ويـا جباالً فـوق جبال، 
لكـم ألف تحية وألف سـالم، لوالكم لكان اليمن أسـوأ من 

فلسطني والعراق وأفغانستان. 
إن صمودكـم أركـع أعداَءكـم وقلب موازيـن أهدافهم 
وخابت آمالهم يف طمس هويتكم اإليمانية وإذالل شعبكم. 
ــة اليـوم تدعو لكم بالثبات  إن ألسـنة ُكـّل أحرار األُمَّ
والنـرص، وإن تأييد الله لكم ومعكـم، فلتكن ثقتكم بالله 
أقـوى وأرقى لقـد تكفل الله بنرصكم حـني قال يف محكم 

ُه، إِنَّ اللََّه َلَقِويٌّ َعِزيٌز).  نَّ اللَُّه َمن يَنُرصُ كتابه (َوَليَنُرصَ
َفأنتم األقوى بقوة الله. 

فسـالم من الله عليكـم يف الليل والنهار وسـالم من اللـه عليكم عدد 
حبات الرمل والحىص وعدد نعم الله التي ال تعُد وال تحىص. 

ظعال أتمث

ونحـن نحيي ذكرى الصمود السـابعة الذي 
يسـجله هذا الشـعب األبـي الصابـر واملجاهد 
الذي توكل واعتمـد عىل الله تعاىل، وبكل إيَمان 
وثقة بالله ثبت وصمد أمام هذا العدوان الظالم 
والحصـار الجائر امُلسـتمّر عىل امتداد سـبعة 
أعـوام خلـت، ودخول الشـعب اليمنـي يف عام 
ثامن من الصمود والتصدي والتحدي واملواجهة 
واإلراَدة، ونحن مع شعبنا العظيم نقتحم عاماً 
ثامنـاً مـن الصمـود ويمننا وشـعبنا يف موقع 
متقدم بفضل الله، نأتي اليوم لنسـتذكر كيف 
كان النظام السـعودّي يف بداياتـه األوىل عندما 
شن حربه وعدوانه عىل اليمن وشعبه العظيم، 
فسبع سـنوات من الصمود والتصدي للعدوان 
الظالـم والتي حملت يف طياتهـا الكثري والكثري 

من الدروس والِعرب والعظات. 
بدأ العدوان السـعودّي األمريكي الغادر عىل 
اليمـن ليـالً مسـتهدفاً بغاراته الليليـة منازل 
املواطنني يف منطقة بني حوات؛ ليسـفر صباح 
يـوم السـادس والعرشيـن من مـارس 2015 
كاشفاً لنا عن أوىل مجازره الوحشية التي كان 
ضحاياهـا بالعـرشات أغلبهم نسـاء وأطفال 
قتلتهم غـارات حقـد سـعوديّة أمريكية وهم 
نيام داخـل منازلهم، وتىل هـذه املجزرة مئات 

بل اآلالف من املجازر الوحشية والفظيعة التي 
ارتكبها العدوان بحق هذا الشعب. 

يف األيّام َواألشـهر األوىل من عدوانه وقد كان 
يف قمة كربه وغطرسته َوظلمه َوغروره وبضوء 
أخرض أمريكي وغطاء أممي وصمت للمجتمع 
الدويل يمارس النظام السـعودّي عدوانه وينفذ 
جرائمـه اليوميـة التي ال حرص لهـا بحق هذا 
الشـعب األبـي املظلـوم، َحيـُث كاد ال يمر يوم 
عـىل اليمنيني من دون أن يرتكـب العدوان فيه 
مجزرة أَو اثنتني يكـون ضحاياها من املدنيني 
األبرياء وأغلبهم أطفال ونساء الذين ليس لهم 
ذنب إال أنهم من شعب أراد الحرية واالستقالل 
والهيمنـة  الوصايـة  تحـت  العيـش  ورفـض 

الخارجية وقال ال للذل وال لالستسالم. 
ُمسـتمّر  والقصـف  سـنوات  سـبع 
والغـارات لم تتوقـف، ودماء اليمنيني تُسـفك 
وأجسـادهم تحرق وتمزق بآلة القتل واإلجرام 
السـعوأمريكية، قتلـوا هـذا الشـعب املؤمـن 
الكريم واستباحوا دماء كباره وصغاره، نسائه 
وأطفاله الذين ُقتلوا يف الليل والنهار يف منازلهم 
وهم نيام، وُقتلوا يف األسواق، ويف الطرقات، ُقتلوا 
يف املدارس واملساجد، قتلوا وهم يف مزارعهم ويف 
املصانع واملرافق الحكومية ويف دار املكفوفني، 
ُقتلـوا يف املحطـات ويف املستشـفيات، ُقتلوا يف 
مجالـس الحـزن َوالعـزاء، ُقتلـوا يف األعراس، 

ُقتلوا وهم مسافرون بالسيارات، ويف الحافالت 
أثنـاء الرحـالت، ُقتلـوا بالغارات حتـى وهم يف 
السـجون، ُقتل أبناء هذا الشعب وهم يف قبضة 
العدّو تحت األرس، استُهِدف هذا الشعب يف ُكـّل 
مـكان ويف ُكـّل موضع، حتـى األِجنّة يف بطون 
أُمهاتهـم لم يسـلموا مـن القتل واالسـتهداف 
اغتالتهم طائـرات العدوان قبل أن ترى أعينهم 
نور الحياة، لم يستثن هذا العدوان شيئاً يف هذا 
البلد إال وأتى عليه سـبع سنوات وهو يستبيح 

دماء هذا الشعب العزيز املظلوم الصابر. 
سبع سـنوات وهذا البلد محارص من جميع 
الجهات برٍّا وجوٍّا وبحرٍّا، سبع سنوات والشعب 
اليمنـي يفتقر ألبسـط الخدمـات ويعاني من 
أشـد األزمـات يف ظل هـذا العـدوان والحصار، 
أغلقوا يف وجهه جميع األبـواب َواملنافذ أغلقوا 
أمامـه املطـارات واملوانـئ وكّل املنافـذ الربية 
والبحريـة والجوية، منعوا عنـه الغذاء والدواء 
وكّل متطلبـات الحيـاة، قتلوه قصفـاً، وقتلوه 
حصـاراً، وجوعـاً ومرضـاً ووجعاً وأملاً، سـبع 
سـنوات والشـعب اليمني يُذبح مـن الوريد إىل 
الوريـد ويعاني من مظلومية كبرية قل أن تجد 
لها يف هذا الزمن مثيل، يف عالم يسـوده النفاق 
ويحكمـه «البرتودوالر» الذي؛ بَسـبِبه تجمدت 
الضمائر عالم غابت فيه اإلنسانية، الذين باتوا 

يكيلون اليوم بألف كيل ومكيال. 

اتارام الُمحّرف
 

(َربَّنَـا َظَلـْمنَـا أنفسـنَا َوإِْن َلــْم تَْغِفـْر َلنَـا َوتَْرَحْمنَـا َلنَُكونَـنَّ ِمَن 
يـَن) طوال العـام ونحن نتحدث عمن ظلمنا ونشـكو ممن أذانا  اْلَخاِرسِ

وندعو عىل من أوجعنا أَو هضم حقوقنا. 
فهل نجعل من الشهر الكريم حساباً خاصاً مع أنفسنا التي ظلمناها 
ام محاسبة ألنفسنا؟  باتباع هواها؟ هل نجعل من هذه األيّام املباركة أَيـَّ
كـم قرصنـا يف عباداتنا طـوال العـام وكأن الله ال يوجـد إال يف رمضان، 
لنسأل أنفسـنا ونكون صادقني يف السؤال ويف الجواب وال نختلق األعذار 
بعدم الفراغ، لنسأل أنفسنا عن 330 يوماً وقد خصمنا 30 يوماً الذي هو 

شهر رمضان. 
-1 عندما نقرأ القرآن ونواظب عليه يف شـهر رمضان حتى أن البعض 
يقـرأ اثنني أَو ثالثة مصاحف فيه وهـذا عظيم، أنت كم قرأت من القرآن 
طـوال العام؟ هل خصصت حتى سـاعة لتالوة القرآن طيلـة 330 يوماً 

اسأل نفسك وأجب عليها؟. 
-2 عندما نقوم الليل ونصيل يف رمضان وهذا عظيم، أنت كم قمت من 

ليايل 330 يوماً اسأل نفسك وأجب عليها. 
-3 عندما تدعو وتخشـع يف الدعاء يف رمضـان وهذا عظيم، كم قمت 

تدعو وتخشع يف دعائك طيلة 330 يوماً اسأل نفسك وأجب عليها؟. 
فقط ثالثة أسـئلة وأجب عليها بصدق دون أعـذار تختلقها، فالوقت 
هـو الوقت يف رمضـان وغري رمضـان والرب هو الـرب يف رمضان وغري 

رمضان، الذي اختلف هو أنت. 
صائمـون وصيامنا يحتـاج إىل صيام عن اللغو يف الحديث والسـخط 

عىل الحياة والتربم من املعيشـة، نعم نحن يف ضائقة، وربنا قد دلنا كيف 
َماَء َعَليُْكْم ِمْدَراًرا  اًرا يُْرِسِل السَّ نخرج منها: (اْستَْغِفُروا َربَُّكْم إِنَُّه َكاَن َغفَّ

َويُْمِدْدُكْم ِبأموال َوبَِننَي َويَْجَعْل َلُكْم َجنَّاٍت َويَْجَعْل َلُكْم أَنَْهاًرا). 
نعـم، نحـن يف حرب وعدوان وربنا قـد دلنا كيف ننتـرص (َواْعتَِصُموا 
ِبَحبْـِل اللـِه جميعاً َوَال تََفرَُّقوا َواذُْكـُروا ِنْعَمَة اللِه َعَليُْكـْم، إذ ُكنْتُْم أعداء 
َفأَلََّف بَـنْيَ ُقلُوِبُكْم َفأصبحتُْم ِبِنْعَمِتِه إِْخَوانًا َوُكنْتُْم َعَىل َشـَفا ُحْفَرٍة ِمَن 

ُ اللُه َلُكْم آَيَاِتِه َلَعلَُّكْم تَْهتَُدوَن).  النَّاِر َفأَنَْقذَُكْم ِمنَْها َكذَِلَك يُبنَيِّ
نعـم، نحـن تحت عـدوان كوني، وقد تكالبـت علينا األمـم ولكن ربنا 
اُس إِنَّ النَّاَس َقْد َجَمُعوا َلُكْم  قـد دلنا كيف نواجههم (الَِّذيَن َقاَل َلُهُم النـَّ

َفاْخَشْوُهْم َفَزاَدُهْم إيَمانًا َوَقالُوا َحْسبُنَا اللُه َوِنْعَم اْلَوِكيُل). 
نعـم، مـا نمر به طيلة سـنوات العدوان هو عذاب ولكـن ربنا قد دلنا 
كيف نخرج من هـذا العذاب (َوَما َكاَن اللُه ِليَُعذِّبَُهْم َوأَنَْت ِفيِهْم َوَما َكاَن 

اللُه ُمَعذِّبَُهْم َوُهْم يَْستَْغِفُروَن). 
لنستغفر ولكن إن استغفارنا يحتاج إىل استغفار، ال تدع ليدك ولسانك 
العنان يف األذية والسب والغيبة والنميمة وتأتي لتأخذ املسبحة وتستغفر 
ألفاً أَو ألفني أَو ثالثة أَو أكثر، االستغفار لن يسقط عنك ظلم من ظلمت 
بأي شكل من أشكال الظلم مادي أَو معنوي، فظلم العبد للعبد من الظلم 
الذي ال يرتك، االسـتغفار هو التزكية لنفسـك واإلنابـة لربك والندم عىل 
ذنبـك والتوبة من غفلتك والعـزم عىل عدم العودة لزالتـك والحياء ممن 

عصيت. 
هـا هو شـهر رمضان قـد أقبل علينـا لنغتنم فيه املثابرة عىل غسـل 
قلوبنـا التي رانت عليها الذنوب وكـدرت صفاءها أدران املعايص، ولتكن 

لدينا العزيمة واإلرصار أن تستمر توبتنا وغسل قلوبنا طيلة العام. 
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وقدُة الظخر

حعر الاصى والمشفرة

أوعُظ طظ بغئ السظضئعت
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ق جقم إق برشع ضاطض 
لطتخار الةائر

أبع ظئغض الحرغش
 

مرسحية ومهزلة سياسـية تكشـف َوتعري واقع 
السياسة العاملية. 

اجتمـاع الريـاض مهزلة َوذر الرمـاد عىل العيون، 
تجتمع بمرتِزقتهـا القدامى مرتِزقة ما قبل العدوان، 

مرتِزقة من كان يستلم راتباً من اللجنة الخاصة. 
من هي اللجنة الخاصة؟ هي مجموعة أشـخاص 
من السـفارة السـعوديّة تقوم بدفع رواتب املشايخ 

َوكبار العمالء لتنفيذ أجندات السعوديّة. 
واليـوم تلملم املرتِزق القديـم َوالحديث يف الرياض 

ليضعوا الحلول برؤية خليجية لوقف الحرب.
كومة وأكوام من الرماد لتذر يف العيون! 

التحالف يعلن َوقف الغارات َوسفن النفط َوالغذاء 
يف عرض البحر تمنعها من الدخول إىل اليمن! 

حصارهم هو ما يعاني منه الشـعب اليمني أشـد 
من عملياتهم العسكرية، فالشعب يريد رفع الحصار 
أمـا وقف العمليات العسـكرية من غري رفع الحصار 

ستستمر عمليات رفع الحصار َوكرس الحصار.
أّكـد بيان املجلس السـيايس األعىل ال سـالم بدون 
رفع الحصار، وعقب يحيى رسيع عىل البيان ال سالم 

بدون رفع الحصار!!
إذن سنسمع عملية فك الحصار الرابعة َوالخامسة 
َولن تنكـرس عزيمته وصالبته فهو متـوكل عىل الله 
وواثق بالله وسوف نواصل حتى النرص أَو الشهادة. 

وقريبـاً بإذن الله، سنسـمع عمليـة كرس حصار 
تجعلهـم يندمون كما قال َعَلُم الهدى َوالقائد السـيد 
عبدامللـك بن بدر الدين الحوثـي -رضوان الله عليه-، 

وتشفى صدور قوم مؤمنني بالله العيل القدير.

طظى ظاخر
 

قريبـاً سـيولد النرص، نعم سـيولد من رحم 

الزجاجـة  عمـق  يف  أصبحنـا  وألننـا  املعانـاة 

سـتفرج فكلما ضاقت اتسـعت، فبرشى لك يا 

شعب األنصار بعد سبعة أعوام عجاف ستكافأ 

بـإذن الله ووعده عىل صـربك ونضالك بالنرص 

يادة لتحيا حراً مستقالً.  والعزة والرفعة والسِّ

فقـد أصبح تحالف العدوان عالقاً يقلب آخر 

ورقـة لديـه، يضيق الخنـاق أكثـر يف حصاره، 

ويتالعـب باقتصـاد البلـد، طـال أمـد العدوان 

لكنـه رسعـان مـا سـينتهي بأمـر مـن اللـه 

وبعونه وبحولـه وقوته، وبسـواعد رجال الله 
يف امليـدان، بدعـم القوة الصاروخيـة والطريان 
، باكتفائنا الذاتي يف الزراعة، والصناعة،  املسريَّ

بتكاتفنا وتكافلنا وتراحمنا. 
بشـارات تلـوح باألفق، سـيقطف الشـعب 
اليمني ثمـرة صربه وجهـاده وبذلـه وعطائه 
ومقارعتـه الباطـل ودحـر الغازي، سـيقطف 
ثمرته قريبـاً بإذن الله؛ ألَنَّه وثق بالله، وسـار 

إلعالء كلمته، ستفرج عن قريب. 
لـن تذهب ُكـّل تلك التضحيـات وال ُكـّل تلك 
الدمـاء التي سـالت هـدًرا، لن يضيـع الله تلك 
الدمـاء التي بذلت يف سـبيله وابتغاء مرضاته، 
ُكــّل تلك األرواح التـي أُزهقت بفعـل العدوان 

الغاشـم عـىل مـدى سـبع سـنوات، والضمري 
اإلنسـاني لدى األمم كان حارضاً شاهداً باكياً 
بدموٍع من الدجل والتضليل، بقلوٍب أشد قسوة 

من الحجارة. 
سـتزهر بالدنـا ربيعـاً أخرض بتلـك القلوب 
الحيّـة، بفضل ُكـّل تلك األشـالء التي تطايرت 
وتناثرت تحت الركام، وبفضل ُكـّل تلك الدماء 
التي ُسـفكت ُظلًما وعدوانًـا، والتي تحولت إىل 
ة تدك  صواريـخ باليسـتية، وطائـرات مسـريَّ
عـروش الظاملـني املعتديـن، ودمـوع الثـكاىل 
ودعـوات املظلومني التي سـتجرف حلف قرن 
الشـيطان األكرب، قريباً سيولد النرص من رحم 

الصرب واملعاناة. 

حغماء الةسـثي

يف هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان املبارك، 
الـذي أنزل فيه القـرآن فيه أثر عظيـم يف تدبر 
آياتِه، يجب أن نلتفـَت إىل القرآن بتوّجـه بتأثر 
لهـدى الله ومن أعظـم املهام، أهميّـة التقوى 
وتزكيـة النفس، فمن خـالل اهتمامنا بالقرآن 
الكريم نتزود بالهدى وفهم ومعاني واستيعاب 
آيـات الله، مـا يحصل بني الناس من مشـاكل 
وفسـاد وتلك الجرائم، ُكـّل هذا يحصل؛ بَسبِب 
عـدم التفاتهم للقـرآن، كما قال السـيد القائد 
سـالم اللـه عليه: عـدم االهتمام بمـا يجب أن 

نهتم بـه، فعلينا مسـؤوليات كبـرية أمام الله 
والتزامـات يجب االلتزام بها من خالل أمر الله 

بالقرآن العظيم. 
ا بحيـاة  فــ التقصـري يشء مؤسـف ِجــدٍّ
اإلنسـان عندمـا نكـون مقرصين مـع الله يف 
جهادنـا يف وقفتنـا يف التقـوى، ُكــّل النـاس 
مقرصين بالتقوى وهذا ما يسبب نرش الفساد 
يف هـذه األرض، ففـي شـهر رمضـان فرصـة 
عظيمـة أن تلتجـئ إىل اللـه سـبحانه وتعـاىل 
وتسـتغفره وتقرأ آيات الله كمـا يجب تطبيق 
آياتِه عمليٍّا، يجب أن نسـري بما يأمرنا الله من 
النهي عن املنكر والجهاد يف سبيل الله واإلنفاق، 

لكي ننجي أنفسـنا من النار التي توعد الله بها 
املنافقني، اليهود والنصارى. 

فالله سبحانه وتعاىل مع املتقني عندما يتقي 
اإلنسـان ربه سـيكون معه سـيهديه سـيمده 
بالنرص والتمكـني والتأييد، واألعمال الصالحة 
يف الحياة هي من تهدينا إىل الجنة، عندما تقُف 
مـع الحـق وتميش عـىل النهج السـوي، تعمل 
العمـل الذي يـريض اللـه، تنال رضـاه والجنة 
باآلخـرة، ويجـب أن تتجنـب األعمـال التي ال 
تـريض الله كمثـل السـعي يف طريـق الباطل، 
واالبتعـاد عن هـدى اللـه؛ ألَنَّ هـدى الله مهم 

ا، لتزكيِة النفس واالرتقاء يف التقوى.  ِجـدٍّ

ُغسرى الغاغط

كذبهـم  َوالعمـالء  َوامُلنافقـون  الكذابـون 

َوِنفاقهـم يكون أوهـن من بيـت العنكبوت ال 

يطـول أبـًدا َومهما كان حجمه سـينهد يف يوٍم 

من األيّام.

من يطعنون يف الوطـن َويطمعون يف النقود 

هـم أُولئـك الذين باعوا أنفسـهم لكـي يربحوا 

قليالً من متاع الحياه َوإذَا قلنا لهم متاع ال نجد 

متاعـاً َوال نجـد الراحة بل نجد العـار َوالخزي 

يلتـف حولهم َكأسـماك عالقني يف شـبكة َوال 

يسـتطيعون الخـروج؛ ألن قلوبهـم أصبحـت 

معمية تماماً ما بني الحق َوالباطل. 

هـم قـادرون عـىل أن يخرجـوا مـن هـذه 
الحالة التي هـم عليها لكن النقود َواملال أعمى 
أبصارهـم وأصبحوا ال يرون غـري الثروة َوكثر 

املال.
ماذا نقول يف من باع نفسـه َوأرضه وَعرضه 
هل نقول خائن؟ لكن الخيانة تخجل منه َومن 
شـكله نحُن ال نعرف إىل متـى وهم عالقون يف 
شـباك هذا العدوان الذي سـيطر عليهم بشكل 
فظيـع، إىل متـى َوهم هكذا ال يسـتُوعبون َوال 

يفهمون مدى ُخطورة هذا العدوان عليهم!.
العـدوان اليـوم يدعمهم لكنهـم ال يفهمون 
أن هـذا الدعـم ليس من مصلحتهـم، هو يتبع 
مصالحـه، هو يُريـد تحقيـق أهدافـه ال يُريد 
راحتهـم ال بُـدَّ أن يفهمون أنهـم كـ (الدماء) 

َوالعـدّو يُحركهـم كيفمـا يُريـد َوسـيأتي يوم 

َويختلعهـم كحـذاء أشـرتاه َوملا انتهـت ُمدته 

خلعه َوذلك اليوم سيندمون عىل ما فعلوه بحق 

شعبهم. 

نحـُن اليـوم أكثـر ما نُعانيـه منهـم؛ ألَنَّهم 

يرضوا أبناء شعبهم أكثر من العدّو بكثري لكنا 

نقـول لهم اعقلـوا َوارجعوا إىل شـعبكم يف ذلك 

اليوم الذي ترمون فيه شـعبنا لـن يعّد يعرتف 

ِبكم وكمـا رماكم العدّو نحُن َسـنرميكم مثله 

لكننا ال نُريد ذلك نحُن نُريد لكم الخري َوالحرية 

تحـّرروا مـن شـباك هـذا العـدّو امُلتغطـرس، 

واعقلوا َوافهموا واستوعبوا خطورة هذا العدّو 

علينا َوعىل شعبنا.

خمعد الظحعري

لقــد كان للمـرأة اليمنيـة الـدور العظيـم 

َوامُلـرشف يف مواجهة هـذا العـدوان األمريكي 

الغاشـم فهـي ُمربيـة األبطـال وأم األحـرار، 

َوأخت الرجال، لقد صنعـت امُلعجزات َوحّققت 

جميـع  يف  صُمودهـا  َوأبـرزت  املسـتحيالت 

املجـاالت، فهـي املـرأة العظيمـة التـي تُعاني 

املشـقات َوالويـالت تخوض التحديـات َوتوفر 

االحتياجـات، تقـوم بـكل الواجبـات، يف أرقى 

الصور َواإلبداعات. 

املرأة اليمنيـة هي أعجوبـة يف الصرب، قوية 

العـزم، تقوم بواجبهـا عىل أرقى املسـتويات، 

تُـالقـي الصعوبـات، تخـوض غمـار الويالت، 

صمودهـا ال مثيـل لُه فلقـد أثبتت َوبـكل قوة 

َوإراَدة بأنهـا املجتمـع كله وليـس نصفه كما 

يقولون. 

املـرأة اليمنية ال يوجد أسـمى مـن صفاتها 

َوحشـمتها وَعفتها وطهارتها، لقد برز دورها 

عـىل أعظم مسـتوى يف التصدي لهـذا العدوان 

األمريكـي الغاشـم فكانت نعم املرأة واألسـوة 

لكل نسـاء العالم الثائـرات، لقد صربت وثبتت 

َواستبسـلت  وضحـت  َوانفقـت  وتحملـت 

َوكافحت فصمدت َوانترصت. 

لقد جسـدت املرأة اليمنيـة النموذج العظيم 

القوافـل،  وتقديـم  الجهـد  َوبـذل  العطـاء  يف 

لقد ضحـت بفلذات األكبـاد، واجهـت امُلعاناة 

والصُعوبـات خـالل العـدوان الغاشـم فكانت 

تتحمل َوتصرب رغم ما تُعانيه َوال تُبايل. 

َوقتلوهـا  اليمنيـة  املـرأة  اسـتهدفوا  لقـد 

َوحارصوهـا، َولكنها قامـت ورصخت من بني 

الركام، واقفة شـامخة أبيـة حيدرية فاطمية 

زينبيـة، لم تُبـال بامُلجرمـني َوامُلنافقـني، َولم 

تنحـن َوتستسـلم َوتتوقف عـن عملهـا، إنما 

زادها العدوان قـوة َوبصريه، زادت يف تطورها 

َوإبداعها، بال كلل َوال ملل َوال ضعف َوال وهن. 

املـرأة اليمنيـة يف اليمن هـي زينبية العرص 

َوشـقيقة الرجل، فكانت السند َواملدد، هي من 

قدمـت قوافـل البـذل َوالعطاء، قدمـت قوافل 

الشـهداء العظمـاء؛ ِمن أجِل دين الله َوسـبيل 

الله َورغبة فيما عند الله. 

فســالم الّله َوألف تحية لكل امرأة صامـدة 

َوثابتة استشـعرت املسـؤولية َوقدمت الواجب 

يف سبيل الله َوخدمة ألبناء هذا الوطن العظيم.

عض تصًا ُتخفث 
الحغاذغظ شغ 

رطدان؟!
أبع زغث العقلغ

كم كنت أسـمع أن الشـياطني يف شـهر رمضان تُصفد 
ليتاح للمؤمن الرجوع إىل الله بتوبة خالصة. 

لكـن العجيب والغريب والذي يتسـاءل بـه قلبي: كيف 
تُصفـد وأنـا أراهـا اليـوم يف شاشـات التلفزيـون تبيـع 

مسلسالت؟!
كيـف تُصفد وأنـا أراها يف رمضان توحـي ألوليائها من 
اإلنس أن دنّسـوا بيتي للعاكفني عىل شاشـات التلفاز وأن 

بثوا الشائعات والدعايات؟. 
إن لهو الشباب باأللعاب والجوالت ورغبتهم باملحرمات 
وقربهم من املبطالت، ولكن ما سمعته والذي زادني غرابة 
أكثر، أن الشـيطان األكرب أمريكا والسـعوديّة لم تُصفد يف 
رمضـان وإنما أعلنت ُهـدنة ملدت شـهرين! خطوة غريبة 

أيها الشيطان
سـأقولها وكيل ثقـة أنـه لـن يصفـد شـياطني العهـر 
األخالقـي إالَّ بمحطـات الوعـي الرمضانـي التـي تتمثـل 

بقنوات الهدى التي تمأل الفراغ الروحي. 
وقـد أغنتنـا قناة املسـرية وغريهـا من القنـوات الحرة 
واملناهضة للعدوان عن ُكـّل البدائل العليلة وغري السـليمة 
يف ُكــّل الجوانب واسـتطاعت تلك القنـاة العظيمة (قناة 
املسـرية) أن تحّقق نقلة نوعية يف جانـب الدراما واملرسح 
والسـينما وتفردت بما هو أعظم من هذا كله وهي تغطية 
إطاللة السـيد عبدامللـك (يحفظه الله) الـذي بمحارضاته 

يصفد الشياطني حقاً. 
وأمـا شـياطني العهـر السـيايس والعسـكري املتمثـل 
بالعدوان األمريكي السعودّي فما نأمله أن يوفوا بعهودهم 
هذه املرة ويلتزمون بهذه الُهـدنة التي ما داموا مصفدين، 
سـنظل يف ُهـدنة ونحتفظ بحقنا املرشوع إن سـولت لهم 

أنفسهم يف خرق هذه الُهـدنة ويظل شعارنا. 
فرصتكم لو أضعتموها سـتندمون وتصفدون ولكن يف 

مقابركم. 
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اقتاقُل اساصض أضبَر طظ (9000) ذفض شطسطغظغ 
طظث سام 2015 يف ظروف صاجغئ

الةعاد اإلجقطغ: اصاتام «لئغث» لئاب الساطعد 
جغثشُع ملجغث طظ السمطغات الفثائغئ الظعسغئ

وزغر الثارجغئ اإلغراظغ: لظ ظرضَت أبثًا لفذماع افطرغضغئ

 : وضاقت 
قال نادي األسري الفلسـطينّي: إّن «سلطاِت 
االحتالل اإلرسائييلّ اعتقلـت أكثر من (9000) 
طفل/ة فلسطينّي/ة منذ عام 2015م، وحتّى 

نهاية شهر مارس 2022م. 
وأوضح نادي األسـري، يف تقريـر صدر عنه، 
أمس االثنني، بمناسبة يوم الّطفل الفلسطينّي 
الذي يصادف الخامس من ابريل من ُكـّل عام، 
أّن «نحـو (160) قـارصاً يقبعـون يف سـجون 
(عوفر والدامون ومجدو) «، مبينًا أّن «سلطات 
االحتالل اعتقلت نحو (19 ألف) طفل (أقل من 
عمر 18 عاماً) منـذ اندالع انتفاضة األقىص يف 
سـبتمرب عام 2000م، مـن بينهم أطفال بعمر 

أقل من عرش سنوات». 
وتشـّكل سياسـة اعتقـال األطفـال إحدى 
السياسـات الثابتـة التـي ينتهجهـا االحتالل، 
وترتكز عمليات اعتقالهـم يف البلدات واملناطق 
القريبـة من املسـتوطنات املقامـة عىل أرايض 
وإن  والقـدس،  املخيمـات  وكذلـك  بلداتهـم، 

مـا تـم مقارنة نسـبة اعتقـاالت األطفال بني 
محافظات الوطن، سـنجد أّن الجزء األكرب من 

املعتقلني األطفال هم من القدس املحتّلة. 
املوثّقـة  والشـهادات  اإلحصـاءات  وتشـري 
للمعتقلـني األطفـال، إىل أّن غالبيـة األطفـال 

الذيـن تـم اعتقالهم تعرضـوا لشـكل أَو أكثر 
مـن أشـكال التّعذيب الجسـدي والنّفّيس، عرب 
جملة من األدوات واألساليب املمنهجة املنافية 
واالتّفاقيـات  الدوليـة،  واألعـراف  للقوانـني، 

ة بحقوق الّطفل.  الَخاصَّ

 : وضاقت 

أّكــد القيـاديُّ يف حركة الجهاد اإلسـالمي، 
أحمد املدلل، أن اقتحام وزير خارجية االحتالل 
«اإلرسائيـيل» ملنطقـة بـاب العامـود بالقدس 
املحتّلـة، تغطيـٌة عىل فشـل وعجـز حكومته، 
وفشل املنظومة األمنية الصهيونية، يف مواجهة 
رضبات املقاومة املتصاعدة يف الضفة والداخل 
والقدس املحتّلة، موضًحا أنه يحاول اسـتفزاز 
مشـاعر الفلسـطينيني للفت النظـر عن حالة 

الهشاشة التي تعيشها الحكومة املتطرفة. 
وشـّدد املدلِّـُل يف ترصيـح لـه، أمـس، عـىل 
أن مواصلـة جرائـم اقتحـام باحـات األقىص، 
واملقدسـات الفلسـطينية مـن قـادة االحتالل 
ومسـتوطنيه املتطرفـني، «سـيدفع إىل مزيـٍد 

العمـق  يف  النوعيـة  الفدائيـة  العمليـات  مـن 
االسرتاتيجي الصهيوني». 

وقـال: «التهديد بزيـادة وتصاعد اقتحامات 
ة يف شهر  األقىص واملقدسات اإلسالمية، وَخاصَّ
رمضان املبارك، سـيدفع باملزيـد من العمليات 
الفدائية يف جميع األرايض الفلسطينية املحتّلة، 
وهو ما سـيزيد من حالـة االحتقان واملواجهة 
مـن  االشـتباك  نـريان  وسـتؤجج  الطبيعيـة، 

جديد». 
وأضـاف: «االقتحامات املتكـّررة واملتواصلة 
يمارسـها  التـي  الفلسـطينية،  للمقدسـات 
قادة االحتالل ومسـتوطنوه، هـو يلعب بحياة 
املجتمـع الصهيونـي، ولـن يسـتطيع فـرض 
معادالت اشـتباك جديـدة عىل املقاومـة، التي 
تؤّكـد سـيف معركة سـيف القـدس قبل عام 
ال يزال ُمشـهراً بوجـه االحتالل، ومن دافع عن 

األقىص من آالف املستوطنني، قادر عىل أن يعيد 
الكّرة مرة أُخرى». 

أمـام  مفتوحـة  الخيـارات  أن  إىل  وأَشـاَر 
املقاومـة للدفـاع عن األقىص واملقدسـات؛ ألَنَّ 
املقاومة وظفت صواريخها للدفاع عن املسجد 
املبـارك، والقـدس، لكنـه أّكـد أن املقدسـيني 
قـادرون عىل دفع ومواجهة هـذه االقتحامات 
التي يمارسها االحتالل، داعياً األهايل يف القدس 
والضفة والداخل املحتّل للخروج يف مظاهرات، 
وأن يكونوا حارضيـن دوماً للدفاع عن األقىص 

واملقدسات. 
هـذا، واقتحـم، مسـاء أمـس األول، وزيـر 
الخارجية الصهيونـي، يائري لبيد، منطقة باب 
العامـود بالقدس املحتّلة، بحماية مكثّـفة من 

قوات االحتالل. 

 : وضاقت 

أّكــد وزيُر الخارجية اإليراني، حسـني أمري 
عبداللهيـان، أن إيران لن ترضـخ أبداً لألطماع 
األمريكيـة َوإذَا تحـىل البيـت األبيـض بنظـرة 
واقعية َفـإنَّ التوصل إىل اتّفاق سيكون ممكنًا. 
وكتـب أمـري عبداللهيـان يف تغريـدة له عىل 
موقع تويرت: «إذا كان هناك توقف يف مفاوضات 
فيينا، فذلك بَسـبِب أطمـاع الجانب األمريكي، 
تعمـل وزارة الخارجيـة بقـوة ومنطـق؛ ِمـن 
أجـِل تحقيـق املصالح العليا للشـعب ومراعاة 

الخطوط الحمراء». 
َوأََضــاَف عبد اللهيـان أنَّ بالده «لن تخضع 
لألطمـاع األمريكية»، ُمشـرياً يف الوقت ذاته إىل 
أنَّ «االتّفاق مع واشـنطن ممكـٌن إذَا تّرصفت 

 .« اإلدارة األمريكية بشكٍل واقعيٍّ
ويف وقٍت سـابٍق، أّكـد املتحدث باسـم وزارة 
الخارجية اإليرانية، سـعيد خطيب زاده، أمس 
االثنـني، أّن «واشـنطن مسـؤولة عـن توقـف 

املحادثات النووية». 
َوأََضــاَف خطيب زاده: «لـن ننتظر إىل األبد 

إلحياء االتّفاق النووي»، ُمشـرياً إىل أّن «اإلدارة 
األمريكيـة لم تتخذ بعد قراراً سياسـيٍّا بشـأن 
القضايا املتبقية يف املفاوضات، وتحاول جعلها 

رهينًة لقضايا سياستها الداخلية». 
وتابع: «املحادثـات النووية أصبحت رهينة 
أّن  مؤّكــداً  األمريكيـة»،  الداخليـة  للشـؤون 
«واشنطن لن تحّقَق نتائَج عرب فرض سلطتها، 
فطهـران ال تربط مفاوضات فيينـا بالقضايا 

اإلقليمية». 
وأمٍس األول، انتقد وزيُر الخارجية اإليراني، 
حسني أمري عبد اللهيان، إعادَة فرض الواليات 
املتحدة عقوباٍت عـىل بعض الرشكات واألفراد 
اإليرانيني، وأعلـن أّن بالَده «مسـتعدٌة التّفاق 
جيد ومسـتدام، لكـن الجانـَب األمريكي، من 
خـالل بعـض األطماع، كان مسـؤوالً بشـكل 

مبارش عن إطالة أمد املفاوضات حتى اآلن». 

رسث: لظ غطعَي أتُث ذراَع 
حسئظا َأو ُغثِدَع صراَره 

وإرادَته
 : وضاقت 

أّكــد رئيُس كتلة الوفـاء للمقاومة، النائب محمد 
رعـد، أّن «هـذا الوطـن ينبغـي أن يكون سـيًّدا حرٍّا 
مسـتقّالً محـّرًرا، وينبغي أن يعيش شـعبه بكرامة 
وال يبتّزه أحد يف مصالحه وال يسـتطيع أحد أن يلوي 
ذراعـه وأن يُخِضع قراره وإرادتـه وأّن يقّرر مصريه 

بدًال عنه». 
وخالل لقاء سـياّيس أقيم يف بلـدة زفتا الجنوبية، 
لفـت رعـد إىل أّن «من أفَلـَس اللبنانيـني وأوقعهم يف 
األزمـة االقتصاديـة األخـرية واملاليـة هو التسـّلط 
األمريكي الذي يُريد أن يحارص املقاومة ولم يستطع، 
وحـاول أن يحـارص شـعبها ولـم يسـتطع، فذهب 
ليُحارص ُكـّل مؤّسسـات الدولة والتي ال تستطيع أن 
تتحّمل الحصـار فانهارت وأصبحت عبئًا عىل الناس 

وعىل بيئتنا املقاِومة واملقاَومة». 
وتابـع رعـد: «نحن معنيـون بأن نعيـد بناء هذه 
املؤّسسـات لكـن ليس وفًقـا للطريقة التـي يريدها 
األمريكـي ومـن يتعامل معـه، إنّما وفًقا ملـا يحّقق 
مصلحـة بلدنا وشـعبنا بـكّل رشائحـه وليس فقط 

مصلحة بيئتنا املقاومة». 
وأّكــد رعـد «أّن األصـوات التي تدعـو إىل إقصاء 
املقاومـة عـن الحياة السياسـية، تسـتجيب للفتنة 
األمريكيـة التي تريد أن تعبث باألمن واالسـتقرار يف 
لبنان»، معتـربًا أنَّ «ما يفعلـه األمريكيون هو إثارة 
االنقسـام وتخريب األوطـان وتحريـض الناس ضّد 

بعضهم البعض». 
ودعـا رعد اللبنانيني إىل الحوار والتفاهم؛ ِمن أجِل 
أن نبنـي البلد بعيـًدا عن نصائـح األمريكيني، وقال: 
«نحن نستطيع أن نتفاهم عىل مصالحنا، ونستطيع 
أن نعقـَد جلسـات حوار للتفاهم لنجـد خّطة طريق 
لتحقيـق اإلنمـاء واملزيـد مـن الرشاكة يف السـلطة 

واإلدارة واملؤّسسات». 
وأَشـاَر رعـد إىل أّن «هنـاك أشـخاًصا يعتربون أّن 
عـدَم التواصل مع األمريكي يعني «مش خرج يعيش 
يف هذا البلد»»، وأّكـد أننا «لن نتواصَل ولن نتكّلم مع 
األمريكي ومن يهّددنا بوجودنا نحن لدينا حّق الدفاع 

عن هذا الوجود». 

إخابُئ 8 سظاخر طظ الةغح 
السراصغ يف عةعم اظاتاري 

يف املعخض
 : وضاقت 

، أمـس االثنني، بإصابة  أفـاد مصدٌر أمنـيٌّ عراقيٌّ
عدٍد من الجنود والضباط يف الجيش العراقي بجروٍح، 
يف تفجـرٍي انتحـاريٍّ وقـع جنوبي مدينـة املوصل يف 

شمال البالد. 
وأوضح املصدر أنَّ «6 جنود من الجيش، وضابطني 
أحدهما برتبة مقدَّم واآلخر برتبة مالزم أول، أُصيبوا 
بجروٍح يف تفجرٍي انتحاريٍّ استهدفهم»، َوأََضـاَف أنَّ 
«هذا التفجـري وقع خالل عمليِة تفتيـٍش يف منطقة 

جبال نويكيط، جنوبي املوصل». 
وقال املصدر: إنَّ «هذه املعلومات أوليٌة»، ُمشرياً إىل 

أنَّ «عدد املصابني يمكن أن يزداد». 
يُذكـر أنَّ جبـال نويكيـط كانـت معقـالً لعنارص 

تنظيم «داعش». 
ـام، أعلن الجيش العراقـي إطالق عملية  وقبل أَيـَّ
عسـكرية ملالحقـة عنـارص تنظيـم «داعـش» يف 3 
محافظـات، هـي نينـوى وصـالح الديـن يف شـمال 
العـراق، واألنبار يف غربه، وذلك وفـق بياٍن للمتحدث 
باسـم القائد العـام للقوات املسـلحة، اللـواء يحيى 

رسول. 
َة العسـكريًة نُّفذت  وأوضـح رسـول: أّن «العمليـَّ
بإسـناد من طريان الجيش وقيـادة عمليات الجزيرة 
وصالح الدين وغرب نينوى، بمشـاركة قوات الحشد 

الشعبي التابعة للجيش». 









السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

العدد 
  (1378)

الثالثاء 
4 رمضان 1443هـ  
  5 إبريل 2022م

ضطمئ أخغرة

سعاطُض اقظاخار 
وطصادغاُت عجغمئ السثوان

د. حسفض سطغ سمغر  

إىل  العـدوان  بدايـة  منـذ 

اآلن مع دخول العـام الثامن 

والقيـادة  الثـورة  وقيـادُة 

انتصاراٍت  تحّقق  السياسـية 

عـىل  األصعـدة،  ُكــّل  عـىل 

السيايس والعسكري  الصعيد 

تحّقق  واإلعالمي،  واألخالقي 

لـم  خصـوم  عـىل  انتصـاراً 

يتحّقـق لهم أيُّ انتصار يُذكر، 

خصوم كانت آلتُهم العسـكرية تدك املنشآت املدنية وُكلُّ 

دت اسـتهداَف  ما له عالقٌة بحياة اإلنسـان اليمني، تعمَّ

اإلنسـان بشـكل مبارش يف ُكـّل مـكان يف اليمن، بعكس 

دوا رضَب ُكـّل ما  الجيش واللجان الشعبيّة الذي لم يتعمَّ

يُمسُّ اإلنسان يف معيشته ونفسه، فكاَن ردنا ضد عدوان 

الخصوم يعتمُد عىل أُسلُـوب الشجعان يف املواجهة. 

جنّـدت دوُل العـدوان ماكينـاٍت إعالميـًة ضخمـة لم 

تُسـتخدم يف أية حـرب بهذا الحجـم، معتمدًة أُسـلُـوَب 

الحـرب النفسـية التي ارتكزت عـىل التضليـل والزيف، 

ًها لشـعوبهم ليخلقـوا قناعًة لديهم  كان إعالُمهـم موجَّ

بأن ما يقومون به من عدوان إنما هو لحماية اإلنسـان 

اليمني، بينما العكس هو ما كان يحصل، وهذا ما عرفه 

ــة فقد تبينت  اليمنيـون وعرف كذلك بقية شـعوب األُمَّ

أهداف العدوان. 

وباملقابل، كان اإلعالُم الوطني يف صنعاء الصمود يفنُِّد 

أكاذيـَب إعالمهم وأراجيـَف مرتِزقتهم، ومن أهم عوامل 

االنتصـار يف معركـة اإلعالم هـو رسعُة اكتشـاف زيف 

وكـذب إعالم العدوان، وهو ما أوجد القناعَة لدى الداخل 

اليمني بأن هذه القنواِت غريُ صادقة يف ُكـّل ما تنُقُل من 

أخبار، فاكتسب الشـعب اليمني مناعًة ضد جانب مهم 

وأَداة ٍخطرية من أدوات الحرب لدول العدوان. 

أيضـاً من أهـم عوامل االنتصـار هو الصـدُق مقابل 

الكـذب، الحق مقابـل الباطـل، التوكل عىل اللـه مقابل 

االرتهـان إلعداء الله، فـكل ما يقومون بـه أَو يروجون 

لـه يرجُع -بحـول الله وقوتـه- وباالً عليهـم، فهم بكل 

ترصفاتهم يخدمون طرَف الحق دون وعي منهم، وهذه 

ُسنَُّة الله يف الخلق.

املضاجُإ العذظغئ يف إذار الُعثظئ اإلظساظغئ 
خثام الصفغطغ

لـم تكن الُهدنـُة اإلنسـانية التـي أعلنهـا املبعوُث 
األممـي وليـدَة اللحظة، فخـالل السـنوات املاضية، 
توالـت مبادراُت قيـادة الثـورة والقيادة السياسـية 
الهادفـة إىل إحالل السـالم وتكـّررت إعالنات صنعاء 
عـن وقـف العمليـات القتاليـة مـن طـرف واحـد، 
واسـتمرت دعواتها إلنهاء الحرب العدوانية امُلستمّرة 
منذ مـارس ٢٠١٥م، وتواصلت مسـاعي فتح أبواب 
التفـاوض والحـوار والتي كانـت يف مجملهـا تؤّكـد 
الحرَص عىل حقـن دماء اليمنيني وإنهـاِء معاناتهم 
التـي حرصـت دوُل تحالـف العـدوان األمريكي عىل 
اسـتمرارها والتسبب يف تفاقمها يوماً بعد اآلخر، من 

خالل مضاعفة هجماتها العسـكرية بمختلف األسلحة، بما فيها 
تلك املحرَّمة دوليٍّا وتعنتها بفرض مزيٍد من اإلجراءات والقيود عىل 
دخـول كافة الواردات، بما فيها واردات السـلع األََساسـية التي ال 
غنى للمواطنني عنها لتيسـري حياتهم املعيشـية كالغـذاء والدواء 

والوقود. 
ويف املقابل، عربت املبادراُت التي أعلنتها دوُل التحالف عن حالة 
الكـرب والفجور يف الخصومة وتغليِب مصالحهـا وأهدافها وكانت 

بعيدًة ُكـلَّ البُعد عن حفظ مصالح اليمنيني وحقن دمائهم. 
ومن جهة ثانية، اتضح جليٍّا أن فرتاِت الُهدنة التي كانت تعلنُها 
دوُل تحالـف العـدوان خـالل السـنوات املاضية لم تكـن أكثر من 
ُمَجــّرد مناورات لتضليل الـرأي العام العاملـي، وكانت خروقاتها 

املوثَّقة هي السمة العامة لفرتاتها املعلنة منذ ساعاتها األوىل. 
بإعـالن ُهدنة الشـهرين وما ترتـب عليها من التزامـات الرفع 
الجزئـي للحصـار املفروض عىل موانـئ اليمن البحريـة والجوية 
ومنافذه الربية تحّققت عدٌد من املكاسِب الوطنية َوتعزََّز اإليَمـاُن 
بمطالـب اليمنيـني املرشوعة وبـرز التوصيـُف القانونـي للحرب 
يف اليمـن؛ باعتبَارها حربًا دوليًة وليسـت نزاًعـا داخليٍّا -كما كان 

يـروج لها املعتـدون والسـائرون يف فلكهـم-، َواتضحـت حقيقُة 
قيـام التحالف الدويل بتنفيذ عدوان عسـكري ظالم وفرض حصار 
شـامل تسـبب يف تجويع ماليني اليمنيني، يف مخالفٍة 
رصيحـة وعلنية لكافة املواثيق واألعـراف والقرارات 
الدوليـة وعىل رأسـها قـراُر مجلس األمـن «٢٢١٦» 
الـذي تتغنَّى بـه دول العدوان وحكومـة «الرشعية» 
املزعومـة القابعـة يف فنادق الريـاض، وتأّكـد للعالم 
أجمـع وُخُصوصـاً من كانـت آلُة التضليـل اإلعالمي 
املعاديـة قد اسـتهدفتهم وعمـت أبصاَرهم عن رؤية 
حقيقـة أن عـدواَن السـعوديّة وتحالفهـا كان ومـا 
يزال السـبَب الوحيَد ملا وصلت إليه الحالُة اإلنسـانية 
وتدهور األوضاع املعيشية لليمنيني وتزايد معاناتهم، 
وأن الجهود التي بذلتها حكومة اإلنقاذ الوطني كانت 
تحّقـق الكثريَ من النجاحـات يف مواجهة ُكــّل مرحلٍة من مراحل 
التصعيد وتضييق الحصار ومحاوالت االتّجاه بالوضع االقتصادي 

إىل حافة االنهيار الكامل. 
اليوم يرى اليمني الصابُر الصامد أوىل بشـائر النرص العسـكري 
اِْبِريَْن»،  ِ الصَّ والسـيايس، َوأصبح يدرُك حقيقَة قوله تعاىل «َوبَـرشِّ
فالعزُة والكرامة والسـيادة الكاملة غـريُ املنقوصة هي واحدٌة من 
فاؤه والتي  ثمار الصرب والصمود التي سـيجنيها أحراُر اليمن وُرشَ
تجلت بوضوح يف مضامني اتّفاق الُهدنة املعَلنة لتؤّسَس أوىل لبنات 
االعـرتاف بمرشوعية تلك الثوابت التي تمسـك بها شـعبُنا الكريم 

الصابر حتى اليوم. 
خالصـُة القـول سـواء التزمـت السـعوديّة وتحالفهـا بُهدنـة 
الشـهرين املعَلنة أم لم تلتزم بها سـيظل رهانُنا عىل أن النَرص من 
عند الله، وشـعاُرنا هيهاَت منا الذلُة، ولغتُنـا الوحيدُة هي الدعوُة 
للسالم العادل ال االستسالَم والخنوَع، وستبقى عزُة وكرامُة اليمني 
وُحرمُة تراب أرضه ودماُء شـهدائه وتضحياُت أبنائه والتحرُُّر من 
الَوصايـة والتبعية هي الحدوَد التي تتوقُف عندها ُكـلُّ االتّفاقيات 

واملبادرات وجوالت مفاوضات السالم. 


