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السثوان غثخض ظاصطئ خغظغئ سمقصئ لظعإ أضبر طظ ططغعظغ برطغض ظفط خام طظ تدرطعت
السائثات المظععبئ السائثات المظععبئ 252252 ططغعن $ بما غضفغ راتإ حعرغظ تثعإ لطئظك افعطغ السسعدي ضسابصاتعا ططغعن $ بما غضفغ راتإ حعرغظ تثعإ لطئظك افعطغ السسعدي ضسابصاتعا

الظفط وطحاصاته.. ترطان طجدوج غسخش بالغمظغغظ الظفط وطحاصاته.. ترطان طجدوج غسخش بالغمظغغظ 

تخار وظعإ طسامر

السيد عبدامللك احلوثي يف احملاضرة الرمضانية التاسعة:

بعد وقف جزئي إلجراءات القرصنة األمريكية السعودية على سفن الوقود 



عبد السالم يناقش مع املبعوث ضرورة بدء الرحالت ووقف اخلروقات
مراقبون: استمرار مراوغة العدوان يترجم عجزًا كبريًا عن التعامل مع متغريات املعركة

سوء تقدير ملواقف صنعاء ومعادلتها للحرب والسالمسوء تقدير ملواقف صنعاء ومعادلتها للحرب والسالم



          
صدق التوكل ينتج عنه الصرب ألن الصابر واثق بالنتيجة اليت وعد اهللا تعاىل اصدق التوكل ينتج عنه الصرب ألن الصابر واثق بالنتيجة اليت وعد اهللا تعاىل ا

أيــام عــشــرة  كــل  للتعديل  الــقــابــلــة  الفعلية  التكلفة  بـــأرقـــام  الــشــعــب  وتــكــاشــف  الــتــمــويــين»  «االســتــقــرار  تــدشـــــن  أيــامالــنــفــط  عــشــرة  كــل  للتعديل  الــقــابــلــة  الفعلية  التكلفة  بـــأرقـــام  الــشــعــب  وتــكــاشــف  الــتــمــويــين»  «االســتــقــرار  تــدشـــــن  الــنــفــط 

العدو يستغل االتفاق لتوحيد أدواته املتشظية يف جبهة واحدة مع حماولة حتقيق اختراقات بامليدان
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(1382)
أخبار 

أسطظئ سظ الاسسغرة البابائ وأّضـثت أظه جغاط الظزر شغعا ُضـّض سحرة َأغَّـام بتسإ الماشغرات

المئطس غضفغ لخرف طرتئات طعظفغ الثولئ لحعرغظ وغاط طخادرته لطئظعك السسعدّغئ واإلطاراتغئ:

أّضـثت أن المسرتغات المثرجئ تتئ جاار «طحاورات الرغاض» ق تمبض الغمظغغظ وق تمئ لطسقم بأغئ خطئ:

حرضئ الظفط تثّحـظ تالئ اقجاصرار الامعغظغ بمضاحفئ سطظغئ طع الحسإ 
بحأن الاضطفئ الفسطغئ لطعصعد العاخض سرب التثغثة

السثوان غثّحـظ ظعإ أضبر طظ ططغعظغ برطغض ظفط خام طظ تدرطعت 
بصغمئ 252 ططغعن دوقر

 : خظساء
كاشـفت رشكُة النفط اليمنية، أمس األحد، الشـعَب 
اليمنـيَّ باملسـار املـايل والتموينـي املتعلـق باملشـتقات 
النفطيـة، بعـد االنفـراج الجزئـي إلجـراءات الحصـار 
املفروضـة عىل ناقالت النفـط من قبل تحالـف العدوان 

األمريكي السعودّي اإلماراتي. 
وعقدت رشكـة النفط اليمنية، أمس، مؤتمراً صحفياً 
لإلعالن عن تدشني حالة االستقرار التمويني يف العاصمة 
املجلـس  يحكمهـا  التـي  املحافظـات  وباقـي  صنعـاء 
السـيايس األعـىل، بالتكلفة الفعلية للمـواد الواصلة عرب 
مينـاء الحديدة، والخاضعة لعدة معايري شـائكة، تعاني 
مـن عدم االسـتقرار والثبـات، فضالً عن املـزاج األممي 

السعودّي اإلماراتي. 
ويف املؤتمـر، أعلـن املديـر التنفيـذي لرشكـة النفـط 
العمـل  إيقـاَف  األرضعـي،  عمـار  املهنـدس  اليمنيـة، 
بخطة الطوارئ وتدشـني االسـتقرار التموينـي يف كافة 
املحافظـات واملناطق الحـرة، موضًحا أن سـعر البنزين 
سـعة 20 لرتاً يصـل إىل 12.602 ريال يمني شـاملة لكل 
اإلضافـات املفروضة تعسـفاً من قبل العـدوان وأدواته، 
وكذا اإلجـراءات املتعـارف عليها، منوًِّهـا إىل أن الرشكة 
ام  ستقوم بإعادة النظر يف التكلفة الفعلية ُكـّل عرشة أَيـَّ

نظراً للتغريات اإليجابية يف أسعار الرصف. 
وقال األرضعي: «إن املؤرشات يف أسـعار الوقود تتأثر 
بمجموعـة من املتغريات، منها أسـعار البورصة العاملية 
وأسـعار الـرصف للعملـة املحليـة مقارنـة بالعمـالت 
األجنبيـة، وهناك متغري آخر ال يوجد يف أية دولة يف العالم 
وهـو (الديمرج) والقرصنـة واحتجاز السـفن يف البحر 

األحمر». 
واسـتعرض األرضعـي ُجملًة من التفاصيـل املتعلقة 
بفـارق كلفـة الوقـود الواصل عـرب مينـاء الحديدة من 
ة بالوقود اإلسعافية قيرص،  خالل السـفن األربع الَخاصَّ

وسـندس، ويس أدور، ويس هـارت، وكـذا كلفـة الوقود 
املستورد عرب ميناء عدن املحتّلة. 

وأّكــد املديـر التنفيـذي لرشكـة النفـط، أن التكلفة 
الفعلية ملادة البنزين التي كان سـيتحملها املواطن فيما 
لو دخلت السـفن األربع عرب ميناء عدن، سـيصل «سعر 
الدبـة 20 لـرتاً» إىل 18 ألفـاً و589 رياالً، عـىل الرغم من 
عدم وجود مبالغ الغرامات التي تضاف قرساً عىل السفن 
الواردة عرب الحديدة، غري أن تعسفات املرتِزقة والجبايات 
غري املرشوعـة التي تفرضها عىل امتـداد الطرق امللتوية 
التـي تقطعها ناقالت النفـط، تثقل عىل كاهـل املواطن 
بارتفاع مهول يف أسعار الوقود مقارنة مع املستورد عرب 

الحديدة. 
وبـنّي أن الفارق يف تكلفة دبة 20 لرت بنزين بني الوارد 
من ميناء عدن وميناء الحديدة عند سعر بورصة 127.60 
دوالر للربميل الواحد، خمسـة آالف و985 رياالً، الفتاً إىل 
أن متوسط إجمايل التكاليف اإلضافية عىل السفن األربع 
حمولـة 125 ألف طن مرتي بنزيـن يف حال وصولها عرب 
مينـاء عدن يصل إىل 52 مليـاراً و468 مليوناً و500 ألف 

ريـال، مبينًـا أن ما نسـبته 48 % هي نسـبة انخفاض 
التكلفة الفعلية للمواد بني مينائي الحديدة وعدن. 

وحّمـل املديُر التنفيذي للرشكـة، دوَل تحالف العدوان 
واألمـَم املتحـدة املسـئوليَة الكاملَة يف اسـتمرار احتجاز 
سـفن الوقـود ومنع دخولهـا إىل ميناء الحديـدة؛ كونها 
سـلعة حيويـة، كما يتحّملون املسـئولية عـن التكاليف 

املحتسبة نتيجة القرصنة عىل سفن الوقود. 
وقال: «نحـن اليمنيني تم وضعنا أمـام العني العوراء 
ملجلـس األمن واملجتمـع الدويل ولذلك هم من تسـببوا يف 
معاناة الشـعب اليمني»، ُمضيفـاً «املواطن يتكبد عرشة 
أضعاف ما يتربعون به من مسـاعدات، إىل جانب ما يتم 
نهبـه من قبـل العـدوان واملرتِزقة من الثـروات النفطية 
والنفط الخام املنهـوب»، متطرقاً إىل املبالغ التي تكبدها 
اليمنيون ظلماً جراء القرصنة، والتي بلغت أكثر من 400 

مليار ريال. 
إىل ذلك، أشـار املتحدث الرسمي لرشكة النفط، عصام 
املتـوكل، إىل أن رشكـة النفط وعدت املواطنـني بأنه عند 
دخول السـفن النفطية إىل ميناء الحديدة سيتم تخفيض 

أسـعار املشـتقات النفطية، ولكن هناك متوسطاً لسعر 
البورصـة وهو ما جعل الرشكة تحاول تخفيض أسـعار 

الوقود للمواطنني بصورة تدريجية وسلسلة. 
وقـال: «نطالب بـرضورة رفع الحصار بشـكل كامل 
وعـدم احتجاز السـفن بحيث ال تتحمل تلك السـفن أية 
غرامـات تضاف عىل أسـعار الوقـود ويتحمـل أعباءها 
املواطـن»، ُمضيفـاً «ليـس هنـاك مـربّر إلغـالق ميناء 
الحديـدة ومنع السـفن التـي تحمل طابع إنسـاني من 
الدخول إىل امليناء؛ كون الوقود سـلعة أََساسية وحقاً من 

حقوق املواطن». 
وأّكــد املتـوكل أن العـدوان والحصار هـو من فرض 
األزمات عىل الشـعب اليمني وجعل املواطنني يعشـون يف 
معاناة إنسـانية، ُمشـرياً إىل أن الرشكة تسعى لتخفيض 
أسـعار املشـتقات بشكل سـلس، َحيُث سـتقوم بإعادة 
ام، مؤّكـداً اسـتعداد رشكة  النظـر يف ذلك ُكـّل عرشة أَيـَّ
النفـط إليصـال املـواد واملشـتقات النفطيـة إىل مختلف 
محافظـات الجمهوريـة مـن الحديـدة إىل املهرة بسـعر 

موحد يف حال تم إزالة كافة العراقيل. 

 : خاص
بالتزاُمِن مع عمليات الحصار وحرمان 
الشـعب اليمنـي من حـق الحصـول عىل 
املشـتقات النفطيـة بـكل سـهولة ويُرس 
وتشـديد الحصار، واصـل تحالف العدوان 
األمريكي السـعودّي وأدواته، أمس األحد، 

عمليات النهب للثروات النفطية اليمنية. 
وأكد مصدٌر يف وزارة النفط للمسـرية، 
العمالقـة  النفطيـة  الناقلـة  رسـَو 
الشـحر  مينـاء  يف   APOLYTARES
بمحافظـة حرضمـوت قادمة مـن ميناء 
Zhoushan الصيني؛ بَهـدِف نهب كميات 

جديدة من النفط الخام اليمني. 

وأوضـح املصـدر أن الناقلـة الصينيـة 
العمالقة تسـتعد لنهـب (316.679) ألف 
طن من النفط الخام وهو ما يسـاوي (2. 

375.090) مليون برميل. 
وبـنّي املصـدر أن قيمة النفـط املتوقع 
نهبه يف هذه الُشـحنة يبلغ (251) مليون 
دوالر أي مـا يفـوق 226 مليار ريال يمني 
بحسب متوسـط أسعار الرصف باملناطق 
املحتّلـة، وهو مـا يكفي لـرصف مرتبات 

جميع موظفي الدولة ملدة شهرين. 
ويف سـياق ذلك، أّكـد املتحدث الرسمي 
لرشكـة النفط اليمنيـة أن عوائـد النفط 
الخـام اليمنـي املنهـوب من قبـل تحالف 
العدوان تجـاوزت 8 مليـارات دوالر ويتم 
إيداعهـا يف البنـك األهيل السـعودّي وليس 

يف البنـك املركزي اليمني، يف إشـارة إىل أن 
تحالف العدوان يسـعى لحرمان اليمنيني 
من االسـتفادة من الثروات النفطية، بكل 

ما أمكن من طرق غري مرشوعة. 
عبدامللـك  السـيد  الثـورة  قائـد  وكان 
بدرالديـن الحوثـي، قد كشـف يف خطابه 
بمناسـبة اليـوم الوطنـي للصمـود عـن 
حجم األموال التي نهبهـا تحالف العدوان 
وأدواتـه مـن وراء عمليـات النهـب التي 
طالـت الثـروات النفطيـة والغازية طيلة 
سبع سنوات من العدوان والحصار، والتي 
بلـغ إجمـايل املبلـغ حتى مـارس 2022م 
نحو عرشة تريليونات ريـال يمني، أي ما 
يفوق مرتبات الشـعب اليمنـي ألكثر من 

ارحغشارحغش12 عاماً. 

أتجاب الطصاء املحرتك واملضعظات السغاجغئ املظاعدئ لطسثوان تآغث صرارات الصغادة السغاجغئ 
بحأن الاساطض طع املساةثات والُعثظئ الراعظئ

 : طاابسات
أّكـدت األحـزاُب واملكونـاُت السياسـية اليمنية، 
أمس األحـد، مسـاندتَها ملسـارات القيـادة الثورية 
والسياسـية يف مواجهة السياسـات التـي ينتهُجها 
النظـاُم السـعودّي واإلماراتـي عـىل مسـار الحرب 
والحصار اليمن، مؤّكـدًة دعمها لكل ما جاء يف إعالن 
املجلس السيايس األعىل، أمس األول، بشأن التغيريات 

يف تشكيالت املرتِزقة. 

وفيما أّكـدت أحزاُب اللقاء املشـرتك تأييَدها الكامَل 
ملا ورد يف اجتماع املجلس السـيايس األعىل خالل وقوفه 
عـىل املسـتجدات الراهنـة، فقد أّكــدت أن اسـتمراَر 
احتجاز السـفن وإغالق مطار صنعـاء رغم جهوزيته 
يفقـد الثقة يف الُهدنة األمميـة؛ باعتبَار أولوية الجانب 

اإلنساني إلنجاح تلك. 
ونّوهت أحزاب اللقاء املشـرتك إىل أن املَِلفَّ اإلنساني 
هو الذي تسـعى صنعاء عـىل ضوئه لتحقيق السـالم 

العادل واملرشف. 

بدوره، أعلـن تحالف األحـزاب والقوى السياسـية 
اجتمـاع  بـه  خـرج  ملـا  تأييـَده  للعـدوان  املناهضـة 
املجلس السـيايس األعىل من نقـاط ومحّددات متعلقة 
باملسـتجدات الراهنة عىل السـاحة الوطنيـة، مؤّكـدة 
دعمهـا للقيـادة الثورية والسياسـية بشـأن املواقف 
التي تتعلق بالُهدنة األممية َومحّددات السـالم َواملوقف 
الرسمي من إطالق تحالف العدوان ومرتِزقته ملا سمي 

بمجلس القيادة. 
وأّكــدت األحـزاب واملكونـات املناهضـة للعـدوان 

أن إعـاَدة تدويـر األدوات وحبـك املرسحيـات الَهْزِلية 
يف الرياض شـأٌن يخـص العدوان ومرتِزقتـه َوال تعني 

شعبنا اليمني العظيم. 
وكان حـزب الحـق قد أعلن تأييد قرارات السـيايس 
األعـىل، مؤّكــداً أن قراراِت تحالف العـدوان ال تمت إىل 

السالم بصلة وال عالقة لها بمصالح اليمن. 
وجـدد حزُب الحق رفَضه أليـة محاولة التفاف عىل 
استقالل بلدنا وحريته، منوًِّها إىل أن املحاوالت اليائسة 

إلعادة بلدنا تحت الوصاية ستبوء بالفشل. 
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 : خاص
 

األمريكـي  العـدوان  تحالُـُف  يواصـُل 
السـعودّي التلُكـَؤ يف تنفيـذ التزاماته ضمن 
الُهدنـة املتَفـق عليها برعاية األمـم املتحدة، 
إذ لم يسـمْح بعُد بتسـيري الرحالت التجارية 
مـن وإىل مطار صنعاء الدويل، وسـط تواطؤ 
أممـي يمثل مؤًرشا سـلبيٍّا إضافيٍّا عىل نوايا 
املتعـددة  الخروقـات  جانـب  إىل  املراوغـة، 
والقيـود التعسـفية امُلسـتمّرة عـىل سـفن 
الوقـود، يف الوقـت الـذي تجدد فيـه صنعاء 
حرَصهـا عـىل إنجـاح الُهدنـة وتحويلها إىل 

فرصة للسالم الفعيل. 
وقال رئيُس الوفـد الوطني، ناطق أنصار 
اللـه، محمد عبـد السـالم، أمس األحـد: إن 
الوفـَد التقـى يف العاصمة الُعمانية مسـقط 
املبعـوَث األممـي وفريَقـه؛ ملناقشـة سـري 
الُهدنة اإلنسانية، ورضورة اإلرساع يف تسيري 
الرحالت من مطار صنعاء، وسالسـة دخول 
سـفن املشـتقات النفطيـة إىل الحديدة دون 

تعقيدات وعراقيل. 
َوأََضـاَف عبد السـالم أنه تمت مناقشـة 
«وضـع َحـــدٍّ للخروقـات التـي يقـوم بها 

الطرف اآلخر». 
وبرغم مرور أكثر من أسـبوع عىل دخول 
الُهدنـة حيّـز التنفيـذ، لم يسـمح حتى اآلن 
بتسـيري أيِة رحلة تجارية من مطار صنعاء 

الدويل، يف انتهاك واضح لنص االتّفاق. 

وكان مديُر عام مطار صنعاء الدويل، خالد 
ام مـن محاولة  الشـايف، اسـتغرب قبل أَيـَّ
املبعـوث األممي إىل اليمـن حاول تربير تأخر 
بدء الرحالت التجارية من وإىل مطار صنعاء 
«بمزاعم استكمال الرتتيبات اللوجيستية، يف 

الوقت الذي يسـتقبل املطار الرحالت األممية 
بشكل شبه يومي». 

تقـدم  التـي  «الخدمـات  أن  َوأََضــاَف 
للرحـالت األممية هي نفسـها تقـدم لبقية 

الرحالت».

ويأتـي ذلك بالتوازي، مع اسـتمرار قوى 
العدوان بخـرق وعرقلة الجوانب األُخرى من 

الُهدنة مطمئنة إىل االنحياز األممي. 
وقـال نائُب وزيـر الخارجيـة يف حكومة 
إن  يومـني:  قبـل  العـزي،  حسـني  اإلنقـاذ، 

«خروقـات العدّو تتعاظم: زحٌف واسـٌع عىل 
مواقـع مقاتلينـا يف مـارب، وعدم السـماح 
برحـالت املطـار حتـى اآلن، والسـفن عقب 
الرتخيـص  ومنحهـا  للتفتيـش  خضوعهـا 
األممـي يتـم احتجازها واقتيادهـا إىل قبالة 

جيزان».
َوأََضــاَف أن «كل هـذا التعسـف يحـدث 
يف ظـل ُهدنة أمميـة باركهـا ُكــّل العالم.. 
نحـن بالفعـل أمـام خصـوم ال يحرتمـون 

التزاماتهم». 
وال زال تحالف العدوان يحتجُز سـفينتَي 
وقود (ديزل وبنزين) قبالـة ميناء جيزان يف 
ام (بعد رسيان  البحر األحمر، منـذ أربعة أَيـَّ
الُهدنـة)، برغـم حصولهمـا عـىل تصاريح 
آلية التفتيش التابعة لألمـم املتحدة، وبرغم 
االحتيـاج الشـديد ملـادة الديـزل بالـذات، يف 
الوقت الذي تم السـماح لسفينة ديزل تابعة 
للقطاع الخاص بالوصول إىل ميناء الحديدة. 
يف املقابـل، تواصُل صنعاُء االلتزاَم باتّفاق 
الُهدنـة، مبديًة حرصـاً َكبرياً عـىل إنجاحها 
واملـيض يف الرتتيبات املفرتضـة لتحويلها إىل 

خطوة سالم فعيل. 
وقـال رئيـُس الوفـد الوطنـي محمد عبد 
السـالم: إن اللقاء باملبعوث األممي وفريقه، 
ـَن الحديـَث عـن «الـرشوع يف  أمـس، تضمَّ
مناقشـة املَِلفِّ اإلنسـاني» بناًء عىل الُهدنة، 
عـىل الرغم من اسـتمرار تصاعـد مؤرشات 
املراوغة والتلكؤ من جانب تحالف العدوان. 

 : خاص
 

يكشـُف ُسـلُوُك تحالف العدوان األمريكي السـعودّي 
اإلماراتي خالل الفرتة األخـرية بوضوح أن موافقتَه عىل 
«الُهدنـة» كانت خطوًة «اضطراريـًة»؛ لتجنب الرضبات 
املتصاعـدة التي شـنتها القواُت املسـلحة عىل املنشـآت 
النفطية السعوديّة، وكسب الوقت لخلِط األوراق وترتيِب 
الصفـوف، وليـس إلحـالل السـالم، فمـن جهـة يشـري 
االسـتمراُر باحتجاز سـفن الوقود والخروقـات امليدانية 
يف الجبهات وعـدم تنفيذ االتّفاق املتعلـق بمطار صنعاء 
إىل إرصار كبـري عـىل التمسـك بالحصار كورقـة ابتزاز، 
فيما تشـري خطوة إعالن ما يسـمى «املجلـس الرئايس» 
للمرتِزقـة مـن جهة أُخـرى إىل نوايـا السـتغالل الُهدنة 
كغطاٍء لخطوات تصعيديه عىل كافة املستويات، وهو ما 
يعيـد إىل الواجهة تحذيرات صنعاء العسـكرية الواضحة 

من عواقب استمرار التعنت. 
ليسـت هذه املرة األوىل التي تسـتخدُم فيهـا الوالياُت 
املتحدة ودوُل العدوان «السـالم» كغطـاء لرتتيِب األوراق 
وشق طرق ملتوية لاللتفاف عىل متطلبات السالم الفعيل 
املعلنـة مـن صنعـاء، وقد مثـل تجاهل مبـادرة الرئيس 
املشـاط واملوافقة عـىل ُهدنة مؤقتة، دليـًال واضًحا عىل 
انعـداِم الرغبـة يف الحل، وهـو ما يجعُل ُكـلَّ سـلوكيات 

تحالف العدوان تُقَرأُ من زاوية خلط األوراق واملراوغة. 
والحقيقُة أن تحالَُف العدوان لم يحاوْل حتى أن يُظِهَر 
أدنـى قدر من «االلتزام» بالتهدئـة ليوحَي بعكس نواياه 
املشـبوهة، بل وسارع منذ دخولها حيز التنفيذ إىل وضع 
خطط تصعيدية واضحة كشـفت أن الُهدنَة بالنسـبة له 
لـم تكن سـوى «وقٍت مسـتقطٍع» لرتتيـب صفوفه عىل 

ُكـّل املستويات لقطع طريق السالم الفعيل، وهو ما بدت 
بصمت إدارة بايدن بارزًة عليه. 

هـذا الواقـُع يرتجـم وقوَع تحالـف العـدوان ورعاته 
الدوليـني -مرة أُخـرى- يف َفــخِّ سـوِء التقديـر ملواقف 
صنعـاء ومعادلتها الرئيسـية للحرب والسـالم، إذ يبدو 

بوضوح أنه يسـعى مجّدًدا الستغالِل ِحرِص األخرية عىل 
السـالم، وتوظيفـه ضدها، لتكريـس منهـج «االبتزاز» 
باملِلف اإلنساني عىل الطاولة، توازيًا مع محاولة تحقيق 
اخرتاقات عىل امليدان، وهي قراءة تعاني من ثغرات كبرية 
أبرزها تجاهل اسـتعداد صنعاَء لسيناريوهات املراوغة، 

وحقيقة أنها أكثر اسـتعدادا من تحالـف العدوان يف هذا 
الصدد، وقد كشفت عمليات «كرس الحصار» عن ذلك من 

خالل نوعيتها وتوقيتها ومبادرة السالم التي تبعتها. 
وفيما يبدو أن تحالف العدوان يعّول َكثرياً عىل إْمَكانية 
تغيـري الواقع عـىل الطاولـة ويف امليدان من خـالل تغيري 
أدواته املحلية، بالتوازي مع إْمَكانية «تخفيف» الرضبات 
العابـرة للحدود من خالل «التهدئات»، َفـإنَّ هذه الخطَة 
تفتقـُر بوضوح إىل أدنـى مواكبة لتطور مسـارات عمل 
صنعـاء عـىل الطاولـة ويف امليـدان، وهـي تغـرٌة أُخرى 
ستنعكُس بشكل صادم عىل تحالف العدوان؛ ألَنَّ صنعاَء 
قد تجاوزت فعليٍّا إْمَكانيَة التعاطي مع حالة «الال سـالم 
، كمـا أن محاولَة إعادة عجلة رضبات  والال حرب» كَحلٍّ
الردع إىل ما قبل مسـتوى عمليات «كـرس الحصار» هي 
محاولـٌة محكومة بالفشـل وتؤّكـد أن تحالـَف العدوان 
مـا زال عاجزاً تماماً عن التعامل مع حقيقة أن النشـاط 

العسكري لصنعاء تصاعدي وال يمكن عكس اتّجاهه. 
إىل  بوضـوح  األمريكـي  «بروكينغـز»  معهـد  يشـري 
أن اتّفـاَق الُهدنـة األخـري جاء كمكَسـٍب لقـوة صنعاء 
املتعاظمـة، وكتتويـٍج لفشـل تحالف العـدوان والنظام 
السـعودّي بشـكل خاص عـن مواجهـِة صالبـِة موقِف 
صنعاء العسـكري واستقاللها السـيايس. وبالتايل َفـإنَّ 
بقاَء تحالف العدوان عىل مسـار التصعيد يشـكل خطًرا 
واضًحـا عليه، وهو مـا أّكـدته قيادُة صنعـاء بوضوح، 
والتعويـل عـىل ترتيـب صفـوف املرتِزقة يف تفـادي هذا 
الخطـر، هو بمثابـة اللجوِء إىل نفس األسـاليب القديمة 
ـُد بشـكل  وانتظار نتائج مختلفة، وهو أَيْـضاً ما يتجسَّ
أوضح أَيْـضاً يف التعويل عىل اسـتمرار استخدام الحصار 

كورقِة تفاوض. 

تقارير

سئث السقم: ظاصحظا طع املئسعث ضرورة بثء تسغري 
الرتقت الةعغئ وخروصات الطرف اآلخر

السثو غصع طةّثًدا شغ شت «جعء الاصثغر»: 

سعاصإ «تفثغت» الُعثظئ

شغ ظض اجامرار طآحرات المراوغئ والاطضآ طظ جاظإ تتالش السثوان

طتاولئ اجاشقل الُعثظئ لارتغإ الخفعف وصطع ذرغص السقم غارجط سةجًا ضئغرًا سظ الاساطض طع طاشغرات المسرضئ
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 : طتمث الضاطض
لألوقـاف،  العامـُة  الهيئـُة  دّشــنت 
يـوم أمـس، املرحلـَة الثالثـَة مـن مرشوع 
(ويطعمـون الطعـام) بتكلفـة 3 مليارات 
ريال، وذلك استجابًة لتوجيهات قائد الثورة 
السيد عبد امللك بدر الدين الحوثي، وبرعاية 
رئيس املجلس السيايس األعىل املشري الركن 

مهدي املشاط. 
مكتـب  مديـُر  نقـل  الفعاليـة،  وخـالل 
قائد الثورة، َسـَفُر الصويف، خـالل كلمة له 
مباركـَة السـيد القائد عبد امللك بـدر الدين 
الحوثي –يحفظـه الله- لهذا املرشوع املهم 
والجهـود الكبـرية للهيئة العامـة لألوقاف 
التي تقدم مشـاريع تهـدف إىل رفع املعاناة 

عن املواطنني. 
اللـه  مـن  نعمـٌة  أنهـا  الصـويف  وأّكــد 
-ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل-، أن يكـون لدينـا مثُل 
هـذه األجهزة والهيئات سـواء هيئة الزكاة 
أَو هيئـة األوقـاف تقـوم بتوجيـه األمـوال 

باالتّجاه الصحيح. 
ويف كلمـة التدشـني، قال رئيـس الهيئة 
العامة لألوقاف، العالمة عبداملجيد الحوثي: 
«هـذا املرشوع مـن األعمـال العظيمة التي 
تـريض الله -ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل-، والتي دعا 
إليها اإلسـالم ورسـوله األعظم، ودعا إليها 
السـيد القائـد عبدامللك بدر الديـن الحوثي، 
منوًِّها إىل أن هذه األعمال يعود الفضل فيها 
إىل الواقفني، وليس لنـا، فنحن إنما بدأنا يف 
إعادة الحـق إىل أصحابه، أما مـن قام بهذا 
العمـل الخـريي الكبـري، هو من بـذل هذه 
األدوار العظيمـة، ومـن أخرجهـا مـن حر 
ماله، َومن انتبه إىل إفطار صائم، إىل اليتيم، 
إىل األرملة واملسـكني، وطالب العلم، وهؤالء 
هم العظماء الذين وقفـوا هذه األموال منذ 
مئات السـنني وأخرجوها مـن حر أموالهم 

لله -ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل-. 
َوأََضــاَف الحوثي أن الوقف هو الواجهة 
اإلنسـانية التي من خاللها يتحّقق التكافل 
والرتاحم واألخـوة بني املؤمنني، ُمشـرياً إىل 
أن آباءنـا قـد أنفقوا مـن أعز مـا يملكون 
ومن خري ما كتبهم الله -ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل-، 
وسارعوا إىل البذل والعطاء يف سبيل الله، ويف 
سـبيل حماية هذا املجتمع ووقفوا األوقاف 
الكثـرية، مبينًـا أن بلدنا وللـه الحمد لديها 
ثروة هائلة من األوقاف، برشط اسـتغاللها 
وإخراجهـا فيما وقفت له، لـكان ذلك خرياً 

َكبرياً لهذا الشعب العظيم. 
وزاد بقولـه: «واليـوم نحـن يف حكومة 
اإلنقاذ ويف هذه األماكن ندّشــُن املشـاريَع 
الخرييـة التي يصـُل صداها ويصـل مداها 
إىل املواطـن، وال يجـد األعـداُء مـا يفعلون 

سـوى تغيري املرتِزقة بآخريـن، وال يجدون 
ما يفعلون للشـعب وليس لديهم مشـاريُع 
خرييـة وال بناء للدولة وال عمل من األعمال 
التـي يحتاجها شـعبنا، وإنمـا أعمال تُمىل 
عليهم حسـب ما يريد املستعمر وحسب ما 
يريد األمريكـي واإلرسائييل، بعد جمعهم يف 
حظـرية وإرغامهـم التوقيع عـىل ما قد تم 
إبرامه مسـبًقا يف إدارة املخابرات األمريكية 

واإلرسائيلية والغربية. 
من جهتـه، دعا مفتـي الديـار اليمنية، 
الديـن،  رشف  الديـن  شـمس  العالمـة 
املؤّسساِت الحكوميَة للقيام بكامل واجبها 
يف إخـراج أمـوال الوقف وعـدم التقليل من 
جهـود العاملـني يف هيئـة األوقـاف وال يف 
هيئـة الـزكاة اللتـان تنفـذان الكثـري مـن 
املشاريع الكبرية واملهمة للفقراء واملساكني 

واملحتاجني. 
وقـال العالمـة رشف الديـن يف كلمـة له 
أثنـاء حفـل التدشـني: إن املسـؤولية هـي 
مسؤولية الجميع، وإن رعاية أرس الشهداء 
أمـر يف غاية األهميّـة ويجب عـىل الجميع 

املشاركة فيه. 
وعىل صعيـد متصل، قّدم رئيس الوزراء، 
الدكتـور عبدالعزيـز بـن حبتـور، الشـكَر 
للقيادة السياسـية عـىل إدارة وتوجيه هذه 
األعمـال الخرييـة التي تصـل يف خرياتها إىل 
املجتمع وإىل النـاس وإىل الفقراء، كما قدم 
شـكره لقائد الثـورة السـيد عبدامللـك بدر 
الديـن الحوثـي –يحفظه اللـه- الذي يحث 
الجميـع ويوجـه الجميع ويأمـر بني وقت 
وآخـر ُكـّل الجهـات الرسـمية والحكومية 
بأن تقـدم الخري والعطاء ملجمـوع الناس، 

وللفقـراء يف هـذا الوطـن هذا الفقـر الذي 
تسبب به العدوان الذي تعيشه بالدنا. 

َوأََضـاَف خالل كلمـة ألقاها يف الفعالية 
أنه ومنذ عام قامت هيئُة األوقاف بنشـاٍط 
كبرٍي وملموٍس سـمعناه وشاهدناه جميعاً، 
َحيـُث عملـوا باجتهاد يف حـرص ممتلكات 
األوقـاف التي تدل عـىل الـروح اإليَمـانية، 
الحوثـي،  امللـك  عبـد  السـيد  أن  مؤّكــداً 
يمتلـك رؤيـًة واضحـًة يف توجيـه املجتمع 
والدولـة لتقديم العـون واملسـاعدة الذاتية 
لهـذه املشـاريع العظيمـة، باإلضافة إىل أن 
الدولـة وجميـع املسـؤولني يف املحافظـات 
املؤّسسـات  هـذه  جهـد  يقـدرون  الحـرة 
الرديفة للعمل الحكومـي يف خدمة الفقراء 
خرييـة  مشـاريع  وتقديـم  واملسـاكني 

للمجتمع واملواطنني. 
بـدوره، قـال املديـر التنفيذي ملؤّسسـة 
الشـهداء، طـه جـران: إنهـا نعمـة كبرية 
حينمـا تتضافر الجهـود يف حمالت التكافل 
االجتماعي والربامج واملشـاريع واألنشطة 
الخريية لتشـمل نواحي ومجـاالت متعددة 

وبحسب أولوياتها وأهدافها ونحو ذلك. 
وأّكـد جـران أن ما يحصل اآلن مع هيئة 
األوقاف وهيئـة الزكاة هي ثمرة لتضحيات 
الشـهداء والجرحـى واألرسى واملرابطـني، 
وثمـرة من ثمـار ثورة التصحيـح والحرية 
واالسـتقالل، كمـا أنهـا ثمـرة مـن جهود 
الشـهيد القائد حسـني بدر الديـن الحوثي 
-رحمة الله تعاىل عليـه- واألعمال الدؤوبة 
لقيـادات هـذه الهيئـات وكافـة كوادرهـا 

يشكرون عليها. 
املتنوعـة،  الفقـرات  الفعاليـة  وتخلـل 
إىل جانـب تكريـم رئيـس الهيئـة العامـة 
لألوقـاف العالمـة عبداملجيـد الحوثي، من 
قبل مؤّسسة الشـهداء كعرفان وشكر لكل 

الجهود واألنشطة التي تقوم بها الهيئة. 

أخبار
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سكرتري التحرير:
نوح جالس
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عغؤئ افوصاف تثّحـُظ طحروع (وغطسمعن الطسام) باضطفئ 3 ططغارات رغال

التعبغ: عثا السمض الثغري الضئغر عع طظ افطعال الاغ أوصفعا السزماء طظث طؤات السظغظ وأخرجععا طظ تر أطعالعط هللا جئتاظه وتسالى
ــعس جــمــســظــاه وحـــاعـــثظـــاه جمغسًا ــم ــط ــحــاط ضــئــغــر وط ــظ ــث ســــام صــاطــئ عــغــؤــئ افوصــــــاف ب ــظ ــعر: ط ــا ــئ بـــظ ت
طفاغ الثغار الغمظغئ: أدسع المآّجسات التضعطغئ لطصغام بضاطض واجئعا شغ إخراج أطعال العصش وسثم الاصطغض طظ جععد الساططغظ شغ العغؤئ

السسعدّغئ تتاةج طرتجصاعا 
املحارضني يف «طحاورات 

الرغاض» وتمظسعط طظ السفر

 : طاابسات
أقدم النظاُم السـعودّي، أمس، عىل احتجاز العرشات من املرتِزقة املشاركني 

يف ما يسمى «مشاورات الرياض» ومنعهم من املغادرة. 
وأَفادت مصادر مطلعة بأن السلطاِت السعوديّة سحبت جوازات وُهـِويَّات 
العرشات من املرتِزقة املشـاركني يف املشـاورات ومنعهم من السفر عىل الرغم 
من انتهاء فعاليات املؤتمر الذي انتهى ببيعة الرياض وتشـكيل مجلس رئايس 

يديُن بالوالء املطلق لالحتالل السعودّي اإلماراتي. 
وأَشـاَرت املصادر إىل أن هذه الخطوة أثارت مخاوف املرتِزقة املشاركني من 
وضعهم بصورة رسـمية رهن االعتقال، تزامناً مـع احتجاز الرياض لعدد من 
أدواتها عىل رأسـهم الفاّر هادي والخائن عيل محسن ووضعهما تحت اإلقامة 

الجربية وتشديد الحراسة عليهما وقطع االتصال عنهما. 

وزغر طرتجق غضحش سظ املثّطط السسعدّي اإلطاراتغ يف تصسغط الغمظ
 : طاابسات

قال وزيٌر سـابٌق يف حكومة املرتِزقة: إن السـعوديّة واإلمارات تسـعيان لتفكيِك 
اليمن بعد سيطرتها عىل املحافظات الجنوبية والرشقية. 

وقـال املرتِزق والوزير السـابق صالح الجبواني، يف تغريدة لـه عىل «تويرت»: إن 
مرشوع التفكيك سـيصل يف النهاية إىل التقسيم؛ ألَنَّ هذا املرشوع ال يقوده املرتِزق 

الزبيدي ومجلسه االنتقايل، مبينًا أن هؤالء ُمَجـّرد أدوات فقط. 
َوأََضــاَف املرتِزق الجبوانـي أن من يعمل عىل ذلك هي اإلمارات بدعم سـعودّي 
كامـل، وسـيحرصان عىل نجاحـه، ُمشـرياً إىل أن أبـو ظبي مصممة عـىل الظفر 
ـماً  باملحافظـات الجنوبيـة وخلـق األدوات لذلك، أما السـعوديُّة تحتاُج يََمناً مقسَّ

وضعيفاً.

تمى الدظك غفاُك بافذفال يف طثغظئ سثن املتاّطئ
 : طاابسات

أّكــدت مصـادُر طبيٌة يف عدن املحتّلة، أمس، وفـاَة العديد من املواطنني 
بينهـم أطفال خـالل اليومـني املاضيني يف املدينـة جراء انتشـار األمراض 
واألوبئـة الفتاكـة الناتجة عن طفح املجاري وتراكـم القمامة والقاذورات 

يف األحياء والحارات. 
وبحسـب املصادر الطبية، َفــإنَّ وفاَة عدد من املواطنـني بينهم أطفال 
ما  يأتي؛ بَسـبِب تفـيش مرض حمـى الضنك يف بعـض املديريات ال ِســيـَّ

مديرية كريرت التي ينتمي إليها أغلب الحاالت املتوفية. 
وأرجعـت املصادر تفيش املرض؛ بَسـبِب طفح ميـاه الرصف الصحي يف 
مختلف األحياء السـكنية، وانتشـار البعوض والحرشات، وتراكم القمامة، 
مبينـة أن مرض حمى الضنك أصبح مسـتوطناً يف منطقة كريرت، ويحصد 

الكثري من األطفال
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- بدايـة تحدثتـم كجمعيـٍة لحماية املسـتهلك عن جملة 
إجـراءات ترون رضورَة تنفيذها يف ظل ارتفاع األسـعار 
ا وبقاء الحصار رغم الهدنـة والذي يزيد من تكلفة  عامليّـٍ
وصـول السـلع الغذائيـة إىل مناطقنـا.. َمــا ِهـي هذه 

اإلجراءات؟
كما تعلـُم أن األسـعاَر العامليَة للغـذاء ارتفعت خالل 
العـام ٢٠٢١ وما زالت ُمسـتمّرة يف االرتفـاع وفقاً ملؤرش 
 ٢٠٢٢ فربايـر  يف  الصـادر  والزراعـة  األغذيـة  منظمـة 
ملجموعة من السـلع الغذائية كالقمح والزيوت واأللبان، 
َحيـُث قفزت أسـعاُر القمِح إىل أعىل مسـتوياتها منذ ١٤ 

عاماً. 
وأدى ارتفـاُع أسـعار أجـور الشـحن البحـري عامليٍّا 
غري املسـبوق خـالل النصـف الثانـي من العـام ٢٠٢١؛ 
نتيجـَة زيادة الطلب عىل سالسـل التوريـد وعدم القدرة 
االستيعابية لسفن الحاويات ونقص الحاويات والعمالة 
واالزدحـام يف املوانئ، فضـالً عن قيود كوفيـد-١٩، ُكـّل 
ذلك أَدَّى إىل ارتفاع األسـعار والتأثري عىل سالسـل شحن 

اإلمَدادات للسلع الغذائية والتجارة بشكل عام. 
كما أن تداعياِت الحرب الروسية عىل أوكرانيا ستؤدِّي 
إىل تفاقـم انعدام األمـن الغذائي يف جميع أنحـاء العالم؛ 
باعتبَار الدولتني تُّصدران حوايل ٣٠ ٪ من إجمايل صادرات 
العالـم من القمـح، إضافـة إىل الذرة والشـعري والصويا 
والزيوت واألسـمدة والطاقة، وقد شـهدت أسواق السلع 
والبورصات العاملية للطاقة والسـلع الزراعية ارتفاعات 
بعضهـا تجـاوز الــ ٥٠ ٪، وهـذا انعكس مبـارشة عىل 
سلسـلة اإلمَدادات العاملية، وبالتايل عىل أسعار املستهلك 
يف اليمـن، وسـيؤدي إىل تفاقم املشـكلة بزيادة مسـاحة 

الفقر والجوع. 
ولـم يقتـرص األمر عنـد هذا الحـد بل ربمـا تتصاعد 
األزمـة إذَا اسـتمرت الحرب وتنفيذ املزيـد من العقوبات 
االقتصادية عىل روسـيا، وكذلك فـرض قيود عىل تصدير 
املـواد الغذائية مـن جانب مجموعـة متزايـدة من كبار 
البلدان املنتجة التي تسـعى إىل إبقاء اإلمـَدادات الغذائية 

الحيوية داخل حدودها. 
 

- أرشتـم إىل إجراءات طموحة -هـي متداولة- وإن كان 
بعضها يحتاج لخطط خمسية وعرشية.. فهي تقدم حالً 

وحماية للمواطن املستهلك؟
أوجزنا عدة إجراءات أهمها مطالبة املنظمات العاملية 
بتبنـي تحييـد القطاع االقتصـادي، ومطالبـة الحكومة 
بإلغـاء الرسـوم الجمركية والرضائب وإلغاء أية رسـوم 
أَو تكاليـف تأخذها الدولة عىل السـلع الغذائية والدوائية 
لتخفيف العبء عن املستهلكني إىل حني تستقر األوضاع. 
كذلك إجراء الدراسـات امليدانيـة لتأثري الحرب املبارش 
عىل االقتصاد الوطني َوتبني اسرتاتيجية وطنية تتضمن 
أهـم السياسـات َوالتدابـري االقتصاديـة الحكوميـة يف 
األزمـات االقتصاديـة العامليـة، والحفاظ عىل اسـتقرار 
أسعار الرصف، واتِّخاذ اإلجراءات القانونية ضد املخالفني 
للقانون للحد من ابتزاز املسـتهلك، وتشـديد الرقابة عىل 

مداخـل املدن< للحد مـن أعمال التهريـب، وزيادة حجم 
ومسـاحة التكافـل االجتماعي من قبـل القطاع الخاص 
ودعم املشـاريع الصغرية واملتوسطة إليجاد فرص عمل، 
ومطالبـة املنظمات الدولية العاملة يف اليمن برشاء املواد 
الغذائية واألدوية املتوفرة للمسـتفيدين من املسـاعدات 

اإلنسانية من اإلنتاج املحيل الغذائي والدوائي. 
إىل  العينيـة  املسـاعدات  تحويـل  رضورة  جانـب  إىل 
مسـاعدات نقديـة للحد مـن الفسـاد يف كافـة املراحل؛ 
ولكي يستفيد املعني باملسـاعدة، مع تفعيل الرقابة عىل 
املسـاعدات اإلنسانية والتأّكـد من صالحيتها لالستهالك 
اآلدمـي ومطابقتها للمواصفات القياسـية، والتنسـيق 
مـع املنظمات الدولية العاملة يف املجال اإلنسـاني لتنفيذ 
برامج سبل العيش التي تكفل للمستهلك اليمني االعتماد 
عىل نفسـه بالقـوت اليومي بدالً عن انتظار املسـاعدات 
الشهرية، فعىل سـبيل املثال (الصناعات املنزلية – تربية 
الدواجـن –زراعة الخضـار –اإلنتاج الحيوانـي –اإلنتاج 
الزراعي -الحـرف اليدوية) وغريها، إضافة إىل تشـجيع 
القطاع الخاص عىل االسـتثمار الزراعي للحبوب وتقديم 
كافـة أوجـه الدعم والتسـهيالت للمسـتثمرين كحوافز 
إنتاجيـة لتغطيـة االحتياجـات، وفقـاً لخطـة وبرنامج 
يعتمد عىل نسـب اإلحالل السـنوي.. كما نحتاج لتحفيز 
القطاع الخاص عىل التوسـع بإنشـاء مخازن لألغذية يف 
مراكـز املحافظات، وإلغاء مبدأ االحتكار لوسـائل النقل 
وفتح املنافسـة لتقليل الكلفة والتوّجــه نحو التكتالت 
عنـد الـرشاء من القطـاع الخاص؛ بَهـدِف الحصول عىل 
أقل األسـعار، واتِّخاذ اإلجراءات القانونية ضد املخالفني 
للقانـون للحد من ابتـزاز التاجر مثل إجبـار التجار عىل 

دفع اإلتاوات والرشاوى والرسوم غري املقننة. 
ونحـن بحاجة لتشـديد الرقابـة يف املنافـذ الجمركية 
والسـماح للقطاع الخاص املنتج باسـترياد احتياجاتهم 
من املشـتقات النفطيـة للحد من األزمـات واالختناقات 

املتكّررة. 
كمـا أرشنـا إىل دارسـة إْمَكانيـة تنسـيق إجـراءات 
االسـترياد وتوحيد رشاء املواد الغذائية األََساسية وتنفيذ 
برنامـج توعـوي للتجار حـول أهم املمارسـات لتجاوز 

مشاكل ارتفاع أسعار االسترياد يتضمن:
األََساسـية،  الغذائيـة  للمـواد  املشـرتكة  الصفقـات 
سياسـات رشاء املواد الخام، إجـراءات تخفيض تكاليف 
النقل العاملي لليمن، أهميّة مطابقة املنتجات للمواصفات 
للحد من الكميـات التالفة َواملخالفة للمواصفات، والحد 

من السلع املهربة واملغشوشة. 
 

- وفق املتغريات العاملية.. كيف يمكن التعامل بمرونة مع 
هذا الطارئ يف األسعار العاملية؟

تقـرتح الجمعيُة إصـداَر قرار مـن الحكومة يتضمن 
إنشاَء لجنة استجابة رسيعة للمتغريات َوالعوامل العاملية 
َواملحليـة التي تؤثـر عىل األسـعار النهائية للمسـتهلك، 

للسلع والخدمات
كيف لهـا أن تطبق وتالمس واقع املواطن البسـيط.. 

إذَا كان هنـاك مسـؤولية عىل الحكومة تجاه املسـتهلك 
فسـتعمل عـىل تطبيق هـذه التوصيـات لتخفـف اآلثار 
املدّمـرة عىل املسـتهلكني نتيجة ارتفاع األسـعار وتدني 

مستوى املعيشة. 
 

- تحدثتـم عن رضورة فتح الباب السـترياد الوقود دون 
ا  احتـكار «يف الوضـع الطبيعـي» وأن هذا سـيفيد ِجـدٍّ
وينعكس عىل أسـعار النقل والبضائع.. كيف سـيحدث 

ذلك؟
نعـم، فأزمـات املشـتقات النفطيـة والغـاز املتكّررة 
وارتفاع أسـعارها يف السـوق السـوداء إىل ثالثة أضعاف 
سعرها سـاهمت برفع األسعار الداخلية للسلع الغذائية 
واملنتجـات الزراعية وكّل السـلع والخدمـات، وهنا كان 
للجمعية مطالبة للحكومة بفتح االسـترياد للمشـتقات 
النفطية وتطبيق قانون املنافسـة ومنـع االحتكار دون 
أن يقترص االسـترياد عـىل عدد محدود مـن تجار النفط 
محتكرين لهذه السـلعة، وهذا سـيؤدي إىل التخفيف من 
هـذه األزمات التـي تؤثر تأثرياً مبارشاً عـىل ُكـّل مناحي 

الحياة للمستهلكني. 
 

- هـل هناك تنسـيق بـني الجمعيـة َوالقطـاع التجاري 
والخاص حول تثبيت األسعار يف الظرف الراهن؟

التنسـيُق قائٌم مع كافة القطاعـات وكذلك من خالل 
الحكومـة، وقـد التـزم القطاع الخـاص بتثبيت أسـعار 
فرباير وعدم رفع األسـعار خالل شـهر رمضان َوأَيْـضاً 
مطالبـات الجمعيـة للقطـاع الخـاص بزيادة مسـاحة 
ة ونحن يف  التكافـل االجتماعي وتخفيض األسـعار َخاصَّ

شهر رمضان املبارك. 
 

- كيـف تقيمـون حال األسـواق مع رمضـان.. هل تلبي 
احتياجات الناس؟

املـواد الغذائية متوفـرة، وإن كانت األسـعار مرتفعة 
لكـن األمر لم يقترص عىل ارتفاع األسـعار، فهناك بعٌض 

مـن التجـار ضعفـاء النفـوس يقومـون بعرض سـلع 
منتهية الصالحية أَو قريبة االنتهاء أَو مغشوشة ومقلدة 
مستغلني إقبال الناس عىل رشاء حاجتهم بشهر رمضان. 

 
- القطـاع التجاري أبدى -كما ظهر- تعاوناً بعدم زيادة 
األسـعار يف رمضـان.. هل فعـالً هناك تثبيت يف أسـعار 

السلع؟
بدايـة التطورات العاملية واشـتداد الحصار كان هناك 
ارتفاع يف األسـعار ولكن الحمالت التـي قامت بها وزارة 
الصناعة والتجـارة وكذلك اللقاء الذي تـم مع الحكومة 
والقطـاع الخـاص يـوم ٢٩ مـارس التـزم فيـه القطاع 
الخـاص بعدم الرفـع وهنـاك رشكات قدمـت مبادرات 
بتخفيـض األسـعار واألسـعار كما هي بأسـعار شـهر 

فرباير كما كان متفق عليه مع التجار. 
 

- ولكن الرشكات التي رفعت أسـعار منتجاتها الغذائية، 
تعرض بضائعها يف األسواق؟

مقابـل الرشكات التي رفعت أسـعار منتجاتها، هناك 
رشكات أُخـرى أعلنـت عن التخفيض يف أسـعارها وهذا 
التخفيـض سـيكون لصالـح املسـتهلك، َحيُث سـيقبل 
عىل رشاء املنتجات املنخفضة األسـعار وسـيرتك السلع 

َواملنتجات مرتفعة السعر. 
 

- ماذا عن البدائل التي يمكن تشـجيُعها يف السوق املحيل 
عىل ضوء السعر؟

املنتجاُت املحلية معظم مدخالت إنتاجها مسـتوردة، 
لكـن البدائـل تكمـن يف املنتجـات الزراعيـة والحيوانية 
الوطنية َوأَيْـضاً للمسـتهلك االختيار والبحث عن السلع 

منخفضة األسعار وذات الجودة الجيدة. 
 

- يظل التهافُت عىل الرشاء املفرط سبباً لرفع األسعار؟
بالفعـل، فالـالزُم أن ال يُقِبـَل املسـتهلُك عـىل الرشاء 
بكميـات كبرية؛ ألَنَّ ذلك يؤدِّي إىل زيادة األسـعار، كما أن 
هناك حاجـًة دائمة لتنفيذ برامج توعوية للمسـتهلكني 
لتخفيـف الهـدر الغذائـي ورشاء الحاجـات الرضورية، 
واملمارسـات  البدائـل،  َواختيـار  االسـتهالك  َوترشـيد 

االستهالكية لتعزيز االستهالك املستدام. 
 

- كيف تراقُب جمعية حماية املسـتهلك األسـواق يف ظل 
انتشار السلع املهربة؟

الجمعية تتلقى شكاوى املستهلكني وتوصلها للجهات 
الحكومية ُكـّل حسـب اختصاصها وتتابع الشكوى لدى 
هذه الجهات وكذلك ما يصل لها من معلومات من أنصار 

املستهلك عن حركة السوق. 
 

- هـل ُضبطت سـلع مهربة تخص رمضان يف األسـواق 
املحلية؟

السـلُع املهرَّبة منترشٌة بصورٍة كبريٍة يف األسواِق، ولم 
تضبط ولم نسمْع عن ضبط أية سلعة مهربة. 

رئغج الةمسغئ الغمظغئ لتماغئ المساعطك شدض طظخعر شغ تعار لختغفئ «المسغرة»:

ذالئظا التضعطئ بمظع اقتاضار يف اجارياد املحاصات الظفطغئ وعظاك 
حرضات صثطئ طئادرات باثفغخ افجسار خقل رطدان
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االثنني

العدد

10 رمضان 1443هـ..
11 إبريل 2022م

(1382)
محاضرات السيد 

يَْطان الرَِّجيِْم أُُعْوذُ ِباللِه ِمْن الشَّ
ِبْسِم اللِه الرَّْحَمِن الرَِّحيِْم

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

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

إِبْـَراِهيَْم إنََّك َحِميٌْد َمِجيٌْد.
وارَض اللَُّهـم بِرَضاَك عـن أَْصَحاِبِه األَْخيَاِر 
الِحـني  الصَّ ِعبَـاِدك  َسـاِئِر  وَعـْن  امُلنْتََجبـني، 

َوامُلَجاِهِديَْن. 
أَيَُّها اإلِْخَوُة واألخواُت: 

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

العليم، وتُْب علينا، إنك أنَت التوَّاُب الرحيم. 
مـن فوائِد الصيام يف شـهر رمضان املبارك 
املسـاعدة عىل التقوى، وتحقيق هـذه الثمرة 
العمليـة للصيـام، هـي: الصرب، الصـربُ الذي 
نكتسبه من خالل الصيام يف تحملنا يف التحمل 
والعزم املكتسب تجاه متاعب الظمأ والجوع، 
وتجـاه السـيطرة عـىل شـهوات النفـس من 
جانـٍب آخر، فنحـن نتعوَّد من خـالل الصيام 
عىل التحمل، التحمل النفيس يف السـيطرة عىل 
شـهوات النفس، والتحمل البدنـي يف التحمل 
عـىل عنـاء الجـوع والظمـأ بحسـب األحوال 

املختلفة. 
الصربُ هـو عنواٌن ُمـِهــمٌّ، وهو من لوازم 
النجـاح والفـالح يف ُكـّل األمـور املهمة، وهو 
لـدى البعض عنـواٌن مزعـج، يقـرتن به عىل 
الدوام شـبح املعاناة واملشـقة، عندما يسمع 

كلمة (صرب)، وكأنها ترادف (مر). 
الصـرب ال بـدَّ منـه مـع العمل، وهـو يشٌء 
واقعـيٌّ وقائـٌم يف حياتنـا جميعـاً، الجميـع 
حياتهـم  ظـروف  يف  املعيشـية،  شـؤونهم  يف 
املختلفة، ولربما قد تكون بشـكٍل شبه يومي، 
عـىل نحٍو ُمسـتمرٍّ يواجه النـاس يف العادة ما 
يحتاجـون فيـه إىل الصـرب، إىل التحمل، وهذه 
مسـألة معروفة لدى اإلنسـان، لدى الناس يف 

مختلف ظروف حياتهم. 
املـزارُع وهـو يعمـُل يـدرُك أنـه ال بـدَّ من 
الصـرب، بل يسـتحيل عواقـب الصـرب، عندما 
يصـل -يف نهاية املطـاف- إىل النتائـج الطيِّبة 
لجهوده وصربه، فيحصل بعد جهٍد وبعد صٍرب 
معني يصل إىل أن يجنَي ثماَر ذلك الجهد، فيما 
يحصـل عليه نتيجة جهوده مـن زراعته ومن 

أموال. 
التاجر كذلـك، العامل، اإلنسـاُن يف ظروفه 
املعيشية وهو يسعى لتوفري متطلبات حياته، 
يدرك ذلك، اإلنسـان يصرب ويتفاعـل بقدر ما 
يؤمـن بالقضية التي يصرب؛ ِمـن أجِلها، بقدر 
مـا تمثله من أهميّة بالنسـبة له، سـواًء عىل 
املسـتوى املعييش، أَو عىل مسـتوى أوسع من 
ذلك، املسألة مرتبطة بدرجٍة أََساسية بقدر ما 
يتفاعل اإلنسـان ويؤمن بالقضية التي يصرب؛ 

ِمن أجِلها. 
عىل املسـتوى اإليَمـاني: الصـرب من لوازم 
اإليَمـان، هـو منه بمنزلة الرأس من الجسـد 
كما ورد يف األثر، وهو أَيْـضاً وسـيلٌة مساعدٌة 
عـىل العمـل الصالـح، ولهـذا يأتـي يف القرآن 
الكريـم يف املواصفـات األََساسـية للمؤمنـني 
اِء  َّ َوالـرضَّ اْلبَأَْسـاِء  ِيف  اِبِريـَن  املتقـني: {َوالصَّ
َوِحنَي اْلبَأِْس}[البقرة: من اآلية177]، فالصربُ 
هو صفـٌة أََساسـيٌة لديهم، وهو وسـيلة -يف 
نفس الوقت- لتجاوز ُكـّل تلك الصعوبات، {ِيف 

اِء َوِحنَي اْلبَأِْس}.  َّ اْلبَأَْساِء َوالرضَّ
يقول الله «ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل» أيضاً: {يَا أَيَُّها 
الَِّذيـَن آَمنُوا اْصِربُوا َوَصاِبـُروا َوَراِبُطوا َواتَُّقوا 
اللَّـَه َلَعلَُّكْم تُْفِلُحوَن}[آل عمـران: اآلية200]، 
فيأتـي التوجيه من الله «ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل» إىل 
الذيـن آمنوا، مـن موقع انتمائهـم اإليَمـاني؛ 
االلتزامـات  يف  اإليَمـانيـة،  األعمـال  يف  ه  ألَنـَّ
اإليَمـانية، يف املسـؤوليات اإليَمـانية ال بدَّ من 

الصرب. 
يأتـي أَيْـضاً قوله «ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل»: {يَا 
َالِة  ـْربِ َوالصَّ أَيَُّهـا الَِّذيَن آَمنُوا اْسـتَِعينُوا ِبالصَّ
اِبِريَن}[البقـرة: اآلية153]،  إِنَّ اللَّـَه َمـَع الصَّ
فالصـرب وسـيلة أَيْـضـاً تسـاعدنا عـىل أداء 
وسـيلة  بمسـؤولياتنا،  والنهـوض  أعمالنـا، 
مسـاعدة، والصـرب يف األََسـاس هـو قضيـة 
نفسـية، قوة إراَدة، وعزم، ومعنوية، وتحمل، 
هـذا كله مبنيٌّ عىل مـدى إيَمـانك -كما قلنا- 

بالقضية التي تصرب؛ ِمن أجِلها. 
مثالً: يف األمور املعيشـية النـاس يعتربون 
األمـور الرضوريـة التي ال بدَّ منهـا لحياتهم، 
ملعيشتهم، يرون فيها دافعاً كافياً ألن يصربوا، 
وألن يتحملوا، ويسـتحلون النتائج التي تنتج 
عـن ذلك فيما يتحّقق لهـم، وبقدر ما يتحّقق 
لهـم، كلمـا كان رضاهـم عـن جهدهـم، عن 
صربهـم، أكثـر وأكثـر، وهكذا عىل مسـتوى 
شـؤون الحيـاة كافـة، طموحـات البـرش يف 
حياتهـم، متطلباتهم وآمالهم يف حياتهم، وما 
يصلـون إليـه، ومـا يتحّقق لهم يف شـؤونهم 
السياسية واالقتصادية... ومختلف شؤونهم. 
والنهـوُض  العمـل،  ميـدان  يف  فالصـربُ 
باملسـؤولية، والتـزاُم طاعـة الله «ُسـبَْحانَُه 
َوتََعـاَىل»، والسـيطرُة عىل هـوى النفس، ال بدَّ 
منـه يف انتمائنـا اإليَمـاني، وهو أمـٌر بديهي، 
وأمـٌر طبيعـي، طاملا اإلنسـان يصـرب يف ُكـّل 
األمور، ليس معنـاه: أنَّ هناك اتّجاه يف الحياة 
ال تحتـاج فيه إىل الصرب عـىل يشء، وال تواجه 
فيه املتاعب النفسية أَو البدنية يف يشء، الصرب 
ال بـدَّ منه، ولذلك يف االتّجـاه اإليَمـاني ال تزال 
العوامـل املسـاعدة أكثـر من غـريه، أكثر من 
غريه، الحوافز املعنوية أكثر من غريه، النتائج 
املرجـوة أكثـر من غـريه؛ فبالتـايل يفرتض يف 
االتّجـاه اإليَمـانـي أن يكون اإلنسـان مقّرراً 
للصـرب، موطنـاً نفسـه عـىل الصـرب، متجهاً 
للصـرب، وأن يتخذ قراراً حاسـماً بذلك، عندما 
يتجـه اإلنسـان االتّجـاه اإليَمـاني يف مسـرية 
حياتـه، ليوطن نفسـه عـىل الصـرب، وليتخذ 
قراره الحاسـم بذلك، هذه مسـألة أََساسـية، 
اللـه «ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل» يقـول: {َوإِْن تَْصِربُوا 
َوتَتَُّقـوا َفِإنَّ ذَِلَك ِمْن َعـْزِم اْألُُموِر}[آل عمران: 
مـن اآليـة186]، يف وصية لُقمـان البنه أيضاً: 
{َواْصـِربْ َعـَىل َمـا أََصابَـَك إِنَّ ذَِلـَك ِمـْن َعْزِم 
مـن  فهـي  اآليـة17]،  مـن  اْألُُموِر}[لقمـان: 
األمـور املعزومة، املحسـومة، التي ال بدَّ منها، 
األََساسـية املهمـة، والبديهيـة والطبيعيـة يف 

نفس الوقت، ليست كارثة. 
ويف مجال الصرب فتح اللُه لنا املجاَل للعودة 
إليـه، لاللتَجاء إليه، لالسـتعانة بـه، {َواْصِربْ 
َوَما َصـْربَُك إِالَّ ِباللَِّه}[النحـل: من اآلية127]، 
تسـتطيع أن تعود إىل الله «ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل»، 
وأن تسـتمد منـه أن يفـرغ عليـك املزيـد من 
الصـرب، {َربَّنَـا أَْفـِرْغ َعَليْنَـا َصـْربًا}، تتفاوت 
املتاعب والظروف التي نصرب فيها، فنحتاج يف 
بعـٍض منها أَيْـضاً إىل املزيد واملزيد من الصرب، 
وقـد تضيـق نفس البعـض يف ذلـك، الله فتح 
املجال عىل الدوام لالسـتعانة بـه، {َوَما َصْربَُك 
تحتـاج،  اآليـة127]،  مـن  ِباللَِّه}[النحـل:  إِالَّ 
أنـت تحتاج إىل الله «ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل» يف ذلك، 
ويف األدعيـة املهمـة يف القـرآن الكريـم: {َربَّنَا 
نَا َعَىل  ْت أَْقَداَمنَا َوانُْرصْ أَْفـِرْغ َعَليْنَا َصْربًا َوثَبـِّ
اْلَقـْوِم اْلَكاِفِريَن}[البقـرة: مـن اآلية250]، يف 
ميدان الجهاد، يف ميـدان الثبات عىل اإليَمـان، 
نَا ُمْسـِلِمنَي}[األعراف: من  عىل الحـق، {َوتََوفَّ

اآلية126]. 
الصربُ يف الواقع اإليَمـاني له عالقٌة بالتوكل 
عـىل الله «ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل»، والثقة به «جلَّ 
شـأنُه»، اإلنسان عندما يطمنئ ويثق بالنتائج 
املرجـوة التي وعد الله بهـا الصابرين، ينطلق 
ه مطمـنئ؛ ألَنَّه عىل  ه واثـق؛ ألَنـَّ فيصـرب؛ ألَنـَّ
يقنٍي من أنه سـيصل إىل تلـك النتائج املرجوة 
العظيمـة، فصـدق التـوكل ينتج عنـه أَيْـضاً 
الصرب، والتحمل؛ ألَنَّك واثـٌق من النتيجة التي 

وعدك الله بالوصول إليها. 
نجُد يف مسـرية حياتنا، يف ظـروف حياتنا، 
الفارَق الكبريَ مثالً بـني العامل الذي هو واثٌق 
بأن ذلـك الـذي يعمل معـه سيسـدده أجرته 
بشـكٍل كامـل، وبـدون أي مماطلـة، وربمـا 
يزيـده مكافآت إضافية عىل ذلك، وبني العامل 
الـذي ليس واثقاً بأنه سـيحصل عـىل أجرته، 
وقد يتوقـع أن يماطله ذلك الـذي يعمل معه، 
أَو قـد يتنكر له وينكره، ويجحـده حقه، فإذا 
أَدَّى العمـل، فيؤديه وهو يف حالـة من الرتّدد، 

واالضطـراب، وغري االطمئنـان، وبدون جد يف 
العمل، عىل نحٍو مختلف. 

ففي االتّجاه اإليَمـانـي املؤمنون يتوكلون 
عـىل الله، ويثقـون، يثقون بالنتائـج املرجوة 
التي وعـد الله بها الصابرين، ولذلك يقول الله 
عنهم: {الَِّذيـَن َصَربُوا وََعَىل َربِِّهـْم يَتََوكَّلُوَن}، 
هـم يدركون قيمـة صربهم، نتائـج صربهم، 
ثمرة صربهم، ليسـوا يائسـني، أَو مرتّددين يف 
جدوائيـة صربهم، {َوالَِّذيَن َصَربُوا ابِْتَغاَء َوْجِه 

َربِِّهْم}[الرعد: من اآلية22]. 
عندمـا نأتي إىل الغايات املرجوَّة من الصرب، 
والنتائـج املهمـة، التـي تحـدث عنهـا الله يف 
القرآن الكريم، ووعد بهـا الصابرين يف القرآن 
الكريم من عبـاده املؤمنني، نجد الكثري الكثري 

ا عىل الصرب: مما يحفزنا ِجـدٍّ
يف بدايـة القائمـة: معيـة اللـه «ُسـبَْحانَُه 
َوتََعـاَىل»، اللـه «جـلَّ شـأنه» يقـول لعبـاده 
اِبِريَن} املؤمنـني: {َواْصـِربُوا إِنَّ اللََّه َمـَع الصَّ

[األنفـال: من اآلية46]، وهذا جامٌع لكل خري، 
جامـٌع لكل فـالح، جامٌع لكل نجاح، أََسـاس 
ا لـكل الغايات املرجـوة، {إِنَّ اللََّه  ُمـِهــمٌّ ِجـدٍّ
اِبِريَن}، معهم، هو يعلـم بأحوالهم،  َمـَع الصَّ
بمعاناتهـم، بظروفهم، وهو املعني لهم، املؤيد 
لهم، املثبت لهم، املوفق لهم، الذي سـيتوالهم 
برعايتـه الواسـعة، سـيحّقق لهـم يف األخـري 
النتائج العظيمة، والغايات املرجوة، {َواْصِربُوا 
اِبِريَن}، واإلنسـان لو لم يعتد  إِنَّ اللَّـَه َمَع الصَّ
بمعية الله، لم يحسـب معية الله، فلم يصرب، 
فرتاجـع عن التزامه اإليَمـاني، أَو عن عمله يف 
سبيل الله «ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل»، فهي حالة سيئة 
ا، حالة بعيـدٌة ُكـّل البعد عن التقوى، وال  ِجـدٍّ
تنسـجم أصالً مـع اإليَمــان، فكيف يفرتض 
أن يكون اإلنسـان يف مدى صربه، وهو يشـعر 
أن اللـه معـه، أنه ليـس بمفـرده يف مواجهة 
املتاعب، والصعوبـات، والتحديات، واملخاطر، 
أن الله معه، هو سنده، هو مالذه، هو ملجؤه، 
هو نصريه، هو معينه؟ للمسألة أهميّة كبرية 

ا عىل املسـتوى املعنوي، والصرب هو حالة  ِجـدٍّ
معنوية يف املقدِّمة. 

ممـا وعد الله به الصابرين: محبته، وتكّرر 
يف القـرآن الكريـم قولـه «ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل»: 
مـن  عمـران:  اِبِريـَن}[آل  الصَّ يُِحـبُّ  {َواللَّـُه 
اآلية146]، وهذا مكسٌب كبري، مكسٌب عظيم، 
أن تحظـى أنـت أيها اإلنسـان العبـد الصغري 
الحقري الفقري بمحبة الله «ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل»، 
السـماوات  ملـك  واألرض،  السـماوات  ربِّ 
املدبـر  بكلـه،  الكـون  لهـذا  امللـك  واألرض، 
لشـؤون السـماوات واألرض، الله «ُسـبَْحانَُه 
َوتََعـاَىل» ربنـا العظيم، إلهنـا العظيم، تحظى 
أنـت بمحبته، وأن تكون يف عـداد أوليائه، بما 
يرتتب عىل ذلك من الرشف الكبري، وبما يرتتب 
عىل ذلـك من الرعاية الواسـعة، والتدبري الذي 
هو وفـق محبة الله «ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل»، من 
منطلـق محبته لك، كم يرتتـب عىل املحبة من 
الله «ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل» من النتائج العظيمة، يف 

رعايته الواسعة، ومن الرشف الكبري. 
أيضـاً مما وعد الله به: األجر العظيم، الذي 
يدخـل تحته الـيشء الكثري يف الدنيـا واآلخرة، 
الله «ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل» يقول يف القرآن الكريم: 
{َوَلنَْجِزيَـنَّ الَِّذيَن َصـَربُوا أَْجَرُهْم ِبأَْحَسـِن َما 
َكانُـوا يَْعَملُوَن}[النحـل: من اآليـة96]، فالله 
«ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل» ال يضيع معاناتك، ال يضيع 
جهـدك الذي صربت عليـه، وصربت فيه؛ إنما 
هو كله محسوب، ال يخفى عىل الله «ُسبَْحانَُه 
َوتََعـاَىل» منـه يشء، فتذكـر هـذا، تذكـر إذَا 
شـعرت بيشٍء من امللل، أَو بيشٍء من الضيق، 
أَو بـيشٍء من التعب، أَو بيشٍء مـن الرتّدد، أن 
جهـدك لن يضيـع، أن عنـاءك يف طاعـة الله 
«ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل»، يف سبيله ال تضيع، بل الله 
«ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل» سيوفيك أجرك، وستحظى 
منـه باألجر العظيـم، واملكافـأة الكبرية، هو 
يعلـم بكل أحوالـك، هو القائل «جلَّ شـأنه»: 
اِبُروَن أَْجَرُهْم ِبَغرْيِ ِحَسـاٍب} {إِنََّما يُـَوىفَّ الصَّ

[الزمـر: من اآلية10]، فاألجُر عىل الصرب أجٌر 
ا، ويفوق ُكـلَّ تخيُّل، {إِنََّما  عظيٌم وواسٌع ِجـدٍّ
اِبُروَن أَْجَرُهْم ِبَغرْيِ ِحَسـاٍب}، مثلما  يَُوىفَّ الصَّ
يقولون: [رصيد مفتوح] للصابرين، هذا أجر 

ا، يفوق ُكـّل تخيٍل.  عظيم ِجـدٍّ
يف  العمـيل  املسـتوى  عـىل  أَيْـضـاً  تأتـي 
النتائج العاجلـة املرجوَّة يف الدنيـا يف النجاح 
يف األعمال مرتبطـًة بالصرب، يف ميدان الجهاد 
يف سـبيل الله، والتصـدي لـألرشار والطغاة، 
يف إطـار تَحـّرك املؤمنني يف أداء مسـؤولياتهم 
ـة حرًة، عزيزًة، مسـتقلًة، متحّررًة  ليكونوا أُمَّ
من سـيطرة أعداء الله، متحّررًة من سـيطرة 
يف  املفسـدين  الجائريـن  الظاملـني  الطغـاة 
األرض، ال بـدَّ مـن الصـرب؛ لكـي تنتـرص، أي 
ـة تتَحّرك عىل هذا األََسـاس، تريد أن تكون  أُمَّ
حـرًة عىل أََسـاس مـن هدي اللـه «ُسـبَْحانَُه 
َوتََعـاَىل» وانتمائها اإليَمـاني، فيأتي الوعد من 
اللـه «ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل» مقرتنـاً بالصرب، {إِْن 
{ وَن َصاِبـُروَن يَْغِلبُوا ِمائَتنَْيِ يَُكـْن ِمنُْكْم ِعْرشُ
[األنفـال: من اآلية65]، تأتـي الغلبُة يف امليدان 

مرتبطًة بمدى الصرب، بمدى الصرب. 
األعـداء  مؤامـرات  لـكل  التصـدي  يف 
ومكائدهـم، وكل أشـكال عدوانهـم، ال بدَّ من 
الصرب، وتقوى الله «ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل» يف فعل 
ما ينبغـي، {َوإِْن تَْصـِربُوا َوتَتَُّقوا}[آل عمران: 
مـن اآلية120]، صرب مع العمـل، مع التقوى، 
مع فعل ما ينبغي، ما يلزم يف إطار املسؤولية، 
ُكـْم َكيُْدُهـْم َشـيْئًا}[آل عمـران: من  {َال يَُرضُّ
اآليـة120]، تسـقط -يف نهاية املطـاف- ُكـلُّ 
مؤامراتهـم ومكائدهم، وتتـالىش، وال تحّقق 

النتائج التي أرادها األعداء من ورائها. 
يقوُل الله «ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل» أيضاً: {َكْم ِمْن 
ِفئَـٍة َقِليَلٍة َغَلبَْت ِفئًَة َكِثريًَة ِبِإذِْن اللَِّه َواللَُّه َمَع 
فارتبط  اآليـة249]،  من  اِبِريَن}[البقـرة:  الصَّ

ذلك واقرتن بمدى الصرب. 
يف الحصول عىل امَلـَدِد اإللهي -كذلك- ال بدَّ 
من الصرب، {بَـَىل إِْن تَْصِربُوا َوتَتَُّقـوا َويَأْتُوُكْم 
ِمْن َفْوِرِهـْم َهذَا يُْمِدْدُكْم َربُُّكْم ِبَخْمَسـِة آَالٍف 
ِمَن اْلَمَالِئَكِة ُمَسوِِّمنَي}[آل عمران: اآلية125]، 
كان هذا الوعد اإللهي للمؤمنني مع رسول الله 
«صلوات الله عليه وعـىل آله» مرتبطاً بالصرب 

نفسه. 
يف الغاية العامـة التي تعربِّ عن ُكـّل نجاح، 
عن الظفـر بالخري، عـن الوصـول إىل النتائج 
العظيمـة واملهمـة، مـىض قولـه «ُسـبَْحانَُه 
َوتََعـاَىل»: {يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْصِربُوا َوَصاِبُروا 

 الخئر شغ العاصع اإلغماظغ له سقصٌئ بالاعضض 
سطى اهللا والبصئ به جضًّ حأظه 

 سظثطا غاةه اإلظســان اقّتةاه اإلغماظغ شغ طســغرة تغاته 
لغعذظ ظفسه سطى الخئر ولغاثث صراره التاجط بثلك 

 الخئر طظ لعازم الظةاح والفقح شغ ُضـّض افطعر 
المعمئ 

السغث سئثالمطك التعبغ شغ المتاضرة الرطداظغئ الااجسئ:

تالئ اقجامرارغئ وشص عثى اهللا وتعجغعاته ق بثَّ شغعا 
طظ الخرب شق غتخض الاسرع وق الرتاجع الثي ق غظئشغ 
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َوَراِبُطـوا َواتَُّقوا اللََّه َلَعلَُّكـْم تُْفِلُحوَن}، فقوله 
«جـلَّ شـأنه»: {َلَعلَُّكـْم تُْفِلُحـوَن}، يعربِّ عن 
الوصـول إىل النتائج العظيمة، عن العبور لتلك 
الظـروف الصعبـة والحساسـة، والوصول إىل 
نتائجهـا املرجوة التي وعد اللـه بها، الوصول 
إىل النرص يف ميدان الجهاد، الوصول إىل النتائج 
العظيمة عىل املسـتوى املعنوي، عىل مستوى 
مـا يتحّقـق يف الواقـع، النتائـج املهمـة، ثـم 
النتائـج الكربى والعظيمة يف اآلخـرة، {َلَعلَُّكْم 

تُْفِلُحوَن}. 
كذلك فيمـا يتعلق أَيْـضـاً بالفوز برضوان 
اللـه وجنتـه، والسـالمة مـن عذابـه، وهـي 
الغايـات الكربى لإلنسـان املؤمـن، ال بدَّ فيها 
مـن الصرب، ويتجىل يف يـوم القيامة ويف الجنة 
أَيْـضاً القيمـة العظيمة للصرب، تتجىل القيمة 
العظيمـة للصرب، وحسـن نتائجـه العجيبة، 

والعظيمة، واملهمة، والكبرية. 
الله «ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل» يقول مخاطباً ألهل 
النار، وهـو يبني لهم كيف فـاز أولياؤه، كيف 
فـاز املؤمنـون الصادقـون الذيـن اسـتجابوا 
لـه، بالرغـم مما واجهـوه يف هـذه الحياة (يف 
الحيـاة الدنيا) من محاربة، من سـخرية، من 
اسـتهزاء، مـن عـداء، من مشـاق وصعوبات 
معينـة، وتحديات معينـة، فيقـول الله «جلَّ 
شـأنه»: {إِنِّي َجَزيْتُُهُم اْليَْوَم ِبَمـا َصَربُوا أَنَُّهْم 
ُهـُم اْلَفاِئُزوَن}[املؤمنون: اآليـة111]، نتيجة 
ي َجَزيْتُُهـُم اْليَـْوَم ِبَمـا  ا، {إِنـِّ عظيمـة ِجــدٍّ
َصَربُوا}، بصربهم، صربوا عىل السـخرية، عىل 
االسـتهزاء، عىل الدعايات، عـىل املحاربة بكل 
أشكالها، عىل مواجهة الصعوبات والتحديات 
بكل أنواعها، لكن يف األخري فازوا، تحّققت لهم 
أعظم نتيجـة، تحّقق لهم الفوز العظيم، الذي 

ال يماثله يشٌء أبداً، {أَنَُّهْم ُهُم اْلَفاِئُزوَن}. 
يف  للمؤمنـني  املالئكـة  تهنئـة  يف  وحتـى 
قصورهم يف الجنة، يف مساكنهم يف الجنة، بعد 
ا،  وصولهم إليهـا، وهي لحظات عجيبـة ِجـدٍّ
ا، يعيشـون فيها الفرحة  أوقات عجيبـة ِجـدٍّ
ا، بعد أن  الكـربى، والسـعادة العظيمـة ِجــدٍّ
وصلـوا إىل قصورهـم يف الجنـة، ومسـاكنهم 
الطيِّبة يف الجنة، فيقـوم املالئكة بالزيارة لهم 
إىل مسـاكنهم يف الجنة، يهنئونهم، ويباركون 
لهم بمـا وصلوا إليـه، بهذا املسـتقر العظيم، 
{َواْلَمَالِئَكـُة يَْدُخلُـوَن َعَليِْهـْم ِمْن ُكــّل بَاٍب}

[الرعد: من اآلية23]، أفواج كبرية من املالئكة 
تزورهـم إىل ُكـّل منازلهم، {َسـَالٌم َعَليُْكْم ِبَما 
اِر}[الرعد: اآلية24]،  َصَربْتُْم َفِنْعـَم ُعْقبَـى الدَّ
ـالم عليهم، يف التهنئة  فهم يقولون لهم يف السَّ
لهـم: أنَّ هـذا هو نتيجـة صربكـم، فالحظوا 
كيف كانت نتيجًة عظيمة، {َسـَالٌم َعَليُْكْم ِبَما 
اِر}، وصلتم إىل جنة  َصَربْتُـْم َفِنْعـَم ُعْقبَى الـدَّ

الله، إىل السعادة األبدية، إىل الحياة الهنيئة. 
فاإلنسـان يرى حينها أنَّ ُكــّل عناٍء يمكن 
أن يكـون قـد مرَّ به عىل املسـتوى النفيس، أَو 
عىل املسـتوى الجسـدي، هو ال يشء يف مقابل 
تلك النتيجة العظيمة التي تحّققت، واملكسـب 

الكبري العظيم الذي ظفر به، وفاز به. 
يقول اللـه «ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل»: {َوَجَزاُهْم 
ِبَما َصَربُوا َجنًَّة َوَحِريًرا}[اإلنسـان: اآلية12]، 
وتأتـي التفاصيـل يف سـورة اإلنسـان التـي 

تتحدث عن ذلك. 
فنجد ُكـّل هـذه النتائـج العظيمة الكربى 
مغريـًة عىل الصرب، مغريًة عـىل الصرب، ونرى 
الصرب مسـألًة طبيعية يف ظروف هذه الحياة، 
ضمـن املمارسـات االعتياديـة التـي يتمـرن 
عليهـا اإلنسـان، بل إنـه حتى قـد يعتاد عىل 
الكثـري من األمور، يحتاج إىل الصرب يف بدايتها، 
ثـم فيما بعد ذلـك يعتاد عليها، يكتسـب قوة 
العـزم، قوة اإلراَدة، قوة التجلـد، قوة التحمل، 
وهذه مسـألة واضحـة يف ظـروف الناس ويف 
حياتهم، نجد األكثر عطاًء األكثر عمالً، األكثر 
جهداً، وامُلسـتمّرين عىل ذلـك، قد تروَّضوا عىل 
القيام باألعمال الكثـرية، واألعمال املهمة، إىل 
درجة أنهـم لو تعطَّلـوا عن ذلك سيشـعرون 
مـن الفراغ، مـن القعود، من الجمـود، بامللل، 
بالسآمة، بالضجر الشديد، أصبحوا يَْستَْحلُون 
العمـَل والجهد، وأصبحوا يف مسـتوى قدرتهم 
عـىل العمـل، جهدهـم، تحملهم، متمرسـني، 
مرتوِّضـني، معتاديـن عـىل األعمـال التي قد 
تصعب عىل الكثري من النـاس اآلخرين، الذين 
لـم يتعـودوا، لـم يتمرَّنـوا، لم يرتوَّضـوا عىل 

القيام باألعمال. 
عندمـا نأتـي إىل الصـرب كحالـة قائمـة يف 
حيـاة البرش فيما يتعلـق بالجوانب اإليَمـانية 
والعظيمة واملهمـة، نجد النمـوذج العظيم يف 
سـرية األنبياء «عليهم الصالة والسالم»، بدءاً 
من رسـول الله «صلوات الله عليه وعىل آله»، 
الـذي تكّرر األمر له بالصـرب يف القرآن الكريم، 
فصرب، واستجاب لله «ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل»، صرب 
عىل أرقى مسـتوى، عىل مستوى راٍق وعظيم، 
وتحمـل الـيشء الكثري؛ فوصل إىل مسـتويات 

عظيمة، وحّقق النتائج الكبرية. 
يقوُل اللـُه له يف القـرآن الكريـم: {َفاْصِربْ 
ِلُحْكِم َربَِّك َوَال تَُكـْن َكَصاِحِب اْلُحوِت}[القلم: 
من اآليـة48]، وهو يتَحـّرك يف الدعوة إىل الله، 
ويف تبليـغ الرسـالة، ويف إقامة ديـن الله، ويف 
هداية عباد الله، فيواجه بدءاً من مجتمع مكة 
-املجتمـع األول الـذي تَحّرك فيـه- التكذيب، 
والدعايـات  واملعارضـة،  والصـد،  والتهديـد، 
الكاذبة، والتشـويه، والسـب... وكل أشـكال 

املحاربـة الدعائيـة واإلعالمية، والتشـكيك يف 
ُكـّل ما يأتي به، ويف صحة رسـالته... إىل غري 
ا، وإسـاَءات بالغة،  ذلك، محاربة رشسـة ِجـدٍّ
متنوعـة،  وإسـاَءات  يوميـة،  واسـتفزازات 
ومضايقات كبـرية، فالله «ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل» 
يقـول لـه: {َفاْصـِربْ}، اصرب واسـتمر، واصل 
مشـوارك، واصل عملك، فصـرب «صلوات الله 
عليـه وعىل آله»، {َفاْصِربْ ِلُحْكـِم َربَِّك َوَال تَُكْن 

َكَصاِحِب اْلُحوِت}، الذي استعجل. 
نبـي اللـه يونـس «عليـه السـالم» الـذي 
اسـتعجل وغادر قومه قبـل أن يكمل دوره يف 
تبليـغ الرسـالة إليهم، ضـاق مـن تكذيبهم، 
ووصـل إىل اليـأس مـن اسـتجابتهم، تصـور 
أنـه قد أكمل مـا عليه، وأدَّى مـا عليه فذهب، 
فكانـت قصتـه املعروفـة يف القـرآن الكريـم، 
عندما ركب يف السـفينة يف البحر، ثم حصل أن 
ألقـي يف البحـر، وابتلعه الحوت، ثـم فرَّج الله 
عنـه، وعـاد ألداء مهمتـه، لكنه حصـل له ما 
حصل نتيجًة ألَنَّه لم يصرب باملستوى املطلوب 
يف االسـتمرارية حتى يأذن الله له، فاستعجل 

قبل ذلك. 
فاللُه يقـوُل للنبي «صلوات الله عليه وعىل 
آلـه»: {َفاْصِربْ}، يقـول له: {َواتَِّبـْع َما يُوَحى 
ى يَْحُكَم اللَّـُه} [يونس: من  إَِليْـَك َواْصـِربْ َحتـَّ
اآلية109]، استمر، وواصل مسؤوليتك، والتزم 
بهـذا: {َواتَِّبْع َما يُوَحـى إَِليَْك}، اتبعه، حتى لو 
واجهـت عـىل ذلـك االنتقـادات، واإلسـاَءات، 
والحرب الدعائية، والحرب العسـكرية... وكل 
أشـكال املحاربـة، ال يثنك ذلـك، ال يصدك ذلك 
عن إتِّبـاع ما أوحى الله إليـك، اصرب عىل ذلك، 
عىل ُكـّل ما تواجهه نتيجًة لذلك، {َحتَّى يَْحُكَم 
اللَُّه}، اصرب وسـتأتي النتيجة، سيأتي الفرج، 
الله سـيحكم، مهما كان هناك من صعوبات، 
ومشـاق،  ومعانـاة،  ومخاطـر،  وتحديـات، 
ومحاربـة، ومؤامرات كثـرية، ومكر كبري من 

األعداء، لكن ستصل إىل النتيجة. 
يقول الله لـه: {َفاْصِربْ إِنَّ وَْعَد اللَِّه َحقٌّ َوَال 
نََّك الَِّذيَن َال يُوِقنُوَن}[الروم: اآلية60]،  يَْستَِخفَّ
فاصـرب واسـتمر؛ ألَنَّ اللـه قد وعـدك، وعدك 
بالنرص، وعدك بتحقيـق النتائج الكبرية، {َوَال 
نََّك الَِّذيـَن َال يُوِقنُـوَن}؛ ألَنَّ الذيـن ال  يَْسـتَِخفَّ
يوقنون ييأسـون، فرييدون التوقف يف وسـط 
الطريق، يف وسـط املسـافة، قبـل الوصول إىل 
النتيجـة، يتململـون، يضجـرون، يسـأمون، 
ييأسـون، يفرتون، يـرتّددون، فتطلـع لديهم 
املقرتحـات الخاطئـة، التي هـي يف مضمونها 
عبـارة عن الرتاجع، عبارة عـن اليأس، عبارة 
عن االستسالم، عبارة عن التوقف عن مواصلة 
الطريق املهم، العظيم، املقدَّس... وهكذا الذين 
ال يوقنون؛ ألَنَّهـم ال يملكون اليقني؛ لم تتوفر 
لديهـم اإلراَدة الالزمـة لالسـتمرار، للتحمـل، 

وللصرب بالتايل. 
فيسـتعجلونك،  نََّك}،  يَْسـتَِخفَّ {َوَال 
ـا للتوقـف، أَو يسـتعجلونك  يسـتعجلونك إمَّ

أَيْـضاً التِّخاذ خطوات لـم يحن وقتها بعد، أَو 
أعمال لم يحن وقتها بعد، حالة االسـتمرارية 
وفق هدي الله «ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل»، وفق املسرية 
الحكيمـة يف التوجيهـات والهدايـة اإللهية، ال 
بدَّ فيهـا من الصرب، فال يحصـل الترسع الذي 

ال ينبغي، وال يحصل الرتاجع الذي ال ينبغي. 
يقول الله لرسوله «صلوات الله عليه وعىل 
آله»: {َفاْصِربْ َكَما َصَربَ أُولُو اْلَعْزِم ِمَن الرُُّسِل}

[األحقـاف: من اآلية35]، حتى الرسـل كان ال 
بدَّ لهـم من الصـرب، ال يمكن أن يكـون هناك 
عمل عظيم، بنتائج عظيمة، ينال اإلنسان من 
خالله الـرشف الكبري، والفضل الكبري، واألجر 
العظيـم، وتتحّقق له النتائـج الكبرية يف واقع 
الحياة، يف مسـرية الحياة، وتتحّقق من خالله 
املتغريات التي يصنعها الله «ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل»، 
والتحـوالت يف الواقع إىل َحـــّد كبري، من دون 
صرب، فاألنبياء والرسـل هـم الُقدوة يف الصرب، 
صربوا، لم تكن املسـألة: بما أنهم رسل، وبما 
أنهم أنبياء، أن تتحّقـق لهم ُكـّل النتائج دون 
حاجـٍة إىل الصرب، دون حصـول ما يحتاجون 
فيـه إىل الصـرب، من: صعوبـات، أَو عنـاء، أَو 
مشاق معينة، فيحظون بالدالل؛ ألَنَّهم أنبياء، 
وتميش لهـم األمور بـدون أي مشـقة، بدون 
أي عنـاء؛ ألَنَّهم رسـل، وألنهم أنبيـاء، كان ال 
بـدَّ لهـم من الصرب عـىل ُكـّل مـا واجهوه من 
املعاناة يف إطار مسـؤولياتهم، وصربهم كبري؛ 
ألَنَّ مسـؤولياتهم ومهامهـم عظيمة وكبرية، 
والظروف التي واجهوها يف واقع الحياة ليست 
ا، وتحدياٍت  ظروفاً عاديًة، ظروفاً كبـرية ِجـدٍّ

كبرية. 
املسـتوى  عـىل  الكريـم  القـرآن  يف  يأتـي 
التفصييل اإلشـارة إىل صرب األنبياء، والحديث 
عن صـرب بعضهـم، وتقديم نمـاذج لنا نحن، 
نحن كمسلمني، كمؤمنني؛ لكي نستفيد منها 
يف الصرب، يقـول اللـه «ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل» عن 
مجموعة مـن أنبيائه: {َوإسـماعيل َوإِْدِريَس 
اِبِريَن}[األنبيـاء:  الصَّ ِمـَن  ُكــّل  اْلِكْفـِل  َوذَا 
اآليـة85]، هؤالء من أنبيـاء الله الذين صربوا، 
حتـى أصبـح الصـرب صفـًة مـن صفاتهـم 
اِبِريَن}، أصبحوا {ُكلٌّ  امُلسـتمّرة والثابتة، {الصَّ

اِبِريَن}.  ِمَن الصَّ
إسـماعيل «عليـه السـالم» الـذي بلـغ به 
الصرب إىل درجٍة عاليٍة من االستعداد للتضحية 
والصرب عليها، عندمـا أتى االختبار له ولوالده 
إبراهيم «عليهما السـالم» يف قصة الذبح، قال 
كلمتـه العظيمة لوالده: {َقاَل يَـا أَبَِت اْفَعْل َما 
اِبِريَن} تُْؤَمُر َسـتَِجُدِني إِْن َشـاَء اللَُّه ِمـَن الصَّ

[الصافـات: من اآليـة102]، يعنـي: يف الصرب 
عـىل الذبح، يقـول لوالده: إذَا صـدر األمُر من 
الله «ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل» بذبحي أنا، فسـأصرب 
إن شـاء اللـه، {َسـتَِجُدِني إِْن َشـاَء اللَّـُه ِمَن 

اِبِريَن}.  الصَّ
وهكـذا يتحدث القرآن عن نبي الله يعقوب 
«عليه السـالم» يف محنته مـن أبنائه، يف قصة 

ابنه نبي الله يوسـف «عليه السالم»، وتكّررت 
محنته مع أبنائه، فكان يقول لهم يف ُكـّل مرٍة 
منهـا: {َفَصْربٌ َجِميٌل}[يوسـف: من اآلية18]، 
وصرب صـرباً جميالً، صـرباً بوقـار، ليس فيه 
كثـرة التشـكي، وكثـرة الـرصاخ والصيـاح، 

{َفَصْربٌ َجِميٌل}. 
كذلـك يف قصـة نبـي اللـه يوسـف «عليه 
السـالم» عندما قال إلخوتـه يف نهاية املطاف: 
ِق َويَْصِربْ َفِإنَّ  ُه َمْن يَتـَّ {َقـْد َمنَّ اللَّـُه َعَليْنَا إِنـَّ
اللَّـَه َال يُِضيُع أَْجـَر اْلُمْحِسِننَي}[يوسـف: من 

اآلية90]. 
يف محنـة أيـوب «عليـه السـالم»، يعنـي: 
نجـد الصرب تجاه األنـواع املختلفة، من املحن، 
مـن املتاعـب، مـن الصعوبـات، من املشـاق، 
ا يف ُكـّل  مـن اآلالم، نجد الصرب هو املهـم ِجـدٍّ
األحـوال املختلفة والظـروف املتنوعـة، أيوب 
«عليه السـالم» يف محنته الصحية والنفسية، 
ا، صرب، وحظي بشهادٍة  التي كانت صعبًة ِجـدٍّ
عجيبـة قالها اللـه عنـه «ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل»، 
ا َوَجْدنَاُه  يقـول الله «ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل»: {إِنـَّ
َصاِبًرا}[ص: من اآلية44]، هذا ثناٌء عظيم من 
الله «ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل»، أيوب «عليه السـالم» 
دخـل يف اختبار تميـز فيه وتبـني فيه صربه، 
وخـرج بنجاح من هذا االختبار، وكان اختباراً 
صعباً، عىل مستوى معاناته الصحية يف نفسه 
وبدنـه، ولكنـه صرب عىل شـدة املحنة، شـدة 
األلم، شـدة املعاناة، طول املـدة، فحظي بهذا 
الثناء العظيـم: {إِنَّا َوَجْدنَاُه َصاِبـًرا ِنْعَم اْلَعبُْد 
ُه أَوَّاٌب}[ص: من اآليـة44]، ونجد يف األخري  إِنـَّ

كيف فرَّج الله عنه. 
أيضاً كيف فرَّج الله عن نبيه يعقوب، كيف 
فـرَّج عن نبيه يوسـف «عليه السـالم»، كيف 
فرَّج عن نبيه إسماعيل «عليه السالم»، وفداه 
بذبٍح عظيم، تأتي النتائج نتائج طيِّبة للصرب، 
نتائج عظيمة، نتائج مبـرشة، {ِنْعَم اْلَعبُْد} يف 
الثناء عىل نبي الله أيوب «عليه السـالم»، ثناء 
عظيم من الله «ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل» أثنى عليه، 
ومدحه، وأشـاد به، وأعطاه الجـزاء العظيم، 

والخري الكبري يف الدنيا واآلخرة، {إِنَُّه أَوَّاٌب}. 
نبـي الله مـوىس «عليه السـالم» يف تحمله 
ملسؤوليٍة كبرية، وقيامه بدوٍر عظيم، يف إنقاذ 
قومه من طغيان فرعون وقومه، فيما واجهه 
مـن صعوبات وتحديات، وصلـت إىل األمر من 
فرعـون بقتل أبنـاء من يؤمن بمـوىس «عليه 
السـالم»، ومـن يسـتجيب لـه، {َقـاَل ُموَىس 
ِلَقْوِمِه اْسـتَِعينُوا ِباللَِّه َواْصِربُوا}، االسـتعانة 
باللـه مع الصـرب، {إِنَّ األرض ِللَّـِه يُوِرثَُها َمْن 
يََشـاُء ِمْن ِعبَاِدِه َواْلَعاِقبَُة ِلْلُمتَِّقنَي}[األعراف: 
بالصرب، باالسـتعانة  من اآليـة128]، وفعـالً 
باللـه، والصرب، واالسـتمرارية يف االسـتجابة 
العمليـة، تحّققـت النتيجة، التـي لربما كان 
الكثري منهم يائسـاً من حصولها، أنقذهم الله 
مـن تلـك الوضعيـة الصعبة، وقـال يف األخري: 
ْت َكِلَمُت َربَِّك اْلُحْسـنَى َعَىل بَِني إرسائيل  {َوتَمَّ

ِبَمـا َصَربُوا}[األعـراف: من اآليـة137]؛ ألَنَّهم 
العمليـة،  االسـتجابة  يف  فاسـتمروا  صـربوا 
بالرغم مـن التضحية، واآلالم، واملعاناة، وقتل 
األبناء، واسـتحياء النسـاء، {َودّمـرنَا َما َكاَن 
يَْصنَـُع ِفْرَعـْوُن َوَقْوُمُه َوَما َكانُوا يَْعِرُشـوَن}

[األعراف: مـن اآلية137]، فأنقذهـم الله من 
تلـك الوضعية الصعبـة، وبعد مرور سـنوات 
خرجـوا إىل وضٍع مختلـٍف تماماً، وفـرَّج الله 
عنهم بشـكٍل تام، لكن هذا كان ال بُـدَّ فيه من 

الصرب، كان ال بُـدَّ فيه من الصرب. 
ــة املؤمنة  الرعاية اإللهية التي تحظى األُمَّ
فيهـا بالهدايـة الكبرية، بـأن يجعـل الله لها 
اًء وعظيماً يف واقـع الحياة، ال بدَّ فيها  دوراً بنـَّ
مـن الصـرب، أَيْـضاً قال عن بنـي إرسائيل مع 
ًة يَْهـُدوَن ِبأَْمِرنَا  األنبيـاء: {َوَجَعْلنَـا ِمنُْهْم أَِئمَّ
ـا َصَربُوا َوَكانُوا ِبآيَاِتنَا يُوِقنُوَن}[السـجدة:  َلمَّ
ـة  اآليـة24]، ملـا كانـوا يف مراحـل معينـة أُمَّ
تصـرب، توقن بآيـات الله، الصالحـون منهم، 
جعـل الله منهـم قـادًة يف املجتمـع البرشي، 
ا  هداًة، يتحّقق عىل أيديهم هذا الدور املهم ِجـدٍّ
يف واقع الحياة: {يَْهُدوَن ِبأَْمِرنَا}، لكن ُكـّل هذا 
ا َصَربُوا َوَكانُوا  كان ال بُــدَّ فيه من الصرب، {َلمَّ
ِبآيَاِتنَـا يُوِقنُـوَن}؛ ألَنَّ اليقـني أَيْـضـاً مالزٌم 

للصرب، ال يستمر الصرب إال من أهل اليقني. 
يف املواصفـات اإليَمـانيـة يأتـي الوصـف 
للمؤمنـني بالصـرب؛ ألَنَّهـم يسـتمرون عليه، 
يوطِّنون أنفسـهم عليـه، فيقول اللـه عنهم: 
اِبِريَن}، يف مقدمة مواصفاتهم كمؤمنني  {الصَّ
َواْلَقاِنِتـنَي  اِدِقـنَي  َوالصَّ اِبِريـَن  متقـني، {الصَّ
ِباْألَْسـَحاِر}[آل  َواْلُمْسـتَْغِفِريَن  َواْلُمنِْفِقـنَي 
عمران: اآلية17]، فتأتي صفة الصرب لتتصدر 

اِبِريَن}.  قائمة املواصفات، {الصَّ
اِبِريـَن  {َوالصَّ أيضـاً:  عنهـم  يقـول 
اِبَراِت}[األحـزاب: مـن اآليـة35]؛ ألَنَّه ال  َوالصَّ
بدَّ من الصرب للجميع رجاالً ونسـاًء، يف الواقع 
اإليَمـانـي ال بدَّ من الصرب حتى عىل مسـتوى 
األرسة، الصـرب يف التضحية، الصرب يف مواجهة 
املعاناة واملشاق يف إطار النهوض باملسؤولية، 
يف التـزام طاعة الله «ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل»، يقوُل 
اِبِريـَن َعَىل َمـا أََصابَُهْم}[الحج:  عنهم {َوالصَّ

من اآلية35]. 
فنجـد كيـف هـذه الصفـة أََساسـية مـن 
الرسـل واألنبياء، قال الله لنبيه: {َفاْصِربْ َكَما 
َصـَربَ أُولُو اْلَعـْزِم ِمَن الرُُّسـِل}[األحقاف: من 
اآليـة35]، ُوُصـوالً إىل الواقـع اإليَمـاني، كما 
هـي حالٌة ال بـدَّ منها يف االختبـار، يف االختبار 
مـن الله «ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل»، هـو القائل «جلَّ 
شـأنه»: {َوَلنَبْلَُونَُّكـْم َحتَّى نَْعَلـَم اْلُمَجاِهِديَن 
اِبِريَن}[محمد: من اآلية31]؛ حتى  ِمنُْكْم َوالصَّ
يتبني من يسـتمرون يف صربهـم، فيواصلون 
بواجباتهـم،  والقيـام  مسـؤولياتهم،  أداء 

والثبات يف موقف الحق. 
ثـم عندما نأتي إىل العواقـب الوخيمة لعدم 
الصـرب يف االتّجـاه الصحيـح، عواقب خطرية 

ا: جدٍّ
يف الدنيـا: ال يتمّكـن أعـداء اللـه   •
من السـيطرة عىل الناس، ويسـتحكم الظلم، 
ويتمّكـن الطغاة، ويعم الفسـاد، ويعم الرش، 
ــة صربها يف  ويسود الباطل، إالَّ إذَا فقدت األُمَّ
النهوض بمسؤولياتها التي ستحول دون ذلك. 
ويفشـلون  ويخفقـون  النـاس  يعانـي  ال 
يف حياتهـم، يف مختلـف أمورهـم املهمـة، ويف 
ـة تتَحّرك وفق هدى  مقدمتها: يف أن يكونوا أُمَّ
الله «ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل»، إالَّ إذَا فقدوا الصرب، لم 

يصربوا. 
فالعواقـب التي تنتج عن عـدم الصرب هي 
ــة تعاني وتدفع  ا يف الدنيـا، األُمَّ وخيمـٌة ِجـدٍّ
كلفًة أكرب، ما قد يتحاشـاه الناس من الصرب، 
من كلفة معينـة، من ثمن معني، من تضحية 
معينـة، يحصـل مـا هو أصعـب منهـا، أكرب 
منهـا بكثري، بـدون مقارنة، مـع ذٍل، وهواٍن، 
واضطهاٍد، وضيٍم، وقهٍر، وعناٍء شديد، وعناٍء 

ا، يف حالة عدم الصرب.  شديٍد ِجـدٍّ
ُوُصــوالً إىل دخول جهنم والعياذ   •
بالله، ومكابـدة اآلالم الرهيبة، والعذاب األليم 
الشـديد، َحيُث ال يجدي الصرب، {َفاْصِربُوا أَو َال 
تَْصِربُوا َسـَواٌء َعَليُْكْم}[الطـور: من اآلية16]، 
يقـال ألهـل النار، هـم حتى هـم يقولون عن 
أنفسهم: {َسَواٌء َعَليْنَا أََجِزْعنَا أم َصَربْنَا َما َلنَا 

ِمْن َمِحيٍص}[إبراهيم: من اآلية21]. 
الصـربُ هنـا يف إطـار العمل يف طاعـة الله 
«ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل» هو ُمْجٍد، مثمٌر، له نتيجتُه 
العظيمة، له عواقبه الحسنة، له آثاره الطيِّبة، 
وهـو متـاٌح وممكـن مـع االسـتعانة باللـه 
«ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل»، ويقي اإلنسان من األمور 
الرهيبـة، ومن أواخرهـا وعواقبهـا الفظيعة 

ا جهنم والعياذ بالله.  ا والرهيبة ِجـدٍّ ِجـدٍّ
نكتفي بهذا املقداِر..

َقنا  َونَْسـأَُل اللَه -ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل- أَْن يوفِّ
وإيِّاكـم ملـا يُْرِضيـه عنـا، َوأَْن يجعَلنـا مـن 
وفيمـا  طاعتـه،  يف  الصابريـن  الصابريـن، 
يرضيه، َوأَْن يرَحَم شهداَءنا األبراَر، َوأَْن يشفَي 
نا  َج عن أرسانـا، َوأَْن ينُرصَ جرحانـا، َوأَْن يفرِّ
َعاِء، َونَْسأَلُُه -ُسبَْحانَُه  بنرصه، إِنَُّه َسـِميُْع الدُّ
يَاَْم َوالِقيَاَْم  ا َوِمنُْكُم الصِّ َوتََعاَىل- أَْن يتقبََّل ِمنـَّ

َوَصاِلَح األَْعَماِل.
ـَالُم َعَلـيُْكْم َوَرْحـَمُة اللِه َوبََرَكاتُه. َوالسَّ

 الخئر شغ طغثان السمض والظععض بالمسآولغئ والاجام ذاسئ اهللا 
والسغطرة سطى ععى الظفج ق بثَّ طظه شغ اظامائظا اإلغَمـاظغ

 شغ طةال الخئــر شاح اهللا لظا المةال لطسعدة 
إلغه واقلاَةاء إلغه واقجاساظئ به

 طــظ شعائث الخغام شغ حــعر رطدان المئارك 
المساسثة سطى الاصعى 
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ساٌم سطى طتاضرات السغث الصائث الاظمعغئ.. طاذا تتّصص؟

أق أدلُّضط سطى خغر طظ ذلك؟

وق غجالعن 
غحضروظعط تاى! 

 

الحغت سئث المظان السظئطغ
 

يشكرون  كلهم 
ـــة  الـــســـعـــوديّ
كلهم  ـــارات!  واإلم
سلمان  يشكرون 
وابن  سلمان  وابن 

زايد!
ومحسـن  هـادي 
وبقيـة  والعليمـي 
الرفاق.. كلهم رفعوا 

برقيات الشكر والعرفان! 
ا عالَم يشكرونهم! وأنا مستغرٌب ِجـدٍّ

أنهم انترصوا لهم مثالً؟!
هادي خرج ولم يعد! وكذلك محسن.. 

أما العليمي ورفاقـه فبانتظار حلف اليمني.. 
ولكن أين؟!

ليس يف صنعاء، وال عـدن، وال حتى يف جزيرة 
سقطرى أَو كمران، ولكن هنالك يف بالد الالعودة!

فأين ذلـك االنتصار الذي ظنوا واليزالون أنهم 
قد انترصوا لهم أَو نرصوهم به يا تُرى؟!

 (الرشعية) التي أوعدوهم بها ذات يوم.. 
صادروهـا يف لحظـٍة من بني أيديهـم ثم -ويف 
غمضة عنٍي- عقروها عىل مرأًى ومسـمٍع منهم 
ووأدوها هناك يف رمـال الوعود الزائفة واألماني 

الكاذبة!
 (عاصفـة الحزم) التي قالوا أنها سـتحملهم 

كبساط الريح إىل صنعاء يف أسبوع.. 
عادت تجرجـر أذيالها من َحيـُث أتت بكل ما 
حوت كلمة (الخيبة) من معنى، ثم نادوا فيهم:

أن أقبلوا عىل (إعـادة األمل)، فما زادوهم بها 
إال سقوطاً ويأساً وخيبًة!

 (اليمن السعيد) -الذي تعهدوا لهم بتحريره- 
ذهبـوا يتقاسـمون النفـوذَ يف مـا يفـرتض أنه 
كان بـني أيديهم يف استنسـاٍخ واضٍح ومفضوح 
(لسـايكس-بيكو) يف اليمـن، ثـم عـادوا وقالوا 

لهم: 
ليست مشكلتنا.. نريد حالً!

فعالَم يشكرونهم إذن؟
أعـىل مجـازر الصالـة الكربى مثالً أَو سـجن 
صعدة أَو سـنبان أَو مسـتبأ أَو...، أم عىل جرائم 
القصف والتدمري والحصـار واإلفقار والتجويع 
لشـعٍب بأكمله (ينادونه شـعبهم) طوال سـبع 

سنواٍت كاملٍة أَو يزيد؟!
أم عىل ماذا يا تُرى؟!

برصاحة، عجيٌب أمر هؤالء..! 
يقعدونهم مقاعَد الذل والهوان.. فيشكرونهم!

يتالعبـون بهـم كأحجـار النـرد أَو كالدمى.. 
فيشكرونهم!

يتخذونهم مطايا كالدواب.. فيشكرونهم!
الـرساء  يف  ووقـت،  آٍن  ُكــلِّ  يف  يشـكرونهم 

والرضاء والعرس واليرس ويف املنشط واملكرة!
حتى يف الوقت الذي يُفرتَُض فيه أن يشـُكَرهم 
(السـعودّي) َو(اإلماراتي) أنهم قد سـاقوا لهم 
اليمـَن وقدَّمـوه عىل طبٍق من ذهـب يعبثون به 

ويدّمـرونه ويقتلون أهله ويحتلون أرضه. 
يشـكرونهم..! باللـه عليكم، هـل مثل هؤالء 
(بـرش) يرتقـون ولـو إىل أدنـى مرتبـٍة لتمثيل 

اليمن.. وشعبه العظيم؟!
صحيح.. اطلب ُعْمراً تَر عجباً!

طتمث خالح تاتط 

 
مـر عـاٌم كامـٌل عـىل محـارضات السـيد القائد 
عبدامللـك الحوثي -يحفُظه الله- التنموية والتي كان 
يلقيها خالل ليل شـهر رمضان العام املايض 1442، 
وخصص معظمهـا للجانب التنمـوي واالقتصادي، 

فماذا تحّقق منها؟ 
حيـث كانت هـذه املحارضات موجهـات وخططاً 
واسـرتاتيجيات اقتصاديـة وتنموية شـاملة، تهدف 
إىل كـرس الحصـار، وزيـادة اإلنتـاج، وتحقيق األمن 
الغذائـي، واالعتمـاد عىل النفـس، وتخفيض فاتورة 

االسترياد، والتحّرر من االستعمار الغذائي. 
فمحارضاته عن دعم املنتج املحيل، ورفع كفاءته، ومعامالت ما 
بعد الحصاد من فرز وتدريج، وتغليف، وتخزين، وإنشـاء أسواق، 

والصناعـات التحويليـة، َوإنشـاء رشكات مسـاهمة، واالهتمام 
بزراعة القمح والحبوب، يف الجوف ومأرب وتهامة، ومنع البناء يف 
األرايض الزراعية، والحد من زراعة القات، واالهتمام 
باملياه وترشـيد االسـتخدام، وحصاد ميـاه األمطار 
من خالل بناء السـدود والحواجـز املائية، والحفاظ 
عـىل الثروة الحيوانيـة، وصناعة مشـتقات األلبان، 
واالسـتغالل األمثـل للثـروة السـمكية، والتصنيـع 
الغذائي، وغريها، موجهات وضعها السيد القائد بني 
يدي الحكومـة، ال تحتاج خـرباء، وال مختصني، وال 
تحتاج سـوى نيات صادقة ووطنيـة، وإراَدة قوية، 
لتنفيذها عـىل أرض الواقع، ليلمـس املواطن أثرها، 

ويأكل من خريات أرضه ومنتجاتها الغذائية.. 
فعـىل الحكومة املوقرة وأصحاب الشـأن أن يراجعوا خططهم 
وبرامجهم ويجيبوا عىل تسـاؤالت الشـعب، بعد عام ماذا نفذ من 

هذه املوجهات، وماذا تحّقق عىل أرض الواقع؟

خفاء السططان

عندمـا يهل علينا شـهر الخري والرحمة 
والرضـوان تجد الكثري من الناس يتجهون 
اتّجاهـات مختلفـة ولعل أكثـر اتّجاهات 
الناس هو السـري واالندفـاع وراء الرغبات 
والشهوات سـواء عىل مستوى املسلسالت 
أَو مسـتوى األصناف الكثرية من املأكوالت 
أو يلهثون وراء الحاجة املادية فهذا لألسف 
هو االتّجاه الذي يسري عليه معظم الناس. 
لكـن مـاذا عـن شـهر الصيـام والغاية 
األسمى واألرقى لرمضان والذي من أعظم 
غاياتـه هو نيل الرحمة من الله واألهم هو 

التقوى (لعلكم تتقون)، 
فالقليـل القليـل هـم من يحظـون بأن 
يتجهـوا إىل مـا يحييهـم إىل مـا يرفع من 
قدرهم ويرفع من مسـتوى زكاء أنفسهم 
وهو أهم ما يحتاجه املؤمن يف هذا الشـهر 
الكريم اسـتجابة لله عز وجل عندما قال: 
(يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْستَِجيبُوا ِللَِّه َوِللرَُّسوِل 

إِذَا َدَعاُكْم ِلَما يُْحِييُكْم). 
ولعـل مـن أهم مـا يمـن اللـه علينا يف 
هذا الشـهر الكريـم هو اإلطاللـة اليومية 
لسـماحة السيد القائد يحفظه الله، والذي 
يسعى بكل جهد ليحيي أنفسنا املوتى والتي 
غرقـت يف هذه الحياة ومن أوىل محارضاته 
تجـده يأخذنا إىل مراتب اإليَمـان الحقيقي 
والراقي والسامي فلكي ننجي أنفسنا من 
العقوبات يف عاجـل الحياة وآجل اآلخرة ال 
بُـدَّ من التقوى، فبـدون التقوى وبُمَجـّرد 
انتمائنـا لإلسـالم ال يكفي ذلك بـأن نقي 
أنفسـنا من نـار جهنـم بـل إن األهم من 
ذلـك هو (ُقوا أَنُْفَسـُكْم َوأَْهِليُكـْم نَاًرا) أي 
ال فائدة ألي عمل بـدون تقوى، أَيْـضاً أنه 
وبدون التقوى َوإذَا كان اإلنسان يعيش يف 
ه يخرس الكثري  أجواء من االسـتهتار َفـإنـَّ
والكثري من نتائـج التقوى ولعل أهمها أن 
تخرس معية اللـه وتوفيقه واألهم من ذلك 
هـو أن تخرس جنـات عرضها السـماوات 

واألرض. 
أيضـا أخذتنا محارضات القائد -حفظه 
اللـه- إىل أهم مجاالت التقـوى والتي منها 
إصـالح ذات البـني، واملعاملـة، التعـاون، 
الجهاد يف سبيل الله أَيْـضاً الصرب واملرابطة 
والتذكـري بالغايـة املهمة التـي تعود علينا 

بالفالح (لعلكم تفلحون). 
كذلـك إن من أهم مـا ركز عليـه القائد 
هـو أن يلفـت انتباهنا هنـا يف الدنيا وقبل 
أعمالنـا  تصبـح  أن  وقبـل  األوان  فـوات 

كالهباء املنثـور (َوَقِدْمنَا إَِىل َمـا َعِملُوا ِمْن 
نثُـوًرا) فمن أهم ما  َعَمـٍل َفَجَعْلنَاُه َهبَاًء مَّ
يتعلق بالتقوى أنها أََسـاس لقبول األعمال 
الصالحـة (إِنََّمـا يَتََقبَُّل اللَُّه ِمـَن اْلُمتَِّقنَي) 
فالكثري ممن كانوا بيننا ممن يدعون أنهم 
مـن املصلحني وأنهـم من العبـاد والزهاد 
لكـن أعمالهم كانـت خالية مـن التقوى، 
أعمال كانت يف ظاهرها إحسـان وإصالح 
لكـن كان يشـوبها الكثـري مـن األعمـال 
السـيئة، بـل إن البعـض يـرص عـىل هذه 
األعمـال السـيئة بعـد أن كانـت صحائف 
أعماله مليئـة باألعمـال الصالحة ولكنها 
لهذه األسباب تحبط وتتحول لهباء منثور 
َوال قيمـة لها عند الله فيأتـي يوم القيامة 

مفلساً وال رصيد له. 
كالم  يسـمع  الـذي  لإلنسـان  فكيـف 
اللـه ويسـمع توجيهـات اللـه ثـم يوليها 
دبـره وينبذهـا وراء ظهره كمـا فعل بني 

إرسائيل؟!
وكيف له أن يتحاىش ُكـّل ثمرات التقوى 

التي ذكر الله بها عباده!!
والتـي مـن أهمها أنهـا سـبب لتفريج 
الكرب وسـبب يف الرزق من َحيُث يحتسب 
اإلنسان ومن َحيُث ال يحتسـب (َوَمْن يَتَِّق 
اللَه يَْجَعْل َلـُه َمْخَرجاً، َويَْرُزْقـُه ِمْن َحيُْث 
الَ يَْحتَِسـُب) َوأَيْـضـاً أنهـا سـبب لتكفري 
الذنوب وما أحوجنا يف هذا الشـهر العظيم 
أن يكتبنا الله فيه من املغفورة ذنوبهم وما 

أحوجنا أَيْـضاً ملعية الله لنا!
يف االتّجـاه اآلخر ومن أهـم ما ذكره الله 
عـز وجـل عن املتقـني يف كتابه هـم من ال 
يلتفتـون إىل تزيـني الشـهوات والرغبـات 
وال ألهـواء أنفسـهم بـل إنهـم يتجهـون 
الصابريـن،  الصادقـني،  مـن  يكونـوا  أن 

القانتني، املنفقني، املستغفرين باألسحار، 
فهم مـع ارتقاءهـم اإليَمـانـي هم من ال 
يرون أنفسـهم أعظـم من اللـه وال يرون 
أنفسـهم أنهم يقدمون شـيئاً َكبـرياً فهم 
دائمو االستشـعار لتقصريهـم والخائفني 
مـن التفريـط يف توجيهات اللـه فتجدهم 
دائمي االسـتغفار ولعل أهم مـا لفت إليه 
القائد -حفظه الله- أن اإلنسـان منا إذَا ما 
اسـتيقظ يف وقت السحر قد يحسب نفسه 
أنه مـن املؤمنني الذين ضمنـوا الجنة لكن 
املتقـني هم مـن ال يحملون حالـة الغرور 
والعجب بأنفسهم وال يزالون يستشعرون 

بخطورة التقصري والتفريط. 
إن هـذا إال رشـفة صغرية مـن معني ما 
يسـقينا به السـيد القائد -يحفظـه الله- 
ا ممـا يعلمنا من الكتـاب والحكمة،  يوميّـٍ
حريـص عـىل أن يزكينا حريـص علينا ما 
شـقينا، ما عنتنا، فكيف للكثري من الناس 
ممـن يضيعـون عـىل أنفسـهم ُكــّل هذا 
الخـري العظيـم الذي يوصلهـم إىل رضوانه 
إىل مغفرته إىل فالحهـم إىل صالحهم بل إىل 

الفوز ُكـّل الفوز!
 سالم عليكم سـيدي القائد ولتعلموا أن 
كلماتكم تعيننا عـىل ري قلوبنا املتصحرة 
بالبعـد عن اللـه، قلوبنا التـي جفت بفعل 
كلماتكـم  ولعـل  وتفريطنـا،  تقصرينـا 
وتذكريكـم امُلسـتمّر لنـا أن تعمـل عملها 
بانتشالنا من واقعنا اليسء ومن مستنقع 
األهـواء والرغبـات التي أبعدتنـا َكثرياً عن 
اللـه وعـن الهـدى، ونحمـد الله َكثـرياً أن 
هدانا لإليَمـان، كما نسأله أن يجعلنا ممن 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه ليجعلنا 
من املتقني الذين جعل لهم العاقبة والفوز 

والفالح والنرص والتأييد. 
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الاصعى داشُع اإلغمان باهللا وبالغعم اآلخر

وتئط طا خظسعا شغعا وباذض طا ضاظعا غسمطعن 

السثوُّ غتاوُل 
الفرار

 

طارغا التئغحغ
 

َهــا هـو العـدّو يحاول الفـرار َواالنسـحاب 
من سـاحة املعركة بمسـمى الُهدنة، فقد سفك 
دماء الشـعب بقدر ما اسـتطاع، وأحدث أعمال 
كلها تنبئ عن خراب شـامل ودمار كامل ألرض 
السـعيدة، واليـوم يعلـن فشـله ويختبئ خلف 
الساحة بمسمى السـالم، ليظهر للعالم أنُه قام 
بإيجـاد الحلول السياسـية التي تقـود اليمن إىل 
بر األمان، ولكن َهـا هـي هزائمهم اليوم تظهر 

ويعلنون هروبهم ويلجؤون إىل الُهدنة. 
وقد صادفت هذه الُهدنـة دخول العام الثامن 
والذي فيه أعلنت القوة اليمنية عن اسـتعدادات 
غـري مسـبوقة، َوالشـعب رغـم ُكــّل املعوقات 
العوائـق  ويتحـدى  يقـاوم  زال  مـا  املعيشـية 
واملؤامـرات التـي يكيدونهـا له ويقـف بصمود 

وقوة أمام ُكـّل مكائدهم. 
وعندما أخفق العدّو عسـكريٍّا وسياسيٍّا كان 
تعويلهـم الكبري عىل محارصة الشـعب اليمني؛ 
ِمن أجِل إخضاعه، لكنهم فشـلوا يف هذا أَيْـضاً، 
ورجعوا مهرولـني إىل َحـّل السـلم بني الطرفني 

والتدخل األمريكي يف الُهدنة. 
والُهدنـة هـذه، إن التـزم بهـا التحالف فهي 
لصالحه وإن فرط بها فهي ضده وسـتكون عىل 

دماره. 
إن اليمن قد عانـت َكثرياً منذ 7 أعوام وهي يف 
حصار خانق وحرب جائرة؛ لذا لن تفعل ُهدنتُهم 

هذه شيئاً. 
وعندمـا رأوا مصافيهم تشـتعل وبـدأت تنفذ 
طاقتهـم وبـدأ القلق يسـيطر عليهـم والخوف 
يكتم أنفاسـهم رجعوا يفتشـون عن الحل بأية 
طريقة كانت ولكن لن ينجو من الشعب اليمني، 
وذلك الوطن لـن ينىس دماره وخرابه أبداً ما دام 

عىل قيد الحياة. 

طرتدى الةرطعزي

7 أعـوام اسـتفحل العـدّو بـرشه وإرهابه 

وعجرفتـه بحق أبناء اليمن وبـال هوادة أثخن 

بالقتـل وأرسف بالحصـار والتجويـع دونمـا 

رحمـة أَو وازع دينـي أَو قيمي، عاث الفسـاد 

واإلفسـاد وكال التهم وأجحف بها وسـوق له 

قوانـني وقـرارات تجيز لـه افتعـال املحرمات 

وقتـل اإلنسـانية لدوافـع شـيطانية خبيثـة 

ومسـميات واهيـة رشعنت له مـا يقوم به يف 

اليمن ومنذُ سـبع سنوات بتواطؤ أممي عاملي 

ومسـاعدة مبـارشة بالقتل املتعمـد والتدمري 

املمنهـج واالرتـزاق الواضح واملهني يف سـبيل 

الشـيطان من قبـل مرتِزقـِة ومنافقي الداخل 

اليمنـي الذيـن كانوا يف يـوٍم ما قـادًة ووزراء 

ومسـؤولني عىل شـعب ووطن، ها هـم اليوم 

يتمـردون عليـه ويشـاركون يف قتـل وحصار 

أبنـاء جلدتهـم كخونـة ملعونـني لـم يرعـوا 

جميَل ثقة الشـعب بهم وصـربه عىل نظامهم 

وحكوماتهم املتعاقبة يف نهب الثروات وتسليم 

القـرار للخـارج عنـوة عـن شـعبهم وأُمتهم 

املغلوبة عىل أمرها. 

مـا بُني عـىل باطل فهو باطـل وال خري فيه 

وإن تقمـص الديـن وارتـدى ثـوب الوطنيـة 

والعفاف. 

قادة عسـكرية وأمنية ووزراء 

عىل  جميعهم  كانوا  ومسـؤولون 

قلـب رجل واحـد ديدنُـه الخيانة 

نعومة أظافـرة فكيف نؤمل  منذُ 

فيهـم الخـري والصـالح وهم من 

اللـه  فخانـوا  وعجينتـه  خبـزه 

والرسـول وخانوا الدين والشعب 

والوطـن تحـت عناويـن الحرية 

والتحّرر من الكهنوتية واإلمامية كما يقولون، 

وباسـم الوطنية وضعوا أنفسهم ومقاماتهم 

الوظيفيـة والقبليـة تحـت أقدام أمـر النفط 

الخليجي والقـرار األمريكي بشـقيه اليهودي 

والنرصاني. 

ويف سـبعة أعـوام وتحـت قيـادة تحالـف 

العـدوان يقتاتون الدم اليمني يرسفون بالقتل 

والتدمري ولم يحصلوا عىل ذرة من بصيص أمل 

عوّلوا عليه وراهنوا عىل السـعوديّة واإلمارات 

ومـن خلفهم أمريـكا وإرسائيل فـكان العجز 

حليفهم والفشـل أنيسـهم والهزائم تالحقهم 

من وإىل ُكـّل مكان ويف مختلف املجاالت األمنية 

الفشـل  كان  فقـد  والسياسـية  والعسـكرية 

حارضاً يف ُكـّل املناسـبات جاثماً عىل واقعهم 

املشـبوهة  ووطنيتهـم  املخـزي 

وعروبتهم املسلوبة. 

يجـد املتابع ويرى الصغري قبل 

الكبري الفشل الذريع الذي أكتىس 

ويكتيس تحالف العدوان واملرتِزقة 

منذُ اليـوم األول للعدوان إىل اليوم 

الذي شـهد التدشني للعام الثامن 

تواليـاً للصمـود الوطنـي اليمني 

يف مواجهـة املعتديـن أي سـبعة 

أعوام مضت وعام ثامن ها نحن يف أيامه األوىل 

والذي شـهد عمليـات عسـكرية وبرية كبرية 

يف العمـق السـعودّي ويف الحـدود، َحيُث كانت 

عملية حرض شـاهدة عىل عجز وتيهان العدّو 

ومرتِزقته فكانت عملية كربى ال تقل شأناً عن 

عمليـة كرس الحصار الثالثة التي جعلت العدّو 

قيـادة وأدوات وأذنـاب يذعنـون ويناشـدون 

ة بعد مبادرة الرئيس  السالم من صنعاء، َخاصَّ

مهدي املشـاط، والقاضية بإيقـاف العمليات 

العسكرية إذَا أوقف العدّو حربه ورفع حصاره 

وكف يده عن الشأن اليمني. 

أسـتغلها  وفرصـة  وخجـل  وباسـتحياء 

السـعودّي ومـن خلفـه األمريكـي أعلـن عن 

ُهدنة إنسـانية َحـــّد زعمه وأوقـف عملياته 

العدائيـة يف اليمـن خاضعاً ذليـالً صغرياً لقوة 

لـإلراَدة اليمنية الصلبة، وتحت  صنعاء مذعناً 

وقـع الصفعات املدوية والهزائـم املنكلة جنح 

للسـالم وأعلن االستسـالم ومـا كاد ليصل إىل 

هـذه الحالة لـوال القوة التي فرضهـا املجاهد 

اليمني الحايف يف امليدان واملتوغل يف الرب والطائر 

قصفـاً يف الجو عرب القوة الصاروخية وسـالح 

وا املعادلة وفرضوا الجمع  ، من غريَّ الجو املسريَّ

والـرضب بالطريقـة اليمنيـة التي مـا خالها 

العدّو وال وضعها يف حساباته. 

ومع هذا اإلجراء السـعودّي األمريكي تجىل 

لنا كشعب يمني مجاهد قوله تعاىل يف الظاملني 

واملعتدين إجراماً وحبط ما صنعوا فيها وباطٌل 

ما كانوا يعملون. 

فبمقدار قوتك وأحقيتك يهابك األعداء مهما 

كانت قواهم وحشـودهم، وبمقدار ثقتك بالله 

وعالقتـك به يكـون الله معك نـارصاً يف رسائر 

الحيـاة وعالنيتها وسـيأتي اليوم الذي تخضع 

فيه الجبابرة والطغاة للحق وألهل الحق. 

غتغى خالح الَتماطغ
 

الدافـُع  هـي  التقـوى 
االسـتقامة  إىل  للبرشيـة 
وباليوم  باللـه  واإليَمــان 
موقـف  وهـذا  اآلخـر، 
اإلنسان املؤمن وثابت لكل 

عباد الله يف هذه األرض. 
الغفلـة هـي التـي تبعد 
النـاس عـن التقـوى وعن 
عدم االستجابة ملا أمر الله 
فالغفلة  اإليَمــان،  من  به 

هـي التـي تحبط اإلنسـان 
بالتسـاهل وعـدم االسـتعداد للرحيـل 
مـن هـذه األرض إىل اآلخرة للقـاء ربه، 
فـال بد للبرش أن تـذوق كأس املوت وما 
بعـد املوت الجـزاء عىل العمـل الصالح 
جميـع  عـن  املعـايص  عـىل  والعقـاب 
أعمالهـم التي تعـرض عليه فهـو الله 
العدل والحق املبني الذي ال تأخذه ِسـنٌَة 

وال نوم. 
التقوى رقي وأخـالق والخوف الدائم 
من اللـه من املعايص التـي حرمها عىل 
عباده املؤمنـني، التقوى تهذيب النفس 
ومخالفة أوامرها التي تشري إىل السوء. 
التقـوى يقظة من الغفلة واسـتعداد 
تـام للقيـام بالطاعة والسـعي بالعمل 
الصالـح يف مرضـاة اللـه فهـذه الحالة 
هامـة وال يجـب أن نغفـل عنهـا أَو أن 
نضيـع أيامنا يف لهو ولعـب الحياة وأن 
نظـلَّ يف حياتنا نعيـُش يف تهاون عن ما 
أمـر الله بـه، فاإليَمـان نعمـة من الله 
ويجـب أن نسـتذكر بيـوم الحـق وهو 

املوت. 
التقـوى دافـع لإليَمــان ويجـب أن 
يحاط بنـاء تقوى اللـه الدائم والخوف 
من عذاب اآلخـرة ويجب علينا أن نلقى 
الله بالعمل الصالح مستبرشين برضاه 

والجنة وأن ال نكـون ممن قال فيهم يف 
محكـم كتابه (إِنَّا نََخاُف ِمـن رَّبِّنَا يَْوًما 
َعبُوًسـا َقْمَطِريـًرا) صدق 

الله العظيم. 
املؤمنـني  زاد  التقـوى 
بـه  تتـزود  أن  ويجـب 
نفوسنا؛ ألَنَّ الله أمر بخري 
الذي  لسفرنا  للرحيل  الزاد 
ال عودة فيه وقد أمر تعاىل 
يف قوله (َوتََزوَُّدوا َفِإنَّ َخرْيَ 

الزَّاِد التَّْقَوى). 
التقـوى وقـود النفـس 
نفسـها  البرشيـة  لتحمـي 
مما خلقها الله عليه من حب الشهوات، 
فالنفـس أمـارة بالسـوء التـي تـؤدي 
بالغافلني إىل االنزالق ملا يغصب الله من 

املعايص. 
كل البرشيـة تـدرك أن املـوت أت وأن 
الحسـاب أت، الذي يأتي بالسـؤال عن 
الخري والرش فالتقوى هي سياج يحمي 

أنفسنا من الشيطان. 
التقـوى تذكـري باللـه وبمـا وعد به 
عبـاده الصالحـني، لقد أعـد للمؤمنني 
جنة عرضهـا السـموات واألرض وأعد 
مجـال  فـال  وسـعرياً  نـاراً  للكافريـن 

للكافرين الهروب من عذاب الله. 
التقوى قرار املؤمنني الذين يسلكون 
درب اإليَمــان ونهج الصالحني ويرافق 
تقواه بالطاعة املتالزمة بالخري والعمل 
الصالـح الـذي ترتقـي بـه البرشية يف 

جنان رب السموات واألرض. 
والفـالح  النجـاح  بوصلـة  التقـوى 
والنهـج اإليَمـاني للمسـلم الذي يكون 
عىل اتصال دائم برب السموات واألرض 
فالتقوى تزكية للنفس وتحصينها من 
املعـايص قال تعـاىل (َمْن َعِمـَل َصاِلًحا 
َفِلنَْفِسـِه، َوَمْن أََسـاَء َفَعَليَْها، َوَما َربَُّك 

ٍم لِّْلَعِبيِد) صدق الله العظيم. ِبَظالَّ
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صراءة شغ ططجطئ «ق سثر لطةمغع أطام اهللا» لطحعغث الصائث:
اباساُد اُفطَّـئ سظ أواطر اهللا أوخطعا إىل وضغسئ جغؤئ

 : خاص:
 

ـِهيُْد الَقاِئُد -ِرْضَواُن اللِه  َص الشَّ شخَّ
ـة العربية واإلْسَالمية يف  َعَليِْه- حال األُمَّ
محارضته [ال عـذر للجميع أمام الله]، 
ووضع الحلول املنطقية لتلك املشـكالت 

والخروج منها. 
ـِهيُْد الَقاِئُد -ِرْضـَواُن اللِه  أّكـــد الشَّ
ـة  َعَليِْه- من الحال الذي وصلت إليه األُمَّ
هو لرتكها العمل بأوامر الله -ُسـبَْحانَُه 
َوتََعـاَىل- يف الُقـْرآن الكريم، حيث أصبح 
ونـادر الوجود  الحديُث عنها مسـتغرباً 
يف القنـوات أَْو الصحـف أَْو غريهـا مـن 
وسـائل اإلعـالم، حيـث قـال: [أصبـح 
اآلن الحديـث عـن الجهـاد، الحديث عن 
املواقـف الُقـْرآنيـة العمليـة يف مواجهة 
أعـداء الله، الحديث عن نـرص دين الله، 
الحديث عن بذل املال عن بذل النفس عن 
نادراً  العمل أصبح غريباً، أصبح منطقاً 
ال نسـمعه من وسائل اإلعالم يف مختلف 
البلدان العربية إال يف النادر، وال نسـمعه 
من املرشـدين والعلمـاء واملعلمني إال يف 
النادر، وال ذكر له يف مناهجنا الدراسية، 
وال يف مـا يكتب يف صحفنا، أصبح غريباً 
أن يتحـدث اإلنسـان عـن أنـه يجب أن 

نتخذ موقفاً من أعداء الله]. 
مضيفـاً: [الـيشء الغريـب ليس هو 
طـرح املواضيـع هـذه، الغريـب هو أن 
تكـون غريبـًة يف أنظارنـا، وغريبًة لدى 
الكثري منا، هذا هـو اليشء الغريب، وما 

أكثر األشياء الغريبة يف واقعنا]. 
ـِهيُْد الَقاِئـُد عىل الوضع  وتحـّرس الشَّ
ـُة، حيث  املخزي الـذي صارت إليـه األُمَّ
مـن  هـم  َوالنصـارى  اليهـود  أصبـح 
يتَحّركـون عسـكريٍّا ويف ُكّل املجـاالت، 
ـًة  يف ُكّل بقـاع الدنيا، ونحـن أصبحنا أُمَّ
خامـدة، فقـال: [نحـن نـرى اآلخرين، 
اليهـود والنصارى هم مـن يتَحّركون يف 
البحـار، يف مختلف بقـاع الدنيا مقاتلني 
يحملون أسـلحتهم طائراتهم دباباتهم 
قواعدهم العسكريّة برية وبحرية، فرقاً 
من الجنود من أمريـكا ومن أملانيا ومن 
فرنسـا وأسـبانيا وكندا ومختلف بلدان 

العالم الغربي. 
هـم مـن ينطلقون فاتحـني، هم من 
يتَحّركون يحملون أسلحتهم يف مختلف 

ـة  ـة اإلْسَالمية أُمَّ بقاع الدنيا، وهذه األُمَّ
الُقــْرآن، الُقــْرآن الـذي أراد أن ترتبـى 
عـىل أن تحمل روحاً جهاديـة أن تحمل 
مسؤولية كربى، هي مسؤولية أن تعمم 
دين الله يف األرض كلها، حتى يظهر هذا 
الدين عىل الدين كلـه عىل الديانات كلها 

حتى يصل نوره إىل ُكّل بقاع الدنيا. 
ـُة التي قال الله عنها مذّكراً  هـذه األُمَّ
ـٍة أُْخِرَجْت  باملسـؤولية: {ُكنْتُْم َخـرْيَ أُمَّ
اِس} للعالم كله {تَأُْمُروَن ِباْلَمْعُروِف  ِللنـَّ
َوتَنَْهـْوَن َعِن اْلُمنَْكـِر َوتُْؤِمنُـوَن ِباللَِّه} 
أصبح اآلن الحديُث عن الجهاد، الحديُث 
عن املواقف الُقـْرآنية العملية يف مواجهة 
أعـداء الله، الحديث ُعـن نرص دين الله، 
الحديُث عن بذل املال عن بذل النفس عن 
نادراً  العمل أصبح غريباً، أصبح منطقاً 
ال نسـمعه من وسائل اإلعالم يف مختلف 
البلدان العربية إال يف النادر، وال نسـمعه 
من املرشـدين والعلمـاء واملعلمني إال يف 
النادر، وال ذكر له يف مناهجنا الدراسية، 
وال يف مـا يكتب يف صحفنا، أصبح غريباً 
أن يتحـدث اإلنسـان عـن أنـه يجب أن 

نتخذ موقفاً من أعداء الله]. 

املسآولغُئ تصُع سطى السطماء
مؤّكـــداً -ِرْضـَواُن اللـِه َعَليْـِه- أن 
الجميـَع مسـئوٌل عـن الوضـع املخزي 
ــة، حيث أصبحنا  الـذي صارت فيه األُمَّ
تحـَت أقدام من رضب اللـه عليهم الذِّلة 
واملسكنة، أي أننا رصنا يف وضعية أسوأ 
مـن وضعية اليهود أنفسـهم، ومن أهم 
أسباب هذا األمر أن [العلماء ــ الناس] 
ُكّل واحـد يلقي باملسـؤولية عىل اآلخر، 
حيث قـال: [وعندما يأتـي من يتحدث، 
نسـتغرب ما يقول، وإذا ما اتضح األمر 
أكثر قد يتسـاءل الكثري: ملـاذا اآلخرون 
أيضاً لم يتحدثوا، هناك علماء آخرون لم 
يتحدثوا!. إذا لم يتحدث أحد من العلماء 
قالـوا: العلمـاء لـم يتحدثـوا. ومتى ما 
تحـدث البعض قالوا: الباقون أيضاً الزم 
أن يتحدثـوا. فإذا لم يتحـدث الكل قالوا 

إذاً فالقضية غري رضورية. 
بينهـم  فيمـا  النـاس  أن  الواقـُع 
يتهادنون - إن صحت العبارة - العلماء 
هم يرون أنفسهم معذورين؛ ألَنَّ الناس 
ال يتجاوبون، والناس قد يرون أنفسهم 
ليـس هناك مـا يجـب أن يعملـوه؛ ألَنَّ 

العلماء لم يقولوا شيئاً. ألسنا متهادنني 
يف ما بيننا؟ لكن يوم القيامة قد يكشف 
الواقـع فال نعذر ال نحن وال علماؤنا، قد 

ال نعذر أمام الله -ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل-]. 

الُصـْرآن غعّجه الظاَس بالاَتّرك
ـِهيُْد الَقاِئـُد -ِرْضـَواُن اللِه  وبـنّي الشَّ
ـة، بأنه ال يشـرتط اإلجماع  َعَليْـِه- األُمَّ
مـن جميـع العلمـاء حتى يُقـام الحق، 
ويتَحّرك الناس، مسـتدالً عىل ذلك بآيات 

من الُقـْرآن الكريم.. 
الدليـُل األوُل:ـــ حيـث قـال: [إذا ما 
تَحـّرك أحـد الناس وذكرنـا بيشء يجب 
علينا أن نعمله.. هل يكون عذراً لنا أمام 
الله -ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل- هو أن اآلخرين 
لم يتحدثوا بعـد؟. ال. لنرجع إىل الُقـْرآن 
الكريـم، الُقــْرآن الكريـم يتحـدث عن 
قصة نبـي الله مـوىس (عليه السـالم) 
اْألَْرَض  {اْدُخلُـوا  لقومـه:  قـال  عندمـا 
اْلُمَقدََّسـَة الَِّتي َكتََب اللَُّه َلُكْم َوال تَْرتَدُّوا 
يَن} عندما  َعَىل أَْدبَاِرُكـْم َفتَنَْقِلبُوا َخاِرسِ
رفـض بنو إرسائيل أمـر نبي الله موىس 
ذكر الله -ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل- أيضاً كالم 
رجلـني من بنـي إرسائيل: {َقـاَل َرُجالِن 
ِمـَن الَِّذيـَن يََخاُفـوَن أَنَْعَم اللَّـُه َعَليِهَما 
اْدُخلُـوا َعَليِْهـُم اْلبَـاَب َفـِإذَا َدَخْلتُُمـوُه 
َفِإنَُّكـْم َغاِلبُـوَن وََعـَىل اللَّـِه َفتََوكَّلُوا إِْن 
ُكنْتُـْم ُمْؤِمِنـنَي} (املائـدة:23) ألم يذكر 
الله كالم الرجلني ويسـطِّره ككالم نبيه 

موىس؟ رجالن. 
ــُة التـي كانت مـع موىس  تلـك األُمَّ
ألـم يكن فيهـا علماء وفيهـا عبّاد؟ هل 
تتصـور نبياً من األنبياء يعيش فرتة مع 
أمته ثـم ال يكون فيها علماء وعبّاد؟ ثم 
ال يكون فيها ُوجهاء وفيها شـخصيات 
كبـرية، وفيها.. مختلف فئـات املجتمع 
تكون متواجدة، لكـن موقف أولئك وإن 
كانـوا علماء وإن كانوا وجهاء وإن كان 
فيهم عبّاد يعتربه الله سبحانه موقفاً ال 
قيمة له، يعتربه عصياناً له ولنبيه، لكن 
رجلني منهم: {َقـاَل َرُجالِن} لم يقل قال 
عاملان أَْو قال عابدان أَْو قال شـيخان أَْو 

قال رئيسان {َقاَل َرُجالِن}]. 
الدليل الثاني: ـــ حيث قال -ِرْضَواُن 
اللـِه َعَليْـِه-: [كذلك قال عـن مؤمن آل 
فرعون يسـطر كالمه يف صفحة كاملة 
يف سـورة [غافـر] ذلـك الـكالم الجميل 

الذي قاله مؤمن آل فرعون، ويذكره كما 
ذكر كالم نبي الله موىس]. وهو إشـارة 
إىل قولـه تعـاىل: [َوَقاَل َرُجـٌل ُمْؤِمٌن ِمْن 
آِل ِفْرَعـْوَن يَْكتُـُم إِيَمانَـُه أَتَْقتُلُوَن َرُجالً 
أَْن يَُقوَل َربِّي اللَّـُه َوَقْد َجاَءُكْم ِباْلبَيِّنَاِت 
ِمْن َربُِّكْم َوإِْن يَُك َكاِذبًا َفَعَليِْه َكِذبُُه َوإِْن 
يَُك َصاِدًقا يُِصبُْكْم بَْعُض الَِّذي يَِعُدُكْم إِنَّ 
ٌف َكذَّاٌب] إىل  اللَّـَه الَ يَْهِدي َمْن ُهَو ُمـْرسِ

آخر اآليات. 

العســُغ السالــغ لحــعثائظا طظ خقل 
الُصـْرآن الضرغط جسطعط باباني ضالةئال 

الرواجغ
يتابـُع العاَلُم ُكلُّه خـالل أربعة أعوام 
مـن العـدوان عىل بلدنـا الحبيـب ثبات 
وصمـود أبنـاء اليمـن يف وجـه الغـزو 
األجنبي الظالم، ذلك الثبات واالستبسال 
الذي أذهل العالم أجمع ــ بدون مبالغة 
ــ فما الذي حصل؟ ما الدوافع والعوامل 
واألسباب التي جعلت مجاهدينا ينطلون 
إىل سـاحات العزة والكرامة، ال يخافون 
مـن أي يشء عىل اإلطـالق، واملوت الذي 
يخافـه الجميـع هـم ال يخافونـه أبداً، 
مثلهـم مثـل اإلمـام عيل بن ابـي طالب 
عليه السـالم الـذي قـال: ((واللـِه َالبُن 
أبي طالـب آنَُس باملوت من الطفل بثدي 
أُّمه)).. إن ذلك الثبات والصمود يعود إىل 

عاملني رئيسيني هما:ــ
أوالً: الوعـي كان عالياً لدى الشـهداء 

من خالل الُقـْرآن الكريم. 
ثانياً: الوعي كان عالياً لدى الشـهداء 
ـِهيِْد الَقاِئِد  مـن خـالل محـارضات الشَّ

الحسني بن بدر الدين سالم الله عليه.. 

العسُغ لثى الحعثاء طظ خقل الُصـْرآن 
الضرغط:ـــ 

أن الُقـْرآَن الكريم  من املعلوم قطعـاً 
هو الكتاب الوحيد الصحيح مئة يف املئة؛ 
ألَنَّ البـاري تكفـل بحفظه، قـال تعاىل: 
[إِنَّا نَْحُن نَزَّْلنَا الذِّْكَر َوإِنَّا َلُه َلَحاِفُظوَن] 
وقال تعـاىل: [الَ يَأِْتيـِه اْلبَاِطُل ِمـْن بنَْيِ 
يََديْـِه َوالَ ِمـْن َخْلِفـِه تَنِزيٌل ِمـْن َحِكيٍم 
َحِميـٍد]، وقـال أيضـا: [ِكتَـاٌب أُْحِكَمْت 
َلْت ِمْن َلـُدْن َحِكيٍم َخِبرٍي]  آيَاتُُه ثُـمَّ ُفصِّ
وقال تعاىل عنه: [ذَِلَك اْلِكتَاُب الَ َريَْب ِفيِه 

ُهًدى ِلْلُمتَِّقنَي].. 
د املسـلمني؛  لذا فهو نعمٌة كبريٌة توحِّ

ألَنَّ ُكّل املسـلمني متفقني عىل صحة ُكّل 
ِهيُْد الَقاِئُد سالم الله  آياته، حيث قال الشَّ
عليه عن ذلك: [هذا الُقـْرآن نعمة كبرية 
جداً؛ ألَنَّه ما يزال بني أيدينا وما نزال كلنا 
متفقـني عليـه، ُكّل املسـلمني متفقون 
عليه، هي نعمة كبرية ال يساويها نعمة، 
ال يساويها نعمة من ُكّل النعيم. [سورة 

البقرة الدرس الثامن ص:8]. 
وقال أَيْضاً سالُم الله عليه عن الُقـْرآن 
الكريم: [قراءة كتاب الله بتأمل، وقراءة 
أحداث الحياة بتأمل، وقـراءة النفوس، 
وسـلوكيات الناس بتأمل هي ما يساعد 
اإلنسان عىل أن يهتدي، عىل أن يسرتشد، 
عـىل أن يسـتفيد مـن خـالل الُقــْرآن 
الكريـم. [معرفـة اللـه وعـده ووعيده 
الدرس الثالث عرش ص:1]. وقال أيضاً: 
[عندما تكـون ثقافتك ثقافـة الُقـْرآن، 
هديك هـدي الُقـْرآن، يصبح ُكّل يشء يف 
الدنيا يعطيـك معلومات، ويطمئنك عىل 
ما أنت عليه، ويشـهد ملا أنت عليه؛ فإذا 
أصبح الُقــْرآن داخلك، أصبح ماذا؟ ُكّل 
يشء يشـهد للحق الذي أنت تحمله، ُكّل 
يشء. [مديح الُقـْرآن الدرس السـادس 
ص:5]. وقـال أيضـا: [لـن يحمينا من 
أعدائنا إال العودة إىل الُقـْرآن الكريم، لن 
يبقـي العالقة قائمة بيننا وبني ديننا إال 
الُقــْرآن الكريم، ال يمكـن أن يدفع عنا 
أيضاً إال الُقـْرآن الكريم إذا ما عدنا إليه. 
[اإلْسـَالم وثقافة اإلتبـاع ص:7].. ومن 
خالل هذا الوعي الُقـْرآني تجىل اآلتي:ــ 
ازداد وعُي شهدائنا من خالل الُقـْرآن 
الكريم، فصّدقوا به، وامتثلوا ألوامر الله، 
فعندما قرأ شـهداؤنا األبـرار التهديدات 
اإللهيـة التـي توعد بهـا الله سـبحانه 
عن  املتقاعسـني  املتخاذلني،  املقرصين، 
الجهـاد يف سـبيله، مـن مثل:ـــ قولـه 
َّ تَنِفـُروا يَُعذِّبُْكْم َعذَابًا أَِليًما  تعاىل:ــ [إِال
وُه َشيْئًا  َويَْسـتَبِْدْل َقْوًما َغرْيَُكْم َوالَ تَُرضُّ
ٍء َقِديـٌر].. ومن مثل  َواللَّـُه َعـَىل ُكلِّ َيشْ
قوله تعاىل: [ُقْل إِْن َكاَن آبَاُؤُكْم َوأَبْنَاُؤُكْم 
َوإِْخَوانُُكْم َوأَْزَواُجُكْم وََعِشريَتُُكْم َوأَْمَواٌل 
اْقَرتَْفتُُموَها َوِتَجاَرٌة تَْخَشـْوَن َكَسـاَدَها 
َوَمَسـاِكُن تَْرَضْونََها أََحبَّ إَِليُْكْم ِمَن اللَِّه 
َوَرُسولِِه َوِجَهاٍد ِيف َسِبيلِِه َفَرتَبَُّصوا َحتَّى 
يَأِْتـَي اللَُّه ِبأَْمـِرِه َواللَُّه الَ يَْهـِدي اْلَقْوَم 
اْلَفاِسـِقنَي].. انطلقـوا إىل ميادين العزة 

والكرامة غري آبهني بيشء. 

خالصـُة ما يشـعر به من ينتهي من قـراءة ملزمة 
[معرفة الله ــ عظمة الله ــ الدرس السابع] للشهيد 
القائـد رضـوان الله عليه هـو الخجل من اللـه املنعم 
علينا ُكّل هذه النعم العظيمة، ونحن ال نزال مقرصين 
يف حقـه سـبحانه أيما تقصـري، هذا من جهـة ، ومن 
جهـة أخرى اإلحسـاس بالفائـدة العظيمـة والكبرية 
ا من املعرفة، التي تعزز ثقتنا بالله، وأيضا الشعور  ِجدٍّ
باللهفة لقـراءة املزيد من املـالزم، مادامت هكذا تمأل 
العقـول نـورا، والقلوب بصـرية، والتمني بـأن تطول 
امللزمة وال تنتهي أبدا، لننهل من هذا النبع الصايف حتى 
ترتوي عقولنا وقلوبنا ونعرف الله حق معرفته، ونثق 

به حق الثقة.

البظاء سطى اهللا بضماله، ضماله املططص:ــ
ابتـدأ الشـهيد القائد رضوان اللـه عليه محارضته 
ــ ملزمـة ــ [معرفة اللـه ــ عظمة اللـه ــ الدرس 

السـابع] بذكر اآليات التي فيها ثناء عىل الله سبحانه 
وتعـاىل، وتمجيد وتعظيم له جل شـأنه، وهي كثرية يف 
القـرآن الكريـم، لم يأت بهـا الله ُسـدى، وإنما لهدف 
وغاية من أسـمى الغايات، ألنها من أهم الوسائل التي 
ترسـخ معانـي معرفته يف نفوسـنا لتعزيـز الثقة به 

سبحانه وتعاىل..
مشـرياً إىل التسـبيح أيضـا املوجـود يف الصالة عند 
الركـوع والسـجود، التـي رشعهـا اللـه لعبـاده كي 
يرددوهـا، ُكّل ذلـك كما قال رضـوان الله عليـه:[ ُكّل 
هـذا هـو يف الواقع خطـاب ثناء عىل اللـه، ينطلق من 
وجدان اإلنسـان ثم يعود إليه بشـكل معاٍن ترتك آثاراً 

يف النفس]..

ظتظ طظ ظخظع آلعئ داخض أظفسظا:ــ
مؤكداً رضوان الله عليه وهو يرشح (ال إله إال الله) 

التي نرددها ُكّل يوم يف األذان للصالة ، ويرددها الناس 
من عهد رسـول الله صىل الله عليه وآله وسلم إىل يوم 
الديـن بأنه لو كان هناك آلهة غـري الله لظهرت خالل 
هـذه الفـرتة الطويلة، ولكن ليـس هناك إلـه إال الله، 
ولكننـا نحن من نصنع آلهة داخل أنفسـنا، وأضاف:[ 
نصنـع آلهة من األشـخاص ممن هم عبيـد كاألنعام, 
وليسوا حتى مثل بقية الناس، نحن من نصنعهم آلهة، 
ونحـن من نصنع داخل أنفسـنا آلهـة، يف الوقت الذي 
نسـمع قول الله تعاىل يتكرر يف آذاننا وعىل مسـامعنا: 
ُه ال إَِلَه إِالَّ اللَُّه}. واملـؤذن للصالة يقول لنا:  {َفاْعَلـْم أَنـَّ
(ال إله إال الله). ونحن نقول يف صالتنا: {سـبحان الله، 
والحمد لله، وال إله إال الله}. ملاذا ال نفكر يف كيف يجب 
أن نسـتفيد من تكرير {ال إَِلَه إِالَّ اللَُّه} نرسـخ يف داخل 
أنفسـنا أن ما سـوى الله ال يجب أن يخيفنا، ال ينبغي 
أن نخاف منه، ال ينبغـي أن نعتمد عليه، ونطمنئ إليه 
يف مقابل االبتعاد عن إلهنا الذي ال إله إال هو، وهو الله 

سبحانه وتعاىل]. 

املآطظ.. ملاذا ق غساطغع أسثاؤه اجاشفاله؟:ــ
موضحـا رضوان الله عليه صفـة أخرى لله العزيز 
القهار تقوي ثقتنا به سـبحانه، وهـي [{َعاِلُم اْلَغيِْب 
ـَهاَدِة}، من إذا وثقنا به فقد وثقنا بمن ال يخفى  َوالشَّ
عليه يشء يف األرض وال يف السـماء، متسـائال:[ فمتى 
يمكن أن يَْستَْغِفلني أعدائي إذا كان وليي هو من يعلم 
الغيب يف السموات واألرض، هو عالم الغيب والشهادة؟ 
ومتى أحتاج فال يسـمعني, متى أدعوه فال يسمعني؟ 
ليس له مجلس معني فقط متى ما رسنا إىل بوابة ذلك 
املجلـس يمكن أن نقابله.هو معكـم أين ما كنتم, هو 
من يعلم الغيب والشهادة.. بالنسبة له ُكّل يشء شاهد 
ليس هناك غائب بالنسـبة له سـبحانه وتعاىل إنما ما 

هو غائب وشاهد بالنسبة لنا الله يعلمه].

ِتغُط) ْتمُظ الرَّ ِتغُط)تخرشاته يف تثبري حآون خطصه.. تحعث بأظه (قَ ِإَلَه ِإقَّ ُعَع الرَّ ْتمُظ الرَّ تخرشاته يف تثبري حآون خطصه.. تحعث بأظه (قَ ِإَلَه ِإقَّ ُعَع الرَّ
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اجاحعاد جغثة شطسطغظغئ يف بغئ لتط وحاب 
تاول تظفغث سمطغئ يف سسصقن 

الفطسطغظغعن ُغْتغعن الثضرى الـ 74 ملثبتئ دغر غاجني

سئث الطعغان: جظعاخض طساَر الثبطعطاجغئ لطاعخض 
إىل اّتفاق ظعوي جغث

رئغج تظفغثي تجب 
اهللا: اإلدارُة افطرغضغئ 

تتارُبظا بالةعع والتخار
 : طاابسات

غـادة  الفلسـطينية  املواطنـُة  استشـهدت 
إبراهيـم عيل سـباتني (48 عاًمـا)، ظهر أمس 
األحد، بعد أن أطلـق عليها جنود االحتالل النار 

يف بلدة حوسان غرب بيت لحم. 
وأعلنت وزارُة الصحة الفلسـطينية أن غادة 
وصلت إىل مستشفى بيت جاال الحكومي، وهي 
تعانـي من قطـع يف رشيان السـاق، إضافة إىل 
خسـارتها كميـة كبرية من الـدم، ورسعان ما 

أعلن عن استشهادها، متأثرة بإصابتها. 
وقال شهود عيان: إن «قوات جيش االحتالل 
كان يبدو عليهم الخوف واالرتباك الشـديد عند 
إقامتهـم لحاجـز عند املدخـل الرشقـي لبلدة 
حوسـان، وعند عبور غدير للشارع طلب منها 
أحـد جنود االحتـالل التوقف، ولكنهـا تبعثرت 
أثناء قطعها الشـارع، ورسعان ما أطلق عليها 
أحد الجنود رصاصتني دون أن تشكل أي خطر 

عليهم». 
َوأََضــاَف الشـهود أن «جنـود االحتـالل لم 
يقدموا لها أية إسـعافات بعد اصابتها، وبقيت 
تنزف أمامهم حتى تمّكن أهل البلدة من نقلها 
إىل مستشـفى بيت جاال الحكومي، َحيُث أعلن 
عـن استشـهادها الحًقـا»، والشـهيدة غـادة 

سباتني أرملة ولديها ستة أطفال. 

وأطلـق جنود االحتـالل قنابل الغاز املسـيل 
للدموع عىل املواطنني املتجمعني يف املنطق. 

ويف السياق، استشهد شابٌّ فلسطيني حاول 
تنفيـذ عمليـة يف مدينة عسـقالن املحتّلة، بعد 
أن أطلـق النـار عليه من قبـل ضابط يف جيش 

االحتالل تصادف وجوده يف املكان. 
وأّكــدت مصادُر عربية أن الشـاب سـيطر 

عىل سـالح مجنـدة كانـت متوقفـًة يف موقف 
بمدينة عسـقالن، وقبل أن يسـتخدمه أطلقت 
النـار عليه، وأَشـاَرت املصـادر أن منفذ عملية 

عسقالن املحتّلة هو مواطن من قطاع غزة. 
عـىل  النـاَر  االحتـالل  جيـش  أطلـق  كمـا 
مستوطن يف عسقالن لالشتباه بأنه فلسطيني 

فأرداه قتيالً. 

 : طاابسات
مذبحُة دير ياسـني هي عمليـُة إبادة وطرد 
جماعي نّفذتها يف التاسـع مـن أبريل 1948م، 
الصهيونيتان  وشـترين»  مجموعتا «اإلرغـون 
يف قرية دير ياسـني الفلسطينية غربي القدس 

املحتّلة. 
وكان معظـم ضحايـا املجزرة مـن املدنيني، 
ومنهم أطفال ونسـاء وعجزة، ويرتاوح تقدير 

عدد الضحايا بني 250 َو360. 
عند السـاعة الثالثة فجراً، توقع املهاجمون 
أن يفزَع األهايل من الهجوم ويبادروا إىل الفرار 
من القرية، والسـبب الرئييس من الهجوم؛ كي 

يتسـنّى لليهود االسـتيالء عـىل القرية، وكانت 
الفـرق املهاجمة بقيادة «مناحـم بيجن» الذي 

اقتسم مع السادات جائزة نوبل للسالم. 
بهـذه املناسـبة، أّكــدت حركة حمـاس أّن 
الشـعب الفلسـطيني لـن ينـىس لهـذا املحتّل 
جرائمـه املتواصلة ضـده، وسـيواصل نضاله 

حتى التحرير والعودة. 
ويف الذكرى الـ74 ملجزرة دير ياسـني، قالت 
الحركـة يف بيـان لهـا: إنَّ «جرائـَم االحتـالل 
ومجـازره بحـّق أرضنـا وشـعبنا لن تسـقط 
بالتقـادم.. وسـنظل أوفيـاء لدمـاء الشـهداء 
وتضحياتهـم، مواصلـني دربهـم حتّـى دحـر 

االحتالل وزواله عن أرضنا». 

وأّكـد البياُن أن ما تشـهُده القدس والضفة 
مخّططـات  مـن  األقـىص،  واملسـجد  وغـزة، 
والسـلوك  اسـتمرار للنهـج  صهيونيـة «هـو 
اإلجرامي الذي نشـأ عليه هذا الكيان اإلرهابي، 
لكـن ذلـك كّله، لـن يكـرس إراَدة شـعبنا، ولن 
يمنعه مـن مواصلة طريق املقاومة الشـاملة، 

حتّى انتزاع حقوقه املرشوعة كاملة». 
وتوافق هذه األيّام الذكرى الرابعة والسبعون 
لـ»مجزرة دير ياسني» التي ارتكبتها عصابات 
االحتالل ضّد أهايل بلدة دير ياسني غربي مدينة 
القدس املحتّلـة، والتي راح ضحيّتها ما يقارب 
300 شـهيد فلسطيني، بني رجل وامرأة وطفل 

رضيع. 

 : وضاقت
حسـني  اإليرانـي،  الخارجيـة  وزيـُر  أّكــد 
أمري عبـد اللهيان، أن بالَده سـتواصُل مسـار 
الدبلوماسـية للتوصـل إىل اتّفـاق نـووي دائم 

وجيد. 
ويف االجتمـاع األول للجنة تنسـيق العالقات 
االقتصادية الخارجية الـذي عقد، أمس األحد، 
بـوزارة الخارجيـة اإليرانيـة يف طهران، أشـار 
الوزيـر اإليرانـي إىل أن منتجـات الجمهوريـة 
اإلسـالمية وصلـت إىل مرحلـة يجـب عرضها 
وتصديرهـا وهنـاك جهود كبـرية بذلت يف هذا 

املجال. 
َوأََضــاَف «نسـعى لرفع العقوبـات، ولكن 
بكرامـة وبصـورة مسـتدامة»، ُمشـرياً إىل أن 
الرئيـس اإليراني السـيد إبراهيم رئيـيس أّكـد 
عـىل رضورة عدم عقد جميع اآلمال عىل فيينا، 
وتابـع «توصلنا إىل نتائج مع الـدول األُوُروبية 

الثالث يف املناقشات الفنية». 
وأوضـح الوزيـر اإليرانـي أنه «يف األسـابيع 
األخـرية املاضيـة، طـرح الجانـب األمريكـي 

مطالب تعكـس مطامع واشـنطن وتتعارض 
مـع بعض فقـرات نـص االتّفـاق»، الفتـاً إىل 
أنـه «يف مجال رفـع العقوبات، الطـرف اآلخر 
مهتم بطـرح وفـرض رشوط جديـدة، خارج 
املفاوضـات، وأن إيـران وقفـت وسـتقف عىل 

خطوطها الحمراء». 
وإذ أعلن أن طهران أبلغت الجانب األمريكي 
برصاحـة طلبهـا منـه عـدم إعاقـة االتّفاق، 

أشـار إىل أن «الطريق إىل الدبلوماسـية ما يزال 
مفتوحا»، وأن «الدول األُوُروبية الثالث والصني 
املطامـع  بشـأن  انتقـادات  لديهـا  وروسـيا، 

األمريكية». 
َوأََضــاَف عبـد اللهيان «لم نر أيـَة فائدة يف 
املفاوضـات املبارشة مع الواليات املتحدة.. لقد 
أرصوا مرارا وتكـرارا عىل املفاوضات املبارشة، 
وبلغناهـم رضورة اتِّخـاذ خطـوة أَو خطوتني 

عىل األرض إن كانوا يحملون حسن النية». 
وتابـع قائـالً: إن «األمريكيـني أرصوا مراٍت 
عديـدًة عـىل إجـراء مفاوضات مبـارشة، وما 
نطلبه هو اتِّخاذ خطوات عملية وملموسـة يف 
املفاوضات فعىل سـبيل املثال، اإلفراج عن جزء 
مـن أصول إيران املجمدة، منوًِّها إىل أن الرئيس 
األمريكـي جـو بايدن يتحـدث باسـتمرار عن 
حسـن النية لكـن من الـرضوري أن يثبت ذلك 

من خالل إصدار أمر إلزالة العقوبات». 
رئيـس الديبلوماسـية اإليرانية لفـت إىل أنه 
خالل زيارته للعاصمة الروسية منذ فرتة اتفق 
مـع الجانب الرويس أن موسـكو لـن تعيق أي 

اتّفاق يف حال التوصل إليه يف فيينا. 

 : وضاقت

أّكـد نائُب رئيس املجلس التنفيذي يف حزب الله، الشـيخ 
عيل دعموش، أن «الذيـن يصوِّبون عىل املقاومة ويرفعون 
شـعارات املواجهِة معها، هم ضعفاُء ومفلسـون وليست 
لديهم برامُج إلنقاذ البلد، وإنما مشاريع خارجية مدفوعة 
الثمن، األََسـاس فيهـا النيل مـن املقاومة وإلحـاق لبنان 

بمنظومة التطبيع مع العدو». 
ورأى خالل لقاء رمضاني يف بلدة طريفلسـيه الجنوبية، 
أّن «ما نشـهده من إرصار أمريكي عـىل مواصلة الحصار 
والعقوبات وعرقلة الحلول، وعدم السماح باالستفادة من 
العروض الروسية والصينية واإليرانية لحل بعض األزمات 
الحياتيـة، كأزمة الكهربـا والنفايات، يُدلُّ عـىل أن اإلدارة 
األمريكيـة تحاربنا بالجوع ولقمـة العيش؛ ِمن أجِل تغيري 

املزاج الشعبي وتحميلنا مسؤولية االنهيار يف البلد». 

سمران خان: الظدال طظ 
أجض الترغئ غئثأ الغعم 
ضث املآاطرة افجظئغئ

 : وضاقت

أّكــد رئيـُس الوزراء الباكسـتاني، عمـران خان، أمس 
األحد، أنَّ بـالَده «تتعرَُّض ملؤامرٍة أجنبيـٍة تهدف إىل تغيري 

النظام». 
وقـال خـان عـىل حسـابه يف «تويـرت»: إنَّ «باكسـتان 
أصبحـت دولًة مسـتقلًة عـام 1947م، لكـنَّ النضال؛ ِمن 
أجِل الحرية يبدأ اليوم من جديٍد ضدَّ مؤامرٍة أجنبيٍة لتغيري 

النظام». 
َوأََضــاَف خـان: «دائماً ما يكون شـعب البلـد هو من 

يدافع عن سيادته وديمقراطيته». 
يف السـياق، اعتمدت الجمعيُة الوطنية الباكستانية كالً 
من شـهباز رشيف، وشـاه محمـود قرييش، كمرشـحني 

ملنصب رئيس الوزراء الجديد. 
وأوضحـت وكالـة األنبـاء الباكسـتانية أن التصويـَت 
عـىل انتخاب رئيـس الوزراء الجديد سـيُعقد اليوم االثنني، 
وسـينتخب نواب الجمعية الوطنية أحد املرشـحني ملنصب 

رئاسة الوزراء. 
ا منصـَب رئيس حزب  ويشـغل شـهباز رشيـف َحـاليّـٍ
الرابطة اإلسالمية املعارض، وهو مرشح أحزاب املعارضة، 
أما قرييش فهو نائُب رئيس حزب حركة «اإلنصاف»، وهو 
حـزُب رئيس الـوزراء املعـزول عمران خان، وكان يشـغُل 

منصَب وزير الخارجية يف الحكومة املعزولة. 
وأمـٍس األول، حجـب الربملـاُن الباكسـتاني الثقـَة عن 
رئيس الوزراء عمران خان، وأَشاَرت مصادر إعالمية إىل إّن 
«نتيجـة التصويت جاءت لصالح سـحب الثقة من رئيس 

الحكومة عمران خان بـ 174 صوتاً». 
الحكومـة  رئيـس  منـُع  «تـم  إنّـه  املصـادر:  وقالـت 
الباكسـتانية وأعضـاء حكومته من الدخـول إىل الربملان»، 
ُمشـرياً إىل أنّـه «كان هنـاك توقعاٌت بفـرض عمران خان 
أحكامـاً ُعرفيـًة يف البالد، لكن القضاء منعـه من ذلك قبل 

حجب الثقة». 
وُقبيل سـحب الثقة اسـتقال ُكــلٌّ من رئيـس الربملان 
ونائبـه، َحيـُث عّلل رئيـُس الربملان اسـتقالته بالقول: «ال 

يمكنني املشاركة يف املؤامرة». 
وكان عمـران خـان قد دعـا الباكسـتانيني، إىل التَحرُِّك 
إلجهاض مـا وصفهـا بمحاولة املسـاس بسـيادة البالد، 
وقال إن املسـاعَي لعزله تعكُس سخط واشنطن ملعارضته 

سياساتها يف املنطقة. 
وكشـف خان قائالً: «تلقيت رسـالَة تهديد من الواليات 
املتحـدة»، مضيفـاً: «هـّددت أمريكا بإسـقاط حكومتي؛ 

ألَنَّني رفضُت إقامة قواعد عسكرية لها يف أرضنا». 








السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 
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ضطمئ أخغرة

وسٌغ ُغفِحُض ُضـّض 
الامعضسات

جظث الخغادي  

الوعـُي  يكـون  حينمـا 
للمخّططـات  املواِجـُه 
كامَل التشـخيص َوراسخاً 
إجـراءات  َفــإنَّ  وثابتـاً، 
العـدّو وتَحّركاته وأجندته 
وتوصيفاتـه  املتقلبـة 
وتموضعاتـه  املتعـددة 
املختلفة تصبح يف نظر هذا 
الوعـي ُمَجــرََّد ذرٍّ للرماد 
عـىل العيـون، ال تحّقـق يف 

أهدافها اإلرباُك أَو تتغريُ بموجبها القناعات. 
عىل هـذه القاعـدة تعاطـى الشـعُب اليمني مع 
مشـاورات الريـاض ومخرجاتها، وقبـل أن تصُدَر 
الخطابـاُت والبيانـات الرسـمية مـن صنعـاَء عن 
موقفهـا مما حـدث ويحـدث، وتوضيـح األهداف 
واألجندة التي دفعت إىل هذه التغيريات التي أراد من 
َرها للداخل اليمني  خاللها تحالُف العـدوان أن يُصدِّ
والعالـم، كان الشـعُب اليمنـي بقـواه السياسـية 
وناشطيه وشارعه قد أصدر ُحكَمه وموقَفه من هذا 
املجلس، وَعىل إثر ذلك دّشــن شعبُنا مشواَر الفشل 
رة من األدوات املستهلكة،  املبكِّر لهذه التشكيلة املدوَّ
خرية والتهكُِّم  َوامتألت مواقُع التواصل بعباراِت السُّ
ا وصل إليه حاُل هذا الخليط من تحالف عدواني  َعمَّ

ومرتِزقة. 
لم يكـن املوقُف للمجلس السـيايس يف صنعاء إالَّ 
إعادًة لصياغة املوقف الشـعبي بعبارات السياسـة 
ولُغـة التخاطب الدبلومايس، وحـني يتناغُم املوقُف 
الشـعبي مـع الخطـاب الرسـمي فهـذا يعنـي أن 
الرشعيـَة كاملًة بكافة معانيها، وأن الكلمة الفصل 
هي للشـعب َوقيادته الوطنية وقواه الحرة، وبأن ال 

رشعيَة للغازي وأدواته ال من قبل َوال من بعد. 
باملقابل نرثى لحاِل َمـن ال يزاُل يعلُِّق آماَله بحبل 
األماني الواهية، ويوهم نفَسـه بأن ثمة تغرياٍت قد 
ترافق أيَّ تغيري يف األسـماء أَو الصفات يف معسـكر 
األدوات، أَو يتبادُر إىل ذهنه أن هناك بصيَص أمل قد 

يأتي من إعادة تدوير مخلفات فاسدة. 
املتغـريات  هاِمـِش  يف  تعيـُش  الحـاالُت  هـذه 
والتحوالت، تقزَُّم وعيُها وفكُرها، فأخطأت التقدير، 

وباتت ترى الوطَن واملستقبل من خالل ثقب إبرة!

أزالعا ذرغسئ سثواظعط شئأغئ ذرغسئ بسثعا غساثون؟!
د. طعغعب التسام

 

بعَدما فشـل وأفلس العدوان عىل الشـعب اليمني 
خالل 7 سنوات ونيف، ووصل إىل يقني بدنو هزيمته 
النهائية الناجزة يف ُكـّل جبهات املواجهة وعىل كافة 
الصعد، ُخُصوصاً بعد عمليات كرس ظهره بعمليات 
كـرس الحصار، وبالذات الثالثـة تَحّرك وهو يف حالة 
دوار السـقوط فجمـع ماَله الـذي لم يعـد ذا قيمة 
وعّدده، وبدالً عن أن يواجَه واقَعه األليَم ويسـتجيَب 
ملبـادرة الرئيس املشـاط املمثل الحقيقـي والوحيد 
للشـعب اليمني، اتجه نزوًال عند رغبة أصيله لجمع 
مرتِزقتـه من نـزالء فنادقه يف مؤتمـر ال يعني أحًدا 

سواه ليعمل منه مخرجاٍت تنهي شّماعته الزائفة يف العدوان عىل 
هذا الشعب؛ علَّها تنقذه من ورطته وهزيمته املحّققة وهيهات. 
ونتيجة لحماقـة العدوان وغبائه وهو يخطط إلخراج نفسـه 
عن عدوانه وتحمل مسـؤولياته والنأي بنفسـه عنها فاته أمران 

يف غاية األهميّة:
أوالً: فاتـه أن يـدرَك أنه أنهى ما كان يسـميه «رشعية» املربّر 

الواهي لعدوانه.
ثانيـاً: وهـو يخطُِّط لتحويـِل عدوانـه الحرتاٍب داخـيل يمني 
وتطويـل بقائـه يف األرايض اليمنيـة التـي احتلهـا وربمـا لعمل 
اتّفاقيات ومعاهدات وما إىل ذلك مع مرتِزقته فات أدواُت العدوان 
أن تـدرَك أنها بهذا كشـفت عن نفسـها وأسـقطت أوراَق توتها 
وأثبتت بشـكل جيل بأنهـا املنفذُ الرئيُس للعـدوان وأن مرتِزقتها 
موظفـون لديها، كما هي موظفة لدى أصيل العدوان، وأنها بهذا 
لن تستطيع البقاَء يف السـواحل واملنافذ والجزر البحرية اليمنية 

ويف محافظات بعينها تعز واملهرة وحرضموت مثالً. 
بات هذا الشـعب العظيم املواجه للعدوان يـدرك اليوم جيًِّدا أن 
اسـتبدال املرتِزق الدنبوع 1 بمرتِزق دنبوع 2 اسـُمه 
«رشـاد العليمـي» لـم يأِت مـن فـراغ وإنما ضمن 
مخّطط جديد للعـدوان األصيل بأدواته التنفيذية أَو 
تحقيقاً ألطماعه القديمـة الجديدة يف اليمن ملوقعه 
الجغرايف الجيواسـرتاتيجي للسـيطرة عىل سواحله 
ومنافـذه البحرية وجزره، واملدخـل األول لذلك تعز؛ 
ملـا تتمتـع به مـن موقع جغـرايف من مينـاء املخاء 
وباب املندب وجزر ميـون وحنيش وزقر وربط ذلك 
بجزيرة سـقطرى وغريهـا كانت وال تـزال مطمًعا 
للدول االسـتعماِرية وما تمثله من كتلة ديمغرافية، 
فعمل املسـتعمر ُكـّل ما بوسـعه السـتهدافها بكل 

وسائل وأنواع الحرب الناعمة الستخدامها الحًقا.
وبعـد فشـله يف ُكـّل خطواتـه السـابقة مـن إذكاء الطائفية 
واملناطقيـة، يحاول بهذه الخطـوة جاهًدا جمَعهـا تحت عنوان 
مناطقي خلف دنبوع من تعز مجرَّب بإخالصه للعدوان لاللتفاف 
حوله واسـتخدامها كوقود يف حرب تحّقق أطماَعه حسبما يظن 

واهًما. 
لهـذا كان ال بـد للعـدوان مـن إيجاد هـذه املرسحيـة الهزلية 
وإخراجها بهذا الشكل، وهذا أقىص ما يمكنه فعله بعد 7 سنوات 
ونيف من صمود وثبات وانتصارات الشعب اليمني وكذا رضباته 
املسـددة ملنشـآته العسـكرية والحيوية يف عمقه وكرس ظهره يف 
عمليـات كـرس الحصار ومـا فعلته الثالثة من كـرس عظم ظهر 

ذة حتى اآلن. العدوان أتت به رسيًعا لُهدنة غري منفَّ
ولغبائه وسوء تقديره، قام بإنهاء ذريعته شماعة «الرشعية» 
يف العـدوان عـىل الشـعب اليمني فبـأيِّ ذريعة «رشعيـة» زائفة 

بعدها يعتدون؟! 


