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مستوى معيشة السكان يف كل جهة من أرضنا وأوضاعهم 
ــة أو تلك هي  ــدد إن كانت هذه الجه ــي التي تح ــة ه املعيشي
ــن البحرية والربية   ــي ثغور اليم ــوة أم ال  . وه ــارصة الرخ الخ
ــاٍل منيع أو أرض  ــا إىل سور ع ــن أن يتحول سكانه ــي يمك الت
ــد عمر بن عبد العزيز يف  ــة  . فعىل قول الخليفة الزاه مفتوح
ــه ماال لتسوير  ــه  الذي  طلب من ــد عماله أو والت ــىل أح رده ع

املدينة التي يتوالها. فرد عليه بكلمتني :
..)حياكم الله .. سورها بالعدل( 

ــر املدقع يف  ــر يف مشكلة الفق ــرت واعدت النظ ــريا ما نظ كث
ــيس يف موضع  ــا لو وضعت نف ــدة خاصة وفيم ــة الحدي تهام
ــامل لإلصالح الزراعي  القرار فإنه الحل أمامنا إال بربنامج ش
ــر والفاقة   ــد ملشكلة الفق ــر األرايض كحل وحي ــون تحري وقان

واالكتفاء واستعادة موارد خزينة الشعب .. 
ــة األرض يف تهامة  ــة الحتمية لحل مشكل تلك هي الوجه
ــة عاجال   .. وهو حل جذري  يعيد للدولة  خاصة واليمن عام

حق مهدور وموارد تنتهب .. 
ــني لشد  ــة للمالي ــون الخاوي ــة البط ــني لقم ــن تأم ــد م الب
ــوة  يف  ــادة الق ــا استع ــرتئ إذا أردن ــد امله ــور يف الجس الضم
ــا  منيعا أمام  ــود الجسد الوطني صلب ــارصة الرخوة فيع الخ

عاتيات  األطماع واالحتالالت ..
ــة واألرض  ــة األرض الزراعي ــل مسأل ــن يف ح ــة تكم البداي
العقارية يف تهامة أوًال ويف عموم وديان اليمن عامة..  هو الحل 

األوحد واآلن يف ظل العدوان نعم ..
 وكل خطاب يدعو للتأجيل أي تغيري يف أي مجال  خطاب 

مخادع وزائف بغيته إبقاء الحال عىل ما هو عليه ..
حل مسألة األرض يف اليمن هو الجذر يف تشعبات املشكلة 
ــة الصعوبة والسوء  ــاع املعيشية البالغ ــة واألوض االقتصادي

والعدم ..
ــا أن نعيد للشعب  ــار الذي ال مناص عنه إذا أردن هو الخي
ــب واالستثمار  ــارسة النه ــا ويغتصبها سم ــوق اغتصبه حق
ــال العدالة  ــا خالل عقود وأجي ــة بكل مجاالته والخصخص
ــة بكرامة  ــة .... والعدالة  مقرتن ــاق املغلق ــل  اآلف ــي مفتاح ك ه
ــل إنسان خلق لينتج   ــش يف كل مجال يناسب ويليق بك العي
ــوم والحرف واملهن  ــل الفنون والعل ــىل عمل بعينه ومنها ك ع
ــع مبدأ ضمان حق التعليم  ــا  الزراعة والصيد والعمل م ومنه
ــة الدولة وإال ما هي ماهية الدولة وما أهليتها   والصحة بكفال
ــرض فحماية املال  ــا معنى حماية الدم والع وما رشعيتها وم
ــي حماية املال حراسة اللصوص والنهابة وممتلكاتهم  التعن
ــم التي يجب أن تؤمنها  ــة بل مال املساكني وممتلكاته الفيدي
دولة ما  ..وهذا اليمكن أن يتأتى إال بحكومات شعبية وبرامج 

جذرية...
ــة الخصيبة يف اليمن  ــن تهامة الحديدة أهم األودي تحتض
ــل ملشكالت  ــاح الح ــي مفت ــق وه ــة بح ــا الغذائي ــي سلتن ه
ــة وهي مساحة مفتوحة ألن  اقتصادية اجتماعية مستفحل
تستوعب عمليات إعادة توزع ديمغرايف وفق ظروف ورشوط 
ــه  إرادة الناس  ــون  تعيد توزيع ــي قوامه الفالح ــل إنتاج عم

املحضة  وأرزاقهم وليس بإعادة توزيع قرسي للسكان .
ــل األنظمة  ــان تحولت عىل مر مراح ــذه الودي ــد أن ه  .. بي

ــد مفتوح  ــالل قرن .. إىل في ــم اليمن خ ــت عىل حك ــي تقلب الت
ــادي النهب الرسمي املنظم وتشكلت إقطاعيات سيطرت  ألي
ــىل األرض وأحرمت املاليني من حق االرتباط يف األرض وهي  ع
ــاس عازفني عن القضايا الكربى   من األسباب التي تجعل الن
ــة أو إرادة محضة  ــل الغالب لكن األمر ليس رغب ــس كلهم ب لي
ــا سياسات وبيئات تنتجتها التوجهات وتطبيقاتها عىل  إنه

األرض  ..
ــت رغبة   ــول ليس ــان التس ــؤالء عىل امته ــرب ه ــذي يج  ال
ــل بيئية قد تبدأ من األرسة ومن  ــان أو اختياره بل عوام اإلنس
ــع  إىل نظام سلطة الحكم  ــط الصغري إىل املجتمع األوس املحي
هي وممارسات أدواتها  تنتج العوز والفاقة والجوع والتسول 
ــب األغلبية ممن  ــدى األقل بينما  نصي ــس سوى ظاهرة ل لي
ــس ليالقوا مصائر حياتية  ــروا الهالك أو الهجرة  بعزة النف آث

قاتمة  .
ــت عنوة،   ــي قائمة سلب ــت أو ه ــة كان ــام أو حكوم ــل نظ ك
ــش الكريم والعمل  ــاع  حقهم يف العي ــؤالء  املعدمون والجي ه
ــن  الزراعة أو الصيد أو املهن وانتزعتهم حق  الالئق واملنتج م
ــوا مسلوبي املشاعر تجاه  ــاة الكريمة ووسائلها  وعاش الحي
ما يجري حولهم وغري آبهني بمخاطر حاقت وتحيق بوطنهم 
ــاس وما هو  ــت مسؤولة عن حال الن ــات التي سلف فالحكوم
عليه اليوم والحكومات الراهنة مسؤولة عن عدم القيام بأي 
ــؤس  والتبطل   ــل الشعب من حالة الب ــراءات جذرية تنق إج
بتشغيل املوارد بإجراءات بقوانني وأنظمة وإجراءات جديدة 
ــة كليا وليس بذات النظم واألدوات السالفة التي هي  وجذري

من صنعت املشكلة ..
 فكيف نرجو منها الحل؟؟!

ــان اليمني عامة  ــن اإلنس ــت  السياسات م ــا جعل وحينم
مجرد حالة منهمكة ومنهكة دوما  يف البحث عن قوت ساعته 
ــه  فقط ، فإنها راكمت  أسباب العزوف والسلبية  تجاه  أو يوم

املجتمع والوطن وال تأبه بما يحيق بالجميع   
ــس ابن تهامة ذليال أو جبانا بالغالب كما يحلو للبعض  لي
ــال هي من  ــالل عقود وأجي ــة املتتابعة خ ــه، إن األنظم وصف
ــذل والهوان وهي  ــل أسباب ال ــت عليهم جيال بعيد جي راكم

ظاهرة تميض يف  طريقها لتسود اليمن عموما  ..
ــن  والوطن  ــني املواط ــرس يف العالقة ب ــط الف ــو مرب ــذا ه ه
ــه بخرياته ونصيبه من حق  ــرب  األرض والوطن .. عرب ارتباط ع

املواطنة بمعناها املعييش االقتصادي االجتماعي  ..
تراكمت ومازالت ممارسات جردت  وتجرد اإلنسان من كل 
ــوز والفاقة  ــم  وحولته إىل حالة من الع ــاب العيش الكري أسب
ــام مصري محتوم يواجه فيه املوت جوعا  والجوع ووضعته أم
ــن إقطاعيات  ــا ع ــت دفاع ــع ويستمي ــده أن يداف ــم تناش .. ث

اللصوص ..
ــيخ واحد  ــع عن عرشة آالف هكتار  بحوزة نافذ أو ش   أتداف
وأنت  التمتلك منها لبنة هنا أو معاداً أو هكتاراً أو فداناً واحداً 
ــة العدوانية وأرشف  ــف الجبه ــؤالء النهابة يف ص ــم يكون ه ث
ــز لالنقضاض علينا إن مال  ــم من تحت الطاولة وجاه أرشفه

امليزان للعدو يف أي لحظة ؟؟!!

مشاهدات اليوم الرابع يف الحديدة
عبدالجبار الحاج

عبدالفتاح عيل البنوس 
ــادرة، والعيد يطرق  ــدادا للرحيل واملغ ــزم حقائبه استع ــان يح ورمض
ــوال وحلول عيد الفطر املبارك، تربز الكثري  األبواب مبرشاً بقدوم شهر ش
من التحديات واملتطلبات التي تواجه أرباب األرس الستقبال العيد، بعد 
أن تجاوزوا تحديات ومتطلبات شهر رمضان، ويجد املواطن الذي يعول 
ــد، وخصوصا بعد أن  ــأزق مواجهة متطلبات العي ــرية نفسه يف م أرسة كب
ــبه بالتحصني من مقولة العيد عيد العافية، وتجد أصغر  صار لألوالد أش
ــرد يف أطفالك تردد عىل مسامعه هذه العبارة يرد عليك والعافية تشتي  ف
ــأن توجيهات الرئيس  ــك فيه ب ــس وجعالة وعسب العيد، ومما ال ش مالب
مهدي املشاط للحكومة برصف نصف راتب قبل العيد سيسهم إىل حد ما 
يف التخفيف النسبي من معاناة املوظفني وسيساعدهم يف توفري ما يمكن 
ــي خطوة تحسب للرئيس وللحكومة وملن  توفريه من متطلبات العيد وه

دعا إليها قبل أن يغادرنا شهيدا الرئيس صالح الصماد طيب الله ثراه .
ــة جاهدة عىل  ــى أن تعمل الحكوم ــة نتمن ــادرة إيجابي ــف راتب ب نص
ــق  ــة يف املناط ــي الدول ــهريا ملوظف ــه ش ــان رصف ــا لضم ــب أوضاعه ترتي
الخاضعة لسلطتها من باب تخفيف املعاناة التي يكابدها املوظفون منذ 
ــة فنادق الرياض بنقل البنك املركزي من صنعاء إىل  قيام رشعية وحكوم
عدن، وأجدها فرصة عرب الغراء الثورة لإلشادة بموقف املجلس السيايس 
ــأن التعاطي مع جهود املبعوث األممي مارتن غريفيت والذي  األعىل بش
عرب عنه الرئيس مهدي املشاط والذي أكد عىل رضورة قيام األمم املتحدة 
باتخاذ خطوات ملموسة لتهيئة األجواء للحوار والتفاوض ومنها رسعة 
ــة باعتبارها من  ــة موظفي الدول ــرة الخاصة بكاف ــات املتأخ رصف املرتب
الحقوق املستحقة للموظفني وال يجوز إقحامها يف الرصاعات واملناكفات 

والسجاالت السياسية .
ــوع بدرجة  ــىل تبني هذا املوض ــوث األممي ع ــل املبع ــل أن يعم واملتأم
ــن كي تتخذ معالجات رسيعة  ــة لدى األمم املتحدة ومجلس األم أساسي
ــدم ربطها  ــاء وع ــني دون استثن ــات املوظف ــن رصف مرتب ــة تضم وعاجل
باألحداث التي يشهدها الوطن جراء العدوان والحصار السلويل الغاشم، 
فاملرتبات هذه تمثل مصدر الدخل الوحيد للسواد األعظم من املوظفني، 
ــد ومنع رصفها مهما كانت املربرات،  ــق ألي طرف احتكارها أو تقيي وال يح
ــدي األول الذي يواجه املبعوث األممي  ــد بأن هذه املهمة هي التح وأعتق
ــذا الجانب ونتطلع  ــاءات إيجابية يف ه ــا سمعنا منه إيح ــا أنن وخصوص
ــلته الفندقية  ــوع وش ــىل الدنب ــع والضغط ع ــىل أرض الواق ــا ع ترجمته
ــا ترصيحات لهم اعتربت مطالبة  لرصف املرتبات، وخصوصا أننا سمعن
ــة الرفض املبكر للقبول  ــس السيايس األعىل برصف املرتبات بمثاب املجل
بخطة املبعوث األممي للسالم والحوار، يف داللة واضحة عىل تعمد هؤالء 
ــه، ومضاعفة معاناته  ــىل الشعب يف معيشته وحيات األوغاد التضييق ع
ــام املجلس السيايس  ــدوان والحصار، وهنا ال مجال أم ــة عن الع الناجم
ــب املرشوعة  ــة املطال ــذا املطلب وبقي ــع عن ه ــة للرتاج ــوى الوطني والق
واملنطقية التي يجب تنفيذها قبل الدخول يف أي حوارات أو مفاوضات .
ــا فيما تبقى من رمضان أن  ــرص املفيد العيد عىل األبواب وعلين باملخت
ــني وأبناء الشهداء وأرس املرابطني يف  ــد الفقراء واملحتاجني والنازح نتعه
الجبهات واألرس القابعة داخل منازلها بالعون والدعم واإلنفاق لتخفيف 
معاناتهم ورسم الفرحة عىل وجوه أطفالهم، وسيخلف الله عىل الجميع 

بالخري والرزق الوفري بإذن الله .
صوما مقبوال، وذنبا مغفورا، وعمال متقبال، وإفطارا شهيا .

هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله . 

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

العيد وأزمة املرتبات 

ــة  ــي الثالث ــك الحوث ــد عبداملل ــارضة السي مح
ــان املبارك،  ــهر رمض ــرشون من محارضات ش والع
ويف خواتمه املباركة، محارضة يجب أن تؤلف منها 
ــرة، إنها محارضة عن  كتب كثرية وليس مقاله عاب
ــط املجتمع  ــة، وليس فق ــا تحتاجه البرشي ــم م أه
اليمني أو األمة اإلسالمية، محارضة تلخيصية ملا 
بحث عنه علماء االجتماع والسلوك مئات وآالف 
ــا ما يعد  ــه ، محارضة فيه ــم يصلوا إلي ــني ول السن
ــا ثابتا وقويا ومتينا لبناء مجتمع من  اليوم أساس
أرقى مجتمعات البرشية عىل وجه األرض ويف أقل 
وقت وأقل كلفة، إنها محارضة تلخص ما تحتاجه 
ــة واملنترصة والقوية  ــات املحرتمة والراقي املجتمع
ــة والبرشية  ــه األم ــا تحتاج ــا م ــل إنه ــة، ب واملهاب
ــان والتحيل  ــد والحكمة واإليم ــن التقوى والرش م
ــع السفهاء  ــل م ــة التعام ــن كيفي ــة، م باملسؤولي
واملفرطني، مرورا بكيفية التعامل مع النعم، وصوال 
إىل كيفية التعامل مع املال والتعامل مع اإلمكانات 
لدى البرش كلهم، أعلم أن املقالة عن هذه املحارضة 
ــق ذلك وتستحق  ــة، ولكنها تستح ستكون طويل
ــج وكتب وأنشطة وليس  ــا أن تعمل منها برام أيض

فقط مقالة ..
بدأت املحارضة ومن شدة أهميتها ومعلوماتها 
ــودة برشح  ــر السيد للع ــا، اضط ــا أيض وبساطته
ــن السوي،  ــن صفات املؤم ــل ومهم لصفة م مفص
ــان  ــدى اإلنس ــون ل ــا تتك ــي بموجبه ــة الت الصف
ــد أن تكون  ــي الب ــة الت ــة، النفسي ــة املؤمن النفسي
ــا إحساس  ــه لديه ــة، نفسي ــورة وهادئ ــة وق متزن
ــة، إذ أن توازن  ــة ليست هلوع ــة، نفسي باملسؤولي
ــرار النفس هو واحدة من أهم ثمار اإليمان،  واستق
ــزن يف الحياة والذي  ــان املتهور غري املت ألن اإلنس
يترسع جدا، يسبب حوادث كثرية يف واقع الحياة، 
ــة، يعيش  ــة النفسي ــزان والسكين ــد لالت ــه فاق ألن
ــة من التهور ومن انعدام االستقرار واالنزعاج  حال
والترسع  واالنفعال الشديد، واالندفاع الالمسؤول 
يف كل األمور، ال يعيش حالة السكينة وال الوقار وال 

االتزان وال التماسك..
ــيس عند  ــك النف ــاب التماس ــإن اكتس ــك ف لذل
ــن إيمانه يف  ــا  م ــرة يجنيه ــم ثم ــو أه ــان ه اإلنس
ــد الرش،  ــد الخري وعن ــروف واألحوال، عن ــل الظ ك
ــك نفسيا يعيش حالة من السيطرة عىل  واملتماس
النفس، السيطرة عىل األعصاب، فيحظى يف ذلك 
ــىل الدوام،  ــئ إليه ع ــه الذي يلتج ــة من الل برعاي
ــدوام، ويستعني به يف كل  ــس توفيقه عىل ال ويلتم
ــه الله دائما  ــؤون حياته، فيوفق ــأنه وش أموره وش

ويوجد له الحلول دوما..
ــة  ــاب إىل رشح كيفي ــارضة بإسه ــت املح تطرق

ــاس،  للن ــز  املستف ــة  لحال ــي  السلب ــاس  االنعك
ــري عند الله  ــاس، مقته كب ــزاز الن ــة أن استف وكيفي
ــح اإلنسان املستفز ممقوتا،  وعند الناس، إذ يصب
ــك من صفات  ــى باالحرتام، لذل ــا، ال يحظ مكروه
ــرصف، وااللتفات إىل  املؤمن التواضع، وحسن الت
ــاس، والحرص عىل  ــام بالن ــاس، واالهتم واقع الن
ــاس، وهو ما يساعد عىل إيجاد بيئة من املحبة  الن
ــن التقدير،  ــادل، م ــرتام املتب ــودة، من االح ــن امل م
ــل، واملشاحنات،  ــن املشاك ــري م ــادي الكث ــن تف م

والبغضاء والعداوات..
ــة ذلك  ــاركتنا املحارضة حال ــد ش ــة لق الحقيق
ــي الذي يفرتض به أن يخرج مجتمعا سليما  الوع
ــه  ــه تربي ــع لدي ــا، مجتم ــا ومحرتم ــا ومحب وسوي
ــارات وحركة الحياة،  ــة يف كل مجاالت ومس سامي
ــه بانطباع  ــع ذلك املجتمع بكل ــث يتطبع واق بحي
ــالق، وبالصفات الحسنة،  األخالق، وبمكارم األخ
وباآلداب الحميدة والجميلة والعظيمة، لذلك فإن 
ــار عند اإلنسان السوي، هي  صفه السكينة والوق
ــات إىل الناس وعدم  ــة االحرتام للناس وااللتف صف

اإلرضار بالناس وبممتلكاتهم..
ــاالت التكرب،  ــارضة أن كل ح ــا أوضحت املح كم
ــاالة بمشاعر  ــالء، الالمباالة بالناس، الالمب الخي
ــاالت  ــاس، ح ــات الن ــاالة بممتلك ــاس، الالمب الن
خطرية تستفز الناس، ألنها حاالت تنبئ عن عدم 
احرتام وتقدير للناس، وبالتايل التكرب عليهم يعني 
ــة  ــم ، واالستهان ــار له ــي االحتق ــم، يعن استفزازه
واالستخفاف بهم، يعني عدم املباالة بمشاعرهم 
ــح أذية وإرضار الناس  وال بحياتهم، وعندما تصب
ــذه الحالة  ــض، تصبح ه ــد البع ــاً عن ــراً طبيعي أم
ــة، حالة ال تنبئ  ــري إيجابية نهائيا، حالة سلبي غ
ــك  ــة، فلذل ــة النفسي ــي يف الحال ــع إيمان ــن واق ع
ــع، املسؤولني،  ــوم من كل فئات املجتم مطلوب الي
ــات والوجاهات  ــني، العسكريني، الشخصي املؤمن
ــربون أنفسهم  ــل الناس الذين يعت االجتماعية، ك
ــأن وأصحاب أهمية، عليهم أن يكونوا  أصحاب ش
ــع و االتزان، يف أن  ــدوة للمجتمع يف التواض هم الق
ــا، بسكينة وبوقار،  ــون مشيهم عىل األرض هون يك
ــرب، أن ال  ــوا بتك ــرح، أن ال يمش ــوا بم أن ال يمش
ــاس وال بمشاعرهم، وال بمواهبهم،  يستخفوا بالن

وال بكالمهم، وال بأفكارهم وال بممتلكاتهم..
تطرقت املحارضة أيضا إىل جانب تربوي عظيم 
ــراض عن  ــوي، جانب اإلع ــع الس ــاء املجتم يف بن
ــد عىل االستقرار وسالمة  ــو الكالم ، أن ما يساع لغ
ــن كثري من  ــع ويقلل م ــة للمجتم ــة الداخلي البيئ
ــي أن  ــة، ه ــاء والكراهي ــد والبغض ــل والعق املشاك
ــة كرامة بيئة عدم  ــة اإليمانية بيئة ترفع، بيئ البيئ

انزالق إىل أبسط وأتفه األشياء، بيئة يتحىل الناس 
ــىل سالمة الوضع  ــة، يحرصون ع ــا باملسؤولي فيه
ــىل قضايا كبرية، وعىل الهموم  الداخيل والرتكيز ع
والتحديات واملشاكل الكبرية، أفضل من تتبع لغو 

وكالم السفهاء والردود عليهم..
ــه من قوة أو  ــاول أن يربز نفسه وما ب ــا من يح أم
ــار ذاتي أو إىل  ــة أو اعتب ــجاعة أو بطول فتوة أو ش
ــون موقفه فيه  ــب إىل امليدان الذي يك آخره فليذه
ــه يف الدفاع عن  ــاً ويف محله وله قيمت ــاً مرشف موقف
ــاة والظاملني  ــه ضد الطغ ــني، يربز يف وقوف املظلوم
ــن  ــدي للمعتدي ــن، والتص ــني واملستكربي واملجرم
ــزاة  ــاء الغ ــال والنس ــة األطف ــن قتل ــني م املجرم
ــي املكان املناسب  ــدان والجبهات ه املحتلني، املي
الذي تربز فيه الشجاعة والفتوة والبطولة والقوة 

والبسالة، وليس عىل املستضعفني..
ــم ليس ليل  ــا أن ليله ــات املؤمنني أيض من صف
ــباب األمة  ــو وال مضيعة، وخاصة أن ش ــث وله عب
ــالل الجر لهم  ــذات  للضياع من خ ــدف بال مسته
إىل أن يكون ليلهم ليل عبث وليل لهو وليل ضياع، 
كما هو حال بعض املجتمعات الخليجية، إلفساد 
ــه  ــع وتضييع ــاد املجتم ــة وإفس ــس البرشي النف
ــه  ــه وإحساس ــه وأخالق ــه وقيم ــع إيمان وتضيي
باملسؤولية ولرضب كرامته، هذا الضياع واللهو هو 
ــول هدم يدمر الكرامة اإلنسانية والشعور  أكرب مع
ــرشف والسمو  ــاس بالكرامة وال بالكرامة واإلحس

والعزة..
ــك وعىل  ــىل التماس ــد املجتمع ع ــا يساع إن م
الصمود وعىل القوة وعىل املنعة املعنوية والذاتية 
ــدم انشغاله باللهو  ــة واألخالقية، هو ع والداخلي
والعبث، فمن صفات عباد الرحمن املتقني املؤمنني 
ــم، يستقبلونه  ــال ليله ــة استقب ــم بكيفي معرفته
ــم باإلقبال إىل الله  ــك االستقبال الراقي العظي ذل
ــا ويستثمرون تلك  ــه وتعاىل سجدا وقيام سبحان
ــن اللغو واللهو  ــة واملهمة بعيدا ع ــات الثمين األوق
ــو  ــم بالله ــون ليله ــن يضيع ــان، ألن الذي والعصي
ــي تدنس  ــة الت ــة باملعصي ــك جريم ــث فذل والعب

النفس..
ــه سبحانه وتعاىل،  ــني خائفون من الل إن املؤمن
ــرة يخافون من  ــون باآلخ ــده مؤمن ــون بوعي مؤمن
جهنم يدركون أن العبث واإلهمال والتفريط يف هذه 
الحياة، وأن االستهتار باملسؤولية واالنجرار وراء 
ــات النفس،  ــهوات النفس ورغب ــوى النفس وش ه
ــارة الرهيبة التي تؤدي باإلنسان إىل  معناه الخس
ــاة و يعيش بعيدا  ــم، ومن يعبث يف هذه الحي جهن
ــة ومن يفرط ومن يهمل  عن اإلحساس باملسؤولي
ــة والعقاب  ــرت، فإن النتيج ــيص من يسته ومن يع

ــك يسعى املؤمن  ــم والعياذ بالله، لذل له هي جهن
سعيا عمليا ويلتجئ إىل الله بالدعاء، التجاء بأن 
ــرصف عنه عذاب جهنم، العذاب الرهيب واملالزم  ي

لإلنسان الذي يعيش فيه لألبد..
ــان املؤمن السوي أن تكون  إن من صفات اإلنس
ــه  وضمن  ــة متطابقة مع احتياج ــه املالي ترصفات
أولويات هادفة يف هذه الحياة وباملحافظة عىل ما 
ــه منها، أن ال  ــاه من النعم وما مكن ــه وأعط أواله الل
ــه بالتفاهة أو يف معصية الله،  ينفق اإلنسان أموال
إن اإلرساف محرم والذنب الكبري والكفران للنعمة، 
ــان أمواله يف معصية الله  ــو عندما يرصف اإلنس ه
ــرام، أو  ــل أو يف الحصول عىل ح ــم باط ــا يف دع أم

للتمكن من فعل حرام..
ــر للمؤمن ما  ــات املالية سيوف ــزان يف النفق االت
ــه ملواجهة  ــل الل ــم يف سبي ــه أن يسه ــع ب يستطي
ــراء واملساكني ومساعدة  العدوان، ومساعدة الفق
ــن أرس املرابطني  ــن أرس الشهداء أو م ــري م أرسة فق
ــن أحرصوا يف سبيل الله ال يستطيعون رضبا  الذي
ــاق فقري من  ــح، أو أرسة مع يف األرض، أو أرسة جري
ــي البؤس  ــن يعان ــي األمري ــع يعان ــراء املجتم فق

والحرمان والعناء..
ــاء ومتزنون ومسؤولون  ــون املتقون حكم املؤمن
ــا يتعلق باإلمكانات  ــم يف حياتهم يف م يف ترصفاته
ــون  ــاق ال يرسف ــم يف اإلنف ــات ويف طريقته واملادي
ــوم بحاجة إىل أن يتثقف  ــذرون، الجميع الي وال يب
ــزام بالعدل  ــىل االلت ــم ع ــي تساعده ــة الت الثقاف
ــدار الحاجة  ــح بمق ــرصف الصحي ــط والت والقس
ــات، ألن هذه الثقافة وهذه األخالق  وضمن األولوي
ــدا والحضارية فعال  ــات الراقية ج وهذه السلوكي
ــات الحضارية هي التي نحتاج إليها  هذه الترصف
ــادة النظر يف  ــد مجتمعنا عىل إع ــي ستساع والت
كثري من األشياء التي يهدرها ويتلفها ويضيعها..
إن الحالة العبثية عند الكثري منا يف مجتمعاتنا 
ــون ويضيعون  ــون ويعبثون ويهمل ــم يرتك تجعله
ــة  ــة، حال ــة العبثي ــذه الحال ــياء،  وه ــرث األش أك
ــوردة من املجتمعات الرثية الخليجية الذين  مست
ــة، واقترص إنفاقهم  ــل نعم الله إىل القمام يرمون ك
فقط يف معصية الله، ينفقون املليارات التي تذهب 
لدعم الصهاينة واألمريكان، واألموال الكثرية التي 
ــنت والنزاعات والرصاعات  ــا يف تغذية الف ينفقونه
ــرش الكراهية  ــرش الباطل ون ــاء، ويف ن وسفك الدم
ــني املجتمعات، و يف  ــة والبغضاء ب ــد والفرق والعق
ــون يف  ــاد، ينفق ــة واإلفس ــوات الخالع ــل قن تموي
أشياء كثرية جدا وأشكال كبرية جدا خدمة ملرشوع 
الشيطان وأدوات الشيطان األمريكي اإلرسائييل .

من وعي وقيم ومشروع محاضرات السيد عبدامللك الحوثي الرمضانية(٢٣)
عبدالفتاح حيدرة

مجرد أوراق

ــدوان يستخدمها وقت  ــوى أوراق بيد الع ــة ليسوا س املرتزق
ــم إحراقها وقت انتهاء مهمتها أو عند فشلها هذا  الحاجة ويت

إذا سلمت من حرق املجاهدين.
ــا للعدوان عىل اليمن  ــادي" مجرد ورقة تم استخدامه فـ" ه
بعذر إعادة الرشعية وسيتم إحراقها قريبا بسبب قرب انتهاء 

مهمتها,
ــرد ورقة تم استخدامها إلسقاط صنعاء  ومحسن كذلك مج
ــا تدريجيا  ــت لذلك يتم حرقه ــن مهمتها فشل ــا ولك واحتالله

بترصيحات مهينة تمهيدا لحرقها.
وصالح أيضا مجرد ورقة تم استخدامها إلسقاط صنعاء من 
الداخل بعد فشل إسقاطها كما ذكرت من الخارج ولكنها كانت 
ــا فكان مصريها  ــذ املهمة ويف الهروب أيض ــلة يف تنفي ورقة فاش
الحرق عىل يد املجاهدين، وطارق كذلك مجرد ورقه لن يختلف 

مصريها عن السابقة .
ــرت مجرد مثال عىل  ــاك الكثري من األوراق فما ذك ــازال هن وم
ــي األخرى لم ولن  ــاك أوراق إعالمية وه ــة، وهن األوراق القتالي
ــا مجرد  ــن األوراق السابقة ألنه ــا ع ــا ومصريه ــف عمله يختل
ــن واحتالله وقتل كل  ــدوان لتدمري اليم ــا الع أوراق يستخدمه
ــر فيه,فالهدف واحد والعمل واحد لذلك املصري لن يكون إال  ح

واحداً لكل ورقة بيد هذا العدوان .
ــي أوراق بيد دول  ــدام األوراق السياسية وه ــم يأتي استخ ث
ــدوان كذلك,يتم تجهيزها من اآلن الستخدامها بعد انتهاء  الع
ــبه قناعة تامة ان الحرب البد لها أن  الحرب ألنهم وصلوا إىل ش
ــن دون تنفيذ كل أهدافهم، لذلك بدأوا  ــي كما أي حرب  لك تنته
ــل اليمن،  ــم يد من جديد داخ ــذه األوراق لتكون له ــز ه بتجهي
واحمد عيل عبدالله صالح إحدى هذه األوراق وأهمها ,ولكنها 
ــري األوراق مصري واحد  ــة مجرد أوراق وكما ذكرت مص يف النهاي
ــم يحزنون ألنها  ــوف منها وال ه ــل الباطل فال خ ــا بيد أه ألنه

أصبحت أوراقاً مكشوفة عند أهل الحق .

آمنة نارص البخيتي

ــني واملنافقني يف  ــه أن املرجف ــهد لل أش
ــد أنملة  ــون ولو قي ــرص ال يختلف هذا الع
ــر منافقيها يف  ــش وأكاب ــن مرشكي قري ع
ــبه  عرص ظهور الرسالة  املحمدية وما أش
ــي كانت  ــاعات الت ــك األكاذيب واإلش تل
ــه صلوات  ــخص رسول الل تصب عىل ش
ــه بهذه األكاذيب التي  ربي عليه وعىل آل
يصبها اليوم عباقرة وعمالقة النفاق عىل 
ــم يف قوالب  ــه رجالهم ونساءه أنصار الل
ــم توزيعها بني أبناء  ــة وخبيثة ويت نجس
املجتمع اليمني كحقائق مؤكدة وخاصة 
يف املناطق التي لم يصل إليها نور الثقافة 
ــون عبق  ــازال أهلها يتنفس ــة وم القرآني
الثقافات املغلوطة ومتشبعون فكريا من 

مناهل الوهابية اللعينة.
ــهيد  ــارة إىل أرسة ش ــت بزي ــا قم واقعي
ــة يل واجباً فرضه عيل  ــل أراه بالنسب كعم
دم الشهيد وال أستطيع التفريط به مهما 

كانت التضحيات.

ــازال  ــا م ــت إليه ــي ذهب ــة الت املنطق
سكانها بعيدين جدا عن الثقافة القرآنية 
ــاك  ــاب إىل هن ــىل الذه ــي أرصرت ع ولكن
برغم املمانعة التي لقيتها حتى من أقرب 
ــني إيل خوفا من العواقب أو العوائق  املقرب
ــدم  ــة لع ــا نتيج ــد أواجهه ــا ق ــي ربم الت
ــار التي سأقوم  ــل أهلها للكالم واألفك تقب

بطرحها.
ــن ال  ــم تعرتض ــه ل ــل الل ــاك بفض وهن
ــي  ــا حارصتن ــة ولكنه ــة وال مقاوم ممانع
ــراب  ــة واالستغ ــا الدهش ــرات تمأله نظ
ــات القرآن  ــا كلما ربطت آي ــزداد حدته وت

مع وقائع األحداث.
عالمات التعجب واالستغراب يف وجوه 
ــن التعبئة  ــة ع ــت نتيج ــارضات كان الح
ــة التي كان املرجفون قد نجحوا يف  الكاذب
ــن فوجدن يف كالمي كل  زراعتها بداخله
ــذا الذي جعلهن يف  ــا يتناقض معها وه م
األخري يخربنني بكل ما يقال لهن عنا من 

أكاذيب لتقول يل واحدة منهن ال أخفيش 
إن أحنا كنا خائفات قوي عندما أخربونا 
ــوف تالىش بعد  ــك ولكن هذا الخ بمجيئ
ــك وتولدت  ــك وسماعنا لكالم معرفتنا ب

عندنا رغبة بأن تبقي معنا دائما.
ــا ويكاد  ــدت ابنه ــي فق ــد الت أم الشهي
ــن يواسيها  ــم تالق م ــزن يفتك بها ل الح
ــا بأنه  ــر إىل ابنه ــا ينظ ــل من حوله فالك
ــار ألنه  ــريه إىل الن ــرر به ومص ضحية مغ
ــة الخارجة عن  ــق بهذه الفئة الظامل التح
ــا والدموع تنسكب  الدين لتقول يل بعده
ــش مثلما  ــرب قلب ــه يج ــا "الل ــن عينيه م
ــىل مصري  ــي ع ــي وطمأنتين ــي قلب جربت

ابني ومكانته العظيمة".
ــب  األكاذي ــة  أسطوان أن  ــم  أخفيك ال 
ــن فيما  ــي سمعتها منه ــاعات الت واإلش
ــي يف حالة  ــا صدمتني وجعلتن يقال عن
ــال ملاذا جعل الله  من الذهول وأدركت فع
ــأوى املنافقني  ــل من النار م الدرك األسف

ــالم  ــن اإلس ــن طع ــه م ــون ب ــا يقوم ألن م
ــس باألمر  ــالم املسموم لي ــر اإلس بخنج
الهني هو أخطر من أقوى ترسانة أسلحة 
ــف بحال  ــار للعص ــد يستخدمها الكف ق

هذه األمة املسلمة.
ــن ألسنة مرجفة تقصف  ماذا نتوقع م
الكثري من عقول أبناء هذا الشعب بطرق 
ــرون إىل أنصار الله  ــم ينظ لعينة تجعله
كأنهم فرقة ملحدة، محرفة للقرآن ومنكرة 

للرسالة املحمدية ومدعية للنبوة؟!
ــن  ــري م ــاذا الكث ــا مل ــأل أنفسن ــم نس أل
ــب مازالوا يتقمصون دور  أبناء هذا الشع
ــدوان رغم بشاعة اإلجرام  الحياد من الع
والرضر الذي مس الجميع مع أن اليمني 

بطبعه ال يقبل باالعتداء عليه ؟!
ــل النزاعات  ــون أن أساس ك ــل تعلم ه
ــرص األعداء عىل  ــي ثقافية ولذلك يح ه
ــي قد تميت  ــا وبالصورة الت ــاح فيه النج
ــة كل ما له صلة  ــل الشعوب املسلم بداخ

ــن خاللها تنبثق  ــرآن والتي م ــة الق بثقاف
بقية الثقافات الراقية والسامية.

ألم يحن الوقت بعد أن نعطي الجانب 
ــام ونسعى بكل  ــايف الكثري من االهتم الثق
ــود إىل مسح  ــدرات وجه ــا نمتلك من ق م
ــىل أرق قلوب  ــك األراجيف من ع غبار تل
ــدة وتبصريها بهدي الله ويف كل  وألني أفئ

شرب من يمن اإليمان ؟!
ــة كان  ــة من رسال ــي الليل ــا وصلتن فم
ــاد اني بني  ــا سع ــي ي ــا "تصدق محتواه
ــرة يف حياتي أقرأ القرآن  احس أني أول م
ــري أمام  ــعر بالتقص ــه وأش ــر معاني وأتدب
ــجعتني أن  ــي ما ش ــه " ه ــات الل توجيه
أكتب هذه السطور وكيل ثقة بأن كل أبناء 
ــذا الشعب يحملون كل مشاعر الطيبة  ه
واإلخاء والتسامح واملحبة وما أغلبهم إال 

ضحايا ترسانة الكذب والنفاق.

سالح اإلرجاف أشد فتكًا
سعاد الشامي


