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صنعاء: ناقشنا مع دبلوماسيني أوروبيني صنعاء: ناقشنا مع دبلوماسيني أوروبيني 
جتربة اهلدنة وشددنا على حتسني جتربة اهلدنة وشددنا على حتسني 

مزاياها وصرف املرتبات إلجناح التهدئةمزاياها وصرف املرتبات إلجناح التهدئة

واشــنــطــن تــنــســف مــزاعــمــهــا «إدخــــــال الـــســـالح» عرب واشــنــطــن تــنــســف مــزاعــمــهــا «إدخــــــال الـــســـالح» عرب 
للمعلومات جبوائز  قواا  بعجز  وتقر  األمحر  للمعلوماتالبحر  جبوائز  قواا  بعجز  وتقر  األمحر  البحر 




قائد الثورة يف الدرس السادس من عهد اإلمام علي ملالك األشتر:
اعتبار الوظيفة مصدرًا للمال خطر يضر بالناس
لغـــريه عامـــل  جهـــد  تنســـب  لغـــريهال  عامـــل  جهـــد  تنســـب  ال 
الـــــــــرشـــــــــوة أكـــــــــــرب آفـــــــــــــات الــــــعــــــمــــــل الــــقــــضــــائــــي

السيد عبدامللك احلوثي يعزي برحيل العالمة عبدالسالم الوجيه ويشيد مبواقفه يف خدمة العلم والتصدي للمؤامرات الصهيوأمريكية
الرئيس املشاط: رحيل العالمة الوجيه خسارة للشعب واألمة

املقاومة والعلماء يف العامل اإلسالمي: العالمة الوجيه متسك بقضايا أمته وواجه االستكبار العاملي

وجيه العلماء.. وداعًاوجيه العلماء.. وداعًا
غطاء للتحركات العدوانية املتصاعدة يف املمرات املائية 
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أخبار 

ــئ: شغ برصغئ سجاء بسبعا فجرة الفصغث وسّجى شغعا الحسإ وضض أترار اُفطَّ

شغما ظاذص أظخار اهللا غعضح دور السثوان والتخار شغ طفاصمئ تالئ الفصغث

ترضات المصاوطئ شغ السالط السربغ واإلجقطغ تحاذر الحسإ الغمظغ افلط شغ رتغض السقطئ العجغه وتآّضـث.. 

صائُث البعرة: السقطُئ العجغُه ضان طظ املاخثِّغظ لطافرصئ والفاظئ واملآاطرات افطرغضغئ الخعغعظغئ الاغ اجاعثشئ أطاظا

الصغادة السغاجغئ والبعرغئ تسجي يف وشاة السقطئ العجغه وتآّضـث أن رتغطه خسارة سطى العذظ وافطئ

طظ خرية السطماء الباباني الخادصني املةاعثغظ بعجه اقجاضئار افطرغضغ الخعغعظغ

 : خاص
تقّدم قائُد الثورة، السـيد عبدامللك بـدر الدين الحوثي، 
بالعـزاء واملواسـاة للشـعب اليمني وللكل علمـاء وأحرار 
ــة يف وفاة العالمة املجاهد عبدالسالم عباس الوجيه،  األُمَّ
بعد حياة حافلة بالعطاء، الذي وافته املنية، أمس الثالثاء، 

بصنعاء، إثر مرض عضال آلم به. 
ويف برقية العزاء التي رفعها قائُد الثورة إىل أرسة الفقيد، 
أشار السـيد عبدامللك بدرالدين الحوثي، إىل أن الفقيَد كان 
أُنموذجـاً للعاَلـم العامل املتواضـع، وبذل جهـداً َكبرياً يف 
ِخدمِة العلـم والعلماء ويف الصدع بكلمة الحق والوقوف يف 

وجوه الظاملني والرباءة من أعداء الله املستكربين. 
ولفـت قائد الثورة إىل أن الفقيد العالمة الوجيه سـعى 
ــة اإلسـالمية والتصدي ملسـاعي  للتقريـِب بني أبناء األُمَّ
التفرقـة والفتنـة وكان لـه دوره يف التصـدي ملؤامـرات 
ــة اإلسـالمية واملخّططـات العدائية األمريكية  أعداء األُمَّ

اإلرسائيلية. 

وأوضح السـيد عبدامللك بدر الديـن الحوثي، أن مواقَف 
فـًة يف التصدي للعدوان  العالمـة الوجيه كانت ثابتًة ومرشَّ
ــة  األمريكـي السـعودّي عىل اليمـن، وتجاه قضايـا األُمَّ

اإلسالمية ويف مقدمتها القضية الفلسطينية. 
وكانـت رابطـة علمـاء اليمن قـد نعت يف بيـان، أمس 
الثالثاء، للشـعب اليمنـي واألمة اإلسـالمية رحيل أمينها 
العام السـيد العالمة املجاهد عبدالسـالم عبـاس الوجيه، 
مشـريًة يف بيانهـا إىل أن حالـَة العالمـة الوجيـه الصحية 
تفاقمت جراء الحصار اآلثم ورفض تحالف العدوان واألمم 

املتحدة السماح له باملغادرة لتلقي العالج يف الخارج. 
ولفـت بيان الرابطـة إىل أن الفقيد الراحل سـخر وقته 
إلحيـاء الرتاث اإلسـالمي األصيل وتحقيـق الكتب القيمة 
والنفيسـة وكان لـه دور كبري ونشـط يف إحيـاء الحركة 
العلمية رغـم التهديدات التي تعرض لهـا من قبل النظام 
ـابيـني  الحاكـم يف مطلـع التسـعينيات ومـن قبـل الوهَّ

التكفرييني. 
ونّوهت رابطة علماء اليمن إىل أن سـرية الفقيد تميزت 

بالكثـري مـن املحطـات املرشفـة واملواقـف الشـجاعة ال 
ما يف حروب صعدة الست ويف وجه العدوان األمريكي  ِسـيـَّ

السعودّي الصهيوني الذي استهدف اليمن. 
وأّكـد علماء اليمن أن الفقيد كان صوتاً قوياً ومرتفعاً 
عـىل مسـتوى الداخـل والخارج وعـرف بموقفـه القوي 
واملبدئي املنارص للقضية الفلسطينية ولحزب الله املقاوم 
يف لبنـان ولثورة الجمهورية اإلسـالمية يف إيران منذ بداية 

انطالقتها. 
وأَشاَرت رابطة علماء اليمن إىل أن الفقيد ُعرف بصدعه 
بكلمة الحق يف وجه نظام عفاش املستبد وجنرالت الحرب 
الدمويني الذين سعو سـعيهم لتصفية نهج آل محمد من 

اليمن لوال عناية الله ومواقف العلماء الربانيني. 
وتويف أمني عام رابطة علماء اليمن العالمة عبدالسـالم 
الوجيـه، فجـر أمس الثالثاء، بعد سـنوات مـن مصارعة 
مرض عضال ألم به، فيما صيل عىل الفقيد، أمس الثالثاء، 
يف جامع الشـوكاني بعد صالة الظهر، وقد ووري جثمانه 

الثرى يف مقربة الرحمة بمنطقة شرياتون. 

 : خظساء
َعـزَّت القيـادُة السياسـيُة والثوريـة، أمـس الثالثاء، يف 
رحيِل العالمة املجاهد السـيد عبدالسالم بن عباس الوجيه، 
ــة والشـعب  مؤّكــدة أن رحيلـه يمثـل خسـارة عـىل األُمَّ
اليمني، يف ظل استمرار العدوان والحصار وتراكم املؤامرات 

الصهيوأمريكية. 
الرئيس املشـري مهدي محمد املشـاط، بعـث برقيَة عزاء 
ومواسـاة ألرسة الفقيـد ولـكل أبناء الشـعب اليمني، فيما 
أشـاد بمواقـف الفقيد الوجيـه «الذي سـّخر حياته إلحياء 
الرتاث اإلسـالمي األصيل وتحقيق الكتب القيمة والنفيسة، 
َحيـُث كان لـه دور ُمِهــمٌّ يف إحياء الحركـة العلمية مطلع 
تسـعينيات القرن املايض رغم ما تعرض له من مضايقات، 

ـابية التكفريية».  ة من قبل الحركة الوهَّ َخاصَّ
ونـّوه إىل ما تميّـز به الفقيُد الوجيه «من سـجايا جليلة 
وصفـات حميدة خالل مسـرية حياته الحافلـة بالكثري من 
املحطـات املرشفة واملواقف الشـجاعة، ال سـيَّما يف حروب 
صعـدة السـت وإسـهاماته يف مناهضة العـدوان األمريكي 
السـعودّي اإلماراتي، فضالً عن أدواره عىل األصعدة العلمية 

واالجتماعية والسياسية عىل مدى العقود املاضية». 

وأّكـد فخامته أن اليمَن خرس برحيِل العالمة عبدالسـالم 
الوجيـه، أحد أعالمه وعلمائه الذيـن صدعوا بكلمة الحق يف 
وجه الظاملني واملستكربين وقوى الطغيان، الفتاً إىل مواقِفه 
ـــة ويف مقدمتها  املبدئيـة القوميـة املناِرصة لقضايـا األُمَّ

القضية الفلسطينية. 
بدوره، أشار عضُو السيايس األعىل محمد عيل الحوثي يف 
برقية عزاء، إىل أن للعالمة الفقيد عبدالسالم الوجيه حضوراً 
الفتاً يف مجال البحث العلمي يف الجوانب الدينية والتاريخية، 
وخّلف بصمات واضحة تمثلت يف عدد من املؤلفات، كما كان 
مسـهماً يف تأسـيس رابطة علماء اليمن مؤديـاً دوراً حيوياً 
مـن خالل موقعه فيها كأمني عام، الفتـاً إىل أن الراحل كان 
ذا حضـور مؤثر يف السـاحة بكتاباته ومقاالته، ومشـاركاً 
يف محافـل إسـالمية خارج اليمـن، فنال بكل هـذه األعمال 

والجهود تقدير واحرتام الجميع. 
وأشـاد عضـو السـيايس األعىل الحوثـي، «بإسـهامات 
الفقيد الكبري املقـدرة يف الجانب العلمي ودوره عىل الصعيد 
االجتماعـي، مبينًا أنه كان من العلمـاء الذين وقفوا بجدية 
ومسـؤولية مع شـعبهم ضد العدوان الغاشـم عىل الوطن، 
وممن حالت دول تحالف العدوان دون سفرهم لتلقي العالج 
الـالزم خارج اليمن بعد تدني مسـتوى الخدمـات الصحية 

والطبية جراء االستهداف املبارش لها بالعدوان والحصار». 
إىل ذلك، تقدم ناطُق أنصاِر الله محمد عبدالسالم، بالعزاء 
واملواساة لكل اليمنيني يف وفاة أمني عام رابطة علماء اليمن.  
وقال عبدالسالم يف بيان مقتضب نرشه عىل حسابه: «نعزي 
أنفسنا وشعبنا العزيز يف وفاة أمني عام رابطة علماء اليمن 
العالمة الجليل عبدالسالم الوجيه، الذي قىض متأثراً بمرض 

عضال ألّم به». 
ونّوه عبدالسـالم إىل أن الفقيد يف اآلونة األخرية تدهورت 
حالته الصحيـة جراء الحصار ورفض العدوان السـماح له 
باملغـادرة لتلقـي العالج يف الخارج، وهو مـا يحمل العدوان 
مسؤولية كبرية عن ُكـّل ما َحـّل بمرىض اليمن املحارصين 
الـذي حرمـوا من العالج بالخـارج، فيما شـّدد من حصاره 
ة  وخناقـه بمنع دخول األدويـة الالزمة والعالجـات الَخاصَّ
باألمراض املزمنة، ما خلف معاناة كبرية يف صفوف املرىض. 
وكانـت الهيئُة العامـة لألوقاف والهيئـة العامة للكتاب 
وعـدٌد من الجهات املحلية، قد أصدرت بياناِت عزاء يف رحيِل 
العالمـة الوجيـه، أّكــدت فيها الـدوَر الذي بذلـه الراحُل يف 
مسـريته الجهادية بوجه قوى االسـتكبار، فيما أَشاَرت إىل 
حجم الخسـارة التي سـيتكبدها اليمُن والشـعوب العربية 

واإلسالمية إثَر رحيله. 

 : خاص
شاطرت حركاُت املقاومِة يف العاِلِم العربي واإلسالمي، 
الشعَب اليمني، الحزَن يف وفاة العالمة عبدالسالم عباس 
الوجيـه، أمني عام رابطـة علماء اليمن، الـذي انتقل إىل 
جوار ربـه، أمس الثالثاء، إثـَر َمَرٍض أََلمَّ بـه ولم يتمّكن 
مـن السـفر للعـالج بالخارج جـراء الحصـار األمريكي 

السعودّي اإلماراتي عىل اليمن. 
ويف بياناٍت منفصلٍة تلقت صحيفة «املسـرية» نسـخ 
منها، أّكـدت عدد من الحركات املقاومة يف العالم العربي 
واإلسـالمي، أن العالم الراحل عبدالسالم عباس الوجيه، 
كان من أبرز العلماء يف الوسـط العربي واإلسالمي ممن 
قضوا معظم أعمارهم يف مقارعة قوى االستكبار العاملي 

الذي تقوده أمريكا وكيان العدّو الصهيوني. 
االتّحـاد العاملي لعلماء املقاومة أصـدر بياناً نعى فيه 

ــة اإلسـالمية الراحل العالمة عبدالسـالم عباس  إىل األُمَّ
الوجيه.  وعرب االتّحاد العاملي لعلماء املقاومة عن أسـفه 
لرحيل العالمة الوجيه، ُمشـرياً إىل أن الفقيد بذل عمره يف 

الجهاد والعلم والتضحية. 
وأّكــد االتّحاد العاملي لعلماء املقاومة التمسـك بنهج 
العالمة الراحل يف مقارعة االسـتكبار العاملي وقول كلمة 

الحق. 
الفلسـطينية  املجاهديـن  حركـة  تقدمـت  بدورهـا، 
ــة  بالعزاء واملواسـاة للشـعب اليمني ولكل علمـاء األُمَّ

العربية واإلسالمية يف رحيل العالمة الوجيه. 
وقالـت يف برقيـة النعـي: «إننـا، إذ ننعي هـذا الفقيد 
ــة  املجاهد نسـتذكر مواقفه الثابتة يف نرصة قضايا األُمَّ

وعىل رأسها قضية فلسطني َوالقدس». 
األدوار  إىل  الفلسـطينية  املجاهديـن  حركـة  ولفتـت 
العظيمة التي جسدها العالمة الراحل الوجيه يف منارصة 
ـــة.  وتطرقت إىل مسـريته  فلسـطني وكّل قضايـا األُمَّ

النضالية املليئة بالجهاد يف وجه املستكربين. 
ــة بربقية عزاء  وإىل لبنـان تقدم أمني عام حركة األُمَّ

ومواساة. 
وقال فيها: «نعزي شـعوب عاملنا العربي واإلسـالمي 
والشـعب اليمنـي بوفـاة العالمة عبـد السـالم الوجيه، 
صاحب املواقـف الداعمة للمقاومة واملدافع ضد العدوان 

األمريكي الصهيوني عىل بالده». 
ونـّوه إىل دور الفقيـد العالمـة الوجيـه يف إحياء روح 
الجهاد والعنفوان بوجه الغطرسة األمريكية الصهيونية 

يف منطقتنا العربية واإلسالمية. 
مـن جانبها، أّكـدت جماعة علمـاء العراق، أن «حياة 
الفقيد العالمة عبدالسـالم الوجيه كانت حافلة بالعطاء 

العلمي والفكري». 
ونـّوه علماء العراق إىل أن العالمة الراحل عبدالسـالم 
الوجيه «سخر جل وقته إلحياء الرتاث اإلسالمي األصيل». 
وأضافـت جماعـُة أهل علمـاء العراق يف بيـان النعي 

«الفقيـد الوجيه كان نصرياً لكل مسـتضعف وكهفاً لكل 
محتـاج ومالذاً لـكل مظلوم قصده وتواصـل به أَو طرق 

بابه.
إىل ذلك، قال حزب مجلس وحدة املسلمني الباكستاني 
يف برقيـة عـزاء: «ببالغ الحـزن واألىس تلقينـا نبأ رحيل 
العالمـة املجاهـد عبدالسـالم الوجيـه بعـد عمـر حافل 
بذله يف سـبيل اللـه».  َوأََضـاَف مجلس وحدة املسـلمني 
الباكسـتاني «ال يسـعنا إال أن نتذكـر مواقـف العالمـة 
الراحل القوية والشجاعة يف وجه العدوان الذي يستهدف 
اليمـن».  وكانـت أرسة الفقيـد العالمـة عبدالسـالم بن 
عبـاس الوجيه قد تلقت، أمس، عدداً مـن برقيات العزاء 
واملواسـاة من قبل عدٍد من الجهات واملؤّسسات املحلية، 
يف اسـتمرت الربقيات العربية واإلسـالمية بالتدفق، وهو 
ـــة  مـا يؤّكــد دور العالمـة الكبـري يف اسـتنهاض األُمَّ
ومقارعـة الطغيان األمريكـي الصهيوني ومؤامراته هو 
وأدواته وحلفائه يف العالم واملنطقة العربية واإلسالمية. 

اقجاضئار وطصارسئ  والادتغئ  والسطط  الةعاد  شغ  سمره  بثل  الفصغُث  المصاوطئ:  لسطماء  السالمغ  اقّتتاد 
ــئ ترضُئ المةاعثغظ الفطسطغظغئ: ضان السقطئ الراتض طظ صقئض سطماء المسطمغظ المظاخرغظ صعًق وشسًق لفطسطغظ وصداغا اُفطَّ

ــئ الطئظاظغ: الفصغث طمظ أتغعا روح الةعاد والسظفعان بعجه الشطرجئ افطرغضغئ الخعغعظغئ  أطغظ سام ترضئ اُفطَّ
طزطعم  لــضــض  ــــقذًا  وط طــتــاــاج  لــضــض  وضــعــفــًا  طسادسش  لــضــض  ظــخــغــرًا  ضـــان  الـــســـراق:  ســطــمــاء 
طةطج وتثة المسطمغظ الئاضسااظغ: ق غسسظا إق أن ظاثضر طعاصش السقطئ الراتض الصعغئ والحةاسئ شغ وجه افسثاء
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 : خاص
واصلـت صنعـاُء جهوَدهـا الدبلوماسـية مـع 
إىل  والوصـوِل  التهدئـِة  إلنجـاح  الـدويل  املجتمـع 
معالجـات واسـعة للِملف اإلنسـاني واالقتصادي، 
عىل الرغـم مـن إرصار تحالف العـدوان األمريكي 
السـعودّي عـىل التعنـت واملماطلـة يف تنفيـذ بنود 

الُهدنة. 
وكشـف نائُب وزير الخارجيـة بحكومة اإلنقاذ، 
حسـني العزي، الثالثاء، عن «لقاء بنـاء» تم عقده 
مـع ُكــّل من سـفري االتّحـاد األُوُروبي وسـفريي 
أملانيا وفرنسا واملبعوث السويدي إىل اليمن، يف إطار 

جهود تثبيت مسار التهدئة والسالم. 
«مجمـل  ناقـش  اللقـاء  أن  العـزي  وأوضـح 
الصعوبات التي تعرتض طريق السـالم واستعرض 

بشكل خاص تجربة الُهدنة». 
املسـؤولني  مـع  اللقـاء  أن  العـزي  َوأََضــاَف 
األُوُروبيـني تضمـن «التأكيد املشـرتك عـىل أهميّة 
خفـض التصعيد ودعـم جهود املبعـوث ورضورة 
توسـيع املزايا اإلنسـانية واالقتصاديـة بما يف ذلك 

موضوع املرتبات». 
ام  وكان نائـب وزير الخارجية قد أعلـن قبل أَيـَّ
أنـه لن يكـون هنـاك أيُّ تمديد قادم للُهدنـة إذَا لم 
تتحّقق اتّفاقات واسـعة وموثوقة وملموسة األثر 
تعالج كافة القضايا اإلنسـانية واالقتصادية، وعىل 
رأسـها رصف املرتبات ووقف نهـب إيرادات النفط 

والغاز من جانب تحالف العدوان ومرتِزقته. 
ومـع تمديـد الُهدنـة مطلـع يونيـو املنـرصم، 
شـّددت صنعاء عىل رضورة معالجة ملف املرتبات 
من خـالل توحيد اإليـرادات، وقد أّكـدت اسـتمرار 

ة بإيـداع إيرادات ميناء  التزامهـا بمبادرتها الَخاصَّ
الحديدة يف حساب مخصص للرواتب، عىل أن يلتزم 
الطـرف اآلخر بتغطيـة العجز من عائـدات النفط 
والغاز، لكـن العدّو ومرتِزقته يحاولون التهرب من 

هذا االستحقاق. 
كميـات  بتهريـب  املرتِزقـة  حكومـة  وتقـوم 
كبـرية من النفط الخـام بشـكل دوري عرب موانئ 
حرضموت وشبوة، ويتم نهب قيمة هذه الشحنات 

بالكامـل يف الوقـت الذي يعاني فيـه املوظفون من 
انقطـاع املرتبـات، وترتفع فيه أسـعار املشـتقات 
النفطية التي يمكن إنتاجها يف املصايف املحلية التي 

يمنع تحالف العدوان تشغيلها. 
وكانـت عدة تحقيقـات وتقارير قد كشـفت أن 
عائـدات النفط الخام الذي تبيعـه حكومة املرتِزقة 
تذهـب إىل بنـوك سـعوديّة، ويتم رصفهـا لتمويل 

الحرب ورشاء والءات املرتِزقة. 

وكان العـزي حّذر من أن عـدم تحّقق املعالجات 
اسـتئناف  إىل  سـيفيض  واالقتصاديـة  اإلنسـانية 

املعركة «بدون توقف». 
وال يزال تحالف العـدوان يرفض تنفيذ التزامات 
اتّفـاق الُهدنة، َحيُث يواصل احتجاز سـفن الوقود 
ومنعهـا من الوصـول إىل ميناء الحديـدة، ويرفض 
تعويض الرحالت الجوية املتفق عليها، كما يرفض 
فتح الطرق يف تعز واملحافظات، فيما تواصل قواته 

خرق وقف إطالق النار بشكل يومي. 
ويعّرب تجاُوُب صنعاء مع الجهود الدبلوماسـية 
الدوليـة عن جدية ثابتـة وُمسـتمّرة يف البحث عن 
معالجـات وحلـول تخفف مـن معانـاة املواطنني 
وتمهد الطريق للسـالم الفعيل، عـىل عكس موقف 
تحالـف العـدوان الذي يكشـُف عـن إرصار متزايد 
عىل اسـتمرار العـدوان والحصار واسـتخدام امللف 
اإلنسـاني كورقـة ابتـزاز وضغـط للحصـول عىل 

مكاسب عسكرية وسياسية. 
وكان املبعوث األممي إىل اليمن بعث رسـالة إىل 
رئيـس املجلس السـيايس األعىل مهدي املشـاط، 
تعهد فيها بالعمل عـىل وقف العراقيل التي تمنع 
تنفيـذ اتّفـاق الُهدنـة، وتعويض االسـتحقاقات 
املتأخـرة لالتّفـاق، والوصـول إىل اتّفـاق شـامل 
موافقـة  بعـد  لكـن  املرتبـات،  رصف  يتضمـن 
صنعـاء عىل التمديد تجاهلت األمـم املتحدة هذه 
التعهـدات وواصلـت دورهـا السـلبي يف إضاعة 
الوقـت والتواطؤ مع تحالف العدوان للتنصل عن 

التزامات الُهدنة. 
ـام أنها أجـرت تقييماً  وأعلنـت صنعـاء قبل أَيـَّ
ملا تـم تنفيذه مـن اتّفـاق الُهدنة، وأنها مسـتعدة 

للمرحلة القادمة. 

طضاشآت الئترغئ افطرغضغئ:

تقارير

السجي: ظاصحظا طع دبطعطاجغغظ ُأوُروبغغظ تةربئ الُعثظئ وحّثدظا سطى تتسغظ طجاغاعا وخرف المرتئات

خظساء تآّضـث ضرورَة العخعل إىل طسالةات إظساظغئ 
واصاخادغئ واجسئ إلظةاح الاعثئئ 

إصرار بجغش دساغات «تعرغإ السقح» يف الئتر افتمر
 : خاص

اعتـرب مراقبـون أن إعالن الواليـات املتحدة 
هـذا األسـبوع عـن عـرض مكافآت ملـن يديل 
بمعلومـات حـول مـا وصفتـه بــ «تهريـب 
األسـلحة» يف البحر األحمـر يؤّكـد عجزها عن 
إثبـات مزاعمها بشـأن مصدر أسـلحة الردع 
اليمنيـة، وبالتايل يؤّكـد زيف تلك املزاعم، لكنه 
قد يكون يف الوقت نفسـه غطاء لتصعيد جديد 
يف البحر، ُخُصوصاً يف ظـل التَحّركات العدائية 

املتزايدة من جانب اإلدارة األمريكية. 
وقالـت البحريـة األمريكيـة، االثنـني، إنها 
سـتقدم مكافآت مقابل اإلبالغ عن ما أسـمته 
بـ «عمليات تهريب األسلحة» يف البحر األحمر. 
وتسـتخدم الواليات املتحدة دعاية «تهريب 
األسـلحة» لتربير فرض سيطرتها عىل املمرات 
املائيـة يف املنطقـة وُخُصوصـاً البحـر األحمر 

ومضيق باب املندب. 
وتزعـم واشـنطن أن أسـلحة الـردع التـي 
يمتلكهـا اليمن تم تهريبها عـرب البحر، لكنها 

ال تستطيع تقديم أي دليل ملموس عىل ذلك. 
وأّكــد مراقبون أن اإلعالن عـن «املكافآت» 
يمثل اعرتافاً واضًحـا بالعجز عن دعم الرواية 
األمريكيـة املضللـة حـول «تهريب السـالح» 
عرب البحر األحمر، كما ينسـف إعالن البحرية 
ضبـط «شـحنات»  عـن  سـابًقا،  األمريكيـة 

أسلحة. 
وكان تحالـف العـدوان قـد زعـم أن موانئ 
الحديـدة تُسـتخَدُم ألغراض تهريـب وتصنيع 
ة، وزعم  الصواريخ البالستية والطائرات املسريَّ

امتـالك أدلـة مخابراتيـة مصـورة، لكنهـا لم 
تكن سـوى مقاطع فيديـو مقتطعة من فيلم 
وثائقي أمريكي حول العـراق، األمر الذي مثل 
فضيحة مدويـة أّكـدت عىل أن دعاية «تهريب 

األسلحة» ال أََساس لها. 
من جانـب آخر، تأتـي املحاولـُة األمريكية 
لرفع دعاية «مكافحة تهريب األسلحة» ضمَن 
سلسـلة مواقف وخطوات عدائية تكشـف عن 
نوايـا مبيَّتـة للتصعيد عـىل الجبهـة البحرية، 
َحيـُث كانت اإلدارة األمريكية قد أعلنت مؤّخراً 
عن تشـكيل «قوة مشـرتكة» لتنفيـذ دوريات 
قبالة السـواحل اليمنية ويف بـاب املندب تحت 
مربّر «مكافحة التهريـب»، األمر الذي اعتربته 

صنعاء مؤرش تصعيد واضح. 
الفـرتة  خـالل  ملحـوظ  بشـكل  وتزايـدت 
املاضيـة، مـؤرشات توّجــه الواليـات املتحدة 
نحو التصعيـد يف اليمن، وهو األمر الذي يجعل 
الحديث عن «تهريب األسلحة» أقرب إىل غطاء 
دعائي لتربير املزيد من التَحّركات العدوانية يف 

إطار هذا التصعيد. 
وأّكـدت صنعاء أنها ترصد مختلف نشاطات 
الواليات املتحدة محذرة من أن «جميع خيارات 

الدفاع واملواجهة مفتوحة». 
وكانت وسائل إعالم أمريكية أّكـدت مؤّخراً 
أن سـلوك إدارة بايـدن يدفـع باألمـور نحـو 
التصعيد يف اليمن، وأن زيارة الرئيس األمريكي 
املرتَقبة للسعوديّة ستنعكس سلباً عىل الشعب 
اليمني؛ ألَنَّها ستمنُح املزيَد من الدعم الستمرار 
الحرب والحصار وهو ما يناقض ُكـّل دعايات 

ومزاعم الحرص عىل السالم واالستقرار. 
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املقاالت املنشورة يف الصحيفة 
تعرب عن رأي كاتبها وال تعرب 
بالرضورة عن رأي الصحيفة العنوان: صنعاء – شارع املطار- جوار 

محالت الجوبي  -  عمارة منازل السعداء- 

21@ .  77511179901314024

سحراُت الصاطى والةرتى يف اظفةار طثجن جقح وجط 
تغ جضظغ بمثغظئ لعدر بأبني

 : طاابسات
أّدى انفجاُر مخزن سـالح وسـط حي سـكني يف مدينة لـودر بمحافظة أبني 
املحتّلة، أمس الثالثاء، إىل سقوط نحو ٦٧ قتيالً وجريحاً، حالُة بعضهم حرجة. 

وذكرت مصادُر محلية أن الحادَث الذي تسـبب يف سـقوط ٧ قتىل وإصابة ما 
يقارب ٦٠ مواطناً، ناتٌج عن انفجار مخزن سالح داخل حي سكني تعود ملكيتُه 
ألحد املواطنني يُْدَعى «املسـعودّي» من أبناء املنطقة، مبينة أن االنفجار الذي هز 
املدينة أَدَّى أَيْـضاً إىل انهيار العمارة املتواجد فيه املخزن وترضر املنازل املجاورة. 
ووفقاً للمصادر، فقد اضطر مستشـفى مدينة لودر إىل إطالِق نداء اسـتغاثة 

عاجلة، أمس الثالثاء، للمواطنني؛ ِمن أجِل التربع بالدم للجرحى واملصابني. 
وتعيـُش املحافظـاُت اليمنيـُة املحتّلة يف جنوبـي اليمن واقعاً مأسـاوياً جراء 
االنفالت األمني، وانتشـار الجماعات اإلجرامية املسـلحة، األمر الذي يعّقد وضَع 

املواطنني هناك، ويزيد من معاناتهم. 

 : طاابسات
تزاُمناً مـع ارتفاع وترية التصعيـد بني أدوات 
ومرتِزقة تحالف العدوان يف املحافظات واملناطق 
املحتّلـة، أّكــد مصـدر مطلـع، أمـس الثالثـاء، 
وصـول تعزيزات عسـكرية كبـرية تابعة لحزب 
«اإلصـالح» وحكومة املرتِزقـة حكومة إىل مدينة 
عدن املحتّلة الواقعة تحت سـيطرة ميليشـيا ما 
يسـمى املجلس االنتقايل، تحت ما يسـمى ألوية 

الحماية الرئاسية. 
وقـال املصـدر: إن رتالً عسـكريٍّا مكونـاً من ٣٠٠ 
طقـم وصل إىل عدن قادمة من محافظة شـبوة، عرب 
نقطة العلم رشقي املدينة، ترافقها مروحيات أباتيش 
تابعة لتحالف العدوان قبل أن تتجه إىل قرص معاشيق 

وتتمركز فيه. 
وأرجـع املصدر وصول هذه القـوة إىل عدن املحتّلة 
تحت اسـم الويـة الحماية الرئاسـية؛ ِمـن أجِل تويل 
مهمة حماية املرتِزق رشـاد العليمي رئيس ما يسمى 
املجلـس الرئـايس وأعضائـه، باإلضافـة إىل حكومة 

الفنادق. 
باملقابل، يواصل املجلـس االنتقايل التابع لالحتالل 
اإلماراتي حشـد التعزيـزات العسـكرية إىل محافظة 
عدن؛ رداً عىل وصول قوات حزب «اإلصالح» وحكومة 

الفنادق إىل قرص املعاشيق. 
وذكرت وسائل إعالم تابعة لالنتقايل، أمس الثالثاء، 
أن العرشات من العربات واآلليات العسـكرية غادرت 
مدينة عتق مركز محافظة شبوة باتّجاه عدن املحتّلة، 
وذلك يف إطار التحضـريات لخوض معارك جديدة بني 

أدوات ومرتِزقة العدوان. 
إىل ذلـك، بدأت قوات «اإلصـالح» وحكومة املرتِزقة 
الواصلة إىل عدن باالنتشـار العسكري، أمس الثالثاء، 
يف عـدن، يف إطـار خطـة إخـالء املدينـة املحتّلـة من 
ميليشـيا االنتقـايل، َحيـُث بـدأت التمركـز يف مديرية 
كريرت وتحديداً قرص املعاشيق وجبل حديد املطل عليه 

والذي يأوي أكرب معسكرات االنتقايل. 
وبحسـب مصادَر مطلعـة، َفـإنَّ عمليَة االنتشـار 
لهذه القوات التابعة للخائن عيل محسن األحمر، تمت 
تحـَت إرشاف خرباء عسـكريني من تحالـف العدوان 
والواليـات املتحـدة األمريكية، متوقعـًة وصوَل املزيد 
من ميليشـيا «اإلصالح»، الفتة إىل أن السعوديّة تقوم 
بتجميع قوات «اإلصالح» وحكومة املرتِزقة يف منطقة 

العرب؛ ِمن أجِل إرسالها إىل عدن. 

 : طاابسات
أغلقت ميليشـيا االنتقايل، أمـس الثالثاء، عدداً من 
املحـالت التّجاريـة يف جزيـرة سـقطرى املحتّلـة بعد 
رفـِض ُمالكها الجبايات واإلتاوات غريَ القانونية التي 

يفرُضها مرتِزقة االحتالل بالقوة عىل التجار. 
وأّكــد ناشـطون مـن أبناء سـقطرى، أمـس، أن 
إغـالق املحـالت التجاريـة يف العاصمة حديبـو، يأتي 
بعد اكتمال الشهر لدفع اإلتاوات املالية التي فرضتها 

ميليشـيا االنتقايل عىل املحالت، موضحـني أن التجاَر 
ومـالك املحالت رفضـوا دفَع أية مبالـغ غري قانونية؛ 

كونها تذهب لجيوب ميليشيا. 
من جانب آخر، حارصت ميليشـيا تابعة لالنتقايل، 
أمس الثالثاء، منزَل أحد مشايخ قبيلة الصبيحة داخل 

مدينة عدن. 
وأَشـاَرت مصـادر قبليـة إىل أن ميليشـيا االنتقايل 
حـارصت منزَل الشـيخ محمـد عيل الطاهـري، أحد 
وجهـاء قبائـل الصبيحـة بمحافظـة لحـج، وذلك يف 

منطقة البسـاتني بعدن، مبينـة أن الحصاَر يأتي عىل 
خلفية تحكيم قبَيل بني طرفني قاموا بطرح سـيارات 
لـدى الشـيخ الطاهـري للحكـم يف قضيتهـم، َحيُث 
قام أحـُد األطراف لم يعجبه الحكُم باسـتدعاء قوات 
االنتقايل ملحارصة منزل الشـيخ واسـرتداد السيارات 

املطروحة لدية كعدال للحكم. 
َف ميليشـيا االنتقايل  وتوقعت املصادر أن يثريَ ترصُّ
بمحـارصة منزل الشـيخ الطاهـري، حفيظـَة أبناء 

وقبائل الصبيحة يف لحج للرد عىل هكذا ممارسات. 

 : خظساء
ـُة لإلصالحية  اختتمـت اإلدارُة الَعامَّ
أمـس  العاصمـة،  بأمانـة  املركزيـة 
الثالثاء، أنشـطَة املراكز الصيفية تحت 
شـعار «علم وجهاد» والتي التحق بها 

٣٤٨ طالباً من النزالء. 
ويف الفعاليـة التي حرضهـا رئيُس 
اللـواء  واإلصـالح،  التأهيـل  مصلحـة 
عبدالحميد املؤيد، أّكــد مديُر التوجيه 
والعالقات باملصلحة، حسـني املختفي، 
ـة  موفقَّ كانـت  الصيفيـة  املراكـز  أن 
بفضـل اللـه واهتمام القيـادة الثورية 
اليمنـي  شـعبنا  ووعـي  والسياسـية 
املجاهد، مبينًا أن هذه املراكَز الصيفية 
كان لها الفائدُة الكبرية والتي اسـتفاد 
املشـاركون فيها من املعـارف والعلوم 
وأهـم تلك العلـوم القـرآن الكريم الذي 
فيـه ُكــّل مـا يحتاُجـه اإلنسـان من 

بصرية وهدى. 
النـزالء  الطـالَب  املختفـي  وحـث 

امللتحقـني باملراكـز الصيفيـة، عىل أن 
يجعلوا من العلم هدفاً دائماً لهم فاألمة 
ورفعتهـا وعزهـا بحاجـة إىل إيَمــان 
وجهاد وعلم وعمل وليكن العلم مسًعى 
دائًمـا لنا وليس فقط محصـورا بأيام 

وأنشطة محّددة. 
من جانبه، أشـاد مدير عام التأهيل 

عـادل  العميـد  باملصلحـة  واإلصـالح 
البـدري بجهـود القائمـني عـىل هـذه 
املراكز الصيفية من املعلمني واملدرسني 
والذي توجوا امللتحقني بها باألنشـطة 
واملعـارف العلميـة بكل عطـاء وتميز، 
بدورهم وتعاملهـم وإقناعهم  مشـيداً 
للمشاركة والزخم الكبري والتفاعل غري 

املسـبوق الذي أسهم يف إنجاح الدورات 
الصيفية بني أوساط النزالء. 

وحـث البـدري امللتحقـني باملراكـز 
عـىل  الطـالب  النـزالء  مـن  الصيفيـة 
االسـتفادة من املعارف واملهارات التي 
تلقوهـا وتطبيقهـا يف الواقع، ُمشـرياً 
املـدارس  بثمـرة  االهتمـام  أهميّـة  إىل 

الصيفية. 
مـن جهتـه، أشـاد عضـو رابطـة 
علمـاء اليمـن، الشـيخ محمـد أحمد 
العظيمـة  باملخرجـات  الحاكـم، 
الفاعلة  والجهود  الصيفيـة  للمدارس 
اإلصالحية  وإدارة  املصلحـة  لرئاسـة 
قـدرات  تعزيـز  يف  أسـهمت  والتـي 
القـرآن  وتعليمهـم  النـزالء  الطـالب 
والعلـوم  الدينيـة  واملعـارف  الكريـم 
النافعة.. ُمشرياً بدور املراكز الصيفية 
التـي تسـعى لتحقيق العلـم والجهاد 
واالستبسـال والخروج بصفحة نرص 
جديـدة، وذلـك بتخـرج جيـل العـزة 
والكرامـة املسـتنرية بالعلـم والجهاد 

والثقافـة القرآنيـة. 

صئائُض طعدغئ تاعّسُث طغطغحغا 
اقظاصالغ يف لتب إبر طثاعمئ 

طظجل واساصال اطرأة

املرتِجق السطغمغ غرضُت 
لدشعٍط جسعدّغئ أطرغضغئ 
برغطاظغئ لطسعدة إىل سثن

 : طاابسات
ـدت قبائـُل موديـة بمحافظة أبـني، أمـس الثالثاء،  توعَّ
ى املجلـَس االنتقايل، بـَردٍّ قـاٍس ورادع، عىل خلفية  ما يَُسـمَّ
مداهمة منزل واعتقال امرأة تنتمي إىل نفِس القبيلة من قبل 
ميليشـيا الحزام األمني يف محافظـة لحج املحتّلة، يف ترصف 
غري أخالقي ينايف القانوَن واألعراف والتقاليد، األمر الذي أثار 

غضباً عارماً يف أوساط املواطنني وأبناء مودية. 
وبحسـب مصـادَر محليـة، فقد اقتحمـت أطقـٌم تابعة 
ملـا يسـمى الحـزام األمنـي منـزَل شـخص يُْدَعـى عبدالله 
عبداللطيـف اليمانـي يف منطقة جـول يمانـي بمديرية تُبن 
مركز محافظة لحج، وذلك عىل خلفية االشـتباه بضلوعه يف 
محاولة اغتيال املرتِزق صالح السـيد -مدير أمن لحج وقائد 
قوات الحزام يف املحافظة املحتّلة-، موضحة أن تلك امليليشيا 
لم تجد الشـخص املطلوب لتقوم بعدها باعتقال زوجته بدالً 

عنه، يف محاولة للضغط عليه. 
وأضافـت املصـادر أن مرتِزقـة االحتالل اإلماراتـي نقلوا 
زوجـَة اليماني التي تنتمي إىل قبيلـة مودية أبني، وأودعوها 
سجن معسكر ما يسـمى اللواء الخامس سابًقا الذي يديُره 
َحـاليٍّا الحزام األمني بقيادة املرتِزق صالح السـيد، مبينة أن 
ميليشـيا الحزام األمنـي ترفض حتى اللحظـة اإلفراَج عنها 
مشرتطة تسليم زوجها لنفسه، األمر الذي دفع قبائل مودية 
إىل إصداِر بياٍن شديد اللهجة يدين هذه الخطوة، واصفاً إياها 
وسـيلَة ضغط غري مرشوعة وتمثل عيباً أسوَد ال يقره رشع 

وال قانون وال أعراف قبلية. 

 : طاابسات
رَضَخ املرتِزُق رشـاد العليمي -رئيس ما يسـمى املجلس 
الرئـايس-، لضغوط سـعوديّة أمريكية بريطانيـة؛ ِمن أجِل 
الرتاجع عن قراره باإلقامة يف السـعوديّة والقبول بالعودة إىل 

مدينة عدن املحتّلة مقابل وعود بالدعم. 
وقالـت مصادر إعالميـة تابعـة لتحالف العـدوان، أمس 
الثالثاء: إن السـعوديّة أجـربت املرتِزق رشـاد العليمي، عىل 
العـودة قـرساً إىل عدن بعـد اعتكافه بالريـاض خالل الفرتة 
السـابقة، مبينـة أن املرتِزق العليمي وبقيـة أعضاء املجلس 
بـدأوا يف ترتيب حقائبهم ملغادرة الريـاض إىل عدن، َحيُث إن 

من املتوقع وصولهم قبل عيد األضحى. 
وكان املرتِزق العليمي قد اعتكف مؤّخراً يف السعوديّة بعَد 
جولـة خارجية قـام بها لعدد من الـدول العربية والخليجية 

فشل فيها يف الحصول عىل التأييد والدعم. 

تسجغجاٌت سسضرغئ ضثمئ ملطغحغا «اإلخقح» وتضعطُئ 
الفظادق تخُض سثن برشصئ أباتحغ السثوان

اقظاصالغ غشطص َطتاقًّ تةارغئ يف جصطرى وغتاخر طظجَل حغت صئطغ بسثن

إخقتغُئ افطاظئ تتافغ باخااام املراضج الخغفغئ وتضّرم املسّطمني وأوائَض الظجقء
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 : أغمظ صائث
يتذكَّـُر اليمنيـون بـأًىس ُكـلَّ عاٍم يف موسـم 
الحج املجزرَة البشـعَة التـي ارتكبها املجرمون 
ـاِج اليمنيني يف منطقة  السـعوديّون بحقِّ الُحجَّ
تنومة قبـل ١٠٠ عام، َحيُث تأتـي هذه الذكرى 
مع اسـتمرار العدوان األمريكي السعودّي للعام 
الثامن يف قتل الشـعب اليمني وحصاره ووضع 
العراقيل أمام الحجاج اليمنيني من تأدية الركن 

الخامس من أركان اإلسالم. 
وعـىل الرغم من مـرور هذه الفـرتة الزمنية 
الطويلة، إالَّ أن اليمنيني لم ينسـوا ما َحـلَّ بهم، 
وال يمكـن أن يغفـروا، وسـتظل دمـاء األبرياء 

تالحقهم إىل يوم القيامة. 
ويف بدايـة العام ١٣٤٢هجريـة املوافق ١٩٢٣ 
ميـالدي حدثت مجزرة يف غاية الوحشـية بحق 
آالف الحجيـج اليمنيـني عـىل أيـدي جيـش آل 
سـعود الذين تمركزوا عىل قمم الجبال، ليقتلوا 
حينها أكثر من ثالثة آالف من الحجاج املحرمني 
القاصديـن لبيـت الله الحرام وهـم يف طريقهم 
ألداء مناسك الركن الخامس من أركان اإلسالم. 
مذبحـة كربى تعكس ُقبـَح النظام املتوحش 
وتاريَخـه األسـوَد عىل مـدى األزمنـة، وال تزاُل 
وحشـيتُه ممتـدًة وحـارضًة يف ُكــّل بقعة من 
اليمن، حينما جيََّش الجيوش وجلب العاَلَم وأتى 
بطائراتـه الحديثـة للقتـال واإلبـادة الجماعية 

وسط صمت عاملي مخٍز ومريب. 
ومنـذ ما يقارب ِمئـة عام ال يـزال اليمنيون 
يحكون لألجيـال هذا اليوم األسـود الذي حدث 
للحجـاج ذوي الـرداء األبيض والذين سـقطوا 
عىل األرض القاحلة إثر وابل من رصاص الحقد 
انهالـت عليهم مـن ُكـّل صـوب، والتـي كانت 
تخرتق األجسـاد من الرجال والنسـاء، فتسقط 
تلك األجساد مرضجًة بدمائها الطاهرة، وكأنها 
وهي تسـيل فوق تـراب األرض ترسـم الصورة 
الوحشية القذرة لنظام قمعي استبدادي عميل، 
سخر نفسـه ومقدراته لحرب الله ودينه، ومع 
الهجمـات الغـادرة التي تعرضوا لهـا الحجيج، 
أدانـت تلـك األرض هـذا العمـل الجبـان اآلثـم 
وتحولت إىل أرض حمراء من دمائهم املسـفوكة 
بـدون وجـه حـق وال ذنـب، إال أنهـم قطعـوا 
مسـافات شاسـعة مشـياً عىل األقـدام وهم يف 

شوق كبري ملعانقة بيت الله الحرام. 
ويـرى باحثـون أن تلك الحادثة كشـفت من 
جانب مستوى الحقد والخبث الذي يكنه النظام 
السعودّي وَمن وراَءه عىل الشعب اليمني، ومن 
جانـب آخـر كشـفت حقيقة وروحيـة ومهمة 
املرشوع التكفريي الوحيش الخبيث الذي أنتجته 

أروقة املخابرات الربيطانية. 
 

ُجْرٌم سزغط
ولـم يتوقـف تآمـر النظـام السـعودّي عىل 
اليمن، بل ظل يف حقده مسـتهدفاً الشـخصيات 
التـي كانت مؤهلة لبناء اليمـن ونهضته، فقام 
باغتيال الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي؛ لعدِم 
انصياعـه للتوجيهـات الربيطانية السـعوديّة، 
وكما عملت مؤّخراً باسـتهداف الرئيس الشهيد 
ـاد، إىل جانب دعِمهـا التنظيماِت  مَّ صالـح الصَّ
التكفرييَة التي ترتـدي ثياَب الدين والتي عملت 
عىل تنفيذ كافـة املخّططـات التآمرية للقضاء 

عىل اليمن وأبنائه الكرام. 
وتعاظم إجراُم النظام السـعودّي بعد أن قاد 
عدواناً غاشـماً يف ٢٦ مارس ٢٠١٥م، فحصدت 

اليمنـني  املواطنـني  رؤوس  الحقـد  طائـرات 
مـع أطفالهم ونسـائهم وتهدمـت البيوت عىل 
سـاكنيها لتحولهم إىل ركام، وقصفت األسواق 
املكتظة واألحياء السكنية مع املنشآت الحيوية 
واملطارات والطرقات والجسور، كما استهدفت 
صاالت املناسـبات بمـا فيها األعـراس والعزاء، 

ولم يسلم من القصف حتى األمواُت يف املقابر. 
 َواسـتهدف العـدوان الثـروة الحيوانيـة من 
مـواٍش وخيوٍل والكثري من القصف العشـوائي 
ة  للمنازل واملباني الحكومية والشـعبيّة الَخاصَّ
وكل البنـى التحتيـة، يف توّجــه واضـح إلبادة 

وحشية جماعية ال تستثني أحداً. 
بدايـة  عـىل  قليلـة  سـاعات  إال  هـي  ومـا   
العدوان حتى رشعت طائـرات العدّو يف ارتكاب 
أوىل الجرائـم بحق الشـعب اليمني واإلنسـانية 
باستهداف حي سكني بجوار مطار صنعاء راح 
ضحيته عرشات األبرياء، لتستمر بعدها سلسلُة 
الجرائم طيلة ٧ أعوام، بحّق آالف املدنيني العزل. 
وبحسـب آخـر إحصائيـة لـوزارة الصحـة 
اليمنيـة مطلـع العـام الجـاري، فقـد بلغ عدد 
الضحايـا ٤٧ ألفـاً بني شـهيد وجريـح، بينهم 
١٧٫٧٣٤ شهيداً و٢٨٫٥٢٨ جريحاً، وذلك بحسب 
التقريـر الصادر عن مركز عني اإلنسـانية الذي 
أشـار أَيْـضاً إىل أن عدد الشـهداء والجرحى من 

األطفال بلغ ٤٫٠١٧ شهيد ٤٫٥٨٦ جريحاً. 
َوأََضـاَف التقرير أن عدَد الشـهداء والجرحى 
من الرجال خالل ٧ أعوام من العدوان السعودّي 
و٢١٫٠٣٢  شـهيداً   ١١٫٢٨٣ بلـغ  األمريكـي 
جريحاً.. وعدد الشـهداء والجرحى من النسـاء 

بلغ ٢٫٤٣٤ شهيدة و٢٫٩١٠ جريحة. 
وتتعـدد الجرائُم التي ارتكبهـا العدوان بحق 
اإلنسـانية يف اليمـن َحيـُث ال تـزال عالقـة يف 
الذهن وال يمكن نسـيانها؛ ملا خلفته من أوجاٍع 
ومحـن، إىل يومنا هـذا، ولقد سـّجلها التاريخ، 
مؤّكـداً قبَح ووحشـيَة النظام السعودّي، ففي 
٢٠ أبريل ٢٠١٥، اسـتهدف العدوان حيَّ عطان 
يف العاصمـة صنعاء بقنبلة مـزّودة باليورانيوم 
املسـتنفذ، وتؤّكــد تقاريـُر إعالميـٌة أمريكية 
أن القنبلـة التـي ألقيـت عىل فج عطـان كانت 

صهيونيـة،  طائـرات  وألقتهـا  ”نيوترونيـة“، 
انطلقت من قواعَد سعوديّة بتوجيه من األقمار 
الصناعيـة األمريكيـة يف عملية إبـادة جماعية 
مصغرة خّلفت مئات القتىل والجرحى وُصنفت 
قانونيـاً ضمـن ”جرائم حرب ضد اإلنسـانية“، 
مشـرية إىل أن هذه الجريمَة يتحمل مسؤوليتها 
الجنائيـة والقانونية تحالـُف العدوان األمريكي 

السعودّي عىل اليمن. 
ويف ذات الحـي، اسـتهدف العـدوان منـازَل 
مدنيـة يف أغسـُطس من العام ٢٠١٧م، تسـبب 
باستشـهاد ١٤ يمنيـاً، بينهـم نسـاء وأطفال، 
َحيُث فقدت فيها الّطفلـة بثينة الريمي البالغة 
ها وشقيقاتها  من العمر ٨ سنوات والديها وعمَّ

األربع وشقيقها الوحيد. 
بثينة تلك الطفلـُة التي تفاعلت معها مواقُع 
التواصـل االجتماعـي ووسـائل اإلعـالم وهـي 
تحـاوُل فتَح عينها اليُمنى التـي أُصيبت نتيجَة 
الغارات، وتفاعل معهـا املالينُي من البرش تحت 
عناويَن كثرية أبرزها «بثينة.. عني اإلنسـانية»، 
األمـر الـذي دفع تحالـَف العـدوان إىل اختطاف 
الطفلـة، ولم يتـم إعادتُهـا إالَّ بعد رفـع فريق 

التفاوض اليمني اسَمها بني قائمة األرسى. 
ويف نفـس العام، سـقطت الطفلـة إرشاق يف 
مجـزرة مدرسـة الفـالح وتحديـداً يف ١٠ يناير 
٢٠١٧، حينمـا قصف طـريان تحالـف العدوان 
مدرسـة الفـالح األََساسـية يف مديريـة نهم يف 

شمال رشق العاصمة صنعاء. 
وقـد استشـهد يف الغـارة ٣ أطفـال، بينهـم 
الطفلـُة إرشاق املعـاىف، التـي افرتشـت الرتاَب 
بزيها املدريس، ويف جوارها حقيبتها املدرسـية، 
إضافـًة إىل استشـهاد ٣ مدنيـني، بينهـم وكيُل 
املدرسـة، وجـرح ٤ أطفـال آخريـن، يف صورة 
واضحة عىل وحشية العدوان الذي قتل الطفولة 

وخطف أرواحهم الربيئة. 
مـن  األوفـُر  النصيـُب  لهـم  كان  األطفـال 
االستهداف السـعودّي املتوحش، ففي ٢٢ أبريل 
٢٠١٨، شـنّت طائـراُت العـدوان غـارًة جويـًة 
عىل حفـل زفاف يحيـى جعفـر يف مديرية بني 
قيس الطور التابعة ملحافظة حّجـة، استُشـهد 

جراَءهـا أكثـُر مـن ٣٠ مدنيـاً، معظُمهـم من 
النسـاء واألطفـال، ومنعـت الطائـراُت األهايل 

والطواقم الطبية من إسعاف الضحايا. 
وبقيت يف األذهان صورُة الطفل سـامح الذي 
بقي متشـبثاً بجثـة والده عقب الغارة، وسـَط 
تسـاؤل الكثريين مـن املتواجدين حـول الركام 
املتطايـر عمـا هو ذنب ذلـك الطفل الـذي فقد 

والده؟ 
طائـراُت  قصفـت   ،٢٠١٨ أغسـُطس   ٩ ويف 
العـدوان حافلـًة مدرسـيًة يف سـوق مزدحم يف 
ضحيـان التابعة ملحافظة صعدة، راح ضحيتها 

أكثر من ١٢٠ طفالً بني شهيد وجريح. 
 ويف هـذه املجـزرة بـرزت صـورُة الحقائـب 
املدرسـية التـي كان يرتديها األطفـال، وكانت 

تحمُل شعار منظمة ”اليونيسف“. 
والالفُت يف هذه املجزرة هو اسـتخداُم طريان 
العـدوان قنبلـًة أمريكيًة تـزن ٢٢٧ كيلوغراماً، 
موّجهًة بأشعة الليزر، استهدف بها أطفال أثناء 

رحلتهم املدرسية. 
وال تـزال تلـك الصـور واملشـاهد عالقـًة يف 
األذهان تعكُس وحشيَة العدوان وإبادته للبرش 

والشجر والحجر. 
ولم تسـلم حتى األجنُة يف بطون األُمهات من 
غـارات العـدوان، ففي ٢٣ نوفمرب ٢٠٢١، شـن 
العدّو غارًة عىل منزل مواطن يف مديرية الحيس 
بمحافظة الحديدة، أَدَّت إىل استشـهاد عبِد الله 
رشيان، وإصابة زوجته بجروح خطرة، بعد أن 

قتلت الغارة جنينها. 
بحـق  اإلجـرام  بشـاعِة  مـن  جانـٌب  وهـذا 
الطفولـة، وهو ما ذكرناه أعاله، والذي يكشـُف 
حقيَقَة العدّو الذي استهدف األطفال يف املدارس 
والطرقـات وحتـى األجنـة، وعمـل عـىل تيتيم 

اآلالف منهم وأحرمهم حناَن األبوة. 
وعىل مـدار السـبعة األعـوام املاضيـة امتأل 
السـجلُّ السـعودّي بالجرائم البشـعة للعدوان 
األمريكي السـعودّي عىل اليمـن، وهي محصلُة 
تراكم من الحقد السعودّي عىل اليمن، لكن هذه 
الجرائَم لن تسـُقَط بالتقادم، وسـيدفُع النظام 

ِته ووقاحِته.  السعودّي ثمَن ِخسَّ

ق غمضظ لطغمظغغظ ظسغاُن أوجاسعط وأن غشفروا لطظزام السسعدّي طساِوَئه

طةجرة تظعطئ والسثوان سطى الغمظ..
ــــغ أجــــعد  ــــراط تــــارغــــت إج
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يَْطان الرَِّجيِْم أُُعْوذُ ِباللِه ِمْن الشَّ
ِبْسِم اللِه الرَّْحَمِن الرَِّحيِْم

الَحْمـُد للـه َربِّ العاملني، وأَشـَهـُد أْن َال إلَه إالَّ 
َدنا  اللـُه امَلـِلـُك الَحــقُّ امُلِبنْي، وأشـَهُد أن َسـيـِّ

ــًدا َعبْـُده وَرُســْولُه َخاتَُم النبيني.  ُمَحمَّ
ــٍد  ـــٍد وعـىل آِل ُمَحمَّ الّلهـم َصـلِّ عىل ُمَحمَّ
ـــٍد، كما  ـــٍد وعـىل آِل ُمَحمَّ وبـاِرْك عـىل ُمَحمَّ
َصلَّيَْت وباَرْكَت عـىل إِبْـَراِهيَْم وََعَىل آِل إِبْـَراِهيَْم 

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

َوامُلَجاِهِديَْن. 
أيَُّها اإلِْخَوُة َواْألََخـَواُت:

َالُم َعَليُْكْم َوَرْحَمُة اللِه َوبََرَكاتُُه. السَّ
ا وصلنا باألمـس إىل الحديِث عـن معايرِي  ُكنـَّ
اختياِر َقاَدِة الجنود، والكوادِر التي يُعتَمُد عليها 
يف املسؤولياِت العسكريَِّة واألمنية، وقرأنا بعضاً 

من تلك املعايري:
مثـَل  يتـوىلَّ  مـن  يكـوَن  أن  مقدِّمتهـا:  يف   •
ـُل فيهـم، بأنهـم  ـن يُؤمَّ هـذه املسـؤوليات ممَّ
واألكثـر  ونصحـاً،  وصدقـاً،  إخالصـاً،  األكثـُر 
أمانة، وسـالمًة للصدر، وسـالمًة مما يشـني يف 

السلوكيات العامة، والجوانب األخالقية. 
• واألفضـُل حلمـاً، والحلـم مـن متطلبـات 
املسـؤوليات األََساسـية، واإلنسـان الحليم هو 
الذي ال يسـتفزه الغضـب، وال يعبث به الطيش، 
َوأَيْـضاً ال يسـتخفه هوى النفس، فهو منضبط 
يف حالـة الغضـب، ويتعامل بمقتـىض الحكمة، 
والعـدل، والحـق، وليـس وفقاً للغضـب وحالة 
ــَالُم»  االنفعـال، وتحدَّث اإلمـام عيل «َعَليِْه السَّ
ـْن يُبِْطـئُ َعـِن اْلَغَضِب،  عـن ذلـك بقوله: ((ِممَّ

يُح إىل اْلُعذِْر)).  َويَْسَرتِ
• وكذلـك أن يكون إنسـاناً متزناً يف مشـاعره 

وترصفاته. 
وقـوي  بالضعفـاء،  رؤوفـاً  يكـون  وأن   •
الشـخصية تجـاه األقوياء، الذين قد يسـتغلون 
نفوذهـم وشـخصياتهم القوية لفـرض ما هو 

ظلم، أَو خطأ، أَو باطل، أَو تجاوز. 
ـْن َال يُِثـريُُه اْلُعنُْف، َوَال  • وأيضـاً قال: ((َوِممَّ
ْعـُف))، يف ُكــّل مـا تفيـده هذه  يَْقُعـُد ِبـِه الضَّ
العبارات، سـواًء يف تماسك اإلنسان أمام األهوال 
والشـدائد، أَو يف اتِّزانه عند األمـور التي تزعجه 
وتثري انفعالـه، فهو ليس متهـوراً، وكذلك أمام 
األحداث والظروف مـع الواقع الصعب، أَو كذلك 
ممـن ال يضعف عند املهام الصعبـة والتحديات 

الشديدة. 
• ثـم تحدَّث عـن أهميّة االعتماد بشـكٍل أكرب 
عىل ذوي املروءات، املروءة يف اإلنسان هي عندما 
ترتسـخ فيه مـكارم األخـالق، وبـذل املعروف، 
مـع الرتفـع عـن الرذائـل وسفاسـف األمـور، 
واإلنسـان إذَا تربَّى عىل ذلـك، يصبح الخري عنده 
عادة، وتصبح مكارم األخالق يف نفسـه سجية، 
ومواصفـات أصيلة ال يتكلفهـا، أصبح متطبِّعاً 
عليهـا، وآلفـاً لها؛ وبالتايل يسـهل عليه االلتزام 

بذلك. 
• وكذلك أهـل البيوتات الصالحة، والسـوابق 
الحسـنة، واألحسـاب، يعنـي: الذيـن يتوارثون 
مـكارم األخـالق، ويرتبـون عليها، وينشـؤون 
عليهـا، فهي أصيلـٌة فيهم، وأصبحت بالنسـبة 
لهم طبيعة وسجية وراسخة يف أنفسهم، يسهل 

عليهم االلتزام بها، والثبات عليها. 
ثمـرة ُكــّل ذلك، مـع قولـه: ((أَْهـِل النَّْجَدِة، 
ـَماَحِة))، ُكـّل هذه  َخاِء َوالسَّ ـَجاَعِة، َوالسَّ َوالشَّ

ممـن  املسـؤولية  ذوي  يف  ثمرتهـا  املواصفـات 
يتصفـون بهـا: أنهم سـيكونون عىل مسـتوى 
القـدرة الالزمـة لـألداء للمسـؤولية، والنهوض 
بها، والتحمل للشـدائد والصعوبات والتحديات، 
والوفـاء، والثبـات، واالتسـاع لألفـراد يف إطـار 
مسؤولياتهم، للجنود، واحتوائهم، واستيعابهم، 
وفائهـم،  إىل  االطمئنـان  مـع  بهـم،  والعنايـة 
وثباتهـم، وجهدهم، وعطائهـم، فيمثلون عوناً 
حقيقيٍّا يف مواجهة التحديات، وهذا ما تقتضيه 
طبيعـة هـذه املسـؤولية: املسـؤولية األمنيـة، 

واملسؤولية العسكرية. 
ـَالُم»: ثم قال «َعَليِْه السَّ

ُد اْلَواِلَداِن ِمْن  ْد ِمْن أُُموِرِهْم َما يَتََفقَّ  ((ثُمَّ تََفقَّ
َوَلِدِهَما)) 

ـد الرعايـة األبويـة، التـي فيهـا اهتمام  تََفقُّ
بأمورهم وظروفهـم وأحوالهم، والعناية بهم يف 

ذلك. 
يْتَُهْم ِبِه))  ٌء َقوَّ  ((َوَال يَتََفاَقَمنَّ ِيف نَْفِسَك َيشْ

ال يكرب عليـك وتعتربه فوق اسـتحقاقهم، أَو 
تعتـربه غري مهـم، ُكـّل مـا يمكـن أن يقويهم، 
أن يكـوَن سـبباً لقوتهـم، وهذا يشـمل العناية 
بهم عىل املسـتوى املعنوي، والرتبية اإليَمـانية، 
وعىل مستوى التدريب والتأهيل، وكل ما يساعد 
عـىل رفع قدرتهم العسـكرية، وتقويتهم يف أداء 

مهامهم العسكرية واألمنية. 
 ((  ((َوَال تَْحِقَرنَّ لُْطفاً تََعاَهْدتَُهْم ِبِه َوإِْن َقلَّ

ألنه من املهم العناية بهم، سواًء عىل مستوى 
األمـور املهمة والكبرية، أَو عىل مسـتوى األمور 
التي قد يعتربها اإلنسـان من األشـياء البسيطة 
غـري الرضورية، أَو يف حـال الظـروف الصعبة، 
قد يسـتقلُّ اإلنسـان تقديم بعض املعـروف، أَو 
االهتمـام ببعـض األمـور؛ ألَنَّه يعتربهـا قليلة، 
وهو -يف نفس الوقـت- ال يمتلك يف ذلك الظرف، 
أَو يف تلـك الحال، ما يمكن أن يسـاعدهم به، أَو 
أن يرعاهـم بـه، أَو أن يعتنـي بهم مـن خالله، 
بصحيـح،  ليـس  وهـذا  فيتوقـف،  فيسـتقله؛ 

مفـرتض أن يقدم اإلنسـان ُكـّل مـا فيه لطف، 
ورعاية، ويعربِّ عن العناية بهم، واالهتمام بهم، 
هذا لـه أهميّة كبرية يف أن يشـعروا باملسـاندة، 

واالحتضان، والدعم، واالهتمام بأمرهم. 
ُه َداِعيَـٌة َلُهـْم إىل بَـذِْل النَِّصيَحـِة َلَك،   ((َفِإنـَّ

َوُحْسِن الظَّنِّ ِبَك)) 
للعنايـة بهـم يف أمورهم الكبـرية والصغرية، 
والرعايـة  واملـادي،  املعنـوي  بهـم  واالهتمـام 
الشـاملة لهـم، وإشـعارهم وتحسيسـهم بهذا 
االهتمـام بأمرهـم، له أثـره الكبـري يف أن يبذلوا 
أن  يتفاعلـوا،  أن  بجـد،  يعملـوا  أن  النصيحـة، 
يكونـوا ناصحـني، وصادقني، وجاديـن، وكذلك 
يف حسـن الظن بـك، وهذا لـه أهميتـه الكبرية؛ 
لكـي يكونوا مطمئنني نحوك، ال يشـكون بمدى 
اهتمامك تجاههم، أَو يستشعرون عدم مباالتك 
بهـم، أَو يتوهمـون أنك غري مكـرتث بأحوالهم، 
عندما يلمسـون من جانبك االهتمام، واملبادرة، 
والعناية، سيحسـن ظنهم بك، ويطمأنون إليك، 
وهذا له أهميته يف اهتمامهم العميل، يف جديتهم 
العملية، يف استجابتهم للتعليمات والتوجيهات، 

وتفاعلهم عىل املستوى العميل. 
َد َلِطيِف أُُموِرِهـُم، اتكاال َعَىل   ((َوَال تَـدَْع تََفقُّ
َجِسـيِمَها، َفـِإنَّ ِلْليَِسـرِي ِمـْن لُْطِفـَك َمْوِضعـاً 
َال يَْسـتَْغنُوَن  يَنْتَِفُعـوَن ِبـِه، َوِلْلَجِسـيِم َمْوِقعاً 

َعنُْه)) 
ال تعتمـد فقط عـىل االهتمام بهـم يف األمور 
الكبـرية، وتقول: ال داعـي للعناية بهم يف األمور 
الصغـرية، احـرص عـىل أن تكـون رعايتك لهم 
شاملًة يف األمور الكبرية واألمور الصغرية، ولكل 
ذلك أثره عىل املسـتوى النفيس، وعىل املسـتوى 
املعنـوي، وهنـاك أهميّـة كبـرية فيمـا يتعلـق 
بمسـؤولياتهم األمنية والعسـكرية، وتنفيذهم 
للمهمات الصعبة، يف أن يشـعروا بالعناية بهم، 
بالدعـم املعنوي، ُكــّل هذا ليشـعروا باالهتمام 
بهـم، فيمثل ذلـك دعمـاً معنوياً يرتاحـون به؛ 
فينطلقون يف مهامهم العسكرية واألمنية بروٍح 

معنويٍة عالية. 
اإلنسـان مثـالً قد يتصور يف بعـض األمور أن 
ليس لهـا أهميّة، وقد تمثل أهميّـة كبرية، مثل: 
زيـارة الجريح، أَو إيصال هديـة إليه، أَو العناية 
بأرسته، أَو... عىل مسـتوى أمـور قد يتصورها 
اإلنسـان أمـوراً عادية، ولكنهـا ذات أثر معنوي 
رائع، يساهم يف رفع املعنويات، يف االطمئنان، يف 

الشعور بتقدير الجهود... إىل غري ذلك. 
 ((َوْليَُكْن آثَُر ُرؤوِس ُجنِْدَك ِعنَْدَك َمْن َواَساُهْم 

ِيف َمُعونَِتِه)) 
ليكـن آثرهـم: يعنـي أعالهـم منزلـًة عندك، 
وأكثرهـم اعتمـاداً عليه مـن رؤوس الجند، من 
مسـؤوليهم وقادتهم، من يسـاعدهم بمعونته، 

ويهتم بهم، ويرعاهم. 
 ((َوأفضـل َعَليِْهـْم ِمْن ِجَدِتـِه، ِبَما يََسـُعُهْم 

َويََسُع َمْن َوَراَءُهْم ِمْن ُخلُوِف أَْهِليِهْم)) 
يعني: من يسعى لتوفري احتياجاتهم واحتياج 

أهليهم من ورائهم كذلك. 
هذا النوع من القادة، الذي عنده اهتمام كبري 
بأفراده، بجنوده، يسـعى للعنايـة بهم، للعناية 
بأهليهـم وأرسهـم، ليكن عندك أعالهـم منزلًة، 
أكثرهم اعتماداً؛ ألَنَّه يؤدي مسـؤوليته بشـكل 

صحيح، ويلحظ هذه الجوانب املهمة. 
لألسـف كان املعتاد مثالً يف كثري من الجيوش 
العربيـة؛ ألَنَّها مبنية عىل أُُسـٍس غرِي صحيحة، 
ومبنيـة عـىل االهتمـام بدعـم األنظمـة فقط، 
وليسـت للشعوب، وال تبنى عىل أسس إيَمـانية، 
وال أسـس صحيحـة، فـكان مـن املعـروف يف 
واقعهـم أن الكثـري من القادة عادة ما يسـعون 
إىل أن يأخـذوا من األفراد مما هو مخصٌص لهم، 
مثـالً: من رواتبهـم، مـن اعتمادهم املـايل، من 
تغذيتهـم، من نفقاتهـم، وأن يختلسـوا عليهم 
ما يسـتطيعون، وما يتمّكنون منه، بحسـب ما 
يمتلكون من الحيلـة يف ذلك، والرباعة يف النصب 
واالحتيـال، وأصبحـت هذه ظاهـرة يف كثري من 
الجيـوش، ولهـا تأثريهـا اليسء عـىل معنويات 

الجنود. 
قادتهـم  تجـاه  يشـعرون  عندمـا  الجنـود 
ومسـؤوليهم أنهم حريصون عـىل العناية بهم، 
عـىل االهتمام بأمرهم، عىل توفـري احتياجاتهم 
بقدر ما يسـتطيعون، مهتمـون برعاية أرسهم 
وأهليهـم، سـيكون لهـذا أثـر إيجابـي، ويمثل 
عامـالً مهمـاً يف االطمئنان، ويف نفـس الوقت يف 
العالقة اإليجابية ما بني القادة والجنود، العالقة 
الوثيقـة، ويف نفس الوقت سـيكون لذلك أثره يف 
اهتمامهـم بالعمل، وتفرغهـم ملهامهم القتالية 
يف امليـدان، وهـم يف حالة إيجابية عىل املسـتوى 
النفـيس واملعنـوي، ُكــّل همهـم يتجـه نحـو 
تنفيذ مهماتهم، والقيام بمسـؤولياتهم، ليسوا 
منشـغلني بظروف أهليهم؛ ألَنَّه عندما يكونون 
منشـغلني بظروف أهليهم، يمثل همـاً مزعجاً، 
بمهامهـم  واهتمامهـم  لرتكيزهـم  ومشـتتاً 

القتالية واألمنية. 
ُهْم َهّمـاً َواِحـداً ِيف ِجَهاِد  ى يَُكـوَن َهمُّ  ((َحتـَّ

 (( اْلَعُدوِّ
عندما يكون هناك اهتمام بأهليهم وأرسهم، 
ال تبقـى حالتهـم النفسـية والذهنية منشـغلة 
وقلقـة، ومتأملة لوضع أهليهـم وأرسهم، يتجه 
ُكـّل اهتمامهم إىل جهاد العدّو، والتصدي للعدو، 

وتنفيذ املهام األََساسية لهم. 
 ((َفِإنَّ َعْطَفَك َعَليِْهْم يَْعِطُف ُقلُوبَُهْم َعَليَْك)) 
بأحوالهـم  واهتمامـك  عليهـم،  عطفـك 
وظروفهـم، وظـروف أهليهم، يعطـف قلوبهم 

 غةإ أن غضعن الصداة سطى أرصى طســاعى وأشدض 
رسغاك شغ ظفسك

 غفارض أن غاط اخاغار الثغظ غثخطعن طسعث الصداء 
وشص طساغغر شغ طثاطش المةاقت لطاأعغض شغ عثه 

المسآولغئ

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

العظغفئ سظث الضبري أن غتخض سطى املال فجض واصسه املسغحغ 
وعثا أطر خطري وأّبر تأبريًا جطئغًا سطى واصع الظاس
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إليـك باملحبـة، واالطمئنـان، والثقـة، وحسـن 
الظـن، ويكـون لهـذا أثر كبـري يف اسـتجابتهم 
واطمئنانهـم  ملهامهـم،  وتنفيذهـم  العمليـة، 
إليك، إىل توجيهاتـك، إىل أوامرك؛ ألَنَّهم يلحظون 
منك أنك محـٌب لهم، وناصٌح لهـم، وتريد الخري 
لهم، فسـيطمئنون تجاهك، أنـك يف محل الثقة، 
لـن تجـازف بهم يف غري مـا ينبغي، لـن تتعامل 
معهم بال مبـاالة بهم يف امليدان ويف تنفيذ املهام؛ 
ألَنَّهـم قد ملسـوا منك حرصك عـىل العناية بهم، 
واالهتمام بهم، وهـذه الثقة لها أهميّة كبرية يف 
تفاعلهم معك يف ميدان العمل، واسـتجابتهم لك 
يف تنفيـذ املهام، بما فيها املهـام الصعبة، والتي 

يواجهون فيها تحديات ومخاطر كبرية. 
 ((َوإِنَّ أفضل ُقرَِّة َعنْيِ اْلُوَالِة اسـتقامة اْلَعْدِل 

ِة الرَِّعيَِّة))  ِيف اْلِبَالِد، َوُظُهوُر َمَودَّ
هذا معيار ُمِهـمٌّ للنجاح يف أداء املسؤولية، له 

هذه النتيجة وهذا األثر يف نفوس الناس:
مودتهـم؛  تظهـر  الرعيـة،  مـودة  ظهـور   •
الرتياحهـم عىل األداء العميل، وملا يلمسـونه من 
االهتمـام، والجديـة، والنصـح، واإلخـالص، يف 
أداء املسـؤولية يف خدمتهـم، والعناية بأمورهم 

وشؤونهم. 
 ، • وأيضاً اسـتقامة العدل؛ ألَنَّه يشٌء أََسـايسٌّ
الهـدف العمـيل الرئيـيس مـن أداء  هـو أصـالً 

املسؤولية: استقامة العدل. 
فعندمـا تتحّقـق يف الواقع اسـتقامة العدل، 
وتظهر مودة الرعية، فهذا ذروة النجاح، ومعياٌر 
ُمِهــمٌّ ملسـتوى النجـاح، وهذا ما تقـر به عني 
الوالة، الذين يتولون املسؤوليات بدافٍع إيَمـاني، 
وليـس بدافـع املكاسـب الشـخصية، واألهواء، 
واألطمـاع، والرغبـات، بل يتجهـون يف ذلك من 
وعي، وبشعوٍر باملسـؤولية لخدمة الناس، فهم 
يستشـعرون أنهم نجحوا يف تنفيذ مهامهم، بما 
تحّقـق من العدل، وبما ظهر مـن مودة الرعية، 
فتقـرُّ أعينهم بذلـك، وترتاح أنفسـهم، وترتفع 
معنوياتهم، ويؤدون مسؤولياتهم بطاقة عملية 

كبرية؛ ألَنَّهم يلمسون النجاح الكبري. 
بينمـا مثـالً: إذَا كانت الحالـة حالة مختلفة، 
كانـت البيئة التـي يعمل فيها اإلنسـان، ويؤدي 
فيهـا مسـؤوليته، بيئـة مشـحونة بالسـخط، 
واالسـتياء، والنظرة السـلبية، فهذا له أثر حتى 
عىل معنويات اإلنسان وهو يف موقع املسؤولية؛ 
ه يـرى أُولئـك الذيـن يتَحـّرك يف خدمتهـم،  ألَنـَّ
واالهتمام بأمرهم، سـاخطني عليه، مسـتائني 
دين عليه، فسيكون لذلك األثر السلبي  منه، معقَّ

حتى عىل معنوياته، عىل اهتماماته. 
فهـذه العالقـة ما بـني املسـؤولني ومـا بني 
املجتمـع عالقة مهمـة، كيف تكـون عالقة من 
خالل حسن أداء املسـؤولية، تظهر هذه الثمرة، 
تتحّقق هـذه النتيجة: يف ((اسـتقامة اْلَعْدِل))، 

ِة الرَِّعيَِّة)).  ويف ((ُظُهوُر َمَودَّ
ِبَسـَالَمِة  إِالَّ  تُُهـْم،  َمَودَّ تَْظَهـُر  َال  ُه  ((وإِنـَّ  

ُصُدوِرِهْم)) 
وسـالمة صدورهـم تأتـي من خالل حسـن 
األداء، التعامـل وفـق هـذه القيـم، وفـق هـذه 
املبادئ، بالتأكيد سـيكون لذلك أثره اإليجابي يف 
ده،  نفوس النـاس، إالَّ من كان لديـه دوافع تعقِّ
ا من بقي عىل فطرته اإلنسانية،  دوافع أُخرى؛ أمَّ
فالتعامـل وفق هذه القيم، وفق هذه التعليمات، 
وفق هـذه املبـادئ العظيمة، سـيكون لـه أثره 

وثمرته اإليجابية يف نفوسهم. 
 ((َوَال تَِصحُّ نَِصيَحتُُهْم، إِالَّ ِبِحيَطِتِهْم َعَىل ُوَالِة 
اْألُُمـوِر، َوِقلَِّة اْسـِتثَْقاِل ُدَوِلِهْم، َوتَْرِك اْسـِتبَْطاِء 

ِتِهْم))  انِْقَطاِع ُمدَّ
ال يتفاعلـون بنصـح، ويسـتجيبون بجد، إالَّ 
عندمـا تكـون نظرتهـم إىل والة األمـور نظـرًة 
إيجابيـة،  عالقـًة  بهـم  وعالقتهـم  إيجابيـة، 
يلمسون منهم االهتمام بأمرهم، والعناية بهم، 
دين  وصدورهـم تجاههم سـليمة، ليسـوا معقَّ
لهـم، وال مبغضـني لهـم، وال مسـتثقلني لهـم 
ولدولتهـم، بـل يعتربونهم مسـؤولني صالحني، 
يهتمـون بخدمة النـاس، يؤدون مسـؤولياتهم 
بالشـكل الصحيح، باملسـتوى املطلـوب، فلذلك 
هم يف حالة رضاً عنهم، وليسـوا يف حالة سخٍط 

عليهم. 
ا إذَا كانت صدورهم مشـحونًة باالسـتياء  أمَّ

منهم، فهم يسـتثقلونهم، ويستثقلون دولتهم، 
ويعتربونهـم مشـكلًة عليهـم، وال يـرون فيهم 
أنهم يقدِّمون ما يقدِّمون، ويعملون ما يعملون 
بنصح وصدق وجد؛ وبالتايل ليسوا مهتمني بهم، 
بل إنهم يسـتبطئونهم، ويحرصون عىل انقطاع 
مدتهـم، ويتمنـون زوالهـم ونهايتهـم، العالقة 
ا ما بـني املجتمع وما بني  السـلبية خطرية ِجـدٍّ
املسـؤولني، وهـي عندما ال يكون هنـاك تعامل 
عىل أََسـاس القيم واألخالق، هذه القيم واألخالق 

العظيمة. 
 ((َفاْفَسـْح ِيف آَماِلِهْم، َوَواِصْل ِيف ُحْسِن الثَّنَاِء 

َعَليِْهْم)) 
 ((َفاْفَسـْح ِيف آَماِلِهْم)): هي تشـمل العالقة 
لـون فيك من خاللها  اإليجابيـة معهم، التي يؤمِّ
الخري، آمالهـم فيك آماالً واسـعة، وآماالً طيِّبة، 
وأملهـم فيـك أملهم واسـع، وكذلك تشـمل من 
جانبك أَيْـضاً تجاههم التشجيع لهم عىل اإلبداع، 
والعناية بهـم فيما يتعلق باالرتقـاء العميل، أن 
تشـجعهم عىل اإلبداع، وأن ترتقي بهم يف أدائهم 
العميل، وتتجه باهتماماتهم العملية نحو ما هو 
أفضل، نحو ما هو أرقى، نحو ما يحّقق النتائج 
اإليجابية يف أدائهم العميل، ويف نجاحهم يف تنفيذ 

مهماتهم وأداء مسؤولياتهم. 
 ((َوَواِصْل ِيف ُحْسـِن الثَّنَاِء َعَليِْهْم، َوتَْعِديِد َما 

أَبَْىل ذَُوو اْلبََالِء ِمنُْهْم)) 
َواِصـْل ِيف ُحْسـِن الثَّنَـاِء َعَليِْهـْم، وبطريقـة 
ـي فيهم حالة  صحيحـة، يعنـي: بطريقة ال تنمِّ
الغرور والعجـب، مثالً: مع الثناء عليهم ذكِّرهم 
عهم  بأنَّ ذلـك أَيْـضاً من توفيق الله لهم، وشـجِّ
بطريقـة تعـدد فيها ما أبـىل ذوو البـالء منهم، 
تَذُْكر نجاحات معينـة، إنجازات معينة، مواقف 
بطولية معينة، وتشـيد بها، وتذكِّرهم بأنها من 

توفيق الله لهم. 
 ((َفـِإنَّ َكثْـَرَة الذِّْكـِر ِلُحْسـِن أفعالِهـْم تَُهـزُّ 

َجاَع))  الشُّ
عندمـا تقدِّر جهودهم، تقـدِّر أعمالهم، تقدِّر 
تضحياتهم، تشـيد بهـا، تذكِّر بأنهـا أَيْـضاً من 
التوفيـق اإللهي لهم، لهذا أثـره اإليجابي يف رفع 
معنويات الشجعان منهم، ويف تحريك نشاطهم 

بشكٍل أوسع وأفضل وأكرب. 
 ((َوتَُحرُِّض النَّاِكَل إِْن َشاَء اللَُّه)) 

اِكل: املتثاقـل،  ولهـا أهميّـة يف تحريـض النـَّ
املتأخر، قد يتشـجع وينشـط، ويتَحّرك بشـكٍل 

أفضل. 
 ((ثُمَّ اْعِرْف ِلُكلِّ اْمِرٍئ ِمنُْهْم َما أَبَْىل)) 

اعـرف لكل شـخص منهـم ما بذلـه هو من 
جهد، ما حّققه من إنجاز. 

نَّ بََالَء اْمِرٍئ إىل َغرْيِِه))   ((َوَال تَُضمَّ
ا، عندما تشيد بجهود  هذه قضية خطرية ِجـدٍّ
شـخص، وتحسبها لشخٍص آخر، تصادر جهده 
وإنجازه، وتحسـبه لشـخٍص آخر؛ سـيحطمه، 
وسيؤمله، وسـيقتل روح اإلبداع يف غريه، سيقتل 
روح اإلبـداع يف غـريه؛ ألَنَّهـم يلحظـون أنَّ مـا 
بذلوه من جهد، وما حّققوه من نتيجة، يحسـب 
لغريهم، فيشاد بذلك الغري، ويحسب له اإلنجاز. 

نَّ ِبِه ُدوَن َغايَِة بََالِئِه))  َ  ((َوَال تَُقرصِّ
ال تحطمه، وتحـاول أن تقلل من قيمة جهده 
وإنجازه، تقـول: [هذا عمل بسـيط، هذا إنجاز 
عادي، هذا يمكن ألي شخص غريك أن يفعله]. 

ُف اْمـِرٍئ إىل أَْن تُْعظَِّم ِمْن  َك َرشَ  ((َوَال يَْدُعَونـَّ
بََالِئِه َما َكاَن َصِغرياً)) 

ُف اْمِرٍئ)): له مثالً قيمته االجتماعية،   ((َرشَ
أَو منزلتـه االجتماعيـة، أَو مسـتوى منصبـه، 
أَو مسـؤوليته، يدعـوك ذلـك إىل أن ((تُْعظَِّم ِمْن 
بََالِئـِه))، يعني: من جهده وعطائه وعمله، ((َما 
َكاَن َصِغـرياً))؛ إنمـا مجاملـًة له، أنـت تجامله 
وتعظِّـم أعمـال صغـرية، أَو إنجازات بسـيطة، 
فتضخمهـا بأكـرب مـن حجمهـا؛ مجاملـًة لـه 
بحسب مستوى منصبه، أَو منزلته االجتماعية. 
 ((َوَال َضَعـُة اْمِرٍئ إىل أَْن تَْسـتَْصِغَر ِمْن بََالِئِه 

َما َكاَن َعِظيماً)) 
وال مثالً مسـتوى منصبه، أَو مسـتوى دوره، 
أنه -مثالً- جندي عادي، أَو يف مستوى املسؤولية 
مرتبتـه مرتبة عادية، ليسـت مرتبـة كبرية، أَو 
ليـس له ثقلـه االجتماعي، ال يدعـوك ذلك إىل أن 
تسـتصغر من جهـده، من إنجازه، مـن عطائه 
مـا كان عظيماً، يعني: تعامـل بموضوعية، َمْن 
له إنجاز معـني، أَو حّقق جهداً معينـاً، وإنجازاً 
مهمـاً، تحدَّث عـن ذلـك بمسـتواه، ال تنظر إىل 
األشـخاص، وال تنظر إىل مراتبهم يف املسؤولية، 
بإنصـاف،  تعامـل  االجتماعـي،  ثقلهـم  إىل  وال 
ع عىل اإلبداع،  بصـدق، بموضوعية، وهذا يشـجِّ
عىل اإلنتاج، عىل العمل، عـىل اإلنجاز، ويف نفس 
الوقـت من الحـق، من العدل، مـن اإلنصاف، أن 
تتعامل وفـق الحقيقة، فهذا الـذي أنجز وأبدع؛ 
عه عىل إنجازه وإبداعه، وتحدَّث عن إنجازه  شجِّ
وإبداعه بمسـتواه، حتى لو لم يكن يف مرتبة من 
مراتـب املسـؤولية عاليـة، وكان جنديـاً عادياً، 
أعطـه حقه من اإلشـادة بإنجازه، مـن التقدير 
بإنجـازه، مـن تقديـر مسـتوى هـذا اإلنجـاز، 
وأهميّة هذا اإلنجاز، وهذا يعود أَيْـضاً إىل الجانب 
العميل، ال يخص فقط اإلشادة بالذكر، أَو املديح، 
أَو مـا يتعارف عليه مثالً يف األوسـاط الحكومية 
والجيوش والدول من ترقيات وغريها، بل يشمل 

مسـتوى التفاعل العميل؛ ألَنَّ بعـض اإلنجازات 
لهـا أهميّـة كبـرية، ولكن مـن خـالل التفاعل 
اإلبداعـات  بعـض  منهـا،  واالسـتفادة  معهـا، 
واالبتـكارات لها أهميّة كبرية، فـال يكون هناك 
إهمـال لها، أَو عـدم تفاعل معهـا؛ ألَنَّ صاحب 
اإلبـداع، أَو االبتـكار، أَو اإلنجاز، إنسـان عادي، 
مثـالً يعتربونه جنديـاً عادياً، أَو إنسـاناً عادياً، 
ليس له ثقلـه االجتماعي، أَو مرتبتـه العالية يف 
املسـؤولية واملنصـب، هذا التعامـل املوضوعي، 
العـادل، املنصف سيشـجع روح اإلبـداع يف ُكـّل 
ع الكل.  من يمتلكون املهارات والقدرات، ويشجِّ
 ((َوارّدد إىل اللَّـِه َوَرُسـولِِه َمـا يُْضِلُعـَك ِمـَن 

اْلُخُطوِب)) 
يعني: ما يثقلك، ويشـق عليك، وتعيا تجاهه، 

ويلتبس عليك كيفية التعامل معه. 
 ((َما يُْضِلُعَك ِمَن اْلُخُطوِب، َويَْشتَِبُه َعَليَْك ِمَن 

اْألُُموِر)) 
ألن اإلنسان قد يواجه تحديات كبرية، مشاكل 
دة، يحتاج إىل رؤية وبصرية  صعبـة، ظروفاً معقَّ
صحيحة تجاهها، فال يتعامـل معها بمجازفة، 
أَو ينهـار تجاههـا، بل يرجع إىل اللـه، يرجع إىل 
هدى اللـه، يرجع إىل رسـول الله «صلـوات الله 

عليه وعىل آله». 
 ((َفَقْد َقـاَل اللَُّه تََعاَىل ِلَقْوٍم أََحبَّ إرشـادُهْم: 
{يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَِطيُعوا اللََّه َوأَِطيُعوا الرَُّسوَل 
ٍء َفُردُّوُه  َوأُوِيل اْألَْمـِر ِمنُْكْم َفـِإْن تَنَاَزْعتُـْم ِيف َيشْ
إىل اللَِّه َوالرَُّسـوِل}، َفالرَّدُّ إىل اللَّـِه: اْألَْخذُ ِبُمْحَكِم 
ِكتَاِبِه، َوالرَّدُّ إىل الرَُّسـوِل: اْألَْخذُ ِبُسنَِّتِه اْلَجاِمَعِة 

َغرْيِ اْلُمَفرَِّقِة)) 
إليـه  االلتَجـاء  مـع  اللَّـِه))،  إىل  ((َفالـرَّدُّ   
«ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، واالسـتعانة بـه: االهتداء 
بهديه، واقتباس البصرية من نوره، وكذلك (الرَّدُّ 
إىل الرَُّسـوِل) مـع الُقدوة والتأيسِّ باالسـتبصار 

بسريته وهديه املبارك. 
 ((اْألَْخـذُ ِبُسـنَِّتِه اْلَجاِمَعـِة))، يعنـي: املتفق 
عليها، الثابتة، ((َغـرْيِ اْلُمَفرَِّقِة))؛ ألَنَّ بعض ما 
روي عن الرسـول «صلوات اللـه عليه وعىل آله» 
ال يصح عنه؛ إنما هو مفرتاً عليه، كذلك الرجوع 
إىل أويل األمـر بحسـب تراتبيـة املسـؤولية، هذا 
فيما يتعلق بالجوانب واملسـؤوليات العسـكرية 

ا.  واألمنية، وهذا جانٌب ُمِهـمٌّ ِجـدٍّ
ثم يأتي الحديث عـن معايري اختيار القضاة؛ 
العـدل،  ترسـيخ  يف  القضائـي  الـدور  ألهميّـة 
واالسـتقرار، واألمن يف حياة الناس، واسـتقرار 

الحياة يف ُكـّل مجاالتها. 
 ((ثُـمَّ اْخَرتْ ِلْلُحْكِم بنَْيَ النَّاِس أفضل َرِعيَِّتَك ِيف 

نَْفِسَك)) 
الجانـب القضائي ألهميتـه الكبرية، ال ينبغي 
أن يكون االنضمام إليه، وااللتحاق به، والدخول 
يف أعماله بشـكٍل عشـوائي، بل ينبغي أن يكون 
وفق معايري محّددة، تتناسـب مـع طبيعة هذه 
ـاس،  املسـؤولية، وهـذا العمـل، هـو عمل حسَّ
وعمـل مهم، ومسـؤولية خطرية، فلذلـك ال بُـدَّ 
ا أنَّ البعض  مـن املعايري؛ ألَنَّ من املؤسـف ِجــدٍّ
يلتحقـون باألعمـال القضائية مـن باب الطمع 
أصبحـت  عـام  بشـكٍل  الوظيفـة  ألَنَّ  املـادي؛ 
عند الكثـري من الناس وسـيلة للكسـب املادي، 
وإلرضـاء النفـس باملنصب والسـلطة، ولم تعد 
هدفـاً لخدمة النـاس، وإرضاء الله «ُسـبَْحانَـُه 
َوتََعاَىل»، عند الكثري من الناس أصبحت الوظيفة 
وسـيلة للحصول عىل املكاسـب املادية، ولتدبري 
أمـور املعيشـة، يريد وظيفًة ليحصـل عىل مال؛ 
ِمـن أجِل واقعـه املعييش، وهـذا التوّجـه خطري 
ا، وأثَّر تأثرياً سـلبياً عىل النـاس، كثريٌ من  ِجــدٍّ
الناس ممـن توظَّفوا؛ بَهدِف الحصول عىل املال، 
وتحقيق املكاسـب الشـخصية، يؤدُّون أدوارهم 
بشكٍل سـلبي، وبدون أمانة، ويبقى الهّم املادي 

هو الذي يحكم ترصفاتهم، ويؤثِّر عىل أدائهم. 
فلذلك قـال: ((ثُمَّ اْخَرتْ ِلْلُحْكِم بَـنْيَ النَّاِس))، 
اختيـار وفق معايـري معينة، ((ثُمَّ اْخـَرتْ ِلْلُحْكِم 
بنَْيَ النَّاِس))، واالختيـار هذا مثالً يف هذا الزمن، 
يفـرتض أن يكون من بداية األمر، يعني مثالً: يف 
بلدنا هناك معهد للقضاء، هذا املعهد يفرتض أن 
يتم اختيار من يلتحق به منذ البداية وفق معايري 
معينة، وليس دخوالً عشوائياً، أَو دخوالً ال يُلَحظ 
فيـه إالَّ جانـب واحـد، جانب فقط، هـو جانب 

 بســُخ اإلبثاسات واقباــضارات لعــا أعمغئ ضئغرة 
وغةإ أن ُغاساطض طع اإلظةاز بحضض طعضعسغ وسادل 

وعثا غحةع الضض  
 الصدــاة والساططعن شغ الصدــاء بتاجئ إلى دسط 
ورساغــئ فظعــط غعاجععن شــغ سمطعــط الصدائغ 

الضبغر طظ اجافجازات الظاس
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الـذكاء، ودرجـة معينة يحصل عليها اإلنسـان، 
ُكـّل تلك الدرجات ُحِسـبت بها حالة واحدة هي 
حالة الذكاء، ومدى استيعاب اإلنسان، وحفظه 
للمسـائل، هـذا جانب واحد فقط، غـري كاٍف يف 
التأهيل لهذه املسؤولية، التأهيل لهذه املسؤولية 
يجب أن يكون عىل أرقى مسـتوى، والسـقف يف 
ا، قـال: ((أفضل  هـذا الجانب سـقف عـاٍل ِجـدٍّ
َرِعيَِّتـَك ِيف نَْفِسـَك))، إىل هـذا املسـتوى؛ ألهميّة 
القضـاء بني النـاس، ومن املعروف مثـالً عندنا 
يف اليمـن، يف ُكـّل العالـم العربي، ويف أكثر العالم 
اإلسـالمي، أنَّ مـن أكثـر ما يعاني منـه الناس: 
الخلل يف الجانب القضائي، هذه مشـكلة يصيح 
منهـا النـاس يف مختلـف بلـدان العالـم العربي 
واإلسـالمي يف أكثرهـا، يصيحـون بشـكل كبري 
ا، خلل كبري يف هذا الجانب؛ ألَنَّه ال يتم وفق  ِجــدٍّ
معايـري مهمة، ليأتـي من يكونون يف مسـتوى 

هذه املسؤولية وهذا الدور. 
 ((أفضـل َرِعيَِّتـَك ِيف نَْفِسـَك))، تـرى فيهـم 
األفضل من َحيُث مستواهم اإليَمـاني، والتقوى، 

ومن َحيُث هذه املعايري التي ستأتي:
ْن َال تَِضيُق ِبِه اْألُُموُر))   ((ِممَّ

عىل املسـتوى النفـيس: عنده تحمـل، ال يؤثر 
وأعبـاء  والقضايـا،  املشـاكل،  ازدحـام  عليـه 
القضـاء، وتزاحـم القضايـا، فيعيـا، ويتحطم، 

ويضيق. 
وعىل املسـتوى املعريف: يمتلك املعرفة الكافية 
للفصـل يف القضايـا، ال يعيا، وتأتيـه القضايا ال 
يعرف كيف يحكم يف هذه القضية، وكيف يفصل 

يف تلك القضية. 
فهـو عـىل املسـتوى املعـريف وعىل املسـتوى 
النفيس ((َال تَِضيُق ِبِه اْألُُموُر))، هو يف مسـتوى 

تحمل هذه املسؤولية. 
ُكُه اْلُخُصوُم))   ((َوَال تَُمحِّ

وخصـام  املتشـاجرين،  بشـجار  يتأثـر  ال 
املتخاصمني، ويُستَفز من ذلك؛ حتى يتحول هو 
يف طريقـة تعامله معهم إىل مخاصم ومشـاجر، 
يتحول إىل مشـاجر مع املتشـاجرين؛ ألَنَّه يتأثر 

وينزعج وال يتحمل، فيتحول إىل مخاصم. 
 ((َوَال يَتََماَدى ِيف الزَّلَِّة)) 

هـو رسيع الرجـوع إىل الحـق، إذَا زل -يعني: 
أخطأ- يف عمله القضائـي، يف تعاطيه (تعامله) 
مـع القضايا، فهو رسيـع الرجـوع، ويبادر إىل 
تصحيح خطئه يف أدائه العميل؛ حتى ال يسـتمر 

ويتمادى يف الخطأ. 
 ((َوَال يَْحَرصُ ِمَن اْلَفْيِء إىل اْلَحقِّ إذَا َعَرَفُه)) 

ال يعيـى وال يتحرج مـن الرجوع إىل الحق، إذَا 
عـرف الحق، حتى لـو كان قد أخطـأ يف تقديره 
للموقف، أَو يف حكمه يف القضية، أَو يف تعامله مع 
القضيـة، كان عنده خطأ يف ظـل مزاولة العمل، 
يف مراجعـة الخصوم، والقضيـة، واألخذ، والرد، 
والسماع، فكان عنده خطأ معني، أَو يف مقدِّمات 
العمل، أدرك خطأً معيناً، يبادر، فيصحح خطأه 
عىل أََسـاس الحق، ال يأنـف، ال يأنف حتى يتكرب 
ويرص عىل الخطـأ، ويرص عىل املوقف الخاطئ، 

الحق عنده أهم من ُكـّل يشء. 
ُف نَْفُسُه َعَىل َطَمٍع))   ((َوَال تُْرشِ

إىل  يتطلَّـع  بالطمـع،  ويُسـتََمال  يتطلَّـع  ال 
الطمع، وينجذب نحو الطمع واإلغراءات املادية، 
ا؛ ألَنَّ من أكرب اآلفات يف  وهذه مسألة مهمة ِجـدٍّ
العمل القضائي، هو: الطمع والرشـوة، والناس 
يلمسـون هـذه اإلشـكالية بشـكل كبـري، كيف 
تدّمـر العدل، وكيف تضيِّع الحقوق، وكيف ترض 
بالناس رضراً بالغاً، من أكرب اآلفات يف هذا الزمن 
يف العمل القضائي يف مختلف البلدان العربية، ويف 
أكثر العالم اإلسالمي: الرشوة، واألطماع املادية، 
التي تؤثِّر عىل الفصل يف القضايا بالحق والعدل، 
فالقايض يجب أن يكون نزيهـاً، نزيهاً وعفيفاً، 

ليس طماعاً ومادياً. 
 ((َوَال يَْكتَِفي ِبأدنى َفْهٍم ُدوَن أَْقَصاُه)) 

عنده تثبت، وتفهم، ويسـعى إىل أن يستوعب 
يكتفـي  ال  وحيثياتهـا،  بمالبسـاتها  القضيـة 
بأول فهم، وأطرف فهم للمسـألة، وأبسط فهم 
للمسألة، فيصدر حكمه رسيعاً، يتثبت أكثر، وال 

يماطل ويتأخر إىل ما ال نهاية. 
بَُهاِت))   ((َوأَْوَقَفُهْم ِيف الشُّ

إذا اشـتبهت عليـه القضيـة، أَو اشـتبه عليه 

الحكم فيها، فهو يتثبت ويتبني؛ حتى يبني أمره 
عىل صحة. 

 ((َوآَخذَُهْم ِباْلُحَجِج)) 
هـو يعتمد يف إصداره للحكـم، ويف تعامله مع 
القضية، عىل أََساس الحّجـة، والدليل، والربهان، 

وعنده تمييز للحجج. 
 ((َوأََقلَُّهْم تََربُّماً ِبُمَراَجَعِة اْلَخْصِم)) 

عنده تحمل للمتشـاجرين يف تقديـم أدلتهم، 
ومراجعتهـم، ال يضيق ويسـأم ويمـل من ذلك، 
فيقطع عليهم استمراريتهم يف تقديم حججهم؛ 
ه ال يتحمل أن يسـمَع لكل مـا يقدمونه من  ألَنـَّ
ُحُجٍج، وأدلة، واعرتاضـات، أَو تبيينات، أَو... ما 
يجري يف الجانب القضائـي يف: التقديم، واألخذ، 
فهو والرد، يعطيهم الفرصـة لتقديم ما لديهم، 
الفرصـة بالحـق يعنـي، بالعـدل، باإلنصـاف، 
املسـألة  أصبحـت  إذَا  الصحيـح،  باملسـتوى 
مماطلـة، وتضييـع للوقت، يكون عنـده تمييز 
وحسـن نظر، فيفهـم الحالة التي هـي ُمَجـّرد 
تضييـع للوقـت، والحالة التي هي فعـالً تقديم 
للحّجـة والربهان، فيعطيهم الفرصة الصحيحة 

الكافية بالقدر الالزم. 
ِف اْألُُموِر))،   ((َوأَْصَربَُهْم َعَىل تََكشُّ

عنـده صرب يف التعامل مـع القضية، بما يصل 
به إىل الحقيقة قدر االستطاعة، واالستفادة من 
ا؛  ُكـّل ما يسـاعده عىل ذلك، ليـس متعجالً ِجـدٍّ
ألَنَّ البعـض فيـه طبيعـة التعجل الزائـد، الذي 
قد يزلُّ به قبل أن يسـتويف مـا يتعلق بالقضية، 
والبعض عنـده تأخري طويل، وتـرّدد زائد، وكال 
الحالتـني خاطئـة، حالة التـرسع الزائد، وحالة 
الـرتّدد واملماطلـة والتأخـري الزائد، وهـذه مما 
ل يف غري محله، أَو  يشـكي منها الناس، إمـا تََعجُّ

تباطؤ وترّدد وتأخري يزيد عىل حجم القضية. 
َمُهْم ِعنَْد اتَِّضاِح اْلُحْكِم))   ((َوأَْرصَ

للخصومـة،  أقطعهـم  يعنـي:  َمُهـْم)  (أَْرصَ  
يفصل، إنسان يفصل، ال يبقى مرتّدداً، متذبذباً، 
مماطـالً، عند اتضاح الحق، واسـتيفاء ما يجب 
اسـتيفاءه يف النظـر للقضيـة، يبـادر ويفصـل 

ويحسم املسألة. 
ْن َال يَْزَدِهيِه إِْطَراٌء))   ((ِممَّ

ال يؤثـر عىل نفسـيته اإلطراء واملدح وحسـن 
املتخاصمـني  مـن  البعـض  ألَنَّ  عليـه؛  الثنـاء 
واملتشـاجرين يبدع يف ذلك، يمدح القايض ويثني 
عليه؛ ليستميله، وليحرجه، وليؤثر عىل نفسيته 

يف إصدار الحكم لصالحه، ويكثر من ذلك. 
 ((َوَال يَْستَِميلُُه إغراء)) 

وال يستميله اإلغراء: التحريض واإلثارة تجاه 
الخصـم اآلخر؛ ألَنَّ البعض مـن الخصوم أَيْـضاً 
يبدع يف هذا الجانب، يف أن يسـتثريك عىل الطرف 

اآلخر بجوانب أُخـرى، أَو عبارات، أَو... بطريقة 
أَو بأُخـرى، يسـتثريك لتكون خصمـاً لخصمه، 
وتقدم مسألة االستمالة باإلغراء املادي يف قوله: 
ُف نَْفُسـُه َعَىل َطَمٍع))، وهنا اإلغراء:  ((َوَال تُْرشِ
عىل حسـب التعبـري املحيل [املحارشـة]، اإلثارة 

عىل الخصم. 
طبعـاً مـن يمتلكـون ُكــّل هـذه املواصفات 
ذات األهميّـة الكبرية، والتي تضمن القيام بهذه 
املسـؤولية الكبـرية عـىل أرقى مسـتوى، يقول 

ـَالُم»: عنهم اإلمام عيلٌّ «َعَليِْه السَّ
 ((َوأُولئك َقِليٌل)) 

قليـٌل يف عـرصه، فكيف يف عرصنـا وزمننا؟! 
ا، لكنها معايري ذات أهميّة  ا، قليٌل ِجـدٍّ قليٌل ِجـدٍّ
كبـرية، وامُلِهـمُّ هو: الرتبيـة عليها، التأهيل عىل 
أََساسها، أن تكون معايري واضحة، محّددة، يتم 
العمل عىل تأهيل قضاة ليكونوا بهذا املسـتوى، 
ولـو يف الحـد األدنـى من هـذا املسـتوى يعني، 
ولـو بمسـتويات متفاوتـة، النـاس يتفاوتون، 
وال يسـتوون يف مسـتوى مؤهالتهم، ومستوى 
فيهـا،  ومسـتواهم  املعايـري،  بهـذه  التزامهـم 
يتفاوتـون يف ُكـّل يشء، حتـى يف إيَمـانهم، هم 
بمسـتويات، قـال الله يف القـرآن الكريـم: {ُهْم 
َدَرَجاٌت ِعنَْد اللَِّه}[آل عمران: من اآلية163]، هذا 

واقع البرش. 
ثم مع هذه املواصفات واملعايري:

 ((ثُمَّ أكثر تََعاُهَد َقَضاِئِه)) 
يعنـي: مـن املهـم أن يكون هنـاك رقابة عىل 
القضاء، رقابة لألداء يف القضاء، رقابة وتقييم ملا 
يصـدره القضاء، وما ينتجه القضاة، وما يصدر 
منهـم من أحـكام، أن يكـون هنـاك أَيْـضاً مع 

التقييم عمل للتصويب، واملعالجة، واملالحظة. 
 ((َواْفَسـْح َلُه ِيف اْلبَـذِْل َما يُِزيُل ِعلَّتَـُه، َوتَِقلُّ 

َمَعُه َحاَجتُُه إىل النَّاِس)) 
احرص يف الرعاية املادية أن توفر له احتياجه 
الرضوري؛ حتـى ال يؤثر عليه الفقـر والحاجة 
الشديدة، فيسـتميله الناس عن طريق ذلك؛ ألَنَّ 
البعـض -غري مسـألة الطمع الكبـري- الظروف 
الصعبـة قد تؤثر عليـه، الفقر الشـديد قد يؤثر 
عليه، ليس ألنه شديد الطمع وكبري الطمع، لكن 
ا، قد يؤثر عليه هذا  مثالً؛ ألَنَّ ظروفه صعبة ِجـدٍّ

يف الجانب املادي، واالستمالة باملال. 
 ((َوأَْعِطـِه ِمَن اْلَمنِْزَلِة َلَديْـَك َما َال يَْطَمُع ِفيِه 

ِتَك))  َغرْيُُه ِمْن َخاصَّ
الُقضـاُة والعاملـون يف القضـاء بحاجـٍة إىل 
دعـم ورعايـة معنويـة، وليس فقـط االهتمام 
املادي، بل إىل الدعم املعنوي، واملساندة املعنوية؛ 
ألَنَّهـم يواجهون يف عملهـم القضائي الكثري من 
االستفزازات وردة الفعل، التي عادًة تحصل من 

جانب الناس. 
يقولـون عـن القـايض رشيـح، كان قاضيـاً 
ــَالُم»،  ا «َعَليِْه السَّ يف عـرص أمـري املؤمنني عليّـٍ
أنهم سـألوه عن حاله: [كيـف أصبحت؟]، قال: 
[أصبحـت ونصف الناس عيلَّ غضبـان]، يعني: 

ُكـّل من قد حكم عليهم يسخطون عليه. 
عـادًة يف العمل القضائي مـع صدور األحكام 
يكثـر  الطـرف،  هـذا  أَو  الطـرف،  هـذا  عـىل 
السـاخطون، وتأتـي ردات أفعالهـم يف الـكالم 
امليسء، والتعبري امليسء... وغري ذلك، فالعاملون 
يف الجانـب القضائي بحاجـة إىل رعاية معنوية، 
إىل تقديـر لدورهم، لجهدهم، ملنزلتهم، إىل تقدير 
ملسـؤولياتهم، أنها مسـؤوليات كبـرية، مهمة، 
ذات أهميّة كبرية، بالنظر إىل موقع املسـؤوليات 

وأهميتها، وبالنظر إىل أثرها يف الواقع. 
 ((َوأَْعِطـِه ِمَن اْلَمنِْزَلِة َلَديْـَك َما َال يَْطَمُع ِفيِه 
ِتَك، ِليَأَْمَن ِبذَِلَك اْغِتيَاَل الرَِّجاِل َلُه  َغرْيُُه ِمْن َخاصَّ

ِعنَْدَك)) 
ليكـون مطمئناً من جانبك أنـك لن تترسع يف 
تصديق ما يقـال عليه، أَو ما ييش به الواشـون 
عندك تجاهه، يكون مطمئناً تجاهك أنك سنٌد له 
يف الحق، أنك سـنٌد له يف العدل، أنك ستتثبت مما 
سـيقال عنه، أنك لن تكون رسيعـاً ومترسعاً يف 
التجاوب مع حاالت االحتيـال واملكر التي يتآمر 
بها البعض ضده من خاللك؛ ليحاولوا أن يجعلوا 
منـك ذراعاً لهـم لرضِبـه، واسـتهداِفه وأذيته، 

ا.  وهذه مسألٌة مهمٌة ِجـدٍّ
مثالً: العاملون يف املجاالت التنفيذية واألمنية 
والعسـكرية، ال يجوز لهم أن يكونوا يف عالقتهم 
خـوف  مصـدر  للقضـاة،  مخيفـني  بالقضـاة 
عـىل القضـاة، وأمـالً للطامعني، والسـاخطني، 
واالنتهازيـني، والعابثني، الذين ال يريدون العدل، 
بأنهـم سـيلتفون من خاللهـم، أنه سـيحتمي 
بهـذا القائـد العسـكري، أَو بهـذا املسـؤول، أَو 
بهذه السـلطة، أَو بتلك الجهة، وباستناده إليها 
سـينتقم من ذلك القايض، الذي لم يصدر الحكم 

الذي يعجبه. 
 ((ِليَأَْمَن ِبذَِلَك اْغِتيَاَل الرَِّجاِل َلُه ِعنَْدَك، َفانُْظْر 

ِيف ذَِلَك نََظراً بَِليغاً)) 
ألن جانـب القضاء له عالقة كبرية بالعدل، له 
عالقة كبرية باسـتقرار حيـاة الناس، يحتاج إىل 

نظٍر عميق، إىل اهتمام كبري، إىل عناية كبرية. 
 ((َفـِإنَّ َهـذَا الدِّيـَن َقـْد َكاَن أَِسـرياً ِيف أَيْـِدي 

نْيَا))  اْألرشار، يُْعَمُل ِفيِه ِباْلَهَوى، َوتُْطَلُب ِبِه الدُّ
ما الـذي أضاع ُكـّل هـذه املعايـري، ُكـّل هذه 
القيـم، ُكـّل هـذه املبـادئ العظيمـة، التي هي 
مبادئ اإلسـالم، نظام اإلسالم، منهجية القرآن؟ 
مـا الذي أضاعها، ونحن نقرأها من أول ما قرأنا 
يف هـذا العهـد املبـارك، إىل مـا وصلنا إليـه، وما 
سنقرأه -إن شاء الله- إىل ختامه، ما الذي أضاع 
هذه املبادئ، هذه التعليمات، هذه األسـس، هذه 

املعايري؟
أضاعهـا األرشار، الذيـن عبثـوا بالدين؛ حتى 
فقـد الناس الشـعور بعظمـة اإلسـالم، بقيمة 
اإلسـالم وأثره يف حياتهـم، بما يمثلـه من َحـّل 
وصالح يف واقـع حياتهـم، األرشار أضاعوا ُكـّل 
هذه املبادئ، ُكـّل هذه األسـس، ُكـّل هذه القيم، 
وأتـوا بالبديـل عنهـا؛ ممـا ضيَّع العـدل، ضيَّع 
ـــة، ضيَّع قيمة الدين وأثره يف  الحق، ضيَّع األُمَّ

حياة الناس. 
 ((يُْعَمـُل ِفيـِه ِباْلَهـَوى)): بهـوى النفوس، 
َر عىل الناس  نْيَـا))، هذا ما أثـَّ ((َوتُْطَلـُب ِبـِه الدُّ

ويؤثِّر. 
فلذلك إذَا أراد الناُس الخريَ لحياتهم، والصالح 
والتغيـري  حياتهـم،  يف  واالسـتقرار  لحياتهـم، 
لواقعهم نحـو األفضل، فليعودوا إىل هذه املبادئ 
القرآنية اإلسـالمية، إىل هذه املعايري، ليصححوا 

وضعيتهم عىل أََساسها. 
َقنـا  أَْسـأَُل اللـَه -ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل- أَْن يوفِّ
وإيَّاكـم ملـا يُْرِضيْـه عنـا، وأَْن يَْرَحَم ُشـَهَداَءنا 
َج عـن  األبـراَر، َوأَْن يشـفَي جرحانـا، َوأَْن يفـرِّ

َعاِء. نا بنرصه، إِنَُّه َسِميُْع الدُّ أرسانا، َوأَْن ينُرصَ
ـَالُم َعَلـيُْكْم َوَرْحـَمُة اللِه َوبََرَكاتُه. َوالسَّ

 ق تظسإ جعَث حثص إلى غغره شغتسإ لثلك الشغر 
وغتسإ له اإلظةاز وعثا خطأ

 طــظ أضئر اآلشات شغ عثا الجطــظ بالسمض الصدائغ 
شغ طثاطش الئطثان السربغئ الرحعة وافذماع المادغئ 

الاغ تآبر سطى الفخض شغ الصداغا بالسثل والتص
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أطرغضا طظ تسرصُض السقَم شغ الغمظ!

السغُث الصائث وطتاضراُت السعث.. بغظ واصٍع ططمعٍس وجثرغِئ تشغغرالسغُث الصائث وطتاضراُت السعث.. بغظ واصٍع ططمعٍس وجثرغِئ تشغغر

سئثالصعي السئاسغ  

ــة اإلسـالمية  لـو تأملنـا جيًِّدا للواقـع الذي تعيشـه األُمَّ
اليوم، بمختلف قومياتها، وإىل واقع األخطار والتحديات التي 
تواجههـا يف إطار تموضعها عىل خارطـة الرصاعات الدولية 
واإلقليمية حتى املحلية، لوجدنا أن التصاعد امُلسـتمّر لوترية 
االسـتهداف املبارش وغري املبارش، وممارسة مختلف مظاهر 
العنف والغطرسـة وشـتى أنواع التعايل واالسـتكبار ضدها، 

يأتي دائماً من قبل أمريكا زعيمة النظام العاملي القائم. 
كمـا أننـا سـنالحظ أن ُكـّل األدبيـات واملناهـج واألفكار 
ـة بأمريكا، تنظر إىل شـعوب  والتَحـّركات والربامـج الَخاصَّ
أمتنا، بنظرٍة دونية وحقد وكراهية غري مسبوقة، كما وتنظر 
إىل فكـرة «التعايش واملحبة والسـالم» معهـا، ُمَجـّرد خدعة 

وتذكرة عبور، السـتغاللنا والهيمنة علينا ونهب ثرواتنا وخرياتنا، ومصادرة 
قراراتنـا وسـيادتنا، يف تعاضد وثيق مع تابعيهـا وأدواتها املحلية من حكام 
وقيادات وأحزاب وما إىل ذلك، من صنائعها من بني جلدتنا، لألسف الشديد. 
لذلك َفـإنَّ أمريكا تنظر إىل فكرة السـالم مع شـعوبنا أَو حتى تجسـيده 
بني كافة مكونات هذه الشعوب، ُمَجـّرد خطوة مستحيلة، وخطراً قد يتهّدد 
تواجدهـا الدائـم ونفوذها املسـتمر، إذ يُعُد هذا السـالم مـن املحظورات يف 
منطقتنا، ما لم يحّقق مصالح وأهداف تعود أََساساً بالنفع والفائدة لإلدارة 

األمريكية ذاتها. 
وال ريـب أن أوضح دليل عىل ذلك، ما نشـاهده اليوم يف الحالة اليمنية، إذ 
إن املعضلة األََساسية التي يعاني منها الباحثون عن سوق السالم، يف أروقة 
أمريكا ومنظماتها الدولية، تتمثل يف كونهم باتوا معزولني تماماً عن الواقع 
واملجتمع، وأنت تسـمعهم يتحدثون عن اليمن تسـتغرب حجم الفجوة التي 
تالزم خطاباتهم وواقع أحوالهم وتَحّركاتهم، تسـتغرب أَيْـضاً حني تسـمع 
أحدهم يكتب أَو يحارض عن رضورة إنهاء الحرب ورسعة الوصول للسـالم 

الدائم، وكأن املوضوع سيتم بُمَجـّرد الضغط عىل الزر. 
تستغرب فعالً حني تشاهد هذا الكم الهائل من املنظرين اليمنيني والعرب 
وعىل شاشات الفضائيات، وهم يربّرون الحرب والعدوان، ويربّرون الحصار 
عـىل الشـعب اليمني، ويحاولون بوسـائل شـتى إقناعنا بأن هـذا يصب يف 
مصلحة اليمن أرضاً وشـعباً، وقطعاً يتناسـون تقاطع املصلحة األمريكية 
وحلفائها يف هذه البقعة الهامة من العالم، والتي ليست بخافيٍة عىل الجميع. 
هذا االسـتخفاف يوضح حقيقـة كم أن هذا الخطـاب يعاني من قصور 
فكـري، خطاب متعال ومتعجرف، وال يمـت للواقع بصلة، وإال فليس هناك 
يمني شماالً وجنوباً، رشقاً وغرباً، يكره السالم أبداً، لوال أن بالنا الله بوجود 
قوى وشـخوص عاشـت وتعيش عىل أوجاع املسـحوقني وآهات املظلومني، 
وتقتات عىل آالم املكلومني والثكاىل، ودموع األرامل واأليتام، وتبني أرصدتها 
يف البنوك العاملية عىل حساب معاناة وآمال الناس، فانخرطت يف إطار رعاية 
أمريكيـة أمميـة يف تحالف عدوانـي، يتلذذ يومـاً تلو آخر يف توسـيع دوائر 
املعاناة عىل الشـعب اليمني، ودائماً ما يأتي عىل النقيض تماماً من السـالم 

فكراً وقوالً وعمالً. 
غـري أن الجميـع بـال اسـتثناء سـئم الحـرب والحصـار، سـئم الضياع 
والشتات، سـئم القتل والخراب والدمار، إال هؤالء الساسة املنّظرين، والذي 
من املفارقات العجيبـة أن أغلبهم خارج البالد، وعندهم الجرأة للحديث عن 
سالم هم ال يعرفون الطريق إليه، وال يتمنون الوصول إىل تحقيقه أََساساً. 

صدقوني، لو أن املهتمني بالسـالم يف اليمن فعـالً ألجابوا بضمرٍي أخالقي 
إنسـاني عىل السـؤال القائل: «ملاذا ال تريد أمريكا السـالم يف اليمن؟»، وهم 
يرون أساطيلها تجوب الشواطئ اليمنية، وطائراتها وأقمارها االصطناعية 
يف األجواء، لكان الوصول إىل السـالم املنشـود أسـهل بكثري مـن التنظري له، 

أفضل من ترصيحات التنصـل ورمي التبعات واتّهام اآلخر، وإصدار بيانات 
التالعب باأللفاظ واملصطلحات. 

لكـن يف الحقيقة أن ال أحد يريد اإلَجابَة عىل هذا السـؤال؛ 
ألَنَّ الصـدق يف اإلَجابَـة عليه يعني أن نسـبة انتهـاء الحرب 
والعدوان ستكون كبرية، وسـيقول جميع اليمنيني كلمتهم، 
وسـيعلنون رفضهم ألمريكا وتحالفها األعرابي املنبطح من 
رأسـه حتـى أخمص قدميه، بـل إن هذا األمـر يعني انقطاع 
وظائـف مغرية لكثـري من القـوى واألشـخاص واملنظمات 
والعاملـني يف هـذا الحقـل مـن أمـراء الحروب، وسـمارسة 

صفقات السالح، وتجار وبائعي األوطان. 
إن الوجـود األمريكي املبني أََساسـاً عىل السـطوة والقوة 
والسـالح، وعـىل العنـف واإلرهـاب، واإلخضـاع والرتكيـع، 
وسياسة بناء التحالفات اإلقليمية والدولية نحو هذا االتّجاه، 
لـم يعد خافياً عىل أحد، وقد شـاهدنا العديـد من تجاربهم مع 
بلـدان وشـعوب مختلفة، ويف أزمنة ليسـت عنا ببعيدة، والتي تؤّكـد شـيئاً 
واحداً، أن الحديث عن تحقيق السـالم أَو التوّجـه الحقيقي ملسـاعي إحالل 
السـالم، من أمريكا كنظاٍم يؤمن فقط بالقـوة والعنف واإلخضاع والرتكيع 

سبيالً لتحقيق أهدافه، ُمَجـّرد ثرثرة، وهدراً للوقت ليس إال. 
وألن ثمـة غمـوض يكتنـف ميدان السـالم يف اليمـن، فأطـراف الرصاع 
الداخليـة والخارجية تريد السـالم، وتتحدث عن سـعيها؛ ِمن أجِل السـالم، 
وكـذا األطراف اإلقليميـة والدولية واألمميـة املتأدلجة واملسـتقلة النزيهة، 
أَيْـضاً ترصح بذلك، إذَن من ذا الذي ال يريد السـالم يف بالدنا؟، من ذا الذي ال 
يريد أن ينعم الشـعب اليمني باألمن واألمان، وبالرخـاء واالزدهار والعيش 

الكريم كبقية الشعوب يف هذا العالم؟. 
لقد أيقن اليمنيون شـماالً وجنوباً، رشقاً وغرباً، بأن أمريكا ومنظماتها 
األمميـة هي من تعرقل إنهاء العدوان والحصـار، هي من تتجه نحو تعزيز 
البؤس واملعاناة لكل أبناء الشـعب اليمني ُعُمـوًما، بل هي من تسـعى حتى 
لعرقلـة تابعيهـا اإلقليميني، مـن إْمَكانية الوصول إىل سـالم دائم وحقيقي 
يوصلهم وبلدانهم إىل بر األمان، بعد أن تورطوا وغرقوا يف مسـتنقع ال يمكن 
الخـروج منـه إال عـىل نعوش عروشـهم، إن تطـاول عليهم األمـد، مكابرة 

واستخفافاً. 
وبغـض النظـر عـن كون كثـري مـن املنّظرين لفكـرة السـالم يف اليمن، 
ة، أَو منحازين لتوّجـهات مشغليهم يف عواصم بلدان  ينّفذون أجندات َخاصَّ
التحالـف، أَو غريهـا، إال أن عليهم أن يدركوا بعد ثمان سـنوات من العدوان 
والدمـار والتجويع والحصار، أن الجميع بـات يعرف أن أمريكا ومنظماتها 
وتابعيهـا هم املعرقل الرئيس للوصول إىل سـالم حقيقـي، وأصبح الجميع 
يؤمن أن فكرة السالم ال تأتي إال بلغة القوة وحوار السالح، وهي اللغة التي 
تفهمهـا أمريـكا ونظامها العاملي البائس جيًِّدا، لغة ذاتيـة القرار والتَحّرك، 
محلية املنشـأ والتوّجـه، بعيًدا عن سـالم الشـعارات ومنظمات بيع الوهم 

وتخدير الجماهري. 
وهذا األمر هو ما ينبغي عىل أصحاب شـعارات السالم الرباقة، أن يؤمنوا 
بـه، فال أحـد يطلب منكم إيقاف الحرب والعـدوان، ال أحد يطلب منكم رفع 
الظلـم واملعاناة عن أبناء وطنكم، ال أحـد يطلب منكم التمديد لُهدنٍة كاذبة، 
عليكـم فقط أن تتسـقوا مع ضمائركم، مع وطنيتكـم ومواطنتكم، وواقع 

بالدكم وتنحازون فقط للضحايا. 
وأن تتحلـوا اليـوم بقليل من الشـجاعة، وأظنكم تمتلكونهـا، بأن تقفوا 
مع شـعبكم وقيادتكم ومع جيشـكم ولجانكم، يف فرض الخيارات الرادعة 
والتعامل املناسب مع جرائم أمريكا وتحالفها الباغي واملعتدي، وكنسها من 
بالدنـا مع ُكـّل أدواتها من عنارص الخيانة والعمالة واالرتزاق، وخالف ذلك، 

فلن تنعموا بالسالم أبداً. 

طظاخر الةطغ
هـو عهـُد الله الـذي عاهدكم مـن قبل، وهي ُسـنَُّة 
األنبياء وِرشعُة الرسـل، من آدم عليه السـالم إىل سـيد 
الزمان وحكيم العرص، السيد القائد عبد امللك بدر الدين 

الحوثي. 
ـام معلومـات وليـال مباركـة هـي عـرش ذي  يف أَيـَّ
الحّجـة والتي جاء القسم القرآني بها يف سورة الفجر، 

وال يقسم سبحانه إال بعظيم له من املكانة والفضل. 
أطـل سـماحته يف اليـوم األول مـن األيّـام املباركة 
ليفتتح سلسـلة من محارضات نبعـه الروحي وكالمه 
الربانـي بـني الواقـع والعهـد نقف خـالل هـذه األيّام 
الفضيلـة، التي انربى سـماحته من خـالل عهد اإلمام 
عيل عليه السالم ملالك األشرت، حني واله مرص، بني دفتي 
هذا العهد الشـامل محورية القيـام الحقيقي لإلصالح 
الرتبـوي والنفيس والسـيايس ألي واقع ُحكـم يف إطار 
الرقعة اإلسـالمية، عهد اإلمام عـيل (ع) هو ما عهد به 

لعامله مالك األشرت النخعي رضوان الله تعاىل عليه. 
عهد جليـل القدر والفضل والقـدرة، كان عن اإلمام 
األعظـم موالنـا عـيل (ع) جامـع الـكالم وبـاب العلم 
النبـوي، جوانب لخصها اإلمام ملالـك، هي حياة الناس 

وسياسـة املجتمـع وأعمـدة الحكم اإللهي الـذي أراده 
ــة من بعده،  رسـول الله صلـوات الله عليـه وآله لألُمَّ

من خالل شـخص اإلمام عيل ومنهجية 
الكتاب، يطل السيد ُكـّل، يوم وبني يديه 
اسـتمعنا للدرس الخامس لهـذا اليوم، 
متسلسـالً يف أمـور خصت املسـؤول يف 
الدولة اإلسالمية، العسكرية والقضائي 
والتجاريـة وذوي الحاجـة، ومنهجيـة 
أسسها حسـب القرآن ورشاع املوىل عز 

وجل. 
تطـرق سـماحته يف ما مـىض لعدة 
جوانـب بـدأت مـن التصنيـف للنـاس 
حسـب معايـري العـدل وأسـس البنـاء 
املجتمعي، فاملجتمـع كان من أولويات 

اإلمام عيل -عليه السالم-، وذلك ملا له من 
ثقل يف الواقع وتأثريه الكبري عىل املشـهد السـيايس، ثم 

العاملون وما أدراك ما هم! 
وقـد فصل فيهم أيـمَّ تفصيل من جوانبهـم األدائية 
والنفسـية والتعامليـة والفكرية واألرسيـة والعالقات 
الشـخصية، هذه لفتـة لها تسـاؤلها العجيـب ما ِرسُّ 
التشـخيص لكل محيط املسؤولني؟ ولم يقترص حالهم 

حول املهام واألداء واإلخـالص العميل؟ الرؤية القرآنية 
لدى اإلمام عيل حني وضع أسـس الشـخصية املسؤولة 
لعلمـه بكل ما قد يؤثر سـلباً عىل واقع 
ذلك املسـؤول عـرب املحيـط الخارجي، 
والداخيل النفيس، لذا رأينا السـيد سالم 
اللـه عليـه، كيف عمل عىل نقـل القرآن 

كأنه طريُّ الروح حدٍث عهد النزول.
بالنظـر يف الزمـان والتوقيـت الـذي 
جعله سـماحته منطلقاً لهـذه لدروس 
ذات  باعتبَارهـا  جانـب؛  مهمـة،  هـي 
فضيلة ومـن املواقيت التي يتقرب فيها 
اإلنسـان املسـلم إىل عز وجـل، مقرونة 
بفريضـة الحـج التي هي ركـن هام يف 
واقع الدين، كذلـك بما يتالءم مع قدوم 
ذكـرى يوم الوالية، هنا سـماحة سـيدنا 
القائـد، ألف وجمـع بني مرتكـزات، روحيـة، وعملية، 
ومبدئـي، ليلفـت انتبـاه املخاطب والسـامع لرضورة 
االسـتماع بكل وجـل وطالقة سـمع، فتلـك محارضة 
تتضمن دروس تؤسـس لواقع دولة خاليـة جذرياً من 
مفاتح الفساد، وللحليم اإلشارة أنها تنبيهات من قائد 
الثـورة، أنه يجب تغيري الواقع حسـب الرؤية القرآنية، 

وعن طريق دروس العهد األشرتي. 
لقد وضع السيد القوانني واملبادئ واملواد الدستورية 
للدولـة بمعايـري الـرشع الرباني، فالءمـت حتماً واقع 
اإلنسان وهذا املراد، فالقوانني البرشية يعوزها املوائمة 
بني الحاجة والتطويع للبرش وهنا تحصل عملية تنافر 
سـلبية، بني قوانني ذات قيود ال تنسـجم وروح الحياة 
والعيش، فالرؤية القرآنية أوسع، وأعم، وأوثق، وأبقى، 
وأكثر قابلية، وصالح ال مجتمع فقط، والفرد بجنسيه. 
للنظـر حتـى أيديولوجية اآلخـر أخذهـا اإلمام عيل 
-عليه السـالم-، موقع املسؤولية واإلنسانية، للغري من 
العجـم متفرقي البقـاع بني الجزيرة والشـام، والعراق 
ومـرص، ما يطلق عليـه حديثاً الغـرب، ولكن الغرب يف 

محورية السلم ملن سالم، ال املحارب منهم. 
هنـا نجـد األفـق املفتوحة التي يسـبطها سـماحة 
السـيد القائد بني أيدينـا اليوم، وهـي مفاهيم جامعة 
لإلنسـانية، عظيمة املأخذ، قوية البنيان إن طبقت عىل 
مسـتوى بلدنا فقد حزنا ما شمل سياسة دولة عميقة 
واسعة هي الدولة اإلسـالمية آن ذاك بقيادة اإلمام عيل 
-عليه السالم-، هنا تتجىل رحمة القائد بالشعب واألمة 
إن جـاء بـه اللـه عىل حني فـرتة من الرسـل ليبني لهم 

مواضع قوتهم ويبعدهم عن مواطن الهالك والضعة. 

خئاٌح ضؤغإ*
طتمث أتمث الحمغري  

 
* يف وداع السـيد العالمـة عبـد السـالم الوجيه 

رحمه الله
 

وطني ــا  ي الــُفــقــِد  ــاُح  صــب
صنعا ــا  ي ــزِن  ــُح ال ــاُح  صــب

صــبــاٌح ُمــْعــِتــٌم قــاٍس
واملسعى ــِه  ــوج ال كئيُب 

ــا ــاًح ـــاٌح هــــلَّ ســف صـــب
كاألفعى الـــُســـمَّ  ــُخ  ــض ي

ـــاٍغ ـــرٌم ط ـــج ــٌث م ــي ــب خ
يرعى ال  الــــودِّ  ــِب  ــطــي ل

ــــا آالًم الــــــروَح  أذاق 
دمعا خــافــقــي  ــــرى  وأج

بي تــفــتــُك  األحـــــزاُن  بـــِه 
ــــألىس مــرعــى ــي ل ــب ــل وق

بي يعبُث  ـــوِت  امل ــُم  وســه
ــى ــا رصع ــن ــي ه ــاب ــب وأح

ــي؟ أمل يــحــتــوي  ذا  ــْن  ــم ف
تسعى ــي  ب ــزِن  ــح ال ـــاُر  ون

ــا وجــًعــا ــاِس ي ــب ــع ـــا ال أب
والــرشعــا ــَن  ــدي ال فجعَت 

سندي قــدوتــي  حبيبي 
سمعا ــدي  ــي س أعـــرنـــي 

ــى ــرث ــــأي عــــبــــارٍة تُ ب
يُنعى ــدي  ســي ِبـــك  ـــْن  وم

منتحٌب ــُر  ــك ــف ال ــذا  ــه ف
ــى وهـــــذي أمـــتـــي رصع

وجعي مــن  ــوُن  ــك ال يــنــوُح 
ـــــه دمــعــا ـــــروى أرُض وت

مجتمًعا ــوُن  ــك ال ــــَداَك  ِف
جمعا  ذا  ــوِن  ــك ال يف  ــن  وم
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عظادي طتمث

تحّدث الَعَلـم القائد -يحفظـه الله ويرعاه- 
يف الـدرس الرابع عـن من يعتمد عليهـم يف أداء 
الـوزراء،  ثـم  باملستشـارين  بـدءاً  املسـؤولية 
وأتـى التحذير من ذوي السـوابق واملمارسـات 
املحسـن  بـني  التفريـق  وأهميّـة  اإلجراميـة، 
وامليسء، بمقتىض الحكمة والعدل، وكيف تكون 
العالقة بني املسـؤول، وذكر مسـألة التغيري، أالَّ 
يسعى اإلنسـان لتغيري ُكـّل يشٍء، حتى األشياء 
التي هـي سـنَّة صالحـة، وكان ختـام الدرس 
التأكيد عىل أهميّة اإلكثار من مدارسـة العلماء 
والحكمـاء ومناقشـتهم فيمـا فيه صـالح أمر 

الناس واستقامتهم. 
ـَالُم-:  وابتدأ الرشَح من قوله-َعَليِْه السَّ

((َواْعَلْم أَنَّ الرَِّعيََّة َطبََقاٌت، َال يَْصلُُح بَْعُضَها 
إِالَّ ِببَْعـٍض، َوَال ِغنَـى ِببَْعِضَها َعْن بَْعٍض)): هنا 
رؤية عامة تجاه املجتمع وفق سنة الله يف تدبري 
شـؤون عبـاده القائمة عـىل مبـدأ التكامل بني 
عباد الله، وهو تدبريٌ حكيم، فهو -جّل شأنه- يف 
تكوينه للمجتمع وفيما فطرهم عليهم ومنحهم 
من طاقـات ومواهب، وجعـل توّجـهاتهم عىل 
النحو الـذي يتكاملون به، وال يتحّقق الكمال يف 
شـؤون الحياة لدى فئة أَو شخص واحد بحيث 
يسـتغنى عن اآلخرين، ولذلك ال يمكن يف موقع 
املسـؤولية وسياسـة الدولة االهتمـام بفئة يف 
مجـال معني وتجاهل الفئات األُخرى يف أدوارها 
املهمة، يجب أن تستوعب ُكـّل دور مهم وتعتني 
وتهتـم بالجميـع، وإال إذَا غابـت هـذه النظرة 
َفـإنَّهـا تتكـون التأثـريات السـلبية حتـى عىل 

املجال الذي توّجـه اهتمامك نحوه. 
((َفِمنَْهـا ُجنُوُد اللَّـِه)): أول مـا يحتاج إليه 
املجتمـع هـو الحمايـة ودفـع خطـر األعـداء 
ورشورهـم عنه، والحفاظ عىل أمنه، وترسـيخ 
دعائم االسـتقرار فيه، وهذه مسـألة رضورية 
الستقرار الحياة وأوىل املتطلبات الرئيسية، ومن 
يـؤدي هذا الدور هـم «جنود الله» كمسـؤولية 
للـه  اسـتجابة  إيَمـانـي  والتـزام  مقّدسـة 
وتعليماته، وما يجب أن تـدرك أهميته يف البناء 
للقوة العسـكرية هو أن ترسخ يف هؤالء الجنود 
هـذه العقيـدة أن تكـون بدافـٍع إيَمـاني حتى 
يستشـعروا طبيعَة دورهم وأدائهم ملسؤوليتهم 
أنهـا ليسـت بظلـم وقهـر واسـتغالل املجتمع 
وممارسة الجربوت بحقهم، بل هم يف خدمتهم، 
وتسـميتهم بــ «جنود الله» تسـمية مقدسـة 

ليستشعروا قدسية دورهم ومهمتهم. 
ة)): اإلداريون  ِة َواْلَخاصَّ ((َوِمنَْها ُكتَّاُب اْلَعامَّ
الذيـن يقومون بنَْظِم أمور املجتمع يف معامالته 
أََسـايس  جانـٌب  وهـذا  مختلفـة،  شـؤون  يف 
السـتقامة شـؤون حياتهم، وإّال لكانت الحالة 
البديلـة هي الفوىض والتظالـم والعبث وبالتايل 

تنشأ املخاوف التي تؤثر عىل الناس. 
((َوِمنَْهـا ُقَضـاُة اْلَعـْدِل)): جانـب أََسـايس 
ا أن يكـون للقضـاء دوٌر إيجابي قائٌم عىل  ِجـدٍّ
العدل لتعزيز االسـتقرار وتحقيق العدل يف واقع 
املجتمـع للفصل يف قضايـا الناس حتى ال تبقى 
شـاغالً ألوقاتهـم واهتماماتهم فتثـري العداوة 
والبغضـاء بينهـم وتؤدي إىل االقتتـال واإلخالل 

باألمن وفقدان االستقرار. 
اُل اْإلِنَْصـاِف َوالرِّْفـِق)): لدفع  ((َوِمنَْهـا ُعمَّ
التظالـم بـني النـاس، إلحقـاق الحـق، لرعاية 
حقـوق النـاس، وحقـوق املجتمـع يف مختلف 

أبنائه. 
ِة  ((َوِمنَْها أهل اْلِجْزيَِة َواْلَخَراِج، ِمْن أهل الذِّمَّ
اِس)): أصحاب اإلنتـاج الزراعي  َوُمْسـِلَمِة النـَّ
ا يف دعـم وإنعاش االقتصاد  دورهـم ُمِهـمٌّ ِجـدٍّ
وتوفـري املتطلبات الغذائيـة والرضورية للناس 
سـواء مـن أبنـاء اإلسـالم يف املجتمـع أَو مـن 
يخضعون لحكم اإلسـالم ويدفعون الجزية من 

أهل الذمة. 

بحسـب  التجـار  ـاُر)):  التُّجَّ ((َوِمنَْهـا 
مستوياتهم يف التجارة لهم دور ُمِهـمٌّ يف إنعاش 
الوضع االقتصادي للمجتمـع وتوفري متطلبات 
الحيـاة، كمـا عليهـم مسـؤوليات والتزامات، 

فهناك أَيْـضاً مسؤوليات تجاههم. 
الصناعات،  بمختلـف  نَاَعاِت):  الصِّ ((َوأَْهـُل 
ومـع تطورهـا أصبح دورهـا َكبـرياً يف إنعاش 

الوضع االقتصادي واملعييش للمجتمع. 
ـْفَىل ِمـْن ذَِوي اْلَحاَجِة  ((َوِمنَْهـا الطَّبََقُة السُّ
َواْلَمْسـَكنَِة)): هـم الفئـة غري املنتجـة بالنظر 
واألرامـل  إىل ظروفهـم ومعيشـتهم، كاأليتـام 
والفقـراء والبائسـني، هـم جـزء أََسـاس مـن 

املجتمع وتتحمل الدولة مسؤوليات تجاههم. 
)): من هذه الفئات من أبناء املجتمع.  ((َوُكلٌّ
ى اللَُّه َلـُه َسـْهَمُه)): يعني: حّدد  ((َقـْد َسـمَّ

نصيبه من الحق واملسؤوليات تجاهه. 
ِه َفِريَضـًة ِيف ِكتَاِبـِه، أَو  ((َوَوَضـَع َعَىل َحـدِّ
ِه -َصـىلَّ اللـُه َعـَليْـِه وََعــَىل آِلـــِه  ُسـنَِّة نَِبيـِّ
َوَسلَّـَم-، َعْهداً ِمنُْه ِعنَْدنَا َمْحُفوظاً)): حّدد الله 
-جّل شـأنه- يف القرآن ورسـوله فيما جاء عنه 

املسؤوليات تجاه ُكـّل هذه الفئات. 
واملمتلـكات  واألعـراض  لألوطـان  الحمـاة 
والسـياج الحامي الدافع عـن املجتمع، دورهم 
ا يف إرسـاء دعائم الحـق والعدل يف  ُمِهــمٌّ ِجــدٍّ
أوسـاط املجتمـع، وهـذا مرتبط بما يسـعون 
للحفاظ عليه ألن يكون سـائداً، بالنسبة لألمن 
يجب أن يلحَظه املجتمع أنه لحمايته والحفاظ 
عليـه وممتلكاتـه وحقوقـه، ويجـب أن يكون 
العمل عىل هذا األََسـاس ويبنـى عليه التزامات 

ومسؤوليات معينة. 
((َفاْلُجنُوُد ِبـِإذِْن اللَِّه ُحُصـوُن الرَِّعيَِّة َوَزيُْن 
اْلـُوَالِة)): ألَنَّ الـوالة بـدون جنود وأمـن وقدرة 
عسـكرية وأمنية سـيكونون مفلسـني ال قيمة 

لدورهم وال تأثري لهم. 
يِن)): ألَنَّ من خالل دورهم ترتسخ  ((وَِعزُّ الدِّ
القيم اإللهية يف واقع املجتمع؛ ألَنَّ الدين مبادئ 
عظيمة وقيم وترشيعات تقوم عىل أََساس الحق 

والعدل والخري لصالح املجتمع. 
((َوُسبُُل اْألَْمِن)): األمن من الرضوريات التي 
يحتـاج الناس إليهـا السـتقرارهم، وبدونه لن 
يكون هناك اسـتقرار للحياة يف جميع مجاالتها 

أبداً. 
ُة إِالَّ ِبِهـْم)): إذَا كان  ((َوَليْـَس تَُقـوُم الرَِّعيـَّ
املجتمـع بـدون قـوة عسـكرية وأمنيـة تقوم 

بحمايته وبالدفاع عنه، سينهار وضعه. 
((ثُمَّ َال ِقـَواَم ِلْلُجنُوِد إِالَّ ِبَما يُْخـِرُج اللَُّه َلُهْم 
ِمـَن اْلَخَراِج، الَِّذي يَْقَوْوَن ِبِه َعَىل ِجَهاِد َعُدوِِّهْم، 
َويَْعتَِمـُدوَن َعَليِْه ِفيَمـا يُْصِلُحُهـْم، َويَُكوُن ِمْن 
َوَراِء َحاَجِتِهـْم)): لو تَحّرك الكل ليكونوا جنوداً 
ألفلسـوا، وهنا يأتي الدور الكبري واملهم لإلنتاج 
الـذي يوفـر التمويـل الـالزم للجيـش واألمـن 
ليقوموا بمهامهم ومسـؤولياتهم لحاجتهم إىل 
القدرات والسالح والتغذية والنفقات الرضورية 
املجتمـع  حمايـة  يمكنهـم  ال  وإال  املتنوعـة، 
والحفـاظ عليه، فلتكن ُكـّل فئة مدركه ألهميّة 

األدوار األُخـرى لدورها نفسـه حتـى تدرك ما 
يقـوم به اآلخـرون، هذا الرتابط يجـب أن تعيه 

الجهات املعنية املسؤولة ويعيها املجتمع. 
نِْف  نَْفـنْيِ إِالَّ ِبالصِّ ((ثُـمَّ َال ِقَواَم ِلَهذَيْـِن الصِّ
اِب، ِلَما  اِل، َواْلُكتـَّ الثَّاِلـِث، ِمـَن اْلُقَضـاِة، َواْلُعمَّ
يُْحِكُمـوَن ِمَن اْلَمَعاِقِد، َويَْجَمُعوَن ِمَن اْلَمنَاِفِع، 
َها)):  َويُْؤتََمنُوَن َعَليِْه ِمْن َخَواصِّ اْألُُموِر وََعَوامِّ
الذين ينشـطون يف األعمال ذات األهميّة الكبرية 
يف الواقـع املعيـيش يحتاجون إدارة لشـؤونهم 
ونظـم معامالتهـم حتـى ال يتحـول الواقع إىل 
فوىض كاملة، وهذا الدور يعود إىل اإلداريني من 
القضاة والعمـال والُكتّاب، وهو دور مرتابط ال 

بد منه لسابقه. 
ـاِر، َوذَِوي  ((َوَال ِقـَواَم َلُهـْم جميعاً إِالَّ ِبالتُّجَّ
نَاَعـاِت)): وكّل الفئـات التي مىض الحديث  الصِّ
عنهـا ال يسـتقيم وينهـض ويتمّكـن دورهـم 
بالشـكل الفّعال واإليجابـي واملثمر إال بالتجار؛ 

ألَنَّهم من يقومون بالحركة التسويقية. 
َمَراِفِقِهـْم،  ِمـْن  َعَليْـِه  يَْجتَِمُعـوَن  ((ِفيَمـا 
ِق  َفُّ َويُِقيُمونَُه ِمْن أسواقِهْم، َويَْكُفونَُهْم ِمَن الرتَّ
ِبأَيِْديِهْم)): ألَنَّهم يوفرون َكثرياً من االحتياجات 
حتـى ال يكون ُكـّل شـخص منشـغالً بصناعة 
ُكـّل احتياجاته، وهذا تدبري إلهي عجيب يعطي 
قيمـة كبرية لكل دور وفئـة يف املجتمع، وعامل 

للرتابط فيما بينهم. 
ِق ِبأَيِْديِهْم َما َال يَبْلُُغُه  َفُّ ((َويَْكُفونَُهْم ِمَن الرتَّ
ِرْفـُق َغرْيِِهْم)): ألَنَّهم سـيكونون أكثـر اتقاناً 

لصنع ما لست قادر أنت عىل صنعه لنفسك. 
ـْفَىل ِمـْن أهـل اْلَحاَجـِة  ((ثُـمَّ الطَّبََقـُة السُّ
َواْلَمْسـَكنَِة، الَِّذيَن يَِحقُّ ِرْفُدُهـْم َوَمُعونَتُُهْم)): 
من الحق واملسؤولية مساعدتهم والعناية بهم؛ 
ألَنَّهـم عاجـزون عن العمـل وليس لهـم حيلة 
وبصرية فيه ويمكن مسـاعدتهم يف أن يتحولوا 

إىل واقع منتج ومثمر ومساهم وعامل. 
((َوِيف اللَِّه ِلُكلٍّ َسـَعٌة)): الله يف رزقه وفضله 
الواسـع فيمـا يَُمـّن بـه ويف تدبـريه وترشيعه 
وهدايته شمل ُكـّل هؤالء بلطفه ورعايته وهيأ 
للمجتمع ما يفي باحتياجاتهم جميعاً بشـكل 

عام. 
((َوِلُكلٍّ َعـَىل اْلَواِيل َحقٌّ ِبَقْدِر َمـا يُْصِلُحُه)): 
الـوايل عليـه مسـؤوليات تجاه ُكــّل هؤالء من 
أبنـاء املجتمـع، بما يصلـح دور هـذا الجانب، 
أَو هذه الفئة، ويسـاعده عىل أداء دوره بشـكٍل 

صحيح، وبما فيه صالحه. 
((َوَليَْس يَْخـُرُج اْلَواِيل ِمْن َحِقيَقـِة َما أَْلَزَمُه 
اللَُّه ِمْن ذَِلَك، إِالَّ ِباِالهتمام َواِالسـتعانة ِباللَِّه)): 
هي مسـؤولية عىل عنق املسؤول إن تجاهل أَو 
أهمـل أَو فّرط أَو اهتم ببعـض دون اآلخر فهو 
يتحمـل مسـؤولية تجـاوز مسـؤوليته، ثم يف 
الواقع يتحمـل التبعات، وال يخرجه منها إال أن 
يسـتعني بالله ويسـعى ألداء مسـؤوليته تجاه 

املجتمع. 
ْربِ  ، َوالصَّ ((َوتَْوِطـنِي نَْفِسـِه َعَىل لُُزوِم اْلَحـقِّ
َعَليِْه ِفيَما َخـفَّ َعَليِْه، أَو ثَُقَل)): أحياناً جوانب 
نفسـية تؤثر عىل اإلنسـان لكـن ال يجعل منها 

مـربّراً للتنصـل عـن املسـؤولية أَو التفريط يف 
أدائهـا، وعليـه أن يوطن نفسـه ويصرب ويعزم 

ويستعني بالله. 
فهـذه الفئـات مـن أبنـاء املجتمـع، هنـاك 
مسـؤوليات تجاههـا جميعاً، بـدءاً بالجنود يف 

ترتيب ونظم أمرهم، ولذلك يقول: 
((َفـَولِّ ِمْن ُجنُـوِدَك أَنَْصَحُهْم ِيف نَْفِسـَك ِللَِّه، 
َوِلَرُسـولِِه، َوِإلَِماِمـَك)): ترتيـب وضـع الجنود 
مسألة تؤخذ بعني االعتبار لنظم أمرهم وصالح 
واقعهـم، ويلّ من تعرف أنـه األصدق واألخلص؛ 
ه جديٌر باملسـؤولية بتقواه للـه وخوفه من  ألَنـَّ
التقصـري والتفريـط، ومـن يـرى يف الرسـول 
-صلـوات الله عليه وآله- األسـوة والُقدوة، هذا 

النوع لن يستغل موقعه يف األشياء السيئة. 
((َوأَنَْقاُهـْم َجيْبـاً)): وهنـا تعبري عن صفاء 
صدره وسالمته، فال يمكن استغالله يف تصفية 
حسـابات وإلحاق رضر بالناس بغري وجه حق، 
َوأَيْـضـاً كنايـة عن األمانة وسـالمة السـمعة 

والصيت. 
ْن يُبِْطئُ َعِن اْلَغَضِب)):  ((َوأفضلُهْم ِحْلماً، ِممَّ
من يمتلك التفكري الصائب واملتوازن والراشد، ال 
يسـتفز بكل بساطة ألبسط األمور، ولديه قدرة 
عىل ضبـط النفـس، ويتعامل بمعيـار الحكمة 
والحـق والعـدل واملسـؤولية وليس بمسـتوى 

االنفعال الشخيص والنفيس. 
يُح إىل اْلُعـذِْر)): ليـس ممن يبقى  ((َويَْسـَرتِ
محتقناً وساخطاً ومعقداً دائماً، اإلنسان العميل 
هو الذي يتحّىل باملسؤولية ويهّمه صالح العمل 

ومعالجة اإلشكاالت. 
أن  نتصـور  ال  َعَفـاِء)):  ِبالضُّ ((َويَـْرأَُف 
املسؤولية العسكرية تحتاج إىل إنسان متوحش 
مـن الجميع، قايس القلب، هـذا النوع ال حاجة 
له، فمهما كان شـجاعاً وقـوي النفس ال بد أن 

يكون رحيماً بالضعفاء رؤوفاً بهم. 
((َويَنْبُـو َعـَىل اْألَْقِويَـاِء)): أن يكـون قـويَّ 
الشـخصية حتـى ال يُفـَرَض عليـه الباطُل وال 

يسخروه لخدمتهم. 
ـْن َال يُِثريُُه اْلُعنُْف)): ليس متهوراً هو  ((َوِممَّ
أمام الشدائد واألهوال والعنف، راشٌد يف ترصفه 
ومتماسـك ومتوازن، يتعامل بالشكل الصحيح 

واملفيد. 
ْعُف)): إذَا كانت الظروف  ((َوَال يَْقُعُد ِبـِه الضَّ
والواقـع صعب واملعاناة كبرية، ال يدفعه ذلك إىل 

القعود والتنصل عن املسؤولية. 
((ثُمَّ اْلَصْق ِبـذَِوي اْلُمُروَءاِت َواْألَْحَسـاِب)): 
اعتمد يف العمل العسـكري واألمني بشـكٍل كبري 
وأكثر من اآلخرين عـىل ذوي املروءات ومفاخر 
باألعمال العظيمة؛ ألَنَّ املروءة مجمٌع من القيم 
ه يمثل عوناً يف  العظيمـة واملهمة واألصيلة؛ ألَنـَّ

املواقف والتحديات الكبرية. 
اِلَحـِة)): التي ترتبى  ((َوأَْهـِل اْلبُيُوتَـاِت الصَّ
عـىل الصالح، والخري، والقيم العظيمة، ومكارم 
األخـالق، والوفـاء، وصـدق اللسـان واللهجة، 
وصدق الوعد… وغري ذلك من القيم، هذه معايري 

قيمية، معايري أخالقية. 
َواِبِق اْلَحَسنَِة)): من له تاريخ مرشف،  ((َوالسَّ
من الوفاء، والقيـم، واألخالق، هذا يطمنئ يف أن 

تعتمد عليه. 
ـَخاِء  ـَجاَعِة، َوالسَّ ((ثُـمَّ أهـل النَّْجـَدِة َوالشَّ
املواقـف  يف  يتَحّركـون  الذيـن  ـَماَحِة)):  َوالسَّ
والتحديـات واألخطار بمبادرة من جانبهم دون 
تنّصـل أَو تهـّرب؛ ألَنَّهـم أهُل شـجاعة وعطاء 

وكرم، أعواٌن حقيقيون. 
((َفِإنَُّهـْم ِجَمـاٌع ِمـَن اْلَكـَرِم، َوُشـَعٌب ِمـَن 
اْلُعـْرِف)): ألَنَّهـا تجتمُع فيهم مـكارُم األخالق 
واملواصفـات املهمـة، التـي تؤهلهـم ألداء دور 
مهـم يف الجوانب العسـكرية واألمنية، وحماية 
املجتمـع، والدفع عنه والقيام باألدوار املهمة يف 

ذلك. 
والعاقبــُة للمتَّقيــن.
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خثغةئ المّري  

ا، ُسـفكت  مأسـاة كبـرية ِجـدٍّ
الدماء الطاهـرة بال ذنب وال حق، 
ولكنها لن تذهب هدراً، وَسـينتقم 
اللـه منهم لقولـه تعـاىل: {إِنَّا ِمَن 

اْلُمْجِرِمنَي ُمنْتَِقُموَن}.
أكثر من 70 من األطفال يف عمر 
الزهور، ذهبوا إىل الزيارة والنزهة، 
ولكن أبى هذا العدوان الغاشـم إال 
أن يمزق هذه الرباءة، وأن يسـلّب 

االبتسامة من عىل وُجوِههم. 
مجـزرة  يف  كربـالء  وعـادت 
ضحيان اإلباء، هي جريمة شنعاء 
مثلهـا كمثـل الجرائم التـي قبلها 
ام كنا نعيش مجزرة  فنحُن قبل أَيـَّ
أجدادنـا  بحـق  البشـعة  تنومـة 
الحجـاج، واليـوم نعيـش ونتذكر 
التـي  ضحيـان  طـالب  مجـزرة 
ارتكبها نفس الطاغية اليوم الذي 
قتل أجدادنا هو الذي قتل أطفالنا: 

{أََال َلْعنَُة اللَِّه َعَىل الظَّاِلِمنَي}.
نحـُن شـعب متمسـك بثقافة 
القرآن،  بثقافة  ن  وُمتحصِّ القرآن، 
واغتـاظ  العـدوان  منـا  فانزعـج 
وبـكل  ا،  ِجــدٍّ فضيـع  بشـكل 
وحشية أقدم عىل استهداف براءة 
أحـالم  منهـم  وانتـزع  األطفـال، 
نهايتـه  الـذي  العـدّو  امُلسـتقبل، 
سـتكون عىل أيدي هؤالء األشبال، 
أشـبال املسـرية القرآنيـة، لـو لم 
يعلـم هذا العدوان بـأن هذا الجيل 
يحمل ثقافـة ُقرآنية ملا أقدم عليه 
واسـتهدفه، ولكنه قـد تجرد من 
املبـادئ واألخالق، ولـم يعد يمتلك 

ذرًة من اإليَمـان والرشف. 
طـالب كانت أشـالؤُهم تتناثر، 
كفى صمتاً يا عالم، هؤالء أطفال 
تتفجـر،  أسـلحة  لديهـم  ليـس 
عـىل  ووحـوش  أعـداء  ولكنهـم 

هيئـة بـرش، ال يهمهم مـا فعلوه 
من جرائـم ال تغتفر، ولكن بطش 
الله عليهم سـيكون أشـد وأعظم 
والّله ِبذلك قد وعد، َحيُث قال: {إِنَّ 

بَْطَش َربَِّك َلَشِديٌد}.
التـي  األوىل  املجـزرة  وليسـت 
يرتكبها هـذا العدوان الغاشـم يف 
شـعبنا العظيـم، بل ُهنـاك مئات 

وعرشات املجازر ارتكبها. 
ملاذا هذا االسـتهداف ألطفال ال 

ذنب لهم؟!
أن  األطفـال  هـؤالء  أراد  لقـد 
يتثقفـوا بثقافـة القـرآن الكريم، 
ولكـن املجـرم الطاغي أبـى إال أن 
يمـزق أشـالءهم، واختلطـت مع 
بعضها البعض، والبعض منهم ال 
يزال إىل اليـوم يُعاني من جراحه، 
والحـزن يمزق ُكـّل قلب أم فقدت 

فلـذة كبدهـا، لتشـهد عـىل جرم 
العدوان الغاشـم الذي ال يكاد يمّر 
وقت إال ويسـتهدف ما فيه الخري 

لنا وألجيالنا. 
إنها الطامـة الكربى، والجريمة 
الُعظمـى، التـي لـم يُحّقـق فيها 
العدوان نرصاً، ولكن الشعب ازداد 
صرباً، وسـيميض ُقدماً وَسـيكون 
هيهـات  وهيهـات  أقـىس،  الـرد 

للشعب الصامد أن ينىس. 
لقد أقدم العدوان يف استهدافهم 
يف مثـل هـذه األيّـام، ويف األشـهر 
ـهداء،  الُحـرم، ليصبحـوا من الشُّ
ولكن الّله سيأتي بنرصه ويشفي 
ُكـّل قلـوب امُلؤمنني وقـد وعدهم 
{َويَْشـِف  بذلـك:  العليـم  الخبـري 
ْؤِمِنـنَي}، سـيأتي  ُصـُدوَر َقـْوٍم مُّ
اليـوم الذي يشـفي صـدر ُكـّل أم 

قدمت شـهيداً يف سـبيل الّله، وكّل 
زوجـة وأخـت وابنة قدمـت ُكـّل 
غـاٍل يف سـبيل الّلـه، َسـيأتي ذلك 
اليـوم ويأتي نرص وفتـح من الّله 

قريب: {أََال إِنَّ نَْرصَ اللَِّه َقِريٌب}.
ولكنـا ال زلنا نُقـدم قوافل من 
أعزاء  نعيـش  وسـوف  الُشـهداء، 
ُكرمـاء، ولن ننـىس ُكـّل قطرة دم 
سـالت من شـعب اإلباء، وَسنأخذ 
ونهـزم  ونحـرق  أطفالنـا،  بثـأر 
عدونـا، وســــالم مـن الّله عىل 
أرواح ُشـهدائنا الُعظمـاء، الذيـن 
ِدُماؤهـم َسـتثمر نـرصاً، ورحمة 
الّلـه عـىل تلـك األرواح الطاهـرة، 
وسـالم وألف ألف سـالم ألشـبال 
مسـريتنا القرآنيـة، ورحمـة الّله 
إىل  ونصمد  وَسـنواجه  تغشـاهم، 

يوم القيامة جيالً بعد جيل. 

د. غعجش التاضري
الحظنـا خالل الـدروس التـي يلقيها السـيد القائد 
عبدامللـك الحوثـي -حفظه اللـه- مع بداية شـهر ذي 
الحّجــة والتـي انطلـق مـن عهد اإلمـام عـيل -عليه 
ه أمر مـرص وأعمالها،  السـالم- ملالك األشـرت عندما والَّ
كيـف أن هنـاك يف العهد تركيز بشـكل كبـري ومكثّـف 
ومتكّرر عىل موضوع (حاشـية املسـؤول واملقربون)، 
أَو  وكالء  أَو  نوابـاً  أَو  مكاتـب  مـدراء  أكانـوا  سـواٌء 
مستشـارين أَو غريهـم، بحيـث شـملت جميـع زوايا 
الحاشـية واتّجاهاتهـم النفسـية والفكريـة والعملية 
َوأَيْـضـاً وجدنـا كيـف يقـف السـيد َكثـرياً عنـد هذه 
النقاط من منطلق أن غالبية ما يؤثر عىل املسـؤول هم 
الحاشية أَو ما أسماهم الله يف القرآن (األقربون) سواء 
أقربـون بقرابة النسـب أَو بقرابة املنصـب واملكانة (يَا 
أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا ُكونُوا َقوَّاِمنَي ِباْلِقْسـِط ُشَهَداَء للِه َوَلْو 
َعَىل أنفسـُكْم أَو اْلَواِلَديِْن َواْألَْقَرِبنَي) ويف هذه اآلية داللة 
عىل أن املسـؤول يجب أن يكون هو املسـيطر واملتحكم 
واملوجه عىل الحاشـية وليس العكـس وهذا ال يتأتى إالَّ 
عندما يكون املسـئول متقيـاً لله وواعيـاً وفاهماً لكل 
شـئون مسـؤولياته وواجباته فيكون هؤالء مساندين 
له مسـاندة إيجابية غري أن تقريبهم بشـكل عشـوائي 
أَو دون أن يتمثـل توجيهات اإلمام عـيل يف العهد َفـإنَّه 
سيشـكل له حاشـية تجره للظلم والفسـاد ثم للفشل 
واالنهيار ومن هنا سـأذكر كيف تعاطى السـيد يف هذا 

الجانب من العهد نفسه وبشكل موجز وذلك كالتايل:-
- الجانـب العمـيل: (أَنِْصِف اللَه َوأَنِْصـِف النَّاَس ِمْن 
ة أَْهِلَك، َوَمْن َلَك ِفيِه َهوًى ِمْن َرِعيَِّتَك،  نَْفِسَك،  َوِمْن َخاصَّ
َّ تَْفَعـْل تَْظِلْم) وهذه تتطابـق جملًة وتفصيال  َك إِال َفِإنـَّ
مـع اآلية التي ذكرت أعاله بأال يكون املسـؤول حصانة 
للحاشـية فيجعل ذلك الحاشية تتَحّرك بدون وعي وبال 
أدنـى خوف مـن اللـه فتظلم وهـي تثـق أن هناك من 
سـيحميه فيكون وزر هذه املظالم بدرجة رئيسية عىل 

املسؤول ثم عىل الظالم وهؤالء سيسقطون تحت حرب 
َّ تَْفَعْل تَْظِلْم، َوَمْن َظَلَم  اللـه كما وضحه العهد (َفِإنََّك إِال

ِعبَاَد اللـِه َكاَن اللُه َخْصَمُه ُدوَن ِعبَاِدِه، 
تَُه، َوَكاَن   َوَمْن َخاَصَمُه اللُه أَْدَحَض ُحجَّ

لله َحْرباً َحتَّى يَنْزَع َويَتُوَب).
- الجانـب النفـيس: (َوْليَُكـْن أََحـبَّ 
َها  ،  َوأََعمُّ األُُموِر إَِليَْك أَْوَسـُطَها ِيف اْلَحـقِّ
ِيف اْلَعـْدِل، َوأَْجَمُعَها ِلـِرَىض الرَِّعيَِّة، َفِإنَّ 
ة،  ِة يُْجِحُف ِبِرَىض اْلَخاصَّ ُسـْخَط اْلَعامَّ
ـة يُْغتََفـُر َمَع ِرَضا  َوإِنَّ ُسـْخَط اْلَخاصَّ
ـِة) والسـخط هـو حالة نفسـية  اْلَعامَّ
تتطـور إىل فكريـة ثم عمليـة وهنا نبه 
اإلمام عيل (كما رشحها السيد عبدامللك) 
بأن يكون نظرته لألعمال ما تكون فيها 

رضا للرعية فإن كان أَيْـضاً فيها رضا من 
ة (الحاشـية) فهذه شمولية اإليجابية والنجاح،  الَخاصَّ
أمـا إذَا حصل تضارب بني رضا وسـخط الحاشـية مع 
رضا وسـخط العامة فليرتك حاشيته عىل جنب وينظر 
لرضـا العامة وسـخطهم ويتعامـل مع األوضـاع بما 
يرضيهم وال يسـخطهم من منطلق أن املسـئولية هي 
ة أن الحاشـية يف هذه الحالة تنظر  خدمة للعامة َخاصَّ
لألمر بمنظارها الشخيص الذاتي ثم وضح العهد نتائج 
هذه الرؤية أنها هي من تجعل املجتمع متماسـكا وهم 
الجنـود وقـت العـرسة والصابـرون وقت البـالء بل أن 
وضعنا يف اليمن وضـح للجميع كيف كانوا هم الجيش 
(املجاهدون) وهم البنك (اإلنفاق يف سبيل الله والقوافل 
ة وحاشـية األنظمة  امُلسـتمّرة) وكيف شـاهدنا َخاصَّ
السـابقة أين يتواجدون اليـوم يف الخارج تاركني اليمن 
يِن، َوِجَماُع اْلُمْسِلِمنَي،  ملصريها وآالمها (َوإِنََّما َعُموُد الدِّ
ــة، َفْليَُكْن ِصْغُوَك َلُهْم،  ُة ِمَن األُمَّ ُة ِلألعداء، اْلَعامَّ  َواْلُعدَّ

َوَميْلَُك َمَعُهْم). 
- الجانـب األخالقـي: (َوْليَُكـْن أَبَْعـَد َرِعيَِّتـَك ِمنْـَك، 
اِس) فال يمتلك   َوأْشـنَأَُهْم ِعنْـَدَك، أَْطَلبُُهـْم ِلَمَعاِئِب النـَّ

هذه الصفـة إالَّ يسء األخالق متتبع العورات وهو الذي 
يزين الباطل للمسؤول ويفتح له أسلحة دنيئة ال دينية 
للمسـؤول يف مجابهته للعامة فيحيطه 
بالباطـل يف وقـت أن الحـق ال يمكن أن 
يستخدم سـالح الباطل مهما كان كون 
الحق ال يعوزه القوة حتى يلجأ ملثل هذه 

األساليب. 
ِيف  تُْدِخَلـنَّ  الدينـي: (وال  الجانـُب   -
َمُشـوَرِتَك بَِخيالً يَْعِدُل ِبَك َعـِن اْلَفْضِل، 
ُفَك َعِن  َويَِعـُدَك اْلَفْقـَر،  َوالَ َجبَانـاً يُضعِّ
َه  َ ُن َلـَك الرشَّ االُُْمـوِر، َوالَ َحِريصـاً يَُزيـِّ
ِباْلَجـْوِر، َفِإنَّ اْلبُْخَل َواْلُجبْـَن َواْلِحْرَص 
َغَراِئُز َشـتَّى يَْجَمُعَها ُسوُء الظَّنِّ ِباللِه) 
وهذه الرؤية واضحة وبينه وغالبًا تكثر 
عند املستشـارين واملدراء املاليني َوأَيْـضاً 
مدراء املكاتب؛ كون نظرتهم تكون مادية بحتة َوأَيْـضاً 
ذات حسـابات شـخصية ويتملكهم كما وضَحه اإلمام 
عيل (سـوء الظـن بالله) وما ينبغي أن يكون املسـؤول 

محاطاً بأمثال هؤالء. 
- الجانـب التاريخي أَو ما يسـمى عرصياً (السـرية 
الذاتية): َحيُث قـال (َرشُّ ُوَزَراِئَك َمْن َكاَن ِلألرشار َقبَْلَك 
َكُهْم ِيف اآلثَـاِم، َفالَ يَُكونَنَّ َلـَك ِبَطانًَة،  َوِزيـراً، َوَمـْن َرشِ
َفِإنَُّهـْم أعوان االَْثََمِة، َوإِْخـَواُن الظََّلَمِة،) وهذه من أهم 
وأعمـق النقاط التـي يجب أن تتجـىل يف القائد الناجح 
الواثق بالله؛ ألَنَّ غالبية املسـؤولني الجدد يجدون فيمن 
يسـمون (أصحاب الخـربة) القوة والثقـة يف نجاحهم 
حتى وإن كانوا ذو مسـرية فاسدة وظاملة فهذه الرؤية 
رؤية ضعف وهشاشة وال ينبغي أن تتواجد يف املسؤول 
العلوي املسلم الحقيقي فالتوكل عىل الله سيجعله يجد 
األفضَل مـن الرشفاء كما وضحه اإلمـام يف رسده لهذا 
ـْن َلُه ِمثُْل  الجانـب (َوأَنْـَت َواِجٌد ِمنُْهْم َخـرْيَ اْلَخَلِف ِممَّ
آَراِئِهـْم َونََفاِذِهْم، َوَليَْس َعَليِْه ِمثْـُل آَصاِرِهْم َوأَْوَزاِرِهْم 
ْن َلْم يَُعاِوْن َظاِلماً َعَىل ُظْلِمِه،  َوالَ آِثماً َعَىل  َوآثَاِمِهْم، ِممَّ

إِثِْمِه) والنتائج تشمل توفيق الله وتطهري عملك من أي 
إثـم يقدمون عليه َوأَيْـضاً سـيكون هؤالء (أُولئك أََخفُّ 
َعَليَْك َمُؤونًَة، َوأَْحَسـُن َلَك َمُعونَـًة، َوأَْحنَى َعَليَْك َعْطفاً، 
َوأََقلُّ ِلَغرْيَِك إِْلفاً) عكس ما هم عليه السـابقون لذا جاء 
ة  التوجيه املبارش للمسؤولني بقوله ( َفاتَِّخذْ أُولئك َخاصَّ

ِلَخَلَواِتَك َوَحَفالَِتَك). 
- الجانـب االستشـاري القرآني السـليم واملتمثل يف 
قـول الحـق يف وجه املسـؤول (ثُمَّ ْليَُكـْن آثَُرُهـْم ِعنَْدَك 
أَْقَوَلُهـْم ِبُمـرِّ اْلَحقِّ َلـَك، وأََقلَُّهـْم ُمَسـاَعَدًة  ِفيَما يَُكوُن 
ا َكِرَه اللُه ألَْوِليَاِئِه) فهؤالء هم من سـيقودونك  ِمنَْك ِممَّ
للنجـاح يف مهامك وتحملـك ألمانة املسـؤولية َوأَيْـضاً 

النجاة يف اآلخرة من عذاب الله. 
- حمايـة الجانب النفيس للمسـؤول: (َواْلَصْق ِبأَْهِل 
ُحوَك  َّ يُْطُروَك َوالَ يُبَجِّ ْدِق،  ثُمَّ ُرْضُهْم َعَىل أَال اْلـَوَرِع َوالصِّ
ِببَاِطل َلْم تَْفَعْلُه)؛ ألَنَّ ذلك سيحمي نفسية املسؤول من 
التجرب والتكرب والذوبان يف التسبيح بحمد ذاته والسبب 
(َفِإنَّ َكثَْرَة االْْطَراِء تُْحـِدُث الزَّْهَو، َوتُْدِني ِمَن اْلِعزَِّة) لذا 
يكون هناك حماية متبادلة من قبل املسـؤول لنفسـية 
حاشـيته ومن قبل الحاشية عىل نفسية املسؤول وهنا 

تكتمل الرؤية القرآنية للمسئول وحاشيته. 
- التزود امُلسـتمّر بالتقوى (َوأكثر ُمَداَرَسـَة اَلُعَلَماِء، 
َوُمنَاَفثَـَة اْلُحَكَمـاِء، ِيف تَثِْبيِت َما َصَلَح َعَليْـِه أَْمُر ِبالَِدَك، 
اُس َقبَْلَك) وهذه الرؤية تتمم  َوإقامة َما اْسـتََقاَم ِبِه النـَّ
نفسـية وتوّجـهـات املسـؤول بحيـث يتـم تذكريه من 
وقت آلخر وإعادتـه إىل صوابه وتثبيت قدمه من أال تزل 
وتنحرف؛ ألَنَّ هذه األصناف دائم التذكري بالله والتخويف 
من عقابه وما دونها من أصناف تحيط املسؤول بالدنيا 

وزينتها وكيفية الوصول إليها ويف هذا االنحراف. 
املؤمـل أن يقـوم املسـؤولون بتطبيقهـا أوالً ألجـل 
أنفسـهم والذي يسـعى ُكـّل مسـؤول للنجاح يف الدنيا 
والنجـاة يف اآلخرة وثانيـاً ألجل األمانة التـي تحملوها 
كمسـؤولية ال يمكن بأي حـال من األحوال أن يتحملها 
كما ينبغي إالَّ من أقام هذه األركان وتَحّرك بهذه الرؤى. 

العرولئ خطش أطرغضا 
بق طضابح

طتمعد المشربغ  
 

يف العقود املاضية عملت أمريكا واللوبيات الصهيونية 
داخل أُوُروبا عـىل اخرتاق دهاليز السياسـة األُوُروبية 
والعمل عىل تصعيد وإيصال شـخصيات هزيلة إىل قمة 
هرم السلطة ويف أغلب األوقات شخصيات شاذة باسم 

الديمقراطية والحرية واإلنسانية. 
واليـوم تذهـب هذه األنظمـة خلف أمريـكا باتّجاه 
التصعيـد مع روسـيا، متجاهلني خطـورة ما تقودهم 
إليه أمريـكا، ضاربني بأمن واسـتقرار بلدانهم عرض 

الحائط. 
الخسـائر االقتصادية الكبرية التـي منيت بها الدول 
األُوُروبية خالل األشـهر املاضية نتيجـة الهرولة خلف 
أمريكا والعداء لروسـيا ربما لم تكن كافية الستيقاظ 
الشـعوب األُوُروبية التي تـدرك أن الخطر العظيم الذي 
يهـّدد القارة العجوز لن يأتي من الرشق بل من هرولة 

األنظمة األُوُروبية خلف أمريكا بال مكابح. 
وكمـا هـو واضح تخـوض الـدول األُوُروبيـة حرباً 
بالوكالـة ال مصلحـة ألُوُروبـا فيها بل هناك خسـائر 
فادحـة يف شـتى املجاالت وقد تصل إىل إشـعال النار يف 
ُكـّل أُوُروبا والعالم، تسـعى إليها أمريكا إلنهاك روسيا 
وربمـا القضاء عليها والثمن سـوف يكـون التضحية 

بكل القارة األُوُروبية. 
املثـري يف األمـر أن أمريكا تطبق نفس السـيناريو يف 
الخليج وإدارة الرصاع مع إيران، والثمن سـوف يكون 
التضحية بالدول والشـعوب الخليجية، فأمريكا دائماً 
ما تسـتعمل الحلفاء كقفازات للقيام باألعمال القذرة 
وال تهتم بمصري تلك القفازات وهل سوف يتبقى منها 

يشء بعد إتمام تلك األعمال أم ال. 
واألسـوأ مـن ذلك هـو الدفـع باألنظمـة الخليجية 
بقيـادة  عسـكري  حلـف  يف  الدخـول  إىل  والعربيـة 
ــة والشـعوب العربيـة واإلسـالمية الكيان  عـدو األُمَّ
الصهيوني وتجاهل خطورة اإلقـدام عىل هكذا خطوة 
ليـس عىل إيـران هدف هـذا التحالف بل عـىل األنظمة 
الخليجية والعربية املتصهينة التي تغامر يف التخيل عن 
قناع العروبة واإلسـالم وتهرول نحـو تل أبيب مراهنة 

عىل نوم وغفلة وجهل الشعوب العربية والخليجية. 
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ضطمئ أخغرة

ُق راغئ السقم تمجُّ
عظادي أبع سقطئ 

 
سـبعة أعوام من الحصار واالنكسـار، حروب وإجرام، قتل 
أطفـال ونسـاء، ويف ظل هـذه املواجهة قابل الشـعب اليمني 
هـذه الحرب بقوٍة فوالذية وإراَدة أُسـطورية، ورفض الخنوع 
لقـوى العدوان وحكام الخليج، يف وضع يغـض العالم العربي 
أبصارهـم عـن مظلومية الشـعب اليمنـي، ويتجاهل أبشـع 

الجرائم التي تقام بحق أطفال اليمن. 
ُهنـا منـذُ أن تـرضر اليمن بـكل معاني الحـزن، وأصبحت 
تُقـَرتَف فيه الجرائـم الوحشـية، وتتواَجُد منظمات للفسـاد 
األخالقـي والفكـري الثقـايف لـدى الشـعب الراقـي، اشـتدت 
السـواعُد اليمنيـة وُهنا رفعـت كلمة الله العليـا، ضد األعداء، 
رفضوا احتالل قوى الرش لألرض املباركة، رفعوا شعار الرباءة 
من أعـداء الله، وتوّجـهوا بسـيوٍف حيدريـٍة ليخوضوا بُُحوِر 
العز والرشف التي تفوح منها رائحة املوت والهالك ملن أراد أن 

يُخنع أبناء الشعب اليمني. 
هنا بدأت الصناعاُت الحربيُة اليمنية، املسريَّ اليمني، وبدأت 
بتوجيهاٍت ربانية تصُل إىل ُعْمِق العدّو وتكوُن رضبًة قاضية. 

وهنـاك مـن ال تنـاُم أعينهـم، وهم يستنشـقون البـاروَد 
ويقذفون من أفواههم رياحاً تثريُ الرُّْعَب للعدو. 

وُهنـا من لهم حروف تحمل لـواء القضية اليمنية بأكملها، 
يصيغـون بأقالمهـم أجمل معانـي اإلباء والصمـود، يرفعون 

كلمة الحق، ُهنا الجيل الواعي ُهنا القلم الحر. 
ومن أطهِر بقـاع األرض «ُهنا ويف ذلك الحني حدثت فاجعة 
تهتـز لّها البرشية بأكملها بتاريخ 9 آب أغسـُطس عام 2018 
يف ذَلـك الحني تمت الجريمـة العظمى بحِق الطفولـِة، ُهنا تم 
ارتكاب أبشـع الجرائم اإلنسـانيِة بحق الشعب األبي الشامخ، 
ُهنـا تم انتهـاك حرمة األمان، ومـن ُهنا تمزقت راية السـالم 

واشتعل فتيل القلب بموجِب عدل القرآن نبضاً نبضاً». 
مـن بـني ُرصاخ وأننِي األطفـال املمزقِة أشـالئهم واملبعثرُة 
دمائهم يف ُكـّل زاويٍة من أزقِة الحي وكأنها تُقول: لن أترك هذا 
املـكان، لن يُغادر دمي أريض وملجأي، ومن بني جثِث األطفال 
التـي يملؤها اليـأس والحرمـان، ازدحم الناس ونظـر العالم 
بـأرسِه ِلريى كيف ُقتلت الطفولـة، ويف حينها تتعاىل ضِحكات 
مريعـة ومرعبـة للغاية ُهناك، َحيُث تشـهُد األربعـة الجدران 
املليئـة بالحقـد وتنتظر اليوم الذي سـتتحدث وتخربُ الله بكل 
يشء، كانت تتعاىل ضحكاتهم بفرٍح شـديد إلتمام مخّططهم 
لقتِل األطفال وقتل بسـمِة األهايل وإلسـقاط دمـوع األُمهات 

الالتي فقدن أبنائهن. 
جـرى مخّطـط األعـداء تحت شـعار مـا يُسـمى مكافحة 
اإلرهـاب يف «اليمن» وظلـت تتعاىل قهقهة الضحـكات املليئِة 

باملكر والسوء والدناءِة. 
ُهنا مـن بصيص األمل، ومـن قعر األرض املسـتعرِة ناراً ال 
يجرؤ أحد أن يلفظ اسـمها فقط لشدِة قوتها وصالبِة عزِمها، 
ثار بـركان اليمن متصدياً حامالً شـعار -هيهـات منا الذلة- 
ومن ُهناك سطر اليمنيون أروع البطوالت وأجمل االنتصارات 
وأروع املالحم، التي تخلد بطوالِت وبأس وقدرِة شـعبنا اليمني 
العظيـم، وَهــا هـو اآلن جيـل النرص يصنـُع ويبـدُع ويفكر 
باملواجهـِة والتصـدي، جيـٌل قادم تربى ونهض ونشـأ نشـأًة 

قرآنية وقام من بني الركام. 
هـذا جيـش واعد، له مـن التجربة والبأس مـا يمكنهم من 
املـيض يف قيـادة معركة التحـّرر والخالص وفيهـم من الوعي 
والصـالح ما يمكنهـم بفضل الله مـن أن يكونـوا خري وريث 

ألمجاد شامخة تحفظ بني أفئدتهم ومجرى الوريد. 

اقظفااُح سطى الطرغصئ افطرغضغئ
طرتدى الةرطعزي   

 
ٌر وحداثٌة يسـعى الغـرُب صهاينًة وأمريكان  انفتاٌح وتطوُّ

-يُهوداً ونصارى وشـذاذ االفاق من عوام املنسـلخني عن قيم 

وأخـالق اإلنسـانية- لزرعهـا يف املجتمعات العربية املسـلمة 

وبكل خبث يتواطأ معهم أراذل املنطقة. 

ـبل، يرشـدون النـاَس إىل  يمّهـدون الطريـق، يُهيئون السُّ

الضـالل بعـد اإلضـالل، يخرجونهـم من نـور اإليَمـــان إىل 

ظلمات الجهل والتطبيع واالرتداد الواضح عن الدين. 

ــة -وأنظمًة شـعوبًا- يتسـابقون تطبيعاً  هكذا نرى األُمَّ

ووالًء لليهـود والنصـارى وانفتاحاً منسـجماً مـع ثقافتهم 

ورقـيِّ تحّرضهـم، حسـب التوّجـه الشـاذ وحسـب املوضة 

والحقـوق والحريـات ومسـاواة املـرأة بالرجل وحريـة الرأي 

والتعبري واملعتقد. 

وبفعـل هـذه وتلك رأينـا االنحـالل الديني واألخالقـي يف الوسـط العربي 

واملحسوب عىل اإلسالم مسمًى ال عمالً. 

رأينا الشواذ رأينا الجريمة بمختلف أنواعها وتصنيفاتها. 

رأينا املخدرات والحشيش تمأل املدن واملحافظات، ولْوال عناية الله والعيون 

الساهرة يف األمن واملخابرات وغريها من أجهزة الدولة ألصبحنا نراها تُباع يف 

الشوارع وأمام املطبات إىل جانب املاء واملثلجات ويف أسواق القات والخضار. 

حرٌب ناعمة تحوّلت يف حاالت هي أكثر من نعومتها إىل حرب خشنة. 

اغتصابات عىل الطريقة الغربية أَو عىل طرق الخيانة واالرتزاق يف الساحل 

الغربي والجنوب. 

أٌب يذبح ابنه وابٌن يقتل اباه وآخر يصفّي كامل أرسته.

وهـذا يذبح جدته، وتلك تحرق زوجها، وأُخرى تهرب مع عشـيقها، وهذه 

تطالب بحريّتها لتتعّرى وتنسلخ عن القيم الفاضلة والدين الحنيف. 

فضائُح شـتّى وجرائم ال تُحـىص، وللمنظمات الحقوقية واإلنسـانية باٌع 

طويل يف مجال الرتف الال أخالقي والبذخ الال إنساني. 

اختالط ومجون ومداعبات وعراٌك عفوي يسـمونه وسباق وأشياُء غريبة 

لم نَر لها من قبل يف مجتمعاتنا موطئ قدم. 

لكننـا اليوم وبكل حزن وأسـٌف نراها واقعاً تغزو مجتمعنا 

العربي واليمني. 

يريدون التحّرر لبناتنا وشـبابنا؛ ليتجـردوا أكثر من دينهم 

وُهــِويَّتهم اليمنية اإليَمــانية؛ لنسقط جميعاً يف مستنقعات 

امليوعـة والرذيلة؛ بفعل االنحطاط والسـفور لبعض شـبابنا 

وفتياتنـا بمسـاعدة وبتواطـؤ أهاليهـم مقابـل يشء زهيـد 

مـن ُفتـات الدنيا، يتاجـرون بأبنائهم وبناتهم مـع املنظمات 

وغريهـا ممن يتاجـرون بالرشف والكرامـات مقابل االنفتاح 

عـىل الطريقة األمريكية والتي يسـعى األمريـكان والصهاينة 

ومصداقاً لقول رسـول الله -صلواُت ربي وسـالُمه عليه وعىل 

آله الطيبني الطاهرين-: لتحذُونَّ حذَو بني إرسائيل حذَو الُقذَِّة 

بالقذة، ولو دخلوا ُجحر َضبٍّ لدخلتموه. 

ها نحن نرى شـعوباً ومجتمعـاٍت وأهايلَ وأفراداً وأرساً عربيًة وإسـالمية 

ويمنيـة انخدعـوا، إذ يسـريون بُخًطـا متسـارعة نحـو الهاوية، ينشـدُّون 

لتقليدهـم يف ُكــّل صغـرية وكبرية، فمن تقليعات الشـعر إىل ارتـداء املالبس 

القصـرية والضيقـة والشـفافة واملمزقـة وذات األلوان الكريهـة، إىل التعرّي 

والتربج والسـفور واملراسالت وإنشـاء عالقات رسيّة ذات الغرائز الشيطانية 

والتشبه فيما بني الجنسني. 

سقوٌط مدوٍّ أخالقياً يكتيس ُكـلَّ من تعاطف وانفتح مع الثقافات الغربية، 

وتجـاوب مع تُرّهاتهـم، وانصاع لنزواتهم وخططهم الخبيثة الذين يسـعون 

لنرشهـا يف بقية الشـعوب املحافظة، من خالل الدعايـات واإلعالن والرتويج 

اإلباحـي واملخـدرات، وكذا بعـض الربامـج والتطبيقات واملواقـع الخاِضعة 

ي االنحراف واالنحالل والشواذ.  للموساد اإلرسائييل التي تنمِّ

ونحـن إذَ نعانـي مـن تبعاتها وانتشـاِرها يف السـاحة املحليـة، نأمل من 

الجهات الحكومية يف بالدنـا التصدي لها؛ حفاظاً عىل املجتمع واألمة؛ لننجَو 

من الهالك والضياع األخالق. 


