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الددع )ث22(           انثال ل2 مايو 92017  املواال 3 رمثال ث3ل1لا سياسية - شاملة - تصدر كل اثال وخميس

16 صفحة 80 ريااًل

ثمانية شهداء إثر قصف طريان العدوان على محل تجاري بعريش تعز
مقتل 9 جنود سعوديني بينهم ضابط واملرتزقة يعرتفون بمقتلة كربى لقياداتهم يف نهم
اإلفراج عن 400 من المغرر بهم تنفيذًا لتوجيهات قائد الثورة 
وزير صهيوني يلتقي بممثل لحكومة الفار هادي ودول خليجية في األكوادور

الجميُع مأموٌر بتقوى اهلل

ال�سيد عبدامللك بدرالدين احلوثي 
يف حما�سرته الرتبوية مبنا�سبة 

دخول �سهر رم�سان املبارك:

يغيب في الساحة اإلسالمية الوعُي الالزم تجاه فريضة الصوم
التقوى بوصلة األمة لالتجاه الصحيح في قراراتها َومواقفها

ويف تهنئته لل�سعب اليمني بحلول ال�سهر الف�سيل:

ندعو إىل اجتماع يف العاشر من رمضان لتعزيز اإلخاء ووحدة الصّف
العدواُن على اليمن وأحداُث المنطقة تؤّكد أن الهدَف تفكيُك 

ـة بعناويَن طائفيٍة تنفيذًا ألجندة َأمريكية إْسَرائْيلية اأُلمَّ



انثال ل2 مايو 92017  املواال 3 رمثال ث3ل1لا     الددع )ث22(2 أخبار

  - خاص:

ُل الشؤول اإلنسانية  طاَلَب جيمي ماكغولدريك - ماسِّ
يف اليمان التاباع لألمم املتحدة، جميَع األطاراف إىل َوْقف 
القتال وماح الشدب اليماي ارصًة للسال9 والسكياة لو 

يف أمّس الحاجة إليها، خصوصاً مع حلول شهر رمثال.

اُل الشاؤول اإلنساانية يف بيال صاعر عاه  وقال ماسِّ

أمس األول، تلقت »صدى املسارية« نساخه ماه: إل نحو 

70 % مان الثحايا يف اليمن لم من الاسااء واألطفال. 

عاعيااً يف الوقت ذاتاه جميَع األطاراف إىل تواري الحماية 

للمدنيل، واقاً للقانول اإلنساني الدويل.

وشاّدع ماكغولدرياك، عاى ألميّاة تيسارِي الوصول 

إىل املرااال الطبياة لجمياع املارىض والجرحاى وإتاحة 

اإلمداعات اإلنساانية والطبية يف جمياع املااطل وحماية 

املوظفل الطبيل واملراال الصحية.

منسُق الشئون اإلنسانية يدعو إىل وقف القتال ومْنح اليمنيني فرصًة للسالم

حكومُة املرتزقة 
تعرتُف بحدوث 
مقتلة كبرية 

بصفوف قياداتهم 
يف نهم 
  - خاص:

اعرتاات قيااعاٌت عساكريٌة مان 
قوات مرتزقة الدادوال بمرصع عدٍع 
كبري من قيااعات »اللواء 310 مدرع« 
التاباع لهام، يف جبهاة نهام، أثاااَء 
املدارك مع الجيش واللجال الشدبية، 
خالل بياال ندي للثبااط الرصعى، 
12، مان  إل عدَعلام  البياال  وقاال 

ضماهم قياعات وأركال كتائب.
ويأتاي ذلاك بداد أل كال موقاُع 
»املراسال نت« قد نَشَ يف وقت سابل 
أساماء لدادع مان قيااعات املرتزقة 
الذيان لقاوا حتواهم يف مداارك نهم 
خاالل اليوَمل املاضيال، حيث نش 
املوقع أساماَء ما يقااِرُب الا30 ارعاً 
مان ضماهم ضباط برتب عساكرية 

عالية، ولم كالتايل:
الدقيد ماصور وّلاس، قائد كتيبة 

انحتياط
محماد حماوع الحساياي، قائاد 

الكتيبة الخامسة، قائد جبهة يا9
الدقيد غياالل رسال، مدير مكتب 

قائد اللواء وقائد لجو9 نهم
الدقيد ظاار األلاومي

محمد عبد امللك نجاع، رئيس حزب 
اإلصالح

املالز9 عدنال عااية، قائد رسية
الاقيب توايل عااية

الكتيباة  قائاد  الواععاي،  ناارص 
السابدة

نابت مسدوع
املقد9 عبده قوزع

املالز9 ثاني محمد عبد امللك نجاع، 
قائد رسية

الرائاد ماروك املولباي، عمليات 
الكتيبة الثانية

قائاد  املصباحاي،  عبدالرحمان 
مجاميع

محمد املراعي، قائد كتيبة الحسم
عراات الجادبي، قائد مجاميع

قائاد  الاورك،  ناجاي  عبداللاه 
مجاميع

عبدالله أحمد اارع
أحمد محمد عوضة

مجالد عيل القبيل
عبدالدزيز محمد طامي

محمد شوعي املطرقي
عمار الزباجي
عمار القطيبي

املالز9 مختار عااية
عدنال عااية

سلطال الحقاري
أمري سدد

ابراليم جمدال

مصرُع ستة جنود سعوديني 
وتدمرُي جرافة عسكرية يف 

جيزان ونجران
  - خاص:

تتواَصُل الدملياُت الدساكريُة ألبطاال الجيش واللجال 
الشادبية يف جبهاات ماا وراء الحادوع واساتازااهم لُددة 

وَعتاع جيش الددو السدوعي.
وبحساب مصدر عساكري اقاد تمكََّن أبطااُل الجيش 
واللجال الشادبية، يو9 السابت املايض، مان تدمري جّرااة 
سادوعية يف موقاع املدريثاة بجيازال، كماا تمّكاوا من 
إحبااط محاولة تسالُّل لجياش الددو السادوعي يف موقع 
الفواز باجارال، وواقاً للمصدر اقد لقي ساتة من جاوع 

الددو مصارعهم وأصيب آخرول.

مقتل �سابط �سعودي وجنديني 
وعدد من املرتزقة:

اإلعالُم الحربي يعرُض مشاهَد 
نوعيًة لكمني يف عسري وآخر 

يف صرواح
  - خاص:

تمّكن أبطاُل الجيش واللجال الشدبية بمديرية رصواح 
يف محااظة مأرب من استهداف طقم عسكري يحمل عدعاً 
مان املرتزقة يو9 الجمدة املاضية بصااروخ موّجه أصاب 

لدَاه بدقة عالية.
ووّزع اإلعاال9ُ الحرباي مشاالَد نوعياًة للدملية، حيث 
أظهر الفيديو مشاهَد الطقم الدساكري قبل أل يستهدَاه 
أبطاُل الجيش واللجال الشدبية ولو ميلٌء باملرتزقة، وكما 
يبدو من الفيديو، اقاد رصد األبطال حركة الطقم، وظلوا 
يراقبونه حتى وصل مرمالم وبفثل الله وتمكياه أطلقوا 

نحَوه صاروخاً موجهاً حّوله وَمن عليه إىل رماع متطاير.
وتظهار اللقطات مشاهَد الصااروخ ولاو يتجه نحو 
الطقم حتاى إصابته يف خزال الوقاوع اانفجاُره بداارص 

املرتزقة وتطاير أشالئهم يف اتجالات مختلفة.
كذلك تظهر املشاالد نُبل وأخالق وقيام أبطال الجيش 
واللجاال الشادبية، ابدد تافياذ الدملية لرعت ساياراُت 
اإلساداف التابداة للمرتزقة لاقال عاارصلاا الذين لقوا 
مصارعهم من املاطقة التي لي يف مرمى األبطال ومع ذلك 
تمّكاوا من نقل رصعالم بدول أية إعاقة رغم ُقدرة أبطال 

الجيش واللجال الشدبية عى استهدااهم.
كماا وّزع اإلعال9ُ الحربيُّ مشاالَد لكمال ُمحَكم نفذه 
أبطاال الجيش واللجال الشادبية عى طقام لجيش الددو 
السادوعي يقلُّ جاديل وضابطاً يف الخاط إىل رقابة قياعة 

عليب يو9 الجمدة املايض.
وتظهر املشاالد الطقاَم ولو يتحاّرك قبال أل يرَصَع 
أبطاال الجياش واللجال الشادبية، بفثل اللاه، وتمكياه 

األاراَع الذين يستقلونه برصاصات قليلة.
كما تظهر املشالد أاراَع جيش الددو السدوعي رصعى 
بداخال الطقام وإىل جانبهام يقاُف أحاد أبطاال الجيش 
واللجال الشدبية، مؤّكداً أل أمريكا وإرسائيل لن تغايا عن 
السدوعية شايئاً أما9 بأس الله عز وجل ورجاله املداادل 

عن أرضهم وعماء أللهم.

مصرُع سبعة مرتِزقة بينهم 
قيادي يف مأرب وتدمرُي أربع 

آليات يف شبوة وتعز
  - خاص:

أّكد مصدٌر عساكريٌّ أل سبدًة من عاارص املرتزقة لقوا 
مصارَعهم، بياهم القياعي عبدالله محمد بن حفرين، عى 
يد أبطال الجيش واللجال الشادبية يو9 السابت يف مااطَل 

متفرقة من مديرية رصواح يف محااظة مأرب.
وأااع املصدر أل أبطاَل الجيش واللجال الشدبية تمّكاوا 
يو9 السابت املاايض أَيْثاً من تدمري آلية وطقم عساكري 
للمرتزقاة شامال املخااء، ايماا تمّكات وحدة الهادساة 
الدساكرية من تدمري آليتل يف عملية لجومية عى مواقع 

املرتزقة بماطقة عسيالل شبوة.

قال انه تفاجاأ بالتوجه الدافئ من قبلهم جتاه »اإ�سرائيل«:

وزير صهيوني يلتقي يف األكوادور ممثلي دول 
خليجية بينهم مبعوث الفار هادي

عصاباُت النهب والقتل تتسّبب يف مقتل العشرات 
من املغرتبني اليمنيني على خط العرب- مأرب 

  - خاص:
التق�ى الوزير الصهيوني بحزب الليكود 
أيوب قرا، األسبوع املايض، بعدد من الوزراء 
الخليجي�ن والعرب، بينه�م وزير يمني يف 
حكوم�ة ه�ادي، بش�كل علني، يف س�ابقة 
تكشف التسارع يف عمليات التطبيع العربي 

واإلرسائييل برعاية امريكية.
اإلرسائي�يل  اإلخب�اري  املوق�ع  وق�ال 
»تايم�ز أوف إرسائيل«، بأن�ه وألول مرة يف 
الس�نوات األخرية، التقى مبعوثون من دول 
خليجية بش�كل علني مع وزير صهيوني يف 
العاصمة اإلكوادورية »كيتو«، يوم األربعاء 
املايض، خ�ال حفل تنصي�ب لنن مورينو 
قائ�داً جديداً للباد، يف ما يب�دو كأول ثمار 
سياس�ات الرئيس األمريك�ي دونالد ترامب 

الدبلوماسية يف الرشق األوسط.
وأشار املوقع إىل تغريدة الوزير أيوب قرا 
من ح�زب )الليكود(، غّرد فيه�ا، أنه تفاجأ 
م�ن التوّجه الداف�ئ من قبل ممث�يل الدول 
الكي�ان الصهيون�ي، موضح�اً  الخليجي�ة 
أن زي�ارة ترامب إىل الس�عودية وفلس�طن 

املحتلة غرّيت قواعد اللعبة.
وبحس�ب املوقع العربي، فق�د نرش قرا، 
الوزي�ُر بدون حقيبة، ص�وراً له مع ممثلن 
م�ن الس�لطة الفلس�طينية، ومندوبن من 
عمان، قط�ر، اليمن ودول عربي�ة أُْخ�َرى، 
الجمهوري�ة  وزراء  رئي�س  إىل  باإلضاف�ة 
الديمقراطي�ة،  الصحراوي�ة  العربي�ة 

عبدالقادر الطالب عمر.
وق�ال قرا، يف بي�ان، إن اللق�اءات كانت 
»منفتح�ة ولطيف�ة«، وإن جمي�ع األطراف 
ع�رّبوا ع�ن موافقته�م ع�ى التق�دم م�ع 

املفاوضات السياسية.
وكتب بتغريدة باللغة العربية قال فيها: 

ألول مرة، بعد سنوات من العمل يف الساحة 
السياس�ية، ممثلون ع�ن دول من التحالف 
الس�عودي وافق�وا ع�ى اللق�اء علن�اً معي 

كممثل عن إرسائيل.
وق�ال ق�را إن االعرتاَف العلن�ي من قبل 
هذه الدول لوزي�ر صهيوني أظهر رغبتهم 

بالتقدم نحو السام مع إرسائيل.
وتح�دث الوزير ق�را أَيْضاً مع رؤس�اء 
االكوادور، كوملبيا، غواتيم�اال والباراغواي، 
الذي�ن تع�رف عليه�م خ�ال زياراتهم إىل 
إرسائي�ل، وناداه�م إلقام�ة عاق�ات اقرب 
م�ع »إرسائيل« واالنضم�ام اىل الحرب ضد 
اإلره�اب، وأض�اف، كم�ا اتخ�ذت أفريقيا 
خطوات ضخمة للتقرب من القدس، سوف 
نفعل ُكّل يشء من أجل تقرب اإلكوادور وكل 

أمريكا الوسطى والجنوبية من إرسائيل. 
ويف ترصيح غريب وخارج عن أي سياق، 
ادعى الوزي�ر اإلرسائييلّ قرا، وهو وزيٌر من 
دون وزارة م�ن الطائفة الدرزية يف تغريدة 
يف حس�ابه ع�ى تويرت أّن ترام�ب ونتنياهو 
سيعتمدان خطَة الرئيس املرصي عبدالفتاح 
الس�ييس بإقام�ة دول�ة فلس�طينية يف غزة 
وس�يناء بدالً عن الضفة الغربي�ة، مضيفاً: 
ه�ذا هو الس�بيل الذي س�يمّهُد الطريق إىل 

. التسوية بما يف ذلك مع ائتاف ُسنيٍّ
اللق�اُء اإلرسائي�يل األخريُ ب�ن الوزير يف 
حزب الليكود الصهيوني ووزراء من الدول 
الخليجي�ة والعربية، يأتي ضم�ن املخّطط 
األمريكي يف الرشق األوسط الهادف إىل بناء 
عاق�ات قوية ومتينة ب�ن إرسائيل والدول 
العربي�ة والخليجي�ة م�ن خ�ال اللقاءات 
العلني�ة وغ�ري الرسي�ة وص�والً إىل مرحلة 
التطبي�ع العرب�ي الع�ربي، وتكش�ُف هذه 
َ امللحوظ مؤخراً يف العاقات  األح�داُث التغريرُّ
الدافئة والحميمية بن إرسائيل والس�عودية 
واإلم�ارات، األم�ر ال�ذي دف�ع األخ�ريَة إىل 

استثناء اإلرسائيلين من رشط الحصول عى 
تأشرية الدخول إىل دبي واألرايض اإلماراتية.

يب�دو أن ضغوَط تحال�ف دول العدوان 
السعودي بقيادة مملكة آل سعود عى هادي 
وحكومت�ه ومرتزقته بالرياض، تقُف خلَف 
اللق�اءات الرسية والعلني�ة بن اإلرسائيلين 
واملس�ئولن اليمني�ن القابع�ن يف فن�ادق 
الرياض تحت رحمة العدو السعودي، حيث 
س�بق اللقاَء األخري بن الوزي�ر الصهيوني 
أي�وب قرا وممث�ل يمني يف األك�وادور قبل 
أسبوع، العديُد من التحّركات املماثلة، حيث 
أقدم وزي�ُر اإلعام بحكوم�ة الخائن هادي 
عى خطوة تطبيع إعامي مع إرسائيل ألول 

مرة يف تأريخ اليمن.
ويف ابري�ل امل�ايض، رّصح الوزير معمر 
اإلرياني املتواج�د يف باريس إلذاعة إرسائيل 
ح�وَل األقلي�ة اليهودية يف اليم�ن التي قال 
بأنه�ا تتع�رض للتطه�ري، وق�ال اإلرياني 
لإلذاعة اإلرسائيلي�ة: إن َمن تبقى من يهود 
اليم�ن يقيُم معظُمهم يف صنعاء ويواجهون 
مصرياً مجهوالً، معترباً أن هجرَة اليهود من 

اليمن يَُعدرُّ رضبًة لرتاث وثقافة اليمن.
وع�رّب اإلرياني عن تطلعه يف إعادة إقامة 
عاق�ة قوية ومتين�ة مع الجالي�ة اليهودية 

اليمنية التي غادرت الباد.
التطبيُع اإلعامي م�ن قبل وزير اإلعام 
بحكوم�ة الفار ه�ادي جاَء بع�د ثاثة أيام 
من خطوة مش�ابهة قام بها القياديرُّ بحزب 
اإلص�اح وعضو الربمل�ان ش�وقي القايض 
املقيم يف تركي�ا عندما أعلن أنه قاَم بتدريب 
مجموعة من الشباب بينهم حاملن جوازات 

سفر إرسائيلية.
وقال الق�ايض بصفحته يف الفيس�بوك: 
بعد دقائَق س�أدخل القاعة ألدرِّب مجموعًة 
من الش�باب، يف إدارة العم�ل الطوعي، عدٌد 

منهم يحملون جوازاِت السفر اإلرسائيلية.

  - خاص:
شاكا عدٌع من املغرتبال اليمايل الدائديان إىل الوطن عر 
مافذ الوعيداة، من تَفّش اننفالت األماي عاى الطريل الدا9 
الرابط بل مديرية الدار بحرضموت ومحااظة مأرب، األمُر 

الذي يشكُِّل تهديداً كبرياً عى حياتهم.
وتااَوَل عدٌع من الااشاطل يف مواقاع التواصل انجتماعي 
كثارياً من الحاواعث الجاائية التي أوعت بحيااة الدشات من 
املغرتبال اليمايال يف طريل الدر- مأرب، حيث كشافت تلك 
الحاواعُث عان تدرُّض الساائقل ألعماال تقطاع ونهب من 
قبَل عصابات مسالحة تتوزع عى جابات الطريل تساتهدف 

املغرتبل الدائدين من اململكة.
وأظهرت عادٌع من الصور التي نشلا الااشاطل، تدرَُّض 
عادٍع من سايارات املغرتبل إىل إطالق نار مباارش باتجالهم، 

ما يؤعي إىل تقلُّب تلك السيارات ومرصع سائقها وركابها. 
ولفتات مصاعُر مطلداة، إىل أل طريَل الدر- مأرب شاهد 
خاالل الااا)20( يومااً املاضياة، أكثر مان 15 حاعثاة كلها 
لسايارات مغرتبل يمايل عائديان إىل بلدلم وقرالم، مؤكدًة 
أل لاذه الحاواعث لام تكن أخطااًء بشية، بل كانت بسابب 

الرصاصاات التي كانت تطلل عى السايارات، لتقاو9َ بددلا 
تلاك الدصابااُت اإلجرامياة برسقة املغرتبال وأرسلم ونهب 

محتوياتهم حتى وإل كانوا قد اارقوا الحياة.
واساتهجن كثريٌ من املسااارين الدائديان إىل اليمن، تزايد 
مثال لاذه األعماال اإلجرامياة لدصاباات تماارس عمليات 
التقطاع والحراباة يف أرايَض يّدعاي مرتزقاة الريااض زوراً 
وبهتانااً تحريرلا والسايطرة عليهاا وإعاعة األمان واألمال 
اليها، وأشااروا إىل عجز ما يسامى عماالء الشعية ومرتزقة 
الجيش الوطاي من تأمل لاذا الخط الرئييس والحيوي الذي 

يدره ماليل املغرتبل ساويا.
ووّجاه عدعاً مان املغرتبل اليمايال، رساالًة تطالب قاعَة 
الجيش واملسئولل املرتزقة يف مأرب، بتسليم خط الدر مأرب 
لجماعاة أنصار اللاه أو القبائل املوالية لها؛ مان أجل تأمياه 
وتوااري الحماياة لكل املسااارين عى لاذا الخاط الرئييس، 
خصوصااً بداد أل تمكان أنصاار الله مان تأمال ُكّل الطرق 
واملدل واملحااظات التي يتواَجُدول ايها وصارت تادم باألمن 
واألماال وانساتقرار حاليااً أكثر من أي وقات مىض، بدكس 
قاوات رشعية لااعي الزائفاة التي لم تساتطع تأمل طريل 
بطاول 217 كيلاو، ولي املساااة املقادرة بال مديرية الدر 

ومدياة مأرب.



3 أخبارالددع )ث22(     انثال ل2 مايو 92017  املواال 3 رمثال ث3ل1لا

قائُد الثورة يف خطاِب الَوحدة الوطنية يف مواجهة املؤامرة املعَلنة
  - إبراهيم السراجي:

جااء خطاُب قائاد الثورة السايد عبدامللك 
اليمااي  لشادب  بتهائاة  الخااّص  الحوثاي 
بمااسابة حلاول شاْهر َرْمَثاااَل، بالتزاُمن 
مع األحاداث األخرية التي شاهدتها املاطقة، 
عى رأساها زياارة الرئيس األَمريكاي عونالد 
تراماب لداصماة اململكة السادوعية والقمم 
التي عقدلا لااك، لتؤكاد أل صحَة القراءات 
الدميقاة التاي قّدمها قائاُد الثاورة ماذ أول 
أياا9 الدادوال عاى اليمان، بوصفاه عدواناً 
أَمريكيااً سادوعياً يخُد9ُ الكياال الصهيوني، 
يف وقاٍت كانت املااباُر اإلعالمية والسياساية 
تُدجُّ بالقراءات السطحية التي تربُُط الددوال 

بأسباب سطحية أيثاً.
ومخرجاات  مثامال  أبارز  كانات  وإذا 
القمام التاي رأساها تراماب يف السادوعية، 
ائيْل يف قائمة  تتدلل بتصاياف ُكّل أعاداء إرْسَ
»اإلْرَلااب« عى رأساها »حازب الله وحركة 
حمااس«، باإلَضاَااة إىل أل تراماب اتّخذ من 
ماار ما وصف بأنهاا »قمة عربية إْسااَلمية 
الدربياة  الادول  ُكّل  مان  للايال  أَمريكياة« 
واإلْسااَلمية املاالثة للسياَساات األَمريكية 
والكياال الصهيوناي، وكذلاك للمدياح بهاذا 
الكياال بحثور أَْكثَار من 50 رئيسااً وملكاً، 
اإل ما تأكد للكثريين أل لااك توجهاً إلشدال 
حرب طائفية يف املاطقة لداها تقسيم الدول 

ائيْل كحليف. وتقديم إرْسَ
يف لاذا الساياق يقاول قائد الثورة السايد 
عبدامللك الحوثي: »إل ُكّل ما تشاهده املاطقة 
من أحاداث وعاى رأساه الدادوال األَمريكي 
السادوعي عاى اليمان ومظلومياة الشادب 
يف البحريان وماا يجاري يف ساوريا والدراق، 
إَضاَاااًة لبقياة البلادال قاد قاّد9 ُكّل األعلة 
الدامغة والرالل الجلية والحقائل الواضحة 
الفاضحة التي تكشُف حقيقَة قوى الافاق يف 
املاطقة التي ليس لهاا من لدف إن التخريب 
وإثاارة الفتن، ولياس لها مان عور إن تدمري 
اة وإثارة الازاعات  املاطقة وتفكيك كيال األُمَّ
املفتدلاة تحت عااويان طائفياة ومااطقية 
وتريارات مصطادة ن أسااس لهاا« مثيفاً 
أل حقيقاة ُكّل ذلاك »ليس إن تافياذ األجادة 
ائيْلية يف تقسايم املقسم من  األَمريكية واإلرْسَ
بلادال املاطقة وتجزئة املجزأ وتقطيع أوصال 
ااة واساتازااها إىل الصفار يف إْمَكاناتها  األُمَّ
وقدراتها وطاقاتها البشية واملاعية يف حروب 
عبثياة، وتغياري توجههاا يف مدااعاة أعدائها 
ائيْال إىل مداعاة  الواضحل وعى رأساهم إرْسَ

ائيْل«. من يداعي إرْسَ
وكما إل زيارة ترامب للسادوعية شاهدت 
توقياَع صفقات أسالحة وصفقاات تجارية 
ولمياة غرضهاا ماح تراماب األماوال التي 
يريدلاا، بقيمة تجااوزت 660 ملياار عونر، 
ولاي صفقات لم يشاهدلا الدالاُم من قبُل، 
إن أل الونياات املتحدة تؤكد بشاكل علاي أل 

تلاك األسالحَة تباُع واال عقاوع وخصائص 
تثَمُن التزا9َ واشاطن الثابت بثمال التفوق 
الدساكري للكيال الصهيوني، بما يجدل من 
تلك الرتساانات املباعة آلل سادوع مخّصصة 
املجاازر  وارتاكاب  الدربياة  الادول  لتدماري 

الجماعية كما يحدث يف الددوال عى اليمن.
ولاا يؤّكُد قائُد الثورة أل الجرائم الفظيدة 
الشدب اليماي املسلم وبحل شدوب املاطقة، 
سايما يف البحرين والدراق وساوريا بما ايها 
قتال اآلنف مان األطفاال والاسااء وتدماري 
مقادرات الحياة تؤكِّاُد عى حقيقاة األَْلَداف 
املشاؤومة لقوى الافاق وأساياعلا من قوى 
انساتكبار، كما تجاىَّ ذلك أَيْثااً أثااء زيارة 
تراماب إىل مملكاة قارل الشايطال باكل ما 
شهدته من صفقات ومؤامرات تُصبُّ كلها يف 
ائيْل. مصلحة أَمريكا وتستفيد ماها حتماً إرْسَ

وأماا9َ الُجارأة الفاضحاة التاي مارساها 
ترامب يف كلمته بالقمة اإلْسااَلمية األَمريكية 
املزعومة عادما وّجه تهمة اإلْرَلااب لألَْحاَرار 
املجالدين يف الساطل ولبااال من عى مار 
ائييْل  الاظا9 السادوعي ونقل إىل الكيال اإلرْسَ
ائيْل من  ما أساماه باملشاعر الجيدة تجاه إرْسَ
قياعة الاظا9 السادوعي، وبالتاايل يقول قائد 
الثورة أل اإل الشادوب املسلمة الحرة مداية 
بالوعاي بطبيداة مدركتها مع قاوى الافاق 
التي لي الياو9 مفثوحة أَْكثَار من أي وقت 

مىض.
كماا يؤكد قائد الثاورة أنه »ماا من خيار 

ألمتاا إن التحمل للمساؤولية والتحرك الجاع 
كي تحظاى بمدونة الله ونارصه، كما أثبتت 
ذلاك اننتصااراُت التاي تحققات يف كثري من 
الوقائاع املشاهوعة مان لبااال إىل الساطل 
يف غازة إىل ساوريا والداراق إىل يمان اإليَْمال 
الصاماد يف عاماه الثالاث يف مواَجهاة أعتاى 

عدوال تشهده الساحة الداملية اليو9«.
ويف مواجهاة املؤامارات التاي تحااُك ضد 
اة اإلْسااَلمية بشكل عا9 والشدب اليماي  األُمَّ
بشاكل خااص، والتاي تجّلات آخرلاا قماة 
تراماب يف الريااض، ااإل اليمايال مدايول 
بتاليف جوانب القصور وساّد الثغرات للحفاظ 
عاى الجالزية وانساتمرارية إلساقاط تلك 
املؤامارات، ولذا ما تثماه الجازُء اآلخُر من 
خطاب التهائة للشادب من قبل قائد الثورة، 
والتي تثمات ثماني نقاط لامة ورضورية، 
سواٌء أكانت متدلقة بشكل مبارش باملواجهة 
مع قوى الددوال، مثل توحيد الصف والحفاظ 
عاى الجبهة الداخلية، أَْو متدلقة بشاكل غري 
مبارش باملواجهة ولي املتدلقة بتهيئة الواقع 
ومسااعدة الشادب عى الصموع، مثل ععوته 
لاللتما9 باملوظفل الذين ُحرموا من املرتبات 
والدااية بالفقراء واملحتاجل وأرس الشاهداء 

والجرحى.
وتثماات ععاوات قائاد الثاورة ملواصلة 
مواجهة قوى الغزو والددوال عر انساتمرار 
يف راد الجبهاات باملقاتلل األبطاال للتَصّدي 

لألعداء الغزاة املحتلل وعمالئهم.

ونظراً لخطاورة ماح قوى الددوال ارصة 

القثااء عى َوحادة الصف اإل قائاَد الثورة 

يدعو املكوناات الوطاية للحفااظ عى َوحدة 

الصاّف وإاشاال مسااعي األعاداء الهاعااة 

لتفكياك الجبهة الداخلية، وكذلك يوّجه ععوًة 

لاماًة لحكمااء وعقاالء اليمان »إىل اجتماع 

وحدوي أخوي يف الدارش من شاهر َرْمَثااَل 

املبارك يؤّكاُد عى تدزيز اإلخاء وَوحدة الصّف 

ويرُاُض الاّيل من الجبهة الداخلية ويؤّكُد عى 

األولوية املطلقاة يف التَصّدي للددوال ويدرس 

املزياد من الخطوات واإلجراءات التي تسااعد 

يف تدزيز الصموع والثبات وتراع من مستوى 

األعاء يف مواجهة الددوال«.

وايماا يتدلل بتهيئة ومسااعدة الشادب 

اليمااي عاى الصماوع يدعاو قائاُد الثاورة 

امليساورين إىل الدااياة القصاوى بالتكاُاال 

انجتماعاي ورعاية الفقاراء واملحتاجل ويف 

املقدمة أرس الشاهداء والجرحاى والاازحل، 

ايماا يدعاو الجهااِت الرسامية إىل الدااياة 

القصوى للقيا9 بمسؤوليتها يف خدمة الشدب 

والتَصاّدي للدادوال والسادي باكل التماا9 

إلعاناة املوظفل الذين ُحرماوا من مرتباتهم 

بفدال مؤامارات ومكائاد األعاداء، إىل جانب 

تفديل الرقابة والرقابة الشدبية لثمال الحد 

من الفساع املايل.

حتَت �سعار »ل للإرهاب الأمريكي«:

أبناُء الزهرة بالحديدة وقبائُل حاشد بعمران وقبائُل الحداء 
بذمار يعلنون النفري العام ملواجهة العدوان

8 شهداء وعدد من الحرجى.. حصيلة أولية ملجزرة جديدة 
للعدوان بحق مواطنني يف موزع تعز

  - خاص
الحاداء  مديرياة  قبائاُل  عقادت 
بمحااظاة ذمار، يو9 الخميس املايض، 
لقاءين قبلال، ُكلٌّ عى حدة، يف ُكلٍّ من 
ماطقاة املغاعياة وقرية كلباة مخدرة 
تحت شدار: »ن لإلرلاب األمريكي عى 

اليمن«.
وأكادت القبائال يف لقائَيهاا أل ماا 
تمارساه عول الدادوال عاى الشادب 
اليماي من قتال وتشيد وتدمري للبُاية 
التحتياة وتدطيال الحيااة ماا لاو إن 
إرلاب بشاع تقوُعه أمريكا وأعواتها يف 

املاطقة.
حراَكهام  اليمان  أباااء  ويواصال 
الشادبي ملواجهاة اإلرلااب األمريكي 
والددوال الاذي تقوُعه الونيات املتحدة 

عى اليمن ماذ أَْكثَر من عامل.

ويف ذات الساياق نَّظم أبااُء مخالف 
بااي قشايب بمديرياة جبال الاشق 
محااظاة ذماار، وقفاة احتجاجياًة، 
الخمياس املايض، بدااوال »ن لإلرلاب 
األمريكاي عاى اليمن«؛ ملطالباة األمم 

املتحدة برصف مرتبات املوظفل. 
وراع املشاركول يف الوقفة الالاتات 
والشادارات املاالثة للددوال الغاشم 
»ونحن شادب عظيام وكريم ن نخىش 
إن اللاه«، كماا تخللات الوقفاة الدديُد 
مان الكلمات والترصيحاات والقصائد 
املاادعة بالدادوال املساتمر والحصاار 
الجائار ون لإلرلااب األمريكاي عاى 

اليمن.
َع بيااُل الوقفاة التأكياَد عاى  وجادَّ
الثباات  اليمااي يف  اساتمرار الشادب 
والصماوع حتى اننتصاار، كما ععا إىل 
عد9 اتح أية قااة للحوار حتى يتم راُع 

الحصاار واتح مطاار صاداء ورصف 
مرتباات املوظفال ألَْكثَار من سابدة 

أشهر.
ويف محااظاة عمرال أعلاات قبائُل 
حاشاد بمحااظة عمرال، الافريَ الدا9 
يف مواجهة الددوال السدوعّي األمريكي 
الجياش  أبطاال  إىل جاناِب  ووقواهاا 

واللجال الشدبية.
وأكاد أباااء حاشاد يف لقااء قبايل 
السااحل  جبهاات  لرااد  انساتدداَع 
الغرباي باملاال والرجاال؛ عااعااً عان 
الوطان وأمااه واساتقراره.. مادعيان 
باإلرلاب األمريكي عى اليمن، كما أكد 
بياٌل صاعٌر عن اللقاء القبيَل اساتمراَر 
الصماوع والثباات يف مواجهاة الغازاة 

مهما بلغت التثحيات.
وأشاار البيال إىل استدداِع وجالزية 
قبائل حاشاد لراد الجبهاات بالرجال 

والدتااع؛ للداااع عان الوطان وأمااه 
واستقراره.

رباع  أباااُء  نّظام  الساياق  ذات  يف 
الزلارة بمحااظة  الفرانيات بمديرية 
الحديادة وقفاًة احتجاجياة مسالحة 

تاديداً باستمرار الددوال والحصار.
الافاريَ  الفرانيات  أباااء  وأعلان 
والتصاّدي  الدادوال  ملواجهاة  الداا9 
ملحاونته اساتهداَف محااظة الحديدة 
وسواحلها، مدّرين عن إعانتهم لجرائم 
بحال  السادوعّي  األمريكاي  الدادوال 
الشادب اليماي، وأل لاذه الجرائم لن 

تسقط بالتقاع9.
وناّدع املشااركول بزياارة الرئياس 
للسادوعيّة...مدترين  األمريكاي 
الزيارة أنهاا تأتي للقثاء عى القثية 

اة. الفلسطياية واستهداف األُمَّ

  - خاص
ايماا تساتهلُّ الشادوُب املسالمة شاهَر 
رمثاال الكريام بطاعاة املاوىل عاز وجال 
والتصادق عاى  بالطاعاات  إلياه  والتقارب 
الاظاماال  يفتتُحاُه  واملسااكل،  الفقاراء 
السادوعي واإلماراتي بسافك عماء املواطال 
من األطفال والاسااء يف اليمان، حيث أقدمت 
طائراُت الددوال األمريكي السادوعي، مساء 
أمس األحد يف ثاني أيا9 شهر رمثال املبارك، 
عاى ارتكاب جريمة بشادة بحل مواطال يف 
ماطقة الدريش بمديرية موزع محااظة تدز 

أسافرت عن استشاهاع وإصاباة الدديد من 
املواطال األبرياء.

وأاااع لاا »صدى املسارية« مصادٌر محيل 
بتدز، بأل غارة لطريال الددوال أسافرت عن 
استشهاع ث مواطال وجرح آخرين كحصيلة 
أولياة، مشارياً إىل أل عادعاً مان الثحايا ما 
زالاوا تحات األنقاض ون تازاُل عملية اننقاذ 
وانتشال الثحايا مستمرة حتى كتابة الخر 

اجَر اليو9 انثال.  
وايما ييل أساماء شاهداء مجزرة الدريش 
بمديرياة ماوزع محااظة تدز التاي ارتكبها 
الددوال السدوعي األمريكي الليلة أمس بحل 

الشدب اليماي بغارة جوية عى محل تجاري 
ألحد املواطال مكتظ بالزبائن.

الحصيلة األولية حتى اآلل:
1 - عبدالله أحمد ثابت

2 - غالب عيل بجاش
3 - مختار احمدالطالب

ل - امل احمد الطالب
5 - لاشم محمد سالم

6 - عزيز عبدالله زيد عبده
7 - مطيع عبدالله أحمد

ث - بسا9 سالم السيد
باإلضااة إىل عدع من الجرحى.

بعد اأن وعدت حكومُة املرتزقة 
املواطنني بـ »�سيف بارد« 

انقطاُع الكهرباء ُيجربرُِ 
عشرات األسر على 
الهروب من عدن 

  - خاص
بسابب استمراِر انقطاِع الكهرباء يف محااظة عدل املحتلة، 
غااعرت عاشاُت األرس واملواطاال املقيمال يف املحااظاة إىل 
خارجهاا يف ماا أسامته مواقاُع جاوبياة »لروبااً جماعياً«، 
بالتزامان ماع عخول شاهر َرْمَثاااَل املباارك، حيث تشاَهُد 
املحااظاة ارتفاعاً متزايداً يف عرجة الحرارة، ولو ما يجَدُل من 

الكهرباء أمراً رضورياً لحياة املواطال.
وبرغم أل حكومَة املرتزقة كانت قد وعدت املواطال يف عدل 
باا »صيف باارع« يف وقت ساابل، إن أل تلك الوعاوع لم تخرج 
عن كونها مغالطاٍت ومماطالٍت، ولو ما أشدل موجات سخط 
شدبية وإعالمية مع عخول موسم الصيف وحتى اآلل، ليصبح 
املخارج الوحيد أماا9 الكثري من املواطال مان لذه األزمة لو 
مغااعرة املحااظة، ايما لجأ الكثري إىل اساتخدا9 األجهزة التي 
تدَمُل بالطاقة الشمسية كاوع من الحلول البديلة، غري أل ذلك 
لم يافْع بشكل كبري يف ظل ارتفاع أسدار لذه األجهزة يف عدل؛ 
ونظراً ملحدوعية قدرة تلك األجهزة أما9 انرتفاع املتزايد لدرجة 

الحرارة.
ومع حلول شاهر َرْمَثااَل املبارك، وتزايد السخط الشدبي 
وحاانت »الهاروب« مان املحااظة، عااعت حكوماُة املرتزقة 
إىل تكريار وعوعلا بتواري الكهرباء، بداد أل قدمت عولة قطر 
محطاة كهربائية بقادرة 60 ميجاوات، وترعات اإلمارات با 
100 ميجاوات من الكهرباء لددل، ولكن بالرغم من أل حكومة 
املرتزقاة قد ااتتحت تلك املحطات وقالات أنها عخلت الخدمة، 
إن أل املواطاال لم يلمساوا أيَّ تغيري يف عدع سااعات انقطاع 
الكهربااء والتي وصلت إىل ث1 سااعة يف الياو9، ولو ما يثع 

تلك الوعوع الحكومية إىل جوار سابقاتها يف خانة املغالطات.
ويأتاي ذلاك ضمان أزماٍت كثارية تداناي ماهاا محااظة 
عادل تحت سايطرة قاوى انحتالل، حياث تشاَهُد املحااظة 
ارتفاعا متزايداً يف أسادار السلع واملواع الغذائية، يف ظل إرصار 
حكومة املرتزقة عى عاد9 رصف رواتب املوظفل، باإلَضاَااة 
إىل اننفاالت األمااي والفسااع اإلعاري، ولاو ماا يشاّكُل -إىل 
جانب انقطاع الكهرباء- واقداً مأسااوياً بالاسابة للمواطال 

خصوصاً مع عخول شهر َرْمَثااَل املبارك.
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املقانت املاشورة يف الصحيفة تدر عن رأي 
كاتبها ون تدر بالرضورة عن رأي الصحيفة

تنفيذاً لتوجيهات قائد الثورة وقرار املجل�س الأعلى بالعفو العام 

ر بهم بمناسبة قدوم شهر َرْمَضـاَن اإلفراُج عن َأْكَثَر من 400 من املغرَّ

صنعاء: اإلفراُج عن 42 من املغرر بهم أغلُبهم من املحافظات الجنوبية 

  - ضرار الطيب
 بمااسابة قدو9 شهر َرْمَثااَل املبارك، 
األرسى  رساح  إْطااَلق  عمليااُت  تتابَدات 
املغارر بهام خاالل شاهر مايو الجااري، 
ليصَل عادُع األرسى املفَرج عاهم مع قدو9 
الشاهر الكريام إىل ما يزيُد عن 00ل أساري 
كانات قوات الجيش واللجال قد أرستهم يف 
أَْكثََر من محااظاة لتورُّطهم مع الددوال، 
وكال قد تام القبُض عليهام أثااء ذلابهم 
أَْو عوعتهام مان وإىل جبهاات القتاال ضد 

الجيش واللجال الشدبية.
وقاد جااءت عمليااُت إْطااَلق األرسى 
السايد  الثاورة  قائاد  لتوجيهاات  تافياذاً 
َعبدامللك بدر الديان الحوثي الذي كال وّجه 
أَْكثَر من ععوة ملرتزقاة الددوال وقياعاتهم 
إىل التداطاي اإلنَْسااني الجااع ماع ِمَلافِّ 
األرسى، وآخُرلا ما ورع يف تهائته للشادب 
اليمااي بمااسابة قادو9 شاهر َرْمَثااَل 
املباارك، حيث ععا السايُد القائاُد، مرتزقَة 
الددوال »إىل مراَجدة حسااباتهم الخاطئة 

ومواقفهام التاي ألحقات بهام الدااَر يف 
الدنياا واآلخارة وقّلدتْهام وساا9َ الخيانة، 
كماا أنصُحهم بالتحيّل بذرَّة من اإلنَْساانية 
وامتالك الحد األعنى من الُجرأة يف التداطي 
ماع ِمَلافِّ األرسى وإجراء عملياة التباُعل 
لألرسى كااة يف لذا الشاهر املبارك كِمَلفٍّ 
إنَْسااني قبال أي اعتبار آخر«، حساب ما 

جاء يف نص التهائة. 
كما يأتي ذلك تافياذاً لقرار الدفو الدا9 

الصاعر عن املجلس السيايس األعى. 
وقاد توالت عملياُت إْطااَلق األرسى ماذ 
بداية الشاهر الجاري يف أَْكثََر من محااظة، 
حيث أارجت السالطة املحلية بتدز عن 60 
أسارياً من املغارر بهم يو9 السااعس عش 
من مايو الجااري، بدد أل كانت قد أطلقت 

رساَح 27 ماهم يف بداية الشهر نفسه.
 كما شاهد ياو9 الثامن عاش من مايو 
مماثلاة،  عملياات  ثاالَث  أيثااً  الجااري 
حياث تم اإلاراُج عن 50 مان املغّرر بهم يف 
محااظاة ذماار، باإلضاااة إىل 21 آخرين 
كانوا يف الساجن املرَكزي بمحااظة حجة، 
ايما تام اإلاراُج عن 5ل1 من املغرر بهم يف 

محااظة البيثاء.
ويف الدشيان مان الشاهر نفساه تام 
اإلاراُج عان 32 من املغرر بهم يف محااظة 
ريماة، ليلحال بهام 70 آخارول بداد ذلك 

بثالثة أيا9 يف محااظة إب.
وقاد تم اإلاراُج عن املغارر بهم بدد أخذ 
التدهدات ماهم والثمانات الالزمة عليهم، 
ضمن مباعرات إنَْساانية عاخلياة بموَجِب 
توجيهات السايد القائد وقرار الدفو الدا9 

الصاعر عن املجلس السيايس األعى. 

مرَِلفُّ األسرى وفشُل األمم املتحدة 
يُذَكاُر أل عملياٍت مماثلاًة إلْطاَلق أعداع 
مان األرسى املغارر بهم كانت قاد تمت يف 
أَْكثَار من محااظاة، خالل أوقاٍت ساابقة 
وبشاكل متكارر، ضمان جهاوٍع عاخلياة 
تاوعات بل صفقات التبااعل وبل اإلاراج 
املاشوط بالتدهادات، بداد أل أثبتت األمُم 
املتحادة عد9َ جديتهاا يف التداطي مع ِمَلفِّ 
األرسى، وماع املَِلافِّ اإلنَْسااني يف اليمان 

بشكل عا9.
ابالرغام مان أل مفاوضااِت الكويات 

ات  ت برعاية األمم املتحدة قد تثمَّ التي تمَّ
تشاكيل لجاال لحال ِمَلافِّ األرسى، إن أل 
ذلاك لام يحاُدْث، أَْو تمات عرقلتاه، ولاو 
ما وّضاح عد9َ نزالاة املوقف الاذي تقُفه 
األمم املتحدة تجااه الوضع يف اليمن، وعاع 
بقياعة الجيش واللجال الشادبية والقياعة 
السياسية واملّكونات انجتماعية املاالثة 
للدادوال إىل التحارك بمبااعرات إنَْساانية 
عاخلياة لوضاع الحلاول، ساواًء من خالل 
عمليات تبااعل األرسى، أَْو عمليات اإلاراج 

عن املغرر بهم.
وبياماا تساتمرُّ ععاوُة السايد القائاد 
والسياساية  انجتماعياة  للمّكوناات 
للمرتزقاة إىل أَْخاِذ موقاف إنَْسااني تجاه 
ِمَلافِّ األرسى ُخُصوصااً ماع حلول شاهر 
َرْمَثاااَل املباارك، تساتمرُّ األمام املتحدة 
، واننحراف تجااه قثايا  يف حلحلاة املَِلافِّ
أُْخَرى تدكُس عالقًة مشابولة بياها وبل 
قوى الدادوال.. ويكفي التذكاريُ بأل األمم 
املتحدة حتاى اآلل لم تكن لها أية بصمة يف 

أية عملية تباُعل أَْو إْطاَلق أرسى يف اليمن.

  - خاص
املختصاُة  الجهااُت  أارجات 
بصادااء، يو9 أماس األحد، عن 2ل 
مان املغرر بهام، كاناوا محتجزين 
يف الساجن املركزي بالداصمة عى 
ذماة تورُّطهام يف الدمل لحسااب 
أَبْاَااء  مان  وأغلبهام  الدادوال، 

املحااظات الجاوبية.
وقد تمات عملياة انااراج عن 
محاااظ  بحثاور  بهام  املغارر 
محااظة لحاج أحمد حموع صالح 
جرياب، ضمان مبااعرة إنَْساانية 
عاخلياة، عاى ضاوء قارار الدفاو 

الدا9.
وععاا محاااُظ لحاج قيااعات 
املرتزقاة إىل انتهااز ارصاة الدفو 
الداا9 للتدامل اإليجاباي مع ملف 
للدعوة  تأكياداً  املواجهاات؛  أرسى 
التي جدعلا السيد القائد يف رسالته 
لتهائاة الشادب اليماي بمااسابة 

حلول شهر َرْمَثااَل املبارك.
كما أكد املغاّرر بهم بدد اإلاراج 
عاهم عاى إنهاء عملهم لحسااب 
الدادوال، مشاريين إىل أنهام كانوا 
ااٍة بحزب  ضحاياا ألجاادات َخاصَّ
اإلصاالح، حياُث عمل الحازُب عى 
عادهام إىل خياناة وطاهام مقابل 
القليل من األموال املدنساة، حسب 

تدبريلم.
مبااعرات  ضمان  ذلاك  ويأتاي 
متواَصلاة لإلاراج عن املغارَّر بهم 
يف الفارتة األخارية، حياث كال قاد 
وصل عدع املفارج عاهم مع حلول 
شاهر َرْمَثاااَل إىل أَْكثَار من 00ل 
أساري، بموجب ععوة السيد القائد 
للتدامال الجاع مع ملاف األرسى، 
وكذلاك بموجب قارار الدفو الدا9 
السايايس  املجلاس  عان  الصااعر 
اة مع اساتمرار اشل  األعى، َخاصَّ
للملاف  املتحادة  األمام  وتجالال 

اإلنَْساني.

ال  تكريُم 118 من ُعمَّ
النظافة يف محافظة صعدة

  - صعدة
كّرمت محااظُة صدادة، يو9 الخميس املايض، 
مائة وثمانية عاَشَ من موظفي صادوق الاظااة 
والتحسال؛ وذلك ملاا يقدمونه من ُجُهاوع جبارة، 

خصوصاً يف ظل الددوال الذي يدُخُل عامه الثالث.
وشاّدعت قيااعة املحااظاة، ممثلاًة باملحااظ 
محماد جابر عوض، عى رضورة تدااول الجميع 
يف تحسال مظهار املديااة التي حااول الدادواُل 

تشويَهها بتدمري كااة املراال واملاشآت الحيوية.
الاظاااة  مان جانباه أشاار مدياُر صاادوق 
والتحسال باملحااظاة، محماد البدداناي، إىل أل 
املكتاب تدارَّض لتدماري شاامل من قبال الددوال 
السادوعّي األمريكي طاال ُكّل مقدراتهام وأَْصبَح 
ماتسابوه يدملول بُجُهوٍع ذاتية وععٍم من السلطة 

املحلية.

مديريتا سحار والصفراء ترفدان 
الجيَش واللجاَن الشعبية 

بقافلَتني غذائيتني وتتضاَمنان 
مع الشعب البحريني

  - متابعات
9َ أبااُء عزلة باي مسادوع بمديرية ساحار  قادَّ
وأبااء مديرياة الصفراء بمحااظة صددة قاالتل 
غذائيتال، الخمياس املايض؛ لراد أبطاال الجيش 

واللجتال الشدبية يف جبهات الدز والكرامة.
واحتوت القاالتال التي حملت األوىل ماهن اسَم 
»َرْمَثااناا جبهاتاا« والثانية اسام “قاالة الُدروة 
الوثقى« عى مبالاغ مالية كبرية وعشات املوايش 
واألغاا9 وكمياٍت كبريًة من املواع الغذائية املتاوعة.

َوأعلان أباااء املديريتل اساتمراَرلم يف الدطاء 
من ُكّل ماا يمتلكول، مؤكِّدين عاى رضورة الراد 

املتواصل للجيش واللجال باملال والرجال.
قياا9  رضورة  عاى  املديريتال  أباااء  ع  وشادَّ
الجميع بمساؤولياتهم وواجبهام، ُكلٌّ من موقده 
وبقدر ما يساتطيع يف مواجهة الددوال األمريكي 
السادوعّي، كما أعانوا وبشدة ما يتدرض له شدب 
البحرين من جرائم حرب يرتكبُها نظا9 آل خليفة 
اإلجرامي، مدلاال تثاماَهم الكامال مدهم لايل 

حريتهم واستقاللهم.

تدشنُي توزيع السّلة الرمضـانية 
ألسر الشهداء بصعدة بمناسبة 

حلول شهر رمضاَن املبارك
  - صعدة

َن ارُع ُمَؤّسسة الشهداء بمحااظة صددة،  عشَّ
يو9 الجمدة املاضية، توزيع السالة الغذائية ألرس 

الشهداء بمختلف مديريات املحااظة. 
ووّزعات ُمَؤّسساة الشاهداء املاواعَّ الغذائياَة، 
من قمح وساكر وأرز وحليب وااول وزيت وتمر، 
لكااة أرس الشاهداء باملحااظة، يف إطار مشاريع 
امُلَؤّسساة التي تهدُف إىل الرعاياة وانلتما9 بأرس 

الشهداء، خصوصاً يف شهر َرْمَثااَل املبارك.
وَوّجه عدٌع من أرس الشهداء شكَرلم للُمَؤّسسة 
عى لاذا الدمال الدظيام واملباارك، مقدرين لهم 
جهوَعلام املساتمرة وتداونَهم الدائام، ومؤكدين 
اساتدداَعلم لباذل املزياد مان الشاهداء يف طريل 

الحرية واننتصار للدين والدرض والكرامة.
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  - خاص:
لاّاأ قائُد الثورة السايُد عبُدامللك الحوثاي أَبْاَاَء الشادب اليماي الدزيز 
اة الدربية واإلْسااَلمية بمااسابة حلول شاهر َرْمَثااَل  وكاااَة أَبْاَاء األُمَّ
املبارك،   ُمشرياً إىل أََلميَّة لذا الشهر الذي أراعه الله الكريم لدباعه املؤمال 
محطًة تربوية، وموساَم خري ورحمة وبركة، وله ألميته الكبرية يف تامية 
الدز9 والصر وقوة اإلراعة، وإحياء الشدور اإلنَْساني واإلحساس بمداناة 

اآلخرين.
وأّكد قائُد الثورة يف تهائته عى أََلميَّة تدزيز قيم التداول والخري يف لذا 
الشهر املبارك وتدزيز اللُّحمة انجتماعية وَوحدة الصّف الوطاي، عاعياً ُكلَّ 

امليسورين والخرّيين إىل الدااية القصوى بالتكاال ورعاية الفقراء 
اه قائُد الثاورة ععوته لحكمااء اليمن وعقالئهاا إىل عقد لقاء  كماا َوجَّ
وحدوي أخوي يف الدارش من شهر َرْمَثااَل املبارك يؤّكد عى تدزيز اإلخاء 
ووحادة الصف ويرااض الاّيل من الجبهاة الداخلية ويؤكاد عى األولوية 
املطلقة يف التَصّدي للددوال ويادُرُس املزيَد من الخطوات واإلجراءات التي 
تسااعد يف تدزياز الصموع والثباات وتراع من مساتوى األعاء يف مواجهة 

الددوال.
وايما ييل الاص الكامل للتهائة: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

يَا9ُ  قاال اللُه تداىل يف كتابه الكريم: )يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَماُوا ُكِتَب َعَليُْكُم الصِّ
َكَما ُكِتَب َعَى الَِّذيَن ِمن َقبِْلُكْم َلَدلَُّكْم تَتَُّقوَل( صدق الله الدظيم.

نباارُك لشادباا اليمااي املسالم الدزيز ولكااة املسالمل حلوَل شاهر 
َرْمَثااَل املبارك، شاهر الصيا9 وشاهر الخريات والركات، الذي أراعه الله 
لدبااعه املؤمال محطة تربوية، وموسام خري ورحمة وبركة، وله ألميته 
الكبارية يف تامياة الدز9 والصر وقوة اإلراعة، وإحياء الشادور اإلنَْسااني 

واإلحساس بمداناة اآلخرين.
ونحن يف لذه املرحلة التي يواجُه ايها شادبُاا قوى الطاغوت واإلجرا9 
املدتديان عليه بغري حل وعى رأساها الاظا9 السادوعّي باإعارة وإرشاف 
أَمريكي مبارش، اإل شادبَاا املسالم الذي قال عاه الرسول صى الله عليه 
وآلاه وسالم: ]اإليَْمال يماال[ َحِريٌّ بالتازوُّع من لذا الشاهر املبارك، من 
عطائاه الروحي والرتوبي واإليَْماني ما يزيده عزماً وصراً وتصميماً وقوَة 
إراعة يف مواجهاة ُكّل التحدياات، وما يزياده إيَْماناً ويجدلاه أَْكثَار عطاًء 
وأرقاى وعياً وبصريًة يف شاهر نازول القارآل الكريم يف مواجهاة الحملة 
التثليلية الظالمية من القوى الظالمية الثالة السااعية بكل الوسائل إىل 

تزييف الوعي وقلب الحقائل وخداع السذج وااقدي البصرية.
إل ُكلَّ ماا تشاهده املاطقة من أحداث وعى رأساه الدادوال األَمريكي 
السادوعّي عى اليمن ومظلومية الشادب يف البحرين وما يجري يف سوريا 
والدراق، إَضاَااًة لبقية البلدال قد قد9 ُكّل األعلة الدامغة والرالل الجلية 
والحقائل الواضحة الفاضحة التي تكشُف حقيقة قوى الافاق يف املاطقة 
التاي ليس لها من لدٍف إن التخريب وإثاارة الفتن، وليس لها من عوٍر إن 
اة وإثارة الازاعات املفتدلة تحت عااويَن  تدمري املاطقة وتفكيك كيال األُمَّ
طائفياٍة ومااطقياة وتريارات مصطادة ن أسااس لهاا، وحقيقُة األمر 
ائيْلية يف تقسايم املقسم من بلدال  ليس إن تافيذ األجادة األَمريكية واإلرْسَ
اة واساتازااها إىل الصفر يف  املاطقاة وتجزئة املجازأ وتقطيع أوصال األُمَّ
إْمَكاناتهاا وقدراتهاا وطاقاتها البشية واملاعية يف حاروب عبثية، وتغيري 
ائيْل إىل مداعاة من  توجهها يف مداعاة أعدائها الواضحل وعى رأساهم إرْسَ
ائيْل، وتطويع شادوب املاطقة وإخثاعها باملطلل للسايطرة  يداعي إرْسَ
ائيْلياة بكل ما يمثله ذلاك من ارتداع عن املبااعئ والقيم  األَمريكياة اإلرْسَ
اة ن ساابقة لها  اإلْسااَلمية، وباكل ما يشاكله ذلك من خطاورة عى األُمَّ
يف وجوعلا ككيال مساتقل له مبااعؤه املساتقلة وأَْخااَلقياته ومشوعه 
الحثااري الاابع من اساتقاللية مباعئه وأَْخااَلقه، وباكل ما يرتتب عى 
ذلاك من مصااعرة لحرية شادوباا وسالٍب إلراعتها وتثيياع لحارضلا 

ومستقبلها.
إل قوى الافاق وعى رأساها الاظا9 السادوعّي تريد لألمة اإلْسااَلمية، 
ااة التي ورثات األنبياء والرساالة اإللهية، أمة القارآل الكريم، أقدس  األُمَّ
وألدى وثيقة تساتفيد وتهتدي بها البشية وخالصة كتب الله ومثمول 
وحياه، وكلماته التي خاطب بها البشية بما اياه الهداية لها، والخالص 
اة التي لها  والامااء األَْخااَلقي، والتداليم الثاماة لساداعة البشية، األُمَّ
ُكّل لذا اإلرث الذي يمكاها إذا استفاعت ماه وعاعت إليه من قياعة البشية 

والسري بها يف طريل الخري والرشد، وانرتقاء بها حثاريا وأَْخااَلقيا.
اة إىل قطدال بشية مسلوبة اإلراعة،  تريُد قوى الافاق تحويل لذه األُمَّ
خاضداة لقوى الاش والثالل، مطوعة ألساوأ مجرماي الدالم، وأنجس 
وأرجس البش الذين تجّرعوا من ُكّل القيم اإلنَْساانية ون َلمَّ لهم إن الاهب 
اة أَْكبَار  ملقدرات الشادوب وسحل الكرامة اإلنَْسانية، وأيَّة جااية عى األُمَّ

من لذه الجااية، وأيَّة مؤامرة عليها أسوأ من لذه املؤامرة.
إلَّ الجرائاَم الفظيدة بحل أَبْاَاء شادباا اليماي املسالم وبحل شادوب 
املاطقاة، سايما يف البحريان والدراق وساوريا، بما ايها قتال اآلنف من 
األطفال والاسااء وتدمري مقادرات الحياة وإلالك الحرث والاسال بما ن 

مثياَل له يف بقياة أنحاء املدمورة ياُدلُّ بكل وضوح عى حقيقاة األَْلَداف 
املشاؤومة لقوى الافاق وأساياعلا من قوى انساتكبار، كماا تجى ذلك 
أَيْثااً أثاااء زيارة تراماب إىل مملكة قرل الشايطال بكل ما شاهدته من 
صفقااٍت ومؤامارات تُصبُّ كلُّها يف مصلحة أَمريكا وتساتفيد ماها حتما 
ائيْل، وقد وّجه ترامب تهمة اإلْرَلااب لألَْحاَرار املجالدين يف السطل  إرْسَ
ائييْل اإلجرامي  ولباال ِمن عى مار الاظا9 السدوعّي ونقل إىل الكيال اإلرْسَ
وأما9 الكامريات ليسمَع ويرى ُكّل الدالم ما أسماه باملشاعر الجيدة تجاه 
ائيْل من قياعة الاظا9 السادوعّي، وبالتايل اإل شدوبَاا املسلمة الحرة  إرْسَ
الدزيازة مدايٌة بالوعي بطبيدة مدركتهاا مع قوى الافاق التي لي اليو9 
مفثوحاة أَْكثَار من أي وقت مىض، وأل تتصاّدى ملؤامراتها واعتداءاتها 
بكل قاوة مدتمدة عى الله القوي الدزيز ومتوكلاة عليه وكفى بالله ولياً 
ل للمساؤولية والتحرك  وكفاى بالله نصرياً، وما من خيار ألُّمتاا إن التحمُّ
الجااع كي تحظاى بمدونة الله ونارصه كما أثبتت ذلاك اننتصارات التي 

تحققات يف كثاري من الوقائع املشاهوعة من لباال إىل الساطل يف غزة إىل 
ساوريا والدراق إىل يمن اإليَْمال الصامد يف عاماه الثالث يف مواجهة أعتى 

عدوال تشهده الساحة الداملية اليو9.
وإناا يف َمْقد9 وحلول لذا الشهر املبارك َلاؤكُِّد عى التايل:

أونً: ندعاو األَْحااَراَر يف أُّمتاا إىل تدزيز التدااول والتثامن يف التَصّدي 
لقوى انستكبار وأياعيها من قوى الافاق التي تحاول أل تتحرك يف ُكّل بلد 

من بلدال املاطقة متحالفة ومتداونة عى اإلثم والددوال.
ثانياا: أععو شادباا الدزياز إىل انساتمرار يف راد الجبهاات باملقاتلل 
األبطاال للتَصاّدي لألعداء الغازاة املحتلل وعمالئهم الخوناة املجرمل يف 

سديهم نحتالل ما تبقى من لذا البلد.
ثالثًاا: أععو املكونااِت الفاعلة يف بلدنا واملاالثة للدادوال إىل الحفاظ 
عى َوحدة الصّف وإاشاال املساعي الشايطانية لألعداء الرامية إىل تفكيك 
الجبهاة الداخلية لتساهيل مهمة األعداء يف حسام مدركتهم والسايطرة 
عى البلد بدد أل اشالوا اشاالً ذريداً نتيجة لصموع شادباا وَوحدة صّف 
مكوناتاه وتثحياته الكبرية، وإل أيَّ مسااس بَوحادة الصّف لو خدمة 

مبارشة لألعداء وخيانة محققة للشدب اليماي.
ويف لذا الساياق أععو حكماَء وعقالء البلد إىل اجتماع وحدوي أخوي يف 
الدارش من شاهر َرْمَثااَل املبارك يؤكد عاى تدزيز اإلخاء ووحدة الصف 
ويراض الاّيل من الجبهة الداخلية ويؤكُِّد عى األولوية املطلقة يف التَصدِّي 
للدادوال ويادرس املزيد من الخطاوات واإلجراءات التي تسااعد يف تدزيز 

الصموع والثبات وتراع من مستوى األعاء يف مواجهة الددوال.
رابًداا: أععو املرتِزقة إىل مراَجدة حسااباتهم الخاطئة ومواقفهم التي 
ألحقت بهم الدار يف الدنيا واآلخرة وقّلدتْهم وساا9َ الخيانة، كما أنصُحهم 
بالتحيّل بذرَّة من اإلنَْسانية وامتالك الحد األعنى من الجرأة يف التداطي مع 
ملاف األرسى وإجراء عملياة التباعل لألرسى كااة يف لذا الشاهر املبارك 

كملف إنَْساني قبل أي اعتبار آخر.
خامًساا: أععو ُكلَّ امليسورين والخرّيين يف لذا البلد إىل الدااية القصوى 
بالتكاال انجتماعي ورعاية الفقراء واملحتاجل من ُكّل ائات الشدب ويف 

املقدمة أرس الشهداء والجرحى والاازحل.
ساعًسا: أععو الجهاِت الرسميَة إىل الدااية القصوى للقيا9 بمسؤوليتها 
يف خدمة الشادب والتَصّدي للددوال والسدي بكل التما9 إلعانة املوظفل 
الذيان ُحرماوا من مرتّباتهام؛ بفدل مؤامارات ومكائد األعاداء عى الباك 
املركزي وإجاراءات الحصار والحارب انقتصاعية وتواطاؤ األمم املتحدة 
وتساليم روسايا ملئات امللياارات من أماوال الشادب اليمااي إىل املرتزقة 
والقاعدة وعاعش، وعى املكونات املمثلة يف الحكومة وعى رأساها املؤتمر 
الشادبي الدا9 ممثالً بخمساة عش وزياًرا وأنصار اللاه وبقية املكونات 
واألحزاب يف بقية الوزارات السادي الجاع لتفديل وترشيد األعاء الحكومي 
باكل إخالص وجاد ومصداقية ومساؤولية وترك املماحاكات وانتهامات 
واملااكفات الصبيانية والالمساؤولة والتي ن اائدَة ماها، ومرعوُعلا ليس 

سوى تدني وتراجع األعاء الحكومي وترضر الشدب.
كما أععو إىل تفديل األجهزة الرقابية وتصحيح وضدها وتفديل الرقابة 

الشدبية كدامٍل إضايف مساعد لثمال الحد من الفساع املايل.
ساابًدا: نؤكُِّد ثباَت شادباا يف موقفه اإلنَْسااني واإلْسااَلمي والقومي 
تجاه القثية املركزية لألمة، قثية الساطل مقدسااٍت وشادبًا وأرضاً، 
وتثامااا مع األرسى الفلسطيايل يف مظلوميتهم التي َعِميت عن رؤيِتها 
وإعراِكها عيول وقلوب من يّدعول اليو9 يف عدوانهم عى اليمن أنهم حملة 
راياة الدروبة واإلْسااَل9 وحماة األمان القومي الدربي، الم يكونوا ساوى 
خونة ن صوَت لهم ون موقَف لهم يساعد الشدَب الفلسطياي بقدر ما لم 
ائيْل بفِتاهم وحروبهم الدبثية التي تساتهدف  يقدماول خدمة كبرية إلرْسَ

اة. األُمَّ
ثاماًا: نؤكُِّد تثاُماَاا اإلنَْسااني واألَْخااَلقي مع شدب البحَرين املظلو9 
ورماوزه مان الدلماء والقاعة، وإعانتااا للجرائم الفظيدة التي يُمارساها 

الاظا9 الطاغية املجر9 بحل لذا الشدب املسلم الدزيز.
اُه إىل اللاه الدايل القدير أل يُثباَت ويؤيَد رجااَل بلدنا  ويف الختاا9 نتوجَّ
األعازاء املرابطل يف مياعين الشف والبطولة جهاًعا يف سابيل الله وعااًعا 
عان شادبهم ووطاهم وأل يمَدلام بالارص ويكتَب لهم األجار وأل يرحَم 
شاهداَءنا ويشافَي جرحانا ويفَك أرسانا وأل يَكبَت أعداء بلدنا وأمتاا وأل 
يجدال عائرة الساوء عليهام ويخيّب آمالهام ويكرس شاوكتهم إنه نصري 
املساتثدفل وقالر املستكرين وندم املوىل وندم الاصري وأل يبارَك لاا يف 
شاهره املبارك ويواَقاا ايه ملرضاته جهاًعا وعطاًء وقياًما وصياًما وتزوًعا 

للتقوى واكتسابًا للمغفرة واملثوبِة واألجِر الكريم.

والسال9ُ عليكم ورحمُة الله وبركاته…

عبدامللك بدرالدين الحوثي
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ـاَن املبارك: هّناأ ال�سعَب اليمني بحلول �سهر َرْم�سَ

قائُد الثورة يوّجه دعواٍت متعددًة لتعزيز َوحدة الصّف 
ومواجهة العدوان ويدعو املرتزرِقة ملراَجعة حساباتهم

 العدواُن على اليمن وأحداُث المنطقة تؤّكد أن الهدَف 
تفكيُك اأُلّمة بعناويَن طائفيٍة تنفيذًا ألجندة َأمريكية إْسَرائْيلية

 صفقاُت ترامب في مملكة قرن الشيطان تُصبُّ 
في مصلحة َأمريكا وإْسَرائْيل

 دعوُة الُحكماء إلى اْجتماع َوحدوي أخوي في العاشر من 
شهر َرْمَضـاَن لتعزيز َوحدة الصّف ورفض الّنيل من الجبهة 

الداخلية والتأكيد على أولوية التَصّدي للعدوان
 دعوة اأَلْحـَرار إلى تعزيز التعاُون والتضاُمن 

في التَصدِّي لقوى االستكبار وأياديها
 دعوُة الجهات الرسمّية للقيام بمسؤوليتها في خدمة 

الشعب والتَصدِّي للعدوان واالهتمام بالموظفين الذين ُحرموا 
من مرّتباتهم بفعل مؤامرات ومكائد العدوان

 دعوُة الميسورين إلى التضاُمن االجتماعي ورعاية 
 الفقراء والمحتاجين من ُكّل فئات الشعب وفي 

المقّدمة أسر الشهداء والجرحى والنازحين
 الدعوُة إلى تفعيل األجهزة الرقابية وتفعيل الرقابة 

الشعبية كعامٍل مساعٍد للحد من الفساد المالي
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الصياُم 
وابتعاُد الناس عن الغاية من تشريعه 

املاَل  أل  أحٍد  عى  خااياً  يدد  لم 
األمريكي  واملاااشوَع  الخليجي 
بشكل  اإلعااال9َ  وّظفا  الصهيوني 
نتائجه  حيث  من  وملحوظ  كبري 
يتدلل  ايما  الواقع  عى  واندكاسه 
عن  املبارك  رمثال  شهر  بإخراج 
غاية تشيع الصو9 ايه وتدزيز القيم 
السال  مرور  ومع  اإلْساَلمية،  واملثل 
اإلعالمية  عى  »الحرب  واستمرار 
الصيا9  شهر  تحّول  رمثال«  عى 
املسلسالت  قوائم  لتجهيز  محّطة  إىل 
التلفزيونية  واملسابقات  واألطدمة، 
الرامج  لذه  ألل  ليس  وانذاعية؛ 
توظيُفها  يجري  ألنه  ولكن  محرمة، 
عن  خارجًة  مثامَل  وتثمياُها 
عوالَم  إىل  متابدها  وتقوع  األَْخاااَلق 
مختلفٍة بديدٍة عن الغاية التي أراعلا 
وتدزيز  الصو9  تشيع  وراء  من  الله 

الدباعات.
بدر  حسل  الشهيُد  السيُد  يقوُل 
إل  عليه:  الله  رضوال  الحوثي،  الدين 
ترويض  الصيا9  رشعية  من  »الغاية 
لذه  أل  ورغم  الصر«  عى  الافس 
مشايخ  ألساة  عى  تكررت  الجملة 
عين آخرين، بما يداي أل ذلك إجماٌع 
الصو9  اندكاس  لكن  عليه،  خالف  ن 
عى واقع املسلمل اليو9 مختلف جداً، 
ويمكن التقاطها من الثقااة السائدة 
لدى الااس، اقد اعتدنا أل يقوُل أحدنا 

لآلخر »ن تكلم االل اآلل اهو صائم« 
والتي  القبيل،  لذا  من  أخرى  وأشياء 
املسلمل  واقع  أل  لألسف،  تؤكد، 
الغاية من تشيع  البدد عن  ُكّل  بديد 
الصو9، بل إنه بات واقع مثاع لهذه 
الحالة، وتدوع الااس عى تقبل »عد9 

صر اآلخرين« نظرا لصيامهم.
أراع  التي  والصفاِت  القيَم  إل  كما 
الله سبحانه وتداىل أل يتدلمها املؤمن 
تشيع  غاية  خالل  من  بها  ويتحى 
الصيا9، ن تقترُص عى شهر رمثال، 
بتلك  للتمسك  انطالق  محطة  إنه  بل 
الصر  عى  الافس  وترويض  القيم 
ليصبح  واجتهاع  عمل  من  يحتاج  ملا 
مالزما لترصااتاا ورعوع أادالاا بقية 
الصر ليست  الساة، افثيلة  شهور 
شهرا  اإلنَْسال  بها  يتحى  مااسبة 

ويفقدلا يف شهر نحل.
كما يقول السيد الشهيد إل الغاية 
لذه  اإلنَْسال  يستشدر  »أل  أيثاً 
يستشدر  الصيا9،  الغاية من رشعية 
ليدلم  ويتحمل،  ويتصر،  يتجلد،  أنه 
نفسه، يدلمها أنه لو الذي سيسيطر 
عليها بااءاً عى توجيهات الله، بياات 

الله، لدى الله«.
لتدلم  اإلنَْسال  حاجة  اإل  إذل 
رمثال  شهر  من  يجَدُل  الصر 
الفثيلة، ويجدل  لتدلم لذه  مدرسًة 
من بقية شهور الساة واقع ملمارسة 

يف  والجلد  والتحمل  الصر  اثيلة 
عى  والسيطرة  الشدائد،  مواجهة 
أل  الله ماا  يريد  الافس لالبتداع عما 
نبتدد عاه ولو كال مرغوباً، وانقرتاب 
ولو  ماه  انقرتاَب  ماا  الله  يريد  مما 
كال يحتاج للجهد أَْو تستثقله الافس 
صاحبها  جر  تحاول  التي  البشية 

للطرق غري السليمة.
من جانب آخر وكما أل الغايَة من 
السيد  تحدث  كما  الصو9،  رشعية 
الصر،  عى  الافس  ترويض  الشهيد، 
د للااس يف سورة البقرة،  اإل اللَه مهَّ
وأعطالم  الصو9،  إليهم  رغب  بحيث 
ترك  عى  قاااعرول  أنهم  عى  إشارة 
بأل  أخرلم  بأل  واملااشب،  املأكل 
الصيا9  عليها  ُكتب  سبقتهم  أمماً 

واستطاعته.
سورة  يف  وتداىل  سبحانه  يقول 
ُكتب  آماوا  الذين  أيها  »يا  البقرة 
الذين  عى  ُكتب  كما  الصيا9  عليكم 
من قبلكم لدلكم تتقول )3ث1( أياماً 
أَْو  كال ماكم مريثاً  مددوعات امن 
وعى  أَُخر  أيا9  من  اددٌة  سفر  عى 
مسكل  طدا9  اديٌة  يطيقونه  الذين 
وأل  له  خريٌ  اهو  خرياً  تطوع  امن 
تدلمول  كاتم  إل  لكم  خري  تصوموا 
ايه  أنزل  الذي  رمثال  شهر  )لث1( 
القرآل لدًى للااس وبيااٍت من الهدى 
الشهَر  ماكم  شهد  اَمن  والفرقال 

عى  أَْو  مريثاً  كال  ومن  اليصْمه 
سفر اددة من أيا9 أَُخر يريد الله بكم 
ولتكملوا  الُدرس  بكم  يريد  ون  اليرُس 
لداكم  ما  عى  اللَه  ولتكروا  الُددَة 

ولدلكم تشكرول )5ث1(«.
من  الثامن  الاادرس  خالل  ومن 
عروس رمثال للشهيد السيد حسل 
لآليات  تااوله  يف  حوثي،  الدين  بدر 
السابقات أنه لو كال الله بدأ بإخبار 
اإل  شهر،  صيا9َ  عليهم  أل  الااس 
لكن  عليهم  جداً  صدباً  سيبدو  ذلك 
الصيا9  عليكم  »كتب  كانت  البداية 
ثم  قبلكم«  من  الذين  عى  كتب  كما 
املرض  حالة  يف  انستثااءات  جاءت 
تداىل  قوله  تلت  التي  إلخ  والسفر.. 

»شهر رمثال«.
»شهر  الشهيد:  السيد  يقول 
يأتي  لو  مقبونً؟  لو  أليس  رمثال 
من البداية كتب عليكم الصيا9 شهر، 
وكيف  الصيا9  كيف  يبل  أل  قبل 
إذا  أنه:  له  بالاسبة  انستثااءات 
ن  أَْو  مريثاً  أَْو  مسااراً  واحد  كال 
يستطيع إن بصدوبة بالغة أل يصو9َ 
التي لو ايها ايمكن  باعتبار الحالة 
إطدا9  يو9  ُكّل  عن  ويكّفر  يفطَر  أل 
لذه  تشمل  بقثية  ويأتي  مسكل 
ماذا؟  يف  اإللهية  القاعدة  وال  يكول 
يف تسهيل تقديم التشيع، لذه قثية 

أساسية، قاعدة أساسية«.

َوَجَعَلنا  ِلَحْمِدِه،  َهدانا  الَّذي  ِلّلِه  اَْلَحمُد 
الّشاِكريَن،  ِمَن  إلحساِنِه  ِلنَُكوَن  أَْهِلِه،  ِمْن 

َوِليَْجِزيَنا َعى ذِلَك َجَزاَء اْلُمْحِسنَن.
نا  الَّذي َحبانا ِبديِنِه، َواْختَصَّ ِلّلِه  َواْلَحْمُد 
ِلنَْسلَُكها  إِْحساِنِه،  ُسبُِل  يف  َوَسبََّلنا  ِبِملَِّتِه، 
ِبَمنِِّه إىل ِرْضواِنِه، َحْمداً يَتََقبَّلُُه ِمنّا، َويَْرىض 

ِبِه َعنّا.
بُِل  السرُّ ِتْلَك  ِمْن  َجَعَل  الَّذي  ِلّلِه  َواْلَحْمُد 
ياِم، َوَشْهَر  َشْهَرُه، َشْهَر َرَمضاَن، َشْهَر الصِّ
اإلْسَام، َوَشْهَر الطَُّهوِر، َوَشْهَر التَّْمحيِص، 
ُهدًى  اْلُقرْآُن  فيِه  أُنِْزَل  )الَّذي  اْلِقياِم  َوَشْهَر 

ِللنّاِس َوبَيِّنات ِمَن اْلُهدى َواْلُفْرقاِن(.
ِبما  ُهوِر،  الشرُّ ساِئِر  َعى  َفضيَلتَُه  َفأَباَن 
َجَعَل َلُه ِمَن اْلُحُرماِت اْلَمْوُفوَرِة، َواْلَفضاِئِل 
َغرْيِِه  يف  أََحلَّ  ما  فيِه  َفَحرََّم  اْلَمْشُهوَرِة، 
َواْلَمشاِرَب  اْلَمطاِعَم  فيِه  َوَحَجَر  إِْعظاماً، 
َو  بَيِّناً، ال يُجيُز َجلَّ  َوْقتاً  َلُه  َوَجَعَل  إِْكراماً، 

َر َعنُْه. َم َقبَْلُه، َوال يَْقبَُل أَْن يَُؤخَّ َعزَّ أَْن يَُقدَّ
َعى  َلياليِه  ِمْن  َواِحَدًة  َليَْلًة  َل  َفضَّ ثُمَّ 
ُل  )تَنَزَّ اْلَقْدِر  َليَْلَة  َوَسّماها  َشْهر،  أَْلِف  َليايل 

ُكّل  ِمْن  َربِّهْم  ِبِإذِْن  فيها  َوالررُّوُح  اْلَماِئَكُة 
أَْمر( َساٌم داِئُم اْلرَبََكِة إىل ُطلُوِع اْلَفْجِر َعى 

َمْن يَشاُء ِمْن ِعباِدِه ِبما أَْحَكَم ِمْن َقضاِئِه.
َوأَْلِهْمنا  َوآِلِه،  د  ُمَحمَّ َعى  َصلِّ  أَلّلُهمَّ 
َظ  َوالتََّحفرُّ ُحْرَمِتِه،  َوإِْجاَل  َفْضِلِه،  َمْعِرَفَة 
ِبَكفِّ  ِصياِمِه  َعى  َوأَِعنّا  فيِه،  َحَظْرَت  ِمّما 
اْلَجواِرِح َعْن َمعاصيَك، َواْسِتْعماِلها فيِه ِبما 
يُْرضيَك، َحتّى ال نُْصِغَى ِبأَْسماِعنا إىل َلْغو، 
َع ِبأَبْصاِرنا إىل َلْهو، َوَحتّى النَبُْسَط  َوال نرُْسِ
إىل  ِبأَْقداِمنا  نَْخُطَو  َوال  َمْحُظور،  إىل  أَيِْديَنا 
َمْحُجور، َوَحتّى ال تَِعَي بُُطونُنا إاِلّ ما أَْحَلْلَت، 
نَتََكلََّف  َمثَّْلَت، َوال  ِبما  إاِلّ  أَْلِسنَتُنا  َوال تَنِْطَق 
إاِلّ ما يُْدني ِمْن ثَواِبَك، َوال نَتَعاطى إاِلّ الَّذي 
يَقي ِمْن ِعقاِبَك، ثُمَّ َخلِّْص ذِلَك ُكلَُّه ِمْن ِرياِء 
فيِه  ُك  نرُْشِ ال  اْلُمْسِمعَن،  َوُسْمَعِة  اْلُمرائَن، 

أََحداً ُدونََك، َوال نَبْتَغي ِبِه ُمراداً ِسواَك.
د َوآِلِه، َوِقْفنا فيِه َعى  أَلّلُهمَّ َصلِّ َعى ُمَحمَّ
الَّتي  ِبُحُدوِدَها  اْلَخْمِس  َلواِت  الصَّ َمواقيِت 
ْدَت، َوُفُروِضَها الَّتي َفَرْضَت، َوَوظاِئِفَها  َحدَّ

. َوأَنِْزْلنا تَّ الَّتي َوظَّْفَت، َوأَْوقاِتَها الَّتي َوقَّ

دعاُء اإلمام 
زين العابدين 
عليه السالم 

يف دخول 
شهر رمضان
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الصوم..
مدرسة صحية 

 يف اإلمساك واإلفطار 
وقيام الليل وختم القرآن

عادما ارض اللُه الصيا9َ كأحد 
أركال اإلْساَل9 لم يكن الهدف 

ماه ترك املأكل واملشب اقط، 
اباإلضااة إىل كول الصيا9 

مدرسة عياية وأَْخاَلقية وتربوية 
اإنه يدد أيثاً مدرسة صحية 

يجهلها الكثري من املسلمل، 
االصيا9 ممارسة صحية اّدالة، 

إل تم تطبيقها بالشكل الصحيح. 

الااحية  من  الصو9  ألميّة  وتادرُج 
الصحية يف الدديد من الاقاط ألمها: 

1 - الصيام يعزز إزالة السموم
عى  تحتوي  مسبقاً  املصاَّدة  ااألطدمة 
تلك  واإلضااات،  الحااظة  املواع  من  الدديد 
الجسم،  عاخل  سمو9  إىل  ُل  تتحوَّ اإلضااات 
عاخَل  تخزياُها  يتم  السمو9  تلك  من  الدديُد 
تلك  يتم حرق  الصيا9  وأثااء  الجسم،  علول 
أطول،  ملدة  الصيا9  عاد  اة  َخاصَّ الدلول، 
من  السمو9  من  التخلص  عى  ذلك  ايساعد 
الجسم  أعثاء  وباقي  والكى  الكبد  خالل 

املسئولة عن التخلص من السمو9.

2 - الصياُم يعمل على راحة الجهاز 
الهضمي

الهثمي  الجهاز  يحظى  الصيا9،  أثااء 
الوظائف  اتستمر  الااراحااة.  من  بفرتة 
إاراز  اة  وَخاصَّ الطبيدية  الفسيولوجية 
أقل،  مددل  مع  لكن  الهثمية،  الدصارات 
عى  الحفاظ  عى  تساعد  املمارسات  وتلك 
يحدث  الطدا9  لثم  الجسم،  سوائل  توازل 
إنتاج  عى  يدمل  مما  ثابتة،  بمددنت  أيثا 

ذلك،  ومع  تدريجية.  بمددنت  الطاقة 
املددية،  األحماض  إاراز  يماع  ن  االصيا9 
لذلك، ياصح املرىض الذين يدانول من قرحة 

املددة بالحذر عاد الصيا9. 

3 - الصيام يساعد على عالج 
االلتهابات

الصيا9  أل  أكدت  قد  الدراسات  بدض 
من  األمااراض  بدض  شفاء  عى  يساعد 
املفاصل،  كالتهاب  والحساسية  انلتهابات 

والصداية. 

4 - الصيام يساعد على خفض 
مستويات السكر يف الدم

تكرس  زياااعة  عى  الصيا9  يدمل  حيث 
الجلوكوز وإنتاج الطاقة للجسم، مما يدمل 
يساعد  ولذا  اإلنسولل،  إنتاج  خفض  عى 
عى راحة الباكرياس، كما يساعد عى زياعة 
تكرس  عملية  لتسهيل  الجليكوجل  إنتاج 
الجلوكوز. وبهذا يساعد الصيا9 عى خفض 

مستويات السكر يف الد9.

5 - الصيام يساعد على زيادة حرق 
الدهون

للجسم  األوىل  انستجابة  تكول  حيث 
مما  الجلوكوز،  تكرس  لي  الصيا9  أثااء 
الالزمة  الطاقة  إلنتاج  الدلول  تكرس  يسهل 
اة الدلول املخزنة يف الكليتل  للجسم، وَخاصَّ

والدثالت.

6 - الصيام مفيد ملرضى ارتفاع ضغط 
الدم

الطبيدية  الدالجات  أحد  لو  الصيا9 
لخفض مستويات ضغط الد9، حيث يساعد 

عى خفض مخاطر اإلصابة بتصلب الشايل، 
وتكسري  الدلول  حرق  يتم  الصيا9  أثااء  يف 
الجلوكوز إلنتاج الطاقة الالزمة للجسم. كما 
تاخفض  الغذائي،  التمثيل  مددنت  تاخفض 
مددنت الهرمونات كاألعرياالل، مما يساعد 

عى خفض مستويات ضغط الد9.

7 - الصيام يحفز خسارة الوزن
برسعة،  الوزل  خسارة  يحفز  الصيا9 
حيث يدمل الصيا9 عى ماع تخزين الدلول 

يف الجسم.

8 - الصيام يعزز العادات الغذائية 
الصحية

خفض  عى  يساعد  الصيا9  أل  لوحظ 
الشهية تجاه تااول األطدمة الجالزة، ابدنً 
تااول  يف  الرغبَة  الصيا9ُ  يحّفُز  ذلك،  عن 

اة املاء والفواكه. األطدمة الصحية، وَخاصَّ

9 - الصيام يعزز الجهاز املناعي
عاد إتباع نظا9 غذائي متوازل بل ارتات 
الجهاز  تدزيز  عى  ذلك  ايساعد  الصيا9، 
املااعي، إزالة سمو9 الجسم وخفض تخزين 
اهذا  لإلاطار،  الفواكه  تااول  وعاد  الدلول، 
للجسم  الغذائي  املحتوى  تدزيز  عى  يساعد 
 A ايتامل  أيثاً  واملداعل،  الفيتامياات  من 
األكسدة،  ملثاعات  ممتازة  عاارص  لي   Eو

ولي تساعد عى تقوية جهاز املااعة أيثاً.

-10 الصيام يساعد على التغلب على 
العادات السيئة 

أل الصيا9َ يساعُد عى التغلب عى الداعات 
الصيا9  ألل  عاه؛  واإلقالع  كالتدخل  السيئة 

يلدب عوراً ادانً يف مثل تلك الحانت.

 الشيخ الباحث/ 
حسن فرحان المالكي

الفتوى  أتجنَُّب  أنني  مع 
إال  )الفقه(،  ى  يسمَّ ما  يف 
أمٌر  الفقهيَة  األبحاَث  أن 
آخر، فالبحُث الفقهي - مع 
الفقه  التحّفظ عى مصطلح 
وليست  نظر  وجهُة  هو   -
بحثاً  تعرض  أنت  فتوى، 
ونقده  مناقشته  وللناس 
وتسديده والزيادة عليه الخ، 
لبعض  خاصاٍت  وسأذُكُر 
فيها،  التوسع  دون  األبحاث 
ودليله  اليشء  سأذكر  بل 

وربما  باختصار،  القرآن  من 
بمخالفتنا   - كالعادة   – البعض  سيتفاجأ 

لبيان القرآن: 
-1 وقت اإلفطار: جرت العادة عى ترديد 
اإلفطار،  وقت  يف  منها  نابعة  وفتاوى  أحادث 
تأخري  القرآن عن ذلك من  ما ذكره  مع هجر 
املهجور  القرآني  النص  الليل،  إىل  اإلفطار 
حتى  وارشبوا  )وكلوا  واإلفطار:  اإلمساك  يف 
األسود  الخيط  من  األبيض  الخيط  لكم  يتبن 
من الفجر ثم أتموا الصيام إىل الليل(، هنا أجد 

أكثر املسلمن يخالفون اآلية يف موضعن: 
1 - اإلمساك قبل التبن للفجر )حتى يتبن 

لكم( لم يقل حتى يطلع الفجر.
2 - اإلفطار قبل دخول الليل.

1 - اإلفطار قبل دخول الليل، إذ قال الله 
)إىل  يقل  ولم  الليل(،  إىل  الصيام  أتموا  )ثم 
التأخري  أي  الشمس(،  )إىل غروب  أَْو  املغرب( 
العجلة؟  فلماذا  يكفي،  ساعة  ربع  نحو 
االلتزام  عدم  يف  أي   - األمرين  يف  والسبب 
السبب  وستجدون  الحقاً،  يبَحُث   - بالوقتن 
إلماتة  سياسة  إَراَدة  الرواية  وخلف  روائي، 

سنة بعض الناس املوافقة للنص.
-2 اإلمساك قبل تبن الفجر: سبق يف اآلية 
السابقة )وكلوا وارشبوا حتى يتبن لكم(، لم 
يقل حتى مطلع الفجر، يباح لك األكل إىل أن 

ترى أنت ضوء الفجر.
3 - ختم القرآن: ال رشعية لختم القرآن، ال 
يف تاوة وال قيام ليل، إنما املرشوع هو التدبر، 
فمن تدبر ولو سورة واحدة يف رمضان، أفضل 

ممن يختم با تدبر.
الصاة  فيها  األصل  الرتاويح:  صاة   -  4
ألنها  املسجد؛  من  أفضل  البيت  ولعل  فرادى، 
جماعة  لها  يرشع  لم  األصل،  يف  فردية  نافلة 
أن  ويمكنك  واالستسقاء،  والعيدين  كالجمعة 
ألن  ونحوهم؛  بيتك  أهل  مع  جماعة  تصليها 
قيام الليل يف سورة املزمل فيها جماعة أيضاً 
)وطائفة من الذين معك(، مع أن الداللة غري 

رصيحة.
4 - الغاية من الصيام التقوى، فا بد أن 
تستحرَض يف الصيام معاناة الجياع وتتقَي اللَه 
اِئِل  ببذل حقهم من مالك )َويِف أَْمواِلِهْم َحقٌّ ِللسَّ
عى  أخىش  وأنا   ،19 الذاريات  َواْلَمْحُروِم( 
عندما   - �ًة  َخاصَّ األموال  وأصحاب   - التجار 
فريضَة  أنجروا  قد  بصيامهم  أنهم  يظنون 
أن  ويظنون  الكنوز،  يكنزون  وهم  الصيام 
الكنوز محرَّمة  الزكاة، كا،  فيها هو  الواجَب 
مطلقاً بنص القرآن، ويجب إنفاقها يف )سبيل 

الله( بطريقن: 
1 - بالتربرُّع.

الناُس  ليجَد  السوق  يف  بتشغيلها   -  2
عمَلهم يف هذا التشغيل.

بارك  والتجار:  األموال  ألصحاب  وأقوُل 
الناصَح  لكن  وأموالكم،  تجارتكم  يف  لكم  الله 
لكم  يسّوغون  من  تصدقوا  ال  قليٌل،  بالقرآن 

الكنوز.

نصيحٌة لوجه اهلل 
ما  غري  املال  يف  الواجبات  لهم،  وأضيف 
واجبات  القرآن  يف  كا،  الزكاة،  من  تعرفونه 

 - الزكاة  نسميها  التي   - الصدقات  غري 
ويمكنكم أن ترجعوا إىل القرآن.. 

وأسباب  القرآن،  صدق  الناس،  تصدق  ال 
يف  ال��ق��رآن  أحكام  هجر 
فمن  أيضا،  سيايس  األموال 
وعى التاريخ سيجد أن الذي 
الواجب  عن  الناس  حرف 
ونحوها  الكنوز  يف  القرآني 
وفقهاؤهم،  الساطن  هم 
التقوى،  هي  الصيام  غاية 
التاجر  أيها  الله  فاتق 
واجبك  واعرف  الفاضل، 
واملسكن  اليتيم  تجاه  املايل 
كتاب  فهذا  القربى..  وذوي 
الله ينطق بن يديك. أما غري 
تحقيق  فيستطيع  التاجر، 
الجائعن  بتذكر  )التقوى(  الصيام  غايي 
ولو  السبيل،  وابن  واملسكن  الفقري  ومواساة 

بغري املال، ولو باملشاعر، هذه تكفي.. 
ُكّل  الله ما استطعتم(،  الله يقول )فاتقوا 
يجب أن يحقق الغاية من الصيام عى حسب 
الكنوز،  كنز  من  يتوب  قد  التاجر  جهده، 
ويف  جهده،  بقدر  يوايس  العادي  والرجل 
املقالن أعاه بيان شبه واٍف، والتقصري وارد، 
فاملوضوع غريب والناصح بالقرآن قليل، وقد 
الشيطان ما يريح األقلية ويشقي  لنا  هندس 
له إخوان  أن يكون  الشيطان يريد  األكثرية.. 
كانوا  املبذرين  )إن  واملبذرين  املرسفن  من 
إلخوانه  يؤسس  أن  والبد  الشياطن(،  إخوان 

فقه اإلرساف والتبذير، فاحذروه.
فابحثوا  التقوى،  هو  الصيام  من  الغاية 
الليل،  عرفتم  إذا  النهار  وستعرفون  عنها 
التبذير، ضد اإلرساف، ضد كنز  التقوى ضد 

األموال، ضد الفقه السلطاني.. الخ.
الصيام،  من  الغاية  املسلمون  حقق  لو 
قط  جائع  العالم  يف  أمىس  ملا  التقوى،  وهي 
الجرائم  تلك  كانت  وال  العمل،  عن  عاطل  وال 
اصحوا  الخ،  والغش  واالغتصاب  الرسقة  من 
أن  تظنون  مخدوعون،  أنتم  املسلمون،  أيها 
كا،  ألجله،  وتظمأ  تجوع  هكذا،  لله  الصيام 
أمرك بالصيام لتحقق )التقوى(، فاعرف غاية 

الصيام ثم حاسب نفسك.. 
يف املقالن أعاه ستكتشفون كيف استطاع 
التّف  الدين،  هذا  بركات  تعطيل  الشيطان 
عليه من قديم بروايات السوء وفتاوى السوء 
وساطن السوء وفقهاء السوء، لن يسألك الله 
لسؤال  انتبهوا  والفتاوى،  األحاديث  تلك  عن 
الله يوم تلقونه )ألم تكن آياتي تتى عليكم(، 
فأعدوا  العفو(..  قل  ينفقون  ماذا  )يسألونك 

الجواب.
ألنه  غريباً؛  أصبح  قد  القرآن  أن  صحيٌح 
هو  الكتاب،  بهذا  ممّحصون  أنتم  مهجور، 
النور  هو  يشء،  ُكّل  به  تكشفون  الذي  النور 
وما  والعوائد،  واألحاديث  للفتاوى  الكاشف 
يرضك أخي التاجر لو تحتفظ لنفسك وعائلتك 
يف  أموالك  من  الكثري  تشغل  الكايف،  بالقدر 
لكنز  فائدة  أية  به؟  تتصدق  والقليل  السوق 
التاجر سيجُد  أن  أعرف  يصاحبُك يف جهنم؟ 
الصيام  غاية  من  �ل  التنصرُّ له  يزيّن  من 
شياطن  من  سيأتي  أنه  أعرف  )التقوى(، 
بعض  إىل  بعضهم  يوحي  من  والجن  اإلنس 
واستفِت  اسمع  ولكن  غرورا،  القول  زخرف 
َواَل  َة  َواْلِفضَّ الذََّهَب  يَْكِنُزوَن  )َوالَِّذيَن  قلبك: 
أَِليٍم  ِبَعذَاٍب  ُهْم  ْ َفبرَشِّ اللَِّه  َسِبيِل  يِف  يُنِْفُقونََها 
َفتُْكَوى  َجَهنََّم  نَاِر  يِف  َعَليَْها  يَْوَم يُْحَمى   )34(
َما  َهذَا  َوُظُهوُرُهْم  َوُجنُوبُُهْم  ِجبَاُهُهْم  ِبَها 
َكنَْزتُْم أِلَنُْفِسُكْم َفذُوُقوا َما ُكنْتُْم تَْكِنُزوَن )35( 

]التوبة/34، 35[.
األمة من  قد خدعوا  بمن  تنخدع  ال  احذر. 

قديم، انُج سعد فقد هلك سعيد!
لتؤدَي  فيها  الله  تتقَي  أن  يجب  نعمة  كل 
شكرها بتفعيلها، الصحة، املال، العقل، العلم، 
يَْوَمِئٍذ  َلتُْسأَلُنَّ  )ثُمَّ  يشء  ُكّل  الجاه،  املنصب، 

َعِن النَِّعيِم(، فاستعد. 

أحكاٌم رمضانيٌة

ِلَمناِزِلَها،  اْلُمِصيبَن  َمنِْزَلَة  فيها 
أَْوقاِتها  َلها يف  اْلُمَؤّديَن  اْلحاِفظَن ألَْركاِنَها، 
َعَليِْه  َصَلواتَُك  َوَرُسولَُك  َعبُْدَك  َسنَُّه  ما  َعى 
َوآِلِه يف ُرُكوِعها َوُسُجوِدها، َوَجميِع َفواِضِلها 
اْلُخُشوِع  َوأَبَْنِ  َوأَْسبَِغِه،  الطَُّهوِر  أَتَمِّ  َعى 

َوأَبَْلِغِه.
ِباْلرِبِّ  أَْرحاَمنا  نَِصَل  الَْن  فيِه  ْقنا  َوَوفِّ
ِباإِلْفضاِل  جريانَنا  نَتَعاَهَد  َوأَْن  َلِة،  َوالصِّ
التَِّبعاِت،  ِمَن  أَْمواَلنا  نَُخلَِّص  َوأَْن  َواْلَعِطيَِّة، 
نُراِجَع  َوأَْن  الزََّكواِت،  ِبِإْخراِج  َرها  نَُطهِّ َوأَْن 
َوأَْن  َظَلَمنا،  َمْن  نُنِْصَف  َوأَْن  هاَجَرنا،  َمْن 
نُساِلَم َمْن عادانا، حاشا َمْن ُعوِدَي فيَك َوَلَك، 
اْلَعُدورُّ الَّذي ال نُواليِه، َواْلِحْزُب الَّذي ال  َفِإنَُّه 
االْْعماِل  ِمَن  فيِه  إَِليَْك  نَتََقرََّب  َوأَْن  نُصافيِه، 
ُرنا ِبِه ِمَن الذرُّنُوِب، َوتَْعِصُمنا  الّزاِكيَِة ِبما تَُطهِّ
فيِه ِمّما نَْستَأَِنُف ِمَن اْلُعيُوِب، َحتّى ال يُوِرَد 
َعَليَْك أََحٌد ِمْن َماِئَكِتَك إاِلّ ُدوَن ما نوِرُد ِمْن 

أَبْواِب الّطاَعِة َلَك، َوأَنْواِع اْلُقْربَِة إَِليَْك.
ْهِر، َوِبَحقِّ  أَلّلُهمَّ إِنّي أَْسأَلَُك ِبَحقِّ هذَا الشَّ
َمْن تََعبََّد َلَك فيِه ِمِن ابِْتداِئِه إىل َوْقِت َفناِئِه، 

َعبْد  أَْو  أَْرَسْلتَُه،  نَِبىٍّ  أَْو  َقرَّبْتَُه،  َمَلك  ِمْن 
د  ُمَحمَّ َعى   َ تَُصىِّ أَْن  اْختََصْصتَُه،  صاِلح 
ِمْن  أَْوِلياَءَك  َوَعْدَت  ِلما  فيِه  ْلنا  َوأَهِّ َوآِلِه، 
ألْهِل  أَْوَجبَْت  ما  فيِه  َلنا  َوأَْوِجْب  َكراَمِتَك، 
َمِن  نَْظِم  يف  َواْجَعْلنا  طاَعِتَك،  يف  اْلُمباَلَغِة 

اْستََحقَّ الرَّفيَع االْْعى ِبَرْحَمِتَك.
َوَجنِّبْنَا  َوآِلِه،  د  ُمَحمَّ َعى  َصلِّ  أَلّلُهمَّ 
االْْلحاَد يف تَْوحيِدَك، َوالتَّْقصريَ يف تَْمجيِدَك، 
َسبيلَِك،  َعْن  واْلَعمى  ديِنَك،  يف  كَّ  َوالشَّ
ِلَعُدوَِّك  َواالْنِْخداَع  ِلُحْرَمِتَك،  َواالْْغفاَل 

يْطاِن الرَّجيِم. الشَّ
د َوآِلِه، َوإِذا كاَن َلَك  أَلّلُهمَّ َصلِّ َعى ُمَحمَّ
يف ُكّل َليَْلة ِمْن َليايل َشْهِرنا هذا ِرقاٌب يُْعِتُقها 
َعْفُوَك، أَْو يََهبُها َصْفُحَك، َفاْجَعْل ِرقابَنا ِمْن 
أَْهل  َخرْيِ  ِمْن  ِلَشْهِرنا  َواْجَعْلنا  الرِّقاِب،  ِتْلَك 

َوأَْصحاب.
َواْمَحْق  َوآِلِه،  د  ُمَحمَّ َعى  َصلِّ  أَلّلُهمَّ 
ذُنُوبَنا َمَع إِْمحاِق ِهاِلِه، َواْسَلْخ َعنّا تَِبعاِتنا 
َوَقْد  َعنّا  يَنَْقِضَ  َحتّى  أَيّاِمِه،  انِْساِخ  َمَع 
َوأَْخَلْصتَنا فيِه  اْلَخطيئاِت،  ِمْن  يْتَنا فيِه  َصفَّ

يِّئاِت. ِمَن السَّ
د َوآِلِه، َوإِْن ِمْلنا فيِه  أَلّلُهمَّ َصلِّ َعى ُمَحمَّ
اْشتََمَل  َوإِِن  َفَقوِّْمنا،  فيِه  ُزْغنا  َوإِْن  ْلنا،  َفَعدِّ

يْطاُن َفاْستَنِْقذْنا ِمنُْه. َعَليْنا َعُدورَُّك الشَّ
أَلّلُهمَّ اْشَحنُْه ِبِعباَدِتنا إِيّاَك، َوَزيِّْن أَْوقاتَُه 
ِبطاَعِتنا َلَك، َوأَِعنّا يف نَهاِرِه َعى ِصياِمِه، َويف 
َواْلُخُشوِع  إَِليَْك،  ِع  َوالتَّرَضرُّ اِة  الصَّ َعَى  َليِْلِه 
نَهاُرُه  يَْشَهَد  ال  َحتّى  يََديَْك،  بَْنَ  َوالذِّلَِّة  َلَك، 

َعَليْنا ِبَغْفَلة، َوال َليْلُُه ِبتَْفريط.
َواالْيّاِم  ُهوِر  الشرُّ ساِئِر  يف  َواْجَعْلنا  أَلّلُهمَّ 
ِعباِدَك  ِمْن  َواْجَعْلنا  ْرتَنا،  َعمَّ ما  َكذِلَك 
الّصاِلحَن )الَّذيَن يَِرثُوَن اْلِفْرَدْوَس ُهْم فيَها 
َوُقلُوبُُهْم  آتَْوا  ما  يُْؤتُوَن  )َوالَّذيَن  َخاِلُدوَن(، 
الَّذيَن  َوِمَن  راِجُعوَن(  َربِِّهْم  إىل  أَنَُّهْم  َوِجَلٌة 

)يُساِرُعوَن ِف اْلَخرْيَاِت َوُهْم َلها ساِبُقوَن(.
َوْقت  ُكّل  يف  َوآِلِه  د  ُمَحمَّ َعى  َصلِّ  أَلّلُهمَّ 
َصلَّيَْت  ما  َعَدَد  حال،  ُكّل  َوَعى  أَوان،  َوُكلِّ 
ُكلِِّه  ذِلَك  َوأَْضعاَف  َعَليِْه،  َصلَّيَْت  َمْن  َعى 
ِباألْْضعاِف الَّتي ال يُْحصيها َغرْيَُك، إِنََّك َفّعاٌل 

ِلما تُريُد.



انثال ل2 مايو 92017  املواال 3 رمثال ث3ل1لا     الددع )ث22(8 محاضرة السيد

يَْطاِل الرَِّجيِْم أُُعاْوذُ ِباللِه ِمْن الشَّ
ِباْساااِم اللِه الرَّْحاَماِن الرَِّحايْاِم

َن  أْل  وأَشَهاُد  الداملل،  َربِّ  لله  الَحْمُد 
أل  وأشَهُد  امُلبل،  الحلُّ  امللُك  اللُه  إنَّ  إلَه 
خاتُم  وَرُسااْولُه  عبُده  ااداً  ُمَحمَّ سيَدنا 

الابيل.
آِل  وعى  ااٍد  ُمَحمَّ عى  َصلِّ  الّلهم 
وعى  ااٍد  ُمَحمَّ عى  وباااِرْك  ااٍد  ُمَحمَّ
عى  وباَرْكَت  َصلَّيَْت  كما  ااٍد،  ُمَحمَّ آِل 
إبراليَم وعى آِل إبراليَم إنك حميٌد مجيٌد، 
وارَض اللَُّهم بِرَضاك عن أصحاِبِه األخياِر 

املاتَجبل وعن سائِر ِعبَاِعك الصالحل.

ااَل9ُ  السَّ واألخااواُت..  اإلِْخااَوُة  أَيَُّها 
ومبارٌك  َوبََرَكاتُه،  اللِه  َوَرْحاَمُة  َعَلايُْكْم 
شهر  الكريم،  الشهر  لذا  حلوُل  لكم 
واملغفرة  والرحمة  الدفو  َرْمَثااَل شهر 
ُسبَْحانَُه  اللَه  نسأُل  والركات،  والخري 

َوتََداىَل أل يغفَر ايه لاا ولكم، وأل يرحَماا 
وأل  ويواَقكم،  َقاا  يَُواِّ وأل  ويرحَمكم، 
الخري  ُكلَّ  ِتاا  أُمَّ ولكل  ولكم  لاا  يكتَُب 

والركة والرحمة واملغفرة.
كتابه  يف  َوتََداىَل  ُسبَْحانَُه  اللُه  يقوُل 
َعَليُْكُم  ُكِتَب  آَماُوا  الَِّذيَن  أَيَُّها  الكريم: )يَا 
َقبِْلُكْم  ِمن  الَِّذيَن  َعَى  ُكِتَب  َكَما  يَا9ُ  الصِّ

َلَدلَُّكْم تَتَُّقوَل(.
مدروٌف  لو  ا  وممَّ ايه  شك  ن  مما 
أل  َجميداً  املسلمل  لدى  عا9  بشكل 
ارٌض  لو  املبارك  َرْمَثااَل  شهر  صيا9َ 
َوتََداىَل  ُسبَْحانَُه  الله  اروض  ألمِّ  من 
ُكلُّ  له  اإلْساااَل9،  أركال  من  ركٌن  ولو 
ويف  اإلْساَلمي  الشع  يف  األََلميَّة  لذه 
لذا  يأتي  حياما  ولذلك  اإلْساَلمي؛  الدين 
املبارك يستددُّ املسلمول لصيامه  الشهُر 
يف ُكّل أنحاء املدمورة ويحِرُص ُكلُّ إنَْسال 
مسلم متَِّزٍل عى أل يؤّعَي لذه الفريثة 

بكل التما9 وبكل جد.

املسلمل  لدى  ايه  َشكَّ  ن  مما  وأيثاً 
َجميداً لو اثُل لذه الفريثة وألميتُّها 
اإلنَْسال  نفسية  الكبرية عى  وإيجابيتُها 
الله  من  الُقربة  ويف  حياته  ويف  املسلم، 
اثل  من  يُرجى  وايما  َوتََداىَل،  ُسبَْحانَُه 
بمااسبة  بركاته  ومن  رحمته  وِمن  الله 

لذه الفريثة.

فريضة الصيام أفرغت من مقاصدها 
حني غدت روتينيًة واعتيادية

وتختلُف الاظرُة إىل لذه الفريثة وإىل 
ويف  اإلْساَل9  أركال  من  املهمِّ  الركن  لذا 
ماها،  انستفاعة  مستوى  ويف  طبيدتها 
االكثريُ مثالً يتجُه يف نظرته ويف ما يراه 
بخصوص لذا الفرض الدظيم أنه مصدُر 
أَْجر ومصدُر اثل ومصدُر ُقربة إىل الله 
جزاَء  عليه  اللُه  يجزي  َوتََداىَل،  ُسبَْحانَُه 
الدظيم  ثواب  من  الجزاء  خري  الَحَسن، 
ثم  اآلخرة،  يف  وبالذات  واآلخرة  الدنيا  يف 

مع انستمرار وانعتياع يف واقع املسلمل 
الفريثة  لذه  إىل  الاظرُة  أَْصبَحت 
واعتياعية  روتيايًة  نظرًة  البدض  لدى 
وممارسة اعتياعية، يأتي شهُر َرْمَثااَل 
ماذ  نشأته  وماذ  املسلُم  اإلنَْساُل  يتدوَُّع 
الشهر، اتصبح  طفولته عى صيا9 لذا 
ايها  تدخل  ثم  اعتياعية،  روتياية  حالًة 
الكثريُ من الداعات والتقاليد التي تتفاوت 
أَْحيَاناً من بلد إىل بلد ومن ُقطر إىل ُقطر 
ومن ماطقة إىل ماطقة، البدض مثالً مع 
لديهم  وانعتياعية  الروتياية  الحالة  لذه 
وعى  أَْكبَار  بشكل  التماُمهم  يكوُل  قد 
يتدلل  ايما  الرتكيز  لديهم لو  ألّم  نحو 
بهذا الشهر الكريم، عى طبيدة السهرات 
البدض  ذلك،  وغري  واألكالت  والحفالت 
الوجبات  نحو  التماَمه  يُصبُّ  قد  مثالً 
التي يُفرتَُض الرتكيُز عليها بدد يو9 طويل 
من الصيا9 وبدد الجوع والظمأ، البدُض 
يمثول  التي  الكيفية  عى  يتجه  قد 
قد  البدُض  ولكذا،  الشهر  لذا  ليايل  بها 
ارصة  اغتاا9  عى  الرتكيُز  لديهم  يكول 
من  واإلكثار  القرآل  تالوة  يف  الشهر  لذا 
الله ُسبَْحانَُه َوتََداىَل؛ بُغية الحصول  ذكر 
للحساات  وانكتساب  الكثري  األجر  عى 
التي لي مثاعفة يف لذا الشهر الكريم 

أضداااً كثرية.
َحدٍّ  إىل  يغيُب  ولألسف  إنه  نقول  نحن 
اإلْساَلمية،  الساحة  أوساط  ويف  كبري 
تجاه  الالز9ُ  الوعُي  املسلمل  واقع  ويف 
املهم  الركن  ولذا  الدظيم  الفرض  لذا 
انستفاعة  ومستوى  اإلْساَل9  أركال  من 
املستوى  عى  َرْمَثااَل  شهر  صيا9  من 
وبالتايل  الدميل،  املستوى  وعى  الرتبوي 
لو  الحياة  واقع  يف  تأثري  من  لذلك  ايما 
الكثري  لدى  ما  َحدٍّ  إىل  ضديف  مستوى 
من الااس، حياما ندوُع إىل اآلية املباركة 
الله  قوُل  ولي  كالَماا،  بها  ابتدأنا  التي 
كماتسبل  لاا  مخاطباً  َوتََداىَل  ُسبَْحانَُه 
الَِّذيَن  أَيَُّها  )يَا  اإلْساَلمي:  الدين  لذا  إىل 
َعَى  ُكِتَب  َكَما  يَا9ُ  الصِّ َعَليُْكُم  ُكِتَب  آَماُوا 
َلَدلَُّكْم تَتَُّقوَل(، نجُد أل  الَِّذيَن ِمن َقبِْلُكْم 
يخاطباا  ولو  أونً  َوتََداىَل  ُسبَْحانَُه  اللَه 
لذا  أل  مدتراً  اإليَْماني،  انتمائاا  بحكم 
لالستجابة،  التزا9ٌ  لو  اإليَْماني  اننتماَء 

الله  ثم  عميل،  التزا9  بالطاعة،  التزا9 
الفريثة  لذه  يقد9  َوتََداىَل  ُسبَْحانَُه 
اللُه  ارضها  ونزمة  مشوعة  كفريثة 
ن،  مستحبة،  أَْو  طوعيًة  وليست  ارضاً 
إن  إلزامية  اريثة  تدتر  إلزامية،  ُكتب 
حسب انستثااءات التي ورعت يف اآليات 
القرآنية ايما يتدلل باملريض ايما يتدلل 
بَمن ن يستطيع الصيا9 إن بدذر رشعي، 
القرآنية،  اآليات  يف  ذكرت  أحكا9  اهااك 
ولكن لو لاا يؤّكُد أنها اريثٌة إلزامية، 
مهمٌة  واريثٌة  الصيا9،  عليكم  ُكتب 
رشائده  يف  َوتََداىَل  ُسبَْحانَُه  الله  رشعها 
الذلك  السابقل،  أنبيائه  مع  السابقة 
َقبِْلُكْم(،  ِمن  الَِّذيَن  َعَى  ُكِتَب  )َكَما  قال: 
وله  األَْلااَداف،  ألّم  من  مهمٌّ  لدٌف  وله 
»َلَدلَُّكْم  اإلنَْسال  حياة  يف  الكبريُ  تأثريُه 
يغيُب  ما  لو  اهذا  ولألسف  تَتَُّقوَل«، 
لدلكم  املسلمل،  أوساط  يف  كبري  حد  إىل 
شهر  لصيا9  يكوَل  أل  باإلْمَكال  تتقول 
من  كثري  حل  يف  جّداً  كبري  أثٌر  َرْمَثااَل 
من  كثرٍي  إصالح  ويف  املسلمل  مشكالت 
واقدهم، وأل يكول لهذه الفريثة املهمة 
يف  تأثري  وبالتايل  وأَْخااَلقي،  تربوي  عائٌد 
الكثري من  استقرار حياة املسلمل وحل 
املسلمول  ماها  استفاع  لو  مشاكلهم 
كما يابغي، لو نتجُه يف تداملاا مع لذه 
الفريثة من نفس الهدف الرئييس ماها 
وعخل  تتقول،  لدلكم  ولو  ماها  واألويل 
اإلنَْساُل يف شهر َرْمَثااَل بهذا انلتما9 
أثٌر  لهذا  لكال  الوعي،  بهذا  التوجه  بهذا 
وترصااته،  ووعيه  نفسه  يف  جّداً  كبريٌ 
املستوى  عى  حياته،  واقع  يف  وبالتايل 
عى  عا9  بشكل  واقداا  يف  ثم  الفرعي 
املستوى الجماعي كمجتمدات إْساَلمية.

تقوى اهلل وسيلُة خري وجلُب رزق
باعتبارلا  التقوى  عن  نتحدث  لاا 
ومن  َرْمَثااَل  لشهر  أساسيًة  غايًة 
التقوى  بأََلميَّة  بدءاً  متددعٍة،  جوانَب 
لدلكم  َوتََداىَل  ُسبَْحانَُه  الله  يقول  حياما 
ولذه  الجوُع  ولذا  الظمأ  لذا  تتقول، 
الصيا9  أثااء  عاعًة  تكول  التي  املتاعب 
عى  وحتى  بلد  إىل  بلد  من  وتتفاَوُت 
املستوى الفرعي تتفاوت لها ثمرٌة مهمة 

ال�سيد عبُدامللك بدرالدين احلوثي يف حما�سرته الرتبوية مبنا�سبة دخول �سهر رم�سان املبارك:

الجميُع مأموٌر بتقوى اهلل

أكَّد السيُِّد عبدامللك الحوثي، ألَّ األلميَّة الكبرية للتقوى لها صلٌة بحياة الااس يف ُكّل 
شؤول حياتهم حتى عى املستوى الافيس، االتقوى تجدلُهم يشدرول بانطمئاال 

والسكياة، موضحاً بأل صيا9َ شهر رمثال له أثٌر كبريٌ يف َحلِّ كثري من مشكالت املسلمل 
ويف إصالح كثرٍي من واقدهم، كما أل لهذه الفريثة املهمة عائٌد تربوي وأخالقي، وبالتايل 
تأثريٌ يف استقرار حياة املسلمل وَحّل الكثري من مشاكلهم لو استفاع ماها املسلمول كما 

يابغي.
وأشار قائُد الثورة يف محارضة مساء أمس بمااسبة حلول شهر رمثال املبارك، تحت 

عاوال »لدلكم تتقول« ، إىل أنه ولألسف يُغيُِّب إىل َحاادٍّ كبرٍي ويف أوساط الساحة اإلسالمية 
ويف واقع املسلمل الوعُي الالز9ُ تجاَه لذا الفرض الدظيم ولذا الركن املهم من أركال 

اإلسال9 ومستوى انستفاعة من صيا9 شهر رمثال عى املستوى الرتبوي وعى املستوى 
الدميل.

ها،  وقال السيُد عبٌدامللك الحوثي يف محارضته الرمثانية تاُشُ »صدى املسرية« نَصَّ
بأناا بحاجة إىل أل نكوَل من املتقل ليكوَل اللُه مداا بلطفه وبتوايقه وبرحمته وبدونه 
وبارصه، مؤّكداً أناا نحتاُج إىل الله يف ُكّل يشء، نحتاُج إىل الله يف ُكّل خري نبتغيه ونرجوه، 

نحتاج إىل الله يف عاع ُكّل رش وسوء ومحذور، نحتاُج إىل الله يف ُكّل ذلك، احتى ن نكوَل يف 
لذه الحياة بديدين عن الله، وحتى ن نكوَل يف لذه الحياة مخذولل ومرتوكل من لُطف 

الله ومن رعايته..  إليكم نص املحارضة:

التقوى وسيلُة خير وسبُب رعاية ورحمة من اهلل 
أصبحت النظرُة في واقع المسلمين إلى فريضة الصوم روتينيًة
يغيُب في الساحة اإلسالمية الوعُي الالزُم تجاَه فريضة الصوم على المستوى التربوي والعملي

التقوى هي حالٌة من الحذر واليقظة واالنضباط وااللتزاُم بالعمل بأوامر اهلل ونواهيه
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وما  التقوى  لي  وعٌي،  عن  كانت  إذا 
التقوى  أعظم  وما  التقوى  إىل  أحوجاا 
حارضه  ويف  اإلنَْسال  واقع  يف  وألمها 
حديُث  واآلخرة،  الدنيا  يف  مستقبله  ويف 
القرآل الكريم عن التقوى حديٌث واسع، 
ونحتاُج  مهم،  وحديث  عظيم  وحديٌث 
مجانته  يف  الحديث  لذا  َم  نتفهَّ أل  إىل 
املتاوِّعة ويف اوائده املتاوعة، حياما نأتي 
إىل تقوى الله ُسبَْحانَُه َوتََداىَل، اإناا نجُد 
ألميتَّها عى ُكلِّ مجاٍل من مجانت حياة 
نحن  ولذلك  واآلخرة،  الدنيا  ويف  اإلنَْسال 
نرَغُب أل نتحدََّث حتى عن ألميتها قبل 
حياما  حتى  تدريفها  عن  حتى  الحديث 
التقوى  تدريف  عن  الحديث  إىل  نصُل 
وامتداعاتها يف مجانت الحياة ويف نطاق 
املسؤولية ندُخُل إىل ذلك من واقع الوعي 

بألميتها ااركِّز ونتفاعل.
الكريم  كتابه  يف  َوتََداىَل  ُسبَْحانَُه  اللُه 
للتقوى  واملتاوعة  الدظيمة  الاتائَج  ذَكَر 
عى  وكذلك  الفرعي  املستوى  وعى 
شأنُه  َجلَّ  اللُه  قال  الجماعي،  املستوى 
يف كتابه الكريم )َوَمن يَتَِّل اللََّه يَْجَدل لَُّه 
يَْحتَِسُب(،  َن  َحيُْث  ِمْن  َويَْرُزْقُه  َمْخَرًجا 
تقوى الله لي وسيلُة خري وسبُب رعاية 
أنت  َوتََداىَل،  ُسبَْحانَُه  الله  من  ورحمة 
اللَه  اإل  اللَه  تتقي  حياما  املسلم  أيها 
ألطااه  من  ويشملُك  رعايته  من  يوليك 
الكبري  لطفه  محطَّ  يجدلك  ما  ورحمته 
يَْجَدل  اللََّه  يَتَِّل  }َوَمن  الدرجة،  لذه  إىل 
لَُّه َمْخَرًجا{. ما أَْكثَاَر ما يواجه اإلنَْساَل 
ومشاكل  صدوبات  من  الحياة  لذه  يف 
وتحديات وأخطار، وما أَْكثَار ما يداني، 
رعاية  إىل  بحاجته  يشدر  ما  أَْكثَار  وما 

ضيل  ُكلِّ  أما9  الله،  لطف  وإىل  الله 
مداناة،  ُكّل  وأما9  صدوبة  ُكّل  وأما9 
التقوى  خالل  ومن  َوتََداىَل  ُسبَْحانَُه  الله 
يوليك لذه الرعاية )وَمن يتل الله يجدْل 
مخرجاً  ضيل  ُكّل  من  مخرجاً  مخرجاً( 
ومن  َلمٍّ  ُكّل  من  مخرجاً  كرب،  ُكّل  من 
ُكّل َغمٍّ ومن ُكّل بالء ومن ُكّل محاة، من 
الحاجة  أمسِّ  يف  ايه  نفَسك  ترى  ما  ُكّل 
أنت ايه من ضيِل  ليُخِرَجك مما  الله  إىل 
ِمْن  }َويَْرُزْقُه  لم،  ومن  كرٍب  ومن  حال 
عى  يشُدُر  واإلنَْساُل  يَْحتَِسُب{،  َن  َحيُْث 
يرزَقه،  أل  يف  الله  إىل  بحاجته  الاادوا9 
يداني  التي  الحالة  كم  لذا،  إىل  يحتاُج 
الحياة  مثائل  من  الكثريُ  الكثريُ  ايها 
وصدوباتها ايما يتدلُل بالرزق واملداناة 
الكبرية يف لذا الجانب }َويَْرُزْقُه ِمْن َحيُْث 
من  تتوقُع،  ن  حيث  من  يَْحتَِسُب{  َن 
حيث لم يكن ضمن حساباتك وتقديراتك 
ُسبَْحانَُه  الله  اريزقك  الرزُق  سيأتيك  أنه 
بجانبل  عالقٌة  لها  التقوى  اإذاً  َوتََداىَل، 
مهمل لكل إنَْسال، الرزق مسألة مهمة 
يكوُل  حياما  وبالذات  إنَْسال  ُكّل  لدى 
أرسته  تجاه  مسؤولية  متحمالً  اإلنَْساُل 
ويدمُل  ويتدب  ويكد  ايسدى  مثالً، 
لذه  يف  احتياجاِتهم  لهم  يواَر  أل  عى 
َلمٌّ  لو  الرزق  مسألة  يف  والهم  الحياة، 
واسع، بل يكاع يكوُل يف مقدمة الهمو9 
تجُد  الااس،  أغلب  لدى  البش  أغلب  لدى 
الهمَّ،  لذا  يحملول  الااس  من  الكثريَ 
واملتطلبات  انحتياجات  يوار  كيف 
عليه  ومَلن  وألرسته  لافسه  الرضورية 
ل مسؤوليتهم  أَْو تحمُّ حمل مسؤوليتهم 
للرزق  وسيلٌة  االتقوى  الحياه،  لذه  يف 

مواَجهة  يف  وأيثاً  الاارزق  وليرُْس 
واملثائل  واملشاق  والُكَرب  الصدوبات 
يف  اإلنَْساُل  يدُخُل  اكم  الحياة،  لذه  يف 
واقع حياته ويف مسرية حياته يف مثائل 
قد  ماها  البدض  كثرية،  ومخاطَر  كثرية 
تشكُِّل خطورًة عى حياته، البدُض ماها 
واستقراره  أماه  عى  خطورًة  تشّكُل  قد 
استقراره  أَْو  الافيس  استقراره  عى 
لها  يكوُل  قد  ماها  البدُض  الحياتي، 
الشخيص  واقده  مستوى  عى  أخطاُرلا 
أما9  ذلك  من  أشمُل  لو  ما  أَْو  واألرسي 
أما9  التحديات،  ُكّل  أما9  املثائل،  ُكّل 
خرٍي  سبُب  لي  الله  تقوى  األخطار،  ُكّل 
ولو   - َوتََداىَل  ُسبَْحانَُه  اللُه  يتوىل  ألل 
ولو  الكريم  ولو  الرحيم  ولو  القديُر 
الخبري ولو الدظيم - رعايتَك ايستاقذك 
أل  اآلخاارول  يتمكن  ن  قد  ويخرَجك، 
وقد  األمور  من  كثري  يف  شيئاً  لك  يفدلوا 
تجُد الكثريَ ن يبالول بك حتى، ولكن لذا 
ُسبَْحانَُه  الله  يقول  ورحمة،  خرٍي  سبُب 
اللََّه  يَتَِّل  }َوَمْن  الكريم  كتابه  يف  َوتََداىَل 
يَْجَدْل َلُه ِمْن أَْمِرِه يرُْساً{، كذلك اإلنَْسال 
يف واقع لذه الحياة ويف رحلة لذه الحياة 
يواجُه الكثريَ من الصدوبات التي يمكُن 
عليه  تتدرس  الُدرس،  عليها  نطلَل  أل 
الكثري من األمور، أمور املديشة، تتدرس 
عليه  تتدرس  املسؤولية،  أمور  عليه 
متدثرة،  مشاكل  تجدلا  كثريٌة،  مشاكُل 
ويف  مدالجتها  يف  الصدوبة  ايواجه 
مدالجتها،  ويف  تجاُوِزلا  ويف  تفكيكها 
الافيس  الهمِّ  من  الكثريَ  لذلك  ويحِمُل 
واملداوي، وأحياناً حتى الجسدي إىل غري 
يُيرس  حياما  َوتََداىَل  ُسبَْحانَُه  اللُه  ذلك، 

لك أمَرك، أي أمر يف أي شأل من شؤول 
حياتك املتدلقة بواقع الحياة يف أي مجال 
غريلا،  أَْو  املسؤولية  يف  مجانتها  من 
من  وتخُرُج  تتيرس  األمور  يُيرس  حياما 
والُدرس  والصدوبات  التدقيدات  حالة 
تتيرس  كيف  تّواقاً  عائماً  واإلنَْسال يكول 
الحال  به  يثيل  تتدثر  وحياما  أموُره، 
اليرس  ايبتغي  بذلك،  نفُسه  وتثيل 
أَْو  األمر  لذا  يل  يتيرس  لو  كيف  ويتماى 
األمر،  لذا  أَْو  الدمل  لذا  أَْو  املسدى  لذا 
نطاق حياة  لكل  أمر، مسألة شاملة  أي 
}َوَمْن  اإلنَْسال  حياة  ومجانت  اإلنَْسال 
يَتَِّل اللََّه يَْجَدْل َلُه ِمْن أَْمِرِه يرُْساً{ يشملُك 
وألطااه  برعايته  َوتََداىَل  ُسبَْحانَُه  الله 
ويُيرس  الكثرية  التدقيدات  عاك  ايفك 
املداوية  الطاقة  يدطيك  أمااورك،  لك 
لك  يُهيئ  نفسه،  الواقع  يف  ثم  والافسية 
التدقيداِت  التي تفكُّ  الكثريَ من األسباب 
يقوُل  األمور،  عليك  تصُدُب  كانت  التي 
الكريم  كتابه  يف  َوتََداىَل  ُسبَْحانَُه  اللُه 
ْر َعاُْه َسيِّئَاِتِه َويُْدِظْم  }َوَمن يَتَِّل اللََّه يَُكفِّ
َلُه أَْجًرا{، لذا جانٌب مهمٌّ لدى ُكّل إنَْسال 
لي  اإلنَْسال  عى  يشء  أخطر  مؤمن، 
الافيس  املستوى  آثارلا عى  يف  السيئات 
ويف أثرلا عى مستوى الحياة ُكّل شؤول 
بالله  عالقتك  عى  خطورتها  ويف  الحياة 
يف  عليك  خطورتها  ويف  َوتََداىَل  ُسبَْحانَُه 
مستقبل اآلخرة، السيئات لذه السيئات 
يف ُكّل ما ترتكه من أثٍر يسء عى الافسية 
وعى الواقع واقع الحياة وعى املستقبل 
بياك  ما  الدالقة  يف  اليسء  أثرلا  وعى 
الله  تقوى  َوتََداىَل،  ُسبَْحانَُه  الله  وبل 
سبٌب لتكفريلا وإذلاب تأثريلا؛ ألل من 
التكفري اإلذلاب بتأثرياتها؛ ألل ُكلَّ عمٍل 
أثر يسء ولها نتيجة  ُكّل سيئة لها  يسء 
الافيس  املستوى  عى  يسء  أثر  سيئة، 
والوجدال،  الشدور  عى  حتى  واملداوي 
ثم أثر يسء يف الحياة ويف الواقع، يف واقع 
الحياة ويف الواقع الدميل أيثاً، االتكفريُ 
وتغطيٌة  السيئة  آلثارلا  إذلاااٌب  ايه 
آلثارلا السيئة عى اإلنَْسال وعى نفسيته 
اللُه  يكتُُب  أجراً  له  ويُدظم  واقده،  وعى 
لك عى التقوى بما ايها من التزا9 وبما 
ايها من استقامة وبما ايها من أعمال 
الدظيم  األجر  انثباط عميل،  وايما من 
ايما  الدنيا  يف  وبالتايل  الكبري  واملرعوع 
ويف  َوتََداىَل  ُسبَْحانَُه  الله  من  لك  يتحقُل 
َوتََداىَل  ُسبَْحانَُه  اللُه  يقوُل  أَيْثاً  اآلخرة 
نحٍو  عى  يتحدث  آماوا(  الذين  أيها  )يا 
املستوى  عى  الحديث  يف  حتى  جماعي 
ايما  الجماعي  املستوى  عى  ثم  الفرعي 
)يَا  عا9  بشكٍل  اآلخرين  ويفيُد  يفيدك 
أَيَُّها الَِّذيَن آَماُوا إِْل تَتَُّقوا اللََّه يَْجَدْل َلُكْم 
َويَْغِفْر  َسيِّئَاِتُكْم  َعاُْكْم  ْر  َويَُكفِّ ُاْرَقانًا 

َلُكْم َواللَُّه ذُو اْلَفْثِل اْلَدِظيِم(.

التقوى بوصلة األمة لالتجاَه الصحيح 
يف قراراتها َومواقفها

نحو  وعى  كمؤمال  الله  تتقوا  إل 
أَيْثاً  ولكن  كفرع  وياالُك  وعا9  جماعي 
عى  لذا  ألََلميَّة  الدا9  الواقع  ضمن 

املستوى الدا9 »إل تتقوا الله يجدل لكم 
واعية  مستارية  أمًة  تكونول  ُارقانا«، 
االمة متاورًة باور الله تفّرق بل األمور 
بل  ما  والباطل،  الحل  بل  ما  تفّرق 
الخطأ والصواب، ن تلتبُس عليها األمور، 
ن تكول أمة عمياء تلتبس عليها األمور 
لالنخداع  وقابلًة  األمور  عليها  وتختلط 
بساطة،  بكل  واننحراف  والتثليل 
متزنة  االمة  واعية  مستارية  أمة  ن، 
حكيمة ليست أمًة تديُش حالَة انلتباس 
وانختالط يف ُكّل أمورلا والغباء والثالل 
والوعي  الاور  تملُك  أمٌة  ن،  والثياع، 
تجاه  الصحيَح  الفهَم  وتملُك  والبصرية 
مختلف القثايا، وبالتايل تتجُه يف مجال 
ُكّل  السليم من  الصحيَح  انتجاَه  حياتها 
ألّم  من  ولذا  والخطأ،  انلتباس  حانت 
اة لكي تستقيَم لكي  األُمَّ إليه  ما تحتاج 
ويف  قراراتها  يف  الصحيَح  انتجاَه  تتجَه 
ويف  أعمالها  ويف  ترصااتها  ويف  مواقفها 
اللُه  يقوُل  أَيْثاً  للمسؤولية،  تحملها 
»َواتَُّقوا  الكريم  كتابه  َوتََداىَل يف  ُسبَْحانَُه 
اْلُمتَِّقَل«، ولذا  َمَع  اللََّه  أَلَّ  َواْعَلُموا  اللََّه 
أل  للتقوى  الدظيمة  املكاسب  ألّم  من 
نكوَل  أل  أحوَجاا  وما  املتقل،  مع  الله 
من املتقل ليكوَل اللُه مداا ليكول مداا 
بلطفه مداا بتوايقه مداا برحمته مداا 
ما  ُكّل  يف  ولكذا  بارصه،  مداا  بدونه 
نحتاج ايه إىل الله يف ُكّل يشء نحتاُج إىل 
نحتاُج  ونرجوه،  نبتغيه  خري  ُكّل  يف  الله 
ومحذور،  وسوء  رش  ُكّل  عاع  يف  الله  إىل 
نحتاُج إىل الله يف ُكّل ذلك، احتى ن نكوَل 
الله وحتى ن  الحياة بديدين عن  يف لذه 
نكوَل يف لذه الحياة مخذولل ومرتوكل 
مرتوكل  رعايته،  ومن  الله  لُطف  من 
الحياة من رشور وما يف لذه  ملا يف لذه 
الحياة من أخطار وما يف لذه الحياة من 
الحياة من مصائَب  تحديات وما يف لذه 
وحل  مداا  اللُه  يكوَل  حتى  آخره،  إىل 
يكوُل مداا افي لذا الخريُ كله ُكّل الخري 
ُكّل  الفوز  ُكّل  السداعة  ُكّل  الظفر  ُكّل 
مداا  االلُه  األمن،  ُكّل  السال9  ُكّل  الفالح 
تتحقل  حياما  متقل،  نكول  ما  بقدر 
التقوى يف أنفساا ويف واقداا ويف أعمالاا 
يكوُل  حياتاا  مسار  ويف  ترصااتاا  ويف 
يرعانا  الدوا9،  عى  جانباا  إىل  مداا  اللُه 
رعايتاا  عائماً  لو  ويتوىل  باا  ويلطف 
اللََّه  أَلَّ  »َواْعَلُموا  باا  والرحمة  وإعانتاا 
اْلُمتَِّقَل«، يقول اللُه ُسبَْحانَُه َوتََداىَل  َمَع 
الَِّذيَن  اللََّه َمَع  »إِلَّ  أَيْثاً  يف كتابه الكريم 
املسؤولية  واقع  يف  الذلك  مدهم؛  اتََّقوا« 
أل  التقوى  واقااع  من  يلز9ُ  قد  ايما 
نتحّمَله من مسؤوليات قد يرتّعُع البدُض 
تشّكُل  أنها  ايها  يرى  أَْو  تحملها  يف 
خطورًة، مثل مسؤولية الجهاع يف سبيل 
والُقوى  الطاغوت  لُقوى  والتصدي  الله 
يف  البدض  يرى  قد  واملتجرة،  الظالمية 
مسؤولية كهذه أنها تشّكل خطورًة عى 
الدكس القيا9 بها والتحّمل لها استجابة 
لله ُسبَْحانَُه َوتََداىَل سبب خري وسبباً ألل 
اتََّقوا  الَِّذيَن  اللََّه َمَع  يكول الله مداا »إِلَّ 
األََلميَّة  أَيْثاً  ْحِساُوَل«،  مُّ ُلم  وَّالَِّذيَن 
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الله  بمرضاة  الفوز  يف  للتقوى  القصوى 
ُسبَْحانَُه َوتََداىَل والاجاة من عذاب الله يف 
اآلخرة؛ ألل للتقوى مكاسبها الداجلة يف 
ومكاسبها  لذه،  الحياة  ويف  الدنيا  عالم 
يقوُل  اآلخرة  ملستقبل  واملهمة  الكرى 
الَِّذيَن  اللَُّه  ي  )َويُاَجِّ َوتََداىَل:  ُسبَْحانَُه  اللُه 
وُء َوَن ُلْم  ُهُم السُّ اتََّقْوا ِبَمَفاَزِتِهْم َن يََمسُّ
القيامة،  يو9  أيًثا؟  لذا  متى  يَْحَزنُوَل( 
يف الدنيا رعاية شاملة ومستمرة وماجاة 
أما9 املخاطر أما9 التحديات، ويف اآلخرة 
حساباً  له  نحسَب  أل  يابغي  ما  أَيْثاً 
انعتبارات والحسابات  ُكّل  وأََلميَّة اوق 
اآلخرة  يف  مستقبلاا  أََلميَّة،  ُكّل  واوق 
الفزع  الاجاة من  الله،  الاجاة من عذاب 
جهام،  من  الاار  من  الاجاة  األَْكبَار، 
الدسري،  الحساب  من  بالله  والدياذ 
لذا،  حرصيًا  اتقوا،  الذين  اللُه  وياجي 
الذين اتقوا لم الااجول يو9 يهلك أغلبية 
جهام  يف  لالًكا  خطريًا،  ولالًكا  البش 
بالدذاب أعوذ بالله، بمفازتهم اازوا اوًزا 
عظيًما ن يمسهم السوء ون لم يحزنول، 
ما يمسهم أي سوء ون أي عذاب ون لم 
بالتقوى  بمفازتهم  آنذاك  اهم  يحزنول 
مرتاحول عى املستوى الافيس، ن حزل 
ايما  كرب،  ون  لّم  ون  َغّم  ون  ألم  ون 
اآلخرول غارقول يف أحزانهم الكبرية وقد 
الفظيع  الهالك  اتجاه  يف  أنفسهم  رأوا 
ولألبد  عذاب  أشد  يف  والخطري  والكبري 
والدياذ بالله، أما الذين اتقوا اقد تحقل 
لهم الفوز اكانوا لم السدداء، املرتاحول 
حزل  ُكّل  من  آنذاك  الساملول  نفسيًا، 
ومن ُكّل لم ومن ُكّل غم ومن ُكّل كرب، 

والساملول من ُكّل عذاب.

حتى األنبياء مأمورون بتقوى اهلل.. فال 
يأنفنَّ أحد منها

)َوَساِرُعوا  َوتََداىَل:  ُسبَْحانَُه  الله  يقول 
َعْرُضَها  َوَجاٍَّة  رَّبُِّكْم  ن  مِّ َمْغِفَرٍة  إىَِلٰ 
ِلْلُمتَِّقَل(،  ْت  أُِعدَّ َواأْلَْرُض  َماَواُت  السَّ
الجاة ورضا الله ُسبَْحانَُه َوتََداىَل، مرضاة 
اقط  اآلخرة  يف  بها  الوعُد  وَجاّته  الله 
كتابه  يف  الله  آيات  من  كثرٍي  يف  وبتأكيد 
يقول  اآلية  لذه  يف  ألنه  للمتقل؛  الكريم 
من  ايها  ما  بكل  الجاة  للمتقل.  أعدت 
القرآل  عاه  تحدث  الذي  الدظيم  الاديم 
يشّكُل  ما  ُكّل  يف  واسداً  حديثاً  الكريم 
اإلنَْسال من طدامها  لهذا  رغبًة وحاجًة 
الحور  ومن رشابها ومن مساكاها ومن 
وأمن  سال9  من  ايها  ومما  ايها  الدل 
آخر  إىل  واستقرار  وسداعة  واطمئاال 
من  ايها  وما  جاته  به  الله  وصف  ما 
كله  لذا  الراقي  الدظيم  الواسع  الاديم 
لصالح من؟ ووعد به من؟ املتقول أعدت 
للمتقل يقول يف آية أُْخاَرى: )ِتْلَك اْلَجاَُّة 
تَِقيًّا(،  َكاَل  َمن  ِعبَاِعنَا  ِمْن  نُوِرُث  الَِّتي 
أل يكوَل من  بإْمَكانه  الذي  القيامة  يو9 
ألل الجاة أل يفوَز بما وعد الله به باديم 
ن  املتقول،  الدظيم،  الاديم  من  الجاة 
نجاَة لك إن بالتقوى ن اوز لك إن بالتقوى 
األبدي  الاديم  ذلك  إىل  تصَل  أل  يمكاك  ن 
والدظيم والواسع إن بالتقوى، اللتقوى 
ُكّل لذه األََلميَّة، وكل لذه األََلميَّة يرتتب 
والفوز  كلها  والسداعة  كله  الخري  عليها 
الله،  عذاب  من  الاجاة  كله،  الحقيقي 
يف  الهوال  الاجاة من  الخزي،  الاجاة من 
الدنيا واآلخرة، الرعاية الواسدة من الله 
ُسبَْحانَُه َوتََداىَل ُكّل لذا مرتبط بالتقوى 
الها ُكّل لذه األََلميَّة، ولل لااك أََلميَّة 
أَيْثاً حياما  أَْكثَار من لذه األََلميَّة؟ ن، 
نأتي إىل التقوى يف األمر اإللهي بها نجد 
باألمر  توجه  َوتََداىَل  ُسبَْحانَُه  الله  أل 
بالتقوى إىل ُكّل عباعه، إىل الااس عموماً، 
ُسبَْحانَُه  اللُه  يخاطبُها  بكلها،  البشية 
اتَُّقوا  الاَّاُس  أَيَُّها  )يَا  ايقول:  َوتََداىَل 
َربَُّكم(، اتوجه باألمر إىل ُكّل البش إىل ُكّل 
من لو يف موقع املسؤولية من ُكّل عباع 

الله، )يَا أَيَُّها الاَّاُس اتَُّقوا َربَُّكم(، أَيْثاً يف 
حركة األنبياء عليهم السال9 مع قومهم 
التأريخ كانوا يدعونهم إىل  ُكّل مراحل  يف 
ويحثونهم  بالتقوى  ويأمرونهم  التقوى 
ُسبَْحانَُه  اللُه  تحدث  ولذلك  بالتقوى، 
ورسله  أنبيائه  من  سلسلة  عن  َوتََداىَل 
ايقولول  قومهم  مع  يتخاطبول  ولم 
لهم، يأتي الابيُّ إىل قومه ايقول: )َااتَُّقوا 
اللََّه َوأَِطيُدوِل(، ااتقوا الله، ااتقوا الله، 
القرآل  يف  األمُر  يأتي  بل  الله،  ااتقوا 
الكريم بالتقوى حتى إىل األنبياء أنفسهم 
الله  ويخاطب حتى نبيَّه محمداً صلواُت 
اللََّه(،  اتَِّل  الاَِّبيُّ  أَيَُّها  )يَا  آله:  عليه وعى 
كمؤمال  للمؤمال  الخطاب  أَيْثاً  يأتي 
آَماُوا  الَِّذيَن  أَيَُّها  )يَا  اللُه:  بالتقوى يقول 
اتَُّقوا اللََّه َحلَّ تَُقاِتِه َوَن تَُموتُنَّ إِنَّ َوأَنتُم 
ُكّل  مع  بالتقوى  األمر  يأتي  ْسِلُموَل(،  مُّ
التوجيهات  من  كثري  مهم،  إلهي  توجيه 
مع  يرتاال  الكريم  القرآل  يف  جّداً  املهمة 
األمر بها األمر بالتقوى مدها كما يف قوله 
تداىل: )َااتَُّقوا اللََّه َوأَْصِلُحوا ذَاَت بَيِْاُكْم(، 
لاا أمر بالتقوى يف أل نصلَح ذات بيااا، 
القرآل  يف  َكثرياً  متكرراً  لذا  تجد  ثم 
الكريم، أَيْثاً يف املاالي، ايما ياهانا الله 
بالتقوى،  األمر  كذلك  مده  يرتاال  عاه 
بها  ألميتها واألمر  االتقوى يف مستوى 
والخطاب بها للبشية يف ُكّل عرص يف ُكّل 
جيل يف ُكّل زمن يف ُكّل مراحل التأريخ، ُكّل 

لذا يُدلُّ عى ألميتها الكبرية.

ال أحد فوق أن ُيأمر بتقوى اهلل
إذا جئاا إىل واقداا كمسلمل مأمورين 
َوتََداىَل  ُسبَْحانَُه  اللَه  نتقَي  وأل  بالتقوى 
بتقوى  مأموٌر  أنه  ماا  ُكّل  يدَي  وأل 
ذلك  من  يأنَف  وأن  َوتََداىَل  ُسبَْحانَُه  الله 
كمثل  اإلنَْساُل  يكوَل  أن  بالله  والدياذُ 
اتَِّل  َلُه  ِقيَل  )َوإِذَا  عاهم:  الله  حكى  من 
أل  يازعج من  ِباإْلِثِْم(،  اْلِدزَُّة  أََخذَتُْه  اللََّه 
بالتقوى،  يُاَْصَح  أل  من  بالتقوى،  يأمر 
اتل  له  يقال  أل  الله،  اتل  له  يقاَل  وأل 
يأمر  الله  ن،  ويغثب،  جّداً  يازعج  الله 
حتى أنبياَءه، ما لااك أحد اوق أل يُأمر 
الجميُع  َوتََداىَل،  ُسبَْحانَُه  الله  بتقوى 
بتقوى  وماصوٌح  الله  بتقوى  مأموٌر 
إىل  الحاجة  أمّس  املسلمول يف  الله، نحن 
الحذر  من  حالة  لي  التقوى  التقوى، 
بالدمل  وانلتزا9  واننثباط  واليقظة 
تجاه أوامر الله ُسبَْحانَُه َوتََداىَل ونواليه، 
التقوى لي من الوقاية، لي مشتقة من 

الحذر واليقظة  الوقاية تشكل حالة من 
من  لإلنَْسال  وقاية  تشكل  واننثباط 
الحياة  لذه  يف  اإلنَْساُل  الدصيال،  نتائج 
لو مسؤوٌل ومرتهٌن بدمله عى املستوى 
الجماعي،  املستوى  عى  ثم  الشخيص 
واإلنَْساُل لترصااته يف لذه الحياة نتائج؛ 
ألل ترصاات اإلنَْسال إما أل تكوَل يف عائرة 
إطار  ويف  الصالح،  الدمل  عائرة  يف  الخري 
وإما  جيدة،  نتائج  الها  الحسن  الدمل 
إطار  يف  أعمانً  سيئة،  أعمانً  تكول  أل 
الش يف إطار الدمل اليسء الها بالتأكيد 
نتائُجها السيئة من املستوى الفرعي عى 
اإلنَْسال كإنَْسال، يف نفسيته، يف شدوره 
محيطه  يف  سلوكياته  يف  وجدانه  يف 
اإلنَْساُل  الواسع،  محيطه  ويف  القريب، 
وله  كبريٌة  مسؤوليٌة  له  الحياة  لذه  يف 
األبرُز  الدارُص  لو  كبري  وعور  مهم  عوٌر 
يف ميدال املسؤولية ويف موقع املسؤولية 
يف  الحديُث  جاء  ولهذا  الحياة،  لذه  يف 
ألميته لذه  الكريم عن مستوى  القرآل 
ما  باعتبار  اإلنَْسال  واقع  يف  املسؤولية 
اللُه ايه وما سّخره له وما ماحه  مّكاه 
وإْمَكانات  وطاقات  ومدارك  قدرات  من 
حد  عى  له  بالاسبة  املسؤوليَة  يجدُل 
كبري وعى نحو متميز باعتباره الدارص 
األبرز يف لذا الدالم ويف موقع املسؤولية، 
صورة  لاا  قّد9  َوتََداىَل  ُسبَْحانَُه  اللُه 
لذه  مستوى  وعن  املسؤولية  لذه  عن 
عادما  اإلنَْسال  لهذا  بالاسبة  املسؤولية 
قال ُسبَْحانَُه َوتََداىَل يف كتابه الكريم: )إِنَّا 
َواألَْرِض  َماَواِت  السَّ َعَى  األََمانََة  َعَرْضاَا 
َواْلِجبَاِل َاأَبَْلَ أَْل يَْحِمْلاََها َوأَْشَفْقَن ِماَْها 
َوَحَمَلَها اإِلنَْساُل إِنَُّه َكاَل َظلُوًما َجُهون(، 
اإلنَْساُل باعتبارين، باعتبار ما ماحه الله 
الطاقات،  باعتبار،  عور؛  من  له  وليّأه 
يف  له  ولبها  التي  اإلْمَكانات  القدرات، 
إعراكه وما  يف  نفسه يف وعيه يف شدوره 
َماَواِت  السَّ يِف  َما  َلُكْم  َر  )َوَسخَّ له،  سّخر 

َوَما يِف اأْلَْرِض َجِميًدا ِماُْه(.

اإلنساُن واملسؤولية العظيمة
م يف خلقه وُليِّئ يف عوره  اإلنَْساُل ُصمِّ
يف لذه الحياة لدوٍر ارتبط ايه بما يف لذا 
الدالم، ما يف السماوات واألَْرض، عارصاً 
بقية  الجانب،  لذا  يف  متميزاً  ومخلوقاً 
محدوعة  أعوارلا  واملخلوقات  الكائاات 
وما  ايه  بما  الدالم  لذا  يف  وعالقاتها 
محدوعة،  ايه  ليأه  وما  ايه  الله  أعده 
استفاعتها  ومستوى  محدوعة  وأعواُرلا 

الدالم  لذا  يف  اإلنَْساَل  لكن  محدوعة، 
واسدة  عالقاتُه  املخلوقات  لذه  ُكّل  بل 
موقع  من  حياته  يف  وارتباطه  وانتفاعه 
طبيدة  ويف  املسؤولية  موقع  يف  الحاجة 
يقو9ُ  الحياة  لذه  يف  يلدبه  الذي  الدور 
وعالقة  شامل  عور  الحياة،  لذه  يف  به 
واسدة جداً؛ الذلك كانت لذه املسؤوليُة 
ما  له،  الله  ليّأه  ما  ملوقع  أمانة  بمثابة 
ايه،  مكاه  وما  له  سّخره  وما  له  أعده 
ومسؤولية  كبري  وحمل  كبرية  أمانة 
)إِنَّا  األََلميَّة:  لذه  ُكّل  لها  عظيمة، 
َواألَْرِض  َماَواِت  السَّ َعَى  األََمانََة  َعَرْضاَا 
بهذا  لي  املسؤولية  اهذه  َواْلِجبَاِل(، 
بها  حملت  لو  مسؤولية  أنها  املستوى، 
أطاقتها،  ملا  والجبال  السماواُت واألَْرض 
اإلنَْسال،  لذا  ليّأ  لها،  مهيأًة  ليست 
ليست ن السماوات ون األَْرض ون الجبال 
السماوات  ن  تملك  ون  لحملها،  مهيأة 
مؤّلالت  من  الجبال  ون  األَْرض  ون 
له  الله  أعد  ما  بقدر  املسؤولية  لهذه 
اإلنَْسال وليّأ له اإلنَْسال للاهوض بهذه 
املسؤولية ولذا الدور، أنت أيها اإلنَْساُل 
الله يف لذا  أرضه، خليفُة  الله يف  خليفُة 
ااتك  ترصُّ كبريٌة،  مسؤوليٌة  لك  الدالم، 
عى  الحياة  لذه  يف  كبرية  تأثريات  لها 
مستوى  وعى  الافيس  واقدك  مستوى 
أعماَل  إل كانت  الحياة من حولك،  واقع 
مثبوطة  وأعمانً  صالحة  وأعمانً  خري 
وألميتها  نتائجها  لها  التقوى  بثابط 
لذه  يف  اإليجابية  آثاُرلا  ولها  الكبرية، 
أعمانً  كانت  إل  الدكس  وذلك  الحياة، 
عن  خارجة  سيئة  وترصااٍت  سيئة 
لها  الصالح  الدمل  وعن  التقوى  ضابط 
من  الواقع  وعى  عليك  السيئة  تأثريات 
ثم  الحياة  يف  السلبية  امتداعاتُها  حولك، 
ُسبَْحانَُه  اللُه  يقوُل  لذا  إىل  اآلخرة،  إىل 
َوتََداىَل يف كتابه الكريم: )َوَما أََصابَُكْم ِمْن 
َعْن  َويَْدُفو  أَيِْديُكْم  َكَسبَْت  َاِبَما  ُمِصيبٍَة 

َكِثرٍي(.

قانوٌن إلهي: أعماُل اإلْنَسان لها نتائُج 
عليه، إن خريًا أو شرًا

ُساٌَّة  لذه  نتائُج،  لها  اإلنَْسال  أعماُل 
من ُساَِن الله، لذا قانوٌل إلهي، ن يافكُّ 
عن واقع اإلنَْسال، الترصااُت السيئة لها 
مصائُب  ولها  سيئة  ونتائُج  ارتداٌع  اوراً 
الااس  عى  نفسه  عى  اإلنَْساُل  يجلُبُها 
عى  حوله  من  الواقع  عى  حوله،  من 
إىل  حتى  آثارلا  تصل  حوله،  من  البيئة 

يف  الحياة  لذه  يف  ما  ُكّل  إىل  حتى  البش 
برلا ويف بحرلا، قال الله ُسبَْحانَُه َوتََداىَل 
اْلَرِّ  يِف  اْلَفَساُع  )َظَهَر  أُْخاَرى:  آية  يف 
َواْلبَْحِر ِبَما َكَسبَْت أَيِْدي الاَّاِس(، الفساُع 
املقصوع يف لذه اآلية لو ما نتحدَُّث عاه 
ونقص  الركات،  انددا9  البيئة،  بفساع 
يف  انختالل  الخريات،  نقص  الركات، 
التي  املشاكل  األمطار،  البيئي،  الواقع 
املياه،  مستوى  عى  البُش  ماها  يداني 
األوبئة،  من  كثري  انتشار  مستوى  عى 
املشاكل  من  كثري  األمااراض،  من  كثري 
يف  مديشية  مشاكل  الحياة،  لذه  يف 
الحياة،  يف لذه  كبري  نقص  الحياة،  لذه 
اندكاٌس سلبيٌّ يف  لها  اإلنَْسال  ترّصاات 
اليو9  البيئة  مستوى  عى  بكلها،  الحياة 
ُكّل  يف  األَْرض  يف  الحرارة  عرجات  ترتفُع 
عا9 تزعاُع عرجاُت الحرارة يف لذه الحياة، 
أنه  الدالم  يف  الُخراء  من  الكثريُ  ويتوقع 
وتفاقمت  املشكلُة  لذه  استمرت  إذا 
خطريٌة  آثاٌر  املستقبل  يف  لها  ستكوُل 
لااك  تكوَل  أل  لدرجة  البش،  عى  جّداً 
كثريٌ من األوبئة، كثريٌ من الوايات، كثريٌ 
البشية  ماها  تداني  التي  املشاكل  من 
عى  الجغرايف،  املستوى  عى  الحياة،  يف 
مستوى البحار يف بقية األَْرض، أل تمتدَّ 
اتأخذ  البحاُر  تمتد  مدياٍة،  مااطَل  يف 
ولها  الجغراايا،  من  أُْخاَرى  مساحًة 
الجاوبي  القطب  السلبية حتى يف  آثاُرلا 
الجليُد  يذوُب  املتجمد  الشمايل  والقطب 
يف  كبرية  واندكاساٌت  آثاٌر  لذلك  وتكول 
واقع الحياة؛ ألل اإلنَْسال ن بد له يف لذه 
بالثوابط،  باملسؤولية  يتقيَد  أل  الحياة 
من  الخروج  وحالة  اننفالت  حالة 
املسؤول  غري  الترصف  وحالة  الثوابط 
قيٌم  تحُكُمه  ون  مباعئُ  تحكُمُه  ن  الذي 
سيئة  آثاٌر  له  إلهية  تداليُم  تحكمه  ون 
تداني  والذي  البش،  عى  جّداً  وخطرية 
الساحة  يف  لذا،  لو  اليو9  البشية  ماه 
متمكاة  قوى  أتت  عادما  اليو9  البشية 
قوى  وإرسائيل،  أمريكا  رأسها  عى 
أُْخاَرى يف الساحة الداملية، قوى متجرة 
والقدرات  اإلْمَكانات  من  الكثري  تمتلك 
ممتدة  الداملية،  الساحة  يف  الافوذ  ولها 
نفوذلا ليشمل مختلف املااطل والبلدال 
الكثري من  البلدال عادما تُوجد  ثم عاخل 
والترصاات  والتوّجهات  السياسات 
من  ايها  ايما  الدامة  الحالة  وتصبح 
مسؤوليات وأعمال ومواقف وترصاات، 
للقيم  اننثباط  تبتدد يف كثرٍي ماها عن 
لاللتزا9 للمسؤولية، حياها نجد ما نجده 
املتفاقمة من الشور  املشاكل  اليو9 من 
املداناة،  من  األخطار  من  املساوئ  من 
من  كبري،  حد  إىل  للظلم  انتشار  من 
تفاقم ملداناة البشية إىل حد كبري، الذي 
اننثباط  لذا  لو  البشية  واقع  يصلح 
الر  الر،  يف  الفساع  ظهر  انلتزا9،  ولذا 
كثري  انتقاص  الر،  يف  نراه  مما  كثري  يف 
ومداناة  ومشاكل  والركات  الخريات  يف 
بما  لذا  ُكااّل  أيثا،  والبحر  كثرية، 
تأثريات  ترصااتهم  الااس،  أيدي  كسبت 
إذل  حياتهم،  شؤول  يف  عليهم  مبارشة 
لها  التي  للتقوى  الكبريَة  األََلميََّة  نجُد 
ُكّل شؤول  يف  الااس  بحياة  صلٌة مؤكدة 
حياتهم حتى عى املستوى الافيس، كيف 
يتحول شدوُرك إىل شدور إيجابي، تشُدُر 
تشُدُر  بالسكياة،  تشُدُر  بانطمئاال 
يف  انطمئااَل  تحمُل  املطمنئ،  بالشدور 
وللحديث  التقوى،  إىل  تحتاُج  نفسك، 
صلٌة وبقيٌة إل شاء اللُه نتحدَُّث عاها يف 

محارضة قاعمة.
يف  وإيَّاكم  َقاا  يَُواِّ أل  تداىل  اللَه  نسأُل 
التقوى  الكريم لاكتَسَب ايه  لذا الشهر 
وتتدزَِّز يف أنفساا التقوى التزاماً وُشُدوراً 
ااَل9ُ  َوالسَّ الدعاء،  سميُع  إنَّه  وعمالً، 

َعَلايُْكْم َوَرْحاَمُة اللِه َوبََرَكاتُه
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حمير العزكي
ماع ُقاُدو9ِ شاهر َرْمَثاااَل الاذي 
تداّدعت أساماؤه وتداظمات بركاتاه 
الشاهر  باعتبااره  وتواتارت اثائلاه 
املخصوص بإعاء اريثة الصيا9 الركن 
الثالث من اركال اإلْسااَل9 باإلضااة إىل 
اختصاصاه عول غاريه باشف نازول 
القارال الكريم اياه ورشف ليلة القدر 
التي لي خري من ألف شهر وعاد قراءة 
اآلية الكريمة التي ارض اللُه بها شدرية 
الصيا9 بقوله تداىل }يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَماُوا 
يَا9ُ َكَما ُكِتَب َعَى الَِّذيَن  ُكِتَب َعَليُْكُم الصِّ
ِمان َقبِْلُكاْم َلَدلَُّكاْم تَتَُّقوَل{ يف ساورة 
البقارة وجدت يف الساورة ذاتهاا آيات 
أُْخَرى ارض الله ايها أحكاماً وشدائَر 
لامة أَيْثاً ن تقل ألميتُّها عن شادرية 
الصيا9 وأحكامه باذات الصيغة )ُكتب 
عليكم( ماهاا )ُكتب عليكم القصاص( 
)كتب عليكم إذَا حرض احدكم الوصية( 
ولدال ابرزلا قوله تداىل }ُكِتاَب َعَليُْكُم 
اْلِقتَاُل َوُلَو ُكْرٌه لَُّكْم  َوَعَس أَل تَْكَرُلوا 
َشايْئًا َوُلَو َخرْيٌ لَُّكْم  َوَعاَسٰ أَل تُِحبُّوا 
َشايْئًا َوُلَو رَشٌّ لَُّكْم  َواللَُّه يَْدَلُم َوأَنتُْم َن 
تَْدَلُموَل{ الماذا ن تحظى لذه الشدرية 
األخرية بالتماماا وحفاوة اساتقبالاا 

وترحيباا كغريلا من الشدائر؟؟؟!!! 

ااة يقيااً  لقاد علام أَْعَداَء لاذه األُمَّ
وابتداء مان طواغيتها الذين اساتبدُّوا 

بهاا وبحكمها وانتهاءاً 
أل  والاصارى،  باليهوع 
أَْو  محو آياات القارال 
تغييبهاا  أَْو  تحريفهاا 
مساتحيل  أمٌر  نهائيااً 
عاى اإلْطااَلق الجاأوا 
إىل الدديد من الوساائل 
يف تفرياغ اآلياات مان 
مثامياهاا وإعخالهاا 
اختاالف  مدمداات  يف 
والدنئال  التفاساري 
وبتفاوت حسب التأثري 
املبارش  وغاري  املباارش 

لآليات عليهم اارى ايما يُخصُّ شدرية 
الصيا9 التي غايتهاا الاهائية الوصول 
إىل التقاوى والتي عّراها السايُد القائد 
بأنهاا حالاة وجدانية شادورية تجدل 
اإلنَْسال يف حالة استشدار عائم للرقابة 
اإللهية وسادي عائم لايال َمْرَضاة الله 
وتجاُّاب ساخطه، وبهذا ااإل الاتيجة 
من الصياا9 لي ما تقلال الددو؛ لذلك 
لام يلجأْ إىل تغييِب شادرية الصيا9 عن 
وجادال املسالم، بل سادى باكل جده 
واجتهاعه إىل تفريغ لذه الشادرية من 
محتوالاا املاؤعي إىل نتيجتهاا املرجوة 

اتحاول الصياا9 إىل موسام لاألكالت 
املتاوعة واملسلساالت املاتجة خصيصا 

لشهر َرْمَثااَل.
وألل شادرية القتال 
)الجهاع يف سابيل الله( 
اإلْسااَل9  سااا9  ذروُة 
مباارشاً  تأثارياً  تؤثار 
ااة  األُمَّ أَْعاَداء  عاى 
وخارجيااً  عاخليااً 
خطاراً  وتشاكل 
بمشااريدهم  محدقااً 
تهام  ُمَخّططا و
باارشوا  ومصالحهام 
الشادرية  لذه  بتغييب 
ووعاي  وجادال  عان 
املسالم وأَْصبَاح القتاُل الذي قاال الله 
عااه ولو أعلام بافوس خلقاه )ولو 
كرٌه لكم( ليس اقط مكرولاً بل محر9ٌ 
يف أغلاب األحياال وإلقااءاً بالافس إىل 
التهلكة ولذا انمر املكروه عادنا أخرنا 
الله أَيْثاً أنه )َوَعَسٰ أَل تَْكَرُلوا َشايْئًا 
َوُلاَو َخرْيٌ لَُّكْم( وأكد لااا أل ايه الخري 
بقوله )والله يدلم وأنتم ن تدلمول( ون 
أجد مسلماً يّدعي أنه أعلم من الله جل 

وعال.
المااذا ن نتدامال مع لاذ التوجيه 
اإللهاي )ُكتاب عليكام القتاال( كماا 

نتدامل مع )ُكتب عليكم الصيا9(؟!
لل نؤمان ببداض الكتااب ونكُفُر 

ببدض؟!
ملااذا ن نحتفاي ونساتقبل ونهتامُّ 
ونلتز9ُ بشادرية الجهااع كما نفَدُل مع 

شدرية الصيا9؟!
ولل جازاُء الصيا9 وأجاُره مدّجالً 
االً إىل اآلخرة مثله مثل  يف الدنيا أ9 مؤجَّ
الجهااع والشاهاعة يف سابيل الله؟! بل 
إل الجهااع والشاهاعة لهما جزاء وأجر 
مدجل يف الدنيا متمثل بالدزة والكرامة 

والتمكل!!!
ملااذا ن نهاائ بدَثاا أَْو نباارك ملن 
انطلال مااا ألعاء اريثاة الجهاع كما 

نتباعل التهاني بفريثة الصيا9؟؟
لل السبب يف الهروب من املشقة؟؟ 

يف الصيا9 مشقة أيثاً!!
الافاس  عاى  الخاوف  السابب  أ9 
مان الهاالك؟؟ أحيانااً يحمال الصيا9 

مخاطرة ايه لالك للافس!!!
الحقيقاي  السابب  اعتقااعي  يف 
نختاالف تداطياا ماع الفريثتل لي 
الثقاااة املغلوطة التي رساخها أَْعَداء 
ااة يف نفساياتاا.. ثقااة الخثوع  األُمَّ
واننبطااح وايثاار الساالمة والقاتال 

واملقتول يف الاار
وحسباا الله وندم الوكيل.

ُكتب عليكم القتاُل.. كما ُكتب عليكم الصيام

َرْمَضـاُن يف ظل العدوان

األحداُث يف قطر والحرب على إيران َرْمَضـاُن بمفهومه 
الصحيح والسليم 

عبدالمنان السنبلي 
ماا زال كثاريٌ مان الااس 
ياظر إىل َرْمَثااَل بمفهومه 
املااساباتي الخالاص والذي 
ن يددو أل يكاوَل يف نظرلم 
ٍ يف الامط  مجرع عملية تغاريُّ
الغذائاي واملزاجاي الخااص 
لياس إن، ولاذا يف حقيقتاه 
ليس اهمااً صحيحاً ملفهو9 
لاذا الشاهر الكريم بال أنه 
الخطأ بديااه، اَرْمَثااُل لم 
يكان كذلك ون يابغاي له أل 

يكول كذلك!
لام  حقيقتاه  يف  الصاو9ُ 

يُفارض بغارض انمتاااع عان األكل والاشب وغاريه، االله 
سابحانه وتداىل ليس له حاجٌة يف أل يمتاع اإلنَْسال عن األكل 

أَْو الشب.
َرْمَثااُل يف الحقيقة لو شاهُر مراجدٍة لحسابات الافس 
وتقويمهاا وتهذيبهاا واننتقال بهاا إىل مازلٍة إنَْساانيٍة أرقى 
وأعاى من خاالل اإلكثار مان الدباعات والطاعاات والحد من 

املدايص واألوزار.
لو شاهٌر إلعاعة تقييم عالقات اإلنَْساال مع نفساه ومن 
حوله وتصويبهاا بما يدوع بالافع والخري الكثري عى املجتمع 
املسلم عن طريل مد ُعرى التواصل املثمر وقطع عابر القطيدة 

ونبذ الفرقة والخالاات.
لو شاهر الرتاحم والتكاال انجتماعي بما يجساد الغاية 
امُلثى التي يريدنا الله سابحانه وتداىل أل نصل إليها يف شاكل 
ومثمول املجتمع املسالم الذي مهما اتساع وكر ن يجب أل 

يخرج عن نطاق األرسة الواحدة املتآلفة واملرتاحمة. 
لو ليس شهر اوازيٍر ومسابقاٍت ومسلسالٍت وتسمٍر أما9 
شاشاات التلفاز أَْو تسكٍع يف األساواق والطرقات أَْو أسماٍر يف 

الليل ونو9ٍ يف الاهار.
لو شاهر عمٍل وجهاٍع حقيقٍي ن شاهر تكاساٍل وتخاذٍل، 
افيه وقدت أشاهر مدارك وانتصارات املسلمل بدءاً بمدركة 
بدر يف السااة الثانياة للهجرة ومروراً بفتح مكة والقاعساية 
واتح األندلس وعل جالوت وحطل ووصونً إىل حرب الدارش 

من َرْمَثااَل 73ل1.
لذا لو َرْمَثااَل بمفهومة اإلْسااَلمي الخالص الذي أراعه 
الله سبحانه وتداىل أل يكول لاا، ومن يرى يف َرْمَثااَل أنه غري 
لذا، ادليه أل يدمل مراجدة شااملًة لافسه وحياته وطريقة 
تفكاريه قبل أل ن تدوع عليه لذه الفرصة واملاحة اإللهية ولم 

يستفد ماها حل استفاعتها ايكول من الخارسين.

 محمد الشمهاني
َرْمَثاااُل الثالاث عى التاوايل يف ظل لذا 
الددوال يأتي كداعته بكل خرياته وطقوِساه 
وانتصاراته، ندم إنه شهر التوبة والدوعة إىل 

سبيل الرشاع.
وبرغام لاذا الدادوال الجسايم يف أاداله 
وترصااته إّن أناا اساتقبلاا شاهَر َرْمَثااَل 
واستبشنا بقدومه؛ ألناا نؤمن بأنه سيكوُل 
شاهَر اننتصارات وَعْحِر أَْعَداء الله والتاكيل 
بهام يف مياعيان القتاال، ارجااُل الرجال يف 

املرصاع.

 اددوانُكام يتالىش يوماً بداد يو9، َوخط 
الاهايِة حتماً قريٌب.

9ُ رجاَلهاا َوأبطاَلها  االيمُن ساتظلُّ تقادِّ
الشااء الذين أرخصوا عماَءلم يف سبيل لذا 

الوطن الدظيم.
أيها الشادب الحر املكااح الصابر يف وجه 
الددوال قد نلتم األجر الدظيم يف جهاعكم ويف 

تقديم لقمه عيشكم.
بل وتقديم أنفساكم يف سبيل لذا الوطن. 
اماا عليكام إّن الدعااء ااأل يأتاَي الفارج 
متأخراً اال يداي أنه لان يأتَي )ولكاكم قو9ٌ 

تستدجلول(.

 علي العماد
املس�تهدَف  أن  أعتق�د 
الرئي�َس م�ن التصعيد ضد 
قطر مؤخراً هي إيران كونها 
تأتي يف سياق عاقة اإلخوان 
املس�لمن مع اإليرانين فكما 
هو معل�وم ان هن�اك عاقة 

متجددة بن الطرفن.
إذ ت�رى إيران ان اإلخوان 
املقبول  التيار  املس�لمن هم 
س�نياً كونهم جناحاً سياسياً 
براغماتي�اً - تقي�ة - يمك�ن 
خاف�اً  معه�م  التعاط�ي 

للس�لفية التي لديها مواقف عقائدية رصفه 
من الشيعة.

َوِم�ن ذلك رفض إيران ملا أس�مته انقاب 
الجي�ش يف مرص عى س�لطة اإلخ�وان وعى 
الصعيد املح�يل ترصيحات ح�زب االصاح 
املطمئن�ة لإليراني�ن وتب�ادل الزي�ارات يف 
صنع�اء إب�ان ال�رصاع م�ع أنص�ار الله يف 
٢٠١٤، ناهي�ك ع�ن بع�ض الدع�م املادي 

لصحيفة الصحوة وبعض قياداتهم.
واعتم�اداً ع�ى العدي�د م�ن املعطي�ات 
والشواهد فإن التحركات األخرية يف املنطقة 
م�ن قبل أمريكا تحت مس�مى قمة الرياض 
التي وضعت إيران الع�دو األول - اإلرهابي 
الس�عودي  األمريك�ي  للتحال�ف   - األول 

االرسائييل حيث كانت البداية من قطر كراعي 
رس�مي لإلخوان خليجيا هوجم�ت من قبل 
الس�عودي واالماراتي  االعام 
ول�ن تتع�دى ذل�ك لضمان 
تفكيك  اس�رتاتيجية  تنفي�ذ 
منظومة العاقات الخارجية 
اإليراني�ة يف املنطق�ة ومنها 
العاق�ة اإليراني�ة اإلخوانية 
رغ�م هشاش�تها.. بغ�رض 
الضغط عى اإلخوان للقبول 
بالرشاك�ة املب�ارشة ملواجهة 
الكيان�ات املناهضة ملرشوع 
جغرافي�ا  املنطق�ة  تقس�يم 
وطائفيا ال�ذي تفوده أمريكا 
وأدواته�ا يف املنطق�ة الس�عودية وإرسائيل 
)الرشق األوس�ط الجديد(.. حيث وسياس�ة 
اإلخوان يف الخليج تعتمد عى تأجيج الرصاع 
ب�ن األط�راف ع�ى قاع�دة ه�اك الجميع 

مصلحة للجماعة.
وباملناسبة فإن سياسَة السلفية السعودية 
تعتمد عى الدفع باإلخوان ملواجهة الخصوم 
املفرتض�ن كما حص�ل ويحص�ل يف اليمن 
ومرص وليبيا وسوريا.. بغرض القضاء عى 
ح�ركات املقاوم�ة للم�رشوع األمريكي من 
جان�ب وتعطي�ل مطامع اإلخوان املس�لمن 
يف الوصول لس�دة الحكم ملمالك الخليج من 

جانب آخر.

قمُة التمهيد لتتويج بن 
سلمان ملكاً 

َي بالقمة اإلْسااَلمية - األمريكية التاي عقدت مؤّخراً  ما ُسامِّ
يف عاصمة قرل الشايطال: الرياض برئاسة عونالد ترامب رئيس 
اإلَعاَرة األمريكياة وحرضلاا أكثار مان خمسال حاكمااً عربياً 
وإْسااَلمياً من التابدل وما أكل السابع ليسات لها عالقة مطلقاً 
بالشادار الذي ُعقدت تحت يااطته واملتمثال يف محاربة اإلْرَلاب 
والتدخل اإليراني املزعو9.. وإنما الهدُف األساايس لهذه القمة لو 
تلميُع املهفوف محمد بن سالمال، يف محاولاة من والده ارعول 
الدرص امللك سالمال بن عبدالدزيز إليصاله إىل عرش مملكة قرل 
الشيطال بدد أل خرس ُكّل أوراقه يف اليمن التي كال يرالن عليها 
أل تجدلاه الزعيام األوحاد يف املاطقاة والصقر األول يف اوسااط 
األرسة املالكة.. ون ندتقد أل املهفوف بن سلمال سيحقل بأموال 
أَبْااء شادب نجد والحجااز ورلن ُكّل أصولها لاإلَعاَرة األمريكية 
لداه لذا.. ن سايما وأل ماااساه القوي األمري محمد بن نايف 
ويل الدهد يرقب جيداً ترصاات بن سالمال ون شك أل بيده أوراقاً 
مهمة لن يظهرلا إن يف الوقت املااساب وما سكوت بن نايف عى 
ماا يقو9 باه نائبه وبن عمه محمد بن سالمال ليس ان لكشاف 
أوراقه كاملة وأنعيبه امللتوية مستقوياً بالصالحيات التي ماحها 
له والده امللك سلمال، حيث جدله اآلمر الاالي.. ولذا انستدجال 
من قبل بن سلمال للوصول إىل الحكم ناتج عن خواه الشديد من 

رحيل والده سلمال اجأًة ووضده لم يرتب بدد.
ولاو ُعدنا قلياالً إىل الاوراء وتحدياداً إىل ما قبل شان الددوال 
عى اليمن بفرتة قصرية سااجد أل الفثل يف وصول سالمال بن 
عبدالدزيز إىل الحكم يدوع إىل األمري محمد بن نايف الذي اكتشاف 
مخّطط إقالة عمه األمري سالمال من ونية الدهد يف األيا9 األخرية 
لحكم امللك الراحل عبدالله بن عبدالدزيز.. ااملدلومات الوارعة من 
عاخل األرسة املالكة أل امللك عبدالله اكتشاف بأل سلمال قد اتفل 
مع األمريكال عى تغيري طبيدة الحكم األرسي السدوعّي من أونع 
امللك عبدالدزيز إىل أونعه يف حالة وصوله إىل امللك.. ولاا اتخذ امللك 
الراحل عبدالله قراراً بإزاحة سلمال من ونية الدهد وتصديد بدنً 
عاه األمري مقرل بن عبدالدزيز الذي كال يشغل ماصباً مستحدثاً 
لاو: ويل ويل الدهد.. لكن ألل املرض اشاتد عاى امللك عبدالله مما 
اساتدعى نقله إىل املستشافى وإعخاله الدااياة املركزة اقد بقي 
املرسو9 امللكي بال توقيع ولو ما سبّب إحراجاً نباه انمري متدب 
بان عبدالله وزيار الحرس الوطااي وخالد التويجاري الذي كال 
يدتمد عليه يف تسايري األمور يف الديوال امللكي.. وألل لذا امُلَخّطط 
بقاي طي الكتماال حتى يتم إيجاع مخرج لاه واإلعاَلل عن إقالة 
ويل الدهد سالمال واستبداله بمقرل اقد تم ماع الزيارة عى امللك 

عبدالله الذي يقال إنه عخل يف غيبوبٍة لم يَِفْل ماها إىل أل تويفَ.
لكن اكتشاف األمري محمد بن نايف وزير الداخلية لهذا امُلَخّطط 
جدله يسااِرُع بإبالغ عمه سالمال الذي ساارع بدوره إىل اقتحا9 
املستشافى اوجاد أخاه امللاك عبدالله قد تاويف ولاا تام اإلعاَلُل 
رسمياً عن وااته وأعلن سلمال نفَسه ملكاً ولم يغاعر املستشفى 
لياالً ان بدد أل أصدر عدة مراسايم ملكية أقاال بموجبها بطانة 
امللاك الراحل عبداللاه ويف املقدمة الرجل القاوي خالد التويجري 
وبدض أونع امللاك عبدالله وقائد الحرس امللكاي.. ثم كااأ األمري 
محمد بان نايف بجدله ولياً لويل الدهاد حياها عمه األمري مقرل 
الاذي صدد لونية الدهد أتوماتيكياً وعاد التخلص ماه تم تصديد 
محمد بن نايف ولياً للدهد وتديل محمد بن سلمال نائبا له الذي 
لام يكن أمامه مان خيار لجدل نفساه الرجل القوي يف اوسااط 
األرسة املالكة ان أل يُاشائ تحالفاً عولياً بقياعة السادوعيّة لشن 
عدوال ظالم عى اليمن يستطيع الصدوع من خالل اننتصار الذي 
كال يتوقع تحقيقه إىل عرش مملكة قرل الشيطال عول صدوبة 
ااة بدد أل حظي  أَْو اعارتاض من أي اارع يف األرسة املالكة َخاصَّ
بمباركة اإلَعاَرة األمريكية.. وألل الرياح جرت عى غري ما يشتهي 
ولام يحقل انتصااره املزعو9 للداا9 الثالث عى التاوايل الم يجد 
بادا للتدويض غري الرجوع إىل رشاء التأييد لشاخصه من الداخل 
والخارج مقابل التفريط بكل ما تمتلكه مملكته من أموال بما يف 
ذلك رلن آبار الافط اذا تطلب األمر ذلك.. ون ندتقد انه سياجح يف 
مسداه ألل الفشل سيظل حليفه يالحقه يف ُكّل خطوة وربما تولد 
لاذه الترصااات الصبيانية للمهفوف محمد بن سالمال رصاعاً 
قوياً بل الجيل القديم والجديد يف األرسة السدوعيّة سيقوع حتماً 
يف الاهاية إىل ساقوط الاظا9 السادوعّي بالكامال وليس ذلك عى 

الله بدزيز.

الت تأمُّ

أحمد ناصر الشريف
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أليس�ت الثقاف�ة القرآنية هي من تنش�ئ جياً صالحاً؟ 
من ترس�خ يف اإلنس�ان القيم الفاضلة واملب�ادئ الفاضلة؟ 
اً يدع�و إىل الخري,  ك�ي يتحرك يف ه�ذه الدنيا عن�رصاً خريِّ
يأمر باملع�روف, ينهى عن املنكر, ينص�ح لآلخرين؟ يهتم 
بمصالح اآلخرين؟ ال ينطلق الرش ال عى يده وال من لسانه؟ 
أليس ه�ذا هو ما يصنع�ه القرآن؟. أنت ال ح�ظ ثقافتهم, 
أليس�ت ثقافة الغربين هي من تعمل عى مسخ الفضائل؟ 

هي من تعمل عى مس�خ القيم القرآني�ة واألَْخَاق الكريمة 
م�ن ديننا ومن عروبتنا؟ أليس هذا هو ما ترتكه ثقافتهم يف 
الن�اس؟ فإذا كان يف الواقع أن ثقافة القرآن هكذا ش�أنها، 
وثقافتهم هكذا ش�أنها؛ فإن ثقافتهم هم هي ثقافة تصنع 

اإلرهاب.]اإلرلاب والسال9 ص: 7[

ه�ذه الكلمة ]إره�اب[ تعني أن ُكّل م�ن يتحرك بل ُكّل 

م�ن يصيح تحت وط�أة أقدام اليهود سيس�مى ]إرهابي[، 
أن ُكّل م�ن يصيح غضباً لله ولدين�ه، غضباً لكتابه، غضباً 
للمستضعفن من عباده الكل سيسمون ]إرهابين[، ومتى 
م�ا قيل عنك: أن�ك إرهابي؛ ف�إن هناك من يتح�رك لينفذ 
ليعمل ضدك عى أساس  هذه الرشعية التي قد ُوِضَعت من 

جديد.]اإلرلاب والسال9 ص: 6[

اإلنسان إذا لم ينتبه لنفسه من البداية ال يتوقع بأنه ربما 
يف مرحلة أخرى سيهتدي أَْو ربما شخص آخر سيهتدي به 
أو.. من األش�ياء هذه، متى ما ضل اإلنسان فقد تأتي أشياء 
جدي�دة وفيها هدى له ال يتقبل، يأت�ي هداة آخرون ال يعد 

يتقبل.]سورة البقرة الدرس الخامس ص: 17[

مقتطفاٌت نورانيٌة

بشرى المحطوري

برنامج رجال اهلل: مكارم الأَْخَلق- الدر�س الأول

 )ضعُف اإلْيَمان وقلة البصرية(.. من أهم األسباب التي أدت إىل هزيمة األمة اإلسالمية

  - خاص:
ال أحد ُيضاهي اليهود يف )الخداع 

والتلبيس(:ــ
واساتكمانً ملا جاء يف تقرير الددع السابل، 
اهيْد الَقاِئد َسااَل9ُ اللاِه َعَليِْه  من حدياث الشَّ
عان رضورة )رااع الوعاي اإليَْماناي( لادى 
األماة، أكاد لااا أل اليهاوع بالغال الخطورة 
يف التحرياف والخاداع، ايجُب الحاذُر ماهم، 
حيُث قاال: ]تأتي املتغارياُت, وتأتي األحداُث، 
ويأتاي الثاالُل, والخداع والتلبيس بالشاكل 
الاذي ساتكول ضحيته أنات، ياكاع أل يأخذ 
حتاى بأولئاك الكاملال، بداض املتغاريات، 
وبداض األحداث, وبداض وساائل التثليل، 
وأسااليب الخداع تكاع أل تخدع الكبار, أولئك 
الذيان يدعاول عائماا ))وبلاغ بإيَْماناا أكمل 
اإليَْمال((.ألام يذكر القارآل الكريم عن خداع 
باي إرسائيال، عن خداع اليهوع أنهم كاعوا أل 
يثلوا رسول الله؟ كاعوا أل يثلوه لون اثل 
اللاه عليه ورحمته، أولئاك الااس الذين كانوا 
يجالادول تحت رايته ألام يكونوا يتدرضول 
للتثبيط ايتخاذلول من جانب املاااقل، ولم 
من يسامدول كال9 رساول الله )صلوات الله 

عليه وآله(؟[.

يجُب الوعي والحذر.. فنحن يف 
عصٍر بلغ فيه النفاق ذروته:ــ

وععا َسااَل9ُ اللِه َعَليْاِه األمَة إىل راع الوعي 
اإليَْماني واليقظة والحاذر مما يحاك ضدلا، 
حياث قال: ]لكذا إذا أنت لم ترب نفساك، إذا 
أنت لام تاام إيَْماناك ووعيك، ااإل املاااقل 
لام من ياماول نفاقهام، لم مان يطورول 
أسااليبهم حتاى يصبحاوا مارعة، يصبحاوا 
خطرييان قاعرين عاى التأثاري, قاعرين عى 
رضب الافاوس، }َوِماْن أَْلاِل اْلَمِدياَاِة َمَرُعوا 
َعَى الاَِّفاِق ن تَْدَلُمُهْم نَْحُن نَْدَلُمُهْم َساَُدذِّبُُهْم 
{)التوباة: مان اآلية101( مان خبثهم  َمرَّتَْلِ
استطاعوا أل يسرتوا أنفسهم حتى عن رسول 
الله )صلوات الله عليه وعى آله(، اساتطاعوا 
أل يسارتوا أنفَساهم حتى َعْن بقيَّاِة الااس، 
أنهام ماااقاول، ثام تاطَلاُل ماهم عبااراُت 
التثبياط, عباراُت الخاذنل ايؤثرول عى لذا 
وعى لذا، وعى لذا، تأثرياً كبرياً، لؤنء مرعة، 
كياف أصبحوا مرعة؟؛ ألنهم لم َمن يطوِّرول 
أساليَب نفاقهم، من ياّمول الُقدرات الافاقية 
عاخل أنفساهم، اأنت يا مان أنت جادي تريد 
أل تكول من أنصاار الله، ومن أنصار عياه يف 

عرص بلغ ايه الافاق ذروته, بلغ ايه الثالل 
واإلضاالل قمتاه يجاب أل تطاور إيَْمانك، أل 

تدمل عى الراع من مستوى وعيك[.

قلة الوعي، وُضعف البصرية.. من 
أهم األسباب التي أّدت إىل هزيمة 

اإلمام زيد:ــ
وحذر َسااَل9ُ اللاِه َعَليِْه األماة من صفات 
سايئة أّعت إىل ُكّل ماا حصال مان تخاذل مع 
اإلما9 عيل والحسان والحسال واإلماا9 زيد 
َسااَل9ُ اللِه َعَليِْهم أجمدل، حياث قال: ]اإذا 
لم يكن الاااس إىل مساتوى أل يتبخر الافاق 
أمامهم، أل يتبخر التثليل أمامهم اإنهم لم 
قبل أعدائهم من سيجاول عى أنفسهم وعى 
ة، كما ادل الساابقول، كما  الديان، وعى األُمَّ
اَدَل أولئك الذين كانوا يِف ظل راية اإلما9 عيل, 
ويف ظل راية الحسن، ويف ظل راية الحسل, ويف 
ظل راية زيد )عليه الساال9(.. كال اإلما9 زيد 
)عليه السال9( يقول: ))البصرية، البصرية((, 
يقاول يف ذلك القارل يف مطلع القارل الثاني: 
))البصارية، البصرية(( يدعاو أصحابه إىل أل 
يتحلوا بالوعي، ألم ياهز9 الكثري ممن خرجوا 
مداه؟ ألم يتفرقوا عااه؟ ألنهم كانوا ضدفاء 
البصارية, كانوا ضدفاء اإليَْماال، كانوا قلييل 
الوعي, أَّعى إىل أل يستشاهد قائدلم الدظيم، 
أَّعى إىل أل تستحكم عولة باي أمية من جديد[.

ضعف اإلْيَمان والبصرية.. قضية 
خطرية جدا:ــ

ويف ذات الساياق أكد َسااَل9ُ اللاِه َعَليِْه عى 
الخطاورة البالغاة عاى األمة التاي ن تتحى 
باإليَْماال الكباري الواعاي، وعادلاا ضدف يف 
البصرية، حيث قال: ]رأيااا ماذا عملوا، جاوا 
عاى األماة مان جدياد، اتحملاوا أوزار مان 
بددلم, ولكذا، الهزيماة يف مجال الدمل لله، 
ضداف البصارية يف مجال الدمال لله، ضدف 
اإليَْمال يف مجال الدمل لله قد يجدلك ترتك أثرا 
سايئا تتحمل ايه أوزار األمة, وأوزار األجيال 
مان بدادك، ليسات قثياة ساهلة، خطورة 
بالغاة، خطاورة بالغة لي أخطار بكثري من 
تخااذل الطرف اآلخر عن بدثهم بدض؛ لهذا 
رأيااا ماذا حصل يف أحد - ولاو عرس مهم - 
عادما تخاذل أصحاب الرساول )صلوات الله 
علياه وعى آلاه(, عادما بادأوا يتاازعول، بدأ 
الفشال، بدأ الدصيال، ولم تحت قياعة الابي 
)صلاوات الله علياه وعى آله( مااذا حصل؟ 
ليئ لهام أل يرُضبوا بالكااريان ادال، }َوَما 

أََصابَُكْم يَْو9َ اْلتََقاى اْلَجْمَداِل َاِبِإذِْل اللَِّه{)آل 
عمرال: من اآلياة166(. لتفهموا أل تخاذلكم 
ليس ساهال لو جااية عاى األمة، جااية عى 
الرساالة، لكن إذا تخاذل جاد أبي سفيال لل 
سيتحمل أولئك املتخاذلول شيئاً؟ ن. مطلوب 
ماهام أل يخرجوا عماا لم علياه, لكاك أنت 
متى تخاذلت وأنت تحت راية محمد )صلوات 
اللاه عليه وعى آله( اأنت من تهيئ السااحة 
ألل ياتارص الجاناب اآلخار جاناب الكفار، 
استجاي عى الرساالة، وتجاي عى البشية 

كلها[.

كالٌم خطرٌي.. يستحقُّ الوقوَف عنده 
وتأمله:ــ

هيْد الَقاِئد َسااَل9ُ اللِه َعَليِْه كالما  وقال الشَّ
مهماا جدا ولو يحذر األماة من الخاذل وقلة 
الوعاي والبصارية ، حيث قال: ]أناا أعتقد أل 
الفسااع يف الدالم كله، املسلمول األوائل الذين 
تخاذلاوا, املسالمول األوائال الذيان حرااوا، 
املسالمول األوائال الذيان قدادوا عان نارص 
عيان اللاه لم مان يتحمال جريماة البشية 
كلهاا؛ ألنهام لام مان حالاوا عول أل تكول 
لذه األمة بمساتوى الاهوض بمساؤوليتها، 
اتحمل الرساالة إىل ُكّل بقااع الدنيا. لذا كال 
لو املطلاوب من الدرب. لكان أولئك أصحاب 
الجباه الساوعاء من طول السجوع تحت راية 
اإلما9 عيل, الذين تحولاوا إىل خوارج بجهلهم 
بغبائهام، لدد9 وعيهم.. مان الوعي أل تفهم 
لاذه الاقطة، مان الوعي أل يفهام املؤماول 
لذه الاقطاة الخطرية: أنه ايماا إذا تخاذلت 
أنا سايكول تخاذيل جااية عاى األمة، جااية 
عاى األمة يف الحارض واملساتقبل، وساأكول 
أناا من يتحمل أوزار من بدادي، أوزار ُكّل من 
ضلوا، واسااعلم وضاللهم مان بددي جيال 
بداد جيال، أولئك عادماا تخاذلاوا عن نرصة 
اإلما9 عيل لثدف وعيهام وقلة إيَْمانهم، مع 
كثرة ركوعهم وكثرة تالوتهم للقرآل، لم من 
حالوا عول أل تساوع عولة اإلماا9 عيل )عليه 
الساال9( ويهاز9 جاناب الافااق والتثليال، 

جانب مداوية[.
مثيفااً: ]مااذا لاو كاناوا مان أصحااب 
اإليَْمال الكامل وانترص بهم اإلما9 عيل )عليه 
السال9(؟ كيف سيكول واقدهم لم عاد الله؟ 
يكوناول عظمااء، ايكونول مشااركل لكل 
إنساال مؤمن يهتدي يف لذه الدنيا، لو وقفوا 
وقفة جاعة مع اإلما9 عيل ننترص اإلما9 عيل, 
واساتطاع أل يغاري وجه التأريخ، واساتطاع 
أل يغاري لذه األماة اريعلا إىل نفاس الرتبية 
التي أراع لها الرسول )صلوات الله عليه وعى 
آلاه( أل ترتباى عليها.. كال لو يقاول: ))لو 
اساتقرت قدمااي يف لاذه املداحاض لغريت 
أشياء(( أشاياء كانت قد ترساخت خطرية.. 
ملااذا لم يقفاوا مداه ليتمكن مان تغيري تلك 
األشاياء، ومن إعااعة بااء األمة عى أسااس 
صحيح ايحظوا لم يحظوا بالسابل ايكونوا 
كالساابقل يف بادر، ولكان تخاذلاوا لثدف 

وعيهم، لقلة إيَْمانهم[.

املسلم املتخاذل.. سيشاررُِك يف 
تحمُّل )وزر( من لم يصلهم اإلسالُم 

يف بقاع الدنيا:ــ
ويف ذات الساياق حاذر َسااَل9ُ اللاِه َعَليْاِه 
مان التخااذل، والتقصري يف تحمل املسائولية 
الدياية، التاي كلفاا الله بها، باأل ناش عين 

الله يف أقطار الدنيا ، ونكول خري أمة أخرجت 
للاااس، حيث قاال: ]نحن نقاول: ليس اقط 
باو أمياة الذيان يتحملول أوزار لاذه األمة، 
بال وأولئاك الذين تخاذلاوا تحت راياة اإلما9 
عيل، مان صف اإلما9 عيل، ومان صف اإلما9 
الحسان، ومن صاف اإلماا9 الحسال، ومن 
صف اإلما9 زيد ومان بدده من األئمة ُكّل من 
تخاذلوا لم ممن يتحمل األوزار الكثرية. ليس 
اقط أوزار الدرب - لذه خطورة تخاذلاا نحن 
الدارب - الدرب إذا ما تخاذلوا يتحملول حتى 
أوزار اآلخريان من األمم األخرى؛ ألنهم لم لو 

اإلسال9  عولة  استقامت 
يف وسطهم، لو استقرت 
وضديتهام، وكانوا عى 
رصاط اللاه ولدي الله، 
سيساتطيدول  من  لم 
أل يغاريوا وجه األرض 
لذه بكلها، اكل تخاذل 
أنت مشاارك اياه وزر 
الرجال يف طارف  ذلاك 
اسرتاليا, أَْو يف املكسيك, 
أي  يف  أَْو  أمرياكا  يف  أَْو 
ماطقاة.. خطورة لذه 
عاى الدارب أكثار من 
غريلاا اداال؛ ألل اللاه 
َخرْيَ  قال ايهام: }ُكاْتُْم 
ٍة أُْخِرَجْت ِللاَّاِس{)آل  أُمَّ

عمارال: من اآلية110( لتهادوا الااس اإذا ما 
تخاذلتام عان أل تقوموا بهاذه املهمة اإنكم 
رشكاء يف أوزار الاااس, ُكّل الااس.. من الذي 
كال بإمكانه أل يبلغ لاذا الدين؟ الذي كتابه 
عربي ولسانه عربي وأعالمه عرب؟ إن الدرب 
أنفساهم لكاهم تخاذلوا ارأياا ماا رأياا. من 
أيان يأتي التخااذل؟ من ضداف اإليَْمال، من 

ضدف اإليَْمال[.

الوعي.. ليس مجّرد معلومات 
)جامدة( يف نفسك:ــ

ونبَّاَه َسااَل9ُ اللاِه َعَليْاِه إىل وجاوب الدمل 
واننطالقة يف سابيل الله، بداد أل يدَي الااُس 
القارآَل وماهَجاه، وأن يكاوَل الوعاُي مجرع 
مدلومات عاخل الافوس، محبوسة، متجمدة، 
لياس لهاا أي أثار يف الواقاع، حياث تسااءل 
قائاالً: ]أليس القرآل الكريم لو أراع عرجات 
الوعي؟ أحمال مصحفاً صغاريا يف جيبك لل 
ساتكول واعيا إىل عرجة عالياة؟ ن. قد تكول 
يف أعمالك بالشاكل الذي يارضب القرآل ولو 
يف جيباك. ن بد لألشاياء أل تاتهي يف نفساك 
إىل عرجة اليقل، ترتساخ اتاطلل لي لتجدل 
من قوامك مساتقيماً مستقراً ثابتاً }إِلَّ الَِّذيَن 
َقالُاوا َربُّاَاا اللَُّه ثُامَّ اْساتََقاُموا{)اصلت: من 
اآلياة30( }َقالُوا َربُّاَا اللَُّه{ قالولا بألسااتهم 
اوعاوا مدانيهاا، ثام ترساخت يف أنفساهم 
بشاكل يقل ااساتقاموا، اساتقاموا وثبتوا.

اليقال لو مداى أل تكول عظيم الثقة بالله. 
ألسااا نؤمان - كمدلومات - أل اللاه عى ُكّل 
يشء قديار؟ وأل الله سايارص مان نرصه إل 
اللاه لقوي عزيز؟ ألسااا نؤمن باأل الله مع 
الذين آماوا؟ وأل الله ويل الذين آماوا يخرجهم 
مان الظلمات إىل الاور؟ وأناه وعد املجالدين 
يف سابيله بأل يؤيدلام باارصه وبمالئكته؟ 
لاذه مجارع مدلوماات.. أليس كذلاك؟ لكن 
نرياد أل تصباح يقيااا يف أنفسااا, يقيااا يف 
أنفسااا, حياها نلمس أنااا أصبحاا عظيمي 

الثقاة باللاه، واثقال باللاه، واثقال بصدق 
وعده.. لذه حالة نفساية تحتااج ايها أيثاً 
إىل أل ترجع إىل الله لتطلب ماه لو: ))واجدل 

يقياي أاثل اليقل(([.
وأضاف أيثاً: ]الله لو الذي يملك القلوب، 
ويملاك الافوس ولو الذي سايهيئ لك الكثري 
والكثري مما يصاع اليقل يف نفسك، مما يمأل 
قلباك يقيااا وطمأنيااة.. وحتاى ن نغلط أل 
نقول: نحصل عى وعي، ولكااا نرى أنفسااا 
لياس وعياا أكثر مان مجارع مدلومات، لي 
نفساها غلطة كغلطة من يثع لافسه خطا 
ساتثع  أنات  لاااك، 
لافساك أَيْثاً خطا لاا: 
علمت من خالل التحليل 
الفالناي لآلياة الفالنية، 
مان خاالل مشاالدات 
مدياة, من خالل كذا أَْو 
كذا. حاول أل تاطلل إىل 
أل ترساخ لاذه كلها يف 
نفسك لتتحول إىل يقل، 
أيثااً  اساتكول  وإن 
ومؤلال  ضديفاا  جاديا 
عيااك  يف  تُارضب  ألل 
وأمتاك من جدياد. لي 
الحالة التي نداني ماها 
املسالمل,  نحن  جميداً 
أليس القرآل بل أيدياا؟ 
أولسااا بديدين عاه؟. ما الاذي ياقصاا؟ لل 
لو الدلم بأل القرآل من عاد الله؟. نحن ندلم 
جميدا لكن مجرع مدلوماة.. ما الذي يجدلاا 
نتدامل مع القرآل بالشاكل الذي يجدل علماا 
باه واقداا يف نفوسااا، واقداا يف سالوكاا، يف 
حركتاا يف الحياة؟ لو اليقل, يقل يف الافس 
يتحكام يف ُكّل مشااعرلا, يف ُكّل حركاتها, يف 

ُكّل مواقفها[.

إذا لم يمتلئ قلُبك بــ)اليقني( 
فستشك حتى يف دينك:ــ

وحاذر َسااَل9ُ اللاِه َعَليْاِه من قلاة الوعي 
بالقارآل، وبالديان، اهذا ياؤعي إىل أل يكول 
قلباك اارغا مان اليقل، وتكاول عرضة ألي 
تشاكيك يحصال لاك، اتصدقاه، وتثل عن 
طريال الهدى، حيث قاال: ]أنت لااا تحتاج 
حاجاة ماساة إىل الله, إىل أل تطلاب ماه لذا 
الجانب املهم من لدايته، أل يرساخ اليقل يف 
نفساك. ))واجدل يقياي أاثال اليقل(( إذا 
لام يكن لديك يقل، اما أكثر ما تمر يف حياتك 
باألشاياء التاي تجدلك ترتاب، تجدلك تشاك، 
تشاك يف نفساك، تشاك يف أعال9 الهدى الذين 
أنت تتمسك بهم, تشك حتى يف ربك، لااك من 
املثلل من يستطيع أل يجدل الكثري يشكول 
حتى يف الله. أَْو لم تاتش ]الشيوعية[ يف بقدة 
كبرية من الدنيا يف أوساط البلدال اإلسالمية؟ 
أَْو لام يكان لاااك مان يظهار مان بياهام 
ايتحدى املسالمل، ويتحدى علماء املسلمل, 
يااظرلام، لاااك االسافة برزوا مان بياهم 
يساتطيدول أل يصيغاوا الشااُّبَه، ويامقاوا 
بزخارف القول باطلهم الذي يؤعي إىل اإللحاع 
بالله سابحانه وتداىل اخدعوا شدوبا كثرية.. 
إذا لم يكن لديك يقل استسمع الكثري، الكثري 
مماا يدمل عى أل يمأل قلبك ارتيابا وشاكًّا يف 
طريقتك التي أنت عليها، يف من يقوعك، يف من 
يهدياك، حتى يف الدين الذي أنت عليه, حتى يف 

اإلله الذي أنت تدبده[.

ِهيُْد الَقاِئُد َسَلُم اللِه َعَليِْه محارضًة ــ ملزمًة ــ )يف  ألقى الشَّ

ظلل مكارم األَْخَلق ــ الدرس األول( بتأريخ 2002/2/1م.. 

تناول فيها بالرشح املستفيض لجزء من ُدعاء مكارم األَْخَلق 

لإلمام زين العابدين عيل بن الحسني عليه السلم، فرشحه رشحاً 

مستفيضاً راقياً.. لدرجة أن املحارضَة كلها كانت عبارًة عن رشح 

)ثلث ُجَمل تقريباً( من هذا الدعاء العظيم، وهذا إن َدلَّ عىل يشٍء 

ع واالستفاضة يف الرشح وإسقاط هذا  فإنما يُدلُّ عىل مدى التوسُّ

ـة.. للنهوض بها وإحياء الروح اإليَْمانية  الدعاء عىل واقع األُمَّ

فيها بالشكل املطلوب، فجزاه الله عنا خري الجزاء.. والسلُم عليه 

يوم ُولد ويوَم يموت ويوَم يُبَعُث حياً.. 

 الجزء
3

أعتقُد أن الفساد في العالم 
كله، المسلمون األوائل الذين 
تخاذلوا, المسلمون األوائل 
الذين حرفوا، المسلمون 

األوائل الذين قعدوا عن نصر 
دين اهلل هم من يتحمل 

جريمة البشرية كلها
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ألن���ُه���م ع���ن م���س���اِر ال���ث���ورة ان��ح��رف��وا
ملُ��غ��ري��ات ال��ِع��دا س��رع��ان م��ا اجن��رف��وا

أتَْت ( وحني  الدنيا  ترى  لن   ( رّددوا  كْم 
ب��ه��ا هتفوا ت��رح��ي��ب��اً   ، ال��ِوص��اي��ِة  ُق���وى 

ق���ال���وا إلخ��وان��ه��م م���ن ب��ع��دم��ا ق��ع��دوا
ل���و س��لّ��م��وا وأط���اع���ون���ا مل���ا ُق��ِص��ف��وا !

ُقل فادرءوا القصف عنُكْم عن مناطقكم
ه��َدُف ال��ِع��دا  ل��غ��ارات  جمعاً  فالشعُب 

يشملُنا وال���ع���دواُن   ، وال��غ��زو  ال��ُظ��ل��ُم، 
نختلُف؟ القصف  حت��ت  وال��ك��لُّ  فكيف 

ق��د ك��ان��ت احل����رب أول����ى أن ت��وح��دن��ا
ل��ك��ن��ُك��م ف���ي ط���ري���ق احل����ق ُم��ن��ع��َط��ُف

الـُمرجرِفون

 معاذ الجنيد
27 / مارس / 2015

برنامُج رجال اهلل
مقرر األسابيع الثالثة األخرية من 

شهر شدبال من / ث - ل2:

  )ملزمة مدراة الله الثقة بالله 
الدرس انول + ملزمة مكار9 

انخالق الدرس انول(

 أمريكا 
الشيطاُن األكبـُر

ضيف اهلل سلمان

ِب��������ه��������وي��������ِت��������ن��������ا اإلمي��������ان��������ي��������ة 
َوث��������ق��������اَف��������ِت��������ن��������ا ال������ق������رآن������ي������ة

ومب��������ع��������رف��������ِة ال���������ل���������ِه ت����ع����ال����ى
����ة نَ��������ه��������زُم أم������ري������ك������ا ال����َه����م����ج����يَّ

ف����س����ادا األرِض  ف�����ي  ت���س���ع���ى  م�����ن 
��������ة ِب���������م���������ش���������اري���������ٍع إج��������رام��������يَّ

واحل�������������رُب ع����ل����ى ش���ع���ب���ي ج�������اءْت 
�������ة ب����������������ق����������������راراّت أم�������ِري�������ك�������يَّ

������ذه������ا أع������ل������نَ������ه������ا)ك������ي������ري( نَ������َفّ
�����ة!!! ����ف����ِط ال�����َغ�����رِب�����يَّ أع�����������راُب ال����نَّ

ف�����ي�����ه�����ا تَ������ه������ي������ئ������ٌة واض��������ح��������ٌة
������ة ل����ل����ه����ي����م����ن����ِة ال������ُص������ه������يُ������ونَ������يَّ

�������ْت  ل������������وال أم�������ري�������ك�������ا م�������اُش�������نَّ
ح���������������رٌب ِض���������������دٌّ اإلن������س������ان������ي������ة

أم��������ري��������ك��������ا ت�������ق�������ت�������ُل أم�����ت�����ن�����ا 
����ة َوِب��������أبْ��������ش��������ِع ُط���������������ُرٍق وح����ش����يَّ

أم�������ري�������ك�������ا ط�������اغ�������ي�������ٌة ُك������ب������رى
��������ة!!! ف������ي ق�����ت�����ِل األط������ف������الِ َذك��������يَّ

ه�������ي َم�����������ْن ت����س����ع����ى إلب�������اَدِت�������نَ�������ا 
������ة ِب�����ق�����ن�����اِب�����ِل�����َه�����ا ال������ُع������ن������ُق������وِديَّ

أم�����ري�����ك�����ا ال�����ش�����ي�����ط�����اُن األك������ب������ُر 
�������ة ِب����ط����ِب����ي����َع����ِت����ه����ا ال�������ُع�������دَواِن�������يَّ

ل������ن ن����ب����ق����ى حت��������َت ِوص�����ايَ�����ِت�����َه�����ا 
�����ة ف���������ه���������َي ع�����������������دٌو ل�����ل�����ب�����ش�����ريَّ

ب������ال������ل������ِه إس�����تَ�����ع�����َص�����م�����نَ�����ا َول�����ن�����ا 
�������ة ِث���������ق���������ٌة ب�������ال�������رح�������م�������ُن َق�������ويَّ

ب�������س�������اِح اإلمي����������������اِن َه�������َزْم�������نَ�������ا 
ع�����اص�����ف�����ة احل�������ق�������ِد األمُم��������ي��������ة!! 

َع���������ِت���������نَ���������ا( ت���ت���اش���ى  وب����������ِ)����������َوالَّ
�����ة!!!  أس����ل����ح����ُة ال����َف����ت����ِك ال�����نَ�����وِع�����يَّ

أحمد العجري

ش��ع��ب ألن������ك  إال  ل����ش����يء  ال 
شعُب إب��ائ��ك  ف��ي  يضاهيك  ال 

قدميا الشموس  كهفك  زاورت 
وح��دي��ث��ا وبَ���ع���ُد وال��بُ��ع��د ق���رُب

)ِدِق��ل��ي��ا المبراطورالعصرقبل 
سلُب والُؤك  ال  ق��ل��ت  ن���وِس���ِه( 

سلَب األمن َمجلَس األمن إذ من
يهُب خ���وٍف  ك���ُل  األم���ن  مجلس 

لم اره��اب��ه  عاصفة  هبت  ح��ني 
رهُب ي��س��اورك  ول��م  منها  تخش 

قد م��ن  الِتبر  كعابدي  ت��ؤلِّ��ه  ل��م 
أّل���ه���وه ُف��ال��ت��ب��ر ع���ن���دك تُ����رُب

وام���ب���راط���وره���م ت��رم��ب ت���راٌب
ُدسهُ سهًا إن شئت أو وهو صعُب

ول����ق����د دس����ت����ه ب����ق����ول����ك ملّ����ا
ورع��ُب  ٌ خ��وف  واغتشاه  ال  قلت 

ك��ي��ف ب��ال��ف��ع��ل م��ن��ك وه���و دف��اع
وذن���ب ج����رم  وذاك  إال  ل��ي��س 

ذن��ب عظيم االذن���اب  ف��اك عند 
ل��ي��س م��ن��ه ه��ي��ه��ات يُ��ق��ب��ل ت��وُب

ترمبا  وأع���ن���ي  رأس���ه���م  ول����دى 
حرُب  � للسلم  مهماجنحت   � هو 

ولذا اشعلوا لظى احلرب لوال ال�
ن����ار ب���ال���ن���ار ق���د ت��ك��ل وت��خ��ب��و

ان احل��دي��داالاحل��دي��د«  يفل  »ال 
ينبو بالسيف  والسيف  جد  جد 

ن���ب���أ ُع�����ِرَف�����ت ب����ه س���ب���أ  م��ذ

ك��امن��ن��ه��م ل��ه��ا ع�����داء ٌ وس���بُّ
واخ����ي����را ج����اء ال��ل��ع��ني ت��رم��ب

ائ����تَ����ّم رب ب����ه  مٌل�����ن  ت���رم���ب  و 
رمب������ا ح����ني أّل����ه����ت����ُه ق���ري���ٌش

َح���ِس���َب���ت أم��ن��ه��ا ب���ه يُ��س��ت��ت��ب
ب��ايَ��ع��ت��ه ُ م���ول���ًى ل��ه��ا وإم���ام���ا

ب����ل إل���ه���ا ل���دي���ه رس�����ل وك��ت��ب
وال���ق���وم شتى اجل��م��ي��ع  أن  ب��ي��د 

ُ نَخب  ال��دم  لها سوى  ما   ٌ ن�َخب 
واألن���� للننت  اجل��م��ي��ع  واجل��م��ي��ع 

����نت ف���ي ع���ال���م ال��ن��ت��ان��ة ك��ل��ب ُ
الكون ف��ي  ك��ان  م��ا  ل���واله  لكيان 

ُ اخ��ت��ال ٌول����م ي��ك��ن ف��ي��ه ع��ي��ب 
ق���روش قريش يجئ الح��ت��وا  ل��م 

ُ فحسب  تلك  البعران  واحتاب 
إليه يدعو  الصليب  باسم  ج��اء 

ُ أو ي��ع��م اجل��م��ي��ع ق��ت��ل ٌوَص���ل���ب 
رافضيِه اخلنا  إل��ى  يدعو  ج��اء 

املستحُب وذا  الفنا  ي��ذوق��وا  أو 
طبعا للكفر  اإلس��ام  يدعو  جاء 

ي��رب��و ف��ي��ه  ال���رب���ا  ل��ت��ط��ب��ي��ع ٍ  أو 
ب���ل ب��ب��رك��ان اث��ن��ني ج��ئ��ت ال��ي��ه

لعُب ك��اجل��ّدً  ليس  اجل��د  ساعة 
ج��ئ��ت��ه واح������دا ووح������دك أه���ٌل

درب ب��ك  ح���دا  مهما  ل��ل��ت��ح��دي 
ث��م ب��إس��ق��اط��ك ال��ت��ي ك���ان منها

وضرُب وقت  كل  ٌفي  قصف  لك 
وب��ح��ش��د ال��س��ب��ع��ني ه��ب أل��وف��ا

ُ ك��ال��ب��راك��ني ل��ل��وغ��ى ت��ش��َرِئ��ب 

ما إلقصا األقصى أتى بل ليقصي
ع��ن��ك��م احل���رم���ني ج����اء ت��رم��ُب

وعرب« »ُعجٌم  مؤمنون   ال�  أيها 
وصحب« »آٌل  مسلمون  ال���  ايها 

أي��ه��ا اخمل��ب��ت��ون ف���ي ك���ل أرض
ُ صخب  والبحر  مبحرون  كلكم 

طه آل  م��ن  للنجاة  ف��اص��ح��ب��وا 
ُ ٌورك����ب  س��ف��ن  للنجاة   ُ ه��م  م��ن 

ال��ه��دي وارف��ع��وه شعارا ات��ب��ع��وا 
ُ نصب  يُخفض  الشعار  برفع  او 

عما العرب  أيها  اليوم  واع��رب��وا 
ُ وع��رب  عجم  اليوم  فيه  يستوي 

نفاقا األش���د  االع�����راب  ه��اه��م 
ُ وب��ت��ي��هٍ  ي���ح���دوه ك��ب��ر وُع���ج���ب 

ت���ت���وارى ُس����وءات����ه����م  ت���ك���اد  ال 
ُ وِل���ُك���لٍ م��ن��ه��م ع���ق���ال ٌ وث�����وب 

ك���ش���ف ال���ل���ه ع��ن��ه��م ك����ل س��ت��ر
ل��ن��ف��اق ع��ل��ي��ه ش���اب���وا وش���ّب���وا

وِل��ُك��ف��ر م���ن أج��ل��ه ك���ّف���روا من
ُ دأب  ال��غ��ّي  ل��ه  مثلهم  ي��ك��ن  ل��م 

لل� وهم  شراكا  التوحيد  نصبوا 
ُ ش���رك ال غ��ي��ره رح���اةٌوُق���ط���ب 

أش���رك���وا ب��ت��رم��ب ب���ل وّح�����دوه
ُ ف��ل��ي��وح��د م��ن اش���رك���وه ت��رم��ب 

وليشارك في دمك الشرق والغرب
ُ وغ���رب   ٌ ش���رق  ع��ن��ك  سيعجز 

ش��ع��ٌب ألن�����ك  إال  ل����ش����يٍء  ال 
شعب إب��ائ��ك  ف��ي  يضاهيك  ال 

ترمب

يف كلرِ يوٍم تنزف البحرين
حسن شرف المرتضى 
يف كِل يوٍم تنزف البحرين ُ 

ننزف ُ نحن يف اليمِن السعيد ْ

يف كل يوٍم يلتقي األحياء ُ

ف�وق   ٍ س�درة  يف  ش�هدائنا  م�ن 
السحاب ْ

ويرسلون لنا وصاياهم 

وأدعية ٌ تُسدُد رمية الرامن َ 

يف الجبهاِت 

ثم جميُعهم 

يرمون باألبصار ِ

نحو الثائرين َ

ب )سرتٍة( و الثائرين َ هناك 

يف »البلد الجديْد«

ها إنها البحرين ُ

جرٌح يف يمن القلب ِ

ينزف كل يوم ٍ ثائرا 

ها إنه البحرين دام ٍ مثل لون ٍ

شّكَل العلَم الجريْح

هيهات ما انترصت ْ سعوُد

وال خليفُة

حينما قطعوا كفوف الثائرين ْ

فبكِل يوم ٍ ينبُت العباس ُ

من كّفيِه

يرُشق ُ من ُمحيّا الشمس ِ

رأُس حسن ْ

ويغور ُ يف قعر ِ الجحيم ِ يزيْد

املوت ُ ليس نهاية ً

ال ثائر قد مات ْ

املوت ُ أّوُل جولة ٍ

قد خاضها الثّواُر قبل االنتصار 

وقبل أن يهبوا الحياْه

يف كل يوم ٍ ينزف البحرين ُ

ننزف ُ نحُن يف اليمِن السعيد ْ

األحي�اُء م�ن  يلتق�ي  ي�وٍم  يف كل 
شهدائنا 

ويعبّدوَن لنا طريقاً للوجوِد

وللخلوِد

وللبقاْء

ها نحن ُ نعربُ فوق كل ِ جراحنا 

لم نحمل األسماَء

بل كنّا سماًء للمسّمى

وامتداداً للسماء ِ وللسمّو

لم نحمل األفعاَل

بل كنّا وقائعها 

وكل الهوِل

والنبأ العظيم ْ

لم ننتخْب بعض املجاِز لكي نجوْز

فلكل لفظ قد منحنا صورة ً

فانظر وحّدق يف القيامة ِ

حن تجتاح ُ السعودين َ

يف كل الحدوْد

ثّم ارجع البرَص الحسري َ

وشاهد األهوال َ

يف )ميدي ( لتدري 

أن ّ تلك القارعْه

يف )نهَم( راجفة ٌ

ويف )كهبوَب( تأتي الرادفْه

وغباُر أزمنٍة الظاِم تمزقْت

كالعهن ِ فوَق«ذُباَب«

ما أقىس الجحيم َ وقد أتاهم 

من أيادينا سعري ُ الزلزلْه

وسواعٌد يمنية ٌ قد أثخنت فيهم 

ويا أشاءهم 

هل من مزيد

 إهداء إلى 
الشعب البحريني
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 متابعات فلسطينية

اإلرهاب يضرُب مصر مرة أخرى.. ُهويته وأهداُفه 
باألمس، وقبل يو9 من بداية شهر رمثال 
املبارك، شاهدت مارص جريماة عموية ذلب 
ضحيتهاا انطفال والاسااء والرجال اآلماول 
الدازل من األقبااط األرثوذكس املرصيل عى 
يد جماعة تكفريياة إرلابية تزعم انها تدمل 
لتأسايس “خالااة عاى ماهاج الاباوة” عى 

ارض الكاانة. 
لذه الجريمة البشادة التي ُقتال ايها ث2 
شاخصاً وأصياب ل2 آخارول بياهام أطفال 
اعمارلام أقل من عامل، وقدات عادما كال 
الثحاياا يف طريقهام مان محااظاة بااى 
ساويف إىل محااظة املاياا لزيارة عير بصديد 
مارص ولام يساتقلول حاالاة ومركبتال 
ملثماول  لهام مسالحول  أخريال، اكمان 
اساتخدموا ثالث عربات عاع رباعي، اأوقفوا 
الحاالة واملركبتال وقاموا بإطالق الرصاص 

عى الثحايا عول رحمة.
الهجمات التي تستهدف انقباط املرصيل 
ارتفدات وتريتها ماذ شاهر عيسامر كانول 
األول املايض، اسفرت عن مقتل وجرح املئات 

ماهام، وآخرلاا الهجومل اللذيان وقدا قبل 
شاهر ونصف الشاهر عى كايستل قبطيتل 

أوقدتا 5ل قتيالً وتباّتهما “عاعش”.
لذا السيااريو انجرامي الهاعف إىل رضب 
الاسايج انجتماعاي املارصي تحات ذرائاع 
والياة بهادف عاع مارص للوصاول إىل حال 
الدولة الفاشالة، لاو نفس السايااريو الذي 
نفذه التحالاف الصهيوناي انمريكي الدربي 
الرجداي يف الداراق وساوريا وليبياا واليمن، 
بواساطة الجماعات التكفريية ويف مقدمتها 

“عاعش” والقاعدة.
كال باإلمكال وأع الفتاة الطائفية يف الدراق 
وضمال عد9 رسيانها إىل باقي البلدال الدربية 
انخرى، لو لم تقع املراجع الدياية والسياسية 
يف الدالم الدربي يف اخ الدعاية الطائفية التي 
روجات لهاا الجماعات التكفريياة يف الدراق، 
والتاي نجحات يف اظهار ما يجاري يف الدراق 
من جرائام ضد اننساانية اما9 الاراي الدا9 
الدرباي عى أنهاا عااع رشعي يقاو9 به ألل 
السااة أما9 الشايدة الذين يحاولول القثاء 

عى الوجوع السااي يف الدراق، ولو ما سالم 
يف تقوياة شاوكة الجماعاات التكفريية عر 

رادلا باملقاتلل والسالح واملال.
الجماعات التكفريياة والجهات التي تقف 
وراءلاا نجحت يف ماد أذرعها مان الدراق إىل 
ساوريا واليمن وليبيا واليو9 إىل مرص، ولكن 
بذرائاع مختلفاة، مثال محارباة الدلويل يف 
ساوريا والزيدية يف اليمان وانقباط يف مرص 
واملرتدين يف ليبياا، بياما الهدف انول وانخري 
من ُكّل لذه الذرائع الوالية لو رضب جيوش 
واساتقرارلا  اماهاا  ورضب  البلادال،  لاذا 

وصون إىل تجزأتها.
كااا نتماى عاى املراجاع الدياية يف مرص 
وغريلا من البلدال الدربية ال تستاكر الجرائم 
البشادة التي ارتكبتها الجماعاات التكفريية 
يف الدراق ضد اتباع الل البيت عليهم الساال9 
وضاد املسايحيل يف الدراق ماذ عاا9 2003، 
وكشاف حقيقة لاذه الجماعاات التكفريية 
للاراي الدا9 الدربي، حتى يتم اغالق اي مافذ 
للتداطاف مدهم يف املجتمداات الدربية، كما 

يتم انل اعانة واساتاكار الهجمات التي تافذ 
ضد انقباط املرصيال انبرياء، اثحايا لذه 
الجماعاات يف الدراق وساوريا واليمن وليبيا، 
لم نفاس ضحايا لاذه الجماعاات يف مرص 

اليو9.
إل عاى الجمياع الياو9 ال يادرك ال ُكّل 
الجماعات التكفريية يف الدالم الدربي والدالم 
اجماع، تحمال عقيادة واحادة ومرجديتهاا 
الدياياة واحدة وتداليمها واحادة، وجرائمها 
مداناة مهماا كانات جغراايا لاذه الجرائم، 
الياس مان املاطقاي ال يتام تريار إجارا9 
لاذه الجماعاات يف الداراق وساوريا واليمن 
ألل ضحايالاا لام مان الشايدة والدلويال 
إعاناة جرائام لاذه  يتام  والزيديال، ايماا 
الجماعاات يف مرص وليبياا نل ضحايالا من 

املسلمل الساة او انقباط.
لألسف الشديد مازالت الحكومات الدربية 
تادور يف عائارة مغلقة ايما يخاص مكااحة 
اإلرلاب، كما شاالدنا قبل اياا9 خالل القمة 
الدربياة انساالمية انمريكياة التاي عقدت 

بالريااض بحثور الرئياس انمريكي عونالد 
تراماب، عادما تام توجياه البوصلة، بثغط 
امريكاي و”إرسائيايل”، نحاو ايارال وحزب 
اللاه وحمااس ومحاور املقاوماة، عاى انها 
تمثال اإلرلاب الذي يجاب ال يُكااح من قبل 
املشااركل يف تلاك القماة، يف تغطية واضحة 
لإلرلااب التكفريي الصهيوناي الذي يرضب 

املاطقة والدالم.
لألساف شاارك يف تلك القمة قيااعات من 
بدض الادول اإلساالمية مان ضماها مرص، 
التي رضبهاا اإلرلاب التكفاريي انعمى بدد 
تلك القماة مبارشة، ولو ما يؤكد أل اإلرلاب 
الاذي يارضب مارص لياس ذلاك “اإلرلاب” 
الاذي تحدث عااه ترامب ومثيفاوه يف قمة 
الرياض، بل لو اإلرلااب الذي يتباى القراءة 
املشاولة واملتطراة لإلساال9 والذي رضب يف 
الوقت نفساه بريطانيا والفليبل واندونيسيا 

وتايلادا.

* شفقنا العربي

انترص األرسى املرضبول عن الطدا9، السابت، يف 
اليو9 األول يف شهر رمثال املبارك، يف مدركتهم ضد 
الساجال الصهيوناي بدد0ل يوماً مان اإلرضاب عن 

الطدا9 وعلقوا إرضابهم عن الطدا9 اجر السبت.
وقاال رئياس »ليئاة شاؤول انرسى«، عياس 
قرقاع،: إنه يف حاوايل الرابداة اجراً أجارى األرسى 
اتصانً رسامياً مع رئيس »ليئة الشاؤول املدنية«، 
حسال الشايخ، وأبلغاوه ال قيااعة اإلرضاب عاى 
رأساهم ماروال الرغوثاي وبدد حاوار ومفاوضات 
اساتمرت ألكثر من 20 سااعة يف ساجن عساقالل 
مع إعارة الساجول، توصلوا إىل اتفاق وبااء عى ذلك 
تم تدليال اإلرضاب, ولم تتثح بداد تفاصيل ما تم 

انتفاق عليه.
يشاار بأل نحو )1600( أسري قد أعلاوا إرضابهم 
عن الطدا9 ماذ 0ل يوماً عى التوايل للمطالبة ببدض 
الحقوق اإلنسانية التي كفلتها لهم كااة انتفاقيات 
واملواثيال الدولية، إن أل سالطات الدادو الصهيوني 
لام تساتجب ملطالبهام وصّدادت مان اجراءاتهام 
القمدياة بحقهم ولام تكرتث بأوضاعهام الصحية 

التي تدلورت إىل عرجة تثري القلل واملخاوف وتشكل 
خطراً حقيقياً عى حياتهم.

تفاصيــل مــا جرى بني األســرى والســجان 
الصهيوني

كشافت مصااعر مطلداة جازًء مان تفاصيال 
املفاوضاات التي جرت بال قياعة الحركة األسارية 
وبال مصلحة ساجول انحتاالل طوال 20 سااعة، 
مؤكدة أل مطالب األرسى ساتتحقل كلها، وأل بياناً 
سايصدر عان قيااعة اإلرضاب والحركاة الاأسارية 
لتوضيح األمر، وأل القياعة الخارجية ن تريد استباق 

األحداث.
وأوضحات املصااعر لوكالاة »مدااً« املحلياة، أل 
املفاوضات بل األرسى وإعارة الساجول اإلرسائيلية 
بادأت الجمدة السااعة التاسادة صباحاً يف ساجن 
عساقالل بحثاور قيااعة انرضاب ماهام انرسى 
أحمد الرغوثاي )الفرنيس( وناارص عويص وعمار 

مريض ونارص أبو حميد.
- تدثرت املفاوضات ااضطرت مصلحة ساجول 

انحتالل لاقل األساري مروال الرغوثي وإحثاره إىل 
سجن عسقالل مع باقي قاعة انرضاب.

- اساتجابت مصلحاة الساجول اوريااً لبداض 
املطالاب كبداياة للحوار ووعدت بانساتجابة لباقي 

املطالب بإيجابية.
- تام اتصاٌل لاتفاي بل قياعة الحركة األسارية 
وقيااعة الحركاة الوطاياة يف الرابداة والثلاث اجر 
السابت وبدد التحاور وانتفاق واال مروال ورااقه 
عى تدليل انرضاب بالتشااور مع قياعة حركة اتح 

وقياعة السلطة يف را9 الله.
- التزمات مصلحة ساجول انحتالل بإعااعة ُكّل 
األماور إىل ما كانت عليه قبال انرضاب وراع الدزل 
عان قيااعة الحركاة األسارية التي أعلاات انرضاب 
وإعااعة ُكّل قائاد إىل ساجاه الاذي كال اياه قباَل 

اإلرضاب.
- لاااك ضماناات أل تتحقال غالبياة مطالاب 
الحركة األسرية بدد تدليل اإلرضاب، ون يريد القاعة 
يف الخارج اساتباق ماروال الرغوثي ورااقه يف نش 

بيال الحركة األسرية حول انمر.

االحتالل الصهيوني يعتقل 12 
فلسطينيا من الضفة الغربية

شاات قوات انحتالل الصهيوني، اجر السابت، حملة اعتقانت 
ومدالمات يف مااطل مختلفة بالثفة املحتلة.

وبحساب موقع »اننتفاضة« الفلسطياي أااعت مصاعر محلية، 
أل عورياات انحتالل اقتحمت مخيم عساكر الجديد قرابة السااعة 

الواحدة اجراً، واعتقلت ُكّل شابل، ونقلتهما لجهة غري مدلومة.
كماا اعتقلات قاوات انحتالل شااباً مان مازله يف بلادة عصرية 

الشمالية قثاء نابلس، إضااة إىل اعتقال شابل من بورين.
واعتقلت قوات انحتالل طالب يف كلية الهادسة يف جامدة الاجاح 
مان بلدة بروقل قثاء سالفيت، عاى حاجز طيار قارب طولكر9 

مساء أمس.
إىل ذلك اعتقلت سالطات انحتالل شابا، واتاة وشقيقها من بلدة 
الخرض يف بيت لحم، ايما جرى اعتقال شاابل من بلدة عزول رشق 

قلقيلية، وشاب ساعس من بلدة ارعتا.
يشاار إىل أل قوات انحتالل اقتحمت محال حداعة وخراطة يدوع 
للمواطن سايف الدين عمر، وقامت بتدماريه ومصاعرة مدداته بدد 

تفتيش وتخريب واسع يف مازله بقرية سارييا جاوب قلقيلية.

العدو يحتجز 4 فتية غرب جنني ويلقي 
قنابل غازية بمنزل يف العروب 

احتجازت قوات الددو الصهيوني، يف سااعة متأخرة من مسااء 
الجمداة، ل اتياة مان قرياة زبوبا غارب جاال بمحااذاة الجدار 

الدارصي.
وذكرت مصااعر محلية، أل قوات الدادو احتجزت الفتية: نثال 
محمد حسن، رامي محموع جراعات، ومحمد لالل أبو لبدة، ومحمد 
محماد جراعات(، أثاااء تواجدلام يف أراضيهم القريباة من الجدار 
الدارصي، وتم اقتياعلم إىل مدساكر ساالم واساتجوابهم، وتمكن 
انرتبااط الدساكري الفلساطياي من تحريرلام اجر الياو9، بدد 

احتجازلم لساعات. 
ويف الدروب، ألقت قّوة عساكرية من جيش الددو، اجر السابت، 
قاابل غازية عاخل مازل السطياي يف مخيم الدروب شمال محااظة 

الخليل بالّثفة املحتلة.
وأوضحت مصاعر إعالمية، أّل قّوات الددو أطلقت القاابل الغازية 
عاخل مازل املواطن شاالر جوابرة، بدد أل تمكن شابّال املخيم من 

كشف كمل نصبه الجاوع مع قااص عاخل املازل.
وأشاار إىل أّل مواجهات متفرقة اندلدت بل الّشبال وقّوات الددو 
يف أحياء املخيم، تزامااً مع تااول املواطال وجبة الّساحور من اليو9 

األّول لشهر رمثال.

مستوطنون يعتدون على فلسطيني 
جنوب نابلس

 اعتدى مساتوطاول مسااء السابت عى راعي أغااا9 من قرية 
ماعما جاوب نابلس. 

وقالات مصااعر اماية الساطياية لاا مدا »ال مساتوطال من 
مساتوطاة ايتساهار اعتدوا بالرضب عى مأمول امال نصار )37 
عامااً( حيث تم نقله إىل مستشافى رايديا الحكوماي وقد وصفت 

إصابته باملتوسطة.

تفا�سيل املفاو�سات بني الأ�سرى واإدارة ال�سجون ال�سهيونية

 السّجان يرضخ و“يلبي مطالبهم اإلنسانية” 
بعد مفاوضات لـ20 ساعة

األسرى الفلسطينيون ينتصــرون
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قال اإّن زيارة ترامب اإىل ال�سعودية واإ�سرائيل غّيت قواعد اللعبة

وزير إسرائيلّي: ممثلون عن دول عربية من التحالف 
السعودي التقوا علناً معي كممثل عن »إسرائيل«

  - متابعات:
  

ذكر موقاُع “تايماز أوف إرسائيل” 
اإلرسائيايلّ أنّاه ألّول مّرٍة يف السااوات 
التقاى مبدوثاول مان عول  األخارية، 
خليجيّة بشكل علاّي مع وزير إرسائييلّ 
يف اإلكواعور يو9 األربداء املايض، خالل 
حفل تاصيب لال مورياو قائًدا جديداً 
للبالع، يف ما يبدو كأول ثمار سياساات 
تراماب  عونالاد  األمريكاي  الرئياس 
الدبلوماسية يف الشق األوسط. وشارك 
الوزيار أيوب قرا من حزب )الليكوع( يف 
الحفال الذي أقيم يف الداصمة كيتو مع 
قاعة عول جاوب أمريكية وممثلل من 

أنحاء الدالم. 
وأشاار املوقع إىل أّل الوزير قرا غرع 
اه الداائ من قبل  أنّاه تفاجأ من التوجُّ
ممثيل الادول الخليجية، وقال إّل زيارة 
تراماب إىل السادوعية وإرسائيل غرّيت 

قواعد اللدبة. 
وبحسب املوقع اقد نش قرا، الوزير 
بدول حقيبة، صوًرا له مع ممثلل من 
السالطة الفلساطياية، ومادوبل من 
عمال، قطر، اليمن وعول عربية أخرى، 
باإلضااة إىل رئياس وزراء الجمهورية 
الديمقراطياة،  الصحراوياة  الدربياة 

عبدالقاعر الطالب عمر. 
وقال قرا، يف بيال، إل اللقاءات كانت 
مافتحة ولطيفاة، وأّل جميع األطراف 
عاّروا عان موااقتهم عاى التقد9 مع 

املفاوضات السياسية. 
وكتب بتغريادة باللغة الدرية: ألول 

مرة، بدد سااوات من الدمل يف الساحة 
مان  عول  عان  ممثلاول  السياساية، 
التحالف السادوعي وااقاوا عى اللقاء 

علااً مدي كممثل عن إرسائيل. 
وقاال قارا إّل انعارتاف الدلاي من 
قبل لاذه الدول لوزيار إرسائييلٍّ أظهر 
رغبتهم بالتقد9 نحو السال9 مع الدولة 

الدريّة. 
ماع  أَيْثااً  قارا  الوزيار  وتحادث 
رؤسااء انكواعور، كوملبياا، غواتيمان 

والباراغواي، الذين تدرف عليهم خالل 
زياراِتهام إىل إرسائيال، وطلاب ماهام 
إقاماة عالقاات أقارب ماع إرسائيل” 

واننثما9 إىل الحرب ضّد اإلرلاب. 
وأضاف: تماًماا كما اتخذت إاريقيا 
خطاوات ضخمة للتقرب مان القدس، 
ساوف نفدال ُكّل يشء مان أجل تقرب 
الوساطى  أمرياكا  وكل  اإلكاواعور 
والجاوبية من إرسائيال أيًثا، عى حّد 

تدبريه. 

ويف ترصياح غريب وخاارج عن أي 
ساياق، اععى الوزيار اإلرسائيايلّ قرا، 
ولو وزيار من عول وزارة من الطائفة 
الدرزية يف تغريدة يف حسابه عى تويرت 
أّل تراماب ونتايالو سايدتمدال خطة 
الرئيس املارصي عبد الفتاح الساييس 
بإقامة عولة السطياية يف غزة وسيااء 
بادنً من الثفة الغربياة، مثيفا: لذا 
لو السابيل الاذي سايمهد الطريل إىل 

. السال9، بما يف ذلك مع ائتالف سايٍّ

  - متابعات:
قاال الرئياُس اإليراناي حسان 
روحاناي خاالل اتصاال لاتفاي 
أجراه مده أمري قطر الشايخ تميم 
بان حماد آل ثاناي: إل مواصلاة 
الخليجياة  الادول  ماع  التدااول 
مان ثوابات السياساة الخارجياة 

اإليرانية.
وأضاف إل طهارال تريد تدزيز 
الدالقاات ماع جمياع عول الدالم 
إىل  الجاوار، مشارياً  عول  نسايما 
أنه يمكان إزالة الدقباات وتدزيز 
تواصال اإلخاوة مان خاالل عاز9 

الطرال.
إىل  املاطقاة  عوَل  وععاا 
التداول لتواري األمن وانساتقرار 
وانساتفاعة من ارصاة رمثال، 
شاهر تقوية اإلخوة بل املسلمل، 

عى حد وصفه.
وأكَّاد عى أل إيراَل تاويل ألميّة 

لتدزيز عالقاتها مع عول الجوار ن 
سيما “الشقيقة قطر”، مدتراً أل 
أمن واستقرار عول املاطقة متصل 

ومتأثر بدثه ببدض.
وقاال إل إيرال تدعاو إىل أجواء 
انعتادال والوساطية والدقالنياة 
بل الدول وترى أنه من الرضوري 
يف  السياساية  الطارق  وضاع 

املاطقاة  “عول  وتاباع  األولوياة. 
التاسايل  إىل مزياد مان  بحاجاة 
لحل األزماات اإلقليمياة وطهرال 

مستددة للتداول بهذا اإلطار”.
وأوضح أل الطائفية آاٌة كرى 
تزعازُع أماَن املاطقة، مشارياً إىل 
أل طهارال تريُد أل يتحارك الدالم 
باتجااه  الُفرقاة  مان  اإلْسااَلمي 

الساال9 واألخاّوة ولاي مساتددٌة 
للمفاوضاات لتحقيل لاذا الهدف 

والوصول إىل اتفاق واقدي.
ُع  َع عاى أل اإلرلااَب يهدِّ وشادَّ
وعاى  املاطقاة  يف  الجمياع  أمان 
تدااُوٍل  إىل  بحاجاٍة  محاربتَاه  أل 

مشرتك.
بدوره قال أماريُ قطر إل عالقَة 
قطار وإيارال عريقاٌة وتأريخياة 
ومتيااة، وأضااف “نرياد تدزياز 
لذه الدالقاات أكثر اأكثر ون نرى 

موانَع يف لذا الطريل”.
املفاوضاات  أل  عاى  وأكاد 
والحاوار لاي الحال الوحياد لحل 
املشاكالت، مدتراً أل آلياة الحوار 
التاي بدأتها الكويت نيابًة عن عول 
مجلس التداول الخليجي يحُب أل 
تساتمر. وأعلن أنه أصادر أوامَره 
لألجهازة التافيذياة يف قطار لبذل 
املزياد من الجهوع يف سابيل تدزيز 

الدالقات مع إيرال.

  - وكاالت:
قالت مصاعُر عساكرية وشاالد إل مرص 
وّجهت ياو9 السابت رضبات جوياة جديدة 
ضد مدساكرات متشدعين يف ليبيا تقول إنهم 
وراء مقتال ل2 مسايحياً مرصيااً يف لجاو9 

بالرصاص.
وقصفات طائاراٌت مرصياٌة رشق ليبياا 
ياو9 الجمدة بدد سااعات مان الهجو9 عى 
املسايحيل الذين كاناوا يف طريقهام إىل عير 
بمحااظة املاياا يف صديد مرص ولو الهجو9 
الذي نفذه مسلحول ملثمول باستخدا9 ثالث 
سايارات عاع رباعي. وأعى الهجو9 أَيْثاً إىل 

إصابة ل2 آخرين.
السابت  ياو9  عاعاش  تاظيام  وأعلان 

مسؤوليته عن الهجو9.
اساتهداا  انتحارياال  تفجاريال  وكال 
كايساتل الشاهر املاايض مماا أسافر عان 
مقتال أكثر من 5ل شاخصاً وأعلان التاظيم 

مسؤوليته عاهما أيثاً.
وقال الرئيس املرصي عبُدالفتاح الساييس 
يف كلماة أذاعهاا التلفزياول ياو9 الجمداة 
بداد الهجاو9 إناه أمار بتوجيه رضباات إىل 
»مدسكرات اإلرلاب« متوعداً باستهداف أية 
مدساكرات يف الداخل أَْو الخارج يتدرب ايها 

مسلحول لتافيذ لجمات يف مرص. 
وقاال مصادرال عساكريال لرويارتز إل 
مارص وجهت ثاالث رضبات جوياة إضااية 
ياو9 السابت يف ماطقاة عرناة التاي تحاول 
قوات رشق ليبيا بقياعة خليفة حفرت الحليف 
املقارب ملارص انتازاع السايطرة عليهاا من 

إْساَلميل وماااسل آخرين.
وقال أحُد ساكال عرنة إل طائراٍت حربيًة 
شاولدت تقصاُف ماطقاة ظهار األحمر يف 
الجازء الجاوباي مان املديااة يو9 السابت. 
وراض املتحدث الدساكري املارصي التدليَل 

عى رضبات يو9 السبت.
التشادع اإلْسااَلمي  ولدرناة تأرياخ مان 
وشاهدت أول وجوع لتاظيم الدولة اإلْساَلمية 

محليال  مقاتلال  لكان  ل201  يف  ليبياا  يف 
وإْسااَلميل ماااسال طارعوا التاظيام من 

املدياة ايما بدد.
وقال الجيش املرصي يف بيال يو9 السابت 
مشاريا ايما يبادو إىل رضبات ياو9 الجمدة 
»نفاذت القاوات الجوية عدعاً مان الرضبات 
املركازة نهااراً ولياالً اساتهدات عادعاً مان 
تجمدات الدااارص اإلرلابياة عاخل األرايض 
الليبية بدد التاسايل والتدقيل الكامل لكااة 

املدلومات«.
وأضااف »أسافرت الرضباة عان تدماري 
والتاي شاملت  املخططاة  كامال لأللاداف 
مااطال تمركاز وتدريب الدااارص اإلرلابية 
التي شااركت يف التخطياط والتافيذ للحاعث 
اإلرلاباي الغااعر الاذي اساتهدف عادعا من 

املواطال بمحااظة املايا«.
وأظهر ايديو بثه التلفزيول الرسامي مع 
بياال الجياش يو9 السابت تجهياز طائرات 
حربياة بالصوارياخ وانطالقهاا ثام قصاف 

ألداف عى األرض.

الجيش العراقي يبدأ 
عملية استعادة الجيوب 

األخرية لـ »داعش« يف 
أحياء املوصل 

  - وكاالت:
 

بادأت القاوات الدراقياة، السابت، 
عملياة انتزاع السايطرة من آخر جيب 
تاباع لتاظيام »عاعاش« التكفريي يف 

مدياة املوصل.
وبحساب وكالة »رويرتز« أشاارت 
قياعة الجياش الدراقاي، إىل أنها بدأت 
عملية انساتطالع من أجل تحرير آخر 

جيب تابع لداعش يف املوصل.
وأعلان قائاد عملياات »قاعمول يا 
نيااوى«، الفريال الركان، عباد األمري 
رشايد يار اللاه، بدء عملية عساكرية 
نساتداعة السايطرة عى آخر األحياء 
الواقدة تحت سيطرة تاظيم »عاعش« 
التكفاريي يف »السااحل األيمان« غرب 

املوصل، شمال البالع.
وقال يف بيال نقلته وكالة »رويرتز«، 
إل »جحاال القوات املشارتكة انطلقت 
لتحريار ماا تبقاى مان األحيااء غري 

املحررة يف الساحل األيمن«.
أل  البياال  يف  اللاه  ياار  وأضااف 
»قاوات الجيش اقتحمت حي الشافاء 
واملستشفى الجمهوري، ايما اقتحمت 
قوات الشطة انتحاعية حي الزنجييل 
واقتحمت قوات مكااحة اإلرلاب حي 

الصحة األوىل«.
وأعلن إعال9 الحشد الشدبي، اليو9، 
أل قوات الحشد حررت قريتي رمبوس 
الشقية والغربية شمال قثاء البداج 

غربي محااظة نياوى.
وقال إعال9 الحشد يف بيال مقتثب 
نقلتاه الساومرية نياوز، إل »اللوائل 
األول والثاناي حاررا قريتاي رمباوس 
الشقياة والغربياة شامال البداج من 

سيطرة عاعش«.

حزُب اهلل يدعو إىل 
وقفة جدية ضد اإلرهاب 

بعد مقتل األقباط 
املصريني يف املنيا !

  - متابعات:
التاي  الجريماَة  اللاه  حازُب  أعال 
ارتكبتها يُد الش اآلثمة التي استهدات 
حاالاة تقال مجموعاة مان املدنيال 
األقباط األبريااء يف املاية جاوب مرص، 
ماا أَّعى إىل وقوع عشات الثحايا بل 

شهيد وجريح يف صفواهم.
وقاال يف بيال اصادره اليو9 إل لذه 
الجريماة تثاف إىل الساجل اإلجرامي 
ترتكاب  التاي  القاتلاة  للدصاباات 
جرائمهاا متجارعة مان ُكّل إحسااس 
إنساني وتاتهك حرمة الافس البشية 
التي أّماها اللاه، وتفتح ُكّل يو9 جرحاً 
جديداً يف جسد أمتاا ويف روحها وتيسء 

إىل الدين الحايف وقيمه السامية.
اضااف البيال إل حزب الله، إذ يدّر 
عن عظيم أمله لهذه الخساائر البشية 
الفاعحاة يف صفاوف األبريااء، اإناه 
يدعو إىل وقفاة جديّة وصاعقة يف وجه 
اإلرلااب املتغطاي بالديان ومحاربته 
بشاكل حاسام، اكراً وتموياالً وععماً 
وتافياذا، كي ن يذلب الدالم إىل لاوية 
يقاوعه إليهاا لاؤنء املجرماول. كما 
يتقاد9 حزب الله بأحار التدازي ملرص 
الشاقيقة ولدوائل الثحاياا األبرياء، 

راجياً للجرحى الشفاء الداجل.

أمرُي قطر لروحاني: عالقُتنا عريقٌة ومتينة ونريُد تعزيَزها

مصر تقصُف معسكرات متشددين يف ليبيا بعد هجوم على مسيحيني

إيران: السعودية قبلت بدفع 
تعويض لذوي ضحايا حادثة 

سقوط الرافعة يف املسجد الحرام 
  - متابعات:

أكد مسؤول بدثة الحج اإليرانية عيل قايض عسكر، السبت، 

أل السدوعية قبلت بداع تدويض لذوي ضحايا حاعثة سقوط 

الراادة يف املسجد الحرا9 يف سبتمر 2015.

وأوضح بأل السادوعية قبلت عاع الدية إزاء ضحايا حاعثة 

املساجد الحرا9، قائالً “نأمل يف ظل املتابدات اساتيفاء حقوق 

شهداء لذه األحداث”.

وبشاأل مساألة عااع الدية لاذوي ضحايا حاعثاة ماى يف 

2015، قال عساكر “بااء عى انتفاق بل إيرال والسادوعية، 

يابغي أل تساتمر لجاة التحقيل يف عملها وقبل يومل أرسلت 

إيرال تقريرلا الاهائي عن الحاعثة إىل اللجاة، وسيتم مستقبالً 

أَيْثاً إيفاع مادوبل من البالع للمشاركة يف تلك اللجاة”.

وبخصاوص أعاء اإليرانيل مااساك الحاج يف مكة املكرمة، 

طمأل عسكر الحجاج بأنه ليس لاالك أي عاع للشدور بالقلل 

إزاء الحج، موضحاً أل املشاكل مع السدوعية سياسية وليست 

جديدة، قائالً: “لقد طالباا السادوعيل ماذ أعوا9 بفصل الحج 

عن لذه القثايا، ولهذا السبب اقد طلباا يف اتفاقية الحج بل 

البلدين أل يمادوا الدعاية السيئة ضد الشيدة وأل يلبوا جميع 

حاجات الحجاج اإليرانيل”.

وأشار عسكر إىل أل لاالك مليوناً ونصف املليول إيراني من 

الداخل مساجلول بانتظار عورلم ألعاء مااساك الحج، ماولاً 

باأل عدَع الحجاج اإليرانيل ملوسام الحج القاع9 يبلغ نحو 7ث 

ألفاً.

وأوَضَح املسؤوُل اإليراني بأل 10 من كواعر القسم القاصيل 

يف الخارجياة اإليرانية سايحرضول إىل مكة املكرماة واملدياة 

املاورة وجدة خالل موسام الحاج ملتابدة وحل أياة قثايا أَْو 

مشاكل قد تحدث للحجاج اإليرانيل.



 سياسية- شاملة
تصدر كل اثال وخميس

اإلذع���ان واخلضوع للع���دو، وفتح اجملال لهذه الهجم���ة لتصَل إلى 
آخ���ر حد له���ا، ولينفذ األع���داءُ ُكّل ما يريدونه من أه���داف َوأجندة، 
ا على ُكّل املستويات، نخَسُر  ستكوُن النتيجُة كارثية والكلفة هائلة جّدً
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دوُل العدوان تعّطل املَُؤّسسات 
الحيوية يف الجنوب

كلمــــــة أخـــــيرة 

أحمد الحسني
قباَل الدادوال عاى اليمان، وأثااء انطاالق مسارية الحاراك الجاوبي 
السالمي، قدمت قيااعاُت الحراك الجاوباي خطاباً للجمالاري يرتكُز عى 
الاهوض بمدياة عدل وتفديل مياائها ومطارلا وكل ُمَؤّسسااتها لتكوَل 

يف مصاف الدول املتقدمة.
رت خطابااُت قيااعات الحاراك؛ لتتماىش مع  وماع قادو9 املحتال تبخَّ
سياَساة عول الدادوال بتحويل عدل إىل قرياة نائية، تداناي من األزمات 
الخدماتية مع توقف مطارلا إّن من رحالت ناعرة، والسايطرة عى ميااء 

املدياة من قبل ميليشيات مسلحة تتقاسم موارعه املالية لصالحها.
ورغم إْعااَلل الحكومة املدياة من قبل عول الدادوال يف مايو من الدا9 
املاايض اتح مطاار عدل للرحاالت التجارية، ظل مطار عادل متوقف إّن 
من رحالت متقطدة يف أحسان األحوال رحلة لكل أسابوع، مع توقف تا9 
بل الحل واآلخر؛ بسابب انشاتباكاِت التي تادلع يف باحة املطار؛ بسابب 
انزعواجياة يف إعارة املطار بل أَْكثَر من قوة ماهاا ما يتبع لدولة اإلَماَرات 

وبدثها تابع للمملكة الدربية السدوعية.
وبداد عامل من سايطرة قاوى انحتالِل عاى املحااظاات الجاوبية 
وتدطيل مطار عدل الدويل، يبدو ميااء املدياة لو اآلخر لم يساتدْد عاايتَه 
رغام ألميته كرابع ألاّم ميااء طبيدي يف الداَلم، ابدَد أل سايطرت عليه 
ميليشاياٌت مسلحٌة مرتبطة بتاظيم القاعدة وتم إخراُجهم من قبَل قوات 
تابداة لهاعي ن يازال مصريُ إيراعاتاه غامثاً، ويتسااءُل مراقبول: كيَف 
ملياااء الحديدة الواقع تحت الحصار والحرب بلغت إيراعاته ساتة مليارات 
ريال وخالل شاهَرين اقط، بحساب ترصياح ملدير مصلحاة الجمارك يف 

صاداء يحيى األسطى. 
وتشاَهُد مديااة عدل غلياناً شادبياً بسابب تارّعي األَْوَضاع املديشاية 
وتدّطل الخدمات، ويحمل نشطاء يف املدياة عول التحالف مسؤولية مآنت 

األَْوَضاع يف الجاوب.

إنذاٌر جديٌد

يحيى المحطوري 
أقسُم بالله.. إنهم لو تمّكاوا لجدلوا اليمن 
كلها غارقة يف الدماء.. وأثخاولا قتالً وسحالً 
وذبحااً.. وقد عملوا عى ذلاك.. ولو لم نتحرك 
لقتالهم وعاع رشلم لوصلاا إىل أسوأ مصري..

ماا يحدث مان تصديد.. لاو إناذاٌر جديٌد 
ملان تركوا الاازال وكرلوا القتاال وغفلوا عن 

اإلعداع.. 
إل أعداَءكام ن مبادأ لهام ون ضماري ون 
مجاري ماهم ساوى انعتصاا9 بحد السايف 
وانعتماع عى الله القوي القالر وانساتدانة 

به وانلتزا9 بتوجيهاته حيث يقول:
ُكِتاَب َعَليُْكُم اْلِقتَاُل َوُلَو ُكاْرٌه َلُكْم َوَعَسٰ 
أَْل تَْكَرُلاوا َشايْئًا َوُلاَو َخارْيٌ َلُكْم َوَعاَسٰ أَْل 
تُِحبُّوا َشايْئًا َوُلَو رَشٌّ َلُكاْم َواللَُّه يَْدَلُم َوأَنْتُْم َن 

تَْدَلُموَل..
يا أععياء املدنية..

القتاال  لياس يف كاره  املتثاقلاول..  أيهاا 
حفاظ عاى الحياة.. واساألوا الدراق كم عدع 
ماليل قتاله.. وسالوا ساوريا كم ذبحوا ايها 
وأجرماوا.. سالوا كل مظلوماي الدنياا لال 
مساح املجتمع الدويل لهم عمداة.. اال ضمري 
له ايدعاى إىل إيقاظه.. سالوا الدنيا كلها لل 
أعاع البكاء حقاً ألحاد أو عادت الدموع ظلماً 

عن بلد..
وإىل قاعة الجيش واللجال ومقاتليهم وكل 

آمالاا مدلقة عليهم:
اللَّاِه  َساِبيِل  يِف  تَُقاِتلُاوَل  َن  َلُكاْم  َوَماا 
َواْلُمْساتَْثَدِفَل ِمَن الرَِّجاِل َوالاَِّساِء َواْلِوْلَداِل 
اِذِه اْلَقْريَِة  الَِّذيَن يَُقولُاوَل َربَّاَا أَْخِرْجاَا ِمْن َلٰ
الظَّاِلِم أَْللَُهاا َواْجَدْل َلاَا ِمْن َلُدنَْك َوِليًّا َواْجَدْل 

َلاَا ِمْن َلُدنَْك نَِصريًا..
نصيحتاي لذه للتذكاري.. وليسات اتهاماً 
لهم بالتقصري.. وليس لقاعد مثيل أل يخاطب 
مثلهم.. اهم سااعة السايف وامليدال وعليهم 

بدد الله األمل والرلال.

إبراهيم محمد الهمداني
مماا ن شاك اياه أل القاعادَة 
أعاة/ وسايلة انمريالياة يف إكمال 
وتفتيات  الدرباي،  الربياع  خطاة 
الدالم الدربي، ليتساى لإلمريالية 
إَعاَعة رسم خارطة الشق األوسط 

الجديد. 
ماا،  حاٍد  إىل  القاول  ويمكان 
إل نشاأة القاعادة- كتاظيام لاه 
مان  انطالقااً  سايايس-  حثاور 
مبادأ الجهاع يف سابيل اللاه، كانت 
نشاأة إْسااَلمية إنَْساانية، تهادف 
عاى  أَْو  وانساتقالل،  التحارر  إىل 
األقال كال لاذا طابدهاا املبدئاي 

وصورتهاا األولية التاي آمن بها ماتسابولا األوائل 
من املجالديان وبدض القاعة الذيان انطلت عليهم 
الخدعاة األَمريكية، وأساكرتهم الداطفاة الدياية، 

ونشوة الحلم التحّرري الزائد.
 تباّت القاعدة أيديولوجيا عياية متشادعة، تتااىف 
مع عدالة اإلْساَل9 ووسطيته وإنَْسانيته وتسامحه، 
مان خالل تساخري وتجياري الااص الديااي لفكرة 
مسابقة، وتأويلاه قارساً واعتسااااً، وإاراغه من 
محتاواه، وتقايااه ليصباح - ايما بداد - مرجدية 

أساس يف تافيذ سياسة الداف واإلْرَلااب. 
 - إليهاا  واللجاوء  القاوة مطلوباة  تكاول  قاد 
كاسارتاتيجية رئيساة - أماراً حتميااً ورضورًة َن 
بُاادَّ ماهاا، لقيا9 واساتمرار أياة جماعة ثائارة أَْو 
متمرعة أَْو مهمشاة، وتريُد أل تفِرَض وجوَعلا، غري 
أل ذلاك ن يتجاَوُز مرحلة البداياات والاثال األويل، 
وماا إل يساتتب لها األمار، حتى تداوَع إىل ما يجُب 
أل تكاول علياه من مروناة وتساامح وانفتاح عى 
اآلخار والقبول به واحتوائه، مع ُمراَعاة ما تقتثيه 
الارضورة من الحز9 يف مواضع مدياة ن يتددالا إىل 

سوالا ون يغلو يف استخدا9 الحز9 ايها.
غاريَ أل املالَحَظ عى تاظيام القاعدة عكس ذلك، 
حيث تباّى الداف والتشادع واإلْرَلااب مبدأً أساسااً 
ن محياَص عاه، يف ُكّل األحاوال والظروف واألمكاة 
اف للاص  واألزمااة، اعتمااعاً عاى التأويال املتدسِّ
القرآناي املقدس، مساتقياً مدظَم أاكاره وأُُسِساه 
مان الفكار الولاباي، املداروف بتشادُّعه وُعقمه، 
وانحراااه عن جولر اإلْسااَل9 الحاياف؛ ولذلك كال 
اختياُر أساامة بان نعل قائاداً لذلاك التاظيم؛ ألنه 
ابان ذلك الفكار املتطرف وصايدته نشاأة وعقيدة، 
وكذلك انمر بالاسابة للمكال - ااغانساتال - التي 
تدتاال املذلب السااي، وتارى يف السادوعية - مهد 
الولابية - مرجديتها الدياية املقدساة، نظرا ملكانة 

أرض الحرمال عياياً يف الوجدال الشادبي الجمدي، 
إَضاَاااة إىل اعتباارات أُْخااَرى تتدلل رسامياً عى 
باملسااعدات  السايايس  الصدياد 
املالية من السادوعية ألاغانستال، 
وعاى الصدياد انجتماعاي بدمال 
والدعوياة  الخريياة  الجمدياات 

السدوعية لااك. 
يف  القاعادة  تاظيام  خااض   
أاغانستال حرباً بالوكالة نيابة عن 
أَمرياكا ضد روسايا، وساواء أكال 
أولئاك املجالدول يدرااول ذلك أ9 
ن، اقاد كال لداهم األسااس - يف 
الظالار - لاو التحرر مان ليماة 
الاروس املالحدة، حساب وصفهم، 
إْسااَلمية مستقلة،  وتأسيس عولة 
وإعاالء كلماة الله عى أرضاه، وإذا 
كال ذلاك قد تحقل لهم ظالريا، حساب التوصيف 
األَمريكاي، اإنهام يف املقابل حّققاوا ألَمريكا حلماً 
بالض الثمن، ولو انهياُر انتحاع السوايتي، وتفرُّع 
أَمرياكا - كُقطب وحيد - بقياعة الدالم والسايطرة 

عليه. 
وحل انكشاف لهم الخداع اإلمرياايل األَمريكي، 
قاّرروا الاياَل من حلياف األماس والثاأر لكرامتهم 
يف  ذلباوا  لكاهام  الساليب،  ووطاهام  الثائداة 
انتقامهام واال ُمَخّطاط رسامته لهم أَمرياكا، لم 
يخرجوا عاه قيد أنملة، متااسبا مع طبيدة اكرلم 
اإلْرَلااباي املتطرف، وكال ماا كال من أمر الحاعي 
عاش مان سابتمر وتداعياتاه، وتحمال اإلْسااَل9 
كدين عاملي وماهج حياة إنَْسااني، تبدات تطراهم 
وحماقاتهم، وجدلتهم أَمريكا ذريدة نحتالل جميع 
بلادال الدالم الدرباي واإلْسااَلمي، وكانت لذه لي 
الخدمة الثانية التي قدمولا للمساتدمر، اتساى له 
من خاللهم الايل من اإلْسااَل9 بوصفه اكراً متطرااً 

حامالً لجياات اإلْرَلااب. 
بداد ما نالهام ونال اإلْسااَل9َ بساببهم، أَْصبَحوا 
مابوذين تماماً عى املستوى الداخيل من أَبْاَاء عياهم 
وجلدتهم، وعى املستوى الخارجي من اآلخر املختلف 
عياياً واكرياً، وأَْصبَحوا نموذجا مشاولا يشاار إىل 
اإلْسااَل9 من خاللاه، وبدد تلك الحالاة من القطيدة 
والراض الشاامل من الجميع لهم، قامت املخابرات 
األَمريكية بإَعاَعة إنتاجهم تحت مسامى )عاعش(، 
ليكملاوا مهمة تفكياك الوطن الدربي واإلْسااَلمي، 
التي لم ياجح يف تحقيقها تماماً ما يسامى )الربيع 
الدربي(، ولكاذا عاعت القاعدُة لتحقيل ُمَخّططات 
وأَْلَداف ومصالح أَمريكا انستدمارية، لكن عدولم 
لذه املرة ليس الروس املالحدة، بل الدرب املسالمول 

إخوانهم يف الدين واألَْرض والد9 والاسب.

القاعدة وأخواتها

د. فاطمة بخيت 
يحاِرُص الكثريُ مان الااس عى أل تكاوَل لديهم 
ااٌة قبال حلاول شاهر َرْمَثااَل  اساتدداعاٌت َخاصَّ
املباارك، مان تجهياز وترتياب للماازل واملتطلبات 
الغذائياة، والتي يوليها الكثاريُ عااية كبرية؛ كونهم 
ياَرول أّل لذا الشاهر ليس كغريه من الشاهور؛ لذا 
يجاُب أل يكوَل الجانُب الغذائي ايه مختلفاً بشاكل 
كبري. اماا إل َللَّ علياا لالُل شادبال حتى امتألت 
األسواُق بشاتى أنواع املواع الغذائية التي قد ن يقو9ُ 
الكثاريُ بإعداعلا ساوى يف شاهر َرْمَثاااَل، اارى 
الدروض املختلفة واملتاوعة، واملاااساة بل السوبر 
ماركات الكبرية يف األسدار والدروض املغرية لجذب 
الزبائن لشائهاا، وكأنهم قد اطااوا للمداخل التي 
من خاللها يمكاهم الافوذ لدقول الااس، وليس لذا 
وحسب، بل نالحظ الدديد من الدروض عى مستوى 
الصحول والكاساات التي يتفان الكثري يف اقتاائها، 
وكأّل الصائَم لن تفتَح شهيتَه لألكل والشب سوى 

تلك الصحول األنيقة واملزخراة.
ااة  أل تكاوَل لااا طقاوٌس َخاصَّ جمياٌل جاداً 
نستقبال شهر الله املبارك، لكن من املؤسف املبالغة 
يف تلاك الطقوس وانساتدداعات، حياث لوحظ لدى 
الكثري مان األرس املبالغاة واإلرساف يف إعداع الكثري 

مان أصااف الطداا9 والاشاب خالل لذا الشاهر، 
افاي أحد األيا9 ُععياا لإلاطار لادى أحد األصدقاء، 
وقد تفاجأنا بسفرة تحمل الدديد من أنواع األطدمة 
والتكلاف يف إعداعلا، حيث تم إعداع بدض األصااف 
بطريقتل أو ثالث، مما يثري الدلشاة والشابع من 
ماظر السفرة يف آل واحد، وكأنّهم ماذ مدة لم يأكلوا 

ايها طداماً قط.
كما تذكار إحدى األرس بأنها تبادأُ بدمل اإلاطار 
ماذ السااعة الحاعية عاشة صباحااً ون تتم عمل 
املطبخ سوى بدد صالة الدشاء، والصلوات قد تؤجل 
أو تُقاا9 عاى عجال. ولذا لياس حال لاذه األرسة 

وحسب بل حال الكثري من األرس.
وعالوًة عاى ذلك اهااك من لديه طارق أُْخَرى يف 
إلدار ما تبقى من سااعات يومه، افاي أحد األيا9 
حصلت مشاكلة يف مازل الجريال؛ ألّل الليل شااَرَف 
عاى اننتصاف بياماا نسااؤه غارقاٌت بمشاالدة 
مسلساالت التلفاز عول إقامة صالة الدشااء وعول 

تاظيف للمطبخ الذي امتأل بصحول اإلاطار.
ااة  وَخاصَّ والراماج  املسلساالت  مشاكلَة  إّل 
الرَّْمَثاانية لي من املشاكل املدثلة التي تتسبب يف 
اًة يف شهر َرْمَثااَل،  اساع صغارنا وكبارنا، وَخاصَّ
وكأل املسؤولل عاها عكفوا طيلَة الدا9 عى إخراج 
مسلساالت متميازة وجذابة لارصف التماماا عن 

شهر الدباعة الذي يزورنا مرة واحدة يف الدا9.
كما نرى أّل الكثريَ من الااس يقيض ساعات ليله 
إما بالجلوِس ماع األصدقاء للكال9 حول ما ن طائل 
اة رشاء مالبس  مااه، أو التجاول يف األساواق بُحجَّ
الدياد، والتي قد يكفاي لشائها ياو9ٌ أو يومال، بل 
ق لديه عاعة شابه يومية  إّل لااك َمن أَْصبَح التساوُّ
َر  اًة يف لذا الشهر الذي من املفرتَِض أل يُسخَّ وَخاصَّ
اياه ُجلَّ وقتاا للدباعة وعمال الطاعات التي تقرِّبُاا 
مان املوىل عز وجل، وانبتداع عن الكماليات وتكليف 
أنفسااا اوق طاقتها إلعاداع األكل والشب الذي قد 
اًة والبلد  يذَلاُب ُجزٌء كبريٌ مااه إىل القماماة، َخاصَّ
يداناي مان عادوال غاشام وحصار ظالام ووضع 
ماعي ُمرَتٍَع؛ بسابب قطع مرتباات املوظفل، والذي 
أثر بشاكل كبري عاى اقتصاع البلاد، وعى عدع كبري 
مان األرس التاي قاد ن تجد ما تاأكل، لاذا الوضع 
الاذي يساتدعي مااا أل نكاول جميدااً ياداً واحدة 
ملسااعدة املترضرين واملحتاجل يف أّي مجال وبقدر 
املستطاع، وانستغااء عن الكماليات سواء يف املأكل 
أو امللبس، ولاُكْن أمة متكاالة مرتابطة يرحم غاياا 
اقريناا، وصغريناا كبرينا، ونُكاْن يداً واحادة أيثاً 
يف مقاومة الددوال الغاشام الذي تسابب يف مداناة 
املاليل من أبااء لذا الشدب، وصااعة الارص املؤزر 

بإذل الله تداىل.

شهُر عبادة ولكن...
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