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صغعد سثواظغئ طسامرة سطى المطار والمغظاء وغروظثبرغ غسصط بسةجه سظ تظفغث بظعد «اقتفاق» وخماه سظ اقظاعاضاتصغعد سثواظغئ طسامرة سطى المطار والمغظاء وغروظثبرغ غسصط بسةجه سظ تظفغث بظعد «اقتفاق» وخماه سظ اقظاعاضات
السجي: ق تفسغر لسطعك السثوان جعى سثم رغئاه شغ السقم.. والساذفغ: جاعجون لمآاطرات افسثاءالسجي: ق تفسغر لسطعك السثوان جعى سثم رغئاه شغ السقم.. والساذفغ: جاعجون لمآاطرات افسثاء

ق تغاد أطمغًا وق عثظئ واصسغًاق تغاد أطمغًا وق عثظئ واصسغًا
«فلسطني قضية األمة املركزية» يف صنعاء بـ 60 حبثًا ومشاركات من املقاومة وأحرار العامل

العدوان على اليمن لن يشغلنا عن القضية األهم 

واملـــقـــدســـات األرض  لــتــحــريــر  األوحـــــــد  الــســبــيــل  اجلــــهــــاد  أن  أثـــبـــتـــت  املـــقـــاومـــة  واملـــقـــدســـات  األرض  لــتــحــريــر  األوحـــــــد  الــســبــيــل  اجلــــهــــاد  أن  أثـــبـــتـــت  املـــقـــاومـــة  املــــشــــاط:  املــــشــــاط:الـــرئـــيـــس  الـــرئـــيـــس 
مــن «إســرائــيــل» يــتــقــربــون  عليه  واملــعــتــدون  فلسطني  عــن  مــدافــعــًا  بــقــي  الــيــمــن  مــن «إســرائــيــل»  يــتــقــربــون  عليه  واملــعــتــدون  فلسطني  عــن  مــدافــعــًا  بــقــي  الــيــمــن  اإلســـالمـــي:  اإلســـالمـــي:اجلــهــاد  اجلــهــاد 

محـــــــاس: محـــــــاس: املــــؤمتــــر يـــشـــهـــد عـــلـــى مـــصـــداقـــيـــة الـــيـــمـــنـــيـــني وســـبـــقـــهـــم يف هــــــذه املـــرحـــلـــة الـــتـــارخيـــيـــة املــــؤمتــــر يـــشـــهـــد عـــلـــى مـــصـــداقـــيـــة الـــيـــمـــنـــيـــني وســـبـــقـــهـــم يف هــــــذه املـــرحـــلـــة الـــتـــارخيـــيـــة 



يـــنـــبـــغـــي الــــتــــحــــلــــي بـــــــاإلخـــــــالص واإليــــــــثــــــــار لــــلــــحــــفــــاظ عــــلــــى الـــــــوحـــــــدة واألخــــــــــــــوة اإلميــــانــــيــــة يـــنـــبـــغـــي الــــتــــحــــلــــي بـــــــاإلخـــــــالص واإليــــــــثــــــــار لــــلــــحــــفــــاظ عــــلــــى الـــــــوحـــــــدة واألخــــــــــــــوة اإلميــــانــــيــــة 

وزير الصحة: استمرار القرصنة واحلصار ينذر بكارثة إنسانية مع صمت أممي ودويل 
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ــئ املرضجغئ»  اظطقق شسالغات طآتمر «شطسطني صدغئ اُفطَّ
يف الساخمئ خظساء فول طرة يف تارغت الغمظ

ــئ الغعم وعغ تسغح طرتطئ الخراع طع الخعاغظئ طسظغئ بأن تةسث إغَمـاظعا وتئرعظه طفاغ الثغار الغمظغئ: اُفطَّ
الةعاد اإلجقطغ: الغمظ بصغ بإرادته طساظثًا وطثاشسًا سظ شطسطغظ والمساثون سطغه غاصربعن طظ «إجرائغض»

أبظائعا  وطظاخرة  شطسطغظ  صدغئ  سظ  غحشَطظا  لظ  الغمظ  سطى  السثوان  لطمآتمر:  اإلحراشغئ  الطةظئ 
الطةظئ الاتدغرغئ: المآتمر له أبساد عاطئ سطى طساعى الخراع السربغ اإلجرائغطغ وعع افول طظ ظعسه 
الحغت تسغظ تازب: صائث البعرة ورئغج السغاجغ افسطى جسق طظ أولعغات طعاجعئ السثوان اقعاماَم بالصدغئ الفطسطغظغئ
ــئ وتسجغج طتعر المصاوطئ والةعاد لاترغر شطسطغظ الثضاعر سطغ حرف الثغظ: المآتمر غسسى لاترغك اُفطَّ

غادمظ أضبَر طظ 60 بتبًا وغحارك شغه افترار طظ طثاطش دول السالط:

 : خاص
انطلقـت، أمس االثنني، يف العاصمـة صنعاَء فعالياُت 
ـــة املركزية» الذي تنظُِّمه  مؤتمر «فلسـطني قضية األُمَّ
السـيايس  التاريـخ  يف  مـرة  ألول  اليمنيـة  الجمهوريـُة 
اليمنـي، والذي يعكس صورًة عن مـدى االرتباط اليمني 
عىل املستوى الشعبي والرسـمي بالقضية الفلسطينية؛ 

ـة.  باعتبَارها القضية املركزية لألُمَّ
ويف فعاليـة افتتـاح املؤتمـر الـذي تنظمـه حكومـة 
ام،  اإلنقـاذ الوطني بصنعاء يف سلسـلة فعاليات بعدة أَيـَّ
قـال مفتي الديـار اليمنيـة العالمة شـمس الدين رشف 
الديـن: إن «األمـَة اليوم وهي تعيـش مرحلة الرصاع مع 
الكيـان الصهيوني الغاصب معنية بأن تجسـد إيَمـانها 

وتربِهنَه». 
َوأََضــاَف العالمـة رشف الديـن «مواقـف النظامـني 
السـعودّي واإلماراتـي واضحـة للعيـان ومنحـازة ُكـّل 

االنحياز لصف الكيان الغاصب». 
وأّكـد أن فلسـطني قضية مركزيـة يف قلوب اليمنيني 
وال يخفـى عـىل أحد ما يجري من حصـار وحرب نتيجة 
هذا املوقف تجاه فلسطني، مؤّكـداً أن عىل «عىل املسلمني 
أن يكّرسوا ُكـّل جهودهم لتوحيد حركات املقاومة حتى 

تحقيق النرص عىل كيان العدو». 
وتابـع حديثه بالقـول: «ال نزايد عىل أحـد يف مواقفنا 
إىل جانـب فلسـطني فهذا مبـدأ ودين سنُسـأل عنه يوم 
القيامـة»، مردفـاً «التصعيـد الصهيوني تجاه املسـجد 
األقىص يتطلب اسـتنفار ُكـّل القوى والطاقات ملواجهة 

هذا العدوان». 
القضيـة  إلحيـاء  نتَحـّرك  أن  يجـب  أنـه  إىل  ونـّوه 
الفلسطينية يف نفوسـنا ونفوس أبنائنا حتى يحّقق الله 

لنا النرص. 
من جانبه، أّكـد الشـيخ حسني حازب يف كلمة اللجنة 
اإلرشافية ملؤتمر فلسـطني أن «فلسـطني أرض السـالم 
ومرسى األنبياء وقلب وطننا العربي التي ال تزال يف حالة 

رباط واشتباك مع املحتّلني منذ عرشات السنني». 

وتقـدم الوزير حازب بالشـكر لقائد الثـورة ورئيس 
املجلس السـيايس األعىل «الذين لم ينسوا جراح فلسطني 

وجعلوها يف أولويات شعبنا رغم العدوان والحصار». 
وقـال الشـيخ حسـني حـازب: «شـعبنا أوىل القضية 
الفلسـطينية ُجلَّ اهتمامه وجعلهـا القضية املركزية له 

ومواقف اليمن صادقة إىل جانب الشعب الفلسطيني». 
َوأََضـاف: «اليمن احتضنت املجاهدين الفلسـطينيني 
منـذ سـنني واليـوم تجـدد وقوفهـا إىل جانـب القضية 

الفلسطينية وجرحها النازف». 
وأَشـاَر إىل أن العدوان امُلستمّر منذ أكثر من 7 سنوات 
لم يشغل شـعبنا عن قضية فلسطني والوقوف إىل جانب 

أبناء الشعب الفلسطيني الصامد املجاهد. 
 

تترغك اُفطَّــئ وبظاء العسغ
وعىل ذات الصعيد، أّكـد الوزير حازب أنه عىل مستوى 
وزارة التعليـم العـايل والبحـث العلمـي تم إقـراُر كتاب 
الـرصاع العربـي اإلرسائيـيل كمتطلب ملزم لـكل طالب 

الجامعات. 
بـدوره، نـّوه نائب وزيـر التعليم العـايل الدكتور عيل 
رشف الديـن يف كلمـة الجنة التحضرييـة للمؤتمر، إىل أن 
ــة اإلسـالمية أن تتَحّرك بشـكل جـاد للتصدي  عىل األُمَّ

للعدو اإلرسائييل. 
وقال رشف الدين يف كلمته: «مؤتمر فلسطني له أبعاد 
هامة عىل مسـتوى الرصاع، وهـو األول من نوعه يف ظل 

ــة».  الظروف واملتغريات الراهنة عىل مستوى األُمَّ
ــة وبناء  ولفت إىل أن هذا املؤتمر يسـعى لتحريك األُمَّ
الوعـي لدى شـعوبها وتعزيـز محور املقاومـة والجهاد 

لتحرير فلسطني. 
وأّكــد الدكتـور عـيل رشف الديـن أن أغلـب األنظمة 
الخليجيـة انحرفت عـن الثقافـة القرآنيـة وأصبحت ال 
تعـري أية أهميّـة للتحذيرات اإللهية من العـدّو اليهودي، 
متبعاً بالقول «رصاعنا مع العدّو أصبح رصاعاً حضارياً 
يشـمل جوانب الحياة الثقافية والسياسية واالقتصادية 

واإلعالمية والعسكرية». 

واسـتطرد: «نحن اليوم يف أخطـر مراحل الرصاع مع 
العـدّو اإلرسائيـيل التـي يجـب أن نكون فيهـا عىل أعىل 

مستويات الوعي». 
ويف ختـام كلمتـه، تقـدم نائب وزيـر التعليـم العايل 
بالشـكر لكل من دعم هذا املؤتمر والباحثني املشـاركني 
فيه الذين وصلت مشـاركاتهم ألكثـر من 60 ورقة عمل 
وبحـث، مثمنـاً دور األحـرار املشـاركني يف املؤتمـر من 

مختلف دول العالم. 
ــة املركزية»،  ويف خضم مؤتمر «فلسطني قضية األُمَّ
كان الحضـور الفلسـطيني الفتـاً بكلمـة ألمـني حركة 

الجهاد اإلسالمي زياد النخالة. 
 

وصائع جثغثة سطى افرض
ويف كلمـة له، أّكــد رئيس حركة الجهـاد أن «مؤتمر 
فلسـطني يحمل دالالت كثرية يف ظل ما تعانيه اليمن من 

ظروف صعبة وعدوان ُمستمّر». 
وقال النخالة: «شـعبنا الفلسـطيني يصنع معادالت 
جديدة يف مواجهة العدّو الصهيوني»، ُمضيفاً «الصهاينة 
يسـتخدمون القوة العسكرية ويسـتفيدون من الغطاء 
الـدويل وانهيـار أنظمة عربيـة اعرتفت برشعيـة الكيان 

ــة».  وخلقت رصاعات تستنزف األُمَّ
وأردف بالقـول: «يرشفنـي اليـوم أن أتحـدث إليكـم 
وشـعبنا يواجه الهجمة الصهيونية التـي تحاول تهويد 

القدس وفرض وقائع جديدة عىل األرض». 
وأّكــد أن «أصحاب العدوان عىل اليمن لم يجدوا مربّراً 
واحداً لرشعيته وال مربّراً إلخفاء خيبة أكثر من 7 سنوات 

من القتل والتدمري». 
ونّوه إىل أن «املعتديـن عىل اليمن يتقربون من الكيان 
الصهيونـي بكل الوسـائل رغم محاوالت تهويد املسـجد 

األقىص وإلغاء ُهــِويَّة الشعب الفلسطيني». 
وأّكــد النخالـة أن اليمـَن بقـي بإرادتـه وعنفوانـه 
وصمـود أهلـه مسـانداً ومدافعاً عن فلسـطني والقدس 

واملسجد األقىص. 
ولفـت إىل أن هذا املؤتمر دليل إضايف عىل انحياز اليمن 

وشعبها العربي املسلم لقضية فلسطني. 
وتطرق إىل أن الشـعَب الفلسـطيني اليوم أكثر حيوية 
وقدرة عـىل مواجهـة الطغيـان الصهيوني واالسـتعالء 

اليهودي. 
واسـتطرد «شـعبنا يواجه مخّططات العـدّو الذي لم 
يتوقف يوماً عن محاوالت السـيطرة عىل القدس بتزوير 
التاريخ وقتل الناس يف املسجد األقىص»، مؤّكـداً أن قطاع 
غزة ما زال شـاهراً سـيَف القـدس يف مواجهة االحتالل، 

وشعبنا ما زال عىل عهد الجهاد واملقاومة. 
لنكـرس العلـو واإلفسـاد  وقـال: «نصطـفُّ جميعـاً 
القتلـة  صهيـون  بنـي  وجـوه  ولنـيسء  الصهيونـي 
واملجرمـني»، ُمضيفاً «مـا يجري يف فلسـطني يؤّكـد أن 
هذه البالد لنا، وهؤالء القتلة لن يسـلبونا ديننا وعقيدتنا 

وأرضنا». 
وأّكـد أن من املؤسـف أن يُرتََك الشـعُب الفلسـطيني 
ليقاِتـَل بلحمـه الحـي ويواجـَه العنجهيـَة الصهيونية 
والحصار من بعض أشـقائه العرب، ُمشرياً إىل أن األسوأ 
من ذلك هم الذين أرسـلوا برقيـات التهنئة لليهود القتلة 

ليباركوا لهم أعيادهم. 
ويف ختـام كلمتـه، توّجــه أمـني عام حركـة الجهاد 
املقاتـل  العظيـم  اليمـن  «لشـعب  بالتحيـة  اإلسـالمي 
والشـجاع ولقيادته الشجاعة، وأقول لهم إن مظلوميتنا 
واحـدة»، داعيـاً لوقف الحرب الظاملة عـىل اليمن وإنهاء 

الحصار املفروض عىل إخواننا اليمنيني. 
وخاطـب قـادَة دول العـدوان األمريكـي السـعودّي 
اإلماراتـي عىل اليمـن بقولـه: «إن طفالً واحـداً يُقتل يف 
اليمـن هو أفضُل وأعز عند الله مـن ُكـّل النفط واألموال 

التي تملكونها». 
وتخلـل املؤتمَر الذي حرضه عـدٌد من قيادات الدولة 
مـن الوزراء واملسـؤولني والسياسـيني، فقـراٌت نقلت 
جانبـاً مـن املحتـوى الـذي سـيتناوله املؤتمـُر طيلـة 
فعالياتـه، والتـي تُصـبُّ ُكلُّهـا يف منـارصة القضيـة 
ملواجهـة  والجهـود  الطاقـات  وحشـد  الفلسـطينية 

الغطرسة الصهيوأمريكية. 
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سئث السقم: تط اإلشراج سظ ذاصط السفغظئ اإلطاراتغئ «روابغ» اجاةابئ لعجاذئ ُسماظغئ

وزغر الثشاع: طساسثون لطسقم املحّرف وجاعجون لطاخثي ملآاطرات افسثاء

السجي: ق تفسَري لسطعك تتالش السثوان جعى سثم رغئاه يف السقم

 : خاص
واصلـت صنعـاُء إثبـاَت ُحسـن 
لجهـود  واسـتجابتها  نواياهـا 
وأعلنـت،  السـالم،  ووسـاطات 
االثنني، اإلفراج عن عدد من عنارص 
العدّو من جنسيات متعددة، بينهم 
أعمـاالً  يمـارُس  كان  بريطانـي 
مشبوهة يف البلد تجاوبا مع مساٍع 

عمانية. 
الوطنـي  الوفـد  رئيـس  وقـال 

املفاوض ناطـق أنصار الله، محمد 
عبد السـالم، إنه «بناًء عىل مسـاٍع 
ُعمانية وبعد أخـذ كافة اإلجراءات 
القانونيـة الالزمة، تـم اإلفراُج عن 
طاقم السـفينة اإلماراتية (روابي) 
التي دخلـت املياه اإلقليمية اليمنية 
بطريقة غـري قانونيـة، إضافًة إىل 
نقـل معتقـل بريطانـي كان يقوم 

بأنشطة مشبوهة».
وكانت القـوات البحرية اليمنية 
ضبـط  مـن  سـابًقا  تمّكنـت  قـد 

بعد  اإلماراتيـة «روابي»  السـفينة 
أن انتهكت ميـاه البلد أثناء قيامها 
بنقل معدات عسكرية تابعة لقوى 

العدوان. 
طاقـم  عـن  اإلفـراج  ويمثـل 
السـفينة مؤًرشا إيجابيٍّا جديًدا من 
جانـب صنعـاء يؤّكـد مسـاندتها 
مـع  وتجاوبهـا  السـالم  لجهـود 
األمـر  وهـو  الوسـاطة،  مسـاعي 
الذي يقابله تحالف العدوان بتعنت 

متزايد وعرقلة ُمستمّرة للُهدنة. 

 : خاص
جـّددت قيادُة وزارة الدفاع التأكيَد عىل التزام 
القـوات املسـلحة بالُهدنـة برغـم الخروقـات 
امُلسـتمّرة من جانب قـوى العـدوان األمريكي 
السـعودّي وأدواتها، مشرية إىل أنه ال مصداقية 

للعدو يف التوّجـه نحو السالم. 
وأّكــد وزيـر الدفـاع، اللـواء الركـن محمد 
نـارص العاطفي، خالل زيـارة لغرفة العمليات 
املشـرتكة لرصد خروقات العـدوان، االثنني، أن 
«صنعاء جاهزة للسـالم املنصف والعادل، كما 

هي جاهزة للتصدي لألعداء ومؤامراتهم». 
َوأََضـاَف العاطفي: «قواتنا املسلحة ملتزمة 
لقـوى  املتواصلـة  الخروقـات  رغـم  بالُهدنـة 
العـدوان؛ ألَنَّنـا نثـق بقيادتنا وملتزمـون بما 

يصدر عنها من توجيهات».
ومنـذ دخول الُهدنة حيز التنفيذ مطلع أبريل 
الجاري، لـم تتوقف خروقاُت تحالـف العدوان 
ومرتِزقته يف الجبهات، َحيُث شـن املرتِزقة عدة 
عمليات هجومية ضـد مواقع الجيش واللجان 
الشـعبيّة يف محافظة مأرب، إىل جانب عمليات 
القصف الصاروخـي واملدفعي الجوي اليومية، 

والتحليق املكثّـف للطريان التجسيس املقاتل. 
يواصـل  امليدانيـة،  الخروقـات  جانـب  وإىل 
تحالُف العدوان إغالَق مطـار صنعاء واحتجاز 
سـفن الوقـود، يف إرصار واضـح عـىل تعطيل 

التزامات الُهدنة
ويف هـذا السـياق، أوضـح وزيـر الدفـاع أنه 
«لو كانت قوى العـدوان صادقًة لفتحت مطار 
صنعاء الدويل لسفر املرىض، وَلَما اعرتضت عىل 
السـفن املحملة باملشـتقات النفطية ومنعتها 
مـن الوصـول إىل ميناء الحديـدة وكلها جوانب 

إنسانية بحتة».

 : خاص
أّكــد نائـُب وزير الخارجيـة بحكومـة اإلنقاذ، 
َل تحالف العدوان األمريكي  حسـني العزي، أن تنصُّ
السـعودّي اإلماراتي عن التزاماته يف الُهدنة يؤّكـد 
أنه غريُ مسـتعد لالقرتاب من مسار السالم، ُمشرياً 
إىل أن الشـعب اليمنـي سـينتزع حقوقـه كاملـة 

بالسلم أَو بالحرب. 
العـدوان  تحالـف  «تراجـع  إن:  العـزي  وقـال 
ومرتِزقتـه عن تسـيري الرحالت جاء بعد سـاعات 
ا عـن  فقـط مـن قيـام صنعـاء باإلفـراج أُحاديّـٍ
مجموعـة كبرية من أرساهم، وهذا عكس بوضوح 
عـدم وجود أية رغبة لديهم يف السـري نحو السـالم 

وعدم اسـتعدادهم لالنخراط يف أية إجراءات عملية 
لبناء الثقة». 

وأضاف: «ال تفسـريَ ملوقفهم غري هذا، عىل األقل 
حتى يثبتوا العكس».

وكانت اللجنة الوطنية لشـؤون األرسى أعلنت، 
األحد، اإلفراج عن ٤٢ أسرياً من أرسى قوى العدوان 
كمبادرة إنسـانية من طرف واحد بتوجيه من قائد 
الثورة السيد عبد امللك بدر الدين الحوثي وبمناسبة 
شهر رمضان واقرتاب عيد الفطر، وهو األمر الذي 
قابله العدوُّ بمنع أول رحلة تجارية جوية كان من 
املقـّرر انطالقها من مطار صنعـاء الدويل، يف إطار 

اتّفاق الُهدنة. 
ومنذ دخـول اتّفـاق الُهدنة حيـز التنفيذ، يرصُّ 

تحالـُف العـدوان عـىل التعنـت واملماطلـة يف ُكـّل 
التزاماته بشكل يعرب بوضوح عن محاولة للتعامل 
مع االتّفاق كفرصة لكسـب الوقت وخلط األوراق 
ال أكثر، األمـر الذي يهّدد بإفشـال التهدئة وإعادة 

التصعيد. 
وأّكـد نائب وزير الخارجية أن الشعب اليمني لن 
يتخىل عـن حقوِقه املرشوعة وسـينتزعها «كاملة 
غري منقوصة» سـواء بالسـالم أَو بالحرب، ُمشرياً 

إىل أن عىل دول العدوان إدراك هذه الحقيقة. 
وكان العزي أّكـد، األحد، أن تحالَف العدوان يتحمل 
مسـؤولية إفشـال الُهدنـة نتيجـة اسـتمرار تعنتـه 
ورفضـه لتنفيذ التزاماته، سـواء فيمـا يخص مطار 
صنعاء الدويل أَو سفن الوقود، أَو الخروقات امليدانية. 

إلى جاظإ ظصض طساصض برغطاظغ ضان غمارس أظحطئ طحئععئ

أّضـث الاجاَم الصعات المسطتئ بالُعثظئ وسثم طخثاصغئ تتالش السثوان 

أّضـث أن الحسَإ الغمظغ جغظاجع تصعصه المحروسئ ضاططئ غغر طظصعخئ

«غروظثبرغ» غسصط يف اخائار الُعثظئ: افطط املاتثة ساججة سظ «التغاد»!
 : خاص

يف ظل الفشل املرتاكم لألمم املتحدة يف اليمن 
عـىل امتـداد السـنوات املاضيـة، مثّـل اتّفاق 
الُهدنة فرصـًة مهمًة أمام املبعـوث الخاص، 
هانـس غروندبـرغ، لكـرس جمـود املنظمـة 
الدولية وتغيري سلوكها السلبي، غري أنه فّوت 
الفرصَة وفشـل يف االختبار، مـن خالل التزام 
سياسـة التواطـؤ مع تحالف العـدوان، األمر 
الذي يحكم مسـبًقا بفشله، وبالتايل استمرار 
الـدور األممي املسـاهم يف إطالة أمـد الحرب 

والحصار. 
كانت صنعاء قد رفضت استقبال املبعوث 
منـذ تعيينـه؛ بَسـبِب عجـزه عـن الضغط 
عـىل تحالف العدوان إلدَخال سـفن الوقود، 

بحسـب تأكيد الرئيس املشاط، لكنها عادت 
ومنحتـه فرصـة لتغيـري هـذا املوقـف بعد 
توقيـع اتّفاق الُهدنة الـذي كان يفرتض به 
أن يكـرس العقـدة ويعيد تدفـق الوقود وإن 
بشـكل جزئـي إىل ميناء الحديـدة إىل جانب 
فتح مطار صنعاء، ومناقشـة ِملف السالم 

عىل أََساس صحيح. 
مع ذلك، لم يبـذل غروندبرغ أيَّ ُجهد يُذكر 
السـتغالل الفرصـة، واكتفـى منهـا بزيـارة 
صنعاء فقط، ليعود إىل الدور السلبي التقليدي 
الذي لعبـه سـابقوه واملتمثـل بالتماهي مع 
تحالف العدوان يف مسـار املراوغة واملماطلة، 
فخالل أكثر من ثالثة أسابيع من ُعمر الُهدنة 
رفض العدّو تنفيذ التزاماته بخصوص مطار 
صنعـاء واسـتمر باحتجـاز السـفن وكثّـف 
خروقاتـه امليدانية، يف ظل صمـٍت فاضٍح من 

جانـب املبعوث األممـي، إال مـن ردود هزيلة 
عن مسـؤولياته األصلية وأقرب  بعيدة تماماً 

إىل تكريس حالة املراوغة. 
 وبالرغـم من أن فـرتَة الُهدنة املتفق عليها 
لم تنقِض بعُد إال أن مجريات الفرتة املنرصمة 
أصبحـت كافية للتأكيد عـىل أن «غروندبرغ» 
ليـس مهتًمـا حتـى بمحاولة تغيري السـلوك 
األممـي، وهـو األمـر الـذي يقلـل احتماالت 
الوصـول إىل خطـوات إيجابيـة برعاية األمم 

املتحدة خالل فرتة واليته عىل األقل. 
ويـرى رئيـُس تحرير صحيفة «الوسـط»، 
السـيايس جمال عامر، أنه حتى عىل افرتاض 
«ِقلَّة حيلة» املبعوث األممي َفـإنَّ ذلك ال يعني 
بالرضورة أن يتحوَل إىل «ُمَجـّرد مراسـٍل بني 
األطـراف بال موقف وال معنى» ما يعني أنه ال 

مربّر أبًدا لسلوك غروندبرغ. 

ويؤّكـد عامر أنه كان قد أّكـد للمبعوث عند 
لقائهمـا يف صنعـاء مؤّخراً أنـه «من املعيب» 
أن تكـوَن األمـُم املتحـدة وسـيطًة يف أمـور 
تَُمسُّ القانـون الدويل كإغـالق مطار صنعاء 
والحصار املفروض عىل اليمن، وهو ما يشـريُ 
ُن خلالً  إىل أن السياسـة األممية نفَسها تتضمَّ
َكبـرياً يجعل دورها غري منضبـط، األمر الذي 

ينعكس بدوره عىل دور مبعوثيها. 
والضعيـف  الهزيـل  لــ»األداء  وكنتيجـة 
ا لألمـم املتحـدة» يقـرتح عضـو الوفد  ِجــدٍّ
الوطني املفاوض، عبد امللـك العجري، إرشاك 
أطراف إقليميـة ودولية «محايدة» لرعاية أية 
اتّفاقيات وضمان تنفيذها، يف إشارة واضحة 
إىل أن األمـم املتحـدة لم تعد تمثل «وسـيًطا» 
ا، وهو األمـر الذي يرتجمـه بوضوح  حقيقيّـٍ

دور املبعوث األممي. 
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 : خاص
عـاودت قـوى العـدوان وأدواتُهـا، أمـس، خروقاِتها 
الفاضحَة التّفاَقي الُهدنة والحديدة، مع اسـتمرار أعمال 
القرصنـة عىل سـفن الوقود وإغالق مطـار صنعاء أمام 
الرحـالت املتفق عليها، يف مؤرشات خطرية تنذر بنسـف 
جهود السـالم، يف حني تواصل صنعاء مساعيها املساملة 

باحتضان الجهود العمانية الشقيقة إلحالل السالم. 
وأَفادت مصـادر عسـكرية لصحيفة املسـرية، أمس 
االثنني، بأن قوى العدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي 
وأدواتها ورعاتها ارتكبوا خالل الـ٢٤ ساعة املاضية نحو 

١٥٠ خرقاً فاضحاً التّفاقي الُهدنة اإلنسانية والحديدة. 
وأوضحـت املصادر أن قـوى العدوان انتهكـت اتّفاق 
الُهدنـة بـ ٩٥ خرقاً تمثلـت يف ٣٨ عملية تحليق للطريان 
االسـتطالعي املسـلح والتجسـيس يف أجـواء محافظات 

مأرب، حّجـة، الجوف، صعدة، الضالع والبيضاء. 
اسـتحدثوا  العـدوان  مرتِزقـة  أن  املصـادر  وأّكــدت 
تحصينـات قتاليـة يف حصـن شـداد بمديريـة مريـس 
بمحافظـة الضالـع، فيما تم تسـجيل تسـعة خروقات 
بقصـف صاروخـي ومدفعي، َحيـُث اسـتهدف مرتِزقة 
العدوان بثالثة صواريخ كاتيوشا مواقع الجيش واللجان 
الشـعبيّة يف العمود ورصواح والبلـق الرشقي بمحافظة 

مأرب. 
العـدوان  مرتِزقـة  اسـتهداف  إىل  املصـادر  وأَشـاَرت 

بقصف مدفعي وقذائف الدبابـة مواقع الجيش واللجان 
الشـعبيّة يف املاجدات واملـربك بمحافظة صعدة، الفتًة إىل 
أن املرتِزقـة اسـتهدفوا بقصـف مدفعي مواقـع الجيش 

واللجان الشعبيّة جنوب حرض بمحافظة حّجـة. 
كمـا أّكـدت املصادر تسـجيل ٤٧ خرقـاً بإطالق النار 
عىل منـازل املواطنني ومواقع الجيش واللجان الشـعبيّة 
يف محافظات مأرب والضالع وحّجـة وصعدة والبيضاء. 
وإىل الحديـدة التي ينتهك فيها العـدوان اتّفاقني وّقع 
عليهما يف مسـقط وستوكهولم، سـجّلت غرفة عمليات 

ضباط االرتباط والتنسـيق لرصـد خروقات العدوان، ٤٢ 
خرقاً خالل الـ ٢٤ ساعة املاضية. 

وأوضـح مصـدر يف غرفة عمليـات ضبـاط االرتباط 
والتنسـيق أن مـن بـني خروقـات قـوى العـدوان شـن 
غارتني للطريان التجسـيس وتحليق طائرات تجسسـية 

واستحداث تحصينات قتالية. 
وأَشـاَر املصدر إىل أن الخـروق تضمنت قصف مدفعي 

واستهداف باألعرية النارية املختلفة. 
ويف استمرار الخروقات الفاضحة للُهدنة والتنصل عن 

االلتزامات املستوجب تنفيذها من قبل العدوان األمريكي 
السـعودّي اإلماراتـي وأدواتـه، واصلت بحريـة العدوان 
احتجـاز سـفن الوقـود رغم حصولهـا عـىل التصاريح 
األممية وعىل الرغم من شـمولها باتّفـاق الُهدنة املوقعة 

قبل رمضان. 
وأوضحـت رشكة النفط اليمنية يف بيان لها أن تحالف 
العـدوان مـا يـزال يحتجـز سـفينتني نفطيـة بحمولة 
إجماليـة تبلغ (٦٠٫٨٣٤) طناً من مـادة الديزل ولفرتات 
متفاوتة بلغت بالنسـبة للسـفن املحتجزة َحـاليٍّا «١٩» 

يوماً من القرصنة البحرية. 
وأَشـاَرت الرشكة يف بيانهـا أن عمليـة القرصنة عىل 
السـفن تتواصـل عـىل الرغم مـن اسـتكمال ُكــّل تلك 
السـفن لكافة إجراءات الفحص والتدقيق عرب آلية بعثة 
التحّقـق والتفتيـش يف جيبوتـي (UNVIM) وحصولها 
عـىل التصاريـح األممية التـي تؤّكـد مطابقـة الحمولة 
للرشوط املنصوص عليها يف مفهوم عمليات آلية التحّقق 
والتفتيـش مما يؤّكـد مخالفة التكوينات املعنية التابعة 
لألمـم املتحدة لبنـود االتّفاقية الدولية لحقوق اإلنسـان 
وقواعد القانون الدويل اإلنساني وقانون الرصاع املسلح، 
وكافة القوانني واألعراف املعمول بها، فضالً عن تجاهلها 
الدائم للُهدنة املعلنة وكذا لجوهر وغايات اتّفاق السـويد 
الـذي شـّدد يف مجمله عىل رضورة تسـهيل وصول املواد 
األََساسية واملسـاعدات اإلنسانية إىل ميناء الحديدة وبما 

يلبي احتياجات وتطلعات الشعب اليمني. 

 : خاص
حرصـاً منهـا عـىل توفـري الرعايـة االجتماعية 
للمؤمـن عليهـم وأرسهـم يف مواجهـة املتطلبـات 
الالزمة مع حلول عيد الفطر، أعلنت املؤّسسة العامة 
للتأمينـات االجتماعية بدء رصف معاشـات شـهر 
مايو للعام ٢٠٢٢م، اليوم الثالثاء، قبل حلول الشهر 
املسـتحق، بصورة استثنائية، وذلك يف إطار مساندة 
املتقاعدين وأرس املتوفني والعاجزين لالستفادة من 

املنافع التأمينية يف تغطية احتياجات العيد. 
وأّكـدت املؤّسسـة العامة للتأمينات االجتماعية 
يف بيـان تلقـت صحيفـة املسـرية نسـخة منـه، أن 
عملية رصف معاشـات شـهر مايو ٢٠٢٢م تنطلق 
اليوم الثالثاء، ٢٦ أبريل، يف العاصمة صنعاء وعموم 
املحافظـات الحـرة، يف حـني تشـمل عملية الرصف 
معاشات العجز والشـيخوخة والوفاة، مع استمرار 
رصف التعويضـات وباقـي املنافـع التأمينيـة التي 

تحمي بها املؤّسسـة العامة للتأمينـات االجتماعية 
رشيحة املؤمن عليهم من العاملني يف القطاع الخاص 
واملختلـط، وأرسهم، يف ظل الظـروف العصيبة التي 
خلفـت معانـاة واسـعة يف صفوف الشـعب اليمني 

نتيجة العدوان والحصار والحرب االقتصادية. 
وأَشـاَر البيـان إىل أن توجيهات رئيس املؤّسسـة 
رشف الديـن عـيل الكحالنـي، حرصـت عـىل تقديم 
عملية الرصف قبل حلول شـهر مايو، وذلك لتمكني 
أصحاب املعاشات واملنافع التأمينية، من االستفادة 
لتغطيـة  التأمينيـة  املنافـع  وباقـي  املعـاش  مـن 

متطلبات عيد الفطر، وكذلك قبل حلول إجازته. 
ونّوهت إىل أن عملية رصف املعاشات تتم بصورة 
شـهرية منتظمـة يف بدايـة ُكـّل شـهر، عـىل الرغم 
مـن شـحة اإلْمَكانيـات التـي تعانـي منهـا معظم 
مؤّسسـات الدولة بفعل نقل وظائـف البنك املركزي 
اليمنـي إىل عدن وحرمان خزينـة الدولة من عائدات 
الثروات النفطية والغازية، وفرض قيود عىل مصادر 

العائدات األُخرى. 

 : خاص
أّكــد وزيُر الصحـة العامـة والسـكان، الدكتور طه 
املتوكل، أن مماطلة تحالف العدوان يف فتح مطار صنعاء 

هو تنصل عن أهم بنود الُهدنة يف شقها اإلنساني. 
ـة  وقـال وزيـر الصحـة، أمـس يف ترصيحـات َخاصَّ
للمسرية: إن إلغاء تحالف العدوان للرحلة األوىل إىل مطار 
صنعـاء يف اللحظـات األخـرية يهـدف إىل زيـادة معاناة 

املرىض الذين كان لديهم فسحة أمل. 
َوأََضـاَف الدكتور املتوكل: ٣٠ ألف مريض مسـجلون 

فقط لدى اللجنة الطبية العليا منذ ثالث سنني». 
وأّكــد أن مـا يروجـه إعـالم تحالـف العـدوان عـن 
انتقائية املرىض املسافرين تافه ويَنُمُّ فقط عن السقوط 

األخالقـي وإفالس حجـج دول العـدوان ملواصلة تعطيل 
مطـار صنعاء، منوًِّها إىل أن تحالـف العدوان رفض ُكـّل 

املبادرات اإلنسانية ملعالجة هذا امللف اإلنساني. 
وأَشـاَر الوزيـر املتـوكل إىل أن وزارة الصحة وانطالقاً 
من واجبهـا وحجم املعانـاة لدى املرىض، سـعت لتوفري 
حيـز كبري يف الرحـالت املحـدودة وفقاً للُهدنـة للمرىض 
ممن كانوا مسـجلني ضمن الجرس الجـوي األممي الذي 

لم ينجز. 
ولفـت إىل أن تنصل تحالف العدوان عن منح تصاريح 
التشغيل لطريان اليمنية إىل مطار صنعاء هو بوجه األمم 

املتحدة واملجتمع الدويل. 
ويف ختـام ترصيحاتـه، أّكــد وزيـر الصحـة العامة 
والسـكان أن تحالـف العـدوان ُمسـتمّر يف تأزيم الوضع 

الصحـي يف اليمن عـرب اسـتمرار احتجاز سـفن الديزل 
الرضوري لتشغيل املستشفيات واملراكز الصحية. 

من جهتـه، أّكـد رئيس اللجنة الطبيـة العليا الدكتور 
مطهر الدرويش أن عدم إيفاء دول العدوان بتنفيذ الشق 
اإلنسـاني من بنود الُهدنـة أَدَّى إىل إصابة املرىض بوضع 

نفيس يسء للغاية وفاقم من وضعهم الصحي. 
ونـّوه الدكتـور الدرويـش إىل أن عىل املجتمـع الدويل 
إدراك أن دول العدوان تسـتخدم امللف اإلنساني بمزاجها 
كورقة ضغط عىل الشعب اليمني وال بد من تدخل فوري 

لتحييد هذا املِلف. 
وأوضح الدكتور الدرويش عدد املرىض الذين تم نقلهم 
يف مرشوع الجـرس الطبي الجوي خالل الفرتة السـابقة 
ا ولم يتعدوا الثالثني مريضاً من ضمن أكثر من  قليل ِجـدٍّ

٣٠ ألف مريض بحاجة للسـفر ومسجل بالجرس الطبي 
الجوي الذي لم تـِف األمم املتحدة بوعودها وتفتحه أمام 

مرىض اليمن املحارصين. 
وبنّي رئيس اللجنة الطبية العليا أن ٣٠٠ مريض ممن 
كان مـن املقّرر سـفرهم توفوا، مختتمـا حديثه بالقول 
«وهذا العدد هو الذي أبلغنا به والوفيات بأعداد كبرية لم 

نتمّكن من إحصائها ويفوق ٣ آالف». 
ويعتـرب اسـتمرار إغـالق مطـار صنعاء مـع دخول 
الُهدنة أسـبوعها الرابـع، انتهاكاً سـافراً لالتّفاق املوقع 
برعايـة أممية، يف حني تؤّكـد األمـم املتحدة انحيازها إىل 
جانب دول العدوان والحصار عرب توفري الغطاء اإلعالمي 
والسيايس واإلنساني لالنتهاكات السافرة التي يمارسها 

تحالف العدوان األمريكي السعودّي اإلماراتي. 

أخبار
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املطغحغا الاابسئ لقظاصالغ 
تاعسث املسآولني املرتِجصئ 

املشادرغظ سثن املتاّطئ
 : طاابسات

أطلق ما يسـمى املجلس االنتقايل، أمس االثنني، تهديداِته 
بإقالـة القيـادات واملسـؤولني املرتِزقة الذين غـادروا عدن، 
ام من وصولهـم إىل مدينة عدن املحتّلة؛ بَهدِف  وذلـك بعد أَيـَّ
عقـد جلسـة برملانية لرشعنة ما يسـمى املجلـس الرئايس 

املشكَّل من قبل الرياض برئاسة املرتِزق رشاد العليمي. 
وقال املرتِزق محمد الغيثي القيادي يف ما يسـمى املجلس 
االنتقايل ورئيس ما يسمى هيئة التشاور واملصالحة التابعة 
ملجلـس الريـاض الرئايس، إنه لن يسـمح باسـتمرار الدور 
القيادي ألي مسـؤول مرتِزق يريد أن يعمل من خارج عدن، 

يف تهديد رصيح بعزل كبار املسؤولني املرتِزقة املغادرين. 
يأتـي ذلـك يف وقـت حصـل مـا يسـمى االنتقـايل التابع 
لالحتالل اإلماراتي عىل وعود من السعوديّة بتحسني صورته 
أمام املجتمع يف املحافظات الجنوبية املحتّلة، وذلك من خالل 
تحسـني الخدمات واألوضاع االقتصادية لقاء مشاركة يف ما 

يسمى املجلس الرئايس. 

أسمال الظعإ وبسط 
افراضغ تطال املصابر يف 

سثن املتاّطئ
 : طاابسات

ة  تجّددت أعماُل النهب وبسـط األرايض العامـة والَخاصَّ
يف مدينة عـدن املحتّلة من قبل مرتِزقـة االحتالل اإلماراتي، 
سـات والحدائق العامة وحتى املقابر،  ُوُصـوالً إىل نهب املتنفَّ

ليطال األذى األمواَت تحت الرتاب. 
وكشف عدد من سكان مدينة عدن املحتّلة، أمس االثنني، 
أن نافذين يف ما يسـمى املجلس االنتقايل اسـتحدثوا مؤّخراً 
منازل داخل حرم مقـربة القطيع بمنطقة كريرت يف مديرية 

صرية، دون أدنى اعتبار لحرمة املوتى. 
وذكـر األهـايل أن نافذي االنتقايل الباسـطني بشـكل غري 
قانونيـة حّولـوا مناهـل الـرصف الصحي إىل داخـل املقربة 
وباتّجـاه القبـور، يف اسـتهتار وتحدٍّ واضـح، موضحني أن 
موجـه االعتداء عىل املقـربة هي الثالثة خالل أشـهر، َحيُث 
اسـتولت قيادات مرتِزقة عىل أجزاء منها واستحدثوا عليها 

منازل. 
يشـار إىل أن عـدن املحتّلة تتعـرض منذ العـام ٢٠١٥ إىل 
ة والعامة، طالت  أعمال بسـط واسـعة عىل األرايض الَخاصَّ
السـواحَل والشـواطئ والجبال والشـوارع واملقابر وامتدت 
إىل املواقع األثريـة كالصهاريج ومحيط قلعة صرية وغريها 
وذلك عىل أيدي قيادات ونافذين يف ما يسمى املجلس االنتقايل 

أَو موالون له. 

وجط طساسغ المرتِجق افتمر واإلخقح لقجاتعاذ سطى تصغئئ اقتخاقت

وزغر يف تضعطئ املرتِجصئ غسرتف بعجعد افطظ يف خظساء وغغابعا يف سثن

الظزام السسعدّي غظعغ سمض 20 أضادغمغًا غمظغًا طظ جاطسئ أم الصرى دون طسعغ صاظعظغ

غطغان حسئغ يف سثن املتاّطئ بسث سعدة اظعغار السمطئ وارتفاع جسر الخرف افجظئغ

إدارة حرذئ طتاشزئ حئعة تتغغ ذضرى اجاحعاد اإلطام سطغ سطغه السقم

 : طاابسات
يف اعرتاف رصيـح وضمني، أّكـد 
وزيـٌر يف حكومـة املرتِزقـة، أمـس 
االثنـني، أن صنعـاء تتمتـع باألمـن 
واالسـتقرار أفضل من عـدن وبقية 
الـذي  األمـر  املحتّلـة،  املحافظـات 
يجعلها الوجهَة اآلمنة للمؤّسسـات 

واالستثمارات. 
وقال املرتِزق نجيب العوج -وزير 
االتصاالت يف حكومة الفنادق- خالل 
رده عىل استفسارات النواب املرتِزقة 
بشـأن  املوالـني لتحالـف العـدوان، 
بقاء رشكات االتصاالت يف العاصمة 
االتصـاالت  رشكات  إن  صنعـاء: 

حتى يتم نقله بسهولة  ليست منزالً 
وإنها عبارة عن استثمارات ولنقلها 
يجـب أن يكون هنـاك بيئة حقيقية 
وسـليمة وآمنة..، يف إشـارة ضمنية 
إىل أن عدن ليست آمنة لالستثمارات. 
وقد تسـببت ترصيحـات املرتِزق 
العوج اسـتياًء واسـعاً لـدى قيادات 
وناشطي ما يسمى املجلس االنتقايل 
ما دفع ناشـطوه، أمس، إىل املطالبة 
بإقالته من منصبـة بعد أن وصفوه 

بالفاشل. 
مـن جانب آخـر، كشـف مصادُر 
عـن  الفنـادق  حكومـة  يف  مطلعـة 
حميـد  للمرتـِزق  حثيثـة  تَحـّركات 
األحمـر داخـل مـا يسـمى املجلس 

الرئايس، يف محاولة منه لالسـتحواذ 
عىل حقيبة االتصاالت. 

وأَشـاَرت املصـادر إىل أن املرتـِزق 
حميـد األحمر أجـرى اتصاالت بعدد 
من قيادات مجلس الرياض الرئايس، 
وعرض خاللهـا صفقة من اإلصالح 
تتضمن دعـم االنتقايل للحصول عىل 
حقيبة سـيادية كالدفاع أَو الداخلية 
مقابل حصـول جماعة اإلخوان عىل 
حقيبـة االتصاالت، مبينة أن املرتِزق 
األحمر قـام خـالل األيّام السـابقة 
بدفع بكتلة حـزب اإلصالح يف برملان 
االتصاالت  ملـف  لتحريـك  املرتِزقـة 
وذلـك عـرب املطالبـة بإقالـة الوزير 

الحايل املرتِزق نجيب العوج. 

 : طاابسات
تتواَصـُل عمليـاُت االسـتهداف املمنهـج 
للمقيمـني واملغرتبـني اليمنيـني يف اململكـة 
االقتصاديـة  الحـرب  إطـار  يف  السـعوديّة، 
التـي يسـتخدمها تحالـف العـدوان كورقة 
ضـد الشـعب اليمنـي بعد فشـله عسـكريٍّا 

وسياسيٍّا. 
ويف جديد هذا االسـتهداف غري اإلنساني، 
الصينيـة  األنبـاء  وكالـة  مراسـل  أوضـح 
«شـينخوا» فارس الحمريي، أمـس االثنني، 
يف تغريده عـىل صفحته بتويـرت، أن جامعة 
أم القـرى يف مكـة املكرمـة، أنهـت عقـود 
جميع أعضاء هيئة التدريس اليمنيني البالغ 

عددهم نحو ٢٠ أكاديمياً. 
التعسـفي  اإلجـراء  أن  الحمـريي  وبـنّي 
للجامعة السـعوديّة قوبـل بصمت وتجاهل 
مـن قبـل حكومـة املرتـِزق معـني عبدامللك 
التي يديرها فعلياً السـفري السعودّي محمد 
آل جابـر.  وكانـت منظمة الهجـرة الدولية 

كشفت منتصف الشهر الجاري، عن ترحيل 
السـلطات السـعوديّة ألكثـر مـن ١٨ ألـف 
مغـرتب يمني منذ مطلع العـام، مؤّكـدة أن 
نحـو ٧٫٦٠٧ مـن املغرتبني اليمنيـني، عادوا 
من السـعوديّة خالل شـهر مـارس املايض، 
و٤٫٦٨٥ مغرتبـاً خـالل فربايـر، فيمـا عاد 

٥٫٧٦٠ عـادوا يف ينايـر، تحـت ضغوطـات 
السلطات السعوديّة. 

وتتهـم منظمـة هيومن رايتـس ووتش، 
السـلطات السـعوديّة بارتـكاب انتهـاكات 
عنرصية بحق املغرتبني اليمنيني، ومصادرة 
ممتلكاتهم وترحيلهم دون مسوغ قانوني. 

 : طاابسات
عـّرب املئـاُت عـن الناشـطني واملواطنـني 
يف مواقـع التواصـل االجتماعـي، عـن حالة 
الغضب الشـعبي املتنامي التي تسـود أبناء 
محافظة عـدن املحتّلة، جراء معاودة انهيار 
الُعملـة الوطنية أمـام العمـالت األجنبية يف 
املحافظات واملناطق الواقعة تحت سـيطرة 
الثقـة  انعـدام  ظـل  يف  العـدوان،  تحالـف 
والتفـاؤل لـدى املواطنـني بتحسـن الوضع 

ما مع إقالة  املعيـيش واالقتصادي، ال ِســيـَّ
السـعوديّة للفار هادي وتشـكيل ما يسمى 

املجلس الرئايس بدالً عنه. 
وعـاودت العملة املحلية انهيار مجّدًدا مع 
تخّطي الدوالر حاجز الــ١٠٠٠ ريال يمني، 
أمس االثنني، بينما وصل وصول سعر الريال 
السـعودّي إىل ٢٧٠ رياالً، بعد أن كان تراجع 
إىل نحو ٢٢٠ رياالً األيّام السـابقة، ما يؤّكـد 
النـزول الوهمـي لسـعر العمـالت األجنبية 
أمام الريال اليمنـي؛ بَهدِف تخدير املواطنني 
يف املحافظـات الجنوبيـة وامتصـاص حالة 

الغضب لديهم. 
يف السـياق، أفـاد خـرباء اقتصاديون بأن 
انهيار العملـة الوطنية مجّدًدا أمام العمالت 
املحتّلـة،  املحافظـات  يف  األُخـرى  األجنبيـة 
يتزامـن مـع رفـض السـعوديّة واإلمـارات 
توريـد الوديعـة التي أعلنتها يف وقت سـابق 
وتقـدر بــ٣ مليارات دوالر إىل مرَكزي عدن، 
مؤّكـديـن رفـَض السـفري السـعودّي لـدى 
اليمن إطالق رساح مليـار دوالر من عائدات 
النفط والغاز اليمني يحتفظ بها يف حسـاب 

خاص بالبنك االهيل السعودّي. 

املسرية - شبوة
أقامـت إدارُة رشطـة محافظة شـبوة، 
أمس، أُمسـيًة رمضانية؛ بمناسـبة ذكرى 
استشهاد اإلمام عيل -عليه السالم- برعاية 
اللواء الركن عوض محمد بن فريد العولقي 
-محافظ محافظة شبوة- والعميد عبدالله 

صالح املحضار -مدير أمن املحافظة-.
وأّكــد العقيـد يحيـى سـالم الرشيف- 
نائب مدير عام رشطة محافظة شـبوة- يف 
كلمة له أن إحياء هذه املناسـبة السـتلهام 
الـدروس والعرب من سـرية اإلمام عيل كرم 
اللـه وجهه للسـري عـىل نهجـة يف مختلف 
شـؤون الحيـاة االجتماعيـة والسياسـية 
واالقتصاديـة والثقافية؛ باعتبَارها منهجا 
حقيقيا لبناء اإلنسـان واملجتمع وتحصني 
ـــة اإلسـالمية من مؤامـرات أعدائها  األُمَّ
ومواجهة الظلم بالعدل واملسـاواة والسري 

عىل طريق الحق 
 كمـا ألقيت عـدد من الكلمـات من قبل 
املقـدم عبدالرحمـن دحابـة، مديـر عـام 
التدريب والتوجيه بإدارة أمن شبوة واملقدم 
خالد الجنيد مدير الرقابة والتفتيش بإدارة 
أمـن املحافظة واملقـدم عبدالكريم املقبول 
مديـر التموين بإدارة أمن محافظة شـبوة 
اسـتحضار  أهميّـة  إىل  جميعهـا  أَشـاَرت 
شـخصية اإلمـام عـيل والـروح اإليَمـانية 
والجهادية ودوره يف رفع راية الحق وإقامة 
ديـن الله ومقارعة الطغـاة وأرباب الباطل 
كمنهـج قويم إلدارة شـؤون البالد وتقديم 

النموذج الحقيقي لبناء اإلنسان والدولة 
وتخللت األمسية تقديم فقرات إنشاديه 
عـن فضائـل اإلمـام عـيل ودوره يف حفظ 
ـــة نحو السـري عىل  األمانـة وقيـادة األُمَّ

منهج اإلسالم الحقيقي. 



6
الثالثاء

العدد

25 رمضان 1443هـ..
26 إبريل 2022م

(1393)
محاضرات السيد 

يَْطان الرَِّجيِْم أُُعْوذُ ِباللِه ِمْن الشَّ
ِبْسِم اللِه الرَّْحَمِن الرَِّحيِْم

الَحْمُد لله َربِّ العاملني، وأَشَهـُد أْن َال إلَه إالَّ اللُه 
ــًدا  َدنا ُمَحمَّ امَلـِلُك الَحـقُّ امُلِبنْي، وأشـَهُد أن َسـيـِّ

َعبْـُده وَرُســْولُه َخاتَُم النبيني. 
ــٍد  ـــٍد وعـىل آِل ُمَحمَّ الّلهـم َصلِّ عـىل ُمَحمَّ
ــٍد، كما َصلَّيَْت  ــٍد وعىل آِل ُمَحمَّ وبـاِرْك عىل ُمَحمَّ
وباَرْكـَت عىل إِبْـَراِهيَْم َوَعَىل آِل إِبْـَراِهيَْم إنََّك َحِميٌْد 

َمِجيٌْد.
وارَض اللَُّهـم بِرَضـاَك عـن أَْصَحاِبـِه األَْخيَاِر 
الِحـني  الصَّ ِعبَـاِدك  َسـاِئِر  وَعـْن  امُلنْتََجبـني، 

َوامُلَجاِهِديَْن. 
أَيَُّها اإلِْخَوُة واألخواُت: 

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

وتُْب علينا، إنك أنَت التوَّاُب الرحيم.
تحدثنـا عن األخـّوة اإليَمـانية، ومبـدأِ الَوحدِة 
واالعتصـاِم بحبـل الله جميعـاً، كمبـدأٍ عظيٍم من 
أهم املبادئ اإلسـالمية، وباعتبار األخوِة اإليَمـانية 
من الفرائض اإليَمـانية الدينية اإللزامية، وتحدثنا 
ـا يرتبُط بذلك، وعن أسسـه، التـي هي متمثلة:  عمَّ
باالعتصـام بحبـل الله جميعـاً، باجتمـاع الكلمة 
عىل أََساس هدى الله «ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل»، والتَحّرك 
وفق ذلك يف مسـرية الحياة، بقيادٍة واحدٍة عىل هذا 
األََسـاس، َوأَيْـضاً من خالل القيم التي تساعد عىل 
ـي حالة اإلخاء بني  التـزام األخـّوة اإليَمـانية، وتنمِّ
املؤمنـني، ممـا يعود فيهـا إىل حسـن التعامل، إىل 
ا، يف مثل  كظم الغيـظ، إىل املواصفات املهمـة ِجـدٍّ
قوله تعاىل: {ُرَحَماُء بَيْنَُهْم}[الفتح: من اآلية29]... 

إىل غري ذلك. 
ومجمـُل ما يفيُد يف ذلك، هـو: أنَّ الثمرَة املهمَة 
التي هي قائمـٌة عىل تعاملهم فيما بينهم بالصدق، 
والوفـاء، واألخوة، وتلك القيـم القرآنية، تثمر فيما 
بينهم الثقة، الثقـة ببعضهم البعض، االعتماد عىل 
بعضهـم البعض، االطمئنـان إىل بعضهم البعض، 
ا يف الواقـع العميل، يف  وهـذا لـه أثـره الكبري ِجــدٍّ
أن ينطلقـوا معـاً يف مختلـف املهام واملسـؤوليات 
واألعمـال، ويف مواجهة التحديـات واألخطار مهما 
كانـت، وبفاعليـٍة عاليـة، كلما كانت الثقـة قوية، 
واالطمئنـان كبري؛ كلمـا كانت الفاعليـة يف ميدان 
مواجهـة  يف  باملسـؤوليات،  النهـوض  يف  العمـل، 
ا، وهذه مسـألة  التحديـات واألخطـار عاليـة ِجـدٍّ

معروفة يف الواقع البرشي. 
فاملوضوُع يف أََساسـه كما هـو موضوٌع يرتبُط 
بالجانـب اإليَمـانـي لإلنسـان، بتحقيـق التقوى، 
بقبول العمِل عند اللِه «ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل»، له أَيْـضاً 
جاذبيته الكبرية من َحيـُث نتائجه يف واقع الحياة، 
ما يرتتب عليه يف واقع الحياة، ما يتحّقق به يف واقع 

الحياة. 
ولهذا يحـرص اآلخرون من غري املسـلمني عىل 
أن يتكتّلـوا يف تكتـالت كـربى، وأن يتحالفوا، وأن 
يتعاونوا، وأن تتظافـر جهودهم يف مواقف معينة، 
تجـاه تحديات معينة، يف مواجهـة خصٍم، أَو عدٍو 
معني، حتى ضد اإلسـالم واملسلمني، هم يحرصون 
ـقوا تحالفات  عـىل أن تتظافـر جهودهم، وأن ينسِّ
كـربى، كما هـو حاصـٌل يف هـذا العـرص بقيادة 
أمريـكا، ويتَحّركون كذلك عىل مسـتوى واسـع يف 
أمورهـم األُخـرى، املتمثلة بالجوانـب الحضارية، 

واالقتصادية... وغريها. 
األكثـُر غبنـاً يف ُكــّل هـذا، وتفريطـاً يف هـذا 
الجانب، هـم املسـلمون، وعندما يتَحـّرك البعض 
من املسـلمني عىل أََسـاس التوّجـه الصحيح، وعىل 
أََساس املبادئ اإليَمـانية العظيمة، ويسعون إىل أن 
تجتمع كلمتهم عىل أََسـاس هـدى الله، ويف املوقف 
الحـق، ويف االتّجـاه الصحيح، فعليهـم أن يكونوا 
ـخني يف واقعهم لهذا الجانب، وأن يكونوا عىل  مرسِّ

الدوام حذرين من حالة الفرقة واالختالف. 
تحدثنـا يف كألمنا باألمس وما قبلـه عن الوعيد 
اإللهـي عىل التفـرق واالختـالف، عندما قـال الله 
«ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل»: {َوَال تَُكونُـوا َكالَِّذيـَن تََفرَُّقوا 
َواْختََلُفـوا ِمـْن بَْعـِد َمـا َجاَءُهـُم اْلبَيِّنَـاُت َوأُولئك 
َلُهْم َعـذَاٌب َعِظيـٌم}[آل عمران: اآليـة105]، فمن 
الخطورة الكبرية عىل اإلنسـان أن يدخل ضمن هذا 
الوعيد، الوعيد الشديد: {َوأُولئك َلُهْم َعذَاٌب َعِظيٌم}، 
هذا -بحد ذاته- كاٍف بالنسـبة لإلنسان املؤمن أن 
يسعى بكل جد إىل الحذر من الفرقة، من االختالف 
يف داخـل صـف املؤمنني، وأن يسـعى دائماً إىل أن 
يبقـى يف حالة االعتصـام بحبل اللـه جميعاً، وأن 
يرعـى األخـّوة اإليَمـانية بكل ما تبنـى عليه، بكل 
لوازمها، بكل العوامل املسـاعدة عليها، وأن يحذر 

-يف نفس الوقت- من أسباب الفرقة. 
هنـاك عوامـُل وأسـباٌب تـؤدي إىل الفرقة، 
ويجـب الحذر منها، وسـنتحدث عـن البعض 

منها باختصاٍر إن شاء الله:
v. يف مقدِّمة العوائق التي تؤثِّر سلباً عىل األخّوة 
اإليَمـانيـة، وعـىل االعتصـام بحبـل اللـه جميعاً، 
وتسـبب للفرقة، واالختـالف، والتباين، وتؤثِّر عىل 

مستوى االنسجام والتفاهم: العوامل النفسية:
• ويف مقدِّمتها: الكرب:

الكرب هو من أسـوأ الصفات، ومن أكرب الذنوب 
واملعايص، وخطورته عىل اإلنسان يف ُكـّل دينه، ويف 
ُكـّل واقعه، خطورته كبريٌة عىل اإلنسـان، يستحيل 
معـه االسـتقامة عىل أََسـاس هـدى اللـه، ويبعد 
اإلنسان عن القابلية لهدى الله «ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل» يف 
كثرٍي من األمور املهمة، وله تأثريه الخطري يف مسألة 
األخّوة اإليَمـانية، واالعتصام بحبل الله جميعاً؛ ألَنَّ 
اإلنسـان املتكرب، الذي يصبح متكرباً، يربط األمور 
يف الواقع العميل بهذا الجانب، هو يرى نفسـه أكرب 

من الحق، وترتبط األمور يف جوانبها الثالثة:
أولها  املوقع:

ترتبـط األمور العمليـة باملوقـع، وأكثر الناس 
عرضـًة لهذا الجانب هم أصحاب املواقع االعتبارية 
عىل املسـتوى االجتماعي، أَو عىل املستوى العلمي، 
أَو عىل املسـتوى الثقايف، أَو عىل مسـتوى السلطة، 
مـن لهم مناصـب، أَو وجاهـة، أَو يرون أنفسـهم 
أصحـاب كفاءة معينة، أَو مهـارة معينة، أَو مقام 
معـني، أَو ألقاب معينة، هم من أكثر الناس ُعرضًة 

لخطورة الكرب، ومشكلة الكرب. 
فتجـاه أي عمل مـن األعمال، أَو تَحـّرك يف أية 
مهمـٍة من املهـام، أَو مسـؤوليٍة من املسـؤوليات، 
املعيـار عند اإلنسـان املتكـرب، هو: كـربه، هل هذا 
العمـل، هل هـذه املسـؤولية، هل هذا الـدور، هو 
بمسـتوى املوقع الـذي أفرتضه لنفيس، هـو يلبِّي 
الطموح الشخيص؟ ويرى نفسه مثالً متطابقاً مع 
مسـتواه، مع موقعـه، مع أهميته، مع شـخصيته، 
وإالَّ فقـد ال يقبل به أصالً، مهما كان عظيماً، مهما 
كان مهمـاً، مهما كانت فيه مرضاة الله «ُسـبَْحانَُه 
َوتََعـاَىل»، مهمـا كان لـه من أثـٍر يف الواقـع، فهنا 
تكون اسـتجابته ليست مرتبطًة بالغاية اإليَمـانية 
العظيمـة، التي هي رضوان اللـه، والقيمة العملية 
الفعلية بهذا املعيار: معيار مرضاة الله «ُسـبَْحانَُه 

َوتََعاَىل». 
املعيار عنـده معياٌر آخر، املعيار هو: كربه، هل 
هـذا العمـل يتوافق مع كـربه، مع املوقـع الذي له 
يف نفسـه، وإالَّ فلن يلتفت إليه مهمـا كان عظيماً، 

ومهما كان مهماً. 

عىل مستوى التقبل:
سـواًء يف ميدان التوجيهات العملية، أَو يف مقام 
النصح والتذكـري، أَو يف مقام األخذ والرد والنقاش 
للمواضيع العمليـة، املتكرب من أكثـر الناس أنفًة، 
وأبعدهم عن التقبل، يـرص ويعاند عىل رأيه، حتى 
لو كان خاطئاً، حتى لو لم يكن سـليماً وال صائباً، 
لكـن ارتبطت املسـألة عنده باالعتبار الشـخيص، 
فتصبح املسـألة فوًرا مسـألة شـخصية، يتشـبث 
بوجهـة نظره الخاطئـة، أَو بتوّجـهه الخاطئ، أَو 
بموقفـه الخاطئ، ال يريـد أن يرتاجع عنه أبداً، وال 
يقبـل نصحاً، وال يقبل نقاشـاً، وال يقبـل أن يُذَكَّر 
أبـداً، وبالـذات إذَا كان التذكري يأتـي له ممن يراه 
أدنى مرتبًة منه، أَو أقل شأناً يف نفسه منه، فيصبح 
الكـرب أَيْـضاً عائقـاً َكبرياً أمام تقبـل التوجيهات، 
التي يصبح املعيار عند اإلنسـان تجاهها هي كربه، 
هل هي تتناسـب، أم ال تتناسـب، من معيار الكرب 
فقط، عىل مسـتوى النصح، عىل مستوى التذكري... 
ا، ومؤثرة إىل  وهكـذا، وهذه جوانـب خطرية ِجــدٍّ

َحــّد كبري. 
ر يف مسـألة الكرب، هو:  ثـم مما يؤثـِّ  �

سلبية اإلنسان يف تعامله:
املتكـرب عادًة مـا يكون سـلوكه وأُسـلُـوبه يف 
التعامـل أُسـلُـوباً مطبوعاً بالتكـرب، ال يتواضع يف 
تعامله، يربز كربه وتعاليه وغطرسـته يف أُسلُـوبه 

يف التعامل مع اآلخرين:
• سـواًء وهـو يف موقع مسـؤولية، فهـذا أكثر، 
سـيجعله أكثر سـلبيًة يف طريقتـه يف التعامل مع 

اآلخرين من موقع مسؤوليته املعينة. 
• أو حتى باعتداده بنفسـه، ومقامه، واعتباره 
الشـخيص، فهو يتعامل مع اآلخرين بتكرب، بتعاٍل، 

بغطرسة، يربز يف أُسلُـوبه حالة التكرب والتعايل. 
ــة، يسـتحيل مع  ا يف واقع األُمَّ وهذا منفٌر ِجـدٍّ
هـذه الحالة أن يكون هناك انسـجام تام، تعاون، 
وقـرب، قرب يف املشـاعر، وقرب أخـوي، وتحقيق 

لحالة األخّوة اإليَمـانية كما ينبغي. 
فالكرب يف هـذه االتّجاهـات الثالثة، واإلنسـان 
يربـط األمور بموقـع معني، ال يتَحـّرك إالَّ إذَا كان 
سـيحصل عىل ذلك املوقع، ومن ذلك املوقع موقفه 
مما يأتي من اآلخرين، سواًء عىل مستوى توجيهات 
عملية، أَو نصح، أَو مناقشـة لألمور بشـكٍل عميل، 
حتـى لـو كان بطريقـة أخويـة، ال يتقبـل أصالً، 
وفيما يتعلق بالتعامل، فالكرب خطريٌ من ُكـّل هذه 
الجوانب، وكلها تؤثر سـلباً عـىل األخّوة اإليَمـانية، 

ا، وكلها تـؤدي إىل الفرقة، فهو  تأثريهـا يسٌء ِجـدٍّ
يؤدي إىل الفرقة من ُكـّل جوانبه الثالثة. 

ولذلك أتـى يف القـرآن الكريم قوله «ُسـبَْحانَُه 
َوتََعـاَىل»: {إِنََّمـا يُْؤِمـُن ِبآيَاِتنَـا الَِّذيـَن إذَا ذُكُِّروا 
ًدا َوَسـبَُّحوا ِبَحْمـِد َربِِّهـْم َوُهـْم  ِبَهـا َخـرُّوا ُسـجَّ
َال  {َوُهـْم  اآليـة15]،  يَْستَْكِربُوَن}[السـجدة:  َال 
يَْسـتَْكِربُوَن}، هم خاضعون للـه، همهم ما يريض 

الله «ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل». 
واإلنسـاُن املؤمُن هو يعي جيًِّدا أنَّ قيمته ليست 
بالتكـرب، وأنَّ منزلته املهمة التي يسـعى للحصول 
عليهـا هي عنـد الله «ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل»، ويسـعى 
ملرضـاة اللـه، ألن يرىض اللـه عنه، وهـو يعلم أنَّ 
العـزة لله جميعاً، وأنَّ الله يعـز عباَده املؤمنني، ال 
يحتـاُج لكي يكوَن عزيزاً، ولكي يحظى بالعزة من 

الله «ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل» إىل التكرب. 
بـل يف الواقع، واقع الناس، املتكرب مذموم، وغري 
محـرتم، ال يحظى باالحرتام، حتى لو داراه الناس، 
ليس عىل أََساس احرتام وتقدير من أعماق قلوبهم، 
بل إنَّ اإلنسـان الذي له دوره، أَو لـه مقامه، أَو له 
يشٌء معني، كفاءة معينة علمية، أَو ثقافية... أَو أي 
اعتبـار، إذَا كان متواضعاً، مع ما منحه الله ووهبه 
اللـه إياه، مـن دوٍر معني، أَو جاٍه معـني، أَو جهٍد 
معني، أَو إسـهام معني بارز، فالله أوالً: سـيمنحه 
العـزة، ثانياً: النـاس يحرتمونـه، يقدِّرونه، عندما 

يلمسون تواضعه وقربه، يحرتمونه أكثر. 
• من أهـم العوامل املؤثرة سـلباً، واملؤدية 
إىل التفـرق حتمـاً، هـي: النظرة الشـخصية، 

واملقاصد الشخصية، والتمحور حول الذات:
إذا فقـد اإلنسـان إخالصـه لله تعـاىل، لم يعد 
يعمـل؛ ِمن أجـِل الله؛ ِمن أجِل مرضـاة الله، وهذا 
ُكــّل همه، هـذا األََسـاس يف انطالقتـه، وهذا هو 
الدافـع الرئييس له ليعمل، بل أصبح يريد من وراء 
مـا يعمل، حتى لو كان جهاداً يف سـبيل الله، حتى 
لـو كان أداء ملسـؤوليٍة معينة، حتى لـو كان عمالً 
خرييـاً وعمالً اجتماعياً ملصلحـة الناس، فيه الخري 
للناس، أصبـح ينطلق من منطلق شـخيص، يريد 

االعتبار الشخيص:
ا يريد لنفسـه املوقع املعنوي، يريد منصباً  • إمَّ
معيناً، مقاماً معيناً، ويسـعى للسمعة الكبرية بني 

أوساط املجتمع. 
مـع ذلـك، أَو بدونـه، إىل  • ويسـعى أَيْـضـاً 

مكاسب مادية. 
إذا أصبحت املكاسـُب الشـخصية عىل املستوى 

املعنوي، أَو عىل املسـتوى املادي، أَو عىل املسـتوى 
املعنـوي واملادي، هي الدافـع الرئييس للعمل، هي 
املؤثـر الكبري يف انطالقة اإلنسـان، فاإلنسـان هنا 
يتغـري، وهـذا يؤثر عىل سـلوكه، عـىل تعامله، عىل 
تفاعله، عـىل مدى اسـتجابته، عىل مـدى إنجازه؛ 
ه يربط األمور العملية بهـذا الجانب، [هل وراء  ألَنـَّ
هذا العمل سمعة شـخصية، مكسب شخيص، وإال 
فليس عمـالً مهماً، أنا ال أريده، ال أريد االسـتمرار 
فيه]، عندما ينطلق يف عمٍل معني، هل تحّققت هذه 
املكاسـب الشـخصية، وإال تثور ثائرته، يشـاقق، 
يعاند، يعـارض، يحتج، يثري الضجة، يؤثر سـلباً 
عىل الواقع العميل؛ ألَنَّ هذا هو األََسـاس الذي يؤثر 
فيـه، ويف أدائـه، ويف مسـتوى تفاعلـه، وحتـى يف 

مستوى التزامه. 
ُن عنده يف نفسـه هـذه الحالُة  وبالتـايل تتكـوَّ
السـلبية، التي ينظر من خاللها حتى إىل اآلخرين، 
هـل هم يقدِّرون جهده؟ هل هم يعتربون له دوره، 
مقامه الشـخيص، اعتباره الشخيص؟ هل يهتمون 
بذلك إىل َحــّد كبري؟ وإال فقد أحياناً يتهمهم أنهم 
ال يقـدِّرون له ذلـك كما ينبغي؛ وبالتـايل يمقتهم، 
يكرههـم، يؤثـر هذا عـىل عالقته بهم، لـم يعد ما 
يجمعه بهم هو ذلك العمل الصالح، العمل العظيم، 
أصبحـت املقاصد الشـخصية، َوإذَا تصور أنهم ال 
يعطونـه يف ذلـك ما ينبغـي، فلديه موقـف منهم، 
ويسـتاء منهـم َكثرياً، وهـذه من الحالـة الخطرية 
ا، اإلخالص عامٌل مهم يف الحفاظ عىل الوحدة  ِجـدٍّ

واألخّوة اإليَمـانية. 
• من أهم ما يؤثِّر سـلباً عىل األخوة اإليَمـانية، 
ويؤدِّي إىل التفرق، هو: حالُة الُعجب والغرور لدى 

اإلنسان:
ا، وقد تعرض لإلنسان  وهي حالٌة خطريٌة ِجـدٍّ
يف مرحلة من مراحل العمل يف سـبيل الله، والعمل 
الصالح، قد ينطلق اإلنسان يف بداية األمر بإخالص 
لله «ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل»، وتوّجـه نحو الله «ُسبَْحانَُه 
َوتََعـاَىل»، وفيما بعد نتيجًة إلنجازات عملية معينة 
قـه الله لها، أَو نتيجًة ألنه وصل إىل موقع عميل  وفَّ
معـني، أَو منصـب معـني، أَو مسـؤولية معينـة؛ 
بنفسه، وبالذات  بنفسـه، ومغروراً  أصبح معجباً 
عندمـا يرتافق مع ذلك أن يحظـى باملديح والثناء 
مـن اآلخرين َكثرياً، فـإذا أحيط أَيْـضـاً بالبعض 
مـن األصدقـاء واألصحاب املتملِّقني، أَو اسـتخدم 
كأُسـلُـوب معه لتوطيـد العالقة معـه، وللوصول 
إىل مكاسـب من جانبه، كما هو األُسلُـوب الحاصل 
بالـذات عندما يكـون الناس يف مواقع مسـؤولية، 
يتقرب البعـض إليهم بأُسـلُـوب التملق، واإلكثار 
من املديـح، والثناء الكثـري، واإلشـادة املتكّررة... 
وهكذا، عىل نحٍو يصنع لدى البعض عجباً بنفسـه، 
وغـروراً تجاه نفسـه، فينظر إىل نفسـه أنه أصبح 
إنسـاناً عظيماً ومهمـاً، وأنَّ منزلته عالية، ثم يتهم 
اآلخريـن بأنهم ال يقدِّرونه كمـا ينبغي، ال يهتمون 
بـه كما ينبغي، ال يحرتمونه كما ينبغي، ال يعطونه 
ما يستحق بحسـب مقامه، ودوره، وأهميته... وما 
إىل ذلـك، ويغرق يف هـذا التفكري، وهـذا التوّجـه؛ 
حتـى ينىس الله، ينىس العمـل الصالح، ينىس ُكـّل 
يشء، ينـىس أن يكون مبتغاه من اللـه، وأن تكون 

وجهته إىل الله. 
ثم مهما عمل، مهما قدَّم، يعظم هو عند نفسه، 
ال يشـعر بتوفيق الله «ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل»، وال يتجه 
إىل اللـه «ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل»؛ وبالتـايل تكثر نقمته، 
يصبح ناقمـاً، ناقماً عىل الناس، ناقمـاً عىل الواقع 
مـن حوله، من هـذا االعتبـار: [أنه إنسـان عظيٌم 
ا، وأنه إنسـان خـارٌق للغاية، وأنه وأنه  ُمِهـمٌّ ِجـدٍّ
وأنه... ]، فهو دائم التسـبيح بحمد نفسه، يفكِّر يف 
نفسه، يسبِّح بحمد نفسـه، وهو يتذكر أنه عظيم، 
وأنه مهم، وأنه الـذي يفعل، وأنه الذي يعمل، وأنه 
ا، وأنـه العبقري، وأنه لـو الذي حصل  املهـم ِجـدٍّ
عىل ما يسـتحق مـن االهتمام والعنايـة به، لفعل، 
ولـكان، ولـ... ثم يبدأ يف حالة التذمر من اآلخرين، 

واالستياء من اآلخرين، والتعقد عىل اآلخرين. 
حالـة العجـب والغـرور بالنفـس هـي حالٌة 
خطـريٌة عىل اإلنسـان، وهـي تتناىف مـع اإليَمـان، 
الله «ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل» قـال يف القرآن الكريم: {إِنَّ 
اللَّـَه َال يُِحبُّ َمْن َكاَن ُمْختَاًال َفُخوًرا}[النسـاء: من 
اآليـة36]، املغـرور بنفسـه، املعجب بنفسـه هو 
املختـال، الفخور، كثري االفتخـار، فهو يتحدث عن 
نفسـه أنه وأنه وأنه وأنه... َكثرياً َكثرياً، ينىس الله، 
بل قد ال ينظر حتى إىل جهود اآلخرين، وال يعتربها 
ذات قيمـة وال أهميّـة، ال يرى إالَّ نفسـه، وال يرى 
إالَّ جهـده، وال يـرى إالَّ إنجازه، وال يـرى إالَّ عمله، 
ويعظم عنده ما يفعله َكثرياً، حتى اليشء البسـيط 
الذي قد يعمله، أَو اإلنجاز البسيط الذي قد يحّققه؛ 
ألَنَّه منه، يراه شـيئاً عظيماً، شـيئاً مهماً، وينتظر 
دائماً يف مقابـل ذلك من اآلخرين أن يثنوا عليه، أن 

 السةإ والشرور بالظفج تالٌئ خطغرٌة سطى اإلظســان 
وتاظاشى طع اإلغمان 

 طــظ الصغمــئ اإلغماظغئ والممغجات الاــغ تسعد إلى 
الاصعى: أنَّ اإلظسان شغ تالئ الشدإ غدئط ظفسه 

السغث سئثالمطك التعبغ شغ المتاضرة الرطداظغئ الرابسئ والسحرغظ:

سظثطا تخئح أذماع اإلظسان عائةًئ تتضط تعجعاته 
ر سطى أسماله وتمبض الثواشع لاترضه  وتآبِّ
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يسـبحوا بحمـده، أن يعظِّموه، وينتظـر يف مقابل 
ذلك املزيد من األلقاب، واالسـتحقاقات، واملقاصد 
الشـخصية، والحسـابات الشـخصية، واملكاسـب 
ا عىل اإلنسان.  الشخصية، وهذه حالٌة خطريٌة ِجـدٍّ

وأيضاً هـذه من الحاالت التـي تصنع فجوًة ما 
بني اإلنسـان وبني اآلخرين، يصعب مع اإلنسان إذَا 
أصبح عىل هذا النحـو التفاهم معه، التعاون معه، 
العمل سـوياً معه، املناقشـة لألمـور العملية معه، 
ا من التذكري  ا من النصح له، يستاء ِجـدٍّ د ِجـدٍّ يتعقَّ
له، يصبح يف الواقع العميل من الصعب التنسيق يف 
عمٍل معه، يكاد يكون مستحيالً؛ ألَنَّه دائماً غارٌق يف 
هذه العقد الشـخصية، والحاالت الشخصية، فهي 
ا جداً، وتعرض للبعض  من الحاالت الخطـرية ِجـدٍّ
من الناس بعد مرحلة عمليـة معينة، يتغري تماماً، 
يتغـري تماماً، ثـم يتلو بعـد ذلك التعقد الشـديد، 
والكره الشديد، وحتى الوحشة، ( (العجب وحشة) 
) كما روي عن اإلمام عيلٍّ «عليه السـالم»، املغرور 
بنفسه، املعجب بنفسه يشـعر -يف نهاية املطاف- 
بالوحشة، وال يشعر باالنسجام مع اآلخرين، وينفر 

من اآلخرين، ينفر منهم إىل َحــّد كبري. 
• من أهم عوامل الفرقة: الطمُع واألنانية، 

الطمُع املادي:
عندمـا تصبح أطماع اإلنسـان هائجـًة، تحكم 
ر عليـه يف أعمالـه، وتمثـل هي  توّجـهاتـه، وتؤثـِّ
الدوافـع لتَحّركه؛ فهـو بالتايل يتجه عىل حسـاب 
األعمـال األََساسـية واملسـؤوليات املهمـة، يصبح 
املهم عنده أن يجمـع، إذَا لم يحصل عىل ما يبتغيه 
مـن األطماع املادية، تقـوم القيامة، يكره اآلخرين، 
يسـخط عليهـم، يمقتهـم، وال ينسـجم معهم، وال 
يتفاهـم معهـم، رضاه عنهـم مرتبٌط بمقـدار ما 
يتحّقق له معهم من املكاسـب املادية، {َفِإْن أُْعُطوا 
ِمنَْها َرُضوا َوإِْن َلْم يُْعَطْوا ِمنَْها إذَا ُهْم يَْسـَخُطوَن}

[التوبـة: من اآليـة58]، فرضاه وسـخطه يرتبط 
ا.  بالجانب املادي، هذه حالة خطرية ِجـدٍّ

• مـن األسـباب املؤدِّية للفرقـة، والعوامل 
الخطـرية املؤدِّيـة إليهـا: الغضـُب واالنفعاُل 

املنفلت:
ُكلُّ إنسـان يغضـب، وكل إنسـان ينفعل، لكن 
اللـَه قال عن عباده املؤمنـني: {َواْلَكاِظِمنَي اْلَغيَْظ}

[آل عمـران: مـن اآليـة134]، وقال عنهـم: {َوإِذَا 
َما َغِضبُـوا ُهْم يَْغِفُروَن}[الشـورى: من اآلية37]، 
وقال عنهـم: {َواْلَعاِفنَي َعِن النَّاِس}[آل عمران: من 
اآليـة134]، مـن القيمة اإليَمـانيـة، ومن املميزات 
التي تعود إىل التقوى: أنَّ اإلنسـان يف حالة الغضب 
يضبط نفسه، يسعى -باالسـتعانة بالله «ُسبَْحانَُه 
َوتََعـاَىل»- إىل كظـم غيظـه؛ وبالتـايل يسـعى إىل 
السـيطرة عـىل ردة فعلـه، أن تكـون ردة فعلـه 
متوازنة، وفق ما يريض الله «ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل»، أالَّ 
يتجـاوز فيها الحق، بل أكثر من ذلك: أحياناً إىل أن 
يكظم غيظه بالكامـل، وأالَّ يظهر غضبه أصالً، أالَّ 
يرتجم حالة الغضب يف ردة فعٍل سلبية، بل يصرب، 
ويكظـم غيظـه، ويـرصف ذهنيته، وهذه مسـألة 

ا، وتحتاج إىل تقوى، إىل إيَمـان.  مهمة ِجـدٍّ
اللُه قـال عن هذه الحالة، التـي وصف البعض 
مـن خيـار عبـاده بهـا، الذين يـدرؤون السـيئة 
اَها  اَها إِالَّ الَِّذيَن َصَربُوا َوَما يَُلقَّ بالحسـنة: {َوَما يَُلقَّ
إِالَّ ذُو َحظٍّ َعِظيٍم}[فصلت: اآلية35]، يعني: مرتبة 
ا، من يصل ليـس فقط إىل أن  إيَمـانيـة عاليـة ِجـدٍّ
يكظم غيظه، بل أن يدرأ السـيئة بالحسـنة، مقامه 
عظيـٌم عند الله، وشـأنه كبـريٌ عند الله «ُسـبَْحانَُه 
َوتََعاَىل»، ومرتبته عاليـة، {ذُو َحظٍّ َعِظيٍم}، وأجره 
ا، وهي تعـربِّ عن زكاء نفـٍس إىل َحــدٍّ  كبريٌ ِجــدٍّ
كبري، وعن توّجـه عظيٍم إىل الله «ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل»، 
ــة، يجعل  وعن اهتمام عظيم بأمر الدين، وأمر األُمَّ
اإلنسـان يصرب؛ ِمن أجِل ذلك عـىل ُكـّل يشء، مهما 

كان صعباً عىل نفسه، مهما كان شاقاً عىل نفسه. 
الحساسـية املفرطة لدى اإلنسـان التي تجعله 
غـري متوازن يف انفعاالته، قد يكـون أحياناً وراءها 
العجـب، ووراءها الغرور، أَو الكرب... أَو نحو ذلك، 
ا، بُمَجـّرد كلمة  اساً ِجـدٍّ عندما يكون اإلنسان حسَّ
ا الكلمة  اسـة ِجــدٍّ بسـيطة، وقد تكـون غري حسَّ
هـت إليه؛  يف أصلهـا، مسـتفزة بعض الـيشء، وجِّ
فيغضب أشد الغضب، يعني: لو هدمت الكعبة، َلَما 
غضب كذلك، لو دّمـر األقىص، َلَما انفعل كذلك، لو 
ــة اإلسالمية، َلَما انفعل بذلك املقدار،  ُسِحَقت األُمَّ
لو حصل ما حصل يف الشأن العام، َلَما انفعل بذلك 

املقدار. 
ا لدى اإلنسـان إىل  الحساسـية املفرطـة ِجــدٍّ
درجـة أن ينفعل تجاه أبسـط موضوع، أَو قضية، 
ا،  ، إىل حالة رهيبة ِجـدٍّ أَو استفزاز، إىل أنهى َحــدٍّ
ا بالقتل، أَو يتورَّط يف الجرح،  والبعـض يتورَّط: إمَّ
ا، فيه  أَو يتـورَّط يف أن يتكلـم بـكالم سـيئ ِجــدٍّ
السب، فيه اإلساَءات، فيه االفرتاءات، فيه االتّهامات 
ل نفسـه  الباطلـة، فيـه التجريح املبالغ فيه، فيحمِّ
الوزر واآلثـام، وهذا يـؤدِّي إىل الفرقـة، يؤدِّي إىل 

الفرقة. 
حالُة الغضب أحيانـاً تجعل البعض من الناس 
إما ييسء إساَءات بالغة، أَو يحصل من جانبه ردود 
أفعال ظاملة، مدّمــرة، تخرِّب تخريباً َكبرياً، تمزِّق 
الصـف، والوحدة، واألخـوة، والتفاهـم، ولها آثار 
ا، أَو يتخذ قراراً  ا، حالة خطـرية ِجــدٍّ سـيئة ِجـدٍّ
سـلبياً يف ردة فعله، بأن يـرتك طريق الحق أصالً، 
ـل عن العمل العظيم، عن العمل الذي فيه  أن يتنصَّ

رضا لله «ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل»؛ ألَنَّه غضب وانفعل. 
ا،  فحالـة الغضب واالنفعال حالـة خطرية ِجـدٍّ
واإلنسـان عليه أن يعوِّد نفسـه عـىل أن يتوازن يف 
ردود أفعاله، أن يضبط نفسـه، وأن يستعني بالله 
يف ذلك، َوإذَا كان بطبعه إنسـاناً انفعاليًا، فليطلب 
خ أهميّة  من الله أن يرشح صدره، وليسـَع أن يرسِّ
هذه املسـألة يف نفسه، وأن يسـتعني بالله يف ذلك؛ 

حتى يضبط ردة فعله. 
• من العوامل السـلبية املؤدِّيـة إىل التفرق: 

سوء الظن:
واللـُه نهى عن ذلـك، الله «جلَّ شـأنه» قال يف 
القـرآن الكريم: {يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُـوا اْجتَِنبُوا َكثرياً 
ِمـَن الظَّـنِّ إِنَّ بَْعَض الظَّـنِّ إِثٌْم}[الحجـرات: من 
اآليـة12]، والعجيب أنَّ البعض يكـون رسيعاً إىل 
سوء الظن، يعني: أول ما يحمل أي موضوع، أَو أية 
قضية تلتبس عليه، أَو أي يشء يسمُعه فال يعجبه، 
يبنيه عىل أََسـاس من سـوء الظن، من أول لحظة، 
ه  ييسء ظنه رسيعاً، جاهز ألبسـط موضوع ليفرسِّ
بأسوأ تفسري، وليحمله عىل أسوأ االحتماالت، وهذه 

حالة سلبية لدى اإلنسان. 
سـوء الظن يمثل خطورة كبرية عىل اإلنسان، يف 
تعامله مع اآلخرين، يف عالقاته باآلخرين، ال تستقيم 
مسـألة العالقات األخوية اإليَمـانية مع وجود سوء 

الظن، يفكك العالقات، ويؤثِّر عليها سلباً. 
موقـع  يف  اإلنسـاُن  كان  إذَا  ذلـك،  إىل  أضـف 
ا؛ ألَنَّ البعض  مسـؤولية، وهذه املسألة خطرية ِجـدٍّ
من الناس يبني عىل سـوء ظنـه ترصفاته، مواقفه، 
يبنـي عليهـا مواقـف، فيتخـذ موقفـاً سـلبياً من 
اآلخريـن، بناًء عىل سـوء ظنه، بـل البعض يجعل 
مـن ُمَجـّرد هواجسـه دليـالً قاطعـاً، يعني: كما 
لو كان شـيئاً رآه، وتحّقق منه، كما لو كان شـيئاً 
يقينيـاً، يكفـي أن يحصـل لديه هواجـس، فيبني 
عليها ترصفـات، يبنـي عليها ردود أفعـال، يبني 
عليها مواقف، وهذه حالة خطرية، إذَا كان اإلنسان 
يف موقـع مسـؤولية يظلـم، يظلم، يبني عىل سـوء 
ظنـه موقفاً معينـاً، أَو قراراً معينـاً، فيظلم، يظلم 
اآلخريـن، أَو يُصِدر أحكامـاً عليهم، ويطلق عليهم 

التوصيفات التي يرغب بها، فيظلم. 
ا، يجب التخلص  سـوُء الظن حالة خطرية ِجـدٍّ
منـه، يجب الحذر منه، يجب االنتباه منه، يف تأثريه 
السـلبي عىل مسـتوى العالقة واألخوة، ويف تأثريه 
السلبي يف موقع املسؤولية واألداء العميل، {اْجتَِنبُوا 

َكثرياً ِمَن الظَّنِّ إِنَّ بَْعَض الظَّنِّ إِثٌْم}. 
• ممـا يـؤدِّي إىل الفرقـة وهو مـن عوامل 

الفرقة: الحسد:
والحسُد من أسوأ الصفات، ومن أذمها، الحسد: 
عندما تغتاظ من شـخٍص آخر؛ ألَنَّ الله أنعم عليه 
بنعمـٍة معينة، تراه مثـالً: له مكانـة معينة، أَو له 
مقـام معني، أَو يحظى باحـرتام، أَو... تكرهه؛ ِمن 
أجِل أنَّ الله منحه شـيئاً معنوياً، أَو مادياً، فتغتاظ 
منـه عىل ذلك، وتكرهه لذلك، ِلَمـا منَّ الله به عليه، 
تغتاظ أشـد الغيظ عندما تسمع اآلخرين يشيدون 
بـه، أَو يثنون عليه، أَو يعجبون به، فتتجه إىل ذمه، 

إىل االنتقاص منه، أَو يكون لك ردة فعٍل تجاهه. 
الحسُد ال ينسـجُم مع اإليَمـان أبداً، الحسد هو 
ردة فعـٍل، هـي يف عمقها ردة فعٍل نحـو الله، قبل 
ا عىل  أن تكون نحو عبـده، وهي حالٌة خطريٌة ِجـدٍّ
اإلنسـان، ولهـذا يقول اللـه: {َوِمْن َرشِّ َحاِسـٍد إذَا 

َحَسَد}[الفلق: اآلية5]. 
ر عـىل مسـتوى الترصفـات  v. ممـا يؤثـِّ
والسـلوكيات عـىل األخـّوة اإليَمـانيـة، ومما 
يـؤدِّي إىل الفرقة: الهمُز، واللمز، والسـخرية، 

واالغتياب:
هـذه تعـود إىل اللسـان، إىل اللسـان، إذَا كان 
ازاً ملَّازاً، {َويٌْل ِلُكلِّ ُهَمَزٍة لَُمَزٍة}[الهمزة:  اإلنسان َهمَّ
اآليـة1]، البعض يصبح من عاداته من سـلوكياته 
أن يطلق لسـانه، أَو قلمه وكتاباتـه، يف هذا الزمن 
أصبحت الكتابة أحد اللسـانني، ذات حضور بارز، 
أن يطلقـه يف الطعـن يف أعراض النـاس، يف تناول 
هـذا، وتناول ذاك، والكالم عىل فـالن، والكالم عىل 
فـالن اآلخر، ينتقص منـه، يطعن يف عرضه، ييسء 
إليه، يتكلم عليه بالكلمـات الجارحة، ما كان منها 
يف وجهـه ومحرضه، وهـو أذيٌة له، وظلـٌم له، وما 
كان منها يف غيابه، ُكـّل هذا محرَّم، اإلنسان عندما 
يكـون عىل هـذا النحـو، هو ليـس بمؤمـن، ليس 
بمؤمن، من يصبح هذا جزءاً من سـلوكه، جزءاً من 
ـاٍء ِبنَِميٍم}[القلم:  اٍز َمشَّ سـلوكه الذي يعتاده، {َهمَّ

اآلية11]. 
از: {َويٌْل ِلُكلِّ ُهَمَزٍة لَُمَزٍة}، يتكلم عىل الناس،  همَّ
يجرح مشـاعرهم، يتناولهم، وقـد يكون ُكـّل يوم 
ولديه ضحية، يتكلم عىل فالن وعىل عالن بكل جرأة 
ووقاحة، وإساءة بالغة، البعض قد يتخري وينتخب 
الكلمات األكثر إسـاءة، والجارحـة أكثر، فإذا كان 
لديه َمَلَكـة، وقدرة تعبريية وبيانيـة، أَو بالغة، قد 
رها عىل نحٍو أسوأ، ليجلب املزيد من األوصاف  يَُسخِّ

السيئة، والكلمات الجارحة. 
ويف هـذا الزمـن َعُظـَم هـذا الـوزر يف مواقـع 
التواصل االجتماعي، ومع وجـود هذه اإلْمَكانيات، 
يأتي البعض ليشـنِّع، وليجرح، ولـيسء، وليطعن 
يف عرض إنسـان يف بيئٍة مفتوحة، يف نادي إعالمي، 
مواقـع للتواصل االجتماعـي، أَو غريها، عىل مرأى 
ومسمع الكثري من الناس، يحاول أن يعمم إساءته 

إىل أوسع نطاٍق ممكن. 
الله يقول: {َوَال تَْلِمُزوا أنفسُكْم}[الحجرات: من 
اآليـة11]، أنتم كمجتمٍع مؤمـٍن واحد، عندما تلمز 
اآلخرين، أنت تلمز نفسـك، أنت تيسء إىل نفسـك، 
ــة واحدة، حافظوا  أنتم كالجسـد الواحد، أنتم أُمَّ

عىل أخوتكم، {َوَال تَْلِمُزوا أنفسُكْم}. 
الغيبة كذلك: {َوَال يَْغتَـْب بَْعُضُكْم بَْعًضا أَيُِحبُّ 
أََحُدُكـْم أَْن يَـأُْكَل َلْحـَم أَِخيـِه َميْتًـا َفَكِرْهتُُمـوُه}
ا، ينزِّه  [الحجرات: من اآلية12]، حالة خطرية ِجـدٍّ
اإلنسان لسانه، حتى يكون يف تعبريه نظيفاً سليماً 

من الوزر واإلثم، عن االعتياد لهذا األُسلُـوب. 
السـخرية: اللـه قال: {َال يَْسـَخْر َقْوٌم ِمـْن َقْوٍم 
َعَىس أَْن يَُكونُوا َخرْيًا ِمنُْهْم َوَال ِنَسـاٌء ِمْن ِنَساٍء َعَىس 
}[الحجـرات: مـن اآلية11]،  أَْن يَُكـنَّ َخـرْيًا ِمنُْهنَّ
السـخرية التي فيها اسـتهزاء، واحتقار، وإسـاءة 
بأي اعتبـار:؛ باعتبَار اجتماعـي... أَو بأي اعتبار 
مـن االعتبارات التي هي باطلـة، ال يبنى وال يجوز 
أن يبنـى عليها سـخرية من أحد، ال عىل املسـتوى 
الشخيص، وال عىل املسـتوى الجماعي، فأن تصبح 
املسـألة إىل هذا املسـتوى: {َقـْوٌم ِمْن َقـْوٍم}، يأتي 
البعض ليسـخر من أهل بلد بأكملهـم، أَو منطقة 
معينـة بأكملهـم، أَو قبيلة معينـة، أَو عرق معني، 
ال يجـوز أبداً السـخرية واالسـتهزاء بأي تصنيف 
وبأي مسـتوى أبداً، لها آثارها السـيئة يف التفكيك 

بني املجتمع. 

اللـُه جعل العالقـَة واألخـّوة اإليَمـانيـة قائمًة 
عىل أََسـاس: أن يرعى اإلنسـان الكرامة اإلنسـانية 
لآلخريـن، وأن يرعى االحرتام املتبادل مع اآلخرين، 
قائمة عىل قاعدة االحرتام املتبادل، الصدق، الوفاء، 

العطف، اإلحسان، إراَدة الخري لآلخرين. 
v. مـن العوامـل املؤديـة إىل الفرقة: سـوء 

الخلق، والفظاظة والغلظة:
ـد الذلة عىل املؤمنني،  البعض من الناس ال يجسِّ
والرحمـة بـني املؤمنـني، يف أُسـلُـوبه يف التعامل، 
يف طريقتـه يف التخاطـب مع اآلخريـن، فهو يسء 
الخلـق، فـظ، غليظ، ُعتُـل، جايف، يطبع أُسـلُـوبه 
يف التخاطـب مع اآلخريـن، والكالم مـع اآلخرين، 
والتعامل مع اآلخرين، الجالفة، الفظاظة، الغلظة، 
الكلمـات الجارحة، الجـرأة، الوقاحـة، قلة األدب، 
عـدم االحـرتام، وهذا يؤدي إىل التفـرق، هذا يؤدي 
إىل التفـرق، ويصبـح عائقاً حقيقيٍّا عـن التعاون، 

االنسجام، املحبة، األخّوة يف معناها الحقيقي. 
وهذه حالة مذمومة، سواًء عىل مستوى العالقة، 
تأثريها السـلبي عىل العالقة حتى فيما بني األفراد، 
أحياناً تؤدي إىل مشـاكل كثرية، ومشـاكل خطرية، 
أَو يف موقـع املسـؤولية، إذَا كان اإلنسـان يف موقع 
مسـؤولية، أَو يف منصٍب معني، وهـو يسء الخلق، 
وهـو فٌظ غليظ، ولألسـف الشـديد انتـرشت هذه 
الظاهرة السـلبية يف أوسـاط املجتمع املسـلم، من 
ة املقامات واألعمال واملسـؤوليات-  أصبـح -َخاصَّ
من أصبح لديه عمل مهم، الكثري منهم يصبح فظاً، 
غليظاً، يسء الخلق، تعبرياته، أُسلُـوبه يف التعامل، 

مستفز، ويسء، وجارح. 
انتـرشت حتـى يف املستشـفيات، حتـى لـدى 
املمرضات، حتـى لدى األطباء، الكثـري منهم -من 
األطبـاء- تـراه يسَء الخلـق، هنـاك منهـم نماذُج 
ـُد الرحمة، واإلحسان، والعطف،  ا، تجسِّ راقية ِجـدٍّ
وأُسـلُـوبها جزٌء مـن املعالجـة للمريض، البعض 

منهم يسء الخلق. 
يف املناصب واملسـؤوليات، وبالذات الحكومية، 
واملواقع الرسمية، واملقامات الشخصية، وكما سبق 
عـن املتكربيـن، واملعجبني بأنفسـهم، واملغرورين 
بأنفسـهم، هم أَيْـضـاً من أكثر النـاس املتصفني 
بهـذه الطريقـة يف التعامـل، يف سـوء خلقهـم، يف 
ا،  فظاظتهـم، يف غلظتهم، وهي ظاهرة سـيئة ِجـدٍّ

يجب التخلص منها. 
أَو  موقعـه،  أَو  اإلنسـان،  منصـب  كان  مهمـا 
مسـؤوليته، أَو مهارتـه، أَو كفاءتـه، مهمـا كان 
اعتـداده بنفسـه، فينبغي لـه أن يتخلـق بالخلق 
العظيم، وأن يكون حسـن الخلق، حسـن التعامل، 
وأن يتعامل مع الناس باحرتام، كبريهم وصغريهم، 
يتعامـل باحرتام مـع الجميع، مـع الجميع، يكون 
االحرتام هو األََسـاس الذي يبني عليه أُسـلُـوبه يف 

التعامل، يف التخاطب مع اآلخرين. 
يف مواقـع املسـؤولية بكلهـا، مهمـا كان موقع 
املسؤولية، يجب عىل اإلنسـان أن يتعامل باحرتام، 
أن يكـون متواضعـاً، أن يكون مؤدبـاً يف عباراته، 
يف أُسـلُـوبه يف التخاطب، حتى لو غضب، البعض 
قـد يكـون مؤدباً محرتمـاً إذَا كان راضيـاً؛ أما إذَا 
سـخط، أَو غضب، أَو انفعل، أَو استاء، ينقلب عىل 

موجة أُخـرى، برسعة برسعة، ولو كلمة بسـيطة، 
موجة ثانية، فيظهر قليل األدب، جريئاً يف اإلسـاءة 
والوقاحـة، ال يتحـرج من إطالق أي كلمـة، أَو أي 
ا، وهذا  تعبري مهما كان سـيئاً، ييسء تعاملـه ِجـدٍّ

ما ال ينبغي. 
الله قال لنبيه، وهو خاتم النبيني، وسيد الرسل 
«صلوات الله وسـالمه عليه وعىل آلـه»: {َوَلْو ُكنَْت 
وا ِمـْن َحْوِلَك}[آل عمران:  َفظٍّـا َغِليَظ اْلَقْلِب َالنَْفضُّ
من اآلية159]، يعني: َلَما صربوا عليه وهو رسـول 
الله، َلَما قدَّروا له أنه رسول الله «صلوات الله عليه 

لوه.  وعىل آله»، َلَما تحمَّ
وفعـالً البعـض يف موقع مسـؤولية معينة، قد 
يكـون لديـه مهـارات يف مجـال العمل، وإنسـاناً 
ناجحـاً مـن َحيُث خربتـه العمليـة يف عمل معني، 
لكـن ال يطيقه النـاس، ليتواجدوا معـه، ليتكاتفوا 
معه، لينشـطوا معه، ليكونـوا ضمنه، ضمن عمله، 
ملاذا؟؛ ألَنَّه يسء الخلق؛ ألَنَّه فظ، غليظ، يف أُسلُـوبه 
يف التعامـل، َوإذَا انفعل، ال يتحرج من أي إسـاءة، 
ورسيع الغضـب، ورسيع االنفعال، وبطيء الرضا، 

وكثري الجفاء. 
اإلمـام عـيلٌّ «عليه السـالم» قال كلمـة جميلة: 
((َمـْن َالَن ُعـوُده، كثّـفـت أَغَصانُـه))، اإلنسـان 
املتواضع، املحرتم لآلخرين، الصبور، الحليم، يحبه 
النـاس، يألفه النـاس، يجتمع عليـه الناس، حتى 
عندما يكون يف إطار مسؤولية، يرتاح الناس للعمل 

معه، والبعض يكون حتى العمل معه متعباً. 
إذا كان الحال أن الناس ما كانوا ليتحملوا حتى 
رسـول الله لـو كان فظاً غليظ القلـب، لكن {َفِبَما 
َرْحَمٍة ِمَن اللَِّه ِلنَْت َلُهْم}[آل عمران: من اآلية159]، 
فكيف باإلنسان يف أي موقع من مواقع املسؤولية؟! 
ر  ـا البعض يلوم اآلخريـن، أَو يتهمهم، هو منفِّ فأمَّ
بفظاظتـه،  ـر  منفِّ بأُسـلُـوبه،  ـر  منفِّ بطبيعتـه، 
بغلظته، بسـوء خلقه، ثـم يشـك يف اآلخرين أنهم 
السـبب يف أالَّ يرغب الناس يف أن يبقوا حوله، يف أن 
يكونـوا معه، يف أن يكونوا ضمـن مهامه، أَو عمله، 
يف أن ينسـجموا معه، مـع أنَّ الحقيقـة أن الناس 
ينسـجمون تلقائياً أصالً، إذَا كان اإلنسان وبالذات 
إذَا جمـع بني مهـارة عملية يف مجـال عمٍل معني، 

وبني حسن خلٍق، يرتاح الناس له َكثرياً. 
v. من العوامل املؤدية إىل الفرقة، وهي ذات 

خطورة كبرية جداً: النميمة:
ا، وهي عندما يسمع  النميمة ظاهرة سـيئة ِجـدٍّ
اإلنسـان كالماً جارحـاً، أَو كالماً معينـاً ييسء إىل 
شـخص معني، فيذهب لينقله ويشـيئ به، وكذلك 
إذَا حـاول اإلنسـان كذلـك أن يسـعى للفرقة بني 
هـذا وذاك، سـواًء بما ينقلـه من الـكالم الجارح، 
وقـد يزيـد عليه، وقد يختـار أُسـلُـوب التقديم له 
ا، وهذا األُسلُـوب من أخطر  بطريقة مسـتفزة ِجـدٍّ
األسـاليب، ومن أقذر األساليب، ومن أكرب املعايص، 
النميمة هي من الكبائر، ( (ال يدخل الجنة قتات) ) 

يف الحديث النبوي الرشيف، القتات: النمام. 
البعـض ماهرون يف هذا األُسـلُـوب: أُسـلُـوب 
اإلثـارة لهـذا عـىل ذاك، والتفرقة بني هـذا وذاك، 
وَكثرياً ما تحصل هذه األمور يف مقام املسـؤوليات، 
ومـن جانـب املتملقـني االنتفاعيـني، الوصوليني، 
املسـتغلني، يتملقـون إىل هـذا، أَو ذاك، بتحريضه 
ضـد اآلخريـن، بتحسيسـه منهـم، بمحاولـة أن 
يشـعروا الشـخص بأنه محسـود من الـكل، وأنه 
وأنه وأنه، يكون أُسـلُـوبهم يف التملق أُسلُـوباً يثري 

الفرقة، يسبب الشتات. 
إضافـة إىل أن األعداء يسـتغلون هـذا الجانب؛ 
ألَنَّهـم يعملـون دائماً، ومن أهم األعمال الرئيسـية 
لديهم هي إثـارة الفرقة من الداخـل، عمل رئييس 
من األعمال التي يسـعى لها األعداء دائماً، يسـعى 

لها الشيطان، ويسعى لها أولياء الشيطان. 
ا، اإلنسـان إذَا  فالنميمة هي ظاهرة سـيئة ِجـدٍّ
كان متعاطفاً مع شـخص معني، وسـمع شخصاً 
أسـاء إليه، بإْمَكانه أن يرد هو، أن يقول: [يا أخي 
احـرتم نفسـك، هـذا الكالم غيبـة، هذا إسـاءة إىل 
فالن]، عندما يذهب بذلك الكالم، أَو يقول له: [اتق 
اللـه، هذا وزر، هـذا ذنب... ]، لكـن عندما يذهب 
لينقل ذلك الكالم الجارح إىل الشـخص اآلخر، وقد 
تكـون أحياناً طريقة النقل مبالغاً فيها، أَو يضاف 

إليها، أَو نحواً من ذلك. 
أو كذلـك من أصبح هـذا طبعه، يعجبه أن يثري 
الفرقـة، أن يثري الحساسـيات، أن يثـري العقد، أن 
يعقـد هذا عىل هذا، وهذا عىل ذاك، يرتاح لإلنسـان 
املشـاقق وامليسء، يشـجعه عىل إسـاءته، يشجعه 
ي العقد، يغذي حالة التذمر، هذه  عىل شـقاقه، ينمِّ
ا، هـي عمٌل بعيٌد عـن التقوى  ظاهـرة سـيئة ِجـدٍّ
واإليَمــان ُكــّل البعـد، معصيـة وذنـب، ووزر، 
وتخدم الشيطان، الشيطان هو الذي يتجه عىل هذا 
ـيَْطاَن يَنَْزُغ بَيْنَُهْم}[اإلرساء: من  األََساس: {إِنَّ الشَّ

اآلية53]. 
فاإلنسـان الـذي يعمـل هكـذا، يعجبـه إثارة 
والفرقـة،  والحساسـيات،  والعقـد،  التذمـر، 
والخالفـات، والبغضـاء، والكراهيـة، وتعقيد هذا 
عـىل هـذا، وتعقيد هذا عـىل ذاك، يصبـح عمله يف 
خدمة الشـيطان، ومع الشيطان، ينزغ الرش، ينزغ 
الفساد، ينرش الفرقة، وهو عمٌل يسء بكل ما تعنيه 
الكلمـة، ومن كبائر الذنوب، فيصبح اإلنسـان كما 
ـاٍء ِبنَِميٍم}، متَحّرك ينرش،  اٍز َمشَّ قال الله عنه: {َهمَّ

ام.  ام، نمَّ ينرش، {ِبنَِميٍم}، نمَّ
نكتفي بهذا املقداِر..

َقنا وإيِّاكم  َونَْسأَُل اللَه -ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل- أَْن يوفِّ
ملـا يُْرِضيه عنا، وأَْن يرَحَم شـهداَءنا األبـراَر، َوأَْن 
نا  َج عن أرسانا، َوأَْن ينُرصَ يشفَي جرحانا، َوأَْن يفرِّ
َعاِء، َونَْسـأَلُُه أَْن يتقبََّل ِمنَّا  َُّه َسـِميُْع الدُّ بنـرصه، إِن

يَاَْم َوالِقيَاَْم َوَصاِلَح األَْعَمال. َوِمنُْكُم الصِّ
ـَالُم َعَلـيُْكْم َوَرْحـَمُة اللِه َوبََرَكاتُه. َوالسَّ

 التساجغئ المفرذئ لثى اإلظسان الاغ تةسطه غغر طاعازن 
شغ اظفساقته، صث غضعن وراءعا السةإ والشرور أو الضئر 

 اُهللا جسض السقصَئ وافخّعة اإلغَمـاظغئ صائمًئ سطى َأَجاس: أن 
غرسى اإلظسان الضراطئ اإلظساظغئ لفخرغظ وإراَدة الثغر لعط 

غئ لطفرصئ: الشدإ المظفطئ وافظاظغئ والضئر   طظ افجئاب المآدِّ
والطمع المادي والتسث وجعء الزظ وجعء الثطص والظمغمئ
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لماذا جصط اإلطاُم سطغٌّ (سطغه 
السقم) حعغثًا؟!

ُة اإلغَماظغئ افخعَّ

شغ تدرِة سجغِج الصطعب

طماذطُئ السثوان 
وطآاطرُة السربان 

 

د. حسفض سطغ سمغر  

بدأ ال بد من اإلشارة 
إىل أن التفاهمات التي 
أبرمـت يف محادثـات 
أخـذت  مسـقط 
اإلنسـانية  الجوانـب 
للحـل  كمدخـل 
واسـتبرش  الشـامل 
خرياً  اليمني  الشـعب 
عندمـا سـمعوا عـن 
قـرب انفراجـة ولـو 
وإن  حتـى  جزئيـة 
كانت ال تلبي الحد األدنى من مما هو مسـتحق 
لهم كشـعب عربي مسـلم ودولة ذات سـيادة؛ 
باعتبَارهـا تعالج جزءاً من الجوانب اإلنسـانية 
التـي أخذت حيـزاً كبرياً مـن اهتمامـات قيادة 
الثورة والقيادة السياسـية يف الوقت الذي كانت 
مطابـخ العدوان تسـري بخـط مـواٍز ملحادثات 
عمـان إلخراج نتائج تلك املحادثات عىل أََسـاس 
أنهـا نتاج ملشـاورات الريـاض التـي كانت بني 

أدوات العدوان املتزامنة مع محادثات مسقط.
كانت مشاورات الرياض عبارة عن مرسحية 
حّددت أدوارها مسـبًقا بحيث يكون ما يسـمى 
املجلس الرئايس هـو املعني بتنفيذ االتّفاق الذي 
تضمـن فتح مطـار صنعاء والسـماح لسـفن 
املشـتقات النفطية بالدخول إىل ميناء الحديدة؛ 
باعتبَـار هذا املجلـس بديالً للرشعيـة املزعومة 
وهنـا يجـب أن ننتبه ملا يحاك مـن مؤامرة فقد 
اتضحـت يف األفـق بوادر ال تبرش بخـري من قبل 
دول العـدوان وهو عدم تنفيذ أي جزء من اتّفاق 
مسـقط وعـدم التزامهـم بالُهدنة املعلنـة؛ ألَنَّ 
ما يحكم سـري أية اتّفاقية هـو العدّو الحقيقي 

ـة أمريكا وإرسائيل.  لألُمَّ
َحـــّد  إىل  شـبيهة  العـدوان  دول  أصبحـت 
التطابـق بحـال املخلوع هـادي الـذي أصبح ال 
حول له وال قوة غري السـمع والطاعة وتنفيذ ما 
يمـىل عليه وعندمـا انتهت مهمتـه انطبق عليه 
مقولة الرئيـس األمريكي ترامـب (بقرة حلوب 
عندما ينتهي حليبهـا يتم ذبحها) ومن العجيب 
أن عربـان الخليج طبقوا هذه املقولة عىل هادي 
يف الوقـت الذي هـم أصالً ضحايا لهـذه املقولة، 
أحياناً يكون اللجوء إىل خيارات التأديب رضورة 
أَو خياراً ال بد منه حتى يعي الطرف اآلخر معنى 
االتّفـاق ويحـرتم مبـدأ الُهدنة بالرغـم أنهم قد 
أوغلـوا َكثـرياً يف النكوث بأي اتّفـاق وصدق الله 
القائـل (إِنَّ الَِّذيـَن يُبَاِيُعونََك إِنََّمـا يُبَاِيُعوَن الله 
يَـُد الله َفْوَق أَيِْديِهْم َفَمـْن نََكَث َفِإنََّما يَنُْكُث َعَىل 
نَْفِسـِه َوَمـْن أَْوَىف ِبَما َعاَهَد َعَليُْه الله َفَسـيُْؤِتيِه 
أَْجـًرا َعِظيًمـا) صدق اللـه العظيم، ففـي ُكـّل 
خرق لالتّفاق يمكن اللـه منهم ولنا يف مجريات 

العدوان عىل اليمن خري شاهد. 

 وجام الضئسغ 

ــة العربيـة اليوم ويف هذه املرحلة  مـن يتأمل واقع األُمَّ
املتأخـرة وكيـف تتعامل مـع مختلف القضايـا املصريية 
سـوف يصاب بحالة من الذهول واالسـتغراب بل سيجزم 
ــة لـم تعد طبيعية عىل اإلطـالق وهو يرى  بـأن هذه األُمَّ
ـــة كيف تتَحـّرك بكل حـزم وشـدة وغلظة يف  هـذه األُمَّ
مواجهة من يأمرون بالقسـط من الناس كيف تعامل من 
يسعى لعزتها وعلو شأنها، ويعمل جاهداً أن يخرجها من 
واقعهـا املظلم واملشـني إىل الواقع التـي كان ينبغي عليها 
الظهـور به من عـزة ورفعه والتَحّرك املسـؤول بني األمم 
إلخراجهـا من براثني التخلف والظلـم والعبودية لغري الله 
وحـده إىل أن أصبحت أدوات طيعة تتَحّرك ملصلحة أعدائها 

بكل الوسائل واإلْمَكانيات الهائلة لديها؟!. 
ولكن رسعان ما يزول ذلك االسـتغراب ويتالىش عندما يعرف أن هذه 
ـــة ما زالـت امتداداً ألمة قبلت يف مثل هذا الشـهر املبارك من العام  األُمَّ
أربعني للهجرة أن يكون يف أوسـاطها من قام بمثل جريمة اغتيال اإلمام 

عيل (عليه السالم) ومررت تلك الجريمة بسهولة بل وبّررت لوقوعها. 
اإلمام عيل (عليه السـالم) الذي جعله رسول الله صىل الله عليه وآله، 
أخـاً له وزّوجه من فلذة كبده الطاهرة املطهـرة فاطمة الزهراء البتول، 
ــة بالتمسـك بـه كقرين للقرآن يسـقط شـهيداً يف محرابه  وأمـر األُمَّ
ــة  بسـيف محسـوب عليها، وهكذا تتـوىل املصائب والكوارث عـىل األُمَّ
حينمـا يسـقط عظماؤها؛ بَسـبِب الالمبـاالة يف حقهـم والتفريط بهم 
والنيل من مقامهم الرشيف، بسـقوط اإلمام عيل (عليه السـالم) سقط 
هيبة اإلسالم وتجرأ املضلون يف استهداف أعالم الهدى من آل بيت النبوة 
الطاهرين فسقط اإلمام الحسـن والحسني وزيد إىل حسني العرص وكل 
ــة بل ويقدمون أنفسهم  ذلك عىل أيدي من هم محسوبون عىل هذه األُمَّ

كوالة ألمرها بفتوى علماء السوء والبالط. 
ــة سـابًقا وما زالت ُمسـتمّرة يف هذا السلوك  وهكذا سـارت تلك األُمَّ
التي رسـمها لها املضلون وعشـاق السـلطة بل لقد أصبح هذا الترصف 
األهوج األرعن نهجاً انتهجه املتأخرون عن أسـالفهم فصاروا أسوأ حاالً 

منهـم، فأصبحوا عبيداً لليهود والنصارى يسـتبيحون الدماء ويوزعون 
املوت ليل نهار إرضاء لنزوات أمريكا وتنفذاً لرغبات إرسائيل. 

فواقع أمتنا ليس وليد اللحظة كما أشـار الشـهيد القائد 
الحسـني بن بدر الدين (رضوان اللـه تعاىل عنه) يف ملزمة 
(ذكرى استشـهاد اإلمام عيل عليه السـالم) بـل إنه نتاج 
لخلـل كبـري يف مسـارها عرب التاريـخ وتراكمـات أحداثه 

وتحوالت كبرية حدثت يف ماضيها. 
كان هـذا الحـدث املؤلـم والذكـرى املؤسـفة ذكـرى 
استشـهاد اإلمام عـيل -عليه السـالم- فيمـا تحمله تلك 
ــة  الحادثـة مـن دالالت ودروس وعـرب تحتاج إليهـا األُمَّ
اليـوم حتى ال تبقى عىل الـدوام تكّرر تجارب املايض فيما 
حصل مـن أخطاء تراكمية سـببها الرئيـيس عدم إعطاء 

التوجيهات اإللهية والنبوية أدنى اهتمام. 
اإلمام عيل (عليه السـالم) بمنزلته العظيمة يف اإلسالم 
بكمالـه اإليَمـاني بفضله بسـبقه يقتـل ويلقى الله شـهيداً يف محراب 
مسـجده وعاصمة دولته، وحينها لم يكن ُمَجـّرد حاكم سلطوي شأنه 
شـأن أي حاكم يقتـل أَو يموت فيأتي البديل وكأن شـيئاً لـم يكن، لقد 
كان يمثل اإلسالم يف أنصع صورة، فقد كان عليه السالم امتداداً لإلسالم 
املحمدي األصيل بوعيه وقرآنه ونهجه مجسداً بذلك أخالق وُخلق أُستاذه 
ومربيـه وقائده وقدوتـه الحبيب املصطفى محمد صـىل الله عليه وآله، 
ممثـالً بذلـك أخالق اإلسـالم ومرشوعه يف بنـاء الحياة وعمـارة األرض 
بمسـؤوليته العامليـة يف نـرش الحق والخـري والعدل والسـالم واملحبة يف 

العالم بأرسه. 
إن األَداة التـي تـم اسـتخدامها لقتلـه -عليه السـالم- هـي أَداة من 
أدوات التكفـري القـذرة التـي أصبحت لها دولة تسـمى جزافـاً (الدولة 
ـابي السعوبريطاني كأَداة للموت  اإلسـالمية... داعش) ذات الفكر الوهَّ
والذبـح والسـلخ واإلبادة الجماعيـة كما يحصـل يف عدوانهم التكفريي 
وحصارهـم الجائـر لثمانية أعوام عىل شـعب اإليَمــان والحكمة يمن 
األنصار والصمود لكل من لم يرضخ بإذالل ألمريكا وإرسائيل، هو نفس 
الفكر التكفريي الذي تم به استهداف اإلمام عليا -عليه السالم- لصالح 
عشـاق الخالفة ممن هم محسوبون عىل اإلسالم ليتم استهداف أحفاده 

وأنصارهم خدمة مجانية لليهود والنصارى. 

طتمث الدعراظغ

األخوة اإليَمانية وفق هـدى الله وتوجيهات 
الله وأوامره التي تأتينا من القرآن الكريم، هذه 
التوجيهات والتعاليم القرآنية سـبب رئييس يف 
توحيد املسـلمني َوارتباطهـم ببعضهم البعض 
مـن خـالل ُهــِويَّتهـم اإليَمانية التـي تجمع 
ـــة اإلسـالمية وتزيد مـن ترابطها وتحل  األُمَّ
مشـاكلها والخالفـات والتباينـات للمجتمـع 

املسلم. 
لذلـك السـيد القائـد العلـم عبـد امللـك بـن 
بـدر الديـن الحوثي، ومـن خـالل املحارضات 
الرمضانية التي يطرح فيها الكثري من املشاكل 
ـــة ويعمل عـىل حلها  التـي تواجه هـذه األُمَّ
مـن خالل القرآن الكريم، هـذا القرآن الذي من 
ارتبـط بـه وتَحّرك مـن خالله يف واقـع الحياة 
فهو كفيل بحل ُكـّل املشـاكل التي تواجه هذه 
ـــة بـل ويعمـل عـىل توحدهـا وترابطها  األُمَّ
ــة، ال  وقوتها فال يتمّكـن األعداء من هذه األُمَّ

ــة اإلسالمية  يتمّكن الشيطان من إضالل األُمَّ
ـة ضعيفة ال تستطيع  والعمل عىل أن تكون أُمَّ
أن تقدم يشء لدينها وقضاياها االسرتاتيجية. 

ـــة بالله من  السـيد القائد يربـط هذه األُمَّ
خالل القـرآن الكريم ويعـزز فيهـا ُهــِويَّتها 
اإليَمانيـة الجامعـة لـكل املؤمنـني، لذلك نحن 
املؤمنـني ويف واقـع املسـؤولية ال بُــدَّ أن نعي 
حجـم املخاطر إذَا تفرقنـا أَو أصبحنا ال نحمل 
الروحيـة اإليَمانية هذه مشـكلة كبرية وخطر 
قد يوصلنـا إىل جهنم والعياذ باللـه، نبتعد عن 
املصالـح الشـخصية والتـي تجعـل اإلنسـان 
املؤمن أكثر بعداً عـن إخوانه املؤمنني وال يقبل 

النصح وال يقبل الرؤى لآلخرين. 
يف هذا الشـهر الكريم شـهر اإليَمـان والذي 
يعتـرب محطـة للتزود مـن هدى اللـه وفرصة 
عظيمة لإلنسان املؤمن أن يصلح عالقته بالله 
وعالقته من إخوانـه املؤمنني بصدق وإخالص 
واملراجعـة الصادقـة ألسـباب القصـور الذي 
لديه واألخطاء الذي عملها يف واقعه ويشخص 
حالته النفسـية والعملية ويعالجها وفق هدى 

الله. 
حالـة الكـرب أَو الغرور أَو الطغيـان والتجرب 
من أسباب السـقوط واالنحراف والضالل لدى 
اإلنسـان املؤمن، نراجع أنفسـنا؛ ألَنَّ املراجعة 
للنفـس يشء مهم يف إصالحهـا وتعديلها يف ما 
يحّقق لها الخري والسالمة من عذاب الله، نحن 
املجتمـع اليمني يقـدم لنا الهدى بشـكل كبري 
وباألخص املؤمنني نسـتمع لهدى الله وتعاليم 
اللـه من خالل قيادة والحمـد لله تحمل الوعي 
والبصرية والهـدى وحريصة عىل أن يكون هذا 
املجتمع باملستوى املطلوب إيَمانياً وأخالقياً ويف 
ُكــّل النواحي ولنكون نحن أبناء هذا الشـعب 
املجاهـد ُقـدوة لبقيـة الشـعوب يف توحدنـا يف 
إخالصنا يف عطائنا يف إيَماننا بالله، هذه النعمة 
الكبـرية أن يكـون لدينـا قيـادة عامليـة تحمل 
ــة وتعزيز الجانب  هماً كبـرياً وهو توحيد األُمَّ
ـة قويـة يعز الله بها  اإليَمانـي فيها لتكون أُمَّ
اإلسـالم وأهله ويخذل الله الكفر وأهل النفاق 

ويسقطون بإذن الله. 

رغظئ السصاف

سـيدي القائد إنه َليعجُز اللساُن عن حرص خصالك، 
كيف ال يعجز وأنت حفيد سبط رسول الله صلوات الله 
عليه وآله، وحيدر عرصه، وسفينة نجاة اليمانيني من 
الغرق يف بحر الظلم واملعايص واالبتعاد عن هدى الله. 
نعم سـيدي أنت ذلك النور الذي انبثق يف وطٍن حاِلك 

الظـالم، فأنـرت القلـوب وأرشـدتها إىل رصاط اللـه 
املسـتقيم، لـوال أن الله مـّن علينا بك لوقعنـا يف وحِل 
التويل للعدِو اإلرسائييل، ولُكنا من أوائِل من يستقبلهم 
برحابة صدر، ويفتتح لهم السفارة يف عقِر عاصمته، 

ولكن أبى الله ذلك لشعب اإليَمـان والحكمة. 
سـيدي أنت نعمة قد نعجز يف حمِد الله عليها، فأنت 
الذي منحك الله العلم والبصرية فُكنت الَسـباق إلنقاذ 

شـعبنا من جاهلية هذا الزمان، مـن زمٍن أصبح فيه 
الكثري ينهون عن املعروف، ويأمرون باملنكر. 

يا سـيدي إن قلب مـن تربى عىل توليـك وحبك منذ 
نعومِة أظافرِه، ما زال ذاك القلب املحب يف ربيع عمرِه، 
وسـيبقى يحبـك ويتـوالك حتـى خريف عمـره حتى 
املشـيب، وسـيبقى نبض قلبي موالياً لحفيـد الكرار، 

لبيك يا سيدي. 
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أولعغاُت المرتطئ طةطج الشعاغئ السسعدّي اإلطاراتغ
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طتمث خالح تاتط

خطاباتـه  يف 

قيادة  أمام  األخرية 

الدولة وضع رئيس 

السـيايس  املجلس 

املشـري  األعـىل 

املشـاط،  مهـدي 

أولويـات  وحـّدد 

املرحلة القادمة.. 

بنـاء  وهـي 

اإلنسـان والـذي يعـد أََسـاس التنميـة وهـو 

عمودهـا، فرقـي وتطـور الشـعوب ال يقاس 

بالجسـور واألنفاق وناطحات السحاب بقدر 

ما يقاس ببنـاء ورقي اإلنسـان والذي يكون 

أََساس بناء اإلنسـان هو التعليم، والذي نحن 

ال زلنا بعيدين عن التعليم الحقيقي الذي يبني 

اإلنسان ويرفع من قيمته ومكانته. 

ومن أولويات املرحلـة التي حّددها الرئيس 

هـي توفر الخدمات يف ظـل الظروف الصعبة، 

وهذا هو املقياس الحقيقي للمسؤول الناجح 

واملخلص وبني املسؤول الفاشل الذي يتحجج 

بعدم توفر اإلْمَكانيات وانعدام املوارد، ويف ظل 

الظـروف الصعبـة التي تمر بهـا اليمن حرب 

وعدوان وحصار وللعـام الثامن، باإلضافة إىل 

تداعيات الحـرب بني روسـيا وأوكرانيا والتي 

ألقـت بظاللها عـىل الوضع يف اليمـن وزادت 

من ارتفاع أسـعار املـواد الغذائية األََساسـية 

القمح والسـكر والزيـوت واألرز واملشـتقات 

النفطيـة، َفـإنَّ مـن األولويات هـي التوّجـه 

الجاد نحو االكتفاء الذاتي، والوقوف إىل جانب 

اللجنـة الزراعيـة والسـمكية العليـا ودعمها 

ومسـاندتها، َفلديها مشـاريع هامة وبرامج 

وأنشطة من شـأنه أن تحّقق االكتفاء الذاتي 

لليمن يف وقت قيايس. 

كما أن من ضمن األولويات هي أن عىل ُكـّل 

شخص أن يستشعر املسؤولية ُكـّل يف مجاله 

ومكانه ومنصبه، فالكل مسؤول، وبناء اليمن 

مسـؤولية جماعيـة، وأن عىل ُكـّل مسـؤول 

أن يـدرك أن االسـتبدال هي من سـنن الله يف 

الحياه، فإي شخص مقرص يف عمله ومتهاون 

ومفرط، سيتم اسـتبداله كما أوضح الرئيس 

املشاط، فشعبنا يستحق توفري ُكـّل الخدمات 

له وهذا حق من حقوقه، يف األيّام العادية فما 

بالك وهو صابر وصامد طيلة ثمان سـنوات، 

قدم فلذات كبده يف سبيل العيش بحرية وعزة 

وكرامة. 

أال يسـتحق أن توفـر لـه املـاء والكهربـاء 

تضبـط  أن  يسـتحق  أال  العيـش؟!  ولقمـة 

التجار املتالعبني واملغالني واملسـتغلني للوضع 

االقتصادي؟! 

فاملرحلـة القادمة نتمنى أن يلمس املواطن 

كلَّ ما يسمعه ويشـاهده يف اإلعالم من ورش 

وندوات ومحارضات، وأن عىل ُكـّل مسؤول أن 

يستشعر املسؤولية ويخاف الله، وعىل الدولة 

أن تـرضب بيد مـن حديـد، وأن ال ترحم ُكـّل 

متقاعس ومتهاون ومفرط يف أداء واجبه. 

سئثالشظغ السجي

نفـدت خيـارات دول العـدوان وتبخـرت آمالهـم 

وتبـددت أحالمهـم يف هزيمة الشـعب اليمني وكرس 

إراَدة أبناءه فذهبوا يلملمون شتات األدوات ويرتبون 

جلودهـم  ويبدلـون  ألوانهـم  ويغـريون  صفوفهـم 

ويغيبـون وجوهـاً ويربزون أُخرى طمعـاً يف تحقيق 

الحـد األدنـى من أهدافهـم التي فشـلوا يف تحقيقها 

خالل السنوات السبع من عدوانهم الغاشم. 

فتمخض حملهـم بمولود أقبح من القبح وأسـوأ 

من السـوء، فظهر مجلسـهم هجيناً مختلفاً قبل أن 

يختلـف ومتفرقاً قبـل أن يتفرق ويتـوزع والء العمالة كحصص 

غذائية بني النظامني السعودّي اإلماراتي. 

ظاهره مجلـس قيادة يمني وحقيقته مجلس غواية سـعودّي 

إماراتـي مهمتـه مرسـومة بإطـار السـيطرة الكاملـة للنظـام 

السعودّي اإلماراتي عىل ما تبقى من أراٍض يمنية وثروات وطنية، 

وأن دور أعضائه ال يتجاوز دور السمسار يف أسواق املزاد العلني. 

لقد كشـف تشـكيل املجلس الهجني مدى التخبط الذي يعيشه 

النظامني السـعودّي واإلماراتي من تبعات الورطة التي انسـاقوا 

إليهـا يف قتـل وتدمري وغزو الشـعب اليمنـي ولم يدركـوا قبل أن 

يقدمـوا عىل تجمع شـتات املرتِزقة يف مجلس الغوايـة أنهم بذلك 

قضـوا عىل ما كانوا يجيشـون به العالم عىل شـعبنا من رشعية 
مزعومة برئاسـة املعتقل املنتهي الصالحية عبدربه هادي والذي 
حملوه يافطـة أمام جرائمهم الوحشـية وتدمريهم 

غري املربّر ألبناء ومقدرات شعبنا اليمني العظيم.. 
إن نهـب ثـروات الشـعب اليمنـي مـن قبـل دول 
العـدوان وجلبها إىل بنوكهم وترك شـعبنا اليمني يف 
ضائقة معيشـية وأزمة إنسـانية لم يشـهد التاريخ 
مثيـالً لها لن يخلصهم مـن تبعاتها، مجلس الغواية 
السـعودّي وأعضائه املرتِزقة الذين ال يهمهم معاناة 
شـعب ظل وسـيظل يواجه مخاطر الغزو واالحتالل 
بكل قـواه ويدافع عن كرامته واسـتقالله وسـالمة 
أراضيـه بأنهـار من الدمـاء الزكية واألشـالء الربيئة 
التي قدمها رخيصة خالل السنوات السبع املاضية وأنه اليوم أكثر 
إراَدة وأكثر تصميماً عىل بذل وتقديم املزيد من التضحيات عىل أن 
يتنازل عـن أهدافه العظمى يف صد الغـزاة وتحرير كامل أراضيه 
وإفشال مخّططاتهم تحت أي مسمى؛ ألَنَّنا شعب يدرك نوايا دول 
العـدوان ليس من اليوم بل من سـابق األيّـام ومجريات األحداث 
والتـي عربها أّكـد لنا التاريخ أن النظام السـعودّي واإلماراتي أيٍد 
ــة العربية  صهيونيـة ومعاول هدم أمريكية غرسـت يف قلب األُمَّ
وأن السـالم معها سيكون سالماً ملغوماً وغري مجٍد وأن املواجهة 
هـي الكفيلـة بتحقيق السـالم العادل والشـامل الـذي يتطلع إىل 

تحقيقه شعبنا وقيادتنا الثورية والسياسية. 

الخظاسئ والاساطض طع المساةثات 
سئثالرتمظ طراد

 
تحت سـماء اليمن ثمة يشء قد تغري اليوم، وفهم 
أبعاد التغـري والتبـدل يجعلنا عىل أعتـاب الصناعة، 
وبعدنـا عـن فهم مجريـات األحداث يجعلنـا يف ذات 
فاملرحلـة  لذلـك  غايـة،  إىل  الوصـول  دون  الدائـرة 
تتطلب فهـم التداعيات واألبعاد من ُكـّل جانب حتى 
نتمّكن من صناعة التـوازن لتحقيق املصالح العامة 

واملرسلة. 
خاماتهـا  توفـري  نسـتطيع  صناعـة  السياسـة 
مـن الفـرص التي ترتكهـا بـني أيدينا، ونحـن فيها 
أمـام خيارين: إمـا االقتناص واسـتغالل اللحظات، 

أَو التفويـت، ومـن فاتتـه الفرص ولم يسـتغلها ترمـد يف ميدان 
السياسة. 

اليـوم نحن أمـام واقع جديد يف اليمـن ويف العالم كلـه، فالذي 
حدث خالل األشـهر القليلة املاضية كان تحوالً َكبرياً يف املسارات، 
وتلك التحوالت سـوف ترتك آثاراً عميقًة يف البناءات ويف مسـارات 
اللحظة واملستقبل، ترتك آثاراً عىل اللحظة من خالل ما ترتكه من 
ظالل عىل النظام العام والطبيعي، وترتك ظالالً عىل املستقبل من 
خالل ما تقوم به اللحظة من تأسيس لقضايا ستكون هي مالمح 
املسـتقبل، ولذلك فالصناعة تبدأ من اللحظة التي نعيش ونشـهد 
تبدالتها وتحوالتها العميقة سـواء يف املسـار اليمني أم يف املسـار 
الدويل فكال املسارين يتكامالن ويرتكان أثراً واضًحا عىل الصناعة 

وعىل املستقيل. 
يف املسـار الدويل اكتشـف العالم أن أمريكا كانت تديره باملعامل 
البيولوجيـة التـي تصنع الجائحـات ثم تصدرها لشـعوب العالم 
حتى تتَحّرك رشكات األدوية، وبالخاليا االسـتخبارية والجامعات 
األصولية االسـتخبارية التي كانت تقلق السـكينة العامة ويقوم 
اإلعالم بصناعة هالة لها حتى كادت أن تكون تهديداً حقيقيٍّا يقلق 
العالم فتتَحّرك رشكات األسـلحة لتجـد رواجاً لها يف الدول الغنية 
والفقرية عىل َحــدٍّ سواء، فالخوف يجعلك توظف اإلْمَكانات كلها 

لتسلم منه ومن عواقبه. 
حني تفرد النظام الرأسـمايل بحكم العالـم والتحكم بمصالحه 
سـعى جاهـداً عىل القضـاء عىل حـركات التحـّرر أَو ذات النزعة 
االسـتقاللية يف العالـم أَو يف الوطـن العربي وبالرغـم من جهوده 
الحثيثـة يف هـذا االتّجـاه إال أنه لم يتوقـع أَو لم يـدر يف بال قادة 
النظام العاملي الرأسـمايل أن ثمـة صانعاً وثمة قوة خفية عظمى 

تديـر العالم وتحفظ مصالح العبـاد بقدر كاف من التدافع خوف 
الفسـاد يف األرض، وهو األمر الذي نشأ بالتوازي مع حالة التفرد 
بعـد انهيار االتّحاد السـوفيتي يف تسـعينيات القرن 

املايض. 
حاولت أمريكا ومن شايعها القضاء عىل الحركات 
القوميـة وتفكيـك النزعـة االسـتقاللية وعىل هدم 
املثاليات وهدم اإلسالم من داخله من خالل الحركات 
األصوليـة التـي تصنـع يف الجامعـة اإلسـالمية يف 
إرسائيل والتي تتبع املوسـاد مبارشة فيكون أفرادها 
قادرين عىل السـيطرة عىل الوجـدان العام من خالل 
خطـاب العصبية الدينية الذي تنتهجه وتسـيطر به 
عىل عامة املسـلمني، وقـد رأينا كيف سـيطروا عىل 
موجهـات اإلخـوان وما تناسـل عن اإلخـوان مـن جماعات مثل 
الجهاديـة والقطبيـة وغريهما مـن الجماعات الذين نشـطوا يف 
اغتيـال الكثـري من رموز التنويـر يف الوطن العربـي خوف الوعي 
واليقظـة، فالنظـام الرأسـمايل يعتـرب التظليل وتسـطيح الوعي 

بالقضايا املصريية لألمم طريقاً للوصول إىل غاياته. 
ومن املالحظ منذ سـقط املعسـكر الرشقي بيد الغرب سقطت 
يف املقابـل املـدارس النقديـة والفكريـة والفلسـفية والثقافيـة 
فالرصاع املحموم الذي شهده العالم وكانت من نتائجه الكثري من 
املدارس الفكرية والفلسـفية واألدبية والثقافية اختفى فجأة مع 
رغبة الرأسـمالية يف تسـطيح الوعي، ولذلك خلقـوا بدائل تالمس 
القشور وتلهي العالم ويف ذات اللحظة تدر ماالً َكثرياً مثل الربامج 
واملسـابقات التـي يسـمح بتعميـم تجاربهـا يف الفضائيات مثل 
مسابقات الشعر ومسابقات الصوت أَو مسابقات املعلومات وهي 
أعمـال تديرها يف الوطن العربي قنـوات (MBC) ويمكن مراجعة 
قائمـة الربامج التـي تبثها ومقارنتهـا مع مماثل لهـا يخرج أَو 
خرج من غرف االستخبارات العاملية والقيام بدراسة ولو محدودة 
ليكتشـف املرء الدور الذي يقوم به النظام الرأسـمايل الذي تقوده 
أمريكا يف استغالل الشعوب وتسطيح وعيها واستغالل مقدراتها 

دون أن تدرك حجم الكارثة. 
باملختـرص املفيـد ما وصـل إليه العـرب واملسـلمون اليوم من 
ذبول وهوان وانكسـار كان بَسـبِب حالة االسـتغالل والغبن التي 
مارستها أمريكا ونظامها الرأسمايل القذر الذي خدع الناس بالقيم 
ومبادئ الحقوق والحريات فكان أبشع وأفظع من انتهكها، ومع 
التداعيات الجديدة التي سـوف تسـفر عن واقع جديد يف العالم ال 
بُـدَّ من االنتباه إىل فكرة الصناعة فهي األقدر عىل التحكم بمقاليد 

املستقبل. 
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صراءة شغ ططجطئ «ق سثر لطةمغع أطام اهللا» لطحعغث الصائث:
اباساُد اُفطَّـئ سظ أواطر اهللا أوخطعا إىل وضغسئ جغؤئ

 : خاص:

 

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

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

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

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

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

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

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

نتخذ موقفاً من أعداء الله]. 

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

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

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

ال نعذر أمام الله -ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل-]. 

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

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

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

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

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

آخر اآليات. 

العســُغ السالــغ لحــعثائظا طظ خقل 
الُصـْرآن الضرغط جسطعط باباني ضالةئال 

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

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

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

الحسني بن بدر الدين سالم الله عليه.. 

العسُغ لثى الحعثاء طظ خقل الُصـْرآن 
الضرغط:ـــ 

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

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

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

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

والكرامة غري آبهني بيشء. 

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

به حق الثقة.
البظاء سطى اهللا بضماله، ضماله املططص:ــ

ابتـدأ الشـهيد القائد رضوان اللـه عليه محارضته 
ــ ملزمـة ــ [معرفة اللـه ــ عظمة اللـه ــ الدرس 

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

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

يف النفس]..

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

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

سبحانه وتعاىل]. 

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

هو غائب وشاهد بالنسبة لنا الله يعلمه].

ِتغُط) ْتمُظ الرَّ ِتغُط)تخرشاته يف تثبري حآون خطصه.. تحعث بأظه (قَ ِإَلَه ِإقَّ ُعَع الرَّ ْتمُظ الرَّ تخرشاته يف تثبري حآون خطصه.. تحعث بأظه (قَ ِإَلَه ِإقَّ ُعَع الرَّ
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الظثالئ: حسئظا طا زال سطى سعث املصاوطئ وأضبر تغعغئ سطى طعاجعئ اقتاقل

السغث رئغسغ: وجعد أطرغضا وافذطسغ يف أششاظساان لط غتّصص جعى الثطار واملةازر

سثوان خعغعظغ سطى جظعب لئظان بثرغسئ إذقق خاروخ ظتع صعاتهسثوان خعغعظغ سطى جظعب لئظان بثرغسئ إذقق خاروخ ظتع صعاته

 : طاابسات

اشـتباكاٌت  االثنـني،  أمـس  فجـَر  وقعـت، 
مسـّلحة بـني قـوات االحتـالل ومقاومني من 
كتيبـة جنـني خـالل اقتحامها ملخيـم قباطية 

جنوب جنني. 
وكانت مواجهات عنيفـة اندلعت بني قوات 
االحتـالل وعـدد مـن الشـبان الذيـن تصـدوا 
اعتقلـت  التـي  االحتـالل  قـوات  القتحامـات 

األسري املحّرر أمجد الداموني من منزله يف بلدة 
قباطية. 

وانسـحبت قـوات االحتالل مـن املخيم بعد 
اقتحامه لعدة سـاعات لتنفيذ حملة اعتقاالت 
يف صفوف الشبان، قوبلت بمواجهات عنيفة. 

وكمـا هي عـادة االحتـالل الصهيوني حني 
يصيبـه الفشـل يف القـدس أَو غزة يحـاول أن 
يبقـي عىل مـاء وجهه عـرب عـدوان يف الضفة 
الغربية املحتّلة، إذ أن أكثر من 20 فلسطينيا تم 
اعتقالهم خالل، يوم أمس، وتركزت االعتقاالت 

يف بلـدات دير سـامت وبيـت أمـر بالقرب من 
الخليـل، طالـت ارسى محّرريـن مـن حركتي 
الجهـاد وحمـاس واللتان تتعرضـان لرضبات 

دائمة من االحتالل. 
وتواصل قوات االحتالل الصهيوني سياسـة 
االعتقـال بحـق أبناء الشـعب الفلسـطيني يف 
محاولـة لكـم األفـواه وسـعيًا إلطفاء شـعلة 
املقاومة الفلسـطينية التـي أضيئت يف مختلف 

املناطق. 

 : طاابسات
أّكـد األمني العام لحركة الجهاد اإلسـالمي، 
القائـد زياد النخالة، أن «شـعبنا الفلسـطيني 
املجاهـد مـا زال عىل عهـد الجهـاد واملقاومة، 
ومـا زال عىل عهد التمسـك بحقوقه التاريخية 
يف فلسـطني والقـدس»، مبينًا أنـه «اليوم أكثر 
حيوية وقدرة عىل مواجهة الطغيان الصهيوني 

واالستعالء اليهودي». 
وقـال النخالـة يف كلمـة للمؤتمـر العلمـي 
ــة املركزية» يف صنعاء:  «فلسـطني قضية األُمَّ
املباركـة  األيّـام  هـذه  يف  يواجـه  إن «شـعبنا 
مخّططات العـدّو الذي لم يتوقـف يوماً واحًدا 
عـن محاوالت السـيطرة عىل القـدس، بتزوير 
حقائق التاريخ، واستدعاء القوة الحاقدة لقتل 
النـاس يف رحـاب املسـجد األقىص، وتدنيسـه 

بأحذيتهم ووجودهم». 
وأضاف: إن «شهر رمضان املبارك هذا العام 
يأتي ونحـن يف فلسـطني أكثر حيويـة، وأكثر 
اسـتعدادا للدفاع عـن حقنا يف فلسـطني وعن 
القـدس، وملقاومـة االحتـالل الصهيونـي عىل 

مدى األرض الفلسطينية». 
وأَشـاَر يف كلمته، إىل أن الشعب الفلسطيني 
يواجه الهجمة الصهيونيـة التي تحاول تهويد 
القـدس، وفـرض وقائـع جديدة عـىل األرض، 
لتحويل املسجد األقىص إىل مكان عبادة لليهود 
تحت دعاوى باطلة، مسـتخدمني بذلك قواتهم 
العسكرية، ومسـتفيدين من غطاء دويل، ومن 
حالـة انهيار لكثـري من األنظمـة العربية التي 
اعرتفت برشعية الكيـان الصهيوني عىل أرض 
فلسـطني، وانشـغلت بقمـع شـعوبها، وخلق 
رصاعـات وحـروب داخليـة تسـتنزف أمتنـا 

لصالح األعداء. 
وشّدد عىل «أن ما يجري عىل امتداد األرايض 
الفلسـطينية من مقاومـة، يؤّكـد عىل أن هذه 
البـالد لنا، وال يسـتطيع القتلـة تغيري حقائق 
أنهـم  يعتقـدون  القتلـة  هـؤالء  إن  التاريـخ، 
بسـالحهم، وتأييد قـوى الـرش يف العالم لهم، 
يمكـن أن يرهبونا. نعم، يمكنهـم أن يقتلونا، 
ولكـن ال يمكنهم أن يسـلبونا ديننـا وعقيدتنا 

وأرضنا». 
ولفت النخالة، أن الشعب الفلسطيني يُرتك 
يقاتل بلحمه الحي، بنسائه وأطفاله ورجاله، 

ويواجه العنجهية الصهيونية، ويواجه حصاًرا 
من بعض أشـقائه العرب عىل ُكـّل املستويات، 
مبينًا أن البعض اكتفى ببيان التهدئة والصمت، 
مسـتدرًكا بالقول: «كأن القدس وفلسـطني ال 
تعنيهم، واألسـوأ من ذلك الذين أرسلوا برقيات 
التهنئة لليهود القتلـة يباركون لهم بأعيادهم 

الدينية». 
وتابع: «فقط شعب فلسـطني كان وما زال 
يقاتل هنـاك، يف أطهر رحاب األرض، عصابات 
القتلـة واملجرمني، دفاًعا عن املسـجد األقىص 

املبارك». 

 : وضاقت
أّكـد رئيُس الجمهورية اإلسـالمية اإليرانية، 
السيد إبراهيم رئييس، أّن وجود أمريكا والحلف 
االطلـيس يف أفغانسـتان، لم يحّقـق أية نتيجة 
سـوى الدمـار والقتل، كما لم يسـهم يف تعزيز 

األمن داخل هذا البلد واملنطقة. 
وخـالل تسـلمه أوراق اعتماد سـفري التفيا 
الجديـد لـدى طهـران «برتيـس فايفـارس»، 
تطـرق السـيد رئيـيس إىل التطـورات الدوليـة 
الراهنـة، وقال: «نحـن نالحظ اليـوم العدوان 

واملشـاكل والظلـم الـذي يمارس بحـق الدول 
مثل أفغانسـتان وفلسـطني»، مشـّدًدا عىل أن 
الجمهورية اإلسـالمية اإليرانيـة تعارض كافة 
السياسات التي تسـوق العالم صوب النزاعات 

األحادية والحروب. 
الحـرب  «إن  اإليرانـي:  الرئيـس  َوأََضــاَف 
والـرصاع الراهن يف أوكرانيا يجب أن ال يشـغل 
املجتمـع الدويل عـن الرتكيز عـىل األزمة داخل 
أفغانسـتان واملشـاكل التـي يمّر بها الشـعب 
األفغانـي، وحشـود النازحني التـي تتدفق من 

هذا البلد». 

 : وضاقت
أفـادت وسـائل إعـالم عربيـة، فجـَر أمس 
االثنـني، بوقـوع انفجـار يف منطقـة الجليـل 

الغربي جراء إطالق صاروخ من لبنان. 
أّن  بيـان،  يف  الصهيونـي،  االحتـالل  وذكـر 
«قذيفة صاروخية أطلقت من لبنان، وسقطت 
يف منطقـة مفتوحـة قرب كيبوتـس متصوباً، 

ولم يتّم تفعيل اإلنذار». 
وتابـع البيـان: أّن «قـّوات املدفعيّـة قامت 

بقصف مناطق مفتوحة يف جنوب لبنان». 
بدورها، أفادت مصادر محلية بأّن «مدفعية 

االحتالل اسـتهدفت املنطقة الواقعة بني بلدتي 
مجدل زون وزبقني يف السـهل الساحيل جنوب 
املنطقة  لبنان، كما اسـتهدف القصف أَيْـضـاً 

الحرجية بني طري حرفا وخراج الناقورة». 
وأضافـت: أّن االحتـالل «أطلـق عـدداً مـن 
القذائـف املضيئـة يف مقابل البلـدات الحدودية 

مع فلسطني املحتّلة». 
مـن جهتها، قالت بعثة األمم املتحدة املوقتة 
يف لبنـان «اليونيفيـل»، يف بيـان: إّن «صاروخاً 
أطلـق من لبنان تجـاه إرسائيـل يف وقت مبكر 
مـن صباح اليـوم، فيما رّد الجيـش اإلرسائييل 

بإطالق عرشات القذائف». 

يف السـياق نفسه، قال اإلعالم الحربي التابع 
للمقاومـة يف لبنـان: إّن «6 قذائـف سـقطت 
بـني بلدتـي علما الشـعب وطـري حرفـا، فيما 
سـقطت 10 قذائف يف منطقـة أم الرب جنوب 
بلدة الضهـرية»، ُمشـرياً إىل أّن «مدفعية العدّو 
اسـتهدفت كذلـك بــ8 قذائـف منطقـة جبل 

باسيل غرب بلدة رامية». 
ولفت اإلعالم الحربي إىل أّن «القصف املدفعي 
ترافـق مع إطالق العـدّو 20 قنبلـة مضيئة يف 
أجـواء بلـدات شـيحني ومروحـني وزبقـني»، 
مؤّكـداً أّن القنابل «أسفرت عن اشتعال حريق 

يف منطقة حرجية يف خراج بلدة شيحني». 

التغئ: اقتاقل غتاول تبئغئ التغئ: اقتاقل غتاول تبئغئ 
وصائع جثغثة يف الصثس ولغج وصائع جثغثة يف الصثس ولغج 
أطاطظا جعى الاخثي ملثّططاتهأطاطظا جعى الاخثي ملثّططاته

 : وضاقت
أّكـد رئيس مكتب العالقات العربية واإلسالمية يف حركة 
حمـاس، خليـل الحية، مسـاء االثنـني، أن االحتالل حاول 
خداع الوسـطاء بزعمه عدم رغبته يف التصعيد خالل شهر 

رمضان. 
وقـال الحية خالل لقـاء متلفز: إن «شـعبنا ومقاومته 
أفشـلوا مخّططـات ذبح القرابـني داخل باحـات األقىص 
واستبسال املقدسـيني وتهديدات املقاومة أجربت االحتالل 
عىل منع ذبح القرابني ومنع مسـرية األعـالم»، مؤّكـداً أن 
«الضفـة املحتّلة تثـور وتغيل ونحن حريصـون عىل إيجاد 

بيئة مقاومة عىل أرضها». 
وأضاف: «من يطالبنا بالهدوء عليه أن يعيد لنا حقوقنا 
املسـلوبة»، الفتاً إىل أن كنيسة القيامة لم تسلم من عدوان 

االحتالل املتواصل عىل مقدساتنا. 
وتابع: «الخشية من تكرار معركة «سيف القدس» أجرب 
االحتالل عىل وقف عدوان املستوطنني عىل األقىص»، مبينًا 
أن «االحتـالل يحاول تثبيت وقائع جديدة يف القدس وليس 

أمامنا سوى التصدي ملخّططاته». 
وبشـأن األرسى، أشار القيادي يف حماس إىل أن األرسى 
داخل سـجون االحتـالل يتجرعون العذابـات ومن حقهم 

علينا العمل لإلفراج عنهم. 

رسث: السث الاظازلغ لطضغان رسث: السث الاظازلغ لطضغان 
الخعغعظغ بثأالخعغعظغ بثأ
 : طاابسات

قـال رئيُس كتلة ”الوفاء للمقاومة“ يف الربملان اللبناني، 
ــة  النائب محمد رعد، يف كلمٍة ملؤتمر ”فلسطني قضية األُمَّ
املركزيـة“ بصنعاء: إن ”وقفة الشـعب اليمنـي إىل جانب 
الشـعب الفلسـطيني نعتز بها ونراهن عليها“، مؤّكـداً أن 
”العـد التنازيل للكيان الصهيوني بدأ وقد بدأ بالتعثر داخليًا 

وخارجيا“. 
وأّكـد رعد ”إن شـعر العدّو بقوتنا َفـإنَّه سوف يتهاوى 
أمام صمودنا“، َوأََضـاَف ”ما لم يكن هم تحرير فلسـطني 

ــة فالجهود سوف تتعثر.  هماً جامعا لكل األُمَّ
وتابع رعد: ”اللهاث الذي شهدناه وراء تطبيع العالقات 
بني دول املنطقة املنهزمة والعدّو أثبت أنه لم ينتج مصلحة 

ألمتنا“. 
وقـال رعد: ”معنيون يف هذا املؤتمـر أن نوجه اهتمامنا 
لدعـم ُكــّل حـركات املقاومـة والشـعب الفلسـطيني»، 
َوأََضــاَف، «نعتـرب هذا املؤتمـر مدماكاً أََساسـياً ملواصلة 

النضال لتحقيق النرص القريب». 

«التحث الحسئغ» غعاخض «التحث الحسئغ» غعاخض 
سمطغئ «اإلراَدة الخطئئ» سمطغئ «اإلراَدة الخطئئ» 

الباظغئ ضث «داسح»الباظغئ ضث «داسح»
 : وضاقت

اسـتكملت قـوات الحشـد الشـعبي يف العـراق عمليـة 
«اإلراَدة الصلبـة» الثانيـة يف األنبار وصـالح الدين وقاطع 
النخيب حتى منفذ عرعر الحدودي، ملالحقة فلول «داعش» 

والقضاء عىل جميع تَحّركاته يف املناطق املذكورة. 
وبارشت قوات الحشد الشعبي والقوات األمنيّة العمليات 
بغطاء جوّي من القوة الجويّة وطريان الجيش يف األنبار، إذ 
تقدمت عرشات الكيلومرتات يف الصحراء الغربيّة، وفتشت 

العديد من الوديان. 
ووفقـاً للحشـد الشـعبي، تهـدف العمليـة األمنيـة إىل 
تجفيـف مصادر اإلرهاب، من خـالل البحث عن املطلوبني 
قضائياً وردم األنفاق والكهوف واملضافات التي تسـتغلها 

فلول «داعش» يف املنطقة. 
بـدوره، قـال قائـد عمليات األنبار، قاسـم مصلـح: إّن 

«اليومني املقبلني سيشهدان محارصة تامة لإلرهابيني». 
ويف وقـٍت سـابق، وقال املتحدث باسـم القيـادة، اللواء 
تحسـني الخفاجي: إن «املرحلة الثانية مـن عملية اإلراَدة 
الصلبـة ُمسـتمّرة بنجاح، وعصابات داعش ليسـت لديها 

القدرة واإلْمَكانية عىل أن تعيد تنظيم نفسها». 
َوأََضــاَف، أن «املالحقـة واملطـاردة ُمسـتمّرة، وقلمـا 
يحصل الدواعش عىل أسلحة أَو معدات، عن طريق التهديد 

والخطف والقتل والرسقة». 
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ضطمئ أخغرة

الصائُث اإلظسان
طتمث غتغى شطغرة   

ُد السيد  يوماً بعد يوم، يُجسِّ
الَعَلـُم القائـد عبدامللـك بـدر 
الدين الحوثي -يحفظه الله- 
واملبـادئَ  السـاميَة  الِقيَــَم 
امُلثىل التي جاءت بها املسريُة 
جوانـِب  ُكــلِّ  يف  القرآنيـُة 
الحيـاة، وهو مـا نالحُظه يف 
املحـارضات الرمضانية التي 
لكل  ومحّدداٍت  موجهاٍت  تعد 

املجاالِت الحياتية. 
لقـد لقيت توجيهاٌت من قائد الثورة، باإلفراج عن 42 
أسرياً من أرسى العدوان ومرتِزقته كمبادرٍة إنسانية من 
طرف واحد بمناسـبة شهر رمضان املبارك واقرتاب عيد 
الفطـر، ترحيباً يف ُكـّل أوسـاط املجتمـع اليمني، والذي 
إن دل عـىل يشء َفـإنَّما يدلُّ عىل األصل الكريم واألخالق 
الرفيعـة والسـجايا الحميدة التي يمتلكها السـيد العلم 
عبدامللـك بدر الديـن الحوثي، فقد جسـد مقولة (العفو 
عند املقدرة) عىل أرض الواقع بهذه املكرمة الكبرية التي 

ليست األوىل.
وما هذا األمر السـامي بغريٍب عليه، فهو الذي عوَّدنا 

عىل العفو عن الخصوم َوالتسامح معهم.
َوال عجـَب يف ذلـك، فتلـك هـي شـمائُل ِشـبل الهدى 
َوسـليل النبـوة -يحفظُه الّلـه تعاىل-، فرغم مـا اقرتفُه 
األرسى بحـق وطنهم َوشـعبهم، َووقوفهـم مع األعداء 
ضد إخوانهم َوبنـي جلدتهم، َومع أنهم اختاروا االرتماء 
يف أحضـان الطرف املعتدي، والجانـب الباغي، إّال أنُه آثر 
الصفـَح عنهم يف هـذه األيّام الفضيلة؛ ليـزداد اآلخرون 
يقيناً بسـموِّ طباع أنصاِر الّله والقائد العَلم الذي ينتهُج 
مبَدأ التسـامح مـع من أثخنوا بلَدهم جراحـاً وأملاً طيلَة 

سنوات مديدة. 
وهذا ليس بغريب عىل السـيد القائـد، فالجميع يعلم 
أنه دومـاً يدعو ويؤّكــد عـىل رضورة االهتمام بأرسى 
العدوان، ورعايتهم ومعاملتهم بطريقة تليق بمنتسـبي 
املسرية القرآنية وبأبناء يمن اإليَمـان والحكمة، ويدعو 

إىل االعتناء بطعامهم ورشابهم وحتى مالبسهم.
وهـذا يعكُس الَفْرَق الكبريَ بني معاملِتنا لألرسى وبني 
معاملِة العـدوان ومرتِزقته مـع أرسى الجيش واللجان 
الشعبيّة التي تفتقُر إىل أبسِط معايري املعاملة اإلنسانية 
جّراَء التعاُمِل الوحيش وغرِي اآلدمي معهم وعدِم االكرتاث 

بحياتهم. 
فسـالُم الله عىل سـيّد الثـورة اليمنيـة القائـد العَلم 
عبدامللك بـدر الحوثي وعىل أخالِقه الرفيِعة واإلنسـانية 

وصفاِته الطيبة الحميدة. 

السئغُض إىل تترغر شطسطني
اط * الرئغج طعثي المحَّ

 

عـىل الرغم مـن ُكـلِّ ما يعانيه الشـعُب 
اليمنـي طواَل أكثـَر من سـبعة أعوام من 
الغاشـم،  السـعودّي  األمريكـي  العـدوان 
َر، يف خروجه املالييني  ه كان املتصـدِّ َفـإنـَّ
يف مختلف السـاحات؛ تضاُمناً مع الشعب 

الفلسطيني. 
ــة املرَكزية».. بعد  «فلسطني قضية األُمَّ
74 عاماً من االحتالل اإلرسائييل لفلسطني 
مـا يزال العـدّو اإلرسائييل املحتـّل يحاول 
بكل الطرق والوسـائل جعـل هذا العنوان 
الفلسـطينية.  القضية  وتصفية  هامشـياً، 
ـــة ُكـّل  ويف املقابـل، واجـه أحـرار األُمَّ
تلـك املحـاوالت برشاسـة وإيَمــان وثقة 
بالله تعـاىل. لذلك، ال تزال اليـوم القضية 
الفلسطينية هي القضية املركزية لكل أبناء 
األمتني العربية واإلسـالمية وأحرار العالم، 
والتـي تتمحور حولها ُكــّل القضايا، عىل 
الرغم من موجة التطبيع التي أقدمت عليها 
أنظمة كانت وال تزال بعيدة ُكـّل البعد عن 
مواقـف شـعوبها؛ باعتبَارهـا تمثل الخط 

الخياني ألمتينا العربية واإلسالمية. 
خالل ُكــّل تلك األعـوام، شـهد العالم 
الشـعب  بحـق  الجرائـم  أنـواع  أبشـع 
الفلسـطيني من جانب العـدّو اإلرسائييل، 
وبرعاية تامة وخبيثة مـن جانب الواليات 
املتحدة األمريكية واألنظمة الغريبة التابعة 
لها. ومثّلت تلك املمارسات الوحشية شاهداً 
عىل أن هذا الكيان الصهيوني الغاصب هو 
العدّو الحقيقي ألمتينا العربية واإلسالمية، 
ويَُعّد الخطر البارز عىل األمن واالسـتقرار 
يف منطقتنـا العربية، وعـىل العالم بصورة 

عامة. 
يف املقابـل، أثبتـت ُكـّل تلـك األعوام أن 
الجهـاد واملقاومـة وكل أشـكال الكفـاح 
املسـلح هـي السـبيل الوحيـد إىل تحرير 
فلسطني واملقدسـات، وعىل رأسها القدس 
الرشيف، وأثبتت أَيْـضاً كم أن هذا الكيان 
الصهيونـي الغاصب هـّش للغاية وأهون 
من بيت العنكبوت، لوال تلك الخيانات التي 
مارستها تلك األنظمة العميلة، التي خانت 

دينها وأمتها. 
إن الجمهورية اليمنية اليوم، وهي تُقيم 
ــة املركزية»،  مؤتمر «فلسطني قضية األُمَّ

تؤّكـد مجّدًدا ثبات موقف الشـعب اليمني 
تجـاه القضيـة الفلسـطينية، ووقوفه إىل 
جانب الشـعب الفلسـطيني. وليس خافياً 
عىل أحد أن موقف الشـعب اليمني هذا هو 
أحد األسباب الرئيسة فيما يتعرض له من 
عـدوان عىل مـدى أكثر من سـبعة أعوام، 
ومـا زاده ذلـك إّال ثباتـاً ويقينـاً بصواب 
موقفه النابع من التزامه، دينياً وإنسـانياً 
وأخالقياً، تجاه شـعب مسـلم ومقدسات 

ــة الكربى.  األُمَّ
وعـىل الرغم من ُكـّل ما يعانيه الشـعب 
اليمنـي طـوال أكثر من سـبعة أعوام من 
الغاشـم،  السـعودّي  األمريكـي  العـدوان 
والحصـار الخانق املفروض عليـه، َفـإنَّه 
كان املتصّدر، عىل مستوى املنطقة العربية 
والعالـم، يف خروجه املاليينـي يف مختلف 
الساحات، تضامناً مع الشعب الفلسطيني 
وقضيته العادلة. َوكلما اشتد الضغُط عليه 
ازداد حنيناً وشـوقاً وإرصاراً عىل منارصة 
إخوتنا يف فلسـطني وقضيته الفلسطينية. 
ونحـن عـىل يقني مـن أن ُكـّل مـا يجري 
علينا من عـدوان وحصار هو ثمن موقفنا 
التحّرري الواضح والرصيح تجاه القضية 

الفلسطينية. 
ويف الختام، نؤّكـد بعض املواقف:

العربيـة •  اإلعـالم  أجهـزة  ندعـو 
الرتبيـة  ووزارات  واإلسـالمية 
والتعليم العربية واإلسـالمية إىل ترسـيخ 
ـــة  حالـة السـخط والعـداء ألعـداء األُمَّ
الصهاينة واألمريكيني، يف وسـائل إعالمها، 
ويف املناهـج الدراسـية؛ باعتبَارهـا واجباً 

إسالمياً وفريضة دينية. 

العربيـة •  األمتـني  شـعوب  ندعـو 
واإلسـالمية إىل مقاطعـة البضائع 
األمريكيـة واإلرسائيليـة، ودعـم املقاومـة 
الفلسطينية وإسـنادها؛ ِمن أجِل استعادة 
حقوقها، وتحرير ُكـّل شـرب من فلسـطني 

من دنس الصهاينة. 

نديـن ُكــّل أشـكال التطبيع مع • 
العـدّو اإلرسائيـيل، ونذّكـر ُكــّل 
املطبّعني بأن فلسـطني وأمتهـم أوىل بهم 
وبحماسـتهم وانحناءاتهم من «إرسائيل». 
وننصـح بـأن الخط الـذي يسـريون فيه 
طريق موحش، ولن يجدوا فيه أي مصلحة 
لهـم أَو لشـعوبهم سـوى مزيد مـن األلم 
والنـدم والضيـاع. وننصـح الـدول، التي 
تورطـت يف الخيانـة والتطبيع مـع العدّو 
اإلرسائيـيل، سـابًقا والحقـاً، بـأن تراجع 
حسـاباتها وأن تبـادر إىل قطـع العالقات 

كافة بالعدّو اإلرسائييل. 

للشـعب •  منارصتنـا  أن  نؤّكــد 
الفلسـطيني، والوقـوف مـع ُكـّل 
األحـرار يف أمتنا، موقف مبدئي وإنسـاني 
وسيايس وديني، وال يمكن أن يتغرّي. وإننا، 
عىل الرغم من الظروف الراهنة، نتطلع إىل 
أن يكـوَن لنا دوٌر فاعـٌل وعميل يف تحرير 
فلسطني، كما أّكـد ذلك قائد الثورة، السيد 
عبـد امللك بدر الدين، حفظـه الله، وهو ما 
عـّرب عنه ماليني اليمنيـني األباة يف مختلف 

املواقف وامليادين. 

* رئيس املجلس السيايس األعىل يف اليمن


