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الــثــالــث  الـــــــدرس  يف  الـــــثـــــورة  قـــائـــد 
األشــتــر: ملــالــك  علي  اإلمـــام  عهد  مــن 

اإلنــــــــــصــــــــــاف الــــــــــتــــــــــزام إنــــــــســــــــاين وديــــــــين 
وأخـــــــــــــــــالقـــــــــــــــــي يـــــــــــــرفـــــــــــــع مـــــــــــــــن قـــــــــــــــدرك

احـــــــــــــــــــذر الــــــــــكــــــــــرب واســــــتــــــشــــــعــــــر 
تــتــوجـــــه  وال  بـــالـــنـــاس  الــــرمحــــة 
لـــــــفـــــــئـــــــة وتــــــــــــتــــــــــــرك الـــــــبـــــــاقـــــــني

مــــــــــــــــعــــــــــــــــيــــــــــــــــار املــــــــــــــســــــــــــــؤولــــــــــــــيــــــــــــــة مــــــــــــــــعــــــــــــــــيــــــــــــــــار املــــــــــــــســــــــــــــؤولــــــــــــــيــــــــــــــة 
والـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــدل: رضـــــــــــــــــــا الــــــــعــــــــامــــــــةوالـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــدل: رضـــــــــــــــــــا الــــــــعــــــــامــــــــة

الـــــنـــــاس  مـــــــع  تــــتــــعــــامــــل  الـــــنـــــاس ال  مـــــــع  تــــتــــعــــامــــل  ال 
ـــــد  ـــــد مـــــن واقـــــــع نـــفـــســـي مــعــقّ مـــــن واقـــــــع نـــفـــســـي مــعــقّ
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خقل لصاءغظ طظفخطغظ بمفاغ الثغار وضعضئئ طظ السطماء ورئغج الئرلمان:

تط طظاصحُئ أبساد زغارة السفغر افطرغضغ لتدرطعت 
والاأضغث سطى أعمّغئ دسط ظحاط المصاوطئ:

 : خظساء
َد املرَكُز التنفيـذي للتعاُمِل مـع األلغام  َجـدَّ
املتحـدة  األمـِم  إىل  السـبت،  أمـس  دعوتَـه، 
واملنظمـات اإلنسـانية؛ ِمـن أجِل بـذل الجهود 
لتوفري األجهزة الكاشـفة بشكل عاجل لتطهري 
املناطـق امللوثة باأللغـام والقنابـل العنقودية 

ومخلفات العدوان. 
وأّكــد املرَكـُز يف بيـان، أمس السـبت، أن 
عدَم توفـري األجهزة الالزمـة لتطهري األلغام 
والقنابل العنقودية ومخلفات العدوان خالل 
السـبع السـنوات املاضية، جريمة إنسـانية 
واسـتهانة بحيـاة وأرواح اآلالف من املدنيني 
يف اليمـن وتحويـل رشيحـة كبـرية منهم إىل 

معاقني وقتىل، حاثٍّا األمم املتحدة واملنظمات 
اإلنسـانية، عىل اسـتمرار دعم أنشطة املركز 
ليتمّكـن من تأمني حياة عـرشات اآلالف من 
اليمنيـني مـن مخلفـات الحـرب، والحد من 

استمرار سقوط الضحايا. 
وأَشـاَر املركُز التنفيذي للتعامل مع األلغام، 
إىل أنه ويف ظل الهدنة ومع واسـتمرار سـقوط 
املدنيـني؛ بَسـبِب املخلفات االنفجاريـة، َفـإنَّه 
يعاني من نقص يف مسـتلزمات العمل امليداني 
وعـدم توفري األجهـزة الكاشـفة، التـي تعترب 
من االحتياجات اإلنسـانية األََساسية للمدنيني 
يف اليمـن، مبينًا أنه تم اسـتثناء ملـف القنابل 
العنقوديـة واأللغـام ومخلفـات الحرب ضمن 

املعالجات اإلنسانية خالل الهدنة. 
وأوضح البيان أنه تم تسجيل 62 ضحية من 

املدنيـني ما بني شـهيد وجريـح يف محافظات: 
«الحديـدة، صعدة، محافظة صنعـاء، الجوف، 
حّجــة، تعز، مأرب، الضالع وإب» خالل يونيو 
املنـرصم، جّلهم من األطفال والنسـاء، مطالباً 
وسـائل اإلعـالم املحليـة والناشـطني وخطباء 
املسـاجد يف جميع املحافظات واملديرية امللوثة 
بمخلفـات العدوان، إىل القيـام بدورهم يف إبراز 
معاناة الضحايا واملجتمعات املتأثرة بمخلفات 
الحرب واإلسـهام يف توعيـة املواطنني بمخاطر 

األلغام واملخلفات العنقودية. 
ويأتي البيان بعد سقوط ضحيتني جديدتني 

للمخلفات االنفجارية األمريكية. 
وأوضح مصدر محيل بالحديدة أن مواطننَي 
أُصيبـا بجـروح متفاوتة، أمس السـبت، جراء 
انفجار لغم من مخلفات العدوان يف الدريهمي. 

بسث غعم طظ بثء اقتاقل اإلطاراتغ تمطئ تعةغر ضث جضان ججغرة سئثالضعري:

اقتاقل السسعدّي غظّفث تمطَئ تعةري صسرغئ لسضان جصطرى

ضحش سظ تسةغض 62 ضتغئ طا بغظ حعغث وجرغح خقل غعظغع غالئغاعط طظ افذفال والظساء.. 

ضتغاان جثغثتان بالتثغثة وطرضج افلشام غةثد دسعته لفطط 
املاتثة لاعشري افجعجة القزطئ إلزالئ طثطفات السثوان

الرئغج املحاط: غةإ سمض ُضـّض حغء إلزاتئ طساظاة الظاس والعصعف بصعة أطام طعجئ املآاطرات افطرغضغئ السارغئ

 : تصرغر
اإلماراتـي  االحتـالل  ُخَطـى  عـىل 
السـعوديّة،  االحتـالل  قـوات  بـدأت 
أمـس السـبت، حملة واسـعة لتهجري 
سكان سـقطرى وذلك ضمن مخّطط 
أمريكـي صهيونـي يتـم تنفيـذه عرب 
أدواتهـم الخليجيني لتحويـل الجزيرة 
قواعـد  إىل  اليمنيـة  االسـرتاتيجية 

عسكرية. 
وبحسـب مصادَر محلية من أبناء 
الجزيـرة، فقد بدأ االحتالُل السـعودّي 
أمـس السـبت، يف نقـل عرشات  منـذُ 
األرس السقطرية إىل أراضيها؛ ِمن أجِل 
اإلقامـة الدائمة مع اشـرتاط مغادرة 

جميع أفراد العائلة. 
وأّكـدت املصادر أن طائراِت شحن 
عسكرية سعوديّة بدأت بالفعل تسيري 
رحالت بني سـقطرى والدمـام، َحيُث 
تظهر الصور املتداولة جنوداً سعودينّي 
وهم يحزمون أمتعة عائالت يمنية من 

أهايل الجزيرة قبيل ترحيلهم. 
من جانب آخر، كشف طارق سالم، 
محافظ عدن، املعـنّي من قبل حكومة 
اإلنقـاذ الوطني، عن وجود 6 قطاعات 
نفطيـة واعـدة يف جزيـرة سـقطرى، 
إضافـة ملوقعهـا املهم واالسـرتاتيجي 
أمريـكا  تسـعى  والتـي  املنطقـة  يف 

ومحورها للسيطرة عليها. 
وأوضـح سـالم يف ترصيـح لقنـاة 
جزيـرة  أن  السـبت،  أمـس  املسـرية، 
سـقطرى بعيدة عن املواجهات، ورغم 
ذلك يسـعى تحالف العدوان إىل تهجري 
السـكان اليمنيني من األرخبيل وإلغاء 

ُكـّل املظاهر اليمنية فيها. 

َوأََضـاَف محافـظ عدن: «معنيون 
بتحرير ُكـّل شرب من أرضنا ونعد أهلنا 
يف سـقطرى بأننا سنكون سنداً لهم يف 
االحتالل والتهجري القرسي»،  مقاومة 
ُمشـرياً إىل أن التمسـك بـاألرض هـو 
تمسك بالوجود واملستقبل ويجب عىل 
الجميع أن يكون عوناً ألبناء سقطرى 

وكّل املحافظات يف مواجهة االحتالل. 
وتأتـي هـذه الحملة بعد يـوم من 
بـدء االحتالل اإلماراتـي لحملة تهجري 
واسعة بحق سكان جزيرة عبدالكوري 
املحتّلـة، يف تأكيد عـىل توّجـه أمريكي 
عـرب األدوات لتحويـل الجـزر اليمنية 
االسرتاتيجية إىل قواعد عسكرية تخدم 

أمريكا وكيان العدّو وأدواتهم. 
وكانـت وزارة الثروة السـمكية قد 
حملـت األمم املتحـدة واملجتمع الدويل 
عـن  الناجمـة  التداعيـات  مسـؤولية 
التَحـّركات الجديدة يف الجـزر اليمنية، 
مؤّكــدة أن الطرف الوطنـي لن يقف 

مكتوفاً. 

 : خظساء
أّكـد الرئيُس املشريُ مهدي املشاط، عىل الدور الرئييس 
للعلماء يف توجيه املجتمع وإرشـاده، ومواجهة الثقافات 
الدخيلـة والحـرب الناعمة التـي يديرها الغرُب برئاسـة 
الواليات املتحـدة األمريكية؛ إلفراغ املجتمعات من قيمها 

ليسهل لهم السيطرة عليها. 
وخـالل لقائه، أمـس، مفتـي الديار اليمنيـة العالمة 
شـمس الدين رشف الدين، وكوكبة مـن العلماء األجالء، 
ناقـش الرئيس املشـاط والعلمـاء، الكثري مـن القضايا 
وتحسـني  النـاس  بحيـاة  املتصلـة  واملواضيـع  املهمـة 
أحوالهم، وكيفية تعزيز األداء الحكومي لتنفيذ املشاريع 
والخدمات التي يحتاجها املواطن يف مختلف القطاعات. 

ووّجـه الرئيس املشـاط الجهات املعنية بإيجـاد الحلول 
املناسـبة للقضايا ذات الصلة بتحسـني معيشـة املواطنني، 
مؤّكـداً أنه سيضُع ُكـلَّ ذلك يف االعتبار خالل املرحلة املقبلة. 
وقـال الرئيـس املشـاط: «إن املرحلـَة التي يعيُشـها 
الوطـُن يف ظل املتغـريات الدولية واألزمات التي تسـببت 
فيهـا أمريكا، تحتـم عىل الدولة والشـعب التَحـرَُّك بكل 
جد للعمل والبنـاء، والتوّجـه للزراعـة؛ ِمن أجِل تحقيق 

واالقتصاديـة  الزراعيـة  املجـاالت  يف  الذاتـي  االكتفـاء 
والصناعية للتقليل من آثار تلك األزمات التي تعم العالم، 

ة اليمن يف ظل العدوان والحصار».  َخاصَّ
إىل ذلـك، أّكــد الرئيـس املشـاط أهميّـة دور مجلس 
النـواب يف التعاطـي اإليجابي مع القضايـا الوطنية ذات 

الصلة بمواجهة تداعيات العدوان والحصار. 
وخـالل لقائه بالشـيخ يحيى الراعي، أمس السـبت، 
نـّوه الرئيـس املشـاط إىل دور مجلـس النـواب يف تعزيز 
التالحـم واالصطفاف ملواجهـة التحديات التـي يمر بها 

الوطن يف ظل العدوان والحصار. 

وتطرق اللقاُء إىل املسـتجدات عىل السـاحة الوطنية، 
وسـري التزام صنعاء بالهدنة األمميـة املعلنة، رغم تلكؤ 
ة اسـتمرار أمريكا باحتجاز سـفن  الطـرف اآلخر، َخاصَّ
املشـتقات النفطية وعدم تسـيري رحالت الطـريان وفقاً 

لبنود الهدنة. 

ابظ تئاعر ملتاشزغ املعرة 
وتدرطعت: طا غةري باملتاشزات 

املتاّطئ غساعجإ عئًَّئ حسئّغئ ساخفئ

 : خظساء
أّكـد رئيُس الوزراء، الدكتوُر عبُدالعزيز بن حبتور، أن مخّططاِت االحتالل يف 
املحافظـات واملناطق املحتّلة، ينبغي أن تواَجَه من قبل أحرارها بدعٍم وإسـناٍد 
من املرشوع الوطني املناهض للعدوان والحصار األمريكي السعودّي اإلماراتي. 
ونّوه رئيُس الوزراء، أمس السبت، خالل لقائه محافظي حرضموت لقمان 
بـاراس واملهرة قعطبي عيل الفرجي، إىل أن زيارَة السـفري األمريكي ملحافظتي 
حرضمـوت واملهرة يندرُج تحت سـعي بالده امُلسـتمّر للسـيطرة عىل الحقول 
النفطيـة واملوانئ عىل امتداِد الرشيط الجنوبـي للجمهورية اليمنية وجزء من 

الساحل الغربي. 
وناقش اللقاُء األوضاَع يف املحافظتني يف ظل اسـتمرار املمارسـات العدوانية 
واالسـتعالئية للمحتّلـني السـعودّي واإلماراتي بإرشاف مبارش من واشـنطن 

ولندن، يف املحافظتني وكافة املحافظات واملناطق املحتّلة. 
وتطرق اللقاُء إىل أبعاد زيارة السفري األمريكي ملحافظتي حرضموت واملهرة 
وما يحمله من تأكيد واضـح عىل وقوف أمريكا بصورة مبارشة خلف العدوان 
ضمن مرشوعها للسـيطرة عىل ثروات اليمن واسـتغالل موقعه الجيوسيايس 
يف خدمـة مصالـح أمريكا وأهدافهـا وذلك عىل حسـاب أبناء الشـعب اليمني 

وإفقارهم وتأزيم وضعهم اإلنساني وإذكاء روح الرصاع بينهم. 
كما تم التأكيد عىل أهميّة دعم نشـاط املقاومة الشـعبيّة يف تلك املحافظات 
ملناهضـة مخّططـات وأطماع املسـتعمر الجديـد؛ باعتبَار ذلك الخيـاَر األمثَل 
ملواجهـة االحتـالل وإجبـاره عىل الرحيـل مـن األرايض اليمنيـة املحتّلة، وهو 
مـا يؤّكــده تاريخ اليمن املقـاوم القريب والبعيد وكذا تاريخ الشـعوب واألمم 
األُخرى، فيما أشاد ابن حبتور بنموذج املقاومة املرشف الذي قّدمه أبناء املهرة 
األحرار وما يقدمونه من تضحيات وهم يواجهون املحتّل السعودّي ومشاريعه 

يف املحافظة التي تنتهك السيادة الوطنية عىل ذلك النحو السافر. 

افطط املاتثة تعاخض الاسعل باجط الغمظ وتططإ 3.5 ططغعن دوقر طصابض تفاغح السفظ
 : طاابسات

مسـئولياتها  مـن  ـَل  التنصُّ املتحـدة  األمـُم  تواصـُل 
اإلنسـانية تجاه الشـعب اليمني بذريعِة نقص التمويل، 

والتـي كان آخرهـا إعـالن توقفهـا عن تفتيش السـفن 
املتجهة إىل ميناء الحديدة، يف محاولة جديدة للتسول من 

العالم باسم اليمن. 
ويف مؤتمـر صحفـي مسـاء أمـس األول الجمعة، 
أوضـح املتحـدث باسـم األمني العـام لألمـم املتحدة 

سـتيفان دوجاريـك، أن آليـَة التحّقـق والتفتيـش يف 
اليمـن بحاجٍة ماسـة إىل أموال إضافيـة تُقدَّر بـ 3.5 
مليون دوالر ملواصلة عملها، مبينًا أن البعثَة ستضطر 
بمواردهـا الحاليـة، إىل تعليـق العمليـات يف نهايـة 

أغسُطس. 

هـذا وتؤّكــد الترصيحـات الجديـدة اسـتمرار األمم 
املتحـدة ومنظماتهـا العاملـة يف اليمـن إىل هـدر غالبية 
تعهـدات املانحني يف نفقات تشـغيلية بينمـا ال يصل إىل 
املسـتفيدين املترضرين جـراء العدوان والحصار سـوى 

الفتات. 
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 : خاص
تنفيذَ  اعتزاَمهـا  صنعـاُء  أعلنـت 
مبـادرة فتح الطرق يف محافظة تعز 
من جانب واحـد َفْوَر عـودة اللجنة 
العسـكرية الوطنيـة مـن العاصمة 
األردنيـة عّمـان، وذلـك بعـد رفض 
فريقـه  إرسـاَل  العـدوان  تحالـف 
املفاوض للمشاركة يف الجولة الثالثة 
من املشاورات، يف إطار تعنُّته املتزايِد 
ومحاولتـه البتزاز صنعـاء لتحقيق 
غطـاء  تحـت  عسـكرية  مكاسـَب 
الُهدنـة، األمـر الـذي يمثـل مؤرشاً 
عـىل اتّجـاه االتّفـاق نحو  إضافيـاً 

الفشل. 
اللجنـة الوطنية كانت قد غادرت 
ـام للمشـاركة يف  صنعـاء قبـل أَيـَّ
جولـة املشـاورات الجديـدة التـي 
األردن  يف  املتحـدة  األمـم  ترعاهـا 
بخصـوص خروقـات الُهدنة وفتح 
الطرق، لكن تحالـف العدوان أعلن 
عرب مرتِزقته رفضـه التام ملواصلة 
النقاشـات حـول فتح الطـرق، يف 
محاولـة للضغط عـىل صنعاء؛ ِمن 
أجـِل القبول بفتـح خطوط تماس 
مـن  ليتمّكـن  تعـز،  محافظـة  يف 

استغاللها عسكريٍّا. 
وفـُد  تغيّـب  السـياق،  هـذا  ويف 
املرتِزقـة عـن االجتمـاع األول مـن 
الجولة الجديدة، والـذي ضم اللجنة 
ممثل  ونائب  والوطنيـة  العسـكرية 
األمم املتحـدة، يف خطوة أّكـد رئيس 
اللجنـة اللواء الركن يحيـى عبد الله 
الرزامـي أنها تأتي ضمن «سلسـلة 
تعقيدات ينتهجهـا العدّو لعرقلة أي 

تقدم يف مسار املشاورات».
ويؤّكــد تغيـب وفـد املرتِزقة عن 
االجتماع صحة قراءة صنعاء ملوقف 
فتـح  ملـف  مـن  العـدوان  تحالـف 

الطرقـات، َحيـُث كان عضـو الوفد 
الوطنـي عبد امللك العجـري قد أّكـد 
مؤّخـراً أن العدّو ال يريـد أي َحـّل يف 
تعز، وإنما يريد اسـتخدام املحافظة 
كذريعة للتعنـت والتنصل عن تنفيذ 

التزامات الُهدنة. 
ويف هـذا السـياق أَيْـضـاً، أوضح 
اللـواء الرزامـي أنـه «ال يوجـد أي 
تفسـري لكل هـذه التعقيـدات التي 
ينتهجهـا الطرف اآلخر سـوى عدم 
الجديـة يف تخفيـف معانـاة أبنـاء 
تعز»، وهو ما كان قد ظهر بوضوح 
مـن خـالل رفـض املرتِزقـة ملبادرة 
صنعـاء بخصوص فتـح ثالث طرق 

كخطوة أوىل يف املحافظة. 
ويـرص تحالُُف العـدوان عىل فتح 
طريق واحـدة فقط يف محافظة تعز 
تمثل خطَّ تماس رئيسيٍّا، يف محاولة 
مكشـوفة لفتـح ثغرة للتقـدم نحو 
املناطـق اآلمنة التـي تحميها قوات 

الجيـش واللجان الشـعبيّة، وهو ما 
يخالف الطبيعة اإلنسـانية لبند فتح 
الطـرق الذي تضمنه اتّفـاق الُهدنة، 
َحيـُث ال يفـرتض أن يكون هناك أي 
تغيـري يف الواقـع العسـكري داخـل 
املحافظة، بل يقترص األمر عىل فتح 
منافذ آمنة تخفف معاناة التنقل من 
وإىل املدينة وهو األمـر الذي تحّققه 

مبادرة صنعاء. 
وتضمـن الطـرق التـي شـملتها 
مبادرة صنعـاء تقليل وقـت التنقل 
من ٥ ساعات إىل نصف ساعة فقط، 
كما أنها طرق معبـدة وآمنة تماماً، 
وقـد عرب العديد من أبنـاء املحافظة 
ه  ألَنـَّ الحـل؛  بهـذا  ترحيبهـم  عـن 
ويخفف  املواطنـني  مصلحـة  يخدم 

معاناتهم بشكل كبري. 
وأّكـد الرزامي أن «إرصار الطرف 
اآلخر عـىل طريق بعينهـا وتجاهله 
للطرق األُخرى التي تعترب حالً يؤّكـد 

أن نواياه عدوانية».
وأوضـح ُكـلٌّ من اللـواء الرزامي، 
ونائـب وزيـر الخارجيـة بحكومـة 
أن  العـزي،  حسـني  اإلنقـاذ، 
االشـرتاطات التي يتمسك بها العدّو 
ومرتِزقتـه والتي تتمثـل بفتح خط 
التمـاس يف «جولة القـرص» بمدينة 
تعـز، ال تناسـب الطبيعـة املؤقتـة 
للُهدنة، بل مكانها الحل الشامل؛ ألَنَّ 
فتح ذلك الطريق يحتاج إىل ضمانات 
لعـدم اسـتخدامه عسـكريٍّا، وهـو 
ما يحـاول تحالف العـدوان تجاهله 
والتغطيـة عليـه بضجيـج إعالمـي 

مضلل. 
 

شاُح ذرق «املئادرة العذظغئ» 
شعر سعدة الطةظئ السسضرغئ

ورداً عىل هذا املستوى من التعنت 
من جانب تحالف العـدوان وأدواته، 

العسـكرية  اللجنـة  رئيـس  أعلـن 
الوطنيـة أن صنعاء عازمة عىل فتح 
الطرقـات التـي وردت يف مبادرتهـا 
من طرٍف واحد فور عودة اللجنة إىل 

العاصمة صنعاء. 
وكان الرئيـس املشـاط قـد أعلن 
سـابًقا أنه سـيتم فتح الطرق التي 
تضمنتهـا املبادرة مـن جانب واحد 
يف حـال أرص تحالـف العـدوان عىل 

موقفه املتعنت. 
وآنذاك، عرب مرتِزقـة العدوان عن 
«انزَعـاجهـم» مـن فتـح طرقـات 
يف تعـز من جانـب واحـد، يف موقف 
فاضـح عرب بوضوح عـن إرصارهم 
عىل استمرار معاناة أبناء املحافظة 
للمتاجـرة بها واسـتغاللها لتحقيق 
مكاسَب عسكرية وسياسية ومالية 
أَيْـضـاً، َحيُث يجنـي املرتِزقة مبالَغ 
كبرية مـن اإلتاوات التعسـفية التي 
يفرضونها عـىل املواطنني يف الطرق 

الحالية التي يسيطرون عليها. 
ويمثـل إعالن صنعاء عـن اعتزام 
فتح الطـرق من جانب واحد يف تعز، 
واضًحا عـىل حرص  إضافيـاً  دليـالً 
الجانـب الوطني عـىل تحقيق تقدم 
يف امللف اإلنسـاني لتخفيـف معاناة 
املواطنني، لكنه يربهن باملقابل سوء 
نوايا تحالـف العدوان واألمم املتحدة 
وعـدم جديتهمـا يف تنفيـذ الُهدنـة 
وإيجـاد حلول حقيقيـة، األمر الذي 

ينذر بانسداد أفق التهدئة. 
ومن غري املسـتبَعد أن يلجأ العدوُّ 
إىل تفجري األوضاع يف تعز إلعاقة فتح 
الطرق مـن جانب واحـد، ولحرمان 
املواطنني من االسـتفادة منها، لكن 
صنعـاء قد وجهـت مؤّخـراً إنذارات 
عسـكرية شديدة اللهجة للعدو، بأن 
عواقب أي تصعيد سـتكون وخيمة. 
داد لتنفيذ عمليات عسكرية مزلزلة. 

 : خاص
أّكـد عضـو الوفـد الوطني املفـاوض، عبد 
امللك العجـري، أن ممارسـاِت تحالف العدوان 
التعسـفية بحـق سـفن الوقـود القادمـة إىل 
ميناء الحديدة تنسـُف ُكـلَّ مزاعِمه بخصوص 

«السالم». 
وقال العجري إن: «رحلَة سـفن املشـتقات 
النفطيـة من االسـترياد إىل التفريغ عبارة عن 
كوميديـا سـوداء لـو أنتجـت يف عمـل درامي 
لكانت أكثر إثارًة من رحلة التيتانيك الشـهرية 
وأكثـر مشـقة مـن رحلـة الشـتاء والصيـف 

املذكورتني يف القرآن». 
البتـزاز  تتعـرَُّض  السـفَن  أن  وأوضـح 
ومسـاومات وتضطر لدفع رشاوي، وتفتيش 
تعسفي وتأخري وغرامات، كما يتعرض التجار 

لالستهداف من قبل قوى العدوان. 
َوأََضـاَف أن هذه املمارسـات تناقض حديَث 

العدّو عن رغبِته يف السالم. 
 

تفاخغُض طعبصئ
وكانت منظمة العفو الدولية قد كشـفت 

يف وقـت سـابٍق عـن جانـٍب مـن تفاصيل 
هذه املمارسـات، َحيُث نقلت عن مسـؤول 
يف «لجنـة األمم املتحدة لتنسـيق الشـؤون 
اإلنسـانية» قوله: إن تحالف العدوان يطبق 

تلك اإلجراءات التعسـفية بطريقتني: األوىل 
«تحويـل اتّجـاه السـفن نحو مينـاء تابع 
للتحالـف عقـب حصولهـا عـىل تصاريـح 
التخليـص مـن آليـة التحّقـق والتفتيـش 

(التابعـة لألمـم املتحـدة) والثانيـة، عندما 
يصعد عاملون من السفن الحربية للتحالف 
عـىل متن املراكـب التـي تـم تخليصها من 
جانب آليـة التحّقـق، ويقومـون بعمليات 

تفتيش غري مطابقة للمواصفات»!
ويف وقـت سـابق أَيْـضاً، نقلـت منظمة 
«هيومن رايتس ووتـش» عن ممثل رشكة 
السـعوديّة  السـلطات  قولـه: «إن  شـحن 
احتجـزت إحـدى ناقـالت الوقـود التابعة 
للرشكـة ألكثر من ٥ أشـهر» بعـد تحويل 
مسارها إىل ميناء سعودّي، برغم حصولها 
عـىل اإلذن من قبل آليـة التفتيش األممية، 
َوأََضــاَف أن «األمم املتحدة أَو السـعودينّي 
لم يبلغـوا الرشكة عـن سـبب التحويل أَو 
التأخـري املطـول» وأنـه «يف األشـهر التـي 
اضطـرت فيهـا السـفينة إىل االنتظـار يف 
امليناء السعودّي، منع التحالف الطاقم من 
مغادرة السـفينة، رغـم أن بعَضهم يحتاُج 

إىل عناية طبية»!
وأّكــد أن «الحمولـة ُفقـدت؛ ألَنَّ التحالـف 
أجـرب السـفينة عىل تفريـغ النفـط [يف ميناء 
سعودّي]، وهو ما كلف نحو ٢٠ مليون دوالر». 

تقارير

السثو غةعخ طحاورات سّمان وخظساء تساجم شاح ذرق «طئادرة تسج» طظ جاظإ واتث

السةري: طمارجات السثّو بتص جفظ العصعد تظسُش ُضـضَّ طجاسمه سظ «السقم» 
صرخظئ واباجاز لطاةار وتفاغح تسسفغ وغراطات واتاةاز لططعاصط:

ائ السجي والرزاطغ: احاراذاُت الطرف اآلخر طضاُظعا التضُّ الحاطض ولغج الُعثظَئ المآصَّ
وشُث المرتِجصئ غاشغُإ سظ اجاماع الةعلئ الةثغثة قباجاز الةاظإ العذظغ وجط تعاذآ أطمغ
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- بدايـة.. نحـن اليـوم يف ظـل «ُهدنة» 
هامشـية بعد عـدوان أمريكي سـعودّي 
اسـتمر عـىل بالدنا طيلة سـبع سـنوات 
مضت.. كيـف تنظرون إىل وضع ونتائج 

هذه الُهدنة؟
الُهدنـة -وفقـاً لتعريفها العسـكري- 
األوىل  بالدجـة  تسـتهدُف  عمليـٌة  هـي 
الجوانَب اإلنسانية، كتباُدِل األرسى ورفِع 
الجرحى، وإدَخاِل الغـذاء ملنطقة النزاع، 
وليسـت إيقافـاً للحرب والعـدوان، ومع 
هذا فقـد وافق املجلُس السـيايس األعىل 
عـىل «الُهدنة»؛ اسـتجابًة لقولـه تعاىل: 
ـْلِم َفاْجنَـْح َلَها َوتََوكَّْل  (َوإِن َجنَُحوا ِللسَّ
َعَىل اللَِّه)؛ وذلك إلقامة الحّجـة واشرتط 
فتح املطار وميناء الحديدة ووقف إطالق 
النـار؛ بغـرض نقل الجرحـى ملعالجتهم 
بالخارج وتسهيل عودة املغرتبني والطلبة 
والسـماح للسـفن املحتجـزة واملحملـة 
والغذائيـة  والغازيـة  البرتوليـة  باملـواد 
بالوصـول إىل مينـاء الحديـدة للتخفيف 
من معانـاة املواطنـني من أثـِر الِحصاِر 
االقتصـادي الجائـر، َومع ذلك لـم يلتزم 
تحالُف العـدوان ال بالُهدنـة يف مرحلتها 
جزئـي  بشـكل  إال  بالثانيـة  وال  األوىل 
واحتجاز  بالخروقات  واسـتمر  ومزاجي 
السـفن وتقنـني الرحـالت والتحكـم يف 
أسماء املسافرين وتعرُّضهم للمضايقات 
يف املطارات وزيادة األعباء املالية عليهم.. 
ولذا َفـإنَّ املؤرشاِت توضُح أن ما تسـعى 

إليـه دوُل العدوان يشٌء آخـُر ال عالقَة له 
بالسالم. 

 
- تقصـد أن دوَل العـدوان تتخـذُ مـن 

«الُهدنة» كنوٍع من التكتيك؟
تمامـاً، فالعـدواُن يسـعى إىل تحقيِق 
أهداٍف تكتيكية يمكُن تلخيُصها كاآلتي:

الجبهـات  يف  التموضـع  إعـادة  أوالً: 
العسـكرية والسياسية ومللملة صفوفها 

وشتاتها لتكون جاهزة ملعركة قادمة. 
ثانيـاً: تأمـني منشـآتها االقتصاديـة 
بوسـائل وأسـاليب أُخرى بعد الرضبات 
الدقيقـة التـي وجهها الجيـش واللجان 

الشعبيّة. 
ثالثـاً: نتيجًة للرصاع الـدويل وتأثرياته 
عىل سـوق النفط، تسـعى دول العدوان 
إىل ُهدنـة تتمّكـن من خاللهـا من تأمني 

تدفق النفط والغاز السعودّي والخليجي 
لتعويـض  التحالـف  دول  إىل  واليمنـي 
الدوليـة  السـوق  يف  الحـايل  النقـص 

ومنشآتها الحيوية. 
الُهدنـه  اسـتغالل  محاولـة  رابعـاً: 
بمعركة هدفها تفكيـك الجبهة الداخلية 
من خالل بث الشائعات وإثارة الخالفات 
االجتماعيـة والقبلية واسـتهداف مراكز 

القوى ذات التأثري باالغتياالت. 
ووفقـاً لهـذه الصـورة َفــإنَّ تحالف 
العدوان ينظر للُهدنة من زاوية مصالحه 
وتحقيق أهدافه ويعتقد أنه بها سيحّقق 
انتصـاراً ليخرج بماء وجهـه، ولم يدرك 
العسـكري  النـرص  انتـزع  الـذي  بـأن 
عـىل  قـادر  واالقتصـادي  والسـيايس 
مواجهة ُكـّل االحتمـاالت بقدرات عالية 
وإرصار شـديد وهـو األمر الـذي يجعل 
من الُهدنة شـكالً هشاً، وأمام خيارين ال 
ثالث لهما، إمـا االنصياع ملبادرة املجلس 
السـيايس والسـيد العلـم املنطلقـة من 
الثوابت الوطنية أَو هي الحرب ومواجهة 

العدوان. 
ومـا أود القـول هنـا إن االنتصـاراِت 
التـي حّققهـا أبطـاُل الجيـش واللجان 
الشـعبيّة قد ألحقت باملرتِزقة وتحالفهم 
هزيمـًة شـنعاَء تطلبـت منهـم -وفقـاً 
إعـادة  العسـكرية-  لالسـرتاتيجيات 
ترتيب أولوياتهم وقياداتهم وأُسـلُـوبهم 
كخيار اسـرتاتيجي لهم، َحيُث بدأت من 

إعادة تشـكيل مجلـس قيـادة لألطراف 
العسـكرية متعددة الـوالءات واملتواجدة 
يف مواقع عسكرية مختلفة، وكانت تأمل 
بتوحيد الجبهة العسـكرية والسياسـية 
لكنهـا أحيت رصاعـات املصالح ودفعت 
بهذا  للتخندق والتصفيات، وهـي أَيْـضاً 
اإلجـراء قـد أسـقطت ما كانت تسـميه 
كانـت  الـذي  املـربَّر  وألغـت  «رشعيـة» 
تتحجـج بـه بالسـعي لعـودة الرشعية، 
ممـا يجعل العدوان غـري رشعي، ويثبت 
رشعية اليمن ونظـام صنعاء بحقهم يف 
الدفاع عن أنفسهم، واملطالبة بالتعويض 
لـكل ما ارتكبه العدوان، كما أنه أسـقط 
الطـرَف املفاِوَض ليصبـح محصوراً بني 

التحالف وبني املجلس السيايس. 
 

- مـن مصلحة العـدوان بهـذه الفوىض 
التـي تعيُشـها فصائلُـه وما لحـق به يف 
عمليات كـرس الحصار أن يمـّدد الُهدنة 
وأن يتالعـَب بهـا بنفس الوقـت أمالً يف 

رضب جبهة الداخل؟
بـكل  يضغـُط  زال  ومـا  كان  نعـم، 
االتّجاهـات للقبـول بالُهدنـة لكنَّ هناك 
أهدافاً أُخرى حاولت تأليَب الشـارع عىل 
حكومة اإلنقاذ والسـعي لبَثِّ الشائعات 
بأبعادهـا الخطرية التـي تخّلف اإلحباَط 
واالضطـراَب، ويفـرتض أن تكون هناك 
غرفُة عمليات مقابلة ترد عىل الشائعات 
وتقود معركة مقابلة وقد اسـتخدمت يف 

افطغظ الُصطري المساسث لتجب الئسث اقحاراضغ وزغر البروة السمضغئ طتمث الجبغري شغ تعار لختغفئ «المسغرة»:

خظساء بسث 8 أسعام طظ السثوان لظ تصئض أي ضشط وأخئتئ 
صعة ذات تأبري سطى املساعغني اإلصطغمغ والثولغ 
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حروب كثرية يف العالم. 
 

- تحدثتـم عن سـقوط مـربّرات تحالف 
العدوان بعودة ما كان يسمى «رشعية».. 
أال يمثـل نمـوذج مصـري هـادى درسـاً 
ملـا بعـده؟ أال يفـرتض أن يكـون كذلك 
للمرتِزق العليمي ومن قد يأتي بعده؟

الـذي يبيع الوطن ال يبَحُث عنه، والذي 
يرتهـن للخارج يكـون قد بـاع ضمريه، 
وتنكـر النتمائـه، وال أعتقـد مطلقـاً أن 
يكون لديه أي إحسـاس باملسـؤولية ما 
دام يتلقى توجيهاِتـه من الخارج وينفذ 

مرشوعاً فيه رضر للوطن واملواطن. 
ولو كان يشـُعُر باملسـؤولية َلَمـا َقِبَل 
ـة وأن الحقائـق تؤّكــُد  باملوقـع، َخاصَّ
اسـتخداَمه لفرتة محدودة، ثم يُسـتغنى 
عنـه، ودليـل ذلك كمـا أرشت مـا حدث 
للخائـن هـادي، فقـد أقيل مـن موقعه 
وأصبـح يف خـرب كان ولم يُعـرف إىل اآلن 
أيـن يكون؟ وهي رسـالٌة لـكل من يبيع 

الوطن. 
 

- املناطـُق املحتّلـة تعيـُش اليوم فوىض 
أمنيـة، منها اغتيـاالت َوتفجريات، جوع، 
انقطـاع خدمـات، ونهب ثـروات.. كيف 
تقرؤون مـا يحدث يف تلك املناطق، َحيُث 

موارد الدولة الحقيقية؟ 
مـا يحـُدُث يف املحافظـات الجنوبيـة 
تقـوُده  دويل  مخّطـٌط  هـو  والرشقيـة 
السـعوديّة واإلمـارات يسـتهدُف تفتيَت 
اليمـن وتجزئته وإضعافـه؛ بَهدِف نهب 
ثرواتـه الهائلـة والسـيطرة عـىل املمـر 
الـدويل بـاب املنـدب والسـواحل الكبرية 
واسـتخدامها يف إعادة تموضعهم الدويل، 
وهناك أهداف لدول إقليمية كالسـعوديّة 
التـي عينُها عىل «الجـوف وحرضموت» 
لتمديـد أنابيب نفطها عـرب املهرة، ودبي 
التـي عينُها عىل «شـبوة ومينـاء عدن» 
الذي بتشـغيله يمكـن تعطيُل مركز دبي 

االقتصادي. 
هـذه األهـداف كانـت أحـد مسـببات 
أنظمـة  إيجـاد  عـىل  والعمـل  العـدوان 
هزيلـة تتماهى مع هذه األهداف وترهن 
والتفريط  للخـارج  السـيادية  قراراتهـا 

باستقالل الوطن وحريته. 
 

- هذه القوى تعتمُد -كما فعل املحتّل من 
قبـل- عىل الفصائل وهـي اليوم متعددة 

االنتماءات والوالءات؟
الصـورُة اليوَم واضحـة، فاملحافظاُت 
الجنوبية والرشقية يعكُس شكلها وجود 
ثمان قوى عسكرية مكونة من السلفيني 
والدواعش تحمـي «مصالحهم» وتقيض 
عىل «الجيـش»، وقد بدأت هـذه املؤامرُة 
منذ إعادة هيكلة الجيش واالستغناء عن 
كثـرٍي من قياداتـه واسـتهدافهم يف ُكـّل 
املحافظات والدفع بمن تبقى من الجيش 

إىل معـارك مأرب التي ليـس لهم فيها ال 
ناقة وال جمل، ويؤّكـد ذلك االستهدافاُت 
املتكّررة لأللوية التي تصطفُّ مع العدوان 
لينشئوا عىل إثرها ألويًة متعددَة الوالءات 
من وقـت مبكـر تتمركـز يف املحافظات 
حسـب مصالح الدول، ممـا جعل بعض 
االحتـالل  تحـت  والجـزر  املحافظـات 

وأدواتها من قوى خارجية. 
 

- تتعاَمـُل اإلماراُت مـع فصيلني بارزين 
فصيل طـارق وفصيل االنتقـايل وهذان 
يُظِهـران ِعـداًء َكبرياً بينهمـا، حتى قيل 
إن أبوظبـي تدعُم الفصيَل األول أكثر من 

اآلخر؟
اإلماراُت ال تريـُد أن تخَرسَ أحداً، ولكن 
الـذي سـيقدم لها الخدمـَة لـه األولويُة 
التـي  القضيـة  وبحسـب  التعامـل،  يف 
تريدهـا، فاإلمارات لها أهـداف تحّققها 
عرب االنتقايل فتسـخر اإلْمَكانيات املادية 
والعسـكرية لـه َوعنـد تجـاوز حـدوده 
توقفـه وكذلك طـارق لكنهـم باملفهوم 
الوطني يخدمون اإلمارات ويحّققون لها 

أهدافها. 
 

- إىل أيـن يسـري الوضـُع باملحافظـات 
الجنوبيـة.. كيف تراه اليـوم يف ظل ُكـلِّ 

هذه الفوىض؟
رغـم سـيطرة العدوان  الوضُع سـيئٌ 
عىل مقاليد األمور فيهـا ونهب إيراداتها 
وثروتهـا، َحيُث ال تقـدم أدنى الخدمات، 
وال  سـيايس  اسـتقرار  يوجـد  ال  لهـذا 
اقتصادي وتحُكُمها مليشـياٌت متناحرٌة 
الُقـدرَة  وأضعفـت  املواطنـني  ّرشدت 

الرشائية لهم. 
 

- هـل أدرك الشـعُب َمـن هو عـدوه مع 
انكشاف األوراق وظهور أهداف وأطماع 
ثـروات  يف  الدوليـة  والقـوى  التحالـف 

وجغرافية اليمن؟
تؤّكـد املسرياُت واالنتفاضات الشعبيّة 
أن الِحـسَّ الفكـري والثقـايف قـد دفـع 
الناَس للخروج إىل الشـارع معلناً رفَضه 
بخروج  ومطالبـاً  املليشـيات  لسـلطات 
الجنوبيـة  املحافظـات  مـن  االحتـالل 
والرشقيـة، وقد تأخر خروُج الشـعب إىل 
اليـوم لغيـاِب القيادات السياسـية التي 
تمأل الفراغ، ولكن هـذا التفاعل وارتفاع 
الحـس الوطني قـد جعل األحـزاَب تعوُد 
للتفاعـل وتوجيه الشـارع نحـو أهدافه 

الحقيقية. 
 

- كيف نفهـُم دفَع اإلمـارات لقواتها إىل 
حرضمـوت وإرصارهـا عـىل السـيطرة 

الكاملة عىل الجزر اليمنية؟
ورصاع  دويل  تموضـع  إعـادُة  هنـاك 

قـادم يف املحيـط الهنـدي وتسـعي دول 
العـدوان الربيطاني األمريكـي إىل إعادة 
تموضعهـا يف الجزر والسـواحل اليمنية؛ 
بالتجـارة  وتتحكـم  مفتوحـًة  كونهـا 
العامليـة وغريهـا واالسـتحواذ عىل نفط 
وغاز السـعوديّة والخليج واليمن كداعم 
لحركتـه، وألنه يعـرف أن اليمَن لن تقبل 
أن تكـون أرَض املعركة قامـت بريطانيا 
والدفـع  السـالطني  ملفـات  بتحريـك 
لالنفصال لتوفري البيئة املناسبة النطالق 
معركتهـا، وتأتـي تَحـّركاُت السـعوديّة 
بهـذه األلويـة يف محافظـة حرضمـوت 
وشـبوة وغريهمـا يف إطـار تحقيق هذا 

الهدف. 
 

- كان للرئيس اليمني األسـبق عيل نارص 
محمـد ترصيـٌح يتحدث فيه عـن أولوية 
َخالص البالد من املحتّل ثم تأتي مسـألة 
الفيدرالية، الكونفدراليـة، تقرير املصري 
فيما بعـد.. كيف تنظـر إىل رؤية الرجل 

هذه؟
عـيل نـارص محمـد شـخصيٌة وطنية 
جامعة، وكلنـا يف مؤتمر الحـوار كنا قد 
رّشحناه لتويل رئاسـة الجمهورية إال أن 
العدوان استبق التشكيل الرئايس بقصف 

صنعاء. 
عـىل  بالرتكيـز  حديثَـه  أن  وأعتقـد 
األولويـات وهـو طـرُد املحتـّل وإيقاف 
ـدُة معافاًة  العـدوان لتعـود اليمـن املوحَّ
يمكن لقواه الوطنيـة الحوار دون تدخل 
خارجي وهو رأي صائب ويف نفس الوقت 
توجيه رسـالٍة لدعاة االنفصال أن الدفاَع 

عن اليمن وإخراج العدوان أولوية. 
 

- ما تفسـريُ نـزع السـعوديّة للعالمات 
الحدوديـة وأهدافها ما تزال حارضًة كما 
نتحدث عن ضم وإلغاء... أية مفاوضات 

مع الرياض برأيك وحول ماذا؟
كان السـيناريو السـعودّي يقـوم عىل 
حسـم املعركـة يف خمسـة عـرش يومـاً 
باعتمادهم عىل تحالـف ١٧ دولة لكنهم 
فشـلوا يف ظل صمـود اليمنيـني وأثبتت 
األيّـام والسـنون أن مـن اتخـذ القـراَر 
يف العـدوان لـم يكـن يمتلـك املقومـاِت 
االسـرتاتيجيَة ملعركته ولم يدرس تاريَخ 
فلحقته  لالسـتعمار  ومقاومتـه  اليمـن 
الهزيمـة مـن السـنة األوىل وأدرك الكثري 
ممن شارك أن مسـاهمته كانت خاطئة 
ففّضل االنسـحاب بهدوء فيما انكشـف 
واتضحـت  ومرشوعـه  العـدوان  ِمَلـفُّ 
أهدافه يف السيطرة عىل الجغرافيا ونهب 
الثـروات والتطبيع مع الكيـان الغاصب 
ضمن املـرشوع اإلبراهيمـي يف املنطقة، 
أهـداف  لتحقيـق  السـعوديّة  وتسـعى 
وأطماع إقليمية يف املهرة ومأرب والجوف 

اإلمـارات  تسـعى  فيمـا  وحرضمـوت، 
لالسـتيالء عىل ميناء عدَن وموانئ شبوة 

وغريها. 
 

دوليـة  كقـوة  األمريكـي  املـرشوُع   -
مـع  حتـى  ظاهـًرا  كان  والسـعودّي 
مفاوضـاِت موفمبيـك يف ظـل تجاذبات 

الوالء للقوى الوطنية؟
القوى الوطنيُة عاشـت حالَة انقسـام 
مـع بدايـة األحـداث، فعـىل الرغـم من 
اتّفاقها عىل مرشوٍع جاِمٍع يف مفاوضات 
موفمبيك برئاسـة ابن عمـر ممثل األمم 
املتحـدة ولـم يتبق إال تحديـُد الرئيس إال 
أن ابن عمر تم اسـتدعاؤه من السـفارة 
األمريكيـة وتم إبالُغه بعدم رغبة اململكة 
بهذا االتّفاق، وأن أمريكا قد اتخذت قراراً 
بمغادرة السـفارة األمريكية فيما كانت 
تحـّرض اململكة ملؤتمـر يف الرياض، وهنا 
انقسـمت القوى السياسـية، فمنها من 
وافق وذهـب إىل الرياض لحضور املؤتمر 
فيما اآلخر فّضل البقـاء يف الداخل، ولقد 
كانـت قـراءُة طـرف الريـاض خاطئة؛ 
ألَنَّها كانـت تعتمد عىل الطرف الخارجي 
إليجاد َحـلٍّ مـا لكنهم قد رهنوا قرارهم 
وال  املنـوال  هـذا  عـىل  وظـل  بالخـارج 
يـزال رغم الدمـار الذي اسـتهدف اليمن 
واالحتـالل ألجزائه وإسـقاط مـا كانت 
تدافع عنه ما يسـمى «بالرشعية» فيما 
أحـزاب الداخل اصطفت مـع أنصار الله 
وفقـاً للثوابـت الوطنيـة يف الدفـاع عـن 
الوطن وحريته واسـتقالله وطرد املحتّل 
والعمـل عىل بناء مـرشوع وطني جامع 
للمسـتقبل يحّقق العدل واملساواة وبناء 
دولـة النظـام والقانـون والحفـاظ عىل 
السيادة واالستقالل واالستقرار وترسيخ 

الوحدة الوطنية واليمنية. 
نتفـق مـع األنصـار أن الخـروَج مـن 
الوضع القائم هي املبـادرة التي طرحها 

قائُد الثورة واملجلس السيايس األعىل. 
 

- بعـد فشـل تلـك املؤامرة التـي أرادت 
تقسيَم اليمن دون حرب.. تغرّيت حقائُق 
كثريٌة عـىل األرض وصـارت صنعاء من 
تفرض رشوطها كقوة ال يمكن تجاوزها؟

بعـد ثمانيـة أعـوام تغـرّيت معادلـُة 
وأصبحت  والسيايس  العسـكري  التوازن 
صنعاء فعـالً هي من تفـرض الرشوط، 
لقد أصبحت صنعاء قـوًة ذاِت تأثرٍي عىل 
املسـتوى اإلقليمي والدويل ولن تقبل بأي 

ضغط واملؤرشات تؤّكـد عىل ذلك. 
 

- هـذا مـا يعني يف ظـل تمـزُّق فصائل 
هـي  كأََسـاٍس  السـعوديّة  أن  العـدوان 
الطـرُف اآلخـُر بعد أن أسـقطت رشعيَة 

الهزيل هادي؟
لم يعد هناك طـرٌف آخُر غريُ التحالف، 
فقد سقطت ما يسمى بالرشعية بتغيري 
هـادي وعيّنت السـعوديّة أشـخاصاً من 
ثمانيـة اتّجاهـات ال يملكـون أيَّ قـرار 
سـيايس، فـإذاً ال بـدَّ ووفـَق مقتضيات 
الظروف سيكون التفاوض مع من تبقى 

من التحالف واملبادرة واضحة. 

   السثوان افطرغضغ 
السسعدّي غسسى قتاقل 
الةجر والسعاتض الغمظغئ؛ 
بَعثِف الاتضط بالاةارة 

السالمغئ

   طا غتثث شغ 
المتاشزات الةظعبغئ 

والحرصغئ الغمظغئ 
المتاّطئ طثّطط دولغ 

لطسغطرة سطى باب 
المظثب وظعإ البروات 

العائطئ
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محاضرة السيد 

يَْطان الرَِّجيِْم أُُعْوذُ ِباللِه ِمْن الشَّ
ِبْسِم اللِه الرَّْحَمِن الرَِّحيِْم

الَحْمـُد للـه َربِّ العاملـني، وأَشـَهـُد أْن َال إلـَه إالَّ اللـُه 
ــًدا َعبْـُده  َدنا ُمَحمَّ امَلـِلُك الَحـقُّ امُلِبنْي، وأشـَهُد أن َسـيـِّ

وَرُســْولُه َخاتَُم النبيني. 
ــٍد وباِرْك عىل  ــٍد وعـىل آِل ُمَحمَّ الّلهم َصلِّ عىل ُمَحمَّ
ــٍد، كمـا َصلَّيْـَت وباَرْكَت عىل  ـــٍد وعـىل آِل ُمَحمَّ ُمَحمَّ

إِبْـَراِهيَْم وََعَىل آِل إِبْـَراِهيَْم إنََّك َحِميٌْد َمِجيٌْد.
وارَض اللَُّهـم بِرَضاَك عن أَْصَحاِبـِه األَْخيَاِر امُلنْتََجبني، 

الِحني َوامُلَجاِهِديَْن.  وَعْن َساِئِر ِعبَاِدك الصَّ
أيَُّها اإلِْخَوُة َواْألََخـَواُت:

َالُم َعَليُْكْم َوَرْحَمُة اللِه َوبََرَكاتُُه. السَّ
ـَالُم»  كنا وصلنا يف الدرِس يف ِعْهِد اإلمام عيلٍّ «َعَليِْه السَّ
إىل مالٍك األشرت، إىل الحديِث عن أُُسِس العالقة مع املجتمع، 
وأوُل عنواٍن يف هذه األسـس كان هـو: الرحمة، والرحمة 
من أهـمِّ القيم اإليَمــانية اإلنسـانية، التي هي أََسـاس 
ا تقوم  للتعامـل فيما بـني املؤمنني، وأََسـاس ُمِهمٌّ ِجــدٍّ
عليهـا العالقـات بني املجتمـع البرشي، ويأتـي الحديث 
عنهـا يف القرآن الكريم حديثاً واسـعاً، والله «ُسـبَْحانَـُه 
َوتََعـاَىل» هو الرحمن الرحيم، وهو أرحم الراحمني، ولهذا 
تأتي قيم الرحمـة يف توجيهاته ويف تعليماته من منطلق 
رحمتـه، بل إنَّ ُكـّل توجيهاتـه وتعليماته وما رشعه لنا 
هو من منطلق رحمته «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، فالرحمة هي 

ــة.  قاعدٌة أََساسيٌة للتعامل فيما بني أبناء األُمَّ
ولهذا يقوُل اللُه «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل» يف القرآن الكريم 
عن مواصفـاِت املؤمنـني املواصفات األََساسـية املهمة: 
{ُرَحَماُء بَيْنَُهْم}[الفتح: من اآلية29]، ويقوُل «ُسبَْحانَـُه 
ْربِ َوتََواَصـْوا ِباْلَمْرَحَمِة}[البلد:  َوتََعـاَىل»: {َوتََواَصْوا ِبالصَّ
من اآلية17]، يقول عن نبيه «صلوات الله وسـالمه عليه 
وعـىل آله»: {َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن اللَّـِه ِلنَْت َلُهْم َوَلْو ُكنَْت َفظٍّا 
وا ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعنُْهْم َواْسـتَْغِفْر  َغِليـَظ اْلَقْلِب َالنَْفضُّ
َلُهْم َوَشـاِوْرُهْم ِيف اْألَْمِر َفِإذَا َعَزْمـَت َفتََوكَّْل َعَىل اللَِّه}[آل 
عمران: من اآلية159]، قال عنه أيضاً: {ِباْلُمْؤِمِننَي َرُءوٌف 
َرِحيٌم}[التوبة: من اآلية128]، فالرحمُة هي من األُُسِس 
املهمـِة التي يقوُم عليها التعاُمـُل، تقوم عليها العالقُة يف 
واقـع املؤمنني، يف واقـع املجتمع املسـلم، َوأَيْـضاً هي يف 
موقع املسـؤولية أّكـد، وأكثر أهميّـة، ولهذا أتت كعنواٍن 
أويلٍّ يف مقام التعداد لألسـس، أسس العالقة مع املجتمع 
من موقع املسـؤولية، كيـف تكون مشـاعر موجودة يف 
وجدان اإلنسـان، يف قلبه، ثم تفيض هذه املشاعر يف أدائه 
العميل، يف سـلوكياته، يف ترصفاته، وأن يحذر، فال يكون 
شـاً يف موقعه يف املسؤولية، متوحشاً يف أُسلُـوبه يف  متوحِّ
التعامل مـع الناس؛ ألَنَّه صار يف منصب معني، أصبح له 

سلطة معينة، يكون حذراً من ذلك. 
وأتـى التحذيـر بالتـايل عـن ُكـّل مـا يمكـن أن يؤثر 
سـلباً عىل نفسـية اإلنسـان، وعـىل مشـاعره، فيتحول 
إىل متوحـش، عديـم الرحمة، أتـى التحذير مـن الغرور، 
والعجـب، والكـرب... وكل املؤثـرات النفسـية التي تبعد 
اإلنسان عن قيم الرحمة، ومشاعر الرحمة تجاه الناس، 
والرحمـة بقـدر ما هي مشـاعر تكون مشـاعر قوية يف 
وجـدان اإلنسـان؛ إنمـا لتتجـىل أَيْـضاً يف سـلوكياته، يف 
أعمالـه، يف ترصفاتـه من خـالل اهتمامه بأمـر الناس، 
عنايته بشـأنهم، حرصه عليهم أالَّ يظلمـوا، أالَّ يقهروا، 
أالَّ يذلـوا، أالَّ يضطهـدوا، مـن خالل تأمله عـىل معاناتهم 
وأوجاعهم، من خالل عفوه وصفحه يف تعامله معهم عن 
كثرٍي من األمور التي يمكن فيها العفو والصفح... وهكذا 

تتجسد يف الواقع العميل بشكٍل واضح. 
ـَالُم»: ((أَنِْصِف اللََّه َوأَنِْصِف النَّاَس  ثم يقول «َعَليِْه السَّ
ة أَْهِلـَك، َوَمْن َلَك ِفيـِه َهًوى ِمْن  ِمـْن نَْفِسـَك، َوِمْن َخاصَّ
َرِعيَِّتَك، َفِإنََّك إِالَّ تَْفَعْل تَْظِلْم، َوَمْن َظَلَم ِعبَاَد اللَِّه َكاَن اللَُّه 
تَُه،  َخْصَمـُه ُدوَن ِعبَاِدِه، َوَمْن َخاَصَمُه اللَّـُه أَْدَحَض ُحجَّ
ى يَنِْزَع َويَتُوَب))، مـع قيم الرحمة  َوَكاَن ِللَّـِه َحْرباً َحتـَّ
يف موقع املسـؤولية، هناك أَيْـضاً العدل، نحن مأمورون 
بإقامة القسـط حتى عىل أنفسـنا، مثلما قرأنا يف الدرس 
األول قول الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل» يف القرآن الكريم: {يَا 
أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُكونُوا َقوَّاِمنَي ِباْلِقْسـِط ُشـَهَداَء ِللَِّه َوَلْو 
َعَىل أنفسـُكْم أَو اْلَواِلَديِْن َواْألَْقَرِبنَي إِْن يَُكْن َغِنيٍّا أَو َفِقريًا 
َفاللَّـُه أوىل ِبِهَما}[النسـاء: من اآلية135]، فاإلنسـان يف 
موقـع املسـؤولية، يف منصبه، أَو يف سـلطته، مهما كان 
موقعه، مهما كان منصبه، ال بُـدَّ أن يكون منصفاً، يبذل 
الحق من نفسـه، إن صدر منه ظلم، أَو خطأ، أَو تجاوز، 
أَو إسـاءة، ال يتكـرب ويرتفَّع عـن اإلنصـاف، ويأنف من 
اإلنصاف، محتجاً بمنصبه، وأن ذلك سـيقلل من أهميته، 
ومـن هيبته، ومن مقامه، ومن منزلته لدى الناس، يجب 
عليه أن يكـون منصفـاً، اإلنصاف هو التـزام إيَمــاني 
وأخالقي وإنسـاني، وله قيمته، التصـور بأنه يحط من 
مكانة اإلنسان، أَو من مقام اإلنسان، هو تصوٌر خاطئ، 
مـن وسـاوس الشـيطان والشـياطني: شـياطني اإلنس 
والجـن، الذيـن قد يوسوسـون لإلنسـان أن بذلـه الحق 
عـىل نفسـه ومن نفسـه، أَو مـن أقربائه وخواصـه، أَو 
ة وارتباط خاص، أنه سـيقلل  ممن له بهـم عالقة َخاصَّ
مـن أهميته ومن مكانته، هذه وسـاوس شـيطانية عىل 
اإلنسـان أن يحذر منها، الله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل» هو الذي 
يمنح العزة، وهو الذي يمنُحك أَيْـضاً الُودَّ يف قلوب عباده، 
ولذلك ال تكِرتُث بوسـاوس املوسوسـني أبداً، احرص عىل 
َل نفَسـك األوزار، وُكن أحَرَص  أالَّ تلوَِّث نفَسـك، وأالَّ تَُحمِّ
الناس عىل أن تخلَِّص نفَسـك من أي مظلمة، وأن تنصف 
يف أي مقـاٍم يتطلب اإلنصاف، وأن تبـذل الحق، أن تكون 

حقانياً، إنساناً يبذل الحق عىل نفسه، من دون ترّدد، من 
دون أنفٍة وال كربياء. 

ِة   ((أَنِْصِف اللَه َوأَنِْصِف النَّاَس ِمْن نَْفِسَك، َوِمْن َخاصَّ
أَْهِلَك)) 

ألَنَّ البعـَض من الناس قـد يحتمي به َخـَواصُّ أهله، 
أقربـاؤه، أقرباؤه يسـتندون إليه، يسـتندون إىل منصِبه، 
إىل موقعه، إىل ُسلطته، إىل نفوذه، فيمارسون الظلَم بحق 
اآلخريـن، أَو عليهم حقوٌق لآلخرين، فريفضون أن يؤدوا 
مـا عليهم من الحقـوق لآلخرين، ويمتنعون باالسـتناد 
إليـه، إىل موقعـه، إىل نفوذه، إىل سـلطته، وهو يوفر لهم 
ـن لهـم الحماية، فيكون رشيـكاً لهم يف  الحمايـة، ويؤمِّ

ظلمهم. 
 ((َوَمْن َلَك ِفيِه َهوًى ِمْن َرِعيَِّتَك)) 

ة،  مـن تميل معه وتحبه، له بك ارتبـاٌط وعالقة َخاصَّ
وعالقة قوية، بأي شـكٍل كانت هذه العالقة، هي ارتباط 
اسـتغله ذلـك اآلخـر، اسـتغله يف أن يمـارس ظلماً بحق 
اآلخريـن، أَو أن يغمَطهم من حقوقهـم، وأن يرُفَض أداَء 

حقوقهم، باالستناد إىل حمايتك. 
فمسألة اإلنصاف مسألٌة أََساسـيٌة ومهمة؛ ألَنَّها من 

العدل، من أهم ما يف العدل اإلنصاف. 
 ((َفِإنََّك إِالَّ تَْفَعْل تَْظِلْم)) 

البديـل عن اإلنصاف هـو الظلم، إن لـم تكن منصفاً، 
ا.  تكن ظلوماً، الظلم مسألة خطرية ِجـدٍّ

َّ تَْفَعْل تَْظِلـْم، َوَمْن َظَلَم ِعبَاَد اللِه َكاَن اللُه  َك إِال  ((َفِإنـَّ
َخْصَمُه ُدوَن ِعبَاِدِه)) 

عندمـا تظلـم أحداً مـن عباد اللـه، وأنت مسـتنداً إىل 
منصبـك، إىل سـلطتك، إىل نفـوذك، وتأمـن جانـب أُولئك 
املظلومني، تتصور أنهم لن يقدروا عىل أن يرضوك، أَو أن 
يأخذوا منك الحق، أَو أن ينصفوا ألنفسـهم منك؛ فتكون 
بالتـايل جريئاً عليهـم، وتكون غري مباليـاً بهم، فأنت قد 
ورطت نفسك ورطًة عظيمة، ورطًة كبرية؛ ألَنَّك أصبحت 
يف خصومـٍة مع الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل»، مع ربك، رب 
العاملـني، مع ملـك السـماوات واألرض، القـوي العزيز، 
ا؛ ألَنَّك  القهـار الجبار، وأصبحت يف وضعيٍة خطـريٍة ِجـدٍّ

عرَّضت نفسك لغضب الله، لسخط الله، النتقام الله. 
ه مـن  إذا كنـت قـد أمنـت جانـب مـن ظلمتـه؛ ألَنـَّ
املسـتضعفني، أَو ألنـك جـريٌء عليه، فأنـت أصبحت يف 
ورطٍة كبرية، عرَّضت نفسك لالنتقام من الله «ُسبَْحانَـُه 
َوتََعاَىل»، سـيكون هو الذي يخاصمك، والذي ينتقم منك، 
ولن تسـتطيَع أن تحمَي نفَسـك، وال أن تقي نفسـك من 
انتقامـه، من سـخطه، مـن غضبه، مـن عذابـه، حالة 

ا عىل اإلنسان.  خطرية ِجـدٍّ
تَُه، َوَكاَن لله َحْرباً،   ((َوَمْن َخاَصَمُه اللـُه أَْدَحَض ُحجَّ

َحتَّى يَنْزَع َويَتُوَب)) 
من خاصمه اللُه فلن يسـتطيَع أن يفوَز باملعركة، وال 
أن يقَي نفَسـه من سـخط الله، وال أن يدفَع عن نفسـه 
عـذاَب الله، ال باملربّرات التي قد يسـوقها ليربَّر ما فعله، 
ليـربَّر عدَم إنصافه، ليـربَّر ممارسـاِته الظاملة، ال يمكن 
ألحـٍد أن يغاِلَط الله، أَو أن يخبـئَ الحقيقَة، ويغّطي عىل 
الحقيقة ما بينه وبني الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، الذي هو 
عىل ُكـّل يشٍء شهيد، وهو يعلم خائنة األعني وما تخفي 

الصدور، وهو املحيط بكل يشٍء علماً. 
البعـُض مـن النـاس مثالً قـد يسـتنُد فيما يمارُسـه 
مـن ظلم وهـو يف منصـب معـني، أَو سـلطة معينة، إىل 
التربيـراِت، وإىل األدلة املزيَّفة، التي يحـاوُل أن يقنَع بها 
اآلخرين، والُحُجِج امللفقة، التي يسعى من خاللها لتربير 
مـا فعـل، أَو لتربيـر امتناعه عـن أداء الحق، قد يسـوق 
التربيـرات، والحجـج امللفقـة، واألدلة املزيفـة، ولكن ال 
يمكنـك أن تفعل ذلك مع الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، وال أن 
تغالطه، هو سيسقط ويبطل ويدحض حجتك وتربيراتك 

السخيفة، التي تحاول بها أن تغالط، أَو تربّر. 
 ((َوَكاَن لله َحْرباً)) 

كنَت يف حرٍب مع الله، أنت العبُد الضعيُف العاجُز تكوُن 
يف خصومة، وأصبحت مشكلتك لم تبَق مع فالن، أَو فالن، 
ذلك اإلنسـان الذي اعتربته إنساناً بسيطاً، واستهنت به، 
وكنت جريئاً عليه؛ ألَنَّه مسـتضَعف، أصبحت مشـكلتك 
ا عىل  مع اللـه «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، هذا أمر خطـري ِجـدٍّ
اإلنسـان، وبقيت يف محل املؤاخذة واالنتقام اإللهي، كنَت 
يف حـرٍب مع الله ومشـكلتك ُمسـتمّرة، أنـت ُمَعرٌَّض يف 
ُكـّل لحظة ألن يأتيـك االنتقام اإللهي، والعقوبة من الله 

«ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل». 
 ((َحتَّى يَنْزَع َويَتُوَب)) 

تقلُع عـن ظلمك، وتتوُب إىل الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، 
ا أنـت عليه من الظلـم، أَو  حتـى تتوَب إليـه وتقلـَع عمَّ

االستمرار يف االمتناع من أداء الحق. 
ولذلـك عندما يكوُن اإلنسـاُن يف موقِع مسـؤولية، يف 
منصـب، يف أي منصب، صاحب سـلطة، يف أي مجال من 
مجـاالت العمـل، يف القضـاء، أَو يف األمـن، أَو يف الجيش، 
أَو يف األعمـال اإلدارية األُخرى، املتعلقـة بحقوق الناس، 
بشـؤونهم، فأكـرب محذوٍر يحـذر منه هـو الظلم، ليكن 
متنبهـاً لذلـك، ليكن حريصـاً ُكـّل الحـرص عىل أن يقي 
نفسه، وأن يحافظ عىل نفسه من التورط يف الظلم، فهو 
أكرب محذور يف موقع املسـؤولية، الظلم بكل أشـكاله: يف 
املجـال األمني، يف مجال القضـاء، يف مجال القضاء األمر 
ا، البعض من الناس يرتكب مظالم كثرية من  خطري ِجـدٍّ
موقعـه يف القضاء، يف أي منصب، يف أعمال قد تسـتغلها 
لالبتـزاز املـايل، أَو أخـذ حقـوق النـاس، أَو أكل أموالهم 
بالباطل، أَو أي شكٍل من أشكال الظلم، ما تنال به الناس 
يف أبدانهـم، أَو يف حياتهـم، أَو يف أمنهـم، أَو يف أموالهـم، 
ا، الظلم  يف حقوقهم، يف أعراضهم، املسـألة خطـرية ِجـدٍّ

ا.  خطريٌ ِجـدٍّ
يف القرآن الكريم كم فيه من آيات تحذر من الظلم! كم 
فيه من وعيد للظاملني! الله لعن الظاملني يف القرآن الكريم: 
{أََال َلْعنَـُة اللَِّه َعَىل الظَّاِلِمنَي}[هود: من اآلية18]، معناه: 
أنـه يطردهم من رحمته، كما لعن الشـيطان، طرده من 
رحمتـه نهائيٍّا، وأصبح ملعوناً، مطـروداً من رحمة الله 
«ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، خسـيئاً، مدحـوراً، مذموماً، الظلم 
ا وخطـرية، والوعيد شـديد يف القرآن  حالـة رهيبة ِجــدٍّ

الكريم للظاملني. 
 ((َوَليْـَس َيشْ ٌء أَْدَعـى إىل تَْغِيـرِي ِنْعَمـِة اللَّـِه َوتَْعِجيِل 
ِنْقَمِتـِه ِمـْن إقامـة َعـَىل ُظْلٍم، َفـِإنَّ اللَّـَه َسـِميٌع َدْعَوَة 

اْلُمْضَطَهِديَن، َوُهَو ِللظَّاِلِمنَي ِباْلِمْرَصاِد)) 

ا  حتى عىل مستوى العاجل، الظلم عواقبه وخيمٌة ِجـدٍّ
يف الدنيـا ويف اآلخرة، يف اآلخرة نار جهنم، قبل ذلك سـوء 
الحسـاب، ثم نار جهنم والعياذ بالله، وأن تخرس الجنة، 
أن تخرس رضوان الله، أن تخرس السعادة األبدية، وتحبط 
ُكـّل أعمالك األُخرى، مهما عملت من أعمال أُخرى، وأنت 
مرصٌّ عىل ظلم، ومقيـٌم عىل ظلم، ال يقبل الله منك يشٌء 
من أعمالك، ال من صالتك، وال من صيامك... وال أي عمٍل 

من أعمالك. 
ثم إضافة إىل ذلـك: العقوبات العاجلة يف الدنيا، الظلم 
ــَالُم» عنـه: ((َليَْس َيشْ ٌء  كما قال اإلمام عيلٌّ «َعَليِْه السَّ
أَْدَعـى إىل تَْغِيرِي ِنْعَمِة اللَِّه َوتَْعِجيـِل ِنْقَمِتِه ِمْن إقامة َعَىل 
ُظْلـٍم))، هو أوُل الذنوب وأكـربُ الذنوب يف الترسيع لزوال 
النعـم، ونزول النقـم والعياذ بالله، فاإلنسـان إذَا كان يف 
نعمة، نعمة العز، نعمة اليرس يف ظروفه املعيشية، نعمة 
املكانـة املحرتمـة، نعمـة األمن، النعـم املعنويـة والنعم 
املاديـة، فالظلم سـبٌب لزوال النعم، ألن يسـلب الله منك 
نعمته، أن يغريِّ نعمته عليك؛ بَسبِب استمرارك وإرصارك 

وإقامتك عىل الظلم، لم تتخلص، لم تنصف. 
وأيضاً التعجيُل بالنقم، التعجيل بنقم الله، بالعقوبات 
العاجلـة، وهنـاك دروس عجيبة يف التاريـخ، يف التاريخ 
املعـارص، والتاريخ املايض، كيف كانـت عاقبة الظاملني، 
البعـض مـن الظاملني كانوا ملـوكاً، أَو كانوا رؤسـاء، أَو 
كانوا سـالطني، كانـوا يف مقام قوة، وتمكني، وسـلطة، 
وقـدرة مادية هائلـة، ونفوذ كبري، وسـيطرة، وجربوت، 
ومهابـة يف نفوس النـاس، وباسـتمرارهم عـىل الظلم، 
وإقامتهم عىل الظلـم، ومبالغتهم يف الظلم؛ خرسوا ُكـّل 
ت ُكـلُّ أحوالهم، وأذلهم الله، وأخزاهم الله،  يشء، وتغـريَّ
وعوجلـوا بالعقوبـة اإللهيـة، باالنتقام اإللهـي، كم من 
امللوك، من الزعماء، ممن كانوا يمتلكون قدرات ضخمة، 
وإْمَكانيـات كبـرية، وجيـوش جـرارة... إىل غـري ذلـك، 
وإْمَكانيـات ماديـة كبرية، ونفوذاً َكبـرياً يف واقع الناس، 
ومهابـة وأنصاراً، وأحباء... وغري ذلك، خرسوا ُكـّل يشء 

يف نهاية املطاف. 
 ((َفـِإنَّ اللََّه َسـِميٌع َدْعـَوَة اْلُمْضَطَهِديـَن))، الله هو 
رب النـاس، وهو ملكهم، وهو الرحيم بهم، ال يتخىل عن 
عباده، ال يرتك عباده، تتصور أنَّ ذلك اإلنسان املستضعف 
الـذي كنت جريئـاً عليه؛ لواقعـه الضعيـف، تتصور أنه 
إنسان هناك، ليس له من يهتم به، من يدفع عنه ظلمك، 
إساءتك، امتناعك من أداء الحق، فتكون بذلك جريئاً، وال 
مبالياً، ومسـتهرتاً، ومستبسطاً للمسألة، [َمْن هو]، فال 
ا، ال  تكرتث به، وال تأبه لحاله، تكون النتيجة خطرية ِجـدٍّ
تنتبه أنك أصبحت يف مشكلة مع الله، وخصومة مع الله، 

وأنَّ الله سيؤاخذك وسيعاقبك. 
ا، ومن أسـس التعامل  فنجـد من القيـم املهمة ِجــدٍّ
مـن موقع املسـؤولية، إىل جانب الرحمـة: العدل، العدل، 
الرحمـة والعـدل، مـن أهم مـا يف العدل: اإلنصـاف، بذل 
الحـق، حتى من نفسـك، وحتى مـن أقربائك، وحتى من 
أصحابـك، وحتى ممن ((َلَك ِفيِه َهًوى)): من تميل معه، 

ة، ((ِمْن َرِعيَِّتَك)).  من تربطك به عالقات َخاصَّ
َها  ، َوأََعمُّ  ((َوْليَُكْن أََحبَّ اْألُُموِر إَِليَْك أَْوَسـُطَها ِيف اْلَحقِّ
ِة  ِيف اْلَعـْدِل، َوأَْجَمُعَهـا ِلـِرَىض الرَِّعيَِّة، َفِإنَّ ُسـْخَط اْلَعامَّ
ة يُْغتََفُر َمَع  ة، َوإِنَّ ُسـْخَط اْلَخاصَّ يُْجِحـُف ِبِرَىض اْلَخاصَّ
ِة، َوَليَْس أحد ِمَن الرَِّعيَِّة أَثَْقَل َعَىل اْلَواِيل َمئُونًَة  ِرَىض اْلَعامَّ
ِيف الرََّخـاِء، َوأََقـلَّ َمُعونًَة َلـُه ِيف اْلبََالِء، َوأَْكـَرَه ِلْإلِنَْصاِف، 
ْلَحاِف، َوأََقلَّ ُشـْكراً ِعنَْد اْإلعطاء، َوأَبَْطأَ ُعذْراً  َوأَْسـأََل ِباْإلِ
ْهـِر ِمْن أهل  اِت الدَّ ِعنْـَد اْلَمنْـِع، َوأَْضَعَف َصـْرباً ِعنَْد ُمِلمَّ
ُة  يِن، َوِجَماُع اْلُمْسـِلِمنَي، َواْلُعدَّ ـة، َوإِنََّما ِعَماُد الدِّ اْلَخاصَّ
ــة، َفْليَُكْن ِصْغـُوَك َلُهْم، َوَميْلَُك  ُة ِمـَن األُمَّ ِلْألعـداء اْلَعامَّ

َمَعُهْم)) 
يف التدبري لشـؤون العمـل، وأمور النـاس، ويف برامج 
العمـل، وسياسـات العمـل، وخطـط العمـل، يجـب أن 
يكون ذلـك مبنياً عىل أََسـاس االهتمام العـام، االهتمام 
بالنـاس بشـكٍل عام، بحسـب مسـؤوليتك، وبمسـتوى 
مسـؤوليتك، هذا يشٌء مهم، ال تتوّجــه ُكـّل اهتماماتك 
إىل فئـة محدودة من الناس، وتـرتك البقية، فئة محدودة 
ة، وصداقة  من الناس، مثالً: من تربطك بهم عالقة َخاصَّ
ـة، فيتوّجــه ُكـّل اهتمامك نحوهـم، وتتنصل عن  َخاصَّ
الباقني، ترتك اآلخرين، ممن هم يف نطاق مسؤوليتك، وال 

تلتفت إليهم. 
أو فئة من أبناء املجتمع، تتصور أنهم هم األهم، مثالً: 
ينحـرص ُكـّل اهتمامك نحو كبار املجتمع، الوجهاء مثالً 
من املجتمع، فيتوّجـه ُكـّل اهتمامك نحوهم، ُكـّل دعمك 
لهـم، ُكـّل ما تقدِّمـه إليهم، وترتك بقيـة املجتمع، بقية 

الناس يف نطاق مسؤوليتك. 
لـو اتجـه اإلنسـان عىل هـذا األََسـاس: أن يكـون له 
ـه ُكــّل  أشـخاٌص فقـط محـدودون يهتـم بهـم، يوجِّ
اهتمامـه نحوهـم، ويرتك البقية، فهي سياسـة خاطئة 
وفاشلة، وهي أَيْـضاً من الحيف، من الجور؛ ألَنَّ اإلنسان 
-وبحسـب مسـؤوليته، وبمسـتوى مسـؤوليته- يجب 
أن يعمـل بشـكٍل عـام، أن يتوّجـه اهتمامـه يف خططه 
الواسـعة  اهتماماتـه  يف  العمـيل،  تدبـريه  يف  العمليـة، 
بشـكٍل عام، بقدر االسـتطاعة واإلْمَكان، وهذا يدخل يف 
ُكـّل مجاالت العمـل، مثالً: االهتمامـات الثقافية، مثالً: 
االهتمامـات الخدميـة، مثـالً: االهتمامات فيمـا يتعلق 
باإلحسـان، بحلِّ مشـاكل الناس، باالهتمام بشـؤونهم 
وأمورهم، وبحسب املسؤولية ومستواها، أن يكون هناك 
توّجــه عام، واهتمام عام، ولكـن مع مراعاة الحق؛ ألَنَّ 
ُكـّل سياساتك وتدبريك وترصفاتك من موقع املسؤولية، 

 ق تسامث شغ المحــعرة سطى الةئان وق الئثغض وق 
الطماع فن جمغَسعط جغؤع الزظ باهللا تسالى

 سالــب ُضـضَّ افتصاد واتــرص سطى أن غضعَن واصُسك 
السمطغ ختغتًا جطغمًا وق تاساطض طع الظاس طظ واصع 

ث ظفسغ طسصَّ

صائث البعرة السغث سئثالمطك التعبغ شغ المتاضرة البالبئ طظ دروس سعث اإلطام سطغ لمالك افحار:

السثل والرتمئ واقعامام بالساطئ وجرت املساوئ وتختغح واصع 
السمض طظ أعط أجاجغات املسآولغئ وبثوظعا غاعغض الزطط
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يجب أن تعتمد فيها عىل الحق، أالَّ تتجاوز الحق؛ ِمن أجِل 
َها ِيف اْلَعْدِل))، يعني:  اسـرتضاء الناس، وأن تلحظ ((أََعمُّ
ما يعم الناس، ولكـن مع مراعاة العدل، كلما َعمَّ، وكلما 
كان أجمع، كلما كان عىل مستوى أوسع، يصل إىل نطاٍق 
واسـٍع من الناس، فهو أهم، ((أَْجَمُعَها ِلِرَىض الرَِّعيَِّة))؛ 
ا، ولكن يف إطار الحـق، والعدل،  ألَنَّ رضاهـم ُمِهـمٌّ ِجــدٍّ
والرحمـة، وإطـار هـذه القيـم املهمـة، بمـا ال يتجاوز 

اإلنسان شيئاً منها. 
ة))، لو  ـِة يُْجِحُف ِبِرَضـا اْلَخاصَّ  ((َفِإنَّ ُسـْخَط اْلَعامَّ
تمّكن اإلنسـان مـن موقعه يف املسـؤولية أن يحوز رضا 
فئـة محـدودة مـن النـاس، ممن أصبحـوا خواصـاً له، 
وعـىل عالقة وارتباط خـاص به، أَو من أعيـان ووجهاء 
املجتمع، ثم سـخط عليه بقيـة الناس؛ فال قيمة يف واقع 
العمـل لرضا تلـك املجموعة املحدودة يف مقابل السـخط 
العام عليه، سـخط العامـة هو املهم، هـو األكثر تأثرياً، 
هـو الذي يؤثر عـىل عملك، عىل نجاحك؛ ألَنَّ مسـؤوليتَك 
تتَِّجُه نحَوهم، والتأثريُ إن كنت حسـبت حسـاَب التأثري، 
باهتمامـك،  اختصصتهـم  الذيـن  ألُولئـك  أنَّ  وتوقعـت 
هـت إليهـم ُكــلَّ عنايتـك، أنهم مـن ذوي التأثري يف  ووجَّ
الساحة، فأنت بذلك خرست األكثر تأثرياً، وهم الجمهور 
مـن الناس، الذين تأثريهم أكـرب، تأثريهم يف ُكـّل األمور، 
حتى يف مسألة نجاح العمل، واستقرار العمل، واستقرار 
ِة  األمر بكل االعتبـارات، ولهذا قال: ((َفِإنَّ ُسـْخَط اْلَعامَّ
ـة))، يعني: يَذَهُب بـه، يجعله ال  يُْجِحـُف ِبِرَضـا اْلَخاصَّ
قيمـة لـه، ال قيمة له، مهما كان رضاهـم عنك وهم قلة 
قليلة، ومجموعة محدودة، ماذا سـيفعلون لك؟ يفقدون 

هم حتى التأثري يف واقع الناس. 
ِة))؛  ـة يُْغتََفـُر َمَع ِرَضـا اْلَعامَّ  ((َوإِنَّ ُسـْخَط اْلَخاصَّ
ألَنَّ تركيـزك عىل االهتمـام العام، وتوجيهـك لإلْمَكانات 
والقـدرات إلفـادة الناس عىل مسـتوى أوسـع وأعم، قد 
ا أُولئك الذين كانوا قد تقرَّبوا  ة، إمَّ يسـبب سـخط الَخاصَّ
ة، يؤملون من خاللها  منك، وارتبطوا بك بعالقـات َخاصَّ
أن يحصلوا منك عىل مكاسـب مادية، وإْمَكانات ونفوذ، 
ا البعض مثالً من أعيان املجتمع، الذين كانوا يؤملون  وإمَّ
أن يكـون لهـم اختصـاص باالهتمام بهم عىل حسـاب 
النـاس، وأن تتوّجـه ُكــّل عنايتك نحوهم عىل حسـاب 
الناس، فقد يسـخطون منك، ويسـتاؤون منك، ولكن ال 
يؤثر سـخطهم شـيئاً، عندما تكـون الحالة السـائدة يف 
الواقـع هـي حالة الرضا، رضـا الناس، رضـا الجماهري 
بشكل أوسـع، حالة الرضا من جانبهم هي األهم، األهم 
لنجـاح العمـل، األهم السـتقرار األمـر، األهـم يف معيار 

املسؤولية والعدل والحق، هي األهم. 
 ((َوَليْـَس أحد ِمـَن الرَِّعيَِّة أَثَْقـَل َعَىل اْلـَواِيل َمئُونًَة ِيف 
ة  الرََّخـاِء))، أثقل مؤونـة؛ ألَنَّ مطالبهم كثـرية، الَخاصَّ
من ارتبطوا بك ارتباطاً خاصاً ألطماع، وأهواء، ومصالح 
شـخصية، أَو من بعـض الوجاهات التـي تصبح عندها 
هـذه النظـرة: أنهـا األحـق بـكل يشء، وأنَّ املفرتض أن 
ـة دون بقيـة املجتمـع،  تحظـى هـي بالعنايـة الَخاصَّ
وال تفكـر إالَّ بنفسـها، هـذه النوعيـة مـن النـاس هـم 
األثقـل مؤونة، يعنـي: كلفتهم كبـرية، مطالبهم كثرية، 

احتياجاتهم كثرية. 
 ((َوأََقـلَّ َمُعونًَة َلُه ِيف اْلبََالِء))، ومعونتهم قليلة؛ ألَنَّهم 
ال يسـخون بأن يقدِّموا، هم يرون ألنفسـهم الحق يف أن 
يحصلوا عـىل ُكـّل يشء، وأن تَُقدَّم لهـم ُكـّل اإلْمَكانات، 
ة، وال يرون عىل أنفسـهم الحقَّ  وأن يحظوا بعناية َخاصَّ
أن يقدِّمـوا، أن يبذلـوا، أن يعطـوا، أن ينفقـوا، فهم أقل 
معونة عىل مسـتوى التقدِّمـة يف املـال، يف اإلْمَكانات، أَو 
الجهـد العمـيل، يف املواقف املهمة التي تسـتدعي التَحّرك 

الجاد والتضحية، يرون أنفسهم هناك بعيًدا. 
 ((َوأَْكَرَه ِلْإلِنَْصاِف))، عادًة ما يكونون ممن يكرهون 
اإلنصاف من أنفسـهم؛ ألَنَّهم يرون ألنفسهم االمتيَازات 
ـة، والحـق يف أن يكـون لهـم خصوصيـٌة يف ُكـّل  الَخاصَّ
يشء، وأنهم أرفُع من بقية املجتمع، وأهم وأعظم شـأناً؛ 

وبالتايل يأنفون من اإلنصاف، ويتكربون من اإلنصاف. 
ْلَحاِف))، يعني: باإللحاح الشديد؛ ألَنَّهم   ((َوأَْسأََل ِباْإلِ
يسـألون بتأكيـٍد وضغـط، َوأَيْـضاً من واقع شـعورهم 

وتصورهم أنهم يستحقون ُكـّل يشء. 
يعتـربون  ألَنَّهـم  اْإلعطـاء))؛  ِعنْـَد  ُشـْكراً   ((َوأََقـلَّ 
ألنفسـهم الحقَّ يف ُكـّل يشء، فإذا أعطوا لم يشـكروا، أَو 
كان شـكرهم قليًال، يعني: ال يرون لك جـودًة وال قيمًة، 
وال يـرون لـك َجميالً فيمـا تعطيهم، يعتربون أنفَسـهم 

يستحقون أكثَر مما تعطيهم أصالً. 
 ((َوأَبَْطأَ ُعذْراً ِعنَْد اْلَمنِْع))، فهم ال يتفهمون الظروَف، 
يعنـي: حتى لو اعتذرت إليهم بأنَّ هنـاك -فعالً- ظروفاً 
حقيقيـة، ويف الواقع -مثالً- هناك ظروف صعبة، وواقع 

صعب، ال يتفهمون الظروف أبداً، ويسخطون عليك. 
ْهـِر))، عندما يكون  اِت الدَّ  (َوأَْضَعـَف َصْرباً ِعنْـَد ُمِلمَّ
هناك أحداث كبرية، أَو تحديات كبرية، أَو مخاطر كبرية، 
أَو شدائد كبرية، فهم أقل أَو أضعف الناس صرباً عند ذلك. 
ليـس هناك يف هـذه املواصفـات كلها: أثقـل مؤونة، 
يعنـي: كلفة، أقـل معونة، أكـره لإلنصـاف... إىل آخره، 
ة)، فليسـوا يف عطائهم، وال يف دورهم،  (ِمـْن أهل اْلَخاصَّ
وال فيمـا يقدِّمـون بمسـتوى غريهـم من النـاس، هذه 
مشـكلتهم، يـرون ألنفسـهم الحـق قبـل ُكــّل الناس، 
ولكنهم ليسـوا يف مسـتوى بقيـة النـاس يف أن يروا عىل 
أنفسـهم الحق وأن يسـهموا، فهذه النظرة وهذا التقييم 
مهـم؛ ألَنَّ اإلنسـان قـد يتصـور أنهـم هم أهـل التأثري، 
والذيـن ينبغي االعتماد عليهـم، والذين ينبغـي التعويل 
ـه إليهم ُكـّل  عليهـم، واألمل فيهم، وبنـاًء عىل ذلك يوجِّ
ه إليهـم ُكـّل االهتمام،  اإلْمَكانات، ويـرتك الناس، ويوجِّ
ويقرصِّ يف حق الناس، فتكون النتائج معكوسـة، عندما 
تأتي األحداث، أَو التحديات، أَو األخطار، يكونون هم أقل 
النـاس اهتماماً، أقل الناس مسـاندًة، أقـل الناس عطاًء 
وتضحية، والناس غريهم األجدر منهم باالهتمام، والذين 
يِن،  ينبغـي أن يعتمد عليهم، ولهذا قال: ((َوإِنََّما ِعَماُد الدِّ
ــة)):  ُة ِمَن األُمَّ ُة ِلْألعداء، اْلَعامَّ َوِجَماُع اْلُمْسِلِمنَي، َواْلُعدَّ
ــة، النـاس، املجتمع،  ـــة، جماهـريُ األُمَّ جماهـريُ األُمَّ
عليهـم يُعتَمـُد يف إقامـة الديـن، بجهودهـم، بعطائهم، 
بتضحيتهم، بجهادهم، بمواقفهم، وهم الرصيد العظيم؛ 
ألَنَّهـم جماهـريُ واسـعة، تسـتطيُع أن تعتمـَد عليها يف 
املواقِف الكبرية، والتحديات الكبـرية، واألخطار الكبرية، 
بدالً عن أن تعتمَد عىل مجموعة بسيطة، أَو فئة محدودة 

من الناس، تُْؤِثُرها بكل يشء عىل حساِب اآلخرين. 
ُة ِلْألعداء))؛ ألَنَّ املجتمـع يُعتَمُد عليه، عنده   ((َواْلُعـدَّ
قدرٌة أكثر، تحمل أكرب، عطاء أوسع، يف التصدي لألعداء. 
ــة َفْليَُكْن ِصْغُوَك َلُهْم)): كن قريباً  ُة ِمَن األُمَّ  ((اْلَعامَّ
منهـم بحيث تسـمع لهمومهـم، ملشـاكلهم، تهتم بهم، 

ترعاهم أكثر، تتفاعل معهم أكثر، ((َوَميْلَُك َمَعُهْم)). 
 ((َوْليَُكـْن أَبَْعَد َرِعيَِّتَك ِمنَْك، َوأَْشـنَأَُهْم ِعنَْدَك، أَْطَلبُُهْم 
اِس، َفـِإنَّ ِيف النَّاِس ُعيُوبـاً اْلـَواِيل أََحقُّ َمْن  ِلَمَعاِيـِب النـَّ
ا َغاَب َعنَْك ِمنَْهـا، َفِإنََّما َعَليَْك  َسـَرتََها، َفَال تَْكِشـَفنَّ َعمَّ
تَْطِهـريُ َمـا َظَهَر َلـَك، َواللَّـُه يَْحُكُم َعـَىل َما َغـاَب َعنَْك، 
َفاْسـُرتِ اْلَعـْوَرَة َما اْسـتََطْعَت يَْسـُرتِ اللَُّه ِمنَْك َمـا تُِحبُّ 
َسـْرتَُه ِمْن َرِعيَِّتـَك))، يف تعاملك مع مـا يرفعك إليك من 
مسـاوئ الناس، البعض لديهم طبيعـة يحبون دائماً أن 
يتتبعوا عـورات الناس، معائب الناس، مسـاوئ الناس، 
وينقلونها، ويرتاحـون بذلك، طبيعة لدى البعض، يرتاح 
ـب، أن يبحـث بحثـاً دقيقـاً حتـى ملعرفة عيب  يف أن ينقِّ
هنـا، أَو خطأ هنـاك، ويأتي لريفعه إليـك، وأنت يف موقع 
املسـؤولية إذَا تعاملت مع ُكـّل ذلك بتفاعل، وتقرِّب هذه 
عهم، فهو أُسلُـوب خاطئ، ال  النوعية من الناس، وتشـجِّ

ع هذا النوع من الناس.  تشجِّ
ُر أنهـا طريقُة عمـل صحيحة،  البعـُض اآلخـر يتصوَّ
يعني: أنَّ املسـؤوليَة تفِرُض عليه أن يهتمَّ بهذا الشـكل، 
ب، أن يبحث بكل دقة  بهذه الطريقة من االهتمام، أن ينقِّ

ليستخرج العيوب واملساوئ، وليعثر عليها. 
والبعُض مـن الناس يندفـُع إىل ذلك بدافـٍع انتقامي، 
َي حسـاباٍت من  يعنـي: لديه رغبٌة يف أن ينتقم، وأن يصفِّ
أشـخاص معينـني، أَو أٍرس معينـة، وهو يعـرُف أنك لن 
تتفاَعَل مع رغباته الشخصية، أَو مع قضاياه الشخصية 
التـي ليـس فيها مـا يـربّر أن تعاقـَب أُولئك؛ ِمـن أجِله؛ 
وبالتـايل يبحث لهم عـن َعيٍْب آخر، عن مشـكلٍة أُخرى، 
يحاول أن يستفزك من خاللها لتعاقبهم، ودافعه إىل ذلك 
هو حب االنتقام، دافعه مسـألة أُخرى، مشـكلة أُخرى، 
قضية أُخرى، وهذا يحصل يف الواقع، تصفية الحسابات، 
أسـاليب االنتقام من خالل الوشـايات، من خالل البحث 
عـن قضايـا أُخـرى، َكثرياً مـا يحصل ممـن يتوّجـهون 
ويسـعون لالنتقام الشـخيص بهـذا األُسـلُـوب، وبهذه 

الطريقة. 
فعندما يكوُن اإلنساُن يف موقع املسؤولية يكون حذراً 
متنبهـاً من هؤالء النـاس، ال يقرِّبهم، ال يعتمد عليهم، ال 
عهم عىل هذه األسـاليب؛ ألَنَّه ليـس املطلوَب نبُش  يشـجِّ
وإخراُج املعائب واملسـاوئ، مسـؤوليُة اإلنسان يف موقع 
ا ما لم  املسـؤولية أن يسـعى لتطهري مـا ظهر منهـا، أمَّ
يظهـر، فليحاوْل أن يسـُرتَ، وليحـاوْل أن يعاِلَج بطريقٍة 
أُخـرى؛ ألَنَّ اإلسـالَم ال يعتمـُد عـىل أُسـلُـوب العقـاب 
كأُسـلُـوٍب وحيٍد يف إصـالح املجتمع، ويف تقويم سـلوك 
املجتمع، اإلسالم يعتمد أُسـلُـوب الرتبية بشكٍل أََسايس، 
وبشـكٍل كبري، الرتبية اإليَمــانيـة والقيمية واألخالقية، 
وكذلـك التعليـم الصالـح املفيـد، املعالجـات بطريقـة 
اجتماعيـة، بأسـاليب متنوعـة وحكيمـة، واألُسـلُـوب 
العقابي هو الحالة االسـتثنائية عند الرضورة القصوى، 
فما ظهر؛ يجب أن يكون املوقف منه موقفاً حاسماً، وما 
كان خفيـاً؛ فليس املطلوب التنقيب عنـه، والبحث عنه، 

واالستخراج له بكل وسائل التتبع والتنقيب. 
ه من املهم أن   ((َفاْسـُرتِ اْلَعْوَرَة َما اْسـتََطْعَت))؛ ألَنـَّ
تكون األجواُء العامة أجواء خري، ال تتحول ُكـّل السلبيات 
إىل ظواهر تطغى يف السـاحة يف حديث الناس، لألسـف يف 
هذا الزمـن مع مواقع التواصـل االجتماعي يحصل خلل 
كبـري يف هـذا الجانب، بل افـرتاءات، وليـس فقط إخراج 
البعض من مساوئ الناس الخفية، وإظهارها إىل العلن، 
بل االفـرتاءات، افرتاء الكثري والكثـري مما ليس له وجود 

أصالً، ولذلك يكون اإلنسان حذراً يف هذه األمور. 
هو يقول هنا: ((َفاْسُرتِ اْلَعْوَرَة َما اْستََطْعَت يَْسُرتِ اللَُّه 
ِمنْـَك َما تُِحبُّ َسـْرتَُه ِمْن َرِعيَِّتَك))؛ ألَنَّ ُكـّل إنسـان فيه 
قصور، عنده أخطاء، حتى أنت وأنت يف موقع املسؤولية، 
عنـدك قصور، وفيـك أخطاء، يعنـي: لديـك جوانب أنت 
مقٌرص فيها، عندك أخطاء، فالله يسرت عنك ويعينك عىل 

إصالح عيوبك، عىل إصالح نفسك، عندما تسرت عباده. 
اِس ُعْقَدَة ُكــّل ِحْقٍد، َواْقَطـْع َعنَْك   ((أطلـق َعِن النـَّ

َسبََب ُكـلِّ ِوتٍْر، َوتََغاَب َعْن ُكـّل َما َال يَِضُح َلَك)). 
 ((أطلق َعِن النَّاِس ُعْقَدَة ُكـّل ِحْقٍد)) 

 أنت مـن جانبك ال تعبئ نفَسـك بالُعَقـِد عىل الناس، 
ٍد عليهم، اسـَع ألن  وال تتعاَمْل معهم من واقٍع نفيسٍّ معقَّ
تكوَن نفُسك صافيًة، صافيًة لتتعامل مع الناس بنفسيٍة 

ومشاعر صافية، وليست مشـاعر معقدة؛ ألَنَّ هذا يؤثر 
عىل أُسـلُـوب اإلنسان، عىل طريقة عمله مع الناس، من 

موقعه يف املسؤولية. 
ثـم يف واقع الناس أنفسـهم، احـرص أن يكون أداؤك 
العميل سـليماً صحيحاً، ال ينتج اإلشـكاالت بشكٍل دائم، 
البعـض مثالً طريقتهـم يف العمل طريقـة خاطئة، ليس 
فيهـا حكمة؛ ألَنَّه مطلـوب الرحمة، والعـدل، والحكمة، 
يف أسـس التعامـل مـع املجتمـع، أن تجمـع (الرحمـة، 
والعـدل، والحكمـة أيضـاً) يف أُسـلُـوب العمـل وطريقة 
العمل، البعض من الناس أُسـلُـوبهم يف العمل أُسـلُـوب 
، يسـتفز الناس يف ُكـّل  ، وإشـكايل، واسـتفزازيٌّ صداميٌّ
عمـل، طريقتـه يف العمـل حتى لـو كان العمـل يف أصله 
عمالً صحيحـاً، أَو عمالً مطلوباً، لكـن طريقته يف تنفيذ 
ذلك العمل اسـتفزازية ومسيئة، وتبعث يف نفوس الناس 
حالـة االسـتياء والسـخط، فيجـب أن تكـون الطريقة 
يف أداء العمـل حكيمـة، ال تسـتثري الناس قـدر اإلْمَكان، 
ال تسـتفزهم، البعـض من األعمال تحتـاج إىل تهيئة، إىل 
توضيـح، إىل تبيـني، البعض من األعمـال طريقة التنفيذ 
فيها خيارات متعددة، وقد يكون هناك من األسـاليب ما 
يضمن التنفيذ من دون استفزاز، وأُسلُـوب آخر مستفز، 
ذ بتلـك الطريقة التي ال  فاترك األُسـلُـوب املسـتفز، ونفِّ

استفزاز فيها. 
أيضـاً عاِلـْج ُكــلَّ األحقـاد املوجـودة، إذَا كان هناك 
فـات معينة، مشـاكل معينـة، ابذل  أحقـاٌد نتيجة ترصُّ
جهَدك واْسَع إىل أن تحل تلك العقد، ال ترتك الحالة العامة 
تتحـول إىل حالة مملوءة بالسـخط، ومحتقنـة بالتذمر، 
هـذا متذمر، وهذا سـاخط، وهذا مسـتاء، وهـذا معقد، 
وهـذا... ابذل جهـدك، حلحل العقد، اإلشـكاالت التي لها 
حلـول معينة، اعمل عـىل حلولها، طريقـة العمل تكون 
حكيمًة، بما تتالىف فيها الكثري من األساليب االستفزازية 
والصداميـة، وحـاول أن تحـل اإلشـكاالت القائمة بقدر 

االستطاعة. 
وليـس معنـى ذلـك أن ُكــلَّ الناس سـريضون عنك، 
اإلنسـان مهمـا كان عمله قائمـاً عىل أََسـاس الرحمة، 
والحكمـة، والعـدل، لن يرىض عنه ُكـّل الناس، سـيبقى 
هناك من هو سـاخط، رىض النـاس غايٌة ال تدرك، رىض 
ا،  الجميـع، أن يـرىض عنك الجميع، هذا أمـر صعب ِجـدٍّ
ـة يف هـذا الزمـن الـذي يتحـول واقـع املجتمع إىل  َخاصَّ
واقع مقسـم يف األََسـاس بخلفيات سياسية، تصبح هي 
مصـدر للتعقيـد، أَو عقائدية تصبح هي سـبب للعقدة، 
لكـنَّ للحكمـة والرحمـة والعـدل األثـر يف الجمهـور يف 
أوسـع الناس، يف أكثر الناس، أوسـع مساحة من الناس 
مـن املجتمع سـيكون لهـذا األثـر الطيِّب يف نفوسـهم، 
القيـام  يف  وسـيعينونك  ودورك،  عملـك  وسـيتفهمون 
بمسـؤوليتك، وسـيكون لهذا أثـراً إيجابياً عىل مسـتوى 

واسع. 
 ((َواْقَطْع َعنَْك َسبََب ُكـّل ِوتٍْر)) 

كل أسـباب العـداوات ابذل جهـَدك يف ذلـك، إن كانت 
مشـاكُل قائمٌة يف الواقع، اعِمْل عىل معالجتها، إن كانت 
َحها، اسـع ألن تكون  ترصفات خاطئـة، حاول أن تصحِّ
منصفاً، اسـع ألن يكـوَن موقُفك الحقُّ واضًحـا، أحياناً 
قد يكون هناك أَيْـضاً نشـاٌط سـلبي يف الساحة، نشاط 
يسء، فيه أكاذيُب، فيه افرتاءات، فيه تعقيٌد للناس، يجُب 
أن يقابَـَل ذلك بتوضيح، بُقْرٍب من الناس، مع املعالجات 
العملية ملـا كان من أخطاء حقيقية، األخطـاُء الواقعيُة 
ـُه الجاد والصـادق والناصح ملعالجتها بكل  يجـُب التوجُّ
جهد، وما زاد عن ذلك؛ بَسـبِب افرتاءات وأكاذيب يسـهل 
تفنيدهـا، يسـهل إيضـاح الحقيقـة للنـاس، ال تحتفظ 
باملشـاكل والعقـد، وتـرتك السـاحة تتعبـأ باالحتقان، 
والتذمر، واملشاكل، واالسـتياء، وتتجاهل مشاعر الناس 
تقول: [عادي طز، من سخط سخط، من غضب غضب]، 

ا.  ال، هذه مسألة خطرية ِجـدٍّ
ميـدان عملـك، ميـداُن مسـؤوليتك هم النـاس، أنت 
مسؤوٌل نحوهم، مسـؤوليتك تتجه نحوهم، مسؤوليتك 
تتعلـق بهم، فالبـدَّ أن تكون العالقة بينـك وبينهم عالقة 
إيجابية، وأن تبذل الجهد يف ذلك، وأن تحرص عىل معالجة 
تلك اإلشـكاالت، وإال سـيكون لها نتائجها السلبية فيما 
بعد، البيئة التي هي محتقنة، مملوءة بالتذمر واالستياء، 

يمكن أن تتحول إىل بيئة يشـتغل فيها العدّو، يفرِّق كلمة 
املجتمـع، يثري الفتن، يشـعل نـريان الفتنـة يف أي وقت، 

ويكون لذلك تأثريات سلبية. 
 ((َوتََغاَب َعْن ُكـّل َما َال يَِضُح َلَك)) 

يعنـي: تغافـل، تغافل عـن ُكــّل األمور التي ليسـت 
ـْل يف التعامـل مع األمور التي ليسـت  واضحـة، ال تتعجَّ
مؤكَّــدة، واتِّخـاذ إجـراءات قد تسـبُِّب مشـكلًة كبرية، 
ويتضـُح أن املوضـوَع لم يكـن كما ظننـت، أَو كما ظنه 
البعـض، فابِن ُكــلَّ أمورك عـىل أََسـاس صحيح، وعىل 
بصـرية، وعـىل يقـني، وعـىل وضوح، وعـىل تأّكــد، وال 
تحـاول أن تفتـح مشـكلة يف موضـوع ليـس مؤّكــداً، 
وال واضًحـا، وال تعجلـن إىل تصديـق سـاٍع، من يسـعى 
باآلخرين، ييش عليهم، النمامـون الذين دائماً يحرصون 
عىل أن ينقلوا إليك ما يسـتفزك ويثـريك عىل اآلخرين، ال 
تتعجل بتصديقهم، واتِّخاذ إجراءات بناًء عىل نقلهم، أول 
مـا تفعله هو التحّقـق والتبني، هذه هـي الخطوة األوىل 
تجـاه ما ينقل إليك: أن تتحّقـق، أن تتبني، أن تتأّكـد، إذَا 
استخدم اإلنسـان هذه الطريقة، فسـيتفادى الوقوع يف 
كثرٍي من املشـاكل واملظالم؛ أما إذَا كان اإلنسان مترسعاً 
عجـوالً، وبالـذات عندما يسـتفز؛ ألَنَّ البعـض قد ينقل 
ا، والبعض قد يكـون أَيْـضاً بارعاً  إليك ما يسـتفزك ِجـدٍّ
يف طريقة النقل، هذه مسـألة ملحوظـة، البعض أَيْـضاً 
متقن ألن يستفزك، وأن يثري أعصابك، وأن يثري انفعالك، 
عنـده خـربة، يعرف كيـف يتخاطـب معك، كيـف يقدِّم 
املوضوع إليك، بطريقة -عىل ما بيقولوا- يولعك، يولعك، 

ا.  هذه قضية خطرية ِجـدٍّ
فعىل اإلنسـان يف موقع املسـؤولية أن يكـون معتمداً 
بْتُـْم ِيف َسـِبيِل اللَِّه  بشـكٍل أََسـايسٍّ عىل التبـني، {إِذَا َرضَ
َفتَبَيَّنُوا}[النسـاء: من اآلية94]، {إِْن َجاَءُكْم َفاِسـٌق ِبنَبٍَإ 
َفتَبَيَّنُوا}[الحجـرات: من اآلية6]، أن يتبني، أن يتأّكـد، أالَّ 
يترسع، وال يسـتعجل باتِّخاذ إجراء قـد يكون ظلماً، قد 
يكون من نقل إليك نقل إليك أمراً ال أََساس له من الصحة، 
أَو قد يكون زاد فيه، وبالغ َكثرياً، حتى قدَّم املسألة كبريًة 

ا، ومستفزًة غاية االستفزاز، فكن حذراً.  ِجـدٍّ
 ، ـاِعَي َغاشٌّ  ((َوَال تَْعَجَلـنَّ إىل تَْصِديِق َسـاٍع، َفِإنَّ السَّ

َوإِْن تََشبََّه ِبالنَّاِصِحنَي)) 
الذي يسـعى دائماً يعجبُه أن ينُقـَل املعائب، وأن يثري 
اآلخريـن، هو يف واقع الحال غـاٌش، يعني: ليس ناصحاً، 
ليس ناصحاً، ال تظن أنه من دافع اهتمامه وحرصه بادر 
ينقل إليك ما ينقله عن اآلخرين، ما ييش به عىل اآلخرين، 

ويف واقع الحال غاٌش وإن تشبَّه بالناصحني. 
طبعاً سـيأتي يف نفس العهد (عهد اإلمام عيل إىل مالك 
األشرت)، كيف يكون هناك مثالً نظام يعتمد اإلنسان فيه 
عىل أشـخاص موثوقني، صادقني، ليس لهم مشاكل مع 
الناس، ويسـعون لتصفية حسـاباتهم مع الناس يف نقل 
الحقيقـة، يعتمد عليهـم يف نقل الحقيقـة، يف التثبت، يف 
التبني، يف التدقيق يف الواقع العام، يف أداء املسـؤولني... إىل 
، َوإِْن تََشبََّه ِبالنَّاِصِحنَي)).  اِعَي َغاشٌّ غري ذلك، ((َفِإنَّ السَّ
 ((َوَال تُْدِخَلنَّ ِيف َمُشوَرِتَك بَِخيالً، يَْعِدُل ِبَك َعِن اْلَفْضِل، 
َويَِعُدَك اْلَفْقَر، َوَال َجبَاناً، يُْضِعُفَك َعِن اْألُُموِر، َوَال َحِريصاً، 
َه ِباْلَجـْوِر، َفِإنَّ اْلبُْخَل، َواْلُجبَْن، َواْلِحْرَص،  َ يَُزيُِّن َلَك الرشَّ

َغَراِئُز َشتَّى، يَْجَمُعَها ُسوُء الظَّنِّ ِباللَِّه)) 
ا يف أداء املسؤولية، واللُه  التشـاُوُر مسـألٌة مهمة ِجـدٍّ
يقـوُل لنبيه «صلوات اللـه عليه وعىل آله»: {َوَشـاِوْرُهْم 
ِيف اْألَْمـِر}[آل عمران: من اآليـة159]، يقول عن املؤمنني: 
{َوأَْمُرُهْم ُشوَرى بَيْنَُهْم}[الشورى: من اآلية38]، التشاور 
مهم ومفيد، ولكن عىل من تعتمد يف مشـورتك، من الذين 
تستشـريهم، هناك معايري ومحاذير، قدَّم املحاذير؛ ألَنَّها 

كافية يف أن تتنبه. 
يقول:

يف  تعتمـْد  ال  بَِخيـالً))،  َمُشـوَرِتَك  ِيف  تُْدِخَلـنَّ  ((َوَال   
التشـاور عـىل بخيـل؛ ألَنَّه كمـا قال اإلمـام عـيلٌّ «َعَليِْه 
ــَالُم»: ((يَْعـِدُل ِبَك َعـِن اْلَفْضـِل، َويَِعـُدَك اْلَفْقَر))،  السَّ
فيثبطـك عن كثـرٍي من األمـور املهمة التـي فيها فضل، 
وفيهـا نجـاح، وفيهـا خـري، وأحيانـاً قـد تكـون مـن 
رضوريـات األمـور، ولكنها تحتاج إىل إنفـاق، تحتاج إىل 
تمويـل، وهو بخيل، مهما كان أهميّة املوضوع، أَو مهما 
كان فضله، سـيثبطك عن ذلك، وسيشـري عليك بأن ترتك 
ذلك؛ بَسـبِب بخله، ((َويَِعُدَك اْلَفْقـَر))، دائماً يخيفك من 

الفقر، ويخيفك مما تقدم وتبذل. 
 ((َوَال َجبَانـاً))، ال تعتمـد عـىل الجبـان يف املشـورة، 
((يُْضِعُفَك َعِن اْألُُموِر))؛ ألَنَّه سـيخوفك، ويرجف عليك، 
ويهـول عليـك، وبعـض األمـور تحتـاج إىل جـرأة وقوة 

وشجاعة وتوكل عىل الله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل». 
َه ِباْلَجْوِر))، الحريص  َ  ((َوَال َحِريصـاً، يَُزيُِّن َلَك الـرشَّ
الـذي يجمـع بـني البخـل والطمع، بخيـٌل طمـاع، فهو 
طمـاع يريد أن يحصل عىل اليشء بأي وجه، بأية طريقة 
حتـى لو كانـت ظلماً وجـوراً، وبخيل فيما قـد توفر، ال 
يريـد عطـاءه وال إخراجه، فالحريص -كمـا قال- يزين 
لك الـرشه بالجور، ويزين لك أن تكـون رشهاً يف طريقة 
الحصول عىل األموال حتى بالطرق الخاطئة، باألسـاليب 
والوسائل واألساليب التي تعتمد عليها يف استخراج املال، 
والحصول عىل املال واإلْمَكانـات، وهي ظاملة، تأخذ املال 
بغـري حق، بما فيه ظلـٌم للناس، يزين لـك ذلك، يزين لك 
ذلك ويقنعك بذلك، ويربّر لك ذلك، وسـيمتلك من أساليب 
التربيـرات والتلفيقـات ما قـد يقنعك بذلـك، فاترك هذا 

النوع من الناس، ال تعتمد عليهم يف مشورتك. 
 ((َفـِإنَّ اْلبُْخـَل، َواْلُجبْـَن، َواْلِحـْرَص، َغَراِئـُز َشـتَّى، 

يَْجَمُعَها ُسوُء الظَّنِّ ِباللَِّه)) 
البخيل هو يسء الظـن بالله، ال يثق بوعد الله القائل: 
ٍء َفُهَو يُْخِلُفُه َوُهـَو َخرْيُ الرَّاِزِقنَي} {َوَمـا أَنَْفْقتُْم ِمـْن َيشْ

[سبأ: من اآلية39]، إضافة إىل الكثري من اآليات املباركة، 
التـي وعد اللـه فيها بالربكـة والخري والـرزق ملن ينفق، 
الجبـان هـو يسء الظن بالله، ال يثق بوعـد الله بالنرص، 
وال بوعـد الله بالعون والتأييد، والحريص الذي جمع بني 
الطمـع والبخل لـم يثق بأن الله سـريزق وسـيمن، وأن 
فضل الله واسع، وأن العطاء يف محله سبٌب للحصول عىل 
الفضـل من اللـه، وعىل الخري من الله، سـبٌب للربكة من 
الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، ُكـّل أُولئـك جمعوا تلك الغرائز 
السـيئة، والتي هي نتاٌج لسـوء الظن بالله «ُسـبَْحانَـُه 

َوتََعاَىل». 
نكتفي بهذا املِقداِر.

َقنا وإيِّاكم  ونَْسـأَُل اللـَه -ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل- أَْن يوفِّ
ملـا يُْرِضيْه عنا، وأَْن يَْرَحَم ُشـَهَداَءنا األبراَر، َوأَْن يشـفَي 
نا بنرصه، إِنَُّه  َج عـن أرسانا، َوأَْن ينُرصَ جرحانا، َوأَْن يفرِّ

َعاِء. َسِميُْع الدُّ
ـَالُم َعَلـيُْكْم َوَرْحـَمُة اللِه َوبََرَكاتُه. َوالسَّ

 غةإ سطى اإلظسان أن غضعن طظخفًا واإلظخاف الاجام 
إظساظغ ودغظغ وأخقصغ وغرشع طظ صغمئ اإلظسان

 ق تاعّجـه طسآولغاتك تةاه شؤئ طتثودة طظ الظاس 
وتارك الئاصغظ وافعط شغ طسغار المسآولغئ والسثل 

عع رضا الساطئ
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جئران جعغض  

أبنـاء محافظـة  أطـل البـدُر مخاطبـاً 
حّجــة خطاب القائد الـذي ال يحمل فقط 
هّم محافظة رغم أننا وجدنا ذلك يف حديثه 
وال هّم وطن رغم أنه جعل رأسه فداء لهذا 
ـة مثخنة بالجراح  الوطـن بل يحمل هّم أمَّ
واآلهـات وصلت ملرحلة من الـذل والهوان 
وبـني فكـي أعدائهـا قـد يبتلعونهـا متى 

أرادوا. 
لكن بوجود قادة من أبنائها أمثال السيد 
القائـد عبدامللـك الحوثـي -حفظـه الله- 
وأمثاله يف محـور املقاومة واملمانعة يبقى 

ذلك األمل إلعادتها إىل وضعها الطبيعي. 
إطاللـة السـيد القائـد وحديثـه املوجه 
ـام القى  ألبنـاء محافظـة حّجــة قبل أَيـَّ
أصداء واسعه يف أوساط املواطنني وتفاعالً 
َكبـرياً بينهـم حني وجـدوا القائـد يتحدث 
بلسـانهم وينقـل مشـاكلهم واحـدة تلو 

رغـم  املحافظـة  يف  للمسـؤولني  األُخـرى 
همومـه ومسـؤولياته الكبـرية إالَّ أنـه لم 
ولن ينىس أَو يتناىس هموم ومشـاكل أبناء 
وطنـه فهـو أكثـر من يـدرك ذلـك بصدق 

وحرص كبري. 
وكأنـي به يشـاهد تلـك الطـرق الوعرة 
يف مديريـة كـرش ومـا جوارهـا ومعانـاة 
املواطنني منذ عرشات السنني وخسائرهم 
امُلسـتمّرة ألشخاص أعزاء نتيجة الحوادث 
يف ظل طـرق أضحى امليش فيهـا مخاطرة 
والسـري منها سـرياً نحو املوت لوال ألطاف 

الله. 
وكأنـي بـه يسـمع صيحـات املزارعني 
من أصحـاب القات يف الرشفني ومعاناتهم 
نتيجـة تعسـفات رضائـب القـات وعدم 
التعامـل معهـم بعدالة وإنصـاف وهو ما 
وجـه به السـيد القائد املعنيـني يف خطابه 

برسعة إيجاد حلول لهذه القضية. 
وكأنـي بـه يتجـول يف تهامـة ويـزور 

مخيمات النازحني يف عبس وشفر وغريها 
ينظر يف عيون األطفال وكبار السن بحرقة 
وألـم كبريَيـن وهم بال ماء وبـال دواء وبال 
غذاء رغم أنه تسـتطيع املنظمات العاملة 
هناك جعل هـؤالء املقهورين واملترضرين 
من العـدوان والحصـار وتهجريه القرسي 
لهـم يعيشـون يف رفاهية مقارنـة بحجم 
اإلنفـاق املهـول للمنظمات التـي تعبث يف 
البلـد وتعيـث فيه فسـاداً ومتاجـرة بآالم 

البسطاء من أبنائه. 
نعـم حّجـة حارضة يف مواجهة العدوان 
منـذ اليـوم األول وسـتبقى كذلك سـباقة 
يف تضحياتهـا وعطائهـا فهـي وأبناؤهـا 
أكثر وعياً بخطورة األعداء الذين يسـعون 
الحتالل األرض وانتهاك كرامة اإلنسان؛ لذا 
سـتبقى يا سـيدي رقماً صعباً يف املواجهة 
حتى يتحّرر ترابها وتراب كافة الوطن من 
العدّو الخارجـي وأدواته الرخيصة إىل غري 

رجعة. 

الحغت سئثالمظان السظئطغ  

هـل رأيتم يوماً شـباباً (أُوُروبيـاً) أَو (أمريكياً) يف 
أوطانهم أخذوا يقلدون العرب يف ثقافتهم وأخالقهم 

أَو حتى يف يشٍء من أنماط حياتهم؟!
هـل رأيتم أحداً منهم يوماً قد ائتـزر مئزراً مثالً أَو 
ارتـدى عمامـًة أَو عقاالً أَو ثوباً أَو عبـاءًة.. أَو تحزَّم 

(جنبيًة) أَو (شربيًة) أَو (خنجراً) أَو...؟
هـل رأيتـم أحـداً منهـم يوماً قـد حـاول تقمص 
شـخصية إنسـان عربٍي أَو سـعى إىل التشـبه به أَو 

تقليده..؟!
ـم حديثه أَو خطاباته  هـل رأيتم أحداً منهم قد طعَّ

بمفردات عربيٍة فصحى أَو حتى دارجة؟!
هـل رأيتم أحـداً منهم قـد هاجـم ثقافتـه أَو ازدرى ُهــِويَّته 

لصالح الثقافة والُهــِويَّة العربية مثالً؟!
اإلَجابَة بكل تأكيد: ال.. 

حتى يف زمٍن كان العرب فيه هم العرب.. 
وكان األُوُروبيـون اليزالون غارقني يف ظالم الجهل والتخلف، لم 
يسـجل التاريخ يوماً أن (أُوُروبياً) أَو (غربياً) واحداً قد اسـتهوته 
مثالً ثقافة أَو سـلوكيات وآداب العرب، فراح يقلدها ويمارسـها 
سـلوكاً هنـاك يف بـالده بدعوى التحـّرر أَو االنفتاح عـىل ثقافات 

وحضارات الشعوب األُخرى!

لن أسألهم ملاذا طبعاً..؟ 
فهم يف الحقيقة ليسوا ملزمني أَو مجربين أصالً عىل فعل ذلك! 
لكني سأسأل ذلك اإلنسان العربي الذي أراه ال يجد 
تحرجاً يف التنصل مـن ثقافته والتجرد من ُهــِويَّته 

لصالح الثقافة والُهــِويَّة الغربية.. 
ملاذا نحن نقلدهم حني هم ال يقلدوننا؟!

أهو اعتـزاز واعتـداٌد منهم بتاريخهـم وثقافتهم 
وُهــِويَّتهـم الغربية، أم هو عدم اعتزاز واعتداٍد منا 
بتاريخنا وثقافتنا وُهــِويَّتنا، أم كالهما يا ترى؟

واملصيبة ماذا؟
أننا نقلدهم ونتشـبه بهم يف ُكـّل يشء إال يف ما قد 

يعود بالنفع علينا وعىل شعوبنا وأمتنا!
فال نستورد منهم دائماً من الثقافة والقيم واملبادئ ومخرجات 
ـابط  العقـل وطـرق التفكري إال ُكــّل ما هو رخيص ومبتـذل وهَّ

وسخيف وتافه!
ملـاذا؟! هـل ألَنَّنا نحن العـرب واقعني تحت تأثري مـا نعتقد أنه 
(غزٌو فكرٌي) أجنبي ممنهٍج ومنظم، أم؛ ألَنَّنا قد ارتضينا ألنفسنا 

أن نعيش يف حالة انحالٍل واضمحالٍل فكرٍي وقيمٍي وأخالقي؟ 
برصاحة ال أدري..!

كل الـذي أدريـه هو أن ال أحد من العاملـني اليوم يعيش يف حالة 
اغرتاٍب فكري وثقاٍيف وأخالقٍي كما يعيشها ويعاني منها العرب! 

ـة بال ُهــِويَّة..  فهل أصبحنا نحن العرب أُمَّ
ال أدري..!

اتارام الُمحّرف  

إذا كانت جرائـم الخطف واالغتصاب 
ظاهرة بشاعتها مستنكرة من ُكـّل ذي 
عقل سـليم ودين قويم، َفــإنَّ الجرائم 
األُخرى يف حـق الفتيات باسـتقطابهن 
بطريقة ملتوية يعترب أشّد خطراً وأقوى 
فتكاً، فهي جريمة مسـترتة ال ينتبه لها 
املجتمع وال تشـعر بها الضحية نفسها 

وهذا هو الخطر الحقيقي. 
ونحـن يف اليمـن ومن البدايـة حّددنا 
عدونا وأعلناهـا رصيحة بأن عدونا هو 
أمريـكا وإرسائيـل، وبالتـايل ال بُــدَّ لنا 
أن نكـون حذرين يقظني ملـا قد يحيكه 
عدونـا، وعدونا معروف منذ األزل بأنهم 
وهم اليهود لديهم قدرة كبرية عىل املكر 
والخديعـة ولديهـم الصرب عـىل انتظار 
النتائج لحيلهم، ومن هنا كان تركيزهم 

يف اليمن عىل النسـاء وُخُصوصاً من بعد 
العـدوان وذلك ملـا رأوه يف الرجل اليمنى 
من شـجاعة وإقـدام وبطـوالت عز لها 
نظري، فكانت خطتهم هي نخر املجتمع 
مـن الجانـب اآلخـر وهـو النسـاء َوإذَا 
تـم نخر املجتمـع من هـذا الجانب فقد 
نُخـر من الداخـل من البيت من أََسـاس 
املجتمـع وهي املرأة التي تسـمى نصف 
املجتمـع، َوإذَا مـا أردنـا الحقيقة فهي 
ُكــّل املجتمـع هـي النصـف وهي من 
تربـي النصـف اآلخـر َوإذَا هـدم املربي 
وهدمـت األم واألخت والبنـت والزوجة 
أخالقياً فقد هدم الرجل َوإذَا هدم الرجل 
فقد هدم املجتمـع بأكمله َوإذَا زعزعت 
جبهـة الرجل الداخلية وهي البيت َفـإنَّ 
هزيمتـه يف الجبهات الخارجيـة مدنية 
كانت أَو عسكرية ستلحق به ال محالة. 
أعداؤنـا يعملـون عـىل هـدم القيـم 
واألخـالق يف املجتمـع اليمنـي تدريجيٍّا 

متوّجـهـة  علينـا  املاسـونية  والحـرب 
بقوة وعلينا الحذر واالستعداد والتوعية 
للنسـاء والفتيات بشـكل خـاص، ومع 
التواصـل  ووسـائل  االتصـاالت  ثـورة 
املتعددة َفـإنَّ الوصول إىل النساء أصبح 
سـهالً وميـرساً، لذلـك يجـب التوعيـة 
واإلرشـاد بأن هناك اسـتهدافاً ممنهجاً 
ومدروساً عىل النساء بشتى الطرق تارة 
باالختطـاف وتارة باالغتصـاب وتارات 
املنظمـات  عـرب  باالسـتقطاب  أُخـرى 

الالأخالقية. 
املنظمـات التـي أدخلـت لنـا قوارير 
الزيت وأخرجت قوارير البيت، املنظمات 
التي هدفها إفسـاد املرأة وأول إفسادها 
إخراجها من عباءة حيائها والتي تسعى 
يف بث سمومها الخفية التي ال تشعر بها 
مستنشقتها إال وقد ترسبت إىل جهازها 
الوقائي ومناعتها الدينية، دون أن تدرك 
ذلك وتدريجيٍّا تنسـلخ الفتاة عن بيئتها 

وقيمهـا ودينها وتبـدأ يف االعرتاض عىل 
مبـادئ وقيـم تربـت عليهـا ووصفهـا 
بأوصاف هم من أسـموها لها واملقارنة 
بـني هـذا وذاك ولكـن بعقليتهـم التـي 

عملوا عىل رسمها يف عقول الضحايا. 
ومن هنا أوجه رصخة من ُكـّل امرأة 
يمنية للجميع بالوقوف صفاً واحداً ضد 
من يريد انتهاك الحرمات وإنقاذ الرشف 
الـذي يحـاول املحتـّل الدخيـل واملرتِزق 
العميل تدنسـيه، رصخة من ُكـّل نساء 
اليمن يف الشمال والجنوب ساعدونا ُكـّل 
من موقعه يف تحصني حمانا أن ال يقربه 

أحد.
نداء لكل الفرقاء أمنعوهم أن يدخلوا 
فحرمة  انتبهـوا  برصاعاتكـم،  النسـاء 
الـرشف ممتـدة مـن الثراء حتـى تصل 
الثريـا وتخرتق الحجـب لتصل إىل عرش 

العيل األعىل. 
فـكل القوانني السـماوية والوضعية 

تسن عىل عدم املسـاس بحرمة النساء، 
وعـىل الجميـع عمـل جبهـة توعويـة 
بالجامعات واملعاهد واملدارس واملساجد 
لخطـورة الحـرب املتجهـة إىل رشيحـة 
النسـاء وتكون التوعية للنساء والرجال 
فيد واحـدة ال تصفق وكمـا كانت املرأة 
هي الظهر الحامـي للمجاهدين بحفظ 
غيـاب  يف  وأوالدهـا  وبيتهـا  نفسـها 
الرجال وانشـغالهم، وبالتايل عىل الرجل 
أن يكـون السـد الـذي يمنع عـن املرأة 
املؤامـرات التـي تحـاك عليهـا، عليهـم 
االنتبـاه لحرب القواريـر حتى ال تنكرس 
ويصبح زجاجها املكسور سالحاً يجرح 

به الجميع. 
ْلنَـا َما َال َطاَقـَة َلنَا ِبِه  (َربَّنَـا َوَال تَُحمِّ
َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر َلنَا َواْرَحْمنَا أنت َمْوَالنَا 
نَـا َعـَىل اْلَقـْوِم اْلَكاِفِريـَن). من  َفانُْرصْ
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طةجرُة تظعطئ غععدغُئ 
الطراز والعثف

د. تصغئ شدائض

ٌع آلالف الحجيـج اليمنيني املتوّجـهني إىل  قتٌل مروَّ
اللـه ملبـني مهللني مكربيـن ال يحملون أية أسـلحة 
بـل يحملون أكفا فارغـة مرفوعـة إىل بارئها وقلوبا 
تطلـب من اللـه الصفح والغفران، قتـل ال هدف منه 
إال الرتهيـب واإلرعـاب النتزاع ما يمكـن انتزاعه من 
حقوق اآلخرين بالتخويف والتهديد وارتكاب املجازر 
الوحشـية وسـفك الدماء بـدون اسـتثناء، ولتغطية 
أعمالهـم القـذرة الحقـرية تلزمهم كذبة تنسـب إىل 
اللـه والدين، فيتهمون الضحية بأقبـح التهم ليربئوا 
سـاحتهم املنغمسـة يف أعمـاق الخطيئـة ويخلطوا 
األوراق املخلوطـة، فهـم يدافعـون عـن ديـن اللـه 
ويتكلمون باسمه!!! يا لحماقة هؤالء املجرمني!! إنها 
سياسة يهودية دنيئة دأب عليها اليهود منذ القدم إىل 
عرصنا الحارض، وتاريخهـم ودويالتهم عرب األزمان 
قامت عىل هذه السياسـة الشـيطانية، وقد سجل لنا 
التاريـخ الحديث الكثـري من جرائمهـم ومجازرهم؛ 
ِمـن أجِل احتالل فلسـطني بغطاء دينـي، فهم- كما 
يدعون- شعب الله املختار وأن فلسطني أرض امليعاد 
وخزعبـالت تلمودية كتبوهـا بأيديهم وقالوا هي من 
عنـد الله، واللـه يعلم إنهـم كاذبون، وما أشـبه ذلك 
بمجـزرة تنومـة تخطيطا وخبثـاً ووحشـية وهدفاً 

وغايًة ووسيلة. 
وكمـا أن جرائـم اليهود تجاه الفلسـطينيني تميّع 
وتضيـع يف أدراج املحاكـم الدوليـة واألمـم املتحـدة 
ودهاليـز السياسـة، ضاعت مجـزرة تنومـة ودماء 
اليمنيـني بل غيبت سـنوات طويلة؛ بَهدِف طمسـها 

وإضاعة حقوق اليمنيني. 
وما زل حكام آل سـعود يسريون عىل خطى اليهود 
يف تعاملهم مع املسـلمني يف جميع بالد اإلسـالم: قتل 
وإبـادة أفراد وجماعات وشـعوب تحـت غطاء ديني 
وهـو تكفري املسـلمني ودعـوى حماية الديـن، وهم 
ال يحمون سـوى الصهيونية ومصالحهـا ونفوذها، 
حقيقـة أصبـح يراهـا األعمـى ويبقى فقـط من يف 
قلبه مرض يسـعى إلسـكات ُكـّل من ينادي بكشف 
مالبسـاتها ويشكك فيها، لكن جريمة بحجم مجزرة 
تنومة نـاءت بإخفائها السـنوات الطويلة وجاء من 
يرويهـا لليمنيـني ليدركوا أن عدوهـم يرتصدهم منذ 
أسـس كيانه الهش املصنوع صناعـة بريطانية، وأن 

ما يفعله اليوم هو امتداد ملجزرة تنومة. 
العدالة اإللهية والدعم اإللهي سيكونان من نصيب 
مـن ينتـرص ملظلوميتـه ولو بعـد حـني، واليمنيون 
عازمـون عـىل الثأر والوقـوف ضد الظلم و«سـيعلم 

الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون». 
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الفعضى جغاجُئ اتاقل 

آخُر تتثغث لطاطئغع آخُر تتثغث لطاطئغع 

تاشزعا سطى بصاء الئغداء ظاخسئ الئغاضتاشزعا سطى بصاء الئغداء ظاخسئ الئغاض

المظزماُت وجغاجُاعا غغُر افخقصغئالمظزماُت وجغاجُاعا غغُر افخقصغئ

زعران الصاسثي  

إذا رأيـت أي بلـد يف العالـم تكثـر فيـه االغتياالت 
والتصفيـات، وتـزداد فيه حدة معانـاة أبنائه فأعلم 
يقيناً أنُه محتّل، فسياسـة االحتالل ألي بلٍد كان هو 
العمل عـىل زيادة وتـرية الفوىض واالقتتـال وتغذية 

الرصاعات وإخالل األمن وترويع السكان. 
فكيـف ما كانت الفـوىض واالغتيـاالت يف املناطق 
الجنوبيـة هـو نتاج الحتـالل منذُ ما يقـارب ثمانية 

أعوام سـيطر فيها املحتّل عىل ُكــّل خرياته وعمل عىل 
نهب ثرواته، وليس بالغريب أن تقتل وتستهدف قيادات املرتِزقة، 
فهذا حال من سـلم بالده للمحتّل، وهذا حال االرتزاق وبيع كرامة 
األرض والعـرض بحفنة من املال، فمن اسـرتخص احتالل وطنه 

اُسرتِخص دمه. 
ًدا أن ال وثوق فيمـن باع وطنه  فاملحتـّل يدرك جيـِّ
وكرامتـُه، فال يمكـن أن ينعم أبنـاء الجنوب باألمن 
واألمان حتى يتم طرد املحتّل والخروج يف ثورة قوية 
تقض مضاجع الخائنني وتطرد املحتّلني والعمل عىل 
تراصف الصفوف وإرجـاع الجنوب إىل حضن الدولة 

اليمنية. 
فالدولـة اليـوم تنظـر إىل الجنـوب بعـني الحرقة 
واأللـم وإىل معاناة أبنائه من بؤس وحرمان واقتتال 

وفقدان للسكينة العامة. 
إن الدولـة اليوم تعد العدة لتحرير الجنوب وهي ليسـت عاجزه 
عـن ذلك، فال بدَّ من تظافـر الجهود من مختلف النخب واملكونات 
اليمنية الحرة، وبذل أقىص جهد للعمل إىل إعادة املناطق املحتّلة إىل 

حاضنة الدولة اليمنية يف صنعاء. 

ظسمئ افطغر  

بالبعيـدة،  ليسـت  املاضيـة  األيّـام  يف   
تحدثت األنظمـة املهرولة يف التطبيع.. عن 

حلف عربي إرسائييل؟!
أطلـق عليه حلف الناتـو العربي بقيادة 
الكيان الصهيوني، وهدف هذا الحلف دول 

محور املقاومة!؟
يا للسخرية، يا للعار!!

إىل أية عروبة تنتمي هذه األنظمة؟! 

تجردت من ُكـّل املبادئ والقيم، تحاك يف 
أروقة مكاتب وقصور تلك األنظمة املؤامرة 

ــة! عىل هذه األُمَّ
انهكتها السياسات الخبيثة التي نهشت 

أرواح الشعوب كالنار يف الهشيم.. 
حاربوهـم يف قـوت يومهم، ولم تشـبع 
الغرائز الوحشية للكيان اليهودي بكل تلك 

ــة! املؤامرات عىل هذه األُمَّ
فعندما صدع صوت املقاومة استشـعر 
اليهـود الخطـر املحـدق بهم.. فسـارعوا 
يف تحريـك أدواتهـم من األنظمـة العميلة، 

وكانـت النتيجـة ذلـك الحلـف السـخيف 
الذي باإلعالن عنه سـقطت ُكــّل األقنعة، 
ــة،  عن املدعـني حرصهم عـىل هـذه األُمَّ

واملتشدقني
بالقضية الفلسـطينية، فهـذه األنظمة 
أصبحـت لشـعوبها كمـن يكبـل الضحية 

للجاني ليستمتع بتقطيع أوصالها!
ولكن ما يثلج الصدور أن محور املقاومة 
أصبح قوة ال يسـتهان بهـا، ومصدر قلق 
لليهود ما دفعهم للظهور وتصدر املشهد. 
َفـلله الحمد، مخرج ما كانوا يكتمون. 

خالث السراجغ  

املعارك والعمليات التي أَدَّت إىل تحرير محافظة البيضاء 
كانـت من أهم الرضبـات التـي وجهها جيشـنا واللجان 
لـدول تحالف العدوان وأسـيادهم بفضل الله عز وجل، ثم 
بحنكة وحكمة وإخالص قائد الثورة وشـجاعة وبسـالة 
املجاهدين، وكان العنرص األََسـايس لهذا االنتصار العظيم 
هـو إخالص وتعـاون أبنـاء املحافظـة وبالتأكيـد جميع 
ا إالَّ أن مـا يميز معركة  االنتصـارات امليدانية مهمـة ِجـدٍّ
تطهري البيضاء هو أن املحافظة كانت عبارة عن أكرب وكر 
للجماعـات اإلرهابية يف الرشق األوسـط إضافة إىل أهميّة 
موقع املحافظة؛ باعتبَارها املحافظة الوحيدة التي تتصل 
حدودها بثماني محافظات: (صنعاء، مارب، أبني، شبوة، 

إب، ذمـار، الضالع، لحـج)، ومنها انطلق املجاهدون إىل شـبوة وحّرروا 
فيها مديريتني يف رسالة واضحة بأن معركتنا لم ولن تقترص عىل تحرير 
املحافظات الشمالية فقط وحتماً ستطال ُكـّل شرب يف أرض اليمن، وكذا 
تـم قطع اإلمـَداد عن املرتِزقة يف مأرب واكتمال الطـوق، ليتبقى ملرتِزقة 
العـدوان يف مأرب منفـذاً وحيـداً باإلضافة إىل تامني الخطـوط الخلفية 

ملجاهدينا يف مأرب. 
ا لله جزيـل الحمـد والشـكر، إالَّ أن هذا  كانـت رضبة موفقـة ِجــدٍّ
االنتصـار العظيـم كان يجـب أن يتوج بربنامـج عمل ينقـل املحافظة 
بشـكل عام واملديريات املحّررة بشـكل خاص نقلة نوعية 
إىل األفضل وبالذات يف مجايل األمن والخدمات بحيث يشعر 
أهايل البيضاء بفرق يذهلهم وهذا سـيجعلهم يتمسـكون 
بكم ويلتفون حولكم ويشـكلون حائط صد منيع وجدار 

حماية أمام أي اخرتاق. 
عليكـم اختيـار أفضل وأنقـى وأنزه وأخلص وأشـجع 
وأكفأ أبنـاء البيضاء وتعيينه محافظـاً لها عىل أن يكون 
ضد العدوان قوالً وفعالً وعدم ترك املحافظة بدون محافظ 

حتى لو كان هناك من يقوم بأعمال املحافظ. 
لن أتطـرق إىل االختالالت القائمـة َحـاليٍّا يف املحافظة، 
لكن مـا يجـب اإلرساع به هـو تعيني محافـظ ويكلف هو 
وإىل جانبـه فريق عمل بتنفيـذ برنامج محّدد ومتكامـل يؤدي إىل مزيد 
من االستقرار واإلنصاف والعدل وتحسني وضع املحافظة وينقلها نقلة 

نوعية خالل فرتة زمنية قياسية. 
والله املوفق واملستعان. 

طتمث الدعراظغ  

يف بالدنـا َكـمٌّ كبريٌ مـن املنظمات، السـؤال 

الذي يطرح نفَسـه: ماذا حّققت تلك املنظمات 

يف اليمن مـن تنمية ومن مكافحـة الفقر كما 

يدعون ويتغنون بهذا الجانب؟! 

ومـاذا قدم هـذا الكم املهول مـن املنظمات 

من مشـاريع تنموية عىل أرض الواقع؟! وأين 

دوُرهـا الخدمي واإلنسـاني الـذي يفرتض أن 

تقدمه اليوم يف ظل استمرار العدوان والحصار 

عـىل بالدنـا؟! ومن ثم مـا هو الـدور املرتجى 

والذي يفرتض أن تلعبه مستقبالً 
يف إعـادة اإلعمار والبناء والتنمية 

املستدامة. 
نجـد أن اهتمـاَم الكثـري مـن 
املنظمـات حول جانـب ال يحّقق 
شـيئاً لجانـب التنميـة والقضاء 
تلـك  تتَحـّرك  إذ  الفقـر،  عـىل 
املنظمـات وفق معيار رسـم لها 
عـرب تلك الـدول التـي ال تريد أي 

خري لليمن. 
عندمـا يتـم تنفيـذ برامـج يف الكثـري مـن 
املجـاالت بأمـوال طائلـة املسـتفيد منها هم 

العاملـون داخـل تلـك املنظمات 
ويسـهل  معهـم  يتَحـّرك  ومـن 
لهم تنفيـذ تلك الربامـج يف أرض 
الواقع، لذلك يتم استنزاف األموال 
هذه  ضمـن  وإهدارهـا  الطائلـة 
السياسـة غـري األخالقيـة بأن ال 
يسـتفيد اليمن والشـعب اليمني 
من تلك املنح واملساعدات، وعليه 
ال بدَّ من إعـادة النظر يف دور تلك 
املنظمات ومتابعة أعمالها ومنع الربامج التي 
ال تهـدف لتحقيـق التنميـة املسـتدامة لليمن 
والشـعب اليمنـي، وتوجيـه الدعم املسـتقبيل 

وفق مسـار صحيح ورقابة ُمسـتمّرة ألعمال 

تلك املنظمات.

إن املنظمـات وفق سياسـتها الحالية تعترب 

عبئاً عىل هذا الشعب وجانباً من جوانب الفساد 

املايل واإلداري للكثري من عديمي الضمري الذين 

فضلـوا أن يكـون دورهم ُمَجــّرد جرس عبور 

فقـط لتنفيذ برامـج وأهداف تلـك املنظمات، 

وكان الواجب عليهم أن يكونوا هم الحريصني 

ُكـلَّ الحرص عىل أن يسـتفيَد الشـعُب اليمني 

وفـق خطـط وأهـداف حقيقيـة ومسـتدامة 

وتعمل عىل بناء اليمن البناء الصحيح. 

طرتِجصئ السثوان.. وتةاوز 
الثطعط التمراء

إضرام المتاصري

يف منطقـة (حيـس) محافظـة الحديـدة، تلـك البقعة 
املظلمـة بظالم االحتـالل، وما جاءوا به مـن مناهج ضالة 
وأفكار شـاذة، جعلت من الرذيلة أولوية لسـبب تواجدها، 
ومن َحيُث ال يشـعرون فقد أحيا أُولئك الحثاالت -التاريخ 
اليهودي- يف نرش الفسـاد عىل األرض، مرتِزقة هم وخونة، 

هو ذا وصفهم. 
لكـن ما يبدو اليوم هو أكثـر من ذلك بكثري، فجريمتهم 
املتكـّررة وخطواتهم املقيتة املمنهجة، توضح لنا الخطورة 
البالغة التي تسـتهدف الكرامة اليمنية، وتتجاوز الخطوط 

الحمراء بـاستهتار وال مباالة. 
تكـّررت الجريمـة بحق املـرأة اليمنية العفيفـة يف تلك 
املنطقة التي تعترب مستعمرة للمحتّل الغازي، ليتكّرر معها 
الوجه القبيح ملرشوع االحتالل والذي ال يكتفي باستهداف 
األرض ونهـب املقـدرات والثـروات، بل إنهم يسـتهدفون 
الكرامة اليمنية ليطعنوا بقذارتهم يف رشف القبيلة اليمنية، 
والتي رسـمت لنفسـها حياة نقية بـالحفاظ عىل العرض 
وتكريم املرأة، والتي لطاملا حافظت هي األُخرى عىل رشفها 

وكرامتها عىل مر األزمنة. 
ما يحدث هناك هو ما نجونا منه هنا، ولنا مقارنة كبرية 
ما بني ُكـّل ذلك، فـاملناطق التي تقبع تحت االحتالل سواء 
املحافظات الجنوبية أَو منطقة (حيس) محافظة الحديدة 
ليس إالَّ قطرة من مطـرة، هناك جرائم تتكّرر يف ُكـّل يوم 
بحق النسـاء واألطفال، وبحق املواطنني بشكل عام، وهذا 
ة إذَا كان يحمل يف قلبه  هو ديدن املحتّل أينمـا وجد، َخاصَّ
مرشوع صهيـون، فهذه الجرائم متواجدة وبكثرة حتى يف 
مملكة العهر وشـقيقتها إمارات السوء!! فـالهدف واضح 

ا.  ِجـدٍّ
وامللفـت يف األمر هو ما قام به املرتِزقة اللئام من سـجن 
وتعذيب وتهديد لذوي الضحايا فهذه سياسة األمم املتحدة، 
حتى وأن اختلفت املسـميات والتربيـرات، هم يبحثون عن 

إشباع رغباتهم وتكميم األفواه الغاضبة عقب ذلك. 
واألمـم املتحدة تتغنى بحقوق املرأة وال تدين جريمة وال 
تسـتنكر انتهاك اإلعراض، فحقيقة قواميسهم هذا هو حق 
املرأة، الذين يعملون؛ ِمن أجِله ليالً ونهاراً، سواء بمشاريع 
الدعـارة املفضوحة والتي ترتأسـها منظمـات تابعة لألمم 
املتحـدة، أَو عـرب تلك الخفيـة والتي تجلـت يف التَحّركات 
املشـبوهة للمحسـوبني عىل تحالف العـدوان الصهيوني، 

فجميعهم مسؤول ومشارك يف الجريمة. 
ختاماً: ال أريد هنا أن أتحدث عن حقارة الوضيع (طارق 
عفـاش) وعن قذارة ألوية األقـزام املاجنة املنتفخة، فهم ال 
يستحقون الذكر عىل اإلطالق، لكن ما يمكنني أن أشري إليه 
بأن كرامة املرأة اليمنية ليسـت هـدراً، وال بدَّ من تَحّركات 
لرجال الله وتطهري ما تبقى من مناطق الحديدة من دنس 
االحتـالل، وحينهـا فـليبقبق طارق عفاش وأسـياده عن 
تراجـع تكتيكي وإعادة تموضع للخلـف!! وال بُـدَّ للقبيلة 
اليمنية من أخذ الثأر حتى وإن طال األمد، وإن غداً لناظره 

قريب. 
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طع الَسَطط الصائث شغ وبغصئ السعث «2»
عظادي طتمث

• بعد أن تركَُّز حديُث العلم القائد -يحفظه 
الله ويرعاه-يف الدرس األول عن مبدأ القسـط 
والعدل وأهميته يف اإلسـالم واملنطلق األََساس 
ألداء املسـؤولية يف الدولة، واملسؤولية العامة 
يف نظام اإلسـالم وهو «العبودية لله سبحانه 
الجامعـة  املهـام  عـن  «والحديـث  وتعـاىل 
للمسـؤولية واألسـس اإليَمـانية، اسـتمر يف 
الرشح يف سـياق ما أمر به مالك األشـرت، قال 

”عليه السالم“:
َهَواِت»: من  «َوأََمَرُه أَْن يَْكِرسَ نَْفَسُه ِمَن الشَّ
أهم ما يؤخذ بعني االعتبار يف أداء املسـؤولية 
هو السيطرة عىل النفس ورغباتها وشهواتها 
والترصفـات  األخطـاء  ألَنَّ  قويـة؛  سـيطرة 
واملمارسـات السـيئة والظاملة منبعها «هوى 
النفـس»، وعندمـا يكـون اإلنسـان يف موقع 
مسـؤولية يف أيٍّ مـن مسـتوياتها ويترصف 
وفق هـواه وأطماعـه وميوله بدافـع الرغبة 
والشهوة بشـكل أََسايس يؤثر هذا عىل الكثري 
مـن النـاس ويدفعهـم إىل الفسـاد والخيانة 
صحيحـة،  غـري  بطريقـة  والعمـل  والظلـم 
ومـا يبعد اإلنسـان عن تقـوى اللـه يف أداءه 
ملسـؤوليته ويجعله يتجه السـتغالل منصبه 
وتحقيق مصالحه الشـخصية فوق مصلحة 

العمل هي بمعناه الواسع. 
«َويََزَعَهـا ِعنْـَد اْلَجَمَحـاِت»: يمنُع نفَسـه 
بقـوة عـن االنسـياق وراء الرغبـات، وهـذا 
يحتاج إىل تذكري النفس بسـخط الله وغضبه 
وعقابـه، وتنمية حالـة االستشـعار للرقابة 
اإللهية والخضوع لها يف ُكـّل األحوال، وتذكر 
الشـهوات  وراء  للسـري  الوخيمـة  العواقـب 
والرغبات ومـا يرتتب عىل ذلك من سـلبيات، 
ويحذر اإلنسـان يف موقع املسـؤولية أن يرى 
أن الظروف قد تهيأت له بأكثر مما كان عليه 
حاله سـابًقا فينطلـق ليحّقق لنفسـه ما لم 
يكن يستطيع تحقيقه فيجعل من املسؤولية 

كفرصة وليست عبادة. 
وِء إِالَّ َما َرِحَم اللَُّه»:  اَرٌة ِبالسُّ «َفِإنَّ النَّْفَس أَمَّ
ا إذَا لحظه اإلنسان وهو يؤدي  جانب مهم ِجـدٍّ
ه الحظ أوالً  مسـؤوليته سـيتجه بنجاح؛ ألَنـَّ
عالقته بالله، وسـيطرته عىل رغباته وأهوائه 
وشـهواته ثانياً وهذا يساعده عىل االستقامة 
يف أداء مسـؤوليته وبما يكسـبه رضوان الله 
واألثـر الطيـب يف عباد اللـه؛ ألَنَّ االتّجاَه وراء 
النفس برغباتهـا فهي أمارة بالسـوء وتأمر 
صاحبها بما هو معصيـة وانحراف عن نهج 
الحـق والعـدل وبما له تبعات مـن عذاب الله 
وسـخطه وغضبه فيصبح ممقوتـاً مكروهاً 

من عباد الله. 
ْهتَُك إىل ِبَالٍد َقْد  «ثُـمَّ اْعَلْم يَا َماِلُك أَنِّي َقْد َوجَّ
َجَرْت َعَليَْهـا ُدَوٌل َقبَْلَك ِمْن َعـْدٍل َوَجْوٍر، َوأَنَّ 
اَس يَنُْظُروَن ِمـْن أُُموِرَك ِيف ِمثْـِل َما ُكنَْت  النـَّ
تَنُْظـُر ِفيـِه ِمْن أُُموِر اْلـُوَالِة َقبَْلـَك، َويَُقولُوَن 
ِفيَك َمـا ُكنَْت تَُقوُل ِفيِهْم، َوإِنََّما يُْسـتََدلُّ َعَىل 
اِلِحـنَي ِبَمـا يُْجـِري اللَّـُه َلُهْم َعَىل أَْلُسـِن  الصَّ
ِعبَـاِدِه، َفْليَُكـْن أََحـبَّ الذََّخاِئـِر إَِليْـَك ذَِخريًَة 
اِلِح، َفاْمِلْك َهَواَك، َوُشـحَّ ِبنَْفِسـَك  اْلَعَمِل الصَّ
ـحَّ ِبالنَّْفِس اْإلِنَْصاُف  ا َال يَِحلُّ َلَك، َفِإنَّ الشُّ َعمَّ
ِمنَْها ِفيَما أََحبَّْت أَو َكِرَهْت»: هنا درسـاً مهماً 
ا يجـب أن يُأخـذ بعني االعتبـار، يف ظل  ِجــدٍّ
املتغريات يف واقع املجتمـع وتبدل الحكومات 
والدول واملسـؤولني كثري مـن الناس يصل إىل 
موقع املسؤولية واملنصب والسلطة وهو كان 
مـن قبل ذلك موطناً عاديـاً يعيش مع الناس 
وينظـر معهم إىل الحكومـة نظرة موضوعية 

ويقيّم أداَءهم العميل عىل أََساس من العدل أَو 
الجور، يتكلم عن سـلوكياتهم وممارساتهم 
وترصفاتهم وسريتهم وأسـاليبهم الخاطئة، 
ويعيـش معهم مشـاعرهم تجاه املسـؤولني 
سواًء كانت سـلباً أم إيجاباً، وعندما يصل إىل 
السـلطة ينىس ُكـّل ذلك ويتعامـل بعيًدا عنه 
ويمارس ُكـّل ما كان ينتقده ويتجاهل الواقع 
ا، لذلك اإلنسان  العام، وهذه حالة خطرية ِجـدٍّ
عندما يتَحّرك إىل موقع املسؤولية ليدرك جيًِّدا 
أن مسؤوليته تتعّلق بالناس، يجب أن يحسب 
حسـاب عالقتـه معهـم وأن يقـدم النموذج 
الجيـد والصالح والراقـي، ويأخذ العربة ممن 
سـبقه يف السـلطة وكان لـه أثـراً سـيئاً عىل 
الناس، وذلك ملا لـه من أثر يف نجاحه يف عمله 
حينما يجعل من املجتمع عوناً ورشيكاً معه، 
َوإذَا حدث خالف ذلك فهذا مؤرش عىل اخطائه 
وفشـله يف أداء املسـؤولية، ومهـم أن يكـون 
عملـك صالح وتعتـربه أكرب مكسـب حتى ال 
ينحرف بك ويؤثر عليك سـلباً، ومن اعتبارات 
العمـل الصالح: أن يكـون مطابقاً لرشع الله 

وبنية صادقة، ومتَقنًا. 
ا َال يَِحلُّ  «َفاْمِلْك َهَواَك، َوُشـحَّ ِبنَْفِسـَك َعمَّ
َلـَك»: امنع نفسـك مـن خطر االنحـراف عن 
العمل الصالـح، وحافظ عليها وال تشـوهها 
بمـا ال يحل لـك؛ ألَنَّ لذلك تبعات وآثار سـيئة 
عليـك يف الدنيـا واآلخـرة توقعـك يف العقوبة 

اإللهية. 
ـحَّ ِبالنَّْفِس اْإلِنَْصـاُف ِمنَْها ِفيَما  «َفِإنَّ الشُّ
ْت أَو َكِرَهـْت»: يجـب أن تكـون منصفاً  أََحبـَّ
إذَا أردت أن تصـون نفسـك وتحافـظ عليها 
مما يشـوهك، وال تتعامل بمزاجك الشخيص، 
واتجـه إىل إصـالح األخطـاء وتـاليف الـزالت 
ومعالجـة املظالـم لتقـي نفسـك العواقـب 
املسـؤولية  موقـع  ألَنَّ  السـيئة؛  والتأثـريات 
ا قـد يـورط اإلنسـان نفسـه  حسـاس ِجــدٍّ
ورطات كبرية توصله إىل جهنم؛ بَسبِب أوزاره 
وذنوبـه وآثامـه التـي ارتكبهـا تحـت مظلة 
املسـؤولية، وليـس عيباً أن يصحح اإلنسـان 
مـن نفسـه؛ ألَنَّ إنصاف النفـس ال يحط من 

منزلتها وقدرها. 
وفيمـا يأتـي بيـاٌن ألسـس العالقـة مـع 
املجتمع وهي أسـس قرآنيـة مهمة يف منهج 
اإلسـالم ورشيعته وال وجود لها خارج منهج 

الله، يقول -عليه السالم-: 
ِة، َواْلَمَحبََّة  «َوأَْشـِعْر َقْلبََك الرَّْحَمـَة ِللرَِّعيـَّ
َلُهـْم، َواللُّْطَف ِبِهْم»: القـرآن الكريم والرتبية 
اإليَمـانيـة تربينـا عـىل أن نحمـل يف قلوبنـا 
مشـاعر الرحمة للناس والرعية باستمرار يف 
ُكـّل ما ينتج عنها من اهتمام وحرص وعناية 
بشؤونهم وتفاعل معهم، وهي قيمة إيَمـانية 
عظيمـة يجـب أن تتجـىل يف أدائـك وواقعـك 
العميل وترصفاتك وممارساتك وقراراتك، ولنا 

يف رسول الله أسوة حسنة، وتأتي مع الرحمة 
املحبـة والنظر إىل املجتمع بإيجابية، واللطف 
يف طريقـة التعامل معهم وأن ترعى كرامتهم 
اإلنسـانية بعيـًدا عـن الغلظـة والفضاضـة 
والتكرب والغرور والعنجهية؛ ألَنَّها ليست من 

اإليَمـان يف يشء وال من لوازم املسؤولية. 
«َوَال تَُكونَـنَّ َعَليِْهـْم َسـبُعاً َضاِريـاً تَْغتَِنُم 
أَْكَلُهـْم»: ال تكـن متوحشـا يف تعاملك معهم 
وظلمهـم  قهرهـم  هدفـك  بهـم،  وعالقتـك 
وابتزازهم واسـتغاللهم ملصالحك الشخصية 

وتتجاهل معاناتهم وظروفهم. 
يِن»: أٌخ  ا أٌَخ َلـَك ِيف الدِّ «َفِإنَُّهـْم ِصنَْفـاِن إِمَّ
تجمعك بـه أقدس رابطة وهـي رابطة الدين 
وما يرتتب عليها من مسؤوليات، وإىل جانبها 
رابطـة اإلنسـانية فتحمـل نحـوه مشـاعر 

األخوة. 
«أَْو نَِظـريٌ َلـَك ِيف اْلَخْلِق»: إنسـان تجمعك 
بـه رابطـة اإلنسـانية، وإن لـم تجمعكمـا 
رابطة الدين َفـإنَّك تحمل تجاهه مسـؤولية 
كمواطن بما تمليه عليك مسؤوليتك، وترعى 

له كرامته. 
«يَْفـُرُط ِمنُْهُم الزََّلـُل»: أي تتفهم أنك وإن 
تعاملـت معهم برحمة ولطف، فاملجتمع غري 
معصوم عـن األخطاء فتتحول إىل املسـارعة 
بإقامة أشـد العقوبات عىل أبسـط األخطاء، 
العقوبة ليسـت هي األََسـاس يف التعامل مع 
املجتمع إلصالحـه، بل هي إجراء اسـتثنائي 
وأخري لقول اإلمام عيل -عليه السالم-: «آخر 
الدواء الكي»، األُسلُـوب الرتبوي هو ما يجب 
أن يعتمـد يف املقـام األول مـن خـالل تربيته 

الرتبية اإليَمـانية. 
«َفأَْعِطِهـْم ِمْن َعْفِوَك َوَصْفِحـَك ِمثِْل الَِّذي 
تُِحـبُّ أَْن يُْعِطيََك اللَُّه ِمْن َعْفـِوِه َوَصْفِحِه»: 
أنظر أنت إىل نفسـك أنك كإنسان يحصل من 
جانبك تقصري وأخطاء وإنما تعّول عىل رحمة 
الله وعفوه، فال ننظر إىل الناس نظرة قاسية 
ا تجاه أخطائهم وتقصريهم،  ومتشـّددة ِجـدٍّ

تعامل بمساحة من العفو والصفح. 
َك َفْوَقُهـْم، َوَواِيل اْألَْمِر َعَليْـَك َفْوَقَك،  «َفِإنـَّ
موقـع  يف  وأنـت  َك»:  َوالَّ َمـْن  َفـْوَق  َواللَّـُه 
املسـؤولية لسـت صاحب القرار األخري، الله 

فوقك، فاحسب حساب ما بينك وبني الله. 
«َوَقِد اْستَْكَفاَك أَْمَرُهْم، َوابْتََالَك ِبِهْم»: أنت 
كمسؤول الله يختربك، فاحرص عىل النجاح، 
وأن يكـون أداؤك صحيحا، وصن نفسـك من 
التجـاوزات الطائشـة واملمارسـات السـيئة 

وأُسلُـوب التسلط والطغيان. 
«َفـَال تَنِْصبَنَّ نَْفَسـَك ِلَحْرِب اللَّـِه، َفِإنَُّه َال 
يَـَد َلـَك ِبِنْقَمِتـِه»: عندما تتعامـل مع الناس 
بممارسات منحرفة عن هدي الله وتعليماته 
حالـة  يف  نفسـك  تجعـل  فأنـت  ورشيعتـه 
اسـتهداف وعقوبة ورضبه مـن جانب الله، 

وتعرضهـا لسـخطه وغضبـه وجربوته، فال 
تتصـور أنك لن تؤاخـذ، وال تغرت وتتجرأ؛ ألَنَّك 

لن تستطيع دفع نقمة الله عنك. 
«َوَال ِغنَى ِبَك َعْن َعْفِوِه َوَرْحَمِتِه»: اإلنسان 
ال يمكن أن يسـتغني عـن عفو الله ورحمته؛ 
ألَنَّه لـو عاملنا بعدله لهلكنا، «َوالَ تَنَْدَمنَّ َعَىل 
َعْفـٍو»: ال تندمن عىل عفو من لم يقّدره؛ ألَنَّه 
يف البدايـة له أثر إيجابـي يف محيط ومجتمع 
ذلـك الشـخص، والـذي سـيصبح حّجـة لك 

عليه، والعفو مناسب عىل ُكـّل األحوال. 
«َوالَ تَبَْجَحنَّ ِبُعُقوبَة»: ال تتفاخر وتتباهى 
بعقوبتـك إلنسـان أَو مواطـن؛ ألَنَّ هذا يقدم 
صـورة عنـك كإنسـان انتقامـي متغطرس 
َعنَّ إىل بَاِدَرٍة َوَجْدَت ِمنَْها  متوحـش، «َوالَ تُْرسِ
ا أن  َمنُْدوَحـة»: هذه حكمة وحالة مهمة ِجـدٍّ
يكون اإلنسـان متنبها لها؛ ألَنَّهـا قد توصلك 
التِّخاذ قرارات وإجراءات قاسـية وفق حالتك 
النفسـية وغضبك فتبتعد عـن الحق والعدل، 
ٌر آُمُر فأطاع»: اإلنسـان  «وال تقولن: إني مؤمَّ
إذَا تصـور أنه قـد أصبح إىل درجـة أنت تنفذ 
أوامره مهما كانت خطأ، غلطاً، سوءاً، ظلماً، 
غـري صواباً، ويتصور أنـه صاحب صالحيات 
مطلقـة يفـرض مـا يشـاء دون أي اعتبـار 
لحق وعـدل ورحمة وحكمـة ومصلحة عمل 
ا، «َفـإنَّ  وغـري ذلك فهـذه حالة خطرية ِجــدٍّ
ذلك إدغاٌل يف القلب»: فتلك الحالة إفسـاد لك، 
ملشـاعرك ووجدانك وتتبدل مشـاعر اإليَمـان 
ا فتتمحـور  لديـك إىل مشـاعر سـلبية ِجــدٍّ
حـول ذاتـك ويقسـو قلبـك، بمعنـى تلحقك 
أرضار معنوية وخلل نفـيس كبري، «ومنهكٌة 
للدين «يضعـف إيَمـانك والتزامـك وروابطك 
اإليَمـانيـة وتصبـح مغروراً متجـرباً متكرباً، 
«وتقـرٌب من الغري»: تقرب من املتغريات التي 
تغـري النعـم وتبدل األحـوال وتسـقط الدول؛ 
ألَنَّ تعصب اإلنسـان لنفسه يف ُكـّل ترصفاته 
وقرارتـه وإن كانت خاطئة فهـذا يقربه من 
الغري ويبعده عن الله فيعاقب بعقوبة خطرية 

ا.  ِجـدٍّ
« َوإذَا أحـدَث لك ما أنت فيه من سـلطانك 
أبهًة»: حـدث لك شـعوراً بالعظمة والكربياء 
ك أصبحت يف  والغـرور والعجب بالنفس؛ ألَنـَّ
عظيماً  موقع السلطة وتعترب نفسـك إنساناً 
ومهمـاً وصاحب إنجازات ولـم تعد تعترب لله 
ا من  فضـالً وال منة فهذه حالة خطـرية ِجـدٍّ
أقبح ما يمكن أن يتلبس به اإلنسان فيفسده، 
عالـج هـذه الحالـة بالنظـر يف ملكـوت الله 
الواسع ستظهر أمامه أقل حتى من مستوى 
الـذرة، وأعلـم أن ُكــّل شـؤون حياتـك بيده 
وقدرتـه عليك، «َفــإنَّ ذلك يطامـن إليك من 
مطامحـك»: يخفـض عنك من حالـة الغرور 
التي نشزت فيها وتجاوزت الحد يف النظرة إىل 
نفسك، «ويكف عنك َغرِبَك»: يخفف من حدتك 
حتى يف مشـاعرك تجاه نفسك، «ويفيء إليك 
بما َعَزَب من عقلك»: يرد إليك ما كان قد غاب 
ك أصبحـت تنظر إىل  عـن فهمـك ووعيك؛ ألَنـَّ
نفسك نظرة غري واقعية وتفهم فهما خاطئا، 
«إيـاك ومسـاماة الله يف عظمته والتشـبه به 
يف جربوتـه»: ال تخـرج عـن حـدود عبوديتك 
وطاعتـك وخضوعك لله، وتعامـل مع الناس 
مـن هذا املنطلق، «َفـإنَّ الله يذل ُكـّل جبار»: 
مهما بلغت يف جربوتك وطغيانك سـيذلك الله 
كما أذل غريك ممن سـبقك عىل مدى التاريخ، 
«ويهني ُكـّل مختال» يحذر اإلنسـان من هذه 
الحالة وهو يف موقع املسؤولية؛ ألَنَّ تأثرياِتها 
ا تنتج ترصفات طائشـة وإرصار  سـيئة ِجـدٍّ
عىل الخطأ ومصريك فيها هو أن يهينك الله. 

والعاقبـُة للمتَّقيـن. 



11
األحد

العدد

4 ذي الحجة 1443هـ..
3 يوليو 2022م

(1434)
عربية ودوليةكتابات 

اجاحعاُد أضرب افجريات الفطسطغظغات ِجـظًّا

السسعدّغئ جامظُح الخعاغظئ ترغَئ املقتئ الضاططئالسسعدّغئ جامظُح الخعاغظئ ترغَئ املقتئ الضاططئ

رئغج جغاجغ تجب اهللا: الترُب الصادطئ جاضعُن رئغج جغاجغ تجب اهللا: الترُب الصادطئ جاضعُن 
شرخًئ لطمصاوطئ لضسر أسثائعا بالضاطضشرخًئ لطمصاوطئ لضسر أسثائعا بالضاطض

 : طاابسات
أعلـن نـادي األسـري الفلسـطيني، أمس 
السبت، عن استشـهاِد األسرية الفلسطينية 
سـعدية فـرج اللـه مطـر (68 عامـاً) مـن 
بلـدة إذنا غـرب الخليل يف سـجن «الدامون» 

الصهيوني. 
وأوضـح النـادي يف بيـان له، أن األسـرية 
فرج الله هي أكرب األسـريات سـناً يف سجون 
الحـرم  قـرب  اعتقلـت  َحيـُث  االحتـالل، 
اإلبراهيمـي الرشيـف وسـط مدينـة الخليل 
يف شـهر أُكتوبر مـن عـام 2021م، وهي أم 

لثمانية أبناء. 
وتواصـل سـلطات االحتـالل اعتقـال 29 
سـجن «الدامـون»،  يف  يقبعـن  فلسـطينية 
أقدمهـن األسـرية ميسـون موىس مـن بيت 
لحم، املعتقلة منذ عـام 2015م، واملحكومة 

بالسجن ملدة 15 عاماً. 
ومن بني األسريات، أسريتان رهن االعتقال 
اإلداري وهمـا رشوق البدن وبرشى الطويل، 
إضافـة إىل 10 مـن األُمهات، وأسـرية قارص 
وهـي نفوذ حّماد، وأخطـر الحاالت املرضية 

بينهن هي األسرية إرساء جعابيص. 
رئيس هيئـة شـؤون األرسى واملحّررين، 
اللـواء قدري أبو بكر، حّمل حكومة االحتالل 
وإدارة السـجون، املسـؤولية الكاملـة عـن 

استشـهاد األسـرية سـعدية مطر، من يطا 
قضاء الخليل. 

وقـال اللواء قـدري: «فجعنا صبـاح هذا 
باستشـهاد  الصـادم،  الخـرب  بهـذا  اليـوم 
األسـرية مطر، والذي يأتي يف سياق الجرائم 
العنرصية االنتقامية بحق أرسانا وأسرياتنا، 
وأنـه لـم يعـد هنـاك أي خطوط حمـراء إال 

وتجاوزتها هذه العصابة النازية». 
وطالـب املجتمـع الـدويل الخـروج عـن 
والـذي  والالإنسـاني،  الالأخالقـي  صمتـه 
يعطي هذا االحتالل ُكـّل املساحات الرتكاب 

املزيد من الجرائم بحق أبطالنا يف السـجون 
ُكــّل  أن  واضًحـا  بـات  وأنـه  واملعتقـالت، 
االتّفاقيات واملعاهـدات واملواثيق الدولية لم 
يعـد لها أي قيمـة أمام ممارسـات وجرائم 

هذا االحتالل. 
يذكر أن األسـرية الشـهيدة سعدية مطر، 
استشهدت يف سـجن الدامون أثناء تواجدها 
يف سـاحة الفورة، وهي معتقلـة منذ تاريخ 
موقوفـة،  زالـت  وال  18-12-2021م، 
وباستشـهادها يرتفع عدد شـهداء الحركة 

االسرية إىل 230 شهيداً. 

 : وضاقت
الشـؤون  معّلـُق  نقـل 
«واال»  موقـع  يف  السياسـية 
عـن  رابيـد،  بـاراك  العـربي، 
كبار  صهاينـة  مسـؤولني  ثالثة 
إن «دبلوماسـيني مـن  قولهـم: 
الواليـات املتحـدة، و»إرسائيل»، 
قريبـون  ومـرص  والسـعوديّة، 
مجموعـة  إنهـاء  مـن  ا  ِجــدٍّ
اتّفاقيات، وتفاهمات، ورسـائل 
ضمانات تسمح بإنجاز الصفقة 
االسـرتاتيجيتني  الجزيرتني  عىل 
«تـريان» و»صنافـري» يف البحـر 
األحمـر، قبيـل الزيـارة القريبة 
للرئيس األمريكـي جو بايدن إىل 

الرشق األوسط». 
واعترب رابيد أن إنهاء الصفقة 
إلدارة  هامـاً  «سيشـّكل إنجـازاً 
بايدن يف الرشق األوسط»، كاشًفا 
أنها قد تُمّهد الطريق أمام عملية 
تدريجيـة لخطـوات تطبيع بني 

السعوديّة و»إرسائيل». 
هنـاك  ليـس  أنـه  إىل  ولفـت 

بـني  دبلوماسـية  عالقـاٌت 
يمكنهمـا  ال  لذلـك  الجانبـني؛ 
التوقيع بشكل مبارش عىل اتّفاق 

رسمي بخصوص الجزيرتني. 
وقـال: إن «الـدول املشـاركة 
حلـول  اسـتخدام  اآلن  تحـاول 
قانونيـة ودبلوماسـية إبداعيـة 
إلنهـاء االتّفـاق باتصـاالت غري 
«يف  أنـه  َوأََضــاَف  مبـارشة»، 
إدارة  أدارت  األخـرية  األشـهر 
بني  هادئـة  مفاوضـات  بايـدن 
و»إرسائيـل»،  السـعوديّة، 
تسـتكمل  صفقة  حـول  ومرص 
نقـل الجزيرتـني مـن مـرص إىل 

السعوديّة». 
وبحسـب رابيد، ُطرح السؤال 
حـول  املفاوضـات  ُصلـب  يف 
كيـف يمكـن االسـتجابة لطلب 
املراقبـني  إخـراج  السـعوديّة 
ويف  الجزيرتـني،  مـن  الدوليـني 
عـىل  الحفـاظ  نفسـه  الوقـت 
الرتتيبـات األمنيـة والضمانـات 
السياسـية التي يطلبهـا العدّو، 
أن  مـن  التأّكــد  يريـد  إنـه  إذ 
سـياق  يف  املرصيـة  الضمانـات 

اتّفاق «السالم» تُلزم السعودينّي 
مـا  ُكــّل  يف  ـة  َخاصَّ أَيْـضـاً، 
يتعلـق باتّفاق يسـمح للسـفن 
اإلرسائيليـة بحريـة اإلبحار عرب 
مرفـأ  وإىل  مـن  تـريان  مضيـق 

إيالت. 
صهيونيان  مسـؤوالن  وقـال 
إن  العـربي:  «واال»  لــ  كبـريان 
«السـعوديّة وافقت عىل أن تأخذ 
عـىل عاتقهـا ُكــّل الضمانـات 
املرصيـة، بمـا يف ذلـك االلتـزام 

بالحفاظ عىل حرية اإلبحار». 
وقال مسـؤولون صهاينة: إن 
«رئيَس الحكومـة املغادر نفتايل 
بينيت ورئيـس الحكومة الجديد 
يائـري البيـد ووزير الحـرب بني 
غانتس اطلعـوا يف األيّام األخرية 
عـىل تفاصيـل املخّطـط إلنجاز 

االتّفاق ووافقوا عىل مبادئه». 
َفــإنَّ  املخّطـط،  ووفـق 
السـعوديَّة سـتوقُع عـىل اتّفاق 
مع مرص بخصـوص الجزيرتني 
إىل  مذكـرة  ترسـل  وباملقابـل 
الواليات املتحـدة، وفيها تفصيل 
التزامها بخصوص حرية اإلبحار 

والرتتيبات األمنية. 
إدارة بايدن من جهتها ستنقل 
إىل «إرسائيل» مذكرة تفّصل فيها 
بخصـوص  السـعودّي  االلتـزام 
حرية اإلبحار وستقدم ضمانات 

أمريكية للرقابة عىل القضية. 
وقـال مسـؤول صهيوني: إن 
«غانتـس واملعنيني يف املؤّسسـة 
األمنيـة يعتقدون بـأن املخّطط 
يحافـظ عـىل املصالـح األمنيـة 
لـ «إرسائيـل» يف البحـر األحمر 
ويدعمـون الخطـوة»، وأضاف: 
«باملـوازاة مـع إنجـاز االتّفـاق 
حول الجزيرتـني، من املتوقع أن 
تعلن السـعوديّة أنها ستسـمح 
املالحـة  رشكات  لطائـرات 
اإلرسائيليـة بالتحليق يف األجواء 
السـعوديّة يف طريقها إىل الرشق 

ة إىل الهند والصني».  َخاصَّ
صهيونـي،  مسـؤول  وتابـع 
وفق ما نقله رابيد، أن «املخّطط 
ا واالتّفـاق  لـم يُسـتكمل نهائيّـٍ
تـزال  ال  الضمانـات  ورسـائل 
ُمسـتمّرة، لكن األطراف قريبون 

ا من االتّفاق».  ِجـدٍّ

 : وضاقت
أّكــد رئيـُس املجلـس السـيايس يف حزب 
الله، السـيد إبراهيم أمني السيد، أن «الحرَب 
ُة حـرب قادمـة  لـن تكـَرس املقاومـَة، وأيـَّ
ستكوُن فرصًة للمقاومة ألن تكرس أعداءها 
بالكامـل»، ُمضيفـاً أن «هـذا الزمـَن ليـس 
زمـَن أمريـكا والـدول املسـتكربة والخونـة 
واملتحالفـني مع العدّو بـل هو زمن املقاومة 

واملجاهدين». 
ويف احتفـال أقامـه حـزب الله بمناسـبة 
مرور أربعني عاماً عىل تأسيسـه يف معسكر 
جنتـا يف البقـاع، قال السـيد: إن «مـا يكتبه 
ويقولـه الطواغيت عـن املقاومـة هو ليس 

صدفـة وإنما خطـة محكمـة»، ُمضيفاً أن 
«هـذا املكان شـهد عـىل إيَمــان املجاهدين 
ومجالس عزائهم ونداءاتهـم وأُخّوتهم، ولم 
تتجـرأ الكراهيـة أَو الحقـد أن يصـالن إليه 

وكان ملئ بالحب واملودة واألخوة». 
وتابع السـيد: «من هنا كانت بداية نهاية 
الكيان الصهيوني»، ُمشـرياً إىل أن «املقاومة 
بـدأت وانطلقت مـن عمق اإلسـالم والثورة 
اإلسـالمية ومن عيون اإلمـام الخميني ومن 
عمق التحديات.. من الـ82 حتى اآلن وُمروًرا 
بالتحديـات التـي واكبناهـا، سـواء الغـزو 
الصهيونـي ومن فتن كربى كما يف سـوريا، 
لم نسـرتح وكنا دائماً يف حالة مقاومة طيلة 
الـ40 عاماً كنا يف املواجهة يف وجه املؤامرات 

واملخّططات». 
ولفـت إىل أن «غري املنضّمـني إىل املقاومة 
ا  يتنظـرون الفرصـَة ليكونـوا جـزًءا عمليّـٍ
ومشـاطرة  املسـؤولية  لتحمـل  وواقعيـا 
إخوانهـم الِجهـاَد والشـهادة»، مؤّكــداً أنه 
«رغـم الدعـم والحمايـة الدوليـة واملاديـة 
والسياسـية واإلعالمية للعدو هـا هو اليوم 

يعرتف بخطر وجودي يهّدد «إرسائيل»». 
عـىل «أننـا  السـيد  أمـني  السـيد  وشـّدد 
ُمطمئنـون عىل مسـتقبلنا وسنسـلم رايتنا 
إىل من يأتـي من األطهار واألبـرار»، ُمضيفاً 
ـة لنا تاريخنا وهذا التاريخ نرى منه  «أننا أُمَّ
مستقبلنا ونستحرض مشاهد البدايات حتى 

تقرأه األجيال القادمة». 

الةعاد اإلجقطغ: جظسامرُّ 
باملصاوطئ تاى ُظسِصَط أتقَم 

املةرطني الخعاغظئ
 : طاابسات

أّكــد األمنُي العـام لحركـة الجهاد اإلسـالمي، 
زياد النخالة، أن اسـَم القائد جمال أبو سـمهدانة، 
سـيبقى صداه يـرتّدُد، ليُسـمع يف جنـني ونابلس 
وطولكـرم، عرب كتائبها املقاتلة ورساياها املظفرة 

وعرب الشهداء. 
وقـال النخالـة، يف كلمتـه، خالل حفـل تأبيني 
نظمته لجان املقاومة للشهيد القائد جمال عطايا 
أبـو سـمهدانة: «أؤّكـد أننا خرجنا ونحن نسـتمد 
قوتنـا مـن عنفـوان الشـهداء، وعنفـوان دمهم، 
وسنسـتمر يف طريقهـم، مؤّكـديـن لهـم أننـا لن 
نيأس، وسنسـتمر باملقاومة، حتى نسـقط أحالم 

القتلة واملجرمني الصهاينة». 
َوأََضـاَف، أنه «منذ أكثر من سبعني عاماً وجهاد 
الشـعب الفلسـطيني لم يتوقف، ولكن املدنسـني 
يحاولـون أن يخمدوا املقاومة، ويسـلموها ألعداء 
ـــة، حتى بتنا ال نـرى إال صورهم، يجتمعون  األُمَّ

ليوقعوا عىل صكوك التسليم وهم يتفاخرون». 
وشـّدد القائد النخالة، عىل أن «الشهداء وحدهم 
قـادرون عىل وقف االنهيارات، ووحدهم الشـهداء 
قـادرون عىل تصويب املسـار، وحدهم الشـهداء، 
جمال أبو سـمهدانة، ومن سـار عـىل دربه، ومن 
سبقه من القادة، ومن سار عىل دربهم، عىل امتداد 

فلسطني، قادرون عىل صناعة االنتصار ألمتنا». 

اتاةاجات يف أطرغضا إبر 
طصاض حاب أطرغضغ طظ أخض 

إشرغصغ برخاص الحرذئ

 : وضاقت
أثـار مقتـُل شـاب أمريكي مـن أصـل إفريقي 
أُصيب بعرشات الرصاصات التي أطلقتها الرشطُة 
مؤّخـراً يف مدينة أكرون بواليـة أوهايو األمريكية، 

تظاهراٍت غاضبًة يوم الجمعة الفائت. 
وُقتـل الشـاب جايالنـد ووكر (25 عامـا) أثناء 
فـراره من الرشطة بعد محاولـة اعتقاله الرتكابه 

مخالفة مرورية، حسب «فرانس برس». 
وقالـت رشطـة املدينـة: إنـه «أطلق النـار عىل 
عنارصها أثناء مطاردته، وأضافت: أن «ترصفات 
املشـتبه به دفعت عنارص الرشطة إىل تقدير وجود 
تهديـد مميـت يف ممارسـاته، وأطلقـوا النـار من 

أسلحتهم فقتلوه». 
وذكرت الرشطة أنها عثرت عىل سالح يف السيارة 

التي تركها السائق الفاّر. 
وقـد تعرَّض عنـارص الرشطة املعنيـون بمقتل 
الشـاب للتوقيف اإلداري يف انتظار انتهاء التحقيق 

القضائي. 
ولم تعط الرشطة تفاصيل عن إطالق النار لكن 
وسـائل إعالم محليـة، قالـت: «إن ثمانية رشطة 

أطلقوا عىل الشاب الفاّر أكثر من 90 رصاصة». 
وقالـت منظمـة «حيـاة السـود مهمـة» عـىل 

«تويرت»: إن «الشاب أُصيب 60 مرة». 
وطالبـت عائلة ووكـر السـلطات بتوضيحات، 
داعية خالل مؤتمر صحفي إىل أن تظل التظاهرات 
الغاضبة سـلمية، بينما بدأ متظاهرون يتجمعون 
منذ األربعاء خارج مبنى البلدية ومركز الرشطة يف 
أكرون التي يعرف عنها أنها مسقط رأس نجم كرة 

السلة األمريكي ليربون جيمس. 
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ضطمئ أخغرة

الةَجَرُة 
افطرغضغئ

ـاب الحاطغ    د. شآاد سئثالععَّ

االتّحـاُد  سـقط  أن  بعـد 

السـوفيتي عام 1990م فرضت 

أمريـكا سياسـَة الُقطب الواحد 

ونّصبـت نفَسـها رشطيـاً عـىل 

يف  بالتحكـم  وبـدأت  العالـم، 

مجريـات الحيـاة السياسـية يف 

معظـم الدول، ولـم تعد تحرص 

عىل كسب ُودِّ أية دولة.

َوإذَا أرادت أمريـكا شـيئاً من 

دولـة ما يكفـي أن تصـدر أمراً 

فيسـتجاب لها، وقللت من تقديم املسـاعدات املالية والعينية 

للـدول التـي تـدور يف فلكهـا، وذلـك من خـالل وضع رشوط 

يصعب تلبيتها َوإذَا قدمت مساعدة َفـإنَّ معظم تلك املساعدة 

تذهب للخـرباء واملدربني األمريكيني، وما حدث يف اليمن خالل 

حكم النظام السـابق خـري مثال عىل ذلك، فقـد كانت أمريكا 

يف تعاملها مع نظام عـيل عبدالله صالح تفِرُض عليه مطالَب 

كثرية، منها محاربة اإلرهاب والسـماح لطـريان الدرونز بأن 

يتَحّرك يف أجواء البالد بحرية ويقصف من يريد وفرضت عليه 

أن يتخلص من األسـلحة النوعية، وكل ذلك مقابل مساعدات 

زهيـدة تقدمها برشوط ال تسـتطيع الحكومة تلبية معظمها 

وتعترب عديمة الجدوى بالنسـبة للشـعب اليمني، وهذا يمكن 

إسقاطه عىل دول كثرية. 

ويف العقـد األخـري حدثـت متغـرياٌت عديدة عىل املسـتوى 

العاملـي واإلقليمي دفعت أمريكا إىل التفكري لتغيري سياسـتها 

نحو الدول املستضعفة.

ومن أهم هذه املتغريات ظهور الصني كقوة اقتصادية هائلة 

والبْدء بتنفيذ مرشوعها االسرتاتيجي (الحزام والطريق).

وكان للحرب الروسـية عىل أوكرانيا تأثريٌ سـلبي كبري عىل 

قواعـد النظـام العاملي الذي تسـيطر عليه أمريكا بمسـاعدة 

الدول الغربية.

واملتغـري األخـري هـو ظهـور محـور املقاومـة وتحقيقـه 

انتصـاراٍت كبريًة يف مختلـف الجبهات أمـام أدوات أمريكا يف 

اليمن وفلسطني ولبنان والعراق.

وقد تسـببت هذه املتغريات يف إثارة قلِق أمريكا البالغ، مما 

اضطرها إىل حشـد ُكـّل قواها ملواجهتهـا، فعملت عىل إعادة 

ـًة إعادة إحياء  بنـاء التحالفات مع القـوى املوالية لها وَخاصَّ

حلف الناتو كأَداٍة للمواجهة العسكرية، وتقديم الدعم السخي 

لحلفائهـا يف أوكرانيـا ويف املنطقـة العربية، وأخـريًا اضطرت 

للتلويح بالجزرة بدالً مـن العصا من خالل اعتماد 600 مليار 

دوالر للتنمية يف الدول النامية؛ بَهدِف مواجهة االخطار الكبرية 

التـي تواجهها من الصني وروسـيا ومحـور املقاومة، بعد أن 

فشلت يف مواجهة تلك الدول بالقوة، وهذا يؤّكـد أن أمريكا قد 

بدأت تشُعُر بالضعف أمام املتغريات الجديدة يف العالم. 

الَتبُّ بني الاسغج واقجابمار اقصاخادي
طتمث خالح تاتط 

لـم يعد الحـجُّ ركناً من أركان اإلسـالم وأداؤه ملن 

اسـتطاع إليه سـبيالً، كمـا كان سـابًقا، بل اختلف 

َكثـرياً، فلـم يعـد الحجُّ املـربور، بل الحـج املمنوع، 

فما إن يأتي موسـُم الحج حتى نسـمَع عن انتشار 

أمـراض معديـة، وقـد الحظنا ذلـك خـالل األعوام 

ة العام املايض 1443 هجرية، عندما  املاضية، وَخاصَّ

ُمنع الحجاج من أداء مناسك الحج بذريعة كورونا، 

رغـم أن املراقَص واملسـارح واملالهي يف السـعوديّة 

مفتوحـة ومكتظَّـة بعـرشات اآلالف مـن البرش من 

الجنسني الذكور واإلناث! 

الحـج تـم تسيسـه أكثر مـن كونه ركنـاً من أركان اإلسـالم، 

وارتبط أداء الحج، والسـماح بأداء مناسكه، بمستوى العالقات 

السياسـية بني مملكة بني سـعود والدول األُخـرى، فمن يختلف 

مـع هذه اململكة يُمنَُع أبناؤها من أداء مناسـك الحج، ومن يتبع 

سياسـة اململكة يسمح له بالذهاب للحج، ليس هذا وحسب، بل 

إن رؤيَة ابن سلمان 2030 االقتصادية، ارتبطت بالحج، ففي هذا 

العام ارتفعت تكاليف الحج بنسب متفاوتة وصلت إىل َحــدِّ عدم 

قـدرة الحجيج من دفـع تكاليف الحج، َحيـُث أصبح الحج وفق 

رؤية ابن سـلمان موسماً سياحياً، يسعى من خالله لجني مئات 

املليارات من َوراء هذا الركن اإلسـالمي، فقد وصلت التكاليف إىل 

ما يقارب ٤٠ ألف ريال سعودّي لبعض البلدان. 

والهـدُف من ارتفـاع تكاليف الحـج أوالً: تقليص 

، فال يذهب إىل الحج إال  عدد الحجاج إىل أدنـى َحــدٍّ

مـن يمتلكون املاليني، وهذا يعد صـّداً عن بيت الله، 

وثانياً: تهدف السعوديّة من ذلك االرتفاع يف تكاليف 

الحـج لجنـي املئات مـن املليارات لتعـوض النقص 

الحـاد يف ميزانيتهـا، أَو مـا يُعَرُف برؤيـة 2030م، 

التي أعلنها محمد بن سـلمان، وعـدم االعتماد عىل 

مبيعـات النفـط فقط حسـبما يـروج لـه، ومنها 

املشـاريع السـياحية يف نيـوم، وافتتـاح املراقـص 

واملالهي، والخمور واملسكرات وغريها. 

فأصبـح بيـت الله الحرام واألماكن املقدسـة يف مكـة واملدينة 

املنورة مشاريَع سياحية استثمارية. 

ونظـراً لكل ما ذكرنـاه وما لم نذكـره يتوجُب أن تُنَشـأَ هيئٌة 

إسـالميٌة من جميع الدول العربية واإلسـالمية تديُر شؤون بيت 

اللـه الحرام واألماكن املقدسـة يف مكة واملدينـة املنورة، وترشف 

عليهـا، وتنظـم أداَء مناسـك الحـج والعمـرة وزيـارة األماكـن 

املقدسـة، فالسـعوديّة لم تعد ذاِت أهلية إلدارة شـؤون األماكن 

املقدسـة، وال تملـك الحـقَّ يف التحكم بأعداد الحـج ومن يحق له 

أداء مناسـك الحج والعمرة، ومن ال يحق له؛ كون الحج ُركناً من 

أركان اإلسالم، واألماكن املقدسة ملك املسلمني جميعاً.


