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أضث أن الغمظغغظ شرضعا إرادتعط ورشع التخار طثخض السقم أضث أن الغمظغغظ شرضعا إرادتعط ورشع التخار طثخض السقم 
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اخثصعا بعثظاعط تخطعا لتض

السيد عبدامللك احلوثي يف احملاضرة الرمضانية العاشرة:



املبعوث يف صنعاء للقاء الرئيس املشاط ومناقشة مستجدات اتفاق مسقط
العجري: امللف اإلنساين احملك احلقيقي لالستجابة ملتطلبات احلل 

شرف لـ غرودنربغ: فتح امليناء واملطار قبل أي حديث آخر

حرص وطين على إجناح اهلدنة وتعنت عدواينحرص وطين على إجناح اهلدنة وتعنت عدواين




نتائجها هلــا  عظيمة  وعــبــادة  واملــؤامــرات  التحديات  ملواجهة  مهم  ســالح  نتائجهاالصرب  هلــا  عظيمة  وعــبــادة  واملــؤامــرات  التحديات  ملواجهة  مهم  ســالح  الصرب 
خـــرقـــًا خـــرقـــًا  مـــــن 170170  بـــأكـــثـــر  واحلــــــديــــــدة  اهلـــــدنـــــة  اتــــفــــاقــــي  يـــنـــتـــهـــكـــون  ومــــرتــــزقــــتــــه  مـــــن الـــــعـــــدو  بـــأكـــثـــر  واحلــــــديــــــدة  اهلـــــدنـــــة  اتــــفــــاقــــي  يـــنـــتـــهـــكـــون  ومــــرتــــزقــــتــــه  الـــــعـــــدو 

تثبيت التهدئة وفتح مطار صنعاء وإزالة العوائق أمام السفن أبرز ملفات الزيارة
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«حرف» غآّضـث لـ «غرودظربغ»: رشع التخار سظ طغظاء التثغثة وططار خظساء غةإ أن غسئص أي تثغث سظ السقم
 : خظساء

أّكــد وزيـُر الخارجيـة، هشـام رشف، عـىل 
رضورة تفهـم العالـم ملظلومية الشـعب اليمني 
وصموده يف مواجهة العدوان والحصار الشامل. 

جاء ذلك خـالل لقاءه، أمـس االثنني، املبعوث 
الخـاص لألمـني العـام لألمـم املتحـدة إىل اليمن 
هانـس غروندبرغ، يف العاصمة صنعاء ملناقشـة 
آخر املسـتجدات عىل السـاحة الوطنية ومنها ما 
يتعلق بالُهدنة وجهود إيقاف العدوان عىل اليمن. 
وخـالل اللقـاء، نـّوه وزيـر الخارجيـة إىل أن 
القيـادَة يف صنعاء أّكـدت مـراراً أن يَدها ممدودة 
وما تـزال نحو السـالم العادل واملرشف للشـعب 

اليمني. 
ولفت إىل رضورة وجود الجدية يف إظهار نوايا 

السـالم من قبل الطرف اآلخـر ويف املقدمة دولتي 
العدوان السـعودّي اإلماراتـي وال بد أن ترتجم إىل 
خطوات عملية وملموسة يشعر بها أبناء الشعب 
اليمني الذي يعاني من أسوأ كارثة إنسانية جراء 
العـدوان، ويف مقدمة هذه الخطـوات عدم عرقلة 
دخول سفن املشـتقات النفطية والغاز املنزيل إىل 
مينـاء الحديدة، وإعادة فتح مطـار صنعاء دون 
أية عراقيل لوجسـتية أَو بريوقراطية أمام حركة 
الرحـالت التجاريـة واملدنيـة وتنقـل املواطنـني 

اليمنيني. 
وأَشـاَر وزيـر الخارجية إىل أن مـن ضمن تلك 
الخطوات، االهتمـام بإعادة رصف مرتبات كافة 
موظفي الدولة دون اسـتثناء، بما يسهم يف رفع 
املعانـاة عـن كادر الدولة الذي حـرم من حقه يف 

الراتب لسنوات عديدة. 

وأّكـد أن تنفيذ تلك الخطوات اإلنسـانية تمثل 
رسالة إيجابية للشعب اليمني بأن هناك إجراءات 
واقعيـة تتبناهـا األمم املتحـدة ويتخذها الطرف 
اآلخـر للتأكيـد عـىل توّجـهه نحو السـالم، وبما 
يُهيئ املناخ للوصول إىل تسـوية سياسية شاملة 
مسـتدامة برعاية املبعوث الخـاص لألمني العام 
لألمم املتحدة إىل اليمن، مشـّدًدا عىل أهميّة التزام 
الطـرف اآلخر ببنـود الُهدنة املؤقتـة التي دخلت 
حيـز التنفيذ برعاية األمم املتحـدة، والتأكيد عىل 

رضورة وقف الخروقات. 
من جانبـه، أوضح املبعوث األممـي، أن هناك 
فرصـة لتثبيت الُهدنة املؤقتـة وتحويلها إىل وقف 
إطالق نار شـامل ُوُصـوالً إىل تسـوية سياسـية 
سلمية، مؤّكـداً أن الشـعب اليمني يستحق ُكـّل 

الدعم بعد املعاناة التي عانى منها. 

خفصئ تئادل بعجاذئ طتطغئ 
تتّرر 6 طظ أجرى الةغح 

والطةان بةئعئ طأرب
 : خظساء

اسـتمراراً للنجاحـات التـي تحّققهـا الحكومـة تجـاه ملف 
األرسى، أعلنـت اللجنـُة الوطنية لشـؤون األرسى، أمس االثنني، 
عن تحرير 6 من أرسى الجيش واللجان الشعبيّة يف جبهة مأرب، 

بعملية تبادل بوساطة محلية. 
وأوضـح عبدالقـادر املرتىض رئيـس اللجنة الوطنية لشـئون 
األرسى يف بيـان، أمس، أن تحرير الــ 6 األرسى تم بعملية تبادل 

بوساطة محلية. 
وتأتـي هذه العملية يف ظل تعثر ملف األرسى برعاية أممية لم 
تتمّكـن من إجبار الطرف اآلخر عـىل تنفيذ التزاماته يف هذا امللف 

اإلنساني. 

وشاة وإخابئ 19 حثخًا يف 
ترغص اظثلع بسفغظئ تةارغئ 

صئالئ جعاتض سثن
 : طاابسات

توىف وأُصيب، أمس االثنني، قرابة 19 شـخصاً بينهم أجانب يف 
حريق اندلع بإحدى السفن التجارية قبالة سواحل مدينة عدن. 

وأّكـدت مصادر أن الحريق اندلع يف إحدى سفن نقل البضائع 
القادمة من جيبوتي تدعى «جويش سـمداني»، يف مرىس البواخر 
قبالة منطقة الربيقة، ما أَدَّى إىل وفاة سـتة عمال من الجنسـية 

الهندية وإصابة قرابة 13 آخرين من طاقم الباخرة. 
وأوضحـت أن النـريان اندلعت يف السـفينة، فيمـا هرع فريق 
اإلطفاء إلخماد الحريق وإسعاف الجرحى والعالقني يف السفينة، 
دون ذكر أسـباب انـدالع الحريق، كما خلف الحريـق الذي اندلع 
بالسـفينة التي تعـود ملكيتها ألحـد التجار من جنـوب أفريقيا 

أرضاراً مادية كبرية. 

املةطج السربغ غخش طا غسمى 
«املةطج الرئاجغ» بالئاذض 
واملظايف لطصعاظني والثجاتري

 : طاابسات
اسـتنكر املجلُس العربي، أمس االثنـني، إعالَن تحالف العدوان 
الـذي تقـوده السـعوديّة تأسـيس ما يسـمى املجلـس الرئايس، 

واصفاً املجلس الجديد بأنه غري رشعي. 
وقـال املجلس العربي يف بيان له، أمس، إن ما يسـمى املجلس 
الرئايس الذي أنشـأته السـعوديّة، باطل ومنـاٍف تماماً للقوانني 
والدسـاتري، مبينًـا أن ما حدث يف الرياض انقـالب كامل األركان، 
ومخالف للمرجعيات واألسـس الدولية، ُمشرياً إىل أنها سابقة يف 
تاريخ الدول، داعياً أدوات السـعوديّة إىل مفاوضات داخلية بعيًدا 

عن التدخالت الخارجية، يف إشارة واضحة للحوار مع صنعاء. 
وكان إعالن السـعوديّة تشكيل ما يسمى املجلس الرئايس، قد 
أثار سـخرية واسعة يف الداخل اليمني؛ كون املجلس غري الرشعي 
هو يف األصل بديل عن منظومة سلطوية منتهية واليتها منذ أكثر 

من ثمانية أعوام. 

اسائر أن طا تثث شغ الرغاض طتطئ سابرة طظ طتطات الاآطر:

بظ تئاعر: الحسإ الغمظغ لثغئ ذاصئ عائطئ ملعاخطئ الخمعد 
وطعاجعئ املساثغظ وطحارغسعط

تةار أبني غظفثون سخغاظًا طثظغًا اتاةاجًا سطى الفعضى 
افطظغئ وجرائط الصاض املمظعةئ

اقتاقل اإلطاراتغ غسجز تعاجثه يف جصطرى بأجراب طظ 
الطائرات املصاتطئ

 : خظساء
أّكــد رئيس مجلس الـوزراء، الدكتـور عبدالعزيز 
صالح بن حبتور، أن الشـعب اليمني سيظل ينظر إىل 
أن ما حـدث يف مدينة الرياض، عاصمة دولة العدوان 
األوىل، مـن تغيـريات غـري دسـتورية وال قانونيـة يف 
الشكل السيايس لقيادة دفة الدولة اليمنية يف األرايض 
اليمنيـة الخاضعـة لالحتـالل األمريكـي السـعودّي 
اإلماراتي؛ باعتبَاره محطة عابرة من محطات التآمر، 
مبينًـا أن اليمنيني لديهم طاقة ذاتيـة هائلة ملواصلة 
الصمـود والصرب والثبـات ومواجهة صلـف املعتدين 
ومشـاريعهم املشـبوهة بحق الوطن اليمنـي وأهله 
وهم قادرون عىل إفشـالها بعون الله وهّمة األبطال، 
كما أفشل حرب العدوان عىل مدى سبع سنوات خلت. 
وأَشـاَر ابن حبتـور يف مقال نرش عـىل موقع قناة 
املياديـن الفضائية، أمـس، تحت عنوان «السـعوديّة 

تُعنيِّ مجلسـاً رئاسـياً إلدارة املناطق اليمنية الواقعة 
تحـت احتالل دول العدوان»، أشـار إىل مجمل األجواء 
التي سـبقت ورافقت ما سمي بمؤتمر الرياض الذي 
تهاوى إليه عمـالء ومرتِزقة العدوان من رشق وغرب 
الكرة األرضية ليكونوا شـهود زور عىل سـيناريو أعد 
وفقاً ألحكام وبنود دستور وقانون تّم استحضاره من 
خـارج حدود الجمهورية اليمنية، ليجري تكييفه من 
ِقبَل ما أسـماها الشـقيقة الُكربى اململكة السعوديّة 
وخربائهـا الدسـتوريني الجهابذة يف قوانـني التزوير 

الدويل، من بريطانيا وأمريكا وربما من الصهاينة. 
وتسـاءل رئيس الـوزراء: «ماذا سيُسـجل التاريخ 
عن املجتمعني من رشق الكـرة األرضية حتى غربها، 
أي (شـهود الزور)؟»، منوًِّها إىل أن إَجابَة هذا السؤال 
قد حفظها التاريخ اليمني الحّي يف أضابريه امُلحكمة، 
التي سـتبقى شـاهداً عىل انحطاط الُعمالء ووقاحة 

األعداء وصلفهم. 

 : طاابسات
شـهدت محافظُة أبـني املحتّلة، أمـس االثنني، 
عصيانـاً مدنياً للتنديد باسـتمرار الفوىض األمنية 
وغيـاب األمن واالسـتقرار يف املحافظات الجنوبية 

املحتّلة. 
املحـال  مالكـي  إن  أمـس:  مصـادر،  وقالـت 
التجارية ومفارش الخضار يف سوق مديرية أحور 
بمحافظـة أبني املحتّلة نفذوا عصياناً مدنياً شـبه 
شـامل، وذلك احتجاجاً عىل حالة الفوىض العارمة 

التي تشهدها املديرية بني الفينة واألُخرى. 
وعرب تجار املديرية عن اسـتيائهم الشـديد من 
غيـاب دور األجهـزة األمنيـة وانتشـار العصابات 
املسلحة يف أحور وغريها من مناطق أبني، محملني 
تحالف العدوان وأدواته ومرتِزقته مسؤولية حالة 
انعـدام االسـتقرار التي يعيشـها أبنـاء أحور منذ 

بداية العدوان عىل اليمن يف 2015. 
ونّدد التجار بمقتل املواطن صادق سعيد قاسم 
الصالحي، الذي يعمـل مع أخيه يف محل مالبس يف 
أحور، عىل أيدي ميليشيا مسلحة، مبدين سخطهم 
جـراء عدم اتِّخاذ إجـراءات حازمة مع الجاني من 
قبـل األجهزة األمنيـة املوالية لالحتـالل اإلماراتي، 
الفتني إىل أن السوق أصبح مرسحاً للجرائم العبثية 
التـي تُرتكـب بحـق أبنـاء املحافظات الشـمالية 

والجنوبية معاً. 

يأتي ذلك بعد يوم من إطالق ميليشـيا مسلحة 
يقودها املرتِزق سـليم عيل السيد الباحيل الكازمي 
قاسـم  سـعيد  صـادق  الشـاب  عـىل  الرصـاص 
الصالحـي (23عامـاً) الـذي ينتمـي ملحافظة إب 
مديرية ذي السـفال عزلـة األرشاف، فأردوه قتيالً 
عـىل الفور، وذلك بعد رفض املجنـي عليه إعطاءه 

مبلغ 10 آالف ريال بدون وجه حق. 
وتعيـش مناطـق سـيطرة االحتـالل اإلماراتي 
السـعودّي فـوىض أمنيـة عارمـة أَدَّت إىل إزهـاق 
األنفـس الربيئـة ومصـادرة املمتلـكات وترويـع 
املواطنـني وجعلهـم يعيشـون يف أجـواء مملـوءة 

بالرعب والخوف. 

 : طاابسات
وصلت إىل سـقطرى، أمس االثنـني، أرساٌب من 
الطائـرات املقاتلة التابعة لالحتالل اإلماراتي وذلك 
يف إطار محاولته تعزيز تواجده يف الجزيرة اليمنية 
االسـرتاتيجية الهامـة املطلة عىل املحيـط الهندي 

والبحر العربي. 
وذكرت وسـائل إعـالم موالية للعـدوان، أمس، 
أن أبو ظبي دفعت بعرشات املروحيات العسـكرية 
املقاتلة إىل قاعدة عسـكرية حديثة اإلنشاء، تابعة 
لهـا، يف جزيـرة عبدالكـوري، الفتـة إىل أن وصوَل 
املروحيـات اإلماراتيـة إىل األرخبيـل يعـد تمهيـداً 
لوصـول قطـع بحرية جديـدة إىل الجزيـرة خالل 

األيّام القادمة. 
وبينـت املصـادُر أن االحتـالَل اإلماراتي ومن 
خلفـه الكيـان الصهيونـي يهدفـان مـن خالل 
تعزيـز  إىل  الحربيـة  املقاتـالت  هـذه  وصـول 
تواجدهما يف الجزر والسواحل اليمنية، للسيطرة 
عىل طرق املالحـة الدولية، إىل جانب نهب ثروات 

البالد. 



3
الثالثاء

العدد

11 رمضان 1443هـ..
12 إبريل 2022م

(1383)
 

 : خاص
 

للمرة األوىل منذُ تعيينه، وصل املبعوُث األممي، االثنني، 
إىل العاصمِة صنعـاَء يف زيارة لم يكن لها أن تتم لوال بدُء 
التجاوب مع متطلبات السـالم الفعيل ويف مقدمتها إزالة 
القيود املفروضة عىل سـفن الوقود، وإن بشـكل محدود 
للغايـة يف إطار الُهدنة التي مـا زالت تمثل اختباًرا لجدية 
تحالف العـدوان واألمم املتحدة نفسـها يف التوّجـه نحو 
َحـلٍّ حقيقي يمثل «املَِلفُّ اإلنساني» املحكَّ الرئييس فيه. 
وأَفادت مصادر مطلعة بأن املبعوَث هانس غروندبرغ 

وصل إىل صنعاء قادماً من العاصمة العمانية مسقط. 
ومـن املقـّرر أن يلتقـَي املبعـوث األممي خـالل هذه 
الزيارة رئيَس املجلس السـيايس األعىل، مهدي املشـاط، 
وعدداً من املسـؤولني؛ ملناقشـة تثبيت الُهدنة اإلنسـانية 

وفتح مطار صنعاء وإزالة العوائق أمام السفن. 
وكان الرئيس املشـاط قد أعلن سـابًقا أن سـبب عدم 
اسـتقبال املبعوث األممي يف صنعاء طيلة الفرتة املاضية 
هـو عجزه عن القيام بمسـؤولياته وعىل رأسـها إدَخال 
سـفن الوقود إىل ميناء الحديدة، َحيـُث أخفق غروندبرغ 

بشكل كامل يف الضغط إلدَخال املشتقات النفطية. 
وتشري هذه الزيارة إىل تمّكن صنعاء من فرض وإثبات 
واقعيـة وصوابية معادلتها للسـالم، يف مقابل انخفاض 
سـقف تعنت تحالـف العدوان الـذي حاول مـراراً فرَض 
معادلـة بديلـة تقتـيض استسـالم صنعاء، مـع أن دول 
العدوان ما زالت تبدي إرصار َكبرياً وواضًحا عىل التمسك 

بالحصار كورقة تفاوض. 
وحتى اآلن لم ينفذْ تحالُُف العدوان التزاَمه بالسـماح 
بتسـيري رحلتـني تجاريتـني مـن مطـار صنعـاء الدويل 

أسبوعيٍّا، وفقاً التّفاق الُهدنة. 
وكان رئيُس الوفد الوطنـي، ناطق أنصار الله، محمد 
عبـد السـالم، أّكــد أنه تمت مناقشـة هـذا املوضوع إىل 

جانـب خروقات العدوان امُلسـتمّرة للُهدنة خالل اجتماٍع 
ُعقد مع املبعوث األممي، أمس األول يف مسقط. 

وقالـت وزارة الخارجيـة العمانية: إن زيـارة املبعوث 
األممي إىل صنعاء تأتي بعد عدة لقاءات عقدها مع وزير 
الخارجيـة العمانـي وعدد من املسـؤولني يف السـلطنة، 
وكذلـك مع رئيس الوفد الوطني محمد عبد السـالم؛ ِمن 

أجـِل «تثبيـت الُهدنـة ومتطلبات التسـوية الشـاملة يف 
اليمن». 

ا لجدية األمم املتحدة  وتمثل هذه الُهدنة اختبـاًرا مهمٍّ
ومبعوثهـا الخـاص إىل اليمن فيما يخص السـالم، َحيُث 
أثبتت صنعـاُء انفتاَحهـا الكامَل عىل تحويـل الُهدنة إىل 
فرصة سـالم حقيقي، برغم اسـتمرار تحالـف العدوان 
باملراوغـة، وهو مـا يحتم عـىل املنظمة الدوليـة القيام 

بمسؤوليتها ووضع َحــدٍّ لتعنت دول العدوان. 
وجدَّد عضو الوفد الوطنـي، عبد امللك العجري، أمس، 
التأكيـد عىل أن ترحيـب صنعاء بأية «خطـوة حقيقية» 
نحـو الحل لكنها «ترفض التعامل مع السـالم كملهاة»، 
يف إشـارة طريقة تعاطي تحالف العـدوان مع متطلبات 

السالم الفعيل. 
َوأََضـاَف العجري أن «املحك الحقيقي للسـالم َحـاليٍّا 
هو يف مدى االسـتجابة للقضايا اإلنسانية التي ستُطرح 
عىل الطاولة سـواء باسـتكمال إجراءات رفع القيود عىل 
املطار وامليناء، أَو املتعلقة بالحقوق والخدمات األََساسية 

وعىل رأسها املرتبات والكهرباء». 
وحتـى اآلن تؤّكــد جميُع املـؤرشات عـىل أن تحالَف 
العدوان يحاوُل استغالَل الُهدنة كفرصٍة لرتتيب صفوفه؛ 

ِمن أجِل الذهاب نحو جولة جديدة من التصعيد. 
ام أنه  وكان املجلـُس السـيايس األعـىل أّكــد قبـل أَيـَّ
«لـم تظهر حتـى اآلن مؤرشاٌت واضحٌة عـن وجود نوايا 
حقيقية للسـالم يف اليمن من قبل دول العدوان والواليات 

املتحدة األمريكية». 

 : طاابسات
 

أّكـد سـماحُة األمني العام لحزب الله اللبناني، السـيد 
حسـن نرص الله، أن اليمنيني تمّكنوا مـن فرض إرادتهم 
الُحـرَّة عىل املجتمع الـدويل يف امليدان وعـىل الطاولة، وأن 
الَحـلَّ الوحيَد هـو التفاُوُض املباُرش بـني تحالف العدوان 
اً عن أمله يف تحويل الُهدنة إىل محطة نحو  وصنعـاء، معربِّ

السالم الفعيل. 
ورّحب السـيد نرص اللـه، أمس االثنـني، بالُهدنة التي 
تم إعالنُها بني صنعـاء وتحالف العدوان، مؤمًال أن تكون 
مدخًال لرفـع الحصار املفروض عىل اليمـن والوصول إىل 

َحـلٍّ سيايس. 
وأضـاف: «مـا كنا نطالـُب به منـذ البداية هـو وقُف 

الحرب واملجازر وال أحد يسعى الستهداف السعوديّة». 
ُ عن  وأَشاَر سماحتُه إىل أن الوصوَل إىل هذه الُهدنة يَُعربِّ
نجاح صنعاء يف فرض معادلتها للحرب والسالم والتغلب 

عىل محاوالت األعداء لاللتفاف عىل السالم الفعيل.
وقـال إن «اليمنيني فرضوا إرادتهم عىل املجتمع الدويل 

بصمودهم وقتالهم». 
وأّكـد أن «الحل الوحيد يف اليمن هو التفاوض والحديث 
املبـارش مع صنعاء»، يف إشـارة إىل عدم جدوى مسـاعي 
تحالف العدوان لتقديم نفسه كـ»وسيط سالم» يف اليمن. 

ًها الخطاَب لـدول العدوان: «ال تنتظروا  َوأََضـاَف موجِّ
من أحد الضغَط عىل صنعاء». 

وكانـت تقاريـُر قد أفـادت يف أوقات سـابقة بأن دوَل 
العـدوان حاولت اللجوَء إىل أطـراف خارجية للضغط عىل 
صنعـاء؛ ِمن أجِل وقـِف عملياتها ورضباتها العسـكرية 

املرشوعة بدون وقف العدوان ورفع الحصار. 
وأوضح سـماحة السـيد نرص الله إىل أن «الذي يخرب 
العالقات العربية هو من يشـن عدوانًا عسـكريٍّا مدّمـًرا 
عىل اليمن منذ سـبع سنوات، وليس من يتخذ موقًفا ضد 
العدوان»، يف َردٍّ عىل تضليالت اإلعالم املعادي حول املواقف 

الراِفضة للعدوان وعىل رأسها موقف حزب الله. 

 : طاابسات
 

عـىل الرغـم مـن محاولـِة تحالف 
العـدوان «توحيـَد» صفـوف مرتِزقته 
َي بـ»املجلس  مـن خالل إعالن ما ُسـمِّ
الخالفـاُت  تـزال  ال  الرئـايس»، 
باملزيد  واالنقساماُت متصاعدًة وتنبئُ 
من التصادمات خالل الفرتة القادمة. 

حـزب  إعـالم  وسـائُل  وتُشـنُّ 
ـام هجوًما عىل ما  «اإلصـالح» منذ أَيـَّ
سمي بـ»املجلس الرئايس» الذي أعلنه 

النظـام السـعودّي كبديـل عـن الفاّر 
هادي ونائبه، واصفة ذلك بـ»انقالب» 

سعودّي. 
ويتخـوف مرتِزقة حزب «اإلصالح» 
عـىل  اإلمـارات  أتبـاع  سـيطرة  مـن 
«املجلـس»، األمـر الذي من شـأنه أن 
ـُد الرصاَع امُلسـتمّر بـني الطرفني  يعقِّ

منذ سنوات. 
وتذكـر هـذه التجربـة بما سـمي 
أعلنتـه  الـذي  الريـاض»  «اتّفـاق 
السعوديّة بني مرتِزقة حزب «اإلصالح» 
ومرتِزقة اإلمارات والذي فشل يف وضع 

َحــدٍّ للرصاع بني الطرفني، بل سـاهم 
يف تعقيده بشكل أكرب. 

وتحـاول الرياُض الرتويـَج إعالميٍّا 
لفكـرِة توحيِد صفـوف املرتِزقة تحت 
راية «املجلس الرئـايس» املزعوم، غري 
أن مـؤرشاِت الواقع كلهـا تدل عىل أن 
األموَر تتجه نحو املزيد من االنقسـام 
املرتِزقـة،  فصائـل  بـني  والخالفـات 
ُخُصوصاً وأن هناك الكثري من املصالح 
باتـت عـىل املحـك بعـد فقـدان حزِب 
«اإلصـالح» لنفـوِذ الفاّر عيل محسـن 

األحمر. 

تقارير

تبئغئ الاعثئئ وشاح ططار خظساء وإزالئ السعائص أطام السفظ أبرز ططفات الجغارة

ترص وذظغ سطى إظةاح العثظئ برغط تسظئ السثو

السغث ظخر اهللا: الغمظغعن شرضعا إرادتعط والتض 
العتغث الافاوض املئاحر طع خظساء 

اقظصساطات تطشى سطى أجعاء إسقن «املةطج الرئاجغ» لطمرتِجصئ 

السةري: المطش اإلظساظغ عع المتك التصغصغ اآلن لقجاةابئ لماططئات التض

رّتإ بالُعثظئ آطًق أن تاتعل إلى طثخض لرشع التخار وتتصغص السقم 

«غروظثبرغ» شغ خظساء:«غروظثبرغ» شغ خظساء:
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واصلت قوى العدوان األمريكي السعودّي 
اإلماراتي، أمس االثنني، الخروقات الفاضحة 
التّفاقي الُهدنة اإلنسانية والسويد، يف تأكيد 
جديد عىل تمسـك املرتِزقـة ورعاتهم بحالة 
الالسـالم والالحرب يف ظـل الُهدنـة املوقعة 

برعاية أممية. 
لصحيفـة  عسـكرية  مصـادُر  وأَفـادت 
املسـرية، بارتـكاب قـوى العـدوان وأدواتها 
أكثر مـن 170 خرقاً وانتهـاكاً خالل الـ 24 
سـاعة املاضية، يف عدد مـن املحافظات بما 
فيها الحديدة املشـمولة باتّفاق السويد وما 

يرتبط به من ملفات إنسانية. 
العـدوان  قـوى  أن  املصـادُر  وأوضحـت 
اإلنسـانية  للُهدنـة  خرقـاً   79 ارتكبـت 
والعسـكرية، مبينـًة أن الخروقات تمثلت يف 

تحليـق للطـريان الحربي األباتـيش يف أجواء 
ما وراء الحـدود و33 عملية تحليق للطريان 
االسـتطالعي املسـلح يف أجـواء محافظات 
وصعـدة  وحّجــة  والجـوف  وتعـز  مـأرب 

والبيضاء والضالع ولحج والحديدة. 
وأَشاَرت املصادر إىل أن طريان االستطالِع 
شـن غارة عـىل منـازل املواطنـني ومواقع 
الجيش واللجان الشعبيّة يف منطقة الكدحة 
بمحافظـة تعز، الفتًة إىل أن مرتِزقة العدوان 
اسـتحدثوا ثالثة تحصينـات قتالية، يف البلق 
القبيل من جهة السد بمحافظة مأرب وجوار 
قسم رشطة قعطبة بمحافظة الضالع وتبة 

السفينة بمنطقة الربح محافظة تعز. 
ولفتـت املصادُر إىل أنه تم تسـجيل سـت 
عمليات قصف صاروخـي ومدفعي ملرتِزقة 
العـدوان، َحيُث اسـتهدف مرتِزقـة العدوان 
بثالثـة صواريـخ كاتيوشـا مواقـع الجيش 

بمحافظـة  رصواح  يف  الشـعبيّة  واللجـان 
مـأرب، يف حني اسـتهدفوا بقصـف مدفعي 
وقذائـف دبابـة، مواقـع الجيـش واللجـان 

الشعبيّة يف البقع بمحافظة صعدة والجدافر 
ورغوان بمحافظة الجوف. 

وتطرقـت إىل أنـه تـم تسـجيل 34 خرقاً 

بإطـالق نار عىل منـازل املواطنـني ومواقع 
الجيـش واللجـان الشـعبيّة يف محافظـات 
مأرب وتعـز الجوف وتعز ولحـج والبيضاء 

والضالع. 
ويف ذات السـياق، سـجّلت غرفة عمليات 
ضبـاط االرتباط والتنسـيق لرصد خروقات 
العـدوان بمحافظة الحديدة، 92 خرقاً خالل 

الـ 24 ساعة املاضية. 
وأوضـح مصـدر يف غرفـة العمليـات أن 
من بـني خروقات قوى العدوان، اسـتحداث 
تحصينات قتالية يف مقبنة وحيس والجبلية، 
ُمشرياً إىل أن من بني الخروقات أَيْـضاً، ثالث 
غارات لطريان مسلح عىل حيس وتحليق 22 
طائرة تجسسـية يف أجـواء الجبلية وحيس 
ومقبنـة وسـتة خروقـات بقصـف مدفعي 
لــ 24 قذيفـة و52 خرقـاً باألعـرية النارية 

املختلفة. 

أخبار

العالقات العامة والتوزيع:
تلفون:01314024 – 776179558

مديرا التحرير:
محمد عيل الباشا
أحمد داوود

سكرتري التحرير:
نوح جالس

املقاالت املنشورة يف الصحيفة 
تعرب عن رأي كاتبها وال تعرب 
بالرضورة عن رأي الصحيفة العنوان: صنعاء – شارع املطار- جوار 

محالت الجوبي  -  عمارة منازل السعداء- 

21@ .  77511179901314024

طرتجصئ السثوان ورساتعط غثرصعن الُعثظئ واّتفاق السعغث بأضبر طظ 170 خرصًا

اجاحعاد طعاذظني وإخابئ اطرأتني 
إبر اظفةار ألشام طظ طثطفات 

السثوان يف ظعط والتثغثة
 : خاص

تواصـُل القنابُل األمريكيـة املوقوتة التي خّلفها تحالُـُف العدوان وأدواتُه يف 
املناطـق اليمنية التي تم تطهريها من جحافلهم، حصـد الضحايا املدنيني من 
األطفال والنسـاء، يف جرائم تضاف إىل السـجل اإلجرامي الـذي يحمله تحالف 

العدوان بقيادة أمريكا وأدواتها. 
وأَفـاد مصدر محـيل لصحيفة املسـرية، بإصابة امرأتني بانفجـار لغم من 
مخلفـات العـدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتـي يف مديرية نهـم بمحافظة 
صنعاء.  وأوضح املركز التنفيذي للتعامل مع األلغام أن امرأتني أُصيبتا بجروح 
متفاوتـة إثر انفجار لغم مـن مخلفات العدوان يف عزلة مرهبـة، منوًِّها إىل أن 

إصابة إحداهما خطرية للغاية. 
وتأتـي هـذه الجريمة بعد 24 سـاعة عىل أُخـرى مماثلـة يف منطقة الفازة 
بالحديـدة سـقط ضحيتها شـهيدين مدنيني، يف حـني تتزايد هـذه الجرائم يف 
مناطق صعدة والحديدة يف ظـل عجز املركز التنفيذي للتعامل مع األلغام، عن 
مكافحـة مخلفات العـدوان جراء عدم توفـر األجهزة واملسـتلزمات املطلوبة 

ملكافحة األلغام والقنابل العنقودية يف املناطق امللوثة. 
وكان املركـز التنفيـذي للتعامـل مع األلغام قـد عقد يف الرابع من الشـهر 
الجاري، مؤتمراً صحفياً أوضح فيه إحصائيات الضحايا املدنيني الذين سقطوا 
جـراء االنفجار املتواصـل ملخلفات العـدوان، َحيُث بلغوا نحـو أربعة آالف بني 

شهيد وجريح، غالبيتهم من األطفال والنساء. 

«الشاز» تعازي ترضئ اقجاصرار الامعغظغ 
الظفطغ برباطب تمعغظغئ يف الساخمئ 

واملتاشزات خقل رطدان
 : خظساء

ا، بيَع الغاز املنزيل املنتج يف صافر عرب آلية  ـذُ الرشكُة اليمنية للغاز يوميّـٍ تنفِّ
العقال، بواقع 220 دينّة يف أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء. 

وأوضـح الناطق الرسـمي للرشكة عيل معصار، أن تلـك اآللية تأتي يف إطار 
حـرص رشكة الغـاز وتدخلها لتغطية احتياج املواطنني مـن مادة الغاز املنزيل 

خالل شهر رمضان املبارك. 
وذكـر أن الرشكة تنفـذ أَيْـضـاً برنامج البيـع املبارش وتعبئة أسـطوانات 
املواطنني عرب املحطات املتنقلة يف مديريات األمانة عىل فرتتني يف اليوم الواحد. 
وأَشـاَر إىل أن الرشكـة خصصـت 38 طرمبـة لتعبئة أسـطوانات املواطنني 
من الغاز املسـتورد من الخارج يف األمانـة واملناطق املتداخلة، إىل جانب تموين 

املطاعم يوميٍّا بعرش دينّات من الغاز املستورد. 
وأّكــد معصار أن الرشكة تنفذ أَيْـضـاً برامج تموينية يف املحافظات الحرة 

بحسب اآلليات املتخذة فيها وبشكل يومي. 
ولفـت إىل أن برنامج الرشكة يهدف إىل اسـتقرار الوضع التمويني وتغطية 
ة خالل الشـهر  احتيـاج املواطنني من مـادة الغاز يف األمانة واملحافظات َخاصَّ
الفضيـل.  وجـددت الرشكة اليمنية للغـاز -صنعاء، مطالبـة اإلدارة يف صافر 
-مأرب بتحميل مقطورات الغاز املخصصة للمحافظات الحرة لتغطية احتياج 

املواطنني من الغاز وإعادة ما تم تخفيضه من مقطورات.

اقتخاقت والسثل والحآون الصاظعظغئ تظاصح اجرتاتغةغئ تفسغض 
افطظ السغرباظغ تجاطظًا طع أتمائ طآّجسات الثولئ

«املرور» تخثر تسمغمًا بمظع طظاسئغعا طظ الخسعد سطى جغارات املعاذظني

 : خظساء
أّكــد وزيـُر االتصـاالت وتقنيـة املعلومات، 
مسـفر النمـري، عـىل أهميّـة األمن السـيرباني 
كـرضورٍة حتميٍة يف ظل توّجـهات الدولة ممثلة 
باملجلـس السـيايس األعـىل وحكومـة اإلنقـاذ 
الوطنـي ألتمتـة الخدمـات واألعمـال والقيـام 
بالربط الشـبكي بني مختلف الجهات الحكومية 

ة.  والَخاصَّ
جـاء ذلك خـالل اجتمـاع ُعقد، أمـس االثنني، 
بصنعـاء ضم وزيَري العدل القـايض نبيل العزاني 
والشـؤون القانونية الدكتور إسماعيل املحاقري؛ 
ملناقشـة مـرشوع االسـرتاتيجية الوطنيـة لألمن 
السيرباني املرفوع من اللجنة املشرتكة من الجهات 

ذات العالقة واملكلفة بإعداد االسرتاتيجية. 
ويف االجتمـاع الـذي حـرضه رئيـُس جامعة 
صنعـاء الدكتـور القاسـم عبـاس رشف الدين، 
أشـار وزيُر االتصـاالت إىل توّجـهـات الحكومة 
للتحـول التدريجـي إىل الحكومـة اإللكرتونيـة، 
والـذي يتطلب وجود اسـرتاتيجية وطنية لألمن 
السيرباني تشـمل التدابري القانونية والتنظيمية 
والتقنية والتوعية وبناء القدرات وتعزيز التعاون 
املحـيل والدويل، الفتـاً إىل رضورة تحقيق التطور 
يف املجـال الرقمـي وحمايـة جميـع الخدمـات 
والبيانـات والشـبكات واملنظومـات املعلوماتية 
والبنى التحتيّة الحيوية املرتبطة بأجهزة الدولة. 
يأتـي  االسـرتاتيجية  مـرشوَع  أن  وأوضـح 
ضمـن مخرجـات املؤتمـر الوطنـي األول لألمن 

السـيرباني الـذي أقيـم يف العـام 2021م تحـت 
شعار نحو اسرتاتيجية وطنية لألمن السيرباني، 
ُمشـرياً إىل أنـه تـم تشـكيل لجنة مشـرتكة من 
املختصني يف الجهات ذات العالقة إلعداد مرشوع 
االسـرتاتيجية باالسرتشـاد بأفضل املمارسـات 

العربية والدولية. 
فيمـا أشـار وزير العـدل إىل أهميّـة مرشوع 
األمن السـيرباني لتأمني التعامـالت اإللكرتونية 
والربـط الشـبكي واألتمتة ومكافحـة الجريمة 
اإللكرتونية.  ونّوه بدور وزارة االتصاالت وتقنية 
املعلومـات يف إنجـاز هذا املرشوع الذي سـريبط 
جميع الجهـات الحكومية العاملـة ويعمل عىل 

أتمتة األعمال والخدمات. 
من جانبه، أّكـد وزير الشـئون القانونية عىل 
أهميّة تضافر جهود جميـع الجهات الحكومية 

وإنجـاح  السـيرباني  األمـن  تعزيـز  سـبيل  يف 
املـرشوع، ورضورة إصـدار الترشيعات املنظمة 
لألمن السيرباني ومكافحة الجرائم السيربانية. 

واسـتمع الحـارضون إىل رشح موجـز مـن 
رئيـس لجنـة إعداد االسـرتاتيجية وكيـل وزارة 
االتصاالت للشـئون الفنية املهنـدس طه زبارة، 
عـن مرشوع االسـرتاتيجية واملحاور الرئيسـية 

واملنهجية املستخدمة يف إعدادها. 
َ رئيس جامعة صنعاء أهميّة  من جانبه، بَـنيَّ
توصيـف  يف  العالقـة  ذات  الـوزارات  مشـاركة 
ة باألقسـام الجديدة التي سـيتم  املناهج الَخاصَّ
األمـن  تخـص  والتـي  الجامعـة  يف  افتتاحهـا 
تلـك  مندوبـي  مشـاركة  ورضورة  السـيرباني 
الجهـات يف تحديـد متطلبـات سـوق العمل من 

الخريجني. 

 : خظساء
اٍم من إصدارها قراراً بإعفاء رسـوم  بعـد أَيـَّ
التجديـد للسـنوات املاضيـة وتخفيض رسـوم 
املخالفـات، كإجـراء أويل لتنظيم حركة السـري 
مـع تقدير أوضـاع املواطنـني، أصـدرت اإلدارُة 
العامـة للمرور، أمـس، تعميماً هامـاً لفروعها 
يف املحافظـات بمنع ضبـاط وأفـراد املرور من 
الصعود فوق وسـائل النقل اململوكة ألشخاص 

نهائيٍّا، مهما كانت املربّرات. 
وأَشـاَرت اإلدارة العامـة للمـرور يف تعميـم، 
إىل أن هـذا القـرار جاء بناًء عـىل تقارير الرصد 
امليدانيـة  الخدمـات  أداء  ملسـتوى  التقييميـة 

واملالحظات. 
واسـتثنى التعميُم صعوَد رجال املرور وسـائل 

النقل أثنـاء الحمالت املروريـة املخصصة لضبط 
السيارات غري املرسمة وغري املرقمة، 

وبموجب اإلرسـاليات الرسـمية 
يف  أَو  للموصلـني،  املسـّلمة 

حالة وقوع حادث مشهود، 
أَو بموجـب بالغ عملياتي 
القيـادة  مـن  صـادر 
الحـاالت  يف  والسـيطرة 
التي  املـربّرة  الرضوريـة 

تستدعي ذلك. 
رشطـة  وأوضحـت 

املـرور أن التعميـم يأتي 
لتوجيهـات قيادة  اسـتناداً 

وزارة الداخليـة، مشـّددة عىل 
إلـزام الخدمات امليدانيـة بالهندام 

واملظهر الالئق، ومنع ارتداء املالبس املَدنية فوق 
الزي العسكري. 

يشار إىل أن إدارة املرور أصدرت 
بدايـة األسـبوع قـراراً سـارياً 
تضمـُن  ملـدة تسـعني يومـاً 
أوراق  تجديد  رسـوم  إعفاَء 
السـنوات  لـكل  امللكيـة 
املاضية واالكتفاء برسـوم 
تخفيض  وكذلـك  2022م، 
املرورية  املخالفات  رسـوم 
إىل 1000  أشـكالها  بكافـة 
ريـال، وذلك لتقديـر ظروف 
املواطنني قبـل البدء بإجراءات 
رادعـة تهـدف إىل تنظيـم الوضع 

املروري. 

بمحارضئ ذغران افباتحغ والخعارغت والمثشسغئ:

بسث َأغَّـام سطى دخعل صرار اإلسفاءات والاثفغدات:

ر ري
ـمية 
يف

ة
عىل

زي
يش
بد

امل
رادع



5
الثالثاء

العدد

11 رمضان 1443هـ..
12 إبريل 2022م

(1383)
استطالع 

 : طتمث ظاخر تاروش
يُعتَربُ التاسـُع من رمضان يوماً تاريخيٍّا بالنسبة 
لليمنيـني، إذ أنـه يربُطهـم بحدث عسـكري هام يف 
مسـار مواجهـة العـدوان األمريكي السـعودّي عىل 
بالدنـا، وكان بداية حقيقية لتغيـري موازين القوى، 
وفيـه نّفـذت القواُت املسـلحة عمليـًة أُطِلـَق عليها 

تسمية «التاسع من رمضان». 
ة يف اخرتاق  وتمّكنـت عـدٌد من الطائـرات املسـريَّ
العمـق السـعودّي، واسـتهدفت منشـآته النفطيـة 
التابعـة لرشكـة أرامكـو يف محافظتـي الدوادمـي 
وعفيـف التابعة للعاصمة الريـاض، َحيُث تعترب تلك 
املنشأة املستهدفة محطة تحويلية تربط ميناء رأس 
تنـورة يف رشق اململكـة بمينـاء ينبع غـرب اململكة 
وتنقـل عـرب خطي أنابيـب عمالقة 3 ماليـني برميل 
نفـط يوميٍّا، كما تعترب أوىل العمليات الواسـعة التي 
استهدفت العمق السعودّي وكان لها الصدى الواسع 

عىل مستوى العالم. 
لقد كانت عملية «التاسـع من رمضان» مفاجئة 
للعـدوان األمريكي السـعودّي، َحيُث لـم يكن يتوقع 
عـىل اإلطـالق امتالك القوات املسـلحة لهذا السـالح 
االسـرتاتيجي، والذي تحول يف ما بعد إىل كابوس أرق 
كيان اململكة السعوديّة، وخلق توازناً يف الردع، وأجرب 
العـدّو عـىل الرتاجع، وإعـادة حسـاباته يف معركته 

املتوحشة مع اليمنيني. 
وألن الوجع كان َكبرياً، فقد فضل العدوان كعادته 
ارتـكاب املجـازر املتوحشـة بحق املدنيـني، فجاءت 
مذبحـة «الرقاص» يـوم 11 رمضـان، لتعمق جراح 
اإلعالم اليمني، نتيجة اسـتهداف منزل رئيس اتّحاد 
اإلعالميني اليمنيني السـابق سفري اليمن لدى سوريا 
ا، عبـد اللـه عيل صـربي، ونتج عـن القصف  َحـاليّـٍ

استشهاُد 7 مواطنني وأكثر من 60 جريحاً. 
 

ذععٌل طفاجأ
ويؤّكــد املحلل العسـكري اللواء خالـد غراب، أن 
عملية التاسـع من رمضان تعترب من أكرب العمليات 
التـي نفذها سـالح الجو املسـريَّ يف14 مايـو 2019، 
وذلـك كونها العمليـة األوىل األوسـع واألكرب يف عمق 

العدّو البعيد وسط عاصمته. 
ويـرى غراب أن تلك العمليـة أحدثت تحوالً جذرياً 
يف مسـار املعركة، ودخول حقبة جديدة من توازنات 
الـردع لم تكـن تخطر عـىل بال العـدّو، الفتـاً إىل أن 
تلـك العملية جعلت العدّو يصـاب بالذهول من هول 

الحـدث الـذي اعتربه مفاجئـاً ومعرتفاً للمـرة األوىل 
بالعملية، صارخاً لألمريكيني وللعالم بحماية منابع 

وخطوط الطاقة. 
ويذُكـُر غراب أن صدى تلك العملية جعل اشـتعاَل 
النريان يستمرُّ أليام وتوقف ضخ الطاقة عرب املحطة 
التحويلية بشـكل كامل، ما جعل أسـهم السـعوديّة 
تنخفض وتهوي يف أغلب البورصات العاملية، ُمشـرياً 
إىل أن عمليـة التاسـع مـن رمضـان مثلـت البدايـة 
الحقيقيـة لعمليات تـوازن الردع عرب دخول سـالح 

الجو املسـريَّ البعيد املـدى، ونقل معركـة التوازن إىل 
عمق العـدّو، مؤّكــداً أن تلك العمليـة أثبتت نجاحاً 
اسـتخباراتياً مـن الدرجـة األوىل واخـرتاق ملنظومة 

العدوان األمنية واالستخبارية. 
ويضيـف أن «االسـتهداف تركز عىل خطـي النقل 
الرئيسـيني رقـم (7 َو8) من بني شـبكة من خطوط 
وأنابيب املحطة التحويليـة، وهذا ما جعل العدّو أكثر 
ذهوالً وخوفـاً من دقة امتالك أجهزتنا االسـتخبارية 
للمعلومات عـن أدق التفاصيل لألهداف األكثر رسية، 
والتـي أعلنـت قواتنا عـن امتالكهـا إحداثيـات لبنك 
أهداف يف كامل عمق جغرافية العدوان ضم 300 هدف 
عسكري واقتصادي وحيوي أعلن عنها يف ذلك الوقت. 
ويـرى اللواء غراب أن من أهـم نتائج تلك العملية 
املسـتخلصة هـو أن اليمن أصبح يمتلـك اليد الطُّوىل 
املصنّعة محلياً، ومتطـورة ذات تقنية عالية متمثلة 
بسـالح الجو املسـريَّ قادرة عىل الوصول إىل أهدافها 

بدقة ولها قوة تدمريية هائلة. 
ويؤّكــد أن تواجـد طياريـن ومالحـني مشـغلني 
ة إىل ما  قادريـن عىل تسـيري وإدارة الطائرات املسـريَّ
وراء الحدود بمسـافات بعيدة تجاوزت بتلك العملية 

1400 كم. 
ويقـول اللواء غراب: «إن مـن أهم دالالت العملية 
هي الرسـائل القوية التي أرسـلت للعدو السـعودّي 
واإلماراتـي واألمريكي واإلرسائيـيل وحلفائهم وهي 
ة الهجومية املقاتلـة قد أنتجتها  أن طائراتنـا املسـريَّ
مصانـع التصنيـع الحربـي اليمني بعقـول وأيادي 
خربائنا وعلمائنا بتقنيـات تكنلوجية أحدث وأفضل 
وأقدر مـن صناعاتكم الحربية التـي تتفاخرون بها 

وسوقها إعالمكم بأنها أساطري». 
ويضيف: «هذه العملية أثبتت عمليٍّا قيام طائراتنا 
باخـرتاق ُكــّل دفاعـات العـدوان مـا يؤّكـد فشـل 
وهشاشـة ُكـّل منظومات ووسـائط دفاعات العدّو 
وأجهـزة إنذاراته املبكـر وعىل رأس تلـك املنظومات 
منظومـات الباتريوت بـاك 3، َوأَيْـضاً كانت رسـالة 
وصفعة قوية للعدو السعودّي، مفادها أن حلفاءكم 

األمريكيني والغربيني قد باعوا لكم الوهم». 
ويتابع «وقد توالت عمليات توازن الردع بعمليات 
منفردة لسالح الجو املسريَّ َوأَيْـضاً بعمليات مشرتكة 
مع القوة الصاروخية طيلة األعوام الثالثة السـابقة 
يف عمق دولتي العدوان السعودّي واإلماراتي، معتقداً 
أن عمليـات تـوازن الـردع الــ 10 حظيـت بهيمنة 
وحضور بارز وفعـال لقواتنا الضاربة أقر بفعاليتها 
وتميزهـا األصدقاء واألعداء لتتحـول تلقائياً إىل قوة 

إقليميـة يصعب تجاهلها يف أيـة مرحلة قد يتم فيها 
تسـويات أَو رسـم سياسـات أمنية أَو عسـكرية يف 
ة بعد عمليات أعاصري اليمن يف أواخر  املنطقة وَخاصَّ
العام املايض 2021 م يف عمق جغرافية ُكلٍّ من دولتي 

العدوان السعودّي واإلماراتي. 
 

رجائض سسضرغئ
مـن جهته، يعترب املحلُِّل العسـكري زين العابدين 
عثمـان، أن عمليـة التاسـع مـن رمضان هـي أحد 
الشـواهد الدالليـة عىل مـا أنجزته القوات املسـلحة 
اليمنيـة بفضل الله تعـاىل، يف مضمـار ردع العدوان 

وتغيري خارطة االشتباك. 
ويؤّكــد عثمـان أن تلـك العملية أحـد أهم وأكرب 
العمليـات الهجومية التي رضبت أعماق السـعوديّة 
بقـوة، موضًحا أن تلك العملية كانت مدوية إىل َحــدٍّ 
كبري يف نتائجها وأبعادها العملياتية واالسرتاتيجية، 
إذ قطعت أحد أكرب رشايني أرامكو أنبوب النفط الذي 
يربط أهـم منطقتـني نفطيتني يف السـعوديّة، رأس 
التنورة وينبع، الفتاً إىل أنها حّققت خسـائر كبرية يف 
أسـهم االقتصاد السـعودّي يف إنتاج النفط، معتربها 
ا  صفعة مدوية للنظام السعودّي وعملية مميزة ِجـدٍّ
سـواء من َحيُث حجـم الهجوم، أَو اختيـار األهداف 
التـي كانـت أهدافـاً دقيقة وهامـة التي تـم بناؤها 
بالتعـاون مـع قوة االسـتطالع واملخابـرات يف عمق 

العدّو. 
ويقول عثمان: «اليوم ومع مرور نحو ثالثة أعوام 
مـن عمليـة 9 رمضان الوضع تغري َكثـرياً يف موازين 
القوة ويف سباق القدرات، فبفضل الله تعاىل أصبحت 
األذرع النارية الضاربة يف وحدات الصواريخ والطريان 
املسريَّ عىل درجة عالية من التطور والنهضة التقنية 
ات من  وامتالك مخزون كبري من الصواريخ واملسـريَّ
بينها صواريخ الكروز والصواريخ الباليسـتية بعيدة 
املدى التي بات يمكنها شـن عمليات هجومية كربى 

وبأضعاف مستوى عملية التاسع من رمضان». 
ويؤّكــد عثمـان أن قواتنا الصاروخيـة والجوية 
أصبحـت تملك بنيـة تحتية متطـورة ولديها القدرة 
بعـون الله تعاىل عىل تنفيذ رضبـات مدّمـرة بالعدّو 
وبمـا يحّقـق شـلالً وانهيـاراً كامالً ألهـم قطاعاته 
الحيويـة، وقد كانـت عمليـات كرس الحصـار التي 
رضبـت محطات أرامكـو يف الرياض وجـدة وغريها 
معطياٍت عمليًة تثبت مسـتوى االقتدار التي وصلت 
لـه قواتنـا الهجومية وحجـم ما تحّققه مـن نتائَج 

مدّمـرة». 

3 جظعات سطى سمطغئ الااجع طظ رطدان..

 العةمات الاغ غريت خارذئ املسرضئ

الطعاء غراب: السمطغئ 
أتثبئ تتعقً جثرغًا شغ 
طسار المسرضئ وجسطئ 
السثّو غخاب بالثععل 

لععل طا تثث
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محاضرات السيد 

يَْطان الرَِّجيِْم أُُعْوذُ ِباللِه ِمْن الشَّ
ِبْسِم اللِه الرَّْحَمِن الرَِّحيِْم

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

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

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

َوامُلَجاِهِديَْن. 
أَيَُّها اإلِْخَوُة واألخواُت: 

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

العليم، وتُْب علينا، إنك أنَت التوَّاُب الرحيم. 
تحدثنـا باألمس عن الصـرب، وعن عالقته 
بتحقيـق التقـوى، وعـن أهميتـه الكبـرية 
الصالحـة،  باألعمـال  القيـام  ويف  ذلـك،  يف 
واألعمـال العظيمـة واملهمة، كمـا هو أيضاً 
-يف نفـس الوقـت- حالـٌة واقعيـٌة قائمٌة يف 
الواقع البرشي، ترتبط بكل أنشـطة الحياة، 
ظـروف  مختلـف  يف  النـاس  واهتمامـات 
حياتهم، واهتماماتهم املعيشـية... وغريها، 
هـو عامـٌل أََسـايسٌّ مـن عوامـل النجاح يف 
النهوض باألعمال، وهو مسـألة مستساغٌة 
يف ذلـك، بقدر مـا يتفاعل النـاس مع األمور 
التـي  املجـاالت  يف  فيهـا،  يتَحّركـون  التـي 

ينطلقون فيها. 
الجوانـب  يف  الصـرب  أهميّـة  وتتزايـد 
اإليَمـانيـة والعملية، مـع أهميته يف االلتزام 
املسـتوى  عـىل  عـام،  بشـكٍل  اإليَمـانـي 
السـلوكي، عـىل املسـتوى األخالقـي، عـىل 
املسـتوى الروحـي، عـىل مسـتوى االلتزام 
بالعبـادات... يف مختلف املجاالت ذات الصلة 
بااللتـزام اإليَمـانـي، ولكن لـه عالقٌة كبريٌة 
ا فيمـا يتعلـق باملسـؤوليات الكـربى،  ِجــدٍّ
والنهـوض بهـا، َحيـُث ال بُـدَّ منـه، ويعترب 

أََساسياً إىل َحــّد كبرٍي يف ذلك. 
ــة  ولذلـك يف مراحل الرصاع ما بـني األُمَّ
وبني أعداء الله وأعدائها، واألمة تسـعى من 
خالل املؤمنني فيها، والصالحني من أبنائها، 
إىل أن تتحـّرر من هيمنة أعـداء الله، وأعداء 
اإلنسانية، وأن تحّقق لنفسها االستقالل عىل 
أََسـاس من انتمائهـا اإليَمـانـي، وُهـِويَّتها 
الدينية اإلسالمية، فاألمة تواجه الصعوبات، 
وتواجه التحديات، وتواجه املخاطر يف سبيل 
النهوض بهذه املسـؤولية، وهذا يشٌء بديهيٌّ 
واعتيـاديٌّ يف ظـروف األمـم، يف اهتماماتها 
ـة تسـعى  التي هـي من هذا القبيل، فأي أُمَّ
إىل التحـّرر من أعدائها؛ سـتواجه يف سـبيل 
تحقيـق ذلك الصعوبـات والتحديات، التي ال 
بـدَّ فيها من الصـرب، لذلك ال بدَّ مـن العناية 
بالتوايص بالصرب، وهذا مما ركَّز عليه القرآن 
الكريم، وجعله واحداً من العنارص األََساسية 
واملواصفـات املهمة للمؤمنـني، َوأَيْـضاً من 
العوامـل املهمـة للنجـاح والفـالح والفوز، 
فأتـى الحديـث عـن ذلـك يف سـورة العرص، 
ضمن املواصفات األََساسـية ملن اسـتثناهم 
الله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل» من الخرسان، عندما 
قال «جلَّ شأنه»: {ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم 
َواْلَعْرصِ (1) إِنَّ اْإلنسـان َلِفـي ُخْرسٍ (2) إِالَّ 
اِلَحـاِت َوتََواَصْوا  الَِّذيـَن آَمنُـوا وََعِملُـوا الصَّ

}[العرص: 3-1].  ْربِ ِباْلَحقِّ َوتََواَصْوا ِبالصَّ
املهمـة  املواصفـات  ضمـن  أتـى  كذلـك 
يف  اإلنسـانية،  اهتماماتهـم  يف  للمؤمنـني، 
رحمتهم بالفقراء واملسـتضعفني: {ثُمَّ َكاَن 
ـْربِ َوتََواَصْوا  ِمـَن الَِّذيَن آَمنُـوا َوتََواَصْوا ِبالصَّ
فالتـوايص  اآليـة17]،  ِباْلَمْرَحَمِة}[البلـد: 
بالصرب ال بدَّ منه أن يكون ضمن االهتمامات 
التثقيفيـة والتوعويـة والتذكرييـة، وضمن 
االهتمامات اإلعالمية بشكٍل عام، يف أوساط 
ـــة، يف وسـط املجتمـع املسـلم، الـذي  األُمَّ
يجاهـد، ويضحـي، وينهـض بمسـؤولياته 
العظيمـة واملقدسـة؛ ألَنَّ يف املقابـل هنـاك 
نشـاٌط معاكـٌس لذلـك، نشـاٌط للمنافقني، 
واملخذولـني  مـرض،  قلوبهـم  يف  والذيـن 
املفرِّطـني يف القيام باملسـؤولية، يتجه نحو 
تثبيـط الهمـم، وكـرس العزائـم، يتجه نحو 
ــة،  زرع حالة الوهن واليأس يف أوساط األُمَّ

وترسـيخ حالة الضعف، والدفع باألمة دائماً 
نحو االستسـالم، والتشـجيع امُلسـتمّر عىل 
التنصل عن املسؤوليات العظيمة واملقدسة، 
التـي هـي مـن أهـم التزاماتنـا اإليَمـانيـة 
والدينيـة، التي يحاسـبنا اللـه «ُسـبَْحانَـُه 
َوتََعاَىل» عليها يـوم القيامة، فلهم اتّجاهات 
مخالفـٌة للقـرآن الكريـم، مخالفـٌة ملا فيه 
ــة، وبالذات عندما  املصلحـة الحقيقية لألُمَّ
ـــة، أَو يمر شـعٌب معـني -مثلما  تمـر األُمَّ
هو حال شـعبنا- بظروف عصيبة، نتيجًة ملا 
يقوم به األعداء، من جرائم، من حصار، من 
ظلم، من طغيان، يسـعون من خالل ذلك إىل 
كرس إراَدة شعبنا، وكرس إراَدة أمتنا، والدفع 
بـه نحـو االنهيـار واالستسـالم، فيتَحـّرك 
بالتزامـن مـع ذلـك املنافقـون، والذيـن يف 
قلوبهم مرض، واملخذولـون، املتنصلون عن 
املسـؤولية، املفرطـون يف القيـام بمهامهم، 
ومسـؤولياتهم، وواجباتهـم، التـي هي من 
صميم دينهـم، يتَحّركون باالسـتغالل لذلك 
بالدفع باألمة، بالدفع بالشـعب، إىل ردة فعٍل 
خاطئـة، ردة فعـل تكـون عبارًة عـن حالة 
انهيـار، استسـالم، خضـوع للعـدو، تنفيذ 
ألجنـدة العدّو ومؤامرات العدّو، التَحّرك وفق 
مـا يريد العدّو، وهذه حالة سـلبية وليسـت 
جديـدة، هـذه حالة قائمة عىل مـرِّ التاريخ، 
يواجههـا القـرآن الكريم، يقـدم التعليمات 

الالزمة يف التصدي لها. 
ومـن ضمـن ذلـك: الحـث عـىل التوايص 
بالصـرب، التـوايص بالصـرب، ملواجهـة مثل 
هذه الحاالت التي تتَحّرك سـلباً يف السـاحة، 
َوأَيْـضاً ملواجهة التأثريات الناتجة عن ضعف 
اإليَمــان عـىل البعـض مـن النـاس، الذين 
يمّلـون، يتعبون، يرهقون، يتذمرون، عندما 
تكون هناك صعوبـات، وتحديات، ومعاناة، 
فال يـكادون يتحملـون، أَو سـقف تحملهم 
سـقٌف نازٌل، هابط، إىل مسـتوى بسيط، ثم 

ال يتحملون أكثر. 
فيأتـي التـوايص بالصـرب، فلـه؛ باعتبَار 

أهميتـه الكبرية فيمـا له من تأثـري إيجابيٍّ 
ــة عىل االستمرارية يف النهوض  يسـاعد األُمَّ
أداء  يف  مسـؤولياتها،  أداء  يف  بمهامهـا، 
واجباتهـا، يف تحمـل الصعوبـات مـع ذلك، 
حتى الوصـول إىل النتيجة، حتى الوصول إىل 

النتيجة. 
فعندما نأتـي إىل التوايص بالصـرب، نُذكِّر 
بأهميتـه، وقيمتـه، أهميتـه عىل املسـتوى 
اإليَمـانـي، أنه من أعظـم العبادات والقرب، 
التي نتعبد لله بها، نتقرب إىل الله «ُسبَْحانَـُه 
َوتََعـاَىل» بها، نحظى من خاللهـا بالدرجات 
العاليـة، عندما نصرب يف طاعـة الله، عندما 
نصـرب ونحن نقـوم بمسـؤولياتنا ومهامنا 
هنـا  اإليَمـانيـة التـي أمرنـا اللـه بهـا، وجَّ
إليهـا، نصـرب ونجاهـد، نصـرب ونضحـي، 
نصـرب ونتصدى للطاغـوت، نتصدى للطغاة 
والظاملـني واملجرمني، نقف يف وجه املعتدين، 
مسـؤولياتنا،  أداء  يف  صـربٌ  عمـيلٌّ،  صـربٌ 
ومهامنـا، وواجباتنـا، صـرب األحـرار، صرب 
املؤمنـني، صـرب املجاهديـن، صـرب املتقني، 
عبادٌة عظيمة نتقرب بها إىل الله «ُسبَْحانَـُه 
َوتََعـاَىل، وسـبٌب لنيـل مرضاتـه، ومعونته، 
وتأييـده، ويرتبـط بذلك الغايـات العظيمة، 

التي تحدثنا عن الكثري منها باألمس. 
ولهـذا يتوّجـه األمر بالصـرب إىل الجميع، 
إىل الذيـن آمنـوا رجـاالً ونسـاًء، إىل األرسة، 
إىل الفـرد، يتوّجــه األمر بالصـرب إىل القادة، 
إىل غريهـم، إىل ُكـّل املؤمنـني، إىل ُكـّل الذين 

ينهضون للتَحّرك باملسؤولية. 
ويف القـرآن الكريـم نجد كـم توّجـه من 
األوامر بالصرب للرسـول «صلـوات الله عليه 
وعـىل آله» مـع عظيم منزلته عنـد الله، الله 
«ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل» بالتأكيـد ال يريد لنبيه 
هكـذا أن يعانـي مُلَجـّرد املعانـاة، وأن يتعب 
الصعوبـات  يواجـه  وأن  التعـب،  مُلَجــّرد 
الكبـرية، والتحديـات الكبـرية هكذا بشـكٍل 
ُمَجــّرد، ويصرب عليها هكـذا فقط؛ إنما ألن 
الصرب لـه قيمته، له إيجابياتـه الكبرية عىل 

املسـتوى الرتبـوي، يف بناء اإلنسـان، يف بناء 
نفسـية اإلنسـان، يف بنـاء أخالق اإلنسـان، 
وعىل مسـتوى الواقـع، فيه مـا يرتتب عليه 
مـن نتائـج مهمة، وعـىل مسـتوى تحقيق 
األعمـال الكبـرية، التي هي أعمـال عظيمة، 
ذها،  يُرشِّف اإلنسـان أن يقـوم بهـا، أن ينفِّ
هـو رشٌف له، سـمٌو لـه، يزيد مـن رصيده 
األخالقـي واإليَمـاني، ومن إسـهامه الكبري 
يف واقـع الحيـاة، فيرتتـب عىل ذلـك النتائج 
الكبرية، التي هي ملصلحة اإلنسـان نفسه يف 
الدنيا واآلخرة، {َواآلخرة َخرْيٌ َوأَبَْقى}[األعىل: 

اآلية17]. 
فيأتـي األمـر للنبي «صلـوات اللـه عليه 
وعىل آله» من مثل قوله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل»: 
{َواْصـِربْ َفِإنَّ اللََّه َال يُِضيُع أَْجَر اْلُمْحِسـِننَي}

[هـود: مـن اآليـة115]، اصرب، ولـن يضيع 
أجـرك، أنـت سـتتحّقق لـك بذلـك النتائـج 
العظيمـة، التـي هـي من اللـه «ُسـبَْحانَـُه 
َوتََعـاَىل» يحّققهـا لك، {َواْصـِربْ َفـِإنَّ اللََّه َال 
يُِضيـُع أَْجَر اْلُمْحِسـِننَي}، وهكذا صرب، صرب 
يف ُكــّل مراحل تبليغ الرسـالة، منذ البداية، 
والوضـع مختلـٌف تمامـاً، ليس لـه جيش، 
وال أنصـار، وال أعـوان، واملؤمنـون بـه قلة 
قليلـة يف البدايـة، واملتغريات التـي يراد منه 
العمل واإلسـهام يف تحقيقها، حجمها كبريٌ 
ا، الواقـع واقـٌع مختلف، واقـٌع معاٍد،  ِجــدٍّ
بيئٌة كافرة، معاديٌة للرسـالة، وصرب يف ُكـّل 
املراحـل التـي تَحـّرك فيهـا، أتـت املتغريات 
شيئاً فشـيئاً فشيئاً؛ حتى تغريَّ الواقع بكله، 
وسـقطت ُكــّل كيانـات الطاغـوت، وقـام 
ـة اإلسـالمية  لإلسـالم قائمة، وأصبـح لألُمَّ
كيانها الكبـري والعظيم، الـذي ارتقت به إىل 
أن وصلـت إىل أهم كيـاٍن قائٍم يف واقع البرش 
ـة  آنـذاك، وأهم كيـاٍن فاعٍل يف السـاحة، أُمَّ
قوية، ودولة عظيمة، ومجتمع عظيم وكبري 
ومهم، أصبـح له حضوره األول يف السـاحة 
العامليـة بني أوسـاط األمم، وتأثـريه الكبري، 
ا يف آجل اآلخرة فالذي  هـذا يف عاجل الدنيا؛ أمَّ

يتحّقـق هو الـيشء العظيم من فضـل الله، 
وجنته، ورضوانه، والسالمة من عذابه. 

إضافـة إىل اإلنجـازات الحقيقيـة الكبرية 
يف حركتـه «صلـوات اللـه عليه وعـىل آله»، 
واقـع  يف  جـذريٍّ  تغيـرٍي  مـن  أحدثـه  ممـا 
املجتمع، فأخرجه مـن الظلمات، يف عقائده 
الباطلـة، يف تصوراته الخاطئـة، يف خرافاته 
الجاهليـة، ويف ممارسـاته الوحشـية والـال 
إنسـانية، وسـلوكياته املنحرفـة، إىل النور، 
أخـرج املجتمـع الجاهيل من ُكــّل ذلك، من 
الظلمـات يف العقائد، واألعمال، والترصفات، 
والسـلوكيات، إىل النـور، إىل واقـٍع مختلـٍف 
تمامـاً، كان هنـاك نتائج عظيمـة تحّققت، 
فيمـا كان اللـه يقـول لـه: {َفاْصـِربْ َصـْربًا 
َكَمـا  {َفاْصـِربْ  اآليـة5]،  َجِميًال}[املعـارج: 
َصـَربَ أُولُو اْلَعْزِم ِمَن الرُُّسـِل}[األحقاف: من 
اآليـة35]، وهـو يواجـه التكذيـب، والصد، 
واملعانـاة الكبـرية، يف البداية مـن الكافرين، 
وفيما بعد مـن الكافرين، واملنافقني، والذين 
اعني لهم، ولكن  يف قلوبهم مرض، ومن السمَّ
تخطـى ُكــّل تلـك التحديـات والصعوبـات 

ووصل إىل نتيجة. 
مـن أهم ما يتعلق بالصـرب: أنه إىل جانب 
أنـه عبادٌة عظيمٌة، لهـا نتيجتها، لها آثارها 
الكربى، أنه سـالٌح ُمِهـمٌّ يف مواجهة العدّو؛ 
ألَنَّ ما يلجأ إليه العدّو يف محاربته للمؤمنني: 
مـن حصـار، مـن تضييـق، مـن جـربوت، 
من إجرام، من وحشـية، هو؛ بَهـدِف النيل 
منهـم، واإلضعـاف لهـم، ورضب إرادتهـم 
االستسـالم،  عىل  وإرغامهم  ومعنوياتهـم، 

وتحطيم معنوياتهم. 
العـدّو يحـرص عـىل كـرس اإلراَدة، عىل 
ـة عىل  تحطيم املعنويات، عـىل اإلرغام لألُمَّ
االستسـالم، عـىل زرع حالـة اليـأس، عـىل 
الوصول بها إىل االنهيار التام، هذا ما يسعى 
لـه العـدّو، فعندمـا يـرى أنَّ مـا يفعله من 
وانتهاكاته،  وفظائعه،  ووحشيته،  إجرامه، 
وعدوانه، وحصـاره، له ردة فعٍل عكسـية، 
ـــة، من عزمها،  هو يزيد مـن اهتمام األُمَّ
من قوتها، من إرصارها، من تصميمها، من 
جديتها يف مواقفها، من استشعارها لحجم 
مسـؤولياتها، مـن غضبهـا عـىل عدوهـا، 
وترجمـة ذلك الغضب يف الواقـع العميل، من 
خالل الجدية الكبرية يف عملها وهي تتصدى 
العـدّو،  تواجـه  وهـي  تَحّركهـا  يف  للعـدو، 
سـيكون لذلـك األهميّة الكبـرية التي يرتتب 
عليهـا يأس العـدّو، يأس العـدّو، فما يكون 
هناك من صرب، من ثبـات، من قوة، من ردة 
ـــة تجاه العدّو،  الفعـل الواعية يف واقع األُمَّ
يقابلـه هبـوط لـدى العـدّو، يأس، شـعوٌر 
بالفشـل، شعوٌر باإلخفاق، شـعوٌر بالعجز، 

يصل به -يف نهاية املطاف- إىل االستسالم. 
وهـذا مـا حصـل عـىل مـرِّ التاريـخ، يف 
التجارب القائمة يف واقـع البرش، كما أرشنا 
يف حركة النبي «صلوات الله عليه وعىل آله»، 
وحركـة املسـلمني معه، وما ترتـب عىل ذلك 
مـن متغريات كربى، يف األخري كان من يئس، 
من انهار، مـن تفككت قواه، هم املرشكون، 
هم الكافـرون، هم املعادون للرسـالة، ومن 
أُحِبط، وَفِشـل، وأَخْفَق، وانَهزم، ولم يحّقق 
أهدافـه الرئيسـية، هـم املنافقـون معهـم 

أَيْـضاً، والذين يف قلوبهم مرض. 
يف واقعنـا املعـارص نرى األمثلـة الكثرية، 
مثـالً: فيمـا يتعلـق بحـزب اللـه يف لبنـان 
والرصاع مع العدّو اإلرسائييل، رصاع استمر 
لسـنوات طويلة، وكان العدّو اإلرسائييل كان 
يحاول أن يكرس إراَدة املجاهدين يف لبنان، أن 
يكـرس إرادتهم، وأن يوهـن من عزمهم، وأن 
يوصـل املجتمـع إىل حالة اليـأس يف إْمَكانية 
االنتصـار يف مواجهـة العـدّو، فـكان يقوم 
بحمـالت إجراميـة، ووحشـية، واعتـداءات 
كبرية، وجرائم فظيعة، ولكنهم اسـتمروا يف 
جهادهم، وصربوا عىل ُكـّل املعاناة، يف نهاية 
املطـاف كانـوا يـزدادون قـوًة، وكان العدّو 
يضعف أكثـر فأكثر، كان يحصـد املزيد من 
الهزائم، وكان بالتايل ييأس أكثر فأكثر، حتى 
وصل إىل يأٍس تام وانسـحب، يف هزيمٍة مذلٍة 
تاريخيـة، كانت هـي األوىل بذلك املسـتوى، 
وهزيمة اسـتمرت، اسـتمرت إىل َحــّد اآلن، 

هزيمة ُمستمّرة يف واقع العدّو اإلرسائييل. 

 طظ أعط طا غاسطص بالخئر إلى جاظإ أظه سئادٌة 
سزغمٌئ لعا آبارعا الضئرى أظه جــقح طعط شغ 

طعاجعئ السثّو 
 بخئر حسئظا وخض السثوان إلى ظصطئ طسثودة 

ووخض إلى الفحض الثي سرشه ضض السالط 

السغث سئثالمطك التعبغ شغ المتاضرة الرطداظغئ الساحرة:

الخرب ضمظ املعاخفات املعمئ لطمآطظني يف اعاماطاتعط 
اإلظساظغئ ورتماعط بالفصراء واملسادسفني 
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عندمـا نأتـي إىل الحالـة القائمـة فيمـا 
يتعلـق بشـعبنا اليمني املسـلم العزيز، وهو 
يتصدى للعـدوان األمريكي السـعودّي، منذ 
بدايـة العـدوان وإىل اليـوم حصلـت الكثـري 
مـن املتغريات، فيمـا كان لدى األعـداء آمال 
يف أن يسـيطروا بشـكٍل تام يف فـرتٍة وجيزة، 
إىل  الهائلـة،  إْمَكانياتهـم  إىل  باالسـتناد 
جربوتهم، وطغيانهم، وحصارهم، وظلمهم، 
وصلـوا اليوم إىل نقطٍة مسـدودة، وصلوا إىل 
مسـتوى الفشـل الذي عرف به ُكـّل العالم، 
الـذي يتحـدث عنـه الجميع، ما من شـٍك يف 
أنهـم قد فشـلوا إىل اآلن يف تحقيـق أهدافهم 
الرئيسـية التـي أرادوها من خـالل العدوان، 
وأنهـم تكبَّدوا الكثـري من الخسـائر، وأنهم 
أَيْـضاً تكبَّدوا الكثري من الهزائم تلو الهزائم، 
وأنَّ شـعبنا قد حّقق الكثـري والكثري والكثري 
من االنتصارات، وبات هذا العدوان فيما فيه 
مـن حصار، وإجرام، ومعانـاة، حافزاً مهماً 
لشعبنا يف أن يبني واقعه، وأن يحوِّل التحدي 
إىل فرصة، وأن يجعل من ذلك عامالً لنهضته 
يف ُكــّل املجاالت، ولكن ذلـك بكله يحتاج إىل 

صرب. 
ملَّـا كان الصرب سـالحاً يف مواجهة العدّو، 
أتى قـول الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل»: {يَا أَيَُّها 
الَِّذيـَن آَمنُوا اْصـِربُوا َوَصاِبـُروا}[آل عمران: 
مـن اآليـة200]، املصابرة أكثر من مسـألة: 
{اْصِربُوا}، {َوَصاِبُروا}؛ ألَنَّه سالح يف مواجهة 
العدّو، إذَا أرصَّ العدّو واسـتمر عىل وسـائله 
اإلجرامية الوحشـية، عىل سعيه إلضعافكم، 
للسـيطرة عليكـم، كونوا أكثـر إرصاراً منه، 
أكثر اهتماماً منه، أكثر جديًة منه، يف الثبات 
يف موقفكـم الحـق، يف التمسـك بقضيتكـم 
العادلـة، يف أدائكم ملسـؤولياتكم املقدَّسـة، 
{اْصِربُوا َوَصاِبُروا َوَراِبُطوا َواتَُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم 
تُْفِلُحوَن}[آل عمران: من اآلية200]، فالعدّو 
يرى يف األخري أنَّ وسـائله وأسـاليبه ليسـت 
مجدية، وأنَّ ردة الفعل هي عكس ما يريده، 
هو يريدهم أن ينهاروا، أن ييأسوا، أن تنكرس 
إرادتهم، فإذا بهم أكثر عزماً، أكثر تصميماً، 

أكثر قوًة وجديًة يف اهتمامهم وعملهم. 
أتى يف القرآن الكريم قول الله «ُسـبَْحانَـُه 
َوتََعـاَىل»: {َوَكأَيِّْن ِمْن نَِبيٍّ َقاتَـَل َمَعُه ِربِّيُّوَن 
َكِثريٌ َفَما َوَهنُوا ِلَما أََصابَُهْم ِيف َسِبيِل اللَِّه َوَما 
اِبِريَن} َضُعُفوا َوَما اْستََكانُوا َواللَُّه يُِحبُّ الصَّ

ُمِهـمٌّ  درٌس  هـذا  اآليـة146]،  عمـران:  [آل 
وعظيٌم قدَّمـه الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل» لنا 
من املؤمنني الذين وقفوا مع األنبياء، نرصوا 
لوا  األنبيـاء، جاهدوا مع األنبيـاء، الذين تحمَّ
هذه املسؤولية املقدَّسة، ونهضوا بهذا الدور 
العظيـم يف الواقع البرشي، وأنَّ الكثري منهم، 
يعنـي: كحالة ليسـت ُمَجـّرد حالـة نادرة، 
أَو حالة اسـتثنائية، حالـة تكّررت َكثرياً عىل 
مـرِّ التاريخ؛ حتى ال يتصـور البعض أنَّ هذا 
مطلـوٌب منـا لوحدنـا، أَو أنه ِحْمـٌل بلينا به 
عن سـائر الناس، أَو عن السائر املؤمنني، ال، 
}، يعني:  املسـألة مختلفة، {َوَكأَيِّْن ِمـْن نَِبيٍّ
حالـة تكّررت َكثرياً، كم وكم وكـم {ِمْن نَِبيٍّ 
َقاتََل َمَعُه ِربِّيُّوَن َكِثريٌ}، أَيْـضاً ليسـت حالة 
نادرة عىل املسـتوى الشخيص، مثالً: ال يتهيَّأ 
لهـا، ال يتمّكن منهـا، ال يمكـن أن تتوفر إالَّ 
لـدى القليل القليل القليـل من الناس، الصرب 
مسـألة ممكنة مـن الجميـع، وإن تفاوتت 
نسـبة الصـرب، وإن تفاوتت، لكنها مسـألة 

ممكنة. 
الله هيَّأ اإلنسـان يف فطرته، يف قدراته، يف 
طاقته لذلـك، والله يزيد الذيـن آمنوا، الذين 
يلتجئون إليه، يسـتعينون بـه، يزيدهم عىل 
مسـتوى الدعـم النفيس بالسـكينة، برشح 
الصـدر، بالعوامل التي تسـاعد من تحملهم 

أكثر فأكثر. 
{َوَكأَيِّْن ِمْن نَِبيٍّ َقاتََل َمَعُه ِربِّيُّوَن َكِثريٌ َفَما 
َوَهنُوا ِلَما أََصابَُهْم ِيف َسـِبيِل اللَِّه َوَما َضُعُفوا 
َوَما اْسـتََكانُوا}، عندمـا أصابهم ما أصابهم 
يف سـبيل اللـه، قدَّمـوا الكثري من الشـهداء، 
ُجـِرح الكثـري منهم، حصلت لهـم املعاناة يف 
امليـدان (يف ميدان الرصاع)، املعاناة املتنوعة، 
املعانـاة املتنوعة: عىل املسـتوى االقتصادي، 
عىل املستوى العسكري... من جوانَب كثرية، 
لـم يصبهم ذلك بالوهن، لم تأت النتائج التي 
يريدهـا العدّو، يسـعى لهـا العـدّو، الوهن: 
عكـس الصالبـة، فتحصل لديهـم حالة من 
أداء  يف  التفاعـل  يف  الجمـود  مـن  الفتـور، 
مسـؤولياتهم، فـال يتَحّركـون إالَّ بتثاقـل، 
وبنفـوس لـم تعد بذلـك العزم، بتلـك القوة، 
بتلـك اإلراَدة الفوالذيـة، أصبحـوا يتَحّركون 

بفتور، أثَّر عليهم ما حصل عليهم. 
اسـتمرت  يهنـوا،  لـم  َوَهنُـوا}،  {َفَمـا 
صالبتهـم، عزمهـم القوي اسـتمر، ثباتهم، 
جديتهم، ُكـّل ذلك اسـتمر، {ِلَمـا أََصابَُهْم ِيف 
َسـِبيِل اللَّـِه َوَما َضُعُفـوا}، لم يصلـوا إىل ما 
هـو أكثر مـن الوهن، وهو الضعـف مثالً أن 
يصلوا إىل حالة الضعف، فيفقدون الشـعور 
بالقوة، الناتج عن اعتدادهم بمعية الله، عن 
ا يحملونه من  إيَمـانهم بقضيتهم الحق، عمَّ

القيم واألخالق اإليَمـانية. 
{َوَما اْستََكانُوا}، {َفَما َوَهنُوا ِلَما أََصابَُهْم 

ِيف َسـِبيِل اللَِّه َوَمـا َضُعُفوا َوَما اْسـتََكانُوا}، 
لم يسـتكينوا، بقـوا يف حالٍة مـن العزة، من 
الكرامـة، لـم تنهـر عزائمهـم إىل َحـــّد أن 
لوا عن املسؤولية، فيجمدوا  يستكينوا، فيتنصَّ
بشـكٍل تـام، اسـتمروا وواصلـوا نهوضهم 

بمسؤولياتهم، وأداءهم لواجباتهم. 
اِبِريـَن}؛ ألَنَّهم صربوا،  {َواللَّـُه يُِحـبُّ الصَّ
بدالً عـن الوهن، بدالً عن الضعـف، بدالً عن 
االسـتكانة، صـربوا، فـكان الصرب وسـيلة 

مساعدة الستمراريتهم. 
{َوَمـا َكاَن َقْوَلُهـْم إِالَّ أَْن َقالُـوا َربَّنَا اْغِفْر 
ْت أَْقَداَمنَا  َلنَـا ذُنُوبَنَـا َوإرسافنَا ِيف أَْمِرنَا َوثَبـِّ
نَا َعـَىل اْلَقْوِم اْلَكاِفِريـَن}[آل عمران:  َوانُْرصْ
اآليـة147]؛ ألَنَّ النـاس عندمـا يحصل لهم 
الوهن، والضعف، واالسـتكانة، أيٌّ منها، أَو 
بكلهـا، تكـون لهم أقـوال تعربِّ عـن التذمر، 
أقوال تعربِّ عن اليأس، أقوال تقدِّم التربيرات 
لهم عن مسـؤولياتهم، تقدِّم  الواهيـة لتنصِّ
حالـة الفشـل وكأنهـا حالة الزمـة، وحالة 
ال مناص منها، أقوال سـلبية تخـدم العدّو، 

ع العدّو، ترفع من معنويات العدّو.  تشجِّ
ـا الربَّانيون، املؤمنـون، املخلصون لله  أمَّ
«ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل»، فمقوالتهـم مقـوالت 
التَجـاء إىل اللـه، استشـعار للتقصـري أكثر، 
اهتمـام وجدية أكثر، اتّجاه إىل الواقع العميل 
ملعالجـة جوانـب القصور فيـه والخلل أكثر 
فأكثـر، اسـتمرارية وجدية مـع االلتَجاء إىل 
اللـه، وإصالح الواقـع العميل بـكل اهتمام، 
وهذا هو التـرصف الصحيح، هـو الترصف 

الصحيح، هو املوقف الصحيح. 
يف الواقـع البـرشي ال تنهـض األمـم، وال 
تواجـه التحديات، وال تتَحـّرك يف إطار املهام 
الكـربى، إالَّ وتسـتند إىل الصـرب، ال بـدَّ مـن 
الصـرب، حتـى الجيـوش يف بنائهـا لتكـون 
جيوشاً قوية، األََسـاس يف ذلك هو الصرب، ال 
بـدَّ من الصرب، وحتـى يف داخل الجيوش، من 
ة، مهام استثنائية، يحظون  لهم مهام َخاصَّ
بتمريـٍن كبري عىل الصرب، عـىل التحمل الذي 
يقـرتن به أداء مهام وأعمال عظيمة، كبرية، 
نوعيـة، مهمـة، ذات تأثـري كبـري؛ ألَنَّه كلما 
أردنا أن يكـون هناك فاعلية أكثر، فاعلية يف 
العمل، فاعلية يف األداء، يف مسـتوى األداء، ال 

بدَّ من الصرب أكثر. 
مـن أهم مـا يتـم التذكري بـه يف التوايص 
بالصـرب، هـو الحديـث عـن عاقبـة الصرب 
ز الصرب يف  الحسـنة، وأنَّ مـن أهـم مـا يميـِّ
سـبيل الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل»: أن نتيجته 
اإليجابيـة، ثمرتـه الطيِّبة، عاقبته الحسـنة 
حتمية؛ ألَنَّها ارتبطت بوعد الله «ُسـبَْحانَـُه 
َوتََعـاَىل» الـذي ال يخلـف وعـده، وهو الصرب 
املجدي، الصرب يف سبيل الله، الصرب يف القيام 
باملهـام واملسـؤوليات الكـربى هـو الصـرب 

املجدي، املثمر، النافع، املفيد. 
وإذا جئنا إىل هـذا، فنجد يف القرآن الكريم 
اِبِريَن} ِ الصَّ التأكيـد عـىل البشـارة: {َوبَـرشِّ

[البقـرة: من اآليـة155]، هكذا يقـول الله: 

هم بهـذه العاقبة  اِبِريـَن}، برشِّ ِ الصَّ {َوبَـرشِّ
ألَنَّهـم  الطيِّبـة؛  الثمـرة  بهـذه  الحسـنة، 
سـيصلون مـن خـالل صربهـم إىل النـرص، 
تحقيـق  إىل  الكبـري،  الخـري  إىل  الفـرج،  إىل 
النتائـج املهمة التي يسـعون للوصول إليها، 
هـم أَيْـضـاً بأنـه  اِبِريـَن} برشِّ ِ الصَّ {َوبَـرشِّ
سـيأتي لهم حتى وهم يعانـون، حتى وهم 
يواجهون الصعوبـات والتحديات، املؤرشات 
واالنفراجـات التـي هي بشـارٌة لهـم، التي 
هـي مقدِّمـاٌت لنرصهـم الكبـري، لفرجهم 
العظيـم، وهـذا فعـالً ممـا يأتـي، ال تبقـى 
الحالة دائماً حالٌة صعبة، وقاسـية، وقاتمة 
اللون، وشـديدة، تحصـل انفراجات، تحصل 
مقدِّمـات، هي بحـد ذاتها بشـائر، هي بحد 
ذاتها بشـائر، تحصل انتصارات وانفراجات 
تبرشِّ بما سـيأتي من نٍرص عظيم، من فرٍج 

كبري، من متغريات. 
حتى يف الشـدائد عىل املستوى االقتصادي 
تحصـل انفراجات، ال تبقى الشـدة كما هي 
يف أقـىس حاالتهـا عىل نحـٍو ُمسـتمّر، تأتي 
انفراجـات، وانفراجـات، وانفراجات، حتى 
يأتـي الفـرج الكبـري، ويرتافـق مـع العرس 
اليـرس، كما قـال اللـه «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل»: 
ا}[الرشح: اآلية5]، يأتي  {َفِإنَّ َمَع اْلُعْرسِ يُْرسً
اليرس، فتأتي انفراجات مـن هنا، إيجابيات 
من هنا، عوامل مساعدة من هناك... وهكذا 
ال يبقـى العرس بشـكٍل خالـٍص، ُمسـتمّر، 
ضاغـٍط، والعنـاء شـديٌد بشـكٍل ُمسـتمّر، 
تأتـي حالة اليرس لترتافق مـع العرس، {َفِإنَّ 
ا} ا (5) إِنَّ َمَع اْلُعـْرسِ يُْرسً َمَع اْلُعـْرسِ يُـْرسً

[الـرشح: 5-6]، وتتحّقـق إيجابيات مع ما 
يحصل. 

الكريـم  القـرآن  يف  املذكـورة  فالغايـات 
للصرب، هـي غايات عظيمـة، غايات كبرية، 
جمعتهـا عبارة واحـدة: {َلَعلَُّكـْم تُْفِلُحوَن}، 
الفالح، الفـالح الذي هو وصـول إىل النتائج 
العظيمة، ظفـٌر بالخري، وصـوٌل إىل النتائج 

املرجوة يف الدنيا واآلخرة. 
بينما إذَا جئنا ملـا هو بديٌل عن الصرب، إذَا 
جئنـا للحالـة األُخرى: عدم الصرب يف سـبيل 
الله، يف طاعة الله، يف أداء املهام واملسؤوليات 
ا، واتجهنا إىل الخيارات األُخرى:  الكبرية ِجـدٍّ
خيار االنهيار، االستسـالم، العجـز، اليأس، 
الضعـف، االنهيار أمام العدّو، وتمكني العدّو 
مـن فعل مـا يشـاء ويريد، مـن الوصول إىل 
أهدافـه ومآربه الشـيطانية، مـا الذي ينتج 
عن ذلـك؟ ينتج عنـه: العناء، القهـر، الذلة، 
َوإذَا  يسـتمر،  الـذي  الضيـم،  االضطهـاد، 
صـرب الناس عليـه، فصربهـم ال يفيدهم، ال 
يجديهم، ال ينفعهم، ال يغريِّ من الواقع شيئاً، 
وحتـى ال يؤجرون عليه، ليس لهم عليه أجٌر 
وال فضـل، فيكـون هو الصرب السـلبي، بدالً 
عن الصـرب اإليجابـي، عن الصـرب املطلوب، 
ا، وتـدوم الحالة،  وهـي حالة خطـرية ِجــدٍّ
تسـتمر ما داموا ُمسـتمّرين عىل ذلـك، َوإذَا 
أرادوا التَحّرك فيما بعـد، وتَحّركوا متأخرين 

بعـد أن يتمّكـن العـدّو منهم أكثـر، بعد أن 
يكونوا قد فرَّطوا بمسـؤولياتهم وواجباتهم 
ملـدٍة طويلـة، وتَحّركـوا متأخريـن، كانـوا 
لـني بـاإلرص الثقيـل، بالحمـل الثقيل،  محمَّ
الذي هو نتاٌج لتفريطهم، عاقبٌة لعصيانهم، 
الستهتارهم، إلهمالهم، لتقصريهم، فتكون 
الكلفـة هائلة، والنتيجة ضئيلة، ويحتاجون 
ا، ومـدة زمنيـة طويلة  إىل عنـاء كبـري ِجـدٍّ

ا.  ا، وهذه مسألة خطرية ِجـدٍّ ِجـدٍّ
إنَّ ُكـّل الغايات العظيمة للصرب يف القيام 
بمسـؤولياتنا، يف طاعتنـا للـه «ُسـبَْحانَـُه 
َوتََعـاَىل»، وأدائنـا ملهامنا وجهادنا يف سـبيل 
الله، وتصدينا ألعداء الله، عىل النقيض منها 
تماماً نتاج التخـاذل، نتاج التفريط، عواقب 
التقصري، فالله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل» عندما 
قال لنا يف الصرب يف سبيله: {َلَعلَُّكْم تُْفِلُحوَن}، 
النتيجـة املناقضـة لهـا عندمـا ال نصـرب يف 
سـبيله: لعلكم تخـرسون، لعلكم تخرسون 
يشء،  ُكــّل  تخـرسون  واآلخـرة،  الدنيـا  يف 
تخرسون حريتكـم؛ فيسـتعبدكم أعداؤكم، 
ويهينكـم  فيذلكـم  كرامتكـم؛  تخـرسون 
تخـرسون  رشفكـم،  تخـرسون  أعداؤكـم، 
أمنكم، تخرسون ُكـّل يشء، تخرسون دينكم 
ودنياكـم، البديـل عـن: {َلَعلَُّكـْم تُْفِلُحوَن}، 
عندما تنهارون، عندمـا ال تؤدون واجباتكم 
بصـرب، ال تنهضـون بمسـؤولياتكم بصرب: 

لعلكم تخرسون ُكـّل يشء والعياذ بالله. 
يف  الصـرب  يف  تعـاىل  قولـه  عـن  البديـل 
سـبيله، يف الصـرب يف طاعتـه، يف الصـرب يف 
القيام باملسـؤوليات املقدسـة: {إِنَّ اللََّه َمَع 
اِبِريـَن}، البديـل عن ذلـك: أنَّ الله يخذل  الصَّ
أُولئـك الذيـن لم يصـربوا يف سـبيله، ال يقف 
معهـم، ال يؤيِّدهم، ال يعينهـم، ال يرحمهم؛ 
ألَنَّهـم لم يسـتجيبوا لـه، فيما فيـه عزهم، 
فيما فيـه نرصهم، فيما فيـه خريهم، فيما 
فيـه فالحهـم، فيما فيـه قوتهـم، فيما فيه 
كرامتهـم، لـم يسـتجيبوا له، ولذلـك فليس 
معهم، سيخذلهم، سيسلط أعداءهم عليهم، 
ا، تتضاعف بها  والتسـليط حالة رهيبة ِجـدٍّ
وتزداد أشـكال املعاناة مـع الذلة والهوان إىل 
َحـــّد كبري، فيصلـون إىل حالـة: {َفاْصِربُوا 
أَو َال تَْصـِربُوا َسـَواٌء َعَليُْكْم}[الطـور: مـن 
اآليـة16]، واقـٌع مخـٍز، مـذل، مهـني، كله 
اضطهـاد، وظلـم، وقهـر، وذلة، ويسـتمر، 
والصرب فيه -كمـا قلنا- ليس مجدياً، وليس 
عليـه أجٌر، وليـس له فضٌل، هـذه املقارنات 
ا يف التـوايص بالصـرب، عندمـا  مهمـة ِجــدٍّ
نقـارن بـني النتائج، بـني العواقـب، بني ما 

يرتتب عىل هذا، وما يرتتب عىل ذاك. 
من أهم ما ينبغي الرتكيز عليه يف التوايص 
بالصرب: التوايص بالدوافع املهمة املسـاعدة 
عىل الصـرب، ويف مقدمتها: الدافع اإليَمـاني، 
كلمـا زاد إيَمـانك؛ كلمـا زاد تلقائياً صربك، 
الصـرب هو ترجمـة للحالـة اإليَمـانية، تجٍل 
للحالـة اإليَمـانية، أنت يف واقعـك اإليَمـاني 
تندفـع، ولديك مـا يدفعـك إيَمـانيـاً لتصرب 

ا: اعتدادك بمعيـة الله، {إِنَّ  أشـياء كثرية جدٍّ
اِبِريـَن}، أنت تحـرص عىل أن  اللَّـَه َمـَع الصَّ
يكون الله معك، فتعرف قيمة الصرب يف ذلك، 

الصرب يف طاعة الله، يف العمل يف سبيله. 
ولهذا عندما يقول اللـه: {َوِلَربَِّك َفاْصِربْ}

[املدثـر: اآليـة7]؛ ِمـن أجِل اللـه، أنت تصرب 
فيمـا  َوتََعـاَىل»  للـه «ُسـبَْحانَـُه  اسـتجابة 
يرضيه، وفيمـا له أهميّة كبريٌة يف أن تحظى 
أنت برضوانه، أن تحَظى برعايته الشـاملة، 
الواسـعة، وأن تحظى بما وعد به من الوعود 

العظيمة. 
يقول الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل»: {َوالَِّذيَن 
مـن  َربِِّهْم}[الرعـد:  َوْجـِه  ابِْتَغـاَء  َصـَربُوا 
أن  عـىل  حرصهـم  كان  فكيـف  اآليـة22]، 
يحظـوا برضوان اللـه عنهم؛ ِمن أجـِل الله، 
ا  هذا دافٌع كاٍف، دافٌع عظيم، دافٌع ُمِهمٌّ ِجـدٍّ
سيساعد اإلنسان يف مواجهة ُكـّل التحديات 
والصعوبـات، أنـه؛ ِمن أجِل الله، ويف سـبيل 
الله، ومع الله، وأنه يرجو من الله ما يرجوه 
منـه من عظيـم األجـر، والفضـل، واملنزلة، 
والنتائج التي وعد الله بها يف الدنيا واآلخرة. 
الدوافـع  للصـرب:  املهمـة  الدوافـع  مـن 
اإلنسانية واألخالقية، زكاء النفوس، والقيم 
الفطريـة التي يعشـقها اإلنسـان بفطرته، 
كالعـزة، والكرامـة، واإلبـاء، واإلنسـان إذَا 
امتلك أَيْـضـاً الضمري الحي، فكل هذه القيم 
كلمـا نمت يف اإلنسـان، كلما ترسـخت فيه، 
كلما تربى عليهـا أكثر؛ كلما كان ذلك عامالً 

مساعداً يف الصرب أكثر. 
فالـذي يعشـق العـزة، ويريـد أن يكـون 
عزيـزاً، يأبـى الذلـة، يأبـى الهـوان، يأبـى 
ما يسـعى لـه األعـداء، ومـا يعملـون؛ ِمن 
ــة، مـن إهانتها، من  أجِلـه، مـن إذالل األُمَّ
اسـتعبادها؛ وبالتايل يندفـع إىل األعمال، إىل 
املهـام، إىل املسـؤوليات يف التصـدي لألعداء 
بإقبـال واندفاع كبـري، ال يحتاج إىل أن تعظه 
ليالً ونهـاراً، وتتحـدث معه يف ُكــّل لحظة، 
وميكرفون إىل أذنه عىل طول أربعة وعرشين 
ساعة، لو فرتت عنه قليًال من الوقت، تغريت 
اهتماماته، وتغري تفكـريه، وتغري توّجـهه، 
الدافـع  لديـه  يوجـد  وتراجـع،  وتكاسـل، 
الداخـيل، الدافـع الداخـيل، عزتـه، كرامته، 
إباؤه، ضمريه الحي، عندما يشـاهد األعداء، 
طغيانهم،  مؤامراتهـم،  إجرامهـم،  يشـاهد 
فظائعهـم، ظلمهـم بحـق النـاس، ظلمهم 
بحق شـعوب أمتنا، ظلمهم لشعبنا اليمني، 
ا، اإلنسان الذي ال تزال  الجرائم الفظيعة ِجـدٍّ
فطرته سـليمة، ويمتلك هذه القيم، بُمَجـّرد 
مشـهد واحـد مـن مشـاهد تلـك الجرائـم 
ا، ينطلق بكل جد، وبكل صرب،  الفظيعة ِجـدٍّ
وبكل اهتمام، وبكل تفاٍن، وبكل استبسـال، 
واإلنسـان الـذي مات ضمـريه، وفقـد هذه 
القيم، لو يشـاهد ما يشـاهد، ولو يسمع ما 

يسمع، ال يتفاعل، ال يتأثر، ال يتَحّرك. 
 مـن أهـم الدوافـع املهمـة للصـرب، هو: 
الوعـي بظـروف الحيـاة، هـذه الحيـاة هي 
ميـدان مسـؤوليٍة واختبـار، فيها املشـاق، 
فيها الصعوبـات للمؤمن والكافـر، للفاجر 
والتقـي، لـكل النـاس، هـذه الحيـاة فيهـا 
الصعوبات، فيهـا التحديات، فيهـا املعاناة، 
ا هو أنه:  فيها... للجميع، الفارق الكبري ِجـدٍّ
يف طريـق اإليَمــان والتقوى يكـون لصربك 
إيجابياتُـه العظيمة، نتائجـه الكبرية، األجر 
العظيـم، وتكـون أَيْـضـاً يف املوقف املرشف، 
الذي يتناسب مع كرامتك اإلنسانية التي أراد 

الله لك أن تصونها. 
ليـس هنـاك مثالً أمـل يف أنَّ اإلنسـان لو 
يتنصل عـن صربه يف طاعة اللـه، عن صربه 
يف النهوض بمسؤولياته، عن صربه يف العمل 
يف سـبيل الله، أنه سـيكون الواقـع مختلفاً 
تمامـاً، فسـريتاح وال يتعـب أبداً، وسـيهنأ 
بهذه املعيشة، وال ينال أي منغصات، وسوف 
يعيش وكأنه يف الجنة، ال تحصل هذه الحالة. 
اآلخـرون الذين هـم يف سـبيل الطاغوت، 
الذيـن باعـوا كرامتهـم، باعوا إنسـانيتهم، 
باعـوا دينهم، باعوا قيمهم وأخالقهم، هم يف 
عناء، هم يف شـقاء، هم يتكبَّدون الخسـائر 
الكبرية، يلحقهم بأكثر مما يلحق اآلخرين يف 
كثرٍي من األمور، مع الفارق الكبري يف املوقف، 
ونتائجـه، وعواقبه يف الدنيـا واآلخرة، ولذلك 
ا، الوعي  املسـألة هذه مسـألة مهمـة ِجــدٍّ

بظروف هذه الحياة. 
والوعي أَيْـضـاً بعواقب التفريط، عواقب 
الخطـرية،  الرهيبـة،  املهولـة،  التقصـري 
الفظيعة، التي يجب أن يسـعى اإلنسـان ملا 
يقيه منها، ملا يقيه منهـا، عواقب التفريط، 
والتهـاون، والتنصل عن املسـؤولية، عواقب 

ا يف الدنيا ويف اآلخرة.  خطرية ِجـدٍّ
نكتفي بهذا املقداِر..

َقنا  َونَْسأَُل اللَه -ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل- أَْن يوفِّ
وإيِّاكم ملـا يُْرِضيه عنا، وأَْن يرَحَم شـهداَءنا 
َج عن  األبراَر، َوأَْن يشـفَي جرحانـا، َوأَْن يفرِّ
ُه َسـِميُْع  نـا بنـرصه، إِنـَّ أرسانـا، َوأَْن ينُرصَ
يَاَْم  َعاِء، َونَْسأَلُُه أَْن يتقبََّل ِمنَّا َوِمنُْكُم الصِّ الدُّ

َوالِقيَاَْم َوَصاِلَح األَْعَمال.
ـَالُم َعَلـيُْكْم َوَرْحـَمُة اللِه َوبََرَكاتُه. َوالسَّ

 افطــر بالخئر غاعّجـه إلى جمغــع الثغظ آطظعا 
رجاًق وظساًء، افجــرة والفرد، الصادة وغغرعط، 

إلى ُضـّض الثغظ غظعدعن لطاَتّرك بالمسآولغئ 
 الخئر جقح طعط لفطئ شغ طعاجعئ الاتثغات 

والمآاطرات وعع سئادة سزغمئ له ظاغةئ
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إلى جغض الختعة: طخارتٌئ ق بث طظعا

الاطعغُر الةجئغ والاطعغُر الضاطض 

ق َوخاغَئ 
سطى الغمظ 

 

د. حسفض سطغ سمغر  

اليمـن  عاشـت 

عدوانـاً ألكثـر من 7 

سـنوات، بـدأ بكذبة 

الرشعيـة  إعـادة 

ويريـد  املزعومـة 

أن  العـدوان  أربـاُب 

بأكذوبـة  ينتهـوه 

مضحكة.

أراد أعداء اليمن هيكلة عمالئهم وتغيريَ مربّر 

عدوانهـم بتغيري الوجوه ومسـميات رشعيتهم، 

متناِسـني أن مـا قدمه اليمنيون مـن تضحيات 

ال تقبل املسـاومة يف مسـألة السـيادة والحرية 

ال تقبـل أن ينوَب عـن يمن الحضـارة من يقّرر 

مصـريَه، فـكل ما يحصل مـن ترتيبـات وُخدَع 

تضمنـت رفـع عميل وإنـزال آخر أمـٌر ال يعني 

اليمنيـني يف يشء، فهـو ال يتعـدى كونـه ترتيب 

وإعادة أدوار لعمالء العدوان. 

واألمر الوحيد الذي اتضح ملن ال زالوا يتشدقون 

بالرشعية هو أن العدوان الذي زعمت منظومته 

أنه جاء إلعـادة الرشعية لم يعد السـتمراره أي 

مـربّر بعـد أن ألغـوا هـذه الرشعيـة املزعومة، 

واتضـح كذلـك أن ما تعـرض لـه اليمنيون من 

دمار شـامل إنما هو عدوان لتنفيذ أجندة أُخرى 

لم يكن ضمن أهدافه أيٌّ من املربّرات التي انطلق 

يف الظاهر واملعلن عىل أََساسها. 

ُة حّجـة يف الوقوف  لم تعـد ألي مغرر بهم أَيـَّ

مع عـدوان تكشـفت حقيقـُة أهدافـه وتبينت 

أبعاُده وافتضحت خطُطه.

لـن يقبل أحـراُر اليمن -رشًقا وغربًا، شـماًال 

وجنوبًا- اسـتمرار مرسحية العدوان وسيستمر 

الشعُب يف كفاحه وجهاده حتى نيل حريته التي 

ضحى ِمن أجِلها.

لتعلـم دول العـدوان -ويف مقدمتهـا أمريـكا 

وأدواتهـا- بأن مرسحيتهم لـن تنطيلَ عىل يمن 

اإليَمــان والحكمـة، فهم يعرفـون أن الرشعية 

تسـتمدُّ قوتها ورشعيتها من الشعب وليس من 

أعداء الشـعب، فأيُّ عاقل يعرف مدى سـخافة 

أن يقبَـَل برشعية تسـتمدُّ سـلطتَها من خارج 

وطنهـا، بل إنها صناعُة أعـداء هذا الوطن، فهل 

يُعقل أن تكون لهم سـيادة وهـم ُمَجـّرد بيادق 

بأيدي أعداء الشـعب اليمني العظيم، يتَحّركون 

طبًقا ملـا تفتضيه مصلحهم وليـس ملا تفتضيه 

مصلحة الشعب اليمني.

يف األخـري نقول ألعـداء اليمن: لقـد تطاولتم 

َكثرياً وتماديتم أكثر. 

طتمث أطغظ سجالثغظ التمغري* 
 

كنت قبل عامني قد نرشت قراءة حول محارضات 
سـماحة السـيد عبد امللك بدر الديـن -يحفظه الله- 
التـي يقدمها يف ليايل شـهر رمضـان، وإضافة إىل ما 
كتبته يف حينه، أقول هنا ولألهميّة العملية والواقعية 

يف حياتنا: 
إن هـذه املحـارضات تعتـرب مادة فكريـة ضخمة 
تضـع الكثري مـن الـرؤى والتصـورات واملعالم عىل 
ُكــّل األصعـدة، وعليه، فجديـر بالعلمـاء واملثقفني 
والخطبـاء واملرشـدين مـن ُكـّل توّجـهات الشـعب 
ــة أن يلتفتوا إليها ويسـتمعوا لها،  اليمني وكّل األُمَّ

ويقفـوا أمامها بوعـي وبصـرية، ليتعرفوا عـىل طبيعة املرشوع 
القرآنـي املنطلق مـن اليمن، وما هي الرؤية القرآنية السـديدة يف 

مسرية التغيري والنهوض؟!
وبدالً عن ذهاب الكثري إىل الظلم والتشـويه والتضليل اإلعالمي، 
أَو الرضـوخ لحالـة اإلرهـاب الفكـري التـي يمارسـها البعض، 
فالبعض ال يسمع وال يرى وال يتكلم، ملربّرات كثرية، نحن بحاجة 
إىل التعـرف عـن قرب، ومعرفـة األمور عىل حقيقتهـا ومن أفواه 

أصحابهـا، «َوإذَا كانـت الحكمة ضالة املؤمـن أينما وجدها فهو 
أوىل الناس بها»، كما نرّدد يف األوسـاط العلمية والثقافية، فلماذا 
يـا ترى، يضع البعض الحواجز بينـه وبني قادة هذا 

ــة؟! املرشوع الذي نعتربه مرشوعاً لكل األُمَّ
ونحـن معنيـون -بـرصف النظر عـن توّجـهاتنا 
الفكريـة- أن نكـون يف إطاره أدوات بنـاء ومفاتيح 
خري، ونتعـاون جميعاً، عـىل الرب والتقـوى، وهناك 
من القواسـم الجامعـة ما يوحدنـا ويجمعنا الكثري 

والكثري. 
وليس هذا فحسب، بل إن السماع لهذه املحارضات 
من شأنه تغيري الكثري من القناعات الخاطئة يف واقع 
الكثري، ودافع ألن ننطلق كأبناء اليمن من منطلقات 
صحيحـة، بـدالً عـن االنطـالق مـن مرتكـزات أََساسـها الكذب 
والتزييـف للحقائق، وبالتايل يحصل الشـقاق والنـزاع والتصادم 
يف الواقـع العميل، ومع األسـف، فكثري من املحسـوبني عىل صف 
العلـم والدعوة ال يزال يتعامل مع هذا املرشوع كمرشوع تدمريي 
ودخيل عىل الشـعب اليمني وخطره كبري عىل الُهوية واملجتمع!!، 

وهذا عن التثبت محظ افرتاء. 
* كاتب سلفي

سفاف الئسثاظغ

أهلَّ علينا شهر الخري باليُمن والربكات، 
أطـّل علينا بهالٍل صغري، ونجوم سـاهرة، 
وربيع مفقود ننتظر غيثه ُكـّل صباح ولم 
يأِت بعد! لكنَّ ربيعه قد أُرسي إلينا بصيف 
ليـيل متعامـد عىل زاويـة الـروح مبارشة 
دون أيـة منحدرات كونيـة، طقس منبثق 
يف ُكـّل مسجد وزقاق وبيت وقلب َومؤمن، 
سـكينة وطمأنينـة وراحـة ال حـدود لها، 
انرشاح واسـع ممتد مـن رشق األرض إىل 
غربها، أجور مضاعفـة فمن يحمل بقلبه 
هم حسنة واحدة سخر الله له مئة حسنة 
والله يضاعف ملن يشـاء، شـهر يُغاث فيه 
النـاس مـن أخطائهم وعوزهـم املدقع إىل 
النجاة، يتخلصون من مسـاوئهم التي قد 
التصقـت فيهم منـذُ أمٍد بعيد ليسـلخوها 
برغبة تامة بعيًدا عن ذواتهم التي أصبحت 
كوكبة مـن التغيري والتجديد نحو ما يحبه 

الله وتحبه الروح. 
ومعروف لدى الجميع أن رشيعة الصوم 
فرٌض واجب ُرشع منذ بدء ظهور اإلسالم؛ 
لتقويـم البرشيـة وتعويدهـا عـىل الصرب 
َوتحمـل املسـؤولية والشـعور باآلخريـن 
الذين قد ال يمتلكون ما يسـد رمق جوعهم 
ولو ليوم واحد فقط! شهر يتقرب به العباد 
إىل ربهـم؛ ليكـون الدليـل األوضـح ملعرفة 
هذا الديـن عىل أكمل وجـه وأبهى صورة، 
يمتنـع فيـه النـاس عـن األكل والـرشب 
ملدة معينـة، وعن اآلثام ما اسـتطاعت به 
نفوسـهم، حتى نفوز بتوفيـق الله وحتى 
تأتـي ليلة القـدر وقد هيأت لهـا النفوس 
قيامـاً واحتسـاباً، ومجاميـع كبـرية من 
البـرش يحتفون بـه ويسـتغلون حضوره 
بشـعائر اجتماعيـة مختلفة، ومشـاريع 
تعاونيـة متعـددة، تجمعنـا كلمة السـيد 
الساعة التاسعة والنصف 9:30م، وتفرقنا 
احتفـاءات تعبدية أُخرى، كقـراءة القرآن 
والتسـبيح، وااللتفاف نحو مجالس الذكر 
حتى آخر الليـل وغريها من الطاعات التي 
يتسـم بها أهايل القرى واملدن، ُكلٌّ حسـب 
منطقته؛ وألن داخلنـا قد أصبحت خرائبه 
مهجورة ومرتاكمة، نجد أن هناك تفاوتات 
كبرية بني تجاوب النفسيات يف هذا الشهر 

من شخٍص آلخر كيف ذلك سنجيب؟! 
هنـاك أنُـاس: شـهر رمضان بالنسـبة 

إليهـم تطهري نصفـي أَو جزئي فهم طيلة 
السـنة ترتفع أعمالهم وترتقي حسناتهم 
إىل مقـام علوي هم بالغوه، لم يدعو أتعاب 
الحياة تشـغلهم عن قيامهم وزهدهم ليلة 
واحدة، نجدهم يقـرؤون ويؤدون فرائض 
الله وسـننه بكل خشـوع َولـم يتوانوا عن 
فعـل الخري دون أي مقابـل، لم تحل فيهم 
عقدة العطاء واملسـامحة رغم ما قد رأوه 
طيلـة فـرتة معرفتهـم بالخلق، بـل كلما 
ضاقـت عليهم الدنيا اتسـع صربهم، كلما 
تراكمـت عليهم ضغوطـات العمل نجدهم 
بصـورة أبهـى وأطـرى وأجـل، يتقربون 
إىل اللـه أكثر يجدون يف هـذا القرب صالبة 
ة يف مواجهة أي شـقاء، يعودون من  َخاصَّ
العمل سـاعة الظهرية بوجـه مريض رغم 
أن جيوبهـم معدمة، يقسـمون أوجاعهم 
وأمراضهـم وحاجاتهـم إىل قطـع صغرية 
مفتتة تكاد ال تُرى، ولكـن الله عليم بذات 
الصدور، يسامحون بكمية مضاعفة أكثر 
مـن الـالزم، يضعون ألـف عذر ملن أسـاء 
لهـم بقبول تام، ال يقفلـون أبواب قلوبهم 
رغـم هشاشـتها الواضحـة، قـد ترهلـت 
أعينهم وضاق نَفسـهم وما زالوا ينصتون 
ملن حولهم بكل دهشـة وكأنهم يسمعون 
بهـذه التجربة ألول مرة وقد خربوا تجارب 
الحيـاة كلهـا بصمـت، ويأتـي ُكــّل هذا 
تأدباً واحرتاماً ألحـوال غريهم من الناس، 
يتجاوزون أشياء ال يمكننا تجاوزها حتى 
لحظتنا هذه فهي عالقة بذاكرتنا بكل ألم، 
تلزمهم حالة كبرية من الحمد وعدم التذمر 
والشـكوى من نـوازل القـدر، يهرعون إىل 
الله بالترضع والتـودد وقد امتأل� قلوبُهم 
باالكتفـاء مـن ُكــّل يشء، هـؤالء تنطبق 
ُكوُر)).  عليهم آية: ((َوَقِليٌل ِمْن ِعبَاِدَي الشَّ
والبعـض اآلخر: يأتي هذا الشـهر عليه 
كتطهـري شـامل وكامـل فهو قد انشـغل 
بشـقاء الدنيـا وعملهـا، وقـد كان عملـه 
عبـادة يؤجـر عليه ال نشـكك يف ذلـك، قد 
يقيض حاجة ألرسته أَو لنفسـه ُخُصوصاً 
يف ظل هذه األوضاع الساحقة التي نعيشها 
باليمـن، لكنـه مـا زال يحتـاج للرتويض 
وللتهذيـب حتـى يرتقـَي، حكمته وصربه 
ونضوجه لـم تتجلَّ بعُد، ال زالـت ُكـّل تلك 
القيم عالقة يف قعرهم الداخيل املسـتميت، 
تعتليها الكثري من األغربة ويلزمها معقمات 
إيمانيـة ال تُباع بالصيدليات، وكّل هذا كان 

نتيجة لضغوطـات الحياة، وخيبات البرش 
املتكـّررة، وبـالءات لـم يقَو عـىل تحملها، 
مواقـف وأحـداث وقصـص مـرت عليـه 
طيلة العام وقد جعلت منه إنسـاناً قاسياً 
وَعنتـاً وغـري راض عـن نفسـه دون إراَدة 
منه، يريـد أن يتغري ويسـمو بروحه لكنه 
يفتقد الطريقة املثىل لالسـتجابة، واإلراَدة 

والصحة ملزاولة ذاك الشعور الصعب. 
والبعض يقول: إن الصحة ليس لها دوٌر 
يف العبـادة فمـن لديه نية سـيعمر األرض 
بليلة واحدة، وهذا غري صحيح! قد تكون يف 
داخلك همة لعمل عظيم لكن هناك صداعاً 
يأتي ليصفعـك دون أن تعلم مـا مصدره، 
تخمة تحارب جسدك فلست بالشبعان وال 
الجائع، حالة اضطراب يشـهدها جسـدك 
وقد تتسـبب عليك بثقل الطاعة، فتجتمع 
فيـك علة الجسـد مع علة الـروح فيصبح 
اإلنسـان مرتهـالً مـن الداخـل مهمـا قرأ 
وصىل وصام وتزكى، وتجاوز يجد نفسـه 
يف نفس املكان، ونفس الشـعور، وإن تغري 
فلمـدة وجيـزة ال تـكاد تذكـر، كثرية هي 
األسباب التي تجعلك مهدود القلب والروح 

ومسلوب الراحة، يف هذا الشهر الفضيل. 
كميـة كبرية من الذنـوب تتخبطك وأنت 
مـدرك تمامـاً للطريـق الصحيـح لكنهـا 
تفعـل ما بوسـعها؛ كي تحـول بينك وبني 
رضـا الله، تريد أن تجعلك أسـرياً لها طيلة 
عمـرك؛ لذا من الطبيعي أن تشـعر بالتعب 
يف هـذا الشـهر الكريـم، مـن الطبيعي أن 
تفتقد للخشـوع عند تـالوة أول آية للقرآن 
الكريـم، هي مسـألة تحمل وصـرب وثبات 
ووقت وسـتزول منـك، سـتصبح خفيفة 
عليـك أكثـر ممـا تتوقـع، فقـط الـزم ما 
اسـتطعت من العبادات واصنع يف نفسـك 
همة التنافـس والتغيري، لكي تتبخر العقد 
العالقة يف جسـدك املتعب.. تتبخر بحرارة 
ناتجـة عن احـرتاق كمية كبرية مـن آثام 
املرء، تشـعر بتثاؤب وثقل وتتفاجأ بكمية 
دخان متصاعدة من داخلك بشـدة، ال تعلم 
مصدرهـا لكنـه خالصة لذنـوب كثرية قد 
أرهقتهـا املقاومـة واحرتقـت وتبخـرت؛ 
ليصبح الجسـد خفيًفا من ثقل مسـاوئه 
بالتدريـج، وكـم سـتحتفل الـروح بهـذا 
اإلنجاز العظيـم الذي قد ال نصله اليوم وال 
غًدا، وال بعد غد، ولكن متى ما شاء لنا الله 

ذلك؟! 
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السسعدّغئ ُتسغِّظ طةطسًا رئاجغًا 
إلدارة المظاذص الغمظغئ العاصسئ 

تتئ اتاقل دول السثوان

جعاُز الرصابئ والمتاجئئ 
ودولئ المآّجسات 

 

ططعر غتغى حرف الثغظ
 

 دولة املؤّسسـات والقانون هي الدولة 
التـي تسـعى لتحقيق األمن واالسـتقرار 
وتحمـي الحقـوق والحريات لشـعبها يف 

حدود القيم الدينية والوطنية، 
تتمتـع  التـي  هـي  املؤّسسـات  دولـة 
سـلطاتها  يف  حقيقـي  باسـتقالل 
ومؤّسسـاتها من خـالل التطبيق الدقيق 
للترشيعات القانونية، وهي دولة املجتمع 
املدنـي القائمة عـىل النظـام واالنضباط 
تُبنـى  والتـي  القوانـني  سـيادة  وَعـىل 

مؤّسسـاتها عىل أسـس وقواعـد وأنظمة ترشيعيـة تحمي مصلحة 
أبناء مجتمعها 

 َوبالرغم مـن العدوان الظالم َوالحصار املفـروض عىل اليمن جواً 
وبراً وبحراً وما لذلك من آثار كارثية وسـلبية عىل مستوى االستقرار 
األمنـي واالقتصـادي واإلداري يف أجهـزة الدولـة إال أن مؤّسسـاتنا 
الحكوميـة أثبتـت قـدرة يف األداء َوكفـاءة عالية يف املهـام، وذلك إن 
دّل َفـإنَّمـا يـدل عـىل الرغبـة الحقيقية لـدى أبناء الشـعب اليمني 
ومنتسـبي املؤّسسـات يف إرسـاء دعائم الدولة َواحرتامها واالعتبار 
لهيبتهـا ومكانتها، وليس كما هو الحاصـل يف املحافظات الجنوبية 
التي تُنتهك فيها السـيادة وتُسـلخ الُهـِويَّة الدينية والوطنية وتنعدم 
فيها مظاهر الدولة وتسـودها الفوىض والفتن واملكونات السياسية 
املتناقضة والفصائل املسلحة وذلك هو ما يريده تحالف دول العدوان 

الطامعة املحتّلة.
 وال يخفـى عـىل العالـم أجمَع وعـىل املجتمـع اليمني يف شـمال 
الدولة وجنوبها مدى نجاح القيادة الثورية والسياسـية يف بناء دولة 
املؤّسسات والقانون؛ سعياً للوصول إىل إدارة حكيمٍة رشيدة يسودها 
الرخـاء األمني وتسـتغل مـن خاللها الكـوادر البرشيـة والكفاءات 
وموارد األرض باالسـتفادة منها يف بناء اقتصاد قـوي يحّقق النماء 

َويسعى لالكتفاء الذاتي للدولة اليمنية الحديثة، 
 وتعتـرب األجهـزة الرقابيـة وأهمهـا الجهـاز املركـزي للرقابـة 
واملحاسبة إحدى مؤّسسات الدولة التي تحّقق اإلرشاف والرقابة عىل 
تنفيذ الخطط والربامج التي تضعها الجهات واملؤّسسات الحكومية.

وكذلك الرقابـة القانونية وتطوير األداء وتقييـم األوضاع اإلدارية 
والقانونية والتنظيمية يف تلك الجهات.

ام ويف فرتات ماضيـة ما نرشه اإلعالم   ومـا لفت انتباهي قبـل أَيـَّ
الرقابي من تقارير وعناوين مللفات عىل وسائل اإلعالم الرسمية مما 
يوحي ذلـك باملهام والجهود الرقابية امللموسـة والجادة التي يوليها 
الجهـاز ومـا يقوم به من كشـف ألوجه الفسـاد املختلفـة َوإصالح 
االختـالالت والوقـوف عـىل أوجـه القصور التـي تظهـر يف إجراءات 

الرقابة الداخلية وأنظمتها املالية واإلدارية.
 وما يُحسب لإلنجازات الرقابية ما تم كشفه من فساد يف مختلف 
الجهـات َوقضايا كثـرية أحالها جهـاز الرقابة واملحاسـبة إىل نيابة 
األموال العامة منها قضايا اختالس واسـتيالء عىل املال العام بمئات 
املاليني وقضايا تزوير محّررات رسمية، إضافة إىل مالحظات الجهاز 
وتقاريـره املتعلقة بطبيعة األداء واملواكبة وتقييم منظومة املوارد يف 
عدد من الهيئات واملصالـح اإليرادية وفروعها يف عدد من محافظات 

الجمهورية.
 تقارير الجهـاز ومالحظاته وتقييمه وتوصياته وطبيعة القضايا 
املحالـة إىل نيابة األمـوال العامة تؤّكــد أن هناك شـفافية وجهوداً 
حثيثـة يبذُلُها الكادُر الرقابي يف سـبيل تقييم وتصويب أداء الجهات 
الحكومية وكشف أوجه فساد يف كثري من الجهات الحكومية وبالذات 

اإليرادية منها.
 وبالتـايل يبقـى الـدوُر املكمـل لنيابة األمـوال العامـة واملحكمة 
املختصة َوالتي يقع عىل عاتقها مسـؤوليُة البـت يف القضايا املحالة 
إليهـا وفقاً لإلجـراءات القانونيـة والقضائية والعمـل عىل التحقيق 
واملحاكمـة يف قضايا الفسـاد وأبرزها قضايا التزويـر والتعدي عىل 

أموال عامة ونهبها واختالسها.
 وما تجدر اإلشارة إليه يف هذا الجانب موجهات القيادة السياسية 
بهذا الشـأن ولقاءات رئيس املجلس السـيايس األعىل املشـري مهدي 
املشـاط مع مسـؤويل األجهزة الرقابية وحرصه الكبري عىل أن تقوم 
الجهـات املعنية بـرضورة التنسـيق فيما بينها للعمـل نحو تحقيق 
الهدف الذي أنشأت؛ ِمن أجِله بمضاعفة جهودها الرامية إىل مكافحة 
الفسـاد والحد منـه وإدراك مخاطـر التالعب باملال العـام وتأثرياته 

السلبية الكارثية عىل االقتصاد الوطني. 

أ. د. سئث السجغج خالح بظ تئاعر*
 

ذُهـل الحـارضون وهم يسـتمعون إىل 
السيناريو امُلعّد وفقاً ألحكام وبنود دستور 
وقانون تّم اسـتحضاره مـن خارج حدود 
الجمهوريـة اليمنية، ليجـري تكييُفه من 
ِقبَل (الشقيقة الُكربى) اململكة السعوديّة 
وخربائها الدسـتوريني الجهابذة يف قوانني 

التزوير الدويل. 
يتذكـر املراقـب اليمنـي الحصيـف تلك 
اإلثارة اإلعالمية بالدعوة التي قّدمها األمني 
العام ملجلـس التعاون الخليجـي ملجاميَع 

مـن اليمنيـني اختلـف الـرُّواة يف أعدادهـا ومشـاربها 
الحزبيـة واملناطقيـة ويف اختصاصاتهـا ومرجعياتهـا 
الخارجية، سواٌء أكانت سعوديّة أم خليجية إبراهيمية، 
وما هو السيناريو والهدف املرسوم من وراء تلك الدعوة 

وما هي مآالتها. 
احتشـد املدعوون (األتباع) مـن رشق الكرة األرضية 
إىل غربهـا (البعض شـّد رحاله مـن ماليزيـا وبانكوك 
رشقاً، وآخرون هرولوا من لندن عاصمة املحتّل القديم 
للشـطر الجنوبي من اليمن، وبعضهم تجّشـم صعاب 
الرتحال مـن كندا أَو من نيويورك غربـاً)، الجميع، من 
األتبـاع وغريهـم، أخـذوا مواقعهـم بانتظـام يف قاعة 
املؤتمـرات األنيقـة التابعـة ملجلس التعـاون ومجلس 
األسياد عىل منصة القاعة، ليُدلوا بأحاديثهم وكلٌّ يُغنّي 
عىل لياله، لكن األهم من بني تلك الكلمات كانت للدكتور 
نايـف فـالح مبـارك الحجـرف، األمـني العـام ملجلس 
التعـاون الخليجـي، الذي حّدد الخطـوط العامة لهدف 
هذا التجميع لألفرقاء السياسيني واإلخوة األعداء الذين 
بـدأوا ِحلفهـم (األخوي) قبل سـبع سـنوات، وتمزقوا 
بعد ذلك ليتحّولوا إىل أعـداء متحاربني ومتقاتلني، يقتل 
بعضهم بعضاً بوحشية قّل نظريها، يف مراحل وتواريخ 

يتذكرها الشعب اليمني بحرسة. 
املهـم، مـا زال جميـع من حـرضوا وتراّصـوا يف تلك 
القاعـة األنيقـة ال يعلمون ماذا يختفـي ويختبئ وراء 
األكمـة، حتى أكثـر الحضور ُقربـاً وخدمـًة والتصاقاً 
بالسـفري السـعودّي يف اليمن محمد بن سعيد آل جابر، 

والقائد اإلماراتي راشد الخلفي أبو محمد يف عدن. 
تـم توزيـع ملفـاٍت فيهـا أوراق متناثـرة ومحـاور 
مبعثرة وأفكار متناقضة، ال يجمعها رابط منطقي وال 
منهجية أكاديمية، وفيها عنوان املحاسب الذي سيتّجه 
إليه الجميع من دون اسـتثناء لتسـّلم بدل الجلسـات، 
وحتى عناوين السـكن مع أرقام غرف نوم املشـاركني 
يف عـدد من الفنادق واالسـرتاحات املجاورة ملقر انعقاد 
الجلسـات امُلزمـع انعقادهـا الجتماعـات األفرقاء من 

اإلخوة األعداء. 
وسـارت الجلسـات بهارمونية خليجيـة متفق عىل 
ترتيبهـا الزمني واللوجسـتي، والحظ البعـض ارتفاع 
بعـض األصوات وانخفـاض البعض اآلخـر، وزاد حنق 
البعض الذي شـاهد يف قاعته أُناسـاً ِمّمـن اعتقد أنهم 

أعداؤه ذات يوم. 
اسـتمرت الجلسـات للحوار أَو للتشـاور بني اإلخوة 
األعداء بشكٍل طبيعي، وربما هادئ، إىل منتصف تاريخ 
الــ 6 مـن نيسـان/أبريل 2022، وهنا تغـرّيت جميع 
السـيناريوهات التي كانت مرسومة يف مخيّلة الحضور 
أَو (الشـهود)، سـيناريو افتقـد الكياسـة والعقالنية، 
وحتى أبسـط قواعد التغيري إلدارة ناٍد ريايضٍّ أَو رشكة 
تجاريـة صغرية أَو حتى تغيري يف حزب ناشـئ ال يمتلك 

مؤّسسوه أبسط الخربات التنظيمية. 
ذُهـل الحـارضون جميعـاً أَو (لنقـل ذُهل الشـهود 
الذين تم اسـتئجارهم بمبلغ بخس) وهم يستمعون إىل 
السـيناريو امُلعّد وفقاً ألحكام وبنود دستور وقانون تّم 

اسـتحضاره من خارج حدود الجمهورية اليمنية ومن 
تُربتهـا الطاهرة، ليجـري تكييفه من ِقبَل (الشـقيقة 
وخربائهـا  السـعوديّة  اململكـة  الُكـربى) 
الدسـتوريني الجهابذة يف قوانـني التزوير 
الدويل، مـن بريطانيا وأمـريكا، وربما من 

اإلرسائيليني الصهاينة. 
تـّم بموجب ذلـك (االخـرتاع القانوني) 
قيـام الرئيـس املنتهيـة واليتـه عبـد ربه 
منصـور هـادي، يف السـاعات األخرية من 
يوم األربعـاء ومطلع السـاعات األوىل من 
يـوم الخميـس بتاريخ الـ 7 من نيسـان/

أبريـل 2022، بقـراءة ُمرتجفـة لجزء من 
بيان اسـتقالته ونقـل صالحياتـه الرئاسـية من دون 

رجعة، إىل مجلس قيادة رئايس. 
ويف مسـاء رمضانـي مضطـرب، وهـو مسـاء يوم 
الخميس املوافـق يف الـ7 من نيسـان/أبريل 2022، تم 
اإلعـالن عن هذه األسـماء كقيادة جديـدة للجمهورية 
اليمنيـة يف القاعـة ذاتها التي بدأوا فيهـا لقاءهم األول 
بتاريـخ الـ30 من آذار/مـارس 2022، ولكن هذه املرة 
أتت األسـماء الرئاسـية الجديدة ممهـورة بختم األمري 
محمد بن سلمان آل سعود، ويلّ عهد اململكة السعوديّة، 
وممهورة أَيْـضاً بختم الشـيخ محمد بن زايد آل نهيان، 

ويلّ عهد مشيخة اإلمارات العربية املتحدة. 
500 متحـاور ومتحاورة، مـع أن البعض يقول إنهم 
650 متحـاوراً ومتحـاورة، وأَشـاَر البعـض إىل أن عدد 
املوّقعـني عىل الكشـوفات قـد وصـل إىل 800 متحاور 
ومتحـاورة. لـم يُعد العـدد مهماً يف من حـرض القاعة 
ولكن املهم أنهم قد وّقعوا عىل قوائم التسّلم (للسأمان)، 
أي عـىل املبالـغ التـي كانت ثمنـاً رخيصـاً لحضورهم 
وشـهادتهم الزور عىل تلك املرسحية الخيانية للشـعب 
اليمنـي وتضحياتـه طيلـة 7 أعوام ونيّف مـن العدوان 

السعودّي اإلماراتي األمريكي عىل اليمن العظيم. 
800 يمني ويمنيـة، إذَا لم يكن الرقم قد تجاوز ذلك، 
حرضوا الوليمة املشؤومة عىل رؤوس األشهاد، ونقلتها 
أغلبية وسائل إعالم دول العدوان، وحتى املحايدة منها، 
جميعهـم يُفـرتض أن يكونوا من (النخبة) السياسـية 
والثقافية والدبلوماسية والقبلية اليمنية، ويقبلون عىل 
أنفسـهم أن تُختار قيادتهم مـن عاصمة دولة ُمعادية، 
قتلـت مئات اآلالف من اليمنيني، من األطفال والنسـاء 
والشـيوخ والشـباب يف زمن العدوان الذي امتّد طيلة 7 

سنوات ونيِّف. 
يربز التساؤل يف وجه هؤالء الحارضين؛ ماذا سيُسجل 
التاريـخ عـن املجتمعني من رشق الكـرة األرضية حتى 
غربها، أي (شـهود الزور)، أَو ِلنُقل (شـاهد ما شـاف 

حاجة)؟!. 
اإلَجابَـة بطبيعة الحـال قد حفظهـا التاريخ اليمني 
الحـّي يف أضابريه امُلحكمة، والتي سـتبقى شـاهداً عىل 

انحطاط الُعمالء ووقاحة األعداء وصلفهم. 
الخالصـة: الشـعب اليمنـي صمـد وقـاوم العدوان 
األْعَراِبّي ملدٍة تتجاوز السـبع سنوات، ولديه طاقة ذاتية 
هائلـة ملواصلـة الصمـود والصـرب والثبات، وسـيعترب 
أن مـا حدث يف مدينـة الرياض، عاصمـة دولة العدوان 
األوىل، من تغيريات غري دسـتورية وال قانونية يف الشكل 
السـيايس لقيادة دفة الدولة اليمنية يف األرايض اليمنية 
الخاضعـة لالحتالل السـعودّي اإلماراتـي األمريكي، ما 
هـو إالّ محطـة عابرة مـن محطات التآمـر، وأنه قادر 
عىل إفشـالها بعون الله وهّمة األبطال املجاهدين، كما 
أفشل حرب العدوان عىل الجزء األكرب من شعبنا اليمني 

العظيم طيلة 7 أعوام ونيِّف. 

* رئيس مجلس الوزراء 
لحكومة اإلنقاذ الوطني - صنعاء
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الخرب.. غاغاُته وظاائُةه
خالح طصئض شارع

 

ِبـِه  يتصـف  عظيـم  ُخلُـق  الصـرب 

املؤمنون، وصانا اللَّه -ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل- 

، وصيـام  ِبـِه ووىص َجِميْـع اْلُمْؤِمِنـنْيَ

َرَمَضـان ُهَو أحـد العوامـل الَِّتي تعلمنا 

الصـرب، فكمـا صربنـا َعَىل عـدم تناول 

ِيفْ  نصـرب  أن  نسـتطيع  والـرشب  األكل 

مواقف أُخرى.. 

ولذلك من اْألهداف الرَِّئيِْسـيَّة لصيام 

َرَمَضان ُهَو الصرب. 

وصانـا  َوتََعـاَىل-  -ُسـبَْحانَُه  واللـه 

بالصرب ِيفْ أكثر من آيـة من آيَات القرآن 

اْلَكِريْم، َفَقاَل تََعاَىل: ﴿يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا 

اْصـِربُوا َوَصاِبـُروا َوَراِبُطـوا َواتَُّقوا اللََّه 

َلَعلَُّكْم تُْفِلُحوَن﴾ [آل ِعْمَراَن:200]. 

َكَما أَنَُّه -ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل-، يقول َلنَا: 

﴿َوإِْن تَْصـِربُوا َوتَتَُّقوا َفِإنَّ ذَِلَك ِمْن َعْزِم 

اْألُُموِر﴾ [آل ِعْمَراَن:186]. 

َوَكذَِلـَك َكانَـْت إحدى وصايـا لقمان 

ـالم البنـه بأن أمـره بالصرب،  َعَليْـِه السَّ

َفَقاَل تََعاَىل متحدثًا َعَىل لسان لقمان: ﴿

َواْصِربْ َعـَىل َما أََصابََك إِنَّ ذَِلـَك ِمْن َعْزِم 

اْألُُموِر﴾ [لقمان:17]. 

َوَكذَِلـَك يقـول اللَّـه ملحمـد ولنـا: ﴿

َواْصـِربْ َوَما َصـْربَُك إِالَّ ِباللَّـِه َوَال تَْحَزْن 

ـا يَْمُكُروَن﴾  َعَليِْهـْم َوَال تَُك ِيف َضيٍْق ِممَّ

[النَّْحل:127]. 

َوَكاَن من عالمات اْلُمْؤِمِننْيَ أن يدعون 

اللَّـه -ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل- بـأن يعطيهم 

الصرب، فـكان من دعائهم ﴿َربَّنَـا أَْفِرْغ 

نَا َعَىل  ْت أَْقَداَمنَا َوانُْرصْ َعَليْنَـا َصْربًا َوثَبـِّ

اْلَقْوِم اْلَكاِفِريَن﴾ [اْلبََقَرة:255]. 

ولذلك يقول عنهم -ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل-: 

﴿الَِّذيَن َصـَربُوا وََعَىل َربِِّهـْم يَتََوكَّلُوَن﴾ 

[النَّْحل:42]. 

َوَكذَِلَك قولـه تََعـاَىل: ﴿َوالَِّذيَن َصَربُوا 

ـَالَة  الصَّ َوأََقاُمـوا  َربِِّهـْم  َوْجـِه  ابِْتَغـاَء 

ا وََعَالِنيَـًة  ـا َرَزْقنَاُهـْم ِرسٍّ َوأَنَْفُقـوا ِممَّ

ـيِّئََة أُولئك َلُهْم  َويَْدَرُءوَن ِباْلَحَسـنَِة السَّ

اِر﴾ [الرَّْعد:22].  ُعْقبَى الدَّ

 

غاغاُت الخرب وظاائُةه: 
للصرب غايات ونتائـج مثمرة تتحّقق 

َلَدى الصابر والصابرة، من َهِذِه النَّتَاِئج: 

-1 معيـة اللَّـه -ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل-: 

فاللـه يكون َمَع مـن َصَرب، َقـاَل تََعاَىل: 

اِبِريـَن﴾  الصَّ َمـَع  اللَّـَه  إِنَّ  ﴿واصـربوا 

[اْلبََقـَرة:153]. فاللـه يكـون َمَعُهْم ِيفْ 

الرساء والرضاء، حافًظا ومعينًا وُملهًما 

ومرشـًدا، َوَما أحسـن اْإلنسـان ِعنَْدَما 

يكون بمعية اللَّه -ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل-. 

-2 محبـة اللَّـه للصابريـن، َوَكذَِلـَك 

مـن النَّتَاِئج املثمـرة للصرب ُهـَو أن اللَّه 

يحب الصابـر، َقاَل تََعـاَىل: ﴿َواللَُّه يُِحبُّ 

ِعْمَراَن:146]َوَمـا  [آل  اِبِريـَن﴾  الصَّ

أحسن اْإلنسـان ِعنَْدَما يكون حبيبًا ِللَِّه 

-ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل-، فاللـه يرعى حبيبه 

نْيَا ويسـكنه ِيفْ  ويعينـه َعـَىل أُُمـْور الدُّ

اآلخرة أفضل املساكن ِيفْ اْلَجنَّة. 

-3 األجـر العظيم، َوَكذَِلـَك من نَتَاِئج 

الصـرب وغاياتـه ُهـَو األجر العظيـم ِيفْ 

اآلخرة، ويتمثـل بالجنة والرضوان، َقاَل 

تََعاَىل: ﴿َوَلنَْجِزيَنَّ الَِّذيـَن َصَربُوا أَْجَرُهْم 

ِبأَْحَسِن َما َكانُوا يَْعَملُوَن﴾ [النَّْحل:96]، 

سـيجزيهم  َوتََعـاَىل-  واللـه -ُسـبَْحانَُه 

أجًرا عظيًما واسـًعا يفوق التخيل، بغري 

حسـاب، َفَقـاَل: ﴿إنما يـوىف الصابرون 

أجرهم بغري حساب﴾ [الزمر:10]،. 

-4 نجـاح األَْعَمـال املرتبطة ِبـَك أَيَُّها 

املؤمـن مرتبطـة بالصرب، سـواء َكانَْت 

نْيَـا العادية  َهـِذِه األَْعَمـال ِيفْ أَْعَمال الدُّ

أَو ِيفْ ميـدان الجهـاد، أَو ِيفْ مسـؤوليات 

اْلُمْؤِمِنـنْيَ ِبالتََّصـدِّي للظلمـة، الطَُّغاة، 

فلكي يتحّقق النَّْرص َعَىل األعداء والطغاة 

والظلمة والتصدي َلُهْم ال بُـدَّ من الصرب، 

وَن  َقـاَل تََعـاَىل: ﴿إِْن يَُكـْن ِمنُْكـْم ِعْرشُ

َصاِبُروَن يَْغِلبُوا ِمائَتَـنْيِ َوإِْن يَُكْن ِمنُْكْم 

ِمئـة يَْغِلبُوا أَْلًفا ِمَن الَِّذيـَن َكَفُروا ِبأَنَُّهْم 

َقْوٌم َال يَْفَقُهوَن﴾ [األَنَْفال:65]، فالغلبة 

امليدان مرتبطة بمدى الصرب. َوأَيْـضاً  ِيفْ 

َقاَل تََعاَىل: ﴿َكْم ِمْن ِفئٍَة َقِليَلٍة َغَلبَْت ِفئًَة 

اِبِريَن﴾  َكِثريًَة ِبـِإذِْن اللَِّه َواللَُّه َمـَع الصَّ

[اْلبََقَرة:249]. 

-5 َوأَيْـضـاً من نَتَاِئج الصرب وغاياته 

أن مكائد األعداء تسقط وتتالىش، َفَقاَل 

ُكْم  تََعاَىل: ﴿َوإِْن تَْصـِربُوا َوتَتَُّقوا َال يَُرضُّ

يَْعَملُـوَن  ِبَمـا  اللَّـَه  إِنَّ  شـيئاً  َكيُْدُهـْم 

تسـقط  ِعْمـَراَن:120]  [آل  ُمِحيـٌط﴾ 

مؤامراتهـم ومكائدهم وتتـالىش نَِتيَْجة 

الصرب. 

اِإلَلِهـي،  املـدد  َعـَىل  الحصـول   6-

فالصابرون يحصلون َعـَىل املدد اِإلَلِهي 

املعجز ِيفْ مواجهتهم لألعداء، َقاَل تََعاَىل: 

﴿إِْن تَْصِربُوا َوتَتَُّقوا َويَأْتُوُكْم ِمْن َفْوِرِهْم 

َهـذَا يُْمِدْدُكـْم َربُُّكـْم ِبَخْمَسـِة آَالٍف ِمَن 

اْلَمَالِئَكِة ُمَسـوِِّمنَي﴾ [آل ِعْمَراَن:125]، 

فاملـدد اِإلَلِهـي والعناية الربانيـة ملن ِيفْ 

اْلَمَعاِرك مرتبط بالصرب. 

-7 ومـن نَتَاِئـج الصـرب، أن الظروف 

الصعبة والعراقيل سـيتجاوزها الصابر 

فيقـول تََعـاَىل: ﴿يَـا أَيَُّهـا الَِّذيـَن آَمنُوا 

اْصـِربُوا َوَصاِبـُروا َوَراِبُطـوا َواتَُّقوا اللََّه 

َلَعلَُّكْم تُْفِلُحوَن﴾ [آل ِعْمَراَن:200]. 

عن   ُ فقوله: ﴿َلَعلَُّكْم تُْفِلُحوَن﴾: يٌَعربِّ

العبور ِلِتْلـَك الظروف الصعبة والوصول 

لنتائجها املرجوة الَِّتي وعد اللَّه ِبَها. 

اللَّـه،  ورضـوان  بالجنـة  الفـوز   8-

ويفـوز  ينـال رضـوان اللَّـه  فالصابـر 

ي َجَزيْتُُهـُم  بالجنـة، َقـاَل تََعـاَىل: ﴿إِنـِّ

اْليَْوَم ِبَما َصـَربُوا أَنَُّهْم ُهـُم اْلَفاِئُزوَن﴾ 

[املؤمنـون:111]، َكَمـا َقـاَل تََعـاَىل: ﴿

ًة َوَحِريـًرا﴾  َوَجَزاُهـْم ِبَمـا َصـَربُوا َجنـَّ

[اْإلنسان:12]. ﴿إِالَّ الَِّذيَن َصَربُوا وََعِملُوا 

اِلَحـاِت أُولئـك َلُهـْم َمْغِفـَرٌة َوأَْجـٌر  الصَّ

َكِبريٌ﴾ [ُهْود:11]. 

للمؤمنـني  املالئكـة  تهنئـة   9-

الصابرين: ﴿َواْلَمَالِئَكـُة يَْدُخلُوَن َعَليِْهْم 

ِمْن ُكـّل بَاٍب. َسـَالٌم َعَليُْكـْم ِبَما َصَربْتُْم 

اِر﴾ [الرَّْعـد:24-23].  َفِنْعـَم ُعْقبَى الـدَّ

فهذه ِهَي نَتَاِئج الصرب وغاياته، ويا لها 

من نَتَاِئج عظيمة وغايات يتمناها ُكـّل 

إنسان. 

 

الخُرب َتاَلئ صائمئ بالةعاظإ 
اإلغماظغئ: 

اللَّه -ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل- جعل الصرب 

َحاَلة قائمة ترتبط باإليمان، فوىص ِبَها 

، وهنا أرضب َلُكْم  األنبياء قبل اْلُمْؤِمِننْيَ

أمثلة َعَىل أوامر اللَّه لألنبياء أن يصربوا، 

وََعـَىل مدح اللَّه َلُهـْم ِبأَنَُّهْم صربوا. وأبدأ 

د -َصىلَّ اللـُه َعَليِْه َوآَلُه  هنـا بنبينا ُمَحمَّ

َوَسلََّم-. 

 

ث:  أ: خرب ظئغظا ُطَتمَّ
د -َصىلَّ اللُه َعَليِْه  -1 َرُسْول اللَّه ُمَحمَّ

َوآَلُه َوَسـلََّم- تكـّرر األَْمر َلـُه بالصرب ِيفْ 

القرآن اْلَكِريْم، صرب َعَىل ُمْسـتََوى راقي 

وعظيـم. ﴿فاصرب لحكم ربـك َوال تكن 

كصاحـب الحـوت﴾ [القلـم:48]، الَِّذْي 

اسـتعجل وغـادر قومـه قبـل أن يكمل 

دوره ووصل إىل اليأس من اسـتجابتهم 

ولم يصرب، فالتقمه الحوُت؛ نَِتيَْجَة عدم 

صربه، ولكن محمـًدا صرب فكان لصربه 

نَتَاِئج مثمرة. 

َكَما َقاَل تََعاَىل مخاطبًا عبده ورسوله 

د -َصىلَّ اللُه َعَليِْه َوآَلُه َوَسـلََّم-: ﴿ ُمَحمَّ

واتبـع َما يوحى إليك واصرب َحتَّى يحكم 

الله﴾، َوأَيْـضاً َقاَل: ﴿فاصرب إن وعد اللَّه 

حـق وال يسـتخفنك الَِّذيْـَن ال يوقنون﴾ 

[الروم:60]، َكَما َقـاَل َلُه: ﴿فاصرب َكَما 

صرب أولو العزم من الرسل﴾. 

 

ب: خُرب افظئغاء: 
-2 َكذَِلَك مـدح َمْجُموَْعة من األنبياء؛ 

ألَنَّهم صربوا، َفَقاَل تََعاَىل: ﴿َوإسـماعيل 

اِبِريَن﴾  َوإِْدِريَس َوذَا اْلِكْفِل ُكـّل ِمَن الصَّ

[األَنَْعام:85]. 

-3 فإسـماعيل صـرب َكثـرياً ِيفْ قصة 

الذبـح، ِحنْيَ َقـاَل ألبيه إبراهيـم: ﴿َقاَل 

يَا أَبَِت اْفَعْل َما تُْؤَمُر َسـتَِجُدِني إِْن َشـاَء 

اِبِريـَن﴾ [الصافات:102]،  الصَّ ِمَن  اللَُّه 

فأثمـر صـربه وفـده اللَّه بكبـش وذبح 

عظيم. 

ـالم َكاَن يقول:  -4 ويَْعُقْوب َعَليِْه السَّ

﴿َفَصـْربٌ َجِميٌل﴾ [يُْوُسـف:18]، فجزاه 

اللَّـه نَِتيَْجـة صـربه بـأن رد إليـه ولده 

الم.  يُْوُسف َعَليِْه السَّ

-5 َكذَِلـَك نبـي اللَّـه يُْوُسـف َعَليْـِه 

ـالُم ِعنَْدَمـا سـئل عـن سـبب اْلِعزِّ  السَّ

الَِّذْي وصل إليه: ﴿َقْد َمـنَّ اللَُّه َعَليْنَا إِنَُّه 

َمـْن يَتَِّق َويَْصِربْ َفِإنَّ اللَّـَه َال يُِضيُع أَْجَر 

اْلُمْحِسِننَي﴾ [يُْوُسف:90]، فكان الصرب 

نتيجته أن أصرب عزيز مرص. 

ـالُم  ْوب َعَليْـِه السَّ -6 ونبـي اللَّـه أَيـُّ

صرب ِيفْ محنته الصحيـة، فامتدحه اللَّه 

ا َوَجْدنَاُه  -ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل- قائالً: ﴿إِنـَّ

ُه أَوَّاٌب﴾ [ص:44].  َصاِبًرا ِنْعَم اْلَعبُْد إِنـَّ

فدخل ِيفْ اختبـار وخرج بنجاح، وجازاه 

اللَّه لصربه بأن شـفاه من مرضه ورده 

شابًا. 

ـالُم أَْوَىص  -7 َكذَِلـَك موىس َعَليِْه السَّ

ظلـم  َعـَىل  بالصـرب  وقومـه  أصحابـه 

فرعون َفَقاَل تََعاَىل متحدثًا َعَىل لسـانه: 

﴿َقـاَل ُمـوَىس ِلَقْوِمـِه اْسـتَِعينُوا ِباللَِّه 

َمـْن  يُوِرثَُهـا  ِللَّـِه  األرض  إِنَّ  َواْصـِربُوا 

يََشـاُء ِمْن ِعبَـاِدِه َواْلَعاِقبَـُة ِلْلُمتَِّقنَي﴾ 

[األَْعـَراف:128]، فصـربوا َمـَع مـوىس 

فجازاهـم اللَّه -ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل- بأن 

أهلك فرعون وأنقذهم ِمنُْه وتحّرروا من 

ْت  سـلطته وجربوته، َفَقاَل تََعاَىل: ﴿َوتَمَّ

َكِلَمُت َربَِّك اْلُحْسـنَى َعـَىل بَِني إرسائيل 

ِبَمـا َصـَربُوا َودّمـرنَـا َمـا َكاَن يَْصنَـُع 

ِفْرَعـْوُن َوَقْوُمـُه َوَما َكانُوا يَْعِرُشـوَن﴾ 

[األَْعَراف:137]. 

بَـْل وجعل اللَّـه بني إرسائيـل ُحكاًما 

َعـَىل األرض نَِتيَْجة صربهم، َفَقاَل تََعاَىل: 

ـًة يَْهـُدوَن ِبأَْمِرنَا  ﴿َوَجَعْلنَـا ِمنُْهـْم أَِئمَّ

ـا َصـَربُوا َوَكانُـوا ِبآيَاِتنَـا يُوِقنُوَن﴾  َلمَّ

[السجدة:24]، فاليقني مالزم للصرب، ال 

يستمر الصرب إِالَّ من أهل اليقني. 

 

 : ج: خُرب اْملُْآِطِظْنيَ
يعتـرب الصـرب أهـم صفـة ِلْإلنسـان 

املؤمـن، ولذلـك مـدح اللَّـه -ُسـبَْحانَُه 

َوتََعاَىل- اْلُمْؤِمِننْيَ ِبأَنَُّهْم َكانُْوا صابرين، 

بَـْل جعـل الصـرب مـن أََواِئـل الصفات 

الَِّتـي يتصـف ِبَهـا املؤمنـون، فذكرهـا 

-ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل- أَوَّالً قبـل أي صفة 

أُخـرى، َفَقـاَل متحدثًـا عـن املؤمنـني: 

َواْلَقاِنِتـنَي  اِدِقـنَي  َوالصَّ اِبِريـَن  ﴿الصَّ

َواْلُمنِْفِقنَي َواْلُمْسـتَْغِفِريَن ِباْألَْسـَحاِر﴾ 

[آل ِعْمـَراَن:17]، فجعل الصابرين أَوَّالً، 

ثمَّ ذكر بقية الصفات. 

آيـة أُخـرى  َكذَِلـَك مدحهـم اللَّـه ِيفْ 

شـاملة للمؤمنني واملؤمنـات، َفَقاَل: ﴿

اِبَراِت﴾ [األحزاب:35].  اِبِريَن َوالصَّ َوالصَّ

﴿ َوتََعـاَىل-:  -ُسـبَْحانَُه  َقـاَل  َكَمـا 

أََصابَُهـْم﴾  َمـا  َعـَىل  اِبِريـَن  َوالصَّ

[اْلَحج:35]

﴿َوَلنَبْلَُونَُّكـْم َحتَّى نَْعَلـَم اْلُمَجاِهِديَن 

أَْخبَاَرُكـْم﴾  َونَبْلُـَو  اِبِريـَن  َوالصَّ ِمنُْكـْم 

د:31].  [ُمَحمَّ

ٍء ِمَن  وقال تعـاىل: ﴿َوَلنَبْلَُونَُّكْم ِبـَيشْ

اْلَخـْوِف َواْلُجـوِع َونَْقـٍص ِمـَن اْألموال 

اِبِريَن.  ِ الصَّ َواْألنفـس َوالثََّمـَراِت َوبَـرشِّ

الَِّذيـَن إذَا أََصابَتُْهْم ُمِصيبَـٌة َقالُوا إِنَّا ِللَِّه 

ا إَِليِْه َراِجُعوَن. أُولئك َعَليِْهْم َصَلَواٌت  َوإِنـَّ

ِمْن َربِِّهْم َوَرْحَمٌة َوأُولئك ُهُم اْلُمْهتَُدوَن﴾ 

[اْلبََقَرة:157-155] 

 

السعاصُإ العخغمئ لسثم 
الخرب: 

لعدم الصـرب عواقب خطرية ووخيمة 

نْيَا سـيَتمّكن  نْيَـا واآلخرة، َفِفْي الدُّ ِيفْ الدُّ

يَْطَرة َعَىل النَّاس ويعم  أعداء اللَّه من السَّ

الرش ويسـود الباطـل ويحدث اْلَفَسـاد 

واإلفسـاد وينتهـي دين اللَّه -ُسـبَْحانَُه 

يحصـل  التمّكـن  َهـذَا  ُكــّل  َوتََعـاَىل-، 

لألعداء وأضل ِيفْ َحاَلـة َواِحَدة، َوِهَي إذَا 

ـــة صربها. فيعانون النَّاس  فقدت األُمَّ

ِيفْ حياتهم، ويدفعون كلفة أكثر. 

أمـأ ِيفْ اآلخـرة فنتيجتـه الوصول إىل 

جهنم ودخولها َفَقاَل ُسـبَْحانَُه متحدثًا 

ار: ﴿اْصَلْوَها َفاْصـِربُوا أَو  عن أهـل النـَّ

َال تَْصـِربُوا َسـَواٌء َعَليُْكـْم إِنََّمـا تُْجَزْوَن 

َما ُكنْتُـْم تَْعَملُوَن﴾ [الطُّـْور:16]، َوُهْم 

يقولـون أَيًْضـا: ﴿أََجِزْعنَـا أم َصَربْنَـا﴾ 

[إبراهيم:21]. 

عظادي طتمث
يف محارضته الرمضانية العارشة اسـتكمل السـيد 
القائـد -يحفظـه الله ويرعـاه- حديثه عـن موضوع 
الّصرب أنُّه من أعظم العبادات والُقرب وعامٌل أََساس يف 
النهوض باألعمال، ولُه إيجابيته الكبرية عىل املسـتوى 

الرتبوي يف بناء نفسية وواقع اإلنسان. 
وذكر بأن الّصرب العميل اإليماني ال بد منه يف سـبيل 
النهوض باملسـؤولية، ومن املعلوم أن مسـرية الحياة 
فيهـا طرفان: الحـق والباطـل، واألول يواجُه حمالٍت 
شـعواء لتثبيط الهمم والعزائم وترسـيخ حالة الوهن 
لخفض سـقف التحّمل والوصول بأهله إىل الخرسان، 

وأمـام هـذا التوّجــه العدائـي الرامي ملحاربـة الحق 
وكرس نفسـيات السـائرون فيه وّجه الله _جلَّ شأنه 
_ إىل العمـل بمبـدأ إيمانـّي مهـم سيشـكل للمؤمنني 
وقايًة من أن ترضب روحيتهم حينما قال: ﴿َوتََواَصوا 
ـْربِ﴾؛ فالتّـوايص بالّصرب تعزز  ِبالَحـقِّ َوتََواَصوا ِبالصَّ
حالة الثّبات لدى اإلنسـان ومن العوامل املهمة للفالح 

والفوز. 
وأّكـد -يحفظه الله ويرعاه- أن يتم تناول موضوع 
الّصـرب والتـوايص به بشـكل كبـري وأن يكـون ضمن 
االهتمامات التثقيفية والتوعوية؛ ألَنَّه الّسالح املهم يف 
مواجهة العدّو، وما عىل املؤمنني إالّ أن يشـدو العزائم 

ويتوكلوا عىل الله، والعاقبـُة للمتّقيـن. 

قبل ذلـك تحدث السـيد القائـد -يحفظـه الله- يف 
محارضته الرمضانية التاسعة حول موضوع “ الّصرب 
” وذكـر أن الصـرب أمـٌر ال بُـدَّ منـه يف جميع مجاالت 
حيـاة اإلنسـان لالسـتمرار يف تجـاوز ُكــّل املعانـاة 

بمختلف أشكالها. 
كما ذكـر أنها كانت الصفة األبرز ألنبياء الله طوال 
مسريتهم يف دعوة البرشية إىل توحيد الله ولم يكونوا يف 
غنى عن الصرب؛ باعتبَارهم مقامهم العظيم عند الله، 
وأَشـاَر إىل أن الصرب العميل هو الوحيد املثمر وغريه ُمٌر 
ال نتيجة منه تُرجى إلخراج اإلنسان من محنة وترّدده 

وشكوكه وحزنه. 
واعتـرب الصرب َحــّل ملواجهـة ُكـّل عقبـات الدنيا 

وألهميته اثنى الله سـبحانه وتعـاىل عىل الصابرين يف 
القـرآن الكريم بآيات عدة لو لم يكن منها إال الحصول 

عىل محبته ﴿والله يحب الصابرين﴾. 
وكأن السيد القائد -يحفظه الله- يف محارضته أراد 
أن يوجَهنا لحل اسـرتاتيجي إذَا ما عملنا به سـتكون 
الغلبة والنـرص حليفنا؛ ألَنَّه السـالح الذي نمتلكه وال 
يمتلكه العدّو، ويتحىل بـه املؤمنون دون غريهم، ولن 
يطيقه ويسـتلذه إال املوقنون املتقون الواثقون بصدق 
وعـد اللـه، فإذا مـا أطبقوا علينـا الحصـار وأوصدوا 
األبـواب وقطعـوا ُكـّل سـبل العيـش إلماتتنـا ونحن 
متوّجـهـون إىل الصـرب اإليمانـي العميل سيفشـلون 

ويكشف مكرهم، والعاقبـُة للمتّقيـن. 

طئثأ الاعاخغ بالخرب اجرتاتغةغئ الصرآن يف طعاجعئ السثوطئثأ الاعاخغ بالخرب اجرتاتغةغئ الصرآن يف طعاجعئ السثو
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أّضـث أن اإللشائغ طظ غةطج طع افطرغضغ وغصط اصاراتاته لقجرائغطغغظ أظه جاعج إلحشال ترب أعطغئ
السغث ظخر اهللا: غةإ أن ظصش بضض إجقل واساجاز أطام بطعقت الحسإ الفطسطغظغ

شطسطني املتاّطئ: حعغث شطسطغظغ رابع يف أصض طظ 24 جاسئ

 : طاابسات

أّكـد األمنُي العام لحزب الله، السـيد حسـن 
نرصالله، أن ما يجري اليوم يف فلسطني املحتّلة 
لـه دالالٌت كبريٌة فيما يتعلُق بموضوع الرصاع 
مع االحتالل ومسـتقبل الكيـان «اإلرسائييل» 
الغاصـب، داعياً الجماهري العربية اإلسـالمية 
للمشـاركة الواسـعة يف فعاليات يـوم القدس 

العاملي. 
ويف كلمٍة متلفزة مسـاء االثنـني، حول آخر 
التطورات السياسـية، قال السيد نرصالله: إن 
«بعض الرؤسـاء السابقني ذهب إىل القول بأن 
هناك خطراً بأن يحصل الفريق السيايس الذي 
ننتمـي إليه عىل الثلثني وعـىل الفريق اآلخر أن 
يخـوض معركة الحصول عىل الثلث»، وأوضح 
أن ”الحصـول عىل الثلثني ليس هـدف فريقنا 
وليس  السـيايس وهذا الهـدف ليس منطقيـاً 
واقعياً وال أحد من القوى السياسـية املوجودة 
يف البلـد يعتـرب أن هـدَف الحصول عـىل ثلثني 
أعضـاء املجلـس النيابي هو هـدف واقعي أَو 

منطقي“. 
وأّكـد السيد نرصالله، أن ”ثقافتنا وموقفنا 
بالنظـام  يتعلـق  أََسـايس  تغيـري  أي  أن  هـو 
والدسـتور ومقومـات البلـد وبُهـِويَّتـه يجب 
أن يحصـل عليه تفاهـم واجتمـاع وطني وال 
يحصل باالستقواء ال باألغلبية وال بالسالح وال 

بالشارع“. 
ولفت السـيد نرصالله، إىل أنه «هناك حديث 
عن تأجيل االنتخابات النيابية ولو لعدة أشـهر 
حتـى يمكـن تحسـني ظـروف الفريـق اآلخر 
ونحن من حقنا لنا أن نتهم السفارة األمريكية 
وقوى سياسـية يف الفريق اآلخر بأنها تسـعى 
إىل تعطيـل االنتخابـات“، وقـال: ”الرجاء من 
القضـاة ومـن املعلمـني وموظفـي البعثـات 
الدبلوماسـية أن ال تجعلوا االنتخابات النيابية 
املقبلة رهينة ملطالبكـم املحقة التي ال أناقش 

يف أحقيتها». 
وتابـع السـيد نرصاللـه، أن هنـاك «مئـات 
ماليني الدوالرات أنفقت يف االنتخابات النيابية 
عـام 2009م، يف األسـابيع األخرية عىل اإلعالم 
وعـىل الحمالت االنتخابية وعىل رشاء األصوات 
منهـا يف الحقيقـة ُوِضـَع يف أرصـدة  وكثـريٌ 
السياسـيني وكان هذا املال سـعودّي“، وأَشاَر 
إىل أنـه ”قد يكـون الحديث عـن حصولنا عىل 
األكثريـة هـو طمأنـة مؤيدينـا أن ال حاجـة 

لذهابهم لالقرتاع ويجب االلتفات لذلك». 
وقال السـيد نرصالله: «نحن نريد أن ننجح 
وال نريد أن نشـكل كتلة كبرية ولو عىل حساب 
حلفائنـا وأصدقائنـا؛ ألَنَّنـا جميعاً نسـتطيع 
الوطنيـة  املسـؤوليات  ونتحمـل  نتعـاون  أن 
املتوقعـة»، وأضاف: «ال يوجد لدينا يشء تحت 
الطاولـة َوإذَا كنا نريد أن ندعم الئحة يف بعض 
الدوائـر ووجدنا مصلحة أن ندعم الئحة أُخرى 

يف نفس الدائرة سيكون هذا بعلم الجميع». 
وشـّدد عىل أنـه «يف تشـكيل اللوائح رفضنا 
إعطـاء التزام مسـبق ألي طرف بـأن نعطيه 
الصوت التفضيـيل والبعض أبـدى زعله وهذا 
حقـه“، َوأََضــاَف ”تصويتنـا يف االنتخابـات 
سـيكون واضحاً وعلنيـاً، وأي يشء يكتب عن 
حزب الله ال تصدقوا ذلك عىل اإلطالق واهم ما 
عندنـا هو هذه املصداقية التـي صنعتها دماء 
الشهداء وعرق املجاهدين ونحن لن نَُمسَّ هذا 

الصدق واملصداقية». 
وأّكــد السـيد نرصاللـه: «نحـن حريُصون 
بأن يتمثـل الجميع بأحجامهـم الطبيعية وال 
نريـد إلغاء أحد خصـم أَو صديـق»، وقال: إن 
«القانون النسـبي الذي ناضلنا ألجله ال يعطي 
فرصة إللغـاء أحد فيما القانـون األكثري هو 
الذي كان يشـكل البوسـطات واملحـادل التي 
كانت تلغي اآلخرين وأغلقت البيوت السياسية 

وقضت عىل زعامات تاريخية». 
وتابـع السـيد نرصاللـه: «نحـن لـم نكـن 
إلغائيـني منـذ الــ 2005م، حتـى عندما كنا 

يف التحالـف الرباعـي وقـوى 14 آذار هي التي 
منعـت التيـار الوطنـي الحر من املشـاركة يف 
الحكومـة، ومن 2005م، كنـا ننادي بحكومة 
وحدة وطنية وعندما أصبحت الغالبية لنا عام 
2008م، شـكلنا حكومة وحدة وطنية شـارك 
فيها الجميع حتى هـؤالء الذين يتحدثون عن 
اإللغـاء»، وأّكــد أن «اإللغائـي هـو مـن كان 
يراهن يف حرب تموز عام 2006م، عىل سـحق 
املقاومة وبيئـة املقاومة ومـن كان يطالب يف 
جلسـاته مع األمريكيني بعـدم وقف الحرب يف 
تموز واستمرار املعركة حتى النرص اإلرسائييل 

الكامل». 
وتابع السـيد نرصاللـه: «اإللغائـي هو من 
كان يجلس مع األمريكي ويقم لهم اقرتاحاته 
لإلرسائيليـني وهو دائماً جاهز ويقدم نفسـه 
للخارج بأنه بعمل حرب أهلية، وهو من يعترب 
ثلث الشـعب اللبناني جالية إيرانية»، وأضاف: 
إن «اإللغائـي هـو الـذي يعلـن أنـه ال يوجـد 
داٍع لربنامـج انتخابـي وبرنامجـه هـو إلغاء 

املقاومة». 

وأّكــد السـيد نرصاللـه أن «هنـاك لوائـح 
برنامجهـا رفـع هيمنة حزب الله عـن الدولة 
ومواجهـة حـزب الله ونـزع سـالح املقاومة، 
وهـذه التيـارات تحالفـت مـع حـزب اللـه يف 
الــ2005م�، َوأََضــاَف أن ”البعـض تضليالً 
يحـاول أَو يقـول للبنانيني إن سـالح املقاومة 
هـو سـبب يف أزمـات لبنـان»، وقـال: «هـذه 
اللوائح وهذه القوى السياسـية تركز عىل هذه 
العناويـن التي هـي جاذبة خارجيـاً وهدفها 
اسرتضاء السعوديّة واملجتمع الغربي وأمريكا 

وذلك ألجل الدعم السيايس واملعنوي واملايل». 
وأّكــد السـيد نرصالله أنه «وال يـوم طلبنا 
من الدولـة أن تحمي املقاومـَة واملقاومُة هي 
التي تحمـي البلد وحمت الدولة ولوال املقاومة 
ال توجـد دولة وهي من ضمن املعادلة الذهبية 
تحمي البلد وال تطلب حماية الدولة»، وأوضح 
«نحن نريد املشـاركة يف الدولـة لنمنَع أي أحد 
مـن القـوى السياسـية أَو مـن الخـارج بأن 
يستخدم الدولة ضد املقاومة ونريد من الدولة 
أن ال تطعن املقاومة، وهذا كاد أن يحصل عام 

1993م وعام 2006م». 
فلسـطينياً، أعلن السـيد نرصاللـه الوقوَف 
بكل إجالل واعتزاز أمام بطوالت رجال وشباب 
ونسـاء وأطفال وشيوخ فلسطني، وتابع: «إذا 
كنتـم تراهنـون عىل يـأس وإحباط الشـعب 
الفلسـطيني فأنتم واهمون َوإذَا كنتم تظنون 
أن الخذالن الرسـمي العربي سيؤدي إىل تراجع 
الشباب الفلسطيني فأنتم واهمون»، وأضاف: 
وحولهـا  املحتّلـة  فلسـطني  يف  يجـري  «مـا 
يحتـاج إىل وقفـة طويلة وإىل مزيـد من الدعم 

والتضامن». 
املقاومـة  أن  إىل  نرصاللـه  السـيد  وأَشـاَر 
أن  1996م،  نيسـان  حـرب  يف  اسـتطاعت 
تفـرَض عىل العـدّو وعىل ما يسـمى باملجتمع 
الـدويل معادلـة حمايـة املدنيـني يف لبنان مع 
اسـتمرار املقاومـة فيمـا ُعرف يف ذَلـك الوقت 
بتفاهم نيسان، وأوضح، «أجاز تفاهم نيسان 
للمقاومـة أن تقاتـل األرض اللبنانيـة املحتّلة 
وأن تسـتهدَف جنود االحتالل وعمالءه ويمنع 
عـىل العـدّو أن يقصف قرانـا وبلداتنا»، وقال: 
«يف مجـزرة قانـا وقفـت أمريـكا ومنعـت أن 
يقـوَم مجلُس األمن بإصدار قـرار يدين العدّو 
اإلرسائيـيل الرتـكاب هـذه املجـزرة، وهذا هو 
موقف أمريـكا واملجتمـع الدويل منـذ مجزرة 
دير ياسـني إىل اليوم»، وتابع «الواليات املتحدة 
تدافـع عن العـدّو واملعتـدي وعن الذي يشـن 
الحـروب وتمنع حتى مـن إدانتـه، فضالً عن 

اتِّخاذ قرارات عقوبات بحقه». 
وختم السـيد نرصاللـه: «يف ذكرى شـهادة 
السـيد محمد باقر الصدر نستحرض ذكراه وال 
تزال آثـاره الفكرية حـارضة وكان يفكر بكل 
املظلومني واملستضعفني يف العالم ومسؤوليتنا 

أن يبقى اسُمه متداوًال بيننا». 

 : طاابسات
حسني  محمد  الفلسـطينيُّ  استُشهد 
زكارنة (17 عاماً)، إثر إصابته برصاص 
وأعلنـت  الصهيونـي،  االحتـالل  جنـود 
صبـاَح  الفلسـطينية،  الصحـة  وزارة 
أمس، استشهاد زكارنة متأثراً بإصابته 
برصـاص جنود االحتـالل الذين أطلقوا 

النار عىل سيارته، بينما كان عىل أعتاب 
مخيّـم جنـني، فأصابـوه برصاصـة يف 
الحوض، ونُقل عىل إثرها إىل املستشفى 

إىل أن أعلن عن استشهاده. 
وكانت قوات العدّو قد حاولت اقتحاَم 
املخيّـم الغتيـال شـقيق الشـهيد رعـد 
حـازم، منّفـذ عملية تل أبيـب غري أنها 

فشلت. 
والشهيد زكارنة هو الرابع يف غضون 

الـ24 سـاعة األخـرية، َحيُث استُشـهد 
األسـري املحّرر، محمد عـيل غنيم، جّراء 
إصابته برصاص االحتالل قبيل انتصاف 
ليل األحد، الفائت، يف بلدة الخرض جنوب 
بيت لحم بالضفة الغربية املحتّلة، والتي 

شهدت مواجهات مع قوات االحتالل. 
وصباَح أمس األول، استُشهدت غادة 
إبراهيم سباتني (47 عاماً)، وهي أرملة 
وأُمُّ لسـتّة أطفـال، َحيـُث أطلـق عليها 

جنـود االحتـالل الرصاص عـىل مدخل 
بلدتها حوسـان غرب مدينـة بني لحم، 
وبعد ذلك بساعات أطلق جنود االحتالل 
النـار عـىل مهـا كاظـم الزعـرتي (24 
عامـاً)، بادِّعـاء تنفيذهـا عملية طعن 

قرب الحرم اإلبراهيمي. 
ومنذ األحد، رفـع املقاومون يف مخيّم 
جنني مـن حالـة التأهـب واالسـتنفار 
عىل إثر تهديد االحتـالل باقتحام املخيّم 

لتنفيذ عملية عسـكرية، وأغلق الشبان 
مداخـل املخيّـم باملتاريـس واإلطـارات 
املطاطيـة والخـردة، لعرقلـة محاوالت 

اقتحام آليات االحتالل املخيم. 
إىل ذلـك، تسـعى قـواُت االحتـالل إىل 
اعتقال ذوي الشـهيد رعد حـازم، منّفذ 
عملية تل أبيب، بعدما طالبت املخابرات 
بتسـليم  الشـهيد  أهـل  «اإلرسائيليـة» 

أنفسهم ورفضت العائلة ذلك. 
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ضطمئ أخغرة

خظساء تفاُح أبعاَب السقم 
جظث الخغادي   

عـىل أمـل أن تفتـح أبواب 
أبوابَها  تفتُح  صنعاء  السالم، 
للمبعـوث الـدويل، وبحـرص 
تتفرد به وصدق يحف سعيها 
صنعـاء  تتمسـك  للسـالم، 
ملفهـوم  الكاملـة  باملعانـي 
واملستدام،  الحقيقي  السـالم 
والـذي تعـرب عنـه خياراتها 
املطروحـة والثابتـة يف ُكــّل 
املحافل واملنابر، وبمقتضيات 
تهيئ األرضية املناسبة إلنفاذ 

السالم. 
ويف أول زيـارة للمبعـوث األممـي الجديـد إىل صنعاء، 
َفــإنَّ هذه الزيـارة بحد ذاتهـا ال تمثل إشـارًة لتحريك 
هذا امللف، فالزيارات املتكّررة واللقاءات التي سـيجريها 
هـذا املبعـوث مـع السـلطات يف صنعاء أصبحـت تمثل 
حالـة روتينية مـىض عليها من سـبقوه مـن املبعوثني 
وبمسـتويات قياسـية، غري أن مخرجات تلـك الزيارات 
فشـلت يف إحـداث اخـرتاق باملوقـف َوالتقـدم خطوة يف 
طريـق الخروج من دوامـة العدوان والـرصاع، ولو عىل 

الصعيد اإلنساني واالقتصادي. 
صحيـح أن ثمـة معطيـات جديـدة تتزامـن مع هذه 
الزيـارة، أبرزها الحالة العسـكرية املتصاعـدة لصنعاء 
والتـي باتت قـادرة ويراهن عليها عىل إحـداث رشخ يف 
املوقـف العدائي املتصلب تجـاه خياراتها املرشوعة، من 
خـالل الردع املتنامي والقدرة عـىل إيالم العدّو والوصول 
إىل مفاصلـه االقتصادية وأهدافه الحيوية والحساسـة، 
ومـن خـالل تزامن هذه الزيـارة مع الحديـث عن ُهدنة 
أعلنتها األمـم املتحـدة، إالَّ أن االختبـاَر الحقيقي لنوايا 
هـذه التَحّركات األمميـة يبدأ من تجاوز عبـارات القلق 
َوالوعـود املتهالكة إىل امليـدان والواقع املعـاش، َوبحيث 
نلمس كشـارع يمني معنـي بهذه التَحـّركات مؤرشات 
عىل انفـراج األوضاع اإلنسـانية واالقتصاديـة،  تبدأ من 
ترجمة بنـود الُهدنة املعلقـة عمليٍّا، ُمـروًرا بحل الكثري 
مـن امللفات، كعمليـات البنك املركـزي َورصف الرواتب، 
َوبرفع الحصار والقيود عن الرحالت التجارية والعالجية 
واملسـاعدات، وإنفـاذ اتّفاقيات تبـادل األرسى، وكّل ما 
سـبق تعهدات التزمت بها منظمة األمـم املتحدة ولم تَر 

النوَر حتى اليوم. 
ويف ظـل هـذه املقتضيات التـي تمثل اختباراً لحسـن 
النوايا يبدو الحديُث عن عملية سـالم سابقًة ملحدثاتها، 
ومقرونـًة بنجـاح أَو فشـل هـذه الجولة مـن تَحّركات 
ا،  املبعـوث األممـي يف التهيئـة لهـا إنسـانياً واقتصاديّـٍ
وباعتبـار هذين املِلفني يمثالن املحك الحقيقي للسـالم، 
السالم املسـتحق الذي يناِضُل ألجله ويسعى إليه شعبُنا 

بالجبهات، وعىل الطاوالت. 

إخراُج عادي طظ السططئ
ـاب الحاطغ د. شآاد سئثالععَّ

 

لـم يخـُرْج عبدربه من السـلطة برغبـٍة منه 
أَو بطريقـة رشعية، لكنه أُخـِرَج منها بطريقة 
أقـلُّ ما يمكن أن يقال عنهـا أنها طريقة مّذلة، 
فقد صعد إىل كريس الرئاسـة عن طريق املبادرة 
الخليجية التي مّهـدت له الطريَق وفرضته عىل 
القوى السياسية برغم رفض بعض تلك القوى، 
ومـع ذلك أصبح رئيسـاً، وكان يعـرُف أنه جاء 
لكـي يخدم من منحـه هذا املنصـَب وهي دول 
الخليج والدول دائمة العضوية يف مجلس األمن 

وعىل رأسها أمريكا والسـعوديّة، وكان الشعب يف آخر ُسلم 
األولويات بالنسـبة لـه، كما كان همـه األول خدمة أهداف 

ومصالح تلك الدول.
ولذلك عمل منذ أول يوم عىل إرشاك السفراء يف ُكـّل صغرية 
وكبرية متعلقة بشئون البالد، وكان الناس يتحدثون أن من 
يدير البالد هو السفري األمريكي والسفري السعودّي، وكانت 
أكـرب مؤامرة نفذهـا لصالح الخـارج هي هيكلـة الجيش 
اليمني، ومن خالل هـذه املؤمرة تم فكفكة الجيش وتدمري 

أسلحته ومقدراته.
وعندمـا بدأ العدوان عـىل اليمن ارتكب جريمـًة كبريًة يف 
حق الشـعب اليمني من خالل رشعنته للعدوان وتمثيل دور 
الرشعيـة؛ باعتبَاره الرئيَس مع أنه كان قد قدم اسـتقالته، 
والهدُف كان تربئة األعداء من تبعات الجرائم التي يرتكبونها 

يف حـق اليمنيني وتحمل هو مسـئولية تلك الجرائم من قتل 

وحصار وتجويع، ولم تكتِف دوُل العدوان بتسليم هادي لها 

ُكـّل شـئون البالد ولكنها وضعته تحت اإلقامة 

الجربية يف السعوديّة ولم تسمح له بالتَحّرك إالَّ 

بإذٍن داخل السعوديّة وخارجها. 

لم تقترص مواقُف هادي الخيانية عىل حكومة 

صنعـاء والشـعب الـذي يف مناطق سـيطرتها، 

ولكنها شملت املناطَق التي تخضع لنفوذه، من 

خـالل انعدام األمن وتدهور االقتصـاد، َوأَيْـضاً 

القوى السياسية املوالية له التي كانت تتعرَُّض 

لالغتيـاالت واإلقصاء والعقـاب إذَا ما فكرت يف رفع صوتها 

أَو الحديث عن بعـض تجاوزات دول العدوان كما حدث مع 

حزب اإلصالح وغريه، وكذلك القوات العسـكرية التي تحت 

قيادته والتي تعرضت للقصف الجوي مرات عديدٍة بطريقة 

متعمدة أَو غري متعمدة.

وأمـام مـا كان يجـري كان هـادي يصُمـُت، ويف بعـض 

األحيان كان يربّر.

ويف األخري بعد أن قدم ُكـّل ما يستطيع أن يقدمه للتحالف 

تم رفع الكرت األحمر يف وجهه وتم إرغاُمه عىل إعالن تنازله 

عن صالحياته لصالِح عمالء جدد يجمُعهم الوالُء التام لدول 

العدوان والخضوع لرغباتها الرشيرة.

وهذه نهاية ُكـّل خائن لشعبه ولوطنه. 


