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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم

ــهد أن ال إله إال  الحمد لله رب العاملني، وأش
الله امللك الحق املبني وأشهد أن سيدنا محمداً 
ــني، اللهم صل عىل  ــه خاتم النبي عبده ورسول
محمد وعىل آل محمد وبارك عىل محمد وعىل 
ــىل إبراهيم  ــت وباركت ع ــا صلي ــد كم آل محم
ــد، وارَض  ــك حميد مجي ــم إن ــىل آل إبراهي وع
ــن أصحابه األخيار املنتجبني  اللهم برضاك ع

وعن سائر عبادك الصالحني. 
أيها اإلخوة واألخوات..

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته:
ــل أن ندخل يف موضوع املحارضة  بداية وقب
ــعبنا اليمني املسلم العزيز التوفيق  نبارك لش
ــة يف  ــة املاضي ــوم الجمع ــم يف ي ــي العظي اإلله
ــل والواسع واملرشف  الخروج والحضور الفاع
يف مناسبة يوم القدس العاملي، وقد عرب شعبنا 
ــن  ــري ع ــل الكب ــور الفاع ــذا الحض ــز به العزي
رصيده اإليماني، عن هويته عن انتمائه، وعن 
أصالة هذا االنتماء، يمن اإليمان الذي يتحرك 
بدافع اإليمان، اليمن الذي ينطلق األحرار فيه 
ــر فيه بدافع اإليمان وبمكارم األخالق،  والحرائ
ــة  ــاء والحري ــزة واإلب ــة، الع ــالق اإليماني األخ
ــي العظيمة التي  ــة والوفاء، تلك املعان والكرام
ــوم، فنحمد  ــري يف عالم الي ــا الكث ــات يفتقده ب
الله سبحانه وتعاىل عىل هذا التوفيق، ونسأله 
ــم وأن يبارك  ــاىل أن يكتب أجرك ــه وتع سبحان
ــم، وأن يكتب لكم ذلك يف خري ما يكتبه لكم  فيك
ــهر املبارك،  ــال الصالحة يف هذا الش من األعم
ونسأله أن يوفقنا وإياكم عىل الدوام، اإلنسان 
ــة إىل توفيق الله سبحانه وتعاىل،  دائما بحاج

وإىل ألطافه وإىل هدايته وإىل رعايته.
ــل  ــن نتأم ــوم ونح ــارضة الي ــتمر يف مح نس
اآليات القرآنية املباركة وهي تقدم لنا النموذج 
ــذي يجب أن  ــوذج ال ــي، النم ــي الراق اإلسالم
ــىل واقعه يف  ــلم أن ينطبق ع ــل مس ــرص ك يح
ــه املتميز،  ــالم نموذج ــاة، ألن لإلس ــذه الحي ه
ــف ينبغي أن تكون  ــالم يقدم للبرشية كي اإلس
ــان  هي من خالل ما يقدمه ويفرتضه يف اإلنس
ــاب الله  ــه إىل االلتزام بكت ــذي يتج ــلم ال املس
ــىل الله عليه وعىل  ــداء برسول الله ص وباالقت
ــم، يقول الله سبحانه وتعاىل: (َوِعَباُد  آله وسل
ــوَن َعَىل اْألَرِْض َهوًْنا َوإَِذا  ِن اَلِّذيَن َيْمُش الرَّْحَمٰ
َخاَطَبُهُم اْلَجاِهُلوَن َقاُلوا َسَالًما)، آيات مباركة 
ــرآن الكريم  ــدم فيها الق ــان، يق ــورة الفرق يف س
ــة وااللتزامات  ــن املواصفات املهم مجموعة م
ــدت يف  ــة املؤمنة الراقية التي تجس ــذه الفئ له
ــت يف سلوكياتها وأعمالها  ــع حياتها وتجل واق
ــم هذا  ــن، تعالي ــذا الدي ــالق ه ــا أخ وترصفاته
ــه وتعاىل، وهذا  ــن، توجيهات الله سبحان الدي
ــلم، لصالح حياته  ــان املس دور أسايس لإلنس
ــه،  بكل ــي  اإلسالم ــع  املجتم ــاة  حي ــالح  ولص
ــة البرش، ليعرفوا  ــا جذابا أمام بقي وليكن واقع
ــذا الدين  ــن وأثر ه ــذا الدي ــه قيمة ه من خالل
ــه،  ــه، يف ترصفات ــان يف سلوك ــية اإلنس يف نفس
ــِن)،  ــاُد الرَّْحَم ــه، َو(ِعَب ــه، يف التزامات يف أعمال
ــة  املؤمن ــة  الفئ ــن  ع ــا  دائم ــرآن  الق ــدث  يتح
ــم وكلها  ــددة يصفه ــريات متع ــة بتعب الصادق
ــم املؤمنون  ــار معني، فه ــا باعتب ــق عليه تنطب
ــَح اْلُمْؤِمُنوَن اَلِّذيَن ُهْم ِيف  مثلما تقدم، (َقْد أَْفَل
ــن إىل آخر اآليات،  ــُعوَن)، والذي َصَالِتِهْم َخاِش
ــون، مثلما  ــم املتق ــار اإليمان، وه ــذا باعتب وه
ــت هذا العنوان  ــي الحديث عنهم كثريا تح يأت
ــرة اإليمان  ــة، ألن التقوى هي ثم وبهذه الصف
ــان وهي يف نفس الوقت صفة  وهي الزمة لإليم
ــم، لإليمان  ــة وجذابة ونتاج مه ــة وعظيم مهم
ــان ولصالح اإلنسان يف  أثرها عىل حياة اإلنس
الدنيا واآلخرة، هنا يتحدث عنهم بهذه الصفة 
ــاُد الرَّْحَمِن)، أولياؤه  العظيمة واملميزة، ( َوِعَب
ــهم له، الذين التزموا  املختصون بتعبيد أنفس
بهديه وتعليماته، يتصفون بمواصفات معينة، 
ــدم نماذج  ــرض قرآني يق ــل ع ــا قلنا يف ك وكم
ــية تدل عىل ما ورائها، ويلزم من االلتزام  رئيس
ــن إلبراز أهمية  ــق بقية الصفات، لك بها تحقي
الصفات يف عرض معني مثال يف سورة املؤمنون 
يقدم عرضا لصفات رئيسية ليربزها وهي تدل 
ــل معها  ــق إال وتكتم ــا ورائها وال تتحق ــىل م ع
ــرة يعرض  ــورة البق ــات، يف أول س ــة الصف بقي
ــن الصفات  ــة م ــية معين ــاذج رئيس ــك نم كذل
ــرض يعني له  ــا يف كل ع ــدا، وأحيان ــة ج املهم
ــياق  ــا سياق، له داللة بارزة بأكرث من الس أيض
ــني يف أول سورة  ــات املتق ــد يف صف ــر، تج اآلخ
ــي طبيعة عالقتهم  ــمة البارزة ه البقرة أن الس
ــه، بالكتاب اإللهي،  ــم بهدى الل بالقرآن الكري
وهي صفات إيمانية وصفات تقوى، ويف سورة 
ــكل رئييس جدا عن  ــون صفات تعرب بش املؤمن
ــونها، نجد هنا يف  الحالة اإليمانية التي يعيش
هذه املواصفات ما يعرب عن تعبيد أنفسهم لله 

سبحانه وتعاىل فيما هم عليه من هذا الشعور 
وهذا اإلحساس الذي تجىل وظهر يف سلوكهم 
ويف أعمالهم ويف ترصفاتهم. أنا عندي مشكلة 
ــهر رمضان تزداد  يف الجيوب األنفية وأثناء ش

هذه املشكلة مع جو الصيام.
ــوَن َعَىل األرِْض  (َوِعَباُد الرَّْحَمِن اَلِّذيَن َيْمُش
ــات املؤمنني، من  ــذا الجانب من صف َهوًْنا)، ه
ــاد الله األولياء  ــات املتقني، من صفات عب صف
ــدا، وهو يتصل  ــو جانب رئييس ج األتقياء، ه
بحركتهم يف الحياة أنها سليمة من كل أشكال 
ــم يحتاج  ــب مه ــذا جان ــالء، وه ــرب والخي التك
ــة، هو يف أمس  ــلم إىل هذه الرتبي ــع املس املجتم
الحاجة إىل هذه الرتبية، يف حركتنا يف الحياة، 
ــن نميش  ــيء ونح ــن نج ــب ونح ــن نذه ونح
ــاط الناس، بني أوساط  ونحن نتحرك بني أوس
ــي أن تكون حركتك هذه؟  املجتمع، كيف ينبغ
حتى هذا الجانب السلوكي يركز عليه القرآن 
ــان هي  ــم تركيزا كبريا، كل حركات اإلنس الكري
ــان،  ــات اإلنس ــيته، كل حرك ــن نفس ــري ع تعب
ــت هذه  ــيتك، إذا كان ــن نفس ــرب ع ــك يع سلوك
النفسية نفسية صالحة زكية تكون ترصفاتك 
ــك  ــت نفس ــة، إذا كان ــة صالح ــك زكي وأعمال
ــؤم يمتد  ــث والل ــا الخب ــذر فيه ــة وتج مدنس
ــلوكي، إىل ترصفاتك، إىل  ــك الس ــك إىل واقع ذل
أعمالك والعياذ بالله، والله سبحانه وتعاىل يف 
هذه السورة - سورة الفرقان- ، ويف سور أخرى 
ــورة اإلرساء، ومثلما ورد أيضا  ــا ورد يف س مثلم
ــور أخرى  ــا ورد يف س ــان، ومثلم ــورة لقم يف س
ــددة، ركز عىل  ــور متع ــم، س ــرآن الكري ــن الق م
ــية  ــية أوال، الحالة النفس ضبط الحالة النفس
ــان نقية، نظيفة  ــاعرك أنت كإنس أن تكون مش
ــرور والعجب  ــاعر التكرب والغ ــة من مش سليم
ــل بمعالجته،  ــالء، وهذا يتص ــس، والخي بالنف
ــوص  ــن النص ــري م ــه كث ــه إىل معالجت أو يتج
ــه، إنك  ــان حقيقت ــي تعلم اإلنس ــة الت القرآني
ــل، وإنك تحتاج  مخلوق ضعيف عاجز، جاه
ــه، إىل لطف الله، إىل توفيق  دائما إىل رعاية الل
ــول لك وال قوة إال  ــه وهداية الله، وأنه ال ح الل
ــه، وأنه ال توفيق لك إال بالله، الذي عندك  بالل
ــول لك وال  ــز، ال ح ــز، مخلوق عاج ــو العج ه
ــه، وال قدرة لك إال بقدر ما يعطيك  قوة إال بالل
ــا يمكنك  ــه لك وم ــدرة، وما يهيئ ــن الق ــه م الل
ــن أمك ال  ــل، أخرجك من بط ــه، وأنك جاه في
ن  ــيئا عىل اإلطالق، (َوالَلُّه أَْخرََجُكم ِمّ تعلم ش
َهاِتُكْم َال َتْعَلُموَن َشْيًئا)، ثم ال تكسب  ُبُطوِن أَُمّ
ــذات املعارف  ــذه الحياة وبال ــة يف ه من املعرف
ــك، ينعم عليك  ــة إال بقدر ما يهيئ ل الحقيقي
ــك، وإال فقد تبقى جاهال جهال إما جهال  يمّكن
ــيطا، يعني جهًال مبارشاً باألمور ما عندك  بس
معرفة اصال، وإما جهال مركبا، والجهل املركب 
أخطر من الجهل البسيط، ألن الجهل املركب 
ــل به،  ــل بأنك تجه ــيشء، وجه ــو جهل بال ه
ــن خالل معلومات  ــت تتصور أنك تعرفه م فأن
ــة، تتصور اليشء عىل  ــة ونظرة مغلوط مغلوط
ــألة  ــه، عندك عقيدة يف مس ــالف ما هو علي خ
ــت كذلك، فها  معينة أنها كذا وكذا وكذا، وليس
ــل بأصل اليشء وجهل أيضا  هنا جهالن، جه
ــرف، وهذا  ــك تتصور أنك تع ــك تجهل، ألن بأن
ــدى العلماء،  ــة املثقفة والجهل ل جهل الطبق
ــل لدى املثقفني،  ــض العلماء يعني، والجه بع
ــاعر معلقا عىل  ــل املركب، يقول الش هو الجه

ذلك: 
ــف الدهر  ــم يوما لو أنص ــار الحكي قال حم

كنت أركب 
ألني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب

ــال  ــال وجاه ــون جاه ــا يك ــان عندم  فاإلنس
ــب، نظرة  ــذه، يتعص ــكلة يعني ه ــه مش بجهل
ــور، ال تغلط  ــن األم ــم مغلوط ع ــة وفه مغلوط
ــرب الجهل،  ــك، هذا أك ــة نفس ــة حقيق يف معرف
ــت ال  ــه، إذا أن ــرف نفس ــذي ال يع ــان ال اإلنس
ــك، وال تعرف  ــك وال تعرف حقيقت تعرف نفس
ــك، وعندك نظرة مغلوطة  أصل خلقك وفطرت
تجاه نفسك خرجت بك عن الطور اإلنساني، 
عن التواضع اإلنساني، تصور نفسك مخلوقا 
ــعر بالخيالء والكرب  ــا، جبارا، عظيما، تش رهيب
ــس وتنىس  ــب بالنف ــرور والعج ــر والغ والفخ
ــه تنىس أنك  ــه، تنىس فضل ــىس نعمت الله، تن
ــر لك يشء من  ــبت، أو توف ــت واكتس إن حصل
ــن املواصفات الكمالية  الصفات الحميدة أو م
ــا كان  ــق الله، إنم ــان بتوفي ــا ك ــة فإنم البرشي
ــه سبحانه  ــان بفضل الل ــه، إنما ك ــاء الل بعط
ــدا، تأمل  ــاكرا حام ــه إىل الله ش ــاىل، فتتج وتع
منه املزيد من فضله، سواء النعم املعنوية، إذا 
ــه معرفة، إذا  ــه ذكاء إذا أعطاك الل أعطاك الل
ــاك الله أي يشء معنوي وهو جانب مهم  أعط
ــدا، أو األمور املادية، إذا مكنك الله بأي نعم  ج
ــات معينة، أو  ــة، ثروة، مال، إمكان مادية معين
وجاهة يف أوساط الناس وهي تعود إىل الجانب 

املعنوي تدرك نعمة الله عليك وأنك يف أصلك 
ــت الجهل، أنت  ــت الضعف، أن أنت العجز، أن
ــاىل وبما  ــه سبحانه وتع ــا بالل ــال يشء، إنم ال
أعطاك الله ال تغرت بنفسك، ال تتكرب، ال تتكرب، 
ــعر بأنك بت األكرب من اآلخرين، األعىل  ال تش
ــن، األهم  ــن اآلخري ــن، األعظم م ــوق اآلخري ف
ــو اآلخرين  ــم تتجه نظرتك نح من اآلخرين ث
ــة بهم،  ــاف، واالستهان ــار، واالستخف باالحتق
ــاذا؟ ألنك أثرى  ــان مل ــر عىل ذلك اإلنس تفتخ
ــري وأنت غني، هذه جريمة خطرية  منه، هو فق
ــل قيمة، ال تمثل  ــدا، غناك أو ثروتك ال تمث ج
ــن أن  ــة، يمك ــارات اإللهي ــك يف االعتب ــة ل قيم
ــد الله منك،  ــك الفقري أعىل منزلة عن يكون ذل
أرقى رتبة عند الله منك، أعظم شأنا عند الله 
ــتقره يف الجنة أعظم منك  ــك، أن يكون مس من
ــه، ال تفتخر  ــار والعياذ بالل ــن إىل الن ــم تك إن ل
ــب، أي نسب  ــبك عىل اآلخرين، بأي نس بنس
ــبه أنه  تنتمي إليه، ربما ذاك الذي ترى يف نس
ــد الله سبحانه  ــبك يكون هو عن أدنى من نس
ــه سبحانه  ــرب إىل الل ــىل منزلة وأق ــاىل أع وتع
ــه وأوليائه وربما يكون  وتعاىل وأقرب إىل أنبيائ
ــم تكن يف  ــك إن ل ــرياً من ــة خ ــتقره يف الجن مس
ــد األخالقي  ــن الرصي ــك م ــا يمتل ــار، وربم الن
ــك أنت، فال  ــرث مما تمتل ــريف أك ــي واملع والقيم
ــت مفلس، مفلس يف  ــبك بيشء وأن ينفعك نس
عالقتك بالله سبحانه وتعاىل، وال تمتلك ذلك 
ــي واملعريف والعميل،  الرصيد األخالقي والقيم
ــنه"، قال اإلمام عيل  ــة كل امرئ ما يحس "قيم
ــبك ولن  ــالم، لن تكون قيمتك يف نس عليه الس
ــك يف ثروتك ولن تكون قيمتك بأي  تكون قيمت
ــن هذه االعتبارات إذا أنت تفتخر عىل اآلخر  م
ــا معيناً إما  ــك أن لديك منصب ــار منصب باعتب
ــت رئيس، أنت  ــب يف الدولة أنت وزير، أن منص
ــة، أنت  ــأي صف ــر، أنت ب ــت مدي ــؤول، أن مس
ــؤولية  ضابط، أنت يف أي موقع من املواقع املس
ــذي أنت فيه هو  ــىل اآلخرين ألن ال ــرب ع ال تتك
ــؤولية تكون فيها خادما ألولئك  عبارة عن مس
ــن هذا هو حقيقة دورك هذا هو حقيقة  اآلخري
ــذه الحياة نكون  ــؤوليات كلها يف ه دورك، املس
ــع الخدمة تقدم الخدمة لآلخرين  فيها يف موق
ــة عليهم  ــرب والغطرس ــالء التك ــس لالستع ولي
ــمح  ــي، املقام الديني ال يس ــى املقام الدين حت
ــة للتكرب  ــون وسيل ــه ألن يك ــأذن الل ــه وال ي الل
ــب، أنت إمام  ــرور والعج ــن أو الغ عىل اآلخري
ــان معروف  ــت إنس ــت خطيب، أن ــجد، أن مس
بالتدين وااللتزام، أنت بصفة عالم ديني، أنت 
ــام الديني هو مقام خضوع لله  بأي صفة، املق
ــاده وتقدير  ــان إىل عب ــع لعباده وإحس وتواض
ــو األكرث  ــاس، ديناً ه ــاس أعظم الن ــة الن لقيم
ــاني لقيمة هذا  ــع اإلنس ــا لقيمة املجتم إدراك
اإلنسان هو األكرث احرتاما للناس، أكرث اهتماما 
ــرص عىل صالح الناس وعىل  بأمر الناس األح
عزة الناس وعىل كرامتهم، يف املقامات الدينية 
ــام هو مقام  ــم مقام، أعىل مق ــى مقام، أعظ أرق
ــل إليه من رسول  ــتوى الذي وص من وهو املس
ــه وعىل آله،  ــه وسلم علي ــه محمد صىل الل الل
ــن عبد  ــه محمد ب ــول الل ــىل مقام رس ــذا أع ه
ــىل مقام يف  ــو أع ــة الذي ه ــام الرسال ــه مق الل
ــات الدينية وهو  ــة واملقام ــؤوليات الديني املس
ــني ثم هو يف أعىل  ــم املرسلني وسيد املرسل خات
ــلم سلم الرسالة سلم الكمال  مقام يف هذا الس
ــي،  ــه اإليمان ــة ويف موقع ــه يف الرسال يف موقع
ــرش يف مكارم أخالقه  ــام وصل إليه الب أعىل مق
يف سموه كإنسان يف ما يمتلك من قيم وأخالق 
ــاحة وتأثريه  ــيل وتأثريه يف الس ــده العم يف رصي

ــىل الله عليه وآله  ــي هو رسول الله ص اإليجاب
ــه يف كماالته أذكى  ــد الل ــه عن ــم، يف منزلت وسل
ــان،  ــه محمد أعظم إنس ــان هو رسول الل إنس
ــجاعته يف قوته يف كرمه يف كمال نفسه يف  يف ش
ــمو ويف كل مكارم األخالق وكل  كل عنارص الس
ــات هو رسول الله محمد صلوات  حميد الصف
الله عليه وعىل آله كيف قال الله له {َواخِفض 
ــر: 88] اخفض  ــنَي} [الحج ــَك ِللُمؤِمن َجناَح
ــني الجانب  ــاَ لهم كن ل ــن متواضع ــك ك جناح
ــه كيف كان يقول الله {َفِبما  إليهم هو يف نفس
ا َغليَظ  ــَت َفًظّ ــِه ِلنَت َلُهم َوَلو ُكن ــٍة ِمَن الَلّ رَحَم
الَقلِب َالنَفّضوا ِمن َحوِلَك} [آل عمران: 159] 
ــم َواسَتغِفر  ــُف َعنُه ــوا من حولك {َفاع لنفض
ــِر} [آل عمران: 159] ما  ــاِورُهم ِيف األَم َلُهم َوش
معنى إذا أنت مثال بصفة عالم أو متدين تأتي 
ــم متعاظما عليهم  ــاً عليه ــن مرتفع إىل اآلخري
ــم،  ــم، تحتقره ــيسء إليه ــم، ت ــامًيا فوقه متس
ــف كانت  ــك ال، كي ــاس ال يشء أمام ــرب الن تعت
ــلوك لدى رسول الله صىل الله  الروحية والس
عليه وعىل آله تجاه الناس {َلَقد جاَءُكم رَسوٌل 
ــم َحريٌص  ــا َعِنُتّ ــٌز َعَليِه م ــُكم َعزي ــن أَنُفِس ِم
ــنَي رَءوٌف رَحيٌم} [التوبة:128]  َعَليُكم ِباملُؤِمن
باملؤمنني رءوف، رحيم الرأفة الرحمة، الحنان 
التواضع يعز عليه ويؤمله أن يلحق بهم العناء 

أن تلحق بهم املشقة أن يلحق بهم الرضر.
ــه وأي نعمة أعطاك الله  ــأي مقام أنت في  ف
ــون أثرها يف  ــي أن يك ــاىل ال ينبغ ــه وتع سبحان
ــرور والعجب  ــاء والغ ــك حالة من الكربي نفس
ــدرك إنما هي نعمة  ــس، أحرص أوًال أن ت بالنف
ــن الله وأن ذلك كان بفضل من الله سبحانه  م
ــت الضعف وأنت  ــاىل وإال فأنت العجز وأن وتع
الجهل وأنت الال يشء بدون الله أنت ال يشء، 
ــاك الله ترتتب  ــل ما أعط ــي جيدا أن ك ثم لتع
ــذا ترتتب  ــاك ذكاًء ه ــؤوليات، أعط ــه مس علي
ــؤولية، أعطاك ماًال هذا ترتتب عليه  عليه مس
ــب عليه  ــة هذا ترتت ــاك وجاه ــؤولية، أعط مس
ــم الله سبحانه  ــؤولية، أعطاك كذا كل نع مس
ــؤوليات  ــا مس ــب عليه ــم ترتت ــي نع ــاىل ه وتع
ــه من دون يشء  ــت عبثية ما أعطاك كذي ليس
ــاك كيف تتحرك  ــؤوًال بما أعط ــل لتكون مس ب
ــك، فيما فيه  ــا فيه مصلحة ل ــا أعطاك فيم بم
ــة لألمة من حولك  ــك وفيما فيه مصلح خري ل
ــن حولك وتتجه بما أعطاك لتفعله  املؤمنني م
بشكل صحيح ويف االتجاه الصحيح وليس يف 
ــاد الله،  ــس يف التكرب عىل عب ــة الله ولي معصي
ــألة مهمة جدا بل يف غاية األهمية ثم  هذه مس
ــاط ضعفك جوانب القصور  أن تدرك أيضا نق
ــد يلتفت إىل أنه مهما  ــك ألن البعض لم يع لدي
ــغ مهما تحقق له ال  ــان مهما امتلك، مهما بل ك
ــان دائما ودائما ودائما نقاط  يزال لدى اإلنس
ــل جوانب،  ــب قصور جوانب خل ضعف جوان
ــه  ــه ومقدار نفس ــري ليعرف حقيقة نفس تقص
ــىل اآلخرين ثم يف حركتك حتى يف  فال يتكرب ع
مشيك يف األرض أسلوب التعامل مع اآلخرين 
ــون معربا عن  ــن كيف تك ــة بني اآلخري والحرك
ــنة  ــم أخالقك عن صفاتك الطيبة والحس كري
ال تتكرب عىل اآلخرين مثال اآلن زمن السيارات 
أوال قبل أن ندخل يف مسألة السيارات أسلوبك 
ــب  ــك يف التخاط ــم أسلوب ــيش ال تتعاظ يف امل
ــاىل عليهم {وَال  ــع اآلخرين ال تتع ــل م والتعام
ــان: 18] إذا أحد  َك ِللّناِس} [لقم ــَدّ ــر َخ ُتَصِعّ
ــم معك ويتبادل الحديث  يتحدث معك ويتكل
ــه كذا  ــك عن ــيح بوجه ــت تش ــي أن ــك تج مع
ــه خدك اقبل إليه من يتخاطب معك،  وتلقي ل
ــت إليه هذا  ــك اقبل إليه، التف ــن يتحدث مع م

ــه سبحانه وتعاىل يف سورة لقمان {وَال  نهى الل
ــق  َك ِللّناِس} [لقمان: 18] الخد ش ر َخَدّ ُتَصِعّ
ــره، ال تمله  ــذا خد ال تصع ــه هذا خد وه الوج
ــؤول  ــيح بوجهك عنه حرضتك مس هكذا وتش
ــر واال متضيخم يعني بتقدر أيش قد  واال تاج
ــت ما عاد تتنازل بتعترب الذي يتحدث إليك  أن
إنسان مسكني وأنت عرس وضخم إما أنك وإما 
أنك تفتخر بمقام أو بمنصب أو بأي يشء فال 

تلتفت إليه وهو يتحدث معك.
ــه  ــيش ال تجن ــة، يف امل ــك يف الحرك  أسلوب
ــدرك زيادة  ــع ص ــك وتطل ــح يدين ــاول تفت تح
ــتيض القاع  ــاد تس ــى ما ع ــك حت ــر رأس وتعق
ــك يا أخي انظر أنظر إىل  وأنت متضيخم خلي
األرض أنت من هذه األرض وأنت يف هذه األرض 
ــه  ــه ويف حركت ــان يف أسلوب ــول إىل إنس ال تتح
وتتبخرت يف مشيك، حالة من التبخرت والخيالء 
ــرب فيها عن أنك يشء عجيب يف هذه الدنيا  تع
ــكل  ــق أبداً تميش بتواضع بش ــذا غري الئ ال، ه
ــيارات وما أدراك  ــي، كذلك يف حركة الس طبيع
ــيارات إذا أنت إما أن معك سيارة  ما حركة الس
ضخمة ال تنّخط بسيارتك الضخمة ويف اآلخر 
ــة فارهة وغالية  ــل وال التي هي من نوعي مودي
ــك ذو منصب معني  ــره، أو أن ــن وو إىل آخ الثم
ــكل يعرب عن حالة  ــام معني فتتحرك بش أو مق
ــوق أو  من النخيط والتكرب والغرور تدخل الس
ــارع ازدحم  األماكن املزدحمة أو املدينة أو الش
ــك ال تصدمهم  ــن قدام ــرون م ــاس يتطاي والن
ــلوكيات  ــكل يعني الس ــرسع وبش ــك م حرضت
ــلوكيات التي تعرب عن حالة  هذه معروفة، الس
تكرب أو حالة غرور أو حالة ازدهاء يف النفس أو 
ــارة عليهم  ــات ال مباالة بالناس وعس باإلمكان
ــات سيئة من أي كانت  ومدري أيش هذه حرك
ــرتض يف حركة  ــوا نحن نف ــان، الحظ ــن أي ك م
ــو  ــارة أو وه ــواء يف سي ــاة س ــان يف الحي اإلنس
ــكل  يميش أن يكون طبيعيا يف ذلك، يميش بش
ــال، مثال  ــا يقتضيه الح ــب م طبيعي أو بحس
ــان أرسع ألنه معه مريض  نتفهم برسعة اإلنس
ــة طارئة،  ــعفه، حال ــو بيس ــح وه ــه جري أو مع
عنده حالة طارئة وبالتايل هو حريص عىل أن 
ــذا املريض أو هذا املريض أو  يبادر إلسعاف ه
ــتي له حتى املقصود يف النص  الجريح ما يش
ــد با تتبهطل يف  ــي ليس املقصود أنك ق القرآن
ــكن ال الحالة الطبيعية مثلما  حركتك وتتمس
ــِيَك} [لقمان:  ــاىل {َواقِصد يف َمش ــال الله تع ق
19] حالة طبيعية اميش بحالة طبيعية ألنك 
ــكل يعرب عن  ــف أو بش ــكل عني تتبخرت أو بش
ــار للناس  ــاء أو احتق ــاء أو كربي ــرور أو ازده غ
ــكن ومتبهطل وحالتك  ــكل متمس وال أنك بش
ــل  ــاك يق ــك وال يغث ــراك يرحم ي ــن  ــة م حال
ــادة، الحركة  ــال هذا كذا متخيضع زي ويش، م
ــي هي قصد عدل عدل يف األمور  الطبيعية الت
ــال حالة قصف  ــال صحيح مث ــىض الح وبمقت
ــف يضطر يعني  ــذي عليه قص ــة حرب ال حال
يسابق أكيد ما هو سابر يميش هونا وبسكينة 
ــه فاألمور أو  ــأٍن فتجيله قذيفة وهو وسيارت وت
ــه ما يقتضيه  ــه الحال هذا له حكم ما يقتضي
الحال حال املرض حال رسعة من أجل مبادرة 
إلنجاز يشء وليس رسعة جنونية ألن الرسعة 
ــري وحوادث  ــوادث س ــبب بح ــة تتس الجنوني
ــم يف العالم يحصل  مؤملة ومأساوية وكارثية ك
من حالة وفيات نتيجة الرسعة الجنونية وغري 
ــاس، {اَلّذيَن  ــراط هذا أثر عىل الن املتزنة واإلف
َيمشوَن َعَىل األَرِض َهوًنا} [الفرقان:63] يعني 
ــكال  ــم من أش ــكل سلي ــار وبش ــكينة وبوق بس
ــول الله  ــرور ونجد يف ق ــالء والغ ــرب والخي التك
سبحانه وتعاىل يف سورة اإلرساء {وَال َتمِش ِيف 
األَرِض َمرًَحا إَِنَّك َلن َتخِرَق األَرَض} [اإلرساء: 
ــا  ــت م ــرب أن ــم وتتك ــرس وتتضيخ 37] ال تتعي
ــي عليه  ــش با تج ــا هذه أي ــازق للدني ــت خ أن
ــرب حتى تكترس  ــس بهمة وقوة من يس لو تدع
ــة اعرف  ــك والدنيا سليم ــرس رجل ــك تكت رجل
حقيقتك، اعرف قدرك إنسان مسكني قدراتك 
ــاَل طوًال} [اإلرساء:  محدودة {َوَلن َتبُلَغ الِجب
ــي مثل الجبل يكون حجمك  37] ما أنت جاي
ــم وتتعيرس أحيانا  مثل حجم الجبل تتضيخ
بعض الجبال بيجي عرضها يف السكان عندنا 
ــن يقلك جبل رازح جبل كذا جبل 150  يف اليم
ألف نسمة ساكنني يف جبل واحد ما قد غطوه 
ــان كيف  ــراغ وكل إنس ــاحات ف ــه مس ــاد في ع
بيكون عرض الجبل صغري جدا اإلنسان واهم 
ــه ينىس حقيقته  ومغرور عندما يتعاظم نفس
ــدود الحال يف كل يشء،  ــه كائن ضعيف مح أن
ــه يف كل  ــه، يف فهم ــه يف إدراك ــه، يف قوت يف طاقت
ــرض عرف حقيقة  ــا البعض إذا م ــا فيه، ربم م
ــواء معينة  ــة أو أج ــروف معين ــه أو يف ظ نفس
ــا يف سورة  ــاىل أيض ــه وتع ــه سبحان ــول الل يق
لقمان {َواقِصد يف َمشِيَك َواغُضض ِمن َصوِتَك 
ــِري} [لقمان:  ــواِت َلَصوُت الَحم ــَر األَص إَِنّ أَنَك

ــيك واقصد يف  ــذا واقصد يف مش ــك ه 19] كذل
ــا يقتضيه  ــدل، بم ــد، بع ــش بقص ــيك، ام مش
الحال، بما يتناسب وليس بحالة غرور وحالة 
استكبار ولهذا الجميع معنيون يعني الحظوا 
ــذه التوجيهات يف أي  كل الناس بحاجة إىل ه
عمل يف أي مستوى، يف أي دور أنت يف الحياة، 
ــال األمنية،  ــون يف األعم ــن يتحرك ــا الذي أيض
الذين لهم انتساب يف العمل العسكري وعادة 
ــوية نشفوا، معنيون أيضا  بيكونوا قد جفوا ش
بذلك املسؤول بيّقدر أنه قدهي حالة روتينية 
ــؤولني ويتعيرس، ال الكل بحاجة إىل هذا  للمس
التوجيه، التواضع {اَلّذيَن َيمشوَن َعَىل األَرِض 
ــم ومعاملتهم  ــان: 63] فحركته ــا} [الفرق َهوًن
ــكال  ــكينة،7 بالوقار خالية من أش متزنة بالس
ــار للناس  ــرور واالحتق ــالء والغ ــرب والخي التك
ــره {َواغُضض  ــاس إىل آخ ــاالة بالن ــدم املب وع
ــى يف الصوت،  ــَك} [لقمان: 19] حت ــن َصوِت ِم
ــادل الحديث  ــوت وأنت تتب ــى يف نربة الص حت
ــخص، تناقش  ــدث إىل ش ــن، تتح ــع اآلخري م
ــني، ال تجي ترفع صوتك عيه  معه موضوع مع
بحالة من االستفزاز وفعال يكون هذا األسلوب 
ــع واحد وقام يرفع  ــتفزا إذا أنت تتحدث م مس
صوته عليك ويتكلم بصوت مرتفع ويهزئك وال 
يعاشلك وال هذا اإلنسان يستفزك عادة يعني 
ــك مثلما  ــي وكذل ــى طبيعي يعن ــك يبق صوت
ــام والحال  ــا يقتضيه املق ــة الصوت بم الحرك
ــه ألن املقام  ــوب يرفع صوت ــؤذن مطل يعني امل
ــب يف مقامات  ــع الصوت أصًال الخطي مقام رف
معينة ونصوص معينة يريد أن يعطيها صوتا 
يساعد عىل إيصالها إىل أذهان الناس ويشتي 
ــو خافت صوته وموطي زيادة  ال يرقدوا هم وه
ــام مناسب أو أي مقام  يكونوا متنبهني هذا مق
ــد ينادي  ــي يف املعركة واح ــك يعن ــب ذل يناس
املقاتلني يحرضهم يرفع معنوياتهم أو يحتاج 
ــذي هو مقام  ــال الصوت لكن املقام ال إىل إيص
ــري مناسبة ألن  ــو مقام تكرب أو بغ ــرب الذي ه تك
ــة (إَِنّ أَْنَكَر  ــري ترفع أصواتها لغري مناسب الحم
ــوت رفيع جداً  ــْوُت اْلَحِمِري) ص ــَواِت َلَص األَْص
ــان  ــة، يشء مزعج يعني فاإلنس ــري مناسب ولغ
ــلوكيات (َوإَِذا  ــاً لهذه الس ــك يكون متنبه كذل
ــُم اْلَجاِهُلوَن َقاُلوا َسَالًما) أسلوبهم يف  َخاَطَبُه
ــب مع اآلخرين والحديث مع اآلخرين  التخاط
ــن الناس غري متزنني يف كالمهم  مثًال الجهلة م
ــتفز  ــم، قد يتكلم معك بالكالم املس يف تعبرياته
ــدام وعيه قد  ــه بانع ــدام أخالق ــه بانع بجهالت
ــالم سلبي  ــتفز بك ــك بكالم مس ــب مع يتخاط
ــم يرتفعون عن  ــالم جارح فه ــالم ُميسء، بك بك
ــغول بأنه  ــو مش ــا ه ــرات م ــول يف املهات الدخ
ــب ودب ومن  ــل يف مهاترات مع كل من ه يدخ
ــرش وال أساء  ــة بدلها بع ــه كلم ــه وال هبا ل لقي
ــرح و هكذا ال، هم  ــارح بدله بأج ــه بكالم ج إلي
ــاط  ــل واالنضب ــن التحم ــة م ــون بحال يتصف
ــم الغيظ والعفو والرتفع الرتفع بكرامة عن  وكظ
ــياء سيئة ما  الدخول يف مهاترات وسباب وأش
ــًال أو يتجه إىل من تكلم بإساءة  هو با يريع مث
ــب ويستخدم  ــب مثًال فيبادلُه بالس إليه بالس
ــة،  ــات بذيئ ــتخدم كلم ــم ذاك يس ــا تكل مثلم
ــة، نزيهون عن  ــات فاحش ــة كلم ــات تافه كلم
ــن الكالم الفاحش  ذلك بتخاطبهم نزيهون ع
ــون عن الدخول يف  ــن الكالم البذيء ومرتفع ع
ــا يتجاهل بعض  ــرات مع من هب ودب، ب مهات
ــفهاء، بعض الناس يقول اتركه اتركه هذا  الس
ــالم فيه نصح أو كالم  ــم بكالم سليم أو ك ويتكل

يلقن ذلك الحجر بدًال من أن ينشغل به:
ــن  ــٍري م ــُه  فخ ــال تجب ــفيه ف ــق الس  إذا نط

إجابته السكوُت 
ــي عييت عن  ــن أن ــفيه فظ ــت عن الس سك

الجواب وما عييُت
ــان   الكثري من الناس يعني كم يدخل اإلنس
ــه حينما  ــي عىل ان ــو يبن ــة ل ــاكل يومي يف مش
ــب إىل  ــا يذه ــوق، حينم ــًال إىل الس ــب مث يذه
ــأن يتفاعل عملياً  ــغًال ب ــارع إذا بقي منش الش
ــاءة، مع كل حركة كم  ــع كل كلمه، مع كل إس م

يغرق اإلنسان.
ــذا املقدار يف حديث اليوم ونكمل   نكتفي به
ــأل الله  ــارضة قادمة ، نس ــاء الله يف مح إن ش
ــم ملا يرضيه  ــاىل أن يوفقنا وإياك ــُه وتع سبحان
ــك  ــه، إىل أن نتمس ــدي بكتاب ــا إىل أن نهت عن
ــه وتوجيهاته،  ــزم بتعليمات ــه، إىل أن نلت بكتاب
ــع حياتنا هذه التوجيهات  إىل أن نطبق يف واق
ــها  ــتمرة نعيش ــول إىل صفات الزمة مس وتتح
ــرصه يف مواجهة  ــاىل أن ينرصنا بن ــألُه تع ونس
ــتكربين وأن  ــن والظاملني املجرمني املس املعتدي
ــهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يعايف  يرحم ش

مرضانا إنُه سميع الدعاء.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،
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كما بعث األخ مهدي املشاط رئيس املجلس السيايس األعىل برقية عزاء 
ــني محمد الهدوي املأخذي الذي  ومواساة يف وفاة العالمة عبدالله بن حس
ــة الوطن يف  ــىض معظمه يف خدم ــز الـ 96 عاما ق ــل عن عمر ناه ــاه األج واف

مجال العلوم الدينية وتقنني أحكام الرشيعة اإلسالمية واإلفتاء والتعليم.
ــد العالمة  ــات الفقي ــزاء بإسهام ــة الع ــاط يف برقي ــس املش ــاد الرئي وأش

املأخذي الكبرية يف تعزيز قيم ومبادئ الدين اإلسالمي وخدمة املجتمع.
وأشار إىل ما تحىل به الفقيد من صفات الزهد والتواضع وما قدمه لألمة 

والشعب اليمني من جهود كبرية يف خدمة العلم واإلفتاء.
ــارف بصنعاء  ــوزارة املع ــة العلمية التابعة ل ــن املدرس ــرج الفقيد م وتخ
ــتري األزهرية باملعادلة، وعمل يف وزارة املعارف،  وحصل عىل شهادة املاجس
ــن الوظائف منها  ــة، وتوىل عددا م ــة بعد قيام الجمهوري ــم يف سلك الرتبي ث
ــة صنعاء آنذاك، وعني  ــة يف قضاء عمران التابع ملحافظ ــرا ملكتب الرتبي مدي
ــه يف 25 رمضان  ــران واستمر حتى وفات ــا ملحافظة عم ــام 1998م مفتي يف ع

1439هـ.
ــال “ لقد قىض الفقيد املأخذي جل عمره يف العلم والتدريس والوعظ  وق
واإلرشاد واإلفتاء واإلصالح بني الناس تقربا إىل الله عز وجل وكان نموذجاً 

للعابد الزاهد والعالم الرباني مخلصاً لله ولوطنه وأمته".
ــه وصادق  ــص تعازي ــن خال ــيايس األعىل ع ــس الس ــس املجل ــرب رئي وع
ــاب .. مبتهال إىل  ــه ومحبيه وطالبه يف هذا املص ــه ألرسة الفقيد وأهل مواسات
ــيح جناته ويلهم  ــكنه فس املوىل جلت قدرته أن يتغمده بواسع رحمته ويس

أهله وذويه الصرب والسلوان.
“ إنا لله وإنآ إليه راجعون ”.
إجراءات لتعزيز األداء

ــا يف مواجهة هذا التصعيد  ــل الخطوات واإلجراءات الالزم اتخاذه مجم
الذي يسعى إىل تشويه حقيقة الصمود األسطوري للشعب اليمني املدافع 
ــم اإلجرامية  ــن وتزيني قبح أفعاله ــرض يف مواجهة املعتدي ــن األرض والع ع

وعدوانهم واحتاللهم وحصارهم ألكرث من سبعة وعرشين مليون يمني.
ــايس واإلعالمي  ــاط الدبلوم ــز النش ــة تعزي ــىل أهمي ــاع ع ــد االجتم وأك
لوزارتي الخارجية واإلعالم وتكثيف جهودهما يف التواصل الدويل ومواصلة 
ــم  ــزاة وحلفائه ــن والغ ــدة للمعتدي ــة الجدي ــات اإلجرامي ــح املخطط فض
والساعية إىل تكريس وجودهم يف اليمن وجزره خدمة ملطامعهم التي بدأت 

تتكشف للجميع عىل نحو واضح وأصبحت حديث اإلعالم الدويل .
ــز جهود  ــأنها تعزي ــي من ش ــراءات الت ــددا من اإلج ــاع ع ــر االجتم وأق
ــة يف تأدية  ــتلزمات الرضوري ــىل تأمني املس ــك العمل ع ــا يف ذل ــني بم الوزارت
ــال الشعب  مهامهما الحيوية املعربة عن روح الصمود األسطوري واستبس

اليمني يف الذود عن ترابه وصون كرامته .
القائد األعلى

ــاء  ــده أبن ــذي جس ــعبي ال ــاف الش ــاط بااللتف ــس املش ــاد الرئي و أش
ــعبية والدعم  محافظتّي الجوف والحديدة إىل جانب الجيش واللجان الش
ــزاة ومرتزقتهم مقدمني كل  ــروه يف مواجهة الغ ــي الكبري الذي أظه املجتمع

التضحيات يف سبيل تحرير مناطقهم من براثن الغزو واالحتالل. 
ــد الجبهات باملال  ــة التعبئة والجهوزية ورف ــة استمرار حال ونوه بأهمي
ــف الجبهات حتى  ــة يف مختل ــدوان رضبات قوي ــني قوى الع ــال وتلق والرج

تحرير كل شرب من األرض اليمنية.
ــذا العام يف  ــعب اليمني ه ــاط  إىل ان يكون عيد الش ــا الرئيس املش  ودع
ــاحل  ــع األحرار والرشفاء رفد جبهات الس ــات ، مؤكداً بأن عىل جمي الجبه
ــوى الغزو  ــد الخطري من قبل ق ــات يف ظل التصعي ــة والثب ــي واملرابط الغرب

واالحتالل.
القوة الصاروخية

كما دكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية أمس تجمعاً آلليات مرتزقة 
العدوان بجبهة طور الباحة بمحافظة لحج.

ــا آلليات  ــي استهدف تجمع ــف املدفع ــكري أن القص ــد مصدر عس وأك

ــات مبارشة يف  ــة، محققا إصاب ــور الباح ــة ط ــعب بجه ــة يف وادي ش املرتزق
اآلليات.

إصابة عدد من
ــة عكوان يف  ــن غارة عىل منطق ــريان العدوان ش ــدر إىل أن ط ــار املص وأش
ــق بكثافة مع فتح حاجز  ــراء ..الفتا إىل أن طريان العدوان حل ــة الصف مديري

الصوت فوق مدينة صعدة وضواحيها .
كما أصيب عدد من املواطنني جراء غارة شنها طريان العدوان السعودي 

األمريكي استهدفت نازحني يف محافظة الحديدة.
ــدف بغارة  ــدوان استه ــريان الع ــي باملحافظة أن ط ــدر أمن ــح مص وأوض
مواطنني أثناء نزوحهم يف الخط العام يف الحسينية بمديرية بيت الفقيه..

 ما أدى إىل إصابة عدد منهم بينهم أطفال.
ــارات عىل  ــعودي أمس ثالث غ ــدوان األمريكي الس ــريان الع ــن ط كما ش

مديرية نهم بمحافظة صنعاء.
وأوضح مصدر محيل باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان 
ــارة ثالثة عىل منزل  ــن غ ــدوان استهدف بغارتني مديرية نهم، يف حني ش الع

مواطن بقرية البدرات باملديرية.
اللواء الجويف

ــزة األمنية يف مواجهة العدوان  ــوه وكيل وزارة الداخلية بصمود األجه ون
من خالل تواجدهم وانضباطهم رغم الظروف الصعبة وشحة اإلمكانيات.

ــل وزارة الداخلية اللواء الركن رزق الجويف حجر األساس  كما وضع وكي
ــي بمنطقة  ــيص النموذج ــن املل ــهيد حس ــم الرشطة الش ــرشوع بناء قس مل

الحثييل يف أمن مديرية سنحان.
ــة يف سبيل الحفاظ عىل األمن  ــث األجهزة األمنية عىل تعزيز اليقظ وح

واالستقرار والسكينة العامة للمجتمع.
ــن محمد الجربي  ــن محافظة صنعاء العقيد رك ــا عرب نائب مدير أم فيم
ــمج وعدد من القيادات  ــن املنطقة الرابعة العقيد الركن خالد الش ومدير أم

ــا تبديه من اهتمام  ــادة وزارة الداخلية مل ــكر لقي األمنية باملحافظة عن الش
ــل األمني بما  ــات لتطوير العم ــن اإلمكاني ــدر املمكن م ــا لتوفري الق وسعيه

يحقق السكينة واألمن العام.
لخارجية األملانية

ــب التأييد للبيان الختامي استهجان أغلبية  وأثارت خطوة ترامب سح
ــية أن  ــت الرئاسة الفرنس ــث أعلن ــاركني بالقمة حي ــنطن املش ــاء واش حلف
ــب أو انتقادات، معتربة  ــون رهناً لنوبات غض ــاون الدويل ال يمكن أن يك التع

انسحاب ترامب من اإلعالن ينم عن قلة تماسك وقلة انسجام مع نفسه.
ــض الري كادلو  ــني يف البيت األبي ــارين االقتصادي ــاول كبري املستش وح
ــل رئيس الوزراء الكندي جاسنت  ــه وتحمي التنصل من تبعات مواقف رئيس
ــبع ”متهماً األخري ”بطعن بالده  ــؤولية ”فشل قمة مجموعة الس ترودو مس

يف الظهر“.
وقال كادلو متحدثاً لشبكة ”يس إن إن“: ”إن ترودو عقد مؤتمراً صحفياً 
ــس الوزراء  ــرباً أن ترصيحات رئي ــة ”معت ــدة مهين ــات املتح ــر أن الوالي وذك

الكندي بمثابة ”خيانة“.
ــا الدول األوروبية من قرار  ــان رئيس وزراء كندا الذي تعاني بالده كم وك
ــد الصلب واألملنيوم  ــة األمريكية عىل الحدي ــرض الرسوم الجمركي ترامب ف
اعترب أن فرض واشنطن هذه الرسوم ”مهني“ معلناً أنه أبلغ ترامب بأن بالده 

ستتخذ إجراءات انتقامية الشهر املقبل .
األسد: روسيا

ــذه الفرتة، ويف كل عالقاتنا لم يحدث أن تدخلوا أو حاولوا   وعىل مدى ه
أن يملوا علينا شيئا، حتى لو كانت هناك اختالفات”.

ــني مختلف  ــاك اختالفات ب ــون هن ــي أن تك ــن الطبيع ــد “م ــال األس وق
ــني روسيا  ــات األخرى، ب ــا أو بني الحكوم ــل حكومتن ــواء داخ ــراف، س األط
ــذه الحكومات، هذا  ــران، أو إيران وروسيا، وداخل ه ــا، أو سوريا وإي وسوري
طبيعي جداً، لكن يف املحصلة، فإن القرار الوحيد حول ما يحدث يف سوريا 

وما سيحدث هو قرار سوري”.
ــد يف الحرب لكن  ــا لجهود األس ــرويس حاسم ــم اإليراني وال ــان الدع وك
اختالف أهداف حلفاء األسد يف سوريا أصبح أكرث وضوحا يف الفرتة األخرية 
ــا نفوذهم  ــد إيران وحلفاؤه ــا لضمان أال تم ــط إرسائيل عىل روسي ــع ضغ م

العسكري يف البالد.
ــع القوات غري  ــرتة األخرية لجمي ــوات روسيا يف الف ــض لدع ــر البع وينظ
ــورية بمغادرة جنوب سوريا باعتبارها تستهدف إيران إىل جانب قوات  الس

أمريكية متمركزة يف التنف عىل الحدود السورية العراقية.
ــرب الدائرة يف بالده يف  ــد يف الحديث إنه يتوقع أن تنتهي الح وقال األس

“أقل من سنة” وأكد مجددا عىل أن هدفه هو تحرير “كل شرب من سوريا”.
ــا  ــوى أجنبية مثل بريطانيا والواليات املتحدة وفرنس وقال إن تدخل ق
ــيطر عليها  ــل أمد الرصاع ويبطئ التوصل إىل حل يف املناطق التي تس يطي

املعارضة يف جنوب غرب سوريا.
واستعادت الحكومة السورية والقوات املتحالفة معها يف األشهر القليلة 
ــة يف سوريا وتقع  ــا املعارض ــيطر عليه ــة محارصة تس ــر منطق ــة آخ املاضي

شمايل حمص وسحقت آخر جيوب للمعارضة قرب العاصمة.
ــا املعارضة يف جنوب  ــيطر عليه ــق اآلن للمناطق التي تس وتتطلع دمش

غرب سوريا عىل الحدود مع األردن وإرسائيل.
ــك التوصل إىل مصالحة يف جنوب سوريا قبل  وقال األسد “كنا عىل وش
ــني عدم امليض يف هذا  ــن الغرب تدخل وطلب إىل اإلرهابي ــني فقط، لك أسبوع

املسار كي يطيل أمد الرصاع يف سوريا”.
ــع الجماعات  ــف “اإلرهابيني” عىل جمي ــورية وص وتطلق الحكومة الس

املعارضة لحكمها.
ــض التصعيد” التي  ــدة الحفاظ عىل “منطقة خف ــد الواليات املتح وتري
ــع روسيا واألردن والتي أدت إىل احتواء  ــرى االتفاق عليها العام املايض م ج

القتال يف هذه املنطقة. ويريد األسد إعادة املنطقة إىل سيطرة الدولة.
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