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السيد عبدامللك احلوثي يف احملاضرة الرمضانية الرابعة:

احلــــــــــديــــــــــدة يف  أطــــــــــــفــــــــــــال  احلــــــــــديــــــــــدة  يف  أطــــــــــــفــــــــــــال   55 بـــــــــــــ  تــــــنــــــفــــــجــــــر  أمــــــــريــــــــكــــــــيــــــــة  بـــــــــــــ عــــــــنــــــــقــــــــوديــــــــة  تــــــنــــــفــــــجــــــر  أمــــــــريــــــــكــــــــيــــــــة  عــــــــنــــــــقــــــــوديــــــــة 



لــــيــــنــــدركــــيــــنــــغ حيــــــــــاول اســــتــــثــــمــــار اهلــــــدنــــــة إلســــــقــــــاط مــــســــؤولــــيــــة واشـــــنـــــطـــــن عــــــن مـــــعـــــانـــــاة الـــيـــمـــنـــيـــني
موانئ البحر األمحر: ميكن تفريغ السفينة «قيصر» يف «رأس عيسى» لوال منع العدوان

تفاؤل «دعائي» بإاء احلرب يناقض استخدام أمريكا للحصار كورقة تفاوضتفاؤل «دعائي» بإاء احلرب يناقض استخدام أمريكا للحصار كورقة تفاوض

ناطق النفط: ستكون أسعار املشتقات باحملافظات احلرة األقل يف اليمن حال عدم القرصنة على السفن

تلكؤ أمريكي عن تنفيذ «التزامات» يسريةتلكؤ أمريكي عن تنفيذ «التزامات» يسرية  

        
واالنـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــاك  اهللا  مــــــــــــــنــــــــــــــهــــــــــــــج  عـــــــــــــــــــــــــن  واالنـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــاك اإلعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراض  اهللا  مــــــــــــــنــــــــــــــهــــــــــــــج  عـــــــــــــــــــــــــن  اإلعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراض 
واآلخــــــــــــــــــــــرة الــــــــــدنــــــــــيــــــــــا  يف  ســــــــيــــــــئــــــــة  عــــــــــواقــــــــــبــــــــــه  واآلخــــــــــــــــــــــرةلــــــــلــــــــمــــــــحــــــــرمــــــــات  الــــــــــدنــــــــــيــــــــــا  يف  ســــــــيــــــــئــــــــة  عــــــــــواقــــــــــبــــــــــه  لــــــــلــــــــمــــــــحــــــــرمــــــــات 

الـــــداخـــــلـــــيـــــة تــــــوجــــــه مـــنـــتـــســـبـــيـــهـــا بــــــرفــــــع مـــــســـــتـــــوى الــــيــــقــــظــــة وإجـــــــــــــــــــراءات قـــــانـــــونـــــيـــــة حــــــيــــــال املــــقــــصــــريــــنالـــــداخـــــلـــــيـــــة تــــــوجــــــه مـــنـــتـــســـبـــيـــهـــا بــــــرفــــــع مـــــســـــتـــــوى الــــيــــقــــظــــة وإجـــــــــــــــــــراءات قـــــانـــــونـــــيـــــة حــــــيــــــال املــــقــــصــــريــــن

ســــــــاعــــــــة ســــــــاعــــــــة   2424 خــــــــــــــــــــــالل  احلـــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــدة  واتـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــاق  لــــــــــلــــــــــهــــــــــدنــــــــــة  خــــــــــــــرقــــــــــــــًا  خــــــــــــــــــــــالل   احلـــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــدة  واتـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــاق  لــــــــــلــــــــــهــــــــــدنــــــــــة  خــــــــــــــرقــــــــــــــًا   219219



2
األربعاء والخميس

العدد

5 رمضان 1443هـ..
6 إبريل 2022م

(1378)
أخبار 

اجاحعاد وإخابئ خمسئ أذفال ظاغةئ اظفةار سظصعدغئ أطرغضغئ طظ طثطفات السثوان
 : التثغثة

تواصـُل القنابُل العنقوديـة األمريكية التي خلفهـا العدوان األمريكي 

السـعودّي اإلماراتي يف املناطق الحرة، حصـد أرواح املدنيني واألبرياء من 

األطفـال يف محافظـة الحديدة، وذلك بانفجار قنبلـة جديدة خّلفت عدداً 
من الضحايا جلهم من األطفال. 

وحسـب بيـان صادر عـن غرفة عمليـات املركـز التنفيـذي للتعامل 
مـع األلغام، فقد استشـهد وأُصيب خمسـُة أطفال جـراء انفجار قنبلة 

عنقودية أمريكية من مخلفات العدوان وأدواته بمحافظة الحديدة. 

وأوضـح البيان أن انفجار القنبلة تسـبب يف استشـهاد طفل وإصابة 
األربعـة اآلخرين بجـروح متفاوتة، يف جريمة جديدة تضاف إىل السـجل 

اإلجرامي لتحالف العدوان وأدواته. 
وتأتي هذه الجريمة بعد أقلَّ من 48 سـاعة عىل أخرى مماثلة سـقط 

عىل إثرها عدد من املدنيني. 

ا 219 خرصًا لطعثظئ واّتفاق التثغثة غرتضئعا املرتجصئ خقل 24 جاسئ

ظاذص الظفط: جاضعن أجسار املحاصات باملتاشزات الترة افصض 
يف الغمظ تال سثم الصرخظئ سطى السفظ

الثاخطغئ تعّجـه طظاسئغعا برشع طساعى الغصزئ افطظغئ 
وتآّضـث اتِّثاذ اإلجراءات الصاظعظغئ تغال املصّخرغظ

لةظئ ضئط افجسار تظاصح آلغات تتثغث بمظ السطع اَفَجاجغئ 
دون اإلضرار باملعاذظ َأو الصطاع الثاص

 : طاابسات
أمـس  ومرتِزقتهـا،  العـدوان  قـوى  واصلـت 
الثالثـاء، سلسـلة الخروقـات الفاضحـة التّفاق 
الهدنة اإلنسـانية واتّفـاق الحديدة، وذلك بـ 219 
انتهـاكاً خـالل الـ 24 سـاعة املاضيـة، يف تأكيد 

جديد عىل إرصارها عىل نسف جهود السالم. 
وأوضحـت مصادر عسـكرية أن قوى العدوان 
ومرتِزقتهـا ارتكبـت، أمـس، 137 خرقـاً للهدنة 
اإلنسـانية والعسـكرية، فيما تمثلـت الخروقات 
يف تحليـق للطـريان الحربـي يف أجـواء محافظة 
الضالـع والحـدود، و34 عملية تحليـق للطريان 
االسـتطالعي املسـلح يف أجواء محافظات مأرب 

وحّجـة وصعدة ولحج وما وراء الحدود. 
وأَشـاَرت املصـادر إىل أن طـريان االسـتطالع 
املسـلح شـن غارة عىل منـازل املواطنني ومواقع 
الجيـش واللجان الشـعبيّة يف الوازعية بمحافظة 
تعز، الفتًة إىل أن مرتِزقة العدوان استحدثوا أربعة 
تحصينات قتالية وطرق جديدة، يف البلق الرشقي 
وحريـب بمحافظـة مـأرب، ومديريـة قعطبـة 

بمحافظة الضالع. 
وبينت أنه تم رصد 20 عملية قصف صاروخي 
ومدفعـي ملرتِزقـة العـدوان عىل مواقـع الجيش 
واللجان الشـعبيّة يف مـأرب والجوف وتعز ولحج 

وجيزان ونجران. 
وأّكــدت املصادر تسـجيل 75 خرقـاً بإطالق 
نار كثيـف عىل منازل املواطنـني ومواقع الجيش 

واللجـان الشـعبيّة يف محافظـات مـأرب وتعـز 
والضالـع  ولحـج  وصعـدة  والجـوف  وحّجــة 

والبيضاء وجبهات الحدود. 
ويف سـياق متصـل واصلـت أدوات العدوان يف 
الساحل الغربي، أمس، خروقاتها التّفاق الحديدة 
بــ 82 انتهاكاً، مـن بينها اسـتحداث تحصينات 
قتاليـة يف حيـس وتحليـق طائرات تجسسـية يف 
مقبنة َوحيس والجبلية، فيما شـملت الخروقات 
أَيْـضاً قصف مدفعي وناري عىل مختلف املناطق 

يف مديريات الحديدة. 
وتعد هـذه الخروقات مؤرشاً عـىل عدم جدية 
العـدوان وأدواتـه يف تحقيـق السـالم، فضالً عن 
إرصارهـا عىل التنصـل عن التزاماتها اإلنسـانية 

التي وقعت عليها برعاية أممية. 

 : طاابسات
أّكـد املتحـدُث الرسـمي لرشكة النفـط، عصام يحيى 
املتوكل، أن أسـعاَر املشتقات النفطية ستخضع للمراجعة 
يف حال التزمت قوى العدوان بما جاء يف الهدنة من السماح 
لسفن املشتقات النفطية بالوصول إىل ميناء الحديدة دون 

تعرضها لالحتجاز والقرصنة. 
وقال املتوكل، يف ترصيح للمسـرية، أمـس الثالثاء: «إذا 
توقـف منع وصـول السـفن إىل امليناء فسـتلغى غرامات 
التأخـري وبالتايل سـينخفض سـعر مبيعات املشـتقات يف 
املناطق املحّررة بشكل ملموس وسينعكس عىل ُكـّل يشء 

ونحـن هنا نتحدث عن السـفن التالية وليس عن السـفن 
األربع املحتجزة». 

وأضاف: «حني تصل السـفن التي سـتيل السفن األربع 
املحتجزة ويف حال التـزم العدوان بما تعهد به وفق الهدنة 
بعدم عرقلتها فسيكون سعر املشتقات يف املناطق املحّررة 
أقـل بكثـري مما هـو عليه يف املناطـق املحتّلـة واألقل عىل 
مسـتوى الجمهورية وسـيكون خاضع لسـعر البورصة 
العاملية».  ولفت إىل أن السعوديّة اليوم تبيع النفط لشعبها 
مـن املصايف الداخلية بــ 46.60 ر.س أي ما يقارب 7000 
ريـال يمني وهي الدولة التـي ال تحتاج إىل نقل خارجي أَو 

تأمني أَو غرامات تأخري أَو غريه. 

 : خظساء
وّجه نائـب وزير الداخليـة، اللـواء عبداملجيد 
املرتىض، برفع مستوى اليقظة والحس والتواجد 
األمنـي والتعامـل بحـزم إزاء القضايـا األمنيـة 

وبالغات املواطنني. 
ونبّه اللواء املرتىض خـالل اجتماع أمني ُعقد، 
أمس الثالثاء، بأمانة العاصمة، بأنه سيتم اتِّخاذ 
اإلجراءات القانونية حيال املقرصين واملتقاعسني 

عن أداء أعمالهم. 

فيمـا أّكـد مفتـش عـام وزارة الداخلية اللواء 
عبدالله الهادي، أن االجتماع جاء ِمن أجِل التنبيه 
واإلشـعار قبل أن يتم اتِّخـاذ اإلجراءات القانونية 
حيـال املقرصيـن.  وأَشـاَر إىل أن سـيتم تغيـري 

املقرصين واملتقاعسني عن أداء الواجب األمني. 
بـدوره، شـّدد مدير عـام القيادة والسـيطرة 
اللواء عيل حسـني بدرالدين الحوثـي، عىل أهميّة 
املرابطـة لـكل الوحدات والتنسـيق فيمـا بينها، 

ومضاعفة جهود رجال الرشطة. 
مـن جانبـه، أّكـد مديـر أمن أمانـة العاصمة 

العميـد الركن معمر هراش، عـىل االرتقاء باألداء 
األمنـي وإنجـاز املهـام وفقـاً للوائـح القانونية 
والعمـل عىل معالجة جوانب القصور املوجودة يف 

بعض املناطق األمنية ومراكز الرشطة. 
إىل ذلـك، أّكــد املجتمعـون رضورة املرابطـة 
الدائمـة ملـدراء األقسـام واملناطـق مـن منطلق 

املسؤولية الدينية والوطنية. 
حرض االجتماع مـدراء املباحث واملرور واألمن 
واملناطـق  املدنيـة  واألحـوال  والنجـدة  املركـزي 

ومراكز الرشطة يف أمانة العاصمة. 

 : خظساء
عقدت لجنة ضبط أسعار املواد الغذائية، أمس 
الثالثاء، بالعاصمة صنعاء، اجتماعاً لها برئاسـة 
نائـب رئيس الـوزراء للشـؤون االقتصادية وزير 
املاليـة الدكتور رشـيد أبو لحوم، ملناقشـة آليات 
تحديد أسـعار السـلع األََساسـية بمـا يفيض إىل 
ضمـان عدم اإلرضار بالقطاع الخاص أَو املواطن 

وتحقيق االستقرار التمويني والسعري. 
الصناعـة  وزيـَري  بحضـور  االجتمـاع  ويف 
واإلدارة  الـدرة  يحيـى  ــاب  عبدالوهَّ والتجـارة 
املحلية ونائبي وزيري الصناعة محمد الهاشـمي 
والداخليـة اللـواء عبـد املجيد املرتـىض ومنتجي 
ومسـتوردي األلبـان والزيـوت، أّكــد الدكتـور 
أبـو لحوم، حـرص الحكومـة عىل دعـم القطاع 
الخـاص لالضطالع بدوره يف ظـل املرحلة الراهنة 
واالسـتثنائية يف توفري املخزون الغذائي وتحقيق 
االستقرار يف األسواق، مثمناً دور القطاع الخاص 
ومبـادرات بعض الرشكات يف عدم رفع األسـعار 

خالل شهر رمضان. 
مـن جانبـه، أّكــد وزيـر الصناعـة، أن عقد 
اللقاءات امُلستمّرة بني الجانب الحكومي والقطاع 
الخاص، تجسـد الحرص عىل تعزيز الرشاكة بني 

الحكومة والقطاع الخاص. 
وأوضـح أن الـوزارة تتفهـم املتغـريات وأزمة 
الغـذاء العاملية، غري أن الـوزارة اضطرت للتعامل 
بحزم مـع بعض الـرشكات واملسـتوردين خالل 
الحملة األخرية؛ بَسـبِب رفع أسعار سلع ال عالقة 

لها باألزمة الغذائية العاملية جراء الحرب الروسية 
األوكرانيـة.  وأَشـاَر إىل وجود مـؤرشات انفراجة 
عـىل املسـتويني املحـيل والعاملي، ما سـينعكس 

إيجاباً عىل أسعار السلع الغذائية. 
يف حـني، قدم عـدد مـن منتجي ومسـتوردي 
األلبـان والزيـوت رشحاً حـول الصعوبـات التي 
يواجهونها يف ظل ارتفاع أسعار املواد الخام وكذا 
ارتفاع تكاليف الشـحن البحـري وصعوبة النقل 

الداخيل. 

الضعرباء تتثر طظ خروج 
طتطاغ رأس ضبغإ وتجغج سظ 

الثثطئ جراء ظفاد العصعد
 : طاابسات

حـذرت املؤّسسـة العامـة للكهربـاء مـن عـدم قدرتها عـىل إمَداد 
املستشـفيات ومضخات املياه وسـنرتاالت االتصاالت بأمانة العاصمة 
والحديدة وبعض املحافظات، بالكهرباء نتيجة توقف وشـيك ملحطتي 
كهربـاء رأس كثيب بالحديدة وحزيز بصنعاء؛ بَسـبِب نفاد الوقود عن 
املحطتـني، وذلك نتـاج القرصنة األمريكيـة السـعوديّة اإلماراتي عىل 

سفن املشتقات. 
وحسـب بالغ صادر عن املؤّسسـة العامة للكهرباء، َفـإنَّ محطتي 
كهربـاء رأس كثيب وحزيز املركزيتني يف الحديدة وصنعاء، عىل وشـك 
الخـروج الكيل عـن الخدمة؛ بَسـبِب نفـاد الوقود عنهمـا، األمر الذي 
سـيؤدي إىل توقـف خدمـة الكهربـاء عن املرافـق الصحية واملنشـآت 

الخدمية والحيوية. 
وأَشـاَر البـالغ، إىل أنه ومع دخول إحدى سـفن املـازوت إىل غاطس 
ميناء الحديدة منذ األحد، 2 أبريل الجاري إال أنه لم يتم إيصال السفينة 
إىل الرصيـف النفطي ملينـاء الحديدة ليتم حينها البدء بتفريغ شـحنة 
املازوت وإسـعاف محطات الكهرباء، فيمـا أّكـدت رشكة النفط عقب 

هذا البالغ أنها بارشت ربط السفينة وبدء الضخ. 
وطالب بالغ مؤّسسـة الكهربـاء، بالتدخل العاجـل ورسعة توجيه 
الجهات املعنيـة واملختصة بالبـت بإجراءات إدَخال وتفريغ الشـحنة 

لألهميّة والرضورة القصوى. 

طآتمر ختفغ سطى رخغش طغظاء التثغثة 
قذقع الرأي السام سطى جععزغاه وطساعى 

الاجام السثوان بالعثظئ

 : طاابسات
عقد بميناء الحديدة، عرص أمس الثالثاء، مؤتمراً صحفياً توضيحياً 
الطـالع الرأي العـام عىل جهوزيـة ميناء الحديدة السـتقبال السـفن 
املحملة باملشتقات النفطية ووصول ناقلة مازوت إىل امليناء من إجمايل 
السـفن النفطيـة التي تـم اإلعالن عن اإلفـراج عنها مـن قبل تحالف 

العدوان وفقاً للُهدنة املعلنة الجمعة املاضية. 
ويف املؤتمـر الصحفي الذي ُعقـد عىل رصيف مينـاء الحديدة، أّكـد 
وزيـر النقل عامر عـيل املراني، جهوزيـة ميناءي الحديـدة والصليف 
السـتقبال كافـة السـفن النفطيـة والغذائيـة، ُمشـرياً إىل أن غالبيـة 
اليمنيـني ينظـرون للهدنـة التـي تأتي بعد سـبع سـنوات عجاف من 
العـدوان والحصار التي يقودها تحالف العدوان بتفاؤل كبري وأن تقود 

لسالم شامل خالل الفرتة املقبلة. 
فيما أّكـد الرئيس التنفيذي ملؤّسسـة موانـئ البحر األحمر اليمنية 
القبطان محمد أبو بكر إسـحاق، عـىل أهميّة اإلفراج عن بقية النواقل 
النفطيـة املعلن عنها بحسـب الهدنة اإلنسـانية ورسعـة وصولها إىل 
ة للكهرباء  مينـاء الحديـدة.  وأَشـاَر إىل أن وصول ناقلة مـازوت َخاصَّ
فقـط غري كاٍف يف ظل االحتياج الكبري للوقود واملعاناة اإلنسـانية التي 

يتجرعها الشعب اليمني. 
ولفت إىل جاهزية ميناَءي الحديدة والصليف ورأس عيىس الستقبال 
كافة السفن وأن تأخري إيصالها يؤّكـد عىل أن موانئ املؤّسسة ما تزال 

تقبع تحت الحصار. 
َوأََضـاَف القبطان إسـحاق أنه تم تشـكيل غرفة عمليات بالتنسيق 
مـع رشكة النفط السـتقبال كافـة السـفن النفطية واملحـّددة بنحو 
9 نواقـل تـم إقرار وصولهـا إىل موانئ الحديدة وترحيلها من منشـآت 
رشكـة النفط باملينـاء، موضًحـا أن موانئ املؤّسسـة ممتثلـة لكافة 
 ISPS» االشـرتاطات واملعايـري للمدونـة الدولية ألمن املوانئ والسـفن
CODE» والصادرة عـن املنظمة البحرية الدولية «IMO» التابعة لألمم 
املتحدة والتي يحق للمؤّسسـة استقبال كافة السفن دون أية هدنة أَو 

رشوط أَو قيود. 
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مـع إعـالِن الُهـدنِة بـني صنعـاء وتحالف 
العـدوان، عـاد املبعـوُث األمريكـي إىل اليمن، 
تيم ليندركينغ، إىل واجهة املشـهد بترصيحات 
متكّررة تتحدث بحماس عن «العمل عىل إنهاء 
الحـرب»، يف محاولة إلظهـار الواليات املتحدة 
كوسـيط سـالم أمـام الـرأي العـام املتفائـل 
بتخفيف إجراءات الحصار اإلجرامي املفروض 

عىل الشعب اليمني. 
هـذه املحاولـُة لتجميـل الـدور األمريكـي 
ليسـت األوىل مـن نوعها، فتعيـنُي ليندركينغ 
يف منصبه جاء يف األََسـاس ضمن اسرتاتيجية 
اتبعتهـا إدارُة بايدن لتضليل الرأي العام حول 
دور الواليـات املتحدة يف العـدوان عىل اليمن، 
وقـد تضمنت تلك االسـرتاتيجيُة رفَع شـعار 
السـالم بشـكٍل مكثّــٍف وبضجيٍج واسـٍع؛ 
للتغطيـة عـىل حقيقـة أن اسـتمرار الحرب 
والحصار يعود بشـكل رئييس إىل أن الواليات 

املتحدة تريد ذلك. 
أخفق ليندركينغ بشـكل فاضـح يف مهمته 
كمبعـوث لتضليـل الـرأي العـام حـول الدور 
األمريكـي يف اليمـن، وقد عكـس ذلك اإلخفاق 
فشل اسـرتاتيجية املراوغة األمريكية برمتها، 
وبعد مـرور نحو عام واحد عـىل إعالن بايدن 
ليندركينـغ  وتعيـني  الحـرب»  «إنهـاء  عـن 
كمبعـوث «سـالم»، كانـت مختلـف وسـائل 
اإلعالم األمريكية قد بدأت تتحدث عن أن وعود 
بايدن ُمَجـّرد أكاذيب، وكان املبعوث األمريكي 
نفسـه قد تحـول إىل محـرض يدعـو فصائل 

املرتِزقة «لتوحيد الجهود» ضد صنعاء. 
هكـذا مثّلـت الُهـدنـُة األخرية فرصـًة أمام 
ليندركينـغ لرتميِم الصورة التي سـقطت من 
خالل خـداع الرأي العام بـأن الواليات املتحدة 
تدعـم جهود الُهـدنة وتريـد تحويلها إىل وقف 

دائم للحرب. 
قـد تكـون الواليـات املتحـدة هـي بالفعل 
مـن دفعت بتحالـف العـدوان إىل املوافقة عىل 
الُهـدنـة، لكن السـبب ليـس أن البيت األبيض 
يريد إنهـاء الحرب عىل اليمن، بـل ألَنَّ صنعاء 
داخـل  مرعبـة  عسـكرية  معادلـة  فرضـت 

العمق السـعودّي لـم يتمّكـن األمريكيون وال 
السـعوديّون من االلتفاف عليهـا، وبالتايل إذَا 
كان هنـاك َمن يعود إليه الفضل يف توقيع هذه 
الُهـدنـة وما قـد يتمخض عنهـا فهو صنعاء 
وصواريخها البالسـتية واملجنحـة وطائراتها 

البالستية. 
والحقيقُة أن الواليـاِت املتحدَة هي آخر من 
يمكن له اسـتثماُر هـذه الُهـدنة بالـذات؛ ألَنَّ 
مضامينهـا تشـكل فضيحـًة مدويـة للتعنت 
اليـوم  يبـدو  الـذي  فليندركينـغ  األمريكـي، 
«متحمًسـا» لتحويـل الُهـدنة إىل سـالم فعيل، 

كان هو نفسه من أرسله البيت األبيض ليضع 
«تخفيـف القيـود عن موانئ الحديـدة ومطار 
لالستسـالم  صنعـاء  دفـع  مقابـل  صنعـاء» 
و»إلقاء السالح» حسب تعبريه ذات مرة، ولوال 
إرصار الواليات املتحدة عىل اسـتخدام الحصار 
كورقـة ابتـزاز ملـا كانت هنـاك حاجـة لهذه 

الُهـدنة أصال. 
لقـد تجاهلـت إدارة بايـدن ُكــّل الدعـوات 
واملطالبـات برفـع الحصار عن اليمـن، بما يف 
ذلك دعـوات أعضاء الكونغـرس األمريكي، بل 
تم تشديد القيود املفروضة عىل موانئ الحديدة 

إىل درجة غري مسـبوقة، ولـو لم تطلق صنعاء 
مسـار عمليات «كـرس الحصار» العسـكرية 
األبيـض  البيـت  السـتمر  للحـدود،  العابـرة 
بمضاعفـة معاناة اليمنيني بـدون أي اكرتاث؛ 
تنفيـذًا لتهديداتهـا التي وردت أكثـَر من مرة 
عىل لسان ليندركينغ نفسه، ووزير الخارجية 
أنتونـي بلينكـن، والتي جـاء فيها أنـه: إذَا لم 
توافـق صنعاُء عىل «الصفقـة» األمريكية، لن 

تتم معالجة املِلف اإلنساني!
وبالتايل َفــإنَّ ترصيحات املبعوث األمريكي 
األخـرية عـن «السـالم» ال تختلـف َكثـرياً عن 
سـابقاتها، فهي تحـاول أن تغطي عىل نفس 
الحقيقـة وهي أن الواليـات املتحدة تقف وراء 
الحصار، ومضامني الُهـدنة تكشـف بوضوح 
أن واشـنطن مـا زالـت مرصة عىل اسـتخدام 
أرصت  ملـا  وإال  تفاوضيـة  كورقـة  الحصـار 
عىل السـماح بدخول 18 سـفينة وقود فقط، 
واسـتمرار القيود عىل مطار صنعـاء، كما أن 
التلكؤ الواضح يف تنفيـذ هذه االلتزامات حتى 
اآلن يؤّكـد عىل أن الواليات املتحدة ال تريد فعًال 
أن تخّفَف هذا الجزء البسيط من قيود الحصار 

التعسفي. 
صحيـٌح أن اتّفاَق الُهـدنـة تضمن أن تدخل 
األطراف يف مشـاورات إلنهاء الحرب، لكن ذلك 
ال يعني بالرضورة أن السالم الفعيل بات قريبًا، 
بل إن سـلوك تحالـف العـدوان يرجح العكس 
بشكل كبري، وهو ما يعني أن ليندركينغ يسعى 
إىل «تخديـر» الرأي العام من خالل الحديث عن 
«إنهاء الحرب».. إنه يحاوُل رصَف األنظار عن 

الواقع نحو «الدعاية» مرة أُخرى. 
لقد كان السـالم الفعيل متاًحا عىل الطاولة 
عدة مرات، آخرها عندما قدم الرئيس املشـاط 
مبادرتَه الشـاملة عقَب عمليـة كرس الحصار 
الثالثـة، لكن الواليـاِت املتحـدة تجاهلت ذلك، 
وذهبت نحو ُهـدنة ال ترقى إىل تحقيق متطلب 
واحد من متطلبات السـالم الفعـيل وهو رفع 
الحصـار، وهـو ما يعنـي أن النوايـا املبيتة ال 
زالت نوايا مراوغة والتفاف عىل تلك املتطلبات، 
وأية ترصيحات أمريكية عن «السـالم» يف ظل 
هـذا الواقع ال تتجاوز كونهـا دعايًة ومحاولة 
مشـبوهة السـتباق التقييم النهائـي للُهـدنة 

واملشاورات التي يفرتض أن تصاحبها. 

 : خاص
 

أّكـدت مؤّسسُة موانئ البحر األحمر أن القيوَد التعسفية 
التـي يفرُضها تحالُـُف العـدوان األمريكي السـعودّي عىل 
موانـئ محافظـة الحديـدة تعرقـُل عمليَة تفريـغ كميات 

الوقود التي تم اإلفراج عنها مؤّخراً بموجب الُهـدنة. 
وقال نائب رئيس املؤّسسة املهندس يحيى رشف الدين يف 
حديث للمسـرية، الثالثاء، إنه «كان من املمكن تفريغ ناقلة 
البنزيـن قيـرص إىل ميناء رأس عيىس لكـن تحالف العدوان 

يمنع ذلك». 
وكان تحالف العدوان أفرج، االثنني، عن سـفينة البنزين 
اإلسـعافية «قيـرص» ووصلـت إىل مينـاء الحديـدة لكنهـا 
انتظـرت يف غاطس امليناء؛ ألَنَّ هناك سـفَن غـذاء كان يتم 
تفريُغ حمولتها بحسب املتحدث باسم رشكة النفط عصام 

املتوكل. 
وأغلـق تحالُف العدوان ميناء رأس عيىس يف الحديدة منذ 
سنوات وقام باسـتهدافه عسكريٍّا، يف إطار حصاره املشّدد 
عىل البلد، وهو ما يعيق توّجـه السـفن إليه لترسيع تفريغ 

حمولتها. 
وقـال رشف الدين إنـه تم البدُء بتفريغ سـفينة املازوت 
استجابة لنداء االسـتغاثة الذي أطلقته مؤّسسة الكهرباء، 
وهو ما آخر أَيْـضاً عملية تفريغ سفينة البنزين اإلسعافية 

«قيرص». 
وأّكــدت رشكة النفط أن تحالـَف العدوان ال زال يحتجُز 
سـفينتي بنزين إسـعافيتني قبالة جيزان بشـكل تعسفي 
برغـم أن الُهـدنـة تقتـيض اإلفـراج عـن جميـع السـفن 

املحتجزة. 
ودعـت رشكُة النفـط املبعـوَث األممي إىل إلـزام تحالف 

العدوان بتنفيذ التزامات الُهـدنة وإدَخال بقية السفن. 
وقال نائب رئيس مؤّسسـة موانـئ البحر األحمر، يحيى 
رشف الديـن: إن تحالف العـدوان «ال زال يماطل يف اإلفراج 

عن السفن األُخرى». 
ويعترب أُسلُـوب «التقطري» الذي يمارُسه تحالُُف العدوان 
يف إدَخـال سـفن الوقـود تلكًؤا واضًحـا يف تنفيـذ التزامات 
الُهـدنـة، ويعرب عـن رغبة يف إطالة أمد األزمـة التي يعاني 

منها الشعب اليمني. 

تقارير

«لغظثرضغظس» غتاول اجابمار العـثظئ إلجصاط 
طسآولغئ «واحظطظ» سظ طساظاة الغمظغني

طعاظأ الئتر افتمر: غمضظ تفرغس السفغظئ «صغخر» يف «رأس سغسى» لضظ السثوان غمظع ذلك

تفاؤل «دسائغ» بإظعاء الترب غظاصخ اإلخرار افطرغضغ سطى اجاثثام التخار ضعرصئ تفاوض
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أبظاء املتاشزات الحمالغئ 
غاسرضعن لقظاعاضات والاظضغض 

طةّثًدا يف سثن املتاّطئ
 : طاابسات

قالت مصادُر محلية يف عدن املحتّلة: إن ميليشـيا ما يسـمى 
االنتقايل اقتحمت عدَة محالت تجارية يف مديرية الشـيخ عثمان 
تتبع مواطنني من املحافظات الشـمالية، قبـل أن تقوم بنهبها 
واعتقال أصحابها، وذلك تزامناً مع حلول شهر رمضان املبارك. 
وزعمت وسـائل إعالم االنتقايل التابع لالحتالل اإلماراتي، أن 
ميليشـيا املرتِزق شـالل شـائع، هي من اقتحمـت تلك املحالت 

بحّجـة «مكافحة اإلرهاب». 
وبحسـب املصادر، َفـإنَّ االعتداء الذي طال أبناء املحافظات 
الشـمالية القاطنني يف عدن يأتي بعد سـاعات عىل اسـتعراض 
املرتـِزق شـائع لعدد مـن ميليشـياته املتخرجة ضمـن دفعات 
جديدة مدعومة من أبو ظبي، األمر الذي يكشـف أن ما يسـمى 
ما  االنتقايل يسـعى لفـرض واقع جديد يف عدن املحتّلة ال ِســيـَّ
وأن التَحـّركات الجديـدة تأتي يف وقـت تحاول فيه السـعوديّة 
إعادة دمج ما يسـمى املجلـس االنتقايل بحكومـة الفاّر هادي 

تحت علم الجمهورية اليمنية. 

حئضئ تتعغض أطعال يف سثن 
تسطظ إشقجعا بسث سةجعا 
سظ جثاد 50 ططغار رغال

 : طاابسات
يف كارثـة اقتصاديـة جديدة، أعلنت شـبكُة تحويـل أموال يف 
مدينة عدن املحتّلة، إفالَسـها بعد تراكم الديون عليها وعجزها 

عن سداد التزاماتها لرشكات الرصافة األُخرى. 
وكشـفت وسـائل إعالم يف مدينة عدن املحتّلة، أمس، عن 
إفـالس «شـبكة سـبأ يونيون عـدن» ومماطلتهـا يف رصف 
األمـوال التي عليها، مبينة أن الديـون املرتاكمة عىل الرشكة 
ا من  تجاوزت مليارات الرياالت، بعد سحب مبالغ كبرية ِجـدٍّ

الشبكة. 
وأضافـت املصادر اإلعالمية أن «شـبكة سـبأ يونيون عدن» 
تتنصـل من تسـديد املبالغ ملحـالت الرصافـة واملواطنني والتي 

تتجاوز الـ 50 مليار ريال. 
هـذا ويرى خـرباء اقتصاد، أن إفالس «شـبكة سـبأ يونيون 
عـدن» سـيؤدي إىل تـرضر العديد مـن رشكات الرصافـة التي 
تتعامـل معها يف مجال الحواالت املاليـة، األمر الذي قد يؤدي إىل 

إفالس البعض منها. 

الترغجي: السسعدّغئ تمظع الغمظغني طظث الصثم طظ الاظصغإ 
سظ الظفط باملعرة والةعف وطأرب

طصاض جائص ظاصطئ برخاص ظصطئ تفاغح تابسئ 
ملطغحغا اقظاصالغ يف لتب

الرغال الغمظغ غساود اقظعغار أطام السمقت افجظئغئ يف 
املتاشزات املتاّطئ

 : طاابسات
كشـف رئيـُس لجنـة االعتصـام باملهرة 
الشـيخ عـيل سـالم الحريـزي، عـن ِعـداِء 
محاولـًة  واليمنيـني،  لليمـن  السـعوديّة 
تجويعهم وإفقارهم ومحاربتهم منذ القدم، 
ُمشـرياً إىل أن اململكة منعـت رشكات تنقيب 
النفط يف املهرة منذ الستينيات وحتى اليوم، 
باإلضافـة إىل منع التنقيب يف الجوف ومأرب 
إىل  وعـىل امتـداد الحـدود اليمنية ُوُصــوالً 

صعدة. 
وهاجم الشيخ الحريزي يف ترصيح، أمس 
الثالثـاء، الفـاّر هـادي والسـلطة املحلية يف 
املهـرة املواليـة لالحتالل عـىل خلفية مزاعم 
افتتـاح مطـار الغيضـة، مبينًـا أن خطوات 
االحتالل السعودّي اإلماراتي األخرية املتعلقة 
بفتـح مطـار الغيضـة مـا هـي إال مسـاٍع 
وخطـوات مكشـوفة تضـاف إىل مسـاعيه 

االحتاللية املعروفة. 
أن  االعتصـام  لجنـة  رئيـس  وأوضـح 
يف  مرتِزقـة  بشـخصيات  يدفـع  االحتـالل 
حكومة الفاّر هادي إىل املهرة الفتتاح املطار 
وكأنـه جديد ليفتحه، مبينًـا أن الحديث عن 
افتتـاح مطـار الغيضة ما هـو إال ذر الرماد 
يف العيون وتحويل أنظـار الناس عما يجري 
يف املحافظة، وكأن السـعوديّة فتحت املطار 
وهي يف األََسـاس ما تـزال تحتله وتتحكم به 
وتمنع دخوله، مؤّكـداً اسـتمرار أبناء املهرة 
يف النضـال ضد املحتـّل وتَحّركاته االحتاللية 
حتـى رحيـل كافـة القـوات األجنبيـة مـن 

املحافظة. 
ويف وأواخـر فرباير املايض، أعلنت حكومة 
الفـاّر هـادي، افتتـاح مطـار الغيضـة بعد 
موافقـة تحالـف العـدوان، األمر الـذي أثار 
موجة سـخرية عارمة يف أوسـاط املواطنني 

باملهرة. 

 : طاابسات
تتواصُل جرائُم مرتِزقة االحتالل اإلماراتي 
بحق املسـافرين يف الطرق الرئيسـية، َحيُث 
ُقتـل، أمس الثالثـاء، سـائُق ناقلة برصاص 
مليشـيا االنتقايل يف منطقـة يافع محافظة 

لحج املحتّلة. 

وقالت مصادر محلية، أمس: إن سـائق 
الناقلة خالد عبدالحميد ُقتل برصاص أحد 
ميليشـيا االنتقايل يف نقطة بلـدة بمنطقة 
يافـع، موضحـة أن مقتـل سـائق الناقلة 
تطـور بعد مشـادة كالميـة واشـتباكات 
باأليـدي، إثر خالف بـني املجني عليه وأحد 
عنارص املليشـيا الذي ينتمي ملنطقة يافع، 

بعـد رفـض سـائق الناقلة دفـع جباية يف 
نقطة التفتيش. 

وتسـتمرُّ جرائـُم النهـب والتقطـع من 
قبـل مليشـيا ما يسـمى املجلـس االنتقايل 
التابع لالحتـالل اإلماراتي التي أودت بحياة 
العديد من املسافرين يف الطريق العام بلحج 

املحتّلة. 

 : طاابسات

عـاود الريـاُل اليمنـي انهيـاَره مجـّدًدا، 
أمـس الثالثـاء، أمـام الُعمـالت األجنبيـة يف 
تداوالت سـعر الـرصف املحـيل باملحافظات 
الجنوبية املحتّلة، بعد أن وصل سعر الرصف 
1160 للـدوالر الواحد َو305 ريـاالت للريال 

السـعودّي يف املحافظات املحتّلة، األمر الذي 
ينذر بكارثـة اقتصادية تضاعـف من أعباء 
املواطن اليمني املعيشـية وتزيـد من إرهاق 
حياتـه املعيشـية يف ظـل االرتفاع امُلسـتمّر 
ما يف  للمـواد الغذائيـة واألََساسـية ال ِســيـَّ

شهر رمضان املبارك. 
وأمـام هـذا التدهـور للعملـة الوطنيـة، 
أّكــد خـرباء يف الشـأن االقتصـادي باليمن 

يف  اإلنقـاذ  لحكومـة  املاليـة  السياسـة  أن 
صنعاء، أثبتت نجاحها يف الحفاظ عىل ثبات 
سـعر الرصف املحـيل للريـال اليمنـي أمام 
ما الدوالر والريال  العمالت األجنبية ال ِســيـَّ
السـعودّي، َحيُث اسـتقر الريال اليمني عند 
597 رياالً للدوالر الواحد، أما متوسـط سعر 
رصف الدوالر يف السـوق السوداء بالعاصمة 

صنعاء فقد وصل إىل 605 رياالت. 

اقتاقل اإلطاراتغ غفااح ططارًا سسضرغًا يف ججغرة سئثالضعري بسث تعةري سحرات افجر
 : طاابسات

شـكا عدٌد من األهايل يف جزيرة سـقطرى 
من اسـتمرار االحتـالل اإلماراتـي يف انتهاك 
السـيادة اليمنية يف الجزيرة املحتّلة، وتعزيز 
تواجـده يف األرخبيـل عـرب َضـخِّ املزيـد من 

األموال ملرتِزقته واملوالني له. 
وقال ناشـطون مـن أبناء سـقطرى: إن 
أبـو ظبي رصفت خـالل السـاعات املاضية 
مكافـآٍت ماليـًة ملرتِزقتهـا واملوالـني لها يف 
الجزيرة من قبل لجنة مكّونة من أشـخاص 
يحملون الجنسـية املرصية يعملون لدى ما 

يسمى «مؤّسسة خليفة». 
وأوضح الناشـطون واألهـايل أن االحتالل 
اإلماراتـي بصدد تقليـص السـيادة اليمنية 
عىل جزيرة سـقطرى، بعد االتّفاق مع وزير 
الزراعة والري والثروة السـمكية يف حكومة 
الفاّر هادي، املرتِزق سالم السقطري التابع 
ملا يسـمى املجلس االنتقايل، األمر الذي يمنح 

أبو ظبي السيادة الكاملة عىل األرخبيل. 
وكان االحتـالل اإلماراتـي قـد تمّكن من 
طرد سـلطات الفاّر هادي وحـزب اإلصالح 
يف يونيـو 2020م، بعد سـيطرة مليشـياتها 
عـىل مدينـة حديبـو بالتواطـؤ مـع قـوات 
االحتالل السـعودّي، َحيُث أنشـأت أبو ظبي 
قاعدة عسـكرية مشرتكة مع بحرية الكيان 
الصهيوني عقب اإلعالن عن تطبيع العالقات 

بينهما يف أغسُطس 2020م. 
محليـة  مصـادر  أفـادت  السـياق،  ويف 
مطلعة بأن االحتـالل اإلماراتي افتتح، أمس 
الثالثاء، مطاَر القاعدة العسـكرية يف جزيرة 
عبدالكـوري بعـد بطـرد عـرشات األرس من 
قراها يف جزيـرة عبدالكوري أحد أهم الجزر 
اليمنيـة، التابعة ألرخبيل سـقطرى؛ تمهيداً 
لتحويل الجزيرة إىل قاعدة عسـكرية للكيان 

الصهيوني. 
وأوضحـت املصـادر أن قـوات االحتـالل 
افتتحت مطار القاعدة العسـكرية لتسـيري 

الرحالت الخارجية؛ بَهـدِف تهريب األحجار 
الكريمة واآلثار واألشـجار النادرة، وإدَخال 
الخـرباء العسـكريني األجانـب بعيـًدا عـن 

األنظار يف مطار حديبو عاصمة سقطرى. 
واسـتحدثت أبوظبـي عدداً مـن القواعد 

ومراكـز املراقبـة العسـكرية املشـرتكة مع 
الكيـان الصهيونـي يف سـقطرى، واتسـاع 
األعمال االسـتخباراتية اإلرسائيلية يف الجزر 
والسـواحل اليمنية يف جنـوب البحر األحمر 
عند مضيـق باب املندب وبحـر العرب خالل 

السنوات املاضية من العدوان عىل اليمن. 
وتأتـي هذه التطـورات بعد سـاعات من 
سـقطرى،  جزيـرة  مشـايخ  شـيخ  دعـوة 
لجميـع اليمنيـني يف املحافظـات الجنوبيـة 
العـدوان  تحالـف  وجـه  يف  االنتفاضـة  إىل 

ومرتِزقته. 
وقـال الشـيخ القبيل البارز عيىس سـالم 
بن ياقوت، إنه حان الوقـت ليدرك اليمنيون 
تآمـر تحالف العدوان الذي أطال أمد الحرب، 
وحان التوّجـه لطرده من البالد، متهماً دول 
العـدوان بتدمـري الُعملة املحليـة واالقتصاد 
الوطنـي، موضًحـا أن ما يحـدث من أزمات 
يف املحافظـات الجنوبيـة يعكس سياسـاِت 

تحالف العدوان لتجويِع الشعب اليمني. 
وسـبق أن اتهم شيخ مشـايخ سقطرى، 
االحتـالل اإلماراتـي بنهـب ثـروات الجزيرة 
أنـه ال  واملهـرة، بشـكل ممنهـج، مؤّكــداً 
خيار سـوى طرده بالقوة من كافة األرايض 

اليمنية. 
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 : الثضاعر غتغى السصاف*
حلَّـت الذكرى السـابعُة لبـدء العدوان 
األمريكي السـعودّي اإلماراتـي عىل اليمن 
وموقـف وقـرار الشـعب اليمنـي واضـح 
ويرتجم ذلك عىل الواقـع الثبات والصمود 
االسـرتاتيجي يف مواجهـة الحـرب الظاملة 
التي تُشـن عىل اليمن منذ سـبع سـنوات 
يف بدايـة العام الثامن مـن الصمود، َحيُث 
واجهـوا أضخم ترسـانة عسـكرية وأكرب 
خزانـة ماليـة تمتلكهـا مملكـة النفـط 
السـعوديّة ومـن معهـا مـن دول الخليج 
ويدعمها سياسـيٍّا وعسكريٍّا واسرتاتيجيٍّا 
قوى الطغيـان واالسـتكبار العاملي، وعىل 
وإرسائيـل  وبريطانيـا  أمريـكا  رأسـهم 
ومـع ُكـّل هذه اإلْمَكانيـات الضخمة فقد 
أخفقت ُكـّل هذه الدول مجتمعة وفشـلت 
فشال ذريعا ومخزيا يف تحقيق أهدافها من 
حربها عىل اليمن يف تركيع الشعب اليمني 
وإخضاعه بالقوة ألجنداتها االسـتعمارية 
السـيايس  بالقـرار  التحكـم  يف  الخبيثـة 
االقتصاديـة  ثرواتـه  عـىل  والسـيطرة 
والحـرب  الحصـار  وفرضهـا  السـيادية 

االقتصادية. 
وال يخفـى عىل أحـد أنه منـذ فجر 26 
تحالـف  دول  وطائـرات  2015م  مـارس 
العـدوان تنهـال عـىل معظـم محافظات 
الجمهوريـة بحمم صواريخهـا اإلجرامية 
من جميع األحجام وتنزل بقنابلها الذكية 
ا عـىل املـدن  والعنقوديـة املحرمـة دوليّـٍ
والقـرى والجسـور واملطـارات واملوانـئ 
واملسـاجد ولـم تسـلم حتى املقابـر منها 
اإلجراميـة  أهدافهـا  بنـك  مـن  وغريهـا 
واسـتهدفوا األطفال والنسـاء والشـيوخ 
والعمال والسـجناء واألرسى يف السـجون 
اآلمنـة ولم يراعـوا يف قصفهـم اإلجرامي 
حتى عمالَءهم من املرتِزقة، وما تمارُسـه 
طائـرات العـدوان مـن عـادات إجراميـة 
فاقت التصـورات يف ُكـّل مواقع الجريمة، 
فبعد رضبتها األوىل وعنـد ازدحام مرسح 
الجريمة من الضحايا واملسـعفني وطاقم 
اإلنقـاذ واملدنيـني األبريـاء تأتـي الرضبة 
الثانية والثالثة لطريانهم اإلجرامي لتحصد 
أكرب قدر ممكن من الضحايا وينعدم األمل 

يف إنقاذ ضحايا قصفهم اإلجرامي. 
ومـع ُكــّل هـذا فليـس أمام الشـعب 
اليمنـي إال الصمـود واملواجهـة ولن يقبل 
بأيـة إمالءات من أي طرف كان أَو أية قوة 
موجـودة عىل هـذه األرض ولـن يركع إال 
لله سـبحانه وتعاىل، ويأتي هـذا الصموُد 
األُسـطوري واالسـرتاتيجي للعـام الثامن 
عـىل التوايل ترجمة واضحة وجلية لفشـل 
املـرشوع األمريكي يف السـيطرة عىل دول 
وقيادتـه  اليمنـي  الشـعب  ألَنَّ  املنطقـة؛ 
الحكيمة عرفت هذا املرشوع االستعماري 
وتصـدت له مبكرا ومما ال شـك فيه َفـإنَّ 
اليمـن جـزٌء ال يتجزأ من محـور املقاومة 
واجـه  مـن  أول  اليمنـي  الشـعب  وكان 
هـذا املـرشوع األمريكـي وكشـف الوجه 
الحقيقـيَّ ألمريـكا يف السـعي إىل احتالل 
اليمن ونهب ثرواتها االقتصادية وأسقطوا 
األقنعـَة املزيفة التي تّدعي بها أمريكا من 
األمن والسـالم وهـي تقدم الدعـم الكبري 
للجماعـات اإلرهابية وتسـعى إىل زعزعت 
األمـن واالسـتقرار بـني الشـعوب لغرض 

تنفيذ أهدافها االستعمارية. 
 

جظاُم الخمعد
للشـعب  االسـرتاتيجي  الصمـود  وِرسُّ 
اليمنـي لسـبع سـنوات تكلم عنهـا قائُد 
الثورة السـيد عبدامللك بـدر الدين الحوثي 
-يحفظـه اللـه- يف أحـد خطاباتـه التـي 
تضمنـت عـدة عوامل سـاهمت يف صمود 
الشـعب اليمنـي، كان عىل رأسـها العون 
اإللهـي عندما التجأ هذا الشـعب وقيادته 
الحكيمة إىل الله سـبحانه وتعـاىل وراهن 
وتوكل عـىل الله ووثق به وقـّرر الصمود؛ 
انطالقـاً من هذه الثقة باللـه مهما كانت 
التضحيـات واملخاطـر التي سـيواجُهها، 

ويكُمُن كذلـك ِرسُّ الصمود االسـرتاتيجي 
يف القيـادة الحكيمة الصادقة والٌشـجاعة 
التي َمنَّ الله بها عىل هذا الشـعب الصامد 
ممثلـة بقائد الثورة السـيد عبد امللك الذي 
وّجـه وحـّدد نقـاَط املواجهـة والخيارات 
االسـرتاتيجية ورفع من معنويات الشعب 
بأنفسـهم  الثقـة  لهـم  وأعـاد  اليمنـي 
واعتمادهم عـىل الله عز وجل، ويعزز ذلك 
مـا جـاء يف التوجيهات الربانيـة يف املنهج 
القرآنـي الذي أّكـد عـىل أن من ينرص الله 
فسوف تكون النتيجة ثابتة وحتمية وهي 
أن الله سينرصه ويثبت أقدامه؛ ألَنَّ النرص 

بيد الله العزيز القدير.
وال ننـىس عموَد وذروة سـنام رس هذا 
الصمود االسرتاتيجي وهم الشهداء األبرار 
مـن أبنـاء الشـعب اليمنـي بـكل أطيافه 
ومكوناتـه الذيـن باعوا من الله أنفسـهم 
بأن لهم الجنة والحيـاة األبدية بجوار الله 
وأن ال خوف عليهم وال هم يحزنون؛ ألَنَّهم 
قدمـوا أرواحهـم رخيصـة يف سـبيل الله 
ودفاًعا عن عباده املسـتضعفني ويف سبيل 
كرامة وعزة وطنهم وشـعبهم واسـتقرار 
أوطانهـم وكـي يعيـش أبناءهـم وأهلهم 
وجميع أبناء الشـعب اليمنـي حياة العزة 
والكرامة والسـيادة ونيل استقالل القرار 
السيايس ويف إفشال هذا العدوان والحصار 
ودحر املحتّلني األجانب ومن تعاون معهم. 
وما نالحظه اليوم من اسـتقرار وأمان 
وحيـاة والعيـش بعزه وشـموخ لـم نالِق 
لها مثيـالً عىل مـدار عقود سـابقه وهي 
بفضـل تضحيات الشـهداء، َحيـُث وقفوا 
أمـام الرتسـانِة الحربية للعدوان الغاشـم 
والحصار الجائر عىل مدى سـبع سـنوات 
ُكــّل ذلك بفضل شـهداؤنا العظماء الذين 
ضحـوا بأنفسـهم لننعـم بهـذه الحيـاة 
ولتكـون دماؤهـم الزكيـة والطاهرة هي 
الوقـوَد واألََسـاَس لتحقيق النـرص وبناء 
اليمـن الحديث الذي يتطلع له جميع أبناء 
الشـعب اليمنـي الصامد يف وجـه العدوان 

الغاشم والحصار الجائر. 
 

بماٌر سزغمئ
وال ننـىس عوامـَل أُخـرى كان لها دور 
كبـري يف الصمـود االسـرتاتيجي للشـعب 
اليمني تمثلـت يف صمـود الجرحى وصرب 
األرسى وصمود أرس الشـهداء واملرابطني 
وصمود القبائل اليمنية واألحرار والرشفاء 
مـن أبناء الشـعب اليمنـي وصمود وصرب 
املنكوبني والنازحـني واملترضرين من هذا 

العدوان وتماسـك الجبهة الداخلية والذي 
كان لها دور كبري وعظيم يف ُكـّل ما تحّقق 
من نـرص كبري يف جميـع ميادين الجهات 
ويف جميـع املجـاالت السياسـية واملاليـة 
واالقتصادية، َحيُث كانوا عىل درجة عالية 
مـن الصـرب والثبات والتحمـل بالرغم من 
حجـم املعانـاة التي تسـبب بهـا العدوان 
والحصار والحرب االقتصادية وكان الرس 
الحقيقي يف الصمود االسرتاتيجي ملواجهة 
هـذا العـدوان الغاشـم للعـام الثامن عىل 

التوايل. 
وكان لهذا الصمود ثماره العظيمة عىل 
مسـار التطور العسـكري والـذي أّكـدته 
الوقائـع امليدانية عىل كافـة الجبهات من 
خالل تطوير منظومة الصواريخ والطريان 
املسـري التـي قلبـت ميـزان املعادلـة عىل 
األعداء من دول تحالـف العدوان وحّققت 
انتصارات كبرية عليهم وسمعنا رصاخهم 
وعويلهم واسـتنجادهم بأسـيادهم الذين 
دفعوهم إىل حرب خارسة، ومما ال شك فيه 
َفـإنَّ الصمود االسرتاتيجي للشعب اليمني 
عىل العـدوان كان له أَيْـضـاً نتائج مثمرة 
عىل مسار االستقرار االقتصادي والتنمية 
ـة يف الجانـب الزراعي  االقتصاديـة، َخاصَّ
والصناعي، فكان ال بد من الصمود يف وجه 
الحصار والحـرب االقتصادية التي تُشـن 
عىل بالدنا بالتواكب مع الحرب العسكرية، 
والغـرض منهـا خلـق ضغـط اقتصـادي 
للتأثري يف واقـع املعركة لغرض تحقيق أي 

نجاح فشلوا يف تحقيقه يف أرض املعركة. 
وتعتـرب الحرب االقتصاديـة عىل اليمن 
مخّططـا أمريكيـا قديمـا ينفـذُه عمالُء، 
وعىل رأسهم النظام السعودّي واإلماراتي، 
َحيـُث تبـدو الورقـة االقتصاديـة الرهان 
الفاشل الذي يبني علية العدوان األمريكي 
السعودّي اإلماراتي آماله الخائبة؛ بغرض 
تحقيـق ما فشـل يف تحقيقـه يف الجوانب 
األُخرى السياسية والعسكرية واإلعالمية؛ 
لغـرض تركيع الشـعب اليمنـي واحتالل 

أرضه والسيطرة عىل ثرواته. 
وتتواصُل الحرب االقتصادية والحصار 
األمريكي السعودّي عىل اليمن َحيُث ترتب 
عليهـا آثـاٌر سـلبية عـىل حيـاة املواطن؛ 
وبسـبب ذلك يعيش اليمن أزمة اقتصادية 
مركبـة وحـادة ناتجـة عـن حالـة عامة 
مـن عـدم االسـتقرار االقتصـادي الكيل، 
وهـذه األزمـة بتداعياتهـا املختلفة تدفع 
نحـو انهيـار شـامل تقول املـؤرشات: إن 
ًة يف املناطق تحت  البالد تتجه إليـه وَخاصَّ

سيطرة االحتالل السعودّي األمريكي، وكل 
ذلـك بسـبب العـدوان والحصـار والحرب 
االقتصادية التي تُشن عىل اليمن منذ سبع 
سنوات وما زالت متواصلة يف العام الثامن 
من الصمود الذي سـوف يكون عام النرص 

بإذن الله. 
العـدوان  َفــإنَّ  فيـه  شـك  ال  وممـا 
اإلماراتي  السـعودّي  األمريكي  والحصـار 
بشـكل  اسـتهدف  االقتصاديـة  والحـرب 
الـكيل  االقتصـاد  مبـارش  وغـري  مبـارش 
ودّمــر املنشـآت اإلنتاجيـة والصناعيـة 
والخدميـة والبنـى التحتيـة ودّمـر كافة 
مقومات الحياة املعيشـية واإلنسـانية يف 
اليمن وتسـبب هذا العدوان يف توقف جزء 
كبري من األنشـطة االقتصاديـة والربامج 
االسـتثمارية الحكوميـة وجـزء كبري من 
أغلب  وانسـحاب  ـة  الَخاصَّ االسـتثمارات 
املسـتثمرين وخّلـف الكثـريَ مـن األزمات 
املاليـة والنقديـة واالقتصاديـة، هـذا من 

ناحية. 
للعـدوان  كان  أُخـرى،  ناحيـة  ومـن 
والحصار والحرب االقتصادية الدوُر الكبري 
يف تأخـري بنـاء الدولـة وتدمـري االقتصاد 
الوطني عن طريق تطبيق حكومة العمالء 
فاشـلة  واقتصاديـة  ماليـة  سياسـات 
ونتائجهـا عىل املـدى القصري واملتوسـط 
والطويل تسـببت يف انهيار كبري لالقتصاد 
الوطنـي وُعملتـه املحليـة وكل ذلـك كان 
وفق إمالءات خارجية اسـتعمارية هدفها 
السيطرة عىل اليمن وثرواته االقتصادية. 

 

جصعُط افصظسئ
الصمـوَد  َفــإنَّ  فيـه  شـك  ال  وممـا 
االسرتاتيجي للشـعب اليمني ضد العدوان 
والحصار والحرب االقتصـادي عىل اليمن 
أسـقط كافة األقنعة املزيفـة واإلجرامية 
مـن  الكثـريُ  خلفهـا  يتـوارى  كان  التـي 
الـدول واألنظمة وباتت مؤامـراُت أمريكا 
وأذنابها يف املنطقة عـىل اليمن وارتباطها 
املبـارش مـع الصهاينـة تتجـىل وضوحـاً 
وباستمرار، فمنذ بداية هذا العدوان وحتى 
العام الثامن تسـعى هـذه الدول إىل فرض 
سـيطرتها عـىل اليمن، نظـراً ملـا تمتلكه 
مـن ثـروات هائلة ومـا تحتله مـن موقع 
جغرايف واسرتاتيجي متميز ومكانه هامة 
إقليميٍّا وعامليٍّا، وبحسـب ما يراه مراقبون 
دوليـون مـن أن ترصيحات مسـئولني يف 
العـدّو الصهيونـي تعـد اعرتاًفـا رصيًحا 
حـول حقيقة األطماع االسـتعمارية التي 

تنفذ عـرب األنظمـة الخليجيـة الرخيصة 
التي تقـوم بدور الوكيـل لتنفيذ األجندات 
يف  اإلرسائيليـة  األمريكيـة  والسياسـات 
اليمن بشـكل خاص ويف املنطقـة العربية 

بشكل عام. 
وها هو العالم اليوم وللعام الثامن يقف 
حائـًرا أمام عظمة وقـوة أبناء اليمن رغم 
تكالب األعداء عليهـا وهجومهم الوحيش 
بأعظم وأقوى ترسـانة عسكرية يف العالم 
وبإْمَكانيات مادية ومالية ضخمة إال أنها 
تحطمـت كلها عىل أيدي رجال الرجال من 
أبطـال الجيش واللجان الشـعبيّة وجميع 
أبنـاء اليمن الرشفـاء بمختلـف أطيافهم 
وألوانهـم الذيـن وقفوا إىل جانـب الوطن؛ 

دفاًعا عن السيادة والعزة والكرامة. 
وأصبـح الجيُش اليمني اليوم من أقوى 
جيوش العالم، بمـا يمتلُك من قوة برشية 
مؤهلة وكفـؤه ليس لها نظري، وبما وصل 
إليه من تصنيع حربي يف مختلف املجاالت 
البسـيطة  اإلْمَكانيـات  رغـم  العسـكرية 
ورغـم العـدوان والحصار وجعلـه يمتلك 
قـراره السـيادي بتصنيع أقوى األسـلحة 
كالصواريخ والطائرات املسـرية التي كان 
تصنيعها حكًرا عىل الدول العظمى وكانت 
اليمن تسـتقبل النفايات مما يصدر إليها 

من األسلحة بمختلف أنواعها وأشكالها. 
وإننا يف بداية العـام الثامن من الصمود 
والحصـار  العـدوان  وجـه  يف  األُسـطوري 
والحـرب االقتصاديـة يلـزم علينـا التَحّرك 
للعمل الجـاد واملخلص يف جميـع املجاالت، 
كلٌّ يف مجـال عمله وأن نرفد الجبهات باملال 
واألنفـس حتى تحقيق النـرص؛ وفاًء لدماء 
الشهداء وأنني الجرحى والسري عىل خطاهم 
احتياجـات  وتلمـس  بعهدهـم  والوفـاء 
أرسهم، وعىل املسـتوى الرسـمي يجب عىل 
جميع مؤّسسات الدولة العمل ككيان واحد 
واالسـتمرار يف الصمود وبذل ُكـّل الطاقات 
واإلْمَكانيات املتاحة التي تساعد عىل نجاح 
عوامـل النـرص واالكتفـاء الذاتـي وعمـل 
معالجـات وإصالحات رضورية لالختالالت 
واالنحرافات املوجودة يف أجهزة ومؤّسسات 
الدولـة وامتصـاص األزمـات االقتصاديـة 
املفتعلة مـن دول العدوان لغـرض التضيق 
عىل أبناء شـعبنا الصامـد يف محاولة منهم 
إلحـداث خلل يف تماسـك الجبهـة الداخلية 
والسـري بُخًطا ثابتة لتحقيق النرص القريب 

بإذن الله تعاىل

* وضغض وزارة المالغئ

جر الخمعد اقجرتاتغةغ لطحسإ الغمظغ لطسام الباطظ 
طظ السثوان والتخار والترب اقصاخادغئ
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محاضرات السيد 

يَْطان الرَِّجيِْم أُُعْوذُ ِباللِه ِمْن الشَّ
ِبْسِم اللِه الرَّْحَمِن الرَِّحيِْم

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

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

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

الِحني َوامُلَجاِهِديَْن.  الصَّ
أَيَُّها اإلِْخَوُة واألخواُت: 

َالُم َعَليُْكْم َوَرْحَمُة اللِه َوبََرَكاتُُه. السَّ
اللهم اْهِدنا، وتقبَّْل منا، إنَّك أنَت السميُع 
العليم، وتُْب علينا، إنك أنَت التوَّاُب الرحيم. 
مـن أََهـمِّ مـا هـو محسـوٌب يف ِعـداِد 
مواصفـاِت ِعبـاِد الله امُلتَِّقني، هـو: اليقنُي 
باآلخرة، وهو مـن أََهمِّ الدوافع إىل التقوى، 
ومـن أََهــمِّ ما يسـاعد عـىل التـزام حالة 
التقوى، اليقني باآلخرة، قال اللُه «ُسبَْحانَـُه 
َوتََعاَىل» عن عباِده املتقـني: {َوِباآلخرة ُهْم 
يُوِقنُوَن}[البقرة: من اآلية4]، فهم يوقنون 
باآلخرة، وهم مؤمنون إيَمـاناً صادقاً بوعد 

الله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل» ووعيده. 
مـن املعلوِم أنَّ من أََهـمِّ املهام للرسـالة 
والرسـول والقرآن، هو: التبشـري واإلنذار، 
فاللـُه يصُف نبيَه «صلـواُت الله عليه وعىل 
آلـه» بأنـه بشـريٌ ونذيـٌر، يصـف القـرآن 

-كذلك- بشرياً ونذيراً. 
فيأتي اإلنذاُر باآلخرة من املهام الرئيسية 
لألنبيـاء والرسـل «صلـواُت اللـه عليهم»، 
نُه ُكتُُب الله «ُسـبَْحانَـُه  ومن أهم ما تتضمَّ
َوتََعاَىل»، وختامها القرآن الكريم والرسـول 
محمـد «صلوات اللـه وسـالمه عليه وعىل 
آلـه»، َحيُث كان لذلك مسـاحٌة واسـعٌة يف 
الحديث عن اآلخرة، واليوم اآلخر، وبشـكٍل 
تفصييل، لم يبَق ُمَجــّرد عنوان عام بدون 
تفاصيل، مثالً: نسمع عن يوم القيامة، ثم 
ال نسـمع عن أي يشٍء من التفاصيل سوى 

أنه يوٌم للحساب، وبعده الجزاء. 
أتى الحديُث التفصيـيل عن يوم القيامة 
يف مرحلتـه األوىل: النفخـة األوىل، التـي بها 
نهايـة الحياة، ودمار األرض والسـماوات، 
وإعـادة تكوينها من جديد، ثـم يف النفخة 
الثانية، يف حالة البعث والقيام والحسـاب، 
وتفاصيل مقامات الحسـاب بشكٍل دقيق، 
ثـم ما بعد ذلـك فيما يتعلـق بالجزاء، الذي 
هـو الجنـة والنـار، فالحديـث التفصيـيل 
المس ُكـلَّ جانـب من الجوانب التي تتصل 

بحياتنا. 
يأتـي الحديـُث عـن الجوانب النفسـية 
يف  واملشـاهد،  املقامـات  تلـك  يف  لإلنسـان 
سـاحة القيامة، وما بعد ذلك: يف الجنة، أَو 
يف النـار، يأتـي الحديث عن ُكــّل ما يتصل 
بشـؤون حياتنا يف ُكـّل جانٍب من جوانبها، 
عـن الطعام، عـن الـرشاب، عـن املالبس، 
عن ظـروف وأجـواء الحياة التي يعيشـها 
اإلنسـان هناك، بنحٍو تفصيـيلٍّ فيه العربة 
الكبـرية لنا، فيه ما يُدلُّ عىل أهميّة ما نحن 

قادمون عليه. 
ولذلـك يأتي التأكيُد عىل هذه الحقائق يف 
القـرآن الكريم، بالرغم مـن ُكـّل ذلك، أكثر 
النـاس هـم يف حالة غفلـة، بعد ُكــّل ذلك 
اإلنـذار املتكـّرر واملؤّكـد، والـذي تأتي فيه 
الكثـري مـن التفاصيل، والتـي تالمس ُكـّل 
جانـب يهم اإلنسـان، يتعلـق بحياته، عىل 
نحٍو تفصييل، مع ذلك الحالة السـائدة لدى 
أكثـر البرش، أكثر الناس، هي حالة الغفلة، 
كما قال الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل» يف القرآن 
الكريـم: {اْقـَرتََب ِللنَّاِس ِحَسـابُُهْم َوُهْم ِيف 
َغْفَلـٍة ُمْعِرُضوَن}[األنبياء: اآلية1]، فحالة 
الغفلـة الشـديدة لدى أكثر النـاس، وحالة 
تصـل بهم إىل درجة اإلعـراض، والالمباالة، 
أقوالهـم،  أعمالهـم،  إىل  االنتبـاه  وعـدم 
ترصفاتهم... وغري ذلـك، البعض إىل درجة 
باآلخـرة،  التكذيـب  درجـة  إىل  التكذيـب، 

وبعالم اآلخرة. 
ما يتميز به املتقون: أنهم يف حالة انتباه، 
يف حالـة تذكـر، مـع يقينهم باآلخـرة، مع 
إيَمـانهـم بوعـد الله ووعيـده، هم يف حالة 
انتباه، وتذكر، وجهوزية، واستعداد؛ ولذلك 
يَِزنـون ترصفاتهـم، أعمالهـم، مواقفهـم 
عىل هذا األََسـاس، أنَّ هناك حسـابًا، هناك 
جـزاء، يتذكـرون ذلـك، َوإذَا حدثـت لهـم 
حاالت غفلة، فهي حاالت عارضة، وليست 
حـاالٍت مسـتحكمة، هي حـاالٌت عارضة، 
يخرجون منها، يُذَكَّـرون فيتذكَّرون، يأتي 
ما ينبههم؛ فيخرجون مـن حالة غفلتهم، 
ويعودون إىل انتباههم، وهم يستشـعرون 
دائماً قرب لقـاء الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، 
{الَِّذيَن يَُظنُّوَن أَنَُّهْم ُمَالُقو َربِِّهْم َوأَنَُّهْم إَِليِْه 
َراِجُعوَن}[البقرة: اآلية46]، فاستشعارهم 
«ُسـبَْحانَـُه  اللـه  لقـاء  لقـرب  امُلسـتمّر 
َوتََعـاَىل»، يجعلهـم يف حالـٍة مـن االنتبـاه، 
واليقظة، واالستعداد، واإلدراك أنَّ مواقَفهم 
محسـوبة،  وترصفاتهـم  محسـوبة، 
وأعمالهم محسـوبة... إىل غـري ذلك، ولهذا 
يقول الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل» عنهم: {إِنَّ 
يَْطاِن  ـُهْم َطاِئٌف ِمَن الشَّ الَِّذيَن اتََّقْوا إذَا َمسَّ
وَن}[األعـراف:  ُمبِْرصُ ُهـْم  َفـِإذَا  تَذَكَّـُروا 
اآليـة201]، فهـم قـد تعـرض لهـم حالة 
الغفلة، ثـم رسعان ما ينتبهون، فينتبهون 
ملواقفهـم،  ألعمالهـم،  لترصفاتهـم، 

ويتَحّركون عىل أََساس من إيَمـانهم. 
«ُسـبَْحانَـُه  باللـه  عالقتهـم  يف  أيضـاً 
َوتََعـاَىل»؛ ألَنَّ اإليَمــاَن باآلخـرة هـو جزٌء 
من إيَمـاننا باللـه، إيَمـاننا بوعده ووعيده 
«ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل»، فاللـُه يقـوُل عنهم: 
{الَِّذيـَن إذَا ذُِكـَر اللَّـُه َوِجَلْت ُقلُوبُُهـْم َوإذَا 
تُِليَْت َعَليِْهْم آيَاتُُه َزاَدتُْهْم إيَمـانا}[األنفال: 
من اآليـة2]؛ ولذلك يتأثرون، {إِذَا ذُِكَر اللَُّه} 
فيتأثـرون بذلك، يكون لذلك تأثريٌ يف أعماق 
قلوبهم {َوِجَلْت ُقلُوبُُهْم}، مشاعرهم حيَّة، 
وجدانهم حي، ضمريهم حي، يخشون من 
عذاب الله، يسـتحيون من الله «ُسبَْحانَـُه 

َوتََعاَىل». 

وحالُة االستشـعار الدائم لذلك املستقبل 
اآلتـي حتمـاً، عربَّ عنهـا القـرآن الكريم يف 
إدراك أهميتها يوم القيامة، اإلنسـان الذي 
كان متذكـراً هنـا، منتبهـاً، يف حالـٍة مـن 
اليقظـة، واالسـتعداد، والجهوزيـة، يـوم 
القيامـة يـدرك قيمـة أنـه كان يستشـعُر 
أهميَّة الحسـاب، ويحسب لنفسه ذلك قبل 
مجيء يوم القيامة، فيقول الله «ُسبَْحانَـُه 
ي َظنَنُْت أَنِّي  َوتََعاَىل» عـن هذه الحالة: {إِنـِّ
هكذا  اآليـة20]،  ِحَسـاِبيَْه}[الحاقة:  ُمَالٍق 
هو اإلنسـاُن املؤمـن املتقي يـوم القيامة، 
بعد أن يأُخذَ كتابَه بيمينه، وفيه الصفحاُت 
التـي تبيِّض وجهـه، تجعله يسـتبرش من 
أعمالـه الصالحـة، مـن أعماله التـي فيها 
مرضـاة اللـه «ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل»، فهـو 
مستبرش، فيتذكر حينها أهميّة استشعاره 
يف حياتـه هنـا يف الدنيا ملسـألة الحسـاب، 
ومسـألة القيامة والجـزاء، فيقـول: {إِنِّي 
َظنَنُْت}، يعني: كنت استشـعر يف حياتي يف 
الدنيـا، {أَنِّي ُمَالٍق ِحَسـاِبيَْه}، أنه ال بدَّ من 
الحسـاب، وأنني سألقى الحساب، ومن ثم 
الجـزاء، فكان لهذا أهميّة يف أن أسـتعد، أن 
أتـوب إىل الله، أن إتالىف تقصريي، أن أتدارَك 
خطيئاتـي، أن أتجـَه إىل اللـه «ُسـبَْحانَـُه 
َوتََعـاَىل» بالعمـل الصالح فيمـا أمرني به، 

فكان لذلك الثمرة الطيِّبة. 
حالـُة اليقظـة، حالـة االنتبـاه، حالـة 
االسـتعداد، حالـة االهتمـام لـدى املتقني، 
تصل إىل أن يكـون لديهم انتباه واهتمام يف 
مختلـف الحاالت والظـروف، حتى يف حالة 
النوم، قـال الله عنهـم: {تَتََجـاَىف ُجنُوبُُهْم 
َعِن اْلَمَضاِجِع يَْدُعوَن َربَُّهْم َخْوًفا َوَطَمًعا}
[السـجدة: مـن اآليـة16]، يأتـي التذكـر 
لآلخرة، للحسـاب، للجزاء، لذلك املسـتقبل 
األبـدي، حتى وهـو مضطِجٌع عـىل فراش 
ـُطه  وتنشِّ الحالـة،  هـذه  فتثـريه  نومـه، 
للقيـام مـن نومـه إىل العمـل الصالـح، إىل 
ذكـِر اللِه «ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل»، إىل التَحرُِّك 
ملـا فيـه طاعـُة اللـه «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، 
إىل االهتمـاِم بمسـؤولياته وواجباته، هذه 

الحالة الهامة من التذكر واالنتباه تجعلهم 
يتداركون أنفسـهم عند ُكـّل حالة تقصرٍي، 
أَو عنـد ُكــّل َهْفـوٍة أَو ذنـب، فيبـادرون 
رسيعاً بالتوبة واإلنابة إىل الله «ُسـبَْحانَـُه 
َوتََعـاَىل»، كما قـال الله عنهـم: {َوالَِّذيَن إذَا 
َفَعلُوا َفاِحَشًة أَو َظَلُموا أنفسُهْم ذََكُروا اللََّه 
َفاْسـتَْغَفُروا ِلذُنُوِبِهْم َوَمْن يَْغِفُر الذُّنُوَب إِالَّ 
وا َعَىل َما َفَعلُوا َوُهْم يَْعَلُموَن} اللَُّه َوَلْم يُِرصُّ

[آل عمـران: من اآلية135]، هـم يتجهون 
بمبـادرة رسيعـة باإلنابة إىل اللـه، بتدارك 
خطيئاتهـم، أَو معاصيهـم، أَو ذنوبهم، أَو 
تقصريهم، أَو تفريطهـم، أَو تهاونهم، وال 
ون أبداً، ال يستمرون يف حالة العصيان  يُِرصُّ

لهذا االنتباه. 
هـذه الحالُة اإليَمـانية التي عليها أنبياء 
اللـه وأولياء اللـه، الله يقول عن الرسـول 
«صلـوات اللـه عليه وعـىل آله»: {ُقـْل إِنِّي 
أََخـاُف إِْن َعَصيُْت َربِّي َعـذَاَب يَْوٍم َعِظيٍم}، 
وهـو يف مقـام الرسـالة والنبـوة واملنزلـة 
العظيمـة العالية عند اللـه، لكن هكذا هو 
اإليَمـان، يسـتذكر اليـوم العظيم والعذاب 

العظيم. 
عـن  َوتََعـاَىل»  اللـُه «ُسـبَْحانَـُه  يقـوُل 
ا نََخاُف ِمْن َربِّنَا يوماً َعبُوًسـا  أوليائـه: {إِنـَّ
َقْمَطِريًرا}[اإلنسان: اآلية10]، فيما ُرِوَي يف 
قصة اإلمام عيلٍّ «عليه السـالم»، وفاطمة 
الزهـراء: {إِنَّا نََخاُف ِمْن َربِّنَا يوماً َعبُوًسـا 
َقْمَطِريـًرا}، يف الحالـة الذهنيـة، يف الحالة 
النفسـية حالة تذكر واهتمام، والتفاتة إىل 

ذلك اليوم اآلتي. 
اآلخـرون الذيـن هـم يف حالـة غفلـٍة، 
وحالة نسـيان، ينتج عن ذلك استهتار من 
جانبهـم، وتهاون يف أعمالهـم، يف أقوالهم، 
األعمـال  عليهـم  تعـرض  ترصفاتهـم،  يف 
العظيمة، األعمال املقربـة إىل الله، األعمال 
التـي هـي جـزٌء أََسـايسٌّ مـن التزاماتهم 
اإليَمـانيـة والدينيـة، التـي ال بـدَّ منهـا يف 
نجاتهـم، يف فوزهم، يف الخـري لهم يف الدنيا 
يسـتجيبون،  وال  يبالـون،  فـال  واآلخـرة، 
تغلب عليهم حالة اإلعـراض، يحذرون من 

املعـايص، من الذنوب، سـواًء مـا هو منها 
انتهاك لحدود الله، واملحرمات التي حرمها 
الله، أَو إخـالٌل بواجباتهم ومسـؤولياتهم 
التـي عليهـم القيام بهـا؛ ألَنَّ اللـَه أمرهم 
مـن  جـزٌء  وهـي  إليهـا،  ودعاهـم  بهـا، 
االلتزامات اإليَمـانية والدينية، فال يبالون، 
ال يسـتجيبون، ال يهتمـون، ال يتفاعلـون، 
قلوبهـم قاسـية، ذهنياتهم متبلـدة، حالة 
الغفلـة واإلعـراض هي املسـيطرة عليهم، 
حالة االنرصاف الكيل نحو أهوائهم ورغبات 
حياتهم، التي هي متـاٌع قليل، ومتاٌع زائل، 
هـي املسـتحكمة عليهم، اسـتحكام حالة 
الغفلة التي عربَّ عنها القرآن الكريم: {َوُهْم 
ِيف َغْفَلـٍة ُمْعِرُضوَن}[األنبيـاء: من اآلية1]، 

فتأتي معها حالة اإلعراض. 
من الحقائق املعروفة لدينا جميعاً، لدى 
ُكـّل البرشية جمعاء: أن حياتَنا هنا يف هذه 
تة، مهما كان إعراض  الدنيـا هي حياٌة مؤقَّ
اإلنسـان وغفلته، واتّجاهـه يف اهتماماته 
بشكٍل كيل نحو شؤون هذه الحياة فحسب، 
مع غفلة عـن أن اهتمامه بالحياة األُخرى 
هو ملصلحته يف هذه الحياة، ويف تلك الحياة، 
يعنـي: ال يحتاج صالح حياتك هنا يف الدنيا 
إىل أن تتجاهـل أمَر اآلخرة، هناك ترابٌُط ما 
بـني الحياة الدنيا واآلخـرة، تذكُُّرك لآلخرة 
تسـتقيُم بـه حياتك هنا يف الدنيـا، والخلل 
الكبـري، والتجاوز، واالنتهـاك للمحرمات، 
واإلعـراض عن اللـه، وعن منهجـه، وعن 
هديه، عواقبه سـيئٌة لك يف الدنيا، وعواقبه 

ا عليك يف اآلخرة.  خطريٌة ِجـدٍّ
نحـن يف هـذه الحيـاة يف حيـاٍة مؤقتة، 
نعيش فيهـا بأجل، وهذه مسـألة نعرفها 
جميعـاً، وهي حيـاة مسـؤوليٍة واختبار، 
تأتـي الحياة التي هي جزاء، إما جزاء خرٍي 
خالـٍص دائٍم عىل أرقى مسـتوى، أَو حالة 
عذاٍب شـديٍد دائٍم أبديٍّ عىل أشد مستوى، 
التي خريها خالص ورشها خالص الحياة 
اآلخـرة، أمـا هـذه الحيـاة فهـي ميـدان 

مسؤولية، وميدان اختبار وميدان عمل. 
ونخضـُع يف حياتنـا هذه لرقابـٍة دائمٍة 
مـن اللـه «ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل» ومالئكته، 
فـال يغفُل عنـا اللُه وال للحظـٍة واحدة، وال 
يغفـل عنـا مالئكتـه الذيـن مـن مهامهم 
األََساسية: الرقابة امُلستمّرة علينا، وتوثيق 
ُكـّل أعمالنا وترصفاتنـا وأقوالنا، كما قال 
الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل» يف القرآن الكريم: 
{َوَلَقْد َخَلْقنَا اْإلنسـان َونَْعَلُم َما تَُوْسـِوُس 
ِبِه نَْفُسـُه َونَْحُن أَْقَرُب إَِليِْه ِمْن َحبِْل اْلَوِريِد 
يَاِن َعِن اْليَِمنِي وََعِن  ـى اْلُمتََلقِّ (16)، إذ يَتََلقَّ
ـَماِل َقِعيـٌد (17) َما يَْلِفُظ ِمـْن َقْوٍل إِالَّ  الشِّ
رقابـة  َعِتيـٌد}[ق: 18-16]،  َرِقيـٌب  َلَديْـِه 
دائمـة يف ليلنـا ونهارنـا، يف ُكــّل أحوالنا، 
يف خلواتنـا واجتماعاتنـا، أينما كنـا، أينما 
ذهبنـا، أينما انتقلنـا، يف رقابة ُمسـتمّرة، 
توثـق فيها ُكــّل أعمالنا، ُكــّل ترصفاتنا؛ 
ألَنَّ هذه الحياة هي ميدان مسـؤولية، الله 
«ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل» قال: {الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت 
َواْلَحيَاَة ِليَبْلَُوُكْم أَيُُّكْم أَْحَسـُن َعَمًال}[امللك: 

من اآلية2]. 
ثم تنتهي هذه الحياة، نهاية هذه الحياة 
باملوت، املوُت هـو نهايٌة لهذه الحياة، وهو 
إقفاٌل مللف العمل، مللف عملك، إقفاٌل له عىل 
ما فيه مـن عمٍل صالٍح تفوز بـه، أَو عمٍل 
يسٍء وتقصرٍي وتفريٍط يسبب لك الخرسان 
والهالك، واملـوُت أَيْـضاً هـو نهايٌة حتميٌة 
للُفرصـة، ال فرصـة بعـده أبـداً، الفرصـة 
الوحيدة التي أتاحها الله لك هي هذه األيّام 
التـي أنت تعيـش فيهـا، هي هـذه الحياة 
املؤقتة، التـي لها أجلها، وسـتنتهي، وأنت 
ال تعلم متى هي النهاية، متى يأتيك املوت، 
متى ترحل من هذه الحيـاة، ال تعرف ذلك، 
ليس هناك وقٌت محّدد بالنسـبة لك، تعرف 
أن حياتك ستنتهي عنده، ُكـّل يوٍم يمكن أن 
يكون هو اليوم األخري من حياتك، وكل ليلٍة 
من املمكـن أن تكون هي الليلة األخرية من 
حياتـك، ولذلك من املهم أن يكون اإلنسـان 
 ، يف جهوزيٍة ُمسـتمرَّة، يف استعداد ُمستمرٍّ
فـإذا رحل يف أي يوٍم من األيّـام، يف أية ليلٍة 

 الغصغــظ باآلخرة طظ أعــط الثواشع إلى الاجام 
تالئ الاصعى 

 اإلظســان بتاجئ إلى أن غثرك أعمغئ أن التغاة 
شرخئ لغاقشى ظفسه ولغساسث طئضرًا

السغث سئثالمطك التعبغ شغ المتاضرة الرطداظغئ الرابسئ:

طا غامغج به املاصعن أظعط يف اظائاه وجععزغئ واجاسثاد طع غصغظعط 
باآلخرة وبعسث اهللا ووسغثه وسطغه غِجظعن تخرشاتعط وطعاصفعط 
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من الليايل، كان جاهزاً، أما إذَا كان اإلنسان 
يف حالة غفلة، فهي الحالة الخطرية. 

ويؤّكـُد اللُه لنـا ويذكرنا بهذه الحقيقة 
التـي نراهـا يف واقع حياتنا، ونـرى يف ُكـّل 
يـوم كم أن هناك القوافل مـن البرش الذين 
يرحلون من هذه الحياة، فيقول الله تعاىل: 
{ُكلُّ نَْفـٍس ذَاِئَقـُة اْلَمـْوِت}، ُكـّل نفس، ال 
أحد يسـتطيع أن يـرد ذلـك، أن يدفع ذلك، 
أن يمنع عن نفسـه ذلك، أن يستثني نفسه 
ن نفسه من ذلك، أياً كان  من ذلك، أن يَُحصِّ
اإلنسـان، ال ملـك، وال زعيـم، وال... مهمـا 
كانـت إْمَكاناته، قدراته، ذكاؤه، مهما كان 
يمتلك مـن العالقات، من التأثريات، ال يشء 

يمكن أن يدفع عنه ذلك. 
ولذلـك يقول اللـه «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل»: 
{َفَلْوَال إذَا بََلَغِت اْلُحْلُقوَم (83) َوأَنْتُْم ِحينَِئٍذ 
تَنُْظـُروَن (84) َونَْحـُن أَْقـَرُب إَِليْـِه ِمنُْكـْم 
وَن (85) َفَلْوَال إِْن ُكنْتُْم َغرْيَ  َوَلِكْن َال تُبْـِرصُ
َمِديِننَي (86) تَْرِجُعونََها إِْن ُكنْتُْم َصاِدِقنَي}

[الواقعة: 83-87]، وال يستطيع الناس هم 
أن يدفعـوا عن أحد ذلك، مهمـا كان عزيزاً 
لديهـم، أَو مهماً لديهم، ال يسـتطيعون أن 

يمنعوا عنه ذلك. 
فاإلنسـان يجهل موعد رحيلـه من هذه 
الحيلـة، موعـد موتـه، موعـد نهايـة هذه 
الحيـاة، {َوَما تَْدِري نَْفٌس َماذَا تَْكِسـُب َغًدا 
َوَما تَْدِري نَْفـٌس ِبأَيِّ أَْرٍض تَُموُت}[لقمان: 
مـن اآليـة34]، لكـن الخطر الكبـري عندما 
تسـتحكم حالـة الغفلة لدى اإلنسـان، فال 
ينتبـه مـن غفلته تلك إال حـني يأتيه املوت، 
كان يف حالة غفلٍة وإعراض، وال مباالة، وال 
اهتمـام، فتفاجأ عندما أتـى موعد الرحيل 
وهـو يف حالة غفلـٍة مسـتحكمة تامة، لم 
تنفـع فيه يف هـذه الحيـاة حالـة األحداث 
والتقلبـات واملتغـريات التـي فيهـا العظة 
والعـربة، لـم ينفع فيـه أنه يشـاهد ويعلم 
عـن الكثري ممن يرحلون، قـد يكون بينهم 
مـن أقاربه، من أحبائه، من أهل بالده ممن 
يعرفهـم، فلم يتذكر بذلك، ولم ينتفع بذلك، 
ولم يلتفـت إىل ذلك، لم تنفـع فيه املواعظ، 
لم ينفع فيه التذكـري بهدى الله، بآيات الله 
«ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل»، لم ينفـع فيه ما كان 
يمر به أحياناً، اإلنسـان أحياناً يمر بحاالت 
َمرضيـة مثالً، أَو حوادث، يكون فيها تذكريٌ 
له، يوشك فيها عىل الرحيل من هذه الحياة، 
يحـسُّ فيهـا أحيانـاً بخطر املـوت، بخطر 
الوفاة، بتهديـٍد مباٍرش عـىل حياته، فيعود 
إىل غفلتـه التامـة، وعدم اهتمامـه نهائيٍّا، 
ثم عندما أتاه املوت بشـكٍل حقيقي، بشكٍل 
نهائي، أصبحت املسـألة مسـألة جدية وال 
مناَص مـن ذلك، ينتبـُه حينئـٍذ، ولكن بعد 
فوات األوان، حالة خطرية عىل اإلنسـان أالَّ 
ينبهـه يف البداية إال أمر املـوت، أالَّ ينتبه إال 
ا، هذه حالة تحصل  بعـد فوات األوان نهائيّـٍ
للكثري من الناس، تحصل للكثري من الناس، 
حينهـا تكون بدايًة للتحـرس، بدايًة للعذاب 
النفـيس، انتباهـاً إىل حجـم الفرصـة التي 
فوتت، وحجم الخسـارة التي حدثت، فالله 
يذكرنا بذلك، فيذكر ذوي الغفلة: {َلَقْد ُكنَْت 
ِيف َغْفَلـٍة ِمـْن َهـذَا}، عندما جاءت سـكرة 
املوت، {َوَجاَءْت َسْكَرُة اْلَمْوِت ِباْلَحقِّ ذَِلَك َما 
ُكنَْت ِمنْـُه تَِحيُد}[ق: اآلية19]، هذه الحالة: 
{َلَقـْد ُكنْـَت ِيف َغْفَلٍة ِمْن َهذَا َفَكَشـْفنَا َعنَْك 
َك اْليَْوَم َحِديٌد}[ق: اآلية22]،  ِغَطـاَءَك َفبََرصُ
اللحظـة  تلـك  يف  يتذكـر  اإلنسـان،  ينتبـه 
ا، يصل إىل أعىل مسـتوى من  الحرجة ِجــدٍّ
التذكـر واالنتباه واالهتمام، ويـدرك أهميّة 

املسألة، ولكن بعد فوات األوان. 
كما يقوُل الله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل» يف آيٍة 
أُخرى: {َوأَنِْفُقـوا ِمْن َما َرَزْقنَاُكْم}، أنفقوا؛ 
ألَنَّ هذا ملصلحتكم، أنتم تقدمون ألنفسكم، 
{َوأَنِْفُقوا ِمْن َمـا َرَزْقنَاُكْم ِمْن َقبِْل أَْن يَأِْتَي 
ْرتَِني إىل  أََحَدُكـُم اْلَمْوُت َفيَُقوَل َربِّ َلـْوَال أَخَّ
اِلِحنَي} َق َوأَُكْن ِمـَن الصَّ دَّ أجل َقِريـٍب َفأَصَّ

[املنافقـون: اآلية10]، يطلـب التأخري ولو 
مُلهلٍة قريبـة، ولو لم تكـن طويلة، البعض 
قـد ربما يتمنى من اللـه أياماً، أياماً يصلح 
فيها بعض أموره، أَو فرتًة وجيزة، ولكن ال 
يمكن أبداً أن يحصل عىل أي تأخري إضايف. 

َق}؛  دَّ ْرتَِني إىل أجل َقِريـٍب َفأَصَّ {َلـْوَال أَخَّ
ه يـدرك حينها قيمـة ما ينفـق ويقدم  ألَنـَّ
ويتصدق به يف نجاته، يف مستقبله األبدي. 

اِلِحـنَي}: أصلح نفيس،  {َوأَُكـْن ِمـَن الصَّ
وأصلح أعمـايل، وأكن يف زمـرة الصالحني، 
لكـن هل يفيـده هـذا الطلب؟ مهمـا كان 
ملحـاً، مهما كان مـن أعماق قلبـه، {َوَلْن 
َر اللَُّه نَْفًسـا إذَا َجـاَء أََجلَُها َواللَُّه َخِبريٌ  يَُؤخِّ
ولذلك  اآلية11]،  تَْعَملُوَن}[املنافقـون:  ِبَما 
املوت هـو نهايٌة للفرصة الوحيـدة التي ال 
تعوض، مهما طالب اإلنسـان؛ ألَنَّ اإلنسان 
يطالـب بهذه الفرصـة، وبإضافـة فرصة 
جديدة، يف تلك اللحظـات عند املوت، يطلب 
يف يـوم القيامة، يطلب حتـى يف نار جهنم، 
{َوُهـْم يَْصَطِرُخوَن ِفيَها َربَّنَا أَْخِرْجنَا نَْعَمْل 

ا نَْعَمُل}[فاطر: من  َصاِلًحـا َغرْيَ الَّـِذي ُكنـَّ
باسـتغاثة،  بإلحاح،  يطالبـون  اآليـة37]، 
ْرُكْم  بترضع، فريد اللـه عليهم: {أََوَلـْم نَُعمِّ
َمـا يَتَذَكَُّر ِفيـِه َمْن تَذَكَّـَر َوَجاَءُكـُم النَِّذيُر 
َفذُوُقوا}[فاطـر: مـن اآليـة37]، الُفرصـُة 
هـي هذه الحيـاُة التي أنت فيهـا، هي هذه 
الساعات التي تهدرها، هي هذا الوقت الذي 
تضيعـه، هذه هي فرصتـك، وهذه األعمال 
التـي تعرض عليـك ومنها أعمـاٌل عظيمة 
يف ميـزان الحسـنات، يف أسـباب النجاة، يف 
عوامل القرب من الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، 
ثم ال تتفاعل معها، اإلنسـان بحاجة إىل أن 
يدرك أهميّة هذه الحقيقة؛ ليتالىف نفسـه، 

وليستعد مبكراً. 
محطـاُت التذكر التي تأتي متأخرًة: عند 
املوت، عنـد البعث يف يوم القيامة، ال تجدي 
اإلنسان شيئاً، ال تجديه شيئاً، تصبح جزءاً 
مـن عذاباتـه النفسـية الشـديدة، وندمـه 
العميق الشديد؛ ألَنَّه أدرك أنه كان بإْمَكانه 
أن يغتنـم الفرصة، أنَّ اللـه أعطاه الفرصة 

فلم يغتنمها. 
 (21) َدكٍّا  َدكٍّا  األرض  ُدكَّـِت  إذَا  {َكالَّ 
ا (22) َوِجيَء  ا َصفٍّ َوَجاَء َربَُّك َواْلَمَلـُك َصفٍّ
يَْوَمِئـٍذ ِبَجَهنََّم يَْوَمِئٍذ يَتَذَكَُّر اْإلنسـان َوأَنَّى 
ْمُت  َلـُه الذِّْكـَرى (23) يَُقوُل يَـا َليْتَِنـي َقدَّ
ِلَحيَاِتي}[الفجـر: 21-24]، يف الدنيا كانت 
تأتيك املواعظ، يأتيـك التذكري، كانت تأتيك 
تأتيـك  رمضـان،  شـهر  يأتيـك  الفـرص، 
األعمال التي تعرض عليك، أعماٌل عظيمة، 
جهاٌد يف سـبيل اللـه، إنفاٌق يف سـبيل الله، 
أعمـاٌل صالحة تعرض عليـك، فيها فوزك، 
فيهـا نجاتك، فيها فالحك، وعـد الله عليها 
اٌت تَْجـِري ِمْن  بجناتـه، يقوُل لهـم: {َجنـَّ
تَْحِتَهـا اْألَنَْهاُر}[آل عمـران: من اآلية15]، 
وعد عليها بالسـالمة من عذابه، فكنت أنت 
ذلك املعرض، املسـتهرت، الالمبايل، والبعض 
النافر حتـى، الذي ينفر من ذلك، ويسـتاء 
من ذلك، وكأن اإلنسـان أسـاء إليه، عندما 
يعـرض عليـه عمـالً عظيمـاً، فيـه فوزه، 
فالحـه، نجاتـه، صـالح حياتـه يف الدنيـا 
واآلخـرة، الخـري لـه عند اللـه «ُسـبَْحانَـُه 
َوتََعـاَىل»، فتسـتحكم حالـة الغفلـة لـدى 
البعـض، فـال يكـرتث، ال يتذكـر أنَّ حياته 
األبدية املهّمة آتيـة، وأنها هي الجديرة بأن 
يسـتعد لها؛ ألَنَّها هي التي خريها خالص، 

 . أَو رشها خالٌص وأبديٌّ
فحينئٍذ بعـد ُكـّل هذه األحـداث، {ُدكَِّت 
األرض َدكٍّا َدكٍّا}: تغريت معاملها بشكٍل تام، 
أصبحت سـاحًة للحساب والجزاء، أتى أمر 
الله، أتى حسـابه، وأتـت مالئكته، وقامت 
عملية الحسـاب عىل قدٍم وسـاق، حساب 
مكثّــف لـكل الخالئـق، يف تلـك املتغـريات 
التـي تأتـي فيهـا جهنـم، {َوِجـيَء يَْوَمِئٍذ 
ِبَجَهنََّم}، رأى جهنم، رأى عذاب الله األكرب، 
رأى املصـري األبدي املظلم، املصري السـيئ، 
املصري الـذي هو كلـه عذاٌب رهيٌب شـديٌد 
أليـم، وحينها تذكر، حالٌة خطريٌة أالَّ يتذكَر 

اإلنساُن إالَّ عندما يرى جهنم، غفلة خطرية 
عـىل اإلنسـان، حينهـا ال ينفعـه التذكـر، 
التذكر ينفعك هنـا، عندما تذكر بآيات الله 
فال تعـرض عنها، ال تكن مـن أُولئك الذين 
إذَا ذكـروا بهـا أعرضـوا عنهـا، ال تكن من 
أُولئك الذين قال الله عنهـم: {َوإِذَا ذُكُِّروا َال 
يَذُْكُروَن}[الصافات: اآلية13]، ال يكن حالك 
ْن  كمثـل من قال الله عنهم: {َوَمْن أَْظَلُم ِممَّ
ِه َفأَْعـَرَض َعنَْها}[الكهف:  ذُكِّـَر ِبآيَاِت َربـِّ
مـن اآلية57]، هنا عندما تتذكر بآيات الله، 
فتتجـه وأنت يف فرصة هذه الحياة لألعمال 
التـي فيهـا نجاتـك، فالحـك، الخـري لك يف 
الدنيا واآلخرة، تعيش من خاللها الشـعور 
بقيمـة هذه الحيـاة، وأنت عىل صلـٍة بالله 
«ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل»، يف األعمال الصالحة، 
يف األعمال العظيمة التي تسمو بها، ترشف 
بهـا، تعتـز بهـا، تتحّقق لـك بهـا كرامتك 
اإلنسـانية، ويف اآلخرة: الجنة، السالمة من 
عذاب الله، النعيم العظيـم، الفوز العظيم، 

هنا الفرصة لك أن تتذكر. 
واسـتمر  غفلتُـك،  اسـتحكمت  إذَا  ـا  أمَّ
اعراُضـك، فحينهـا تتذكـر عندمـا يَُجـاء 
بجهنم، مـا الذي يفيـُدك تذكُّـُرك حينئٍذ؟! 
ى َلـُه الذِّْكـَرى (23) يَُقـوُل يَـا َليْتَِني  {َوأَنـَّ
ْمـُت ِلَحيَاِتـي}، حينئـٍذ لـم يعـد وقـت  َقدَّ
التذكري، وال وقت املحارضات، وال املواعظ، 
وال النصائـح، انتهى ُكــّل يشء، لم يبق إالَّ 
ْمـُت ِلَحيَاِتي  الجـزاء، {يَُقـوُل يَا َليْتَِنـي َقدَّ
(24) َفيَْوَمِئـٍذ َال يَُعذُِّب َعذَابَُه أحد (25) َوَال 

يُوثُِق َوثَاَقُه أََحٌد}[الفجر: 26-24]. 
والحظوا من اإلشكاليات لدى الكثري من 
النـاس، عندما يأتـي الحديث عـن اآلخرة، 
عندمـا يأتـي التذكـري واإلنـذار باآلخـرة، 
بالحسـاب، بالجـزاء، التذكـري بوعـد اللـه 
يعنيهـم  ال  ذلـك  كأن  البعـض  ووعيـده، 
هـم، كأنهم ليسـوا معنيني، فليسـوا ممن 
سـيموتون، وال ممن سـيبعثون، وال ممن 
سيحاسـبون، وال هـم مجزيـون، كأنهـم 
خارج هذه األمور بكلهـا، هذه حماقة من 
البعض، اعراٌض وغفلٌة وحماقٌة ال تجديهم 
شـيئاً، ال تنفهم شيئاً، ال تدفع عنهم شيئاً، 
يوم القيامة الحضور إجباري، إجباري عىل 

الجميع، ليس هناك من مناص. 
أيضـاً البعـُض يعيشـون هـذه الحالـة 
مـن اإلعراض ومـن الغفلة، وكأنـك عندما 
تتحـدث عن اآلخرة تتحدث عـن يشٍء بعيد 
ا، يشء لـم يحن الوقت بعـد لالهتمام  ِجــدٍّ
به، لاللتفاتـة إليه، للرتكيز عليـه، لالنتباه 
لـه، سـيأتي فيمـا بعـد... هكـذا ينظرون 
ا،  باسـتبعاد كبري، يرون املسألة بعيدة ِجـدٍّ
ولم يحن الوقت بعد، ونحن مشغولون اآلن 
بأمـور أُخرى، مع أنَّ األمـور األُخرى مهما 
كانـت ال تعيـق اإلنسـان عـن أن يحسـب 

حسابه ليوم القيامة. 
اللُه «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل» يقـول: {اْقَرتََب 
ِللنَّاِس ِحَسابُُهْم}، املسـألة قريبة، ال تنظر 
للمسألة وكأنها بعيدة، متى ستأتي القيامة 

ويوم القيامة، والحسـاب والجـزاء والنار، 
ا، لم يحـن الوقت أن  يشٌء هنـاك بعيد ِجـدٍّ
أشغل نفيس به، {اْقَرتََب ِللنَّاِس ِحَسابُُهْم}، 
اَعُة}[القمر: من اآلية1]، نحن  {اْقَرتَبَِت السَّ
ــة (أمـة محمد) آخر األمم، نحن  هذه األُمَّ
يف هـذا الزمن يف الحقبـة التاريخية األخرية 
مـن الحياة البرشية ولهذا كان رسـول الله 
محمـٌد «َصـىلَّ اللـُه َعـَليْـِه وََعــَىل آِلـــِه 
ِة املرسلني  َوَسـلَّـَم» خاتم النبيني وتمام ِعدَّ
القـرتاب القيامـة، القـرتاب السـاعة، هو 
مـن أرشاطها، قـد جاء أرشاطهـا، هو من 
عالماتهـا، مـن عالمـات قربهـا؛ ألَنَّه آخر 
األنبياء والرسل، فاملسألة قريبة، والقيامة 
سـتأتي فجأًة وبغتًة ويف وقٍت غري متوقع، 
يتفاجـأ بها النـاس، يتفاجأ بهـا البرش، ال 
ٍد معلـوم، ال يعلمها إال  تأتـي يف وقٍت محـدَّ
هو، يختص الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل» وحده 
ـَماَواِت َواألرض َال  بعلمهـا، {ثَُقَلـْت ِيف السَّ
تَأِْتيُكـْم إِالَّ بَْغتًَة}[األعراف: من اآلية187]، 
فهـي تباغـت النـاس، والكثري مـن الناس 
-إن لم يكن كلهم عندمـا تأتي- تأتي وهم 
يف وضـٍع من الغفلـة وعدم التوقـع نهائيٍّا 
أن قـد أزف وقتهـا، هذا ينهبنـا عىل أهميّة 

االستعداد والجهوزية امُلستمّرة. 
كذلـك املـوت، املوُت هـو الفاصـُل الذي 
يفصـل الناس عـن قيـام السـاعة، َمن ال 
يدركونهـا مبـارشًة فبينهـم وبينها فاصل 
ا، اإلنسـان  املوت، املـوت فاصٌل قصريٌ ِجـدٍّ
ا،  الـذي كان يتوقع أن املسـألة بعيـدٌة ِجـدٍّ
لقربهـا  باستشـعاره  متفاجئـاً  سـيكون 
ا، الغافلون سـيلحظون كم أن الوقت  ِجــدٍّ
مـرَّ برسعـٍة عجيبـة وأتـى عالـم اآلخرة، 
فالحالـة التي تفصلك عنها من خالل املوت 
هي أشبه ما تكون بنوم ليلٍة، أَو ببعٍض من 
ليلٍة، بعٍض من، يوم فتشعر بكل مشاعرك، 
بـكل مشـاعرك وكامـل إحساسـك وكأنه 
لـم يكن بينك وبني القيامـة إال مدة وجيزة 
ا، وأنها رسعـان ما أتت، حتى  قصـرية ِجـدٍّ
أنهـم يتفاجؤون بذلك، واللـه أّكـد لنا هذه 
الحقيقـة يـوم القيامـة يف مشـاعرهم، يف 
إحساسـهم، يف حسـاباتهم، {َويَـْوَم تَُقوُم 
ـاَعُة يُْقِسـُم اْلُمْجِرُمـوَن َما َلِبثُـوا َغرْيَ  السَّ
َسـاَعٍة}[الروم: من اآلية55]، يعني: تصور 
حالة االستشـعار لديهـم إىل درجة وكأنهم 
كانـوا متأّكـدين تمامـاً أن الوقت الذي مرَّ 
من لحظة مماتهـم إىل لحظة بعضهم كان 
لسـاعٍة واحدة، ويقسـمون عـىل ذلك، هذا 
هو شـعورك عن الفرتة التـي مررت بها ما 

بني موتك وبني بعثك. 
والبعـُض إذَا زاد الوقـُت لديهم، كما قال 
اللـُه عنهم يف القـرآن الكريـم: {يَتََخاَفتُوَن 
بَيْنَُهـْم}، يتحدثـون فيمـا بينهـم بصـوٍت 
هـادئ، الـكل يف حالة هـدوء، {َوَخَشـَعِت 
اْألصـوات ِللرَّْحَمِن َفَال تَْسـَمُع إِالَّ َهْمًسـا}

[طـه: مـن اآليـة108]، فلذلـك ال يرفعون 
بأصـوات  يتحدثـون  إنمـا  أصواتهـم؛ 
ا وهـم يتعجبون من رسعة  منخفضة ِجـدٍّ

مجـيء القيامة، كيف أتى عالم اآلخرة بكل 
هـذه الرسعـة! فيختلفون عىل الحسـاب، 
تختلف تقديراتهم لحسـاب الزمن الذي مر 

من لحظة مماتهم إىل لحظة املبعث. 
ا} {يَتََخاَفتُـوَن بَيْنَُهـْم إِْن َلِبثْتُـْم إِالَّ َعْرشً

[طـه: اآليـة103]، هـذه أكرب تقديـر لدى 
بعضهـم، يعني: الذي قد طوَّل املدة الزمنية 
ا بحسـب تقديراتـه، فيقـول عرشاً،  ِجــدٍّ
مقدار عرش ليايل تأخر الوقت، الحظ مقدار 
العرش الليايل عندك يف هذه الحياة، يف سفر، 
أَو يف عمـل، أَو يف مرحلـة زمنية يقرتن بها 
عمل معني، يعني: وقت وجيز، وقت وجيز، 
وكأنـه لم يكن هناك... ولكن هذه تقديرات 
البعـض منهم فقـط الذين تصـوروا أن قد 

قدروا أطول مدة، أطول مدة. 
{نَْحُن أَْعَلُم ِبَما يَُقولُوَن، إذ يَُقوُل أمثلُهْم 
َطِريَقًة}، األذكياء فيهـم، الذين لديهم دقة 
يف الحسـابات والتقديـرات، أكثرهم دقة يف 
املوضوع، {إِذْ يَُقوُل أمثلُهْم َطِريَقًة إِْن َلِبثْتُْم 
إِالَّ يَْوًما}[طـه: اآلية104]، من لديه اعتماد 
عىل اعتبارات ومسـتندات يف حساباته فهو 
يقدر املسـألة بأقـل من ذلك، ليـس عرشاً، 

يوماً، {إِْن َلِبثْتُْم إِالَّ يَْوًما}. 
يـوم  اإلنسـان  تقديـراُت  هـي  هكـذا 
القيامـة، يراها أتت برسعة، وكأنه لم يكن 
الفارق الزمني عنها سـوى، يوم أَو ساعة، 
أَو عشـيًة، أَو ُضحاها، بحسب االختالفات 
يف التقديرات لديهـم، والذين أكثروا وبالغوا 
يف نظرهم وتقديراتهـم قالوا عرشا، عرشة 
ليـايل مثالً مـرت، فهي رسيعة، واإلنسـان 
ا  سـرياها رسيعة وقريبة، يراها قريبًة ِجـدٍّ

عندما تأتي. 
يف ذلـك اليـوم، يف يـوم القيامـة، يـوم 
الحسـاب، هو ليس يومـاً ملهرجاٍن يجتمع 
فيه البـرش ألمور عادية، هـو يوم الفصل، 
يوم الحسـاب، والكل سيحرض غصباً عنه، 
رغماً عنه، ال يمكنك االمتناع عن الحضور، 
أَو التخفي، أَو التهرب، أَو التملص، كم أنت 
يف الدنيا تتملص، تتهرب من أعمال عظيمة، 
من أمور مهّمة، أَو أحياناً تتعقد من بعض 
عن  األمور، فتجلس حبيس املنـزل ممتنعاً 
ُكــّل عمٍل يريض الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، 
يوم القيامة سـتحرض رغمـاً عنك، راضياً، 
ا  سـاخطاً، بأي حـاٍل أنـت، {َوإِْن ُكــّل َلمَّ
اآلية32]،  وَن}[يـس:  ُمْحَرضُ َلَديْنَـا  َجِميٌع 
ُ للحسـاب ورغماً  ، ويحـرضَّ الـكل يحـرضَّ
ـَماَواِت َواألرض إِالَّ  عنه، {إِْن ُكـّل َمْن ِيف السَّ
آِتـي الرَّْحَمِن َعبًْدا}[مريـم: اآلية93]، الكل 
ا} ُهْم َعدٍّ بال اسـتثناء، {َلَقْد أَْحَصاُهـْم وََعدَّ

[مريم: اآلية94]، ليس هناك نسـيان ألحد، 
أَو غفلـة عن أحد، أَو خرج من الكشـوفات 
ُهْم  والحسـابات فنيس، {َلَقْد أَْحَصاُهْم وََعدَّ
ا (94) َوُكلُُّهـْم آِتيِه يَـْوَم اْلِقيَاَمِة َفْرًدا} َعـدٍّ

[مريم: 94-95]، فاملجيء للكل. 
والناسـني  الغافلـني  حـرسُة  ولذلـك 
واملعرضـني حـرسٌة رهيبـة يـوم القيامة؛ 
ألَنَّهم نسوا ذلك اليوم؛ ألَنَّهم لم يستعدوا له؛ 
ألَنَّهم لم يدركـوا قيمة الفرص التي أتاحها 
الله لهم يف هذه الحياة، أتاهم النذير، أتاهم 
التحذيـر، أتاهـم التذكري فأعرضـوا، أتتهم 
الفرص، الحظوا كم يمنحنا الله من فرص، 
يأتي شـهر رمضان أفضل الشهور، وأيامه 
أفضل األيّام، لياليه أفضل الليايل، سـاعاته 
أفضـل السـاعات، األعمال فيـه مضاعفٌة 
ا، وفيه ليلة القدر، تأتي أَيْـضاً األعمال  ِجـدٍّ
العظيمـة التـي تعـرض عىل النـاس، مثل 
الجهاد يف سـبيل الله، اإلنفاق يف سبيل الله، 
األعمـال الصالحة التي تثقل موازينهم يوم 
القيامة، التي وعدهم الله عليها باألمن يوم 
الفـزع األكـرب، باالطمئنان يـوم اضطراب 
القلوب يوم القيامة، تكاد القلوب أن تخرج 
من الصدور، من رقابهم، عندما تنشـب يف 
حلوقهم من شـدة الفزع، يعد الله باألمن، 
بالطمأنينـة، بالجنة، بذلـك النعيم العظيم 
الـذي وصفه يف الجنة، فـال يلتفت البعض، 
وال يهتمون، ويعرضـون، ويغفلون، هناك 
سـيتحرسون ويندمون، ويقـوُل اللُه لهم: 
{َفذُوُقـوا ِبَمـا نَِسـيتُْم ِلَقـاَء يَْوِمُكـْم َهذَا}

[السـجدة: من اآليـة14]، نسـيان، غفلة، 
عدم اهتمام، عواقبه الندم الشديد. 

نكتفي بهذا املقداِر..
نَْسـأَُل اللَه -ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل- أَْن يتقبََّل 
َوَصاِلـِح  َوالِقيَـاَْم  يَـاَْم  الصِّ َوِمنُْكـُم  ا  ِمنـَّ
األَْعَماِل، وأَْن يرَحَم شـهداَءنا األبـراَر، َوأَْن 
َج عن أرسانا، َوأَْن  يشفَي جرحانا، َوأَْن يفرِّ

َعاِء. نا بنرصه، إِنَُّه َسِميُْع الدُّ ينُرصَ
َقنا  َونَْسأَُل اللَه -ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل- أَْن يوفِّ
وإيِّاكم ملا يُْرِضيه عنا، وأَْن يرَحَم شـهداَءنا 
َج عن  األبراَر، َوأَْن يشـفَي جرحانا، َوأَْن يفرِّ
نـا بنـرصه، إِنَُّه َسـِميُْع  أرسانـا، َوأَْن ينُرصَ
أَْن  َوتََعـاَىل-  -ُسـبَْحانَُه  َونَْسـأَلُُه  َعـاِء،  الدُّ
يَـاَْم َوالِقيَاَْم َوَصاِلِح  يتقبََّل ِمنَّا َوِمنُْكُم الصِّ

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

 اإلسراض سظ طظعب اهللا واقظاعاك لطمترطات 
سعاصئه جغؤئ شغ الثظغا واآلخرة 

 المعت عع إصفاٌل لمطش السمض والفاخض الثي 
غفخض الظاس سظ صغام الساسئ 
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حسٌإ سزغط وصائٌث تضغط وصدغٌئ سادلئ 

أطعاُل الماظتغظ شغ أغاٍد خفغئ

طا بغظ طئادرة الرئغج المحاط وُعثظئ افطط الماتثة.. ظصطئ صعة وطعصش وعظ 

لماذا طخر وافردن 
تتثغثًا؟!

 

طتمث سئثالئاري صاضغ
 

اتّفـاق  بموجـب 
ُهدنـة األمـم املتحـدة 
ان  حّددت القاهرة وََعمَّ
يمكـن  مـن  فقـط 
السفر عربها  لليمنيني 
السـؤال  خاللها،  َومن 
الـذي أبحـث لـه عـن 
كغـريي  َوأنـا  إَجابَـة، 
قلت يمكـن؛ ألَنَّ هذين 
أكثر  تحديـداً  البلديـن 
الدول التي يرتّدد عليها 
اليمنيون للعـالج مثالً، لكن قلت هنـاك يمنيون كثر 
يف دول املهجر يعيشـون هناك ليسـوا مرىض يريدون 
العـودة لليمـن َوجعـل مـرص َواألردن ترنزيـت لهم 
سـيكون بعيداً وتكاليفه باهظـة، رغم أن هناك دوالً 
عربيـة َوإسـالمية أُخرى من ضمن تحالـف العدوان 
أقـرب لهـؤالء فلمـاذا لم يختـاروا أحدها ليسـافروا 

عربها؟!
فـتذكـرت يف بدايـة العـدوان كم أهـني اليمنيون 
يف مطـارات القاهـرة وَعمـان َوكثـري مـن األصدقاء 
كرهوها لذلـك، يعني هل سـنكّرر اإلهانـة لليمنيني 
مجدداً؟ َوهل غـري النظام املـرصي َواألردني موقفه 

مؤخراً مما يحدث يف اليمن أَو كيف الحكاية؟ 
طبعـاً ما سـأذكره وجهة نظر شـخصية تمثلني 
ـام زمان  قـد تصيـب َوقـد تخيب، لكـن تذكـرت أَيـَّ
َوقبل العدوان، أن املوسـاد الصهيوني يعترب القاهرة 
َوعمان حديقًة خلفيًة لكل تَحّركاته االسـتخباراتية، 
َومكاناً جيداً لعقد اللقاءات مع كثري من الشخصيات 
العربيـة؛ ِمن أجِل تجنيدهـا أَو لتلقيها لتوجيهات ما 

من الكثري من القضايا العالقة يف املنطقة. 
بدليـل عقـد العديـد من جـوالت املفاوضـات بني 
الفصائـل الفلسـطينية يف القاهـرة بـإرشاف «عمر 
سـليمان» رئيس املخابرات املرصية األسـبق، َواألمر 
ما زال ُمسـتمّراً لليوم، َوسفر الكثري من الشخصيات 
َومنهـا يمنية لألردن َودخول بعضها إىل دويلة الكيان 

الغاصب عن طريق عمان. 
َوبالتـايل القبول بـدور هاتني الدولتـني ليس ألَنَّها 
تحـب اليمنيـني َوخريهـا عليهـم َوإنما ألَنَّ املوسـاد 
الـدول  تلـك  مطـارات  عـىل  مسـيطر  الصهيونـي 
بحكـم الحـدود الجغرافية مع الكيـان، َوتمثل عمقاً 
اسـرتاتيجياً أمنيـاً للكيـان، لذلـك دخـول اليمنيـني 
إرشاف  تحـت  سـيكون  الدولتـني  عـرب  َوخروجهـم 
صهيوني بامتيَـاز َولكن بقالب مرصي أردني؛ كوننا 
ُل خطـراً وجودياً عـىل الصهاينـة َوحلفائهم يف  نمثـِّ

املنطقة. 

ططعر غتغى حرف الثغظ
 

يحّقـق الشـعب اليمني أرقى مسـتوًى من مسـتويات 
الشـموخ والعزة وقد أبى االنبطاح والتبعية واالستسـالم 
للغازي واملحتّل وهو يسـجل أروع الصفحات التي تتحدث 
عن البطوالت والتضحيات يف سبيل الله والتي أثمرت نرصاً 
وتأييـداً عىل ُكـّل هجمات واسـرتاتيجيات العدّو الطامعة 
الـذي خرس رهاناته عىل تركيع شـعٍب قـوي ليس له من 
سـبيٍل يف هـذه الحيـاة إال أن يكون صورًة مثىل للشـعوب 
وُهــِويَّتهـا  ومبادئهـا  قيمهـا  يف  والعربيـة  اإلسـالمية 
اإليَمـانيـة وأن يكون أنموذجاً يف تمثيـل الحق ومقارعته 
للباطل وقوى الطاغوت، وكّل ذلك إنما يعود إىل ارتباط هذا 
الشـعب بدينه َوتماسـكه واعتصامه بحبـل الله وُحججه 

الدامغـة عىل أنظمـة دول العالم املنافقة وعىل أعـداء الله، وهنا يتحّقق 
ُدعاء النبي األكرم محمد صلوات الله عليه وآله، ملا بلغه إسالم أهل اليمن 
حـني قال: «اللهم اجمع شـملهم وانرصهم عىل مـن عاداهم وال تكرس 

شوكتهم». 
اليوم وبعد سـبع سـنوات من العدوان الصهيوأمريكـي األعرابي عىل 
اليمن يخرج الشعب اليمني العظيم من بني الركام والدمار ينفض غبار 
الحرب الشعواء الهمجية الظاملة وهو شامخ عزيز كريم مؤيد بنرص الله 
وقد سطر املالحم البطولية الشجاعة بأسمى وأرقى األعمال الصالحات 
وتحقيقـه للتكافل االجتماعي ُوُصـوالً إىل مبدأ الدين املعاملة وتجسـيداً 
لإلحسـان ويف رفـد الجبهات باملـال والرجال وقد وضحـى بأغىل وأثمن 
مـا يملك وهم الشـهداء العظماء األحرار الذين دافعـوا عن دين الله من 
خالل الجهاد يف سـبيل الله موقفاً وتوّجـهاً َوصرباً وقتاالً ونفرياً ورباطاً 
َومواجهـًة للباطل يف مرحلٍة أضحت فيها الكثري من الشـعوب املسـلمة 
برعايـة أنظمتهـا العميلة تنحرف عن دين الله انحرافاً بيِّناً وتنسـاق إىل 
الضالل والفسـاد االجتماعـي والقيمي واألخالقي والخـروج عن الدين 

اإلسـالمي وقـد وقعت يف مسـتنقع الثقافـات الغربية الدخيلـة تطبيعاً 
وعمالًة وخيانًة لله ولرسوله وللدين اإلسالمي. 

ونتيجـة لذلك نرى انعدام الـوازع الديني والوطني لدى 
من التحقوا واتبعوا أئمة الكفر والطاغوت يف ممارساتهم 
وسياساتهم املدّمـرة ملبادئ اإلسالم واتساع الفجوة فيما 
بينهـم وبني أوامر اللـه وبُعدهم عـن االنتمـاء للُهــِويَّة 
اإليَمـانيـة بمـا فيها من قيم سـامية وحميّـة عىل الدين 
واألرض وبما تحمله من ثوابت ومسؤوليات تجاه أخطار 
وتهديـدات ومؤامرات أعداء اإلسـالم واملسـلمني، ويف هذا 

املقام وأمام هذه املفارقات أتذكر قوله سبحانه:
يِّئَاِت أَْن نَْجَعَلُهْم َكالَِّذيَن  «أَْم َحِسـَب الَِّذيَن اْجَرتَُحوا السَّ
اِلَحاِت َسَواًء َمْحيَاُهْم َوَمَماتُُهْم، َساَء َما  آَمنُوا وََعِملُوا الصَّ

يَْحُكُموَن».
وها نحن اليوم بفضل الله سبحانه، ثم بفضل تضحيات 
الشـهداء واملرابطـني والجرحى َوصمـود وثبات شـعبنا اليمني العظيم 
بقيادة وٍيل من أولياء الله القائد العلم السـيد عبد امللك الحوثي -يحفظه 
الله- ننتزع الحق بأسـاً وقوًة وعزيمة ونجرتح االنتصارات رغم املعاناة 
واألزمات ونفتح آفاقاً جديدة ومرشقة نحو تطلعات وطموحات تحقيق 

ــة اإلسالمية.  وحدة األُمَّ
اليوم وبعد سبع سنواٍت من املقاومة واملواجهة تظهر للعيان مشاهد 
عظيمة تفاصيلها شعب عظيم وقائد استثنائي فريد َومجاهدون أحرار 

وشهداء أبرار. 
ادة أثبتت للعالـم أن الباطل زاهـق وأن الظاملني  إنهـا صورٌة حيـة وقَّ
واملسـتكربين إىل زوال وأن الطاغوت مكسـور منهزم مهمـا ُقدم له من 
إْمَكانيات هائلة وآلة عسكرية مهولة وأن الحق يعلو وال يُعىل عليه مهما 
كان أهلـه مسـتضعفني ومهما كانـت قدراتهـم وإْمَكانياتهم محدودة 
ا لكنها عدالـة القضية وصدق املبدأ، وقبل ذلـك الثقة املطلقة بالله  ِجــدٍّ
والتوكل عليه، قال تعاىل: «َونُِريُد أَن نَُّمنَّ َعَىل الَِّذيَن اْستُْضِعُفوا ِيف اْألَْرِض 

ًة َونَْجَعَلُهُم اْلَواِرِثنَي».  َونَْجَعَلُهْم أَِئمَّ

إضرام المتاصري
 

كان  للصمـود،  الوطنـي  اليـوم  يف 

الشعب اليمني واضًحا يف موقفه وعزمه 

ملواجهـة غطرسـة العـدوان حتـى آخر 

رمق، هذا ما حـدث يف اليمن إبان إحياء 

ذكرى يـوم الصمود بتاريـخ الـ 26 من 

شـهر مـارس للعـام 2022م، كان ذلك 

بالنسبة للقيادة اليمنية وقيادة العدوان 

يف آن واحد استفتاء شعبياً قّرر مواصلة 

السـري باتّجـاه حرية واسـتقالل القرار 

وسيادة الوطن. 

كانـت عمليات اإلعصـار وما أعقبها 

ا،  من عمليات كرس الحصار مثمرة ِجـدٍّ

وذلك ملا لهـا من عقبات حلـت بالنظام 
واالقتصاد السـعودّي واإلماراتي وهزت 
وكـرست  «الصهيوأمريكـي»  القـرار 
استقرار السـوق العاملية وهّددت العالم 
بأزمـة نفطيـة لـم يسـبق لهـا نظـري، 
ويف ذات الوقـت هـّددت وجـود النظـام 
كذلـك  وهـي  املنطقـة،  يف  السـعودّي 
بالنسـبة للمرتِزقـة والخونـة املنافقني 
الذين باعوا وطنهم وفرطوا يف أعراضهم 

مقابل ال يشء. 
األمريكيـة  القـوة  حـول  بالحديـث 
التي باتـت واضحة للعيـان يف وهميتها 
وعدم دقتها، هناك محللون سياسـيون 
وخرباء عسـكريون حذروا من عدم دقة 
الدفاعـات الجويـة األمريكيـة، والتـي 

تحمـي املنشـآت السـعوديّة مـن خطر 
الرضبات اليمنية، َحيُث وهذه الصواريخ 
الشـعب  رأس  فـوق  تعـود  الدفاعيـة 
وأحيانـاً تصـوب الهـدف بدقـة متممة 
ات والباليسـتيات  ما تقـوم بـه املسـريَّ
اليمنية، وهذا يعود خسـارة عىل سـوق 
السالح األمريكية وغريها، كما أنه دليل 
واضح عىل أن الشـعب السعودّي يعيش 
سـاعات من الخطر املحدق بحياته، إثر 

عشوائية الدفاعات الجوية األمريكية. 
قـوى  بـأن  القـول  نسـتطيع  لذلـك 
العدوان استجابت أخريًا ملبادرة الرئيس 
املشـاط، لكـن تحـت مسـمى «ُهدنة» 
وبرعايـة األمم املتحدة، َحيـُث واألُخرى 
ترعـى حتـى املجـازر الوحشـية لقوى 

العـدوان، لذلك وبهذه الُهدنة نسـتطيع 
القـول بنجـاح عمليات كـرس الحصار، 
وبأن الشـعب اليمني أثبـت وجوده بني 
قـوى العالم، َحيُث واألمـم املتحدة تعي 
ًدا فهم لغة القـوة والتي تحدثت بها  جيـِّ
ات اليمنية مؤخراً.  الباليستيات واملسريَّ

العام الثامن قد دّشـن ساعاته األوىل 
بعمليـات هي األقوى مـن نوعها، وكأن 
مبـادرة السـالم للرئيـس املشـاط هي 
تدشـني ملرحلـة أصعب وأقـوى من ذي 
قبلها، فـالنظام السـعودّي تجاوز هذه 
املرحلة مؤقتاً حسـب تاريـخ «الُهدنة»، 
والتـي قد تفشـل بـأي تـرصف معتوه 

للنظام السعودّي. 
نعم، هناك من سـئم الحروب، وهناك 

مـن اعرتف بالنرص اليمنـي، وهناك من 

طلـب مـن النظـام السـعودّي االعتذار 

واالنسـحاب من  لليمـن دولـة وشـعباً 

الحـرب، وهذا ما يسـموه عني الصواب، 

وهناك من يقف موقف وهن من مرتِزقة 

العدوان يعيشـون حالة من التخبط وال 

قرار بأيديهم!! 

وجميعهـم يدركون ماذا سـيحدث يف 

قادم األيّام كما يدرك ذلك البيت األبيض 

وموسـاد تل أبيب، لن نسـتبق األحداث، 

ات تتحدث  ولنرتك الباليسـتيات واملسريَّ

بلغتها التي يفهما العدّو إذَا تطلب األمر 

ذلك، وإن غداً لناظره قريب. 

طتمث غتغى شطغرة

عىل مدى السـبع السـنوات املنرصمة لم يشهد املواطُن 
اليمنـي أيَّ دور ملمـوس لألمـم املتحـدة ومنظماتهـا يف 
املجال اإلنساني باستثناء بعض األنشطة الخفيفة التي ال 
تنسـجم مع املبالغ املهولة املقدمة من املانحني، ما يؤّكـد 
قطعاً تورط تلك املؤّسسـات األممية يف ممارسـة الفسـاد 
والعبث املايل داخل هذا البلد الذي وصل سـكانه إىل مرحلة 

ما بعد خط الفقر؛ بَسبِب استمرار العدوان والحصار. 
وبالرغم أن األمم املتحـدة ومنظماتها العاملة يف املجال 
اإلنسـاني واإلغاثي ظلت طـوال السـنوات املاضية تطلق 
املئات من التحذيرات بشأن مخاطر املجاعة يف اليمن طلباً 
لتمويـل برامجهـا، إال أنها كانت تتعمـد إغالق نحو نصف 

تلك الربامج واألنشـطة اإلنسـانية كورقة ضغط وابتـزاز للحصول عىل 
التمويـل، الذي قارب يف عام واحد فقط من أعوام العدوان السـبعة نحو 
ملياري دوالر، أكثر من نصفها تُصبُّ يف جيوب العاملني يف تلك املنظمات 
كنفقات تشـغيلية ونثريات من مرتبات عاليـة، ونفقات تنقل باهظة، 
ونفقات إيجارات فنادق وخالفـه، وربع النصف املتبقي يصب يف جيوب 
لصـوص حكومـة الفنـادق ومنظمات الفيـد املحلية، بينمـا ال يصل إىل 

بطون جياع اليمن سوى الفتات. 
وبما أنه ال بواكَي لجياع اليمن.. فقد كانت التحذيرات امُلستمّرة لألمم 
املتحدة بشـأن املجاعـة يف هذا البلد، مصدراً للكسـب غري 
املرشوع وإثراء الكثريين من املسئولني األمميني يف اليمن، 
بعد أن ظلت املنظمات تنهب أموال املانحني بطرق ملتوية 
تحـت العديد مـن اليافطات واملسـميات التي تسـتعطف 
الـدول املانحة وتدفعهم للتَحّرك باتّجاه إنقاذ اليمنيني من 
خطـر الجوع والفقر وسـوء التغذية واألمـراض الوبائية 

وغريها. 
أياٍد خفيٌة تحت غطاء اإلنسـانية كانت طيلة سـنوات 
سـبباً يف معانـاة املاليني من أبناء الشـعب اليمني سـواء 
من خـالل نهب املسـاعدات الدولية املقدمـة من املانحني 
وحرمان املحتاجـني والنازحني واملترضريـن منها، أَو من 
خالل الصمت املخزي واملذل لهذه املؤّسسـات األممية التي كانت رشيكة 
يف قتل وتجويع اليمنيني بعد أن التزمت الصمت والتغايض والتجاهل عما 
يـدور داخل هـذه البلد الذي يتعرض لحرب كونية لم يشـهد لها التاريخ 
مثيالً، كما أن الحرب الروسـية األوكرانية وبواكي العالم واألمم واملتحدة 
عىل األخرية يكشـف نفاق املجتمع الدويل وزيف ادِّعاءاتهم بشأن حقوق 

اإلنسان وغريها من القوانني واألنظمة الكاذبة التي دفنت يف اليمن. 
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أشظان طتمث السططان
 

ال غرابة أن يندهَش العالم من الصرب الذي تحىل به أبناء 
شـعبنا، فشـعبنا اليمني اليوم يُسـطر مواقـف من الثبات 
والصمـود تتـالىش أمامهـا ُكـّل مفـردات العالـم وتنحني 
أمامهـا هامـات الجبـال، فُمنـذ بـدأ العدوان يف السـادس 
والعرشيـن من مارس 2015 وهـو يرتكب جرائم يندى لها 
جبني اإلنسـانية لكن لم نجد أحداً يحرك سـاكنًا ضدهم ال 
مجلَس أمن وال منظمات حقوق إنسان، ونحن ال نراهن عىل 
أي أحـد منهم وإنما رهاننا الحقيقـي هو عىل الله وتأييده 
وعونه الذي جعل العدوان الغاشـم ال يستطيع زعزعة هذا 
الصمود الذي بُني من دماء وتضحية واستبسال جنود الله، 
وعطاء وجهاد شقائق الرجال من يقدمن ُكـّل غاٍل ونفيس 

يف سبيل الله والدفاع عن هذا الوطن. 
فاسـرتاتيجية هـذا الصمـود العظيم تعمـل عىل الصرب 
والجهاد يف سبيل الله وعدم السكوت عن الحق والسري وفق 
املنهج اإللهي والقيادة القرآنية التي خلقت يف الشعِب العزة 
والكرامة وهذه هي أهم عوامل سـاعدت عىل الوقوف بكل 

شموخ أمام هذا العدّو الظالم طوال هذه السنوات. 
فّما بني سنٍة وأُخرى من العدوان السافر علينا تجلت لنا 
حقائـق كثرية يف الواقع جعل هذا العالم يف حرية من أمرهم 
كيف لشـعب ال يملك إال القليل مـن العدِة والعتاد أن يصمد 
أمامهـم وهم من لديهم أحدث األسـلحة وأحدث الطائرات 

الحساسة واملتطورة!!
 متجاهلـني أن هـذا الشـعب يملك السـالح الفتاك الذي 
ال يصمـد أمامه أي سـالح آخر وهو سـالح اإليَمان الذي ال 

يملكه تحالف العدوان. 
ففي الذكرى السـابعة للصمود اليماني الذي سيُكتب يف 

أنصع صفحات التاريخ، ويكون فخراً لألجيال القادمة. 
ملسـنا نقـالت نوعية سـطرها األحرار من هذا الشـعب 
يف جوانـب كثـرية فعـىل الصعيد العسـكري تطـورات فيه 
ة التي أصبحت رقًما  صناعـة الصواريخ والطائرات املسـريَّ
مهًما يضع له العدّو ألف حسـاب، كذلك يف الجانب الزراعي 
بالسـعي نحـو االكتفاء ومشـاريع عظيمة يتـم إنتاجها، 
واّمـا عىل الصعيد األمني إنجازات تمثل صفعة بوجه العدّو 
وعمالئه ويف املقابل تشـفي صدور قوم مؤمنني وآخرها ما 
قام به جهاز األمن واملخابرات يف عملية القبض عىل الخاليا 

التخريبية التي تسعى لزعزعة األمن واالستقرار الداخيل. 
فالنـرص أصبح قـاب قوسـني أَو أدنى ومالمـح النرص 
باتت واضحة فيجب عىل الجميع النفري يف مثل هذه املرحلة 
الحساسـة وأن يضع ُكـّل فـرد بصمته يف مواجهة العدوان 
قبل أن يفوته رشف املشاركة «فالذي ما فزع وقت البنادق 

قارحة ال عد ينطلق وقت ِغّالق األمان». 
فالرسـائل التي تتوّجـه إىل الُعدوان كثرية أولها أن يقف 
عن ظلمـه وعدوانه الهمجي عىل شـعب اإليَمان والحكمة 
وإن كان جاهـالً يف التاريـخ فأذكرُه بـأن اليمن ُعرفت منذ 
القدم وما زالت لليوم مقربة الغزاة فال رمالها تقبل الغازي 
وال سـمائها تتسـع لطائرة املحتّل وأّما أن كان جاهًال عن 
أبنائها فهم أولو قوٍة وأولوا بأٍس شـّديد، وإن كان ال يفهم 
بالخطاب فسـنواصل الرسائل إليه عرب الصواريخ املجنحة 
ة لعلـُه يتذكر أَو يخـىش، والعاقبة دوًما  والطائرات املسـريَّ

للمتقني وال عدوان إال عىل الظاملني. 

طتمث الدعراظغ

اإلنفاق يف سـبيل الله صفة مهمة من صفات املؤمنني، 
لن يكون اإلنسـان كامَل اإليَمـان إالَّ إذَا كان يحمل صفات 
اإليَمـان التـي ذكرهـا الله يف القـرآن ومن هـذه الصفات 
املهمة اإلنفاق يف سـبيل اللـه، العطاء باملـال وعدم البخل 

وقبض اليد عن اإلنفاق يف سبيل الله. 
ا يف أن ينال اإلنسان املؤمن  اإلنفاق يف سبيل الله مهم ِجـدٍّ
الخري يف الدنيا قبل اآلخرة، عند املوت يتمنى اإلنسـان وأنه 
أنفق ُكـّل ماله يف سـبيل الله ولم يبخل ولم يمسك يده عن 

الخري والعطاء يف سبيل الله تعاىل. 
ُه  ُ ا َمْن بَِخَل َواْسـتَْغنَى، َوَكذََّب ِباْلُحْسنَى، َفَسنُيَرسِّ «َوأَمَّ

ِلْلُعْرسَى» ينال يف حياته من بخل العرس ويف اآلخرة الشـقاء 
ا لتوحد  والضيـق والعـذاب الشـديد، اإلنفـاق يف سـبيل الله مهـم ِجــدٍّ
املجتمـع املؤمـن ولكي يكـون املجتمع أكثر قـوة وأكثر تماسـكاً وأكثر 
تكافالً وتراحماً، إذَا كان املجتمع املؤمن بهذا الشـكل يفشل ُكـّل األعداء 
املرتبصـني به الذين يريدون إضعافه من الداخـل بحيث يصبح مجتمعاً 

متفرقاً متمزقاً ال يحمل أية مقومات القوة والعزة والتمكني. 
اللـه عز وجـل ال يأتي منه إالَّ مـا هو خري للمؤمنـني وتوجيهات الله 
تعترب طريقاً نسـري عليه ونتمسـك به ونهتدي به يف هـذه الحياة، فالله 
توجيهاته هي رحمة لنا، هي تعترب الَحـّل لكل مشاكلنا، إذَا تَحّركنا بها 
يف هـذه الحياة وعدنا اللـه بالنرص والتمكني والتأييـد اإللهي بل والجنة 

التي وعد الله بها من سار بهدي الله يف واقع الحياة. 
لذلـك اإلنفـاق وباألخص يف هـذه الظروف من حصار وعـدوان يعترب 
ا يف التخفيـف من معانـاة الفقـراء واملسـاكني وكلما كان  مهمـاً ِجــدٍّ

املجتمع أكثر تعاوناً وتراحماً وعطاء، يجعلنا أكثر قوة وأكثر منعة أمام 
ُكـّل األخطـار واملؤامرات من أعـداء الله لحصارنا وتجويعنا، نسـتعني 
باللـه ونثق بالله ونعي توجيهات الله ونتَحّرك بها يف واقع 
الحياة، من خالل التعـاون فيما بيننا والرتاحم فيما بيننا 
يف أرسنا نرتاحـم ونتعاون يف حاراتنا نتعاون فيما بيننا يف 
مؤّسسـاتنا نكون متعاونني عىل الخري نحمل الرحمة ويف 

ُكـّل مواقع املسؤولية نتعاون ونرتاحم ونتكاتف. 
ما يجعل اإلنسـان ال يحمـل اإليَمان هو البخل هو عدم 
اإلنفـاق هو حب الـذات واملصلحـة الشـخصية هو الذي 
يوصل اإلنسـان للخسـارة الكبـرية واألبديـة، الذي يحمل 
هذه الصفات ليس من املؤمنني حقاً، مثل هؤالء يخرسون 
رعايـة الله لهـم وتوفيق الله ويخـرسون الجنة التي وعد 
اللـه بهـا املتقـني املنفقني الصادقـني، فهل هـؤالء الذين 
يحملون البخـل يعتربون أذكياء وأنهم حافظوا عـىل أموالهم بل وزادت 
أموالهـم وغريها، أمثال هؤالء خرسوا أنفسـهم وخرسوا رعاية الله لهم 
وخرسوا أموالهم التي جمعوها وأمام الله سـوف يحاسبون ماذا عملوا 

بها وأصبحت وباالً عليهم. 
اإلنفاق نعمة كبـرية من الله للمؤمنني تجعلهم يحملون زكاء النفس 
وطهـارة القلب وصالح العمـل ويرعاهم الله يف الدنيـا ويرعاهم الله يف 
ا، لو يقدم اإلنسـان ما يقـدم َفإنَّها ال  اآلخـرة ورعاية اللـه كبرية ِجــدٍّ

تساوي شيئاً أمام ما أعده الله للمؤمنني الصادقني. 
لذلك ال بُـدَّ أن نسري يف هذه الحياة حسب توجيهات الله ونتمسك بهدي 
الله وال ننحرف عنها ونسـتقيم لله والله من يعطينا الربكات والخري من 
اللـه ويفتح لنا بركات السـماوات واألرض بدون حسـاب واالسـتقامة 
رشط أََسـايس لنيل الرعاية من الله، لنسـتقيم عىل هذه املسرية القرآنية 

العظيمة ونبتعد عن أي انحراف يأتينا من خارج كتاب الله. 

ظعال أتمث

إن شـهر رمضان الكريم واملبارك هو 
الشـهر الذي نسـبه الله إليه دون بقية 
الشـهور وقد ميزه الله وفضله عن ُكـّل 
الشـهور، إنه الشـهر املبارك الذي تهفو 
له أفئدة املؤمنني وتحّن له أرواح املتقني، 
وهـو الوافد الكريم والزائر الحبيب الذي 
تقـر به أعـني الصالحني ملـا يحمله من 
عطايـا إيمانيـة وهبـات ربانيـة ومنح 

إلهية. 
شهر رمضان الفضيل يأتي إلينا وهو 
يزف لنا بشائر الرحمة واملغفرة ويرشح 
الصـدور بالطمأنينـة واليقني، ويقيض 
ويحـّرر  واإلحبـاط،  اليـأس  روح  عـىل 
اإلنسـان من قيـود الشـهوات واألهواء 
ويفتـح بـاب التوبـة، به هبت نسـائم 

اإليمان وفيه تتنزل الرحمات وتهل علينا 
الربكات، فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق 

أبواب النريان. 
للعـودة  فرصـة  رمضـان  شـهر  يف 
واإلقبال عىل الله بقلوب طاهرة ونفوس 
زاكيـة وتجديـد العالقـة القوية مع رب 
العباد، فأبوابه مرشعة يف هذا الشهر ملن 
أراد الفوز بالقرب منه سـبحانه وتعاىل 
وقـد جعلنا فيـه من ضيوفـه ومن أهل 
كرامته، قال رسـول الله صىل الله عليه 
وآلـه وسـلم «هو شـهر دعيتـم فيه إىل 
ضيافة الله، وُجعلتم فيه من أهل كرامة 

الله».
ففي هذا الشـهر الكريم باستطاعتنا 
التـي  الشاسـعة  املسـافات  نقطـع  أن 
تفصلنـا عـن الله عـز وجل، ولكـن إذَا 
توّجـهنا إليـه بقلوب خاشـعة وبنيات 
صادقة، وإنه ملن الخرسان والحرمان أن 

يخرج هذا الشهر الكريم دون أن نحّقق 
شـيئاً مـن هـذا الهـدف يف الوصـول إىل 
مرحلة التقـوى التي هي الغاية املرجوة 
والهـدف العظيم من قيـام وصيام هذا 
الشـهر الكريم، قال تعاىل (يَا أَيَُّها الَِّذيَن 
يَاُم َكَما ُكِتَب َعَىل  آََمنُـوا ُكِتَب َعَليُْكُم الصِّ

الَِّذيَن ِمْن َقبِْلُكْم َلَعلَُّكْم تَتَُّقوَن). 
نتـزود  املبـارك  رمضـان  شـهر  يف 
بالتقوى، وهـي الفضيلة التي تنفعنا يف 
كثري من املواطن، ومن أبرزها أن املؤمن 
املتقي يكون جواداً كريم النفس محسناً 
إىل اآلخرين، فهو بدافع التقوى يسـعى 
دائمـاً للعمل يف ما يريض الله سـبحانه 
وتعـاىل بنيـة صادقـة وخالصـة نابعة 
مـن قلب سـليم متقرباً إىل اللـه بأعمال 
صالحـة تنفعه يف -اليـوم اآلخر- يوم ال 
ينفع ماٌل وال بنون إال من أتى الله بقلٍب 

سليم. 

ولقد رشف الله سبحانه وتعاىل شهر 
رمضـان برشف كبـري وعظيـم، حينما 
أنزل فيـه أعظم كتاب وأهم دسـتور يف 
تاريـخ البرشية أال وهـو القرآن الكريم، 
قال تعاىل: «َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُنِْزَل ِفيِه 
القرآن ُهـًدى ِللنَّاِس َوبَيِّنَـاٍت ِمَن اْلُهَدى 
َواْلُفْرَقاِن»، فالقـرآن الكريم الذي أنزله 
الله تعاىل يف هذا الشهر، هو أعظم هدية 
بعثها اللـه إلينا، ففيه النـور والبصائر 
وفيـه الهدى والفرقان وتبيـان الحّجـة 
والربهـان، فالقرآن الكريم هو سـياحة 
املؤمـن وروضـة قلبـه، فاإلقبـال عليه 
بخشـوع وخضوع والتوّجـه النفيس إىل 
الله سبحانه وتعاىل وفتح القلب لقراءة 
كتاب اللـه بتدبر وتأمل يف آيـات القرآن 
الكريـم، فهـو محـراب عبادة اإلنسـان 
والقربـان الحقيقي ملـن أراد العروج إىل 

الله رب العاملني. 

شـهر رمضان الكريم هو شـهر الله 

األعظم فهـو يمنحنـا الفرصـة لنتزود 

مـن معـني التقـوى؛ ألَنَّ التقـوى هـي 

الغايـة وهي املحصلـة النهائية لشـهر 

اللـه العظيـم، والتقـوى هـي العامـل 

الـذي يجعلنـا أقـدر عىل تزكيـة النفس 

وعمارتها بـروح التقـوى والتقرب من 

اللـه أكثر واغتنام ُكـّل سـاعة وكّل ليلة 

من ليايل هذا الشـهر الكريم فيما يريض 

اللـه ربنـا وبما فيـه صالحنـا وفالحنا 

وبما يزيـد من تقوانـا، وإن من الغصة 

ضيـاع هـذه الفرصة وعدم اسـتغاللها 

واستثمارها يف إصالح أنفسنا وتزكيتها 

والعمـل بما يريض الله تعـاىل، الذي هو 

من بعظمته وجالله قد دعانا إليه يف هذا 

الشهر املبارك والكريم. 

طتمث خالح تاتط
 

ام رمضان بإعالن  اسـتقبل أبناء الشعب اليمني أول أَيـَّ
ُهدنة ملـدة شـهرين، وفتح جزئـي ملطار صنعـاء بمعدل 
رحلتني ُكـّل أسـبوع إىل مرص واألردن، والسـماح بدخول 
املشـتقات النفطية 18 سـفينة خالل الشـهرين، وغريها 
من التفاصيل األُخرى. وهذه بادرة خري، يعتربها الشـعب 
اليمني، تقود بإذن اللـه إىل توقف نهائي للحرب والعدوان 
يف اليمن روفع الحصار، وتحقيق السالم الشامل يف اليمن. 
فالشـعب اليمنـي عانى َكثـرياً جراء الحـرب والعدوان 
والحصـار، ضحـى بآالف الشـهداء مـن املدنيـني األبرياء 
نسـاء وأطفـال، تعرض للقتـل والدمار، حرم من أبسـط 
مقومات الحياة الغـذاء والدواء، والكهرباء واملاء، ارتفعت 

األسـعار أضعافاً مضاعفة فوق طاقة املواطن، مئات اآلالف حرموا من 
مرتباتهم؛ بَسـبِب نقل البنـك املركزي إىل عدن، وانعـدام املوارد، وتنصل 

حكومة املنفى من دفع املرتبات. 
اليـوم ومع بداية العام الثامن من الصمود ومع حلول شـهر رمضان 
املبارك شهر الخري والرب واإلحسان، شهر التكافل، والرحمة شهر السالم 
والتسامح، والتصالح، نأمل أن تصمد الُهدنة، وأن تصدق النيات ويوقف 

تحالـف العدوان غاراته وقذائف مدفعيته يف الحدود، ويف جميع الجبهات 
الداخليـة، وأن يلتـزم الجميع بالُهدنة، وأن يفتـح مطار صنعاء وتدخل 
املشـتقات النفطيـة، وأن تفتـح الطرق يف تعـز، وطريق 
مـأرب، ويسـهل وصـول املسـافرين، والبضائـع واملواد 
الغذائية واملشتقات النفطية والغازية، وأن تسلم مرتبات 

جميع املوظفني دون استثناء. 
وإن يطلـق رساح جميـع األرسى مـن الطرفـني، وأن 
تبدأ مفاوضات جادة لتحقيق السـالم الذي يضمن لليمن 
وحدتـه واسـتقالله وحريتـه وكرامتـه، وسـيطرته عىل 
كامـل أراضيه، وأن تنسـحب جميع القـوات األجنبية من 
أراضيـه بدون تدخـل خارجـي يف شـؤونه الداخلية، وأن 
يرتك اليمنيون ليحّددوا مسـتقبلهم وشكل دولتهم ونظام 

حكمهم. 
فهـذه الُهدنـة هي فرصة ذهبيـة لن تعوض لتحقيق السـالم ليس يف 
اليمن وحسـب، بل يف املنطقة بأكملها، ولن يسـلم منهـا أحد، فاملعركة 
اليـوم لم تعـد داخـل اليمن، فقـد نقلتهـا القـوة الصاروخيـة اليمنية 
والطـريان املسـريَّ اليمني إىل العمـق السـعودّي واإلماراتـي، وتأثرياتها 
وتداعياتها سـيتأثر بها العالم وعىل رأسهم أمريكا، وقد شاُهدنا ارتفاع 

أسعار النفط بعد عملية كرس الحصار الثالثة. 
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يتطلع الشعب اليمني منذُ بدء الحرب 
والحصار إىل السالم الدائم، السالم الذي 
يحفظ كرامة اليمنيني، السـالم املرشف 
والعادل، سـالم دائـم ينهـي معاناتهم 
ليتفرغـوا لبنـاء وطنهم والرقـي به يف 
جميع املجاالت، بعد أن عانوا أشد أنواع 
الظلم من جريانهم بنو سعود وبنو زايد 
ومن خلفهم أمريكا وإرسائيل يف عدوان 
غاشـم منتهكـني ُكـّل األخـالق والقيم 

والقوانني اإلنسانية والدولية. 
لقد جنح الشـعب اليمني للسالم بعد 
أن جنح لـه أعـداؤه امتثاالً لقـول الله 
ـْلِم  سـبحانه وتعـاىل: «َوإِن َجنَُحوا ِللسَّ

َفاْجنَْح َلَها َوتََوكَّْل َعَىل اللَِّه». 
قـد نجنـح للسـلم ولكـن ال يمكـن 
نسيان سبع سنوات من الظلم والعذاب 
والحصار الذي تجرعه الشـعب اليمني 
العـدوان  مـن  أعـوام  السـبعة  طيلـة 

والحصار. 
إن أبنـاء اليمن يعلمـون علم اليقني 
بأن الذي قتل األطفال والنسـاء وجوع 
ورشد املاليـني منهم ال يمكن الوثوق به 
مهمـا كانت وعـوده والتزاماته للسـلم 
الهمم  يشـحذون  فاليمنيون  والتهدئة، 
ويعـدون العدة ملواجهة العـدّو والدفاع 
عـن عرضهـم وأرضهـم مهمـا كانـت 

األثمان. 
فبعد سـبعة أعوام من شـدة الحرب 
والحصـار عـىل اليمـن فشـل تحالـف 
العدوان من اكتساحه وإذالله بل وصل 
بهم الحال إىل العجـز والوهن يف حماية 
أرضهم من الصواريخ اليمنية وطائراته 
ة، وسارعوا إىل االستجداء بالعالم  املسريَّ
أن  ليعلمـوا  ولكـن  التهدئـة،  وطلـب 
الخيار األفضل هو رفع الحصار ووقف 
العـدوان وأن مـا بعد الُهدنـة ليس كما 
قبلها، سـيكون الرد اليمني أقوى وأشد 

وأنكى بهم يف حال تم اخرتاقها. 
وإن عدتم عدنا وعاد الله معنا. 

طاجث جثبان
 

مرت سـبع سـنوات عجاف تحمل أيامها وشهورها وساعاتها 
الحصار االقتصادي الخانق والعدوان العسـكري امُلسـتمّر للشعب 
اليمنـي ككل يف ُكــّل مقومـات حياته وبنـاه التحتية ومنشـآته 
ومرافقه ومؤّسسـاته مـن دول الجوار التي طاملـا تغنت بالحرية 
ة إالَّ أنهـا لـم ترتك جريانهـا من شـعوب أحراراً  والديـن والُهـِويـَّ
لكي يطعمـوا الحرية واالسـتقالل ومن تحت القصـف والحصار 
وفقدت هذه الدول ُهـِويَّتها التي دعا إليها اإلسالم لنرصة املظلوم 
والوقـوف يف وجه الظلم والعـدوان وجعلت هذه الدول املعتدية من 

الدين هزالً وعباد الله خوالً. 
نعم سبع سنوات عجاف مّر بها الشعب بصمود وثبات وبسالة 

وإقدام ليقولوا للدول املعتدية والعالم إنهم سيخرجون منها بنرص وعزة رافعني 
رؤوسـهم نحو االسـتقالل والحرية وإن السـنوات التي مضت حبىل باملفاجآت 
والنـرص والخري والعـزة والتمكني إن كانت نوايـا املعتدين جادة للسـلم وانهاء 
العـدوان والحصـار ومليئـة كذلـك باملفاجآت العسـكرية والحربيـة والتصنيع 
واملراحـل التـي لـم يروها ولـم تخطر لهم عـىل بـال إن اسـتمروا يف الخروقات 

واملماطلة. 
نعـم اليمن املعتدى عليه اليـوم ليس كما قبل ولن يكون فقـد تجاوز مرحلة 
التصـدي إىل الهجـوم واملسـارات املحليـة واإلقليميـة تحولت إىل دوليـة وعاملية 
والهجمات توسـعت مسـاراتها إىل بحريـة وبرية وما هو أبعد بكثـري إال أنها لم 
تتخذ مسـار الضغط الدويل مـن املضيق إىل املوانئ إىل ما هو أشـد حصاراً وأكثر 

تنكيالً؛ ألَنَّ خيارتها إنسانية قبل ما تكون عسكرية وحربية. 
فالسـبع السـنوات التي تكبـد فيها اليمن أرضاً وإنسـاناً مليارات الخسـائر 
االقتصادية من خالل تدمري ُكـّل مؤّسسـاتها وبنيتها ومطاراتها 
وإغـالق منافذها يخرج منتـرصاً ومصنعاً ومهّدداً بـأن ُكـّل هذا 
وذاك الدمـار والخسـائر لديه القدرة يف مضاعفتـه بدول العدوان 
ام وليال وقـد رأت دول العدوان البداية  ومنشـآته ومطاراته يف أَيـَّ

من إعصار اليمن األوىل والثانية والثالثة. 
فاليمنيـون يدخلون العام الثامن من الصمـود والثبات كبداية 
انفراجة كبرية ومنطقية رسيانها ملدة شـهرين ليتفاجأ اليمنيني 
ا يف نفطه  بـأن هـذه الـدول املعتدية هي التـي تخنقـه اقتصاديّـٍ
وغـازه وثرواته وبعد أن تبني لهم القصـف والدمار والعدوان عىل 
رؤوسـهم طيلة السبع سنوات لكي يخنعوا ويستسلموا ويسلموا 
البلـد ليتفاجأ العدّو بصمود الشـعب األُسـطوري يف ظل االزمات 

والحصار ليسلم لألمر الواقع بعد ضغوطات دولية وعسكرية يمنية. 
يسـتقبلون العـام الثامن ليبدأوا سـبع سـنوات سـمان خالية مـن العدوان 
والحصار ليبنوا بأنفسهم ما دّمـره العدوان، ويتنفسوا النرص والعزة والشموخ 
ويحكمـوا أنفسـهم بأنفسـهم يف ظل قيادة أبت االستسـالم والخنوع لشـعبها 
لتصـل إىل صدارة التاريخ يف الحرب والسـلم والعناء والصمود والحصار والثبات 
لتبعـث رسـالة للعدوان ومـن يديرهم أننا شـعب خلقنا أحراراً وسـنظل أحراراً 
ولن نستسـلم لحصاركـم وعدوانكم، وجرائمكم الوحشـية بمثابة زوال ملككم 
وبصماتكـم العدوانية بمثابة نهاية غطرسـتكم وجربوتكم وسـتغرقون بها يف 
بركم وبحركم ويبقى اليمن رافعاً رايته وبريق انتصاره متمسكاً بمبادئه وقيمه 

وأخالقه وال عزاء ملن خان الوطن وأجرم واعتدى. 

دغظا الرطغمئ

يف معركتهم مع الرسطان تتعاىل النبضات وتلهج 
األلسـن بالدعاء أمام غرفة العالج اإلشعاعي خشية 

توقف الجهاز قبل أن يأخذ الجميع جرعته!! 
اآلالف مـن املصابـني بالرسطـان يجمعهم نفس 
املسمى بينما تختلف نسب تفشيه فيهم وأوجاعهم 
تجمعـوا بمركـز األورام بصنعاء لتلقـي جرعة أمل 
بالحياة، ويف الوقت نفسه املركز يدق ناقوس الخطر 
إيذاناً بتوقف عمل كافة األجهزة األمر الذي سـينجم 
عنـه كارثـة كونه املركـز الوحيـد باليمـن الخاص 
بمعالجة األورام ويستقبل الحاالت من مختلف املدن 
اليمنية وبازدياد كبري يف عدد الحاالت يؤّكـد األطباء 
أنهـا نتيجة اسـتخدام العـدوان لألسـلحة املحرمة 
دوليٍّا، يف بلد دّمـر العدوان الكثري من منشآته الطبية 
وتوقـف بعضها عـن العمل جراء الحـرب والحصار 
لألدويـة واملشـتقات النفطية منع دخـول األجهزة 

الطبية البديلة لألجهزة املتهالكة. 
تدمري البنية التحتية لهذه القطاع كان سالحاً آخر 
لدول العدوان لقتل من ال تطالـه غاراتهم العدوانية 
يف ظل صمت أممي ودويل أّكـد لليمنيني أنهم ليسـوا 
إال رشيـك يف هذه الحرب التي جعلت من اليمن بؤرة 

للموت واملوت فقط.. 
وليـس مـا ذكـر أعـاله إال صفحة مـن صفحات 
عدة للمعانـاة التي يتكبدها اليمنيون جراء الحصار 
والحـرب االقتصاديـة واحتجـاز سـفن املشـتقات 
النفطية ما تسـبب يف شـلل كيل للخدمات األََساسية 
والحيويـة للمواطـن اليمنـي وارتفاع أسـعار املواد 

الغذائية. 
وعـىل الرغم مـن التحذيرات الكثرية مـن القيادة 
اليمنية لدول العدوان من مغبة االستمرار يف الحصار 
األمر الـذي لن يقف أمامه اليمنيـون مكتويف األيدي 
بيد أن السـعوديّة ما زالت تراهن عىل سالح الحصار 
لصنع النرص، ما جعـل اليمنيون ينفذون رضباتهم 

الكارسة للحصار يف العمق السعودّي.
ثـالث عمليـات كارسة للحصار أرضمـت النريان 
يف املنشـآت النفطيـة والحيويـة عىل طـول اململكة 
وعرضها وقفـت أمامها اململكة عاجـزة عن إخماد 
النـريان أَو حتـى تكذيـب الخـرب كما هـي عادتها، 
إنمـا أعلنتهـا للعالـم خلـو مسـؤوليتها عن نقص 
إمـَداد الطاقـة بما يدلـل أن حجم االسـتهداف كان 
ا، مـا جعـل العالـم كله يسـعى للبحث  َكبـرياً ِجــدٍّ
عـن مفاوضات مـع اليمـن والقبول بالهدنـة التي 
أعلن عنها رئيس املجلس السـيايس مهدي املشـاط 

وحذرهم السـيد القائد بأنهم سيندمون يف حال عدم 
اغتنامها، وعليه أعلنت األمم املتحدة هدنة إنسـانية 

عسكرية ملدة شهرين قابلة للتجديد. 
بنودها هـي أوال إيقاف العمليات العسـكرية براً 
وجـواً وبحراً يف الداخل والخـارج َوأَيْـضاً فتح ميناء 
الحديـدة السـتقبال ثمانية عرشة سـفينة تجارية، 
فتـح مطـار صنعـاء وتشـغيل رحلتـني جويتـني 

تجاريتني ُكـّل أسبوع!!
هـذه الهدنـة املزمنـة وإن كانت ال تلبـي مطالب 
اليمنيـني املتمثلـة باإليقاف الـكيل للحـرب وإنهاء 
الحصـار، ويـرى الكثري أن هذه الهدنـة أتت لصالح 
السـعوديّة التي بـات الخوف يأكلها مـن الرضبات 
اليمنية وكذلـك األوروبيني وأمريكا الذين منع عنهم 
بوتني املشـتقات النفطية ويرون بالنفط السعودّي 
بديـالً عن الرويس لذلك هم اليـوم يتهافتون عىل أية 
هدنة تضمن سـالمة النفط السـعودّي، إالَّ أنها وبال 
شـك سـتخفف َكثرياً من املعاناة التـي أثقلت كاهل 
اليمنيني وستعمل عىل اسـتقرار الوضع االقتصادي 
يف حـال التزمت دول العـدوان بتنفيذهـا وإال َفـإنَّ 
اليمنيـني يؤّكــدون أن أيديهـم التـي سـتوقع عىل 
القبول بالهدنة هناك مثلها ضاغطة عىل الزناد وعىل 

الباغي تدور الدوائر. 

غتغى خالح الَتماطغ

وّدفت أمريـكا.. كلمة مختـرصة كانت ترتّدد 
عىل لسان املجاهدين األنصار الكلمة التي لم تكن 
بالحسبان رغم قلة العدد وشحة املال ومحدودية 
اإلْمَكانيـة األََساسـية العسـكرية وهي األََسـاس 
للمواجهـة أَو بما يملكه املجاهدون لقد تسـحلوا 
اإليَمــان الذي هو أقوى من القدرات العسـكرية 
فاإليَمـان بالله والتَحّرك يف سـبيلة أدى باملجاهد 
اليمنـي إىل النرص والثقـة بالغلبة والعاقبة لله يف 

األمر كله. 
ودفـت أمريكا الكلمـة التي أتـت من مصدر 
القـوة اإليَمـانيـة والثقة املطلقة باللـه وبما كان 
يحملـه املجاهد اليمني يف طياته من إيَمـان ثابت 
من العقيدة اإليَمـانية الراسـخة والتصديق بوعد 
اللـه للمؤمنني والتمكني منـه بالنرص املبني فهذا 
كان دافع القوة ملواقف األنصار يف اليمن، فسـالم 

ربي عىل أحرار اليمن. 
ودفت أمريكا كلمة ترّددت عىل مسـامعنا منذُ 
وقت طويـل وقبل ما يقارب عرشيـن عاماً ومنذُ 

الحروب األوىل وهي ترتّدد عىل مسامعنا. 
ودفت أمريكا كلمـة انطلقت بالثقة اإليَمـانية 
للمجاهدين الذيـن حملوا نهج الجهاد باملسـرية 
القرآنيـة، لقد أثمرت يف هـذه األيّام وبما نالحظه 
مـن متغـريات سياسـية يف الرشق األوسـط وما 
يدور يف فلك االسـتكبار العاملي أمريكا وحلفائها 
سياسـية  وانهيـارات  أحـداث  مـن  وعمالئهـا 
وعسـكرية بعـدد تنـازيل وفشـل متواصـل منذُ 

العدوان عىل اليمن. 
ودفـت أمريـكا يف العـدوان عىل اليمـن التي 
نفذتـه عرب عمالئها من العـرب عىل رأس العمالة 
اململكـة السـعوديّة واإلمارات ففشـلت يف التقدم 
وفشـلت يف الدفـاع عن أراضيها ومنشـآتها التي 
تنترش حولها دفاعاتها الجوية األمريكية الحديثة 
والتي أصبحت يف عجز تام عن الحماية وأصبحت 

عالة عـىل النظامـني اإلماراتـي والسـعودّي وال 
تجـدي نفعاً فوجودها وعدمها متسـاٍو بقوة الله 

سبحانه وتعاىل. 
ودفـت أمريكا أثبت حالها باملايض من املمالك 
يف الواقـع امللمـوس وعاقبـة أمرها االسـتكباري 
بالفشـل يف اليمـن، وتفـرس فشـل قـوة وعظمة 
أمريـكا أحداث من سـبق من األولـني يف األرض 
وأثبـت عظمة امللـوك واإلمرباطوريـات آيات من 
القـرآن الكريم قال تعـاىل (الم، ُغِلبَـِت الرُّوُم، ِيف 
ن بَْعِد َغَلِبِهْم َسـيَْغِلبُوَن، ِيف  أَْدنَـى اْألَْرِض َوُهم مِّ
ِبْضِع ِسـِننَي ِللَِّه اْألَْمُر ِمن َقبْـُل َوِمن بَْعُد) صدق 

الله العظيم. 
ودفـت أمريكا كلمة تكتـب بماء الذهب والتي 
تجلـت يف اليمن بالنرص املبـني والتمكني من الله 
وبما قـد هيأ لنا الله من عاقبة أمرنا بالنرص فهو 
صاحب األمـر كله, ولقد تلقـت أمريكا من بأس 
الله مـن الهزائم املتوالية والتـي تحطم كربيائها 
وتكشـف حقائقهـا وما كانت تحيـق باليمن من 

املكر الـيسء والرش الدائم لنـا وللبرشية بكاملها 
واالحتـالل  والبسـط  واالضطهـاد  القمـع  مـن 
للشعوب ونهب ثرواتها وهذا ما عرفت به أمريكا 
وما هي عليه وما قامت به يف فلسـطني من تمليك 
العـدو اإلرسائييل ألرض عربيـة إال خري دليل عىل 
اسـتكبارها، أي قانـون دويل يسـمح باحتـالل 

الشعوب وتمليك املحتّل. 
ودفت أمريكا وتكشـفت حقائقها أمام العالم 
وما كانـت عليه من وحشـية يف أوكرانيا بتفعيل 
املعامـل البيولوجية لصناعة الفريوسـات لتدمري 
الدين املحمدي الذي أتى بالرحمة لإلنسان املسلم 
وخـري دليل فـريوس كورونـا لرتهيـب البرشية 
يف هـذه األرض، ولقـد تم إغالق مكـة املكرمة يف 
وجـه ضيوف الرحمن بحّجـة انتشـار الفريوس 
القاتل خدمة لسياسـتها الوحشية واالستكبارية، 
كم راح من الضحايا وكم ترضرت من الشـعوب 
بانهيـار االقتصاد العاملي وكم تأثرت السـياحية 
والصناعة واالقتصاد وعىل رأسها الصني وهذا ما 

بينت أمريكا حقيقتهـا املظلمة يف أحداث الحرب 

الروسية مع أوكرانيا. 

ودفـت أمريـكا يف اليمـن لقد خـرست الكثري 

والكثري من قدراتها وخرباتهـا وإْمَكانيتها، إذَ لم 

تسـتطْع أن تحمـَي حلفاءها يف الرشق األوسـط 

بسالحها الباهض الثمن الذي سيتحول بقوة الله 

إىل نفايات تتحدث عنها األجيال. 

ودفت أمريكا وتقهقـرت وتدهورت يف القرار 

القـوة  ومكانـة  والعسـكري  واملـايل  السـيايس 

بالتسـلط عىل الشعوب وما كانت عليه من فرض 

عملتهـا يف التجـارة العامليـة، لقد وقعـت يف فخ 

الروبـل الرويس والنظام الرويس الحر الذي عرى 

وكشف الستار األمريكي. 

ودفـت أمريـكا بالسياسـة االسـتكبارية عىل 

الشـعوب املسـتضعفة لقد عاثـت وقتلت ونهبت 

األرض واإلنسـان، قال تعـاىل (َوَال تَْحَسـبَنَّ اللََّه 

ا يَْعَمُل الظَّاِلُموَن). َغاِفًال َعمَّ
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شغما طصاوطعن غططصعن الرخاص باّتةاه طساعذظئ جظعب بغئ لتط
سمطغئ دعج بطعلغئ تساعثُف سظاخر اقتاقل يف الظصإ املتاّض

ائاقف حئاب البعرة غثسع إىل إتغاء الغعم العذظّغ لطرد 
الصاسثة افطرغضّغئ طظ الئترغظ

باملساظثات وافرصام.. تجُب اهللا غفدُح الفساد يف 14 ططفًا

 : طاابسات 
ارتفعت وتريُة اسـتهداِف قوات االحتالل من 
مقاومـني فلسـطينيني يف جميـع محافظـات 
ا عىل االنتهاكات  الضفة والقـدس املحتّلتني، ردٍّ
الصهيونية بحق املواطنني يف املنطقة، وجديدها 
إطالق مقاومني فلسطينيني، أمس األول، النار 
«اإلرسائيليـة»  «إفـرات»  مسـتوطنة  باتّجـاه 

جنوب مدينة بيت لحم. 
وقالـت مصـادر عربيـة: «إن مقاوًمـا نزل 
مـن سـيارة كان يسـتقلها وأطلق النـار تجاه 
طولكـرم،  رشق  جنـوب  إفـرات  مسـتوطنة 

وانسحب من املكان». 
وبيّنـت املصادر العربيـة أن «قوات االحتالل 
مـن  طلبـت  املسـتوطنة  قـرب  املتمركـزة 

املستوطنني التزام منازلهم». 
يف السـياق كشـفت مصـادر عربيـة، أمس 
الثالثـاء، عن «إحصائيـة أولية تفيـد بإصابة 

2 مـن جنـود االحتالل بعـد دهسـهم من قبل 
فلسطينيني يف النقب املحتّل». 

 : وضاقت 
دعا رئيـُس مجلس شـورى ائتالف شـباب 
ثورة 14 فربايـر إىل إحياء «اليوم الوطنّي لطرد 
القاعدة األمريكيّة مـن البحريِن»، وذلك يف أول 

يوم جمعة من شهر رمضان املبارك. 
وشـّدد يف كلمتـه بمناسـبة حلـول الشـهر 
الكريم، عىل أّن «هذا اليوم هو مناسـبة لتجديد 
يف  املدّمــر  األمريكـّي  الوجـود  بقـاء  رفـض 
البحرين، ورفض التطبيـع مع الصهاينة الذي 

هو أحد نتاجاته». 
وأّكــد رئيـس مجلس الشـورى أّن «أمريكا 
والكيان الصهيونـّي هما أصل اإلرهاب وتدمري 
البلـدان يف العالم، وما الحكومات الديكتاتوريّة 
والّظاملـة والتكفرييّون سـوى أُجنـدات لتنفيذ 

هيو - أمريكّي اإلرهابّي».  املخّطط الصُّ
ورأى أّن «الَهـدف االسـرتاتيجّي للُمقاومـِة 
يتمثّـل بإخـراج األمريكّي مـن املنطقـة، وأّن 
البحريـن ليسـْت ُمسـتثناًة مـن هـذا الهدف، 
بـل يجـب أن تكـون يف الطليعـة وذلـك لوجود 
األسـطول األمريكـّي الخامس عـىل أراضيها، 
واسـتقرار مجتمع البحرين وأمنها لن يتحّققا 
بوجـوده، فـال بّد مـن العمـل عـىل إقصائه ملا 

يشـّكله من خطر حقيقّي عىل املنطقة برّمتها 
ودول الجوار»، وفق تعبريه. 

يذكـر أّن ائتـالف 14 فرباير قـد أعلن، أمس 
الثالثـاء، عن «مرشوع ال تحّدده أطر زمنيّة بل 
هـو مرشوٌع اسـرتاتيجّي سـيُعمُل عليه بعزٍم 
وإراَدة حتـى تحقيق أهدافه النبيلة واملرشوعة 
التي نادى بها أبناء الشـعب منذ عقود، ومنها 
انتزاع السيادة الحقيقيّة عىل البحرين، وإنهاء 

الحكم الخليفّي الديكتاتورّي املسـتند يف بقائه 
إىل بقـاء القاعـدة العسـكريّة األمريكيّـة التي 
غّطت عـىل جرائم آل خليفة طيلة سـنوات بل 
توّرطت بهـا، وهي إحدى الركائـز التي تعتمد 
وجودهـا  لتعزيـز  األمريكيّـة  اإلدارة  عليهـا 
العسـكرّي يف الخليج ومنطقة الرشق األوسط؛ 
االسـرتاتيجيّة  أطماعهـا  لتحقيـق  بَهـدِف 

واالقتصاديّة ودعمها الكيان الصهيونّي». 

 : وضاقت 
عملـت كتلـُة الوفـاء للمقاومـة يف املجلس 
النيابي خالل سنوات األربع املاضية، يف معركة 
مكافحة الفساد، عىل كشف املستور يف مفاصل 
الدولة مـن هدر املـال العام ومنهجة الفسـاد 
ضمـن السياسـات املعتمـدة يف اإلدارات ومنها 
يف مـرصف لبنان املركـزي.  وقد فضحت يف 14 
ملفاً تابعته الكتلة هـدراً بمليات الدوالرات، ما 
أَدَّى إىل ادِّعـاء القضاء عىل 44 جهة وفرد، وتم 

التوّصل إىل 8 نتائج نهائية يف بعض امللفات. 
وأدىل حـزُب الله يف هـذه امللفات أمام املدعي 
العام املايل وقّدم 2500 مسـتند، ويف النتائج تم 
التوصـل إىل إقرار قانون ألزم الحكومة إرسـال 
ُكـّل الحسـابات (منـذ العـام 1977م) لديوان 
املحاسـبة وقـد تـم التوّصـل إىل إنجـاز تدقيق 

قطوعات الحساب لعامي 1997م و2018م. 
إىل ذلـك، فضحـت معركة مكافحة الفسـاد 
التالعب املمنهج والدفعي بسـعر رصف الدوالر 
مقابـل اللـرية اللبنانيـة عرب مخالفـات أصدر 
قراراتهـا حاكم مرصف لبنان رياض سـالمة، 

كما اتبع سالمة مع بعض الرصافني املتورطني 
رشاء وتجميـع الـدوالرات من السـوق منذ آب 
العـام 2019م، وبأسـعار عاليـة، مـا أَدَّى إىل 
االرتفاع غري املنطقي يف سعر الرصف وانهارت 
العملـة الوطنيـة. وقـد تـم التقـّدم بإخبار إىل 
املدعي العام املايل وأُحيل امللف إىل الهيئة العامة 

االتّهامية يف بريوت. 
يف الخالصة، وضعت الكتلـة بني أيدي الرأي 
العام مجموعة من امللفات مع كامل تفاصيلها 
والجهـات الفاسـدة املسـؤولة يف كتـاب يوثّق 
باملستندات والوثائق الرسـمية األدلة ويوضح 

الجهة القضائية املعنية بالتَحّرك الجّدي. 

صرغئاً.. إغران تجغح الساار 
سظ العبغصئ اقجرتاتغةغئ 
الحاططئ لطخظاسئ الظعوغئ

 : وضاقت 

أعلنـت الحكومُة اإليرانية، أمـس الثالثاء، عزَمها 
إزاحَة السـتار عن الوثيقة االسـرتاتيجية الشـاملة 

للصناعة النووية بالبالد. 
وقـال املتحـدث باسـم الحكومـة اإليرانيـة، عيل 
بهـادري جهرمـي: إن «فـرض العقوبـات (من قبل 
واشـنطن) أثناء املفاوضات عمل غـري بناء، ويظهر 
سوء نية وعدم جدية الجانب الغربي يف تحقيق تقدم 

باملفاوضات». 
َوأََضــاَف جهرمـي: «سـبق وقلنـا إن مثـل هذه 
العقوبات واإلجراءات تظهر للشارع بوضوح، وكأن 

هناك عداوة مع الشعب اإليراني». 

تعاخض الاسعغئ يف الرصئ 
وتطإ ودغر الجور لاضرغج 
اقجاصرار يف املظاذص املتّررة

 : وضاقت 

اسـتقبلت مراكـُز التسـوية يف دير الـزور والرقة 
وحلب بسـوريا عرشات املطلوبني الراغبني بتسـوية 
أوضاعهم مـن املدنيني واملتخلفني عـن خدمة العلم 
والفارين منها وفـق االتّفاقات التي طرحتها الدولة 
إلعادة مـن ضل طريق الصـواب إىل حياته الطبيعية 

يف كنف الدولة. 
وأَفـاد اإلعالمـي العربي السـوري، بأن التسـوية 
تواصلـت يف مركـز مدينـة امليادين بريـف املحافظة 
الجنوبـي الرشقـي وسـط ارتيـاح كبري بـني األهايل 
الستجابة اللجان املعنية والجهات املختصة ملطالبهم 
بإعادة فتح مركز التسـوية مجّدًدا يف املدينة ليتمّكن 

جميع املشمولني بها من تسوية أوضاعهم. 
يف السـياق أوضحت املصادر، أن لجان التسوية يف 
مركزي السـبخة رشق مدينة الرقة ودبيس عفنان يف 
منطقة الطبقة بالريف الغربي سوت، أمس الثالثاء، 
أوضـاع عدد من أبنـاء املحافظة بعضهـم قادم من 
مناطق انتشار ميليشيا ”قسـد“ رغم العراقيل التي 

تضعها ملنعهم من تسوية أوضاعهم. 
ويف ترصيحات للمراسلني نّوهوا فيها أن «عدداً من 
الذين سـووا أوضاعهم باإلجراءات السـهلة والبنود 
املناسبة التي نص عليها اتّفاق التسوية والتي تراعي 
أوضـاع املطلوبني وتأخذ باألسـباب التي دفعتهم إىل 
التأخر عن االلتحاق بالخدمة العسـكرية يف املناطق 
التي نزحوا إليها والتي تنترش فيها ميليشـيا ”قسد“ 

أَو مجموعات إرهابية تتبع لالحتالل الرتكي». 
إىل ذلك، تسـتمر لجان التسوية يف مركزي تل عرن 
وحيـان بريـف حلـب باسـتقبال الراغبني بتسـوية 
أوضاعهم، َحيُث أّكـد عدد من الواصلني إىل املركز أن 
التسوية فتحت لهم آفاقاً آمنة ومريحة تمّكنهم من 
انطالقة جديـدة يف مجتمعهم وبـني ذويهم لبناء ما 
تهدم خالل السـنوات السابقة والدفاع عن مستقبل 

األجيال القادمة. 
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العثظئ وطراوغُئ السثوان
أتمث الماعضض  

الرئيس مهدي املشاط لم يدُع 
إىل ُهدنـة، وإنمـا أطلـَق مبادرَة 
سـالم، ودعـا إىل وقـِف العدوان 
وإنهـاء الحصار وخـروج قوات 
األرايض  كافـة  مـن  االحتـالل 
اليمنيـة، مقابـَل وقـف جميـع 
الربيـة  العسـكرية  العمليـات 
َووقـف  والبحريـة،  والجويـة 
الجبهـات  كافـة  يف  الهجمـات 
القتاليـة، وبـدأ بإعـالن البدء يف 
ـام كمهلٍة  ذلـك، وملدة ثالثـة أَيـَّ
السـعودّي  العـدوان  لتحالـف 
األمريكـي اإلماراتي ليعيَد حسـاباته ويوقـَف عدوانه ويرفَع 

حصاره ويخُرَج من كافة األرايض اليمنية!
لكن تحالف الرش كعادته يف اسـتخدام أُسـلُـوب لبس الحق 
بالباطل، واسـتخدام سياسـة املغالطات واملراوغة والتحريف 
للحقيقـة والواقـع، اسـتقبل اإلعـالَن وعرضه عـىل مهنديس 
العـدوان -أمريـكا وبريطانيـا وإرسائيل- فمـا كان منهم إال 
تحريف مبادرة السـالم التي أعلنها الرئيس املشاط وتحويلها 

إىل ُهدنة!
أيُّ وقـف جميع العمليات العسـكرية، وفتح مطار صنعاء 
لرحلتـني تجاريتني أسـبوعياً نحو مطـاَري القاهـرة وعّمان 
إلدَخال املنتجات األمريكيـة واإلرسائيلية تحت غطاء ُصِنع يف 
مرص وُصنع يف األردن، والسماح لدخول 18 سفينة نفطية إىل 
 ، ميناء الحديدة خالل شـهَري الُهدنـة، بالرغم من أن ذلك حقٌّ
ًة وفضالً منهـم، ويقول املبعوث األممـي إىل اليمن  وليـس ِمنـَّ
إن الُهدنـة ملدة شـهرين وقابلـة للتجديد بموافقـة الطرفني، 
أي أن يسـتمروا يف احتـالل اليمن ونهب ثرواتـه ورسقة املزيد 
خة لشـعبه وإطالة  من الرتليونات، وإرسـال السـيارات املفخَّ
معاناتـه، وإعطـاء تحالف العـدوان فرصًة لرتتيـب أوراقهم 

وترقيع خزانات وقودهم. 
هذه ليسـت أول ُهدنة منذ بدء العـدوان عىل اليمن، بل هي 
السادسة ولم يصدق تحالف العدوان يف أيٍّ منها، ولنا يف اتّفاق 

ستوكهولم عربٌة، َحيُث لم يِف التحالُف بأيٍّ من بنوده. 
التوقيُت لهـذه الُهدنة جاء بعد عمليات كرس الحصار األوىل 
والثانيـة والثالثـة للقوات املسـلحة اليمنية والتي اسـتهدفت 
املنشـآت النفطية لرشكة أرامكو، حتى أصبحت مملكُة الرش 
يف مـأزق من تلـك الرضبات بعـد عجزها للتصـدي للطائرات 
ة والصواريـخ الباليسـتية، ولـم تغـِن عنهـا أمريـكا  املسـريَّ
وبطارياُت الباتريوت من البأس اليماني شـيئاً، والحل الوحيد 
لكـي تسـَلَم دول تحالف العـدوان هو بوقـف عدوانهم ورفع 
حصارهم، ولكنهم ال يريدون ذلك، فلجأوا إىل تقديم ُهدنة عن 
طريق األمـم املتحدة التي تعتـرب جزًءا ال تتجزأ مـن العدوان، 
والغطـاء لكل جرائمهم، وقـد تم رصد الكثري مـن الخروقات 
منهـا تحليق للطريان العدوان التجسـيس وإطالق قذائف عىل 

عدد من املحافظات. 
لن تنطيلَ عىل القيادة الثورية والسياسية مغالطاُت العدوان 
ومراوغتُهـم وطبُعهـم يف نقـض املواثيق والعهـود، ُخُصوصاً 
ًدا بخبث نواياهم الشـيطانية،  أن القيـادَة يف اليمـن تعلُم جيـِّ
والشـعُب اليمنـي يثُق باللـه وبقيادٍة لـن تألَو ُجهداً يف سـبل 
العيش الكريم ورفع املعاناة واسرتداد ُكـلِّ الحقوق املنهوبة. 

ُعثظئ لظ غساطغع طسعا السثوان خربًا
د. طعغعب التسام

إن العـدواَن عىل الشـعب اليمني ليـس طارئًا وال 

حديَث عهد عىل هذا الشـعب بل عمره سبع سنوات 

ونيـف وال يزاُل، فهو ال يلتـزُم باتّفاق وال يفي بوعد 

وال عهـد وال اتّفاق وال ُهدنة، فهو بال قيم وال أخالق 

وال إنسـانية وال وجَه ولو كان يمتلُك ذرًة من ذلك ما 

قام بعدوانه اإلجرامي أََساسـاً وملا قام بقتل الشعب 

اليمني وارتكبـت جرائم اإلبادة بحقـه وملا حارصه 

وعمـل قتله بالجوع وباألسـلحة الفتاكة وأسـلحة 

الدمار الشـامل وصواريخ اليورانيوم املنّضب وبالقنابل الفراغية 

والنيرتونية والعنقودية وباألسلحة البيولوجية وغريها. 

فكم من اتّفاقيات مع أدوات العدوان الرئيسة كيان بني سعود 

نقضتها وعهود قطعتها عىل نفسها ونكثتها ولنا مسريٌة طويلٌة 

معهـا ومنذ ثالثينيات القرن املنرصم ومسـرية حديثة منذ بداية 

العـدوان يف الـ 26 من مارس 2015م ال يتسـع املقام لحرصها؛ 

ولذلك فال ثقَة للشـعب اليمنـي بالتزام العدوان اتّفـاق أَو وعليه 

َفـإنَّ الُهدنة عمل العدوان بنفسه عىل خرقها منذ لحظاتها األوىل 

مـا بالك بمرتِزقة العدوان ومليشـياته والتي ليس لها رأٌس واحٌد 

وال قيـادة واحدة وهي ذات َوالءات مختلفة منهـا ما يتبع األَداة 

اإلماراتيـة ومنها ما يتبع األداة السـعوديّة ومنها ما يتبع ويوايل 

قطر ومنها ما يوايل تركيا... إلخ. 

إن أسـباَب إعالن العدوان عىل الشعب اليمني أصبحت معروفة 

بشـكل واضح وجـيل وأطماع العـدوان أصيله وأدواتـه يف اليمن 

لـم تعد خفيـة عىل أحد وهـي كثرية ولسـنا هنا يف 

معـرض رسدهـا ولكـن بجـب أن نذكَر بـأن تركيز 

العدوان كان وال يزال عىل السـواحل والجزر واملنافذ 

البحريـة اليمنيـة وتأتي تعز املخاء وبـاب املندب يف 

أولويات ذلك، إضافـة إىل املحافظات النفطية مأرب 

والجـوف وحرضموت واملهـرة، وكما كانـت اليمن 

تعـز كموقع جغرايف جيواسـرتاتيجي هي البداية يف 

أطمـاع ومخّططات ُكــّل القـوى واإلمرباطوريات 

االسـتعمارية التي عملت عىل غزو اليمن َفـإنَّ تعز 

اليمـن وال أقصد املدينة وإنما السـاحل الغربي هـي النهاية لكل 

القوى الكـربى واإلمرباطوريات التي غزت اليمن وهي بعون الله 

نهاية هذا العدوان. 

إن الُهدنـة املعلنـة مـن قبل املبعـوث األممي بـني اليمن ودول 

تحالـف العـدوان يف اليمـن ورغم أنهـا ال تلبي شـيئاً من حاجة 

الشعب اليمني العظيم الصابر الصامد بوجه العدوان الذي يجرتُح 

بطوالٍت أُسطوريًة ويحّقق انتصاراٍت إعجازية للعام الثامن ومع 

ذلك َفـإنَّ العدوان لن يسـتطيع معها صرباً ولن يسـتطيع كذلك 

صرباً مع هذا الشـعب؛ ألَنَّ هذا العدوان أغبى مما نتخيل، سيقوم 

هـو بخرقها ولذلـك َفـإنَّ صمـوَد الُهدنة ليـس مضموناً بوجود 

هكذا عـدوان إجرامي هو األغبى يف التاريـخ، وما يعنينا هنا هو 

أن نتوكََّل عىل الله ونأُخذَ باألسـباب ونثـَق بالله ونرصه لنا ونثَق 

بقيادتنا، إن اللَه بالُغ أمِره قد جعل الله لكل يشء قدًرا. 


