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السفري الثغطمغ لـ «املسرية»: الُعثظئ باب لعصش إذقق الظار والتخار 
ضاطًق وإظعاء اقتاقل إن خثصئ ظعاغا الطرف اآلخر

طظزمئ تصعصغئ دولغئ: أطرغضا حرغضئ يف جرائط الترب املرتضئئ بالغمظ

 : خاص
أّكــد السـفريُ اليمني لـدى الجمهورية اإلسـالمية اإليرانية، 
َ بشـأن مسـارات  إبراهيـم الديلمـي، أن املوقَف اليمني لن يتغريَّ
السـالم العـادل واملرشف الذي تسـعى صنعاء إلحاللـه بدالً عن 
املنـاورات واألخاديع التـي يطلُقهـا تحالُف العـدوان األمريكي 

السعودّي اإلماراتي. 
وقال السـفري الديلمي يف ترصيحات للمسـرية «ناقشـنا مع 

الجانب اإليراني مـا أنجز خالل الفرتة املاضية ورضورة االلتزام 
بالُهدنة من األمم املتحدة ودول العدوان». 

َوأََضـاَف الديلمي للمسـرية: هذه الُهدنة قد تكون باباً لوقف 
إطالق النار ورفع الحصار بشـكل كامل وإنهاء االحتالل يف حال 

كانت النوايا صادقة لدى الطرف اآلخر. 
ونـّوه إىل ما ذكره السـيد حسـن نرصالله، واملوقـف اإليراني 
يف فيينا وجوالت التفاوض مع السـعوديّة الذي أّكـد أن مسـألة 

اليمن يجب أن تبحث مع اليمنيني يف صنعاء. 

وأّكــد الديلمي أن ما قامت به السـعوديّة مؤّخراً من إنشـاء 
مجلـس ال رشعيـة له هـو محاولة لاللتفـاف عـىل أن العدوان 
سـعودّي أمريكـي، ُمضيفـاً «التفاوض يجـب أن يكـوَن يمنيٍّا 

سعوديٍّا باملقام األول». 
واختتم سـفريُ اليمن لدى إيران ترصيحاته للمسـرية بقوله: 
«أي نقـاش عـن القضيـة اليمنيـة دون حضـور صنعاء لسـنا 
معنيني به وال بنتائجه وأبلغنا العراقيني بهذا املوقف فيما يتعلق 

باملباحثات اإليرانية السعوديّة يف بغداد». 

 : طاابسات
أّكــدت منظمـٌة حقوقيٌة دوليـة، أمس الثالثـاء، أن 
تحالـف العدوان اخرتق قواننَي الحرب يف اليمن، مبينة أن 
إدارَة الرئيس األمريكي جو بايدن رشيكة يف هذه الجرائم 
واالنتهـاكات طاملا اسـتمرت ببيع األسـلحة للسـعوديّة 

واإلمارات. 
وقالـت منظمـة «هيومـن رايتس ووتـش» يف تقرير، 
أمس، إنـه ومنـذ العـام 2015 زّودت الواليـات املتحدة، 
السـعوديّة واإلمارات بأسـلحة وتدريب ودعم لوجسـتي 
بمليارات الدوالرات، بما يف ذلك التزويد بالوقود جواً حتى 
2018، بينما كان تحالف العـدوان ينفذ حمالت القصف 
الجـوي، موضحـة أنهـا وثقـت اسـتخدام دول العدوان 
ألسـلحة أمريكيـة الصنع فيمـا ال يقل عـن 21 هجوماً 
غـري قانوني بموجـب قوانني الحرب، َحيُث تشـمل هذه 
الهجمات هجوم 15 مارس 2016 عىل سـوق يف مسـتبا 
يف شـمال غرب اليمن، والذي أسـفر عن مقتل 97 مدنياً 
عـىل األقل، وهجـوم 13 أُكتوبر 2016 عىل مراسـم عزاء 
يف العاصمـة اليمنية صنعاء مما أسـفر عـن مقتل 100 
شـخص عىل األقـل وإصابـة أكثر مـن 500 مـن بينهم 

أطفال، وعدد من الهجمات األُخرى. 
وأَشـاَرت هيومـن رايتـس إىل أنـه وعـىل الرغـم من 
الخسـائر امُلسـتمّرة يف صفوف املدنيني إال أن واشـنطن 
تواصل بيع األسـلحة وتوفري التدريب والدعم اللوجستي 
رايثيـون  رشكـة  أن  مضيفـة  واإلمـارات،  للسـعوديّة 

والـرشكات األمريكية األُخرى العاملة يف قطاع األسـلحة 
اإلرشـادية  التوجيهـات  بموجـب  مسـؤوليات  تتحمـل 
للمؤّسسـات متعددة الجنسـيات الصـادرة عن منظمة 
التعـاون االقتصادي والتنمية واملبـادئ التوجيهية لألمم 
املتحدة بشـأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان لتقييم 
آثار عملياتها ومبيعاتهـا وخدماتها، بناء عىل متطلبات 

حقوق اإلنسان الدولية وقوانني الحرب. 

وأضافـت: «وبينما تسـهل حكومة الواليـات املتحدة 
ة بالرشكة، ال تزال هناك مخاوف  مبيعات األسلحة الَخاصَّ
جدية مـن أن رشكـة رايثيـون ال تفي بمسـؤولياتها يف 
مجال حقوق اإلنسـان، َحيُث يستمر استخدام ذخائرها 
الرتـكاب انتهاكات للقانون اإلنسـاني الـدويل»، الفتة إىل 
أن األسـلحة األمريكية تستخدم يف انتهاك القانون الدويل 
اإلنسـاني، وبالتـايل َفـإنَّ الواليـات املتحدة قـد انتهكت 

التزاماتها من خالل اسـتمرارها يف بيع األسلحة لتحالف 
العدوان، ما يجعل إدارة بايدن مسئولة قانونياً عن جرائم 
الحرب يف اليمن، وهو أحد االعتبارات التي أثريت يف تقرير 

املفتش العام بوزارة الخارجية يف 2020. 
واسـتغربت املنظمـة الدوليـة الحقوقيـة مـن إدانـة 
الواليـات املتحـدة لجرائـم الحـرب املرتكبـة يف الحـرب 
الروسـية األوكرانيـة، بينمـا تواصل دعـم دول العدوان 
السعودّي اإلماراتي الذي يرتكب جرائم وحشية يف اليمن، 
منّوهة إىل أن واشـنطن عرب تزويد األسـلحة املستخدمة 
السـتهدافهم، تسـاهم يف نرش العداء واأللـم والكراهية، 
َحيُث يدرك اليمنيون جيًِّدا أن بعض القنابل التي تسـقط 
عـىل منازلهم ورؤوسـهم مصنوعة يف الواليـات املتحدة، 
كمـا أظهرت مـراراً مخلفات األسـلحة التي عثـر عليها 

الصحفيون والباحثون وغريهم يف مواقع الرضبات. 
وبينـت هيومـن رايتـس أن الواليات املتحـدة تواصل 
عـدم إظهار االلتـزام الكايف لضمان املسـاءلة عن جرائم 
حلفائهـا، السـعوديّة واإلمـارات، ودورهـا يف ذلـك، بعد 
سـبع سـنوات من تجاهل تحذيرات املنظمات الحقوقية 
بشـأن تواطؤ أمريـكا يف جرائم خطـرية باليمن، لذا عىل 
واشـنطن عكـس مسـارها واتِّخـاذ خطوات ملموسـة 
إلنهاء تواطؤها، وذلك عن طريق تعليق مبيعات األسلحة 
إىل السـعوديّة واإلمـارات إىل أن تتوقفا عن شـن الغارات 
الجوية عىل اليمن وقتل املدنيني، وعليها أَيْـضاً أن تجري 
تحقيقات ومحاكمات ذات مصداقية يف الجرائم املرتكبة 

عىل مدى السبع السنوات املاضية. 

أّضـث أن إظحاء طةطج ق حرسغئ له طتاولئ الافاف سطى أن السثوان أطرغضغ جسعدي

اجاشربئ ازدواجغئ واحظطظ شغ الاساطض طع الترب افوضراظغئ والغمظغئ.. 

وجائض إسقم طعالغئ لطسثوان: السططات السسعدّغئ 
تعاخض اتاةاز «عادي» وترشخ ذطئات زغارته

يف شدغتئ جثغثة.. تضعطئ املرتجصئ تسرض 
ذائرة طثظغئ لطئغع بسث حعرغظ طظ حرائعا

 : طاابسات
الفـاّر  احتجـاز  السـعودّي  النظـام  يواصـل 
هـادي بعد تجريده من منصبة رئيسـاً ملا يسـمى 
«الرشعية» التي تم استبدالها بمجلس رئايس يضم 

عدد من أدوات ومرتِزقة العدوان. 
وبحسب وسائل إعالم موالية للعدوان وناشطني 
وإعالميني بمن فيهم موالني لحكومة الفاّر هادي، 
أمـس الثالثاء، فقد رفضت السـلطات السـعوديّة 
طلبات من سياسيني وقيادات مرتِزقة يف ما يسمى 
الرشعيـة لزيـارة الفاّر هـادي، بعـد وضعه تحت 

اإلقامة الجربية وقطع جميع وسائل االتصال عنه.  
وبنّي الناشـطون أن سياسـيني وقيـاداٍت مرتِزقة 
حاولـوا زيارَة الفاّر هادي، عىل غرار الزيارات التي 
يشـهُدها الخائن عيل محسـن األحمر، الذي ظهر، 
أمس، مع زائريه يف مقر إقامته بالرياض، بينما ال 
يزاُل الفارُّ هادي مختفياً قيد اإلجراءات السعوديّة 

املشّددة إلقامته الجربية. 
ولفت الناشـطون إىل أن السـلطات السـعوديّة 
تخـىش أن يفصـح الفاّر هادي لزائريـه عن أرسار 
اللحظـات األخـرية يف القـرص امللكي قبيـل توقيع 

مرسوم إقصائه. 

 : طاابسات
يف فضيحة جديدة وجريمة فساد كربى ملرتِزقة 
العـدوان عرضـت «رشكة طـريان اليمنيـة» التي 
تديرهـا حكومـة الفنادق، أمـس الثالثـاء، إحدى 
طائراتها الجديدة للبيع فقط بعد أقل من شـهرين 
عىل رشائها، األمـر الذي يعكس حجَم العبث باملال 

العام. 
وأوضحت وسـائل إعالم موالية للعدوان أن من 
يوصـف بـ «رئيـس مجلس إدارة الرشكـة» املعنيَّ 
مـن الفاّر هادي، عَرَض بيـَع الطائرة الجديدة عىل 
عدة رشكاٍت لكنه فشل يف ذلك؛ بفعل خروجها عن 
الخدمـة وتجاوزهـا فرتة صالحياتهـا، يف محاولة 
منـه لـدرء فضيحـة الصفقة الفاشـلة والفسـاد 

والعمـوالت التـي تخللـت الصفقة بعد أن فشـلت 
الرشكة يف تشغيلها وتعطلها عدة مرات. 

وبينـت أن الطائـرَة املعروضـَة للبيـع رابضـٌة 
ا يف مطـار القاهرة الدويل منـذ أكثر من 35  َحـاليّـٍ
يوماً، َحيُث لم تسـرّي الرشكة عربها سوى رحلتني 
فقـط، قبـل أن يتـم توقيفها رسـميٍّا مـا يعرض 
الرشكة إىل خسارة اآلالف من الدوالرات يوميٍّا لقاء 

مبيت الطائرة يف مطار القاهرة. 
هذا ولم تكشـف حكومـة املرتِزقـة عن قيمة 
الطائـرة التـي يرجـح أنها جاءت ضمـن صفقة 
فسـاد بلغت عـرشات املاليني من الـدوالرات، كما 
أن توقيـت بيـع الطائرة يشـري إىل مخـاوف إدارة 
الرشكـة يف عدن املحتّلـة من تحقيقـات مرتقبة 

بالصفقة. 

ختئ افطاظئ تدئط 100 ذظ طظ املعاد الشثائغئ طظاعغئ الخقتغئ

عغؤئ الاأطغظات تئثأ خرف رواتإ املاصاسثغظ املثظغني 
يف الساخمئ واملتاشزات

 : خظساء
العامـة  الصحـة  مكتـُب  أعلـن 
والسـكان يف أمانـة العاصمـة، أمـس 
الثالثاء، أن فرق صحـة البيئة التابعة 
لهـا، ضبطت أكثَر مـن 100 طن مواد 
غذائيـة متنوعـة منتهيـة الصالحية، 

خالل األيّام املاضية. 
وقال مدير مكتـب الصحة باألمانة 
الدكتـور مطهـر املرونـي يف ترصيح، 
أمـس، إن فـرق صحـة البيئة ضبطت 
هـذه الكميـة التـي شـملت عصائـر 
ومرشوبـات غازيـه تالفـة ومنتهيـة 
الصالحيـة يف أحـد الهناجـر بمديرية 

الثورة. 
أنـه  إىل  املرونـي  الدكتـور  وأَشـاَر 

تم تحريـز املـواد املضبوطـة وتحرير 
محـارض الضبـط واتِّخاذ اإلجـراءات، 
اسـتعداداً إلتالفهـا.. الفتـاً إىل أنـه تم 

ضبـط 10 أطنان تمور غـري مطابقة 
للمواصفـات، أثنـاء حمـالت الرقابـة 

ام.  خالل عرشة أَيـَّ

 : خظساء
للتأمينـات  العامـة  الهيئـة  بـدأت 
واملعاشـات، أمـس الثالثـاء، بـرصف 
شـهر  معـاش  مـن  األول  النصـف 
أغسُطس ٢٠١٨م للمتقاعدين املدنيني 
عرب مكاتـب الربيد يف أمانـة العاصمة 

وعموم املحافظات. 
ويف ترصيـح صحفـي، أمـس، قال 
إبراهيـم الحيفـي رئيس الهيئـة، إنه 

تم اسـتكمال اإلجـراءات املالية وضخ 
املبالـغ النقديـة للربيـد للبـدء بعملية 
١٢إبريـل  املوافـق  الثالثـاء،  الـرصف 
ووكالء  املتقاعديـن  داعيـاً   ،٢٠٢٢
املسـتفيدين التوّجـه إىل مكاتب الربيد 
الشـخصية  البطائـق  مصطحبـني 

واملعاشية لتسهيل استالم املعاش. 
وأشاد الحيفي بجهود كوادر الهيئة 
وكل من شـارك وساهم يف تجاوز ُكـّل 
عن  الناتجة  والتعقيـدات  الصعوبـات 

تفاقم وزيادة مشـكلة نقص السيولة 
البـالد؛  منهـا  تعانـي  التـي  النقديـة 
بَسـبِب نقـل وظائـف البنـك املركزي 
إىل عـدن فضـالً عـن تلك السياسـات 
العدوانيـة املمنهجـة عـىل االقتصـاد 
الوطني التـي أَدَّت إىل أزمات كارثية يف 
كافة القطاعات الخدمية واإلنسـانية 
واملرصفيـة وأخـرت دفـع املعاشـات 
التقاعديـة ومرتبـات املوظفـني عـن 

موعدها املحّدد. 
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التقى رئيُس املجلس السـيايس األعىل، مهدي املشاط، 
وعدٌد من املسؤولني، الثالثاء، باملبعوث األممي إىل اليمن، 
هانـس غروندبرغ، الذي يـزوُر العاصمَة صنعـاَء للمرة 
األوىل منذ تعيينه؛ بَهدِف مناقشة تثبيت الُهدنة ومعالجة 
املِلف اإلنساني الذي تؤّكـُد صنعاُء أنه الخطوة األوىل نحو 
السـالم الحقيقي، وهو ما يحتم عىل األمم املتحدة القيام 
بمسـؤوليتها للضغط عىل تحالف العدوان إليقاف تعنته 

واستخدامه للحصار كورقة ضغط وتفاوض. 
 

الرئغج: ق جقَم طع اجامرار التخار 
وأَفـادت مصادُر رسـمية بـأن الرئيس املشـاط أّكـد 
للمبعوث األممي عىل أولويـة فتح مطار صنعاء وموانئ 
الحديـدة ورفـع الحصـار، ورضورة الضغـط عـىل دول 
العدوان للوفاء بالتزاماتها املتعقلة بالجوانب اإلنسانية. 
ولـم ينفذ تحالـُف العدوان حتى اآلن التزاماته بشـأن 
السـماح بتسيري رحالت جوية تجارية من مطار صنعاء 
الـدويل، كمـا ال زال يواصـُل احتجـاَز سـفن املشـتقات 
النفطيـة يف البحر األحمر ويمنعها من الوصول إىل ميناء 
الحديـدة برغـم حصولهـا عـىل تصاريح آليـة التفتيش 
األممية، األمر الذي يمثل انتهاًكا واضًحا التّفاق الُهدنة. 

وأّكــد الرئيـس املشـاط أن صنعـاء «حريصـة عـىل 
رضورة أن يعمـل املبعـوث األممـي وفريقـه يف االتّجـاه 

الصحيح إلنجاح الجهود املتفق عليها وفقاً للُهدنة». 
ويمثل اتّفاق الُهدنة اختباراً مهماً لجدية األمم املتحدة 
ومبعوثهـا الجديـد إىل اليمن فيما يتعلق بالسـالم، َحيُث 

سـيمثل التواطؤ مع تحالف العدوان والصمت عن تلكؤه 
داللـًة واضحًة عـىل أن املنظمَة الدوليَة مـا زالت ملتزمًة 

بموقفها السلبي تجاه اليمن. 
وأوضـح الرئيس املشـاط للمبعوث األممـي أن «آالَف 
املرىض ينتظرون اللحظـة التي يُفتح فيها مطار صنعاء 

ليتمّكنوا من السفر للعالج». 
وكان مديُر مطار صنعاء الدويل قد كشـف سـابًقا أن 
األمم املتحدة حاولت تربير تأخر السـماح لرحالت املطار 
أن  بـ»عدم اسـتكمال الرتتيبـات اللوجسـتية»، مؤّكـداً 
املطار يقدم نفـس الخدمات املطلوبـة للرحالت األممية 

امُلستمّرة!
وأّكـد الرئيُس املشـاط للمبعوث األممي أن «املباَدرَة» 
التـي ُقدمـت عقَب عملية كـرس الحصار الثالثـة أّكـدت 
رغبَة صنعاء يف السالم خالفاً ملزاعم تحالف العدوان الذي 

كان يّدعي أن صنعاَء ترفض. 
وأضاف: «إذا أرادت دول العدوان وعىل رأسـها أمريكا 
السـالم مع اسـتمرار الحصار فهذا ما لن نقبل به؛ كونه 
رضباً من رضوب االستسـالم، وإهانـًة لن نقبَل بها ولن 

يقبل بها شعبنا». 
 

طتاشر الئظك املرضجي: التض السغاجغ 
غتااج طسالةئ املطش اقصاخادي

إىل ذلـك، التقـى رئيـس اللجنـة االقتصاديـة العليـا، 
محافـظ البنـك املركـزي بصنعـاء، هاشـم إسـماعيل، 
باملبعوث األممي؛ ملناقشـة التحديات االقتصادية لتثبيت 

الُهدنة والتقدم نحو بناء سالم مستدام. 
وأَفـادت مصـادُر مطلعـٌة بـأن اللقاء ناقـش تحييد 
الجانـب االقتصـادي ورصف مرتبـات املوظفني وتوحيد 

السياسـة النقديـة ونهـب ثـروات اليمـن من قبـل دول 
العدوان ومرتِزقتها. 

ويواصـل العـدوُّ ومرتِزقتُـه نهـَب الثـروة النفطيـة 
والغازيـة للبلـد وإيداع اإليرادات يف بنـوك دول العدوان يف 
الوقـت الذي تتضاعف فيه معاناة اليمنيني جراء انقطاع 
الرواتـب والحصـار، إىل جانب تدهور العملـة يف املناطق 

املحتّلة. 
وأّكـدت املصادر أن املبعوث األممي أشـاد خالل اللقاء 
باستقرار أسعار رصف العمالت والقوة الرشائية للعملة 

املحلية يف مناطق سيطرة حكومة اإلنقاذ. 
وأّكــد رئيـُس اللجنـة االقتصاديـة العليـا للمبعوث 
القانونـي لتحالـف العـدوان  األممـي أن «القـراَر غـريُ 
ومرتِزقته بنقل وظائـف البنك املركزي إىل عدن فاقم من 

تبعات الحصار واملعاناة»
ونبَّه إىل أن: «الحل السيايس النهائي يحتاج إىل معالجة 
ِملفـات اقتصاديـة ملحـة يف مقدمها توحيد السياسـة 

النقدية واإليرادات ورصف الرواتب». 
وأّكـد إسـماعيل للمبعـوث األممي عـىل أن القرارات 
والسياسـيات االقتصاديـة الكارثيـة لحكومـة املرتِزقة 
وبنك عدن اسـتهدفت القوة الرشائيـة ودفعت االقتصاد 

اليمني برمته نحو االنهيار. 
 

املرتدى غطالُإ املئسعَث بالدشط سطى 
السثّو لاظفغث الاجاطاته

والتقـى املبعـوُث األممي يف العاصمـة صنعاء برئيِس 
اللجنـة الوطنية لشـؤون األرسى، عبد القـادر املرتىض؛ 

ملناقشِة ِملف األرسى وُسبُِل التقدم فيه. 
وقال املرتىض: إن النقاشـاِت رّكزت بشكل خاص عىل 

صفقة التباُدل األخرية التي تم االتّفاق عليها برعاية األمم 
املتحدة، وإن الطرف الوطني أّكـد االستعداد لتنفيذها. 

وطالـب رئيـُس لجنـة شـؤون األرسى مـن املبعوث 
األممـي «الضغط عـىل الطرف اآلخـر لاللتـزام باالتّفاق 

األخري وتنفيذه». 
وتم اإلعالن نهاية مـارس املايض، عن التوصل التّفاق 
تبادل يشـمل 1400 من أرسى الجيش واللجان الشعبيّة، 
مقابل 823 من الطرف اآلخر بينهم 16 أسـرياً سـعوديٍّا، 
و3 سودانيني، باإلضافة لنارص منصور هادي، ومحمود 

الصبيحي. 
وتأخـر تحالُف العدوان عن موعـد رفع قوائم األرسى 
الذين شـملهم االتّفـاق، الحقاً، وزعم أنـه «غري جاهز»، 
وهـو ما مثّل مؤرشاً عىل املراوغة والتلكؤ برغم الطبيعية 

اإلنسانية لالتّفاق. 
 

اخائاٌر لفطط املاتثة
مـن خالل هـذه اللقـاءات، تكون صنعـاء قد وضعت 
املبعوث األممي أمـام الصورة الكاملة ملتطلبات السـالم 
الفعيل وأثبتت جديتَها واسـتعداَدها للميض فيه، وهو ما 
يجعل الكرة يف ملعب األمم املتحدة وتحالف العدوان الذي 

لم يظهر حتى اآلن أية نوايا حقيقية للسالم العادل. 
ووفقـاً لذلك، َفــإنَّ محاولة األمم املتحـدة العودة 
إىل دورها السـلبي املتواطئ مع تحالف العدوان سواء 
فيمـا يتعلـق بالُهدنـة أَو برتتيبات السـالم سيشـكل 
تأكيـًدا واضًحا عىل أن املسـار ال زال مسـار مراوغة، 
وهو ما سـيفيض إىل تداعيات خطـرية، ُخُصوصاً وأن 
فرص كسـب الوقت وتجزئة الحلول واملماطلة لم تعد 

متاحة. 

تقارير

الضرة يف ططسإ السثو طةثدًا

الرئغج: «المئادرة» أبئائ جثغاظا.. والسقم طع اجامرار التخار إعاظئ ق ظصئطعا

خظساء تدع «غروظثبرغ» أطام الخعرة الضاططئ:خظساء تدع «غروظثبرغ» أطام الخعرة الضاططئ:

طتاشــر الئظــك: التــض الحــاطض غتاــاج تعتغث السغاجــئ الظصثغــئ واإلغــرادات وخــرف الرواتإ
المرتدــى: جاعجون لاظفغث اّتفاق افجــرى وسطى افطــط الماتثة إلجام الطــرف اآلخر باسعثاته

السةري: تتالش السثوان خاجٌر بعجعد الفاّر عادي أو بثوظه
 : خاص

سـخر عضُو الوفد الوطني املفاِوض، عبد امللك العجري، من محاولة دول 
العدوان ربَط فشـلها يف اليمـن بالفاّر هادي، مؤّكـداً أنهـا تبحُث عن «كبش 
فداء» ال أكثر، وأن الخياَر األسـلَم لها هو وقُف العدوان والحصار واالنسحاُب 

من اليمن؛ ألَنَّ تغيري األدوات لن يؤدَي إىل أية نتائَج مختلفة. 

وقـال العجري إن: «محاولة تحميل الفاّر هادي مسـؤولية فشـل الحرب 
العدوانية وكأنها كانت خيـاراً ناجحاً لوال هادي، ُمَجـّرد محاولة للبحث عن 

كبش فداء». 
َوأََضـاَف أن: «هادي فشـل وانتهى يف ٢٠١٤، ويف عدن أبدى رغبته يف عدم 

االستمرار». 
وأوضـح أن دوَل العدوان هي َمـن أرصت عىل جلب الفاّر هادي «وتحويله 
لرئيـس برتكـويل معطـل الصالحيات واآلن تريـده كبش فداء لفشـل حربها 

العدوانية عىل اليمن». 
ونصح العجري تحالَُف العدوان بعدم انتظار سـبع سنوات أُخرى للتأّكـد 

من أن الفاّر هادي ليس سبب الفشل يف اليمن. 
وأضـاف: «لقـد بذلتم ُكـلَّ ما بوسـعكم وزيادة للحرب وليـس يف اإلْمَكان 

أفضل مما كان، فخياُر الحرب فاشل بهادي وبغري هادي». 
وأّكـد أن الخياَر األسـلَم هو السالُم واالنسحاُب من هذا املأزق الذي صنعه 

تحالُُف العدوان لنفسه ولليمن. 
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يثبت تحالُـُف العدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي 
يومـاً تلو اآلخـر عدَم جديتـه يف إحالل السـالم، ويؤّكـد 
مسـاعيَه لزحزحة مداميك الُهدنة اإلنسانية، بما يفيض 

إىل فتح آفاق للتصعيد. 
وواصلـت قـوى العـدوان ورعاتهـا، أمـس الثالثـاء، 
الخروقـات الفاضحة التّفـاق الُهدنة اإلنسـانية واتّفاق 
الحديـدة املشـمولة بالتزامني وقع عليهـا املرتِزقة ودول 

العدوان يف السويد ومسقط. 
وأَفادت مصادر عسكرية بأن قوى العدوان ومرتِزقتها 
اخرتقـت الُهدنة واتّفـاق الحديدة بأكثر مـن 165 خرقاً 

خالل الـ 24 ساعة املاضية. 
ومرتِزقتهـا  العـدوان  قـوى  أن  املصـادر  وأوضحـت 
ارتكبت 95 خرقاً للُهدنة اإلنسـانية والعسـكرية، مبينًة 
أن خروقـات العـدوان تمثلت يف تحليـق للطريان الحربي 
األباتـيش يف أجـواء محافظة مـأرب، و64 عملية تحليق 
للطريان االسـتطالعي املسلح يف أجواء محافظات مأرب، 
تعـز، الجوف، حّجــة، صعدة، البيضـاء، الضالع، لحج، 

الحديدة، عمران، صنعاء. 
وأَشـاَرت إىل أن طريان االسـتطالِع شـن ثالَث غارات 
عىل منازل املواطنني ومواقع الجيش واللجان الشعبيّة يف 
البلق بمحافظة مأرب ومنطقة بتار بمحافظة الضالع. 

وذكـرت أن مرتِزقـة العـدوان اسـتحدثوا تحصيناٍت 
قتاليـًة وطرقاً جديـدًة، يف رأس جبل الطعـز يف البلق ويف 

منطقـة ليعـرف بمديريـة الجوبـة بمـأرب، فيمـا نفذ 
املرتِزقُة عملية تسـلل باتّجاه مواقـع الجيش واللجان يف 
السـائلة بمديرية الصلـو بتعز، الفتًة إىل أنه تم تسـجيل 
ثمان عمليات قصف صاروخي ومدفعي ملرتِزقة العدوان، 
َحيُث اسـتهدف مرتِزقة العدوان بصاروخ موجه مواقع 
الجيـش واللجان الشـعبيّة يف الطلعة الحمـراء بمديرية 

ناطع محافظة البيضاء. 
كمـا اسـتهدف مرتِزقـة العـدوان بقصـف مدفعـي 
مكثّـف مواقع الجيش واللجان يف الفليحة والعمود وتبة 
السود يف ليعرف بمأرب، وجنوب الحمراء يف حريان وغرب 
حرض بمحافظة حّجـة ويف ناطـع بمحافظة البيضاء، 
فيما تطرقت املصادر إىل أنه تم تسجيل 15 خرقاً بإطالق 
نـار عـىل منـازل املواطنـني ومواقـع الجيـش واللجان 

الشـعبيّة يف محافظات مأرب، تعز، الجوف، الضالع وما 
وراء الحدود. 

ويف السـياق، أّكــد مصـدر يف غرفة عمليـات ضباط 
االرتباط والتنسيق لرصد الخروقات أن املرتِزقة ورعاتهم 
ارتكبـوا خـالل الـ 24 سـاعة املاضية 71 خرقـاً التّفاق 

الحديدة بينها استحداث تحصينات قتالية. 
وأَشـاَر املصدر إىل أن العـدوان وأدواته شـنوا غارتني 
للطـريان التجسـيس عـىل حيـس، باإلضافـة إىل تحليق 
طائـرات تجسسـية يف أجـواء الجبلية وحيـس، وهو ما 
يؤّكـد حرص تحالف العدوان وأدواته ورعاته عىل نسـف 

جهود السالم مع سبق اإلرصار والرتصد. 
وبـنّي املصدر أن من بني الخروقـات 11 خرقاً بقصف 

مدفعي و40 خرقاً باألعرية 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

السثوان وأدواته غظاعضعن اّتفاصغ الُعثظئ اإلظساظغئ والسعغث بأضبر طظ 165 خرصًا 

الظصض الربي تتّثد اُفجرة املصّررة 
سطى طرتادي الئاخات والتاشقت 

بأطاظئ الساخمئ 100 رغال
 : خظساء

أّكــدت الهيئـُة العامة لتنظيم شـؤون النقـل الربي أن األُجـرَة املقرَّرة عىل 
مسـتخدمي الباصـات والحافـالت بأمانـة العاصمـة تراجعـت إىل 100 ريال 
فقط، وذلك عىل خلفية انتهاء أزمة املشـتقات النفطية التي كانت مخيمة عىل 
املحافظـات اليمنية جراء الحصار والقرصنة األمريكية الربيطانية عىل سـفن 
الوقود الواردة عرب ميناء الحديدة.  وشّددت الهيئة، يف اجتماعها، أمس، برئاسِة 
رئيـس الهيئة وليد الوادعـي، عىل رضورة التزام سـائقي الباصات والحافالت 
يف جميع فرز خطوط السـري باألمانة بالتسـعرية الرسمية املقّررة (ِمئة ريال) 

والعمل بها من اليوم ملا فيه املصلحة العامة ورفع معاناة املواطنني. 
وأهابـت الهيئُة بسـائقي الباصـات والحافالت عدم رفع التسـعرية؛ كي ال 
يتعرضـوا للمسـاءلة القانونية وإحالتهـم للجهات األمنية التِّخـاذ اإلجراءات 

املناسبة ضدهم. 
ودعـت املواطنني باإلبالغ عن أية مخالفة للتسـعرية الرسـمية التي أقرتها 
الهيئـة عـىل الرقـم املجانـي (8000007) أَو عـرب موقع وصفحـات التواصل 
َة بالنزول  ـة بالهيئة.  وناقش االجتمـاُع الرتتيبـاِت الَخاصَّ االجتماعـي الَخاصَّ
امليدانـي مـن الهيئة والجهـات األمنيـة ذات العالقة إىل الفرز وخطوط السـري 
يف أمانـة العاصمة للتأّكـد من التزام السـائقني بالتسـعرية املقّررة من الهيئة 

وضبط املخالفني وإحالتهم للجهات األمنية التِّخاذ اإلجراءات املناسبة. 
وأّكــد االجتمـاُع دوَر اإلعـالم يف توعيـة املواطنـني وتعريفهم بالتسـعرية 
وتكثيـف الحمـالت اإلعالميـة عىل جميع وسـائل اإلعـالم املختلفة ووسـائل 

التواصل االجتماعي. 

اظطقق املرتطئ الباظغئ طظ «حاسر 
الخمعد» يف طعجمه الرابع

 : خظساء
انطلقت املرحلُة الثانيُة من املسـابقة الشـعرية «شـاعر الصمود» املوسـم 
الرابع، التي ينظُِّمها اتّحاُد الشعراء واملنشدين، وتبثها قناة املسرية الفضائية. 
ويتنافُس فيها عىل لقب شاعر الصمود 32 شاعراً وشاعرة، سيتأهل منهم 
16 شاعراً إىل املرحلة الثالثة، الذين سيخوضون تنافساً َكبرياً فيما بينهم، فيما 

سيغادر املسابقة 16 شاعراً وشاعرة. 
وكانـت قـد اختتمت املرحلـة األوىل، يوم أمـس األول، َحيُث شـهدت منصة 
الربنامج تنافسـاً حماسياً وسباقاً صعباً بني الشعراء الـ 48، وتأهل منهم 32 

شاعراً وشاعرة إىل املرحلة الثانية. 
ويف السـياق، أشـار رئيس اتّحاد الشعراء واملنشـدين، ضيف الله سلمان، أن 
برنامج «شـاعر الصمود» يجسـد ثبات وصمود اليمنيني أمام العدوان، كما أنه 
يحافظ عىل املوروث الثقايف وصونه ونقله لألجيال املتعاقبة، إىل جانب تسـليط 
الضوء عىل مكانة اليمن كملتقى للشـعر والشـعراء.  وأوضح سـلمان أن رؤية 
واسـرتاتيجية الربنامـج يهـدف إىل تعزيز صمود وثبـات الشـعب اليمني أمام 
العدوان وترسـيخ قيم املوروث اليمني يف الوفاء والوالء لله والوطن كمثل أصيل 
يحتذى به، ُمضيفاً «أن الربنامج يساهم يف الحفاظ عىل املوروث الثقايف، ويعمل 
عىل إيصال رسالة إباء وتضحية وصمود وثبات اليمنيني ملختلف دول العالم». 

عغؤئ الجضاة تططص طحروع «إذسام يف غعم ذي طسشئئ» 
لـ 160 ألش أجرة

املتاشر ذسغمان غبمظ تساون وزارة الجراسئ ملساظثة 
جععد الاظمغئ الجراسغئ بمأرب

 : خظساء
أطلقـت الهيئـة العامة للـزكاة، يـوم أمس، 
مـرشوع «إطعـام يف يـوم ذي مسـغبة» والذي 
يسـتهدف 160 ألـف أرسة َوينـدرج مـن ضمنه 
مـرشوع الرغيف التكافيل الـذي يغطي أكثر من 

منطقة بمعدل مليون رغيف يوميٍّا. 
وقـال رئيـس الهيئة العامة للزكاة شمسـان 
أبو نشـطان لقناة املسـرية: إن مرشوع الرغيف 
التكافيل سـينطلق يف أكثر من منطقة باإلضافة 
إىل التكافـل بالوجبـات بالتعاون مع مؤّسسـة 
بنيان، الفتـاً إىل أنه تم بعون الله إطالق مرشوع 
رحماء بينهم والذي يسـتهدف مليون أرسة من 
مختلـف املحافظات والرشائح وبـال تمييز ومن 
كان مسـتحقاً للزكاة َفـإنَّ املـرشوع يعمل ألن 

يطالهم. 
َوأََضـاَف أبو نشـطان أنه تم تدشني مرشوع 
ام يف أمانـة العاصمة  «رحمـاء بينهم» قبـل أَيـَّ
وسيتم تعميمه يف معظم مديرياتها باإلضافة إىل 
أننا نعمل عىل تدشـينه يف عدد مـن املحافظات، 
مواصـالً حديثـه بالقول: «حرصنـا عىل تحديث 
اللجـان املجتمعيـة التي تحـّدد بيانـات الفقراء 
واملسـاكني وتحديث بيانات الفقراء واملسـاكني 
ألرس  الكسـوة  مـرشوع  املشـاريع  بـني  ومـن 
الشهداء بالتعاون مع مؤّسسة الشهداء الذي تم 
ام يف 83 معرضاً يف عموم محافظات  قبل عدة أَيـَّ

الجمهورية». 
وأَشاَر أبو نشطان إىل أن هناك مرشوعاً قادماً 
بجـودة فائقـة يف املنتجات وعـرب األرس املنتجة 
سـيتم من خالله افتتاح معرض كسـوة عيدية 
للفقراء واملسـاكني، منوًِّها إىل أنهم أدخلوا إدارة 
الجـودة واملعايري يف إطار عملهـم لتفعيل األرس 

املنتجة. 
ولفـت أبو نشـطان إىل أنه «وصـل إىل الهيئة 

أكثـر مـن 1300 منتج من الكسـوة مـن إنتاج 
األرس املنتجة وبعد املفاضلة عرب لجنة تم اختيار 
300 صنـف؛ بَهـدِف الوصـول إىل أفضـل منتج 
ممكـن ومن لم يتأهـل من بـني األرس تم توفري 
فرص إلعادة تأهيلهم لتحسـني مستوى اإلنتاج 

لينافس املنتج األجنبي». 
وواصـل: «أطلقنا مـرشوع متكافلون للنقل 
الجماعـي وقد قدمت الهيئة أكثـر من 50 باصاً 
يف أمانة العاصمة وتم أَيْـضاً توسـعته ليمتد إىل 
املحويت وعمران والحديدة، وتم تدشني مرشوع 
«سـقيا سـبيل» لرفد املناطـق التـي تعاني من 
نقص املياه باإلضافة إىل مرشوع ألبناء الجاليات 
لتوفـري احتياجاتهم ومـن بينهم أبنـاء الجالية 
الفلسـطينية، كمـا تم تدشـني مـرشوع توزيع 
الـزكاة العينية وهناك أطنان من العسـل واللوز 
والسمسـم والزبيب بأنواعـه وحرصنا أن تصل 
هذه الـزكاة عينـاً إىل مصارفهـا الرشعية ويتم 

َحـاليٍّا تغليف الكميات تمهيداً لتوزيعها». 
وبنّي أبو نشـطان أن الهيئة سـتعمل يف األيّام 
القادمـة عىل أن يسـتفيد أبناء املناطق نفسـها 
من زكاتهـا ويتم أَيْـضاً املناقلة بحيث يسـتفيد 

البعض من التنوع املوجود يف بقية املناطق، الفتاً 
إىل أن مـرشوع العاجزين عن العمل نطمح للبدء 
بــ 20000 محتاج عـىل أن يتوسـع إىل 50 ألف 
شخص من األرس الفقرية التي تبحث عن فرصة 
للعمل، كمـا نعمل عىل حرص جميع املتسـولني 
بالتعاون مـع الكثري من أجهـزة الدولة وقدمت 
دراسـة جيـدة حـول هـذه الحاالت ومـن خالل 
هذا املـرشوع وجدنا أن من بينهـم قرابة 1000 
شخص يمكن تأهيلهم عن طريق إدارة التمكني 

االقتصادي. 
ونـّوه أبـو نشـطان أن هنـاك أكثـر من 70 
ألـف عضو يقومون بالتعاون مـع الهيئة ولدينا 
مذكـرة تفاهـم تـم التوقيـع عليها مـع الغرفة 

التجارية وتم الرتتيب لعدة مشاريع. 
وأوضـح أن مـرشوع املليـون أرسة تـم عىل 
مراحل بعـد تصحيح اللجان املجتمعية وتحديث 
بيانات الفقراء واملسـاكني وتفريـغ البيانات ثم 
تحويلها إلكرتونياً ونشـّدد عـىل أن يتم الرصف 
تسـتكمل  أن  عـىل  اإللكرتونيـة  البطاقـة  عـرب 
األحـوال املدنية قطع البطاقـات للجميع وقد تم 
تقريبًا تجاوز أكثر من 80 % من هذه الخطوات. 

 : خظساء
ناقش نائـُب وزيـر الزراعة والـري، الدكتور 
رضوان الرباعي، مـع محافظ مأرب عيل محمد 
طعيمـان، أوضاع القطاع الزراعـي يف املحافظة 

وسبل النهوض به. 
وتطـرق اللقـاُء إىل احتياجـات املحافظة من 
التدريب والتأهيل وإنشـاء وحدة لتوفري البذور، 
وكـذا تنفيـذ مشـاريع امليـاه والـري والسـدود 

والحواجز املائية وإنشـاء الجمعيات، واالهتمام 
بالقطـاع  النهـوض  يف  يسـهم  بمـا  بالحراثـة 

الزراعي بمأرب. 
التعـاون  آليـة  مناقشـة  اللقـاء  يف  وجـرى 
والتنسـيق إليجاد آلية لدعم القطـاع الزراعي يف 

املحافظة وتعزيز دوره يف األمن الغذائي. 
وأّكــد نائب وزيـر الزراعة اسـتعداد الوزارة 
التعاون لدعم الجهود الرامية للنهوض بالقطاع 
الزراعـي يف مـأرب واالسـتفادة من املسـاحات 
الزراعيـة للتوسـع يف زراعة املحاصيـل الغذائية 

ة الحبوب.  َخاصَّ
ولفـت إىل أهميّة إيجاد عدد مـن التدخالت يف 
هذا الجانب وتشجيع املبادرات الزراعية وتحفيز 
املجتمع للتوّجـه نحو زراعة الحبوب واالستفادة 
مـن موسـم األمطـار يف العمليـة الزراعية وبما 

يسهم يف رفع اإلنتاج الزراعي بشكل عام. 
مـن جانبـه، ثّمـن محافـظ مـأرب تعـاون 
وزارة الزراعة ملسـاندة جهـود التنمية الزراعية 
يف املحافظـة، بما يخـدم العمليـة اإلنتاجية من 

املحاصيل الزراعية. 

بمحارضئ الطغران التربغ والاةسسغ

تّثدت الرصط المةاظغ (8000007) لقبقغ سظ أغئ 
طثالفات ودسئ لاضبغش الاعسغئ سئر اإلسقم:

خقل لصائه ظائَإ وزغر الجراسغئ لمظاصحئ أوضاع الصطاع الجراسغ بالمتاشزئ
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الحــاطغ: أدســع جمغــع اإلسقطغغــظ لطاَتــّرك طــظ طظططص جعــادي شــغ الةئعــئ الجراسغئ
ـظا افضئر عع ضســر التخار طظ الثاخض وتتصغص بعرة لطظععض بالصطاع الجراسغ الرباسغ: َعمُّ

 : أتمث داوود
تتضاَفـُر جهـوُد القيادة الثورية والسياسـية 
ما يف ظل  نحـو تحقيق األمـن الغذائي، ال ِســيـَّ
املتغـريات التـي تعصـف بالعالم جـراء الحروب 
والكوارث والنزاعات امُلسـتمّرة، والتي تؤثر سلباً 
عـىل بالدنا الذي ظل لسـنوات كثـرية يعتمد عىل 

ة سلعة القمح.  االسترياد من الخارج وَخاصَّ
وتسـتورد بالدنـا قرابـة 3.8 مليـون طن من 
القمـح األجنبـي (أمريكـي، أسـرتايل، أوكراني، 
كندي) وفوق ذلك ما يسـاوي 750 ألف من الذرة 
الشـامية، وأكثـر من 159 ألف مـن فول الصويا 
املسـتخدم كأعـالف للدواجـن، بحسـب الخبري 

االقتصادي رشيد الحداد. 
واستشـعاراً للمخاطر املحدقـة لألزمات التي 
تعصـف بالعالم، وعىل رأسـها الحرب الروسـية 
األوكرانيـة، نظمـت املؤّسسـة العامـة لتنميـة 
وإنتاج الحبوب ومؤّسسة بنيان وبرعاية اللجنة 
الزراعية والسمكية العليا ووزارة الزراعة والري، 
يـوم أمـس ورشـة ضمت عـدداً مـن اإلعالميني 
واملرشدين ومسؤويل الدولة، وتم خاللها مناقشة 
الجهـود التـي يمكـن أن تبذلها جميـع الجهات 
لتحقيق األمن الغذائي يف اليمن، وتوعية املجتمع 
بخطورة التكاسل وعدم زراعة األرض وحراثتها 

ُوُصـوالً إىل االكتفاء الذاتي. 
ويأتـي انعقـاد هـذه الورشـة بالتزامـن من 
ظهـور مـؤرشات إيجابيـة نحـو انتقـال بالدنا 
إىل مرحلـة االكتفـاء الذاتـي مـن القمـح، بعـد 
زراعـة آالف الهكتارات مـن األرايض الزراعية يف 
محافظتـي الجوف والحديـدة وغريهما، غري أن 
هـذا الجهود ال تكتفي، وإنمـا تحتاج إىل تضافر 
جهـود الجميع مع الثـورة الزراعية ويف مقدمة 

ذلك اإلعالم. 
ويقـول نائب وزيـر الزراعة الدكتـور رضوان 
يف  والسياسـية  الثوريـة  القيـادة  إن  الرباعـي: 
اليمن لديها توّجـهات زراعية جديدة، وسياسـة 
زراعية جديدة تهدف إىل تحقيق التنمية الزراعية 
املسـتدامة القائمـة عـىل هـدى اللـه وتخفيض 

فاتورة االسترياد. 
الورشـة  يف  لـه  كلمـة  يف  الرباعـي  ويضيـف 
التدريبية أن السياسـة الزراعيـة الجديدة تهدف 
إىل تحقيق االسـتقرار االجتماعي، وكل املشاريع 
القادمـة منسـجمة مـع هـذا التوّجــه، داعياً 
وسـائَل اإلعـالم للتفاعـل والتغطيـة اإلعالميـة 
لجميـع الجهـود الزراعيـة التي سـتحدث نقلة 

نوعية يف هذا املجال. 
مـن  السـابق  يف  تعانـي  بالدنـا  كانـت  وإذا 
االسـتعمار الغذائـي، وتحكـم القـوى الكـربى 
وإجبار األنظمة السـابقة عىل ترك زراعة األرض 
واالتّجاه نحو االسترياد، َفـإنَّ الوضع تغري تماماً 
ـة بعد ثـورة 21 سـبتمرب 2014، فقد تم  وَخاصَّ
كرس قيـود الَوصاية، وتحّررت بالدنا من التبعية 
ومـن االسـتعمار الغذائـي، َحيـُث يتـم النهضُة 
العـدوان  اسـتمرار  ظـل  يف  الزراعـي  بالقطـاع 
والحصار األمريكي السـعودّي للعام الثامن عىل 

التوايل. 
وبناء عىل ذلك يـرى الدكتور الرباعي أن همنا 
الكبـري اآلن يكمـن يف كيفيـة كـرس الحصار من 
الداخـل، وهـذا يحتـاج إىل تكاتـف واهتمام من 
قبل الجميع، بما يف ذلك وسـائل اإلعالم املتعددة، 
والتي عن طريقها يتم اإلرشـاُد الزراعي، معتربًا 
أن رجـال اإلعالم هم يف مقدمة الجبهة الزراعية، 
وأن لهم دوراً كبرياً وسيساهم يف تحقيق االكتفاء 
الذاتي، مطالباً ببذل املزيد من الجهود، ومساندة 
الجانـب الزراعي عن طريق التغطية اإلعالمية يف 
جميـع املجاالت التـي تهدُف إىل الرقـي بالقطاع 

الزراعي وتحقيق التنمية الشاملة. 
 

خطُص وسغ زراسغ
ويف ظـل املخاطـر املحدقـة بالجميـع، يجمع 
الكثريون عىل أن العدوَّ سيسـتخدُم سالَح الجوع 
كمحاولـة لهزيمـة الشـعب اليمني الـذي صمد 
وواجه العدوان والحصار بكل بسـالة وتضحية؛ 

ولهـذا َفــإنَّ التَحـّرك يف املجـال الزراعـي يجب 
أن يكـون جـاداً وينطلـُق من مسـؤولية كبرية، 
تمامـاً كانطـالق املجاهدين يف ميـدان املواجهة 

العسكرية. 
ويدعو وزيُر اإلعالم ضيف الله الشامي جميَع 
اإلعالميني للتَحّرك من منطلق جهادي يف الجبهة 
ا، ال تقل  الزراعية، مؤّكـداً أنها جبهة مهمة ِجـدٍّ
أهميّـة عن الجبهة العسـكرية، قائـالً: «نريد أن 
يكـون لدينا روح جهاديـة يف الجبهة الزراعية»، 
ُمشـرياً إىل أننا أمام عدوان غاشـم ال يرأف بأحد، 
وأنه إذَا مـا توقفت البندقية، والصـاروخ، َفـإنَّ 
االقتصاديـة،  الجبهـة  إىل  سـينتقلون  أعداءنـا 
وسـتكون لدينا الكثري من املشاكل إذَا ما تَحّركنا 
بعزيمـة وجهـد وإرصار عـىل َحـّل مشـاكلنا يف 

الجانب الزراعي. 
الورشـة  خـالل  كلمـة  يف  الشـامي  وأشـاد 
التدريبية بجهود املواطنني يف محافظة الحديدة، 
الذين زرعـوا 104 آالف هكتار بجهود ذاتية، من 
مختلـف األصنـاف، كُجهٍد إضـايف إىل الدور الذي 
يبذُلُه الجانـُب الحكومّي يف هذا الشـأن، مطالباً 
اإلعالميني بالتَحّرك ملساندة هذا التوّجـه، وإبراز 
وتعزيز حالة الوعي الزراعي لدى املجتمع، داعياً 
جميـع اإلعالميـني أن يكـون لهـم دور كبـري يف 

الثورة الزراعية. 
وأعلن الوزير الشـامي تدشنَي العمل اإلعالمي 
لخدمة الجبهة الزراعية، وأن اإلعالم سيكون أوَل 
دة لخدمة الجانـب الزراعي وتحفيز  جبهة مجنـَّ

العمل الزراعي. 

 طسآولغٌئ طداسفئ
وحتـى اآلن وعـىل الرغم من الحرب الروسـية 
األوكرانيـة إال أن االسـتقراَر التموينـي لسـلعة 
القمح يف األسواق املحلية موجود، ووفقاً لتقارير 
حكومية ومنها بيان وزارة الصناعة والتجارة يف 
حكومـة اإلنقاذ الوطني بصنعـاء َفـإنَّ املخزون 
أشـهر،  لسـتة  يكفـي  للقمـح  االسـرتاتيجي 
واملؤرشات تفيد بأن الوضَع التمويني لهذه املادة 

مستقر، وقد يستقر ألكثَر من نصف عام. 
ويؤّكــد الخبـري االقتصـادي رشـيد الحـداد 
أنـه مع اسـتمرار الحرب بني روسـيا وأوكرانيا، 
َفــإنَّ املخـاوَف تتصاعـُد يف األسـواق الدوليـة، 
مـن فقـدان 20 % مـن اإلنتـاج العاملـي للقمح 
ة بعـد أن أصبح حصاد  املوسـم الجاري، وَخاصَّ
محصول القمح يف أوكرانيا شبه مستحيل يف ظل 
اسـتمرار القمح، وهو مؤرش النخفاض العرض 
العاملي من القمح خالل األشـهر القادمة، ما قد 
يـؤدي إىل ارتفاعات قياسـية ألسـعار القمح يف 
األسـواق العاملية، ويضاعف هـذا الخطر املتوقع 
تسـابق عدد من الـدول املسـتوردة للقمح لعقد 
صفقات لرشاء كميـات كبرية من القمح لتعزيز 
مخزونها االسرتاتيجي بشكل الفت، وقيام بعض 
الـدول بعقد صفقات لرشاء كميـات القمح قبل 
الحصاد خالل املوسـم الحـايل، وهو ما قد يفاقم 
أزمة القمح، وينعكس سـلباً عىل أسـعار القمح 
والدقيق يف األسـواق املحلية اليمنية خالل الفرتة 

القادمة. 
وألن املخاطـَر كبـرية، َفـإنَّ املؤّسسـَة العامة 
لتنمية وإنتاج الحبوب تدعـو املزارعني اليمنيني 
–عرب كلمة ملمثلها يف الورشـة عـيل العزاني- إىل 
التوسـع يف محاصيل الحبوب يف مختلف مناطق 
الجمهوريـة، كما تدعو رجاَل املـال واألعمال إىل 

االستثمار يف هذا الجانب. 
ُل املسـؤولية  ويقول العزاني: يجب علينا تحمُّ
ـِه نحو  يف حشد الطاقات نحو هذا الهدِف والتوجُّ

الزراعة لتحقيق األمن الجماعي. 
وملواجهِة هذه املخاطر، َفـإنَّ العمَل الجماعيَّ 
هو األََسـاُس للنهضة بالقطاع الزراعي يف اليمن، 
كما يؤّكـُد وكيل وزارة اإلرشاد، صالح الخوالني، 
والـذي يقول: إن اللَه قد هيَّأ لنـا األرَض وجعلها 
إىل االسـتقامِة يف ُكــّل  قابلـًة للزراعـة، داعيـاً 
التوجيهـات، ُمضيفـاً يف كلمة له خالل الورشـة 
أن املجتمـَع اليمني قابٌل للخري والزراعة والبناء، 
داعياً املسؤولني أن يكونوا عىل أعىل مستوى من 

االهتمام يف جانب اإلرشاد واإلعالم، وغري ذلك. 

جععد ضئغرة لاتخغظ الةئعئ الجراسغئ.. 

طسًا لاتصغص افطظ الشثائغ
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محاضرات السيد 

يَْطان الرَِّجيِْم أُُعْوذُ ِباللِه ِمْن الشَّ
ِبْسِم اللِه الرَّْحَمِن الرَِّحيِْم

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

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

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

الِحني َوامُلَجاِهِديَْن.  الصَّ
أَيَُّها اإلِْخَوُة واألخواُت: 

َالُم َعَليُْكْم َوَرْحَمُة اللِه َوبََرَكاتُُه. السَّ
اللهم اْهِدنا، وتقبَّْل منا، إنَّك أنَت السميُع 
العليم، وتُْب علينا، إنك أنَت التوَّاُب الرحيم. 
مـن أهـمِّ مـا يَُسـاِعُد عـىل تقـوى الله 
«ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل»، ممـا هـو باعـٌث عىل 
التقـوى، ومفيـٌد يف االلتزام بهـا عىل نحٍو 
، هو: الصـالُة، الصلـواُت الخمس  ُمسـتمرٍّ
هي الركُن الثاني من أركاِن اإلسـالم، وهي 
فريضـٌة عظيمـٌة مـن فرائـض اللـه «عزَّ 
»، ولها أهميتُهـا الكبريُة، مـن َحيُث  وجـلَّ
موقعهـا يف الديـن، مـا يرتتـب عليهـا من 
النتائج الرتبوية العظيمـة، الفضل واألجر 

الكبري عليها من جوانب متعددة. 
والـُكلُّ يعـرُف عـن أهميّة الصـالة عىل 
نحـٍو إجمايل، وأنها ركٌن عظيـٌم من أركان 
اإلسـالم، وأتى يف القـرآن الكريم من ضمن 
املواصفات الرئيسية، ويف كثرٍي من املواقع يف 
القرآن الكريم، يف أول املواصفات األََساسية 
للمتقني وللمؤمنني: العناية بالصالة، تحت 
َالَة}،  العنوان املعروف: {الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّ
وتكّرر هذا يف القـرآن الكريم؛ باعتبَاره من 
املواصفات األََساسـية الالزمـة، التي عليها 
أهـل التقـوى واإليَمــان، ال تنفـك عنهم، 
َالَة}،  يسـتمرون عىل ذلـك، {يُِقيُمـوَن الصَّ
{يُِقيُمـوَن  ـَالَة}،  الصَّ {يُِقيُمـوَن  تتكـّرر 
ـَالَة}... يف كثـرٍي مـن اآليـات املباركـة  الصَّ
التي تحدثـت عن مواصفاتهم، وعالماتهم، 
واهتماماتهم العملية التي يواظبون عليها. 
ونجد مثالً يف سورة البقرة يف قوله تعاىل: 
{ذَِلَك اْلِكتَاُب َال َريَْب ِفيِه ُهًدى ِلْلُمتَِّقنَي (2) 
َالَة  الَِّذيـَن يُْؤِمنُـوَن ِباْلَغيِْب َويُِقيُمـوَن الصَّ
ـا َرَزْقنَاُهـْم يُنِْفُقوَن}[البقـرة: 3-2]،  َوِممَّ
فبعد قوله: {الَِّذيـَن يُْؤِمنُوَن ِباْلَغيِْب}، يأتي 
ـَالَة}، وهـي تفيد  بقولـه: {َويُِقيُمـوَن الصَّ
االسـتمرارية عىل ذلك، أنهـم يواظبون عىل 
الصالة القيِّمة، التي يؤدونها عىل نحٍو تام. 
وتكّرر َكثرياً يف القـرآن الكريم إىل جانب 
الحديث عن صالتهم القيِّمة، التي يتميزون 
بها؛ ألَنَّ الكثري يصلون، لكن ما يميِّز صالة 
املتقني: أنها صالٌة قيِّمة، وهذا ما سنتحدث 

عنه أثناء حديثنا يف املوضوع. 
يأتـي أَيْـضاً مما وصفوا بـه: املحافظة 
عـىل الصـالة، {َوالَِّذيَن ُهـْم َعـَىل َصَلَواِتِهْم 
يَُحاِفُظوَن} [املؤمنون: اآلية9]، هكذا يقول 
الله عنهم، فهم يحافظون عليها باستمرار 
أَيْـضاً، ويسـتمرون عليها، {الَِّذيَن ُهْم َعَىل 
َصَالِتِهْم َداِئُموَن}[املعارج: اآلية23]، ليسوا 
موسـميني، فقط يف شـهر رمضـان، أَو يف 
يوم الجمعـة، أَو يف بعض األوقات، أَو يهتم 
بالبعض من الصلوات عىل نحٍو شـكيل، ثم 

يرتك البعض منها. 
وأيضـاً يصفهم بالخشـوع يف صالتهم، 
صالتهـم صـالة مميزة، من َحيـُث حضور 
الذهن، من َحيُث الخشـوع لله «ُسـبَْحانَُه 
َوتََعاَىل»، {الَِّذيَن ُهْم ِيف َصَالِتِهْم َخاِشـُعوَن}

[املؤمنون: اآلية2]. 
ألهميّـة الصـالة تكـّرر األمـر إلقامتها 
يف القـرآن الكريـم َكثـرياً، فيأتي قـول الله 
َالَة َوآتُوا  «ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل»: {َوأَِقيُمـوا الصَّ
وتكّررت  اآليـة43]،  مـن  الزََّكاَة}[البقـرة: 
هذه الصيغة يف القرآن الكريم: األمر بإقامة 
{َفأَِقيُمـوا  ـَالَة}،  الصَّ {َوأَِقيُمـوا  الصـالة، 
مواطـن  يف  اآليـة103]،  َالَة}[النسـاء:  الصَّ
كثرية من القرآن الكريم، يف عدة سـور، ويف 

عـدة آيات، منهـا قوله تعاىل: {ُقـْل ِلِعبَاِدَي 
َالَة}، {ُقـْل ِلِعبَاِدَي  الَِّذيَن آَمنُـوا يُِقيُموا الصَّ
ا  ـَالَة َويُنِْفُقوا ِممَّ الَِّذيـَن آَمنُوا يُِقيُمـوا الصَّ
ا وََعَالِنيًَة ِمْن َقبِْل أَْن يَأِْتَي يَْوٌم  َرَزْقنَاُهْم ِرسٍّ
َال بَيْـٌع ِفيـِه َوَال ِخَالٌل}[إبراهيم: اآلية31]، 
وعـادًة ما يقـرتن مع األمـر بالصالة األمر 
باإلنفاق، واألمر بالزكاة، يف كثرٍي من اآليات 
القرآنيـة، وهو ما سـنتحدث عنه الحقاً إن 
شـاء الله، عندما نتحدث عـن الزكاة وعن 

اإلنفاق. 
فالصالة تأتي يف رأس القائمة، يف مقدِّمة 
املواصفـات واألعمال األََساسـية، وكعنواٍن 
رئيـيس، حتى أنهـا تدل عىل مـا بعدها من 
االهتمامات وااللتزامات العملية، {ِمْن َقبِْل 

أَْن يَأِْتَي يَْوٌم َال بَيٌْع ِفيِه َوَال ِخَالٌل}. 
ويقـول اللـه «ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل»: {َوأَْن 
ـَالَة َواتَُّقـوُه َوُهـَو الَّـِذي إَِليْـِه  أَِقيُمـوا الصَّ
وَن}[األنعـام: اآليـة72]، فيأتي هنا  تُْحَرشُ
األمـر بشـكل رئييس ومبـارش يف ما يخص 
َالَة}: أدُّوا صالتكم  الصالة، {َوأَْن أَِقيُموا الصَّ
صالًة قيِّمة، فهو أمٌر بالصالة نفسها، وأن 

تؤدَّى قيِّمًة. 
أيضاً يأتـي قول الله «ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل» 
َلَواِت  يف املحافظة عليها: {َحاِفُظوا َعَىل الصَّ
ـَالِة اْلُوْسـَطى َوُقوُمـوا ِللَّـِه َقاِنِتنَي} َوالصَّ

َعـَىل  {َحاِفُظـوا  اآليـة238]،  [البقـرة: 
َلـَواِت} يف ُكـّل الحاالت، يف ُكـّل الحاالت  الصَّ
املختلفة، والله «ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل» قد رشع 
كيفيًة متناسـبًة مع مختلف الظروف التي 
يواجههـا اإلنسـان، مثـالً: يف حالة املرض، 
الـذي يتعـذر فيـه أداء الصالة كاملـًة، من 
قيام، وقعود، وفق هيئاتها، رشع الله صالة 
املريض بحسب استطاعته من قعود، إذَا لم 
يسـتطع من قعود، فهو مضطجع، وكذلك 
مثالً يف حالة السـفر (السـفر بعيداً) هناك 
أَيْـضاً صالة السـفر، ويف مـا يتعلق أَيْـضاً 
بظروف القتال امُلسـتمّر، الـذي يتعذر معه 
-مثالً- أداء الصـالة وفق هيئاتها وأركانها 
املعروفـة يف حالة األمن واالطمئنان، فهناك 

ما يتناسب مع تلك الظروف. 
ـَالِة  َوالصَّ َلـَواِت  الصَّ َعـَىل  {َحاِفُظـوا 
ـَالِة اْلُوْسـَطى) يختلـف  اْلُوْسـَطى}، (الصَّ
املسـلمون ما هي من بني الصلوات، وروي 
عـن أمري املؤمنني عيل «عليه السـالم» أنها 

صـالة الجمعـة، ويف بقيـة األيّـام الظهر، 
صالة الجمعة، يف يوم الجمعة. 

{َوُقوُمـوا ِللَِّه َقاِنِتنَي}، قوموا يف صالتكم 
وقفوا -ألنها وقفة بني يدي الله «ُسـبَْحانَُه 
للـه  بإخـالص  بإخـالص،  للـه  َوتََعـاَىل»- 
ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل؛ ِمـن أجِل الله «ُسـبَْحانَُه 
َوتََعـاَىل»، مـع الحذر مـن الريـاء والدوافع 
غـري اإليَمـانيـة، {َقاِنِتـنَي}: خاضعني لله 
«ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل»؛ ألَنَّ وقفة الصالة هي 
وقفـة تعبُّد لله «ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل»، وتعبري 
عن العبودية لله «ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل»، وذكر 

لله «جلَّ شأنه». 
{َفِإْن ِخْفتُْم َفِرَجاًال أَو ُرْكبَانًا َفِإذَا أَِمنْتُْم 
َفاْذُكـُروا اللَّـَه َكَمـا َعلََّمُكـْم َما َلـْم تَُكونُوا 
تَْعَلُموَن}[البقـرة: اآليـة239]، يف ظـروف 
الخوف لها اعتبارها، ظـروف الخوف التي 
قد يفـوت وقت الصـالة بكله قبـل أدائها، 
فتـؤدَّى كما ذكر اللـه «ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل»: 

{َفِرَجاًال أَو ُرْكبَانًا}، بحسب الحالة. 
{َفـِإذَا  شـأنُه»:  «جـلَّ  يقـول  أيضـاً 
َالَة}[النسـاء: من  اْطَمأْنَنْتُـْم َفأَِقيُمـوا الصَّ
اآليـة103]، هنـاك: {َفـِإذَا أَِمنْتُـْم َفاذُْكُروا 
اللَّـَه َكَما َعلََّمُكْم َمـا َلْم تَُكونُـوا تَْعَلُموَن}، 
يعنـي: فأدوا صالتكم كاملـًة مع الذكر لله 
«ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل»، واإلكثـار مـن ذكره، 
َالَة  َالَة إِنَّ الصَّ {َفِإذَا اْطَمأْنَنْتُـْم َفأَِقيُموا الصَّ
َكانَْت َعَىل اْلُمْؤِمِننَي ِكتَابًا َمْوُقوتًا}[النساء: 
من اآليـة103]، فيأتي للظـروف: الظروف 
القتاليـة، ظـروف الخـوف، حاالتهـا التي 
ال تفريـط فيها بالصـالة، ويف نفس الوقت 

تتالءم مع تلك الظروف والحاالت. 
األمـر بإقامتهـا يف القـرآن الكريـم هو 
متكّرر، كمـا أرشنا يف بداية املحارضة، وما 
تعنيـه إقامتها، هـو: أداؤها خالصـًة لله، 
كاملًة رشوطها وفروضها، اإلتيان بها وفق 
ما رشعها الله «ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل»، وهذا أمٌر 
ا؛ ألَنَّ البعـض ممن يؤدِّي صالته  مهٌم ِجـدٍّ
، ال يعي أهميتها،  بشـكٍل اعتياديٍّ روتينـيٍّ
وفضلها، وعظيم شـأنها، قد يؤدِّيها بشكٍل 
ا، مـن دون إتقـاٍن لهيئاتهـا  عـاديٍّ ِجــدٍّ
وأركانهـا، أَو مع تفريـٍط وتقصرٍي يف يشٍء 
من رشوطها وأركانهـا، فيكون لذلك تأثري 
سـيئ عىل أدائه، ال يؤديها كاملة، ال يؤديها 
متقنـة وفـق ما رشعهـا اللـه «ُسـبَْحانَُه 

َوتََعاَىل». 
قلنـا-  -كمـا  يؤدِّيهـا  ممـن  البعـض 
بشـكل اعتيادي روتيني، وقـد يؤدِّيها وهو 
ا ألمٍر من أمور الدنيا، لشأٍن  مستعجٌل ِجـدٍّ
من شـؤون نفسـه وأغراض حياته، فعادًة 
يرتك عجلتـه عليها هي، مـع أنه قد يكون 
ا  متأنياً يف بقية األمور، إنما يسـتعجل ِجـدٍّ

فيها؛ فيفرِّط يف يشٍء منها. 
ألهميّة الصـالة، وعظيم شـأنها، كانت 
يف رأس القائمة ضمـن األولويات العبادية، 
واألعمال العظيمـة، والفرائض املؤّكـدة يف 
ُكـّل رسـاالت الله «ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل»، ولدى 
ُكـّل أنبيائه «صلوات الله عليهم»، ويتضح 
لنـا يف القـرآن الكريم كيف كانـت أهميتها 
يف عهـد األنبياء «عليهم الصالة والسـالم»، 
وكيـف كانت عنايتهـم بها، ممـا يدل عىل 
عظيم شأنها، وعىل منزلتها وموقعها املهم 
يف دين الله «ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل»، ويف القربة 
إىل الله «ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل»، ويف آثارها املهمة 
التي نحتـاج إليها نحن كبٍرش يف ُكـّل زماٍن 

ومكان. 
 يف القـرآن الكريـم عىل نحـٍو إجمايل، يف 
حديثه عـن األنبياء «صلوات الله وسـالمه 
عليهم»، يقول الله «جلَّ شـأنه»: {َوأَْوَحيْنَا 
ـَالِة َوإِيتَاَء  إَِليِْهْم ِفْعـَل اْلَخرْيَاِت َوإَِقاَم الصَّ
الـزََّكاِة َوَكانُـوا َلنَـا َعاِبِديَن}[األنبياء: من 
اآلية73]، فاللـه «ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل» أوحى 
إىل األنبيـاء {ِفْعَل اْلَخرْيَاِت}، عنوان واسـع 
يشـمل ُكـّل األعمـال الصالحـة التي فيها 
ـَالِة}، فنالحـظ كيف  الخـري، {َوإَِقـاَم الصَّ
ت بالذكر؛ ألهميتها  كانت أََساسـيًة، وخصَّ
وموقعهـا، وأثرهـا الكبـري عـىل املسـتوى 
ـَالِة َوإِيتَاَء  الرتبوي والعبـادي، {َوإَِقاَم الصَّ
الزََّكاِة}، وَكثرياً ما تقـرتن الزكاة بالصالة، 
ويقـرتن اإلنفـاق بالصـالة، {َوَكانُـوا َلنَـا 

َعاِبِديَن}. 
مـن ضمن ما يذكره الله أَيْـضاً عن نبيه 
وخليله إبراهيم «عليه السالم»، يف اهتمامه 
الكبري بأمر الصالة، وهو الذي بنى الكعبة، 
أعـاد بناءهـا، وأحياهـا من جديـد، فأحيا 
دورهـا الكبـري كقبلـٍة للصـالة، وكذلك يف 
فإبراهيـم  يتعلـق بالحـج،  فيمـا  دورهـا 
«عليـه السـالم» كان مـن ضمـن أدعيته: 
ـَالِة َوِمـْن ذُرِّيَِّتي  {َربِّ اْجَعْلِنـي ُمِقيـَم الصَّ

َربَّنَا َوتََقبَّْل ُدَعاِء}[إبراهيم: اآلية40]، فمع 
اهتمامـه بأمـر الصـالة، وورد الكثـري يف 
القرآن الكريـم فيما يتعلق بذلك يف سـورة 
البقـرة، ويف سـورة إبراهيـم... ويف سـوٍر 
أُخـرى أَيْـضاً، كان مـن املالحظ الهتمامه 
الكبـري باملوضـوع، أنَّ مـن ضمـن أدعيته 
َالِة}،  هذا الدعـاء: {َربِّ اْجَعْلِني ُمِقيـَم الصَّ
وهذا مما ينبغي أن يأخذه اإلنسـان املؤمن 
قه ألداء  بعـني االعتبار، أن يدعو الله أن يوفِّ
الصالة، أن يعينه عـىل أداء الصالة القيِّمة؛ 
ألَنَّ املطلـوب هـو أن تكـون صـالًة قيِّمة، 
مـا أكثر املصلـني! وما أقل الذيـن يقيمون 
الصـالة! وهذا الدعاء بنفسـه دعاٌء عظيم، 
دعاٌء مهم، يمكن لإلنسان أن يعتمده ضمن 
أدعيته التي يدعـو الله بهـا: {َربِّ اْجَعْلِني 
َالِة َوِمْن ذُرِّيَِّتي}، يدعو اإلنسـان  ُمِقيَم الصَّ
لنفسـه بذلك، ويدعو لذريتـه، {َربَّنَا َوتََقبَّْل 

ُدَعاِء}. 
كذلـك يف القـرآن الكريـم عن نبـي الله 
إسـماعيل «عليه السـالم» يقول الله عنه: 
َوالـزََّكاِة} ـَالِة  ِبالصَّ أَْهَلـُه  يَأُْمـُر  {َوَكاَن 

[مريم: مـن اآلية55]، من ضمـن أوصافه 
العظيمـة، من ضمن ما يتحـدث به القرآن 
عنه؛ باعتبَاره شيئاً مهماً، وشيئاً عظيماً، 
ومواصفـة مهمـة، مـن مميزاتـه «عليه 
السالم» أنه كان هكذا: يهتم بأمر الصالة، 
ويأمر أهله بها بشكٍل متكّرر، فهي ضمن 
االهتمامـات الرتبوية التـي يحرص عليها 
اإلنسـان مـع أهلـه، ضمـن املسـؤوليات 
وااللتزامـات األخالقيـة والرتبويـة تجـاه 
بالصـالة،  اإلنسـان  يأمرهـم  أن  األهـل: 
أن يحثهـم عـىل الصـالة، أن ينبههـم عىل 
، {يَأُْمُر}  الصـالة... وهكـذا يشٌء ُمسـتمرٌّ
َالِة  كحالـة ُمسـتمّرة، {يَأُْمـُر أَْهَلـُه ِبالصَّ
َوالزََّكاِة}، تقرتن، قرينة الصالة هي الزكاة، 
ا}، هـذا يدل عىل  ِه َمْرِضيّـٍ {َوَكاَن ِعنْـَد َربـِّ
اهتمامـه العظيـم بأمرهما، بأمـر الصالة 
والـزكاة، ويدل عـىل موقعهمـا العظيم يف 
دين الله «ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل»، وأنهما عنوانان 
ان عن غريهما، عن  رئيسـيان بارزان، يعربِّ

بقية املواصفات اإليَمـانية. 
كذلك يف القرآن الكريم يف سـورة طه، يف 
الحديث عن نبي الله موىس «عليه السالم»، 
عندمـا أوحى الله إليه، قال الله «ُسـبَْحانَُه 
َوتََعاَىل» وهو يخاطبـه: {إِنَِّني أَنَا اللَُّه َال إَِلَه 
َالَة ِلِذْكِري}[طه:  إِالَّ أَنَا َفاْعبُْدِني َوأَِقـِم الصَّ
اآليـة14]، فلعظيم شـأن الصـالة، أفردت 
أَيْـضـاً بالذكر مع أنها مـن العبادة، تدخل 
ضمـن قولـه تعـاىل: {َفاْعبُْدِنـي}، فيأتـي 
أَيْـضـاً اإلفـراد لهـا بالذكـر، والتخصيص 
ا، {َوأَِقِم  لها بالذكر؛ ألهميتها الكبـرية ِجـدٍّ
ـَالَة ِلِذْكـِري}، فمن األدوار األََساسـية  الصَّ
للصـالة، هي: أنها ذكٌر للـه، أنت يف صالتك 
تذكر الله، وتتذكر الله «ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل»، 
وتخرج من حالة الغفلة عن الله «ُسبَْحانَُه 
َوتََعاَىل»، إذَا أدَّيت صالتك كما ينبغي بإقباٍل 
، وتوّجـه بالقلب واملشـاعر،  ذهنيٍّ ونفيسٍّ
وبالوجـدان واللسـان نحَو الله «ُسـبَْحانَُه 

َوتََعاَىل». 
كذلك فيما أوحـى الله به إىل نبيه موىس 
ونبيه هارون «عليهما السـالم»، يقول الله 
تعـاىل: {َوأَْوَحيْنَـا إىل ُموَىس َوأَِخيـِه أَْن تَبَوَّآ 
ِلَقْوِمُكَما ِبِمْرصَ بُيُوتًا َواْجَعلُوا بُيُوتَُكْم ِقبَْلًة 
ِ اْلُمْؤِمِننَي}[يونس:  َالَة َوبَـرشِّ َوأَِقيُمـوا الصَّ
فإقامـة  ـَالَة}،  الصَّ {َوأَِقيُمـوا  اآليـة87]، 
الصالة تأتي ضمن األوامر اإللهية املؤّكـدة 
واملتكّررة؛ ِلَما للمسـألة مـن أهميّة كبرية 

ا لنا نحن، للبرشية أنفسهم.  ِجـدٍّ
أيضاً يف سورة مريم، فيما ذكره الله عن 
نبيـه عيىس «عليه السـالم»، عندما أنطقه 
اللـه وهـو يف املهد، فقـال «عليه السـالم» 
ضمـن ما قـال: {َوَجَعَلِنـي ُمبَـاَرًكا أين َما 
َالِة َوالـزََّكاِة َما ُدْمُت  ُكنُْت َوأَْوَصاِنـي ِبالصَّ
ُمبَاَرًكا  {َوَجَعَلِنـي  اآليـة31]،  َحيٍّا}[مريم: 
أين َمـا ُكنُْت}، ما شـاء الله، سـبحاَن الله 
العظيـم، كان نبي الله عيـىس مباركاً أينما 
َالِة َوالزََّكاِة  كان، فيقول: {َوأَْوَصاِنـي ِبالصَّ
َما ُدْمُت َحيٍّا}، يعني: باالسـتمرار عىل ذلك، 

 طظ أعط طا شغ الخقة: سطاؤعا الاربعي 
وأبرعا الضئغر شغ تجضغــئ الظفج وتطعغر 

ظفسغئ اإلظسان 

السغث سئثالمطك التعبغ شغ المتاضرة الرطداظغئ التادغئ سحرة:

الثضر والاثضر هللا له أعمغاه الضئرية يف أن 
تئصى طاةعًا ظتع اهللا، والخقة ذضر هللا
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باالسـتمرار عىل ذلك، {َما ُدْمُت َحيٍّا}: طول 
الحياة، طول العمر. 

فكـم يف القـرآن الكريـم مـن الحديـث 
عـن الصـالة، مـن األمر بهـا، مـن التأكيد 
عليها كعنواٍن رئييسٍّ إيَمـانيٍّ يسـاعد عىل 
التقوى، والصالة لها -كما أرشنا يف سـياق 

الحديث- أهميتها من جوانَب متعددة:
أول ما يف الصالة: أنها ذكٌر لله تعاىل، كما 
قرأنـا يف قوله «ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل» مخاطباً 
َالَة  لنبيه موىس «عليه السـالم»: {َوأَِقِم الصَّ
ِلِذْكِري}، اإلنسان بحاجة إىل الذكر لله، ومن 
أخطـر ما يمكن أن يتعرض له اإلنسـان يف 
التأثري السـلبي عـىل نفسـه، واهتماماته، 
وأعماله، وترصفاته، ومواقفه، هو: الغفلة 
عـن اللـه «ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل»، هـي الحالة 
الخطـرية التـي يصطادك فيها الشـيطان، 
يوقع بك الشـيطان، تسقط فيها يف حبائل 
الشـيطان ومصائد الشيطان، حالة الغفلة 
عـن اللـه، حالة النسـيان للـه «ُسـبَْحانَُه 
َوتََعـاَىل»، فأتت الصلوات الخمس، التي هي 
الركن الثاني من أركان اإلسـالم، والفرض 
العظيم من فرائض الله «ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل»، 
يف أوقـات موزَّعة عىل اليوم والليلة؛ حتى ال 
تنىس لفرتة طويلة مع انشـغال اإلنسان يف 

ظروف حياته، ظروف معيشته. 
البعض قـد ينهمك ذهنياً نفسـياً عمليٍّا 
يف مشـاغله املعيشـية مثـالً، يف بيعـه، يف 
رشائه، يف شـغله، يف زراعته... يف أي أعماٍل 
من أعماله، عـىل نحٍو ينىس فيه تذكُّر الله، 
والذكرى لله «ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل»، فلو لم تكن 
هذه الصلـوات الخمس املوزعـة عىل اليوم 
والليلـة؛ لبقي لفرتة طويلـة، قد يمر يومه 
بكله غافـالً عن الله «ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل»، ال 
يذكر الله، ناسـياً لله، وهـي حالٌة خطريٌة 
ا، لها تأثرياتها السـلبية عىل مشـاعر  ِجــدٍّ
اإلنسان، وعىل واقع اإلنسان العميل بالتايل، 
عـىل التزامـه اإليَمـانـي، عـىل اهتمامـه، 
فعندمـا يمـر بعـٌض مـن الوقت، مثـالً ما 
بـني الفجـر والظهـر، وقـت متسـع، لكن 
يأتـي الظهر كذلك، ثـم فريضة العرص، ثم 
كذلك املغرب، يأتي املغرب، وهكذا العشـاء، 
فهكـذا تأتي هذه الفواصـل الزمنية، والتي 
هي أَيْـضاً يف حركـة الزمن، يف حركة الليل 
والنهار، يف حركة الشـمس، أشبه ما تكون 
بفواصل زمنية، لها عالقة بواقع اإلنسـان، 
لها عالقة بنظم حياته وأعماله وتَحّركاته، 
كذلـك مثـالً عندمـا نسـتيقظ مـن نومنا، 
فيكـون أول الفرائـض التـي نؤديهـا هي 
فريضـة الفجر، هذا يف غري شـهر رمضان 
طبعـاً، مـع سـهر الليـل يف شـهر رمضان 

وقيامه. 
وهكذا يأتي الذكُر للـه والتذكُُّر لله الذي 
له أهميته الكبـرية يف أن تبقى متجهاً نحو 
الله «ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل»، خائفاً من العصيان 
للـه، متنبهاً ومسـتحياً من الله «ُسـبَْحانَُه 
َوتََعـاَىل»، ومنتبهاً إىل أعمالك، إىل ترصفاتك، 
كيف ال تعيص الله، كيف ال تسـبب لنفسك 
سـخط اللـه، كيـف تعمل مـا يـريض الله 
«ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل»، كيف تتقـي الله «جلَّ 

شأنه»، فهذا الجانب جانٌب مهم. 
فالصالة هي ذكٌر لله «ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل»، 
حافلـٌة بـاألذكار العظيمة،  وهـي أَيْـضـاً 
بالتكبري لله «جلَّ شـأنه»، وبالتسـبيح لله 
«ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل»، ومع التسـبيح التهليل 
والتحميـد، َوأَيْـضاً مع ذلك قـراءة القرآن، 
وقـراءة سـورة الفاتحة التي ال بـدَّ منه يف 
ُكــّل صـالة، فلـألذكار نفسـها، ولقـراءة 
القـرآن نفسـه األثـر العظيـم يف الذكر لله 
«ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل»، ويف ترسـيخ ما تعنيه 

تلك األذكار. 
يف التكبـري للـه، الـذي يعنـي: ترسـيخ 
الشـعور بعظمة اللـه «ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل»، 
وأنه أكرب مـن ُكـّل يشء، بـكل ما لهذا من 
أهميّـة كبرية بالتايل يف مواقف اإلنسـان، يف 
أعمـال اإلنسـان، يف طاعته لله «ُسـبَْحانَُه 
يف  بمسـؤولياته،  نهوضـه  يف  َوتََعـاَىل»، 
مواجهتـه ألعداء اللـه، يف تصديه لألخطار 

والتحديات مهما كانت. 
مـا يتعلـق بالتسـبيح كذلك، مـا يتعلق 
أذكار  وهكـذا،  كذلـك...  القـرآن  بقـراءة 
الصالة أذكار عظيمة، وليسـت عشـوائية، 
هي رشعت، وأتت عن رسـول الله «صلوات 
الله عليه وعـىل آله»، رشعها اللـه لعباده، 
رشع لنا ما نذكره به يف صالتنا، فهي أذكار 
محّددة ومرشوعة للصالة، حافلٌة باألذكار 
ـخ يف نفـس  العظيمـة املهمـة، التـي ترسِّ
اإلنسـان ووجدانه املعانـي العظيمة، التي 
تشـده نحو الله «ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل»، وهذا 
املجال يطول الحديث عنه، لسـنا يف سـياق 
الحديـث عنـه تفصيلياً؛ إنمـا الحديُث عنه 

عىل نحو اإلجمال. 
مـن أهم مـا يف الصالة: أنها تسـاهم يف 
ترسـيخ معنـى العبوديـة للـه «ُسـبَْحانَُه 
َوتََعـاَىل»، وهـي يف أذكارهـا، وأركانها من: 

ركوٍع، وسـجود، وقياٍم، وقعـود، هي تعربِّ 
عـن عبوديتك للـه «ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل»، أنت 
تقـف يف صالتك يف موقف الصالة، ويف مقام 
الصـالة، تتوّجــه، ال تتلفـت إىل يشٍء آخر، 
تبقـى ملتزمـاً وفـق هيئـة الصـالة، وفق 
أذكارهـا، أركانهـا، رشوطهـا، فروضهـا، 
ال تنشـغل بـيشٍء آخـر، ال تلتفـت إىل يشٍء 
آخـر، ال تمـارس أي أعمال أُخـرى، بوقفة 
اإلجالل والخشوع والخضوع لله «ُسبَْحانَُه 
َوتََعاَىل»، ركوعك وسـجودك كلـه، وإقبالك 
ذلـك الـذي يمنع فيـه أي حديـٍث آخر غري 
أي  أَيْـضـاً  فيـه  ويمنـع  الصـالة،  أذكار 
أعمال أُخرى غري أعمـال الصالة، أي تلفت 
بوجهك، برأسـك، إىل أي جهـٍة أُخرى، ُكـّل 
ذلـك ممنوع، تُقِبـل بشـكٍل كيلٍّ، وال تؤدي 
يف الصـالة إال أذكارهـا وأعمالها، وترتك أي 
يشٍء آخر، هذا اإلقبال بخشـوع وخضوع، 
وحالـة من القنوت لله «ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل»، 
والخشـوع لله «جـلَّ شـأنه»، واإلقبال إىل 
الله، هي تعبريٌ عن عبوديتك لله «ُسـبَْحانَُه 
َوتََعاَىل»، ويف أذكارها كذلك، يف أذكار الصالة 
كذلـك تعبري عـن العبوديـة لله «ُسـبَْحانَُه 

َوتََعاَىل». 
واملهـم يف ذلك هـو: اسـتحضار الذهن، 
الرتكيز الذهني عىل ما تقول وما تفعل، هذا 
ا، الرتكيـز الذهني والحضور  أمٌر مهمٌّ ِجـدٍّ
الذهنـي عـىل مـا تقـول ومـا تفعـل، هذا 
يساعدك عىل أن تستشـعر هذه الحالة من 
العبوديـة لله، من التعبري عـن أنك عبٌد لله، 
تقف بني يديه، تتوّجـه إليه، تذكره، تكربه، 
تسـبحه، تقرأ مـن كتابه، تتلـو آياته... إىل 
غري ذلك ممـا يف أذكار الصالة، وهذا جانٌب 
مهـمٌّ، وترسـيخه يف وجدان اإلنسـان، ويف 
مشـاعره له أهميتـه الكبرية فيمـا يتعلق 
بطاعتك للـه «ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل»، بإقبالك 
إىل الله، بتسـليمك لله، وتقبلـك لهدي الله، 

وتقبلك لتعليمات الله «ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل». 
مـن أهم مـا يف الصـالة، هـو: عطاؤها 
الرتبـوي، وأثرهـا الكبري يف تزكيـة النفس، 
وتطهـري نفسـية اإلنسـان، وهـذا جانـٌب 
ا، يحتاج إليه اإلنسـان، وألن هذا  مهـمٌّ ِجـدٍّ
ا، واإلنسـان يف  املوضوع موضوٌع مهمٌّ ِجـدٍّ
ظروف حياته، وشواغله، واحتكاكه بواقع 
هـذه الحيـاة وما فيـه، قد تتلوث نفسـية 
اإلنسان بالكثري مما يواجهه يف ظروف هذه 
الحيـاة، وتتأثر سـلباً، ولكن ما بني الصالة 
إىل الصـالة، تأتـي الصالة األُخـرى، فتمثل 
أَيْـضاً عملية تطهري للنفس، وكأن اإلنسان 
يتجـه إىل، َحيُث يطهر نفسـيته من جديد، 
وهـذا يعـوُد إىل إقبـاِل اإلنسـان إىل الصالة 
بوعي، وأدائها بوعٍي واستحضار لقيمتها، 

وأهميتها، وفوائدها. 
تزكيـُة النفس جانـٌب مهمُّ، يقـوُل اللُه 
«ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل»: {َقـْد أَْفَلَح َمـْن تََزكَّى 
}[األعىل: 14- ِه َفَصىلَّ (14) َوذََكَر اسـم َربـِّ

15]، فالصالة تسـاعد عـىل تزكية النفس، 
وتسهم يف ذلك إسهاماً مهماً. 

يقول الله «جلَّ شـأنه» أَيْـضـاً عن هذا 

الجانـب: عـن أهميّـة الصـالة يف تطهـري 
يف  نفسـه،  تزكيـة  يف  اإلنسـان،  نفسـية 
ترسـيخ حالة التزام التقوى لدى اإلنسان، 
واالنضباط األخالقـي واإليَمـاني، يف تنمية 
ة واملشـاعر الطيِّبة يف نفسـية  الروح الخريِّ
اإلنسـان، التي تبعـده عن الفحشـاء، عن 
املنكر، عـن املعايص: {اتْـُل َما أُوِحـَي إَِليَْك 
َالَة تَنَْهى  ـَالَة إِنَّ الصَّ ِمَن اْلِكتَـاِب َوأَِقِم الصَّ
َعـِن اْلَفْحَشـاِء َواْلُمنَْكِر}[العنكبـوت: من 
ـُخ الحالـَة اإليَمـانية،  اآلية45]؛ ألَنَّها ترسِّ
ـي يف نفسـك التذكـر  تُشـدُّك إىل اللـه، تنمِّ
للـه «ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل»، والحيـاء من الله، 
والخشـية من اللـه، والحب لله، والشـعور 
بالقرب من الله، والشـعور بالقرب من الله 
ي  «ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل»، وتطهر نفسيتك، وتنمِّ
فيـك املشـاعر الطيبة، املشـاعر اإليجابية، 
عـىل  تسـاعدك  التـي  اإليجابيـة،  الطاقـة 
االسـتقامة إىل درجة أن تمقت الفحشـاء، 
أن تكـره األعمال السـيئة، أن تنفـر منها، 
أن تسـتوحش منها، وهذا أثٌر عظيٌم ومهمٌّ 
ا، يحصل عندما يؤدِّي اإلنسـان صالته  ِجـدٍّ
كمـا ينبغـي، ضمـن اسـتقامته العملية، 

وحرصه عىل االستقامة العملية. 
يقول الله «ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل» أيضاً: {إِنَّ 
 ُّ ـُه الرشَّ اْإلنسـان ُخِلَق َهلُوًعا (19) إذَا َمسَّ
ـُه اْلَخرْيُ َمنُوًعا (21)  َجُزوًعا (20) َوإذَا َمسَّ
إِالَّ اْلُمَصلِّـنَي (22) الَِّذيَن ُهـْم َعَىل َصَالِتِهْم 
َوأَيْـضاً  مـن 20-19]،  َداِئُموَن}[املعـارج: 
يذكـر مواصفـات أُخرى مع الصـالة، لكن 
الصالة كانـت عىل رأس القائمة، يف مقدمة 
مـا يفيـد يف معالجـة حالـة الهلـع لـدى 
اإلنسان، ما هي حالة الهلع؟ هي هذه: {إِذَا 
ُّ َجُزوًعا}، يجزع من الرش، ليس  ـُه الرشَّ َمسَّ
عنده تحمل وطاقة، يحتاج إىل تربية تؤهله 
لذلك، َوإذَا مسه الخري منوعاً، يمنع، يبخل، 

يشح. 
فهـذه الحالـة اإليجابيـة عىل املسـتوى 
الرتبـوي للصالة، اإلنسـان بحاجـٍة إليها، 
ُكـّل إنسان بحاجٍة إليها، وينبغي أن تكون 
من األشـياء التي نحرص عليها، ونسـعى 

لها، ونعي أهميتها الكبرية لنا. 
من أهم أَيْـضاً ما يف الصالة: أنها وسيلٌة 
مسـاعدٌة وعوٌن عـىل أداء العمـل الصالح، 
وعىل النهوض باملسؤولية، فالله «ُسبَْحانَُه 
َوتََعاَىل» قال يف القرآن الكريم: {يَا أَيَُّها الَِّذيَن 
َالِة إِنَّ اللََّه َمَع  ْربِ َوالصَّ آَمنُوا اْستَِعينُوا ِبالصَّ
فالصالة  اآليـة153]،  اِبِريَن}[البقـرة:  الصَّ
ا، تسـاعد اإلنسان  هي وسـيلٌة مهمٌة ِجـدٍّ
عـىل تقـوى الله، عـىل اهتمامـه باألعمال 
الصالحـة األُخـرى؛ ألَنَّ لها األثـر اإليجابي 
لألعمـال  االندفـاع  عـىل  يسـاعدك  الـذي 
الصالحـة، ولتحمـل املسـؤولية التي عليك 
أن تتَحّرك للنهوض بها، يف الجهاد يف سبيل 
الله تعاىل، يف األمـر باملعروف، يف النهي عن 
املنكـر، يف مواجهة الطاغـوت، يف مواجهة 
التحديـات... إىل غري ذلك مما يدخل يف إطار 
املسؤولية، فالبدَّ من االستفادة من الصالة 
يف ذلك، هي وسـيلة لها أثرهـا الكبري، الذي 

يكسـبك يف وجدانـك االطمئنـان، الشـعور 
بالقرب من الله «ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل»، الدافع 
ا للتَحّرك،  الـذي يمثـل دافعـاً مهمـاً ِجــدٍّ
لالهتمام، للعمـل، لاللتزام، وهذه مسـألة 
ا، مرتبطٌة بالصـالة، لها أثرها  مهمة ِجــدٍّ

اإليَمـاني الكبري يف ذلك. 
فمن خـالل هـذا الـدور املهـم للصالة، 
واألهميّة الكبرية لهـا، يجب أن نعي أَيْـضاً 
والتفريـط  بالصـالة،  التهـاون  خطـورة 
بالصـالة، والبعض -لألسـف الشـديد- قد 
يكون سـبب تهاونـه بأمر الصـالة، أَو عن 
بعـض الصلـوات، هـو الغـرق يف شـهوات 
النفـس،  هـوى  يف  االسرتسـال  النفـس، 
الضياع للوقت والجهد يف أشـياء تافهة، أَو 

ا.  أشياء عبثية، وهذه مسألة خطرية ِجـدٍّ
عـىل ُكـّل حال ال ينبغـي أن يكون هناك 
أي يشٍء مـن الشـواغل املعيشـية، أَو ممـا 
يدخـل -كما قلنـا- ضمن األمـور العبثية، 
أَو أهواء النفس، مما يسـبب لدى اإلنسـان 
أن يتهـاون بصالتـه، وأن يفرط يف صالته، 
فالتفريط فيها والتهـاون بها ذنٌب عظيم، 
وجرٌم كبري، اإلنسان إذَا تجرأ عىل ذلك، فهو 
يـورط نفسـه، هو يسـبب لنفسـه ورطًة 
ا، يجني عىل نفسه جنايًة كبرية،  كبريًة ِجـدٍّ
يفتح للشيطان املجال عىل نفسه، ويتحمل 

وزراً عظيماً، يدنس نفسيته. 
الله «جلَّ شأنه» يقول يف القرآن الكريم، 
وهـو يحكي عن واقـع أهل النـار يف النار، 
وهـم يتحدثـون عـن األسـباب الرئيسـية 
يف  كان  جهنـم،  نـار  إىل  أوصلتهـم  التـي 
مقدمتهـا: {َقالُـوا َلـْم نَـُك ِمـَن اْلُمَصلِّنَي}

[املدثـر: اآلية43]، كان يف مقدمة األسـباب 
لهالكهم، ألن يكونـوا من أهل النار والعياذ 
بالله: {َقالُوا َلْم نَُك ِمَن اْلُمَصلِّنَي}، عىل رأس 

القائمة. 
أيضـاً يأتـي الوعيد يف القـرآن الكريم يف 
قول اللـه تعاىل: {َفَويٌْل ِلْلُمَصلِّنَي (4) الَِّذيَن 
ُهْم َعْن َصَالِتِهْم َساُهوَن}[املاعون: 5-4]، 
حالة االسـتهتار بالصـالة، والغفلة عنها، 
والتهاون بأمرهـا، وقد يفوت لدى البعض 
مـن املتهاونـني وقتهـا يف أكثـر األحيـان، 
وبالـذات بعـض الصلـوات، البعـض مثالً 
يعتـادون ويدمنون عـىل التفريط يف صالة 
الفجـر، فال ينهض إال يف وسـط النهار، أَو 
بعـد طلوع الشـمس، وتصبح لدى البعض 
حالة يسـتمر عليهـا، فهو أصبـح معتاداً 
لتضييـع فريضـة صـالة الفجـر، ومدمناً 
عـىل ذلك، هذا أمـر خطري للغايـة، معناه: 
أنك يف مثل هـذا الحال لم تعد من املؤمنني، 
وال يف عـداد املتقـني، وأنـك ترتكـب جرماً 
عظيماً، وتتحمـل وزراً فظيعـاً ثقيالً، أمر 
خطري للغاية عىل اإلنسـان، يف الحديث عن 
الرسـول «صلـوات اللـه عليه وعـىل آله»: 
((ال يـزال الشـيطان هائبـاً مذعـوراً مـن 
املؤمن مـا حافظ عىل الصلـوات الخمس، 
يف  فألقـاه  عليـه،  تجـّرأ  ضيّعهـن،  فـإذا 
العظائم))، الشـيطان يتجرأ عىل اإلنسـان 
ع يف صلواته، أصبح ال يهتم  إذَا فرَّط وضيـَّ

ببعضها، أصبـح يؤديها عىل نحٍو يتخلص 
منهـا، كأنها مشـكلة، فيؤديهـا [مغىض] 
عىل حسـب تعبرينا املحـيل، هكذا بطريقة 
ليتخلص منهـا، وكأنها أصبحت مشـكلًة 

بالنسبة له. 
من خالل الوعي اإليَمـاني يجب أن ندرك 
عظمة الصـالة، قيمتهـا، أهميتهـا، ويبدأ 
اإلنسـان عىل املسـتوى النفيس والذهني يف 
رسـم صورٍة إيجابيٍة عن الصالة، ويف حمل 
مشاعر إيجابية نحوها، يعني: أن تدرك أنت 
أنهـا قربٌة عظيمٌة إىل اللـه، أنها نعمة، أنها 
مفيدٌة لك أنت، أنـك بحاجٍة أنت إليها حتى 
عىل املسـتوى النفيس، حتى لعالج الحاالت 
النفسـية، التي هـي مؤثرة سـلباً عليك يف 
مشاعرك، يف اهتماماتك، يف أعمالك، وتحمل 
املشاعر اإليجابية نحو الصالة، يف أهميتها، 
يف دورها، يف عظمتها، فيما تكتسـبه منها 
أنت، عـىل املسـتوى النفيس: من الشـعور 
والقرب  والراحة،  والسـكينة،  باالطمئنان، 
مـن اللـه «ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل»، ((أرحنا يا 
بـالل))، يقال أنَّ النبي «صلـوات الله عليه 
وعىل آله» كان إذَا أتى وقت الصالة يف بعض 
األحيان يقـول لبالل عندما يأمـره باألذان 
للصـالة: ((أرحنا يا بـالل))، راحة، راحة، 
إيجابية  ومشـاعر  وسـكينة،  واطمئنـان، 
يعيشها اإلنسـان، هذه هي الصالة بشأنها 

العظيم. 
يتفـاَوُت الناُس يف مسـتوى االسـتفادة 
مـن هذا املورد الرتبـوي اإليَمـاني العظيم، 
إىل  إقبالهـم  بحسـب  إيَمـانهـم،  بحسـب 
ة،  اللـه «ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل»، وهـي ميـرسَّ
ة، ليسـت عـىل نحٍو ثقيـل، عىل نحٍو  ميرسَّ
ا، الله  صعب، ليسـت أعداُدهـا كبريًة ِجــدٍّ
ا، ليس هنـاك ما يربّر  ًة ِجـدٍّ جعلهـا ميـرسَّ
أن يسـتثقلها اإلنسـان، أَو أن ينفـر منهـا 
اإلنسـان، أَو أن يعتربها أمراً صعباً ومعقداً 
يتهـرب منه، هي مـن أيرس األعمـال، من 
أيرس األعمال الصالة، أمر يسـري، وسـهل، 
وغري معقد، وله آثار إيجابية، َوإذَا اسـتمر 
اإلنسـان عليه بإقبال، أصبـح من األعمال 
ا، التي يشـتاق إليهـا، يتطلع  الشـيقة ِجـدٍّ
إليهـا، يحس من خاللها بالراحة النفسـية 
العظيمة، يحسُّ بآثارها وبركاتها الكبرية، 

بنتائجها العظيمة. 
الخمـس،  الصلـوات  مـع  ذلـك،  ومـع 
هناك صالة املناسـبات، الصلـوات املتعلقة 
باملناسـبات، منهـا مثـالً: صـالة العيدين، 
منها صالة الجنازة، هي فرٌض عىل الكفاية 
طبعاً بالنسـبة لصالة الجنازة، هناك صالة 
الكسوفني، كسوف الشمس والقمر، وهكذا 
صلوات تتعلق بمناسـبات معينـة، وهناك 
صـالة النافلة، مـن أهمها صـالة الليل، يف 
آخـر الليـل، أَو من بعد منتصـف الليل هي 
نافلة، ليسـت فريضة، لكن فضلها عظيم، 
ا، واإلنسان  أثرها النفيس الرتبوي كبريٌ ِجـدٍّ
يتـزود بحسـب ظروفه العملية، وبحسـب 

اهتماماته يف مسريته يف هذه الحياة. 
وعـىل ُكـّل حـال تأتي الصالة كوسـيلة 
ا،  ِجــدٍّ الكبـري  بأثرهـا  ا،  ِجــدٍّ عظيمـة 
وارتباطهـا ببقيـة األعمـال، ليسـت بديلًة 
عـن بقية األعمـال، وال متعارضًة مع بقية 
األعمـال، بـل لهـا صلتهـا الوثيقـة؛ ألَنَّها 
تـؤدي هذا الـدور يف التذكر للـه، يف اإلقبال 
إىل اللـه «ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل»، الدور املسـاعد 
عىل التقـوى، فتصبح هي وسـيلًة معينة، 
َالِة}[البقرة: من  ْربِ َوالصَّ {َواْسـتَِعينُوا ِبالصَّ
اآليـة45]، كمـا الصرب يسـاعدك عـىل أداء 

مسؤولياتك، كذلك هي الصالة. 
فال معنـى أبـداً لتقديمها وكأنهـا مثالً 
بديـٌل عـن الجهـاد يف سـبيل اللـه، أَو عن 
األعمـال املهمة األُخرى، يف السـعي إلقامة 
ديـن الله، إلقامـة الحق، إلقامـة العدل، ال 
مـربّر أبداً يربّر التعامـل معها وكأنها يشٌء 
يغنـي عن بقية الدين، وهـي تربطك ببقية 
الديـن، تربطك باالسـتجابة لله «ُسـبَْحانَُه 

َوتََعاَىل» تجاه ما أمرك الله به. 
مـن آخر ما نـويص بـه يف حديثنـا هذا 
املوجز عن الصالة؛ ألَنَّ الحديث عنها يمكن 
ا، هو: الحث للذين لم يتعلموا  أن يتسع ِجـدٍّ
ًدا أن يتعلموها، وأالَّ يسـتحيوا  الصالة جيـِّ
مـن ذلك، أالَّ يتحرَّج اإلنسـان مـن تعلمها، 
أَو التأّكــد مـن أنـه يتقنهـا يف أذكارهـا، 
وأركانها، ورشوطها، وفروضها، وأن يكون 
هذا من ضمن األشياء التي يتعلمها، بالذات 
املناطق التـي تنترش فيها األمية، وليسـت 
فيهـا حركة جيدة للتعليـم، أن يكون هناك 

اهتمام بهذا األمر. 
َقنا  نَْسأَُل اللَه -ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل- أَْن يوفِّ
وإيِّاكم ملا يُْرِضيه عنا، وأَْن يرَحَم شـهداَءنا 
َج عن  األبراَر، َوأَْن يشـفَي جرحانا، َوأَْن يفرِّ
نـا بنـرصه، إِنَُّه َسـِميُْع  أرسانـا، َوأَْن ينُرصَ
ا َوِمنُْكـُم  َل ِمنـَّ َعـاِء، َونَْسـأَلُُه أَْن يتقبـَّ الدُّ

يَاَْم َوالِقيَاَْم َوَصاِلَح األَْعَماِل. الصِّ
ـَالُم َعَلـيُْكْم َوَرْحـَمُة اللِه َوبََرَكاتُه. َوالسَّ

 الخقة تسغظ سطى أداء باصغ السئادات وبثوظعا 
غثعإ زضاء الظفج وُغظسش أجر افسمال

 غةــإ تأدغاعا بأذضارعــا الختغتئ وأرضاظعا 
وحروذعا وشروضعا لدمان صئعلعا 
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ُعثظئ أم إسادة تمعضع؟! 

طسئُث آل جسعد والضعظُئ السئسئ

غمعتعن سمقء! 
 

الحغت سئث المظان السظئطغ  

الذيـن  أُولئـك 

يقّللـون اليـوَم مـن 

حجـم انتصار اليمن 

بعـض  بإطـالق 

التهكمية  التعليقات 

أَو  هنـا  والسـاخرة 

هناك.. هم أنفُسـهم 

من  مـن قّللوا يومـاً 

صمودهـا  إْمَكانيـة 

أمـام آلة وترسـانة تحالف العدوان العسـكرية 

ام، وهم أنفسـهم  الضخمة ولو حتى لبضعة أَيـَّ

أَيْـضـاً مـن ظلوا واليزالـون يعلقـون آماالً عىل 

الوهم أن يطغى عىل الحقيقة الساطعة!

فلماذا نضيع أوقاتنا اليوم يف محاولة إقناعهم 

بأن اليمَن قد انترصت ونحن نعلم يقيناً أنهم لن 

يقتنعوا ولو أُنزل عليهم كتاٌب من السماء عناداً 

وحقداً عىل هذا الوطن؟! 

وكيـف يقتنُع أصالً من لم يتذوق مثلنا حالوَة 

هذا النرص أَو يشـتم رائحته وإن رائحته لتشتم 

من عىل مسرية كذا وكذا؟!

أليـس هؤالء هم أنفسـهم من ظلـوا يرصون 

عـىل إلقـاء التهـم جزافـاً يَـرسًة ويمنـًة حول 

مرتكبـي مجزرة الصالة الكربى مثالً مشـككني 

ومربئـني سـاحَة املجـرم الحقيقـي وقـد رأوه 

بأعينهـم وسـمعوه بآذانهم وهو يعـرتُف أمام 

العالم بمسئوليته عن ارتكابها؟! 

إنهـم مصابون بـداٍء عضاٍل اسـمه (الوطن) 

عجـزت عـن عالجـه ُكــلُّ شـعارات الوطنيـة 

ومشاعر االنتماء، فراحوا يحتسون مرارات الذل 

والهـوان ويفضلونها عىل أن يروا أمامهم شـيئاً 

واقفاً اسمه الوطن. 

فلماذا نؤاخذهم ونلومهم عىل مصابهم الجلل 

وخطبهـم األليم هذا والذي ال يصـاب به إال من 

رضـع العمالـة والحقارة والسـفالة مـن أثداٍء 

شيطانيٍة خبيثة؟!

أنـا برصاحـة وحتـى ال يؤخـذ كالمـي هـذا 

بصورة ال تنسجم مع توّجـهنا ودعواتنا الدائمة 

للسـالم واملصالحـة الوطنية الشـاملة، ال أعمم 

بـه قاصداً ُكــّل أُولئك املغرر بهـم، فباب التوبة 

مـا زال مفتوحـاً، وإنمـا أخص به فقـط أُولئك 

الذيـن عنيتهم تحديـداً بصفاتهـم وترصفاتهم 

آنفاً من الذين لديهم مشـكلٌة دائمٌة ومزمنة مع 

(الوطن)، الذين ال يرسهم أن يروه يوماً منترصاً 

أَو مزدهـراً، فهم كالذباب ال يعيشـون دائماً إال 

عىل فضالت العمالة واالرتزاق!

أقولهـا لهم للمـرة الثانية والثالثـة.. واأللف: 

موتـوا بغيظكـم أيهـا الحثالة، شـئتم أم أبيتم، 

انتهـى العدوان أم لم ينتِه.. فلقد انترصت اليمن 

وانترص الشعُب اليمني املجاهد العظيم والخزي 

والعـاُر لكـم وألمثالكـم مـن نّخـايس األوطان 

وبائعي الشعوب. 

وال عزاء!

إضرام المتاصري 
 

تعددت الخروقات العسـكرية لدول العدوان منذ إعالن املبعوث األممي 
للُهدنة بني اليمن ودول التحالف وعىل رأسـها السـعوديّة، برعاية أممية 
كخطـوة للتهدئـة، كان ذلـك عقب مبادرة السـالم اليمنية التـي أعلنها 
الرئيـس املشـاط، وكان تدخل املبعـوث األممي يف هذه الحالـة؛ ِمن أجِل 
أن يحفظ لـدول العدوان كربيائهم املزعوم، َحيـُث والحقيقة أن املبادرة 

اليمنية جاءت يف وقت حرج بالنسبة لهم ومن يدعمهم. 
ما زالت السياسة األمريكية العدائية تواصل مكرها، َحيُث والخروقات 
التـي يقوم بها مرتِزقة العدوان ليسـت إال؛ ِمن أجِل االسـتعداد إلشـعال 
فتيـل الحرب مجّدًدا بعد أن تهدأ أزمة الطاقـة العاملية، لذا ال يجب علينا 
أن نركن ملا يقوم به النظام السـعودّي سياسـيٍّا بتوجيهات أمريكية من 
تعيـني وإقصاء وإعادة تدوير لحكومة املرتِزقة املحسـوبة عىل اليمن يف 
فنادق الرياض من جديد، فكل هذه الخطوات سواء سياسيٍّا أَو عسكريٍّا 
إنمـا تـدل عـىل تالعب سـعودّي تحـت عنـوان «الُهدنة» والتي سـماها 
الكثريون بإعادة التموضع وأخذ نفس عميق ومن ثم استئناف العمليات 

العدوانية والجرائم الوحشية يف اليمن. 
بالنسـبة للرشعية الفاقـدة للرشعية مع الخطـوات الجديدة ملرتِزقة 
العدوان وتشـكيل مجلس رئايس جديد، فقد تالشت مزعوميتها وذهبت 
إىل مزبلـة التاريخ، َحيـُث رحل العمـالء والخونة وعىل رأسـهم الجنرال 
العجوز والدنبوع الذي ال يستطيع التفريق ما بني شماله ويمينه، بقرار 
يناقض الدستور والقوانني واملنطق، ويبقى السؤال هو ماذا عن العدوان 

ومرشوعية التدخل يف الشأن اليمني؟!
ملـاذا لم تكـن الُهدنة معلنـة ما بني األطـراف اليمنية سـواء يف داخل 
الوطـن أَو يف فنادق الرياض؟! وملاذا تلقى صغري بن عزيز كفاً عنيفاً من 
أحد الضباط السـعودينّي حني رفض رشوط الُهدنة؟! أسئلة كثرية ليس 

لها أجوبة مقنعة، ولكنها تجعلنا نعرف من العدّو الرئييس. 
كّل مـا يحدث منذ العام 2015م وحتى اليـوم هي مرسحية ظاهرها 
الرشعية وباطنها االحتالل واالستعمار، وكّل ذلك يف ظل استحمار ألبناء 
الجنـوب وجزء ال بـأس به مـن أبناء الشـمال الذين أضاعـوا حقوقهم 
وفرطـوا يف كرامتهـم بمواقف مخزية لن تـؤدي إال إىل املزيد من املعاناة، 
وتبقى الكرامة اليمنية خطاً أحمَر بالنسبة لألحرار من أبناء اليمن، حتى 
وإن تحولـت الحـرب ما بني اليمـن والعدّو الرئيـيس األمريكي لن يطول 
أمدها، فجميع األحداث تشري إىل غري ذلك، وما حدث يف أوكرانيا يعد درساً 
واضًحا لعمالء ومرتِزقة أمريكا، وال نذهب بعيًدا، ولنعي ما حدث للرئيس 
األسـبق صالح وكيـف كانت نهاية عمالته وغريه مـن العمالء، حركتهم 

أمريكا كأحجار شطرنج ثم تركتهم ليواجهوا مصريهم املحتوم!! 
نهايـة العمـالء محتومـة ال شـك يف ذلـك، حتـى وإن كانـت أنظمـة 
وحكومـات، لذلك عىل مـن تبقى يف صف اليهود العودة إىل رشـدهم قبل 
فـوات األوان، ففـي الوقـت الذي يحيك فيـه العدّو الخطـط واملؤامرات، 
ات اليمنية يف منصاتهـا منتظرة الضوء  تتموضع الباليسـتيات واملسـريَّ
األخرض لتقصم ظهر العدّو، وهذا ما عىل النظام السـعودّي أن يحسـب 
حسابه فعالً؛ ألَنَّ ما بعد الُهدنة ليس كما قبلها، فالعام الثامن ما زال يف 

بدايته مع عمليات اإلعصار وفك الحصار، وإن غداً لناظره قريب. 

ضرم الرطغمئ

تزامنـاً مـع ما أسـموها الهدنـة الدولية 
للمشـاورة يف الوصـول إىل َحــّل سـيايس 
يخـدم السـالم يف اليمن نجد رحـى الحرب 
االقتصاديـة تـدور بـربود لتطحـن الوعي 
لدى املواطنني الذين أرهقتهم سـبع سـنني 
حـرب عجـاف فأصبحـوا متلهفـني لتلـك 
الهدنة التي اعتربوها بداية لسـيل االنتصار 
وانتهاء ألزمـة أفقدتهم الغايل والنفيس، إال 
أننـا وجدنـا أن الهدنة لم تكن سـوى لعبة 
شـطرنج اقتصاديـة الغرض منهـا تحريك 
الدنابيع السبعة وإسقاط من اعتربوه امللك 
من منصبه ليتسـنى لـدول العدوان خوض 
حرب أمنية وعسكرية جديدة يرأسها رشاد 
العليمي «الذي عينته السـعوديّة قبل أشهر 
مـن بدايـة عاصفـة الحـزم رئيسـاً لغرفة 
عمليات رسيـة يف صنعاء أنشـأتها بتاريخ 
1436/3/21 هجريـة لرسـم اإلحداثيـات 
والخرائط للمواقع واملخازن واألهداف التي 
السعوديّة  اسـتفادت  الطريان»  سيقصفها 
الكثري من املعلومات التي قدمها لها العليمي 
حول املواقع العسـكرية ومخازن األسلحة، 
وبعد اتمامه مهمته بنجـاح َهـا هي اليوم 
تعينه رئيساً لغرفة عمليات علنية للمتاجرة 
بدمـاء اليمنيني من خـالل مرسحية هزلية 
أسـمتها مجلس القيادة، الحـدث الذي ُدبر 
بليل داخـل املطابخ السـعوديّة واإلماراتية 
ملحاولـة إقناع األطـراف الوطنية للخضوع 
يف التفـاوض بعـد أن فشـلوا يف إخضاعهم 
عسـكريٍّا، ُكـّل هذه األحـداث تؤّكـد النوايا 

الخبيثة للعدوان. 
سـوى  تكـن  لـم  املزعومـة  الهدنـة  إن 
اسرتاحة مقاتل اتخذها العدّو ليعيد هيكلة 
قياداته الوهمية وتشـكيل خطـة بديلة عّل 
وعىس يسـتطيع بها إعادة ماء وجهه الذي 
أراقـه رجال اللـه يف ُكــّل ميـدان، ويؤّكـد 
ذلك عـدم التزامهم بما نصـت عليه الهدنة 
من خـالل الخروقات امُلسـتمّرة فال هم من 
سـمحوا بالفتـح للرحالت الجويـة وال هم 
مـن سـمح للسـفن البحريـة بالعبـور، لم 
يكتفـوا بذلك فحسـب بل إنهـم ومن خالل 
وسـائل إعالمهم النتن يثريون املشـاحنات 
بـني املواطنـني مـن خـالل نـرش دعايـات 

رة باسـم رشكـة النفط عن  ووثائـق مـزوَّ
أنباء تسـعرية مرتقبة للمشتقات النفطية، 
ويرجحون توفري الوقود بسعر زهيد وكذَلك 
هبـوط رصف العمـالت األجنبيـة مقابـل 
الريـال اليمنـي الغـرض من هـذه األخبار 
الوهمية، والدعايات الكاذبة إجهاد املواطن 
الذي يُمني نفسـه بقـرب الفـرج وانفراج 
األزمـة ليجد نفسـه أمام أكذوبـة ال نهاية 
لها فيسـخط عىل الحكومة ويثري الفوىض 

والشغب داخل العاصمة صنعاء. 
رغـم فشـلهم الذريع يف إنجـاح مثل تلك 
املؤامرات إالَّ أنهم وبعد سـبع سنني وهم يف 

جهلهم وغبائهم يعمهون. 
ألم يدركوا بعد بأن سبع سنني كفيلة بأن 
تجعل من املواطن اليمني كتلة فوالذية من 
الصـرب وتحمل عنـاء الحـرب والتجلد أمام 

األزمات. 
سـبع سـنني كفيلة بأن تمنحه شهادات 

االقتصاديـة  املجـاالت  شـتى  يف  خـربة 
والسياسية والعسكرية واألمنية… 

فعـد بكيـدك أيهـا الغاصـب، واسـتلهم 
الـدروس والعـرب ممـا قـد نالك عـىل أيدي 
أهـل اليمن، مللـم بقايا أشـالء تمزق قناعك 
املفضـوح وُعـد، فاليمن اليوم لـم تعد يمن 
األمـس فقـد خرجـت مـن سـنني القحط 

ودخلت سنني الحصاد. 
 اليمـن اليـوم تتصدر وبجـدارة إدراجها 
ضمـن الـدول العظمى، وهي التي سـتقّرر 
مصـري عزهـا ومجدهـا، هـي من سـتعيد 
استقاللها وستكتب نرصها بدماء شهدائها 
وبدموع ثكالها وبأنـني جرحاها وبمعاناة 

أرساها. 
وسـتقّرر  الخلـود،  لنفسـها  سـتكتب   
خضوعـك وإذاللـك فعـد عـد بكيـدك أيها 

الكهنوت. 
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أطئ المطك صعارة
 

عندما يتنبأ الواقع لنفسـه، سـبع سنني لعل 
فيهـا لم تبق عني لبـٍرش يف ذلك الوطـن دون أن 
تدمـع، وحيـث أُرشبـت تربت ذلـك الوطن حتى 
ارتوت مـن دماء أبنائـه، وحيث هدمـت املنازل 
وُقطعـت السـبل ويُتم األطفال وُرملِت النسـاء، 
وذبحـت أوصار الحيـاة اآلمنة، واسـتقر الحزن 
مـع بريـق األمل ليسـتوطن ُكــّل القلـوب، ويف 
خضـم تلك األحـداث ال يمكن لـكل ذي لٍب إال أن 
يتيقن من مـدى عظمة الحكمة مـن وراء ذلك، 
وهل يشـتد ظالم الليل إال ألَنَّ بعـده فجراً منرياً، 
ولـم تقع أعظـم الحضارات يف ابتـالٍء وخوٍف إال 
وتىل ذلك انجالء لهمهـا وتبدد لحزنها وتصدرت 
الريادة والزعامـة فيما بعد، إنهـا الحكمة التي 
يستنشـق عبريهـا ُكــّل مـن عرف كـن الحياة 
ورسها، وها نحن نكمل عامنا السابع ونستقبل 
عامنـا الثامن بأرواح تمألهـا الطمأنينة وبوعي 
آخر ونضج مختلف وعزائم ليسـت كسابقيتها، 

ونرى يف األفق رحمة الله القادمة. 
وحدث أن تلك الحرب اسـتنزفت جل مقومات 
الحيـاة وجعلـت مـن وطـٍن بأكمله شـعلة من 
الغضـب واأللـم، لكنها دفعـت به نحـو الوعي 
الكامل، وجعلت منه يتيًمـا بينما يزعمون أنهم 
يتبنـون اإلنسـانية، ومـع ُكـّل يوم كشـفت له 
السـتار عن أسـبابها، وألحت يف إبـراز دوافعها، 
وحـني تكالب العالم بأكمله عىل شـعب بمفرده 
لـم يكن هناك من بد سـوى املقاومة، وحني بلغ 
الرهـان ذروتـه عـىل تحطيـم ذلك الشـعب بلغ 
التـوكل عىل الله مـداه وانقلبـت املوازين وتبدل 
الحال من حـال الدفاع إىل الهجـوم الذي رد عىل 
جربوت العدّو بعنفوان مضاعف، ولتشتد بعدها 
اللحمة االجتماعية، وحينهـا بدأت حركة البناء 
يف جوانب الحياة تتحسـن رغـم األحداث، والرس 
يكمـن يف وعـي القيـادة الذي ترشب مـن وعيه 
الكثري وبدأ يفكر األغلبية يف كيفية اإلنجاز، ولعل 
أول بـوادر تلك املنجزات تطور الصناعة الحربية 
التـي فاقت التصور وشـفت الصـدور، وجعلت 
الجميـع ينهـض بقـوة وإرصار، ذلـك الجانـب 
الواحد أّكـد للجميع أن الجوانب األُخرى ستثمر 

وهذا ما بدأ ضوؤه يلوح يف األفق. 
بدأت الُهـدنـة؛ ألَنَّ الرد فاق التصور وأنكاهم 
َكثـرياً، وبدالً عـن أهدافهم التي لـم ولن تتحّقق 
تحّققت أهـداف ذلك الوطن ولطاملـا حلمنا بأن 
نكون دولة ذاُت اكتفاء وها هو االكتفاء الجزئي 
يظهر وسـيعقبه الكيل، وإنما الثمار سـتنضج 
مـن تكاتف مجتمـع بأكمله وال خـري مطلقاً يف 
فـرد يرى أنه ال يمثل رقمـاً مهماً يف ذلك الوطن، 
ولعـل الفجر سـيبزغ والنهار سـيظهر، وقريباً 
ويف منتصـف الظهـرية سـيعلن النـرص املؤزر، 
ولكـن لـن يحمل إال عـىل أكتاف الجميـع، وهنا 
من لم يِع فليِع ومن هوت به نفسـه يف مستنقع 
الغفلة والشبهات فليفق، وما أشد قبح التهاون 
باملسـؤولية يف هذه املرحلـة؛ فهي مرحلة التغري 
الجذري والنهوض الشامل، ولعل صدى الحقيقة 
يتضـارب عـىل أركان القلـوب املغلقـة فلتُفتح 
ولتمحـو مـا وقـع بها مـن ران! وحـني يتقرب 
شـعب بأكمله إىل الله بدمائه وترضعه وصدقه 
وإخالصه عندها سـينجيل الستار عن املعجزات 
العظـام، وملن يحوي يف فكـره بعض من النفاق 
نقولهـا ركاب العظمـاء ينتظر األحـرار والخري 
قـادم ورحمة الله قريبة مـن املتقني وللمؤمنني 
إن السـبع العجـاف ال بُـدَّ مـن أن يعقبهن دهر 

سمني. 

اتارام الُمحّرف
 

من ينظـر يف واقع الحال وفيما حصـل ويحصل من اعتداء من 
قوى االسـتكبار يف العالم ومن صمت مخز ممن ال ضمري لهم من 

حقوقيني ومنظمات الإنسانية عىل اليمن أرضاً وإنساناً. 
سـبع سـنوات من القتل والتدمـري والحصار، وملا لـم يتمّكنوا 
مـن يشء مما ظنـوا أنهم قـادرون عليه من إركاع الشـعب األبي 
َوإخضاع ملن هم أقيال الجزيرة العربية فها هم يف ريبهم يرتّددون 
ويف تيههم يعمهـون ويعاودون قصف املقصـوف وتدمري املدّمـر 
َوإحـراق املحـروق، هذا هو أقىص مـا يسـتطيعون وواقع الحال 
يشـهد بهذا فهم لم ولـن يحصدوا يف أرضنا نرصاً وال من شـعبنا 

استسالماً. 
الفرق شاسع بني سالحنا وسالحهم!

هم راهنوا عىل معداتهم العسـكرية وأموالهـم لرشاء الضمائر 
امليتـة، وكان هـذا سـالحهم، ونحن اعتمدنـا عىل الله وتسـلحنا 
بالقرآن وجعلنا منه ومن آياته العظيمة أََساساً لخططنا الحربية 
فهـو الـذى ال يأتيه الباطـل من بني يديـه وألمن خلفـه وجمعنا 

أسلحتنا من القرآن.
عرفنا بأنهم قد تكالبوا علينا فتدارسـنا القرآن فقال لنا (الَِّذيَن 
اُس إِنَّ النَّاَس َقـْد َجَمُعوا َلُكـْم َفاْخَشـْوُهْم َفَزاَدُهْم  َقـاَل َلُهُم النـَّ

إيَمـانًا َوَقالُوا َحْسبُنَا اللُه َوِنْعَم اْلَوِكيُل).
وكانت حسـبنا الله ونعم الوكيل درعنا يف مواجهة عدونا، قرأنا 
القـرآن الكريـم وعرفنـا معانيه ومغازيـه فأخذنا بهـا وعملنا يف 
ضوئها فـكان لنا ما وعدنا، (َفانَْقَلبُوا ِبِنْعَمـٍة ِمَن اللِه َوَفْضٍل َلـْم 

يَْمَسْسُهْم ُسوٌء َواتَّبَُعوا ِرْضَواَن اللِه َواللُه ذُو َفْضٍل َعِظيم).
أرادوا تعذيبنـا َوإرهابنا فقال لنا القرآن (َوَما َكاَن اللُه ِليَُعذِّبَُهْم 

َوأَنَْت ِفيِهْم َوَما َكاَن اللُه ُمَعذِّبَُهْم َوُهْم يَْستَْغِفُروَن).
فاتخذنا االسـتغفار والصالة عىل الحبيب املختار سـالحاً فكنا 

كتائب املستغفرين.
قالـوا سـتدّمـرون وتنتهون عـن أخركم فقال لنا القـرآن (ُقْل 
َلـْن يُِصيبَنَـا إِالَّ َما َكتَـَب اللُه َلنَا ُهـَو َمْوَالنَـا وََعَىل اللـِه َفْليَتََوكَِّل 

اْلـُمْؤِمنُوَن).
هم قاتلوا بأنفسـهم واعتمدوا أساطيلهم ركيزة يف رمينا ونحن 
قاتلنـا بالله وجعلناه هَو الرامي، (َفَلـْم تَْقتُلُوُهْم َوَلِكنَّ اللَه َقتََلُهْم 

َوَمـا َرَميْـَت إذ َرَميَْت َوَلِكنَّ اللَه َرَمـى َوِليُبِْيلَ اْلـُمْؤِمِنـنَي ِمنُْه بََالًء 
َحَسنًا إِنَّ اللَه َسِميٌع َعِليم).

هم اعتمدوا عىل فوارق القوة والعتاد وافتخروا بفخر الصناعات 
الحربية، ولم يزعزعنا عتادهم واعددنا لهم ما اسـتطعنا عليه من 
العتـاد كما أمرنا القـرآن (َوأَِعدُّوا َلُهْم َما اْسـتََطْعتُْم ِمْن ُقوٍَّة َوِمْن 
ِربَـاِط اْلَخيِْل تُْرِهبُوَن ِبِه َعُدوَّ اللِه وََعُدوَُّكـْم َوآخرين ِمْن ُدونِِهْم َال 

تَْعَلـُمونَُهُم اللُه يَْعَلـُمُهْم).
فكانـت الغلبـة لنـا وكان النـرص حليفنـا ورفيقنـا وَهـا هي 
ة وصواريخ اليمن البالستية تزمجر يف سماء  طائرات اليمن املسريَّ
العـدّو وترضب منشـآته النفطيـة وتجربه عىل إغـالق مطاراته، 
أصبناهـم يف صميم اقتصادهم ورضبنا رضع أمريكا الحلوب ولن 
يروا منا إال ما يكرهون، فنحن املوصوفون يف القرآن الكريم (َقالُوا 

نَْحُن أُولُو ُقوٍَّة َوأُولُو بَأٍْس َشِديٍد).
وهم املنعوتون باألشـد كفراً ونفاقاً (اْألَْعَراُب أََشدُّ ُكْفًرا َوِنَفاًقا 
َوأَْجـَدُر أَالَّ يَْعَلـُمـوا ُحـُدوَد َمـا أَنَْزَل اللُه َعَىل َرُسـولِِه َواللـُه َعِليٌم 

َحِكيم).
نحن من شـهد لنا سيد الثقلني باألرق قلوباً واأللني أفئدة، نحن 
ال نعتـدي وال نتعدى وال ننحني وال نستسـلم وهم من فتحوا عىل 

أنفسهم أبواب الجحيم بتعديهم عىل اليمن. 
ونسـوا ما أقره التاريخ ودونه يف صفحاته عىل مر العصور عن 

اليمن بأنه املسمى أرض الجنتني ألهله، ومقربة الغزاة ملن غزاه.
هم تولوا اليهود واألمريكان وتسلحوا بالحديد ونحن تولينا الله 
ورسوله وتسلحنا بالقرآن وجعلناه قائدنا ومرشدنا، ومهما طال 
أمـد هذا العـدوان الظالم فلن يحصدوا سـوى الهزيمة والخرسان 
فسـالحهم معطوب وسالحنا ال يعطب وال ينفد فلم يعد بوسعهم 

أن يصنعوا أشد مما صنعوا.
وثمـار صمودنـا األُسـطوري يف اليمن بـدت واضحـة لكل ذي 
بصرية وكيف أنه قرأ القرآن وتعلم منه علم اليقني الذي ال يداخله 
الشـك بأنه يف تجارة رابحة مع الله وفق الصك القرآني الذي يقول 
(إِنَّ اللَه اْشـَرتَى ِمَن اْلـُمْؤِمِننَي أنفسـُهْم َوأموالُهْم ِبأَنَّ َلُهُم اْلَجنََّة 
ا ِيف التَّْوَراِة  يَُقاِتلُوَن ِيف َسِبيِل اللِه َفيَْقتُلُوَن َويُْقتَلُوَن وَْعًدا َعَليِْه َحقٍّ
وا ِببَيِْعُكُم  َواْإلِنِْجيـِل َوالقرآن َوَمـْن أَْوَىف ِبَعْهِدِه ِمَن اللِه َفاْسـتَبِْرشُ

الَِّذي بَايَْعتُْم ِبِه َوذَِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم). 
فباعوا من الله أنفسـهم وهم عىل يقـني بأنهم فائزون بإحدى 

الحسنيني وكالهما ربح وفالح وفوز ونجاح. 

غتغى خالح الَتماطغ
 

اللقاء السـعودّي واليمني املوسـع يف الرياض الذي 

وقـع برعايـة السـعوديّة وإرشاف املمثـل األمريكي 

هـو لقاء تبـاٍك وعجـز ويبحثون عـن موقف يصب 

يف مكونهم السـيايس ويعترب تشـاوراً بني خيبة أمل 

بغرض العـودة إىل العمل الفاشـل فاللقاء يعترب بني 

محتّل وعميل ال يمثل املواطن اليمني. 

مشـاورات الريـاض تعترب لقاًء بني عدو سـيايس 

السياسـية  قراراتهـم  جميـع  يف  فشـلوا  وعميـل 

والعسـكرية واالقتصادية فاللقاء للتشاور بعد خيبة 

ليس لحل خالف سيايس معروف. 

مشـاورات الريـاض تحمل مراجعة أنفسـهم عـن القرار الذي 

أودى بهـم إىل الفشـل املسـتحيل والذي وصل بهـم إىل املخاض يف 

جميع قرارات تحالف العدوان حسب توقعات املحتّل وأمل العميل 

فاللقاء بعد الفشـل الدائم والذي اسـتمر ملدة 7 أعوام من الحرب 

العبثية. 

لقد فشـل تحالـف العدوان يف اليمن يف ُكـّل السـبُل واملسـاعي 

والُطـرق الذي وصـل بهم إىل اإلرباك والتعنـت يف مواقفهم ووصل 

بهم الحال إىل التشـتت بينهم والشـتات يف األمـر امُلجمع عليه من 

القرارات السياسية والعسـكرية واالقتصادية فاللقاء التشاوري 

يعترب نرصاً من الله لليمن ولليمنيني. 

مشاورات الرياض بني حليفني ماذا يعني للمواطن اليمني الذي 

عـاش يف ظل املعاناة ويالت الحرب والحصار وما مفهومه لألرض 

اليمنيـة التـي تتعرض للنهـب واالحتالل وما مفهومـه للمواطن 

اليمنـي الـذي يعيـش يف اليمن وتـذوق مـرارة الحيـاة يف أوضاع 

معيشـية متدنية من أهـم احتياجات الحيـاة والذي 

تعترب من أسوأ املعاناة اإلنسانية يف هذه األرض. 

واليمنيـني  اليمـن  يمثـل  ال  التشـاوري  اللقـاء 

فالحضـور من اليمنيـني هم مجموعة مـن املمثلني 

واملخرجـني السـينمائيني لبعض القنـوات فهل هذا 

الحضور يمثل املواطن اليمني املستضعف ال وألف ال. 

الحضور ليس له صلة باملواطن اليمني الذي عاش 

ويالت الحرب وتكبد املعاناة اإلنسـانية املتعددة التي 

فرضها العدوان بالحرب والحصار والتدهور الصحي 

والتدهور االقتصادي ملدة سـبعة أعـوام من املعاناة 

التي تكبدها الشعب اليمني من ِقبل قوى تحالف العدوان. 

اللقاء التشـاوري عبارة عن فيلم سينمائي أكشن انتهى بفشل 

البطل السـعودّي ويل العهد محمد بن سـلمان الذي تهور بالقرار 

العسكري عىل الشعب اليمني الشقيق. 

اللقاء التشـاوري يف الرياض هو انقضاض عىل العمالء األولني 

ويأتـي باآلخريـن من بعد الفشـل العسـكري والسـيايس لقوى 

تحالف العدوان بقيادة آل سـعود الذين فشـلوا رغـم إْمَكانياتهم 

العسـكرية والسياسـية واملالية فهذا موقف النرص املبني من الله 

لليمن ولليمنيني. 

صمـود أبنـاء اليمن نرص وتمكـني من الله فاملواجهة رشسـة 

والتضحيات جسـيمة ثقتنا بالله أكرب وتصديقاً منا بالله يف وعده 

ُكْم)  وا اللََّه يَنُْرصْ الصادق الذي وعد به يف كتابه قال تعاىل (إِْن تَنُْرصُ

صدق الله العظيم. 
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الاعاخغ بالخرب:
رّكـز َعَليْـِه القـرآن، وجعلـه من 
فالصـرب  والفـوز،  النََّجـاح  عوامـل 
اْلُكـْربَى  باملسـئوليات  عالقـة  َلـُه 
َوال  ـــة،  األُمَّ مصـري  تحّقـق  الَِّتـي 
يَِتـّم تَْحِقيْـق َهـِذِه املسـئوليات إِالَّ 
بالتوايص بالصـرب، َقاَل تََعـاَىل َوُهَو 

يأمرنا بالتوايص بالصرب: 
اِلَحاِت  ﴿إِالَّ الَِّذيَن آَمنُوا وََعِملُوا الصَّ
ْربِ﴾  َوتََواَصْوا ِباْلَحـقِّ َوتََواَصْوا ِبالصَّ
[اْلَعـْرص:3]، ﴿ثُـمَّ َكاَن ِمـَن الَِّذيـَن 
ـْربِ َوتََواَصـْوا  آَمنُـوا َوتََواَصـْوا ِبالصَّ

ِباْلَمْرَحَمِة﴾ [اْلبََلد: 17]. 
السـابقتني  اآليتني  من  فانطالقـاً 
إذن ال بُــدَّ مـن التـوايص بالصـرب 
ة ِيفْ َهِذِه املرحلة. فاْلُمنَاِفُقْوَن  وَخاصَّ
يتجهـون نَْحـو زرع َحاَلـة الوهـن 
واليأس واالستسـالم والتشجيع عن 
التنصـل عـن املسـئوليات العظيمة 
َهـُؤالِء  ملواجهة  والحـل  واملقدسـة، 
بالصـرب  التـوايص  ُهـَو  اْلُمنَاِفِقـنْيَ 

والحث َعَليِْه. 
 

أعمّغئ الخرب: 
للصـرب أهميّة َكِبـرْيَة وعظيمة ِيفْ 
حياتنا كمؤمنني، ومن َهِذِه األهميّة 

نخترصها ِيفْ البنود التالية:
 

ْرب طظ أسزط  1 - غسارب الخَّ
السئادات والصرب إىل اهللاَّ 

ُجْئَتاَظُه َوَتَساَىل. 
فيجـب َعَليْنَـا أن نصـرب ِيفْ طاعة 
ِيفْ  نقـوم  َونَْحـُن  نصـرب  وأن  اللَّـه، 
مسـئولياتنا اإليَمـانيـة الَِّتـي أمرنا 
ِبَها وأن نصرب َونَْحُن نجاهد، ليكون 
ا، صـربًا ِيفْ أدائنا، نصرب  صربًا عمليّـٍ
اْلُمَجاِهِديَْن  اْلُمْؤِمِنـنْيَ  األحرار  صرب 

، َفُهَو عبادة عظيمة. والصرب  اْلُمتَِّقنْيَ
اس لجميع الطبقات من  لجميع النـَّ

ْوَلة.  األرسة َحتَّى ِقيَاَدة الدَّ
 

2 - لطخرب َظَااِئب إغةابغَّئ 
َسَطى املساعى الرتبعي َوَسَطى 

املساعى السمطغ. 
فالصـرب مهـم ومطلـوب لجميع 
د -َصىلَّ  الطبقات بـدًءا بنبينـا ُمَحمَّ
اللـُه َعَليْـِه َوآَلـُه َوَسـلََّم-، واألوامر 
ـاِدرة من اللَّـه ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل  الصَّ
ـد -َصىلَّ اللُه َعَليْـِه َوآَلُه  للنبـي ُمَحمَّ
َوَسـلََّم- بالصـرب كثرية ِمنَْهـا قوله 
تََعـاَىل: ﴿َواْصـِربْ َفِإنَّ اللَّـَه َال يُِضيُع 
[ُهـْود:115]،  اْلُمْحِسـِننَي﴾  أَْجـَر 
َوَكذَِلـَك قولـه تََعاَىل: ﴿َواْصـِربْ َحتَّى 
يَْحُكـَم اللَُّه َوُهـَو َخـرْيُ اْلَحاِكِمنَي﴾ 
[يُْونُس:109]، َوَكذَِلَك قوله تََعاَىل: ﴿

َواْصِربْ َوَما َصْربَُك إِالَّ ِباللَِّه َوَال تَْحَزْن 
ا يَْمُكُروَن﴾  َعَليِْهْم َوَال تَُك ِيف َضيٍْق ِممَّ
[النَّْحل:127]، َوَكذَِلَك قوله تََعاَىل: ﴿

َواْصِربْ نَْفَسَك َمَع الَِّذيَن يَْدُعوَن َربَُّهْم 
ِباْلَغـَداِة َواْلَعِيشِّ يُِريـُدوَن َوْجَهُه َوَال 
تَْعُد َعيْنَـاَك َعنُْهْم تُِريـُد ِزينََة اْلَحيَاِة 
نْيَـا َوَال تُِطْع َمـْن أَْغَفْلنَا َقْلبَُه َعْن  الدُّ
ِذْكِرنَا َواتَّبََع َهَواُه َوَكاَن أَْمُرُه ُفُرًطا﴾ 
[الكهـف:28]، َوَكذَِلَك قوله تََعاَىل: ﴿

َواْصـِربْ َعَىل َمـا يَُقولُـوَن َواْهُجْرُهْم 
ل:10]، َوَكذَِلَك  َهْجًرا َجِميًال﴾ [اْلُمزَّمِّ
قولـه تََعـاَىل: ﴿َواْصـِربْ ِلُحْكـِم َربَِّك 
َك ِبأَْعيُِننَا﴾ [الطُّْور:48]، َوَكذَِلَك  َفِإنـَّ
قوله تََعـاَىل: ﴿َفاْصِربْ َصْربًا َجِميًال﴾ 
[املعـارج:5]، َوَكذَِلَك قولـه تََعاَىل: ﴿

َفاْصـِربْ ِلُحْكـِم َربَِّك َوَال تُِطـْع ِمنُْهْم 
[اْإلنسـان:24]،  َكُفـوًرا﴾  أَو  آِثًمـا 
إِنَّ  ﴿َفاْصـِربْ  تََعـاَىل:  قولـه  َوَكذَِلـَك 
نََّك الَِّذيَن َال  وَْعَد اللَِّه َحقٌّ َوَال يَْسـتَِخفَّ
يُوِقنُوَن﴾ [الـرُّْوم:60]، َوَكذَِلَك قوله 
ثِّر:7]،  تََعاَىل: ﴿َوِلَربَِّك َفاْصِربْ﴾ [اْلُمدَّ
إِنَّ  ﴿َفاْصـِربْ  تََعـاَىل:  قولـه  َوَكذَِلـَك 

[ُهـْود:49]،  ِلْلُمتَِّقـنَي﴾  اْلَعاِقبَـَة 
َوَكذَِلَك قوله تََعـاَىل: ﴿َفاْصِربْ َعَىل َما 
يَُقولُوَن﴾ [َطـَه:130]، َوَكذَِلَك قوله 
 ﴾ تََعاَىل: ﴿َفاْصـِربْ إِنَّ وَْعـَد اللَِّه َحقٌّ
[غافـر:40]، َوَكذَِلَك قولـه تََعاَىل: ﴿

َفاْصـِربْ َكَمـا َصـَربَ أُولُو اْلَعـْزِم ِمَن 
َوَكذَِلـَك  [األَْحَقـاف:35]،  الرُُّسـِل﴾ 
قوله تََعـاَىل: ﴿َفاْصِربْ ِلُحْكـِم َربَِّك﴾ 
اآليـات  مـن  وغريهـا  [اْلَقَلـم:48]، 
الكثرية الَِّتي تحـث النَِّبي -َصىلَّ اللُه 

َعَليِْه َوآَلُه َوَسلََّم- بالصرب. 
َوآَلـُه  َعَليْـِه  اللـُه  فَصـَربَ -َصـىلَّ 
َوَسلََّم- ِيفْ َجِميْع مراحل الرسالة ُمنْذُ 
ى نهايتها تَنِْفيْـذًا ألوامر  بدئهـا َحتـَّ
ـاِبَقة؛ فكانت النَِّتيَْجة َكِبرْيَة  اللَّه السَّ
ومثمرة بأن انترش الهدي والرسـالة 
َوأصبـح  األرض،  أصقـاع  ُكــّل  ِيفْ 
لإلسالم َدْوَلة مهمة ذَات قوة وهيبة 
هزت أكرب عروش الطواغيت بفضل 

الصرب. 
 

3 - الخرب جقح طعط ِيفْ 
طعاجعئ السثّو. 

ومن أمثلة َهذَا الصرب:
■ حركـة النَِّبـي -َصىلَّ اللـُه َعَليِْه 

َوآَلُه َوَسلََّم- 
■ حركة اْلُمْسـِلِمنْيَ األََواِئل، الَِّذيَْن 
صـربوا فأدى صربهـم إىل قيام َدْوَلة 
إسـالميَّة َكِبرْيَة وتفكك َدْوَلتي الرُّْوم 

والفرس. 
■ حـزب اللَّـه ِيفْ لُبْنَـان ورصاعـه 
َمـَع العـدّو اإلرسائييل الَِّذْي اسـتمر 
لسـنوات طويلة، أراد أن يكرس إراَدة 
اْلُمَجاِهِديْـَن ِيفْ حـزب اللَّـه ولكنهم 
ى انترصوا  صمـدوا َلُه وصـربوا َحتـَّ
اْلَعـَرب  يسـتطع  لـم  َمـا  وحّققـوا 
تحقيقه َوُهـَو دحـر اإلرسائييل من 

َجنُْوب لُبْنَان. 
تصديـه  ِيفْ  اْليََمِنـي  ـْعب  الشَّ  ■
صمدنا  السعودّي  األمريكي  ِلْلُعْدَواِن 
مثمـرة.  نَتَاِئـج  وحّققنـا  وصربنـا 

فوصـل العـدّو إىل فشـل ذريـع ولم 
يحّققوا َمـا أرادوه، وتحّقـق اْلَكِثرْي 
من االنتصارات لشـعبنا، واليمنيون 
بصربهم وصمودهم فرضوا إرادتهم 

َعَىل اْلُمْجتََمع الدويل. 
 

ْرب واملخابرة: َطَع الخَّ
َقـاَل تََعاَىل: ﴿يَـا أَيَُّها الَِّذيـَن آَمنُوا 
اْصِربُوا َوَصاِبُروا َوَراِبُطوا َواتَُّقوا اللََّه 
َلَعلَُّكْم تُْفِلُحـوَن﴾ [آل ِعْمَراَن:200] 

املصابرة أكثر من الصرب. 
َقاَل تََعـاَىل: ﴿َوَكأَيِّْن ِمْن نَِبيٍّ َقاتََل 
وَن َكِثـريٌ َفَما َوَهنُـوا ِلَما  َمَعـُه ِربِّيـُّ
أََصابَُهـْم ِيف َسـِبيِل اللَِّه َوَمـا َضُعُفوا 
اِبِرين.  َوَما اْستََكانُوا َواللَُّه يُِحبُّ الصَّ
َوَما َكاَن َقْوَلُهْم إِالَّ أَْن َقالُوا َربَّنَا اْغِفْر 
َلنَا ذُنُوبَنَـا َوإرسافنَـا ِيف أَْمِرنَا َوثَبِّْت 
نَا َعَىل اْلَقْوِم اْلَكاِفِريَن.  أَْقَداَمنَا َوانُْرصْ
نْيَا َوُحْسَن ثََواِب  َفآتَاُهُم اللَُّه ثََواَب الدُّ
اآلخرة َواللَُّه يُِحبُّ اْلُمْحِسـِننَي﴾ [آل 

ِعْمَراَن:148-146]. 
 

4 - ساصئئ الخرب التسظئ: 
ارتبطت بوعد اللَّه ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل 
الَّـِذْي ال يخلف وعـده، َوُهـَو الصرب 
املجدي املثمر النافع. فالقرآن يُؤّكـد 
اِبِريَن﴾  ِ الصَّ َعَىل البشـارة، ﴿َوبَـرشِّ
البشـائر:  فمـن  [اْلبََقـَرة:155]، 
االنفراجات، االنتصارات، تأتي َحاَلة 
اليرس لترتافق َمـَع العرس ﴿َفِإنَّ َمَع 
ا﴾  ا. إِنَّ َمَع اْلُعـْرسِ يُْرسً اْلُعْرسِ يُـْرسً
اح:5-6]، فمن غايات الصرب  [االنِْرشَ
ُهـَو الفـالح َواالنتصـارات والنتائج 
املثمرة، جمعها اللَّه ِيفْ قوله ﴿َلَعلَُّكْم 

تُْفِلُحوَن﴾ [آل ِعْمَراَن:200]. 
 

الخرب املثطعم: 
ُهَو الصـرب َعـَىل الذلـة واإلهانة. 
واالستسـالم  واملسـكنة  واالنهيـار 
والخضوع للباطل، َهذَا صرب مذموم 

َليْـَس ِفيِْه أجر َوال ثـواب وغري مجٍد 
ولن يحّقق النَّتَاِئج املثمرة. 

تـرد  اللَّـه  سـبيل  ِيفْ  الصـرب  َوِيفْ 
[آل  تُْفِلُحـوَن﴾  ﴿َلَعلَُّكـْم  لفظـة 
ِعْمـَراَن:200]، فالبديل عن ﴿َلَعلَُّكْم 
ُهـَو  ِعْمـَراَن:200]  تُْفِلُحـوَن﴾ [آل 

لعلكم تخرسون. 
تخرسون كرامتكم، معيشـتكم،.. 
إلخ، فيصلـون إىل َحاَلـة ﴿َفاْصِربُوا 
أَو َال تَْصـِربُوا﴾ [الطُّـْور:16]؛ فهنا 
ْرب غـري مجـٍد َوال مثمر،  يكـون الصَّ

َوَليَْس ِفيِْه أجر. 
 

5 - الاعاخغ بالثواشع املعمئ 
الَِّاغ تآدي إىل الخرب. 

أ- مـن الدوافـع املسـاعدة للصرب 
ُهـي الدوافع اإليَمـانية، َقـاَل تََعاَىل: 
ثِّر:7]. ﴿ َك َفاْصـِربْ﴾ [اْلُمدَّ ﴿﴿َوِلَربـِّ

َوالَِّذيَن َصـَربُوا ابِْتَغاَء َوْجـِه َربِِّهْم﴾ 
[الرَّْعد:22]. 

ب- ومن الدوافع املساعدة للصرب 
ِهـَي الدوافع اإلنسـانيَّة َواألخالقيَّة: 
مثـل: العـزة، اْلَكَراَمة، اْإلِبَـاء. َهِذِه 
قيـم كلمـا نمـت ِيفْ اْإلنسـان كلمـا 
ترسـخت ِفيْـِه كلمـا َكانَـْت عامـالً 
مسـاعًدا للصرب أكثر، فالذي يعشق 

العزة يأبى الذلة والهوان. 
جـــ- ومـن الدوافـع املسـاعدة 
للصـرب ُهـَو دافـع الوعـي بظروف 

الحياة، 
د- ومن الدوافع املسـاعدة للصرب 
ُهـَو دافـع الوعي بعواقـب التفريط 
والتنصـل عـن املسـئولية، عواقـب 

نْيَا َواآلخرة.  ا يف الدُّ خطرية ِجـدٍّ
وهنا نصل إىل نهاية املطاف ونكون 
ـيِّد اْلَقاِئد  َقـْد صاحبناكـم َمـَع السَّ
يِْن اْلُحوثِي -يَْحَفُظُه  َعبْداْلَمِلِك بَْدرالدِّ
اللَّـُه- ومحارضتـه الرمضانية الَِّتي 
ألقاهـا يَْوم 10 َرَمَضـان 1443هــ 
اْلُمَواِفـق 11 أَبِْريْـل 2022م، َوالَِّتـي 

ْرب الجزء الثاني.  تحدثت عن الصَّ

عـــثى أبــع ذــالــإ

يف شهر رمضان ترى الكثريَ من الناس يف 
األسـواق لرشاء ُكـّل ما يحتاجه ويمون بيته 
وكأن شهر رمضان شـهر الجوع والعطش 
ونَيس أنه شـهر الله يف الخري والربكات شهر 
الرحمـة واملغفـرة والعتـق من النـار وعند 
تجوله يف األسـواق يشـاهد أصنافاً وأشكاالً 

متنوعة من الخرضوات والفواكه وغريها. 
فيسـارع برشائها وكلما أحس الواحد منا 
بالجوع أحس بحاجته للغذاء فيشـرتي ُكـّل 
ملا لذ له وطاب َويبحث عن ماء بارد يروي به 

عطشه.. أليس كذلك?
جسمك أرويته وبطنك أشبعتها وشهواتك 

تبعتها ورغباتك نفذتها!. 
ونسيت نفسك أيها اإلنسان الغافل وقلبك 
وعقلـك فهما بحاجـة لغذاء ودواء أشـد من 

غذائك لجوعك وأشد من عطشك وظمأك. 
فقد أرهقتك الذنـوب وفتكت بك املعايص 
ونسيت املوت فلم تعد وتستعد ونسيت اليوم 

اآلخـر فلم تعمل لهما شـيئاً ونسـيت عذاب 
جهنـم فلم تعمل ملا ينجيـك منها وما عملت 

لجنتك لكي تفوز بها. 
إذا أنـت محتار وتائه ما عليك إال أن تفتح 
عينيـك وتفتح قلبـك وتصغـي بأذنيك ففي 
شهر رمضان يطل علينا قمران، القمر األول 
بداية شهر رمضان والفرصة اإللهية واملنحة 
واملحطة الرتبوية لنزكي ونطهر أنفسـنا من 
الذنـوب واملعايص والرجـوع إىل الله بالتوبة 

النصوحة. 
أما القمر الثاني فهو من وصله الله بحبله 
وهو سـفينة النجاة ومـالذ الخائفني وكهف 

املؤمنني. 
إنه السـيُد ابن بـدر الديـن عبدامللك بدر 
الديـن الحوثـي، الطلـة البهيـة والصـورة 
الرضية املنجية، الحريص علينا فهو يالمس 
واقعنـا ونفسـياتنا ويعالجهـا ويجـد لهـا 

الحلول بمخرج ومنطق قرآني. 
فال يفوتك خطابه ومحارضاته وتوصياته. 

 َفـإنَّه (غذاء الروح). 

عظادي طتمث
«التقـوى» العنوان األبـرز ملحارضات 
السـيد القائـد الرمضانيـة؛ باعتبَارهـا 
األََسـاَس امُلنجي لإلنسان، ويف محارضة 
اليـوم الحـادي عـرش تحـدث -يحفظه 
اللـه- عن مبعـٍث أََسـايس للتقوى وهو 
املواصفـات  أول  وهـي  “الّصـالة”، 
األََساسـية للمؤمنـني املتقـني، وما أكثر 
املصلـني وأقـل املقيمـني لهـا، وهـذا ما 
يميز املتقني، استشـعارهم ملا يعنيه هذا 
الفـرض اإللهي الذي أتـى ضمن األوامر 
املؤّكـدة وتكّرر َكثرياً يف القرآن الكريم؛ ملا 
لها من أهميّة لنا نحن البرش يف مسـرية 

حياتنا وتقلبنا يف محطاتها وفواصلها.
فاملتقـون محافظـون عـىل الصـالة، 
ليسـوا موسـميني، يتحولون إليها وقت 
رضهم وضعفهـم وحاجتهـم لاللتَجاء 
إىل اللـه بـل يؤدونهـا كما فرضهـا الله 

والجسـدي  النفيس  حضورهـم  بكامـل 
والذهنـي؛ ولذلك ترتك أثـراً تربوياً َكبرياً 
يف نفوسـهم -تطهـريًا وتربيـًة وتزكيًة- 
وتنّمي املشـاعر اإليجابية التي تمّكنهم 
مـن القيام باألعمـال الصالحة وتعينهم 
يف أداء مسـؤولياتهم وتسـاعدهم عـىل 

االستقامة يف حياتهم. 
ومن رحمـة اللـه -جّل شـأنه- أن ال 
يفرض شـيئاً عىل عباده إال وعائده عىل 
اإلنسـان نفسـه؛ فهي تكسـبه الشعور 
باالطمئنـان وتعالج حالة الجزع والهلع 
خوًفـا  وتجعلـه  نفسـيتِه  يف  والخـوف 
ا يتمحـور يف الخشـية مـن الله  إيجابيّـٍ
وتعبيد النفس له والشـعور بالقرب منه 
والحـب لـه؛ وألهميتهـا العظيمـة كان 
الخـرسان املبني ملـن تركهـا؛ باعتبَارها 
البوابـَة األوىل لذكر الله ومـن فّرط فيها 
فقد جعل من نفسـه مصيدًة للشـيطان 

وحبائله، والعاقبـُة للمتّقيـن. 

الخقُة الاسئُري الخادُق سظ الخقُة الاسئُري الخادُق سظ غــثاُء الــروحغــثاُء الــروح
السئعدغئ هللالسئعدغئ هللا
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ُر الخعاغظَئ طظ اصاتام  شخائُض املصاوطئ تتثِّ
املسةث افصخى وتثظغسه

وجط احائاضات طسطتئ.. اقتاقُل غصاتُط 
جظني واساصاقٌت طافرصئ بالدفئ املتاّطئ

 : طاابسات

حـّذرت فصائـُل املقاومة الفلسـطينية 
-خـالل بيـان صحفي من غـزة- االحتالل 
واملغتصبـني الصهاينـة مـن اإلقـدام عىل 
تنفيـذ اقتحام املسـجد األقىص وتدنيسـه 
والذبـح فيه فيما يسـمى بعيد «الفصح»، 
ومؤّكـدًة أنَّ قيادة العدّو تتحمل املسؤولية 
كاملة عن تداعيات هذه الخطوة التهويدية 

الخطرية. 
ونعـت فصائـل املقاومـة «بـكل فخـر 
واعتـزاز الشـهداء األبطـال الـذي ارتقـوا 
خـالل األيّـام املاضيـة يف معركة الشـعب 
الفلسـطيني املتواصلـة ضـدَّ االحتـالل»، 
الفتـًة إىل أنَّ «هذه الدماء لـن تذهب هدًرا، 
وجرائـم اإلعـدام بدم بـارد التـي يرتكبها 
جنـود االحتـالل بحـق شـبابنا ونسـائنا 
سـتواجه بتصعيد املواجهة مـع املحتّل يف 

ُكـّل امليادين». 
واملواقـَف  اإلدانـاِت  بشـّدٍة  ورفضـت 
األرايض  يف  البطوليـة  بالعمليـات  املنـّددة 
الفلسطينية املحتّلة التي صدرت من طرف 
السـلطة الفلسـطينية وبعـض األنظمـة 

أنَّ «هـذه  معتـربًة  واإلسـالمية،  العربيـة 
ــة  املواقـَف ال تعرب عـن إراَدة ووعـي األُمَّ

وشعوبها الحرة». 
كما حـذَّرت الفصائُل مـن التعاطي مع 
بعـض الترصيحـات املشـبوهة واملفربكة 
التي تسـتهدف قيادة املقاومـة التي جرى 
الرتويـج لهـا يف اآلونة األخرية، مشـريًة إىل 
أنَّ هذه الترصيحـات تتماهى مع مصالح 

االحتالل وتخدم أهدافه الخبيثة. 
وباركـت فصائُل املقاومة الفلسـطينية 
العمليـة البطوليـة التـي نفذهـا الشـهيد 
البطـل رعـد خـازم يف تـل الربيـع املحتّلة 
التي فضحت هشاشـة الكيان وزيف قوته 
ت والـد الشـهيد رعـد الذي  األمنيـة، وحيـَّ
أصبـح أيقونـة يف تحـدي جيـش االحتالل 

وكيانهم املزعوم. 

 : طاابسات

شـهدت مدينُة جنني اشتباكاٍت مسلحًة 
وقـوات  الفلسـطينيني  املقاومـني  بـني 
االحتـالل التـي اقتحمـت، صبـاح أمـس 
الثالثاء، أحياًء عّدًة يف املدينة املحارصة منذ 

ام.  أَيـَّ
وأَفـادت وسـائُل إعالم فلسـطينية بأّن 
ة تسـتخدُم مركباٍت تحمُل  «وحدات َخاصَّ
ودوريات  فلسـطينية،  ترخيـص  لوحـات 
الرشقـي،  الحـي  اقتحمـت  عسـكرية، 
وحارصت أبنية عدة بعدما اقتحمت منازل 
ونـرشت القناصـة داخلها، بينمـا تصدى 

املقاومون لها». 
وأطلـق مقاومون الناَر عىل القوات التي 
اقتحمت منزل الصحايف مجاهد السعدي يف 

املدينة وطالبت شقيقه بتسليم نفسه. 
وأَفـادت كتيبـة جنـني بـأن مجاهديها 
استهدفوا نقطة تمركز ألحد جنود قناصة 
(الحـرج)  الحـرش  منطقـة  يف  االحتـالل 

بزخات من الرصاص. 
وانسـحبت قـوات االحتـالل مـن جنني 
بعد اعتقال الشـاب رضغـام زكارنة، كما 
انسـحبت مـن نابلس بعد اعتقال الشـاب 

نور دويكات. 
قـوات  اعتقلـت  جنـني،  محافظـة  ويف 
االحتـالل 3 شـبان أثنـاء املداهمـات، كما 
ة من جيـش االحتالل  اعتقلـت قـوة َخاصَّ
األسـري املحـّرر مصطفى عيد ذيـب جواد، 
عقب مداهمـة منزله يف بلـدة برقني غرب 

املحافظة. 
الشـاب  االحتـالل  قـوات  واعتقلـت 
إسـماعيل محمـد أبـو الـرب مـن قريـة 

صـري، بعـد أن داهمـت منزلـه، واعتقلت 
شـابني يف قرية بري الباشـا جنـوب جنني، 
عقـب مداهمـة مكان عملهمـا يف معرض 

للسيارات يف قرية بري الباشا. 
بلـدة  االحتـالل  قـوات  اقتحمـت  كمـا 
اليامون غرب جنـني وداهمت منزل كامل 

الجعربي، بحّجـة البحث عن نجله. 
ويف محافظـة نابلـس، اعتقلـت قـوات 
االحتـالل 7 مواطنـني، هم األسـري املحّرر 
عزمي منصور، فضل الكردي، فادي عامر، 
رامـي القنـي، عادل حـالوة، زيـاد عامر، 
وثائـر وليد عامـر، خـالل اقتحامها قرية 

كفر قليل رشق املحافظة. 
ويف محافظـة الخليـل، اعتقلـت قـوات 
شـابان  بينهـم  مواطنـني،   5 االحتـالل 

وطفالن. 
وداهمت قوات االحتالل منزل الشـهيدة 
مهـا كاظم الزعـرتي التي ارتقت، مسـاَء 
أمـس األول، بمحاذاة الحـرم اإلبراهيمي، 

وسـّلمت شـقيقيها حازم وسـيف بالغني 
ملقابلة مخابراتها. 

ويف محافظـة القدس املحتّلـة، اعتقلت 
قـوات االحتالل 3 شـبان من بلدة سـلوان 

جنوب املسجد األقىص. 
كمـا اعتقلـت رشطـة االحتـالل شـابًا 
مقدسـيًا (لم تُعرف ُهــِويَّته)، بعَد اعتداء 
ما يسـمى أمـن «القطار الخفيـف» عليه 
بالـرضب املربح يف إحدى محطات شـارع 
يافـا يف القدس، قبل أن تسـتدعي الرشطة 
العتقالـه، كمـا اعتقلـت قـوات االحتالل 
الشـاب حمزة النجار من حي رأس العمود 

رشق القدس املحتّلة. 
ويف محافظـة رام اللـه، اعتقلـت قوات 
االحتالل األسـري املحّرر عيل عصام سياغة 

بعد أن داهمت منزل عائلته. 
ويف محافظـة طولكـرم، اعتقلت قوات 
االحتـالل املواطـن شـادي طلـوزي بعـد 

مداهمة منزله يف مخيم طولكرم. 

السغث الثاطظؤغ: السمُض يف املفاوضات 
الظعوغئ غسُري بحضض جغث

 : وضاقت

أّكـد سـماحُة السـيد عـيل الخامنئـي أن العمَل يف 
املفاوضات النووية يسـريُ بصورة جيـدٍة، معتربًا أن 
الواليـاِت املتحـدَة نكثـت بعهدها وهي باتـت عالقة 

َحـاليٍّا يف طريق مسدود. 
ويف كلمـة ألقاهـا السـيد الخامنئي، عـَرص أمس 
الثالثـاء، خالل اسـتقباله رؤسـاء السـلطات الثالث 
وجمًعـا من كبـار املسـؤولني يف البـالد بالتزامن مع 
اليـوم العارش من شـهر رمضان املبارك يف حسـينية 
اإلمـام الخميني (رض) بطهران، قال: «إننا لن نؤجل 

برامجنا؛ بَسبِب املفاوضات إطالقاً». 
ووّجـه السـيد الخامنئـي خطابـه إىل املسـؤولني 
اإليرانيـني قائـالً: «امضـوا ُقُدًمـا يف برامجكـم، وال 
تسمحوا للمفاوضات إذَا ما توصلت إىل نتائَج إيجابية 

أَو نصف إيجابية أَو سلبية، أن تخل بأدائكم ابًدا». 
ولفـت إىل أن «العمـل يسـري بشـكل جيـد خـالل 
املفاوضـات، إذ أن الفريـق اإليرانـي املفاوض يحيط 
رئيـس الجمهوريـة واملجلـس األعىل لألمـن القومي 
وآخريـن بمجريات األمور، وعليه يتم اتِّخاذ القرارات 

وامليض نحو األمام». 
اإليرانـي  الوفـد  أن  إىل  الخامنئـي  السـيد  وأَشـاَر 
املشـارك يف املفاوضـات تمّكن لحـد اآلن من الصمود 
بوجـه مطامع الطرف اآلخر، ونأمـل أن يتواصل هذا 

األمر إنشاء الله. 

أطرغضا: إخابئ 24 حثخاً يف إذقق 
الظار بمتطئ طرتو أظفاق ظغعغعرك

 : وضاقت

عاديـًة أصبحت مشـاهد إطـالق النـار يف الواليات 
املتحـدة، لكن الجديـَد فيها هو اآلثـار املرتاكمة التي 
ترتكهـا عـىل الشـارع األمريكـي اجتماعيـاً وحتـى 
سياسـيٍّا، آخر حـوادث إطـالق النـار كان يف محطة 
املرتو يف مدينة بروكلني بوالية نيويورك شمال رشقي 

الواليات املتحدة. 
وفيما قال عمدُة مدينة نيويورك: إن «جهوَد البحث 
عن املهاجـم تواجه عراقيل؛ ألَنَّ كامـريات املراقبة يف 

محطة املرتو كانت معطلة». 
أّكـدت رشطُة مدينة نيويورك األمريكية أنها تحّقق 
يف إطـالق النار الـذي وقع يف محطة مـرتو األنفاق يف 
بروكلـني باملدينة، أمس الثالثـاء، وأدى إىل إصابة 24 
شـخصاً، (حتـى كتابة هذا الخرب)، فيما أعلن قسـُم 

الحرائق اكتشاف أجهزة غري مفككة يف املحطة. 
وأَفاد موقع «نيوزويك» بأن الرشطة ال تزال تبحث 
عن املشـتبه به الذي هـرب من مـكان الحادث وهو 

يرتدي قناع غاز وسرتة برتقالية اللون. 
وقال مسـؤول رشطـة نيويـورك: إن «أعرية نارية 
أطلقـت وأصابت ما بني 4 و10 أشـخاص»، ُمشـرياً 
إىل أن «املشـتبه به كان يرتدي زيًا رسميٍّا وحزاًما من 

 .» (MTA) هيئة النقل العام باملدينة
وقال املتحدث باسم خدمة اإلطفاء: «تلقينا اتصاالً 
بشـأن الدخان يف محطة املرتو، وعند الوصول عثرت 
الوحدات عـىل العديد من الجرحى وعـدة أجهزة غري 

منفجرة يف الحال». 
وقال مسـؤول يف إنفاذ القانـون: إن «إدارة رشطة 
نيويـورك ال يمكنها تأكيد تقارير وسـائل اإلعالم عن 
وجود عبوات ناسـفة فاشـلة يف مرتو أنفـاق املدينة، 

َحيُث وقع إطالق النار». 
هذا الحادث يعيد إىل الواجهة قضية السالح املنترش 
بكثافة بني األمريكيني والذي يودي بحياة األمريكيني 
بشكل يومي، َحيُث تشري األرقام إىل أن الربع األول من 
العام الحايل سجل 296 عملية إطالق النار يف نيويورك 
يف ارتفاع بحوايل 40 عملية إطالق نار عن الربع األول 
مـن العام املـايض الذي سـجل نحو عـرشة عمليات 

إطالق نار أسبوعياً عىل مساحة الواليات املتحدة.
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ضطمئ أخغرة

ق طةاَل لطعجغمئ
سئثالشظغ السجي   

لدول  نكّررهـا  األخـري  من 
املحلية  أدواتهم  وكّل  العدوان 
ومن يقف خلفهم من القوى 
سـنوات  سـبع  َوبعد  الدولية 
والحصار  والتدمري  القتل  من 
والتجويـع ال مجـاَل لهزيمة 
شـعبنا اليمنـي مهما تغريت 
خطُطكـم وتبدلـت أدواتُكـم 

وتنوعت أساليبُكم. 
نقولهـا لكـم بالفـم املآلن 
سـمعتموها  وقـد  اليـوم 
باألمـس مدوية يف بدايـة عدوانكم من قيادتنـا الثورية 
والسياسـية وسـمعتموها أَيْـضاً بأفواه جموع شـعبنا 
يف مختلـف السـاحات وبحناجر أبطال قواتنا املسـلحة 
ولجاننـا الشـعبيّة، سـمعتموها مـن مختلـف القـوى 
الوطنيـة بكل اللغـات ولو اسـتمرت مواجهتكم إىل يوم 

القيامة. 
هذه سياسـتنا وهذه اسرتاتيجيتنا وهذا مسار حياتنا 
ويف مختلـف قواميس حياتنا أن الهزيمَة ال مجاَل لها وال 
مسـاحة لدينا متاحـًة لتنفذوا من خاللهـا وأن ما لدينا 
هو االنتصـار الحتمي عىل كافة الصعـد واملجاالت التي 
صنع عدوانكم وظلمكم لنا ولشعبنا العديَد منها وجعلنا 
نختارها طائعـني مقتنعني َونصنع مقوماِتها من العدم 

وفق مبدأ الحاجة تصنع املستحيل. 
حصاركـم لغذائنـا جعلنـا نـزرُع أرضنا وسـنكتفي، 
قتلُكم لشـعبنا بأفتك أسـلحتكم جعلنـا نواجُه صلَفكم 
ُر سـواعَدنا ونصنـع مختلـف احتياجاتنـا مـن  ونشـمِّ
ة لنـردع عدوانكم  األسـلحة الدفاعية والطائرات املسـريَّ

ونركع كربياءكم. 
حرمانُكـم ألطفالنا من الـدواء جعلنا نشـحذُ ِهَمَمنا 
ونلملم جراحنا ونسـعى جاهدين إلنتاج مختلف األدوية 
التـي تحتاجهـا جراحنـا النازفـة من قصـف طريانكم 

الغادر. 
تعتيُمكم عىل ُكـّل ما اقرتفته أيديكم من الجرائم التي 
يندى لها جبنُي اإلنسـانية جعلنا نمتشـُق سالَح أقالمنا 
ونفتـُح مختلَف قنواتنـا وإذاعاتنا لنوضـَح للعالم مدى 
جرمكم يف حقنا ونبني بشـاعة إيغالكم يف سـفك دمائنا 

طيلة سنوات عدوانكم. 
اليوم ونحن نلُج يف العام الثامن من عدوانكم الغاشـم 
نكـّرر ما قلنـاه لكـم يف بداياته بـأن ال مجـاَل للهزيمة 
لدينا وأن املجال املتاح والواجب عليكم أن تسـلكوه معنا 
هو مسـاُر السـالم الحقيقي الشـامل والعـادل املنِصف 
بصدق النوايـا ومنطق اإلخـاء، حينها سـتجدوننا أهالً 
لذلـك مرحبني ومقدِّسـني له، أما ما دونَـه فلن تروا منا 
إالَّ أشـدَّ مما رأيتم وسـتصُل أيدينا إىل قصوركم الفارهة 

ومصالِحكم اآلمنة وسنجعلُكم عربًة للعاملني. 
والعاقبة للمتقني. 

ق جثوى طظ التعار طع طرتجصئ
د. طعغعب التسام

 

للعام الثامن ونحن كشـعب يمنـي نواجُه عدواناً 
ُعد  ا ونقاتلُه يف ُكـّل الجبهات وعىل كافة الصُّ حقيقيّـٍ
ًدا أنه عندما  وال نقاتـل ظلَّـه؛ ألَنَّنا نعـي وندرك جيـِّ
سريحل العدوان سـريحل ظله معه ولو كان الحوار 
مع املرتِزقة ذا جـدوى أَو فيه خري ومصلحة وطنية 
للشـعب اليمنـي فقد كانـوا يف حالة حوار سـيايس 
شـامل مع األطـراف الوطنية يف الداخـل اليمني ويف 
العاصمة اليمنية صنعـاء يف فندق موفمبيك تحديداً 
واسـتمر الحوار إىل حني إعالن العدوان عىل الشـعب 
اليمني من واشنطن يف ليلة 26 مارس 2015م والذي 

لـم يك يعلـم به أحٌد سـواهم ولكنهم فّضلـوا االرتـزاَق والتبعية 
للعدوان واالرتماء يف أحضانه عىل مصلحة شعبهم ووطنهم. 

أضف لذلك أنهم ذهبوا إىل العدوان مختارين طائعني ليشاركوه 
عدوانه عىل شعبهم وقتله وغزوه واحتالل أراضيه وللعام الثامن 
وهم أكثر عداًء لهذا الشـعب من العدوان نفسـه أصيله وأدواته، 
ولـم يقف عداؤهم عند رشاكتهم يف قتل الشـعب وغزوه واحتالل 
أراضيـه وتدمري مقدراتـه ونهب ثرواته وحصـاره وتجويعه، بل 
ذهبـوا ليطبعـوا مع كيـان العـدّو اإلرسائييل الذي يحتـل أراَيض 
ــة ومقدساِتها يف فلسطني، إىل أبعد من ذلك يف اتّهام الشعب  األُمَّ
اليمني الرافض لعدوانهم واملواِجه له عرب وسـائل إعالم العدوان 
ووسـائل إعالمهم باإليرانيني واملجوس والروافـض تارًة والكفر 
واإللحـاد تارًة أُخرى وذهـب بهم الحقُد إىل إصـدار الفتاوى عرب 
جماعاتهـم اإلرهابيـة وعنارصها مـن حمران الذقـون الضالة 

بوجوب قتل الشعب اليمني وذبح أبنائه... إلخ. 

لـم يكتفـوا بذلـك بل وصل بهـم الصلـف واإلجرام لقتـل ُكـلِّ 
َمـن يخالُفهـم الـرأَي وحرقهم أحيـاًء والتمثيـل بجثثهم وكذلك 
نبش القبور وتدمري املسـاجد واآلثـار وقتل األرسى 
وإحراقهم باألسـيت أحياًء، ناهيك عـن االنتهاكات 
والجرائـم الـال أخالقية والـال قيمية والال إنسـانية 
بحق السـجناء املدنيني من أبناء هذا الشعب وبحق 
األرسى وبحق األطفال والنساء من جرائم يندى لها 
جبني اإلنسـانية، وهي أسـوأ من جرائـم األمريكان 

بحق الشعب العراقي يف سجون أبو غريب وغريها.
فـأيُّ حـوار أَو مفاوضات مع هـؤالء الخونة لله 
ورسـوله ودينـه ولشـعبهم وأمتهم الذيـن انتزعت 
منهـم أدنى القيـم اإلنسـانية؟! فأفضل حـوار مع 
هؤالء ال يكون إال بمواجهتهم مع الله ويف سبيله حتى يحكم الله 

بيننا ال بإقرار ما هم عليه. 
ليـس كرهـاً منـا للمرتِزقـة دون وعـي وال إدراك وإنما رفًضا 
لسلوكهم وترصفاتهم وأفعالهم وأعمالهم التي ال يقرها عقٌل وال 
منطق وال ُعرٌف وال قانون وال دين وال إنسـانية وال سوية برشية 
لهـم وليسـوا رجاالً وليس لهـم عزة وال كرامـة وال حرية بل هم 
خانعون تابعون أذالء ألعداء الله ورسـوله ودينه ولشعبهم باعوا 

رشفهم ودينهم وأرضهم وعرضهم وأبناء جلدتهم.
ليس الخالف معهم عىل يشء يمكن َحلُّه ضمَن املبادئ الوطنية 
والدينيـة واألخالقيـة، بل إن خالَفنـا معهم بأنهـم تابعون وِظلٌّ 
للعـدوان فقط فليس بأيديهم وقُف العدوان، بل هم أدوات لتنفيذ 
مشـاريعه، وهذا كلـه يُظِهُر عـدم جدوائية الحوار مـع املرتِزقة 
وأن الحـوار معهم نوٌع من أنواع تكريس العدوان واإلقرار بالذلة، 

وهيهاَت منا الذلة. 


