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بـــعـــنـــايـــة  األعـــــــــــــوان  اخـــــتـــــيـــــار  أن  أكــــــــد 
جيـــعـــل واقــــــع الـــعـــمـــل صــحــيــحــًا واألهـــــم 
والـــــــــــورع الـــــــصـــــــدق  املـــــســـــتـــــشـــــاريـــــن  يف 

املقبلة للمرحلة  واســتــعــداد  مـــراوغ  عــدو  مــع  «االتــفــاق»  بــنــود  مــن  نـفذ  ملــا  سليب  تقييم 
صـــــنـــــعـــــاء: مـــــــا بـــــعـــــد اهلـــــــدنـــــــة مـــــــعـــــــارك حتــــــريــــــر وضــــــــربــــــــات «عـــــــمـــــــق» بـــــــــــدون تــــوقــــف

مــن   4 الـــــــ  الـــــــــدرس  يف  الـــــثـــــورة  قــــائــــد 
عــــهــــد اإلمــــــــــام عــــلــــي ملــــالــــك األشــــتــــر:

بــــنــــفــــســــك  تـــــــعـــــــجـــــــب  ال 
وحــــــــــــــــاذر الــــــــــغــــــــــرور فـــكـــل 
اهللا مـــــــــــصـــــــــــدره  إجنــــــــــــــــــاز 

اخــــــــتــــــــر حــــــولــــــك غـــري 
مــــــــلــــــــوثــــــــني بــــــــــاآلثــــــــــام 

ابــــــتــــــعــــــد عــــــــن املــــــديــــــح 
نفسك على  خلطورته 

مـــــزاجـــــك  جتــــــعــــــلْ  ال 
مـــــــــعـــــــــيـــــــــارًا لــــعــــمــــلــــك
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أخبار 

 : خظساء
احتفـت قيـادُة كتائـب الدعـم واإلسـناد يف أمانـة 
العاصمـة، أمـس األحـد، باختتـاِم ورشـة عسـكرية 
وتخرُّج كتائب الدعم واإلسـناد من أبناء أمانة العاصمة 
ومحافظة صنعاء، وكوكبة من أبناء محافظة الضالع، 
ام من  وعدد من منتسـبي الدوائر املركزية، وذلك بعد أَيـَّ
تخرُّج ُدَفع عسكرية يف ذمار والحديدة، وهو ما يكشُف 
حجَم االسـتعداد الذي تكثّـُفه صنعـاُء ملواجهة تصعيد 
العـدّو القادم وعمليـات تجنيداته الواسـعة يف املناطق 

املحتّلة. 
اللـواء  الداخليـة  وزيـر  الحفـُل -بحضـور  وشـهد 
عبدالكريـم أمـري الديـن الحوثـي، ونائب رئيـس هيئة 
األركان العامـة اللـواء الركـن عـيل املوشـكي- عرًضا 
عسـكريٍّا للخريّجني البالغ عددهـم 2500 فرد، أظهروا 
فيـه جانباً من مهاراتهم العسـكرية، التي تلقوها أثناء 
الورشـة وتأكيدهم االسـتعداد التضحية يف سـبيل الله، 

وحماية الدين والوطن من أطماع الغزاة واملحتّلني. 
ويف الحفـل، اعتـرب أمـنُي العاصمـة، حمـود ُعبـاد، 
واملـدد  والسـند  الجهوزيـة  مياديـن  مـن  الخريّجـني 
واالستعداد رافداً ألبطال الجيش واللجان الشعبيّة الذين 

يدافعون عن اليمن وسيادته واستقالله. 
فيما حيّا قائُد كتائب الدعم واإلسـناد، اللواء قاسـم 
الحمران، الخريّجني من منتسبي الكتائب عىل حرصهم 
يف االستفادة من برنامج الورشة، وتلقي املهارات الفنية 
والقتاليـة، التـي تواكـب معطيات الواقـع واحتياجات 

الجبهات من كوادر مؤهلة ومدّربة تدريباً عالياً. 
وقـال: «تأسسـت كتائـب الدعـم واإلسـناد يف ُكـّل 

محافظـة من املحافظـات، ويف الدوائـر املركزية، بدعم 
ورعايـة قائد الثـورة عبدامللك بدر الديـن الحوثي، وهي 
اليـوم ترفـد الجبهات بكـوادر مؤهلة تأهيالً عسـكريٍّا 
عاليـاً، قـادرة عـىل التعاطي مـع معطيـات املعركة يف 
السهل والجبل والوادي، ولهم شهداء وجرحى ممن كان 

لهم رشف املشاركة يف الدفاع عن األرض والسيادة». 
وأّكـد جاهزيَة الكتائـب يف خوض املعركة براً أكانت 
أَو بحـراً وجـواً.. الفتاً إىل أن كتائب الدعم واإلسـناد هم 
جنـود بقيادة قائـد الثورة، السـيد عبدامللك بـدر الدين 
الحوثي، وقوة مسـلطة عىل العـدّو والدفاع عن األرض 

والعرض والسيادة الوطنية. 
وقـال قائـُد كتائب الدعـم واإلسـناد: «ال ولن نرىض 
يف يـوم من األيّـام بأن نكـون خانعني للعـدو، فاذهبوا 

وابحثوا عن عمالء خانعني خارج اليمن». 
وأضـاف: «إن خريّجـي كتائـب الدعـم واإلسـناد 
سـيكونون فداء الوطن وجسـوراً يعرب عليهـا أبناؤه 
حتـى النهاية، يف عمليـة التنمية والنهضة الشـاملة، 
حتى يصبـَح اليمُن يف مصـافِّ الدول املتقدمـة، رائداً 
بنهضِتـه وعلمائه وبقيِم وأخالق أبنائه، وسـيتم ذلك 

قريباً». 

ططغحغا «اقظاصالغ» تعّثُد باصاتام تسج واظفةار سظغش 
غثطش صاطى وجرتى طرتجصئ يف الرتبئ

أوخض الثرّغةعن رجالئ أّضـثوا بعا جاعجغَاعط لطمعاجعئ وتثروا السثّو طظ طشئئ أغئ تماصئ

ضاائُإ الثسط واإلجظاد بأطاظئ الساخمئ تثرج ُدَشسًا جثغثة وتآّضـث 
أظعا جاضعن راشثًا لضض طغادغظ الضراطئ

طثغر حرضئ الظفط غضحُش لـ «املسرية» سظ أجئاب ارتفاع أجسار املحاصات يف الغمظ والسالط

 : طاابسات
هـّدد مـا يسـمى املجلـس االنتقـايل، أمـس األحـد، 
ل يف مناطقها؛ رداً عىل اسـتهداف  باقتحام تعـز والتوغُّ
قيادات عسكرية تابعة له من قبل ميليشيا «اإلصالح». 
جاء ذلك عىل لسـان متحدث االنتقايل املرتِزق محمد 
النقيـب، أمـس األحـد، الـذي اتهـم حـزَب «اإلصالح» 
السـيارات  لتجهيـز  وورش  معسـكرات  باحتضـان 
املفخخـة يف ريـف تعز الجنوبـي الغربي، ُمشـرياً إىل أن 
تلـك املعسـكرات تؤوي مطلوبـني أمنيٍّا بينهـم قياداٌت 

عسكرية. 
وقـال املرتـِزُق النقيـُب يف سلسـلة تغريدات عىل 

صفحتـه الرسـمية بمواقـع التواصـل االجتماعي: 
إن املحافظـات الجنوبية لن تسـتقرَّ مـا دامت تلك 
املناطـق خـارج سـيطرته، يف إشـارة واضحـة إىل 
اقتحـام مناطـق ريف تعـز الواقعة تحت سـيطرة 

جماعة اإلخوان. 
ويأتـي تهديـُد االنتقايل عـرب متحدثه، أمـس األحد، 
متزامنـاً مع إعالن منتحل صفة مديـر أمن مديرية دار 
سـعد املوايل لالنتقايل، بشأن العثور عىل كمية كبرية من 
املتفجـرات يف منزل املرتِزق اإلخوانـي أمجد خالد، قائد 
ما يسـمى لـواء النقل الذي يحظـى بحصانٍة من حزب 

«اإلصالح» ويتواجُد يف ريف تعز. 
وكان االنتقـايل قـد عـّزز مـن تواجده خـالل األيّام 

املاضيـة عـىل حـدود تعز لحـج وذلك من خـالل نرش 
اآلالف من ميليشياته يف مديرية طور الباحة، ما يؤّكـُد 
نيتَه املسـبقَة يف اقتحام مناطق ريـف تعز والتوغل يف 
ما بعد  معاقـل خصومـه بحزب «اإلصـالح»، ال ِســيـَّ
تمكُِّنه من إنهاِء تواجد جماعة «اإلخوان» يف محافظة 

أبني املحتّلة. 
ميدانيٍّا، أُصيـب أربعة جنود مرتِزقة يف انفجار عبوة 

ناسفة أثناء مرور طقم عسكري بمدينة الرتبة تعز. 
وأوضحت مصادُر مطلعة أن عبوة ناسـفة انفجرت 
أثنـاء مـرور طقم عسـكري بجوار مستشـفى خليفة 
العـام بمدينة الرتبـة جنوب تعز، ما أسـفر عن إصابة 

أربعة جنود مرتِزقة أحدهم إصابته خطرية. 

 : خاص
كشـف املديـُر العـام التنفيـذي لرشكـة النفـط اليمنية، 
املهنـدس عمار األرضعـي، أمس األحـد، عن أسـباب ارتفاع 
املشـتقات النفطية يف املحافظات الحرة، منوًِّها إىل اسـتمرار 
عمليات النهب الكبرية للثروات النفطية يف املحافظات املحتّلة. 
ويف ترصيحـات لــ «املسـرية»، أّكـد املهنـدس األرضعي، 
أن «ارتفاع أسـعار املشـتقات النفطية يف اليمن يأتي بَسـبِب 

االرتفاع العاملي». 
وقـال األرضعـي لــ «املسـرية»: إن «أسـعار املشـتقات 

النفطية تتأثر بأسـعار البورصة العاملية؛ ألَنَّنا نستورد جميع 
املشتقات من السوق الدولية». 

ونـّوه إىل أن «ارتفـاَع تكاليـف الشـحن العاملي يـؤدي إىل 
ارتفاع أسعار املشتقات النفطية». 

َوأََضــاَف املديـر العـام التنفيـذي لرشكة النفـط اليمنية 
«وصل ارتفاع أسـعار املشـتقات النفطية يف دول كثرية حول 

العالم إىل أكثر من سعره يف اليمن». 
ويف سـياق حديثـه عـن أسـباب ارتفـاع األسـعار، لفـت 
األرضعي إىل أن «قوى العدوان تواصل احتجاز سـفينتني من 

مادة الديزل ملضاعفة معاناة املواطنني». 

وجّدد التأكيَد عىل أن «القرصنة البحرية بحق سفن الوقود 
تؤدي إىل ارتفاع أسعار املشتقات النفطية». 

وأّكــد أن املحافظاِت املحتّلة تعاني مـن أزمة يف الوقود يف 
ظل استمرار نهب النفط الخام، يف إشارة إىل األزمات الخانقة 

يف املحافظات املحتّلة. 
ويف سـياق ترصيحاتـه، لفـت املهنـدُس األرضعـي إىل أن 
«النفـط الخام يف املحافظـات املحتّلة يتم نهبـه من قبل دول 
العـدوان واملرتِزقـة»، فيمـا أّكــد أن عـىل األعـداِء وأدواتهم 
اللصـوص توريَد عائدات الثروات النفطيـة والغازية إىل البنك 

املركزي. 

جرغمُئ اخاطاف جثغثة يف 
سثن املتاّطئ ضتغُاعا شااٌة 

سحرغظغئ
 : طاابسات

شـهدت مدينُة عـدَن املحتّلة جريمـَة اختطاف 
جديـدة راح ضحيتهـا فتـاة يف العرشينيـات مـن 
عمرها، األمر الذي سـبََّب حالًة كبريًة من السـخط 
أوسـاط  يف  والهلـُع  الخـوُف  يرافقهـا  واالسـتياء 

املواطنني. 
وبحسـب مصـادَر إعالميـة، أمس األحـد، فقد 
نرشت اللجنُة املجتمعية يف منطقة إنماء بمحافظة 
ام، مبينة  عـدن بالغاً عـن اختفاء فتاة منـذ 10 أَيـَّ
أن الفتـاَة املختفية تُدعى «منى نارص هادي محمد 

لعوج العسييل» تبلغ من العمر 21 سنة. 
مـن جانبهـا، أعلنـت أرسُة الفتـاة املختطفة يف 
ُر بمليون ريال  عدن املحتّلة عن مكافئـة مالية تُقدَّ
ملـن يديل بأيـة معلومـات عن مـكان تواجدهـا أَو 

معلومات توصلهم إليها. 
وذكـرت املصادُر أن الجريمـَة الجديدة دفعت إىل 
مزيٍد من املخاوف لدى األهايل يف عدن التي أصبحت 
اآلن معقـَل مـا يسـمى املجلـس الرئـايس املـوايل 
للعدوان، وسـط تصاُعـِد الفوىض األمنيـة وجرائم 
القتـل واالغتيـال، باإلضافـة إىل جرائـم اختطـاف 
الفتيـات التي يقف وراءها ضبـاط مرتِزقة موالني 

لالحتالل اإلماراتي. 
وتعـد جريمُة االختطاف هذه هـي الثانية خالل 
الثالثة األشـهر املاضية، بعد جريمة اختفاء طفلة 
يف حي البساتني بتاريخ 26 إبريل املايض، إىل جانب 
جرائـم اختطاف سـابقة للعـرشات مـن الفتيات 

واألطفال يف مدينة عدن املحتّلة. 

جمعم وطثطفات السثوان 
تاسئإ يف ضاربئ بغؤغئ 

وظفعق افجماك يف 
جعاتض سثن وأبني

 : طاابسات
تناَقـَل العرشاُت مـن الناشـطني واإلعالميني يف 
عـدن املحتّلة، أمس األحـد، صوراً للكارثـة البيئية 
والصحية التي تشهُدها السواحُل اليمنية الجنوبية 

من قبل سفن االحتالل السعودّي اإلماراتي. 
وأَشاَر الناشطون إىل أنه تم رصُد سفن إماراتية 
تقوم برمي مخلفات ومواد سـامة يف سواحل أبني 
وعدن؛ وذلك بغرض دفع األسماك البحرية للهجرة 
مـن البحـر العربـي إىل الخليـج ومناطـَق أُخـرى، 
مؤّكـديـن أن هنـاك عمـالً ممنهجاً لتدمـري البيئة 

والثروة البحرية اليمنية من قبل تحالف العدوان. 
وبنّي الناشطون أن تلك املوادَّ السامة ومخلفات 
سـفن دول العدوان تسـببت يف نفوق مئات اآلالف 
مـن األسـماك واألحيـاء البحريـة خـالل األشـهر 
املاضيـة، متهمـني االحتـالل السـعودّي اإلماراتي 
باالستمرار يف نهب ورسقة وجرف الثروة السمكية 
اليمنيـة ونقلها عىل متن سـفن عمالقـة تابعة له 
ُر بمئـات األطنان، ناهيك عـن قمِع واضطهاد  تُقدَّ
الصياديـن اليمنيـني ومنِعهم من النـزول إىل البحر 
ملزاولـة مهـن الصيد ومصـادرة قواربهـم ومصدر 
رزقهم الوحيـد، باإلضافة إىل اعتقـال املئات منهم 
ـة لتحالـف العـدوان يف إرترييـا  يف سـجون َخاصَّ

والسعوديّة واملخاء وجزيرة ميون. 

ا ضث اقتاقل  صئائض بطتارث تعّثد بافةري العضع سسضرغًّ
اإلطاراتغ يف حئعة املتاّطئ

 : طاابسات
أعلنـت قبائُل بلحـارث بمديرية عسـيالن محافظة 
شبوة املحتّلة استنفاَرها، أمس األحد، وذلك عىل خلفية 
مسـاعي االحتالل اإلماراتي لنرش ميليشـياته املسلحة 

داخل مناطقهم الغنية بالنفط. 
وذكر مصـدٌر قبيل، أمس، أن اجتماعاً ضمَّ مشـايخ 
قبائـل بلحـارث يف عسـيالن شـبوة أقـر التصـدي ألي 

انتشار جديد مليليشـيا االحتالل اإلماراتي يف مناطقهم، 
مؤّكـدين تمسـكهم بتـويل رجال القبائـل ِملف حماية 

خط األنبوب. 
وبـنّي املصـدُر أن االجتمـاَع يأتـي يف وقت أقـر فيه 
املحافـظ املرتـِزق املعـنيَّ مـن قبـل اإلمـارات محافظاً 
لشـبوة، نرش قوات عسكرية تابعة ألبو ظبي يف منطقة 
العبيـالت عـىل حـدود بلحـارث تحت مسـمى «حماية 
أنبـوب النفـط»، ضمن محاوالت ميليشـيا ما يسـمى 

العمالقة السـيطرة عىل حقول النفط يف عسـيالن بدالً 
عن ميليشـيا حزب «اإلصالح» التي يقودها الخائن عيل 

محسن األحمر. 
وأوضـح املصدُر القبَيل أن التَحرَُّك الجديَد من شـأنه 
تفجريُ الوضع عسـكريٍّا بني االحتـالل اإلماراتي ورجال 
القبائـل يف بلحـارث عسـيالن؛ كـون األخـري هـو مـن 
يقوم بتـويل حماية أنابيـب النفط وممراتـه يف مناطق 

سيطرتهم. 
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 : خاص
مـع ُدُخـْوِل الُهدنِة العسـكرية واإلنسـانية 
شهَرها األخريَ بعد التمديد، أّكـدت صنعاُء عىل 
إغـالق باب املراَوغة واملماطلـة يف َوْجِه تحالف 
العدوان األمريكي السـعودّي واإلماراتي، َحيُث 
أعلن نائـُب وزير الخارجية أنه لن يكون هناك 
أيُّ تمديـد إضـايف، مـا لـم تتحّقـق معالجاٌت 
شاملٌة للِملفني اإلنساني واالقتصادي، مشرية 
إىل أن اسـتمراَر تعنـت الطـرف اآلخر سـيقود 
إىل اسـتئناِف معارك التحرير «بـدون توقف»، 
يف إنـذار مهـم يأتـي يف الوقـت الـذي يحـاول 
فيه تحالـف العـدوان مواصلـَة االلتفاف عىل 
متطلبات السـالم وَجــــرَّ صنعـاَء إىل مربع 

املساومات. 
 

ق تمثغَث بثون طسالةات 
إظساظغئ واصاخادغئ حاططئ

وقال نائُب وزير الخارجية بحكومة اإلنقاذ، 
حسـني العـزي: إنه «إذا لـم تتحّقـق اتّفاقات 
صادقـة وواسـعة وموثوقـة وملموسـة األثر 
تشـمل ُكـّل الجوانب اإلنسـانية واالقتصادية 
والغازيـة  النفطيـة  اإليـرادات  ذلـك  يف  بمـا 
واملرتبـات فأعتقـد أنه لن يكـون هناك مجال 

ألية تمديدات زائفة». 
وكان العـزي قـد أوضح سـابًقا أن سـلوك 
تحالـف العـدوان ومرتِزقتـه يجعـل أي تمديد 

ٍع.  إضايف للُهدنة أمراً غري متوقَّ
ويلخـص ترصيـُح نائـب وزيـر الخارجية 
املوقـَف الوطني من مسـتقبل التهدئـة، َحيُث 
تسـعى صنعـاء للوصـول إىل اتّفـاق إنسـاني 
واقتصادي شامل يضمن إنهاء معاناة الشعب 
اليمنـي جـراء الحصـار، ويوقـف عبـث دول 
العدوان ومرتِزقته بثروات وموارد البلد، ليكون 
ذلـك مقدمة أليـة مفاوضـات تتعلـق بإنهاء 
الحـرب، ِوْفــًقـا للمحـّددات الرئيسـية التي 

أعلنتها القيادة الوطنية أكثر من مرة. 
ويحـاول تحالف العدوان أن يتهرب من هذه 
املعادلـة، من خالل فـرض َجوٍّ من املسـاومة 
يقايض فيه االستحقاقات اإلنسانية لليمنيني 
(كالرحالت الجوية وسـفن الوقود واملرتبات) 
مقابل مكاسـَب عسـكرية وسياسية تنطوي 
عىل اسـتمرار العـدوان والحصـار واالحتالل، 
وقـد ترجمـت الُهدنـُة الحاليـة إرصاَر تحالف 
العدوان عىل هذا السلوك؛ ألَنَّه حاول من خالل 
االتّفـاق تجنيَب نفسـه رضباِت الـردع لفرتة 
مقابل التعهد بجزء يسـري من االسـتحقاقات 
اإلنسانية لليمنيني، ومع ذلك لم يف بتعهداته!

 

تصغغماٌت جطئغٌئ ق تحةُِّع سطى 
الامثغث

ترصيُح نائب وزير الخارجية جاء بالتوازي 
مـع تأكيِد وزيـر اإلعالم، ضيف الله الشـامي، 
للمسـرية، عـىل «اسـتعداِد صنعـاء للمرحلـة 
املقبلة بعـد إجراِء تقييٍم ملا تـم تنفيذه وما لم 
ينفـذ من بنـود الُهدنة»، يف إشـارة واضحة إىل 
أن الخيارات قد أصبحت محدودة أمام تحالف 
العدوان ورعاته ولم يعد هناك فرصة لكسـب 
املزيد من الوقت تحت غطاء الُهدنة، ُخُصوصاً 

مع تزايد مؤرشات توّجـههم نحو التصعيد. 
والحقيقة أن تقييم الفرتة السابقة من عمر 
الُهدنة ال يشـجع عىل التمديـد إطالقاً، َحيُث ال 
زال تحالـف العـدوان يرفض تنفيـذ التزاماته 
فيما يتعلـق بالرحالت الجوية وسـفن الوقود 
ووقف إطالق النار وملف األرسى وفتح الطرق. 
ويف هـذا السـياق، أّكــد وزيـر النقـل، عبد 
ـاب الدرة، للمسـرية أن «تسـيري الرحالت  الوهَّ
املتفق عليها من مطـار صنعاء إىل القاهرة ما 
زال متعثراً، باسـتثناء رحلة يتيمـة منذ بداية 

الُهدنة». 
وكانـت صنعـاء منحـت تحالـف العـدوان 
واألمم املتحدة ُفرصـًة لتعويض الرحالت التي 
تم منُعها خالل املرحلة األوىل للُهدنة، من خالل 
املوافقة عىل التمديد، وذلـك بعد تعهد املبعوث 
األممـي عىل العمل لوقف العراقيل، لكن األمور 

لم تتغري. 
مع ذلـك، يبـدو أن تحالف العـدوان عاد إىل 

محاولة املراوغة السـتمالة صنعـاء للُحُصوِل 
عىل تمديد جديد، َحيُث أوضح الدرة للمسـرية 
أنه «تمت جدولُة ما تبقى من الرحالت الجوية 
إىل األردن فيمـا تبقـى من فـرتة الُهدنة بواقِع 
رحلـة ُكــّل أربعاء وجمعـة»، وهو أمـٌر كان 
العدّو يرُفُضه؛ لكي يستمر بالتحكم باملواعيد. 
وتذّكر هذه الخطـوة بموافقة دول العدوان 
عىل بدء تسـيري الرحالت بـني صنعاء واألردن، 
بعد مرور شـهر ونصف عىل إعـالن الُهدنة، يف 
مسـًعى للحصـول عـىل التمديد الـذي وافقت 
عليه صنعـاء فيما بعد كفرصـة أُخرى للعدو 
واألمم املتحدة، وهـو ما يعني أن العدّو ما زال 
يحتفـظ برحالت (صنعـاء – القاهرة) كورقة 

للمساومة يف وقت الحق. 
هذا السـلوك الذي يكشف بوضوح عن عدم 
وجـود أيـة رغبة إلنجـاح الُهدنة، شـمل بقية 
ملفـات االتّفـاق أَيْـضـاً، َحيُث مـا زالت قوى 
العـدوان تحتجـز سـفن الوقـود وتمنعها من 

الوصـول إىل ميناء الحديدة؛ لتحميلها غرامات 
كبرية ولفرض سياسـة «تقطري» تحافظ عىل 

بقاء األزمة. 
ويرُفُض تحالُُف العـدوان أَيْـضاً البدَء بفتح 
طرق لتخفيـف معاناة املواطنني يف تعز وبقية 
املحافظات، متمسًكا بمكاسَب عسكريٍة يريُد 
تحقيَقها مـن تحت غطاء االتّفـاق، وقد أّكـد 
وزيـر النقل للمسـرية أن فريـق املرتِزقة الذي 
شـّكله العدّو ال يملـك صالحيـاِت البت يف هذا 

املِلف أصالً. 
وال يزال العـدوُّ يرُفُض أَيْـضـاً تنفيذَ اتّفاق 
تبـادل األرسى الذي رعته األمـُم املتحدة، فيما 
تمـاِرُس قواتُه وأدواتُه خروقـاٍت يوميًة لوقف 

إطالق النار الذي تقتضيه الُهدنة. 
وإضافـة إىل هـذا التعنت فيمـا يُخصُّ بنود 
االتّفاق، أّكـد وزير اإلعالم ضيف الله للشامي، 
أن «الخطـاب اإلعالمـي لـدول العـدوان كان 
أَيْـضـاً هادمـاً ألركان الُهدنة ولـم يعكس أية 

جدية نحو السالم». 
هـذه املعطيات الواضحـة تدعم بوضوح ما 
أعلنه نائب وزير الخارجية حول عدم إْمَكانية 
املوافقة عىل أي تمديد قـادم، فالفرتة املاضية 
قد برهنت بشـكل كاٍف عىل عدم رغبة تحالف 
العـدوان ورعاته يف منـح اليمنيني ولـو جزًءا 
يسـريًا من استحقاقاتهم اإلنسانية املرشوعة، 
فضـًال عـن الوصـول إىل َحــلٍّ شـامل يُنِهـي 

املعاناة. 
 

إظثاٌر إضايف: اجاؤظاُف املسرضئ 
بثون تعصش!

نائـُب وزير الخارجيـة وّجه أَيْـضاً رسـالَة 
تحذيـر واضحـًة لتحالـف العدوان جـاء فيها 
أن «الجميـَع سـيكونون مع الجيـش واللجان 
السـتئناف معـارك التحريـر والتحـّرر دفعـة 
واحدة ودون أي توقف» يف حال لم يتم تحقيُق 

املعالجات اإلنسانية واالقتصادية الشاملة. 
رسـالٌة تُضاُف إىل سلسـلة إنذارات شـديدة 
اللهجة وغري مسـبوقة وّجهتهـا صنعاء لدول 
القليلـة  األسـابيع  خـالل  ورعاتـه  العـدوان 
املاضيـة، َحيُث أعلـن وزيُر الدفـاع عن تجديِد 
بنـك أهـداف عمليـات الـردع داخـل الُعمقني 
السـعودّي واإلماراتي، وأّكـد جهوزية القوات 
املسـلحة لتنفيـذ رضبـات مزلزلة «سـتجعل 
عويـَل األعداء يمـأل اآلفاق» يف حال اسـتمروا 

باملراوغة وااللتفاف عىل متطلبات السالم. 
ومن واقـع هذه اإلنذارات يمكـن القول: إن 
تحالَف العدوان عاد مجّدًدا لالصطداِم بمعادلة 
الحرب والسالم الرئيسية التي فرضتها صنعاُء 
عـىل الواقـع، والتـي مثّـل اللجـوُء إىل الُهدنة 

محاولًة من جانب العدّو لاللتفاف عليها. 
وال تؤّكــُد هـذه اإلنـذاراُت عـىل اسـتئناف 
املعركة فحسـب، بل تنطوي عىل وعيٍد واضٍح 
تحالـُف  يسـتطيُع  ال  قـد  كبـرية  بمفاجـآت 
العـدوان أن يعـوَد بعَدها إىل طاولـة التفاوض 
بنفـس الحالـة الراهنـة، وهـو ما يعيـُد فتَح 
الباب الحتماالت كثـرية مرعبٍة للعدو ورعاته، 
ات العاملية الراهنة التي  ُخُصوصاً يف ظل املتغريِّ
ستجعُل تأثريَ أيِة خسائَر إضافية يف صفوفهم 

مضاَعًفا بشكل كبري. 

تقارير

السثّو غظاور بةثولئ طا تئصى طظ رتقت افردن وغتافر برتقت الصاعرة لطمساوطئ

السجي: ق تمثغَث بثون طسالةات اصاخادغئ وإظساظغئ حاططئ وطعبعصئ وططمعجئ افبر
الحاطغ: أجرغظا تصغغمًا لما تط تظفغُثه طظ بظعد اقّتفاق وطساسثون لطمرتطئ المصئطئ

ُد طساصئَض الُعثظئ بسث الحعر افخري: خظساُء تتثِّ
إظعاُء المساظاة َأو اجاؤظاُف المسرضئإظعاُء المساظاة َأو اجاؤظاُف المسرضئ



4
االثنني

العدد

5 ذي الحجة 1443هـ..
4 يوليو 2022م

(1435)
 

 : تصرغر:
دوَر  أن  أمريكيـٌة  مجلـٌة  اعتـربت 
واشنطن يف الحرب عىل اليمن، وصمُة عار 
عىل سـمعة الواليات املتحـدة؛ باعتبَارها 
قوًة مزعزعًة لالستقرار يف املنطقة، مبينة 
أن الواليات املتحدة كانت طرفاً يف العدوان 
الذي تقوُده السـعوديُّة منـذ عام ٢٠١٥، 
ِوْفــًقـا لتقرير حديٍث صـادٍر عن مكتب 
املحاسـبة الحكومية، إذ كشـف عن أكثر 
من ٥٤ مليار دوالر من إمَدادات األسـلحة 
األمريكيـة إىل السـعوديّة واإلمارات خالل 
تلك الفرتة الزمنية، تم استخدامها يف قتل 

املدنيني باليمن. 
وأّكــدت مجلة «فوربـس» األمريكية، 
أن اإلدارة األمريكيـة تروج لزيارة الرئيس 
األمريكـي جو بايدن إىل السـعوديّة خالل 
األيّـام القادمـة عـىل أنهـا مسـاهمة يف 
السـالم واالسـتقرار يف املنطقة، لكن من 
املرجـح أن تزيد هذه الزيـارة من مخاطر 
يف  املتحـدة  الواليـات  وتـورط  الحـرب 

رصاعات مستقبلية. 
هنـاك  أن  األمريكيـة  املجلـة  وبيّنـت 
عنـرصاً جديًدا يف سياسـة بايـدن للرشق 
األوسط سيتم التأكيد عليه خالل زيارته، 
أال وهـو نظـام دفاع جوي عىل مسـتوى 
املنطقـة، يعـرف رسـميٍّا باسـم تحالف 
الدفـاع الجـوي للـرشق األوسـط، والذي 
سيشمل إرسائيل ودول الخليج، موضحة 
أن إنشاء شـبكة أَو تحالف الدفاع الجوي 
ليس سـوى جزء واحد من مبادرة لزيادة 

تجاه  األمريكيـة  العسـكرية  االلتزامـات 
مـن  الخصـوص  وجـه  وعـىل  املنطقـة، 
خـالل تقديم ضمانات أمنيـة مكثّـفة إىل 

اإلمارات والسعوديّة. 
بأنـن  «فوربـس»  مجلـة  وأَفـادت 
التحضري لهـذه األنظمة القمعية املتهورة 
ليـس يف مصلحـة الواليات املتحـدة، ولن 
يعـزز اسـتقراراً أكـرب يف املنطقـة، َحيُث 
إن مـن األمثلـة عـىل ذلـك، هـو التدخـل 
السـعودّي- اإلماراتي العسكري الوحيش 
يف اليمـن، املدعـوم مبارشة مـن الواليات 
املتحـدة، وقـد أسـفر عن مقتـل عرشات 
جويـة  غـارات  يف  املدنيـني  مـن  اآلالف 
شـنتها  التـي  والقنابـل،  بالصواريـخ 
الواليات  قدمتهـا  السـعوديّة،  الطائـرات 
املتحدة، وساهمت يف عدد القتىل الذي بلغ 

قرابة ٤٠٠ ألف شخص. 

وتابعـت املجلـة األمريكيـة، يجب عىل 
الواليات املتحدة استخدام نفوذها كمؤيد 
وداعـم أََسـايس لتحقيـق اتّفـاق سـالم 
حقيقـي، ووقف اسـتئناف القتال هناك، 
كمـا دعـا إىل ذلـك أعضـاء الكونجـرس، 
مبينة أن قرار سـلطات حرب اليمن الذي 
يضـم اآلن أكثر مـن ١٠٠ راع مشـارك يف 
مجلس النواب األمريكي، سـيوقف الدعم 
العسـكري للسعوديّة، بما يف ذلك الصيانة 
وقطـع الغيـار الرضوريـة للحفـاظ عىل 
تحليق سالح الجو السعودّي، يف إشارة إىل 
التأكيد عىل اسـتمرار املشاركة األمريكية 

يف العدوان عىل اليمن. 
ولفتت مجلة «فوربس» إىل أن إرسـال 
املزيد من األسلحة األمريكية إىل السعوديّة 
واإلمـارات لن يؤدَي إال إىل زيادة احتماالت 
اسـتئناف الحـرب يف اليمـن، فضـالً عن 

األرضار والدمار، وعىل النقيض من ذلك، 
َفــإنَّ وقـف الدعم العسـكري سريسـل 
رسـالة قوية مفادها أن الواليات املتحدة 
تريد أن تسـتمر الُهدنـة كنقطة انطالق 

التّفاقية سالم شاملة إلنهاء العدوان. 
وأضافـت أن اإلمارات غذَّت الفوىض 
يف املنطقـة، وقامت بمراقبـة منتقدي 
اإلمارات يف جميع أنحـاء العالم، بما يف 
ذلك املواطنـون األمريكيـون، وحاولت 
التدخل يف العملية السياسية األمريكية 
من خـالل جهـود الضغط واسـتخدام 
الوسـطاء الذين أقامـوا عالقاٍت وثيقًة 
مـع مسـؤويل إدارة ترامب، مشـرية إىل 
أن الجهـود املبذولة لتطبيـع العالقات 
بني الدول العربيـة وإرسائيل يبدو أنها 
مصـدٌر رئييسٌّ للـرصاع يف املنطقة، كما 
أن ما سـمي «اتّفاقيـات أبراهام» تبدو 
كأنها ذريعٌة لبيع املزيد من األسـلحة إىل 
املنطقة وتوطيد كتلة عسـكرية معادية 

إليران. 
وأوضحت املجلـة األمريكية بأنه وبدالً 
عـن مضاعفـة التحالـف مـع األنظمـة 
القمعية مثـل اإلمارات والسـعوديّة التي 
يمكن أن تقـود الواليات املتحدة إىل رصاع 
مسـتقبيل مـع إيـران أَو أي بلـد آخـر يف 
املنطقـة، يجب عـىل إدارة بايـدن الرتكيز 
عىل إحياء االتّفاق النووي اإليراني ووضع 
َحـــّد نهائي للحـرب عىل اليمـن، داعية 
اإلدارة األمريكية إىل وقف الدعم العسكري 
غري املرشوط إلرسائيـل الذي وصل إىل ٣٧ 

مليار دوالر أَو أكثر خالل العقد املقبل. 
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يف ظض اجامرار تعاوي طسسضرات املرتِجصئ.. املظطصئ السسضرغئ الثاطسئ تساصئُض 33 سائثًا إىل خش العذظ
 : طاابسات

يف ِظـلِّ اسـتمراِر تهـاوي معسـكرات 
العائديـن  مسـؤوُل  اسـتقبل  املرتِزقـة، 
باملنطقـة العسـكرية الخامسـة، العميد 
الركـن ريـاض بلـذي، أمـس األحـد، ٣٣ 
عائداً من جبهة السـاحل الغربي إىل صف 

الوطن. 
باملنطقة  العائديـن  مسـؤوُل  ورّحـب 
العسـكرية الخامسـة بالعائدين إىل صف 
الوطن بعد أن تكشفت لهم حقائُق ونوايا 

دول العدوان واملرتِزقة. 
وأّكــد أن قراَر العـودة إىل األهل وصف 
الصحيـح،  االتّجـاه  يف  خطـوٌة  الوطـن، 
ـة بعـد انتشـار املغريات ووسـائل  َخاصَّ
التضليـل، التي تتخذهـا دول العدوان مع 
املغرر بهم ملنعهم مـن الرجوع إىل ذويهم 

ووطنهم. 
وكشـف العميد بلذي عن ارتفاع أعداد 
العائدين إىل ٢٠ ألف خالل الفرتة املاضية، 
ـة بعد التنسـيق لعودتهم عىل الرقم  َخاصَّ
املخصص للعائدين ١٧٦، وتأمني وصولهم 
إىل مناطقهم بكل سهولة، معتربًا عودتهم 

خطوة إيجابيـة باتّجاه تالحـم الصفوف 
لبناء اليمن ودحر الغزاة واملحتّلني. 

وحـث املغـرر بهـم العـودة إىل صـف 
الوطن، باالسـتفادة من قرار العفو العام 
قبل فوات األوان، ُمشرياً إىل أن الفرصة ما 
تزال سـانحة ملن يرغب يف العودة إىل صف 

الوطن، من صف وضباط وأفراد. 
مـن جانبهم، أّكـد العائـدون أن هناك 
الكثـريَ من صـف وضباط وأفـراد يف عدة 
جبهات بالساحل الغربي، يرغبون العودة 
إىل صـف الوطـن باالسـتفادة مـن قـرار 

العفو العام. 

سطماُء وطفضرون غظاصحعن أعمّغَئ اقساماد سطى املظعب الصرآظغ يف أداء املسآولغات
 : طتمث الضاطض

دّشــنت الهيئـُة العامـة لألوقـاف، يوم 
أمـس، بصنعاَء، الندوة العلمية األوىل برعاية 
رئيـس الهيئـة السـيد العالمـة عبـد املجيد 
الحوثـي، وذلك ضمن سلسـلة ندوات علمية 
تحـت عنـوان «القـرآن الكريم منهـج حياة 

شامل». 
قطـاُع  نظمهـا  التـي  الفعاليـة  وخـالل 
املسـاجد واملـربات بالهيئة العامـة لألوقاف 
«اإلدارة العامـة للعلمـاء واملتعلمـني»، قال 
مستشـار املجلس السـيايس األعـىل العالمة 
محمد مفتاح: «إن القرآن الكريم هدى عظيم 
أراد اللـه بـه تنوير حيـاة البـرش وتقويمها 
بشـكل كامل، ومـن هناء جـاء تنظيم هذه 
النـدوة املباركة يف هذه األيّـام املباركة بلقاء 
بحثي علمي مـادة القرآن الكريـم كمبادرة 

مهمة تحتاج إىل تشجيعها وديمومتها». 
َوأََضــاَف «أن الغرَض هـو َحثُّ الباحثني 
عىل البحث يف القرآن وأن هذه الندوة َمـا ِهي 

إالَّ بداية لفعاليات متواصلة يف القرآن الكريم 
وعلومـه يف كافـة املجاالت والتـي تحتاج إىل 
تركيـز ودراسـة؛ لكـي ننَهـَض عىل أسـس 

صحيحة». 
وأّكــد «أننـا اليـوم يف اليمن هنـاك بعٌث 
وإحياء الروح واإلسالم عىل أسس صحيحة، 

فعندما جاء الشـهيد القائد السـيد حسـني 
بدر الديـن الحوثي جعل القارن هو الواجهة 
بنهضـة  قرآنيـه  منهجيـة  أسسـاً  واضعـاً 
حقيقية برشية كاملة أمام حاالت التشـظي 

واالستعباد والتبعية للغرب». 
وشّدد عىل أهميِّة البحث يف القرآن الكريم 

يف كيفيـة النهـوض بأمتنـا، منوًِّهـا إىل أن 
«القـرآن الكريم مـيلء بالـدروس والقضايا 
والرتكيـز عـىل األولويـات وتسـهيل الهدى 
للنـاس والبناء عىل الـرتاث القديم مما تركه 

آباءنا واالستفادة منه». 
من جهته، قال يحيى قاسـم أبو عواضة 
خـالل ورقـة عمـل قدمهـا يف النـدوة تحت 
عنـوان «الحكمة من اسـتخالف اإلنسـان»: 
إن موضوع االسـتخالف مـن املواضيع التي 
قدمهـا الشـهيد القائـد حسـني بـدر الدين 
الحوثي وإن الله جعـل يف األرض خليفة هو 

اإلنسان. 
وأوضـح أن «الـدور املطلـوب مـن هـذا 
اإلنسان بشـكل عام املطيع والعايص سوف 
يتحّقق رغما عنهم وسـيحصل من واقعهم 
الشـهادة بكمـال اللـه وقدسـيته وحكمته 
أن «دور هذا املسـتخلف  وعظمته»، مؤّكـداً 
وتحقيـق مسـؤوليته يف الدنيـا مرتبـط بما 

سخره الله له يف هذه الحياة». 
بدوره، قال رئيس الهيئة العامة لألوقاف، 

العالمة عبداملجيد الحوثي خالل ورقة قدمها 
يف الندوة تحت عنوان «تفسـري آيات العرش 
مـن منظور قرانـي»: إن العرش ال يقصد به 
مـكان الجلوس، وإنما هو املـكان الذي يدار 
منه امللك، موضًحا أن مفهوم العرش يختلف 
يف القرآن بحسـب أماكَن ورودها يف السـياق 
الـذي وردت فيـه والرتكيـز عـىل عـدد مـن 
القواعـد عند تفسـريها يف اآليات التي وردت 
فيهـا.  َوأََضــاَف «إن عـرش الرحمـن هـو 
املكان الذي يدير الخالق ملكه منه بواسـطة 
املالئكة املقربـني، وإن إدارة الكون تتم وفق 
خطـة محكمـة ومفصلة من صنـع الخالق 

جل شأنه». 
واختتم ورقته بالقول: «إن القرآن الكريم 
أهم الكتب السـماوية عـىل اإلطالق وفيه ما 
يعلم البرشية األُسـلُـوب الصحيح لإلدارة»، 
منوًِّها إىل أهميّة االعتماد عىل املنهج القرآني 
ما وإنه سريسخ  يف البحث والتحليل ال ِســيـَّ
لدينـا املفاهيـم الصحيحـة لعمليـة البحث 

العلمي. 

خقل الظثوة السطمغئ افولى الاغ تظّزمعا العغؤُئ الساطئ لفوصاف تتئ سظعان «الصرآن الضرغط طظعب تغاة حاطض»..

أّضـثت أن إرجاَل المجغث طظ افجطتئ افطرغضغئ غجغث اتاماقت اجاؤظاف الترب شغ الغمظ:

طةطئ أطرغضغئ تخُش طحارضَئ واحظطظ يف السثوان سطى الغمظ بعخمئ سار إضاشغئ
«اقظاصالغ» غاعط 

املرتِجق سمار سّفاش 
بالعصعف وراء الافةريات 

يف سثن املتاّطئ
 : طاابسات

اتهم مـا يسـمى املجلـس االنتقـايل التابع 
لالحتالل اإلماراتـي، أمس األحد، املرتِزَق عمار 
عفـاش -وكيل جهـاز األمن القومي سـابًقا- 
تسـتهدف  التـي  التفجـريات  وراء  بالوقـوف 
القيادات العسـكرية املرتِزقة يف عدن وعدد من 

املحافظات الجنوبية املحتّلة. 
ا  ونقلت وسـائُل إعالم موالية للعـدوان َعمَّ
أسـمته مصدراً يف ما يسـمى قـوات مكافحة 
اإلرهـاب التابـع لـ»االنتقـايل» بمدينـة عدن، 
قولـه: إن املرتـِزق عمـار عفـاش وشـقيقه 
طـارق يهدفون من خـالل هجماتهم الجبانة 
إىل إخـالء السـاحة الجنوبيـة مـن القيـادات 
األمنيـة والعسـكرية إلحـالل قيـادات موالية 
لهم والسـعي لتمكني قوات ما يسـمى اليمن 
السـعيد من املشهد العسـكري يف املحافظات 

املحتّلة. 
وتأتـي هـذه الترصيحـاُت يف وقـت تشـهد 
مدينـة عـدن وبعـض املحافظـات الجنوبيـة 
املحتّلة، جرائم قتل وتصفية استهدفت قيادات 
عسـكرية وسياسـية وجنود موالني لالنتقايل، 
كان آخرهـا اسـتهداف موكـب منتحل صفة 
مدير أمن لحج، املرتِزق صالح السـيد، بسيارة 
مفخخـة نتج عنه قتـىل وجرحى من مرافقيه 

ومن املواطنني املتواجدين يف مكان الحادث. 
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 : إبراعغط السظسغ
بعد أن انقضِت الُهدنُة مع ما رافقها من 
تمديـد، ما يزاُل عـرشاُت اآلالف من املرىض 
املحارصيـن، بال رحالت مـن مطار صنعاء 
إىل القاهـرة، إالَّ مـن رحلة يتيمـة ال معنى 
لها سـوى أنها تفيد أن السـعوديَّة تريد أن 
تُظِهَر نفَسها ملتزمًة بمسار رحالت متفق 
عليها لعّمان والقاهرة فيما ذرائع التعطيل 
والتأجيـل جاهـزة إلجهاض أيـة محاوالت 
لحل جـزء من تراكمـات معانـاة اليمنيني 
لسـنوات سـبقت حتى تاريخ العدوان عىل 

البالد. 
كما تعـرب مراوغة العدوان عـن واقع أن 
الرياض تحـاول أن تفـرض مزاجيتها عىل 
رشوط الُهدنة مرتجمة حالة العناد والتكرب 
الذي ال معنى له، فهي ال تريد الُهدنة كما ال 
تريد تمريغ أنفها مرة أُخرى؛ ولهذا تسـعى 
ألسـاليبها امللتوية بُهدنتها الهشة عىل أمل 
حدوث متغري وإيجاد مخرج السـتئناف ما 

بدأته. 
 

ُث الخَرب الةمغض خظساُء تةسِّ
أمـام هذا يـدرك املتابـع واملراقب لوضع 
الُهدنـة مدى تحـيل صنعاء بالصـرب وعدم 
لجوئهـا إىل التصعيد، إذ تتعامل مع الجانب 
األممـي بوعوده املتكـّررة واملتجددة ما بني 
الُهدنـة وتمديدهـا تجـاوزاً ملـا بعـد التزام 
تحالـف العدوان بتسـيري رحـالت الطريان 
بواقع رحلتني يف األسبوع يف خطني رئيسيني 
صنعاء - عمان، صنعاء - القاهرة، إىل وعود 
غرودنربغ بإيجـاد حلول لـرصف املرتبات 

وفتح الطرقات... إلخ. 
وتسـاير صنعاء الوعـود األممية كالتزام 
بإقامـة الحّجــة وإيصـال كـّذاب اليمامة 
لبـاب داره ثـم فرض األمر الواقـع بعد ذلك 
فـرض يحيـل عنجهيـة وغـرور العقليـة 

البدوية إىل رساٍب ال طائَل منه اليوم. 
ويف ظل هذه املراوغة السياسـية للرياض 
ومـن يسـري معها ويسـريها، ال تبـدو آالم 
املـرىض يف املناطـق الحـرة املحـارصة ذات 
معنـى، فمـع بـدء رحـالت عمـان صنعاء 

توافـد آالف املرىض عىل حجـوزات الطريان 
وعـىل اللجنة الطبية العليـا بانتظار تحديد 
موعد سـفرهم، فيما علقت الرحالت لشهر 
ونصف شهر، ثم اسـتؤنفت رحالت املسار 
الواحـد، صنعـاء - َعمـان، فيمـا تجاهـل 
العدوان مسـار القاهرة - صنعاء واىل اليوم 

رغم تمديد الُهدنة لشهرين إضافيني. 
 

آباُر طا بسث تثفغش صغعد 
التخار

رئيـُس اللجنـة الطبيـة العليـا، الدكتور 
ا خّلفته جلبَة  مطهـر الدرويش، يتحدث َعمَّ
تسـيري الرحـالت ثـم تعطيلهـا، ويضيـف 
بالقول: «إن العدد ارتفع ملن سجلوا للسفر 
إىل القاهرة للعالج من املرىض ضمن اللجنة 
الطبيـة العليا بصنعـاء فالرقم قـد تجاوز 
تسـعماِئة حالة بزيادة ٥٠ ٪ عما كان قبل 

شهر ونصف». 
وأردف بالقـول: «هـذا الرقـم ال يشـمل 
املرىض الذيـن يلجؤون للحجـز عرب رشكة 
التسـجيل  دون  مبـارشة  اليمنيـة  طـريان 
ضمن اللجنـة الطبية، كما ال يشـمل بقية 
املرىض العاجزين عن السـفر مادياً والذين 
غالبيتهم مسـجلون ضمن برنامج الجرس 
الطبـي ملنظمـة الصحـة العاملية الـذي تم 

إلغاءه». 
ولفت الدرويش إىل أن «هناك اآلن ٣٣ ألف 
حالة طبية بحاجة للعالج يف الخارج سـواًء 
يف األردن أَو مرص، ومن تم تسـفريهم حتى 
اآلن إىل عّمـان مـع رحلة القاهـرة الوحيدة 
مـن املرىض ال يشـكلون إال رقماً هامشـياً 
بجـوار من ينتظرون السـفر للعالج خارج 

البالد». 
 

آطاٌل وآقم
نجـوى باعلـوي بعـد أن كانـت تسـتعدُّ 
للسفر إىل مرص عقب سماع انطالق رحالت 
صنعاء - القاهرة عرب مطار صنعاء تشـُعُر 
أن معنـى اإلنسـانيِة ذو وزن ضئيـل لـدى 
صانع السياسـة الدوليـة واإلقليمية ككل، 
ومع اضطرارها لتغيري الوجهة مع اشـتداد 

حالتهـا الصحية سـوًءا، ويأسـها من فتح 
رحالت القاهرة هي اليـوم تغادر إىل األردن 
وإن كانـت تـرى أن رحلـة عالجهـا هناك 

ا.  ستكون مكلفًة ِجـدٍّ
وتشري يف حديثها لصحيفة «املسرية»، إىل 
أن الحاجَة قد فرضـت عليها هذه الِوجهة، 
متسـائلة: مـاذا عن أُولئك املـرىض الذين ال 
قـدرة لهـم عـىل العـالج يف األردن أَو أُولئك 
الذين ال قدرة لهـم عىل دفع تكاليف العالج 
بانتظـار برامج مسـاعدات طبية كما كان 
مـع الجـرس الطبي الـذي توقـف بضغوط 

سعوديّة إماراتية أمريكية؟! 
حالة عبدالله املـدري -املصاِب برسطان 
أسـاليب  الغدد الليمفاويـة- ترتجم أَيْـضاً 
تالعـب السـعوديّة ليـس برحـالت طريان 
الُهدنة الهشة فقط بل بأحاسيس ومشاعر 
ونفسـيات املرىض الذين يقفون عىل أعتاب 
فقـدان الحيـاة، فبعـد أن أعدَّ نفَسـه قبل 
أشهر للسـفر، يجد نفَسه عاجزاً عن إتمام 
رحلة عالجه، إذ ينتظـر رحالت مرص فيما 
مدخراته املالية تتناقص شـيئاً فشـيئاً مع 
مرور الوقت واضطراره ألخذ جرعات عالج 
مسـكنه آلالمه بانتظار رحالت مرص التي 

بدأت ثم انتهت برحلة واحدة. 
وعـىل ما يُظِهُر الحـاج املدري من رباطة 
جـأش وعزيمـة َفــإنَّ حالتـه تسـوء مع 
طـول االنتظـار، فهو يؤّكــد أن ال قدرة له 
عـىل السـفر إىل األردن كخيـاٍر ثـاٍن وأخري 
فالتكاليف هنـاك كما يقول ال يقوى عليها 
فضـالً عن نقـص مدخراتـه للعالج بمرص 
التـي هي يف األََسـاس بحاجـة لتعويض ما 
نقص منها مع طـول فرتة انتظاره رحالت 
القاهـرة التـي تكمـل شـهرها الثالـث بال 

فائدة. 
لم يعد األمُر بحاجة إىل تفسري فيما يخص 
رحالت صنعـاء - القاهرة، فاألمـر بمثابة 
قرار تعطيـل لهذه الرحالت التـي ينتظرها 
آالف املـرىض منذ وقت طويل، بل لهذا األمر 
الذي أصبح «الحلم» املنتظر أن يتحّقق، وأن 
يضع معه عرشات آالف املصابني باألمراض 
أَو  ملعاناتهـم  حـداً  واملسـتعصية  املزمنـة 
أن يخففوا شـيئاً من آالمهم بعـد أكثَر من 

سـبع سـنوات من معاناة وحصـار مطبق 
كون حاالتهم ال تسمح بالسفر عرب الرب إىل 

املنافذ األُخرى. 
لقـد نزل هذا القرار -كمـا يقول الدكتور 
مطهـر الدرويـش- باإليقـاف لهذا املسـار 
أَو الخـط الجـوي كالصاعقة عـىل املرىض 
اليمنيني، ما سيفاقم من معاناتهم وآالمهم 
بما فيها حالتهم النفسية بعد طول انتظار 

وترقب للسفر. 
ويفـرس رئيس اللجنـة الطبية هذا أن ما 
هو إال حلقة يف مسلسل التعسف والتعجرف 

الذي تمارسه دول التحالف ضد شعبنا. 
الحـال يندرُج عىل رحـالت صنعاء عمان 
التـي لـم تكن بـذات األثـر الكبري فحسـب 
سـجالت السـفر وتأكيـدات الطبيـة العليا 
فنسـبة من سـافروا من املرىض ال يتجاوز 
٥ ٪ عرب مطـار صنعاء باتّجـاه األردن، أي 

حوايل ١٠ رحالت حتى اآلن. 
هذه النسـبة املتواضعة من إجمايل ذوي 
الحاالت املسـتعصية املسـجلني ناهيك عن 
غري املسجلني يف قوائم اللجنة الطبية العليا. 
ومـع ُكــّل هـذا وذلـك، َفــإنَّ الُهدنة ال 
تعّربُ عن منافَع إنسـانية ملموسـة لحاالت 
مرضيـة هم باآلالف، وكل الحاالت ال تقوى 
عىل االنتظار ملسلسل اتّفاقات أَو تفاوضات 

أَو ما شابه. 
وأمام هذا التعطيل تتلقى اللجنُة الطبيُة 
-بحسـب إفادتها- العديَد من االحتجاجات 
لـني املنظمات  من املـرىض وأهاليهـم محمِّ
الدولية املعنية إغفال ِملف املرىض اليمنيني 
املتعمـد، مطالبني القائمني عىل هذه الُهدنة 
التزام الشـفافية وتنفيـذ الوعود عىل أرض 
الواقع، وكذلك تأمني عودة املرىض إىل مطار 

صنعاء. 
ويف ختام حديثه، يقول الدرويش: «نحن 
يف اللجنـة بوزارة الصحة العامة والسـكان 
نضـم صوتنـا إىل أصـوات هـؤالء املـرىض 
كمـا نطالـب بالسـماح باالسـتفادة مـن 
رحالت العودة إىل صنعاء باسـترياد األدوية 
اإلسعافية واملستلزمات الطبية التي نَِفَدت 
يف املرافـق الصحيـة يف البلـد ونََفاُدها يمثُِّل 

خطراً يهّدُد حياَة اآلالف من املرىض». 

طع ُصرب ظعاغئ الامثغث.. طرضى الغمظ المتاَخرون طا غجالعن صغَث المساظاة

عثظئ رشسئ ظسئئ اآلقم واآلطال
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محاضرة السيد 

يَْطان الرَِّجيِْم أُُعْوذُ ِباللِه ِمْن الشَّ
ِبْسِم اللِه الرَّْحَمِن الرَِّحيِْم

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

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

إنََّك َحِميٌْد َمِجيٌْد.
وارَض اللَُّهـم بِرَضاَك عن أَْصَحاِبـِه األَْخيَاِر 
الِحـني  الصَّ ِعبَـاِدك  َسـاِئِر  وَعـْن  امُلنْتََجبـني، 

َوامُلَجاِهِديَْن. 
أيَُّها اإلِْخَوُة َواْألََخـَواُت:

َالُم َعَليُْكْم َوَرْحَمُة اللِه َوبََرَكاتُُه. السَّ
يف سـياِق الحديِث عن األُُسِس اإليَمــانيِة يف 
التعاُمِل مع املجتمِع من موقِع املسؤولية، سبق 
ِة، واللطف،  لنـا الحديـُث عن الرحمـة، واملحبـَّ
واإلحسـان، والعـدل، والحكمـة؛ باعتبَار هذه 
ِقيمـاً أََساسـية، وأتـى يف سـياِق الحديـث عن 
ذلـك البعُض من التفاصيل املهمة، التي سـبق 

الحديث عنها. 
ثم انتقل الحديُث عـن املحيط العميل، الذين 
يَعتَمـد عليهـم مـن هـو يف موقع املسـؤولية، 
بـدءاً باملستشـارين، وأتى التحذيـر من نوعيٍة 
معينة من املستشـارين، ممن ليسـوا جديرين 
املشـورة،  يف  عليهـم  باالعتمـاد  مؤهلـني  وال 
وأتـى التفصيـُل يف ذلك عن البخيـل، والجبان، 
والحريـص، الـذي يجمع بني الطمـع والبخل؛ 
باعتبَارهم من أسوأ من يمكن أن يعتمد عليهم 
يف االستشـارة، فتكون النتيجة سلبية يف حالة 

االعتماد عىل مشورتهم. 
ثم اآلن وصلنا يف سـياق الحديث عن من هم 
يف موقـع املسـؤولية التنفيذية، الذيـن يُعتَمد 
عليهم، من هم يف موقع املسؤولية، قال «َعَليِْه 

َالُم»: السَّ
 ((إِنَّ َرشَّ ُوَزَراِئـَك َمـْن َكاَن ِلـْألرشار َقبَْلـَك 
َكُهـْم ِيف اْآلثَاِم، َفـَال يَُكونَنَّ َلَك  َوِزيـراً، َوَمْن َرشِ
ِبَطانًَة، َفِإنَُّهْم أعوان اْألَثََمـِة، َوإِْخَواُن الظََّلَمِة، 
ـْن َلُه ِمثُْل  َوأَنْـَت َواِجـٌد ِمنُْهْم َخـرْيَ اْلَخَلِف، ِممَّ
آَراِئِهـْم َونََفاِذِهـْم، َوَليَْس َعَليِْه ِمثْـُل آَصاِرِهْم 
ـْن َلْم يَُعـاِوْن َظاِلماً  َوأَْوَزاِرِهـْم َوآثَاِمِهـْم، ِممَّ
َعـَىل ُظْلِمـِه، َوَال آِثمـاً َعـَىل إِثِْمِه، أُولئـك أََخفُّ 
َعَليَْك َمؤونًَة، َوأَْحَسـُن َلَك َمُعونًَة، َوأَْحنَى َعَليَْك 

َعْطفاً، َوأََقلُّ ِلَغرْيَِك إِْلفاً)) 
اإلنسـاُن عندما يصُل إىل موقِع املسـؤولية، 
ُر أنَّ مـن الحكمـة أن يعتمـد عـىل  قـد يتصـوَّ
البعض ممن لهم سابقة يف التجربة، والعمل يف 
موقع املسؤولية؛ باعتبَار أنهم أصحاب ِخربة، 
وأصحـاب تجربـة، ويمتلكون حسـن التدبري، 
والـرأي، والقدرة عـىل إنجاز األعمـال واملهام، 
بحكم سـابق تجربتهم الطويلـة، ولكن عندما 
يكـون البعض منهـم فيما مـىض كان معاوناً 
لـألرشار يف رشهم، يف ممارسـاتهم الظاملة، يف 
ارتـكاب الجرائـم، وأصبح له رصيـد إجرامي، 
فهـو كان ممن يعتمدون عليـه يف الوصول إىل 
أهدافهـم، ويف تنفيـذ جرائمهـم، ويف ارتـكاب 
املآثـم، فتكون نفسـيته قد تلوثـت، وأصبحت 
منطلقاتـه للعمـل وأداء املسـؤولية منطلقاٍت 
واملكاسـب  الشـخصية،  األطمـاع  تشـوبها 
ويكـون  الشـخصية،  واألهـداف  الشـخصية، 
أَيْـضـاً يف واقعـه العمـيل جريئاً عـىل ارتكاب 

املآثـم، جريئـاً عىل ممارسـة الظلـم؛ وبالتايل 
ليـس مؤتمناً يف أداء املسـؤولية، ال مـن َحيُث 
الحذر من الظلم، الحذر من املفاسد، الحذر من 
ارتكاب اآلثام، من االستغالل السلبي لوظيفته 
ومنصبـه، فهو قد تعوَّد أََساسـاً عىل أن يكون 
منصبُه وسـيلًة لتحقيِق األهداف الشـخصية، 
حتى لصالـح الظاملني واملجرمـني، وارتكب يف 
سياق ذلك الجرائم واآلثام، وأصبح -إضافًة إىل 
كونه غريَ مؤتمن عىل أداء املسؤولية- ُمَشوِّهاً 
وُمَشوَّهاً، معروفاً بني املجتمع برصيده اإلجرام 
بممارسـاته  الفسـاد،  يف  برصيـده  والسـيئ، 
السيئة؛ وبالتايل يصبح ُمَشوِّهاً، إضافة إىل أنه 

ال يوثق به، وال يُعتَمد عليه. 
َكُهْم ِيف اْآلثَاِم))   ((َوَمْن َرشِ

للظاملـني والطُّغاة  رشيـكاً  مـن كان أَيْـضاً 
واملظالـم،  الجرائـم،  ارتـكاب  يف  واملجرمـني 
واملفاسـد، قـد تلوث بذلك، وفسـدت نفسـيته 
بذلـك، وأصبـح جريئـاً عـىل ارتـكاب املظالم 
اإليَمـــان،  مـن  وازٌع  لـه  ليـس  واملفاسـد، 
وال مـن الديـن، وال مـن الحياء، وليـس عنده 
إحسـاس باملسـؤولية، يمكن أن يسـاعَد عىل 
اسـتقامته، وعىل نصحه، وعـىل مصداقيته يف 
أداء مسـؤولياته، فمثـل هذه النوعيـة امللوثة، 
التي قد تعوَّدت عىل ارتكاب الظلم، عىل ارتكاب 
الجرائم، قد غرقت يف الفسـاد، وارتكاب اآلثام، 
ال ينبغـي االعتمـاد عليهـم ليكونوا هـم الذين 
يَعتَمد عليهم من هو يف موقع املسؤولية بشكٍل 

أََسايس، ولهذا قال:
 ((َفَال يَُكونَنَّ َلَك ِبَطانًَة)) 

ـك، املقرَّبني منك، الذين  ال يكونوا هم خواصَّ
تعتمـد عليهم اعتمـاداً أََساسـياً، تحت عنوان 
أنهـم: أصحـاب التجربة، وأصحـاب الخربة... 

وغري ذلك من املربّرات. 
 ((َفِإنَُّهْم أعوان اْألَثََمِة)) 

كانـوا مـن يتعاونون عـىل اإلثـم، وارتكبوا 
اآلثـام، وتلوَّثوا بذلك، وفسـدوا بذلك، فسـدت 
أداء  يف  منطلقاتهـم  فسـدت  نفسـياتهم، 
املسـؤولية والعمـل، ال يمكـن الوثـوق بهـم؛ 
وبالتـايل ليسـوا مؤتمنـني فيما يُعتَمـد عليهم 

فيه. 
 ((َوإِْخَواُن الظََّلَمِة)) 

كانت ارتباطاتهم بالظلمة ارتباطات أخوة، 
ووالء، وتعـاون، بتوّجــه جـاد، لديهم ارتباط 
الظلـم،  معهـم  فمارسـوا  بالظلمـة،  حميـم 
وارتكبوا معهم الجرائـم، وأصبحوا عىل عالقٍة 
وارتباط وثيٍق بهم؛ ولذلك فهم ليسوا مؤتمنني 
يف واقـع املسـؤولية نفسـها، وال مؤتمنـني يف 
والءاتهـم وارتباطاتهم، التي قد تسـتمر فيما 
بعـد، وتكـون عامالً مـن عوامل أن يغشـوا يف 
مسـؤولياتهم  يـؤدوا  أالَّ  املسـؤولية،  أدائهـم 
بنصـح، بصـدق، بإخالص، فوالؤهـم مدخول 

بتلك االرتباطات مع الظاملني والسيئني. 
ْن َلُه   ((َوأَنْـَت َواِجـٌد ِمنُْهْم َخرْيَ اْلَخَلـِف، ِممَّ

ِمثُْل آَراِئِهْم َونََفاِذِهْم)) 
إذا كان مـا يشـدك إليهـم ما ُعِرفـوا به من 
الخـربة والتجربـة يف مواقع املسـؤولية، فأنت 
واجـٌد من هـو خريٌ منهم، ومن هو سـليٌم من 
ليـس  ومسـاوئهم،  وسـيئاتهم،  سـلبياتهم، 
متلوِّثـاً بالجرائم واملفاسـد، وغارقـاً يف اآلثام، 
تجـد من يمتلـك حسـن التدبـري، واإلصابة يف 
الرأي، وحسـن الترصف، والقـدرة عىل اإلنجاز 
العميل، هنـاك من يتوفر، مثل هذا النوع كثري، 
ا؛ بَسبِب معرفته املحدودة  قد يكون اإلنسان إمَّ
يجهـل الكثري مـن هذا النوع، ولكـن يمكن أن 

يكون هنـاك آليات عملية تسـاعد عىل معرفة 
هـذا النوع من الناس، الـذي يمتلك مع الخربة 
نظافة املايض، ليس ملوثاً بالجرائم، باملفاسد، 

باآلثام، باملساوئ. 
ـْن َلـُه ِمثْـُل آَراِئِهـْم)): يمتلك حسـن   ((ِممَّ
التدبـري، واإلصابة يف الرأي، وحسـن الترصف، 
والقـدرة اإلدارية، والقدرة عـىل اإلنجاز العميل 

((َونََفاِذِهْم)). 
 ((َوَليْـَس َعَليِْه ِمثْـُل آَصاِرِهـْم، َوأَْوَزاِرِهْم، 

َوآثَاِمِهْم)) 
باملفاسـد، واملظالـم، والجرائم،  ليس ملوثاً 
واألشياء السـيئة، بكل ما لها من تبعات، بكل 
ما لها من تأثريات سـيئة يف نفس اإلنسـان، يف 
أعماله، يف منطلقاته، يف توّجـهاته، يف سمعته 

يف أوساط املجتمع. 
 ((َوَليَْس َعَليِْه ِمثُْل آَصاِرِهـْم، َوأَْوَزاِرِهْم)): 
ليس محمالً بتلك األحمال السيئة، بذلك املايض 
الـيسء، بذلك الرصيـد اليسء امللـوث، الذي له 
تبعات، له تأثريات حتى يف واقع الناس، الناس 
يتذكـرون عنـه ما فعلـه بهم مـن املظالم، ما 
ارتكب بحقهم مـن الجرائم، ما فعله تجاههم 

من الترصفات السيئة... إىل غري ذلك. 
 ((َوَليْـَس َعَليِْه ِمثْـُل آَصاِرِهـْم، َوأَْوَزاِرِهْم، 
ْن َلْم يَُعاِوْن َظاِلماً َعَىل ُظْلِمِه، َوَال  َوآثَاِمِهْم، ِممَّ

آِثماً َعَىل إِثِْمِه)) 
واملفاسـد  املظالـم  ويبـارش  يشـرتك  لـم 
والجرائم، نزيه عن ذلك، ليس له رصيد إجرامي 

يذكر به ويعرف به. 
 ((أُولئـك)): هذا النـوع النظيف، الذي ليس 

ملوثاً بالجرائم والفظائع. 
 ((أُولئـك أََخـفُّ َعَليْـَك َمُؤونًَة، َوأَْحَسـُن َلَك 

َمُعونًَة)) 
ليسـوا ثقالً عليـك، ال من َحيُث تشـويههم، 
وال مـن َحيُث طريقتهـم يف العمـل؛ ألَنَّ النوع 
الـذي قد تلـوث بالجرائم، والظالم، واملفاسـد، 
وفسدت نفسيته، وفسدت منطلقاته وأهدافه، 
يتَحّرك عندما يؤدي عمالً معيناً وهو مركز عىل 
املكاسـب الشـخصية، والطلبات الشـخصية، 
واألهداف الشـخصية، َوأَيْـضـاً ليس أداؤه أداَء 
سـليماً ونظيفاً؛ ألَنَّه تعّود عىل طريقة سـلبية 
يف العمل مشـوبة بالشـوائِب السـيئة، ليسـت 
طريقة سـليمة نظيفـة، فيها الشـوائب التي 
اعتـاد عليها، من االبتزاز املايل، من االسـتغالل 
الشـخيص، مـن األداء الذي هو ملـوث، بما قد 
اعتاد عليه يف ُكـّل ماضيه، فهي مسألة سلبية. 
ـا النوُع النظيُف فهو أخـفُّ عليك مؤونة،  أمَّ
أداؤه هـو أداٌء سـليٌم غريُ ملـوث، وليس ثقيالً 
واملكاسـب  واألهـداف،  بالطلبـات،  عليـك، 
الشـخصية، وامليزانيـات الضخمـة، التـي قد 
اعتاد عـىل أن يربطها بمكاسـَب، ومصالَح... 

وغري ذلك. 
 ((َوأَْحَسُن َلَك َمُعونًَة)) 

ألن معونتـه بصدق، وإخالص، ونقاء، وجد، 
واهتمام. 

 ((َوأَْحنَى َعَليَْك َعْطفاً)) 
ألنه حريٌص عـىل نجاحك، ويتفهم ظروفك، 
ويشـاطرك همـك، ويتألـم ألملـك، قريـٌب منك 
يف االهتمامـات، يف التوّجـهـات، يف املوقـف، يف 

العمل. 
 ((َوأََقلُّ ِلَغرْيَِك إِْلفاً)) 

ليس لـه ارتباطـات ووالءات بعيـدة هناك، 

 وأظئ شغ المعصع المســآولغئ اخار بسظاغئ ضئغرة 
طظعط افحــثاص الثي تسامث سطغعط وتساحــغرعط 

فن الاصثغر الثاذأ جغطعث ظفسغاك وواصسك
 اخاــْر تعلك طظ لغســعا ططعبغظ بالةرائــط واآلبام 
ولغج طتمًق باطك افتمال الســغؤئ الاغ تثضر الظاس 

بمزالمعط وآباطعط

صائث البعرة السغث سئثالمطك التعبغ شغ الثرس الرابع طظ سعث اإلطام سطغ لمالك افحار:

اخاغار املساحارغظ وافسعان بسظاغئ وطساغري جطغمئ غةسض واصع 
السمض ختغتًا وق غظئشغ ظسغان أن هللا الفدَض يف ُضـّض ظةاح
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وبالتايل تؤثر عليه سـلباً يف أدائـه العميل؛ ألَنَّه 
مـن واقع تلك الوالءات واالرتباطات البعيدة قد 

يسعى إلفشالك أصالً، قد ال يريد لك النجاح. 
ا هـذا النوع النظيف، فهـو بعيٌد عن هذه  أمَّ
االرتباطات، وبالتايل هو ارتباطه بك، ويحرص 

عىل نجاحك. 
ة))   ((َفاتَِّخذْ أُولئك َخاصَّ

هذا النوع النظيف، الصالح، املستقيم. 
ة ِلَخَلَواِتَك َوَحَفَالِتَك))   ((َفاتَِّخذْ أُولئك َخاصَّ
اجعـل منهم هم الذين تعتمد عليهم اعتماداً 

ة: أََساسياً، اجعل منهم الَخاصَّ
ة،   (يف خلواتك): يعني: يف اجتماعاتك الَخاصَّ
التـي تـدرس فيهـا األمـور املهمـة، واألمـور 
الحساسة، واألعمال األََساسية، والقضايا التي 

تحتاج إىل اهتمام خاص. 
يف  العامـة،  مناسـباتك  يف  (َوَحَفَالِتـَك):   

القضايا الكربى. 
فمثل هذا النوع النظيف، الناصح، الصادق، 
الـذي يمتلـك حسـن التدبـري، إصابـة الـرأي، 
مع اإلخـالص، مع الصـدق، مـع النزاهة، هم 
من يمكـن أن تعتمـد عليهم يف األمـور املهمة 
يف  الخصوصيـة  ذات  واملهمـات  والحساسـة، 
ا، أَو غري ذلك،  كونها حساسـة، أَو مهمة ِجــدٍّ
واملناسـبات  والحفـالت  البـارزة،  األمـور  ويف 

العامة، والقضايا الشاملة. 
 ((ثُـمَّ ْليَُكْن آثَُرُهْم ِعنْـَدَك أَْقَوَلُهْم ِبُمرِّ اْلَحقِّ 

َلَك)) 
ليكـن اآلثـُر عنـدك، واألقـرُب منزلـًة إليك، 
واألكثـر اعتماداً من بينهم، هو األنطق بالحق، 
يف ُكـّل الحاالت، يف ُكـّل املواقف، يف ُكـّل األمور، 
األنطـق بالحـق، الذي يقـول لك الحـق يف ُكـّل 
األحـوال، حتـى لو كان مـراً، حتى لـو كان ال 
يعجبـك بحسـب مزاجـك الشـخيص؛ ألَنَّ هذا 
هـو األنصُح، هـو األصدق معـك، عندما يقول 
لـك الحق يف ُكــّل األحوال، ليس مشـغوالً بأن 
يجامَلـك يف بعض األمور، فال يقـول لك الحق؛ 
ِمن أجِل مراعاة مشاعرك ومزاجك الشخيص. 

ا   ((َوأََقلَُّهـْم ُمَسـاَعَدًة ِفيَما يَُكـوُن ِمنَْك، ِممَّ
َكـِرَه اللَُّه ِألَْوِليَاِئِه، َواِقعـاً ذَِلَك ِمْن َهَواَك، َحيُث 

َوَقَع)) 
ألنـه األكثـر حرصـاً عـىل أن تكـون األمور 
وفـق ما يريد الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، ومعنى 
هذا: أنـه األنصح، واألصـدق؛ ألَنَّ املعيار عنده 
معيـاٌر إيَمــاني، قائٌم عىل أََسـاس تقوى الله 
«ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، واإلخـالص لله، والصدق 
هـو  فلذلـك  َوتََعـاَىل»،  اللـه «ُسـبَْحانَـُه  مـع 
الجديـر بالثقة به أكثر، واالعتمـاد عليه أكثر؛ 
ألَنَّ البعض مـن الناس مثالً قـد يعجبه األكثر 
مجاملًة، واألكثر مسـايرًة معـه، ممن يوافقه 
يف ُكــّل يشء، يف ُكــّل رأي، يف ُكــّل تدبـري، يف 
ُكــّل قـرار، يف ُكــّل موقف، بغـض النظر عن 
صوابيته، أَو عدم صوابيته، يسـايره ويجامله 
يف ُكـّل يشء، فريتاح له؛ بينما قد يسـتاء ممن 
يصـدق معـه، يف األمور التي هـو فيها خاطئ 
ينبهه، هذه من املحبة، هذه من دالئل اإلخالص 
والصـدق، عندما يصدق معـك يف ُكـّل األحوال، 
يف ُكـّل األمور، ويحـرص عليك أن يكون عملك 
وفق مـا يريض الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل»، وأن 
ا كره الله ألوليائه، عن األعمال  تكون بعيًدا عمَّ
السيئة، عن األخطاء، التي لها تأثريها السلبي 

ما بينك وبني الله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل». 
 ((َواِقعاً ذَِلَك ِمْن َهَواَك، َحيُث َوَقَع)) 

ال ترّكز عىل مزاِجك الشـخيص، وتجعَله هو 
املعيـار واملقياس يف مسـألة القـرب منك، ويف 
مسـألة الثقة واالعتماد عـىل محيطك العميل، 
وعـىل أعوانـك، والذين تعتمد عليهـم يف موقع 

املسؤولية. 
ْدِق، ثُمَّ ُرْضُهْم   ((َواْلَصْق ِبأَْهِل اْلـَوَرِع َوالصِّ
ُحوَك ِببَاِطٍل َلْم تَْفَعْلُه،  َعـَىل أَالَّ يُْطُروَك، َوَال يُبَجِّ
َفِإنَّ َكثْـَرَة اْإلِْطَراِء تُْحـِدُث الزَّْهـَو، َوتُْدِني ِمَن 

اْلِعزَِّة)) 
أهل الورع والصدق، الـورع عن محارم الله 
«ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، وعن الشبهات، والصدق: 

الذين يصدقون فيما يقولون، ويصدقون فيما 
يقدِّمون، يصدقون فيمـا ينقلون، الصدق هو 
صفـة الزمـة لهم، هاتـان الصفتـان مهمتان 
ا جداً يف أداء املسؤولية؛ ألَنَّ أهل الورع هم  ِجـدٍّ
األمناء، الذين يؤتمنون ويوثق بهم ُكـّل الثقة، 
الورع عـن محارم الله يف ُكـّل يشء: يف الجانب 
املـايل، يف جانـب اإلْمَكانات، الـورع يف كالمهم، 
فيما ينقلون، يف أدائهم للمسـؤولية، يحذرون 
من املحارم، يحذرون من الحرام، يحذرون حتى 
مما فيه شـبهة الحرام، فهم أهـل تحٍر، وأهل 
انتباه، ليسـوا جريئني وال مبالـني، يترصفون 
كيفمـا كان، يف األمـور املاليـة، أَو يف األمـور 
العملية، أَو يف القرارات، أَو يف الترصفات، الورع 
من أهم املواصفات اإليَمــانية التي لها أهميّة 
كبرية فيما يتعلق باملسـؤولية، والصدق كذلك، 
فيعتـرب الصـدق والـورع من أهـم املواصفات 
التـي ينبغي أن تؤخذ بعني االعتبار يف االختيار، 
يف االهتمـام، يف الثقة، يف االعتمـاد، ويف الرتبية 
عىل ذلك، ويف الرتبية عىل ذلك، هذا جانٌب مهم، 
هذا النوع هم من تَعتَمـد عليهم اعتماداً َكبرياً 
وأََساسياً، ولهذا أتى بعبارة: ((َواْلَصْق))، أكثر 
 ، من مخالطتهم، تعتمد عليهم بشـكٍل أََسايسٍّ

ْدِق)).  ((ِبأَْهِل اْلَوَرِع َوالصِّ
 ((ثُمَّ ُرْضُهْم َعَىل أَالَّ يُْطُروَك)) 

َعوِّْدهـم عـىل أالَّ يكثـروا من املدح لـك، أوالً 
لتلحظ فيهـم أن يكونوا أهـل ورع وصدق، ثم 
تلحـظ معهم ذلك، أالَّ يكثـروا من مدحك، هذه 

ا.  مسألة مهمة ِجـدٍّ
ُحوَك ِببَاِطٍل َلْم تَْفَعْلُه))   ((َوَال يُبَجِّ

ال ينسبوا إليك أعماالً، أَو إنجازات، لم تفعلها 
أصالً؛ ليتقرَّبوا إليك بذلك. 

 ((َفِإنَّ َكثْـَرَة اْإلِْطَراِء تُْحـِدُث الزَّْهَو، َوتُْدِني 
ِمَن اْلِعزَِّة)) 

كثرُة املديح لها تأثرياٌت سـلبيٌة عىل نفسية 
((تُْحـِدُث  فهـي  مشـاعره،  وعـىل  اإلنسـان، 
الزَّْهَو))، يعني: العجب بالنفس، ((َوتُْدِني ِمَن 
اْلِعـزَِّة))، وهـذه العزة غري العـزة اإليَمــانية، 
َوِلَرُسـولِِه  اْلِعـزَُّة  {َوِللَّـِه  اللـه:  قـال  التـي 
املقصود  اآلية8]،  مـن  َوِلْلُمْؤِمِننَي}[املنافقون: 
هنا عـزة الكرب، وأَنََفة الكـرب، التي تالزم حالة 
ا،  العجـب والغـرور، وهـي حالة خطـرية ِجـدٍّ
والعجـب، والغرور، والكرب، واألَنََفة، من أسـوأ 
الخصال التي تفسـد نفسـية اإلنسـان بشكٍل 

كبري، وخطري عىل اإلنسان. 
ولذلك يف موقع املسـؤولية ال يعوِّد اإلنسـاُن 

نفَسه، وال يعوِِّد اآلخرين عىل كثرة املديح، وعىل 
الرغبة يف املديح واإلطراء، هذه مسـألة خطرية 
عىل نفسية اإلنسـان؛ ألَنَّ اإلنسان املؤمن حقاً 
هو يحمـد الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل» عىل ُكـّل 
قه له، وهـو يعترب أنَّ ُكـّل نجاٍح يف أدائه  ما وفَّ
ملسؤوليته، وأي إنجاز يتمّكن من تحقيقه، إنما 
هـو بتوفيق الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، وبفضل 
الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، فهـو يحمد الله عىل 
ذلـك، وهـو يشـعر يف أعمـاق قلبـه بالفضـل 
لله عليـه، هو عنـد اإلنجاز، وعنـد النجاح، ال 
يتجـه يف تفكريه ومشـاعره نحو نفسـه، بأنه 
هو شـخصيٍّا منبع ذلك النجاح، وأََسـاس ذلك 
اإلنجـاز، هـو يعـرف حقيقـة أمـره، حقيقة 
نفسـه، هو إنسان عاجٌز ضعيف، اإلنسان هو 
مصـدر العدم، مصدر الـال يشء، هو مفتقٌر يف 
ُكــّل يشٍء إىل الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، مفتقٌر 
يف ُكـّل نجاح، يف ُكـّل توفيق؛ ولذلك نحن نحمد 
الله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، نعترب ُكـّل الحسنات، 
ُكـّل اإليجابيات، ُكـّل النجاحات، ُكـّل األشـياء 
الجيدة يف الحياة، مصدرهـا الحقيقي هو الله 
«ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل»، ويلُّ ُكــّل نعمـة، ونحن 

مصدر العجز، مصدر الضعف. 
فاإلنساُن املؤمُن هو يعي هذه الحقائَق، وهو 
يؤمـن بها، هو يؤمن بها من أعماق قلبه، لديه 
هـذا الوعي، لديه هـذه املعرفة، هذا الشـعور، 
ولهـذا يصـف الله عبـاده املؤمنـني بصفة من 
أهم مواصفاتهم، فيقول عنهـم: {اْلَحاِمُدوَن}

[التوبـة: من اآليـة112]، {اْلَحاِمـُدوَن}؛ ألَنَّها 
صفة الزمـة لهم عند ُكـّل نعمـة، كانت نعمًة 
ماديـة، أَو نعمًة معنوية، أَو نجاحاً يف عمل، أَو 
إنجازاً ملهمة، أَو أداء ملسـؤولية... ُكـّل أشكال 
النعـم، يحسـبون املنَّة للـه عليهم فيهـا؛ ألَنَّه 
ق، {َوَما تَْوِفيِقـي إِالَّ ِباللَِّه}[هود: من  هـو املوفِّ
اآلية88]، هذا قول نبيٍّ من أنبياء الله، نبي الله 
ـَالُم» قال: {َوَما تَْوِفيِقي إِالَّ  شـعيب «َعَليِْه السَّ
ِباللَّـِه}، ال يمكن أن أتوفـق يف أي يشٍء إالَّ بالله 

«ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل». 
واملؤمُن هو يحمُل الشـعوَر بالتقصري مهما 
اً، وال  كان إنجاُزه، ال يزال يعتربُ نفَسـه مقرصِّ
يـزال يدرك جوانَب النقص فيه، وهذه مسـألٌة 
ه  مهمـة، عندما نجد الله يف القرآن الكريم يوجِّ
رسـوله «صلـوات اللـه عليه وعىل آلـه»، الذي 
حّقق -بتوفيـق الله له- أكرب اإلنجازات يف ُكـّل 
تاريخ البرشية، يف املـايض وفيما يلحق ما بعد 
ذلك، يف املايض والحارض واملسـتقبل، ما قبله، 

ويف وقتـه، وما بعده، أعظم رجٍل وصل إىل أعىل 
املراتب األخالقية واإليَمــانية واملعرفية، وقام 
ا، اللـه «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل»  بـدوٍر عظيٍم ِجــدٍّ
يأمره باالسـتغفار: {َفاْعَلـْم أَنَُّه َال إَِلـَه إِالَّ اللَُّه 
َواْلُمْؤِمنَـاِت} َوِلْلُمْؤِمِنـنَي  ِلذَنِْبـَك  َواْسـتَْغِفْر 

[محمد: من اآلية19]، يقول له: {إِذَا َجاَء نَْرصُ 
اللَِّه َواْلَفتْـُح (1) َوَرأَيَْت النَّاَس يَْدُخلُوَن ِيف ِديِن 
اللَِّه أَْفَواًجا (2) َفَسـبِّْح ِبَحْمِد َربَِّك َواْستَْغِفْرُه 
ُه َكاَن تَوَّابًا}[النرص: 1-3]، يف قمة اإلنجاز:  إِنـَّ
اَس يَْدُخلُوَن ِيف ِديِن اللَّـِه أَْفَواًجا}،  {َوَرأَيْـَت النـَّ
وإنجـاز عظيـم، أكرب إنجاز يمكـن أن يتحّقق 
هو هداية الناس، أكـرب إنجاز، يف ذروة اإلنجاز 

يقول له: {َفَسبِّْح ِبَحْمِد َربَِّك َواْستَْغِفْرُه}. 
اإلنجـاز  حـاالت  يف  النـاس  مـن  الكثـريُ 
يسـتغرقون عىل مسـتوى التفكري يف التسبيح 
بحمـِد أنفسـهم، يفكِّـرون يف أنفسـهم أنهـم 
عباقـرة، أنهـم حّققـوا النجاح، أنهـم حّققوا 
اإلنجـاز، ويذوبـون يف ذلك، وهم مسـتغرقون 
يف مديح أنفسـهم، ويف العجب بأنفسـهم، ويف 
االرتياح ألنفسـهم، ويرغبون مـن اآلخرين أن 
يذوبوا يف ذلك، أن يكون ُكـّل شـغلهم الشـاغل 
لوهم، أن  أن يمدحوهم، أن يثنوا عليهم، أن يبجِّ
يتحدثوا عنهم ليل نهار، وأن يسبحوا بحمدهم 

بكرًة وأصيالً. 
لكننـا نجد أنَّ اللَه يقـوُل لنبيه «صلوات الله 
عليه وعىل آله» عند أعظِم إنجاز: {َفَسبِّْح ِبَحْمِد 
َربَِّك}، بدالً من أن تسبَح بحمد نفسك، استغرق 
يف التسـبيح بحمـد الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل» يف 

ذهنك، وتفكريك، ووجدانك، ولسانك. 
هذه هي تربيُة اإليَمــان، التي تعلُِّم اإلنساَن 
من هـو صاحُب الفضـل الحقيقي، هـو: الله 
«ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل»؛ ولذلـك فاإلنسـان بهذه 
الرتبيـة اإليَمــانيـة ليس منتظراً مـن الناس 
املديح عـىل ُكـّل إنجاز، عىل ُكــّل عمٍل يؤدِّيه، 
عىل ُكـّل مسـؤوليٍة يقـوم بهـا، ينتظر منهم 
دائمـاً املديح واإلطـراء، ثم يجعل ذلـك معياراً 
للقرب منه، وللعالقة به، من ال يجد فيهم كثرة 
اإلطراء، وكثرة املديـح؛ ينفر منهم، ال يحبهم، 
ال يعجبونـه، ومن يكثرون مـن مدحه، والثناء 
عليـه، والتملق له؛ يرتاح لهـم، يتحول هذا إىل 
معيار، يف مسـتوى العالقة بالناس، ويف قياس 
مدى صدقهم معه، ومـدى نصحهم له، يمكن 
أن يكـون البعض من أصدق الناس معك، ومن 
أكثرهـم حرصاً عليك، ومـن األوىف معك يف ُكـّل 
األحـوال، يف ُكـّل الظـروف، وإن لم يكونوا هم 
األكثَر مديحاً، األكثَر ثناًء، األكثَر إطراًء، معيار 
صدقهـم معك: عندمـا يَصُدقون معـك يف ُكـّل 
األحـوال، يقولون الحق، يقفـون معك الوقفة 
الصادقة، حتى يف الظروف والتحديات الصعبة. 
 ((ثُـمَّ ُرْضُهـْم َعـَىل أَالَّ يُْطـُروَك))، لتحافظ 
أنت، اْسـَع ألن تحافظ أنت عىل واقعك النفيس 
ُحوَك ِببَاِطٍل َلْم تَْفَعْلُه،  ال يتأثر سلباً، ((َوَال يُبَجِّ
َفـِإنَّ َكثْـَرَة اْإلِْطَراِء تُْحـِدُث الزَّْهـَو)): العجب 
ا، ومن أكثر  بالنفـس، وهي حالة خطـرية ِجـدٍّ
النـاس عرضًة لحالة العجب والكرب، من هم يف 
قوا إلنجازات  مواقع املسؤولية، وبالذات إذَا وفِّ
معينـة، أَو يقـال لهـم دائمـاً أنهـم أصحـاب 

اإلنجازات الكربى، والعظيمة، والتاريخية. 
 ((َوَال يَُكونَـنَّ اْلُمْحِسـُن َواْلُمـِيسُء ِعنْـَدَك 
ِبَمنِْزَلٍة َسَواٍء، َفِإنَّ ِيف ذَِلَك تَْزِهيداً ِألَْهِل اْإلِْحَساِن 
ِيف اْإلِْحَساِن، َوتَْدِريباً ِألَْهِل اْإلساءة َعَىل اْإلساءة، 

َوأَْلِزْم ُكالٍّ ِمنُْهْم َما أَْلَزَم نَْفَسُه)) 
مـع الرحمة الحكمة، ال تكـن حالة الرحمة 
حالـًة عامـة، تجعل فيها واقع النـاس بمنزلٍة 
سـواء، حتـى لـو كان هنـاك من هـو ميسء، 
تعامله وتنظر إليه كمثل املحسن، من الحكمة 
ومـن العـدل أن تفرِّق بـني املحسـن وامليسء، 
سـواًء يف محيطك العميل، ويف الواقع العميل يف 
إطـار املسـؤولية، من هم من املسـؤولني، من 
هم من األعوان، مـن هم ممن تعتمد عليهم يف 
املهام العملية، أَو يف واقع املجتمع، وهذا يشمل 
الجوانـب املختلفـة، مثالً: تفعيل مبـدأ الثواب 
والعقـاب؛ للتفريـق بـني املحسـن وامليسء، يف 

 ق تةسْض طجاَجك الحــثخغ عــع المسغار والمصغاس 
سطــى طتغطك السمطــغ والثغظ تسامــث سطغعط شغ 

طعصع المسآولغئ
 الخــثق والعرع خفاان طعماان شغ المساحــارغظ 
وسطى اإلظســان الســسغ إلــى التفاظ سطــى واصسه 

الظفسغ شق غاأبر جطئًا
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مسـألة املنزلة، والقرب، واالحرتام، والتعامل، 
هناك فرق ما بني املحسن وامليسء؛ بالتايل يبنى 

عىل ذلك يف هذه األمور:
• يف تفعيل مبدأ الثواب والعقاب. 

• يف التعامل. 
• يف املنزلة. 

• يف االحرتام. 
يكون هناك تفريق بني املحسن وامليسء، إذَا 
لم يكن هناك تفريق بني املحسن وامليسء؛ فهذا 

َالُم»: فيه كما قال «َعَليِْه السَّ
 ((َفـِإنَّ ِيف ذَِلـَك تَْزِهيـداً ِألَْهـِل اْإلِْحَسـاِن ِيف 

اْإلِْحَساِن)) 
يـرى أنَّ إحسـانَه ليس لـه قيمـة، ليس له 
أهميّـة، وأنه سـواٌء أكان محسـناً أَو مسـيئاً 

الحال واحد. 
 ((َوتَْدِريباً ِألَْهِل اْإلساءة َعَىل اْإلساءة)) 

ه لم يَر ما  تشـجيعاً لهم عىل إسـاءتهم؛ ألَنـَّ
يزجـره، ويـرى أنـك تعاملـه كمثل مـا تعامل 

املحسن. 
 ((َوأَْلِزْم ُكالٍّ ِمنُْهْم َما أَْلَزَم نَْفَسُه)) 

ألـزم كالً منهـم مسـؤوليَة عملـه؛ ليتحمل 
تبعاِت ونتائَج عمله، هذا هو مقتىض الحكمة، 
ومتقىض العدل، فمـع الرحمة هناك الحكمة، 
وهناك العدل؛ ولذلك النتيجة (نتيجة اإلساءة) 
وعواقبها بحسـبها، ونتائج اإلحسـان وثمرته 

وعاقبته بمستواه. 
ا يف الواقع العميل،  فهذه مسـألة مهمة ِجــدٍّ
يف سياسـات العمل، يف طريقة التعامل، سـواًء 
مع املسـؤولني، مع العاملني، َفرِّق بني املحسن 
وامليسء فيما يتعلق باإلجـراءات، يف الجزاء، يف 
تفعيـل مبدأ الثواب والعقـاب، َوأَيْـضاً يف واقع 

املجتمع كذلك. 
ُه َليْـَس َيشْ ٌء ِبأَْدَعى إىل ُحْسـِن   ((َواْعَلـْم أَنـَّ
َظنِّ َراٍع ِبَرِعيَِّتِه ِمْن إِْحَسـاِنِه إَِليِْهْم، َوتَْخِفيِفِه 
اْلَمؤونَاِت َعَليِْهْم، َوتَْرِك اْسـِتْكَراِهِه إِيَّاُهْم َعَىل 
َمـا َليَْس َلـُه ِقبََلُهـْم، َفْليَُكـْن ِمنَْك ِيف ذَِلـَك أَْمٌر 

يَْجتَِمُع َلَك ِبِه ُحْسُن الظَّنِّ ِبَرِعيَِّتَك)) 
العالقـة مـا بينـك وبـني مـن هـم يف نطاق 
مسؤوليتك، يجب أن تكون عالقًة إيجابية؛ ألَنَّك 
لست يف موقع الخصومة لهم، وال العداوة لهم، 
أنت تتحمـل مسـؤوليًة تجاههـم، لخدمتهم، 
لالهتمـام بأمرهـم، لنظـم شـأنهم، لالهتمام 
بأمورهم، فالعالقة بينك وبينهم يجب أن تكون 
عالقًة إيجابية، من جانبك، ومن جانبهم، بدءاً 
بمشاعرك نحوهم، أن تكون مطمئناً تجاههم. 
كيف تتوفر هذه الحالة من االطمئنان إليهم، 

من حسن الظن بهم؟
هـذا يعود إىل إحسـانك إليهـم، عندما تكون 
محسـناً إليهم، صادقاً معهم، تعمل لخدمتهم 
بشـكٍل واضح، بجدية تامة، بصدٍق وإخالص، 
فلهذا أثره حتى يف مشاعرك نحوهم، أنت تتوقع 
منهم االنطباع اإليجابي، تجاه إحسانك إليهم، 
تجاه اهتمامـك بأمرهم، تجـاه صدقك يف أداء 
مسـؤولياتك نحوهم، تتوقع منهـم أن يكونوا 
إيجابيني؛ ألَنَّك تتجنب ظلمهم، تحسـن إليهم، 
تـرتك تكليفهم ما فيه املشـقة البالغة عليهم، 
أَو مـا ليس لهم قدرٌة عليه، سـواًء يف التزامات 
لهم من االلتزامـات املالية  ماليـة، أنـت ال تحمِّ
مـا ال طاقة لهـم به، أَو يف الجوانـب العملية ال 
تحملهـم يف الجانب العميل ما ال يقدرون عليه، 
مـا ال يطيقونه، فأنت تحسـن إليهم، وتتجنب 
ا تجاههم  مثل هـذه املعامالت القاسـية ِجــدٍّ
ومعهم، فأنت تتوقع منهم أن يكونوا إيجابيني 
نحوك، فلذلك فأنت يف مشاعرك مطمٌنئ إليهم، 
وتحسـن الظنَّ بهم، وتتوقُع منهـم أن يكونوا 
سنداً لك، وَعوناً لك، يف أداء مسؤولياتك نحوهم، 
وأن يكونـوا كذلك واعني، وغري متجاوبني، غري 
مستجيبني وال مائلني ممن يريد أن يخرِّب هذا 
الواقع اإليجابي، أن يسـعى للفرقة، أن يسعى 
إلثـارة الفتن، أن يسـعى لتأليبهم عليـك؛ ألَنَّه 
معقـد مما تقوم به مـن دور، أَو يعاديك، وهو 
خصٌم لك، فأنت تتوقع منهم أالَّ يسـتجيبوا له؛ 
ألَنَّهـم يعرفون نصحـك وصدقك، ويلمسـون 

إحسـانك، ويلحظون اهتمامك، وبالتايل فأنت 
مطمـٌنئ إليهـم، بقدر مـا أنت محسـٌن إليهم، 
وترتك اإلسـاءة واإلثقال عليهـم بما ليس لهم 

به طاقة. 
 ((َفْليَُكـْن ِمنْـَك ِيف ذِلـَك أَْمـٌر يََجتَِمـُع َلَك ِبِه 
ُحْسـُن الظَّنِّ ِبَرِعيَِّتَك، َفِإنَّ ُحْسـَن الظَّنِّ يَْقَطُع 

َعنَْك نََصباً َطِويالً)) 
َف   ُحْسُن الظن له تأثريُه اإليجابي يف أن يخفِّ
عليك الكثريَ من اإلجراءات االحرتازية، الناتجة 

عن مخاوفك منهم. 
متـى تكـون الحالـُة السـائدة هـي حالـة 

املخاوف والقلق؟
اً نحوهم، أَو مسـيئاً  عندمـا تكـون مقـرصِّ
إليهـم، أَو مثقالً عليهم، وغري مهتٍم بهم، حالُة 
التقصـري نحوهم، اإلهمـال لهـم، التفريط يف 
أداء املسـؤولية كما ينبغي تجاههم، اإلساَءات 
واإلشـكاالت املتكّررة معهم، هـي الحالُة التي 
تبَعـُث عندك حالَة الخوف والقلق، يف أنه يمكن 
أن يسـتميَلهم العدّو، أن يستقطبَهم العدّو، أن 
يحرَِّكهـم العـدّو، أن تثاَر يف أوسـاطهم الفتن، 
وهـذا قد يدفع بك إىل أن تكلف نفسـك بالكثري 
من اإلجراءات االحرتازية: عىل املستوى األمني، 
عـىل املسـتوى العسـكري... عـىل مسـتويات 
متعـددة تثقلـك، تزعجك، تقلقـك، ويكون لها 
تأثري سلبي عليك، وتكلفك أَيْـضاً، فالكلفة التي 
سـتتحملها باالحرتاز عىل املستوى العسكري، 
وعىل املستوى األمني، وعىل مستوى االحتياط، 
واالنتبـاه، والحـذر، والقلـق، والتوتـر... ومـا 
يرتبـط بـه مـن إجـراءات واحـرتازات وكلف، 
األفضـل أن يتجه نحـو اإلحسـان إليهم، فهو 
أجمل، وأسـمى، وأرقى، وله تأثريه الكبري يف أن 
يكونوا هم أعوانـك وأنصارك، وأن يقفوا معك، 
وأن يتصدوا هم للناس السـيئني، للناس الذين 
يسـعون إىل إثارة الفتن، للناس الذين يعملون 
لصالح األعداء، هذا مـن الحكمة، وهو األوفق 
أَيْـضاً ملا يريض الله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، ولألثر 
الطيب للعمل، وألداء املسؤولية بشكٍل صحيٍح 

وبشكٍل ناجح. 
 ((َفـِإنَّ ُحْسـَن الظَّـنِّ يَْقَطـُع َعنْـَك نََصبـاً 
َطِويـالً)): يكفيـك املتاعَب الكثرية، واملشـاكَل 

الكثرية. 
 ((َوإِنَّ أََحقَّ َمْن َحُسـَن َظنَُّك ِبِه َلَمْن َحُسـَن 
بَـالَُؤَك ِعنَْدُه، َوإِنَّ أََحقَّ َمْن َسـاَء َظنَُّك ِبِه َلَمْن 

َساَء بَالَُؤَك ِعنَْدُه)) 
فأنت تكون َحَسَن الظن، وأكثر اطمئناناً، إىل 

من أحسنت إليه أكثر، وتكون أكثر قلقاً وتوتراً 
وسوء ظن بمن أسـأت إليه، أَو قرصت تجاهه 
ا،  وأهملـت حقوقـه، وهذه حكمة مهمـة ِجـدٍّ

وسياسة راشدة يف أداء املسؤولية. 
 ((َوالَ تَنُْقْض ُسـنًَّة َصاِلَحًة َعِمَل ِبَها ُصُدوُر 
ــة، َواْجتََمعْت ِبَهـا االُْْلَفُة، َوَصَلَحْت  هِذِه األُمَّ
َعَليَْها الرَِّعيَُّة، وَال تُْحِدثَنَّ ُسـنًَّة تَُرضُّ ِبَيشء ِمْن 
ـنَِن، َفيَُكوَن األَْجُر ِلَمْن َسـنََّها،  َمـاِيض ِتْلَك السُّ

َواْلِوْزُر َعَليَْك ِبَما نََقْضَت ِمنَْها)) 
البعـُض مثالً قـد يأتي تحت عنـوان التغيري 
(نريـد أن نغري)، فرييد أن يغـري ُكـّل يشٍء من 
املـايض، وال يفـرق بني مـا هـو يشٌء إيجابيٌّ 
ومفيـٌد ونافـٌع، ينبغـي الحفاظ عليـه، وبني 
مـا هو يسٌء وسـلبي، وهناك مـا يقتيض فعالً 
بمعيار الحـق والعدل والحكمة والصالح العام 
تغيـريه، ال، يريـد أن يغـري ُكــّل يشء، فهـذا 

أُسلُـوب خاطئ: التغيري لكل يشء. 
مـا كان مـن مـوروث املـايض، سـواًء مـن 
األعراف، والتقاليد، واملوروث الثقايف، واملوروث 
الفكـري، واملوروث املتعلـق بالواقع التنظيمي 
للنـاس، أَو املتعلـق باملصلحـة العامـة، وهـو 
حق، وفيـه خريٌ للناس، قد اجتمعت به األلفة، 
صلحت عليه الرعية، اسـتقام بـه حال الناس 
يف أي مجـال مـن املجاالت، فال داعـَي لتغيريه، 
بل ينبغي الحفـاُظ عليه؛ ألَنَّ الناس يحتاجون 
إىل وقـت حتى يتعودوا عىل اليشء، يسـتمرون 
وحتـى  معـه،  ينسـجمون  يألفونـه،  عليـه، 
يصبح عادة، وعندمـا يصبح عادة يصبح أمراً 
ميسـوراً، مقبـوالً، مستسـاغاً، يسـتمر عليه 
الناس بشـكل طبيعي، وهـذه إيجابية كبرية، 
فلذلك مسـألة التغيري ال تتجه نحو ُكـّل يشء، 
حتى نحو األشـياء اإليجابية، التي استقام بها 
حال الناس، انتظمت بها حياتهم، استقرت بها 
حياتهم، وهي حق، وهـي خري، وهي مصلحٌة 
عامة يف أي مجال من املجاالت، ال يتجه التغيري 

نحوها. 
 ((َوأكِثْر ُمَداَرَسَة اَلُعَلَماِء، َوُمنَاَفثََة اْلُحَكَماِء، 
ِيف تَثِْبيـِت َما َصَلَح َعَليِْه أَْمـُر ِبالَِدَك، َوإقامة َما 

اْستََقاَم ِبِه النَّاُس َقبَْلَك)) 
ال تفكـر لوحـدك، وتقتـرص عـىل مـا تفكر 
بـه أنت، وعىل مـا تخطط به أنت، اسـتفد من 

اآلخرين:
• اسـتفد أوالً مـن العلمـاء: وهـذا يشـمُل 
العلمـاَء يف ُكـّل التخصصـات، مثالً: العلماء يف 
علـوم الرشع، العلمـاء يف العلـوم الطبيعية يف 

ك تدير واقع الناس بشـكٍل  تخصصاتهـم؛ ألَنـَّ
عـام، فاسـتفد مـن ُكــّل ذوي املعرفـة، من 
ُكــّل ذوي التخصص، الذيـن يمكن من خالل 
توجيـه اهتماماتهم، وطاقاتهـم، ومعارفهم، 
نحـو ما يصلح واقـع املجتمع، نحـو ما تقوم 
بـه الحضارة يف ُكـّل مجاالتهـا، ((ِيف تَثِْبيِت َما 
َصَلَح َعَليْـِه أَْمُر ِبالَِدَك، َوإقامة َما اْسـتََقاَم ِبِه 

النَّاُس َقبَْلَك)). 
• وأيضاً الحكماء: من ذوي الرأي، اإلصابة يف 
الرأي، وحسن التدبري، والتجربة التي استفادوا 
منهـا الكثـري من صـواب الـرأي، مـن التدبري 
الحسـن، فذوو الحكمة -بما تعنيـه الحكمة: 
اإلصابـة يف الرأي، والسـداد يف الرأي، وحسـن 
التدبري، نتيجـًة لتجاربهم يف الحياة، لتجاربهم 
يف الواقع، وحسـن نظرهـم يف األمور، صوابية 

آرائهم- استفد منهم. 
أَيْـضـاً  وأكثـر  العلمـاء،  مدارسـة  فأكثـر 
مناقشـة الحكمـاء، يف الشـأن العـام، يف أمور 
الناس، يف نظم شـؤونهم، يف األمور التي تتعلق 
بها مسؤوليتك نحو الناس، هذه مسألة مهمة. 

 ((ِيف تَثِْبيِت َما َصَلَح َعَليِْه أَْمُر ِبالَِدَك)) 
مـا يصلـح بـه واقـع البـالد يف ُكــّل مجال 
مـن املجاالت: املجـاالت االقتصاديـة، املجاالت 
السياسـية، املجاالت... ُكـّل املجـاالت املهمة، 
ويف اسـتقامة أمـر الناس وشـؤونهم، وإقامة 

العدل وتحقيقه، وإصالح واقع الناس. 
هذه مسـألة مهمة، وتتطلـب أَيْـضاً يف مثل 
زمننا هذا إصـالح الواقع التعليمي؛ ليؤدي هذا 
الدور، وربـط الواقع التعليمـي بواقع الناس، 
بشـؤون الحياة، بمجـاالت الحيـاة؛ ألَنَّ هناك 
انفصاال َكبرياً بـني الواقع التعليمي وبني واقع 
الحيـاة، ولهـذا تجـد مثـالً واقـع الجامعات، 
والنخـب  الدراسـية،  واملناهـج  واملـدارس، 
التعليمية، هي هناك عىل جانب، وواقع الناس 

يف جانٍب آخر. 
يُفـرتَُض أوالً إصالُح الواقع التعليمي، وربط 
الواقـع التعليمي بشـؤون الحيـاة؛ حتى يثمر 
ثمرتـه، ويـؤدي دوره بشـكٍل فاعل، وبشـكٍل 
صحيح، وتكون مخرجاتـه مخرجات رائدة يف 
ميدان الحياة، مخرجات رائدة، تؤدي دورها يف 
واقـع الحياة بنجاح، بشـكٍل صحيح، بمعرفٍة 
صحيحة، بعلٍم نافع، فتـؤدي دورها اإليجابي 

يف واقع الحياة. 
هـذه  ويف  التوجيهـات،  هـذه  يف  فنجـُد 

التوصيات:
• بـدءاً من مسـألة املستشـارين، واألعوان 
الذيـن يعتمد عليهـم، فيكونون هـم أصحاَب 
رصيـٍد نظيـف، وسـريٍة حسـنة، مـع حسـن 
تدبريهم، وحسن إدارتهم، وإنجازهم لألعمال، 
وحسـن والئهم، كما قال: ((أُولئـك أََخفُّ َعَليَْك 
َمئُونًَة، َوأَْحَسُن َلَك َمُعونًَة، َوأَْحنَى َعَليَْك َعْطفاً، 
َوأََقـلُّ ِلَغـرْيَِك إِْلفاً))، ممن يوثـق بهم، ويعتمد 
عليهم، فيكون االعتماد عليهم بشكٍل أََسايس. 
• وكذلـك يف داخلهم مـن كان متميزاً أكثر يف 

ورعه وصدقه. 
• يف التفريق بني املحسن وامليسء. 

• يف العالقـة مـع املجتمـع، مـع مـن هم يف 
نطاق مسؤوليتك، العالقة اإليجابية املبنية عىل 

حسن الظن، من خالل حسن التعامل. 
• ويف الحفاظ عىل العادات والسنن اإليجابية 
يف املجتمـع، واألشـياء اإليجابيـة، والتي فيها 

مصلحة عامة، وفيها خريٌ للناس. 
• ويف مسـألة االستفادة من الكوادر العلمية 
التدبـري  ويف  املسـؤولية،  أداء  يف  والحكيمـة 

والتخطيط وغري ذلك. 
ُكلُّ هذه أموٌر مهمة، وإرشاداٌت نحتاُج إليها 

بشكٍل كبرٍي يف أداِء املسؤولية.
َقنا  نَْسـأَُل اللَه -ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل- أَْن يوفِّ
وإيِّاكـم ملـا يُْرِضيْه عنـا، وأَْن يَْرَحَم ُشـَهَداَءنا 
َج عن  األبـراَر، َوأَْن يشـفَي جرحانـا، َوأَْن يفـرِّ
َعاِء. نا بنرصه، إِنَُّه َسِميُْع الدُّ أرسانا، َوأَْن ينُرصَ

ـَالُم َعَلـيُْكْم َوَرْحـَمُة اللِه َوبََرَكاتُه. َوالسَّ

 شغ طعصع المســآولغئ ق غسّعد اإلظسان ظفسه وق 
غســعد اآلخرغظ سطــى ضبرة المثغــح واإلذراء شعثه 

طسألئ خطغرة سطى ظفسغئ اإلظسان
 اإلظسان غةإ أن غتمث اهللا تسالى وغسائر ُضـّض ظةاح 
وأي إظةاز غظةجه باعشغص طظ اهللا تسالى وعع غحــسر 

طظ أسماق صطئه أظه طظ اهللا جئتاظه تسالى
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خظساُء رطُج الضراطئ 

َحرف وسفُئ وُذعر ظساء الغمظ ترجماعا رباب بثغرَحرف وسفُئ وُذعر ظساء الغمظ ترجماعا رباب بثغر

سئث الرتمظ طراد  

ما يميز الزيدية عن سـواها من املذاهـب يف اليمن، هو 

قدرتها عىل التفاعل مع اإلنسان اليمني الذي ورث تاريخاً 

وثقافـة مرتاكمـة عـرب العصـور، فكانـت الزيديـة تمثل 

االمتداد الطبيعي لحركة اإلنسان يف املكان والزمان، ولذلك 

ارتبـط املذهب الزيـدي بحركة التجديـد يف الفنون األدائية 

والقولية، ومع ُكـّل حركة تاريخية تحدث حركة تجديد يف 

مختلف الفنـون، أَو إحياء لها، فالزامل كاد أن يندثر حتى 

بدأت حركة أنصار الله تعلن عن نفسها، فعاد بقوة توازي 

قوة حضوره يف املايض أَو تفوقها، وعادت تبعاً لذلك حركة 

اإلنشـاد الديني، كاملدائح النبوية، واالبتهاالت والتسـابيح، 

وشـهدت املرحلة تجديًدا وزخًما َكبـرياً، وإضافات كبرية إىل هذه الفنون 

سيظل اإلنسان يمتاح منها زمناً طويالً. 

هذه الحركـة التحولية يف الفنـون واآلداب، ويف الثقافـات، كانت هي 

الرشيـان الذي يغذي الجبهات، ويغذي قيم العـزة والكرامة يف الوجدان، 

ولذلـك توحدت اإلراَدة وتماسـك الصف الوطني، ولوال هذا االتسـاق بني 

الطبيعـة الثقافية الوطنية وبني حركة التوّجـهات للقيادة لرأينا الصف 

الوطني متناثراً كذرات كما هو حال الطرف اآلخر الذي يتخذ من الرياض 

مالذاً وحصناً ومن فنادقها وطناً بديالً. 

لقد وضعت ثورة 21 سـبتمرب البدايـات األوىل لحركة اإلصالح الثقايف 

واألخالقـي، وال بُــدَّ أن يكتمـل البنـاء يف اإلصـالح الثقـايف واألخالقـي 

والتاريخـي، فالبدايـات لـم تكـن بحجم االسـتهداف والتحديـات، فقد 

شـغلتنا الجبهات يف سـالف أيامنا وال بُــدَّ أن نواصل جهودنـا اليوم يف 

اسـتغالل زمـن الُهدنـة يف البنـاء الثقـايف، واإلصالح األخالقـي، وإعادة 

تعريف الوطن، والوطنية، والعمالة، وإعادة تعريف السـيادة، والحرية، 

واالسـتقالل، وتعريـف العـزة، والكرامة، وعـودة املفاهيـم إىل منابعها 

ومعانيها الحقيقية بعد أن شـاع ذلك التعويم والتيه، فتغرب اإلنسان يف 

متاهـات الزمن، وغابات الضياع، التي قـاد إليها املرتِزقة طمعاً يف ذهب 

املعز عىل حساب ُكـّل القيم وكّل املفاهيم. 

نحن نخوض حرباً عىل ُكـّل املستويات، ولم تكن الحرب العسكرية أال 

جزءاً صغرياً من تجلياتها، ولذلك نحن معنيون اليوم بتثوير البعد الثقايف 

حتـى يكون مسـتعداً لخوض معركـة الوجود، بدءاً مـن حرب تصحيح 

املفاهيـم، واملصطلحات، وليـس انتهاء باسـرتاتيجيات اإلصالح الثقايف 

والتاريخـي، بـل بوضع األسـس الجديدة لبنـاء جيل املسـتقبل الواعي 

القادر عىل العطـاء واإلبداع واالبتكار، فالحرب التي تسـتهدف املجتمع 

اليمني اليوم، تستهدف جيل الناشئة، وتريد منه أن يكون 

كنموذج الشـباب العراقـي الذين نجدهـم يف «اليوتيوب» 

كشـباب خنع، متشبهني بالنساء، ويتمايلون كما تتمايل 

الراقصـات يف البـارات، وحانـات الخالعـة يف الـدول ذات 

التفسـخ القيمـي واألخالقي، ولذلـك ثـارت ثائرتهم من 

فكـرة املراكز الصيفيـة، وقد الحظ املتابـع تكثيف حركة 

االسـتهداف من خالل املخـدرات، ومن خـالل التطبيقات 

االجتماعية التي تبث محتوى غري أخالقي، بل وصل الحال 

بهـم أن قامـوا بتكثيف بث محتوى جنـيس كرتوني مثيل 

يعزز مـن فكرة املثلية الجنسـية يف وجدان الناشـئة، ويف 

مثـل ذلك بالء كبـري إن لم نتداركه، ونعمل عىل التصـدي له، ليس باملنع 

واملصـادرة، ولكن بحركة وعـي كبرية تيقظ الضمـري الجمعي، فتجعل 

منـه رقيبـاً عىل نفسـه، أما املنع واملصـادرة فهو مسـاعدة – كما دلت 

التجـارب- للرتويح للمحتويات التي تسـتهدف املجتمع، فاملمنوع وفق 

الطبيعـة البرشية يجد رغبـة يف النفوس ملعرفته، والقاعـدة تقول ُكـّل 

ممنـوع مرغوب، ولذلك نجـد أنه من الرضورة بمكان أن نبارش يف البناء 

الثقايف، ونرشع يف اإلصالح األخالقي، حتى نقطع عىل العدّو سبل وطرق 

االستهداف من خالل الثورة الثقافية التي تكشف زيقه وتضليله وطرق 

ووسـائل اسـتهدافه للمجتمعات، لدينا اليوم مناخاً مالئماً قد يساعدنا 

لبلـوغ أهدافنـا، منهـا مـا تقوم به روسـيا من كشـف وفضـح لطرق 

الرأسـمالية يف إدارة العالم، ومنهـا االنهيار القيمـي، والعناية باملعامل 

البيولوجية التي تصنع الفريوسـات وتقوم بإرهاب العالم بها؛ ِمن أجِل 

تبتكـر العـالج -الذي تعرفه سـلًفا- ومـن ثم تشـغيل رشكات األدوية، 

وليس بخاٍف عىل أحد أن النظام الرأسـمايل بصنع الحروب يف العالم؛ ِمن 

أجِل تحريك عجلة مصانع تصنيع املعدات العسـكرية، هذا أمر فضحته 

ة، لكن حجم التضليل الذي يمارسـه  روسـيا اليوم وكان معلوماً للَخاصَّ

اإلعالم الرأسـمايل حجب الكثري من الحقائـق، فوقع العامة تحت طائلة 

التضليل يف الكثري من البلدان ومنها العربية عىل وجه الخصوص. 

صنعاء اليوم تصنع تاريخاً جديًدا للمنطقة، وتصنع تحوالً، سـيكون 

لـه أثـره يف قابل األيّـام، ولذلك ال بُــدَّ من الحرص عىل اإلصـالح الثقايف 

واألخالقي والتاريخي وبجهود مكثّـفة ومضاعفة، حتى نسـابق الزمن 

للوصـول إىل الغايـات واملقاصد الرشيفة وحتى نحّقـق القدر الكايف من 

العزة والكرامة للناس ليس يف اليمن وحسب بل يف املنطقة العربية كلها. 

غتغى خالح الَتماطغ  
 

العفـة والطهـر والحفـاظ عىل الـرشف تمحور 

يف تضحية الشـهيدة ربـاب بدير -شـهيدة الرشف 

والعفة- والتـي اختارت املوت أهـون من الرضوخ 

فـات البهائم والحمري التـي ُخلقت بني البرش  لترصُّ

بهيئة إنسان وهي ال تعرُف الحالَل من الحرام. 

رباب بدير اختارت التضحية بالنفس دفاعاً عن 

الرشف، فاملوقـف بمثابة رسـالة للداخل والخارج 

الذيـن يتطاولـون عـىل هتـك األعـراض وتدنيـس 

الرشف. 

تضحيـة ربـاب بديـر والطريقة التـي اختارتها 

برمي نفسـها رسـالة ملن يتطاولون عـىل أعراض 

بناتنـا وأخواتنـا يف السـاحل الغربـي وتقـول لهم 

بـأن املوت أهون مـن انتهاك الُحرمات واسـتباحة 

العـرض، فاملوت له لذة وال ظلم الحقود أَو أن يصل 

إىل املساس بالرشف فهذه أخالق وعفة وُطهر نساء 

اليمن يف املايض والحارض. 

شـهيدة الرشف والعفة رباب بديـر -رحمة الله 

عليهـا- نامـي قريـرة العـني فالتاريخ للسـبئيات 

معـروف عندما قالـت بلقيس للمالء إنـي ال أقطع 

آمـراً حتى يكون من أهلها يف األمر شـاهدين وهي 

ملكتهـم لم تفـرط بمقـام أهلها يف األمـر، فالنبي 

سـليمان لم يبلـغ منها أَو وصل إليها وإىل عرشـها 

إال بالفضـل اإللهـي وامللـك العظيم وأتى بعرشـها 

الذي عنده علم من الكتاب، فالقوة والبأس الشـديد 

راسـخ يف أبناء سبأ لحماية األرض وصون العرض، 

ولـم تقهر بنـات سـبأ ويدنـس رشفهـا واألحرار 

باقون. 

ومـا شـاُهدناه يف حادثـة ربـاب 

بدير عرب مواقع التواصل االجتماعي 

ومشـاهدة الفيديو الذي انترش أثناء 

الحادثـة املروعـة عز وفخـر، عندما 

ألقـت بنفسـها مـن البـاص سـبب 

بالقوة  بأخذهـا  السـواق  مقايضـة 

واالختـالء بهـا وعندما السـائق غري 

مسـار الطريـق وتمنـع عـن إيقاف 

البـاص فضلـت القفز املميـت الذي 

أودى بحياتهـا خوفاً عىل رشفها أن يمس أَو يدنس 

بالبغـي والظلـم أَو تـرى التطـاول عليهـا بالقوة 

ويفسـد عفتها ويدنس رشفها، نامي قريرة العني 

فالعدالـة قائمـة ومـن دافـع ويدافع عـن األرض 

والعـرض بالدم قـادر عىل صـون العـرض بالقلم 

وقليل من املداد. 

الحادثـة ال تخفـى عـىل أحـٍد والتـي وقعـت يف 

محافظـة إب بمديريـة يريـم تحية لرجـال األمن 

الرشفاء الذي ألقوا القبض عىل املجرم بعد التخفي 

ملدة ٢٤ ساعة أَو أكثر تحية رشف للرشفاء. 

العفة والطهر يف نسـاء اليمـن تختلف عن بقية 

بجداريـن  محوطـة  والطهـر  فالعفـة  الشـعوب، 

محصنـني ومن العيب تجاوزهـا، أوالً أخالق وآداب 

الدين والجدار الثاني القبيلة، وهي أخالق راسـخة 

يف دمـاء ُكــّل أبنـاء اليمـن بالحشـمة والكرامـة 

والرشف، َوإذَا فقدها اإلنسـان خرس كرامته وسط 

عشـريته، العار مصان يحميه الدين وأبناء القبيلة 

املعروفة  واألعراف  باألسالف  اليمنية 

يف أخالق قبائل اليمن والتي تتناسب 

عاداتها مع أخالق الدين. 

العـار له مثـال معروف بـني ُكـّل 

القبائـل يف اليمن ترّدد عىل مسـمعنا 

العـار»  وال  «النـار  طفولتنـا  منـذُ 

بـه  مسـاس  ال  اليمنـي  فالعـرض 

َوإذَا تدنـس العرض سـيطهر بالدم، 

فأخالقنا ال تسـمح والـرشف غاٍل ال 

يسرتخصه إال الرخيص. 

العفة والُطهـر والرشف يف نسـاء اليمن صفات 

حميـدة وأخـالق ثابتة يف ُكــّل نسـائنا وترجمتها 

إحدى أخواتنا شهيدة الرشف والعفة رباب بدير. 

التضحية للشـهيدة رباب بالروح رسـالة لشذاذ 

اآلفـاق يف الداخل والخارج يف سـبيل حفظ الرشف 

يرخـص ُكــّل يشء ويُدفـع ثمـن الـرشف املـوت 

وأثبتتهـا الشـهيدة أم محمـد بديـر باالنتحار عند 

العجز عن حماية رشفهـا وعدم القدرة عىل الدفاع 

عن نفسـها، اختارت التضحية والفداء وجادت بما 

تملكه وبذلـت حياتها دفاعاً عـن رشفها بأغىل ما 

لديها وهـو الروح وأصبحت مثـاالً لصون العرض 

والـرشف ربـاب محمـد بديـر، رحمـة اللـه عليها 

وأسكنها الله فسيح جناته. 

رسـالة عرب صحيفة املسـرية صحيفـة الحرية 

والثورة اليمنيـة الناصعة بنور اإليَمـان والهدي إىل 

الطريـق املسـتقيم والتي حملت األخـالق التي أتى 

بها خـري الورى محمـد -صلوات ربـي عليه وآله- 

ورسـالتي إىل من خلقهـم الله برشاً واستوحشـت 

غرائزهـم وصدئـت قلوبهـم، وإىل فاتحـي أبـواب 

كرامتهـم عىل الغارب، لن يسـمح لكم االنقضاض 

واالفرتاس لرشف وعفـة حرائرنا، وتطاولكم يثبت 

أنه ال يوجد لكـم ذرة من حياء لصون العرض، هل 

تدركـون حرمة املسـلم عىل املسـلم دمـه وعرضه 

ومالـه، ولكنكم كاألنعام بل أصبحتم أضل منها ما 

دمتـم ال تعرتفـون بالرشف وال تحرتمون مشـاعر 

وغرية اليمنيني عىل أعراضهم. 

إىل شذاذ اآلفاق: نحن نراكم يف سفاهة من أمركم 

وترصفاتكم بتكرار هتك األعرض وما فعلتموه من 

جرائم اغتصاب بحق سـت فتيـات َحـّل بهن بؤس 

وانبطـاح أخالقكـم، هل لديكـم إنسـانية وأخالق 

البرشيـة أم بهائـم البرش تتعاطى مـا يفقد الوعي 

ولم تعرف الحالل والحرام. 

املـرأة ضعيفة ليـس لها القـوة الكافية ملجابهة 

الرجـل، فهـي هزيلة وضعيفـة وليس لهـا القدرة 

عىل اسـتمرار القتـال، فاالستسـالم لواقعها تحت 

أصوات الرصاخ واالستنجاد، فمن تجرأ وقد أتيحت 

له الفرصة عىل االنفراد والتعدي عىل رشف وكرامة 

وعرض اآلخرين ليس له ذرة من رشف. 

حفظ الله اليمن أرضاً وعرضاً ورشفاً، وال نامت 

أعني الجبناء.

أجئاُب الظخر 
والشطئئ

أم صاخش

ي  اإليَمــان والتقوى من أهم العوامـل التي تُنجِّ
اإلنسـان من خزي الدنيا واآلخرة، غري أن أعداء الله 

غزونا بمهارة يف هذا الجانب. 
استسـاغوا لنا الرتويض والتدريـج رويداً رويداً؛ 
لكي يدسـوا السـم بـني العسـل، تسـهيالً للرذيلة 
والجريمـة ونحـن بعبـاءة دينيـة ويحمينـا ثـوب 

اإليَمـان والتقوى. 
إن مـن أخطـر ما يقـوم بـه أعداؤنا اليـوم هي 
السـهام القاتلة التي تسـتهدف النفوس وتصطاد 

الضمائر.. 
ومن أبشع األعمال العدائية لديهم هي: استهداف 
املـرأة املؤمنة، وليـس غائباً عىل أحـد االنفتاح غري 
املسـبوق يف بلد الحكمـة واإليَمـان، َحيُث تُشـاهد 
املـرأة اليمنية غـري الواعية تتأثر َكثرياً بما يسـمى 
املوضـة، وتنخـدع َكثـرياً تحـت مسـمى (التحرض 

والتقدم). 
بأيدينـا»،  «ودواؤنـا  دواًء،  داٍء  لـكل  أن  وبمـا 
يجب علينا جميعـاً رفع الجهـود والهمم بالتوعية 
املجتمعيـة عـىل ُكـّل املسـتويات، واسـتنكار ُكـّل 
خطـوات االنفتـاح واالنفـالت الدينـي واألخالقـي 
والسقوط يف مسـتنقع الرذائل، وال يحق ألي طرف 
من األطراف الوقوف ضد هذا املرشوع؛ ألَنَّ االنحراف 
واالنزالق والسـقوط يف الفسـاد يبدأ من عند إهمال 

املرأة وتمييعها وينتهي بتوعيتها وتهذيبها.
أتمنـى لـكل رب أرسة أو زوج أَو أخ أن يُمعـن 
ًدا يف أهلـه ويحصن أرسته قبـل أن يقع ضحية  جيـِّ
الحـرب الناعمـة، وليعلم الجميع أننـا نواجه حرباً 
شـعواء وضحاياها أبشع بكثري من جرائم العدوان 

العسكرية.
ــة اإلسـالمية يبدأ من  وال ننـىس أن صـالح األُمَّ
نسـائها، وينشـأ جيالً قوياً متماسـكاً إن صلحت 

نساؤه. 
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• ترّكـز حديـُث الَعَلـم القائد -يحفظـه الله 

ويرعـاه- يف الـدرس الثالث عن أُُسـِس العالقة 

مع املجتمـع، وأول عنوان لهـا «الرحمة» وهي 

القاعـدة األََساسـية للتعامـل فيمـا بـني أبناء 

ــة، وحذر من ُكـّل ما يمكن أن يؤثر سـلبا  األُمَّ

عىل نفسـية اإلنسـان ومشـاعره وما يجب أن 

يتجـىل يف واقع العمل من املشـاعر التي تفيض 

بالعفو والصفح، واستمر يف الرشح يف سياق ما 

أمر به مالك األشرت، قال -عليه السالم-:

 ((أَنِْصـِف اللََّه َوأَنِْصِف النَّاَس ِمْن نَْفِسـَك)): 

مسـألة اإلنصـاف مسـألة أََساسـية ومهمـة؛ 

ألَنَّهـا من العـدل، وهو التـزام إيماني وأخالقي 

وإنسـاني له قيمتـه، والتصور بأنـه يحط من 

مكانـة اإلنسـان ومقامـه تصـور خاطـئ من 

وسـاوس شـياطني اإلنـس والجـن وال يجـب 

االكـرتاث لها أبداً حتى ال تحّمل نفسـك األوزار، 

وُكن شخصاً حقانيٍّا تبذل الحق ولو عىل نفسك 

دون ترّدد وأنفة وكربياء. 

ة أَْهِلَك)): ال تجعل من منصبك   ((َوِمْن َخاصَّ

وسـلطتك ونفـوذك موقعا يحتمي بـه خواص 

أهلك، فيمارسـون الظلم بحق اآلخرين وتصبح 

بذلك رشيكا لهم يف ظلمهم. 

 ((َوَمـْن َلَك ِفيِه َهًوى ِمْن َرِعيَِّتَك)): من تميل 

ة وقوية  معـه وتحبـه وتربطك به عالقـة َخاصَّ

ويقـوم باسـتغالل هـذه العالقة باالسـتناد إىل 

حمايتك بـأن يمارس ظلماً ويرفـض أداَء حق، 

فمسألة اإلنصاف هنا مهمة. 

 ((َفِإنََّك إِالَّ تَْفَعْل تَْظِلْم)): البديل عن اإلنصاف 

ا.  هو الظلم ويعترب مسألة خطرية ِجـدٍّ

 ((َوَمـْن َظَلَم ِعبَاَد اللَِّه َكاَن اللَُّه َخْصَمُه ُدوَن 

ِعبَاِدِه)): عندمـا تظلم أحداً من عباد الله وأنت 

مسـتندا إىل منصبـك وسـلطتك ونفـوذك؛ ألَنَّك 

تأمـن جانب املظلومني فتتجـرأ عليهم وال تبايل 

بهـم، فأنـت قد ورطت نفسـك ورطـة عظيمة 

ك أصبحـت خصمـا لله سـبحانه  وكبـرية؛ ألَنـَّ

وتعـاىل تتعـرض لغضبـه وسـخطه وانتقامه، 

ا.  وهذه وضعية خطرية ِجـدٍّ

تَُه، َوَكاَن   ((َوَمـْن َخاَصَمُه اللَُّه أَْدَحـَض ُحجَّ

ِللَِّه َحْرباً َحتَّى يَنِْزَع َويَتُوَب)): من خاصمه الله 

فلـن يسـتطيع أن يفوز باملعركة ويقي نفسـه 

سـخط الله وعذابـه ال بمـربّرات وال مغالطات 

وال بإخفـاء الحقيقـة بينـك وبـني اللـه العالم 

بخائنة األعني وما تخفيه الصدور واملحيط بكل 

يشء علمـاً، وأنت يف موقع املسـؤولية ال يمكنك 

التلفيـق؛ ألَنَّ حججك ستسـقط وتبُطل حجتك 

ومغالطتك السخيفة. 

ا عىل   ((َوَكاَن لله َحْرباً)): هذا أمٌر خطري ِجـدٍّ

اإلنسان أن يبقى محلَّ املؤاخذة واالنتقام اإللهي 

ومعـّرض يف ُكـّل لحظة للعقوبة من الله عندما 

أدخلت نفَسك يف حرٍب معه سبحانه وتعاىل. 

ى يَنْـزَع َويَتُـوَب)): حتـى تقلـع عن   ((َحتـَّ

ظلمك وتتوب إىل الله، وأنت يف موقع املسـؤولية 

أكـرب محـذور يجب أن تحـذر من التـورط فيه 

هـو « الظلم « بكل أشـكاله ومجاالته، والقرآن 

الكريم توّعد الظاملني بالطرد من رحمة الله {أََال 

َلْعنَُة اللَِّه َعَىل الظَّاِلِمنَي}[هود: من اآلية18]. 

 ((َوَليْـَس َيشْ ٌء أَْدَعـى إىل تَْغِيـرِي ِنْعَمـِة اللَّـِه 

َوتَْعِجيـِل ِنْقَمِتـِه ِمـْن إقامـة َعَىل ُظْلـٍم)): عىل 

ا يف  املسـتوى العاجل الظلم عواقبه وخيمة ِجـدٍّ

الدنيـا واآلخرة، توصلك إىل النـار وتحرسك جنة 

اللـه ورضوانـه، وتحبـط أعمالـك، والظلم أول 

وأكـرب الذنـوب يف الترسيع بـزوال النعم ونزول 

النقم والعياذ باللـه، والتاريخ املايض واملعارص 

ميلء بالدروس العجيبة التي أّكـدت وأظهرت أن 

عاقبة الظاملني هو الخرسان يف نهاية املطاف. 

 ((َفِإنَّ اللََّه َسـِميٌع َدْعَوَة اْلُمْضَطَهِديَن)): ال 

تتصـور أن ذلك املسـتضعف الـذي تجرأت عليه 

بظلم أَو إسـاءة أنه ضعيـف؛ ألَنَّ الله رب الناس 

وسـيؤاخذ ويعاقـب فال تدخل  وملكهم جميعاً 

نفسك يف مشكلة مع الله. 

 ،  ((َوْليَُكْن أََحبَّ اْألُُموِر إَِليَْك أَْوَسُطَها ِيف اْلَحقِّ

َهـا ِيف اْلَعْدِل، َوأَْجَمُعَهـا ِلِرَضا الرَِّعيَِّة)): يف  َوأََعمُّ

التدبـري لشـؤون وبرامـج وسياسـات وخطط 

العمـل يجـب أن يكون ذلـك مبنيا عىل أََسـاس 

االهتمـام بعامـة النـاس بحسـب مسـؤوليتك 

توّجــه  أن  ال  مهـم،  يشء  هـذا  ومسـتواها، 

اهتمامـك إىل فئـة محدودة وتـرتك البقية فهذه 

سياسـة خاطئة وفاشـلة ومن الحيف والجور، 

ويجـب أن يكـون االهتمـام يف جميـع مجاالت 

العمل مع مراعـاة الحق والعدل وال تتجاوزهما 

ا ولكن  السـرتضاء الناس، ورضاهم مهـم ِجـدٍّ

بما ال يتجاوز قيم اإليمان. 

ِبِرَضـا  يُْجِحـُف  ـِة  اْلَعامَّ ُسـْخَط  ((َفـِإنَّ   

ـة)): سـخط العامـة هو املهـم واألكثر  اْلَخاصَّ

تأثرياً عىل عملك ونجاحك؛ ألَنَّ مسؤوليتك تتجه 

نحوهـم وألنـه ال قيمـة يف واقـع العمـل لرضا 

مجموعـة محـدودة يف مقابـل السـخط العـام 

عليك. 

ـة يُْغتََفـُر َمـَع ِرَىض   ((َوإِنَّ ُسـْخَط اْلَخاصَّ

ة ال يؤثر شـيئاً عندما  ِة)): سـخط الَخاصَّ اْلَعامَّ

تكون الحالة السـائدة يف الواقع هي حالة رضا 

النـاس والجماهري بشـكل أوسـع، وهـو األهم 

لنجاح العمل واستقراره واألهم يف املسؤولية. 

ِة أَثَْقَل َعـَىل اْلَواِيل   ((َوَليْـَس أحد ِمـَن الرَِّعيـَّ

َمئُونَـًة ِيف الرََّخـاِء)): هـذه النوعية مـن الناس 

مطالبهـم وكلفتهـم واحتياجاتهم كثـرية؛ ألَنَّ 

ارتباطهم كان بدافع الطمع واألهواء واملصالح 

الشخصية. 

 ((َوأََقـلَّ َمُعونًَة َلـُه ِيف اْلبَـَالِء)): ألنهم يَرون 

ألنفسهم الحقَّ يف أن يحصلوا عىل ُكـّل يشء وال 

يسخون بأن يقدموا شيئاً، يرون أنفسهم بعيًدا 

عن ُكـّل ما يستدعي التَحّرك. 

 ((َوأَْكـَرَه ِلْإلِنَْصـاِف)): يكرهـون اإلنصاف 

مـن أنفسـهم؛ ألَنَّهـم يـرون لهـم االمتيَـازات 

والخصوصيـة يف ُكـّل يشء، وأنهم أرفع وأعظم 

شـأنا مـن غريهـم فيأنفـون ويتكـربون مـن 

اإلنصاف. 

ْلَحـاِف)): يسـألون بإلحـاح   ((َوأَْسـأََل ِباْإلِ

شديد، وبتأكيد وضغط من واقع شعورهم أنهم 

يستحقون ُكـّل يشء. 

 ((َوأََقـلَّ ُشـْكراً ِعنْـَد اْإلعطـاء)): يعتـربون 

ألنفسـهم الحق يف ُكـّل يشء، وأنهم يستحقون 

أكثـر مما تعطيهم فـال يشـكروا، وال يرون لك 

جميالً. 

 ((َوأَبَْطـأَ ُعـذْراً ِعنْـَد اْلَمنْـِع)): ال يتفّهمون 

ظروفك، ويسخطون عليك. 

ْهِر ِمْن أهل  اِت الدَّ  ((َوأَْضَعـَف َصْرباً ِعنَْد ُمِلمَّ

ة)): عند األحداث والتحديات والشـدائد  اْلَخاصَّ

الكبـرية، فهـم أقل وأضعـف الناس صـربا، وال 

ينبغي ألهل الحق أن يتصـوروا؛ ألَنَّهم ذو تأثري 

ويعتمـد عليهـم أن تتوّجــه إليهـم اإلْمَكانات 

واالهتمـام دون غريهم من النـاس، هذه نظرة 

مهمة. 

 ((َوإِنََّمـا ِعَمـاُد الدِّيـِن، َوِجَماُع اْلُمْسـِلِمنَي، 

ـــة، َفْليَُكْن  ـُة ِمـَن األُمَّ ُة ِلْألعـداء اْلَعامَّ َواْلُعـدَّ

ــة  ِصْغُوَك َلُهْم، َوَميْلُـَك َمَعُهْم)): جماهري األُمَّ

والنـاس واملجتمـع، بجهادهـم ومواقفهم هم 

مـن يعتمد عليهم يف إقامـة الدين، وهم الرصيد 

العظيم يف التصدي لألعداء، لذا كن قريبا منهم، 

ترعاهم، تهتم بهم، تسمع ملشاكلهم وهمومهم 

وتتفاعل أكثر معهم. 

 ((َوْليَُكْن أَبَْعَد َرِعيَِّتَك ِمنَْك، َوأَْشـنَأَُهْم ِعنَْدَك، 

اِس ُعيُوباً  اِس، َفِإنَّ ِيف النـَّ أَْطَلبُُهـْم ِلَمَعاِيِب النـَّ

ا َغاَب  اْلَواِيل أََحقُّ َمْن َسـَرتََها، َفَال تَْكِشـَفنَّ َعمَّ

َعنْـَك ِمنَْها، َفِإنََّمـا َعَليْـَك تَْطِهريُ َما َظَهـَر َلَك، 

َواللَّـُه يَْحُكـُم َعَىل َمـا َغاَب َعنَْك)): اإلنسـان يف 

موقع املسـؤولية يجب أن يكون حـذرا متنبها 

من هؤالء النـاس، ال يقربهم وال يعتمد عليهم، 

من يتتبعون عورات ومعائب ومسـاوئ الناس 

فينقلونها إليك، فمنهم من يتصور أنها طريقة 

عمل والبعـض اآلخر دافعهـم انتقامي، وعليك 

أن تسـعى لتطهـري ما ظهر من املسـاوئ، وما 

لم يظهر منها فاسرته، وليس املطلوب التنقيب 

والبحث عنها واستخراجها بكل وسائل التتبع، 

حـاول معالجتها بطريقة أُخـرى دون العقاب؛ 

ألَنَّ اإلسالم يعتمد عىل أُسلُـوب الرتبية اإليمانية 

القيمية األخالقية بشكل أََسايس وكبري. 

 ((َفاْسُرتِ اْلَعْوَرَة َما اْستََطْعَت يَْسُرتِ اللَُّه ِمنَْك 

َما تُِحبُّ َسـْرتَُه ِمْن َرِعيَِّتَك)): ُكـّل إنسـان فيه 

قصور وأخطاء، حتى أنت يف موقع مسـؤوليتك 

الله سيسـرت عنـك ويعينك عىل إصالح نفسـك 

وعيوبك إذَا سرتت عىل عباده. 

 ((أطلـق َعِن النَّاِس ُعْقـَدَة ُكـّل ِحْقٍد)): أنت 

من جانبك ال تعبئ نفسـك بالعقـد عىل الناس، 

وال تتعامل معهم من واقع نفيس معقد عليهم، 

فلتكـن نفسـك صافيـة، ثـم يف واقـع النـاس 

أنفسهم احرص أن يكون أداؤك العميل صحيحا 

ال ينتـج اإلشـكاالت بشـكل دائـم، وال تعتمـد 

أُسلُـوب االستفزاز والصدام واإلشكاالت، عالج 

ُكــّل األحقـاد املوجـودة، وليس معنـى ذلك أن 

ُكـّل الناس سـريضون عنك، لكن تبقى للحكمة 

والرحمة والعدل األثر الطيب يف نفوس الجمهور 

األوسع، وسيكونون لك عوناً. 

 ((َواْقَطـْع َعنْـَك َسـبََب ُكــّل ِوتْـٍر)): اقطع 

ُكـلَّ أسـباب العداوات، واألخطاء الواقعية يجب 

التوّجــه الجـاد والصادق والناصـح ملعالجتها 

بـكل جهـد، ال تحتفظ باملشـاكل والعقد وترتك 

السـاحة تتعبـأ باالحتقـان والتذمر واملشـاكل 

واالستياء وتتجاهل مشاعر الناس؛ ألَنَّهم ميدان 

عملك ومسؤوليتك ويجب أن تكون عالقتك بهم 

إيجابيـة، حتى ال تجعل مجتمعك بيئة يسـتغل 

فيها العدّو وترتك تأثريات سلبية. 

 ((َوتََغـاَب َعـْن ُكـّل َمـا َال يَِضُح َلـَك)): أنت 

كإنسـان يف موقع املسـؤولية، تغافـل عن ُكـّل 

األمور التي ليست واضحة، ابِن ُكـّل أمورك عىل 

أََسـاس صحيـح وبصرية ووضـوح ويقني، وال 

تعجلن إىل تصديق سـاٍع، وتجاه مـا يُنقل إليك، 

تحّقق وتبـنّي، واحـذر البارعون يف اسـتفزازك 

ا.  وإثارة انفعالك، هذه قضية خطرية ِجـدٍّ

اِعَي   ((َوَال تَْعَجَلنَّ إىل تَْصِديِق َسـاٍع، َفِإنَّ السَّ

، َوإِْن تََشـبََّه ِبالنَّاِصِحنَي)): الذي يسـعى  َغاشٌّ

دائماً لنقل املعائب وإثـارة اآلخرين هو يف واقع 

الحال غاشٌّ وليس ناصحصا. 

 ((َوَال تُْدِخَلنَّ ِيف َمُشوَرِتَك بَِخيالً، يَْعِدُل ِبَك َعِن 

اْلَفْضـِل، َويَِعُدَك اْلَفْقـَر، َوَال َجبَاناً، يُْضِعُفَك َعِن 

َه ِباْلَجْوِر)):  َ اْألُُموِر، َوَال َحِريصـاً، يَُزيُِّن َلَك الرشَّ

ا يف أداء املسؤولية،  التشاور مسـألة مهمة ِجـدٍّ

وهنـاك معايـري ومحاذيـر يجب أن تتنبـه لها: 

ال تشـاور البخيـل؛ ألَنَّه يثبطك عمـا فيه فضل 

ونجاح وخري لك، ويخيفك من الفقر فيما تقدم 

وتبذل، وال تشاور جبانا؛ ألَنَّه سيخوفك ويرجف 

ويهـول عليك األمور التـي تحتاج إىل قوة وجرأة 

وشـجاعة وتوكل عىل الله، وال تشـاور حريصا 

ه يدفعك ألن  يجمـع بـني البخـل والطمـع؛ ألَنـَّ

تكـوَن رشهاً يف الحصول عىل املـال واإلْمَكانات 

بالطـرق الخاطئة بغري حق، فال تعتمد عىل هذه 

النوعيات من الناس. 

 ((َفـِإنَّ اْلبُْخـَل، َواْلُجبْـَن، َواْلِحـْرَص، َغَراِئُز 

َشـتَّى، يَْجَمُعَها ُسوُء الظَّنِّ ِباللَِّه)): هذه الغرائز 

السـيئة هـي نتاج لسـوء الظن بالله سـبحانه 

وتعاىل. 

والعاقبـُة للمتَّقيـن. 
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شطسطني: اجاحعاُد حاب يف جظني طاأبرًا بإخاباه برخاص اقتاقل

المصاوطُئ اإلجقطغئ شغ لئظان: المصاوطُئ اإلجقطغئ شغ لئظان: 
إذقُق بقث طسريات باّتةاه تصض «ضارغح» والرجالئ وخطئإذقُق بقث طسريات باّتةاه تصض «ضارغح» والرجالئ وخطئ

 : طاابسات
أعلنـت مصادُر طبيـة فلسـطينية، ظهَر 
أمـس األحد، عـن استشـهاد الشـاب كامل 
عبداللـه عالونـة (19عامـا) من بلـدة جبع 

جنوب حنني. 
وقال مديُر مستشـفى ابن سـينا يف جنني 
جاني أبو جوخة: إن «الشـاب عالونة أُصيب 
برصاص االحتالل بالبطن واليد اليمنى خالل 
مواجهـات اندلعـت يف البلـدة، مسـاء أمس 
األول، وصفت حالته يف حينها بـ»الخطرية»، 
وأدخل إىل غرفة العناية املكثّـفة، قبل اإلعالن 

عن استشهاده». 
والشـهيد «عالونة» يحمل اسـم شـقيقه 
الشـهيد كامل الذي استشـهد عام 2003م، 
ووالده أسـري محّرر أمىض سنوات طويلة يف 

سجون االحتالل. 
وباستشـهاد الشـاب عالونـة يصـل عدد 
الشـهداء برصـاص االحتـالل يف جنـني منذ 

بداية العام الحايل إىل 28 شهيداً. 

 : طاابسات
أعلنـت املقاومـُة اإلسـالمية يف لبنـان أنَّه 
«بعـد ظهـر السـبت ٢٠٢٢/٧/٢م، قامـت 
مجموعة الشـهيدين جميل سـكاف ومهدي 
ياغـي بإطالق ثالث مسـريات غري مسـلَّحة 
ومن أحجام مختلفة باتّجاه املنطقة املتنازع 

عليهـا عند حقـل «كاريش» للقيـام بمهام 
استطالعية». 

وأَشـاَرت املقاومـة يف بيـاٍن لهـا، إىل «أنَّ 

املهمـة املطلوبة قـد انجزت وكذلـك وصلت 
الرسـالة، وما النرص إال من عنـد الله العزيز 

الجبار». 

 : وضاقت
يف  الجـّو»  «سـالح  مـرشوع  بدايـِة  مـع 
الثمانينيـات،  أواخـر  اإلسـالميّة  املقاومـة 
املرشوع الـذي أُحيط بقدٍر عـاٍل من الرسيّة 
واألمان، كان العمل ينسـاُب بهدوء، وحّددت 
مهماته بـ: أـ  خرق األجواء. بـ  االستطالع. 

ج ـ الدفاع والتصدي. 
وقـد قدمت املقاومة تفسـري ُكــلِّ مهمة 
من هذه املهمـة ورؤيتها لها: «خرق األجواء 
مقابـل خـرق األجـواء، يكفـي أن تخـرتق 
املقاومـة األجـواء عندما تشـاء وهي تختار 
الزمان واملكان واملنطقة وعدد الطائرات التي 

تدخلها واحدة أَو اثنتني أَو ثالث أَو أكثر». 
االسـتطالع: «املقاومُة تسـتطلع القواعد 
واملطـارات واملسـتوطنات والبنـى التحتيـة 
العمـق  ويف  املحتّلـة  فلسـطني  شـمال  يف 

الفلسطيني؛ ِمن أجِل الدفاع عن بلدنا». 
الدفاع والتصدي: «منذ البداية لم تستخدم 
«مرصادـ1» لعمل حربي وإنما اسـتخدمت 
ملواجهـة الخروقـات؛ ألَنَّ املقاومـة تريد أن 
تدافع عن سيادة بلدنا، ولكن عندما يتعرض 
بلدنا للعدوان ستستخدم أي طاقة، أي قدرة، 

أي إْمَكانية متوافرة لديها بال أي ترّدد». 
 

ظععُر املسّريات بالرتتغإ الجطظغ
يف ٧ ظعشمرب/تحرغظ الباظغ ٢٠٠٤م: 

«إن رّبك لئاملرخاد»:
لـم يُكـن قـد مـىض عـىل تحريـر جنوب 
لبنـان خمس سـنوات حتّى قـّررت املقاومة 
اإلسـالميّة مفاجأة العدّو يف ردٍّ عىل خروقاته 
الجويّة، تزامنًا مـع تصاعد العمل املقاوم يف 
منطقة مزارع شـبعا، َحيُث أعلنت املقاومة 
اإلسـالميّة وفـق بيانهـا، بأنه «وابتـداًء من 
صباح يوم األحد، ٧ ترشيـن الثاني ٢٠٠٤م، 
َفــإنَّ طائـرات «مرصـاد ـ ١» سـتحلق يف 
أجواء فلسـطني املحتّلة متى أرادت املقاومة 
املواجهـة  أشـكال  مـن  شـكل  يف  وشـاءت 

املرشوعة للخروقات واالعتداءات الصهيونية 
عىل السيادة اللبنانية». 

 

يف أبرغض / ظغسان ٢٠٠٥م: «جغاتُئ 
يف جماء شطسطني»

انطالقـاً من أهـداف املقاومة اإلسـالميّة 
يف العمـل االسـتطالعي، إضافـة للـرد عـىل 
خروقـات االحتـالل، أتّمـت «مرصـاد - ١» 
رحلتها الثانية يف أقل من عام وقد اسـتمرت 
الرحلـة حـوايل ١٨ دقيقة دون أن يكشـفها 
االحتـالل عـىل الرغم مـن تقنياتـه الحديثة 

فعادت بسالم إىل األرايض اللبنانية. 
 

غعلغع/تّمعز – أغسُطج/آب ٢٠٠٦م: 
«وأرجض سطغعط ذًريا أبابغض»

عىل الّرغـم من كثافة القـوة الناريّة التي 
استخدمها االحتالل أثناء عدوانه عىل لبنان، 
ُمضافًة إىل سـيطرة عىل سـماء البلد، إّال أن 
ذلك لم يمنِع املقاومَة اإلسالميّة من املغامرة 
يف إرسـال طائـرات مسـرّية قتاليـة لتنفيذ 
مهـام عسـكريّة يف داخل فلسـطني املحتّلة، 
حملـت الطائرات شـعار حزب الله وسـالح 
الجو يف املقاومة اإلسـالميّة إضافة إىل ألواٍن 
عسكريّة تُعطي طابًعا قتاليًا عىل الطائرات، 
إّال أن االحتـالل قد نجح يف إسـقاطها داخل 
فلسـطني املحتّلة، األمر الذي جعل العرشات 
من جنود وضباط االحتـالل يتحّلقون حول 
الطائرة التي شـّكلت إحـدى مفاجآت الوعد 

الصادق. 
 

يف ُأضاعبر/تحرغظ افول ٢٠١٢م: 
بسبٌئ جثغثة لتسني أّغعب

كان ُكــلُّ مـا يف ذلك اليـوم هادئًا إىل حني 

أعلـن العـدّو عـن تلّقيـه الصفعـة بوصول 
طائـرة مسـرّية إىل قـرب منطقـة «ديمونا» 
قبـل إسـقاطها مـن رسب إرسائيـيل، ليطّل 
األمني العام لحزب الله سماحة السيد حسن 
نرصاللـه معلنًـا بـأن الطائـرة اإليرانيّة من 
تجميٍع لبناني «أيوب» التابعة للقوة الجوية 
يف املقاومة اإلسـالميّة هي من قامت برضب 
أمن االحتالل والعبور مئات الكيلومرتات من 

لبنان إىل ديمونا. 
و»أيـوب» هـي الوريـُث الوحيد لحسـني 
أنيس أيّوب (ربيع)، الشـهيد الذي قال السيّد 
ألُرسته: إننا لم نستطع أن نجد لجثمانه أثًرا، 
وهذا ما ظهر الحًقا عرب إعالن حزب الله من 
خـالل موقع «العهد االخباري» بأن أيّوب هو 
أحد استشهاديي املقاومة اإلسالميّة العظام. 

 

يف شرباغر/حئاط ٢٠٢٢م: «تّسان 
الطصغج سائًثا إىل شطسطني»

تزامنًا مـع أسـبوع املقاومة اإلسـالميّة، 
وتجديـًدا لقرارها بالـردع والتصّدي وتطوير 
العمـل املقاوم، حّلقت مسـرّية «حسـان» يف 
داخـل العمـق املحتـّل بمـا يقـارب ٧٠ كلم، 
وخـالل ٤٠ دقيقـة لـم تتمّكـن منظومـات 
االحتـالل الدفاعية من كشـفها أَو رصدها، 
لتُعلـن املقاومة اإلسـالميّة عـن إنجاز جديد 
ارتبَط باسـم شـهيدها القائد الحاج حّسان 

اللقيس، أول املغامرين يف سماء املقاومة. 
ويف أقـل من عـام، التزاما بقـرار املقاومة 
اإلسـالميّة، وردًعا لالحتـالل ورسقته ملوارد 
الشـهيدين  اسـم  وعـىل  النفطيّـة،  لبنـان 
املهندسـني جميل سـكاف ومهـدي ياغي يف 
ذكرى أربعينية انطالقتها، أرسـلت املقاومة 
اإلسـالميّة ثالثة طائـرات يف مهّمـة نجحت 
بغايتها وإن سقطت، ليكون ذلك آخر فصول 

حكايا سالح الجّو، ولن يكون نهايتها. 

رسث: السثّو أخئح غاساطُض طسظا 
سطى أظظا خطر وجعدي سطى ضغاظه 
وطظزعطاه افطظغئ والسسضرغئ

 : طاابسات
أّكــد رئيُس كتلة الوفاء للمقاومـة، النائب محمد رعد، 
أننـا نريد للحكومة أن تتشـكل بأرسع وقـت ممكن، دون 
تضييـع وقـت ودون تنافـس عـىل زيادة حصة مـن هناك 
ما وأن ما نحن فيه  أَو زيـادة حقيبـة من هنالـك، ال ِســيـَّ
اليوم يف لبنان واملنطقة، يدفعنا لتجاوز الكثري من العقبات 
واملعوقات واإلرساع يف تشـكيل الحكومـة؛ تمهيداً النتخاب 
رئيـس جديـد للجمهوريـة، يمكـن أن تتغرّي معـه األجواء 
وتصبـح أكثر مالءمـة ملجـاراة التطورات التـي تحصل يف 
اإلقليـم والعالـم؛ ِمن أجـِل أن نحفـظ مهابتنـا وموقعنا، 
وأن نحّقـق مرادنـا يف العيش الكريم بوطن عزيز سـيد حر 

مستقل. 
ولفت رعـد إىل أن «العدّو اإلرسائيـيل كان يعتربنا خطراً 
تكتيكيـاً ووجـوداً مزعجـاً يف بدايـة مواجهتنـا لـه، ولكن 
يف مـا بعد، توّصـل إىل أن يعـرتف بأن خطرنـا عليه أصبح 
اسـرتاتيجياً يطـال دوره وتسـلطه وفعاليتـه وتأثـريه يف 
السياسة التقليدية والدولية، واآلن أصبح يتعامل معنا هذا 
العـدّو عىل أننا خطر وجودي عىل كيانه ومنظومته األمنية 
والعسكرية، التي تحّول فلسطني املحتّلة إىل ثكنة عسكرية 

عدوانية متقدمة للغرب يف منطقتنا العربية». 
ونبّـه النائـب رعـد مـن مخاطـر التطبيـع مـع العدّو 
اإلرسائيـيل، الذي «يريد من خالله أن يوّجـَه قدراِته ولؤَمه 
وخبثه؛ ِمن أجِل أن يستأصَل جذوة املقاومة وبيئة املقاومة 
التي تنمـو وتتنامى وتتعـزز قدراتها يف منطقتنـا العربية 

واإلسالمية». 

تماس: إخراُر اقتاقل سطى اصاتام 
افصخى تخسغٌث خطري

 : وضاقت
أّكـد املتحدُِّث باسـم حركة حماس عـن مدينة القدس، 
محمد حمادة، أنَّ إرصاَر االحتالل ومستوطنيه عىل اقتحام 
املسـجد األقـىص املبـارك، يـوم األحـد، القـادم، ويف مّرات 

متتالية، استفزاز وتصعيٌد صهيوني خطري. 
وقـال حمـادة: إنَّ «إرصاَر االحتـالل ومسـتوطنيه عىل 
اقتحام املسـجد األقـىص املبارك، يـوم األحد، القـادم، ويف 

مّرات متتالية، استفزاز وتصعيٌد صهيوني خطري». 
وحّمـل حمـادة يف ترصيح صحفـي له، قـادة االحتالل 
«قطعـاَن  محـذراً  االقتحـام،  تداعيـات  عـن  املسـؤولية 
املغتصبـني املتطّرفـني مـن مغبّـة اعتداءاتهـم املتكـّررة، 
فشـعبنا الفلسـطيني سـيبقى عىل الـدَّوام، درعـاً حامياً 

لألقىص وللمقدسات اإلسالمية واملسيحية». 
ونّوه بأن املرحلة الخطرية التي وصلت إليها مخّططات 
االحتـالل ضـّد املسـجد األقىص املبـارك، تقتـيض ديمومة 
التالحم واالسـتنفار، ليبقـى الدفاع عن القـدس واألقىص 
عىل سّلم األولويات، وعىل املستويات الفلسطينية والعربية 

واإلسالمية كافة. 
ودعـا حمادة: «أبناء شـعبنا وأهلنـا يف الضفة والداخل 
املحتّل إىل شـّد الّرحـال ومواصلة الّربـاط واالعتكاف فيه، 
لصـّد محـاوالت املغتصبـني وإفشـال مشـاريع االحتـالل 

التهويدية». 

 سظاخر طظ جغح اقتاقل 
غحارضعن بمظاورات يف املشرب

 : وضاقت
كشـفت هيئُة البث الصهيونـي، «كان»، أن ممثلني عن 
جيـش االحتالل شـاركوا يف منـاورات عسـكرية أجريت يف 

املغرب. 
وقالـت الهيئـة: إن ممثـيل جيـش االحتـالل «حـرضوا 
املنـاورات بصفـة مراقبني، والتي أجريت األسـبوع املايض 
وأطلق عليها «األسد اإلفريقي» بمشاركة 7500 جندي من 
دول مـن بينها الواليات املتحدة واملغرب وفرنسـا والربازيل 

وإيطاليا وهولندا وبريطانيا». 
ويف 10 ديسـمرب 2020م، أعلنت تل أبيـب والرباط، عن 
اسـتئناف العالقات الدبلوماسـية بينهما، بعد توقفها عام 
2000م، وسـط رفض من هيئات وأحـزاب مغربية وتنديد 

شعبي عربي وإسالمي. 
ووّقعـت اململكـة املغربية مـع االحتالل أربـع اتّفاقيات 
عـىل هامش اسـتئناف العالقـات بينهما، تشـمل املجاالت 
االقتصاديـة والتجاريـة والسـياحية، إذ ترتبـط االتّفاقية 
األوىل باإلعفـاء من التأشـرية بالنسـبة لحامـيل الجوازات 
الدبلوماسـية وجوازات الخدمة، بينمـا الثانية، هي مذكرة 

تفاهم يف مجال الطريان املدني. 
والثالثـة، هـي مذكرة تفاهم حـول «االبتـكار وتطوير 
املـوارد املائية»، فيمـا نصت االتّفاقيـة الرابعة عىل إنعاش 
العالقـات االقتصاديـة بـني الطرفـني، من خـالل التجارة 

واالستثمار. 

«ذائراُت تجب اهللا» طظ طرخاد إلى تسان: «ذائراُت تجب اهللا» طظ طرخاد إلى تسان: 
طسّريات شعق شطسطني والئتر افبغخ املاعجططسّريات شعق شطسطني والئتر افبغخ املاعجط



   




السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

العدد 
  (1435)

االثنني 
5 ذي الحجة 1443هـ  
  4 يوليو 2022م

ضطمئ أخغرة

جغٌض خاسث 
ملساصئٍض واسث

خثغةئ المّري   

ها هـي األيّاُم التـي يختتُم فيها أشـباُل املسـرية القرآنية، 

اٌم كانت قليلًة،  الدوراِت واألنشـطَة الصيفية، وبالرغم أنها أَيـَّ

ولكنهـا حملت يف طياتها العلـَم واملعّرفَة الكبرية، وفيها كانت 

الرتبيُة واألخالق الحسنة والحميدة. 

اليوم وِبشكل غري مسبوق يُغيظ العدّو عندما يُشاهد هؤالء 

األجيـال يتخرجون من الـدورات؛ ألَنَّه يُريد أن تكـون أجيالنا 

ُمنحطة ضعيفة ويسهل السيطرة عليهم. 

فقد سـعى العدّو وعمل ِبشكل ُمكثّـف وُمستمّر الستهداف 

هـذا الجيـل القرآني الُحسـيني، من خـالل التضليـل الفكري 

والعقائدي، ومن خالل الفسـاد األخالقي والقيمي، ومن خالل 

الحرب الناعمة يسـعى العدّو إلفسـاد جيلنا الناشـئ، ولكنُه 

فشـل وباء بالهزيمـة والُخرسان، واغتاظ مـن جيل الرصخة 

والقرآن. 

إّن هذا الجيل الناشـئ الذي نراه اليـوم يف عُموم ُمحافظات 

الجمهورية اليمنية، هو الجيل الذي َسـيكون لُه الدور األسمى 

ما خالل هذا العدوان الغاشم، هو الجيل الذي  والبارز ال ِســيـَّ

َسوف نراُه يف امُلسـتقبل يحمل راية مرشوع النهضة، ويُحطم 

ويُهزم الحلم األمريكي الذي تطمح إليه إرسائيل يف املنطقة. 

إن هذا الجيل القرآني الُحسـيني الناشـئ هو الذي َسيُحّرر 

أرض فلسـطني، ويقهـر دولة إرسائيـل، ويرفع رصخـة الّله 

أكـرب يف املسـجد الحرام، هو الجيل الذي يخـاف منه األعداء يف 

املستقبل؛ ألَنَّهم يعلمون بما َسـيعمل، ويخافون من بطّشُهم 

األعظـم، فهو الجيـل الذي تسـلح بالقرآن، وترسـخ يف عقله 

ُهــِويَّة اإليَمـان، فالنهضة ال تقوم إال عىل يد الجيل امُلتسـلح 

باإليَمــان والوعـي، والجيـل الـذي يحمـل هّم أمته وشـعبه 

وقضيته وُمجتمعه، الجيل الذي تربى تربية إيَمـانية ُقرآنية. 

فنجـاح مثل هذه الدورات الصيفية، يُعترب نصـراً عظيماً يف 

واحـدة من جبهة العز والرشف، مـع مواجهة تحالف العدوان 

الدنيئـة، وُكلما يُشـاهد العدّو هـذه األجيال، يخلُق يف نفسـه 

الحقد والبغض لنا، لقد ازعجه جيلنا الصاعد والقادم بالنرص 

اآلتي. 

فقـدم تعلم أجيالنـا يف هذه املراكـز العلم الـكايف، واملعرفة 

والسـرية الحسـنة، والوعي والبصـرية، والحكمـة والصالح، 

والهدي والرشاد، وَسـنراهم يتخرجون رجاالً وأبطاالً، يندحر 

منهم العدّو باستمرار، وهم ُصناع االنتصار. 

فســـالم عـىل علـم التُقـى، السـيد القائد الـذي حّث عىل 

العلم والُهدى، ودرس جيلنا الناشـئ يف املراكز الصيفية وتعلم 

واسـتفاد فيها، وزاد يف الخربة وارتقى، وَسـيُكون له ُمستقبل 

حافـل بالخري والتضحية والعطـاء، وهيهات أن نهزم والنرص 

حليفنـا، والثقـة بالّله هي سـالحنا وقوتنا، فالّلـه ونرص الّله 

معنا، وســــالم عليُكم يا أشـبال وخريجي املسرية القرآنية 

وزادُكم الّله وعياً وبصرية وحكمة، يا ُحماة الوطن وُجنوده.

ُعثظٌئ خاجرة يف ترٍب طفروضئ
سئثالصعي السئاسغ 

ثالثون يوماً فقط تفصلُنا عىل انتهاِء الُهدنة اإلنسانية 

العسـكرية األممية املزعومـة، والتي مـىض عليها ثالثُة 

أشـهر دون تحقيـِق أيـة إنجازات ملموسـة تضـاُف إىل 

رصيِد أدعياء السالم يف محاوالت إنصاف الشعب اليمني، 

أَو حتـى الحد من معاناته، عىل مدى ثماني سـنوات من 

العدوان والحصار. 

ثالثُة أشهر من الحديث عن الُهدنة وعن السالم، وبات 

الجميـُع يتكلُم عن أبجديات السـالم، وعن رضورة إيجاد 

حلـول جذريـة إلنهاء الحـرب العبثية والعـدوان الظالم، 

والرشوع بحلحلِة ِملفات األزمة السياسـية واالقتصادية 

حتـى االجتماعية، لكـن ال أحد يمتلـُك الرؤيَة الواضحـة للكيفية التي 

سـيتم بها فرُض إيقاف الحرب والولوج يف عملية سـالم عادل وشامل، 

وإْن وجـدت بعُض الـرؤى فهي رًؤى ضبابيٌة غريُ صالحة لالسـتخدام، 

كمـا أنها غريُ مسـتدامة، بل هي عبـارٌة عن رًؤى آنيـٌة لحظيٌة قدمتها 

املطابـُخ األمريكية؛ لذَرِّ الرماد عىل عيون الجماهري، من أن تتجَه صوَب 

مـا يدور حولها فعالً مـن تهيئة ملخّططات وأجندات مرسـومة بعناية 

والتي تستهدُف األرَض واإلنسان اليمني ككل. 

لذلـك حني يتحدُث أحُدهم عن السـالم يف اليمن عليـه أوالً أن ينطلَق 

من الواقع واألسباب الحقيقية التي أَدَّت إىل هذه الحالة، عليه يف البداية 

أن يفهـَم ويعـرَف ويعلَم حقيقـَة وطبيعَة تفكري وأجنـدات تلك القوى 

والتحالفات الدولية التي تسـبَّبت بكل هذا السـقوط واالنقسام والتيه 

والخراب والدمار واملعاناة، حتى ال يضحَك عىل نفسـه، وال يضَع نفَسه 

يف موقف املشكوك بأمره. 

لقد باتت صنعاُء ومن ورائها ُكـلُّ أبناء اليمن الرشفاء يدركون جيًِّدا 

وبما ال يدُع مجاًال للشك أن الطريَق إىل السالم لن يكوَن إال بالعبور نحو 

الطريـق التـي أَدَّت إىل فقدانـه، وهي الطريـُق املفروضة 

عليهـم، طريُق الحـرب املفروضة عليهـم، منذ ما يقارب 

عقد من الزمن. 

ُده الطـاوالُت والتنـازالُت  الطريـُق إىل السـالم، ال تعبـِّ

وتمريُر الُهدن التخديرية، الطريُق إىل السالم ال يُمرُّ إال عربَ 

ات والصواريخ البالستية، وخشوم البنادق يف  بوابة املسريَّ

أيـادي رجال الرجال يف مختلف الجبهات، هي وحَدها من 

سـتحّقُق ما عجزت عنه دواويُن السالم، قطعاً َفـإنَّ هذا 

الحـلَّ العدمي هو ما يجعلُه اليـوَم أحَد الخيارات املثالية، 

فهـو الطريـُق التـي سـتحرُِّر األرض وتصـون العرض، 

ُد العزة والكرامة، وتعيد الحقوق وتنصف الضحايا.  وتجسِّ

صحيٌح أن الجميَع َسـِئَم الحرب، وال أحد يريُد هذه الحرَب املفروضة 

علينـا، والتـي اكتـوى بها الجميـُع وبما يكفـي، لكن من سـيقنُع تلك 

األدواُت الرخيصُة وتحالُُفهم املزعوم بهذا؟!، حتى وإن اجتهدت صنعاُء 

يف تقديـم التنازالت واملبـادرات من طرف واحد، سـتخرج أبواُق تحالف 

العـدوان ومطابـُخ مرتِزقتهـا وأدواتهـا بالقـول: «صنعاُء َمـن تعرقل 

السالم..!»؛ لكسب الوقت وإنهاكاً للشعب أكثَر فأكثر. 

لذلـك، ُكـلُّ الطرق تؤدِّي إىل الجبهات، وإىل ما وراء الحدود، وإىل أعايل 

البحار، فهي وحَدها الضاِمُن الحقيقيُّ للوصوِل إىل سـالٍم عادٍل وشامٍل 

ومستداٍم، وال يشء غري ذلك سيضَمُن إيقاَف نزيف الدم اليمني، يضمُن 

وقَف النهـب والعبث بخرياتـه ومقدراته، فإنجاُز النـِرص عىل التحالف 

-أصيلِه ووكيلِه وأوراِقه- يبدو الخياَر الوحيَد، وغريُ ذلك معناه مضيعٌة 

للوقت ومضاَعفٌة للكلفة وزيادٌة يف عدِد الضحايا. 


