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«الحعثاء» و «الجضاة» تثحظان طحروسغ «الضفالئ الحعرغئ» و «السغثغئ الظصثغئ»«الحعثاء» و «الجضاة» تثحظان طحروسغ «الضفالئ الحعرغئ» و «السغثغئ الظصثغئ»

900900 ططغعن فجر الحعثاء ططغعن فجر الحعثاء
العدو يلغي أول رحلة جتارية من مطار صنعاء ويدفع حبكومة املرتزقة الختالق ذرائع

لــيــحــصــد املـــــــراوغ عـــواقـــب تــفــويــت فـــرصـــة الــســالم

الرئيس املشاط للوفد العماين: موقفنا ثابت من السالم الذي ينشده شعبناالرئيس املشاط للوفد العماين: موقفنا ثابت من السالم الذي ينشده شعبنا
التهدئة إفشال  مسؤولية  فليتحمل  والــعــزي:  للحل..  الــعــدوان  لــدى  جدية  ال  الــســالم:  التهدئةعبد  إفشال  مسؤولية  فليتحمل  والــعــزي:  للحل..  الــعــدوان  لــدى  جدية  ال  الــســالم:  عبد 
الــــــــــعــــــــــجــــــــــري: إلشــــــــــــــــــــــراك أطــــــــــــــــــــــراف حمـــــــــــايـــــــــــدة لـــــــــتـــــــــفـــــــــادي الــــــــــــــــــــــدور األممــــــــــــــــــي اهلــــــــزيــــــــلالــــــــــعــــــــــجــــــــــري: إلشــــــــــــــــــــــراك أطــــــــــــــــــــــراف حمـــــــــــايـــــــــــدة لـــــــــتـــــــــفـــــــــادي الــــــــــــــــــــــدور األممــــــــــــــــــي اهلــــــــزيــــــــل
الــــــشــــــايــــــف: مــــــــــــربرات عــــرقــــلــــة الـــــرحـــــلـــــة مـــضـــلـــلـــة وهـــــدفـــــهـــــا الــــتــــنــــصــــل عــــــن االلــــــتــــــزامــــــاتالــــــشــــــايــــــف: مــــــــــــربرات عــــرقــــلــــة الـــــرحـــــلـــــة مـــضـــلـــلـــة وهـــــدفـــــهـــــا الــــتــــنــــصــــل عــــــن االلــــــتــــــزامــــــات



اإللزامية الدينية  الفرائض  أهم  من  املؤمنني  بني  واألخــوة  الكلمة  ووحدة  اهللا  حببل  اإللزاميةاالعتصام  الدينية  الفرائض  أهم  من  املؤمنني  بني  واألخــوة  الكلمة  ووحدة  اهللا  حببل  االعتصام 

اآلخــــر الــــطــــرف  مــــن  مــنــتــظــر  ورد  الـــعـــيـــد  قـــبـــل  اجلـــانـــبـــني  مــــن  أســـــري  اآلخــــر  الــــطــــرف  مــــن  مــنــتــظــر  ورد  الـــعـــيـــد  قـــبـــل  اجلـــانـــبـــني  مــــن  أســـــري  لـــتـــبـــادل 200200  عـــرضـــًا  يـــقـــدم  لـــتـــبـــادل املـــرتـــضـــى  عـــرضـــًا  يـــقـــدم  املـــرتـــضـــى 
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السةري: غةإ إظصاذ الُعثظئ 
وجععد السقم بإحراك أذراف 
إصطغمغئ طتاغثة لاقيف الثور 

افطمغ العجغض
 : خاص

الوطنـي  الوفـد  عضـو  انتقـد 
أمس،  العجـري،  عبدامللك  املفـاوض 
الدور األممي الضعيـف الذي يرتافق 
مع جهود السـالم وتداعيـات الُهدنة 
العسـكرية واإلنسـانية املوقعة قبل 

حلول شهر رمضان املبارك. 
وقـال العجـري، يف تغريدة له عىل 
تسـتثمر  أن  يفـرتض  «كان  تويـرت 
الُهدنـة لبحث ملفات رفـع الحصار 
وإنهـاء الحـرب إالَّ أن األداء الهزيـل 
املتحـدة  لألمـم  ا  ِجــدٍّ والضعيـف 
ة مـع الُهدنة يوجب  وبعثتها الَخاصَّ

إعادة النظر يف دورها». 
وأّكــد العجـري عـىل أن من بني 
رضوريات تاليف الدور األممي الهزيل 

والكارثـي هـو «إرشاك أطـراف إقليمية أَو دوليـة محايدة يف رعايـة أي اتّفاق 
وضمان تنفيذه». 

وتأتـي تغريدة العجـري تعليقاً عىل الدور األممي الضعيـف والهزيل، والذي 
وصل يف معظم األحيان إىل االنخراط يف املنظومة العدوانية التي تقودها الواليات 

املتحدة وتنفذها السعوديّة واإلمارات. 

 : خظساء
واصلـت صنعاُء تقديـَم املبـادرات األحادية 
املتعلقـة بملـف األرسى، َحيـُث قدمـت عرضاً 
جديـًدا لتبادل املئـات من الجانبـني قبل حلول 

عيد الفطر املبارك. 
ويف بيـاٍن مقتَضـٍب، أعلـن رئيـس اللجنـة 
الوطنية لشـؤون األرسى، عبدالقادر املرتىض، 
عـن عرض جديـد لعقد صفقة تبـادل تتضمن 
اإلفـراج عـن مئـات األرسى مـن الطرفني قبل 

حلول عيد الفطر. 
وقال املرتىض يف بيانه املقتضب:  نظراً للتأخر 
الحاصل يف إجراءات تنفيذ اتّفاق تبادل األرسى 
فقد تقدمنـا بعرض جديد لقـوى العدوان عرب 
األمم املتحدة يقيض باإلفراج عن 200 أسري من 

ُكـّل طرف قبل عيد الفطر املبارك. 
وتابـع املرتـىض يف بيانـه «ليكـون العرض 

مقدمة إيجابية للتنفيذ الكامل لالتّفاق». 
وأّكـد أن صنعـاء تنتظر الـرد اإليجابي من 
الطرف اآلخر، الذي يسـعى دومـاً لعرقلة ملف 
األرسى عىل غرار باقي امللفات اإلنسـانية التي 
يعانـي من ورائهـا أبناء الشـعب اليمني، بمن 
فيهـم املوالـني للعـدوان األمريكـي السـعودّي 

اإلماراتي. 
ويأتـي عـرض املرتـىض بعـد أقـل مـن 48 
سـاعة عىل مبـادرة من طـرف واحـد أطلقت 
خاللهـا صنعاء عرشات األرسى بتوجيهات من 
قائد الثورة السـيد عبدامللـك بدرالدين الحوثي، 
تزامناً مع قرب حلول عيد الفطر املبارك، َحيُث 
أفرجت اللجنة الوطنية لشـؤون األرسى، أمس 
األول، عـن 42 مـن أرسى قوى العـدوان، وذلك 

كمبـادرة من طرف واحـد، تجـدد التأكيد عىل 
حرص الطرف الوطني عىل إحالل جهود السالم 

ومداخل الثقة. 
وخالل عملية اإلفـراج أوضح رئيس اللجنة 
عبدالقـادر املرتـىض يف ترصيـح صحفـي، أن 
اللجنـة وبمبـادرة إنسـانية مـن طـرف واحد 
أفرجت عن 42 أسرياً من قوى العدوان، حصلوا 
عـىل عفو من قائـد الثورة عبدامللك بـدر الدين 
الحوثي، بمناسبة شـهر رمضان واقرتاب عيد 

الفطر املبارك. 
وقـال: «إن اإلفـراج عـن أرسى مـن قـوى 
العـدوان، رسـالة إيجابيـة نأمـل أن يتلقاهـا 
الطـرف اآلخـر بإيجابيـة مماثلـة ويبـادر يف 
واملعتقلـني  األرسى  مـن  عـدد  عـن  اإلفـراج 

املوجودين لديه». 
وأَشـاَر املرتـىض إىل أن مبـادرة اإلفراج عن 
األرسى رسالة إنسـانية لألمم املتحدة والطرف 
اآلخـر للميض قدمـاً يف تنفيذ االتّفـاق الذي تم 

برعاية أممية بشأن األرسى. 
لشـؤون  الوطنيـة  اللجنـة  رئيـس  وأّكــد 
األرسى حـرص اللجنة عىل إنجاح االتّفاق الذي 
تـم برعاية األمـم املتحدة بشـأن ملف األرسى 

وتنفيذه وإنجاحه. 

 : طتمث الضاطض 
دّشـنت مؤّسسة الشـهداء بالرشاكة مع 
الهيئـة العامة للـزكاة، أمـس األحد، رصف 
الشـهداء  ألبنـاء  الشـهرية  الكفالـة  مبلـغ 
لعـدد ٢٩.٧١٣ يتيماً لشـهري مارس وابريل 
٢٠٢٢م بإجمايل مبلغ ٥٩٤.٢٦٠.٠٠٠ ريال، 
يف حني دّشــنت رصف العيدية النقدية لعيد 
الفطـر املبارك لعـدد ٢٩.٥١١ يتيما بإجمايل 

مبلغ ٢٩٥.١١٠.٠٠٠ ريال. 
وخـالل التدشـني، قـال املديـر التنفيذي 
شـهر  إن  جـران:  طـه  الشـهداء  ملؤّسسـة 
رمضان شـهد العديد من األنشـطة الخريية 
لكثري من املؤّسسات ذات العالقة، وهذا يشء 
إيجابي مع الحرص مـن الجميع عىل تقوى 
الله وسـالمة دوافـع العطاء وبالتـايل األجر 

الكبري. 
َوأََضــاَف خـالل كلمـة ترحيبيـه ألقاها 
الشـهداء  مؤّسسـة  يف  «نحـن  الفعاليـة  يف 
بالرشاكـة مـع الداعمـني والخرييـن وعـىل 
رأسـهم الهيئة العامة للـزكاة يف دعم العديد 
من املشاريع منها مرشوع الكسوة ومرشوع 
السلة الغذائية بواقع ٣٠ ألف سلة غذائية إىل 
جانب مرشوع رصف الكفالة الشهرية ألرس 

الشهداء وكذلك العيدية النقدية لهم. 
ودعا جران للمسـاهمة مع املؤّسسـة يف 
دعم املشـاريع بهذا العام الجـاري، والقيام 

بالواجب الديني والوطني تجاه أُرس الشهداء 
ُكـّل بما يستطيع. 

مـن جهتـه، قـال رئيـس الهيئـة العامة 
للزكاة شمسـان أبو نشـطان: إننا يف رحاب 
الشهداء نقف إجالالً ألهل الوفاء الذين باعوا 
من الله أنفسـهم نُرصًة للمستضعفني ولكل 

مظلوم عىل هـذه األرض. 
خـالل  ألقاهـا  كلمـة  خـالل  َوأََضــاَف 
الفعاليـة «عندما دعاهم داعـي الله وداعي 
الوطن ردوا عىل ُكـّل املستكربين وقد سكروا 
الصهيوني  والكيـان  لألمريـكان  بعمالتهـم 
ليقف هؤالء الشهداء مع الله بصدق أمامهم 
بـكل عزة رشفـاً ونـرصًة للمسـتضعفني»، 

مؤّكــداً أننـا نتذكر شـهداءنا اليـوم ونقف 
أمام تضحياتهم وعطائهـم وهم أعز الناس 
مقدمني أنفسـهم لله تاركـني وراءهم أبناء 
وبناتـاً أمانة يف أعناقنـا، صانعني بهذا املجد 

الشامخ. 
ودعا الجميع إىل تحمل املسؤولية وتقديم 
املزيد من الدعم واملزيد من املشاريع املختلفة 
يف ُكــّل جوانـب الحيـاة وبراعيـة أكرب ونية 
أصـدق، فهم أمانـات تحملناهـا وأن الحمل 
عىل مؤّسسة الشـهداء كبري وال تستطيع أن 
تقوم بـه بمفردها، يجب عىل الجميع تحمل 

املسؤولية ضمن برامج مرتبة ومدروسة. 
من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء جالل 

الرويشـان: «إننا يف حرضة الشـهداء نسجل 
الشكر لإلخوة يف مؤّسسـة الشهداء والهيئة 
العامـة للـزكاة وهـم املجاهدون عـىل هذه 
املشـاريع التي نراها اليوم حارضًة مبينًة أن 
هناك من يرعى أبناء الشهداء وجعلهم جيالً 

صالحاً». 
َوأََضـاَف «هذه مسؤولية مجتمع بكامله 
يجب عىل الجميع أن يويل هذا األمر االهتمام 
الكبري وأن يكون أول األولويات التي يجب أن 
نؤمن بها إيماناً مطلقاً، ُمشـرياً إىل أن العبء 
كبري عىل املؤّسسة إذَا لم يكن هناك دعم من 

الحكومة كمسؤولية دينية ووطنية». 
وتوّجـه بالتحيـة والتقدير عىل من يعمل 

يف هـذا األمر الذي ال يقـل أهميّة عن جبهات 
القتال واملواجهة ضد هـذا العدّو، داعياً ُكـّل 
اإلخوة واملؤّسسـات ورؤوس األموال للمزيد 

يف املساهمة يف دعم الشهداء ورعايتهم. 
وقـال يف ختام كلمتـه: «ما يتـم الرتويج 
له من سـالم من قبل العدّو ليسـت إالَّ كذبة 
اعتدنا عليها فكما هو معروف تم االتّفاق أن 
أول رحلة يستقبلها مطار صنعاء هي، أمس 
األحـد، لكن يشء من ذلك لـم يحدث بحّجـة 
اشـرتاط املرتِزقـة بوجوب سـفر املرىض إىل 
عـدن إلصدار الجوازات من عدن»، يف إشـارة 
إىل أن استمرار تعنت العدوان قد ينسف ُكـّل 

جهود السالم. 

تقرير

بسث غعم طظ إذقق السحرات شغ طئادرة طظ ذرف واتث:

تساعثف ظتع 60 ألش غاغما بمئطس غظاعج 900 ططغعن رغال:

صعى السثوان وطرتجصاعا تثرتق الُعثظئ اإلظساظغئ والسسضرغئ و«التثغثة» 
بـ 176 خرصًا خقل الـ 24 جاسئ املاضغئ

املرتدى غصثم سرضًا لسصث خفصئ تئادل تدط 200 أجري 
طظ الةاظئني صئض السغث ورد طظاَزر طظ الطرف اآلخر

«الحعثاء» و «الجضاة» تثّحـظان طحروسغ خرف الضفالئ الحعرغئ والسغثغئ الظصثغئ فجر الحعثاء

 : خاص
السـعودّي  األمريكـي  العـدوان  قـوى  واصلـت 
اإلماراتـي، أمـس األحد، الخروقـات اليوميـة التّفاق 
الُهدنة اإلنسـانية والعسكرية، واتّفاق الحديدة، وذلك 
بارتكاب أكثر من 175 انتهاكاً يف عدد من املحافظات 

بينها الحديدة املشمولة باالتّفاقني املذكورين. 
وأوضحـت مصـادر عسـكرية أن قـوى العـدوان 
املاضيـة  سـاعة  الــ 24  خـالل  ارتكبـت  وأدواتهـا 

133 خرقـاً، تمثلـت يف 91 عمليـة تحليـق للطـريان 
االستطالعي املسلح والتجسيس يف أجواء محافظات: 
مـأرب، حّجــة، الجوف، صعـدة، صنعـاء، البيضاء، 

الحديدة، عمران وما وراء الحدود. 
وأّكــدت املصـادر أن مرتِزقة العدوان اسـتحدثوا 
تحصينـات قتاليـة يف تبـة الخيمة بجبهـات ما وراء 

الحدود بجيزان. 
وأَشاَرت املصادر إىل أنه تم تسجيل ثمانية خروقات 
بقصـف مدفعي، َحيـُث اسـتهدف مرتِزقـة العدوان 

بقصـف مدفعـي منـازل املواطنـني يف قريـة الـزور 
ومواقع الجيش واللجان الشـعبيّة يف اللجمة والطلعة 
والبلـق الرشقي بمحافظة مأرب، الفتًة إىل أن مرتِزقة 
العدوان اسـتهدفوا بقصـف مدفعي مواقـع الجيش 
واللجـان غـرب حـرض بمحافظـة حّجــة وجيزان 

ومنازل املواطنني يف مديرية صالة بمحافظة تعز. 
وأّكــدت تسـجيل 33 خرقـاً بإطالق نار عـىل منازل 
املواطنني ومواقع الجيش واللجان الشعبيّة يف محافظات 

مأرب والضالع وحّجـة وجبهات ما وراء الحدود. 

وإىل الحديدة سجّلت غرفة عمليات ضباط االرتباط 
والتنسـيق لرصد خروقات العدوان 43 خرقاً خالل الـ 

24 ساعة املاضية. 
وأوضـح مصدر يف غرفة عمليـات ضباط االرتباط 
والتنسيق أن من بني خروقات قوى العدوان استحداث 
تحصينات قتالية يف مقبنة وحيس والجبلية، مشـريًة 
إىل أن الخـروق تضمنـت تحليـق مكثّــف للطـريان 
التجسـيس يف مقبنـة وحيـس باإلضافـة إىل قصـف 

مدفعي وبمختلف األعرية النارية. 
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 : خاص
َدقَّ تحالُـُف العـدوان مسـماًرا إضافيٍّا يف 
نعـش اتّفـاق «الُهدنة»، من خـالل منع أول 
رحلـة جويـة من مطـار صنعاء الـدويل بعد 
تأخـريه انطالقهـا ألكثَر من ثالثِة أسـابيع، 
إىل جانب محاولِة وضع اشرتاطات تعسفية 
مـن شـأنها أن تضـَع االتّفـاُق بأكمله عىل 
حافة الفشل، ُخُصوصاً يف ظل انحراف األمم 
املتحـدة عـن مسـؤولياتها وتواطؤهـا مـع 
دول العـدوان إلفـراغ الُهدنة مـن مضمونها 
وتكريس أُسـلُـوب املراوغة واملماطلة، األمر 
الـذي يعيـد إىل الواجهـة تحذيـرات القيادة 
بشـأن  والعسـكرية  والسياسـية  الثوريـة 

عواقب تفويت فرصة السالم. 
أن  اليمنيـة،  الجويـة  الخطـوُط  وأعلنـت 
تحالـَف العـدوان رفـَض منـَح «التصاريح» 
لرحلـة (صنعـاء – األردن) الجوية التجارية 
التـي كان من املقـّرر تسـيريُها األحد، وهي 
أول رحلـة مـن رحالت اتّفـاق الُهدنـة الذي 
يقتيض تسيري رحلتني أسـبوعيٍّا بني صنعاء 
واألردن ومـرص، َحيُث رفض تحالف العدوان 
تنفيذَ هذا االلتزام وسـعى لتقليصه إىل رحلة 
واحدة بعد مرور أكثر من ٢٠ يوماً عىل دخول 

الُهدنة حيز التنفيذ، ثم إىل ال يشء مجّدًدا. 
وكانـت «اليمنيـة» قـد أعلنـت سـابًقا 
عـن هـذه الرحلـة وفتحـت بـاَب الحجـز 
األولويـَة للمـرىض  وأعطـت  للمسـافرين، 

الذين ينتظرون فتَح املطار منذ سنوات. 
ودفـع تحالُف العـدوان بحكومة الخونة 

الختـالق مربّرات ملنع الرحلـة الجوية، َحيُث 
زعـم املدعـو معمـر االريانـي، وزيـر إعالم 
املرتِزقة، أن عـدَم منح تصاريح الرحلة جاء 
بَسـبِب اعتماد جوازات السـفر الصادرة عن 
العاصمة صنعـاء، مدعياً أن االتّفاق يقتيض 
االقتصاَر عىل الجوازات الصادرة عن مناطق 

سيطرة املرتِزقة. 
وكشـفت هذه املزاعُم بوقاحـة عن نوايا 
تحالف العدوان لتعطيل التزاماته بخصوص 
رحـالت مطـار صنعـاء، فاتّفـاق الُهدنة لم 
يتضمن إلزام املسافرين بالجوازات الصادرة 
عـن مناطـق املرتِزقة، وهو األمـر الذي كان 
تحالف العدوان قد حاول عرَضه يف «صفقة» 
سـابقة وتم رفُضه بشـكل قاطع ملا يشكله 
معانـاة  عـىل  يبقـي  واضـح  تعسـف  مـن 

املواطنني. 
ُل محاولُة إعادة طرح االشـرتاطات  وتمثـِّ
بخصوص جوازات السفر عقبًة أمام الُهدنة 
برمتهـا؛ ألَنَّها تهـّدُد بإخضـاع االتّفاق كله 

ـة، وهو ما  لرغبـات تحالـف العدوان الَخاصَّ
يجعُل االلتزاماِت املتَفِق عليها بدون معنى. 

ملسـار  تتويًجـا  الخطـوُة  هـذه  وتُعتـَربُ 
تحالـف  يسـلكه  الـذي  والتعنـت  املراوغـة 
العـدوان منذ دخـول الُهدنـة حيـز التنفيذ، 
مطلـع أبريل الجـاري، َحيـُث ال زال يواصل 
احتجاز سـفن الوقود ويخضعها لسياسـة 
«تقطـري» عدوانية تحافظ عـىل بقاء األزمة 
التـي يفـرتض أن الُهدنَة جـاءت لتخفيفها، 
وتصاُعـِد  اسـتمر  مـع  بالتـوازي  وذلـك 
قواتـه  جانـب  مـن  امليدانيـة  الخروقـات 
ومرتِزقتـه يف مختلف الجبهـات، األمر الذي 
يضُع الُهدنـَة عىل املحكِّ ويضاِعُف احتماالِت 

 . فشلها بشكل ُمستمرٍّ
وعّلـق رئيُس الوفـد الوطني ناطق أنصار 
الله، محمد عبد السـالم، عىل هـذه الخطوة 
مؤّكـداً أن: «اسـتمراَر إغـالق مطار صنعاء 
بعدم السـماح بتسيري الرحالت املتفق عليها 
يف الُهدنـة اإلنسـانية وعرقلة السـفن تعنٌُّت 

واضـٌح يثبت عـدم جديـة تحالـف العدوان 
إلحالل السالم». 

الخارجيـة  وزيـر  نائـب  أّكــد  بـدوره، 
بحكومـة اإلنقـاذ، حسـني العـزي، عـىل أن 
«تحالـف العـدوان يتعنت ويماطـل يف تنفيذ 
التزاماتـه منذ أسـابيع»، وأَشـاَر إىل أن منع 
الرحلة الجوية بعد اإلعـالن عنها وفتح باب 
الحجز للراغبني يف السـفر وتسلمهم التذاكر 
يعرب عن «إرصار ُمسـتمّر مـن قبل التحالف 

عىل مضاعفة معاناة الشعب اليمني». 
رّوجهـا  التـي  الذرائـع  العـزي  ووصـف 
املرتـِزُق «اإلرياني» بأنهـا «أكاذيُب مختَلقة 
بوقاحة وتغطية عىل تعنت تحالف العدوان».

وأضاف: «ندعو تحالف العدوان إىل رسعة 
تسـيري الرحالت قبل فـوات األوان ونحملهم 

مسؤولية أي فشل للُهدنة».
وقال مديـر مطـار صنعاء الـدويل، خالد 
الشـايف: إنه «ال توجد جديـٌة وال مصداقية 
لدى تحالف العدوان بخصوص فتح املطار»، 

ُمشـرياً إىل أن املطـار جاهـز وملتـزم بكافة 
االشرتاطات يف تقديم خدماته. 

يسـعى  «العـدوان  أن  الشـايف  وأّكــد 
إلجهاض أيـة محاولة السـتئناف الرحالت؛ 
ِمـن أجـِل تعميـق األزمـة اإلنسـانية وقتل 
املرىض»، ُمشرياً إىل أن «املربّرات التي يروجها 
بشـأن عرقلة انطالق أوىل الرحالت التجارية 
ملطار صنعـاء كلها مضللة وتأتي يف سـياق 
التنصـل عـن التزامـات الُهدنـة، وتخفيـف 

املعاناة اإلنسانية». 
وأضـاف: «الخارجيـة عـىل تواصـل مع 
مكتب املبعوث األممي إلبالغه بإجراء املنع».

وعىل الرغم من أن مسؤوليَة األمم املتحدة 
كراعيـٍة التّفاق الُهدنة تحتـمُّ عليها الضغط 
عىل تحالف العدوان لوقـف املماطلة وتنفيذ 
التزاماته الواضحـة، جاء رد املبعوث األممي 
هانـس غروندبرغ عىل منـع الرحلة الجوية 
ضعيفـا ومتماهيًا مع مسـار املراوغة الذي 
باملسـؤوليِة  ألقـى  َحيـُث  العـدّو،  يسـلُكه 

عـىل «األطـراف» يف محاولٍة لتربئـة املعرقل 
الحقيقـي ومنـح ذرائـع تحالـف العـدوان 
ومرتِزقتـه «فرصـة» للتعاطـي معها، وهو 
ما يعني تحويَل االلتـزام إىل موضوع نقاش 

وتضييع الوقت. 
ويمثل هذا املوقف األممي الفاضح تأكيًدا 
عـىل مـؤرشات التواطؤ التي بـرزت واضحة 
طيلة األسـابيع املاضية، مـن خالل الصمت 
املشـتقات  سـفن  احتجـاز  اسـتمرار  إزاء 
النفطيـة ومنعهـا مـن الوصـول إىل مينـاء 
الحديدة، وكذلك تجاهـل الخروقات امليدانية 
املتواصلة من جانب قوى العدوان ومرتِزقتها 

يف الجبهات. 
هـذا التواطؤ يؤّكـد عـىل أن األمَم املتحدة 
االسـرتاتيجية  نفـس  عـىل  تسـريُ  زالـت  ال 
السـلبية تجـاه اليمـن، وهـو مـا يعنـي أن 
احتمـاالِت الوصـول إىل أية حلـول حقيقية 
تحـت رعايتهـا ضعيفـة للغايـة، وقد كان 
ا ملدى جدية  اتّفـاُق الُهدنـة اختباًرا حقيقيّـٍ
املبعوث «غروندبرغ» وإْمَكانية اختالفه عن 
سـابقيه وهو االختبار الذي بات واضًحا أن 

الرجل لم ينجح فيه. 
وبهـذه املعطيـات َفـإنَّ عـودَة التصعيد 
إىل املشـهد تصبـُح االحتماَل األبرَز، سـواء 
اسـتمرت الُهدنة أَو لم تستمر، فعىل الرغم 
مـن أن صنعـاء ال زالت تتـرصُف بإيجابية 
ا واضًحا عىل  كبـرية وتبـدي حرًصـا عمليّـٍ
إنجـاح التهدئـة والتقـدم نحـو خطـوات 
سـالم حقيقية، إال أن عدم وجود رغبة لدى 
تحالف العـدوان لاللتـزام باتّفـاق الُهدنة، 
فضالً عن وقف الحرب ورفع الحصار، وعدم 
توفـر إراَدة أمميـة لرعاية حلـول حقيقية، 
يمثل عائًقـا َكبرياً أمام أي جهود سـالم من 

جانب صنعاء. 
ويـرى مراقبـون يف صنعـاَء أن تحالُـَف 
وجـه  عـىل  السـعودّي  والنظـاَم  العـدوان، 
غـري  مخاطـرٍة  نحـو  يتجـُه  الخصـوص، 
محسـوبة من خالل عرقلة الُهدنة والتعامل 
معهـا كفرصٍة للمراوغـة ولرتتيِب صفوفه، 
ُخُصوصـاً وأنـه هـو مـن لجـأ إىل التهدئـِة 
لحماية منشآته النفطية بعد عمليات «كرس 
الحصـار» النوعيـة، وبالتـايل َفــإنَّ عـودَة 

التصعيد لن تكوَن يف مصلحته. 
ولـن تكـوَن هذه املـرة األوىل التـي ييسُء 
فيهـا تحالُُف العدوان تقديـَر موقف صنعاء 
من السالم ويعلُِّق آماَله عىل محاوالت كسب 
الوقـت وخلـط األوراق، ليصطـدَم يف نهايـة 
األمر باستحالة االلتفاف عىل محّددات الَحلِّ 

الشامل. 

«احاراذات»  و  ذرائع  قخاقق  المرتِجصئ  بتضعطئ  وغثشع  تةارغئ  رتطئ  أول  غطشغ  السثّو 
افطط الماتثة تاماعى طع الطرف اآلخر شغ طسار المراوغئ إلشراغ اقلاجاطات طظ طدمعظعا

العــثظــئ سطى املـتـك:
طتاولئ الافاشغئ إلخراج ططار خظساء طظ «اقّتفاق»

 سئث السقم: 
ق جثغَئ لثى 

تتالش السثوان 
إلتقل السقم

 السجي: 
السثّو غاتمض 

طسآولغئ إشحال 
الاعثئئ

 الحاغش: طئّررات 
سرصطئ الرتطئ الةعغئ 

ضطعا طدططئ وعثشعا 
الاظخض سظ اقلاجاطات

الرئغج املحاط لعشث جططظئ سمان الحصغصئ: ظآّضـث سطى طعصفظا البئات 
طظ السقم السادل الثي غظحثه حسئظا الغمظغ

 : طاابسات
التقـى فخامـُة املشـري الركـن مهدي 
املشاط -رئيس املجلس السيايس األعىل- 
بالعاصمـة صنعـاء وفَد سـلطنة عمان 
الشقيقة الذي يزور البالد يف إطار الجهود 

العمانية إلحالل السالم يف اليمن. 
جرى خالل اللقاء مناقشـة التطورات 
الراهنة عىل الساحة اليمنية ومستجدات 
العملية السياسـية ومسـار الُهدنة التي 

أعلنتهـا األمـم املتحدة مؤّخـراً ورضورة 
تنفيـذ بنودهـا بالكامل، وكذلـك جهود 
سلطنة عمان الشـقيقة لتحقيق السالم 

الشامل يف اليمن. 
وتطـرق اللقـاء إىل عـدد مـن امللفات 
املتصلـة بالوضع اإلنسـاني الذي يمر به 
الشـعب اليمني، والظـروف االقتصادية 
األمريكـي  العـدوان  جـراء  الصعبـة 

السعودّي والحصار. 
املشـاط  الرئيـس  رحـب  اللقـاء،  ويف 
بالوفد العمانـي الزائر للعاصمة صنعاء، 

اليمنيـة  الجمهوريـة  تقديـر  مؤّكــداً 
لسـلطنة عمان قيادة وشـعباً عىل الدور 
اإليجابي الذي تقوم به ملسـاندة الشـعب 

اليمني. 
وجـدد الرئيـس املشـاط التأكيـد عىل 
املوقف الثبات من السالم العادل واملرشف 
الذي ينشده أبناء الشعب اليمني ويحّقق 

تطلعاتهم يف الحرية واالستقالل. 
حـرض اللقـاء رئيـس الوفـد الوطني 
محمد عبدالسـالم وعضو الوفد الوطني 

عبدامللك العجري.
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 : خظساء
يف الوقـت الذي ال تزاُل قنابـُل ومخلَّفاُت القنابل 
العنقوديـة الناتجـة عـن غـارات تحالـف العدوان 
تحُصُد أرواَح األبرياء من الرجال والنساء واألطفال 
يف عـدد مـن املحافظات الحـرة، َفـإنَّ ذلـك يقابله 
تجاهـل دويل وعاملـي وتعنـت مـن قبـل املنظمات 
التابعة لألمم املتحـدة التي ترفض مطالب حكومة 
صنعاء بتوفري أجهزة الكشف عن األلغام والقنابل. 
ويف جديـد الضحايـا، استشـهدت طفلـٌة ورجل 
وأُصيـب آخـرون يف محافظتـي الجـوف وصعدة؛ 
نتيجـَة انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات غارات 

تحالف العدوان عىل اليمن. 
ويف بيان صادر، أمس األحد، أّكـد املركز التنفيذي 
للتعامل مع األلغام، أن طفلة استشـهدت بانفجار 
قنبلة من مخلفات تحالف العدوان يف منطقة غافرة 
بمديريـة الظاهـر الحدوديـة، باإلضافـة إىل مقتل 

مواطـن وإصابـة اثنني آخرين بينهـم طفل نتيجة 
انفجار لغم يف أحد الطرق الفرعية يف مديرية اليتمة 
بمحافظـة الجـوف، مبينًـا أن محافظـات صعدة 
والجـوف والبيضـاء والحديدة ومـأرب ومحافظة 

صنعاء ومديريـة نهم من أكثـر املحافظات امللوثة 
بالقنابل العنقودية ومخلفات العدوان. 

ودعـا املركـز التنفيـذي للتعامـل مـع األلغام، 
حكومة اإلنقاذ الوطنـي يف صنعاء إىل إعادة النظر 

يف هـذا املوضوع اإلنسـاني وأن يكـون الوقوف إىل 
جانب املركـز من األولويـات الرئيسـية للحكومة 
ليتمّكـن مـن القيـام بعملـه وتطهـري وتخليـص 
املدنيني من األلغـام والقنابل العنقودية ومخلفات 

العدوان. 
وطالـب املركـز حكومة اإلنقـاذ واملجلس األعىل 
بتحديـد  اإلنسـانية  الشـؤون  وتنسـيق  إلدارة 
مسـتلزمات تطهـري القنابـل العنقوديـة واأللغام 
كأولويـة أوىل للحكومـة ضمـن خطة االسـتجابة 
اإلنسـانية لــ «األوتشـا» والضغـط عـىل تحالـف 
العدوان رسعة السـماح بإدَخال األجهزة الكاشفة 
لأللغام، الفتاً إىل أن املركز يطالب الربنامج اإلنمائي 
بتوفري هـذا األجهزة ألكثر من ثالثـة أعوام؛ كونها 
معـدات إنسـانية ومنقـذة لحياة املدنيـني ليتمّكن 
املركز مـن إنقاذ حياة اآلالف مـن املدنيني يف اليمن 
من خطر مخلفات الحـرب، لكن دون جدوى حتى 

اللحظة. 

أخبار
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السسعدّغئ ترحح صغادغًا يف تظزغط الصاسثة ضـ «طتاشر»

«الحسإ» تثّحـظ طحروع السطئ الشثائغئ فعالغ افجرى واملفصعدغظ بأطاظئ الساخمئ

 : طاابسات
تسـعى السـعوديُّة جاهـدًة إىل تعميـق 
عالقاتهـا مـع ما يسـمى تنظيـم القاعدة 
اإلجرامي والجماعـات التكفريية املتطرفة 
يف اليمن َحيُث تعدى الدعم السعودّي املقدم 
لتلك الجماعات من التمويل باملال والسالح 
إىل تزويدها بطائـرات دون طيار «درونز»، 
باإلضافة إىل إطـالق رساح قيادات التنظيم 
مـن السـجون الواقعة تحت سـيطرتها يف 
حرضمـوت وتهريبهم؛ بَهـدِف تعيينهم يف 
مناصب حساسـة تصـب يف خدمة تحالف 

العدوان. 
وكشفت وسائل إعالمية تابعة لحكومة 

املرتِزقة، أمس األحد، عن توّجـه سـعودّي 
لتعيني قيادي يف ما يسـمى تنظيم القاعدة 
لحرضمـوت»  كــ «محافظـاً  اإلجرامـي، 
املحتّلة بديالً للمرتِزق فرج البحسـني الذي 
تم إقصـاؤه وتعيينه يف ما يسـمى املجلس 

الرئايس. 
أن  اإلعالميـة  الوسـائل  تلـك  وبينـت 
السـفري السـعودّي، محمد آل جابر، يقود 
الحملـة بنفسـه لتسـمية شـخص يدعى 
العمقـي يشـغل َحـاليٍّا منصـب أمني عام 
املجلس املحيل، ومسؤول يف رشكة العمقي 
للرصافـة التي سـبق وأن صنفتها الخزانة 
األمريكية عىل الالئحة السـوداء.  وأَشاَرت 
إىل أن السـعوديّة تسـعى من خالل تسمية 
لحرضمـوت،  املرتـِزق العمقـي محافظـاً 
بالثـروات  الغنيـة  املحافظـة  إبقـاء  إىل 
يف  االسـرتاتيجي  املوقـع  وذات  النفطيـة 
اليمـن، تحت قبضتها عرب تسـليمها فعلياً 
لتنظيـم القاعـدة اإلجرامـي الذي سـيطر 
عـىل املحافظـة يف ٢٠١٦ بدعم وتمويل من 
الرياض وغادر املكال ليسـتقر يف الضواحي 

بناء عىل تفاهمات مع تحالف العدوان. 
هذا وتعيـش محافظـة حرضموت منذ 
سـنوات تحت سـيطرة االحتالل السعودّي 
الذي يسـتحوذ عىل منتجـات النفط والغاز 
اليمني كأحد مكاسب عدوانها عىل اليمن. 

 : خظساء
االجتماعيـة  الشـعب  مؤّسسـة  دّشــنت 
للتنميـة، أمـس األحد، مرشوع توزيع السـلة 
بأمانـة  واملفقوديـن  األرسى  ألرس  الغذائيـة 

العاصمة. 
ويف التدشـني، قال القائـم بترصيف أعمال 
مؤّسسـة الشـعب، عبداللـه الكبـيس: إن هذا 
املـرشوع يأتـي يف إطـار املشـاريع الخرييـة 
واإلنسـانية التي تسـهم يف دعـم أرس األرسى 
واللجـان  الجيـش  أبطـال  مـن  واملفقوديـن 
الشـعبيّة، مؤّكــداً عـىل أهميّـة دعـم هـذه 
الرشيحة وفاء وعرفانًا ملا قدموه من تضحيات 
للوطـن يف معارك الـرشف والكرامة ضد قوى 
العدوان، مثمنـاً كافة املبادرات التي دعا إليها 
السـيد القائد عبدامللك الحوثـي، يف تعزيز قيم 
الرتابط والتكافل بني رشائح املجتمع املختلفة 

التي حث عليها ديننا الحنيف. 
مـن جانبه، أوضـح مدير برنامـج الرعاية 

الصحيـة باملؤّسسـة مديـر املـرشوع مجيب 
الفقيـه، أن املـرشوع يتـم تنفيذه بالتنسـيق 
مع مؤّسسة أحرار اليمن لرعاية وتأهيل أرس 
األرسى واملفقودين يف جميـع مديريات أمانة 
العاصمـة، ُمشـرياً إىل أن املرشوع يسـتهدف 
٥٠٠ أرسة وحـوايل ٣٥٠٠ شـخص مـن أهايل 

وأبناء األرسى واملفقودين باألمانة. 
وبـنّي الفقيـه أن حجَم املـرشوع يبلغ ٢٢ 
طنـاً َو٥٠٠ كيلـو جرام مـن املـواد الغذائية 

املتنوعة التي تشـمل الطحني واألرز والسـكر 
وحلـوى  النباتيـة  والزيـوت  والبقوليـات 
توزيـع  مـرشوع  أن  إىل  منوًِّهـا  الطحينيـة، 
السلة الغذائية ألرس األرسى واملفقودين يأتي 
ضمن العديد من املشاريع واألنشطة الخريية 
التي تنفذها املؤّسسـة يف هذا الشـهر الكريم 
ومنها مرشوع سـقيا السـبيل لألرس الفقرية 
ومـرشوع النقل املجاني للمواطنني ومرشوع 

دعم أرس الشهداء. 

«اقظاصالغ» غاسعث بإجصاط تضعطئ املرتِجق طسني 
سئثاملطك سصإ سغث الفطر

 : طاابسات
عاود ما يسـمى املجلس االنتقايل 
مطالبته،  اإلماراتي  لالحتالل  التابع 
أمس األحد، بتغيري حكومة الفنادق 
التي يقودها املرتِزق معني عبدامللك. 
يسـمى  مـا  يف  القيـادّي  وقـال 
االنتقـايل املرتِزق نـارص الخبجي يف 

ترصيحـات، أمس األحد، بأنه مثلما 
املجلـس التابـع ألبو ظبـي يف إعادة 
هيكلـة مـا وصفها بــ «الرشعية» 
وإقالـة الفـاّر هـادي والخائن عيل 
محسن، َفـإنَّه سيعمل خالل الفرتة 
املقبلـة بكل جهـد لتغيـري حكومة 
املرتـِزق معني عبدامللك التي وصفها 
بـ «الفاشـلة»، متوقعـاً أن يتم ذلك 

بعد عيد الفطر املبارك. 
وكان ما يسمى املجلس االنتقايل 
قـد تقدم بقائمة مرشـحني ملنصب 
رئيس الحكومة املرتِزقة يف محاولة 
لحكـر رئاسـتها عـىل املحافظـات 
الجنوبية، وهو ما عارضه السـفري 
السـعودّي محمد آل جابر الذي دفع 

بقائمة بديلة. 

طرتِجصئ السثوان غفرضعن 
إتاوات وجئاغات ضئرية سطى 

الخغادغظ يف املثاء
 : طاابسات

اسـتنكر الصيادون يف مدينة املخاء غـرب محافظة تعز الواقعة 
تحـت سـيطرة قـوات الخائن طـارق عفـاش، الجبايـات الكبرية 
املفروضة عليهم من إجمايل مبيعات األسماك، يف محاولة للتضييق 

عليهم ومنعم من االستمرار يف مزاولة الصيد والنزول إىل البحر. 
وقـال الصيـادون يف مدينـة املخـاء املحتّلـة: إن قيـادات من 
مرتِزقـة العـدوان يف مركز اإلنزال السـمكي بسـاحل العمودي 
يقومـون بخصـم ٥ ٪، وبشـكل يومـي، مـن إجمـايل مبيعات 
األسـماك، يف مخالفـة لالئحة التي تنص عىل خصـم ٢ ٪ فقط، 
مشـريين إىل أن املرتِزقـة والنافذين حّققوا ثـروات طائلة جراء 
هذه االستقطاعات غري القانونية.  ودعا املئات من الصيادين إىل 
وقـف الظلم الذي يتعرضون له، واعتماد النسـبة القديمة بدون 
زيادة، مؤّكـدين رفضهم بشـكل قاطع لتلك الجبايات واإلتاوات 

الكبرية التي يفرضها مرتِزقة العدوان. 
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 : أغمظ صائث
القت اإلساءُة األخريُة بإحراق نَُسٍخ للقرآن الكريم 
يف السـويد وكذا اعتداءات العـدّو الصهيوني لألقىص، 
اسـتياًء وسـخًطا شـديًدا مـن املجتمـع اإلسـالمي، 
معتربين هذه األعمال خطواٍت مسـتفزًة للمسـلمني 

تجاه مقدساتهم اإلسالمية. 
األحـرار يف العالـم اإلسـالمي عّربوا عـن غضبهم 
الشديد تجاه السويدي املتطرف الذي أقدم عىل إحراق 
نَُسـٍخ مـن كتـاب الله، والبعـض اآلخر أطلـق حملًة 
عـىل منصات التواصل االجتماعـي ملقاطعة منتجات 

السويد. 
وهنـا نجـد تكـرار ملحـاوالت اسـتفزاز مشـاعر 
املسـلمني يف الحينه واألُخرى، فتارة يقومون بإحراق 
أقدس مقدسـات املسلمني وهو القرآن الكريم، وتارة 
أُخـرى يعتـدون عـىل املسـلمني، كما حـدث يف الهند 
من اعتـداءات وأعمال عنف، وكذا وبشـكل متواصل 
اقتحام املسجد األقىص واالعتداء عىل املصلني من قبل 

قوات العدّو الصهيوني يف فلسطني. 
كما يتضح جليٍّا أن األنظمـَة العربيَة التي اتجهت 
ــة ال يحركون سـاكناً  نحـو التطبيع مع أعـداء األُمَّ
كانـوا  باعتبَارهـم  اإلسـالمية؛  مقدسـاتهم  تجـاه 
مسلمني وانسـلخوا عن ُهــِويَّتهم اإلسالمية وقاموا 
بمصافحة العدّو والقبول بأعماله وسلوكياته كيفما 

كانت ولو عىل حساب الدين واإلسالم. 
لقد شـّخص السـيد القائـد عبد امللك هـذه الحالة 
التي يتعرض لها املسلمون؛ نتيجة تفككهم ونهجهم 
طريق التشتت والضياع بعيًدا عن التوحد ولم الشمل 
عىل كلمة واحدة تحت راية اإلسـالم والتمسك بكتاب 

الله القرآن الكريم بشكل قوي. 
ويوضـح أَيْـضاً أن مشـكلة املسـلمني هي نتيجة 
ابتعادهـم عـن هـدى اللـه وكتابـه املبـني والتيه يف 
األمور البسـيطة واالنحراف عن القضايا األََساسـية 
واملركزية، ُمشـرياً إىل انتهاج البعـض طريق التعاون 
عـىل اإلثم والعـدوان؛ نتيجة والئهم ملن نهـى الله أن 
نتوالهم «اليهود والنصارى» وأن األنظمة التي نهجت 
ــة ال يصدر عنها أي شـكل  التطبيـع مع أعـداء األُمَّ
من أشكال التنديد أَو االستنكار ملقدساتهم اإلسالمية 

التي تستهدف من حني إىل آخر. 
وتعترب إحراق نَُسٍخ من كتاب الله جريمة ال تغتفر 
واستهدافاً متعمداً للدين اإلسالمي الحنيف يهدف إىل 
استفزاز املسـلمني وقياس مدى تمسـكهم باإلسالم 
وُهــِويَّتـه وهـي إهانـة كبـرية بحد ذاتها ملشـاعر 

املسلمني. 
ويؤّكــد قائـد الثورة السـيد عبدامللـك الحوثي يف 
محارضتـه الرمضانيـة الــ19، أن أعداءنا يحقدون 
ون  علينـا عـىل املسـتوى الدينـي واإليَمـانـي، ويعربِّ
عن حقدهم يف ُكـّل زمان، وبكل الوسـائل، ويعربون 
عـن حقدهـم عـىل قرآننـا، َورسـولنا ومقدسـاتنا، 
َوحقدهـم حتى عىل شـعائرنا الدينيـة، َويتضح هذا 
يف ممارسـاتهم، ُمضيفـاً “ كم يتَحّركـون يف الغرب- 
وآخرها ما كان يف السويد- إلحراق املصحف الرشيف، 
ملـاذا هذا؟ ملـاذا سـعيهم إلحراق املصحـف الرشيف، 
ـــة اإلسـالمية، ولـدى  أقـدس املقدسـات لـدى األُمَّ
املسـلمني؟ حقد، كره، عداء شـديد لك أنـت، ولدينك، 
وملعتقدك، وملا تعتز به، واسـتفزاز كبريٌ للمسـلمني، 
واسـتهانة، وتحـٍد لكرامتهم، وإسـاءة إىل املسـلمني 

كبرية جداً“. 
ويقول السـيد “كم يصدر من إسـاَءات إىل رسول 
الله ”صلوات الله عليه وعىل آله“ يف املجتمع الغربي؟ 
كم يحصل من تعدٍّ عىل املسلمني يف شعائرهم الدينية، 
واستهداف ملقدسـاتهم؟ ما الذي يحصل يف فلسطني 
ُكــّل يـوم؟ ال يكاد يمر يـوم إالَّ ويحصل اسـتهداف 
وانتهاك لحرمة املسجد األقىص، واعتداء عىل املصلني، 

حقد علينا عىل مستوى انتمائنا الديني“. 
ــة يطمـع أعداؤهـا يف  ويوضـح السـيد أننـا أُمَّ
السـيطرة عليهـا كثروة برشيـة، ويف السـيطرة عىل 
مقدراتها، ويف السيطرة عىل أوطانها، َوالسيطرة عىل 
موقعها الجغرايف، َواالسـتغالل لها، يف االستعباد لها، 
مؤّكــداً أنه ال يحمينا تجاه ُكـّل هذه التحديات إالَّ أن 
نحمـل الروحية الجهادية، وأن نتَحّرك يف سـبيل الله، 

وفق الطريقة التي رسـمها الله لنا؛ لنحظى بنرصه، 
ومعونته، وتأييده. 

اسـتفزازات،  مـن  يحصـل  مـا  أن  إىل  ويلفـت 
ـة صوٌت تجاهه، أن  وانتهاكات، يجب أن يكـون لألُمَّ
تحتـج، أن تعرتض، أن تبدي غضبها، أن تتكلم بالحد 
ــة إىل درجـة أالَّ تتكلم حتى  األدنـى، إذَا وصلـت األُمَّ
الكلمة، أالَّ تقول شـيئاً تجاه ما يفعله أعداؤها، فهي 
ــة عند الله ”سـبحانه  حالٌة خطـريٌة عىل هـذه األُمَّ
وتعاىل“؛ ألَنَّها حالة شـنيعة دنيئة مـن التنصل التام 
ا  عن املسـؤولية، والخنوع التـام، وحالة خطرية ِجـدٍّ
ا فيها، ويرون فرصتهم السانحة  تطمع أعداءها ِجـدٍّ
لالسـتهداف لهـا، والسـيطرة عليهـا يف ُكــّل يشء، 

فتخرس دينها ودنياها. 
ويشـري السـيد إىل أن تعطيَل فريضـة الجهاد من 
ــة، حتى وصلت إىل ما وصلت  أهم عوامل ضعف األُمَّ
ا، ضعفها  إليـه يف ُكــّل املجاالت: ضعفهـا اقتصاديّـٍ
ــة  عسـكريٍّا، مؤّكـداً أن من بركات الجهـاد: أن األُمَّ
تتجه، ولديها الحافز الكبري، وهو: التحدي، والخطر، 
واملواجهـة، والحاجة، إىل املزيد واملزيـد من القوة، إىل 
مستوى صناعة السـالح العسكري، والعتاد الحربي، 
وصناعة املتطلبات املتنوعة، وتوفريها، وتطوير ُكـّل 

ــة.  الوسائل املمكنة، يف األُمَّ
ويوضح السـيد أن الله أراد للمسـلمني أن يمتلكوا 
القـوة إىل درجـة أن يمتلكوا الـردع يف مواجهة أعداء 
الله: {تُْرِهبُوَن ِبِه َعُدوَّ اللَِّه وََعُدوَُّكْم}، هذا ما يسـمى 
يف املصطلحات املعارصة والتعبري املعارص بـ (الردع)، 
يعنـي: أن تمتلكـوا من القـوة، ومظاهـر القوة، وأن 
تعـدُّوا مـن القـوة، ويف مقدمتهـا القوة العسـكرية، 
إضافـة إىل ُكـّل عنارص القوة التي تتطلبها املواجهة، 
مـا يردع أعداءكـم عنكم، ما يجعلهم يحسـبون لكم 
ألف حساب، ما يجعلهم يتهيَّبون من مواجهتكم، ما 

ـة قوية، يصعب  يجعلهـم ينظرون إليكم إىل أنكـم أُمَّ
كرسها، يصعب السيطرة عليها، يصعب إذاللها، وأن 
ه  مواجهتها ستسـبب كلفة كبرية عىل العدّو، وتخرسَّ
َكثـرياً، وأنه قد يهزم يف مثل تلك املواجهة ويخرس، وال 

يصل إىل املطلوب. 
كما يتحدث قائد الثورة بشـكل ُمستمّر عن أهميّة 
توحيـد  ورضورة  اإلسـالمية  باملقدسـات  التمسـك 
ــة تحت راية واحدة وموقف واحد قوي يرد عىل  األُمَّ
من تسـول له نفسه اسـتهداف املقدسات اإلسالمية 

بكل حزم وصالبة. 
 

أتــراُر الغمــظ.. صطــٌإ ظابــٌخ تةاه 
صداغا اُفطَّــئ

ويف بـالد الحكمـة واإليَمــان مع أحفـاد األنصار 
وبالرغـم ما يتعرضون له من عـدوان عاملي ومعاناة 
ــة  شـديدة طيلة ثماني سـنوات، ال زالت قضايا األُمَّ
املركزية واألََساسية يحملها عىل عاتقه ويواكب ُكـّل 
ــة «فلسـطني» وما  االحـداث بما فيهـا قضيـة األُمَّ
يتعرض لها املسـجد األقىص من اعتـداءات للمصلني 
وانتهاكات بشـكل ُمسـتمّر، وكـذا أَيْـضـاً ما حدث 
مؤّخـراً من إحراق نسـخة من املصحـف الرشيف يف 

السويد. 
أحرار اليمن خرجوا مؤّخـراً يف وقفات احتجاجية 
غاضبة للتنديـد بما أقدم عليه متطرفون يمينيون يف 
السـويد من إحراق نسٍخ لرمز املسـلمني ومنهاجهم 
«القـرآن الكريـم»، مؤّكـديـن أن هـذا العمل جريمة 
نكراء اسـتفزازية ملشاعر املسـلمني تعرب عن الحقد 

واإلجرام التي يكنها األعداء عىل اإلسالم واملسلمني. 
كمـا أدانوا بشـدة اقتحـام الصهاينة وتدنيسـهم 
للمسجد األقىص واعتداءهم عىل املصلني، داعنْي كافة 

املسلمني إىل االهتمام بيوم القدس العاملي. 
وباإلشـارة إىل يـوم القـدس العاملي َفــإنَّ اليمنيني 
وبعضـاً مـن أحرار العالـم اإلسـالمي يخصصون آخر 
جمعـة مـن شـهر رمضـان للخـروج يف مظاهـرات 
حاشدة؛ تعبرياً عن موقفهم األصيل واملبدئي بالتمسك 
باملقدسات اإلسالمية وإحياء مشاعر التمسك بالقضية 
املركزية يف وجدان املسلمني، وكذا إعالن موقف إسالمي 
عظيم بأن املسـلمني لن يتخلوا عن مقدسـاتهم مهما 
كانت املعاناة ومهما كان حجم املؤامرات التي تحيكها 
ثالثـي الرش «أمريكا وإرسائيـل وبريطانيا» ويطلقون 

عىل هذا اليوم بـ«يوم القدس العاملي». 
ويف هذا السـياق، يرى نائب وزير اإلعالم بحكومة 
اإلنقاذ، فهمي اليوسـفي، أن الصمت اإلسالمي دليل 
عـىل أن الغرب قد عمـق ثقافة الخوف لدى الشـارع 
اإلسـالمي من جهة طاملا قد استطاع صناعة أنظمة 
متصهينة يف معظم ارجاء الساحة اإلسالمية وصمت 

األنظمة يعني صمت الشعوب. 
ويضيـف يف ترصيـح خاص لصحيفة املسـرية أن 
«لتأثري ثقافة التصهني التي يضخها الغرب يف أوساط 
هذا الشـارع مـا جعل إرسائيل تسـتغل ذلك ملزيد من 

االعتداء عىل املقدسات اإلسالمية». 
أمـا الناشـط عبـد امللـك الداعـي فيقـول: إن «من 
ا وليـس بجديـد أن نـرى مثـل هـذه  الطبيعـي ِجــدٍّ
االنتهاكات للمقدسات اإلسالمية ومن إساَءات لإلسالم 
بشكل عام»، ُمضيفاً: «إن السبب الرئييس لتكرار هذه 
اإلسـاَءات هو صمت الشعوب اإلسالمية؛ كون رؤساء 
وزعمـاء وملوك الشـعوب مملوكني ألسـيادهم أعداء 

األمة الذين نصبوهم عىل بلدان املسلمني». 
أما بالنسـبة للشـعوب اإلسـالمية فيتابع الداعي 
حديثـه بالقـول: «مـا زالـت يف مبادئهـا اإلسـالمية 
والعربيـة األصليـة تجاه قضايـا األمـة، ولكن هناك 
أشـياء كثرية جعلت من بعض الشـعوب بعيدين عن 
هـذه القضايا؛ بَسـبِب انتشـار الحـرب الناعمة من 
تطور يف وسـائل التواصـل االجتماعي والتي جعلتهم 
بعيديـن عـن ما يحـدث لألمة مـن أخطـار»، مردفاً 
بالقـول: «ولـو رجعنـا إىل حادثة اإلسـاءة لرسـولنا 
الكريـم صلـوات ربي عليه وعىل آله من قبل الرسـام 
الدنماركـي والحظنـا الفـرق يف ردة الفعـل عىل تلك 

ا من اليوم».  الرسومات كانت قوية ِجـدٍّ
ويتسـاءل الناشـط الداعي والكثري من الناشطني 
والثقافيـني وغريهم: ملاذا غابت تلـك الغريُة تجاه ما 

يحصل اليوم من انتهاكات للمقدسات؟! 
ــة هو بَسـبِب  ويؤّكـد أن ُكـّل ما يحدث لهذه األُمَّ
أنها بعيدة ُكـّل البعد عن منهج الله وهدى الله واتّباع 
منهج الرسـالة املحمدية وعـدم التفافها حول أعالم 

ــة لصالحها.  الهدى الذين يرشدون األُمَّ
فيما يقول املواطن أحمـد الوزيري: «إن ما يحدث 
يف السـويد اآلن ال يقـل خطراً عمـا يحدث يف األقىص، 
فالحكومـة السـويدية تعتدي عىل أقدس مقدسـات 
املسـلمني القرآن الكريم، وتسـمح بحرقه وتدنيسـه 
طيلة رمضان أمام وسـائل اإلعـالم، ويف األحياء التي 
يتواجد فيها املسـلمون ليستفزوا مشاعرهم ويهينوا 

كرامتهم!!». 
ويؤّكــد أن هـذه األعمـال يجب أن ال تمـر مرور 
الكـرام دون عقـاب، داعيـاً كافة املسـلني إىل التوحد 
واالعتصـام بحبل الله وااللتفاتة الجـادة إىل الحفاظ 
عىل املقدسات اإلسالمية وإعطاء من يمس املقدسات 

جزاءه الذي يستحقه. 
ويواصل الوزيري قائالً: «لو أن املسـلمني يٌد واحٌد 
متمسكون بمبادئهم ومقدساتهم اإلسالمية وبقوة، 
ملا سـمعنا أي إنسان يتجرأ باإلسـاءة أَو االعتداءات، 
أصبحـت  واقتتالهـم  املسـلمني  تفـكك  مـع  ولكـن 

املقدساُت ُعرضًة لالعتداء والتطاول». 
ويف ختـام حديثـه للصحيفـة، دعـا الوزيـري إىل 
االحتشاد الكبري واملرشف إلحياء يوم القدس العاملي، 
معتـربًا ذلك أقـل واجب يمكـن تقديمه للمقدسـات 
اإلسـالمية وأن هـذا الخـروج سـيعرب عن الـرد عىل 
اإلسـاءة األخـرية بإحـراق نسـٍخ للقـرآن الكريم يف 
السـويد، ورسـالة غضـب وتهديـد نرسـلها للكيان 
الصهيونـي الغاصـب جـراء جرائمـه املرتكبة بحق 

إخوتنا أحرار وحرائر فلسطني الحبيبة. 

استطالع

بالاجاطظ طع غدإ طتثود إلتراق ُظَسٍت طظ الصرآن بالسعغث.. إسقطغعن وطعاذظعن لختغفئ المسغرة: 

الثروج غعم الصثس الساملغ..
 واجإ ضئغر لقظاخار لفطسطغظ
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(1392)
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 
العليـم، وتُْب علينا، إنك أنَت التوَّاُب الرحيم.

يف سـياِق الحديـِث عـن املبدأِ اإلسـالمي 
العظيـم: االعتصـام بحبـل اللـه جميعـاً، 
وَوحـدة الكلمة عىل أََسـاس ذلـك، واألخّوة 
بـني املؤمنني؛ باعتبَاِر ذلـك من أهمِّ املبادئ 
اإلسـالمية، والفرائـض الدينيـة اإللزامية، 
التـي أتى األمُر بها يف القرآِن الكريم، وتكرََّر 
َكثـرياً، وأتـى الحديـُث عنهـا واسـعاً مـن 

جوانب متعددة. 
تحدثنا باألمس عن بعٍض من النقاط، يف 
بدايتها: أنَّ هذا هو من املبادئ األََساسـية، 
َوتََعـاَىل»:  «ُسـبَْحانَُه  اللـه  قـال  عندمـا 
{َواْعتَِصُموا ِبَحبِْل اللَّـِه جميعاً َوَال تََفرَُّقوا}

[آل عمران: من اآلية103]، عندما قال «جلَّ 
شـأنه»: {إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوٌة}[الحجرات: 
من اآلية10]، هذا املبدأ العظيم ألهميته وما 
يرتتب عليـه ال بُـدَّ منه يف إقامـة الدين، يف 
ــة أن تتَحّرك  إقامة القسـط، ال يتهيَّأ لألُمَّ
ضمن اسـتجابتها للـه «ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل» 

إلقامة الدين إالَّ بذلك. 
كما هـو أَيْـضـاً فريضـٌة إلزاميـٌة عىل 
املسـتوى اإليَمـانـي، ال يتحّقـق اإليَمـان، 
وكمال اإليَمـان بـني املؤمنني، إالَّ به، {إِنََّما 
اْلُمْؤِمنُـوَن إِْخـَوٌة}، أمٌر مـالزٌم إليَمـانهم، 
إذَا كان اإلنسـان مفرِّطـاً يف ذلك، وال يهمه 
ذلـك، ويتجـه اتّجاهاً فرديـاً، وعىل قطيعٍة 
مـع إخوانه املؤمنني، فهو بعيٌد عن االلتزام 

اإليَمـاني، ومخلٌّ بإيَمـانه، ومذنٌب بذلك. 
االعتصـام  يف  العظيـم  املبـدأ  ألهميّـة 
الجماعي بحبـل اللـه «ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل»، 
ــة  ال بُــدَّ منـه أَيْـضـاً يف أن تحظـى األُمَّ
وأن  ألعدائهـا،  التبعيـة  عـن  باالسـتقالل 
تتحصـن مـن اخرتاقهـم، ولذلك أتـى هذا 
األمـر اإللهـي يف قولـه تعـاىل: {َواْعتَِصُموا 
ِبَحبْـِل اللَّـِه َجِميًعـا}، ضمن ما هـدى الله 
نها من  ـــة ويحصِّ إليه فيمـا يحمـي األُمَّ
سـيطرة أهل الكتـاب عليها، من سـيطرة 
اليهود عليها، ومن اخرتاقهم لها، فأتى هذا 
املبـدأ من املبادئ واألعمال األََساسـية التي 
ــة، وتحمي  ـــة، وتحفظ األُمَّ ن األُمَّ تحصِّ
ــة من اخرتاق أعدائها، ومن سـيطرة  األُمَّ
أعدائها عليها، ومـن تمّكنهم من التطويع 
لها واسـتغاللها، فهو مبدأ له هذه األهميّة 
كرامتهـا،  يف  دينهـا،  يف  ــة  لألُمَّ بالنسـبة 
يف عزتهـا، له هـذه األهميّـة يف تحصينها، 
وحمايتهـا، والحفـاظ عليهـا، ليـس أمراً 
عاديـاً، يمكـن أن يهتم اإلنسـان بـه، أَو ال 
يهتم، فـإذا لم يهتم كانـت النتائج عادية، 
أَو بسـيطة، أَو األرضار طفيفة، أَو التبعات 

محدودة. 
نتائـج التفريـط بهذا املبـدأ العظيم: أن 
ـــة، أعـداء املؤمنـني،  يتمّكـن أعـداء األُمَّ
من السـيطرة عليهم، مـن اإلذالل لهم، من 
فرض ما يريدون عليهم، من التطويع لهم، 
من االسـتغالل لهم، ولذلك املسألة يف غاية 

األهميّة. 
للنهـوض  أََسـاس  مرتكـٌز  أنـه  كمـا 
املسـؤوليات  الجماعيـة،  باملسـؤوليات 
الجماعيـة التوّجــه اإللزامـي فيهـا عـىل 
املسـتوى الفردي هـو مؤّكــد، بمعنى: أن 
ُكـّل شـخٍص عليـه أن يسـعى للتوحد مع 
إخوته املؤمنني، والتعاون معهم يف النهوض 

بتلـك املسـؤولية الجماعيـة، ال أن يتجـه 
للتَحّرك عىل نحٍو فردي، بشـكٍل شـخيص، 
وعىل أََسـاس فـردي، يقول: [أنا سـأتَحّرك 
بمفـردي، ال شـأن يل باآلخرين، وسـأعمل 
يف سـبيل الله لوحدي، وسـأتَحّرك لوحدي، 
وال يهمني اآلخرون]، ليسـت املسـألة عىل 
مـزاج اإلنسـان، عندمـا تريـد أن تتَحـّرك 
وفـق توجيهـات اللـه، وفق تعليمـات الله 
«ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل»، من منطلق االستجابة 
للـه «ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل»، فالله «ُسـبَْحانَُه 
هك إىل كيـف تتَحّرك، عندما  َوتََعـاَىل» قد وجَّ
قـال يف اآلية املباركـة: {َواْعتَِصُموا}، وقال: 
{َجِميًعا} وقـال: {َوَال تََفرَُّقوا}، عندما قال: 
{َواْلُمْؤِمنُـوَن َواْلُمْؤِمنَـاُت بَْعُضُهـْم أولياء 
بَْعـٍض يَأُْمـُروَن ِباْلَمْعـُروِف َويَنَْهـْوَن َعِن 
َالَة َويُْؤتُـوَن الزََّكاَة  اْلُمنَْكِر َويُِقيُمـوَن الصَّ
َويُِطيُعوَن اللََّه َوَرُسـوَلُه أُولئك َسـرَيَْحُمُهُم 

اللَُّه}[التوبة: من اآلية71]. 
وأتت هذه املواصفات لتقابل املواصفات 
النقيضـة لها عن املنافقـني، قبل ذلك بعدة 
آيات قال: {اْلُمنَاِفُقوَن َواْلُمنَاِفَقاُت بَْعُضُهْم 
ِمـْن بَْعٍض يَأُْمـُروَن ِباْلُمنَْكـِر َويَنَْهْوَن َعِن 
اْلَمْعـُروِف َويَْقِبُضـوَن أَيِْديَُهـْم نَُسـوا اللََّه 
َفنَِسـيَُهْم}[التوبة: مـن اآلية67]، يف مقابل 
اختلفـت  وإن  يجمعهـم،  املنافقـني  أنَّ 
دوافعهـم، مـن َحيـُث األطمـاع، واألهواء، 
والرغبات، لكن يجمعهم قاسـٌم مشـرتك: 
هو العداء للمؤمنني، هـو الكره للمؤمنني، 
هو التوّجـهـات التخريبية يف األمر باملنكر، 
يف النهـي عن املعروف، يف تخريب السـاحة 
اإلسـالمية من الداخل، ففـي املقابل ال بُـدَّ 
أن يكون تَحّرك املؤمنني، سـواًء يف التصدي 
لتَحـّرك املنافقـني، أَو مـن وراء املنافقني، 
من الكافرين وأعداء اإلسـالم واملسلمني، ال 
بُــدَّ أن يكون تَحّركاً كما رسـمه الله، كما 
وّجـه اللـه إليـه: {بَْعُضُهْم أوليـاء بَْعٍض}، 
صـٌف واحد، توّجــه واحد، موقـٌف واحد، 
واللـه قد هيَّأ األرضية الصلبة املالئمة، التي 
يقـوم عليها هـذا التوّجـه، عندمـا هيَّأ أن 
يكـون هنـاك منهجية واحدة، هـي كتابه، 

هي هديه، هي نوره، وقيادٌة واحدة تتَحّرك 
باألمة عىل ذلك األََسـاس، تتَحّرك باملؤمنني 
عـىل ذلـك األََسـاس، وموقٌف واحـد، وهيأ 
أَيْـضـاً مـن جوانب كثرية -سـنتحدث عن 
البعض منها يف سـياق الحديث- ما يساعد 

عىل ذلك. 
مـن جانـٍب آخـر، إىل جانب أن املسـألة 
مسـألة إيَمـانيـة، إذَا لـم يلتـزم اإلنسـان 
اإليَمــان،  صـادق  بمؤمـٍن  فليـس  بهـا، 
وكامـل اإليَمــان، وهو مخلٌّ بمـا هو من 
املهمـة  اإللزاميـة،  اإليَمـانيـة  الفرائـض 
ا، فقد تكون بقية أعماله ال قيمة لها،  ِجــدٍّ
ليسـت مقبولًة منه؛ ألَنَّه مخٌل بما هو من 
األََساسـيات، يف االلتزامـات اإليَمـانية، ويف 

تحقيق التقوى. 
مـن أهم ما هـو معروٌف عن هـذا املبدأ 
العظيم، وهذه الفريضة املقدسة: أنه عامل 
قـوة، عامل قـوٍة يف ُكــّل يشء: يف التصدي 
لألخطار، لألعـداء، للتحديات، عامل قوة يف 
مسـتوى إنجاز األعمـال العظيمة واألمور 
الكبرية يف ُكـّل املجاالت، عندما يكون هناك 
للجهود،  جماعيـاً، تظافراً  تعاوناً، توّجـهاً 
تكاتفـاً، هذا يتحّقـق به األشـياء الكبرية، 

واألمور املهمة والعظيمة. 
ا من واقع  هناك درٌس كبريٌ وواضٌح ِجـدٍّ
ــة التي هي كثرية  ــة اإلسـالمية، األُمَّ األُمَّ
العـدد، بأكثـر مـن مليار مسـلم، يف بعض 
التقديـرات بأكثر من مليـار ونصف مليار 
مسـلم، بأكثر مـن املليار والنصـف مليار، 
ـــة التـي هـي تمتلك رقعـًة جغرافيًة  األُمَّ
أهـم  مـن  مناطـق  يف  ومهمـة،  واسـعًة 
املناطق يف العالم، يف موقعها االسرتاتيجي، 
ـــة التي تمتلـك الثـروات واإلْمَكانات  األُمَّ
االقتصاديـة، ويف باطـن األرض، والثروات 
ا،  التي لم تسـتثمر بعد بشـكٍل هائـل ِجـدٍّ
واقعهـا ضعيـف عىل نحـٍو عـام، مقارنًة 
ببقيـة األمم، مـن األمم األُخـرى عىل وجه 
األرض، ومهمـا زاد عدد املسـلمني، ومهما 
كانـت إْمَكاناتهم، ومهمـا... وهم عىل هذا 
النحـو مـن الفرقة والشـتات؛ فذلـك يؤثر 

عليهم، يؤثر عليهم. 
بينما إذَا اتجه البعض من املسلمني؛ ألَنَّ 
االنتظـار للجميع حتى يتوحـدوا ال ينبغي 
أبداً، هـو انتظار للمسـتحيل، عندما يتجه 
ـــة ليتوحدوا،  البعـض من أبنـاء هذه األُمَّ
وتجتمـع كلمتهـم عىل أََسـاس صحيح، يف 
املوقف الصحيح، تظهـر قوتهم، فاعليتهم 
إنجازاتهـم  الكبـري،  أثرهـم  السـاحة،  يف 

الضخمة. 
عندما نـرى مثـالً كنموذج من أحسـن 
النمـاذج وأرقاهـا: حـزب اللـه يف لبنـان، 
مجموعٌة مـن املؤمنني تَحّركـوا، اجتمعت 
كلمتهـم عـىل أََسـاس صحيـح، يف املوقف 
الصحيـح، يف االتّجـاه الصحيـح، حّققـوا 
نتائـج كبـرية، وكانـت قوتهـم يف التصدي 
واضحـٌة  وفاعليتهـم  اإلرسائيـيل،  للعـدو 
ا، وهكذا يف أي بقعٍة من  ا، وعاليٌة ِجـدٍّ ِجــدٍّ
بقاع العالم اإلسـالمي، يجتمـع املؤمنون، 
وتتوحـد صفوفهـم، وتتظافـر جهودهم؛ 

تظهر النتائج الكبرية واملهمة. 
فهـو عامل قوة، وهذا دافٌع مهم، الوعي 
بهـذه الحقيقة، وحـرص املؤمنني، حرص 
النـاس ذوي الوعـي، والبصرية، والرشـد، 
والحكمـة، أن يكونـوا أقويـاء يف موقفهم، 
يف  وناجحـني  أقويـاء  عملهـم،  يف  أقويـاء 
والتعاون،  الجماعـي،  فالجهـد  مهامهـم، 
وتظافر الجهود، واألخّوة الحقيقية، األخّوة 
اإليَمـانيـة التـي هـي أرقى أخـّوة، وأرقى 
الروابط، وأسـمى الروابط، التي تعزز حالة 
التعـاون، املبنيـة عـىل انسـجام، وتفهم، 
وتراحـم... إىل غري ذلك، فهـو عامل قوة يف 
التصدي للعـدو ولألخطار يف ُكـّل املجاالت، 
ولهذا أتى التشبيه يف اآلية املباركة للمؤمنني 
املقاتلني يف سبيل الله صفاً واحداً، بتعاوٍن، 
بتوّجـه واحد، بأخّوٍة حقيقية، قال عنهم: 
{َكأَنَُّهـْم بُنْيَـاٌن َمْرُصوٌص}[الصـف: مـن 
اآلية4]؛ ولذلك يتحتم عىل اإلنسـان املؤمن 
أن يسـعى ألن يكـون لبنًة صالحـًة تدخل 

ضمن هذا البنيان املرصوص. 
كمـا هـو -كما أرشنـا باألمـس- عامل 

اسـتقرار مهم يف الوضع الداخـيل، يف إطار 
التَحـّرك العميل ال بُـدَّ مـن توفري حالٍة من 
االستقرار والهدوء، تساعد عىل أن تتوّجـه 
إىل  االهتمامـات،  ُكــّل  الطاقـات،  ُكــّل 
املوقـف املهم يف التصدي للعدو، يف االهتمام 
باألعمال املهمة، يف إنجاز ما ينبغي إنجازه. 
وشـابته  الداخـيل،  الواقـع  فسـد  إذا 
الخالفات، املشـاكل، النزاعـات، التباينات، 
ا، جزٌء  العقد، يؤثِّر هـذا إىل َحــدٍّ كبرٍي ِجـدٍّ
كبـريٌ من التفكـري، إن لم يكن كلـه، وجزٌء 
كبريٌ مـن الجهد العميل، مـن الكالم، يتجه 
لخدمة فسـاد ذات البني، لخدمة الشـقاق 
والنزاع، لخدمـة الخالفات، والبعض يكون 
يف ذلـك أنشـط منـه يف االتّجـاه الرئيـيس، 
االتّجاه الصحيح، يف النهوض باملسـؤولية، 
إذَا تحوَّلت املسـألة مسألة خالفات، وسوء 
حـاد  نشـيطاً،  يكـون  وشـقاق،  تفاهـم، 
اللسـان، متَحّركاً، متابعاً، معمماً، نشـطاً 
يف االتّجـاه السـلبي، بأكثر منـه يف االتّجاه 
الصحيح، وحاداً، وأكثر جـرأة، أكثر جرأًة، 

ألكثر منه يف االتّجاه الصحيح. 
ثم يتحول الحال يف االنشغال، والعوائق، 
ممـا  وذلـك  سـلبي،  نحـٍو  إىل  والتأخـري، 
يبني جـرم وإثم وذنـب هذا السـلوك، هذا 
الترصف، الـذي هو يف إطار الفرقة، وليس 
يف إطـار جمع الكلمـة، وترسـيخ األخّوة، 

وتعزيز األخّوة اإليَمـانية. 
عندما ينشط اإلنسان فيما يفرِّق، فيما 
ع الفجوة، فيما يعزز حالة  يبعثر، فيما يوسِّ
الـرصاع الداخيل، الشـقاق الداخـيل، فهو 
يتجه االتّجاه الشـيطاني، مع إبليس، هذه 
هي وظيفة إبليس، وظيفة الشيطان، دور 
الشـياطني، ودور أوليائهم، الذين يعملون 
دائمـاً عـىل التفكيـك، عـىل إثـارة النزاع، 
عـىل البعثرة، عـىل تعزيز حالـة الكراهية 
والبغضاء بني املؤمنني، ويعملون عىل ذلك 
شـيطانية،  بأهداف  شـيطانية،  بأهـداف 
ا، تؤثِّر عىل  فاملسـألة سـلبيتها كبريٌة ِجـدٍّ
الواقـع العميل، تؤثر عـىل النفوس، تتفرع 
عنها الكثري مـن املعايص: النميمة، الغيبة، 
الكذب، االفرتاء، البهتان، سـوء الظن... كم 
تتفرع عنها من املعايص، وسـنتحدث -إن 

شاء الله- عن ذلك بالتفصيل. 
فمـن أهميّـة هـذا املبـدأ العظيـم: أنـه 
ل عامل اسـتقرار وسـالمة مـن كثرٍي  يمثـِّ
من الفتن، واملشـاكل، والهموم، لصالح ما 
ينبغـي توجيه الطاقات والقـدرات، وحتى 
املشاعر الساخطة نحوه، مشاعر الغضب، 
وكذلـك  والشـدة،  واالنفعـال،  والسـخط، 
الجرأة، ُكـّل هـذا يمكن توجيهه يف االتّجاه 
الصحيـح، َحيـُث تؤجـر، وحيـث تشـكر، 
وحيـث يكون لذلـك إيجابياته الكبرية، ضد 
ــة، ضـد أعداء املؤمنني، االتّجاه  أعداء األُمَّ

الصحيح. 
مما يـدل عليه أَيْـضاً هـذا املبدأ العظيم 
يف اهتمـام اإلنسـان بـه، وسـعيه لاللتزام 
به: أنـه يدل عىل الوعي لدى اإلنسـان، يدل 
يف واقع اإلنسـان نفسـه، يف حالة التزامه، 
اهتمامه، سعيه لذلك، أنه إنسان واٍع، يدرك 
أهميّة هـذا األمر من ُكــّل الجوانب، ويدل 
عـىل تحليه باملسـؤولية، أنه مـن املهتمني 
بالنهوض باملسـؤولية، لديـه حرص كبري، 
أنـه بالفعـل إنسـان مجاهـٌد حقـاً، يدرك 
أهميّة املسـألة، وقيمتها، وما يرتتب عليها 

من النتائج، وأنه مخلص. 
يدل أَيْـضاً عىل زكاء النفس، وسـالمتها 
من األنانية، والضغائن... وكثرٍي من اآلفات 
الرتبويـة، التـي هـي وراء أالَّ يكـون لـدى 
اإلنسان تقبُّل لألخوة، للتعاون، لالنسجام، 

حتى للصرب؛ ِمن أجِل ذلك. 
فهذه جوانـب مما يدل عـىل أهميّة هذا 
األمـر العاليـة، أهميتـه الكبـرية، وشـأنه 
العظيم، ومسـرية اإلسـالم قامت عىل هذا 
األََساس، مسرية اإلسـالم بكلها قامت عىل 
ــة الواحـدة، التي تتَحـّرك وفق  مبـدأ األُمَّ
مسـؤوليٍة واحدٍة، ومنهٍج إلهيٍّ عظيم، ويف 
إطار قيادٍة واحدٍة، تتَحّرك عىل أََساس هدى 
الله «ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل»، واألخّوة اإليَمـانية، 

 افخعة اإلغَمـاظغئ طظ أسزط الظسط وآبارعا اإلغةابغئ 
سزغمئ سطى الظفج والمحاسر وسطى التغاة والعاصع 
ــئ باقجاصقل سظ الائسغئ   باقساخام تتزى اُفطَّ

فسثائعا وأن تاتخظ طظ اخاراصعط 

السغث سئثالمطك التعبغ شغ المتاضرة الرطداظغئ البالبئ والسحرغظ:

اقساخام طرتضٌج َأَجاس لطظععض باملسآولغات الةماسغئ 
وساطض صعٍة يف الاخثي لفخطار، لفسثاء، لطاتثغات
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والتحيل باملسـؤولية يف إطـار ذلك، وقدَّمت 
نموذجاً راقياً وناجحاً، َحـّل مشكلة العرب 
آنـذاك يف الفرقـة والشـتات إىل َحــدٍّ كبري، 

ه طاقاتهم يف االتّجاه الصحيح.  ووجَّ
كان العـرب مشـتتني، متفرِّقني، وكانوا 
مختلفني يف ُكـّل يشء، وكان العرب شديدين 
يف خالفاتهـم، ويف رصاعاتهـم، يمكـن أن 
يقتتلـوا حتـى عـىل عقـال بعـري (مربـط 
ا تقوم عىل  الجمـل)، معركـة حامية ِجــدٍّ
ذلـك، ويمكن لكلمة تبدر من شـاعٍر يف تلك 
القبيلـة، أَو خطيٍب فيهـا، أن يفتح رصاعاً 
ساخناً، ومعركًة عىل أشـدها، ويمكن ألي 
ـع  خـالف أن يفسـد ذات بينهـم، وأن يوسِّ
سـاخناً  الفجوة بينهـم، وأن يفتح رصاعاً 
فيمـا بينهـم... وهكذا غرقـوا يف رصاعات 
ا، جـزٌء كبريٌ منها، وعدٌد  كثرية، كثرية ِجـدٍّ
كبريٌ منها، عىل قضايا تافهة، يشٌء منها ال 
يسـتحق أصالً أن يفتح اإلنسان؛ ِمن أجِله 
أي مشكلة، يمكن أن يتجاهله، أن يتغاىض 
عنه، وجوانب منها يمكن أن تحل، أن تحل 
بشـكٍل صحيـح، بطريقـٍة إيجابيـة، عىل 
أََسـاس من الحـق، والعـدل، واإلنصاف، أَو 
عىل أََساس من التصالح والرتايض، وبقيت 
هذه املشـكلة يف الواقع العربي، عادت إليه 
فيما بعـد، كان رسـول الله «صلـوات الله 
عليه وعـىل آله» يف حركته باإلسـالم يتجه 
ـدوا باإلسـالم، يتجـه  باملسـلمني أن يتوحَّ
باملؤمنـني أن يتآخـوا يف إيَمـانهـم، وكان 
خ هذا الجانب، ويؤاخي بينهم، ويعزز  يرسِّ
الروابط فيما بينهم، وكان يحثهم عىل ذلك، 
وكان يسـعى إىل ذلك بكل جهد، َوإذَا حصل 

التوّجـه؛ حصل معه التدخل اإللهي. 
وهـذا مـا حصـل مثـالً يف قصـة األوس 
والخزرج، وكان بينهم قبل اإلسـالم خالٌف 
شديد، ونزاٌع شـديد، واقتتال شديد، وعداٌء 
شـديد، ثـم باإلسـالم اجتمعـت كلمتهـم، 
وتوّجـهوا توّجـهـاً واحداً، يف موقٍف واحد، 
يف إطار منهجيٍة واحدة، تحت قيادٍة واحدة، 
فألَّـف الله فيما بينهـم، وذكَّرهم بهذا، قال 
«جلَّ شـأنه»: {َواذُْكُروا ِنْعَمَت اللَِّه َعَليُْكْم، 
إذ ُكنْتُـْم أعداء َفأَلََّف بنَْيَ ُقلُوِبُكْم َفأصبحتُْم 
ِبِنْعَمِتِه إِْخَوانًا}[آل عمران: من اآلية103]، 
والحظوا فيما قاله الله «ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل» 
يف هـذا النص املبارك، ذكـر أنَّ األخوة نعمة 
ملرتني، {َواذُْكُروا ِنْعَمَت اللَِّه َعَليُْكْم، إذ ُكنْتُْم 
أعداء َفأَلََّف بَـنْيَ ُقلُوِبُكْم َفأصبحتُْم ِبِنْعَمِتِه 
إِْخَوانًـا}، وفعـالً، وفعالً األخـوة اإليَمـانية 
هي من أعظم النعـم، آثارها اإليجابية عىل 
النفـس، عىل املشـاعر، عـىل الحيـاة، عىل 

ا.  الواقع، آثارها عظيمٌة ِجـدٍّ
ـد، هـو يعيش  اإلنسـان املشـاقق، املعقَّ
حالـة الغربة، حالة الوحشـة، سـوء ظنه، 
اآلخريـن،  تجـاه  عقـده  نظرتـه،  سـوء 
تجعلـه ينظـر إىل ُكـّل يشء نظرة سـلبية، 
{َفأصبحتُـْم ِبِنْعَمِتـِه إِْخَوانًـا}، وهذا ترتب 

عليها نتائج عظيمة، ونتائج كبرية. 
فاإلسـالم يف منهجيتـه العظيمة، وفيما 
يرتتـب عـىل االنطالقة الصادقـة يف مبادئه 
املهمـة، هو صلٌة بالله «ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل»، 
يحظـى من يتجهـون عىل أََسـاس مبادئه 
بالرعايـة اإللهيـة، التـي تصـل إىل درجـة 
أن يؤلِّـف اللـه بـني قلوبهـم، لكـن هذا ال 
بُــدَّ فيـه من األخذ باألسـباب، واألسـباب 
أََساسها االستجابة لله «ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل» 
يف توجيهاته هـذه، والتوّجـه الصادق الذي 
يعلمه اللـه، وهو يتدخل، ويجـرب القلوب، 
ويسـاعد اإلنسـان حتى يف السـيطرة عىل 
مشاعره؛ ألَنَّ البعض من الناس يف طبيعته 
شـديد التعقـد، رسيـع االنفعـال، بطـيء 
الرضـا، رسيـع الغضـب، وبطـيء الرضا، 
فاإلسـالم قام عىل هذا األََسـاس، فكان له 

أثره العظيم. 
إضافـة إىل أنَّ منهجـه الرتبوي يسـاعد 
ذلـك، هو يزكي النفـس، يصلحها من كثرٍي 
من الشـوائب التي تؤثر عىل اإلنسـان؛ ألَنَّ 
جذور السلوك، جذور سـلوكيات اإلنسان، 
وترصفاتـه، ومواقفـه، يف أعماق نفسـه، 
جذورهـا يف أعماق النفـس: األنانية، كذلك 
-مثـالً- الهلع، الكـرب... مواصفات معينة، 
أشياء وسـلبيات معينة، إذَا كانت متجذِّرًة 
يف نفسـية اإلنسـان، تؤثـر عليـه؛ فال يرى 
يف نفسـه التقبل ملسـألة األخّوة اإليَمـانية، 
واالعتصـام بحبـل جميعاً، ال يطيـق ذلك، 
هـو كثـري االحتـكاك، كثـري العنـاد، كثري 
اإلشـكاالت، ال يسـتطيع أن ينضبـط وفق 
توجيهات الله «ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل»، التي تعود 
إىل تعامالته كيـف تكون بما يفيد ذلك، بما 

يعزز من حالة األخوة اإليَمـانية. 
فالرتبيـة اإليَمـانيـة هـي تربيـة تزكي 
النفوس، تصلحها، تطهر مشاعر اإلنسان، 
فتكـون مشـاعر صافيـة، نقية، سـليمة، 
والعقـد،  باألنانيـات،  مشـحونة  ليسـت 
والكرب، والغرور، والسـلبيات األُخرى، التي 
تغريِّ سلوك اإلنسان، أُسـلُـوبه يف التعامل، 

طريقتـه يف املعاملـة مـع النـاس، تصوِّب 
اهتمامـات اإلنسـان، فتكـرب؛ ألَنَّهـا تتجه 
املهمـة،  األمـور  العظيمـة،  األمـور  نحـو 
األمور املقدَّسة، الغايات لديه: رضوان الله، 
الجنة، السالمة من عذاب الله، تسيطر عىل 
مشـاعره، عـىل دوافعه، ثم عىل أُسـلُـوبه، 
عـىل عمله، عـىل طريقته، يصبـح متقبالً، 
متفهماً، مسـتجيباً، فلذلك املنهج الرتبوي 

هو يساعد عىل ذلك. 
ثـم مـع ذلك، مـع املبـادئ، مـع املنهج 
الرتبـوي، مع مـا يرتبـط بالوعـي يف هذه 
املسـألة، أرشـد اللـه يف القـرآن الكريم إىل 
أُسـلُـوب التعامل، كيف يكـون أَيْـضاً عىل 
النحو الذي يسـاعد عىل األخّوة اإليَمـانية، 
مـن ضمن ذلك قولـه تعاىل: {َوُقـْل ِلِعبَاِدي 
يَْطاَن يَنَْزُغ  يَُقولُوا الَِّتي ِهَي أَْحَسـُن إِنَّ الشَّ
ـيَْطاَن َكاَن ِلْإلنسـان َعـُدوٍّا  بَيْنَُهـْم إِنَّ الشَّ

ُمِبينًا}[اإلرساء: اآلية53]. 
قلنـا يف بداية املحارضة باألمس: أن مبدأ 
األخـّوة اإليَمـانيـة، والتوحـد، واالعتصام 
بحبل الله جميعاً، مما يلقى محاربًة رشسة 
من الشيطان وأوليائه، حربهم شديدة عىل 
هذا املوضوع، يركِّزون عليـه تركيزاً َكبرياً، 
يبذلـون ُكـّل جهد، ويسـعون بـكل جد إىل 
إثـارة الفرقة، إىل إثارة الخالف، إىل تشـتيت 
شمل املؤمنني، ولذلك أرشد الله يف هذه اآلية 
املباركـة إىل ما يسـاعد عىل تعزيـز األخّوة 
اإليَمـانية، عندما قال: {َوُقْل ِلِعبَاِدي يَُقولُوا 
الَِّتـي ِهـَي أَْحَسـُن}، فيما يقولـون، فيما 
يتخاطبون فيمـا بينهم، فيمـا يتحاورون 
فيـه يف إطار مسـؤولياتهم، هـذا موضوٌع 
يحتاج اإلنسان إليه يف املعاملة بشكٍل عام، 
ويف أداء األعمـال، ويف أداء املسـؤوليات، أن 
يراعي هذا، أن يقول التي هي أحسـن، وأن 
يرتك الكلمات السيئة، املستفزة، الجارحة، 
التي لها آثار سـلبية عىل مشاعر اآلخرين؛ 
ألَنَّ البعض من الناس حاد اللسـان، جريء 
اللسـان، والبعـض تصـل جرأتـه إىل َحــدِّ 
الوقاحـة، وقد -أحياناً- قد يكون اإلنسـان 
مـن موقـع أنه يـرى نفسـه مهمـاً، أَو يف 
موقع مسـؤولية معينة، يرى لنفسه الحق 
يف أن يقـول أي يشء، وأن يتكلـم بأي كالم 
مهما كان مسـيئاً، هذا املعيار املهم يف اآلية 
املباركـة: {يَُقولُـوا الَِّتي ِهَي أَْحَسـُن}، من 

املهم االلتزام به. 
ـيَْطاَن  {يَُقولُوا الَِّتي ِهَي أَْحَسـُن إِنَّ الشَّ
اآليـة53]،  مـن  بَيْنَُهـْم}[اإلرساء:  يَنْـَزُغ 
فالشـيطان يسـتغل، عندما تكون طريقة 
مسـتفزة،  طريقـة  والـكالم  التخاطـب 
مسـتفزة بالفعل، البعض مـن الناس ُكـّل 
يشء يصبـح عنده مسـتفزاً، حتـى الكالم 
الطبيعـي، حتى الكالم العادي، حتى الكالم 
املسـؤول، مـا الذي ينبغـي أن يسـتفزك؟ 

مثالً: التـوايص بالحق، النصيحـة، التنبيه 
عـىل الخطـأ بطريقـة محرتمـة، ال ينبغي 
أن يسـتفزك، الكلمـات التـي هـي بالفعل 
كلمات مسـيئة، موبخـة، جارحة، مهينة، 
ا  البعـض من الناس، إما ألنه حسـاٌس ِجـدٍّ
ا، أَو متكـرب، أَو مغرور، يجعل أي كلمة  جدٍّ
مهما كانت كلمة محرتمة، يجعلها وكأنها 
ا، وكأنها من أسوأ ما يمكن أن  جارحة ِجـدٍّ
يقال، وعندما يسـمعها النـاس، أَو تعرض 
عليهـم، الكل يعـرف أنها كلمـة عادية، ال 

ينبغي أن يستفز منها إىل تلك الدرجة. 
ـيَْطاَن  {يَُقولُوا الَِّتي ِهَي أَْحَسـُن إِنَّ الشَّ
يَنْـَزُغ بَيْنَُهـْم}، فهـو يسـتغل املوضـوع، 
ـيَْطاَن َكاَن ِلْإلنسـان َعـُدوٍّا ُمِبينًا} {إِنَّ الشَّ

[اإلرساء: مـن اآليـة53]، ولذلـك هو يجعل 
مـن أهـم مـا يسـعى لـه: أن يثـري الفتنة 
واملشـاكل بني بني آدم، هذا بدافعه العدائي 

بالنسبة للشيطان. 
تحدثنا باألمس عن قوله تعاىل: {ُرَحَماُء 
بَيْنَُهْم}[الفتـح: مـن اآليـة29]، وكيـف أن 
الرتاحم الذي يأتي إىل ُكــّل الواقع، إىل ُكـّل 
الظـروف، إىل ُكــّل الحاالت التي تسـتدعي 
االلتفاتة اإلنسـانية، أن لـه أهميته الكبرية 
يف ذلك، له أهميته الكبرية يف تعزيز الروابط 

واألخّوة، ويف تعزيز املشاعر األخوية. 
التواضع كذلك، يف قوله تعاىل: {أَِذلٍَّة َعَىل 
اْلُمْؤِمِننَي}[املائـدة: من اآليـة54]، من أهم 
ما يفيد ويؤثر هو التواضع، والتواضع من 
الجميـع، ممن هم يف مقامات املسـؤولية، 
ومواقـع املسـؤولية، بأي صفـة، وباألوىل 
هـم أن يكونوا أكثر تواضعـاً، أَو يف مختلف 
األعمـال، أَو بشـكٍل عـام، التواضـع مـن 
ا أن يكون  الجميـع مطلـوب، ومهـمٌّ ِجــدٍّ

سلوكاً قائماً. 
الله قال حتـى للنبي «صلـوات الله عليه 
وعىل آلـه»: {َواْخِفـْض َجنَاَحـَك ِلْلُمْؤِمِننَي}

[الحجر: مـن اآلية88]، خفـض الجناح هو 
تعبري عن حالة التواضع، وحسن التعامل مع 
ا، أُسلُـوب  اآلخرين، وهذه مسألة مهمة ِجـدٍّ
التكرب، والتعـايل، واالحتقـار، أَو الرتفع عىل 
اآلخريـن، السـلوك الذي يعربِّ عـن ذلك عادًة 
ما يكون مسـتفزاً، ويصنع الفـوارق؛ بينما 

التواضع يعزز من حالة اإلخاء. 
كظم الغيظ، كما مرَّ بنا باألمس يف قوله 
تعـاىل: {َواْلَكاِظِمنَي اْلَغيَْظ}[آل عمران: من 
اآلية134]؛ ألَنَّ الناس ليسـوا بمعصومني، 
قـد يصدر هفـوة من هنـا أَو هنـاك، تأتي 
أَو  هنـاك،  أَو  هنـا  مـن  مسـتفزة  كلمـة 
ترصف مسـتفز، فاإلنسـان يكظم غيظه، 
وال ينفجـر، يتحـول إىل قنبلـة مشـحونة 
بالعقـد، أبسـط كلمـة مسـتفزة وانفجر 
بشـكٍل كامل، َوإذَا هو ذلك اململوء سخطاً، 
فيثـور  عقـداً،  املشـحون  عقـداً،  اململـوء 

بالـكالم الـيسء، أَو الترصفات السـيئة، أَو 
يتهـور بارتـكاب جريمة عدائيـة، البعض 
يقتـل، البعـض يـرضب، البعـض يرتكب 
جريمـة من الجرائـم، ييسء إسـاءة بالغة 
تبطـل عملـه، تحبـط أجـره وثوابـه حتى 
عىل جهاده وعمله، اإلنسـان يكظم غيظه، 
والقضايـا التي تحتـاج إىل معالجة، تعالج 
بـروح عمليـة، بـدالً مـن ردة الفعـل غري 
الواعيـة، ردة الفعل التي تتجـاوز التقوى، 
تتجـاوز الضوابط األخالقيـة، واإليَمـانية، 

واإلنسانية حتى. 
{َواْلَكاِظِمـنَي اْلَغيْـَظ}، فكظـم الغيـظ 
هو مما يسـاعد عىل الحفـاظ عىل األخّوة، 
إذَا لم يكـن هناك كظم غيـظ، وكان هناك 
عىل أبسـط إشـكالية، أَو أبسـط كلمة، أَو 
أي اسـتفزاز، أَو أي يشء يغضب اإلنسـان، 
تتحـول  فعـل،  ردة  فعـل،  ردة  فعـل،  ردة 
الظـروف العمليـة، وظروف الحيـاة، حتى 
عـىل مسـتوى األرسة الواحـدة، أَو القرية 
الحـارة  أَو  الواحـد،  الحـي  أَو  الواحـدة، 
الواحدة، إىل سـاحة مشحونة بالرصاعات، 
والتوترات، والنزاعات، وبيئة مليئة بالقلق، 
مليئـة بالتوتـر، مليئة باالنزَعــاج، هذا ال 

ينبغي أبداً. 
العفو {َواْلَعاِفنَي َعِن النَّاِس}[آل عمران: 
من اآليـة134]، صفة ُمسـتمّرة؛ ألَنَّ َكثرياً 
من األمور ال ينبغي أن تبقى مشكلة، تحل، 
أَو بعـض األمـور قـد يتجاوزها اإلنسـان 
وتنتهي، والتي قد ال يفيد حتى تجاوزها يف 

أن تنتهي، يمكن معالجتها لتنتهي. 
طبيعـة البعـض مـن النـاس أن يجمع 
املشكلة عند املشكلة، والكلمة عند الكلمة، 
وتكون ذاكرته يف ذلك ذاكرة نشطة، يحفظ 
وال ينىس، طاملا واملسـألة مسألة عقد فهو 
ال ينـىس، يمكـن أن يذكـرك بمـا قلت قبل 
سـنوات طويلة، [أنـك قلت يف يـوم كذا، يف 
سـاعة كذا، كلمة كذا]، وأنهـا ال زالت تَُحزُّ 
يف نفسـه، والكلمة عنـد الكلمة، حتى التي 
ليست يف أصلها كما فهم؛ إنما بحسب سوء 
فهمه، سـوء ظنه، سـوء تقديـره لألمور، 
جعـل منهـا مشـكلة، والبعض قـد تكون 
إشكاليًة حقيقية، ولكنه ليس ممن يعفو، 
ليس ممن: {َوإِذَا َمـا َغِضبُوا ُهْم يَْغِفُروَن}

[الشورى: من اآلية37]، ال يغفر، وال يعفو، 
وال يسـامح، وال... وكثريٌ مـن األمور التي 
ال تسـتحق أصالً أن تمثل إشكالية وعقدة، 
يحتفـظ بهـا اإلنسـان ويراكمهـا، ويبني 

عليها ردود أفعاله. 
والبعض من الناس إذَا كان يف إطار عمل، 
حتى يف إطار العمل يف سـبيل الله، والجهاد 
يف سـبيل اللـه، تؤثر عليه حتـى يف عمله يف 
سـبيل الله، ويف جهاده يف سـبيل الله، حتى 
يف هذه املسـألة: مسـألة االسـتجابة لله يف 

األخـّوة اإليَمـانية، يف االعتصـام بحبل الله 
جميعـاً، هو ال يطيـق أن يتوحد مع إخوته 
ا  ه معقـٌد ِجـدٍّ اآلخريـن، أن يوآخيهـم؛ ألَنـَّ
عـىل ذلك الذي قد قيل له عنـه أنه قال كذا، 
ا ومسـتاٌء من ذلـك الذي كان  ومعقـٌد ِجـدٍّ
قد صـدر بينه وبينه حدث سـوء تفاهم... 

وهكذا. 
فالعفو، املغفـرة، {َوإِذَا َمـا َغِضبُوا ُهْم 
يَْغِفُروَن}، هل أنت هكذا؟ قيِّم نفسـك، هل 
أنت ممن يغفر، ممن يسامح، ممن يتجاوز 
عن كثري من األمور، لله ويف سبيل الله؛ ِمن 
أجـِل األمور املهمـة، الهتماماتـك الكربى، 
لصالح القضايا الكربى، أَو لسـت ممن هم 
كذلك؟ هـل أنت ممـن يعفو؟ قيم نفسـك 
أنـت، قيم نفسـك عىل أََسـاس كتـاب الله، 
آيـات الله، وأصلح نفسـك، ووّجه نفسـك 
عىل هذا األََسـاس، والله وعد يف القرآن بأن 
ن  يعفـو عن العافني، أنـت عندما تعفو عمَّ
بـدرت منه زلٌة إليك، يقابلهـا أن يعفو الله 
عنك يف زلٍة بدرت منك كانت ستحسب عليك 
ما بينك وبني الله، {أََال تُِحبُّوَن أَْن يَْغِفَر اللَُّه 
َلُكْم}[النـور: من اآلية22]، هكـذا قال عن 
ب بشـكل  العفـو يف سـورة النور، هذا مرغِّ

ا.  كبري ِجـدٍّ
مما أرشـد إليه اللـه يف القـرآن الكريم، 
يف قوله تعـاىل: {َفاتَُّقوا اللَّـَه َوأَْصِلُحوا ذَاَت 
بَيِْنُكـْم َوأَِطيُعـوا اللَّـَه َوَرُسـوَلُه إِْن ُكنْتُـْم 
عندمـا  اآليـة1]،  مـن  ُمْؤِمِننَي}[األنفـال: 
يحدث سـوء تفاهم، عندما يحصل إشكال 
يف الواقـع، ما بـني هذا وذاك مـن املؤمنني، 
وأثَّر عـىل العالقة فيمـا بينهـم، عليهم أن 
يسـعوا لصالحه، هذا من تقـوى الله ومن 

اإليَمـان. 
بَيِْنُكـْم  ذَاَت  َوأَْصِلُحـوا  اللَّـَه  {َفاتَُّقـوا 
َوأَِطيُعوا اللََّه َوَرُسـوَلُه إِْن ُكنْتُـْم ُمْؤِمِننَي}، 
أطيعـوه واتقوه يف صـالح ذات بينكم، هذا 
يدخل ضمنه السـعي أصالً للمحافظة عىل 
صالح ذات البني، أن يسـعى اإلنسان ابتداًء 
كيف يحافظ عىل عالقتـه بإخوته املؤمنني 
أن تكون عالقة صالحة، وأن يسود ما بينه 
وبينهـم األخّوة اإليَمـانيـة، ويدخل ضمنه 
أيضاً: إصالح ما فسـد، إصالح ما فسد من 
ذات البـني، عندما يحصل سـوء تفاهم، أَو 
إشكالية معينة تؤثر سلباً، يسعى اإلنسان 
قدر االسـتطاعة ملعالجة ذلـك؛ ألَنَّ البعض 
يحتفـظ بفسـاد ذات البـني، والعجيب أن 
البعـض وكأنه يعجبـه ذلك، كأنـه يرتاح، 
مع أنـه دائماً ليس يف واقـع األمر يف راحة، 
هـو يف تعـب؛ ألَنَّ العقد متعبة، الشـحناء، 
والبغضـاء، والغيـظ امُلسـتمّر، والكراهية 
التـي تتأجـج يف مشـاعر اإلنسـان، كلهـا 
مشـاعر سـلبية، هي مشاعر سـلبية، لها 
اإلنسـان،  نفـس  عـىل  السـيئة  تأثرياتهـا 
متعبة، ليسـت مريحة، صفـاء النفس هو 
الراحة، صفاء القلب واملشاعر ونقاؤها هو 

الراحة، هو السعادة. 
{َفاتَُّقوا اللََّه َوأَْصِلُحـوا ذَاَت بَيِْنُكْم}، فال 
يجوز لإلنسـان أن يكون رسيعاً إىل فسـاد 
ـال يفسـد ذات البـني، أَو  ذات البـني، عجَّ
البعـض ال يكفيـه يف واقعـه هـو أنه ليس 
ممـن يتوّجـه هذا التوّجـه؛ إنما يحاول أن 
يشـجع اآلخرين عىل اإلسـاءة، عىل فسـاد 
ذات البـني، عـىل خلخلـة الصـف الداخيل، 
عـىل الفرقـة، والذيـن يعملون هـذا العمل 
هـم يف صف الشـيطان، هـم يعملون عمل 
الشـيطان، هم تأبلسـوا، عمل خطري، من 
أسـوأ األعمال مقتـاً عند الله، من أسـوئها 
مقتـاً عنـد اللـه «ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل»، ورد 
يف الحديـث النبـوي الرشيـف: ((وال يحـلَّ 
ملسـلٍم أن يهجر أخـاه فوق ثالثـة أيام))، 
هجـر القطيعـة، ليسـت ُمَجــّرد الغياب، 
املباينـة،  القطيعـة،  هجـر  االنشـغال،  أَو 
اإلسـاءة، اإلعـراض، عندما يطـول الوقت، 
تتسع الفجوة، يكرب التباين حتى يف أعماق 

النفوس، حتى الوصول إىل نتائَج سيئة. 
أيضاً من أهم ما يفيد يف ذلك: اسـتيعاب 
اإلنسان للوعيد اإللهي: {َوَال تَُكونُوا َكالَِّذيَن 
تََفرَُّقوا َواْختََلُفوا ِمْن بَْعِد َما َجاَءُهُم اْلبَيِّنَاُت 
َوأُولئـك َلُهـْم َعـذَاٌب َعِظيـٌم}[آل عمـران: 
اآليـة105]، اآلية تسـتحق من اإلنسـان أن 
يفكر َكثـرياً، أن يتأمل جيًِّدا، أن يسـتوعب 
خطـورة األمر عليـه؛ ألَنَّ الوعيـد بالعذاب 
العظيـم هـو وعيـٌد من اللـه، فاملسـتهرت 
بهـذا األمـر، واملتجـه اتّجاهاً سـلبياً تجاه 
هذه املسـألة هو موعود من اللـه بالعذاب 

العظيم. 
نكتفي بهذا املقداِر..

َقنا  َونَْسأَُل اللَه -ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل- أَْن يوفِّ
وإيِّاكم ملا يُْرِضيه عنا، وأَْن يرَحَم شـهداَءنا 
َج عن  األبراَر، َوأَْن يشـفَي جرحانا، َوأَْن يفرِّ
نا بنرصه، َوأَْن يتقبََّل ِمنَّا  أرسانا، َوأَْن ينُرصَ
يَـاَْم َوالِقيَاَْم َوَصاِلـَح األَْعَماِل،  َوِمنُْكُم الصِّ

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

 اإلجــقم خطٌئ باهللا غتزى طظ غاةععن سطى َأَجاس طئادئه 
بالرساغئ اإللعغئ الاغ تخض إلى درجئ أن غآلِّش اهللا بغظ صطعبعط

 الاربغئ اإلغَمـاظغئ تجضغ الظفعس وتطّعر المحاسر شاضعن 
جطغمئ طظ افظاظغات والُسَصث والضئر والشرور والسطئغات اُفخرى 

 ق غاتّصص ضمال اإلغَمـان بغظ المآطظغظ إقَّ باقساخام 
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كتاباتكتابات 

الخّماد طّبض أخالئ الحسإ 
وأرضى ذمعتاته 

الخماد تربع سرش 
العد شعق افرض 

وتتئ افرض
 

غتغى خالح الَتماطغ  

الشـهيد الرئيس صالـح عىل الصماد، تربـع عرش قلوبنا 

قبل أن يرتبع املقام الرئايس لليمن فأوجد له الود يف نفوسـنا 

فوق األرض رئيسـاً وتحت األرض شهيداً حياً يف قلوبنا وعند 

رب السموات واألرض. 

الرئيـس الصمـاد أحبه اللـه وأحبه أهل اليمـن مما تخلد 

بمقاٍم عزيٍز ومن خالل األحداث السياسـية تختلف املواقف 

اإليَمـانية والجهادية للشـهيد الرئيس الصماد بالتضحية يف 

سبيل الله والتي يثبتها اإلنسان بالنوايا الحسنة. 

الله ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل ال ينظر إىل وجوه خلقه وإنما ينظر إىل 

قلوبهم فالتمكني والنجاح يثبتها الصدق ويديرها ويسريها 

اللـه بالثبات عىل الحق من خـالل صدق النوايا واإلخالص يف 

العمل عندما يكون لله فالنية هي القصد واإلراَدة. 

لقد اسـتظل الشـهيد الرئيس صالح الصماد تحت أعمدة 

تمثـال أهـداف الثـورة اليمنيـة الحقيقية والخالصـة التي 

ترسـخت بالدم اليمنـي النقي الذي نال به الشـهيد الصماد 

وحظي باملقام الذي يسـتحقه والـذي ضحى ِمن أجِل حرية 

اإلنسان واالستقالل الوطني والسيادي لليمن. 

الرئيـس الصماد ما زال مرتبعاً عرش ودنـا حياً يف امليدان 

وميتاً يف العاصمة اليمنية صنعاء بميدان السبعني. 

الشـهيد الحي الرئيس صالح الصماد ما زال حياً يف قلوب 

أحـرار اليمـن، لقد كان قائـداً يف امليدان ومعلمـاً يف لقاءاته، 

حمل ثقافة القرآن وال تخفى علينا ثقافته وفصاحته والذي 

كان بمثابة محطة إيَمـانية تعزز النفوس بالتَحّرك والجهاد 

والعمل يف سبيل الله بثقافة القرآن. 

ذكـراه حيـاً وميتاً فالرضيح ما زال رئاسـياً لـم يخُل من 

الحراسـة والزيـارات فالخريـج مـن الجامعـة يرتـدي زي 

التخرج ويسـتبرش بالفرحـة عند رضيح الرئيـس الصادق 

الشـهيد صالح الصماد والعريس يرتدي زي فرحته ويلتقي 

مع أحبابه يف مقام رضيح الصماد فالرحمات تتنزل عليه يف 

ُكـّل لحظة من قلوب محبيه وأهله الشعب اليمني. 

الشـهيد الصماد تَحّرك مـع الله بموقـف الجهاد املقدس 

والدفـاع عن األرض والعـرض اليمنية بكل شـجاعة املؤمن 

واستبسال الصادق مع الله ومع الشعب اليمني. 

الشهيد الصماد كلماته املشهورة ما زالت ترتّدد عىل لسان 

اليمنيني يد تبني َويد تحمي، فسالم ربي عىل صاحب املوقف 

العظيـم الذي تخلد بأنصع الصفحـات النضالية والتاريخية 

لليمن. 

الرئيس الصماد الذي توىل زمام أمر اليمن يف وضع سيايس 

يرثـى له ويف ظـرف زمني خطري، لقد حمـل كفنه عىل يديه 

وتَحّرك بمسـئوليه اإليَمـان والجهـاد ونداء الواجب الوطني 

يف ظـل تمزق سـيايس وشـتات وفرقة وطنية بـني املذاهب 

واألحزاب واختالف السياسيني بني الحزبية والعمالة ألنظمة 

خارجية، فتمّكن من حزم األمر بكل قوة وثبات وتَحّرك بكل 

عزيمـة يف امليدان ويف العمـل اإلداري فجزاه ربـي عن اليمن 

واليمنيني خري الجزاء. 

الرئيـس الشـهيد صالح عـيل الصمـاد تحمل مسـئولية 

اليمـن ليس طمعاً يف املنصب وإنما تضحيه وفداء عن اليمن 

واليمنيني. 

مواقف العظماء لن تمحيَهـا األحداث ولن يغرّيها الزمن، 

فاسمه تخلد يف قلوبنا وحلق يف سماء أعدائنا. 

د. تصغئ شدائض 

يف ذكـرى استشـهاد الرئيـس أبـي 
الفضل صالح الصماد، سـمعنا وقرأنا 
مـن الـكالم أجملـه وأعذبـه وأصدقه 
وأكثـره عقالنيـة وواقعية، وبـدا جليٍّا 
فئاتهـم  بمختلـف  الشـعب  أبنـاء  أن 
يف  وجـدوا  وثقافاتهـم  َوتوّجـهاتهـم 
الصماد ما كانـوا يأملونه ويرجونه يف 
رئيس يمثل اليمن واليمنيني بأخالقهم 
وأصالتهـم وهويتهـم اإليمانيـة، إنـه 
حقاً صـورة مرشفة ترفع رؤوس أهل 
اليمن وتعيل شـأنهم أمام العالم، كما 
أنه ريان شـجاع حكيم قاد السفينة يف 
أعتى العواصف وأخطرها وهو يقف يف 
مقدمة الصفوف ممسـكاً دفة القيادة 
بـكل ما أوتي من قـوة ليصل بأمته بر 
األمان، وهو قادر عىل احتواء الشـعب 
يوفـق  وانتماءاتـه  فئاتـه  بمختلـف 
بينهم ويصلـح ذات بينهم َويتقي الله 
فيهـم َويقيـم العدل عىل أسـس دينية 
صحيحـة، وكان النطالقتـه الجهادية 
وعنايتـه باملجاهديـن، يعكس ثقافته 
القرآنية التي تحث القائد عىل تحريض 
الناس عىل الجهاد يف سـبيل الله، وهذا 
ال يتم إال بوجوده يف أوسـاط الجماهري 
يتابـع ويوجـه ويشـجع، هـذا وكثري 
غريه من آمال الشعب اليمني الذي ذاق 
ويـالت تويل املجرمـني الجهلة الظاملني 
لإلمـالءات  الراضخـني  الفاسـدين 
وظلموه  الشـعب  فجهلوا  الخارجيـة؛ 
وجعلـوه مـن أكثـر الشـعوب تنازعاً 
َوتأخـراً وفقـراً وتخلفـاً رغـم ُكـّل ما 
يملكه من مقومات النهضة من موقع 
جغرايف وبحار وممرات َوثروات مادية 
وبرشية وثقافية وتاريخية وحضارية 
ال تتوافـر لغريه من الشـعوب، ُكـّل ما 
ارتكبه النظام السـابق يف حق شـعبه 
يهـدف مـن خاللـه لتحقيـق مصالح 

من دعموه ليصـل إىل الكريس حتى لو 
كان ضـد مصلحة شـعبه واسـتقالل 
وحـرص  السـيادي،  وقرارهـا  بـالده 
عـىل الوصـول إىل مصالحـه الفرديـة 
واألرسيـة ومصالـح فئـة تعينـه عىل 
قمع الشعب والسيطرة عليه واإليحاء 
لـه بأنه يعيـش حياة طبيعيـة وجيدة 
وأنه ال يملك سوى القليل من مقومات 
النهوض ومن الطبيعي أن يتسـول به 
عند الدول كلما سـنحت لـه الفرصة، 
وكانت سياسـة تزييف التاريخ وفتح 
ـابي لتشويش  املجال أمام الفكر الوهَّ
فكـر اليمنيني وطمـس معالـم الدين 
نحيـاه  واقعـاً  الصحيـح  اإلسـالمي 
والوطـن  بالشـعب  يحـدق  وخطـراً 
ومسـتقبالً، وبعد هذا الوضع  حارضاً 
املأسـاوي املخزي الذي كان يشـعر به 
أبناء الشعب األحرار الذين لم يعارصوا 
يف تاريخهم املجيـد يعاملون فيه  زمناً 
وسـطهم  يف  واحتقـار  باسـتخفاف 
اإلقليمي والعاملي؛ بَسـبِب ما عكسـه 
النظـام الفاسـد لآلخرين مـن صورة 
مشـوهة َوضعيفة ومتخلفة وجاهلة 

وفقرية َوإرهابية. 
لقد جاء الرئيـس الصماد بمرشوع 
يؤسـس لبناء الدولـة اليمنية الحديثة 
عـىل أسـس وطنيـة وَعلميـة حديثة، 
وهـو طموح ُكــّل يمنـي وطني حر، 
وهو مـرشوع واقعي قابل للتنفيذ بما 
توافـر مـن إْمَكانـات َوبتكاتف جهود 
أبناء الشـعب وخرباتـه وقدراته، وهذا 
املـرشوع يسـعى لتأمـني اليمـن من 
األخطار املحدقة به من القوى املعادية 
وحمايته وبناء جيشـه الوطني القوي 
مـن جانـب، كما أنـه يف جانبـه اآلخر 
يصبـو إىل تحقيـق نهضـة حضاريـة 
قائمة عـىل االكتفاء الذاتي الذي يؤدي 
إىل استقالل سيايس واقتصادي وثقايف 

من جانب آخر. 
بينمـا لم نسـمع عن أية مشـاريع 

مشابهة فيما مىض باستثناء ما طمح 
له الرئيـس الحمدي -رحمه الله- وإن 
كان لـم يتمّكـن من تحقيقه؛ بَسـبِب 
أيـادي الغدر التـي اغتالته لتقيض عىل 
مشـاريعه الوطنية العظيمة يف مهدها 
وهي مـا تـزال خططاً، ولـم ينفذ من 
ا منها وهو  جاء بعـده إال القليل ِجــدٍّ
ما يحّقق مصالحه الفردية التي تبقيه 
عىل كريس الرئاسة أطول فرتة ممكنة، 
ورغـم الوعـود واألماني التي سـمعنا 
عنهـا يف مختلـف برامـج االنتخابات، 
ولكنـا لم نلمس شـيئاً منها عىل أرض 
الواقـع، ولـو تأملنـا حقيقة مـا كان 
يجـري لوجدنا الجيش اليمني سـابًقا 
مبنيـاً عـىل أََسـاس الـوالءات لجهات 
وأرس متعددة وليس الوالء للوطن وقد 
كشـف العدوان هذه الحقيقة املخيفة 
التـي كادت تعصـف باليمـن لـوال أن 
سـخر اللـه لـه رجـاالً رشفـاء حموه 
بحدقـات أعينهم وردوا عـدوه خارساً 

مدحوراً. 
وأمـا االكتفـاء الذاتـي فلـم يناد به 
أحـد مـن قبـل املسـرية القرآنيـة ولم 
يقـدم ضمـن الخطـط التنمويـة، بل 
مستهلكاً  كان الشـعب اليمني شـعباً 
بامتيَـاز؛ كونه يلبي معظم احتياجاته 
مـن خـالل اسـتريادها من الخـارج، 
وترتـب عـىل هـذا الكثري من مشـاكل 
حياتـه يف جميـع نواحـي الحياة وهو 
سـبب رئيس فيمـا تعانيـه البالد من 
الكثري من اإلشـكاالت والسلبيات أَدَّى 

إىل تخلف جميع نواحي الحياة. 
خالصة ما أراد هذا املقال إيصاله هو 
أن رئيسنا الشـهيد استهدفه العدوان؛ 
ألَنَّه أدرك خطورة بقائه، فبقاؤه يعني 
حرية اليمن واستقالله واكتفائه ذاتياً 

وتطوره ونهضته وعزة شعبه. 
ويهنـاك الفـوز العظيـم -رئيسـنا 
الشـهيد- وعظـم اللـه أجرنـا وجـرب 

مصابنا يف فقدك. 
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ولغفعط ضغان السثو

 

عظادي طتمث

•عمل اللوبي الصهيوني منذ قرون عدة عىل تدجني 
ــة وفصلها عن هويتها اإليمانية وعن مقدساتها،  األُمَّ
ويف مقدمتهـا فلسـطني ليس هذا فحسـب بـل عملوا 
عىل أخذ ما ليس لهم تحت دعايات وتسـويغات كثرية 
منهـا دعايـة: “أرض بال شـعب، لشـعب بـال أرض” 
التي أطلقوها يف القرن التاسـع عـرش وهنا يعرتفون 
بلسـانهم عىل أنهـم كياٌن ال أرض له ينتمـي إليها وال 
وطـن، وكانت هذه الخطوة البادرة األوىل لالسـتيطان 

والتمهيد لالحتالل. 
ــة احتـاج فيها اللوبي إىل قيادة  عملية تدجني األُمَّ
يف الرشط األوسط والعالم بشكل عام لتمرر مشاريعه 
بشكل يسـّهل عليه الكثري من املراحل فكانت الواليات 
املتحدة األمريكيـة هي الداعم والولد الطائع لويل األمر 
فانطلقت أمريـكا بدورها السـتعباد األنظمة العربية 
الحاكمـة ومـن خاللهـا جميعاً تـم تنويم الشـعوب 
وتحريكها باالتجـاه املعاكس ملا ينبغي أن تتجه نحوه 
وحرفهـا عـن اهتماماتها األََساسـية منهـا قضية “ 

فلسطني ”. 
باتت الشـعوب ال تعرف عن فلسطني إال ما تعرضه 
وسـائل األعالم التـي تعمدت إظهار العـدّو اإلرسائييل 
أنـه قـوة عظمى ال تقهر فـكان اإلعالم الـذي ُوِضعت 
موجهاتـه مـن قبـل البيت األبيـض وتل أبيـب عامالً 
رئيسـيٍّا يف هدم الـّروح املعنوية ولم يبـق لها إال منفذ 

بسيط تتلقى منه ما يريدون. 
الصهيونـي  التغلغـل  وتعّمـق  املرحلـة  تطـّورت 
ــة ورأينا ما رأينا من محاوالت  األمريكي إىل واقع األُمَّ
يهوديـة حثيثة لسـلب فلسـطني من أيدي املسـلمني 
والفلسـطينيني عـرب ما سـّمي بصفقة القـرن والتي 
تهـدف إىل َحـّل النـزاع اإلرسائييل الفلسـطيني، وكأن 
املسألة قطعة كعكة سيتم تقاسمها مناصفة وتتويج 
ذلـك باحتفال تحـت اسـم “السـالم”..!، وقبلها كان 
تحويل القدس عاصمة إلرسائيل، واآلن نشـهد العديد 
من األنظمة -يف مقدمتها السـعوديّة واإلمارات- التي 
سـارعت للتفاعل مـع التطبيـع وتوثيـق العالقة مع 

الكيان الصهيوني.
أمـام ُكــّل هـذه األحـداث برز الـدور املهـم لقوى 
املقاومة والذي أفشل ُكـّل مخّططاتهم وكان أول أوج 
للنور هو دعـوة اإلمام الخميني -رضـوان الله عليه- 
إىل تخصيص آخر جمعة من شهر رمضان املبارك يوٌم 
عامليٌّ للقدس تخرج فيه الشعوب إىل بمسرياٍت حاشدة 
لرتفع صوتهـا وتعلن موقفها مما يحـدث، َحيُث مثّل 
هـذا اليوم مقدمة ليقظـة الشـعوب وتهيئتها لتكون 
بمسـتوى املواجهة وخطوة عملية تؤسس للبحث عن 
رؤى الصحيحة لحل املشكلة كما وصفه الشهيد القائد 
السيد/ حسـني بدر الدين الحوثي› رضوان الله عليه›؛ 
والقت هذه الدعوة تفاعالً َكبرياً، وأصبحت آخر جمعة 
من رمضان يوٌم مشؤم بالنسبة للعدو اإلرسائييل؛ ألَنَّه 
يوم تم فيه إعادة توجيه بوصلة الشعوب ومد نظرهم 
نحـو قضيتهـم بالرغم مما تعانيـه يف واقعها الداخيل 
من رصاعات وحروب إال أن فلسطني تبقى عىل الدوام 

من أولوياتهم املهمة. 
قـادات محور املقاومة ُكـّل باسـمه وصفته يؤّكـد 
عىل أن املسـاس باملقدسات خط أحمر سيؤدي لحرب 
إقليميـة الجميع منهم حاٌرض للمشـاركة فيها، وهنا 
رسـالة واضحة لهذا الكيان القـزم أن زواله بات قاب 
قوسـني أَو أدنـى فزمـن العصـا الغليظـة واإلرهـاب 
والرتهيب والوعيد قد فّل ووّىل وأرشقت شمس الجهاد 
واالستشـهاد قوافـل متتابعـة تأبـى الضيـم والظلم 
والهـوان واالسـتعباد، جيوش مقاومـة وأنصار لدين 
اللـه ال يخافـون يف اللـه لومة الئم، فرتّقبـوا إنا معكم 

مرتقبون. 
ولشـعوبنا املجاهـدة املقاومة، فليكـن يوم القدس 
العاملي عاملّي الخروج واالحتشـاد، يوم شـحذ العزائم 
وتجديـد العهـد الصـادق للـه بالدفاع عن مقدسـاتنا 
والعداء ألعدائنا، يوٌم يجعل العدّو يرى مصريه املحتوم 
العاجل مرسوما عىل ساحاتكم التي اعتادت احتضان 
اقدامكم الطاهرة أيها الرشفـاء ولن تكون العاقبة إال 

للمتقني. 

ططعر غتغى حرف الثغظ

يعلـم الكثري من النـاس أن ثمة دافعاً مـا يجعل القلب 
يتأمـل قبـل أن تتحدث النفس ويجعل اللسـان يتكلم قبل 
أن يكتـب القلـم، وملـن يعـرف أَو ال يعرف قدر شـخصية 
الصمـاد القياديـة الفـذة التي فاضـت عشـقاً ووداً لهذا 
الوطن وألبنائه كان مـن الطبيعي لكل مدرك لحجم وثقل 
تلك الشخصية أن يتحدث إن لم يكتب ويُشري بالبنان إن لم 
يتحـدث ويتأمل إن لم يرش إىل مناقبـه وتَحّركاته وجهاده 

ضد الباطل وتعامله االستثنائي مع اآلخرين. 
الرئيس الشهيد صالح الصماد كان نفحًة قرآنية َوشعلًة 
من القيم واألخالق وثورًة من الصمود والنضال وعزيمة ال 
تلني ونشـاطاً وتَحـّركاً ال يتوقف وإقدامـاً ال يعرف الرتّدد 

طريقـاً إليه، مبادٌر ومصلح لحلِّ املعضـالت والخالفات يف املجتمع، بذل 
الدم والجوارح والروح؛ ِمن أجِل عزة وكرامة وسيادة واستقالل الوطن، 
كان هامة وطنية شـامخة تتمتع بثقة مطلقة بالله وطمأنينة يف الذات 
بـأن ثمة قضية عادلة ومبدأ عظيم تسـتحق أن تبذل ِمـن أجِلها الحياة 
وأن تقـدم النفـس رخيصـة يف سـبيل الله ويف سـبيل أن يحيا الشـعب 
اليمنـي الكريم حـراً عزيزاً بعيًدا عن وصاية الـدول األجنبية الطامعة يف 
ثروات وخريات اليمن والسـاعية لسلب القرار الوطني املنتهكة لسيادته 

وكرامته. 
رأيناه مجاهداً وسـمعناه مؤمناً صادقاً جاداً مخلصـاً حكيماً حليماً 
شـجاعاً ذا رأي ثاقب، أدركناه عقالً راجحاً يعرف تماماً حجم املسؤولية 
الدينيـة والوطنية امللقاة عـىل عاتقه، ازددنا يقيناً بأن الشـهيد الصماد 
كان منـرباً حـراً مناهضـاً ملحـور الرش والطغيـان والطاغـوت وحصناً 
منيعاً تحطمت عليه مؤامرات الكفـر والعدوان، امتألت قلوبنا اطمئناناً 
وسـكينًة حني رأيناه مبارزاً عسكريٍّا صلباً وترسانة إعالمية وثقافية ال 
تقهر، سـمعناه لسـاناً رطباً بذكر الله يلهج ذكراً ويقـول درراً ويضوُع 

مسكاً ويتنفس حرية. 
شـعرنا بالشـموخ والعزة حني شـاُهدناه متكلماً بليغاً فصيحاً عاملاً 
بكتـاب الله ومهتمـاً ومتعمقاً يف مضامينه ودالالتـه، بالفخر والعظمة 
حـني أدركنا حضوره متميزاً ومؤثراً يف سـاحات القتـال، أذهل الصديق 

والعدّو وقد رأينا فيه رباطة الجأش وعلو الهمة ورحابة الصدر ورجاحة 
العقل وقوة الحّجـة واملنطق، تجاوزنا القلق وشعرنا بالقوة والشجاعة 
وابتعـد منـا الخـوف ونفـر الجبـن حـني رأيناه فارسـاً 
يصول ويجول يف السـهل والجبـل يف البحر والصحراء مع 
املجاهديـن واملرابطـني الذين قهـروا طغاة العالـم الذين 

طغوا يف البالد فأكثروا فيها الفساد.
المسـنا علواً ورفعة وكربياء ونحن نراه قيماً وفضائَل 
وجدناهـا وملسـناها يف رجٍل ينـدر أن يأتـي الزمان بمثله 
وأصبحنـا نفاخـر ونباهـي به امللـوك والقـادة املنافقني 
املسـتكربين الذيـن اغتالوه ظنـاً منهم أنهم سـيكرسون 
إراَدة شـعب أَو يهزمون ثبـات مبدأ أَو ينالـون من عدالة 
قضية، شـعب استلهم السـلوك املحمدي املالئكي الطاهر 
مـن رئيٍس اسـتثنائي قّل أن يوجد له نظـري يف هذا العالم 
وقد حفر يف قلوب شـعبه حب وعشـق هذه األرض الطيبة ووالء صادقاً 

لدين الله وللوطن وتمسكاً واعتصاماً بحبل الله املتني. 
رحمك الله أيها الرئيس الشهيد يا من تركت فينا أثراً ال يمحى وبصمًة 
محفورًة خالدة يف ذاكرة التاريخ ورسـماً لن يتبدل أَو يتغري وطيفاً باقياً 
عـىل أطالل صوتـك الخالد الرنان وحديثك القرآني الـذي ال يُمل وُمحياك 
املـيضء وطلعتـك البهيّة، فرضـوان الله عليـك يا من تركـت دنيا فانية 
ومتاعاً زائالً وجاهاً ال يساوي موقفاً بطولياً أمام ٍرش محدق وظلٍم جائر 

وطاغوٍت متسلط. 
فسـالم اللـه عليك يا من صدقت مع الله ورسـوله فنـرصت دين الله 
وانتـرصت للدين َوللقيم وللحق املبني، يا من أحببت السـالم ودعوت إىل 
ــة  السـالم فاغتالتك أيـادي أدعياء السـالم، يا من كنت أمني هـذه األُمَّ
ومجدهـا َوفخر األجيـال املتعاقبة التي سـتقرأ عنك عبقريـة االنتصار 
وعنوان الثورة ورمز الحرية وشـعار السـيادة واالستقالل، فهنيئاً ألهل 
السـماء بمقدمك إليهم وقد حزت أعىل مقاماً وأعظم شـأناً ومنزلة وقد 
رأيناك أسداً هصوراً، رأت فيك جميع الزعامات والشعوب الجهاد األعظم 
وسـمعت منك كلماُت حٍق أمام سـالطني الظلم والجور والطغيان، فنم 
قرير العني أيها السيف اليماني، يا من اهتزت بجهادك وثقافتك القرآنية 
عـروش الطغاة فتحطمت أحالمهـم ومؤامراتهم أمام بأس وقوة أنصار 

الله ورسوله الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه.. 

 لع ضظا ظسمع َأو ظسصض طا ضظا شغ أختاب السسغر
ظئغض بظ جئض

 
لـو: أَداة رشط، َوهنا توحي بالتحرس، َوتمٍن 
يخاطب به اإلنسـان نفسـه، «َلْو ُكنَّا نَْسَمُع أَْو 
ِعرِي»، تحرس ما عاد  نَْعِقُل َما ُكنَّا ِيف أَْصَحاِب السَّ

ينفع فقد فات َوتجاوز فرصته. 
نعم، فالسـمع رسول العقل َوحاسة السمع 
املسـؤول هي أقوى عوامـل التفاعل التي تصل 
للعقـل الـذي يتفاعـل بـدوره مع هـدى الله.. 
السمع واإلصغاء نتيجته التفهم وكذلك التعقل 
والوعـي والتفاعل اإليجابي مع توجيهات الله، 
َولـو فعلنا السـمع َوالعقـل الـذي ورد يف آيات 
أخرى بلفظ: الفؤاد ما كنا من أصحاب السعري. 
هكذا يخاطب املجرمون أنفسـهم وبعضهم 
البعـض يـوم القيامة، لـو كنا يف الدنيـا نعقل 
ونسمع ملا أصبحنا من أهل النار، وهذا ما يجب 

أن يحسب له اإلنسان ألف حساب من اآلن. 
مـع  اللـه  هـدى  مـع  نتعامـل  أن  يجـب 
محارضات السيد القائد بروحية من يبحث عن 
الهداية ونفكر بالعقل واملنطق ونراجع أنفسنا 
ونحاسـبها عـىل ما فرطـت يف جنـب الله فهو 
يتلو علينا آيات اللـه البينات ويوضح معناها؛ 
ه حريص علينا لكي نسـري عىل هـدى الله  ألَنـَّ
بالطريقة الصحيحة، ونحيا حياة أبدية خالدة 
سـعيدة وال نكـون ممن أعرض عـن هدى الله 
وذكره فنخرس ونضيع ما به عزنا وفالحنا من 

نفوسنا. 
إن أصحـاب السـعري مـا كانـوا ذوي عقول 
مسـتبرصة؛ ألَنَّهم ما سـمعوا وما تعقلوا وما 
تفهمـوا وال تدبروا، َوال سـعوا فيما فيه عزهم 
وسـعادتهم  وفالحهـم  وصالحهـم  ونجاتهـم 
األبدية الخالدة ولو أنهم عقلوا وسعوا يف طريق 

الحـق واآليات واضحـات تتجىل أمامهـم لنأوا 
بأنفسهم عن مواطن الحرسات والندم الشديد 
والضنـك والبـكاء يـوم القيامـة ولنجـوا مـن 
مهـاوي املذالت واملهالك لكنهم قرصوا وفرطوا 

وأطاعوا الشيطان فحق عليهم العذاب. 
أما املؤمنون املتقون فقد فهموا معنى الدين 
ومسـؤولياتهم هنا يف الحياة الدنيا وظنوا أنهم 
مالقـوا حسـابهم فمـا قـرصوا وال فرطوا وال 
توانوا وال تهاونوا وال تقاعسـوا وال اسـتكربوا 
السـماوات  عرضهـا  بجنـة  اللـه  فكرمهـم 
واألرض أعـدت للمتقـني فيهـا مـا ال عني رأت 
وال أذن سـمعت وال خطـر عـىل قلـب بـرش؛ 
ألَنَّهم اسـتجابوا لله يف إطار مرسوم، وطريقة 
معتمدة وصحيحة.. عرفوا الغاية من وجودهم 
يف الحيـاة الدنيـا وهـي خالفـة اللـه يف أرضه، 
ونرصة دينه، ومواجهة أعداء الله، ووقفوا عند 
عني الحقيقة واسـترشفوا أنوار الحق، َووثقوا 
صلتهـم بحقيقتـه التـي طبعت يف كتـاب الله 
الكريـم، فراقبـوا أنفسـهم وجاهدوها فكانت 
ُكـّل تَحّركاتهم وتطلعاتهم قرآنية نبيلة تريض 
اللـه، وغايتهم العليا جنته والعمل عىل اجتناب 
معاصيـه فأصبحـوا واضحـي الرؤيـة، ثابتي 
الجنـان، راسـخي األقـدام، يقفون شـامخني 
كالطود يف وجوه األعـداء، وال يخضعون إال لله 
وحـده ال سـواه.. ال تعنيهم ملـذات الدنيا، وال 
يفكـرون يف مغرياتهـا، وال يهمهم وال يشـغل 
بالهم سـوى الطاعـات وما يريض اللـه؛ ألَنَّهم 

عرفوا أنهم إليه راجعون. 
انطلقـوا هنـا يف الدنيا يف سـبيل اللـه بدافع 
املسـؤولية والخوف من الله عـىل مصريهم إن 
قـرصوا، وأعقـل الناس مـن شـغلتهم اآلخرة 
بحسـابها وأرقتهم النريان بعذاباتها، وأذهلهم 
طـول املحـرش، وأزعجهـم دقة املحاسـب مع 

كثـرة الـزالت، وقـض مضاجعهـم انـرصاف 
النصـري، وخلـو ظهورهـم مـن املجـري يف ذلك 
اليوم العصيب والشديد: «يَْوَم يَُقوُم النَّاُس ِلَربِّ 
اْلَعاَلِمـنَي»، «يَْوَم ال يَنَفُع َمـاٌل َوال بَنُوَن إِال َمْن 

أَتَى اللََّه ِبَقْلٍب َسِليٍم».
نعـم، أعقـل الناس مـن اتعظوا بأنفسـهم 
فاقتنصـوا الفرصـة، وابتعـدوا عـن املعصيـة 
وسعوا إىل الحياة السـعيدة الرابحة، وفروا من 

عذاب الله.. 
أعقـل النـاس مـن فـروا ونـأوا، وأعرضـوا 
بجانبهـم بعيـًدا عـن مواطـن الحـرسات يوم 
القيامـة ومواضع الشـبهات، وثبتوا يف سـوق 
التجـارة الرابحـة واألعمال الصالحـة يطلبون 
الرضوان يف سـاحات الحق، ويقارعون األعداء 
ويتحملـون منغصـات الدنيـا ليسـتجريوا من 
النـريان يوم الحسـاب، فقـرار اإلنسـان فيما 
يتعلـق بمصريه يف هـذه الحياة َوتلـك إنما هو 
تحديد للطريقة التـي يفكر بها وللمنطق الذي 
يسـري وفقه ولألُسـلُـوب الذي يحب أن يعيش 
بـه، وما ذكـر الله تلـك األهوال التي سـتحدث 
للفاسقني واملفرطني واملقرصين، وما ذكر ذلك 
النعيم الذي سيتنعم به املتقون يف جنات النعيم 
إال تصوير دقيق لإلنسان ليفكر ويتدبر َويختار 
مصريه بنفسـه، واإلنسـان هو الذي سيتحمل 
مسؤولية أعماله وتبعاته يوم القيامة ويومئذ 

امليزان عدل «َوالَ تُْظَلُموَن َفِتيالً». 
نسـأل من الله (تعاىل) أن نكون ممن يسمع 
الهـدى فيهتـدي، فالفرصـة سـانحة واملجال 
مفتوح أمـام الجميـع قبل الحـرسة والندامة 
يوم ال ينفع الندم.. هنا يف الدنيا يمكن لإلنسان 
أن يصحـح وضعـه مع اللـه، َويوطـد عالقته 
مع هـدى الله قبـل أن تفوت الفرصـة وتقوم 

القيامة. 
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 - خاص:

العاليـِة  بالصفـاِت  الشـهداُء  يتحـىل 

واألخـالِق الفاضلة والعالقـة القوية بالله 

-ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل-، والوعـي الكبري الذي 

اسـتمدوه من الُقـْرآن الكريم، وقد سـبق 

أن عرضنا يف تقرير سـابق بعض العوامل 

الرئيسـية التي سـاهمت يف صمود وثبات 

املجاهدين. 

ويف هـذا الجـزء سـنتناول عامـالً آخر 

وهـو: الوعـي كان عاليـاً لـدى الشـهداء 

ـِهيْــِد الَقاِئِد  من خـالل محـارضات الشَّ

الحسني بن بدر الدين سالم الله عليه.. 

فعندما قرأ شهداؤنا األبراُر اآلياِت التي 

تـُدلُّ عـىل أنه مـن الحمق أن تعـرَض عن 

أوامره، من أجل األموال واألهل والولد، من 

مثل قوله تعاىل: [يَْوَم يَِفرُّ اْلَمْرُء ِمْن أَِخيِه، 

ـِه َوأَِبيِه، َوَصاِحبَِتـِه َوبَِنيِه، ِلُكلِّ اْمِرٍئ  َوأُمِّ

ِمنُْهْم يَْوَمِئٍذ َشـأٌْن يُْغِنيـِه]، وقوله تعاىل: 

[َلْن تُْغِنَي َعنُْهْم أَْمَوالُُهـْم َوالَ أَْوالَدُُهْم ِمَن 

اِر ُهْم ِفيَها  اللَِّه َشـيْئًا أُْوَلِئـَك أَْصَحاُب النـَّ

َخاِلـُدوَن]، وقولـه تعـاىل: [يَـَودُّ اْلُمْجِرُم 

َلـْو يَْفتَِدي ِمْن َعـذَاِب يَْوِمِئـٍذ ِببَِنيِه (11) 

َوَصاِحبَِتـِه َوأَِخيـِه (12) َوَفِصيَلِتـِه الَِّتي 

تُْؤويـِه (13) َوَمـْن ِيف األَْرِض َجِميًعـا ثُـمَّ 

يُنِجيـِه (14) َكالَّ إِنََّهـا َلَظـى (15) نَزَّاَعًة 

 ..[ َوى (16) تَْدُعوا َمْن أَْدبََر َوتََوىلَّ ِللشَّ

 فعرفوا ووعوا أال يشء ينفعهم، ال حنان 

األم، وال حـب األب، وال الزوجـة وال الولـد، 

وال األخ، وال العشـرية، وال األموال الكثرية، 

ممكـن أن ينجيهم أَْو يشـفع لهم بني يدي 

اللـه، إال عملهـم الصالح، ورضـا الرحمن 

الـذي ينالـون مـن خاللـه الفـوز بالجنة 

والنجاة مـن النـار.. فانطلقـوا للجهاد يف 

سبيل الله ال يخافون يف الله لومة الئم.. 

آطظــعا إْغَماظــاً طططصــاً بــأن: 

[ِلُضضِّ َأَجٍض ِضَااٌب]
وتجىل أَيْضاً الوعي لدى شهدائنا األبرار 

مـن خـالل الُقــْرآن الكريم عندمـا قرأوا 

قوله تعاىل: [ُقـْل َلْو ُكنْتُـْم ِيف بُيُوتُِكْم َلَربََز 

الَِّذيَن ُكِتَب َعَليِْهُم اْلَقتُْل إَِىل َمَضاِجِعِهْم]ــ 

وقوله تعاىل: [ِلـُكلِّ أََجٍل ِكتَاٌب]، ــ وقوله 

يَْسـتَأِْخُروَن  تعاىل: [َفـِإذَا َجـاَء أََجلُُهْم الَ 

َسـاَعًة َوالَ يَْسـتَْقِدُموَن]ــ وقولـه تعاىل: 

[أَيْنََمـا تَُكونُوا يُْدِركُُّم اْلَمـْوُت َوَلْو ُكنتُْم ِيف 

بُُروٍج ُمَشيََّدٍة]. 

 فعرفوا ووعوا بأن املـوت هو بيد الله، 

وليس من ذهـب إىل الجبهات مقتول، وال 

مـن ظـل يف بيته ُمعـاىف، وأن املـوت آت ال 

محالـة، لكل مـن يف األرض، ال أحد مخلد، 

فكانـوا أذكياء، عندما اسـتثمروا موتهم، 

بعودتهم بعده أحياء عند ربهم يُرَزقون.. 

ـِهيْــُد الَقاِئُد سـالُم الله  وقد قـال الشَّ

ـُل ويتذكـر  عليـه: [لـو أن اإلنسـاَن يتأمَّ

بشكل جيد لرأى بأنه ليس القتال بالشكل 

الـذي تكرُهـه. عندمـا تنظـر إىل قضيـة 

واحـدة هو أنه: أن ُكلَّ إنسـان سـيموُت، 

أليسـت هذه قضية معروفة؟ ُكّل إنسـان 

سيموت، وكل إنسان يالقي يف هذه الحياة 

أشـياَء تتعبُه، ويعاني منها. أليسـت هذه 

قضيًة معروفًة؟ إذاً فالقتال ما هو؟ غاية 

مـا هنـاك أن تقتل، ألسـت سـتموت وإن 

لم تقتـل؟ أليـس األفضل لك أن تسـتثمر 

موتـك فتقتل يف سـبيل الله؟ أفضل من أن 

تموت فال يحسب لك موتك يشء؟. [سورة 

البقرة الدرس العارش ص:5]

وقـال أَيْضاً: [مـن يهربون من املوت يف 

الدنيا، هـم من يموتـون حقيقة، هم من 

يضيعـون يف الرتبة حقيقة، أما الشـهداء 

فإنهـم ال يموتـون. [معرفـة اللـه وعده 

ووعيده الدرس الخامس عرش ص:16]

صاطــعا بـ(الســثاء والتثر) طظ 
الغعــعد والظخــارى ضمــا أطر 

اهللا:ــ
شـهداءنا  فـإن  السـياق،  ذات  ويف 

األبـرار عندما قـرأوا آيات العـداء لليهود 

والنصـارى، ـــ مثـل قـول اللـه تعاىل: 

[َلتَِجَدنَّ أََشـدَّ النَّاِس َعـَداَوًة ِللَِّذيَن آَمنُوا 

وقولـه  ـــ  ُكـوا]،  أَْرشَ َوالَِّذيـَن  اْليَُهـوَد 

تعـاىل: [إِْن تَْمَسْسـُكْم َحَسـنٌَة تَُسـْؤُهْم 

ـٌَة يَْفَرُحـوا ِبَها]، ــ  َوإِْن تُِصبُْكْم َسـيِّئـ

وقوله تعـاىل: [َوَلْن تَـْرَىض َعنْـَك اْليَُهوُد 

ى تَتَِّبـَع ِملَّتَُهـْم]، ــ  َوالَ النََّصـاَرى َحتـَّ

وقـول الله تعاىل: [َها أَنْتُْم أُْوالَِء تُِحبُّونَُهْم 

َوالَ يُِحبُّونَُكـْم]، ـــ وقولـه تعـاىل: [َمـا 

يَـَودُّ الَِّذيـَن َكَفُروا ِمـْن أَْهِل اْلِكتَـاِب َوالَ 

َل َعَليُْكـْم ِمْن َخرْيٍ ِمْن  ِكـنَي أَْن يُنَزَّ اْلُمْرشِ

َربُِّكـْم]، ــ وقولـه تعاىل: [يَا أَيَُّهـا الَِّذيَن 

آَمنُـوا إِْن تُِطيُعوا َفِريًقا ِمـَن الَِّذيَن أُوتُوا 

اْلِكتَـاَب يَُردُّوُكْم بَْعـَد إِيَماِنُكْم َكاِفِريَن]، 

وغريها من اآليـات التي يؤكد لنا الله عز 

وجل فيها بأن اليهـود والنصارى أعداء، 

فيجب التعامل معهم عىل هذا األسـاس، 

فانطلق شـهداؤنا يف عدائهم ألعداء الله، 

غري آبهني بيشء، ال يخافون صواريخهم 

وال طائراتهم وال دباباتهم.. كاشفني ُكّل 

ـة..  مخططاتهم ومؤامراتهم عىل األُمَّ

ـِهيْــُد الَقاِئُد سـالم الله  وقد قال الشَّ

عليـه حـول هـذا: [املصلحـة للشـعوب 

اإلْسَالمية هو التوجه الُقـْرآني يف النظرة 

نحـو هـؤالء اليهـود والنصـارى، نظرة 

العداء، نظـرة إعداد القوة، نظرة الجهاد، 

نظرة الشـعور بأنهم يسـعون يف األرض 

فسـاداً، وأنهـم ال يريـدون لنـا أي خري، 

وأنهم يودون أن نكـوَن كفاراً، يودون لو 

يضلونـا، يودون لـو يسـحقونا وينهونا 

من عىل األرض بكلها. [املـواالة واملعاداة 

ص:7]

وقـال أَيْضاً سـالُم الله عليـه: [إذا كنا 

نـرى دول الغرب كلها حكومات وشـعوباً 

واملسـلمني  اإلْسـَالم  ملحاربـة  ينطلقـون 

كافة فإن ُكّل مسلم يجب أن يكون جندياً 

يعاملهـم بمثل ما يعاملون به املسـلمني، 

بـكل  يقفـون  كمـا  وجههـم  يف  ويقـف 

إمكانياتهـم يف وجـه املسـلمني.. [لتحذن 

حذو بني إرسائيل ص:9] 

صراءة شغ ططجطئ «ق سثر لطةمغع أطام اهللا» لطحعغث الصائث:

السعدُة لطُصـْرآن الضرغط عغ الطرغصئ الختغتئ لثروج اُفطَّـئ طظ تالئ الاغه الاغ تسغحعاالسعدُة لطُصـْرآن الضرغط عغ الطرغصئ الختغتئ لثروج اُفطَّـئ طظ تالئ الاغه الاغ تسغحعا
 - خاص:

ِهيْــُد الَقاِئُد -ِرْضــَواُن اللِه َعَليِْه- الحديَث  واَصَل الشَّ
ـة مما هي فيـه من ذل ومهانة  عـن الحلِّ واملخـرِج لألُمَّ
فقـال: [والحقيقـة أن اليشَء الـذي يجـُب أن نهتدَي به 
هـو الُقـْرآن الكريـم، الُقـْرآن الكريم الـذي قال الله فيه 
{إِنَّ َهذَا اْلُقْرآَن يَْهِدي ِللَِّتي ِهَي أَْقَوُم} وسـماه بأنه هدى 
للناس هـدى للعاملني. العـودة للُقـْرآن الكريـم لالهتداء 
به هـو الطريقـة الصحيحة، هو األسـلوب الصحيح، ال 
أن نظـل عىل ما نحن عليـه ونفهمه أنه ُكّل يشء وكل ما 

يطلب منا من جهة الله ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل]. 
الفتـاً إىل أن الُقـْرآن يعتـربُ ُكّل عمل فيه إظهار العداء 
لليهـود والنصارى أنه عمـل يريض الله، وأن (الشـعار) 
فيـه رضا لله، موجهـاً الناس إىل السـؤال الصحيح الذي 
يجـب أن يسـألوه للعلماء عن (الشـعار) حيث قال: [أن 
تعرض ما سـمعته منا عىل اآلخرين باعتبار هل مثل هذا 
عمل يريض الله -ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل-؟ وأعتقد ال أحد يمكن 
أن يقـوَل لك من العلماء بأن هذا عمـل ال يريض الله: أن 
تهتف بشعار التكبري لله واملوت ألمريكا واملوت إلرسائيل 
واللعنـة عـىل اليهود والنرص لإلْسـَالم وأن تجند نفسـك 
ملواجهة أعداء الله ال أحد من العلماء يسـتطيع أن يقول 
لـك أنه عمـل ال يريض الله. واإلنسـان املسـلم الحقيقي 
ه أن يعمل ما يحقق له ِرضا الله -ُسـبَْحانَُه  هو َمـن همُّ

َوتََعاَىل-. 
لكن أن تسـأل: هل يجُب علينا؟ هل هنـاك ما يوجب 
علينـا أن نقول كذا؟. قـد يقـول لك: ال. فتقول يف األخري: 
[ها شـفتوا ما بـالّ فالن، هـو ذا العالم الفالنـي قال ما 
هـو واجب علينا واآلخر قال ما هـو واجب علينا]. هناك 
مـن العلماء من ال يتابع األحـداث، هناك من العلماء من 

يتمسك بقواعد يعترب نفسه معذوراً 
أمـام الله باعتباره غـري متمكن أن 
يعمل شـيئاً، وهنـاك مـن العلماء 
وهم كثـري من إذا ما انطلق الناس 
لهـم.  ودعـوا  أيدوهـم  أعمـال  يف 

ونحن جربنا هذا].. 
رشح  السـياق  ذات  ويف 
-ِرْضـــَواُن اللـِه َعَليْـِه- كيـف 
بالطريقـة  السـؤاُل  يكـوُن 
الصحيحة، التي ال يستطيع أحد 
أن يكتـَم مـا قاله اللـه عندها، 
قائـالً: [فنحـن نريـد أن نقول 
للنـاس: يمكن أن تسـأل عالم 
أَْو تسـأل علماء آخرين: [هل 
يجب علينا قالوا إن احنا الزم 
نقول كذا؟]. قد يقول لك: ال. 
لكن ارجع إىل الُقـْرآن الكريم 
أَْو اسـأل بطريقة صحيحة: 
إسأل: نحن نريد أن نحارب 
أمريـكا وإرسائيـل، نحـن 
نريد أن نواجـه أعداء الله، 
يتحركـون  نراهـم  نحـن 

داخـل البـالد اإلْسـَالمية ووصلـوا إىل بالدنـا وإىل 
سواحل بالدنا، نريد أن يكون لنا موقف ضدهم، هل هذا 
عمـل يريض الله؟. َمْن من العلمـاء الذي يمكن أن يقول 
لك: ال؟. اسأل عىل هذا النحو وستجد اإلجابة الصحيحة. 
أما أن تسـأل: [هل يجب.. قالوا الزم نسـوي كذا، قالوا، 
وقالوا..] وأشـياء من هذه، قد يقول لك: ال يجب. وربما 
لو تأمل هو، وتفهم القضية أكثـَر ألفتـاك بأنه يجب]. 

تقصريُنا  ملاذا 
مـن  أسـوأُ  هـو 
اليهـود  تقصـري 

والنصارى؟
سـتمرَّ  ا و
اللـِه  -ِرْضـــَواُن 
موضحـاً  َعَليْـِه- 
األسـباب  ــة  لألُمَّ
التـي أدت بها إىل ما 
هي فيه مـن الخزي 
بسـبب  هـو  والـذل 
تقصريهـا، وأنهـا لم 
تستغل نعم الله عليها 
ــة،  أُمَّ خـري  لتكـون 
والنعـم التـي أنعم الله 
كذلـك  لتكـون  عليهـا 

كاآلتي:ــ

افوىل  الــظــســمــئ 
ـــط  ـــــــاـــــــغ ل ال

تساشض:ــ
 قال ِرْضـواُن اللـِه َعَليِْه:ــ [بعث رسـوالً عربياً منا، 
وكان تكريمـاً عظيمـاً لنا، وِمنَّة عظيمـًة عىل العرب أن 
بعث منهم رسـوالً جعله سيد الرسل وخاتم الرسل {َلَقْد 
َمنَّ اللَُّه َعَىل اْلُمْؤِمِننَي إِذْ بََعَث ِفيِهْم َرُسـوالً ِمْن أَنُْفِسِهْم} 
يِّنَي} هؤالء األميني الذين لم يكونوا  {ُهـَو الَِّذي بََعَث ِيف اْألُمِّ
شـيئاً، لم يكونوا رقماً - كما يقـول البعض - لم يكونوا 

يشـكلون أي رقـم يف السـاحة العاملية، بعـث الله منهم 
رسوالً عربياً تكريماً لهم، ونعمًة عليهم، وترشيفاً لهم.. 

الظسمُئ الباظغئ الاغ لط تساشض:ــ
 كمـا قال -ِرْضـــَواُن اللِه َعَليْـِه-: [أنزل أفضل كتبه 
وأعظم كتبه بلغتهم الُقــْرآن الكريم، كتاباً جعله أفضل 
كتبه ومهيمناً عىل ُكّل كتبه السـماوية السابقة، ألم يقل 
هكذا عن الُقــْرآن الكريم؟. بلغتهم نزل الُقـْرآن الكريم، 
ـة، تتحرك هي تحت لواء هذه  أراد لهـم أن يكونوا خري أُمَّ
الرسالة، وتحمل هذه الرسالة فتصل بنورها إىل ُكّل بقاع 
ـة  الدنيـا فيكونوا هم سـادة هذا العالم، يكونـوا هم األُمَّ
املسـيطرة واملهيمنـة عـىل هـذا العالم بكتابـه املهيمن، 

برسوله املهيمن].. 

الظسمُئ البالبُئ الاغ لط تساشض:ـ
 كمـا قـال -ِرْضـــَواُن اللـِه َعَليْـِه-: [حتـى املوقع 
ـة العربية هو املوقع املهـم يف الدنيا كلها،  الجغـرايف لألُمَّ
والخـريات، البرتول تواجده يف البـالد العربية أكثر من أي 

منطقة أخرى]. 
ُمشرياً إىل أن العرب فرطوا يف تلك النعم، فقال: [العرب 
ضيعـوا ُكّل هذا فكان ما يحصل يف الدنيا هذه من فسـاٍد 
العرُب مسؤولون عنه، ما يحصل يف الدنيا من فساد عىل 
أيدي اليهود والنصارى الذين أراد الله لو استجبنا وعرفنا 
الرشف الـذي منحنا إياه، والوسـام العظيـم الذي قلدنا 
ٍة أُْخِرَجْت ِللنَّاِس تَأُْمـُروَن ِباْلَمْعُروِف  به: {ُكنْتُْم َخـرْيَ أُمَّ
َوتَنَْهـْوَن َعِن اْلُمنَْكِر َوتُْؤِمنُـوَن ِباللَِّه}لو تحركنا عىل هذا 
ـة املهيمنة عىل األمم كلها،  األساس، لكان العرب هم األُمَّ

والستطاعوا أن يصلوا بنور اإلْسَالم إىل الدنيا كلها]. 

حعثاؤظا اظططصعا يف سثائعط لطغععد والظخارى طظ آغات الُصـْرآن الضرغط الضاحفئ ملثططاتعط وطآاطراتعط
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االثنني

العدد

24 رمضان 1443هـ
25 إبريل 2022م

(1392)
عربية ودوليةكتابات 

صادُة املصاوطئ سطى «طظرب الصثس» بمظاجئئ غعم الصثس الساملغصادُة املصاوطئ سطى «طظرب الصثس» بمظاجئئ غعم الصثس الساملغ

السغث ظخر اهللا: ظثسع إىل الاتصغص السرغع يف السغث ظخر اهللا: ظثسع إىل الاتصغص السرغع يف 
صدغئ صارب ذرابطج وطظع الفاظئصدغئ صارب ذرابطج وطظع الفاظئ

تماس: السثّو ق غفعط إق لشئ الِتراب

ترس البعرة اإلغراظغ: ظماطُك أضَرب صعة خاروخغئ يف طظطصئ غرب آجغاترس البعرة اإلغراظغ: ظماطُك أضَرب صعة خاروخغئ يف طظطصئ غرب آجغا

باغثن غآّضـث لئغظغئ تثخغص واحظطظ ططغار دوقر لطاسعغخ سظ الصئئ التثغثغئباغثن غآّضـث لئغظغئ تثخغص واحظطظ ططغار دوقر لطاسعغخ سظ الصئئ التثغثغئ

 : طاابسات
من املقّرر أن يقام غداً الثالثاء، احتفاالً بمناسـبة يوم القدس العاملي 

والذي سيحمل عنوان «منرب القدس». 
وسـتنطلق مراسـم االحتفال الذي سـيتخلله إلقاء عـدٍد من الكلمات 
لقـادة محور املقاومة، السـاعة 4:00 بتوقيت القـدس الرشيف و5:30 

بتوقيت العاصمة اإليرانية طهران. 
وسـتكون الكلمـات لكل من «األمـني العام لحزب الله للبناني السـيد 
حسـن نرص الله، والسيد عبدامللك بدر الدين الحوثي قائد الثورة اليمنية، 
واألمـني العـام لحركة الجهاد اإلسـالمي القائـد زياد النخالـة، ورئيس 
املكتب السـيايس لحركة حماس إسـماعيل هنية»، وعدٍد آخر من رموز 

محور املقاومة. 

 : طاابسات
دعـا األمنُي العام لحزب الله، السـيد حسـن 
نـرص الله، إىل التحقيـق الرسيع يف قضية غرق 
قارب مدينة طرابلس شمال لبنان، لوجود ُكـّل 
عنارص التحقيق، ويشـّدد عىل «عدم السـماح 

ألخذ البلد إىل الفتنة». 
وتنـاول السـيد نـرص الله يف كلمته، مسـاء 
أمس األحد، الكارثة اإلنسـانية لضحايا مركب 
مدينـة طرابلس شـمال لبنـان، التـي حدثت، 
عنـارص  إّن «كل  وقـال:  األول،  أمـس  مسـاء 

التحقيق معروفة»، مشـّدًدا عىل «املسـارعة يف 
التحقيق» الذي اعتربه «أقل الواجب». 

َوأََضــاَف نرصالله: «يجب أال نسـمح ألحد 
بـأن يأخذ البلد إىل الفتنـة، وهذه الحادثة يجب 
التوقف عندها عىل املسـتوى الوطني»، مقدماً 
التعـازي لذوي الضحايا وألهل الشـمال، داعياً 
جانـب  إىل  «الوقـوف  إىل  اللبنانيـة  الحكومـة 

عائالت الضحايا». 
وسـبق أن تقدم حزب اللـه، يف بيان يف وقت 
سـابق، أمس، بتعزيته بضحايا زورق طرابلس 
الغارق، والذي راح ضحيته حتى اآلن 6 ضحايا 

بينهـم طفلة، فيمـا ال يزال البحـث جارياً عن 
مفقودين آخرين. 

واعترب بيـان حزب الله: أّن «حادث طرابلس 
املأسـاوي هـو انعـكاس لألزمـة االقتصادية 

وإنذار للمسؤولني اللبنانيني». 
وأعلنـت السـلطات اللبنانيـة، أمـس، إنقاذ 
47 شـخصاً أحياء من املياه اللبنانية، وانتشال 
6 جثـث بينهم طفلة، فيما يجـري البحث عن 
مفقودين مـن مركب للمهاجرين بشـكل غري 
قانونـي من لبنان باتّجاه أُوُروبا كان يقّل أكثر 

من 70 شخصاً. 

 : طاابسات
صمـود  أن  حمـاس  حركـة  أّكــدت 
الفلسـطينيني ومقاومتهم يف القـدس املحتّلة، 
أفقد االحتالل الصهيونـي منظومة الردع التي 

يتسلح بها. 
وقـال القيـادي يف الحركة محمـود مرداوي 
يف ترصيـح لـه: «إنَّ العـدّو يعتمـُد عـىل الردع 
والالتـوازن يف الخـوف والرعـب ملصلحتـه مع 
أعدائه»، مضيفاً: أن «اللغة التي يفهمها العدّو 

لغة الِحراب ما دمَت عليه قائًما». 
وأوضـح أن أيـة تغيريات يف البيئـة تؤدي إىل 
التشـكيك يف األمر الواقع واختـالل قدرته يُقرأ 

من االحتالل كتهديد أمنـي من الطراز الخطري 
كما يحصل اليوم بعد معركة سيف القدس عىل 

مختلف الجبهات. 
وتابـع مرداوي: «االحتالل يحـاول التعايش 
مع املتغريات باحتوائها من خالل اسـرتاتيجية 
متشـعبة يسـتخدم فيها أدوات ناعمة وأحياناً 

خشنة». 
يشـعر  الكيـان، «أصبـح  أن  إىل  نبّـه  كمـا 
بالصعوبـة عليـه الحفاظ عىل الـردع، وتحول 
مردوًعا يفتعل تعديًال ما يف املناخ والبيئة لصنع 
وضـع راهن جديد يعيد األمـور إىل نصابها من 
خالل احتكاره للردع، إذ إنه يعتقد أن اسـتمرار 

وجوده مرتبط بهذا التفوق املختل حاليٍّا». 

وأَشـاَر مـرداوي إىل أن االحتالل عندما يصل 
إىل طريـق مسـدود يلجـأُ لحلـول نابعـة مـن 
السـجية الراسخة يف النفسية اليهودية، وتمثل 

ركنًا يف العقيدة األمنية، وهي االغتياالت. 
وأوضـح أن هـذا السـلوك هيمن مـن فجر 
التاريـخ عىل العقل اليهـودي، وتكثّـف يف عهد 
االحتالل، ويبحـث َحـاليٍّا عن مخارج قد تغلب 
السجية عىل العقل فريجح االنتقام عىل إعمال 

العقل. 
وحـذر يف هـذا السـياق مـن غـدر االحتالل 
ونقضـه للعهـود، وشـّدد عـىل أن الحـذر منه 

واجب. 

 : وضاقت
أّكـد نائب القائد العام لحرس الثورة اإليراني 
العميـد عباس نيلفروشـان، أّن «حرس الثورة 
يمتلك أكـرب قـوة صاروخية، وأقـوى طائرات 

ة يف منطقة غرب آسيا».  مسريَّ
وقـال نيلفروشـان: إّن «القـوة الصاروخية 
للجمهوريـة اإلسـالمية اإليرانيـة ال يمكـن أن 
تتوقـف؛ ألَنَّهـا محليـة بامتيَـاز، وقائمة عىل 

الطاقات الوطنية». 
وأضاف: أّن «تعاظـم اقتدار حرس الثورة ال 

ينحـرص يف داخل البالد؛ ألَنَّ الحرس يسـاهم يف 
ترسيخ القوى املساندة لإلسالم وإيران، بغّض 
النظـر عـن الحـدود الجغرافيـة، وعليه فنحن 
نشـهد اليوم بأن إيران وجبهة املقاومة لديهما 
اليد الطوىل يف املعادالت السياسـية والعسكرية 
والجيوسياسية عىل صعيدي املنطقة والعالم». 
وأّكـد: «إننا استطعنا اليوم، من تقديم نماذج 
سـلوكية واسـرتاتيجية وعمالنيـة وتكتيكيـة 
مبدعة وخافيـة عن أنظار األعـداء»، موضًحا 
أّن «العدّو يعجر عن فهم األبعاد املختلفة لهذه 
االسـرتاتيجية؛ لذا َفـإنَّه ال يسـتطيع الجزم يف 

مواجهتنا»، وفق نيلفروشان. 
ويف ختـام كلمتـه قـال نائـب القائـد العام 
لحـرس الثورة اإلسـالمية اإليرانية: «إن حرس 
الثـورة أينما يشـعر بـأّن هنـاك خطـراً جاداً 
يستهدف اإلنسانية، سـيقف بكل ما يملك من 
قـوة ملواجهـة هـذا االنحراف وتوجيـه صفعة 

قوية إليه». 
وكان نائب القائد العام لقوات حرس الثورة، 
أّكـد يف وقٍت سـابق، أّن «محور املقاومة اليوم 
يف اليمـن وفلسـطني ولبنان وسـوريا يف ذروة 

قّوته». 

 : وضاقت
أجـرى الرئيس األمريكي «جو بايدن» محادثات هاتفية مع رئيس 
وزراء االحتـالل الصهيونـي «نفتـايل بينيت»، َحيُث بحثـا «التحديات 
األمنيـة اإلقليميـة والدوليـة املشـرتكة، بمـا فيهـا تهديـدات إيـران 

ووكالئها»، حسب ما أوردته وكاالت األنباء. 
وجـاء يف بياٍن للبيت األبيض: «رحب بايدن بزيارة مستشـار األمن 
القومي لرئيس الوزراء لواشـنطن األسبوع الحايل، وقِبل دعوة لزيارة 

إرسائيل يف األشهر املقبلة». 
وتابـع البيـان: «شـّدد الرئيس عـىل تأييـده الثابت لــ «إرسائيل» 
وحاجاتها الدفاعية، ورّحب بتخصيص مليار دوالر لتعويض إرسائيل 
عـن قبتهـا الحديدية»، ُمشـرياً إىل «الجهـود الجارية بني املسـؤولني 
اإلرسائيليني والفلسطينيني لخفض التوترات، وضمان تسوية سلمية 

لشهر رمضان». 
وكانت وسـائل إعالم عربية قد أفادت، األسبوع املايض، بأّن «القبة 
الحديديـة لم تعمل»، مشـريًة إىل أّن «القذائف التـي انطلقت من غزة 

وصلت إىل سـديروت من دون أن يتم اعرتاضها، لتعود وتطلق بعد يوم 
عرشات الصواريـخ باتّجاه رصاص ثقيل أطلقتـه مضادات املقاومة 

األرضية يف غزة». 
وكان جيش العدّو الصهيوني قد شـّن غارات عىل موقع للمقاومة 
الفلسـطينية غربـي خـان يونـس جنوبي قطـاع غزة، التـي تصدت 
للطائرات املغرية، َحيُث أّكـدت وسـائل إعالم عربية: أّن «سـالح الجو 
اإلرسائيـيل اضطـر إىل مغادرة قطاع غزة، بعد إطـالق صاروٍخ موّجه 

نحو طائراته». 

تفةٌري غساعثُف رتًق لقتاقل تفةٌري غساعثُف رتًق لقتاقل 
افطرغضغ غرب السراقافطرغضغ غرب السراق

 : وضاقت
أفادت وسـائل إعالم عراقية، فجَر أمس األحد، بأن رتالً 
لوجستياً أمريكياً تعرض للهجوم بعبوة ناسفة يف منطقة 

األنبار غربي العراق. 
وقالت وسـائل اإلعـالم العراقية يف نبأ عاجـل: إن «رتالً 
لوجسـتياً تابعاً لجيش االحتالل األمريكي تعرض للهجوم 

يف األنبار». 
وتابعت: أن «الهجوم نفذ بواسـطة عبوة ناسفة ُزرعت 

إىل جانب الطريق». 
الجديـر بالذكـر أن األرتـال العسـكرية التابعـة لقوات 
ا  يوميّـٍ مكـّررة  لهجمـات  تتعـرض  األمريكـي  االحتـالل 
وأسبوعياً بواسطة العبوات الناسفة بعد مصادقة الربملان 
العراقـي عىل قرار خروج القوات األجنبية إىل خارج العراق 

وتباطؤ الحكومة االتّحادية يف تنفيذ هذا القرار. 

الئترغظغعن غةّثدون ططالئَاعط الئترغظغعن غةّثدون ططالئَاعط 
باإلشراج سظ املساصطني السغاجغنيباإلشراج سظ املساصطني السغاجغني

 : وضاقت
يواصُل أهايل بلدة السنابس يف البحرين حراكهم الشعبي 
للمطالبـة باإلفـراج عن املعتقلني السياسـيني واألرسى يف 

السجون البحرينية، وتأكيداً عىل حقهم يف الحرية. 
وأقـام أهايل بلـدة  السـنابس، يـوم أمـس األول، وقفة 
تضامنيـة مع املعتقلـني يف السـجون البحرينية، مطالبني 
بإطالق رساحهم ومعلنني تمسكهم بحقهم الفوري يف نيل 

الحرية من دون قيٍد أَو رشط.  
ويف التفاصيـل، خرج البحرينيون يف مسـريات شـعبيّة 
جابـت الشـوارع، حاملني صـور الشـهداء واملعتقلني، إىل 
جانـب صـور قـادة املعارضـة وعىل رأسـهم الشـيخ عيل 

سلمان والشيخ عيىس قاسم. 
وحمـل املشـاركون يف االعتصامـات الفتـات ُكتب عىل 
بعضها «أنقذوا سـجناء البحرين»، و»أنتـم للعز عنوان يا 

مفخرة األوطان». 

طسريُة غعم الصثس الساملغ طسريُة غعم الصثس الساملغ 
تةعُب حعارع لظثنتةعُب حعارع لظثن

 : وضاقت
شـهدت العاصمُة الربيطانية لندن، أمس األحد، مسريَة 
يـوم القـدس العاملـي، بمشـاركة املئـات مـن املسـلمني، 
وناشـطي املجتمع املدنـي، والتيـارات املدافعة عن حقوق 
اإلنسان، وجموع غفرية من الناشطني املعارضني لالحتالل 

«اإلرسائييل». 
وانطلقت الحشـود الجماهريية، بعد عامني من التوقف 
إثـر جائحة كورونا، منظمني تجمعاً أمـام وزارة الداخلية 
الربيطانيـة، ورافعني الفتات ورايـات مكتوبة باإلنجليزية 
املظلـوم،  الفلسـطيني  الشـعب  عـن  دفاعـاً  والعربيـة 
ومسـتنكرين املجازر التي يرتكبهـا االحتالل يف حقه، كما 

رفعوا أعالم فلسطني ولبنان وإيران. 
وطالـب املشـاركون بتحريـر القدس الرشيـف، وكرس 

الحصار عن قطاع غزة، منّددين بجرائم «إرسائيل». 
ر الثورة اإلسـالمية يف إيران، «اإلمام روح  يُذكـر أّن مفجِّ
الله املوسـوي الخمينـي»، أطلق عىل الجمعـة األخرية من 
شـهر رمضـان املبارك يف ُكــّل عام عنوان «يـوم القدس» 
العاملي، انتصاراً للقضية الفلسـطينية ولحشـد الشـعوب 
يف أرجـاء العالم؛ ِمـن أجِل الدفاع عن فلسـطني وتطلعات 
شعبها املظلوم، وتسليط الضوء عىل املجازر التي تمارسها 

«إرسائيل» بحّق النساء واألطفال والشيوخ. 




    
 


السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

العدد 
  (1392)

االثنني 
24 رمضان 1443هـ  
  25 إبريل 2022م

ضطمئ أخغرة

رتغُض الخّماِد يف 
ساِطِه الرابع

طرتدى التسظغ   

قيـَل الحـزُن يولـُد َكبـرياً ثم 
يضمحـلُّ يوماً فيومـاً، إال وجُع 
فقـِدَك يا أبـا الفضِل فـكلُّ يوٍم 
يُمرُّ يـزداُد فينا ُمـّراً وأملا، وَهـا 
هو رابُع األعـوام منذُ رحيلَِك قد 
مىض ونحـُن ال نـزاُل نتخبُط يف 

عدِم تصديِق ذلك. 
أبـا الفضِل ُمذْ رحلَت لم تَِجْب 
َوتفيـُض  إال  تغـرْب  أَو  شـمٌس 
ُمقلتاها دماً ال دمعاً كمداً عليك، 
ولـم يخفـْق قلـٌب إال َويُسـمُع 

بعـٌض من أنّاِتـِه حزناً عليك، ولم يمـْر ألُم فقـٍد أَو وجُع قهٍر 
إال وكاَن تذكُرَك وحضـوُرَك املطمُنئ للمجروحني َواملوجوعني، 

فكلُّ الرزايا من بعِدَك حباُت خردل. 
يـا صمادنـا، اليوم شـطآُن الحديـدِة تسـأُل عنـك فبماذا 
نُجيبُها؟؟ وُفلُّ الجاِح يُفتُّش عنـَك ولم يزْل منتظراً ِلنَدا كّفيُك 
فِرببَِّك بماذا نواسـيِه؟؟ أبا الفضـِل أكباُد اليتامى عطىش تريُد 
أْن تـرَد نهَرَك، وأفواُه البُسـطاِء ناَلها اليَبَُس وهي يف انتظارك، 
أبـا الفضـِل قلوُب املظلومـني َكْلمى ولم تَر مـن يُِربيها دونك، 

فماذا الُصنُع بالذي يحوونه؟؟
يا وجَع قلوِبنا العيُد بعدكم لم يذق طعماً، فقد عاَد لروتيِنِه 
املعتاِد عـىل امَلَلِل، فِبَك وحَدَك عرَف ُمالقـاِة الناِس ومعايدِتهم 
يف شـتى الِبقـاِع وِبيَِدَك تعّلَم البسـاطَة واإلنسـانيَة بحقيِقها 
وصفاِئها ال بالربوتوكوالت املقززِة التي تمثّلَّ بها غريك، فاليوَم 
سـيدي الرئيس الشهيد أُكفُّ الناس بالجامِع الكبرِي بل باليمِن 
كلِِّه تشـتاُق ُكـّل الشوِق ملصافحِتك، َوجبهاُت جيزاَن والجوِف 
تلبُس كسـوَة العيِد ُكـّل عاٍم منتظرًة خشخشـَة نعليَك فوَقها 
فتُكسـُف مرًة تلـو األُخرى ولكنّها لم تُصّدْق نبأ استشـهادك، 
وأسـماُع املجاهديـن يف ُكـّل عيٍد وقلوبُهـم تُعّلُق عىس أْن ترى 
طيفاً أَو بعضـاً منك يأتي فيمحي آثاَر التعِب عليهم ويُشـعَل 

فيهم الحماَس ملواصلِة طريِق النرص والحرية والكرامة. 
يـا صالَح الصماد، لقد كنَت بحٍق بقيَة عهِد اإلماِم عٍيل ملالَك 
األشـرت، كنَت خريَ من أشعَر قلبَُه الرحمَة بالرعيِة واملحبَة لهم 
واللطَف لهم، وخريَ من أعطى من عفِوِه مثَل ما يرىض لنفِسِه 
ولـم تندم عىل عفٍو أَو تتبجحّن بمغفرة ولم يأخذَك سـلطانَُك 
بأُبهـٍة أَو َمخيََلـة أَو أدخلت يف مشـورتك جبانـاً أَو حريصاً أَو 
بخيـالً يصـدَك عن النـاس، وبمرشوِعـَك يٌد تحمي ويـٌد تبني 
كنـَت خريَ من امتثَل (وليكن نظـُرَك يف عمارِة األرض خريٌ من 

استجالِبَك الخراِج؛ ألَنَّ ذلك ال يدرُك إال بالعمارة)، 
يا رئيَسـنا الشهيد، تكلمنا عنَك أَو لم نتكلم فذلك لن يزيَدَك 
شـيئاً فمقاُمَك ال تختزلُُه أحرٌف وكلماٌت وأوصاٌف وقواميس، 
إال أنّـَك كنَت بحٍق اإلنسـان الذي لم نِرس يف ظهـوِر جدوِدنا إىل 
عـِرصِه إال نُرّجي تالقيِه أَو العيَش تحَت لوائِه وهذا ما حظينا 

ِبِه والحمُد لله عىل ذلك. 

يف رتاب املتاضرات الرطداظغئ.. 
ــئ وتظاخر بالةعاد وتَثه تتغا اُفطَّ

د. طعغعب التسام
 

أراد الكفـاُر واملرشكون عندمـا جمعوا جموَعهم 
وبكل َزْهٍو وغرور واسـتكبار أن تكوَن يوُم بدر هو 
يوَم القضاء عىل دين الله ورسالته ورسوله والذين 
آمنـوا معـه، فكان -بعـون الله- يوم أعـز الله فيه 
دينه ورسالته ورسوله والذين آمنوا معه يوم جعل 
اللـه فيه كلمته هي العليا وكلمـة الذين كفروا هي 
السـفىل فكانت موقعة بدر محطة النطالق اإلسالم 
وانتشـاره الواسع يوم انتصار وعز وكرامة لرسول 
الله -َصـىلَّ اللُه َعـَليْــِه وََعـَىل آِلــــِه- واملؤمنني 
ويوم هزيمـة وخزي وعـار وذل للكفار واملرشكني 
املعتديـن بتعاونهم وتحالفهم مـع اليهود والقبائل 

كمـا يفعل األعراب اليـوم فهزموا بعـون الله جميعـاً ويف قرابة 
أربعـني دقيقة مـن املحـارضة  الرمضانية الــ17 لقائـد الثورة 
حفظه الله وما حوتها من محّددات وتوجيهات قرآنية نسـتطيع 

أن نوجز ما ييل:
أوالً: علينـا أن ندرك يقيناً بحتمية الـرصاع بني الحق والباطل 
وبـأن املعركة بني الحـق والباطل هـي معركة ُمسـتمّرة وعلينا 
أن كنـا مـع الحق الذي ندعـو أن يثبتنا عليه ونتـوكل عىل الله يف 
مواجهـة الباطـل ونثق ُكــّل الثقة بنرص الله لنـا وال ننظر لقلة 
عددنا وعدتنا ما دمنا عىل الحق ومع الله والله هو الحق، فالنرص 
ليـس بكثرة العدد والعدة وإنمـا بالثبات ولصرب مع اإليمان بالله 
وبالتَحّرك بثبت وصمود يف سـبيل اللـه والعمل بموجبات النرص 

فإن النرص الحتمي حليفنا والهزيمة الحتمية ألعدائنا. 
ثانياً: علينا أن ندرك جيًِّدا بأننا لسنا أوَل َمن جاهد يف سبيل الله 
فالجهاد يف سـبيل الله هو الطريق األمثل للتصدي ملؤامرات أعداء 

ــة والسـيطرة  الله الهادفـة إىل إذاللنا وإخضاعنا وإخضاع األُمَّ
عليها واستعبادها.

وبالجهـاد وثقافة الجهاد يف مقام التَحّرك والعمل 
ــة وننترص  نستطيع مواجهَة أعداء الله وأعداء األُمَّ
عليهـم ونرصنـا حتمـي مهمـا بلغـت قـوة األعداء 
الطامعـني ولنا يف يوم بدر يـوم الفرقان عظة وعربة 
وأسـوة وأن علينا ونحـن نواجه أعـداء الله أن نأخذ 

بأسباب النرص. 
ثالثـاً: علينا أن نعَي وندرك أنـه إذَا كان من نتائج 
التَحـّرك اإليجابي يف يف مواجهة أعداء الله هو النرص 
املحتـوم فـإن من نتائـج التقاعـس والتخـاذل عن 
هـذا التَحّرك يف مواجهتهم هـو الهزيمة الحتمية لنا 
وانتصـار أعدائنـا علينا ويكون السـبب يف ذلك نحن وتقاعسـنا 
وتقصرينـا بحـق أنفسـنا أوالً وعلينـا أن ننظر إىل ما تسـعى له 
أمريـكا، وغدتهـا الرسطانيـة «إرسائيـل»، وما يقومـون به من 
حرب حقيقية عىل أمتنا، بأشـكال ووسـائل متعددة سياسـية، 
ــة  واقتصادية، وإعالمية، ونفسـية، سـعيا للسـيطرة عىل األُمَّ
واسـتعبادها ونهـب ثرواتها أنـه ال َحـلَّ لنـا إال يف مواجهة هذه 

الحرب بالجهاد وحده كي ال نذل ونضام. 
رابعاً: علينا أن ندرك بأن أراضينا املحتّلة وعىل رأسها فلسطني 
ــة  ال يمكـن تحريرها إال بالجهاد وحده وال يمكن اسـتعادة األُمَّ
ملقدسـاتها إال بالجهاد وحـده وبالجهاد وحده يمكـن أن نواجه 
ُكــّل التحديـات واملؤامرات واالعتـداءات التي يشـنها أعداء الله 
علينـا يف وقت وحـني وأن الجهاد هو الذي يمكـن أن يمثل عامال 
ــة، واستعادة قوتها، وبناء نفسها يف ُكـّل املجاالت.  لنهضٍة األُمَّ


