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الددع )232(           انثال 12 يونيو 22017  املواال 17 رمثال ث3ل1لا سياسية - شاملة - تصدر كل اثال وخميس

16 صفحة 80 ريااًل

ال�شيُد عبُدامللك احلوثي يف حما�شرته »ا�شت�شعار الرقابة الإلهية«:  يدين تفجريات العراق ويدعو ال�شعوب ملواجهة التحّديات الأمريكية
استشعار الرقابة اإللهية يساعد على استقامة اإلنسان وتحركه الواعي في الحياة

رمضان فرصة ملراجعة النفس واإلنابة إىل اهلل

باإعرتاف العدو: نهب 90 مليوناً يومياً قيمة امل�شتقات النفطية مباأرب وبيع اأرا�شي �شقطرى للإمارات

لصوص ]أكلوا قوت الشعب[

طفل من صددة أصيب 
بانفجار مخلفات القاابل 

الداقوعية األمريكية 
املحرمة

مصرع عشرات قيادات العدو بينهم قائد لواء المرتزقة الـ 29 وصدى المسيرة تنشر قوائم صرعى العدو:

نهم.. الثقُب األسوُد الذي يلتهُم قادَة املرتزقة
السيطرة على مواقع في الصلو والكدحة والضباب ومصرع وجرح 80 مرتزقًا
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 ساهم في 
صناعة النصر

إكرامًا ملن أكرموا االنسانية بدمائهم الزكية 
ومسامهًة يف صناعة النرص، ومقابلة اإلحسان 

باإلحسان، ساهم يف رعاية أرس الشهداء و دعم  
مشاريع مؤسسة الشهداء الرعائية التربع عرب 

حساب كاك بنك رقم :
09-1004550354

أو حساب الربيد اليمني رقم : 999999
أو التواصل باألرقام التالية:

 - 714614392 - 771188479
 772926889

أو ساهم  بـ 100 ريال فقط ، عرب االتصال للرقم 
2505 او ارسال رسالة اىل الرقم 2505 من مجيع 

شبكات االتصال.
مؤسسة الشهداء

أمريكا العنقودية:

القاتل المتخّفي

العدو الصهيوني يغلق المسجد األقصى 
المبارك في وجه المصلين ونتنياهو يحتفل 

بذكرى حرب 67 مع )حلفائه العرب(..
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  - يحيى الشامي:
خمساُة قتىل لو عدُع الجاوع السادوعيّول 
الذين قتلتهام وحدُة القاّاصاة اليماية خالل 
الثالثاة األَيَّااا2 األخارية يف ُكلٍّ مان عساري 
ونجارال، يف مواقع املدريثاه يف الخوبة َوتبة 
الثارة َوموقاع الفريثاة َوموقاع الطلدة 

موقع نشمة يف الربوعة.
وأطلقات القاّوة الصاروخيّاة صاروَخاي 
زلازال2 عىل تجمدات املرتزقة، بياهم مرتزقة 
سوعانيول جاوب املوسم، وتم إطالق صاروخ 
من نوع صموع عىل بوابة املوسام، تالُه إطالق 
2 صوارياخ نوع زلزال2 رشق بوابة املوسام، 
وصاروخل ناوع غراع وصلية مان صواريخ 
الكاتيوشا غرب املوسم عىل تجّمدات الجيش 

السدوعّي ومرتزقة من الغزاة واملاااقل.
ايماا أعلان مصدر عساكرية اساتهداف 
جرااة سادوعيّة أثاااء باائهاا تحصياات يف 
موقع الكرس، وقد جرى استهداُاها بصاروخ 
موّجاه أحرق أجازاًء ماهاا وتدطيلهاا، كما 
تام اساتهداف تجمداات للماااقال يف مافذ 
الطاوال بددع مان القذائف املدادية، وساّجل 
ساقوط عدع من القتىل والجرحى يف صفوف 
الجيش السادوعّي، خالل اساتهداف الجيش 
واللجال الشادبية تجمداتهم بموقدي املدال 
وملحمة، ايما طال القصاف املدادي تجمداً 
للجاوع السدوعيّل بموقع الكرس واستهدات 
املدادية تحصياات الجيش السادوعّي شماَل 
موقاع الحاوش يف الخوبة بددع مان القذئف 

نوع )بي 10(.
وعاىل غارار عمليات القصاف الصاروخي 
القاوة  اساتهدات  جيازال،  يف  واملداداي 
الصاروخياة يف جبهات القتاال باجرال زلاء 
الدرشة مواقع واملدساكرات السدوعيّة، كال 
آخرلا اساتهداف موقع املخاروق بصلية من 
الكاتيوشاا عاىل مواقاع للجاوع السادوعيّل 
ومواضع تجمداتهم، وقبل القصف بسااعات 
كال الصاروخية اليماية اساتهدات تجمداِت 
الجااوع السادوعيّل غرباي املخاروق َوخلف 

موقاع الساديس َورقاباة الحمار َويف رقابة 
موقع السديس، حيث ساقط عدع من القتىل 
القصاف  والجرحاى يف صفواهام، وطااول 
للجااوع  تجمداات  واملداداي  الصاروخاي 
السادوعيّل خلاف مدرساة عكاااة، أعقبها 
إطالق صلية صواريخ كاتيوشا عىل تجمدات 
للجياش السادوعّي وامُلاااقال يف ذو رعال 
ُقبالة مافاذ الخرضاء وموقع املخروق الكبري 
وموقاع نهيقة وتجمدات الجيش السادوعّي 

غرب املخروق َوموقدي الهجلة والثبدة.

وأعلان مصادٌر عساكريٌّ إحاراَق مخازل 
أسالحة جاوار رقابة الحمر بقصاف مدادي 
للجيش واللجال أصاب املخزل بشكل مبارش.

كذلاك يف جبهاات عساري عّكات مدادياة 
الجياش واللجاال الشادبية موقاع الثبدة 
َوتجمدات للماااقال يف مافذ علب بددع من 
قذائاف املدادية اساتهدف تجمداات الجيش 
السادوعّي ومرتزقته يف نفس املافذ والشبكة 
والجمارك، وعكت تجمدات الجيش السدوعّي 
بدادع  املسايال  وموقاع  الهاجار  موقاع  يف 

مان القذائاف، واساتأنفت قصاف تجمدات 
للماااقال يف مافاذ علب باا3 صواريخ نوع 
غراع وعادٍع من القذائف املدادياة َوتجمدات 
الجياش السادوعّي ومرتزقاه يف مافاذ علب 

وموقع الهاجر.
وتمكاات قوات الجيش واللجال الشادبية 
من إاشاال محاونت تسالل متكررة ملرتزقة 
الجياش السادوعّي رشق مافاذ علاب، وذكر 
مصادر عساكري لصادى املسارية أل جميَع 
القاوات  املحااونت اشالت يف ظال صماوع 
تحاّركات  ومراقبتهاا  مواقدهاا  يف  اليماياة 
املاااقل املداوعل من قبل قياعات يف الجيش 
السدوعّي، وتحاول األخرية إحراَز تقد2 نوعي 
يف جبهاة عساري ياوازي خساارتَها املتكررة 
ويوازل سيطرة املقاتلل اليمايل عىل مواقَع 
اسارتاتيجية عاخل مدياة الربوعة ويف األجزاء 

الجاوبية من ظهرال عسري.
ويف ميادي عرض انعال2 الحربي مشاالَد 
جديدًة قال إنها تدوع لجثث جاوع ساوعانيل 
ُعثار عليهاا مؤّخاراً يف أجازاء مان امَلااطال 
التاي عارت ايهاا املواجهاات األخارية، حيث 
وقدات مجزرٌة كبرية للقوات الساوعانية عىل 
الصحاراء، وتؤكاد الصور املدروضاة أل عدَع 
القتاىل الساوعانيل أكار بكثري مماا أعلاته 
اساتهدات  ذلاك  إىل  الساوعانية،  السالطات 
املدادياة اليماياة تجمداٍت ملرتزقاة الجيش 
السادوعّي يف سااحل وشامال صحراء ميدي 
بددٍع من قذائف املدادية، اثالً عن إساقاط 

طائرة استطالع تابدة للددوال. 

خمسُة قتلى من الجنود السعودّيني قنصاَ وإحراُق مخزن أسلحة ودك َأْكَثر من 20 موقعاً سعودّيًا

الدفاع��اُت الجوي��ُة ُتجِب��ُر طي��راَن الع��دوان عل��ى مغ��اَدرة س��ماء اليم��ن تدريجي��ًا
التجرب��ُة الثالث��ُة أصابت طائرًة للعدوان م��ن طراز )f16( في العاصم��ة بصاروخ محلّي 

خبرٌي يف القوات اجلوية لـ »�شدى امل�شرية«: اليمن ميتلُك الكثرَي من الكوادر الوطنية واخلرباء القادرين على ت�شنيع ال�شواريخ امل�شاّدة للطائرات

الدفاُع الجوي.. دافٌع معنوي يغّي مجرى املعادلة
  - هاني أحمد علي:

صدى املسرية| تقرير| 
ماا بال إساقاِط الااا)إف 15( بصدادَة 
وإَصابَاة الااا)إف 16( بصادااء، أقالُّ مان 
عرشول يومااً، كانت كاايًة لتلقال الددوال 
البطولاة  يف  عرسااً  السادوعّي  األمريكاي 
وانستبساال، وأل إطالة أمد الددوال لن تقَف 
عائقااً أما2 أباااء الشادب اليمااي لتحقيل 
الاار والايل مان ُكّل املتآمريان والحاقدين 

عىل بالعلم.
واللجاال  الجياش  إنجاازات  آخار  ويف 
الشادبية، تمّكان مقاتلول من وحادة الدااع 
الجوي، يو2 الخميس املار2 ث يوليو 2017 
من استهداف مقاتلة تابدة للددوال من طراز 
إف 16 يف ساماء الداصمة صادااء بصاروخ 
أرض جاو أصاب لدَاه بدقاة كبرية، ولو ما 

أكدته عدسُة اإلعال2 الحربي بافس اليو2. 
وتَُدادُّ لاذه الدملياُة البطولياُة، التجرباَة 
للجياش  الجاوي  الداااع  ملاظوماة  الثالثاَة 
والجاال، وتأتاي بداد أقلَّ مان 20 يومااً من 
إسقاط مقاتلة سادوعيّة من طراز »إف 15« 
بمحااظة صددة بصاروخ محيل الصاع، وقد 
تام التأكاد من ساقوطها يف نجارال كتجربة 
ثانية أعلان عاها الجيش، وقد سابقها بأيا2ٍ 
أوىل تجاُرب قوات الدااع الجوي الااجحة بدد 
إساقاط طائرة للددوال من طاراز )أباتيش( 
يف أجاواء مدياة املخاء، بتأريخ 25 من شاهر 
الطائارة  أساقطت  حياث  املاايض،  ماارس 
األباتايش بصااروخ حاراري محايل الصااع 

والتطوير.
ويف آخار تطاورات لاذه الدملياة، تداول 
ناشاطول عىل مواقاع التواصال انجتماعي 
مساء السابت، مقطع ايديو قيل إنه لُحطا2 
الطائارة الحربياة التي أساقطتها الدااعات 
الجوية اليماية شمال رشق الداصمة صاداء 

قبل يومل.
وتُظهر املشاالد عدَة أجزاء لطائرة حربية 
 ROYAL SAUDI AIR( مكتاوب عىل أحدلاا
FORCE( أي أنهاا تابداة للقاوات الجوياة 

امللكية السدوعيّة.
وكال اإلعاال2 الحرباي قاد وّزع مشاالَد 
وصاوراً إلَصابَة طائارة إف16 تابدة للددوال 
بصاروخ أطلقته وحدة الدااع الجوي شامال 
رشق الداصماة صادااء، وتظهار املشاالد 
والصاور لحظة إطاالق الصااروخ أرض جو 

عىل الطائرة وإصابته للهدف.

اإلنجازُ النوعّي للدفاعات الجوية
وحاوَل الدملياة األخارية التي اساتهدات 
طائارة إف 16 بالداصمة صاداء، قال الدقيد 
عزيز راشاد - مسااعد ناطل الجيش: إل لذا 
اإلنجاَز الاوعيُّ للدااعاات الجوية يثاف إىل 
اإلنجازات الساابقة يف تطويار الدااع الجوي 
اليمااي، وتدتر لذه الدملية التجربة الثالثة، 
حيث قاد سابقت إَصابَاة طائارة أُْخاَرى يف 
ساماء نجارال F15، وقبلهاا طائارة أباتيش 

يف املخاا، وبالتايل ااإل القادرات اليماية من 
وحادة الدااعاات الجوياة تطاور مثال لذه 
الدااعاات الجوية بقدرات محلياة؛ لكي يتم 
تحيياد طائارات الدادوال تدريجيااً، والتاي 
يدتماد الدادوال عليها باسابة 90 باملائة و5 
باملائاة للمرتزقة وجااوعه و5 باملائة أُْخاَرى 

للتاظيمات اإلجرامية وبالحصار.
وأشاار الدقياد راشاد، إىل أناه عادما يتم 
تحيياُد طائارات الدادوال التي يدتماد عليها 
إنجاازاً،  يكاول  ساوف  اإناه  كيل  بشاكل 
وسيكول خراً للدالم برمته أل الدااع الجوية 
اليماياة املحلياة تُجاِرُ طريال الدادوال عىل 
مغاعرة ساماء اليمن تدريجيااً، وبالتايل لذا 
إنجاٌز نوعي للجيش اليماي وخصوصاً للدااع 

الجوي.
وأوضح مساعد ناطل الجيش، أل طائرات 
الددوال التي تغّطاي املرتزقة وبدض جيوش 
املرتزقة التي أتت من الخارج ستصاب بالذعر 
والهزيماة؛ كونها تدتماد %90 عىل التغطية 
الجوية لتقدمها، ولذا ستكول له عننٌت بأل 
الجيش واللجال الشدبية يف الجبهات سيكول 

لهام ذلك عاااٌع مدااوٌي، بحيث تكاول لذه 
الدااعاات الجوياة حاازاً لهام ويكول لااك 
تقد2 عسكري كبري جداً ستالحظونه إل شاء 

الله يف األشهر القاعمة.
وأضاف الدقيد راشاد، عادماا يتم تطويُر 
مثل لذه املاظومة التي أنتجها الدااُع الجوي 
بهذا الشكل سيكول لااك تغيريٌ عىل مستوى 
املدركة، وعىل عد2 اساتباحة األجواء اليماية 

لطائرات الددوال.

مفاجآٌت ُتثِلُج صدوَر اليمنيني
مان جانباه قاال الدقياد/ عبدامللاك عيل 
نارص – الخباري يف أنظمة الصواريخ بالقوات 
الجوياة والداااع الجاوي: إل إَصابَاة طائرة 
تابدة للددوال من طراز إف 16 خالل اليومل 
املاضيل تأتي ضمن التجارب التي أُعلن عاها 
يف وقات ساابل وحدة الدااع الجاوي للجيش 
واللجاال الشادبية، وجميدهاا كانت ناجحة 
ومواقة، ناتااً إىل أل ُكّل لاذه الصواريخ تم 
تصايُدهاا محليااً وبأيااعَي وخاراٍت يمايٍة 
مالارة وتمتلاك خرات عالية يف لاذا املجال، 

باإلضاااة إىل أل لاااك عادعاً مان الصواريخ 
التي تام تطويُرلا وتكول قاعرًة عىل التصدي 
للطائارات الحديثاة للدادو وإصابتهاا بدقة 

عالية.
وأوضاح لااا »صادى املسارية« الخبريُ يف 
أنظماة الصوارياخ بالقوات الجوياة والدااع 
الجاوي، أل األَيَّااا2 القاعماَة سايتم اإلعالل 
بشكل رسامي عن املاظومة املتكاملة لوحدة 
الداااع الجاوي بداد أل أثبتات جدارتَهاا من 
خاللهاا تجاربهاا الااجحاة صاوب طائرات 
الددو يف ساماء اليمن، ماولااً إىل أل املؤامرَة 
عىل اليمان التي سابقت الددوال اساتهدات 
بشاكل مباارش ألوياَة الداااع الجاوي تحت 
ذريدة الهيكلة، باإلضاااة إىل أل القياعَة التي 
تم تديياهاا من قبل املجار2 والدميل عبدربه 
ماصور لاعي للقوات الجوية والدااع الجوي 
بداد تولياه الرئاساة لدبات عوراً رئيساياً يف 
تدمري أنظمة الصواريخ التابدة للدااع الجوي 
وإخفااء جميع الصوارياخ الحرارية املثاعة 
للطاريال، إىل جاناب تدماري أنظماة الاراعار 
وغرف الدملياات وعىل رأس تلاك املاظومات 
ماظوماة جبل الابي شاديب التاي كانت من 

ألّم ماظومات الراعار يف الوطن الدربي.
وكشاف الدقياد/ عبدامللك عايل نارص، أل 
األَيَّاا2 القاعمة ساتحمل الكثريَ من املفاجآت 
التاي تثلاج صادور اليمايل، حيث سايكول 
ملاظوماة الدااع الجاوي عوٌر كباريٌ يف تحييد 
مقاتاالت الدادوال األمريكاي السادوعّي عن 
سماء اليمن وصونً إىل خلو أجوائاا من وجوع 
لذه الطائارات التي تدباث يف أجوائاا ماذ ما 
يقارب الدامل والاصف، مبيااً أل اليمَن يمتلك 
يف ُجدبته الكثري من الرجال والكواعر الوطاية 
والخاراء والفايال القاعريان عاىل تصاياع 
الصواريخ املثااعة للطائرات، كما لو الحال 
يف الصااعاات الحربياة الساابقة للصواريخ 

الباليستية والطائرات انستطالعية.
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قائُد الثورة يديُن االعتداءاِت التي استهدفت كربالء وبغداد 
ويدعو الشعوَب لتحمُّل املسؤولية ومواجهة التحديات

مديُر امل�شت�شفى اجلمهوري ب�شعدة لــ »�شدى امل�شرية«:
نستقبُل أسبوعيًا 4 حاالت من ضحايا مخّلفات القنابل وأغلُبهم من األطفال والنساء

مخلفاُت القنابل العنقودية.. املوُت يعشعُش يف صعدة

  - خاص:
اساتاكر السايُد عبُدامللك الحوثي انعتداءاِت اإلْجاَراميَة التي استهدات الشدَب الدراقيَّ املسلَم 

الشقيَل يف كربالء وبغداع.
وقال السايُد عبُدامللك الحوثي، يف محارضة رمثانية ألقالا مساء الجمدة: إل األياعي الدملية 
التاي تقُف وراء تلك الجرائم تتحرك بإيداز وتوجياه وحماية أمريكية إرسائيلية.. متوجهاً يف ذات 

َهاَداء يف الدراق، سائالً املوىل عز وجل الشفاء للجرحى. الوقت بالدزاء ألرس الشُّ
وأشاار السيُد عبدامللك إىل أل الشدوب ترى يف ُكلِّ جريمة جديدة ومشهد عمويٍّ مستجد شالداً 
عاىل حقيقة قاوى الرش الدولياة واإلقليمية واثيحاًة لها وعليالً عىل ساوئها وساوء أَْلاَدااها 

وخطورة أجادتها ومؤامراتها وعامل استاهاض لتلك الشدوب.
وأّكد أل تلك الجرائَم تثُع املسؤوليَة عىل عاتل الشدوب أما2َ الله وتجاه نفسها أّن تألَو ُجهداً يف 
ل للَمْسُؤولِيَّاة بانستدانة  الدااع عن نفسها ويف التََّحاّرك الجاع الواعي ملواجهة التحّديَّات والتحمُّ

بالله تداىل ولو خريُ الاارصين.

  - خاص:
ن يازاُل املاوُت يدشادُش يف ُكّل زاوياة مان زواياا الحيااة يف 
محااظاة صدادة التاي كال لها الاصياب األكر يف عادع الغارات 
األمريكية السادوعيّة عىل اليمان والتي يفوق عدعلا الغارات عىل 
الدراق وأاغانساتال، حيث اساتخد2 الدادواُل يف حرِبه عىل لذه 
املحااظاة املدرواِة عااد اليمايل قديماً وحديثااً بأنها محااظة 
»الساال2« ُكلَّ أنواع األسلحة املحرمة عولياً من القاابل الداقوعية 
املصاداة يف أمرياكا، مساتهداًة البرش والشاجر والحجر يف لذه 
عاً ايها باملوت، امن اساتطاع أل ياجَو  املحااظة، وصار الكل مهدَّ
مان الغاارات اإلجرامية الن يساتطيَع اإلاالَت مان مخلفات تلك 
القاابل الداقوعية املاترشة عىل سفوح الوعيال وجابات الطرقات 
وعاىل امتداع املزارع التي أصبح لكل شار ماهاا حكاية لطفل أو 

طفلة أو امرأة وقدت ضحية ملخلفات املوت.
آخُر لذه املآيس لي إَصابَة الطفل يونس اايد، بجروح خطرية 
وبالغاة، نتيجة انفجاار قابلة مان مخلفات القاابال الداقوعية 

للددوال يف ماطقة واععة بمديرية الصفراء بصددة أمس األحد.
بادوره قاال الدكتاور محماد حجر – مدياُر عا2 املستشافى 
الجمهاوري بمحااظة صددة، بأل املستشافى يساتقبُل بصورة 
مستمرة حانت من ضحايا مخلفات القاابل التي يكوُل ضحيتها 

غالباً من األطفال أو الاساء الذين يقومول برعي األغاا2 واملوايش 
يف املازارع والوعيال، مشارياً إىل أل تلاك املخلفات تتسابّب يف برَْت 

أطراف القدمل أو اليدين وبدثها تكول قاتلة.
وأوضاح لااا »صدى املسارية« الدكتاور حجار، أل مخلفات 
القاابال الداقوعياة أمريكياة الصاع تاتارُش بأشاكال وأحجا2 
مختلفاة وأغلبهاا تُشاِبُه لداب األطفال، ولاو ما يدااع الطْفَل 
بصدادة إىل أخاذه بداااع الفثاول قبال أل يصبَح ضحياًة من 

ضحايااه، مبيااً أل مديرياِت محااظاة صددة كلها مترضرٌة من 
لذه املخلفاات التي تاترش يف جميع املازارع والوعيال والطرقات 
وبالُقرب من مصب السايول، والتي تدمد الددواُل السادوعّي من 
خالل غاراته الهستريية استهداف صددة وإحراق مزارعها؛ كول 
لذه املحااظة تدد السالة الغذائية لاكل محااظات اليمن، موكداً 
أل لاذه انساتهداف الحاقاَد عىل صدادة نتيجٌة لفشال الددوال 

عسكرياً يف املدارك وعد2 تمكاها من تحقيل أي إنجاٍز يُذَكر.

وكشاف مديُر املستشافى الجمهوري بصددة، أل املستشفى 
يستقبُل أسابوعياً ل حانت لثحايا مخلفات القاابل الداقوعية، 
أغلبُهم من األطفال والاساء، من بياها حالة وااة واحدة، والبقية 
تكاول إصابتُهم غالبااً برت أحد أطرااهم، وتتفااوت عدُع الحانت 
من أسابوع إىل آخر، ناتااً إىل أل لااك حانٍت عديادًة يكوُل ايها 
املصاباول إخوًة أشاقاًء كاناوا يتشااركول مداً يف َرْعاي األغاا2 

واملوايش عادما يقدول ضحيًة لهذه املخلفات القاتلة.

 عملياٌت متزامنٌة ت�شفر عن �شيطرة اجلي�ش واللجان 
على مواقع يف ال�شلو والكدحة وال�شباب

أكثُر من 80 مرتزقاً بني قتيل وجريح يف جبهات تعز
  - تعز:

حّق�ق أبط�اُل الجي�ش واللج�ان الش�عبيَّة يف 
محافظة تعز انتصاراٍت كربى، يف عدد من الجبهات 
داخل املحافظ�ة خالل اليوَم�ني املاضيَّني، موقعني 
ع�دداً كبرياً من القتىل والجرحى يف صفوف املرتزقة 
أثن�اء عملي�اٍت متنوعة، تم�ت فيها الس�يطرة عىل 

مواقع جديدة.
البدايُة من جبهة »الصل�و«، حيث تمكن أبطال 
الجي�ش واللج�ان الش�عبيّة ي�وم أم�س األحد من 
الس�يطرة عىل عدد من مواقع املرتزقة، بعد إفش�ال 
عملية تس�لل لهم يف »نقيل الصلو« وتأمني عدد من 
الق�رى املحيط�ة به، وأس�فرت العملية ع�ن تكبيد 
املرتزقة خسائَر فادحة وإحراق طقم عسكري تابع 
لهم ومحارصة طقم آخر، كما تم أرُس أحد املرتزقة، 
فيم�ا س�قط العدي�ُد منهم قت�ىل وجرح�ى، وقالت 
املص�ادر يوم أمس األحد إن أربعاً من جثث املرتزقة 

ال تزاُل عند أبطال الجيش واللجان الشعبيّة.
وكان اإلع�الم الحرب�ي قد نرش ي�وم أمس األحد 
صوراً من عملية التصّدي لتس�لل املرتزقة يف »نقيل 
الصل�و«، مظهراً ع�دداً من جثثه�م يف املواقع التي 
حاولوا التس�لل إليها ويف املواقع التي س�يطر عليها 

أبطاُل الجيش واللجان الشعبيّة.
وش�هدت مواق�ُع التواصل االجتماع�ي إثر ذلك 
سخطاً واس�عاً من ناش�طي املرتزقة، حيث اتهموا 
قياداته�م العس�كرية بال�زج بش�بابهم يف معارك 

خارسة.
وأم�ا يف جبه�ة »الضب�اب« فق�د تمّك�ن أبطال 
الجي�ش واللجان الش�عبيّة من الس�يطرة عىل التبة 
السوداء وتبة املحضار منتصف ليل السبت الفائت، 
كما تمكنوا من الس�يطرة ع�ىل تبة القرون يف جبهة 
»الكدح�ة« خالل الس�اعات األوىل م�ن صباح أمس 

األحد. 
ويف »حيف�ان« أيضاً قام أبطال الجيش واللجان 
الش�عبيّة بك�ر زح�ف للمرتزق�ة يف تب�ة س�عيد 

طه والس�يطرة عليه�ا بالكام�ل، باإلضافة إىل صد 
محاول�ة زحف أخرى باتجاه جبل الثورية يف جبهة 
»األق�روض«، َما أَدَّى إىل س�قوط قت�ىل وجرحى يف 

صفوف املرتزقة.
وقال مصدر عس�كري: إن العمليات التي نفذها 
أبطال الجيش واللجان الشعبيّة يف ُكلٍّ من االقروض 
َوالضباب َوجبل حبيش َوالصلو َوالش�قب َوالكدحة، 
قد أسفرت عن سقوط أكثر من 80 من املرتزقة بني 

قتيل وجريح.
وحصلت صدى املس�رية عىل أس�ماء بعض قتىل 
املرتزقة الذين لقوا مصارعهم يف جبهات مدينة تعز 

والصلو:
1- املرتزق محمد فهمي )أبو الرباء( من قيادات 

كتائب ما يُسّمى الحسم 
2- املرتزق صدام سعيد محمد سعيد 

3- املرتزق بكر الحمادي.
4-القيادي املرتزق وهيب الحمريي

5-جالل الربكاني 
6-أبو رسور الفقيه 
7-عبد الله الربيهي.

8- القيادي هزاع عبدالغني
9- أصيل الجرادي

10- أصيل عبدالعزيز الرهن
11- جوهر عبدالله مهيوب

12- سمري عبدالودود
13- هيثم هاشم مهيوب

14- مراد عبدالقيوم
15- محمد عبدالوهاب الشقبي

16- عبدالسالم عبيد الشقبي
17- عبدالعزيز عبدالغني عيل

جانب من قتىل املرتزقة بجبهة الصلو:
1- منري عبدالله س�الم اليوس�في، م�ن قيادات 

حزب اإلصالح 
2- القيادي هاشم الحشاش 

3- القيادي اسالم يوسف فارع

ا�شت�شهاُد امراأة واأحفادها الثلثة بجرمية ق�شف منزل املهدي
العدواُن الذي ال ينتصُر بغي قتل األطفال

  - خاص:
تن�اَوَل رش�اد محمد املهدي طعاَم اإلفط�ار مع أطفاله وزوجت�ه وأُّم زوجته يوم 
الخميس املايض يف منزلهم الكائن بحي القوبري يف ش�ارع الخمسني، ولم يكن يدري 

أن تلك ستكون آخر وجبة يتناولها معهم.
ذهب�ت طفلته جيه�ان ذات االثني عرش عاماً مع جدتها دولة للنوم معاً، واتكأ مع 
زوجت�ه وباقي أطفاله إىل ج�دار منزلهم الصغري، أمام شاش�ة التلفزيون، نام أحمد 

ذو الثالثة أعوام وبقيت علياء وأمها ورشاد يتابعون الربامَج الرمضانية املعتادة.
عن�د منتصف ليلة الجمعة كان طرياُن العدوان األمريكي الس�عودّي يحّلُق حينها 
يف سماء صنعاء، لم يكن يعلم رشاد أنه املستهَدُف فهو مواطن بسيط، يعيُش يف بيت 
صغري باإليجار وسط منطقة معزولة ليس فيها أّي هدف يمكن أن يحسب أنه هدف 
عسكري، وقبل أن يفتَح قناَة األخبار لينظر ما األمر تحّول هو وعائلته إىل خرب عاجل.

ألق�ت طائراُت الع�دوان بحمولتها عىل منزله وحولت ُكّل يشء إىل خرب، علياء التي 
تدُرُس يف الصف السادس وذهبت لتناَم مع جدتها، ضاع جسمها أشالء يف الركام، ولم 
يبَق إال دفرتُها املدريس الغلف بلون الزهور والذي يعلوه اس�مها الذي س�يظل شاهداً 

عىل بشاعة العدوان وإجرامه بحق الطفولة والحياة.
جدتها دولة عيل الديلم�ي )40(عاماً هي األخرى، التي ال يقال لم يحرتم العدوان 
نومها فحس�ب، ولكنه حّولت ببشاعتُه جسَدها إىل أشالء متناثرة، كذلك الطفل أحمد، 
ما الذي أخاف العدوان منه ليقتله بكل تلك البشاعة؟، لم يكن عمره قد تجاوز الثالث 
س�نوات، حتى اسم بلده لم يكن قد تهجاه بشكل صحيح، ليصبَح قتلُه نرصاً يتفاخر 

به العدو.
علي�اء أيض�اً طفلة يف مقتب�ل عمرها، مثّل قتله�ا نرصاً لعدو ال ينت�رص إال بقتل 

األبرياء.
أدت الغ�ارة أيضاً إىل جرح رش�اد وزوجته واثنني من جريانهما، ولعل الله ش�اء 
برحمت�ه أن يبق�ى هؤالء ليش�هدوا عىل بش�اعة الجريم�ة ويحملوا ذك�رى العدوان 
األمريكي الس�عودّي عىل أجس�ادهم، ولوال فضُل الله لذهب العرشات من س�كان هذا 
الح�ي ضحية الغ�ارة اإلجرامية البش�عة فقد تدم�ر أربعة منازل، وتحولت ش�جرة 

خرضاء أمام منزل رشاد إىل وتد محرتق.
وبحس�ب ما أفاد به س�كان محليون من أبناء حي القوبري ف�إن قاطني املنازل 
األربعة باس�تثناء رش�اد لم يكونوا فيه�ا لحظة الجريمة وما إن عل�م أحُدهم ويدعى 
الصعدي بأن غارًة اس�تهدفت منزَله حتى انطلق مذعوراً يبحث بني األنقاض يفتش 

عن أطفاله ويرصخ من أثر الصدمة التي ال يمكُن لبرش أن يتحمَلها.

مؤّسسُة الشهداء تدّشن مرحلَتها األوىل من توزيع السلة 
َهـَداء يف عدد من املحافظات  الغذائية الرمضانية ألسر الشُّ

  - خاص:
اَهاَداء، املرحلَة األوىل مان توزيع الساالل الغذائية  عّشاات ُمَؤّسساُة الشُّ
اَهاَداء يف محااظات الجمهورياة، يف ُكلٍّ من محااظات إب والجوف  ألرَُس الشُّ

والحديدة.
َهاَداء، يو2 السبت، مرحلتَها األوىل  افي محااظة إب عّشاات ُمَؤّسسة الشُّ
اَهاَداء اساتجابًة لدعوة السايد  توزيع الساالل الغذائية الرمثانية ألرس الشُّ

عبدامللك بدرالدين الحوثي.
اَهاَداء اإل عدَع السالل التي تم توزيُدها  وبحساب مصدر يف ُمَؤّسسة الشُّ
خالل املرحلة األوىل 600 سلة غذائية، موضحاً أل السالل الغذائية تم توزيدها 
اَهاَداء يف أرباع مديرياات لي مديرياة القفر واملخااعر ويريم  عاىل أرس الشُّ

والرضمة.
وأشار املصدر إىل أل لااك مراحَل قاعمًة، وأل امُلَؤّسسة ستدمُل من خاللها 
عىل اساتكمال بقية املديريات وذلك خالل شاهر رمثاال املبارك، ماّولاً عىل 
ألميّاة أحياء مباعئ التكاال والتكامل بل كااة أبااء املجتمع اليماي ومد يد 
اَهاَداء  الدول إىل الفقراء واملسااكل واملحتاجل ويف مقدمتهم أرس وألايل الشُّ
والجرحاى من بذلوا أرواَحهام؛ من أجل الدااع عان األرض والدرض وكرامة 

وعزة كااة أبااء الشدب يماي.
ويف محااظاة الحديدة عشاات امُلَؤّسساة املرحلة األوىل من توزيع السالة 

َهاَداء بمديرية القااوص. الغذائية الرمثانية ألرس الشُّ
اَهاَداء األخ محمد سيف  وخالل التدشال أَكَّاَد مادوب ارع ُمَؤّسساة الشُّ
أل السالة الغذائياة لاي أقل ما يمكان أل تقدمه امُلَؤّسساة تقدياراً وعرااناً 
اَهاَداء الذين بذلوا أرواحهم يف سابيل اللاه والدااع عن األرض  بتثحيات الشُّ

والدرض والكرامة.
اَهاَداء  كماا ععا سايف رجاال املاال واألعماال إىل مد يد الداول ألرس الشُّ

والجرحى واألرسى تدزيزاً للتكاال انجتماعي.
كما عشاات امُلَؤّسساة املرحلَة األوىل لتوزيع الساالل الغذائية الرمثانية 
اَهاَداء يف مديريات  اَهاَداء يف محااظة الجوف، واساتهدات أرَُسَ الشُّ ألرس الشُّ

املتول واملطّمة والزالر.
اَهاَداء شاكَرلم مَلن ساالم وتدااول يف جمع لذه  وأبادى أااراُع أرس الشُّ
الساالل وتوزيدها، عاعل التجااَر ورجال األعمال إىل املشااركة والتداول مع 

َهاَداء. َهاَداء التي تبذل قصارى ُجهدلا يف انلتما2 بأرس الشُّ ُمَؤّسسة الشُّ

ُر عدداً من اأ�شماء القتلى �شدى امل�شرية تن�شُ
هجوٌم ليلي مباغٌت للجيش واللجان يف حريب نهم 

  - خاص:
لقي عدع من املرتزقة مرعهم وجرح آخرول يف لجو2 نفذه أبطال الجيش واللجال الشادبيّة 
عىل مواقدهم يف جبل »وثبات وما جاورلا خالل ساعات ليل األحد املايض ايما تمكن أبطال الجيش 
واللجال الشادبيّة من كرس زحواات واسدة نفذلا عاارص املرتزقة باتجاه مااطل الكحل والقرل 

والصااح.
 وأكد مصدر عساكري لصدى املسرية أل أبطال الجيش واللجال الشدبيّة كبدوا املرتزقة خسائر 

ااعحة يف عملية تصديهم للزحواات باتجاه مااطل الكحل والقرل والصااح.
 وحصلت صدى املسرية عىل عدع من أسماء املرتزقة الذين لقوا مرعهم عىل يد أبطال الجيش 

واللجال الشدبيّة يف لذه الدملية ولم كالتايل:
١.صالح عيل كيل ،  ٢.عبدالله السااملي الخوعاني ، ٣.باسام ياسال مدوضة ،  ٤.عثمال مرشد 

مدوضة ، ٥.إبراليم املهدي ، ٦.عراق الرماعي ، ٧.محمد الدتباني
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  - زكريا الشرعبي:

»لي أشياء ن تُشرَتَى« وكذلك 
، ومهما استمرَّ الددواُل يف  ن تُكرِسُ

زحوااته وغاراته الجوية وَجْلِبه 
للمرتِزقة من ُكّل بقاع األرض إن أل بأَس 
أبطال الجيش واللجال الشدبية املستمدَّ 

من بأس الله عز وجل سيلقُف ُكّل ما 
يأِاك به، ولن يحُصَد سوى الخسارة 

املدتاعة، وكمثال عىل ذلك - ن أَْكثَر 
- ما ذاقه مرتزقة الددوال األمريكي 

السدوعّي خالل الثالثة األشهر األخرية 
يف جبهة نهم، أَْو ايما أَْصبَح يطلل عليه 

»ارضة املوت«، حيث يتساقط القاعة 
مع عاارصلم برضبات أبطال الجيش 

واللجال الشدبية عادًة تلو أُْخاَرى.

 فرضة املوت
تمثُّل جبهُة نهم واحدًة من أشاد الجبهات 
األمريكاي  الدادوال  مواجهاة  يف  رضاوًة 
السادوعّي، وقد تكبّد خاللها خساائَر ااعحًة 
يف األَْرَواح والدتااع عول أل يحظاى بأي تقد2 
عساكرّي، إذ يقاف أبطاال الجياش واللجال 
الشادبية يف وجه جميع زحوااته ويذيقونها 

الاكاَل والخسارة.
وباإلشاارة إىل آخر لاذه الزحواات، حيث 
نفاذ مرتزقاة الدادوال األمريكي السادوعّي 
ياو2 السابت املاايض زحفااً َكبارياً مسااوعاً 
بقصف جوي مكثاف باتجاه موقع الصااح، 
اساتمر  اقاد  عساكري  مصادر  وبحساب 
الزحف عدة سااعات وتمّكن أبطاال الجيش 
ه والتاكيِل بقاعته  واللجال الشدبية من كرْسِ

وعاارصه.
وواقاً للمصادر اإل الدرشات من عاارص 
الزحاف لقاوا مصاِرَعهام، عىل رأساهم قائُد 
ماا يسامى باللواء 29 مياكا الدمياد املرتزق 
املرتازق  القيااعي  التويتاي، وكذلاك  حمياد 
يحيى املساوري املدّل من قوى الددوال قائداً 

للكتيبة األوىل.
وتبّل حجم الخسارة التي تذّوقها مرتزقة 
الدادوال األمريكاي السادوعّي ياو2 السابت 
املاايض يف نهام مان خاالل وساائل إعالمهم 
والتي اعترت مرع املرتزق التويتي سقوطاً 
للثلاع الثالاث يف مثلاث القاعة الدساكريل 
للمرتزقة، حيث سبل أل تمكن أبطال الجيش 
واللجال الشدبية من استهداف ُكلٍّ من املدّل 
مان قبل الدادوال قائداً للماطقة الدساكرية 
الثالثة اللاواء املرتزق الشاّداعي وكذلك املدّل 
نائباً لرئيس ليئة األركال اللواء املرتزق أحمد 

سيف الياادي.
ون تدد لذه لي الخسائُر الكبريُة األوىل لي 
األوىل التي يتدرَُّض لها املرتزقة يف جبهة نهم، 
اخالل الشاهر املايض تكبّد املرتزقة خساائَر 

ااعحاًة يف األَْرَواح والدتاع، وواقااً ملا أااع به 
مصادٌر عساكريٌّ لصحيفاة صدى املسارية 
وماا تااولتاه وساائل إعاال2 املرتزقاة، اقد 
ساقط أواخر لذا الشاهر 35 قتياالً وجريحاً 
من عااارص املرتزقة، بياهام املرتزق “محمد 

املراعي” قائد ما يسمى بكتيبة “الحسم«.
كذلاك يف ماتصف مايو املاايض كبََّد أبطاُل 
الجياش واللجال الشادبية عااارَص املرتزقة 
خساائَر ااعحًة يف عملية صد زحواات نفذلا 
املرتزقة باتجاه مواقع أبطال الجيش واللجال 
الشادبية، وقد كال من بل عارشات املرتزقة 
الذيان لقاوا مرَعهام يف عملية كارس لذه 
الزحواات الدقيُد املرتزق غيالل مهيوب رسال 
املكلَّف من قبال الددوال بقيااعة جبهة نهم، 
والاذي كال يشاغُل مديَر مكتب اللاواء 310، 
وكذلاك قائاد الكتيباة الثالثة باللاواء 1ل1 “ 
املرتازق عبدالجليل أبو ذيبة والذي يدد قياعياً 

بارزاً يف حزب اإلصالح.
ليس لؤنء احساب، اقد لقاي املئاُت من 
عااارص املرتزقاة مرعهام خاالل الثالثاة 
األشهر املاضية، عىل رأسهم قاعة ألوية وقاعة 
كتائب ورسيات، وكذلك قاعة مجاميع، وايما 

ييل رصٌد ألبرز أسمائهم:
قائاد  رسال  مهياوب  غياالل  الدقياد   .1

املرتزقة يف جبهة نهم
2. الدميد الركن حمياد التويتي، قائد لواء 

29 ميكا الدمالقة
3. قائد الكتيبة األوىل يف اللواء 121، املرتزق 

يحيى املسوري
ل. الدقيد عبدالجليل أبو ذيبة، قائد الكتيبة 

الثالثة
5. الدقياد القيااعي توايال عااياة، قائد 

الرسية األوىل
6. الدقياد محماد املاراعي، قائاد كتيباة 

الحسم
7. الرائاد املدعو أبو رشاح، قائاد عمليات 

الكتيبة الثانية
ث. املقد2 املدعو مروك الحاوري

9. أركال حرب اللواء 310، القياعي املدعو 
األشول

10. الدقياد املدعاو املرلبي، قائاد كتيبة 
الفرقال

11. القياعي نابت مسدوع، قائد مجاميع
12. الدقياد ماصاور ولاس، قائاد كتيبة 

انحتياط
13. القياعي محماد عبدامللك نجاع، رئيس 

حزب اإلصالح
ل1. الدقيد ظاار انلاومي، قائد كتيبة

15. الدقيد عبدالجليل غالب الدمري، قائد 
كتيبة

16. القياعي عبده قوزع، قايد مجاميع
17. الدقيد بشري التا2، قائد كتيبة

ث1. القيااعي املرتازق رشااع عايل ناجي 
الشوذبي

19. الدقيد محمد الحساياي، قائد الكتيبة 
الرابدة باللواء 310

20. املقد2 طياار عبدالحااظ عيل ارحال 
جاوبي

21. الدقياد نارص الواععاي، قائد الكتيبة 
السابدة

22. الاقيب املدعو مروك املولبي
23. إصاباة الاقيب املدعو أباو عبداملجيد، 

قائد رسية يف الكتيبة الثانية
ل2. الاقيب املرتزق محمد أبو لاعي

25. القياعي مازل اليوسفي
26. املرتزق جبري اليوسفي

27. املااال حاجب الذرحاني
ث2. املرتزق لاشم أبو مرعبة
29. القياعي يحيى الزعكري

30. عبدالرحمن املصباحي، قايد مجاميع
31. القياعي عراات الجادبي

32. قياعي أحمد عبدالله قراضة
33. القياعي صالح عيل الدراعه

ل3. القياعي ضيف الله الطويل الدوايض
35. املالز2 ثاناي اارس أحمد حموع أحمد 

املرشقي
36. القياعي زياع سيلة

37. القياعي حاز2 الدغيش
ث3. القياعي حميد مسمار

39. القياعي عيىس ملهي
0ل. الرائد محمد صالح الرشيفي

1ل. القياعي صالح محمد راشد بن جحزه 
األجدعي

2ل. املالز2 أول صدا2 الحماطي
الداعايش محماد الخادري  القيااعي  3ل. 

األرحبي
لل. القياعي أبو لامة بادر جميدة
5ل. القياعي عبدالرب حمد شرتال

6ل. القياعي حسل محمد حسل الفلو
7ل. القياعي أكر2 باشت

ثل. القيااعي الداعيش املدعاو أبو القدقاع 
الحشييش

بمقاوماة  يسامى  ماا  يف  القيااعي  9ل. 
املحويت أحمد ناجي مرال

50. القياعي عمر أحمد عبوال.. رشعب
51. القياعي أحمد حزا2 الرضيبي.. إب

52. القياعي اثل أمل الدمياي 
53. القياعي عبدالله مدصار 

ل5. القياعي عبده حسن 
55. القياعي املرتزي سليم الزبريي 

56.   القياعي جمال يحيى صالح غليفال
57. القياعي محمد يحيى

ث5. القياعي صدا2 الصبيحي
59. القياعي أحمد اإلبي

60. القياعي نارص حسن القديمي
طاماي  لااعي  عبدرباه  القيااعي   .61

الدصيمي
62. القياعي عيل محمد حسل القراويش

63. القياعي عبدالرحمن حموع الريض 
ل6. القياعي صدا2 القايض

65. القياعي أبو قيس 
66. القياعي سلطال مطري

67. القياعي محمد أحمد البدداني
ث6. القياعي عيل الداصمي
69. القياعي عبدالله البياي

70. القياعي املالز2 مختار عااية
71. القياعي عمار القطيبي
72. القياعي عمار الزباجي

73. املرتزق اسامه ناجي عكيل 
ل7. املرتزق حسل نارص عايض 
75. املرتزق ليثم صالح رعيدال 
76. املرتزق “حاز2 صالح األسد

77. املرتزق عدنال عااية
ث7. املرتزق سلطال الحقاري

79. املرتزق أمري سدد
0ث. املرتزق إبراليم جمدال.

1ث. املرتزق محمد الجمرة
2ث. املرتزق محمد الدرشاني

3ث. املرتزق عبدالله اارع
لث. املرتزق عبدالله الوركي

5ث. املرتزق أحمد محمد عوضة
6ث. املرتزق عبدالدزيز طامي
7ث. املرتزق إبراليم السميح

ثث. املرتزق أحمد الفقيه
9ث. املرتزق حذيفة مرشد

90. املرتزق عبدالله الهمداني
91. املرتزق مروك مساعد

92. املرتزق صالح محمد الحميدي
93. املرتزق بدر الطيل

ل9. املرتزق عبدالله الفقيه
الوركاي..  املرتازق ساامي عبداللاه   .95

عمرال
96. املرتزق غمدال محمد صالح الزعور.. 

إب
97. املرتزق عزيز طارش اللدصة.. عمرال

ث9. املرتزق عمر عبدالكريم صبيح.. إب
99. املرتزق عماع سيالل كامل.. عمرال
100. املرتزق مجيب عواع مزلم.. ريمة
101. املرتزق محمد عيل املجاحي.. اب

102. املرتزق رشاع أحمد ياسل الحلقي.. 
اب

103. املرتزق عيل الرحبة.. ريمة
ل10. املرتازق عمااع عوضاه الذيفاناي.. 

عمرال
105. املرتزق حموع طارش الثالع

106. املرتزق أحمد حسل الرمال املراعي.
107. املرتزق نارص رضوال زايد.. صوير

 ث10. املرتزق صالح عموعي.. صوير
109. املرتزق مجالد أبو مرعبه.. صوير
110. املرتزق عبداملجيد الهالني.. صوير

111. املرتزق محمد حميد مشواح.. صوير
112. املرتزق مهيس جمال.. صوير

113. املرتزق اعااع الدسوعي.. 
ل11. املرتزق أكر2 الكهايل

115. املرتزق عيل زالر
116. املرتزق نااع حسن الوقيدي

117. املرتزق أحمد الكليبي
ث11. املرتزق عبدالله سيف الريهي

119. املرتزق عاعل عبده غالب
120. املرتزق سالم بن عيل باحاج.

121. املرتزق محمد عبدالله باوزير.
122. املرتزق عيل ساملل املري.

123. عبدالساال2 نجال ماا يسامى وزير 
الدولة صالح الصياعي

ل12. املرتزق عبدالحكيم الطلقي
125. املرتزق بالل عيل حسن الربح

126. املرتازق عبدالرحمان حماوع مهدي 
الحاوري.. لمدال

127. املرتزق صالح عيل الروي الحاوري.. 
لمدال

ث12. املرتازق عفيف خالد انلادل.. جبل 
حبيش

129. املرتزق عبدالرحمن الرسيع.. عمرال
130. املرتزق أنيس عبدالقوي.

131. املرتزق حفظ الله الجادبي
132. املرتزق مقبل السدداني

133. املرتزق ابن األعيب.. القفر
ل13. املرتزق محمد املجاي.. القفر

135. املرتزق جالل شاجع عيل السبوع
136. املرتزق صالح نارص محمد عيكال
137. املرتزق لكا2 أحمد مبارك حجيل

ث13. املرتزق علوي مريط
139. املرتزق أحمد صالح رعيدال

0ل1. املرتزق امل قايد الرح
1ل1. املرتزق أسامة الجبيل

2ل1. املرتزق أحمد حزا2 البيثاني
3ل1. املرتزق عبدالرحمن الشبيبي

لل1. املرتزق يحيى ماصور األشول
5ل1. املرتزق عبدالله األبارة

6ل1. املرتازق مبخاوت عاياض مشال.. 
اللواء1ل1

7ل1. املرتزق يحيى املاجدي.. اللواء1ل1
ثل1. املرتزق يوسف مشوح
9ل1. املرتزق لاني الحسا2

150. املرتزق سيف عامر
151. املرتزق ليثم السفياني

152. املرتزق صيا2 املخاليف
153. املرتزق كمال املخاليف

ل15. املرتزق حذيفة الشباطي
155. املرتزق نايف عبدالرحمن

156. املرتزق عبدالكريم مهدي عيل سادد 
الجراعي

157. عيل أبو ركبة
ث15. أكر2 مهدي

159. عزالدين محموع القباطي
160. املرتزق أسدد الدريش

161. املرتزق سمري السديدي
162. املرتزق مداذ شهبل

163. املرتزق “أبو بكر السيد”
ل16. املرتزق أحمد عيل خرشال الطالري

165. املرتزق صالح عاعل راشد
166.. املرتزق بدر راجح الوشاح

167. املرتزق محمد البكري
ث16. املرتزق رضوال الحيمي

املقانت املاشورة يف الصحيفة تدر عن رأي 
كاتبها ون تدر بالرضورة عن رأي الصحيفة

ُر اأ�شماَءهم ُد اأَْكَثَ من 168 قيادياً ومرتزقاً و »�شدى امل�شرية« تن�شُ املعارُك الأخريُة حت�شُ

فرضة نهم.. الثقُب األسوُد الذي يلتهُم قادَة املرتزقة
عامان وأربعة أشهر منذ أن بدأ العدوان األمريكي السعودّي على اليمن، ومنذ تلك اللحظة التي تحّزم 
فيها أبطال الجيش واللجان الشعبية جهاَزهم العسكري المتواضَع؛ لمواجهة إمبراطوريات من القوة 

والمال وإلى هذه اللحظة لم تكن المعركة متكافئًة في الحساب العسكري المادّي، كما لم تكن 
متكافئًة في الحساب اللوجيستي، غير أن هذه الحساباِت وإن كانت مهمًة في قواعد الحرب إال أنها 
تنحِسُر أماَم اإليمان باهلل عز وجل وعدالة القضية وأمام صلب اإلَراَدة المستمدة من مظلومية الشعب 

اليمني ورائحة دماء اأَلْطَفال والنساء الذين ُقتلوا بغارات العدوان اآلثم.
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  - ضرار الطيب:
ج�زٌء بس�يٌط، وُمرِعٌب، مما ظل�ت تتحدُث عنه 
وس�ائُل اإلع�الم املناهضة للعدوان، حول الفس�اد 
الشامل الذي يمارسه املرتزقة يف املناطق التي تقع 
تحت سيطرتهم، طوال أكثر من عامني، وجد أخرياً 
فرصًة بس�يطًة إلثبات نفس�ه عرب إع�الم العدوان 
نفس�ه، بمجرد أن بدأت أزمُة املصالح السياس�ية 
ب�ني دول الخليج وقطر؛ لتحول االنقس�امات بني 
فصائ�ل املرتزقة إىل أدل�ة دامغة ع�ن أكرب عملية 
نهب لث�روات الوط�ن وأمواله مس�تمرة منذ أكثر 
من عام�ني.. كان�وا يتقاس�مونها بصم�ت، واآلن 
يتقاذفون فضيحتَها فيما بينهم عىل مرأى ومسمع 

من الجميع.

أكرُب عملية نهب للنفط والغاز 
خمس�ة وتس�عون مليون ريال يومي�اً، تذهب 
إىل قادة أمنيني وعس�كريني من املرتزقة، كإتاوات 
مفروضة عىل قاطرات الغ�از والرشكات الصغرية 
العامل�ة يف مأرب.. هذا بعض مما كش�فته وثائق 
نرشته�ا – يف األس�بوع الفائت - قن�اة »بلقيس« 
ذات التوجه اإلخواني املنارِص للعدوان، وحوت تلك 
هًة من املدير العام التنفيذي  الوثائُق رس�ائَل موجَّ
لرشكة صاف�ر النفطية »أحمد محم�د عيل كليب« 
إىل الفار هادي، يش�تكي فيها من الفس�اد القائم 

يف الرشكة!
يف الواقع، لم يش�تِك »كليب« من الفساد القائم 
يف الرشكة، وإنما من فس�اد خصومه فقط، بالعلم 
أن الرجل من حزب اإلصالح، والشكوى لم تعكس 
إال ش�كالً جديداً من أش�كال الرصاع املعروف بني 
مرتزقة اإلصالح ومرتزقة اإلم�ارات، وبالتايل فإن 
ما كش�فت عنه الوثائق ليس إال جزءاً بس�يطاً مما 

يحدث يف صافر. 
 وبرغ�م ذلك فإن ه�ذا الجزء البس�يط يحوي 
أرقاماً فلكية؛ ألن إدخال خمسة وتسعني مليوناً يف 

عملية حسابية مع 800 يوم من العدوان، ينتج ما 
يقارب الثمانني مليار ري�ال.. هذه اإلتاوات فقط، 

ومن طرف واحد!
 تق�ول الوثائق أيضاً: إن النفط الخام يتعرض 
لنه�ب منّظم م�ن داخل اآلبار، وأن قي�ادات أمنية 
من ق�وات حماية الرشك�ة تقوُم بتهري�ب ناقالت 
من النف�ط الخ�ام وأن ضباطاً وقادًة عس�كريني 
��ة،  يترّصفون مع الرشكة وكأنها ملكيتهم الَخاصَّ
باإلَضاَفة إىل اس�تحداث وظائَف جديدٍة وخضوع 

الرشكة تماماً لحكم القادة األمنيني والعسكريني.
واآلن إذا فرضن�ا أن ُكّل ذل�ك النه�ب يت�م يف 
مس�احة ما محدودة داخل إَداَرة الرشكة، س�يجب 
علينا أن نتساَءَل عن إيرادات العمليات »القانونية« 
لبي�ع النفط، منذ أكثر من عامني، بالعلم أن املبالغ 
الناتج�ة ع�ن اإلت�اوات والبي�ع »غ�ري القانوني« 
فقط َوكم�ا هو واضح، تس�تطيع أن تغّطي جزءاً 
ضخم�اً من ميزاني�ة الجمهورية بكله�ا، وبما أن 
البنك املركزي يف صنعاء هو من كان يس�ّلم رواتب 
املوظف�ني يف صنعاء من�ذ أول الع�دوان إىل أن تم 

نقل البن�ك، بدون أن يعتمَد يف ذل�ك عىل أي إيراد 
م�ن النفط يف مأرب بالذات، وبما أن البنك والنفط 
صارا يف يد املرتزقة اآلن، فلماذا انقطعت الرواتب؟ 

أو باألصح: أين تذهب ايرادات النفط؟!
الوثائ�ُق لم تُِج�ْب عن ذلك الس�ؤال برصاحة، 
وب�دالً عن ذلك قال�ت إن الرشكة تكبدت خس�ائر 
تص�ل إىل أربع�ني ملي�ون دوالر؛ نتيج�ة أخط�اء 
احتساب رسوم منش�آت صافر من قبل الرشكات 
األُْخ�َرى. م�ا يعني أن الرشك�ة ال تتعرض ملجرد 
فساد محدود من بعض القيادات كما تقول وثائق 
»كلي�ب«، وإنما لعملي�ة نهب ش�املة، وباألصح: 
أكرب عملية نهب، ربم�ا يكون اإلصالح ذا النصيب 
األك�رب منها، فقبل فرتة ليس�ت طويل�ة جداً كانت 
هناك أخبار أن »هاش�م األحمر« القيادي اإلخواني 
يجني املليارات من أعمال التقطع وفرض اإلتاوات 
يف منفذ الوديعة فق�ط، وبالتايل علينا أن نضاعف 
املبالغ ال�واردة يف وثائ�ق »بلقيس« م�ن اإلتاوات 
وعملي�ات رسقة النف�ط وبيعه وتهريب�ه ربما إىل 

أكثر من ضعف.

 

مناورٌة إعالمية بأثر عكسي 
وثائ�ُق أُْخ�َرى نرشتها »بلقي�س« يوَم الجمعة 
الفائ�ت، ضم�ن حملتها اإلعالمي�ة لفضِح خصوم 

»اإلخوان« من املرتزقة.. وهذه املرة من ُسقطرى.
تكش�ف ه�ذه الوثائ�ق عملي�ة »بي�ع« أرضية 
يف منطق�ة دكس�م، ملن�دوب مؤسس�ة »خليف�ة« 
اإلماراتي�ة، رغ�م وجود قرار حكوم�ي يمنع ذلك، 
كما أشارت الوثائق إىل أن محافظ سقطرى يعبث 

باألرايض واملنافذ هناك ويترصف عىل هواه.
الجمي�ع يعرف أن اإلمارات تس�عى إىل امتالك 
س�قطرى، ولك�ن الجديد يف األمر ه�و أن اإلخوان 
انتظ�روا إىل أن ص�ارت قط�ر يف أزم�ة سياس�ية 

ليعرتفوا بذلك، ويحصلوا عىل الوثائق.
تري�د »بلقيس« م�ن تلك الوثائ�ق الهجوم عىل 
ال�دور االمارات�ي يف اليم�ن، وهي تعم�ل عىل ذلك 
من�ذ ف�رتة، ولكن ما يح�دث اآلن ه�و أنها تفضح 
نصف املرتزقة لينفضح النصف اآلخر تلقائياً؛ ألن 

عمليات الفساد التي تفضحها هذه الوثائق لم تكن 
»إماراتية« كامل�ة وإنما يف إطار منظومة متكاملة 
يمثلها دولياً »تحالف« معروف ويمثلها يف الداخل 
مجموعة من املرتزقة يش�ّكل اإلصالُح الجزَء األكربَ 

منهم.
ربم�ا كان ع�ىل »بلقي�س« أن تجّه�ز وثائ�ق 
أُْخ�َرى تفصل حزب اإلصالح عن تشكيلة مرتزقة 
العدوان ثم تقوم بعد ذلك بنرش عمليات الفس�اد، 
وذلك مس�تحيل، وبالتايل فإن ُكّل ما نرشته القناة 
من عمليات النهب والفس�اد، يحوي إشارَة توجيه 

إىل فساد حزب اإلصالح بشكل بديهي.
يب�دو أن األزم�َة القطري�َة الخليجية ش�كلت 
فرص�ة للكثري م�ن الفضائ�ح التي كان�ت رهينَة 
التضلي�ل اإلعالم�ي لق�وى الع�دوان ومرتزقت�ه، 
وليك�وَن األمُر أكثَر خزياً فّضلت هذه الفضائح أن 
تُظِهَر نفَسها عرب تلك الوسائل نفسها، وكما حدث 
ل� »بلقيس« يف نرش فساد سلطات املرتزقة، فعلت 
قن�اة »الجزيرة« نف�س األمر يف تغطي�ة الجريمة 
التي ارتكبها طرياُن العدوان السعودّي يف صنعاء، 
عندم�ا قص�ف بيت املواط�ن »امله�دي« وقتل من 

كانوا فيه من النساء واألَْطَفال. 
أرادت »الجزي�رُة« أيضاً أن تهاِجَم الس�عوديّة 
بذلك، ولكنها تناس�ت بغباء أن قطر كانت رشيكًة 
مهمًة يف تحالف العدوان طوال أكثر من سنتني من 

املجازر.
اآلن فق�ط، وبعد عاَمني من تدم�ري اليمن، بدأ 
إع�الم اإلخ�وان يع�رتف أن هن�اك فس�اداً ترعاه 
دوُل الع�دوان وقت�الً لألبرياء، هل ص�ار اإلخوان 
نزيهني فج�أة هكذا؟ بالطب�ع ال، ولكنهم رأوا أن 
تل�ك األمواَل التي ظلوا ينهبونه�ا ويحرمون أبناَء 
الش�عب اليمني منها، والدماء الربيئة التي سالت 
بمساعدتهم وبّرروا لها، منذ أول العدوان، صارت 
تشّكل رقماً إعالمياً يمكُن االستفادُة منه يف األزمة 
القطري�ة الخليجية.. يفضحون أنفَس�هم للدفاع 

عن قطر!

  - خاص:
الادويل  املجتماَع  الصحاة،  وزارُة  حّملات 
واملاظماات األَُممياة واإلنَْساانية مساؤوليَة 
انهياار الاظاا2 الصحاي وتفايش الكولريا يف 
اليمن؛ بسابب الدادوال األمريكي السادوعّي 
ألكثار مان عامال ونصاف أَعَّى إىل حرماال 
ماليال اليمايل من الحصول عاىل الخدمات 
الطبية كحل إنَْسااني مكفول يف ُكّل القوانل 

والترشيدات الدولية.
وقاال الدكتاوُر ناارص الدرجايل – وكيُل 
وزارة الصحاة لقطاع الطاب الدالجي، بأل 
املاظمااِت الدوليَة لم تلتز2ْ بتدهداتها إلغاثة 
َوععام القطااع الصحاي ومواجهاة وبااء 
الكولريا املتفيش ماذ ما يقارب الشاهَرين يف 
أغلب محااظات الجمهورية وتسبب يف وااة 

املئاات مان املواطال حتى اللحظة، مشارياً 
إىل أل لاااك بدَض املاظماات الدولية أعلات 
اساتغاثًة عوليًة يف أكتوبر 2016 لطلب ععم 
بمقادار 22 ملياول عونر ليتمكن اليمن من 
مكااحاة املوجاة األوىل من وبااء الكولريا يف 
حيااه وراع الجالزية ألياة موجة أُْخاَرى ، 
إن أل املجتماع الدويل لم يساتجب بأكثر من 
15 باملائة من ذلك انحتياج والتي وصلت إىل 

ماظمتي الصحة الداملية واليونيسيف.
وقال لاا »صدى املسارية« مصدر مطلع 
بوزارة الصحة: إل وباء الكولريا ن يزال يهدع 
حياة اليمايل جّراء اتساع انتشاره يف عمو2 
ُكّل املحااظاات اليماية وتزايد عدع ضحاياه 
بداد أل وصلات حاانت الواااة إىل أكثر من 
)50ث(، إَضاَااة إىل إصابة أكثار من )120( 

ألف حالة إصابة واشتباه.
ولفات املصادر، إىل أل املاظمااِت الدوليَة 

واإلنَْساانية التاي تدمل يف مواجهة انتشاار 
وبااء الكولاريا باليمان، قليلاٌة جاداً وتداد 
باألصاباع، أبرزلا »ماظمة الصحة الداملية، 
وأطبااء بال حادوع، وماظمة اليونيسايف«، 
مقارنة بددع املاظماات الدولية التي ترتبُط 
وزارة  وبال  بياهاا  املوّقداة  بانتفاقياات 
الصحاة والبالاغ عدعلاا أكثار مان )50( 
ماظماة عولياة وإنَْساانية، موضحااً باأل 
املسااعدات الدالجياة التي تصال اليمن ُكّل 
أسبوع عر طائرة تابدة للماظمات الدولية 
واألممياة املتواجادة يف الدولياة عار مطار 
صادااء، ن تفاي بالغارض مقارناة بحجم 
الكارثة الصحية التي تشاهدلا بالعنا والتي 
تساتدعي مان ُكّل املاظماات اإلنَْساانية يف 
الدالم التدخل الرسيع إلنقاذ الشدب اليماي 

من لذا الوباء القاتل.
وأوضاح املصادر، باأل أماناة الداصماة 

ومحااظاة إب، يتصدرال املحااظات اليماية 
مان حيث تفايش الوبااء وارتفااع الثحايا، 
وأل التدخاالت الدالجياة يف املراكاز املحادعة 
نساتقبال حاانت اإلصابة بمارض الكولريا 
تلداب عوراً كبرياً يف الحد من نسابة الوايات، 
ماولاً إىل أل لااك لجاة مشارتكة من وزارة 
الصحاة ووزارة امليااه تقاو2 حالياً بدراساة 
لذا الوباء والوصول إىل البؤر التي تساببت يف 
ظهور الكولريا وصونً إىل إيجاع حلوٍل جذرية 

للقثاء علية نهائياً.
وتأتي تريحااُت وزارة الصحة متزاماًة 
مع إعالل ماظمة الصحة الداملية أمس األحد، 
عن ارتفاع حانت الواااة جّراء وباء الكولريا 
يف اليمن، إىل 59ث حالة، ماذ 27 أبريل املايض.

وقالات املاظماة يف تغريدة عاىل »تويرت« 
عر حسااب مكتبها يف اليمن، بأنها ساّجلت 
116 ألفااً و700 حالة اشاتباه بالكولريا، من 

ضماهاا 59ث حالاة واااة، يف 20 محااظاة 
يماية.

وكانت املاظمُة قد قالت يف بيانات ساابقة 
األسبوع املايض، إنه »لن يتم الاجاُح بسهولة 
يف ساباق احتاواء الكولاريا يف اليمن؛ بسابب 
تدمري الاظاا2 الصحي يف البلاد بدد أكثر من 
عامال مان الراع املحتاد2، مشاريًة إىل أل 
 األَْطَفاال ما عول 15 عامااً يمثّلول %6ل من 
إجمايل حانت انشتباه بالكولريا، مثيفًة أل 
»من تخطات أعماُرلم الاا 60 عاماً يمثّلول 

%33 من إجمايل الوايات.
و«الكولاريا« مرٌض يسابب إساهانً حاعاً 
يمكُن أل يوّعي بحياة املريض خالل ساعات، 
إذا لام يخثاع للداالج، ويتداّرض األَْطَفال، 
الذيان يداناول مان ساوء التغذياة، وتقالُّ 
أعماُرلم عن 5 سااوات بشكل خاص لخطر 

اإلصابة باملرض.

ها املرتزقة منذ بداية العدوان ب�شبب اخللفات اخلليجية مع قطر.. اإعلُم الإخوان يف�شح جزًء من اأكرب عملية ف�شاد ميار�شُ
وثائُق تؤّكد فْرَض قيادات المرتزقة إتاوات بمبلغ 90 مليون يوميًا على النفط والغاز وبيع الخام لحسابهم الشخصي

ُصنَّـاُع األزمات يف اليمن!

الكولي��را  تفّش��ي  مس��ؤوليَة  واإلْنَس��انية  األممي��ة  والمنظم��ات  الدول��ي  المجتم��َع  تحّم��ُل  ال��وزارُة 
الصح��ة العالمي��ة: 116 ألف��ًا و700 حال��ة إصاب��ة بالكولي��را، منه��ا 859 حال��ة وف��اة ف��ي 20 محافظة 

م�شدٌر بال�شحة لــ »�شدى امل�شرية«:

املساعداُت العالجية التي وصلت اليمن عرب مطار صنعاء ال تفي بالغرض مقارنة بحجم الكارثة 

تعاُمُلك مع الدواء املهّرب يتنافى مع أخالقيات املهنة أخ������ي 
الصيدلي:

مع تحيات مصلحة الضرائب
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َلم وامل�شلمني  قائُد الثورة راأى القراَر الأمريكّي خطوًة معاديًة للإ�شْ

نتنياهو احتفل بذكرى حرب 67 ولكن مع »ُحلفائه العرب« هذه المرة

قراُر نقل السفارة األمريكية إىل القدس املحتلة أول مخرجات قمة ترامب يف الرياض 
  - إبراهيم السراجي

َماارَّ قاراُر الكونجرس األمريكاي، بإقرار 
نَْقاِل السافارة األمريكية إىل الُقادس املحتلة، 
عول موقف أو حتى تدليل رسامي من غالبية 
الادول الدربياة واإلْسااَلمية، ولو عىل سابيل 
املوقاف الكالماي ملغالطة الشادوب كما كال 
يحاُدُث يف املاايض عادماا كانات الدالقة بل 
تلك األنظماة والكيال الصهيوني تجري تحت 

الطاولة.
وصّوت أعثاُء الكونجرس األمريكي، يو2 
انثاال املايض، باإلجماع عىل قارار نقل مقر 
السافارة األمريكية من »تل أبيب« إىل القدس 
وتساوية ما وصفته وساائل إعاال2 أمريكية 
»الراع الفلساطياي اإلرسائييل« عىل أساس 
حل الدولتل، ولكن لذه املرة بدول »القدس«، 
ماا يدااي أل التاااُزنِت الدربيَة التاي تباّتها 
السادوعيّة عاا2 2000 يف قماة باريوت قاد 
تطاورت »وباعت القادس«، كأول املخرجات 
الدملياة لزياارة الرئياس األمريكاي عونالاد 

ترامب للرياض يف مايو املايض.
ولام يكن توقياُت التصويت الاذي اختاره 
الكونجارس للتصويت عىل القرار عشاوائياً، 
بل جاء متدماداً بالتزامن ماع إحياء الذكرى 
الخمسال ملا يُدَرُف با »الاكسة« ولي ذكرى 
الحرب الدربية اإلرسائيلياة 1967 التي احتل 
ايهاا الكياال الصهيوني مزيداً مان األرايض 

الدربية يف السطل وسوريا ومر واألرعل.
الدربياة  األنظماة  لصمات  وبالاسابة 
واإلْسااَلمية تجاه ذلك، لم يكن لذه املرة نابداً 
عان عجاز تلاك األنظمة عان اتخااذ موقف، 
بال نابٌع مان توّرط تلاك األنظماة باملرشوع 
األمريكياة  اإلَعاَرة  تقاوعه  الاذي  األمريكاي 
الحالية لتصفية القثية الفلساطياية، وبدد 
سلسالة لقاءات علاية ورسية تُوّجت بالقمة 
التي ترأساها تراماب يف الريااض يف 21 مايو 
املايض وحشد الاظا2 السدوعّي لها الدرشات 
من ُملوك ورؤساء الدول الدربية واإلْساَلمية.

ويجماع املراقباول عاىل أل قماة تراماب 
يف الريااض كانات تدشايااً رصيحااً لتجريم 
مقاوماة انحتاالل الصهيوناي والبحاث عن 
عادو آخر غري إرسائيل التي تتحول إىل حليف؛ 

ولذلاك كال الرؤسااء وامللاوك الذين حرضوا 
قمة الرياض يصفقاول بحرارة أثااء خطاب 
ترامب ولو يصف املقاومة باإلرلاب، ويحدع 

حزَب الله وحماس عىل رأس اإلرلاب.
تراماب انتقال مباارشًة مان الريااض إىل 
الكياال الصهيوناي، ولاااك يف أول لقاء مع 
رئيس الحكومة الصهيوناي أما2 الصحفيل 
قاال تراماب لاا »نتايالاو »للتاو غااعرُت 
السادوعيّة، لقاد أمثيااا يوَمال رائدل مع 
امللاك، ولقد كاناوا يحملول مشااعر إيجابية 
تجااه إرسائيل، اقد حصل تقاد2 كبري يف لذا 
انتجااه، وإذا أخاذت بانعتبار امللك سالمال 
بهام  التقيات  ان  ممَّ وغريلام  والسادوعيّة 
كاإلماارات والبحريان والكويات وغريلا من 
الدول، اقد رأيت اساتدداعاً تاماً للصداقة مع 
إرسائيل وعدائهم إليرال سالم يف ذلك كثرياً«.

لاذه املدطيااُت ماحات رئياَس الحكومة 
اإلرسائيلياة بايامل نتايالاو ثقًة أكرَ خالل 
كلمته التي ألقالا بمااسبة الذكرى الخمسل 
لحرب 67، التي كانت بالاسبة للدرب نكسًة، 
لكاه بات يارى أنها كانت من أساباب تحّول 
األنظماة الدربية من عدو إرسائيل إىل صديل، 
سايواصل  الصهيوناي  الكياال  أل  مؤكاداً 
احتالل األرايض الدربية، ساواء حدثت تسوية 

سياسية أو ن.
ساتواِصُل  إرسائيال  إل  نتايالاو  وقاال 
»بتساوية سياساية أ2 ن«، بساط سيطرتها 
األماياة عاىل ُكّل األرايض الواقداة غربي نهر 
يف  وستساتمر  الغربياة«،  »الثفاة  األرعل 
اإلرصار عاىل رضورة اعرتاف الفلساطيايل؛ 
كاول عولة إرسائيال »وطاًاا قوميًّا للشادب 

اليهوعي«.

وأَكَّاَد نتايالاو أل عدَع الدول الدربية التي 
ناصبات إرسائيل الدداَء، ماذ تأسيساها، آخذ 
يف اننخفااض ماذ حارب 67 او ما يساميها 

اإلرسائيليل »حرب األَيَّاا2 الستة«.
ويف لذا الساياق قال نتايالو »لااك تغرّيٌ 
مهامٌّ يطرأ عىل طريقة تدامل عول يف املاطقة 
مع عولة إرسائيل، اهي تاظر إلياا وإىل قوتاا، 
التي تم إثباتُها بغاية الوضوح وبشكل قاطع 
خالل حرب األَيَّاا2 الساتة، إذ تدترنا رشيكاً 
وليس عدواً يف الحرب املشرتكة التي نخوضها 

ضد اإلْساَل2 املتطرف«.
وبفثال قماة تراماب يف الريااض باات 
نتايالاو يحتفاُل بصداقاة األنظماة الدربية 
للكياال الصهيوناي بذكارى حارب 67 التي 
تساببت بتهجري صهيوني ألكثر من 300 ألف 
السطياي ناليك عن قتل عرشات اآلنف بآلة 

الحرب اإلرسائيلية آنذاك.
ولاذه املارة يف ِظالِّ اصطفااِف األنظماة 
الخليجياة والدربياة مع إرسائيال وتواطؤلا 
السافارة  باقال  الكونجارس  قارار  تجااَه 
األمريكية إىل القدس، أكدت الجبهة الشادبيُة 
لتحرير الساطل بأل الكونجارس األمريكي 
ن يساتطيُع رشاَء ُحرياة الساطل وكراماة 
أباائها باملال، ولن تُرِلَب الشدب الفلسطياي 
وقياعتاه الخطوات التي اتخذلاا الكونجرُس 
األمريكي بما يسميه وْقَف مساعدات للسلطة 
الفلساطياية ولن تحوَل لذه انجراءاُت عول 
تمساك الشادب الفلساطياي بحقوقه يف نيل 
الدثوياة الكاملاة لدولة الساطل والظفر 

بالحرية وانستقالل والدوعة.
مان جانباه قاال يف حركاة اتاح حاتام 
عبدالقااعر: إل قارار الكونجارس األمريكاي 
بالذكارى  انحتفاال  بمراسام  باملشااركة 
ماع  القادس  مديااة  نحتاالل  الخمسال 
الكايسات اإلرسائيايل تمثل اعرتاااا واضحا 
وخطاريا مان أعىل ليئاة ترشيدياة أمريكية 
من مساألة نقل السافارة األمريكية للقدس، 
موضحااً أل الرئيس األمريكاي عونالد ترامب 
بزيارتاه األخرية أعطى ضاوًء أخرَض؛ لفرض 
واقع جدياد عاخل املدياة من أجل تكريساها 

عاصمة إلرسائيل.
وتسااءل القيااعي يف اتاح: ماا رع الفدل 
انساتفزاز  لاذا  إزاء  واإلْسااَلمي  الدرباي 
األمريكي الخطري الذي يمس مشااعر الدرب 

واملسلمل؟
وإذا كانات اإلَعاَرة األمريكياة تمّكاات من 
إخثاع األنظماة الخليجية والدربية، من تلك 
التاي لم تقاد2 أو تؤّخار يف مساألة مقاومة 
انحتاالل الصهيوناي، يااري قائاُد الثاورة 
السايد عبدامللك الحوثي كقائد عربي إْساَلمي 
ليساتاكَر ذلك الصمَت املتواطئ ويؤكد راض 
األمة الدربية واإلْسااَلمية لقارار الكونجرس 

باقل السفارة إىل القدس.
وأعال السايُد عبدامللاك قاراَر الكونجارس 
واعتاره موقفاً مداعياً لإلْسااَل2 واملسالمل، 
للكياال  والتباّاي  الدعام  ساياق  يف  ويأتاي 

اإلرسائييل الصهيوني الغاصب.

  - ترجمة: شامية الحيدري

يش�َهُد الرصاُع يف اليمن تأجيجاً ملحوظ�اً يصاحبُه تفاقٌم 
لألزم�ة اإلنَْس�انية. حي�ث يرتبَّ�ُص ش�بَُح املجاع�ة بماليني 
األشخاص وبات وباَء الكولريا آخذاً يف التفيّش يوماً تلو اآلخر. 
ناهيك عن أن هناك مخاوَف لدى السكان إزاء الشائعات التي 
تم�ت إذاعتها بخص�وص احتمالية الهجوم ع�ىل أحد املوانئ 
الحيوية التي تعد ممراً رئيسياً لتوزيع املساعدات اإلنَْسانية. 

أش�ار س�تيفن أوبراين، وكيل األمني الع�ام لألمم املتحدة 
للشئون اإلنَْسانية، يف إحاطة قام بها أمام مجلس األمن الدويل 
منذ عدة أيام، إىل الرضر الشديد الذي يواجُهه الشعُب اليمني 

جراء تفيّش وباء الكولريا. 
ووفقاً للتقديرات، أوضح س�تيفن اوبراين أنه من املتوقع 
أن تظه�َر 150 أل�ف حال�ة خ�الل األش�هر الس�تة املقبلة. 
باإلَضاَفة إىل أن الحاالت املش�تبه فيه�ا حالياً عددها 60 ألَف 

حال�ة منذ أواخر إبريل، مع 500 حالة وفاة مرتبطة بها. وقد 
أثار س�تيفن قضايا عدة من ضمنها ضعُف السكان، وانهياُر 
النظام الصحي، وتده�ور البُنية التحتية لتوزيع وتنقية مياه 

الرشب؛ لغرض رشح أسباب انتشار مثل هذا الوباء. 
وأضاف ممثل األمم املتحدة أن »موس�م األمطار واختالطه 
بالنفايات غري املحصلة التي تراكمت يف ش�وارع املدن الكبرية 
أّدى إىل تهيئة الظروف املثالية لالنتشار الريع لوباء كهذا«. 
م�ن جانبه أعرب األمنُي العام للمجلس النرويجي لالجئني 
ي�ان ايجالند مطلع الش�هر امل�ايض عن أس�فه الَعميق حيال 

معاناة الشعب اليمني خالل زيارته األخرية للبلد. 
وأش�ار يان ايجالن�د إىل أن العاَلَم يق�ُف متفرجاً دون أيَّة 
ردة فع�ل كافية، فهو عىل وش�ك أن يرتك ماليني األش�خاص 
يموتون جراء انعدام الغذاء، وبحسب منظمة األمم املتحدة أنه 
ما ال يقل عن 17 مليون شخص -أي ما يعادل ثلثي السكان 
تقريب�اً البالغ عددهم 28 مليون نس�مة- يعانون من انعدام 

األمن الغذائي، يف حني أن 7 مليون معرضون للمجاعة. 

وقد تمكن برنام�ج الغذاء العاملي من إيصال املس�اعدات 
إىل 3 ماليني ش�خص يف ش�هر ابريل، ويأمل بمضاعفة العدد 
يف ش�هر ماي�و، ولكن ال بد م�ن تقليص الحص�ص الغذائية 

لتحقيق ذلك. 
هناك جزء كبري من املس�اعدات اإلنَْسانية التي يتم منُحها 
لليمنيني يمر عرب ميناء الحديدة الواقع غرب البلد. وتقوم قواُت 
التحالف وعىل رأس�ها السعوديّة بشن هجوم واسع منذ العام 
2015 عىل اليم�ن، بالتعاون مع الوالي�ات املتحدة األمريكية 
وبريطاني�ا العظمى، كما أنها تفرض حصارها البحري الذي 
حال دون وصول أية مس�اعدات إنَْس�انية إىل مدينة الحديدة 
الت�ي يس�يطر عليه�ا الحوثيني. وقد أش�ار توم�اس جونو، 
ٌص يف ش�ئون الرشق األوسط يف جامعة أوتاوا أنه »من  متخصِّ
املمكن أن يصبح الوضع اإلنَْس�اني أكثَر تعقيداً يف حال قامت 
قوات التحالف باس�تئناف املعارك ضد هذا امليناء، وهو األمر 

الذي تخشاه العديد من املنظمات اإلنَْسانية«. 
أضاف توم�اس جونو أن »مع�ارك الحدي�دة التي تعترب 

أحد التكتالت املهمة قد تس�تغرُق وقت�اً طويالً وبالتايل، فهي 
ستتسبب يف تعطيل خط التزويد األسايس بالنسبة للسكان«. 
وتعم�ل الري�اض ع�ىل تس�يري عبدرب�ه منص�ور هادي 

لصالحها منذ هروبه من العاصمة صنعاء يف العام 2015.
وتعتقد جاكلني لوبور من مرَكز الحوكمة الدولية يف مجال 
االبت�كار أن »كال الطرف�ني يف رصاع اليم�ن ل�ن يتمكنوا من 

تحقيق أي فوز عسكري«.
م�ن جانب آخ�ر نّددت معظ�ُم منظمات حقوق اإلنَْس�ان 
م�راراً م�ن اس�تئناف الغ�ارات الجوي�ة التي تنفذه�ا قواُت 
التحال�ف بقيادة الس�عوديّة يف اليم�ن دون أن تتطرق للدور 

الذي تلعبه واشنطن يف دعمها لهذه الغارات. 
وق�د أب�رم الرئي�ُس األمريكي الجدي�د مؤخ�راً صفقاِت 
أس�لحة بلغت قيمتها 100 مليار دوالر مع النظام السعودّي، 
متجاهالً لالنتهاكات الصامتة التي تمارس�ها قوات التحالف 

بحق اليمنيني. 

صحيفة »ال برس« الفرنسية:
ال�شعودّية ت�شرّي عبدربه من�شور هادي ل�شاحلها

ترامب أبرم صفقاِت أسلحة مع الرياض متجاهاًل جرائَمها ضد الشعب اليمني
تحاُلُف الحرب بالتعاون مع أمريكا وبريطانيا يفِرض حصارًا على اليمن ويحوُل دوَن دخول املساعدات 
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يَْطاِل الرَِّجيِْم أَُعاْوذُ ِباللِه ِمْن الشَّ
ِباْساااِم اللِه الرَّْحاَماِن الرَِّحايْاِم

الَحْمُد للاه َربِّ الداملل، وأَشاَهاُد أْل َن إلَه 
إنَّ اللُه امَلاِلُك الَحالُّ امُلِبْل، وأشاَهُد أل َسيِّاَدنا 

ااداً َعبْاُده وَرُسااْولُه َخاتَُم الابيل. ُمَحمَّ
ااٍد  ااٍد وعىل آِل ُمَحمَّ الّلهم َصلِّ عاىل ُمَحمَّ
اااٍد،  ُمَحمَّ آِل  اااٍد وعاىل  ُمَحمَّ وبااِرْك عاىل 
كماا َصلَّيَْت وباَرْكَت عاىل إِبْاَراِليْاَم َوَعىَل آِل 
إِبْاَراِليْاَم إناك حمياٌد مجياٌد، وارَض اللَُّهام 
بِرَضاك عان أَْصَحاِبِه األَْخيَااِر املاتَجبل وَعْن 

َساِئِر ِعبَاِعك الصالحل.
اااَل2ُ َعَلايُْكْم  أَيَُّها اإلِْخاَوُة واألخواُت.. السَّ
َوَرْحاَمُة اللِه َوبََرَكاتُه، وتقبَّْل اللُه ماَّا وِماَُّكُم 
يَاا2َ والِقيَا2َ َوَصاِلَح األَْعَمال، إنَُّه َساِميُْع  الصِّ

َعاء. الدُّ
قباَل أل ندُخااَل يف موضوعااا اإنااا أّونً 
نستاكُر ونشُجُب انعتداءاِت اإلْجاَرامية التي 
استهدات الشادَب الدراقيَّ املسلَم الشقيَل يف 
ُه بالدزاء واملواسااة  كرباالء وبغاداع.. ونتوجَّ
ألرس الشاهداء، ونَْساأَُل اللَه الشفاَء للجرحى 
والاَر لشدوباا املظلومة يف التََّصادَّي لقوى 
الرش التاي تَحاّركها أياعي الَدَمالة يف املاطقة 
بإيداز وتوجيه وحماية أَمريكية وإرسائيلية، 
ونارى يف ُكلِّ جريماة جديدة ومشاهد عمويٍّ 
مساتجد شاالداً عاىل حقيقاة قاوى الارش 
الدولياة واإلقليمية واثيحًة لهاا وعليالً عىل 
ساوئها وساوء أَْلاَدااها وخطاورة أجادتها 
ومؤامراتها وعامل اساتاهاض لشدوباا التي 

تحتِّاُم عليهاا امَلْساُؤولِيَّاة أماا2َ اللاه وتجاه 
نفساها أن تألو ُجهاداً يف الدااع عن نفساها 
ويف التََّحااّرك الجاع الواعي ملواجهة التحّديَّات 
ل للَمْساُؤولِيَّاة بانستدانة بالله تداىل  والتحمُّ

ولو خريُ الاارصين.

ُك منها  ثالُث اعتباراٍت مؤّثرة يتَحـرَّ
اإلْنَساُن يف واقعه

موضوُعاا اليو2َ له عالقة مهّمة بَمْساأََلاِة 
التقاوى وتحقيل التقاوى، نحن أَيَُّهاا اإلِْخَوُة 
واألخواُت يف لذه الحيااة يف واقداا الدميل ويف 
واقع حياتاا وتداطياا مع ُكّل املستجدات من 
حولاا، اإلنَْسااُل يتَحارَُّك يف واقده الدميل عىل 
أسااس ثالث اعتباارات مهمة ومؤثارة يف ُكّل 

أعماله وترااته وسلوكياته.
أولها: الدااع، اإلنَْسااُل َعائماً حياما يدَمُل 
عماالً أَْو يقاول قاونً أَْو يتَحارَُّك تَحاارُّكاً أَْو 
يتارف ترااً سابل ذلاك عااٌع يف نفساه، 
لذا الداااع قد يكول عاادااً غريزياً بالغريزة 
قد يكاول عااداً إنَْساانياً بثمريه اإلنَْسااني 
واطرتاه اإلنَْساانية قاد يكاول عاادااً كذلك 
إيَْماانيااً ماطلقاً مان حالاة إيَْماانية بغض 
الاظر عان صّحة لذا التََّصاارَّف من عدمها، 
لكان كداااع لذه قاد تكاول أبارز الدوااع، 
الدوااع الغريزية الدواااع اإليَْماانية الدوااع 

اإلنَْسانية.
الدامُل الثانيُّ لو عاماٌل أَيْثاً ُمِهمٌّ وكبريٌ 
لاو:  ونز2ٌ،  لإلنَْساال  وبالاسابة  وأساايسٌّ 
القدرة، إذا امتلك اإلنَْساال الُقدرة مع الدااع، 

ف مدال أَْو عىل ادل وعمل  القادرة عىل ترُّ
مدال ايفدال، وإن قاد يكوُل لدى لإلنَْساال 
عاااٌع ألعماال كثارية أَْو ترااات ولكاه ن 
يمتلاك الُقدرَة املبارشة أو الُقدرة الالزمة التي 
لي عباارٌة عن إْمَكانات مدياّة أَْو ما شااكل 

ذلك والقدرة لي أمر نز2 للفدل وللترف.
الدامُل الثالُث الذي يُحسبُُه اإلنَْساُل ويؤثُِّر 
ااتاه وأعمالاه وسالوكياته: الاتائج،  يف ترُّ
اإلنَْساُل يحسب حسااَب الاتائج املرتتبة عىل 
ادال مدل أَْو تارف مدال أَْو كال2 مدل، 
ولذه الاتائُج يف حساابات اإلنَْسال قد يلحظ 
ايهاا الجاناب اإليَْجااباي ايماا يتحقال له 
مان وراء لاذا التََّصاارَّف أَْو لذا املسادى أَْو 
لاذا الاكال2 وايما يريض أَْو يلباي من خالله 
رغباًة نفسايًة أَْو نتائَج تتحقال له ومطالب 
ورغبات أَْو يحسب حساب الجانب السلبي يف 

التََّصارَّف أَْو يف الفدل أَْو يف الكال2 إىل آخره.
لذه الاتيجة السالبية والسايئة التي لي 
اندكاٌس لدمله أَْو لكال2 قد يحساب حسابَها 
يف أن يفَداَل أَْو يف أل يفَدَل أَْو أل يفدَل ويلحظ 
اعتبارات مديااة واحتياطاات مدياة، ولكن 
اإلنَْساال يحساب حسااَب الاتائج، قد تكول 
لذه الاتائج السالبية التي حساب حساابها 
ماهاا ماا يَُمااسُّ باه يف واقداه انعتبااري 
واملدااوي بماا يَُماسُّ بشاخصيته باحرتامه 
ِاه بألميتاه بقيمته  بكرامتاه بَدْرِضاه برَشَ
املداوية أَْو ما يَُماسُّ به يف حياته أَْو يف شاأنه 

املاعي يف نفسه أَْو يف ممتلكاته أَْو غري ذلك.
ااإلنَْسااُل بهذه الثالثة انعتبارات، الدااع 
وكذلك القدرة وكذلك الاتائج يتَحاّرك، ولهذه 
الدوامال الثالثاة تأثاري مؤكد عاىل ترااته 

وعىل أعماله.

تفاُوُت الناس يف التعاطي 
بَمْسُؤوِليَّـة

ونحاُن يف واقاع لاذه الحيااة نتفااَوُت يف 
مادى تداملااا املساؤول وتّراااا الواعاي 
وانثباطااا، يكول اإلنَْساال يف واقده الدميل 
واعيااً  أعمالاه  يف  ترااتاه  يف  كالماه  يف 
ومساؤونً ويتدامل بحسااب صحيح لألمور 
يف  الداااع  يدااي  نتفااوت..  وباعتباارات، 
مستواه ويف طبيدته له عالقة بهذا الُقدرة لها 
عالقة حتى القادرة عىل اننثباط والتداطي 
بَمْساُؤولِيَّاة وحسااباتاا للاتائج تختلف من 
شاخص إىل آخار، ومن لاا إىل لاااك، وياتج 
عن ذلك التفاوت يف الواقع الدميل والسالوكي 
بل إنَْسال عىل عرجة عالية من امَلْسُؤولِيَّاة يف 

كالماه يف ترااته يف أعماله، وبل إنَْساال ن 
بأَس عىل عرجٍة ن بأَس بها من امَلْسُؤولِيَّاة يف 
ترااته ويف أعماله، وبل إنَْساال مافلت إىل 
َحادٍّ ما وغري ماثبط ومساتهرت يف كالمه ويف 

مسؤولياته ولكذا.

للدافع النفسي تأثٌي كبٌي يف 
ترتيب األولويات لدى اإلْنَسان

الثالثُة الدوامُل نفُسها َمثَاالً الدااع الافيس 
لاه أَيْثاً ارتبااٌط كبريٌ بما يحكمك كإنَْساال 
يف مشااعرك يف وعياك يف قيماك يف أَْخااَلقك يف 
التماماتك يف لاذه الحياة وكذلك حسااباتك 
للاتائاج لها أَيْثااً ارتباط بمادى وعيك مدى 
اهمك مدى التماماتك مدى إعراكك مساتوى 
أَْخااَلقاك، الرصياد الاذي تمتلُكاه يف نفساك 
الرصياد اإلنَْسااني الرصياد املداريف الرصياد 
القيماي واألَْخااَلقاي لها تأثريٌ كباريٌ ِجاّداً يف 

انعتبارات والدوامل الثالثة املؤثِّرة.

مدى االستشعار للرقابة اإللهية
لااك موضاوٌع يف غاياة األلميّاة يؤثر يف 
ُكّل لاذه انعتباارات بكلها ويسااعُد إىل َحادٍّ 
كبري ِجاّداً عىل اساتقامة اإلنَْساال وتَحاّركه 
املساؤول يف لذه الحياة وتَحاّركاه الواعي يف 
لاذه الحيااة بما يرتتاب عىل ذلك مان نتائَج 
إيَْجاابياة ومهماة لهاذا اإلنَْساال وبالاذات 
نحان كمسالمل أنت كإنَْساال مسالم، لذه 
امَلْساأََلاة يف غاية األلميّة لها ألميّة القصوى 
يف انساتقامة يف تأمله كإنَْسال مسلم من أل 
َل لتقوى الله ُسابَْحانَُه َوتََدااىَل وملرضاة  تتواَّ
الله ُسابَْحانَُه َوتََدااىَل للفوز بما وعد ُسبَْحانَُه 
َوتََدااىَل وللوصول إىل ما وعد الله به ُسابَْحانَُه 
َوتََدااىَل وللاجاة من عذابه وسخطه وانتقامه 

يف الدنيا واآلخرة.
الرقاباة  موضاوُع  لاو  لاذا  املوضاوُع 
اإللهياة ومدى انستشادار للرقاباة اإللهية، 
لذا موضاوع يف غاية األلميّاة أعطاه القرآل 
الكريم مساحة واسادة وتحدث عاه بحديث 
مؤثار ومتااوع ويرتباط باه يف تدباري اللاه 
ُسابَْحانَُه َوتََداااىَل ماع لاذا اإلنَْساال وايما 
خلال علياه لاذا اإلنَْساال وايما رتاب عليه 
شائول لذا اإلنَْساال يف الدنيا واآلخرة ترتبط 
باه تدابري مهمة وإجاراءات مهمة من جانب 
اللاه ُسابَْحانَُه َوتََداااىَل من ألم ماا يجب أل 
تديَه كإنَْساال أنَّك يف لذه الحياة لست وحدك 
ون يجاوُز لاك ون يابغي لك أباداً أل تاطلَل يف 
ميدال الحيااة ويف واقع الحياة غااالً عن ألم 

َمْساأََلاة، عن مصدر وجوعك مان أين؟ وعن 
َمَدااعك إىل أيان؟ وكأنك ُوجادت لكذا التة يف 
لاذه الحيااة الم تشادر إن وأنات موجوٌع يف 
لذا الكاول ويف لذا الدالم، ثم رصت تتداطى 
باعتبارات وحساابات لي يف حدوع ما أمامك 
يف لذه الحياة وما تالمسه يف لذه الحياة ولذا 
للبداض يداي َمثَااالً البدُض ماا سيحساب 
حساَب واقده ومحيطه الذي يادكس عليه يف 
لاذه الحياة ويرتبط به يف لذه الحياة، إذا لو 
َمثَاالً شاخصية اعتبارية ومهمة وذو طموح 
ويحاِرُص عىل قيمتاه املداوية اسايكوُل له 
انتبااٌه يف جمياع ترااته لكان يف حدوع أل 
ن تظهاَر أماا2 اآلخرين، أل ن يارى اآلخرول 
ماه ماا يَُمااسُّ بقيمته املداوية ملااذا؟؛ ألنه 
إما شاخصية سياساية أَْو وجالة اجتماعية 
أَْو إنَْساال حّسااس عاىل قيمتاه املداوياة، 
يداي إنَْساال يحِرُص أل يكوَل طيَب السمدة 
ومقباونً لادى الارأي الداا2 ومحرتمااً لدى 
اآلخريان، لاااك الكثري ِجاّداً مان البرش لذه 
اطرة يدااي لذا يف أصله أمار طبيدي ِجاّداً؛ 
ألنه اطرٌة اطر الله اإلنَْسال عليها، وإذا وجه 
اإلنَْسال لذه الفطرة توجيهاً صحيحاً يستفيد 
ماها بشاكل كبري إذا أعخلها ضمن حسابات 
أَْكثَااار صحة وساالمة من الحساابات غري 
الدقيقة أَْو الحساابات املحدوعة، البدُض من 
الاااس قد يكاوُل انثباُطاه يف لاذه الحياة 
والتزاُمه ايها وتداطيه املسؤوُل ايها يف حدوع 
املخاوف الافساية واألماية، يداي عبد عصا، 
بدٌض مان الااس عبد عصا ساياثِبُط بقدر 
ُع أل يطاَله سوٌط  ما يخاُف األشياَء التي يتوقَّ
عليها، عقوبات عليها قد تسبب له أل يسجن 
أَْو يقتال أَْو يداقب أي عقااب مدل أَْو يطاله 
بساببها إجراءاٌت ومثايقاات يف لذه الحياة 
ومدانااة يف لاذه الحيااة أَْو يخرس بساببها 
مان ممتلكاتاه، ايمثل لذا زاجاراً له وعامالً 
يداداه إىل أل ياثبَط بالقادر الذي ن يدرضه 
لهذه اإلجراءات من الجهات التي يحساب أنه 
قاد يطاله ذلك ماها، عولاة َمثَاالً لو يف بلد يف 
عولاة أَْو جهاات مدياة لها ساطوة لها نفوذ 
لها حثور يمكان أل تطاله بيشء، ايبقى يف 
حدوع ما يخاف وما يتوقع ماثبطاً وملتزماً، 
األشاياء التاي قاد ن تتوقاُع ون تدركها تلك 
الجهات أَْو ن تطلع عليها، لن يُبايلَ سيترف 
بدول أي حارج طاملا أنه إما ن يخاف من تلك 
الجهات َشايئاً نتيجة ألعماله وإما أنها قد ن 
تادرك ون تدرف بما ادال وترف، اتتفاوت 

حالة انلتزا2 لدى الااس يف لذه الحياة.

ال�شيُد عبُدامللك احلوثي يف حما�شرته الرم�شانية الـ9 )ا�شت�شعار الرقابة الإلهية(::

لكلٍّ منا ِمـلَّـٌف سُيفَتُح يوَم القيامة وهذه اإلجراءاُت 
الرقابيُة تبدأ من الرقابة املباشرة هلل ُسْبَحاَنُه َوَتَعـاىل

كلُّ إْنَسان هو في مؤتمر صحفي منعِقٌد طوَل حياته ومحاٌط بمالئكة مهمُتهم توثيُق ُكّل تصرُّفاتك وأعمالك
  - خاص

أشار السيَُّد عبُدامللك بدرالدين الحوثي، إىل أن الدافَع النفيسَّ يرتبُط ارتباطاً كبرياً يف 
حياة اإلنسان وهو من يحُكُم مشاعره ووعيه وقيمه أَْخ�اَلقه واهتماماته يف هذه الحياة، 
وكذلك فإن حساباِت اإلنسان للنتائج لها أَيْضاً ارتباٌط بمدى وفهمه وإدراكه وبمستوى 

أَْخ�اَلقه والرصيد الذي يمتلُكه يف نفسه سواٌء الرصيد اإلنَْساني أو الرصيد املعريف أو 
الرصيد القيمي أو األَْخ�اَلقي.

وأوضح قائُد الثورة يف محارضِتِه الرمضانية التاسعة يوم الجمعة 14 رمضان 
1438ه� تحَت عنواِن »استشعار الرقابة اإللهية«، بأنَّ ُكلَّ إنَْسان هو يف مؤتمر صحفي 

منعِقٌد طوَل حياته، منذُ بداية التكليف وامَلْسُؤولِيَّ�ة، منذ أن تدخل مرحلة التكليف، 
أصبحت يف حالة رصد دائم، أحاطك الله بمالئكة موكلني بك، مهمتهم الدائمة طول 

وجودك وما دمت يف موقع امَلْسُؤولِيَّ�ة توثيق ُكّل ترصفاتك وأعمالك، مضيفاً: بأن يجب 
عىل ُكّل إنسان أن يستشعر أن اللَه ال يغفَل عنه وال لحظة واحدة، ال يف ليل وال يف نهار 

وال يف أي واقع أنت فيه وال يف أي مكان أنت فيه، أنت يف ُكّل لحظة تحَت رقابته الدائمة، 
يراك ويعلم بك ويسمُعك وال يخفى عنه يشٌء من شأنك وال يشغله يشٌء عن ذلك..

وأكد السيد عبدامللك الحوثي، أن شهَر رمضاَن فرصٌة ألن يحاِسَب اإلنَْساُن نفَسه وأن 
يراجَع حساباِته وأن ينيَب إىل الله وأن يرسَخ يف وجدانه الرقابة اإللهية، وأن اللَه رقيٌب 

عليه ويعلُم به، وأنه َدائماً محاٌط بهذه الرقابة، وأن املالئكة معه، أينما ذهب وأينما 
اتجه وال يمكن أن يطرَدهم من حوله وال أن يغلق يف وجههم األبواب، حارضون معه 

يوثقون ما يفعل، ثم يوم القيامة ينِطُق حتى جلدك، وأضاف: يجب أن نحسَب حسابَنا 
يف هذه الحياة لنتعاَمَل بَمْسُؤولِيَّ�ة، فنحرص عىل العمل بَمْسُؤولِيَّ�ة والتكلم بَمْسُؤولِيَّ�ة 

والتََّص�رَّف بَمْسُؤولِيَّ�ة والقيام بمسؤولياتنا يف هذه الحياة واالنتباه يف هذه الحياة 
والَحذَر من الغفلة يف هذه الحياة واإلنابة حني الزلل وتدارك ما َزلَّ فيه اإلنَْسان.

ولفت قائد الثورة، إىل أن لكل إنَْسان ملفاً سيُفتَح يوم القيامة، وكل هذه اإلجراءات 
الرقابية تبدأُ من الرقابة املبارشة لله ُسبَْحانَُه َوتََع�اىَل التي تصُل إىل ما توسوُس به 

نفُسك وتختزنُه يف صدرك ويف أعماق قلِبك ومشاعرك إىل مالئكتك الذين يرقبونك 
صوا لذلك، وُكّل إنَْسان معه مالئكٌة مخصصون معه، وهما  ويرصدونك عىل الدوام وُخصِّ

كاتبان يوثقان ُكّل ترصفاتك؛ ألنك يوَم القيامة ستأتي وستُبَعُث من جديد ثم ستُسأَُل 
وتحاَسُب عىل ُكّل ما قد أحيص عليك.

وفيما ييل تنُش�ُر »صدى املسرية« نَصَّ املحارضة:
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وجوُد اإلْنَسان يف الحياة.. له هدٌف 
واعتبار

أنت كإنَْساال مسالم يربيك القرآل الكريم 
ويدلمك الله ُسابَْحانَُه َوتََداااىَل أل تاطلَل من 
ماطلقاات أَْكبَااار وأَْكثَاار ألميّاة وواقدية 
ولها تأثريٌ كبري ِجاّداً عليك، أنت لساَت يف لذه 
الحياة لوحدك، ولست حتى ملك نفسك أعرف 
لاذا، الذي أتى بك إىل لاذا الوجوع الذي خلقك 
واطرك وأتى بك لهدف، وجوُعك يف لذه الحياة 
لو وجوع لاعف، له لدٌف، له غايٌة وله اعتباٌر 
لاو اللاه ُسابَْحانَُه َوتََدااىَل أنت عباٌد لله أنت 
ملك لله ُسابَْحانَُه ولاو عادما خلقك واطرك 
وأوجدك وولباك الحياة وولبك ما ولبك وما 
زّوعك به من إْمَكانات وقدرات ذاتية كالسمع 
والبار والفؤاع والقدرة الجسامية والبدنية 
والذلاياة واملداوياة والطاقاة والقادرة عىل 
الفدل يف حدوع ماا ماحك وأعطاك، ويف حدوع 
ما ليّأ وسّخر لك ككائن يف لذا الدالم كإنَْسال 
ما ساّخر لاك يف الساموات واألرض مان ِنَدٍم 
وخريات وعطايا وموالَب وقدراٍت وإْمَكانات 
متاوعة تلبي جوانب كثرية من حياتك وتغطي 
ُكّل احتياجاتاك اإلنَْساانية ثم تساتفيُد ماها 
وتتقلُب ايها وتاتفع بها بأشكال كثرية ِجاّداً 
ِجااّداً من أشاكال اننتفاع وجواناب اننتفاع 
اللاه ُسابَْحانَُه َوتََداااىَل لو رقياب عليك لو 
حارٌض لو شاالد عليك يف لذا الدالم ويف لذا 
الوجوع، ليسات امَلْساأََلاة أناه خلقك واطرك 
ككائان متمياز يف لاذا الوجوع بال مختلف 
املخلوقات واألصاااف والدواب ثم أعطاك أنت 
لك املسائولية الكرى  ميازًة ايما بياها أل حمَّ
يف لذا الدالم أل ساّخر لك الساموات واألرض 
وما يف الساموات وما يف األرض، أل أعطاك من 
القدرة البدنية والذلاية واإلْمَكانات والقدرات 
اإلبداعياة ماا يخوِّلُاك القدرة عاىل التََّصارَّف 
يف كثاري مما خلل يف لذا الدالام، ثم يرتكك يف 
ميادال لاذه الحيااة لتترف كماا يحلو لك 
وأنت املخلوق الذي لترااته تأثرياٌت ونتائُج 
واندكاسااٌت شااملة عىل مساتوى ما يف الر 
والبحر، اللُه َجلَّ شاأنه قاال يف كتابه الكريم: 
)َظَهَر اْلَفَسااُع يِف اْلَرِّ َواْلبَْحِر ِبَما َكَسبَْت أَيِْدي 
الاَّاِس( أيدي الااس، اليسات امَلْسأََلاة أل اللَه 
سايرتُكك يف لذه الحياة تترف كما يحلو لك 
وتدَماُل ما ترَغُب باه ن تُبايل بأي يشء وتدَمُل 

ما تشاُء وتريُد ن.

التسخُي والتمكنُي ترتبُط بهما 
مسئولية

نحظ مسألتُك حّساسٌة كإنَْسال حساسة 
ِجااّداً يف إطاار التدباري اإللهاي وملاك اللاه 
ُسابَْحانَُه َوتََداااىَل، يداي لاو أل الله ادل ذلك 
يخلقاك كإنَْساال أعطاك ميزة يف لاذا الدالم 
ولباات عجيبة جداً، وقدرات عاىل التََّصارَّف 
يف محيطاك الداملاي ايماا يف األرض افيماا 
الساموات وماا يف األرض وايما بل الساماء 
واألرض وماحاك قادرة واسادة وإْمَكاناات 
ا يِف  َر َلُكام مَّ عجيبة وتساخري واساع )َوَساخَّ
اُْه( لذا  اَماَواِت َوَماا يِف اأْلَْرِض َجِميًداا مِّ السَّ
كله لذا التساخري كله، لذه الرعاية الواسدة 
ِجاّداً جادا لذا التمكل الدجيب لك كإنَْساال 
لاذه السادة الدجيباة يف حياتك ويف شائول 
ومجانت حياتك، ثم ن يكول من ورائها يشٌء 
لاعف ون ترتبط به مسائولية ون ترتبط بها 
ضواباط ون إجاراءات ون حسااب ون جازاء 
لكانت لاذه امَلْساأََلاة تَُمااسُّ باللاه تَُماسُّ 
باه يف حكمتاه ألعتر غري حكيام كيف يخلل 
لاذا الدالام الدجياب الكبري بكل ماا ايه من 
أصاااف ن تحىص ون تداد، ويقد2 لذا الدالم 
باكل ماا ايه، مساخراً وناادااً ومفياداً لهذا 
الكائن، اإلنَْساال أنت مساتفيٌد مان ُكّل ما يف 
لاذا الدالم، ما يف األرض ولاو أصااف كثريٌة 
ِجاّداً أصااف عجيبة ِجااّداً )َوإِل تَُددُّوا ِنْدَمَة 
اللَّاِه َن تُْحُصوَلا(، لهاذه الدرجة ن تقدر أنت 
كإنَْساال اللاه وحاده اقط مان يحيص ومن 
يقادر أل يدلام بدديد ُكّل ما يمكان أل تاتفع 
به وأل تساتفيَد ماه، أما أنت كإنَْساال اأنت 
ن تحياط، تتصور، ن تحيط ون تحيص مقداَر 
لباات الله لاك وعطايا اللاه لك ومقادرا ُكّل 
األشاياء التي ايها مافدة لاك يف لذا الوجوع 

ولذا الدالم حتى أل لااك أشياَء كثريًة خفية 
عاك.. أنت تستفيد ماها وتاتفع بها يف الوقت 
الذي ن تدري ون تدارف ون تدرك.. ويوماً إثر 
يو2 يكتشُف البرُش بما خّولهم الله من قدرات 
يكتشافول  علمياة  واكتشاااات  وطاقاات 
أشاياء كثارية يف لاذا الدالام ياتفداول بها 
وأحياناً يكتشافول مقادار املافداة يف ندمة 
مدياة حتى عىل مساتوى غذائاا نأُكُل رغيَف 
الخباز نادرك كمدلوماة أولياة أل لاذا يلبّي 
احتياجاتاا الجسادية يوار لاا طاقًة جسمية 
وقدرات جسامية ويسد الجوع عادنا كحاجة 
غريزية.. لكن جاء الدلم الحديث ليكتشَف كم 
أوعع اللاه يف َحبّة القمح مان عاارص غذائية 
مان عجائاب من ماااع لجسامك.. ثام يأتي 
علمااء التغذية ويأتي الخراء وبدد عراساات 
واكتشااات ليقدموا لك قائمة طويلة عريثة 
مان لذه املاااع.. ااإذًا ايما أوعع لااا اللُه يف 
لاذا الدالام من مااااَع عجيبٍة ومان قدرات 
وإْمَكاناات وعطاياا وموالاب وماااع أمور 
ن نقادر عىل إحصائها.. عبثااً لال يشء!! لكي 
تترف كما يحلو لاك!! لكي تتَحاّرك يف لذه 
الحيااة بادول أياة َمْساُؤولِيَّاة.. ن.. لكانت 
امَلْساأََلاة تَُمااسُّ بحكماة اللاه ولهاذا يقول 
)أََاَحِسابْتُْم أَنََّما َخَلْقاَاُكْم َعبَثًاا َوأَنَُّكْم إَِليْاَا َن 
( تداىل الله  تُْرَجُداوَل، َاتََداىَل اللَُّه اْلَمِلاُك اْلَحلُّ
امللاك الحال ن يليل باه أل يخلقك ثام يميزك 
يف خلقاك ميازك يف خلقاك كإنَْساال.. ولاو 
القائُل )َلَقْد َخَلْقاَا اإْلِنَسااَل يِف أَْحَسِن تَْقِويٍم( 
أحسان تقويم وأحسن خلقة وأحسن تركيب 
لي خلقة اإلنَْساال خلل اإلنَْساال يف أحسان 
تقويم.. ثم جدله متميزاً عن سائر املخلوقات 
يف سدة حياته.. سادة مجانت حياته.. سدة 
شؤول حياته.. ثم يف البيال واإلعراب والقدرة 
عاىل الاطال والحدياث والتدباري والسادة يف 
ذلك لتتسع مع اتسااع حياته وشؤول حياته 
واملااااع له يف لاذا الكول.. لاذا الكول لذه 
األرض باكل ما ايها والساماوات بما ساخر 
ايهاا لهذا اإلنَْساال.. وما أوعع يف لاذا الدالم 
ياتفع به اإلنَْسال مما قد أعرك ومما لم يدرك.. 
مما قد ملساه ومما لم يالحظه ولم يدركه ولم 
يصال إليه علمه بدد.. ليس عبثاً.. اللُه حارٌض 
عىل لاذا الخلال ولاذا الكاول ولاذا الدالم 
ولذا اإلنَْساال ولو قاد حملك َمْساُؤولِيَّاة.. 
َمْسُؤولِيَّاة كبرية.. ِباْسااااِم اللِه الرَّْحاَماِن 
اَماَواِت  الرَِّحايْاِم )إِنَّا َعَرْضاَا األََمانََة َعىَل السَّ
َواألَْرِض َواْلِجبَاِل َاأَبَْلَ أَْل يَْحِمْلاََها َوأَْشاَفْقَن 
ِماَْهاا َوَحَمَلَهاا اإِلنَْسااُل( َمْساُؤولِيَّاة كبرية 
بهذا القدر من املساتوى.. اللاُه خّولك ومّكاك 
ألل تكول مساؤونً يف لذه الحياة بما ليسات 
السماء مسؤولة عاه ون األرض مسؤولة عاه 
ون الجبال مساؤولة عاه.. أي جبل قد تذلُب 
أنت كشخص إىل جبل مدل اكيف تكول أنت 
عاد لذا الجبل.. جزاء صغرياً وكائااً بسايطاً 
يف أسافل لذا الجبل أَْو يف أعاله أَْو وأنت تصدد 
ايه.. أنت ن تسااوي يف وزناك صخرة واحدة 
من صخاور لاذا الجبال.. أما عىل مساتوى 
األرض بكلهاا والجباال بكلهاا والساماوات 
بكلها اكياف؟! ولكن اللُه ماحاك من املدارك 
مان الهباات مان القادرة الافساية الذلاية 
املدراية من الوساائل ما تكوُل باه أقدَر عىل 
امَلْسُؤولِيَّاة.. وما تكول به مسؤوليتك أَْكبَاار 
من الجبال بكلها مان األرض بكلها يف بحرلا 
وبرلاا.. مان الساماوات.. مساؤول أعطاي 
ملكة امَلْسُؤولِيَّاة قوة امَلْسُؤولِيَّاة مدارُك لذه 
امَلْساُؤولِيَّاة.. ُكّل الخصائاص الالزمة لتحمل 

لذه امَلْسُؤولِيَّاة.

اإِلْنَساُن ُمَحاٌط برقابة اهلل الدائمة
اللاُه حاارٌض شاالٌد رقياٌب علياك.. ليس 
بغاال عاك أبداً.. أحاطك عاىل الدوا2 برقابته 
كياف  ساتترف..  كياف  علياك..  الدائماة 
ستدمل.. وأنت املخلوق الدجيب يف مخلوقاته 
واملخلاوق األَْكبَاار َمْساُؤولِيَّاة يف لذا الدالم 
بما ساخر لك ويف طبيدة انستخالف لك.. أنت 
خليفته يف لاذه األرض.. إني جاعٌل يف األرض 
خليفاة.. كيف يغفل عاك؟؟ يساخر لك ما يف 
الساماوات وما يف األرض يدمل لك ُكّل يشء.. 
يخلقاك بهاذا اإلبداع ولاذا اإلتقاال ثم يغفل 
عااك ويرتكك.. ن.. أحاطاك برقابته الدائمة.. 

واآلل نتحادث عاىل ضاوء بداض الاصاوص 
القرآنية يف لذا املوضوع.. يجب أل تستشادر 
أل اللاه ن يغفل عااك ون لحظة واحدة.. ن يف 
ليال ون يف نهاار ون يف أي واقاع أنات ايه ون 
يف أي ماكال أنت ايه أنات يف ُكّل لحظة تحت 
رقابته الدائمة.. يراك ويدلم بك ويسامدك ون 
يخفى عاه يشء من شاأنك.. ون يشغله يشء 
عن ذلك.. ن يشغله يشء عن ذلك.. تدبريه لكل 
شاؤول الساماوات واألرض عمله الدائم جل 
شاأنه خلقه املتكرر وما يقاو2 به ولو الحي 
القيو2.. تقديره لشاؤول الساماوات واألرض 
عمله الدائم جل شأنه خلقه املتكرر وما يقو2 
باه ولو الحاي القياو2 يف الساماوات وما يف 
األرض.. ن يشغله يشٌء من ذلك عن إعارة لذا 
الدالم لذا الكول بكله وكل ما ايه ن يشاغله 
شاأل من ذلك أبداً عىل الرقابة الدائمة عليك.. 
اهاو ياراك عىل الادوا2 يدلام بك عاىل الدوا2 
يسامدك عائماً وأبداً ورقابته كاملة.. )إِلَّ اللََّه 
اَماِء(  ٌء يِف اأْلَْرِض َوَن يِف السَّ َن يَْخَفٰى َعَليِْه يَشْ
ن أنات ون غريك ون ُكّل ما يف لذا الدالم.. لو 
الاذي يصوركام يف األرحا2 كيف يشااء.. لو 
الاذي كال يدلم باك وأنت يف رحام أمك يف تلك 
الظلماات يف ذلك املكال الخفي.. صورك لااك 
كال ياراك وأنت لااك.. وياراك ولو يصورك 
ولم تكن لااك مخفي عليه ون مختفياً عاه.. 
أباداً.. لو الاذي يصوركم يف األرحاا2 ويماح 
ُكّل كائن برشي الصاورة التي يقرر أل تكول 
صاورة له ويخرج اىل لاذه الحياة له مالمحه 
له شاكله لاه صورته التي يتمياز بها عن ُكّل 
البارش من حوله عان ُكّل الااس مان حوله.. 
وشخصيته املتميزة عن ُكّل الااس من حوله.. 
الذي صورك وأنت مختفياً لااك يف ذلك املكال 
الخفي وأعطاك الصورة التي تميزك عن غريك 
مان البرش عن ُكّل الااس مان حولك لو يراك 
ُرُكْم  ايماا بقي من حياتاك.. )ُلَو الَّاِذي يَُصوِّ
يِف اأْلَْرَحا2ِ َكيَْف يََشااُء ۚ َن إَِلٰاَه إِنَّ ُلَو اْلَدِزيُز 
اْلَحِكياُم(.. )يَْدَلاُم َخاِئاََة اأْلَْعاُلِ َوَما تُْخِفي 
ُدوُر(.. رقابة مبارشة ماه ون يخفى عليه  الصُّ
حتى خيانة اللحظاة التي لحظت بها بطراك 
بديااك ااظارت بهاا نظارة الحارا2 ونظرة 
الشاهوة الحارا2 إىل حياث ن يحال لاك.. لو 
علم بك يف تلاك اللحظة يو2 حدت باظرك يو2 
حادت بدياك لم يخف علياه ذلك.. وما تخفي 
الصدور وما أنت تخفيه يف أعماق نفساك ويف 
عاخل قلبك وصدرك.. قد خفي عىل الااس من 
حولك قد تكول يف مجلس وقد تكول يف مجمع 
وقاد تكول حارضاً لادى اآلخرين وكلهم يراك 
سايدلمول ما تقول عادما تاطل ويسمدونك 
باأ2  إذا شاالدولا  وسايدركول ترااتاك 
أعياهم.. لكن قد تخفي يف نفساك ويف صدرك 
ويف أعمااق قلباك أشاياء أخارى ُكّل ماهم ن 
يادي ماا وراء لاذا القفص الصادري بلحمه 
وعظمه وجلاده وما عليه يغطاي عىل الااس 
ُكّل يشء.. لكان الله رقيب عليك يف ذلك.. يافذ 
بدلماه ورؤيته وإعراكه جل شاأنه إىل أعماق 
نفساك وخفايا نفسك.. اهو واضٌح أما2 الله 
وليس خفياً عليه أبداً.. يقول جل شاأنه ولقد 
خلقاا اإلنَْساال وندلم ما توساوس به نفسه 
وندلام ما توساوس باه نفساك يف اللحظات 
التاي أنت توساوس ونفساك ايها توساوس 
وتختلاج يف نفساك إن قاماة بدمال الساوء 
والتوجاه والرغبة وامليل نحاو ما لو مدصية 
لله ُسابَْحانَُه َوتََداااىَل يف تلاك اللحظات التي 
نزالات ايها اإلراعة تتَحاّرك يف أعماق نفساك 
نحو الدمال االله يدلم بك قبل أل تدمل وقبل 
أل تقاول وقبل أل تتكلم وقبل أل تترف لو 
يدلم ما يادور بخلدك ماتهم به يف نفساك ما 
توساوس به وتفكر ايه ويدتمل ايك يف عاخل 
نفسك لتفدله قبل أل تفدله ااحسب حساب 
اللاه يف تلك اللحظاات إذا أنت لوحادك أَْو أنِت 
أختاي املؤماة وأنت تفكر وأنت توساوس ويف 
نفساك ويف خيالك تدتمُل األاكاَر والوساوَس 
والرغباات نحو ادال مدال أَْو ترف مدل 
احساب أَْو احسبي حسااَب الله أنه يدلم أنه 
يراقاُب أنه ليس غااالً عااك يف تلك اللحظة أَْو 
يف تلك الحالة؛ أَيْثاً ايما يحمله اإلنَْساال من 
حقد بغري حل عىل آخرين أَْو من محبة لباطل 
أَْو مبطلل أَْو ايما يخفيه يف نفساه أَيْثاً من 
إراعة وتوجهات سايئة لااك عقائد سيئة قد 

يخفيها اإلنَْسال أَْو سوء ظن َمثَاالً قد يخفيه 
اإلنَْساال ويتشابث به اإلنَْساال ويدتمد عليه 
اإلنَْساال تجاه اآلخرين لااك أعمال نفساية 
الافاس  قلبياة مساتوععها خفاياا  أعماال 
وأعمال القلب ويف عاخل الوجدال واملشااعر ن 
يرالا الااس ون يدركها الااس قد تمر بإنَْسال 
وقلبك ممتلئ حقد عليه قد تظهر له بشاشاة 
الوجه وتخفي يف نفساك الحقد الشاديد عليه 
وقد يكول حقداً بغري حل وبدول مسوغ لكن 
اللاه يدلم ما يف قلبك من الحقاد وما قد ياتج 
عن ذلاك الحقد مان تراات ولكذا أشاياء 
نفساية أشاياء قلبية لي مخفية عن الااس 
لها تأثريلا يف واقداك الدميل يف ترااتك ويف 
أعمالاك ويف أقوالاك لكان الله يدلمهاا )َوَلَقْد 
َخَلْقاَا اإْلِنَسااَل َونَْدَلُم َما تَُوْساِوُس ِبِه نَْفُسُه 
ۚ َونَْحُن أَْقَرُب إَِليِْه ِمْن َحبِْل اْلَوِريِد( اللُه أقرُب 
إلياك حتى من حبل الورياد الذي يف عاقك لو 
قريب مااك بدرجة أنه مطلع بشاكل مبارش 
عاىل الخفايا يف نفساك وعىل ما توساوس به 
وعىل ما يدور به التفكري يف نفسك من الداخل، 
ااحسب حسااب الله ون تظن أنه غاال عاك 
لو يقول جل شاأنه )َوَن تَْدَملُوَل ِمْن َعَمٍل إِنَّ 

ُكاَّا َعَليُْكْم ُشُهوًعا إِذْ تُِفيُثوَل ِايِه(.

ترسيُخ الحياء من اهلل
املساتوى  عاىل  الفارعي  املساتوى  عاىل 
الشخيص الله عائم الرقابة عليك عائم الشهوع 
والحثور عليك ولك وايما تدمل وايما تفكر 
وايما تترف وكذلك عىل املستوى الجماعي 
ما تدملاه أنت لوحدك وما تدمله مع اآلخرين 
وماا يدملاه الجميع الله شاالد عىل ذلك غري 
غاال وغري غائاب، ن ليس غااالً وليس غائباً 
ون تدملول من عمال أي عمل مهما كال لذا 
الدمال قلياالً أَْو كثرياً كبارياً أ2 صغرياً ويف أي 
ظارف ويف أي ماكال ويف أي واقاع ولاو كال 
مساتوراً ولاو كال عاخال غرف مغلقاة ولو 
كال يف قصاور أَْو يف وعياال أَْو يف أي مكال أي 
ماكال إن كااا عليكم شاهوعاً، االلاُه حارٌض 
عاىل الادوا2 ن يغيب أباداً ن يغياب نهائياً إذ 
تفيثاول ايه وما يدزب عان ربك من مثقال 
ذرة يف األرض ن يغيب عاه أبداً ون حتى مثقال 
الذرة لو شالد عىل ُكّل مخلوقاته عىل الدوا2 
لاي واضحة أماماه يف ُكّل جزئياة ماها عىل 
املساتوى الداا2 ويف ُكّل الجزئيات والتفاصيل 
شهوعه شاهوُع عائمول وعلمه علم عائُم ولو 
يرالا ويسامدها عائماً ن ليل ون ظلمة تسرت 
مااه ون جادرال ون حائاط يخفاي عاه ون 
أي يشء ون لاااك قادرات ون يمكان تمويه، 
تدملاك تمويه عن الباارئ ُسابَْحانَُه َوتََدااىَل 
ثَْقاِل ذَرٍَّة يِف األَْرِض  )َوَما يَْداُزُب َعن رَّبَِّك ِمن مِّ
َماء َونَ أَْصَغَر ِمن ذَِلَك َون أَْكَرَ إِنَّ يِف  َونَ يِف السَّ
ِبٍل( أَيْثاً كلُه موثل وعلٌم ثابٌت ليس  ِكتَااٍب مُّ
علماً عارضاً إىل سااة كذا كاذا ثم نيس ن علم 
ثابت ن يفقاد ن يغيب ن ياىس أبداً، اأونً لذا 
اإلجراء الله أحاطك كإنَْساال برقابة مبارشًة 
ماُه جل شاأنه وُلاا ما أحوجاا كمسلمل أل 
َخ يف أنفسااا أونً الحياء من الله، الحياء  نرسِّ
مان الله نحظاوا يا إخوة ونحظان يا أخوات 
مثالً اإلنَْسال يف قيمته املداوية قد يتحرج من 
الااس بحساب اعتبارات مدياة مثالً إذا لااك 
إنَْسال مهم عادك إنَْسال تحرتمه إنَْسال تُجله 
ملقامه لكماله أَْو لقيمته املداوية لُه شاأل لُه 
اعتبار قد تستحي ماه قد تكول أَْكثَاار حرجاً 
مان أل يطلاع عىل بداض ترااتك السايئة 
أَْو ترااتاك املسافة التاي تفقادك قيمتاك 
واحرتاماك واعتباارك قاد تساتحي مان ذلك 
الشاخص أَْو من جهة مديااة أَْو طرف مدل 
بألميتاه وقيمته وكماله ومادى احرتامك لُه 
كلما كات تحرتمُه أَْكثَاار ُكّل ما استحييت أل 
يدرف ماك عىل خفاياك أَْو ترااتك السايئة 
أَْكثَاار أَيْثاً بحساب املخاوف ااإلنَْساال قد 
يخاف مان أل يطلاع من يمكن أل يحاسابُه 
عىل ذلك التََّصارَّف؛ ألناُه مثالً يدرف إل أطلع 
عاقباُه ويقدر عاىل أل يداقبُه عاىل ذلك اقد 

يكول لذا عااداً لُه إىل أل ياتبه لتراه.

املالُذ باهلل من ِمَحِن الحياة وأوجاعها
 نحان بحسااب الحيااء من ربااا الدظيم 
اللاه ملك الساماوات واألرض بكماله وجالله 

وعظمته كمالاُه الدظيم إذا أنت قد تساتحي 
مان شاخصية مديااه أناُه مثاالً شاخصية 
علمياة باعتباره عاملاً كبرياً أماا لذا اُهو الله 
الدليام بكل يشء مان ن يمكن أل تدخل يف أي 
مقارناات أَْو حدياث يف الحديث عان علمه يف 
علمه املحيط بكل يشء أي علم لدى اآلخرين ن 
يساوي شايئاً يف أي يشء أَْو يف قدرته يف ملكه 
يف ُكّل ماا يدر عن الكماال والجالل والدظمة 
واأللميّة وانعتبار املداوي الله جل شاأنه أن 
نساتحي أن نخجل ماه ولاو املطلع والرقيب 
عليااا يف ُكّل ما ندمال ويف ُكّل ترف ويف ُكّل 
اللحظاات ويف ُكّل األوقاات ويف ُكّل األماكان 
بحساب ندمه ورعايته لو املادم علياا يف ُكّل 
الادام من لحظة خلقاا ومان قبل ما يخلقاا، 
ندماه كانت قائمة يف لذا الوجاوع الذي ليأه 
لاك قبال أل يأتاي بك إلياه، أندام عليك حتى 
قبال الوجوع بما ليأ لاك يف لذا الوجوع، وليا 
اليشء الدظيم وأندم الادام الدظيمة الكبرية 
الشااملة، لذا املادم الكريام الرحيم الدظيم 
الاذي ولبك الحياة، الاذي ُكّل الادام ماه ُكّل 
ماا بك من ندمة وكل ماا وصلك يف لذا الدالم 
مان خري وكل ما يصل إلياك يف ُكّل لحظة إنما 
لاو ماه ولو حتى وصل عار آخرين إنما لو 
ن نِّْدَمٍة َاِمَن اللَِّه( ثم لو، لو  ماه )َوَما ِبُكم مِّ
الذي أنت َعائماً كلما نابتك شادٌة وكلما طالك 
كارب، وكلما تدرضت ألخطار وكلما ضغطت 
عليك ضغوُط لاذه الحياة ومحاُها وأوجاُعها 
لو وحاَده الذي ترى ايه املاالذ الذي تلوذ به 
الاذي تلتجائ إليه، الاذي ترضع إليه )ثُامَّ إِذَا 
ن  ُّ َاِإَليِْه تَْجاأَُروَل( )َوَما ِبُكم مِّ اُكُم الرضُّ َمسَّ
نِّْدَماٍة َاِماَن اللَّاِه(، ُكّل ما أنات متقلب به يف 
لذه الحيااة من الادم، من واقدك الشاخيص 
إىل ُكّل ماا يف لاذا الوجوع حتى من الشامس، 
وحتاى الاجاو2 والقمار، وحتى مان خريات 
األرض، مماا يف الساماوات ومماا يف األرض، 
وحتى ما تادم به شخصيا، ُكّل الخري الواصل 
يف لاذا الدالم إليك، وما يف جسادك من سامع 
وبر وندام، ُكّل لاذا الخري لو مااه، )َوَما 
ن نِّْدَمٍة َاِمَن اللَِّه(، ثم كذلك عاد املحن  ِبُكام مِّ
عااد اآلن2، عاد األوجاع، عااد التحديات، عاد 
األخطاار عاد الهماو2، إىل من تلجاأ، إليه، يا 
الله، إذا أنت مرضت وأحسسَت باألوجاع التي 
تهادع حياتك تارضع إلياه، إذا ضغطك الفقر 
والداااء يف لذه الحياة ترضع إليه، إذا انتابتك 
املخااوف والتهديدات ترضع إلياه، تلجأ إليه، 
ملاذا تايسُء إليه؟ ملااذا ن تساتحي ماه؟ ملاذا 
تتجّرأ عاىل مدصيته أَْو التجاُلل له؟ قد تفّكر 
باآلخرين، قد تحساب لآلخرين ألف حسااب، 
وتحارص عاىل أن يطلدوا ماك عاىل كثري من 
الترااات، ومن لام، من لم لاؤنء الذين 
أنت تتحارج وتاتبه وكياف ن يدراول، كيف 
ن يدرف بما عملات أَْو ترات أَْو أخطأت أَْو 
تجاوزت، تبالاغ يف التحرج ماهم ويف التخفي 
ايما قد تتجااوز به أَْو تيسء به عاهم وماهم 
ثم ن تحسب حساب الله، ثم تستهرت بالله، ثم 
ن تبايل بالله، وأنت ذلك املخلوق السخيف الذي 
باىل باآلخرين وحسب حساب اآلخرين إن الله 
لم تحسب حساابه، ما أسوأك، ما أحقرك، ما 
أسوأ تاكرك لادمه لكماله، لدظمته لرعايته، 
وساتأتي إذا انتابتك األوجاع، وكأنك لم تسائ 
إلياه أبداً، حتى بدول اساتذكار ملا قد أساأَت 
باه يف املايض إلياه، تأتي وكأنك ذلاك الذي لم 
يسائ قط، اتقول: يا الله اعمل يل كذا واادل 
يل كذا، يا الله اشافاي، ياا الله ارزقاي، يا الله 
أعااي، يا الله اعااع عاي، يا اللاه ُمّن عيل، يا 
اللاه لب يل، وقد تزعل قد تغثب قد تساتاء؛ 
ألنه لم يدجل لك بانستجابة وكأنك ذلك الذي 
لم يسائ قط إىل الله، وليس ألنك ذلك الذي لو 
قليل الحيااء كثري التجالل للاه، كثري الغفلة 
عان اللاه، كثاري الالمباانة أَْو تاكاع تكول ن 
مبانة بحل الله ُسابَْحانَُه َوتََدااىَل، ااحساب 
حسااَب الله، لذا الذي يفرضه علياا إيَْمااناا 
أل نحساب حساابه، حسااب الحيااء مااه، 
الحياء ماه يف كماله وعظمته وجالله والحياء 
ماه كمادم كريام، ُكّل الخري وصل إلياا ماه، 
وكل ما باا مان ندمة اماه، وإليه نلجأ وإليه 
ندوع وإليه نرضع عاد ُكّل الاوائب والشادائد 
وعاد ُكّل الكروب واملحن ويف ُكّل انحتياجات، 
لاذه  حسااب  وأحساب  مااه،  احتياجاتاك 

ـَخ يف وجدانه الرقابَة اإللهيَة رمضاُن فرصٌة ألن يحاِسَب اإلْنَساُن نفَسه وأن يراجَع حســـــــاباِته وأن ينيَب إىل اهلل ويرسِّ
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امَلْساأََلاة، ُكّل احتياجاتاك مااه، حياتك بيده 
موتاك بياده، رزقك بياده، مصاريك إليه، لو 
الذي يكتب لك ويقدر لك ما شااء وأراع يف لذه 
الحيااة، أنت تتقلب يف لاذا الوجوع يف قبثته 
وتحات سايطرته وتحات سالطانه، ملااذا ن 
تحساب لذا الحسااب؟ كيف تغفل عن لذه 
امَلْسأََلاة مع ُكّل ما لها من األلميّة وانعتبار.

اإلنساُن يف حالة رصد دائم وعملية 
توثيقية مستمرة

ثام مع ذلك، مع رقابتاه املبارشة والدائمة 
التاي تافذ إىل واقدك بكله وإىل خفايا نفساك 
وإىل عاخال صادرك، أراال إجاراءات كثارية 
رقابياة، رقاباة مالئكتاه أيثااً، ولاذه من 
األشياء التي ياسالا الكثري من الااس نسياناً 
تامااً، ويغفلول عاهاا غفلة عجيباة، ما من 
إنَْساال ماا يف لذه الحياة إن وقد أوكل الله له 
مالئكة مان مالئكته، يبقول مده عىل الدوا2، 
ويراقباول ُكّل ترااته عىل الادوا2، ليكونوا 
أَيْثااً لام شاهوعاً علياه، وليوثّقاوا عملية 
توثيقية لكل ترااته لكل أعماله لكل أقواله، 
كلهاا موثقة، إجاراءات توثيقية، ُكّل إنَْساال 
ماّاا محاط، ليس اقط ذلاك الذي يظهر أما2 
امليكراونات، ليقيام َمثَاالً مؤتماراً صحفياً، 
االاكل يوثل، لااك عدٌع كباريٌ من الكامريات 
التي تصاّوره واملكراونات التاي تاُقُل صوتَه 
ليوثقاوا موقفاه الذي سايدلاه أماا2 الدالم، 
ن، ُكلُّ إنَْساال لاو يف مؤتمار صحفي مادقد 
عاىل طول، طاول حياته، ماذ بداياة التكليف 
وامَلْساُؤولِيَّاة، ماذ أل تدخل مرحلة التكليف، 
أصبحات يف حالاة رصاد عائام، أحاطاك الله 
بمالئكاة موكلل بك، مهمتهام الدائمة طول 
وجوعك وما عمت يف موقع امَلْساُؤولِيَّاة توثيل 
ُكّل ترااتاك وأعمالاك، يقول الله ُسابَْحانَُه 
يَاِل َعِن اْليَِمِل َوَعِن  ى اْلُمتََلقِّ َوتََدااىَل: )إِذْ يَتََلقَّ

َماِل َقِديٌد(. الشِّ

حافظون وُرَقباُء، وشهوٌد أيضًا
أناا اآلل أتحادث مدكام، عان يمياي وعن 
شامايل ملكال موكالل بي، ُكّل ماهما حتى يف 
لذه اللحظة يؤعي عوره يف توثيل ما أقول، ُكّل 
مااا أين ماا كال يف أي ماكال، ويف أية لحظة 
ويف أي ظارف لو، عان اليمل وعن الشامال 
قديد، مالز2 عاىل طول، ن يفارقك نهائياً، ون 
يغياب عاك لحظة، ومهمتاه لي لذه، مهمة 
اا يَْلِفُظ  التوثيال الدقيل والرصد الشاديد، )مَّ
ِمان َقْوٍل(، تخيال إىل لذه الدرجاة، ما تتكلم 
ا يَْلِفاُظ ِمن َقْوٍل إِنَّ َلَديِْه  من كلمة واحدة، )مَّ
َرِقيٌب َعِتيٌد(، لذه الرقابة عائمة عىل ُكّل لفظ 
تقولاه وتتلفظ به وتاطال به، ما لااك غفلة 
عااك، يمكن غفلاوا عاك يومااً من األياا2 أَْو 
لحظة مان اللحظات أَْو أما2 كلماة أَْو جملة 
من الاكال2 قلتها الم ياتبهاوا لها بخصوص 
تلاك الكلماة، ون يحتاجول مااك إىل أل تديَد 
الكلمة أَْو أل يساتفرسوا مااك، لا يا أخي لم 
ناتباه، عفواً، ما لي الكلمة التي كات قلتها؟ 
أعد من اثلك الجملة لاساجلها، ن، ن يفوت 
يشٌء أباداً، ما يلفاظ من قاول إن لديه رقيب 
عتيد، أنت مرصوع لهذه الدرجة، وأنت محاط 
بهذه الرقابة الشديدة واملستمرة التي ن تافك 
عااك، عاىل طول، عىل طاول، يقاول الله جل 
شأنه: )َوإِلَّ َعَليُْكْم َلَحاِاِظَل * ِكَراًما َكاِتِبَل 
* يَْدَلُماوَل َماا تَْفَدلُوَل(، عليكام حااظول، 
حفظاة، يحفظونكم ويحفظول ما تدملونه، 
يوثّقونه عليكم، عملية توثيقية، وليس اقط 
استذكاراً يستذكرونه اما حفظوه حفظ وما 
غفلوا عاه نايس، ن، عملية توثيقية يقومول 
بها، كاتبل، وكراما، ن يمكن أل يزايدوا عليك، 
ون يمكان ن أل ياقصاوا من عملاك الصالح 
َشايئاً ون أل يزيدوا يف عملك اليسء شايئاً، ن، 
يتداملول بكل َمْساُؤولِيَّاة، وليس عادلم أية 
اعتبارات يمكن أل تؤثر عليهم تأثريا سايئا يف 
عملهام، عمل باكل أمانة وبكل َمْساُؤولِيَّاة، 
وبكل التما2، ون يمكن أل يغفلوا ألي اعتبار 
ر  مان انعتباارات، أنه أكل وجبة عسامة وبخَّ
ام ورقد، ما عاع عرف أيش عملت،  وغفل وَقهَّ
ن، ون شاغله الااو2 عااك، ون أي اعتبار من 
انعتباارات األخارى، ُكّل ماهم ياؤعي الفرتة 

التاي عليه أل يؤعيها باكل يقظة وبكل انتباه 
وبكل إعراك، )يَْدَلُموَل َماا تَْفَدلُوَل(، يدلمول 
ما تفدلاول، ن يغيب عاهم يشء، ون يغفلول 
عان يشء ايؤعول مهمتهم عىل أتم ما يكول، 
وتوثيقاً تاماً ُمحيطا شاامالُ كامالً لم ياقص 
مااه قاوٌل واحد ون تارف واحاد، إحاطة، 
تجمياع، يجمداول ُكّل عملاك ُكّل ترااتك، 
القياماة  وياو2  تجماع،  كلهاا  أقوالاك،  ُكّل 
َدَها َسااِئٌل  يقاول الله: )َوَجااَءْت ُكلُّ نَْفٍس مَّ
َوَشاِهيٌد(، شاهاعة أيثااً، يؤعول شاهاعتهم 
عليك، وتأتي لذه الرقابة ولذا الرصد من الله 
ومان مالئكته، رقابة شااملة، عىل املساتوى 
الجماعاي، عاىل  املساتوى  الشاخيص عاىل 
مستوى ما تدمل وعىل مستوى ما تقول، مما 
ذكره اللاه ُسابَْحانَُه َوتََدااىَل عان رقابته لو 
جل شاأنه قال جل شأنه: )أََلْم تََر أَلَّ اللََّه يَْدَلُم 
اَماَواِت َوَما يِف اأْلَْرِض(، علم شاامل،  َما يِف السَّ
علم محيط، ُكّل ماا يف األرض، وكل ما يحدث 
عاىل األرض، وكل ما يجري عىل األرض، تحت 
علمه، وضمن علمه، أحاط به علما، كذلك ما 
يف السماوات بكلها )َما يَُكوُل ِمن نَّْجَوٰى ثاََلثٍَة 
إِنَّ ُلَو َراِبُدُهْم( الجلسات وانجتماعات، كلها 
لو حارض ايها، والكثري ن يحسبول حسابه، 
يطمئااول أنهم أصبحوا لوحدلم، ايتحدثول 
بما يرغبول بالحديث به، وأنهم إما يف مجلس 
مغلال أَْو يف مكال مادازل أَْو يف ظروف خارج 
إطاار الرقاباة مان اآلخريان واملدرااة مان 
اآلخرين، أَْو اللقاءات انلكرتونية يف لذا الزمن 
عار مواقاع التواصال انجتماعي، الرتاسال 
بالجاوانت والتااجاي بها، أَْو أية وسايلة من 
الوساائل املتاحة للبرشية من وسائل املااجاة 
والتواصال الارسي والتخابر الاذي لو خارج 
إطار اآلخريان وإعراك اآلخرين، لااك من لو 
حارض يف لذه امَلْساأََلاة بكلها، ساواء أنتم يف 
جلساة مغلفة يف عاخل غراة يف عاخل مجلس 
أَْو مان خاالل مواقاع التواصال انجتماعي، 
جلساة الكرتونية، جلساة يف مواقع التواصل 
انجتماعاي أَْو يف الجاوانت والرساائل أَْو أية 
وسايلة، أَْو الواتاس أب أَْو أياة وسايلة مان 
الوساائل لااك من لو شاالد عىل لذا بكله، 
احسبوا حسابه، حارض يف ُكّل ذلك، )َما يَُكوُل 
ِمان نَّْجَوٰى ثاََلثَاٍة إِنَّ ُلَو َراِبُدُهْم َوَن َخْمَساٍة 
إِنَّ ُلَو َساِعُساُهْم َوَن أَْعنَٰى ِمان ذَِٰلَك َوَن أَْكثََر( 
أنتام اثاال أَْو رجل وامرأة، شااب وشاابة، أَْو 
امرأتال أَْو أي كال، أعناى من ذلاك أَْو أَْكثَاار 
أَْو عادع أَْكبَاار، بأي عادع كال )إِنَّ ُلَو َمَدُهْم 
أَيْاَن َما َكانُاوا(، أين ماا كانوا، يف أياة مدياة 
يف أياة قرياة يف أي بلاد ومن أي ماكال إىل أي 
مكال، ماا مداى أنه إذا قمات بالتواصل عر 
التواصل انجتماعي إىل مكال بديد لو أعركك 
لكان لم يدرك الذي لاااك، ن، يدلم بالجميع، 
أيان ما كاناوا ويف أي ظرف كاناوا، ون تاتهي 
امَلْسأََلاة عاد لذا انعتبار، علم وحسب ووثل، 
وأثبت عليكم ذلك بشهوعه ومالئكته والتوثيل 
وانتهات امَلْساأََلاة، ن، ثم يابؤلام بما عملوا 

يو2 القيامة.

لكل إْنَسان ملف سُيفَتح
لااا الخطاورة يف امَلْساأََلاة، أل ُكّل لاذه 
اإلجراءات الرقابية بادءاً من الرقابة املبارشة 
إىل ماا  التاي تصال  َوتََداااىَل  للاه ُسابَْحانَُه 
توساوس به نفساك وتختزنه يف صادرك ويف 
أعمااق قلباك ومشااعرك إىل مالئكتاك الذين 
يرقبوناك ويرصدوناك عىل الادوا2 وُخصصوا 
لذلاك، ُكّل إنَْساال مداه مالئكاة مخصصول 
مداه، إىل الدملية التوثيقية التي توثل بها ُكّل 
ترااتاك، ولذه إجاراءات مؤكادة، كاتبل، 
يؤكدلاا تأكياداً، ُكّل لاذه اإلجاراءات ملااذا؟ 
ملاذا، ألنك يو2 القيامة ساتأتي وساتبدث من 
جدياد ثم ستساأل وتحاساب عاىل ُكّل ما قد 
أحيص عليك، ُكّل ما قاد أحيص عليك، جمدوا 
لك ُكّل لذا، جمداوا لك ُكّل تلك التراات ُكّل 
تلاك األعماال، ُكّل تلاك األقاوال، وثقت، جهز 
لاك ملاف كامل، ملاف كامال، ياو2 القيامة 
ساتأتي إىل مقاا2 الحسااب ستحاساب، ثم 
يحدع مصريك عىل ضوء ذلك وساتجازى بااء 
عىل ذلك، ااحساب حسااب نفساك من اآلل، 
)ثُامَّ يُاَبِّئُُهم ِبَما َعِملُوا يَاْو2َ اْلِقيَاَمِة ۚ إِلَّ اللََّه 
ٍء َعِليٌم(، نأتاي إىل الدملية التوثيقية  ِباُكلِّ يَشْ

لذه، الدملية التوثيقية لذه ُكّل إنَْسال يجهز 
لاه ملف ساواء عرنا عااه كتابا، مثال ما يف 
آياات أخرى كثرية، أَْو صحيفاة لذا الصحف 
نرشت، ولاذا امللاف بالتأكيد أناه وثقت ايه 
ُكّل أعمالاك وترااتاك وبشاكل عقيل وتا2 
وعملياة توثيقية قاد تكول، أشابه ما تكول 
بدملياة الفيديو، الصوت والصورة، لااك من 
اآليات ما يدل عىل ذلك، الله ُسابَْحانَُه َوتََدااىَل 
قال يف صاورة الاجم: )َوأَْل َليَْس ِلإْلِنَْسااِل إِنَّ 
َما َسَدى * َوأَلَّ َسْديَُه َسْوَف يَُرى * ثُمَّ يُْجَزاُه 
اْلَجَزاَء اأْلَْوَف( ساوف يرى، يداي يو2 القيامة 
ما تحتاج امَلْساأََلاة أنك تقارأ الدبارات، وادل 
يو2 كذا كذا وترف كذا ويف لحظة كذا توجه 
إىل كذا مجار طويل عريض، قد ترى نفساك 
بالصوت والصورة، تشالد نفسك وأنت تدمل 
ذلك الدمل املخزي الذي حرصت عىل أل يكول 
يف جو مكتو2 ومستور، وقد تفثح بذلك أما2 
املأل وأما2 الااس، أما2 مشهد البرشية بكلها، 
مان أنبيااء ومرسالل وصديقال وصالحل 
وطالحل ومؤماال وكاارين وأما2 الجميع، 
ماا الذيان عملت وتخازى عىل نفساك، يأتي 
اإلنَْساال يو2 القيامة ومن ألم محطات يو2 
القيامة ومشاالد يو2 القياماة لي اللحظة 
التاي سيساتلم اإلنَْساال ملفه، كتاباه الذي 
وثقت اياه جميع أعماله، قال الله ُسابَْحانَُه 
َوتََداااىَل يف كتاباه الكريام عن ياو2 القيامة: 
)يَْوَمِئاٍذ تُْدَرُضاوَل َن تَْخَفٰى ِماُكاْم َخاِايٌَة(، 
اما من أحد يساتطيُع أل يختفاي، مع كثرة 
الجماع، ون يمكن أل يخفي َشايئاً أَيْثاً مما 
ا َمْن أُوتَِي ِكتَابَُه ِبيَِميِاِه َايَُقوُل  قد عمل، )َاأَمَّ
َلاُؤ2ُ اْقَرُءوا ِكتَاِبيَْه( عاد عملية توزيع الكتب 
والصحف وامللفات لذه، اإلنَْسال كدالمة، إما 
أل يتاااول لاذا الكتاب ويدطى لاذا الكتاب 
املالئكاة تفثال اساتلمه  بيميااه، يدطياه 
بيمياك، ويمد يمياه ليساتلم لذا امللف، وإما 
أل يدطى لذا الكتاب شماله ومن وراء ظهره 
أيثاا، إما أل يأتي من يتاوىل لذه املهمة يو2 
القياماة مان مالئكاة اللاه ليدطياك كتاباك 
وصحيفاة عملك من أمامك، يأتي إليك ويقبل 
علياك من أمامك، ايدطياك وتتااول باليمل، 
وإما أل يأتي إليك من خلفك، من وراء ظهرك، 
وعاىل أل تتااولاه بيادك الشامال، عالماة أل 
يدطى اإلنَْسال كتابه بيمياه عالمة إيَْجاابية، 
جدلهاا الله عالماة إيَْجاابية، عالماة اليُمن، 
عالماة الخري عالمة الفوز، عالمة الركة، وأل 
يأتياك لذا املوكل مان املالئكة من أمامك ألنك 
لك مان الدمل ماا يرشاك وتلقاى الله أبيض 
الوجه، وعاادك من األعمال املرشاة واملقبولة 
والصالحاة ايقاول: )َلااُؤ2ُ اْقاَرُءوا ِكتَاِبيَْه( 
تبتهج وترتااح، ويتثمن لاذا امللف األعمال 
الصالحاة، األعماال املرشااة األعماال التاي 
ابتهجات بها، أعركات قيمتها رأيات ثمرتها، 
وأعماال ليس ايها ماا يخزيك ويشاياك، ن، 
اابتهجات وارتحات وساددت واساتبرشت، 
سااحة  يف  الحارش  يف  اآلخريان  إىل  وذلبات 
الحارش، من الزمالء من األصحاب من الااس، 
)َلااُؤ2ُ اْقَرُءوا ِكتَاِبيَْه(، لاؤ2 تسااوي عبارة 
لالكم، تفثلوا شاواوا كتابي، اطلدوا عليه، 
ماا ايه من أعمال صالحاة تبيض وجهي، أنا 
الياو2 مبتهج باكل تلك األعماال التي عملتها 
وادلتهاا وقلتهاا وتراات بها، ولاذا كله 
ملااذا؟ كيف تواقت لهذه األعماال، كيف كال 
كتابي يحوي لذه األعمال الرشيفة الدظيمة 
املرشااة، )إِنِّي َظاَاْاُت أَنِّي ُمالٍق ِحَسااِبيَْه(؛ 
ألني يف الدنيا حسابت حساب أناي سأحاسب 
عىل ُكّل ما علمت، وألني حسبت لذا الحساب 
وماتبهاا  ترااتاي،  عاىل  مساؤون  كاات 
احرصات عاىل أل أعمال األعماال الصالحة 
واملسؤولة وأل أتوب وأنيب وأقلع عن األعمال 
السيئة، )َاُهَو يِف ِعيَشٍة رَّاِضيٍَة، يِف َجاٍَّة َعاِليٍَة، 
ُقُطوُاَها َعاِنيٌَة(، اااز وكال مصريه ومآبه إىل 
بُوا َلِايئًا ِبَما أَْسَلْفتُْم يِف  لذا املآب، )ُكلُوا َوارْشَ
ا َمْن أُوتَِي ِكتَابَُه ِبِشَماِلِه(،  اأْلَيَّا2ِ اْلَخاِليَِة، َوأَمَّ
ا َمْن  ومن وراء ظهره يف آية أخرى كذلك، )َوأَمَّ
أُوتِاَي ِكتَابَُه َوَراَء َظْهِرِه(، لذا كيف سايكول 
موقفاه؟، اساتاء، شااف كثاري مان األعمال 
واملواقاف السايئة والحماقاات والترااات 
الغبياة والال مساؤولة، واملدنساة التي انجر 
إليهاا بهاوى نفساه وطمع نفساه ورغبات 

نفساه وشاهوات نفساه وغثباه وطيشاه 
وتداملاه الالمساؤول، كياف سايقول، كيف 
سيترف؟ سيصيح، سايقول: )يَا َليْتَِاي َلْم 
أُوَت ِكتَاِبيَاْه، َوَلاْم أَْعِر َما ِحَسااِبيَْه، يَاا َليْتََها 
َكانَِت اْلَقاِضيََة(، يصيح ياد2، يشدر بالهالك، 
قاال يف آياة أخارى: )َاَساْوَف يَْدُعو ثُبُاوًرا(، 
يصيح والالكاه، اليو2 لالكي اليو2 ورطتي، 
أعمال سايئة، ليتاي لام أطلع عليهاا، ليتاي 
لام أقرلا ولم أعر بها ولم أعرف بها، وأشاياء 
كثرية قد نيس الكثري ماها؛ ألنه كال مستهرتاً 
ون ُمبالياً ون يهتم بأعماله وترااته، ياىس 
الكثري ويغفل عن الكثري ون يساأل نفساه يف 
الدنيا ويحاساب نفساه لخلص نفساه لاا، 
ليخلاص نفساه ايتاوب ويايب ويقلاع، ن، 
ورط نفسه، )َوُوِضَع اْلِكتَاُب َارَتَى اْلُمْجِرِمَل 
ا ِايِه َويَُقولُوَل يَا َويَْلتَاَا َماِل َلذَا  ُمْشِفِقَل ِممَّ
اْلِكتَاِب ن يَُغاِعُر َصِغريًَة َون َكِبريًَة إِن أَْحَصاَلا( 
يصيحاول من لاذه امَلْساأََلاة، يصيحول من 
الدقاة الدجيبة واإلحاطاة الكاملة بكل ما قد 
عمل، يصيح اإلنَْساال، حتى أشاياء يستغرب 
كال يتهاول بها كال ن يحسب حسابها، كال 
يدترلا أشاياء عاعياة أَْو ن يباايل باآلخرين، 
جاريء بها يدملهاا باكل جارأة وإذا بها قد 
حسابت وسيحاساب عليها ويجاازى عليها، 
)يَا َويَْلتَاَا َماِل َلذَا اْلِكتَاِب ن يَُغاِعُر َصِغريًَة َون 
َكِباريًَة إِن أَْحَصاَلا(، )َاَماْن يَْدَمْل ِمثَْقاَل ذَرٍَّة 
ا يََرُه(،  َخارْيًا يََرُه، َوَمْن يَْدَمْل ِمثَْقااَل ذَرٍَّة رَشًّ
َمْساأََلاة مهمة، مع لاذه الدملية التوثيقية، 
مع شاهاعة املالئكة مع شاهاعة الشهوع من 
البرش، لاااك عملية توثيقياة عجيبة أخرى، 
اإلنَْساال أعثااؤه جوارحاه ستشاهد عليه، 
وايهاا كأل اللاه ضمن خلقه لهاا جدل ايها 
عملياة توثيقية، جدال ايها قادرة توثيقية، 
آلية مدياة للتوثيل، اأنت يف الوقت الذي تدمل 
ماا تدمل، يتوثل من حيااه، َمثَاالً برك، أن 
نشاوف اليو2 الكاماريات، الكاماريات يمكُن 
أل تاُظاَر ماها ارتى يف الوقات الذي لي ايه 
آلاة رؤية، يمكان أل تدمَل ايها تساجيالً، أل 
تجدَلها يف حالة تساجيل، قد تكاول أبصاُرنا 
لذه قاد تكول يف الوقت الذي نارى بها لااك 
أَيْثاً عملية تساجيل ملا نراه، عملية تساجيل 
لرؤيتااا، إلعراكااا ملا نراه وندركاه وما ناظر 
اياه، سامداا كذلاك، عملياة سامع وعملية 
تساجيل، بقياة جوارحااا وأعثائااا ايهاا 
عملياة توثيل، الله جل شاأنه بدد الحسااب 
عر الصحف وعر املالئكة وعر الشاهوع من 
البرش يبقاى اإلنَْساال يجاعل أماماه جهام، 
أماماه الخساارة األبدياة والرليباة والدذاب 
الشاديد وخائف جداً، خوف ورعب شديد، )إِِذ 
اْلُقلُاوُب َلاَدى اْلَحاَاِجاِر َكاِظِمَل(، من شادة 
خواهم تطلع قلوبهم إىل الحااجر، يصل قلبك 

حاجرتك من شدة الخوف.

أعضاُء اإلنسان تشهُد عليه
إذا اإلنَْساال غاري مواال والديااذ باللاه، 
ايبقاى يجااعل ويتشابث بجدالاه وإناكاره 
وجحاوعه ومكابرتاه حتاى مرحلاة مدياة، 
تبادأ أعثاؤك بالشاهاعة عليك، اتشاهد أنت 
عىل نفساك، اال يمكااك حياهاا املكابرة ون 
الجدال، )اْليَاْو2َ نَْخِتُم َعىَلٰ أَْاَواِلِهْم(، أنت مع 
ذلك الجدال والهذراة واملااكرة، )يَْو2َ تَأِْتي ُكلُّ 
نَْفاٍس تَُجاِعُل َعن نَّْفِساَها(، بددلا يختم عىل 
اماك وتماع من الكال2 ون تساتطيع الاطل، 
اساكت اسامع، لاااك شاهوع علياك، مان؟ 
مان لذه املارة؟ )اْليَاْو2َ نَْخِتُم َعاىَل أَْاَواِلِهْم 
َوتَُكلُِّماَاا أَيِْديِهاْم(، تبدأ ياداك بالتكلم وتؤعي 
شاهاعتها عليك، قد تقاول أنا ماا عملت كذا 
ولام أادل كاذا ووالله لم أملس كاذا ولم أقرب 
كاذا ولم أادل كاذا، اتشاهد عليك ياداك بما 
عملات بهماا وتراات بهماا مان ترف 
وأصابدك، من ُكّل ما حصل من تراات عر 
لذه الجوارح، )َوتَْشاَهُد أَْرُجلُُهْم( ثم الرجالل 
تشهدال ُكّل ماهما تؤعي شهاعتها بما عملت 
بها، )َوتَْشاَهُد أَْرُجلُُهْم ِبَما َكانُوا يَْكِسابُوَل(، 
يقاول الله ُسابَْحانَُه َوتََداااىَل )َويَاْو2َ يُْحرَشُ 
أَْعاَداء اللَّاِه إىَِل الاَّاِر َاُهاْم يُوَزُعاوَل. َحتَّى إِذَا 
َما َجاُؤوَلا َشِهَد َعَليِْهْم َساْمُدُهْم َوأَبَْصاُرُلْم 
َوُجلُوُعُلاْم(، حتى الجلد )ِبَما َكانُوا يَْدَملُْوَل(، 
ويادلاش اإلنَْساال، يادلش باتات جوارحه 

تشهد عليه، ورأى األعلة والشوالد من نفسه 
عاىل نفساه ومن جساده عاىل نفساه ومن 
جوارحاه بما عملت، يحتاار يادلش، يصاب 
بالذلول، يساتغرب، بل يدخال يف خصا2 مع 
نفساه، )َوَقالُوا ِلُجلُوِعِلاْم(، قالوا لجلوعلم، 
يتخاصام مع جلاده، تصل إىل لاذه الدرجة، 
)ِلاَم َشاِهْدتُْم َعَليْاَاا(، كيف يا جلدي تشاهد 
عايل؟ )َوَقالُوا ِلُجلُوِعِلاْم ِلَم َشاِهْدتُْم َعَليْاَا(، 
يجيبك جلدك، تجيبهم جلوعلم، قالوا، الجلوع 
نطقت وأجابات ورعت عليهام وخاصمتهم، 
ٍء(،  )َقالُاوا أَنَطَقاَاا اللَّاُه الَّاِذي أَنَطاَل ُكلَّ يَشْ
والاذي يمااح ُكّل يشء، القادرة عاىل الاطل، 
اياطال حال ماحاه القادرة عاىل أل ياطل 
ٍء َوُلَو  )َقالُاوا أَنَطَقاَا اللَُّه الَِّذي أَنَطاَل ُكلَّ يَشْ
َل َمرٍَّة(، لو الذي خلقكم وأنطقكم،  َخَلَقُكْم أَوَّ
أنطقااا نفس اليّشء، مثل ماا ماحكم القدرة 
عىل الاطل، ماحااا كجلوع القدرة عىل الاطل 
َل َمرٍَّة َوإَِليِْه تُْرَجُدوَل(، أمور  )َوُلَو َخَلَقُكْم أَوَّ
ماا كانت عاد اإلنَْساال يحساب حساابه، ن 
يحسب حساب أل يشاهد عليه سمده ون أل 
يشاَهَد عليه بُره ون أل يشاهد عليه جلده 
ويخاصمه جلاده ويثبت عليه اإلعانات جلده، 
ما كال يحساب حسااب لذه األمور، ألنه لم 
يكن يحسب حسااب ما لو ألم ماها، والذي 
لو رقابة الله، وما كاتم تساترتول أل يشهد 
عليكم سامدكم، ما كات تساترت من سمدك 
ن يشاهد عليك، وأين ستساترت من سامدك؟ 
ون أبصاركام ون جلوعكام، ماا كات تساترت 
من جلدك، وترتكه لاااك وتختفي عاه لااك 
لتفدل ماا تريد أل تفدل، ولل سايمكن ذلك، 
لكان لااك ما لو أقرب من ذلك وأشاد رقابة 
من ذلاك، )َوَلِٰكن َظاَاتُْم أَلَّ اللَّاَه َن يَْدَلُم َكِثريًا 
اا تَْدَملُوَل(، لذه الغفلة، الغفلة عن رقابة  مَّ مِّ
الله، الاال ُمبانة بالله التجاُلل لله، الاسايال 
للاه، )َوذَِٰلُكاْم َظاُُّكاُم الَّاِذي َظاَاتُام ِبَربُِّكاْم 
أَْرَعاُكْم(، أللككم، وصلتم إىل الهالك، يف الحياة 
لام تداوعوا مبالل مساتهرتين، ماا رغب به 
وعااده قدرة أل يدملاه عمله، ما رغب به من 
ترف ولدياه القدرة عليه ادلاه، ن يبايل، ن 
يستحي، ن يحسب حسااب الله، وإذا حسب 
حساابات مدياة، حاول أل يتداركها لي وأل 
يدمال احتياطاته تجالها ويكتفي بذلك ثم ن 
َن  يحساب حسااب الله، )أَْرَعاُكْم َاأَْصبَْحتُم مِّ
ياَن(، الخرسال الرليب، اإل يصروا،  اْلَخارِسِ
وصلاوا إىل جهاَم ليحرتقوا يف نار الله أبد األبد، 
لو كانت امَلْساأََلاة أنك ساتدُخُل يف ارل، ارل، 
اارل اقط إلنثااج الخبز لكانات كارثة أما 
جهاام بكلها اما بالك، ااإل يصروا، تريد أل 
تصار االااار مثوى لهم، ما لاااك من قدرة 
عىل الصر، عذاب شاديد ن قادرة عىل الصر 
عليه، ون يافدك الصر ايه ون الراخ كذلك، 
الدذاب واأللم الدائم، )َوإِل يَْساتَْدِتبُوا َاَما ُلم 
َن اْلُمْدتَِبَل(، إذا حاولوا أل يتوبوا، أل يايبوا  مِّ
أل يرجداوا إىل اللاه، ااتت الفرصاة، ارصتاا 
لي اليو2، اليو2 ارصتاا، اإلنَْسال بالتسويف 
واإللماال  وانساتهتار  والالمبالاة  والغفلاة 
وسكر الهوى وسكر امللذات والغفلة والتبلد ن 
يافده ذلك، لذه الكارثة عىل اإلنَْساال، اليو2 
يف لاذه الحياة، واآلل ونحن يف شاهر رمثال 
ارصة ألل يحاسب اإلنَْسال نفسه وأل يراجع 
حسااباته، أل ياياب إىل اللاه، أل يرساخ يف 
وجدانه الرقاباة اإللهية، يف إيَْماانه الشاهوع 
اإللهي والحثاور اإللهي، إل الله رقيب عليك 
ويدلام بك، ثم أنت َعائماً محاط بهذه الرقابة، 
املالئكاة مدك، أين ما ذلبات وأين ما اتجهت 
ن يمكان أل تطرعلم من حولاك ون أل تغلل 
يف وجههام األبواب وتدخل لوحدك، حارضول 
مداك أين ما أنات، يوثقول ما تفدال، ثم لذا 
التوثياُل املركَُّب ايك يف خلقاك، ويو2 القيامة 
ياِطاُل حتاى جلادك، إذل يجاب أل نحساَب 
حسااباا يف لذه الحياة لاتدامل بَمْسُؤولِيَّاة، 
ااحارص عاىل الدمال بَمْساُؤولِيَّاة والتكلم 
بَمْساُؤولِيَّاة والتََّصارَّف بَمْسُؤولِيَّاة والقيا2 
بمساؤولياتاا يف لذه الحيااة واننتباه يف لذه 
الحيااة والحاذر مان الغفلاة يف لاذه الحياة 
واإلنابة حل الزلل وتدارك ما َزلَّ ايه اإلنَْسال.

َقاَا َوإيّاكم ملا ايه رضاه  نَْساأَُل اللَه أَْل يَُواِّ
َعاء. وأل يغفَر لاا ويدفَو عاا، إنَُّه َسِميُْع الدُّ

ااَل2ُ َعَلايُْكْم َوَرْحاَمُة اللِه َوبََرَكاتُه.. َوالسَّ

ـَخ يف وجدانه الرقابَة اإللهيَة رمضاُن فرصٌة ألن يحاِسَب اإلْنَساُن نفَسه وأن يراجَع حســـــــاباِته وأن ينيَب إىل اهلل ويرسِّ
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حمير العزكي
اُل عااد قراءتاه لساورة البقرة  املتأمِّ
وعاد وصوله إىل اآلية )261( ﴿َمثَُل الَِّذيَن 
يُاِْفُقوَل أَْمَواَلُهْم يِف َساِبيِل اللَِّه َكَمثَِل َحبٍَّة 
أَنْبَتَْت َسبَْع َساَاِبَل يِف ُكلِّ ُساْبَُلٍة ِمئَُة َحبٍَّة 
َواللَّاُه يَُثاِعاُف ِلَمْن يََشااُء َواللَُّه َواِساٌع 

َعِليٌم﴾ وحتى اآلية )ل27( 
}الَِّذيَن يُاِْفُقوَل أَْمَواَلُهْم ِباللَّيِْل َوالاََّهاِر 
ا َوَعالِنيَاًة َاَلُهْم أَْجُرُلاْم ِعاَْد َربِِّهْم َون  رِسًّ
َخاْوٌف َعَليِْهاْم َون ُلْم يَْحَزنُاوَل{ يجد أل 
أرباع عرشة آية متتالياة ناليك عن آيات 
أُْخاَرى متفرقة يف ذات الساورة ويف بقية 
الساور الكريماات تتحادث عان اننفاق 
يف سابيل الله واثله وآعاباه وبدض من 
مصارااه ونتائجه وآثااره وأل يخصص 
لهاذا املوضوع لذه املسااحة املدترة من 
الساورة الثانية يف الرتتياب واألَْكبَار بل 
أخواتهاا يدرك عول شاك ألميّاة اإلنفاق 
يف سابيل اللاه ومكانتاه بال الدبااعات 
يف  عليهاا  بجزالاة  واملثااب  املفروضاة 
الدنيا قبل اآلخارة ويف وعوع الله الجازمة 
القاطداة باإلخاالف أضداااا مثاعفاة 

ضماناة للمؤماال بالجازاء الداجل قبل 
اآلجل واختبار ملدى اإليَْمال بالله املقتيض 

التصديل التا2 عول ريب 
أَْو شاك يف صادق وعوعه 
التاي اخار بهاا كتاباه 

الكريم يف محكم آياته
أعلام  واللاه  ولدال 
يف ذكار قصاة الاذي مر 
عاىل قرية ولاي خاوية 
أناى  اقاال  عروشاها 
يحياي لاذه اللاه بداد 
قصاة  وذكار  موتهاا 
ابراليام الخليل صلوات 
الله عليه ولو يقول رب 
أرناي كيف تحياي املوت 

والارع انلهاي الدمايل يف 
الحاال عىل تلك التسااؤنت ليس من باب 
عاد2 تصديال املتساائلل أَْو تشاكيكهم 
وانما لرضب األمثال ووعظ املدترين من 
قومهم وممن سيأتول بددلم أل الله عىل 
ُكّل يشء قديار وأل اللاه ن يخلاف امليداع 
وأل اإليَْمال بالله يفرض التصديل املطلل 
والتسليم التا2 لكل ما جاء ماه وعاه وأل 
الوقائع الساابقة تكفي لخلال اليقل يف 

األَُماام الالحقاة لدل يف ُكّل ذلاك ويف ذكر 
لاذه األمثاال قبل آياات اإلنفااق يف لذه 
عظيمة  عنلاة  الساورة 
وإشاارة واضحة إىل من 
خاطبتهام اآلياات باأل 
تدامال  يتداملاوا مدهاا 
جااعاً بتصديال مطلال 

وبثقة تامة 
ذلاك  بداد  ليأتاي 
طارح  يف  التقرياب 
خاالل  مان  املوضاوع 
رضب األمثلة امللموساة 
صادق  عاىل  للتأكياد 
تدوياض  يف  اللاه  وعاد 
املافقال وإخالاهم ويف 
محال الباخلل وإتالاهم 
واملقارنة بل الصفوال وجاة بربوة وجاة 
أصابهاا اعصاار ايه نار ليدتار الجميع 
ويتداظ الغاالاول ثام تادقاد يف اآلياات 
املقارناة األَْكبَار وقداً واألَْكثَاار أثراً عىل 
القلوب حل تقاارل اآليات بل وعوع الله 
الصاعقة ووعوع الشيطال الزائفة ايقول 
ايَْطاُل يَِدُدُكُم اْلَفْقاَر َويَأُْمُرُكم  تداىل }الشَّ
اْاُه  ْغِفاَرًة مِّ ِباْلَفْحَشااِء  َواللَّاُه يَِدُدُكام مَّ

َوَاْثاًل ۚ َواللَُّه َواِساٌع َعِليٌم{ يف استفها2 
اساتاكاري مدلوله اأيهما ستصدق أيها 
املسالم املؤمن؟؟!! من كال وعده مفدون 
أ2 من كال وعده غرورا؟؟!!! من أمرك الله 
بأل ن تتبع خطواتاه وأمر باي آع2 كلهم 

أن يدبدوه ألنه عدو مبل لهم؟؟؟!!!!!
 َولاا يكول انختبار الحقيقي لإليَْمال 
بالله والتصديال بوعد الله اأين نحن من 

ذلك؟؟ 
ثم تأتي بداد آيات اننفااق آيات الربا 
والدين والرلن وكلهاا مدامالت مرتبطة 
باملاال الاذي أمر اللاه بإنفاقه يف سابيله 
بأضدااف  تفاوق  بأربااح  واساتثماره 
أضدااف الربا الاذي ن يجلب ان الكسااع 
وإقراضه ملن ن يحتاج إىل كاتب ون شهوع 
ون رلاال مقباوض االساداع مثماول 
بثمال من له خزائن السماوات واألَْرض 
من ن يحتاج إىل تذكري ون تابيه سابحانه 
ماا أعظم ملكه وما أوساع جوعه وكرمه 
وما أجل وأجزل عطاياه اأنفقوا يف سبيل 
الله وصدقوا وعاد امللك الديال تفلحوا ون 
تصدقوا وعد الشايطال اتخارسوا الخري 

وتدركوا الفقر.

فائد الدرويش
يف لاذه األيَّاا2ِ وبداد عجاز التحالف 
السادوعّي األمريكاي عاىل تحقيال أياة 
انتصاارات ميدانياة يف اليمان وعىل مدى 
السااتل املاضيتال اختلقاوا الدديد من 
الذرائاع نْحتااَلل اليمن ولكاهام عجزوا 
ُكّل الدجاز الجأوا إىل طريقة واحدة اقط 
تمكاهام من تحقيال أَْلَدااهام يف اليمن 
وإذنل وإركاع الشادب اليماي ولي شل 
اّف الوطاي عر الكثري من الوساائل  الصَّ

والطرق كال أبرزلا الفيسبوك.
أَْصبَاح الفيسبوك وسيلًة من الوسائل 
السادوعّي  الدادو  لاارة  املساتخدمة 
األمريكاي بدد أل أَْصبَاح سااحة للجدال 
الااشاطل  بال  انتهاماات  وتبااعل 
اإلعالميال ساوى كانوا من املحساوبل 
عىل جماعة انصار الله أَْو من املحسوبل 
عاىل حازب املؤتمر الشادبي الداا2 وزاع 
اّف أل يشال  األمار عان حاده وكاع الصَّ
بسابب املهاترات اإلعالمية الفيسابوكية 

الذي أشادل رشارتها )غربال الفيسبوك( 
كما اسامالم قائد الثورة السيد عبدامللك 

بدرالدين الحوثي.
الفيسابوك(  )غربال 
القائاد  ذكرلام  الاذي 
السيد عبدامللك بدر الدين 

الحوثي: 
-مان لم:لام عبارة 
عان أشاخاص يف صاف 
الوطان ظالاراً ولكاهم 
يف صف الدادوال باطااً، 
ون  الوطاياة  يدعاول 
يدعاول  لهام،  وطان 
وليساوا  اإلنَْساانية 
يختلقاول  بأنااس، 

ويارشونهاا  الشاائدات 
ويروجاوا لها، يساتغلول وضاع املواطن 
والوطان يف الرتوياج ملرشوعهم الفاشال 
اّف الوطاي واشدال  الهاعف إىل شال الصَّ
الفتان بال أَبْاَااء الوطان الصامديان يف 
مواجهاة الدادوال السادوعّي األمريكاي 

ألَْكثَر من ساتل.

-من يخدمول!؟ بالتأكيد لم يخدمول 
املارشوع األمريكاي الصهيوناي الهاعف 
نْحتااَلل اليمان وإركاع 
اليماي،  الشادب  وإذنل 
ابداد اشال السادوعيّة 
اْحتااَلل  يف  وحلفائهاا 
اليمان وتركيع الشادب 
بمختلاف  اليمااي 
الوساائل الذي قاموا بها 
خالل الساتل سوى من 
حصار أَْو قصف أَْو غريه 
أَْو حتى بمختلف الذرائع 
القاعادة  كانات  ساوى 
مان  الرشعياة  أَْو  أونً 
بددلا حتاى أتت ذريدة 
الغربية  الساواحل  تأمل 
واملثائال الدولياة مان خطار الشادب 

اليماي!! 
وبهاذا لام يبقاى أمامهام ساوى أل 
يزرعاوا الُدَمااَلء واملرتزقاة املرجفل بل 
للتحريض وللتشاكيك  الشادب  أَْوَسااط 
اّف الوطاي عر الدديد من  ولتشتيت الصَّ

الوساائل كال الفيسابوك ألمهاا، ونرش 

الفاوىض وانحرتاب الداخايل بل مختلف 

الطوائاف الدياياة والتكتالت السياساية 

املاالثة للددوال.

ولكن بداد أل شادع قائد الثاورة عىل 

ااّف وألميتاه وترك  رضورة وحادة الصَّ

املهاتارات اإلعالمياة التاي تخاد2 الددو 

وبدد اجتمااع ُحَكَمااء وُعَقااَلء اليمن يف 

الدارش مان رمثال تحت عااوال )لقاء 

الداارش مان رمثال لاو الحفااظ عىل 

اّف الداخيل وتماساك الجبهة  وحادة الصَّ

الداخلياة، والدمال عاىل تدزياز املوقاف 

الداخايل يف مواجهة الدادوال والتََّصادِّي 

ااّف الوطاي تماساكاً  للدادوال( زاع الصَّ

والتحاماً وأُساقطت أخار رلانات الددو 

السادوعّي األمريكي نْحتااَلل اليمن عر 

اّف الوطاي. شل الصَّ

الشافاء  للشاهداء،  والخلاوع  املجاد 

للجرحى والاار والدزة لليمن وشادب 

اليمن.

زيد البعوة
للدا2 الثالث وشادبُاا اليمااّي الدظيم 
يصاو2 شاهر َرْمَثاااَل خاالل الدادوال 
ويجالاد ويصمد رغام الدماار والحصار 
وقاد اساتطاع شادباا مان خاالل أباائه 
انبطاال يف الجياش واللجال الشادبيّة أل 
يحققاوا الكثري مان اننتصارات يف شاهر 
القارال والجهااع يف ُكّل عاا2 حيث يرالن 
الدادوال عاىل كارس عزيمتهام وثباتهام 
مساتغالً صومهم وعباعتهم لكاهم جدلوا 
شادارلم ُكّل حياتاا عبااعه أولها الصالة 

والصيا2 وذروة ساامها الجهاع..
اإلنجاازات  عان  نتحادث  أل  وقبال 
واننتصاارات التاي يحققهاا رجاال الله 
املجالديان مان ابطاال الجياش واللجال 
الشادبيّة يف مختلاف الجبهاات الحدوعية 
والداخلياة ماع الدادوال بشاكل مباارش 
وماع مرتزقتاه يف الداخال خاالل شاهر 
َرْمَثااَل أونً نتذكر ونستحرض يف اذلاناا 
الدامال  يف  َرْمَثاااَل  انتصاارات شاهر 
املاضل مان صااروخ ساكوع األول الذي 
انطلال يف 26/6/2015 – حياث اطلقات 
واللجاال  للجياش  الصاروخياة  القاوة 
صااروخ باليساتي مان نوع ساكوع عىل 
قاعادة خالاد بان َعبدالدزياز الجوياة يف 
خميس مشايط والتي قتل ايهاا عدع 33 

من الثباط السادوعيّل كال ابرزلم قائد 
القوات الجوية السدوعّي إَضاَاة إىل خراء 

صهايااة  ومستشاارين 
وكشاف  وأَمريكيال 
الصهيوناي  املوقاع 
الدساكري  »عيباكا« 
عان  حيااه  يف  الشاهري 
الدساكرية،  مصااعره 
اليمااّي  الجياش  أل 
الشدبيّة أطلقوا  واللجال 
الصاروخ باتجاه القاعدة 
الجوية واال تريحات 
ضبااط صهاياة بقاعدة 
وأل  مشايط،  خمياس 
ارًقاا عساكرية أَمريكية 

مساؤولة عن إَعاَرة ماظوماة »باتريوت« 
الدااعياة تؤكاد أناه حقل لدااه والحل 
عمااراً لائالً وساط تكتم سادوعّي حيث 
تفاجأ السادوعيّول بالهجاو2 الصاروخي 
وكثري من اننتصارات التي ن يتسع املقا2 

لذكرلا.
كال  لاذا  َرْمَثاااَل  شاهر  وقبال 
للمجالدين مواقف بطولياة وانتصارات 
عظيمة سطرولا ضد الددوال ومرتزقته 
كال ابرزلاا يف جبهاة ميادي حيث لقي 
املرتزقاة مان الجياش الساوعاني لااك 
خساائر ااعحاه يف األرواح والدتاع وقتل 

ماهام الدارشات بياهم ضبااط وتدمرت 
الياتهام واحرتقت احالمهام ولزموا رش 
اللاه  بفثال  لزيماة 
رجاال  اساتطاع  كذلاك 
اللاه يف جبهاة نهام أل 
الددوال  مرتزقاة  يلقاوا 
لزائام ن مثياَل لها عىل 
انطاالق، حياث حااول 
أَْكثَار  التقاد2  املرتزقاة 
من ماره ولكاهام كانوا 
يلقاول املاوت ياتظرلم 
اليماّي  املقاتل  أيدي  عىل 
البطال كذلاك يف جبهات 
التاي  الحادوع  ماا وراء 
توزعات عملياات رجال 
الله يف جيزال ونجرال وعسري بل وحدات 
املدادياة  والقاوة  والهادساة  القااصاة 
تمكان  حياث  والكمائان  والصاروخياة 
املجالدين من قتل عادع كبري من الجاوع 
والثباط السادوعيّل إىل عرجة أنه يف يو2 
واحاد أَْكثَاار مان 15 جاديااً وضابطاً يف 
عساري ونجرال وجيزال يف عمليات قوية 
توزعات بال القااص والكمائان كما تم 
تدمري عدع مان الياتهم يف مختلف املواقع 

بفثل الله.
وخالل األَيَّاا2 األوىل من شهر َرْمَثااَل 
الكريام أطّلات عليااا بشاائر الار من 

مختلف الجبهاات والتاي كال ابرزلا ما 
حصل يف الجوف حيث تمكن رجال الله يف 
يو2 واحد الذي لو يو2 الال من َرْمَثااَل 
من احاراق عباباه واغتاا2 أربداة اطقم 
بداض األسالحة ومرع عادع كبري من 
مرتزقاة الددوال يف مديرياة املتول كذلك 
يف نفاس اليو2 عملية عساكرية نوعية يف 
جبهاة املخا حياث تمكن أبطاال الجيش 
واللجاال من اقتحاا2 عادة مواقع غرب 
موزع وساقوط عرشات القتىل والجرحى 
يف صفاوف املرتزقة وتدماري آلية وعمليه 
أُْخاَرى اقتحم رجال الله يف عمليات نوعية 
عدة مواقع لقوى الغزو واملرتزقة شامال 
املخاا ما أعى إىل مقتل جاديل ساوعانيل 
ول من مرتزقة الددوال وكبدولم خسائر 
ااعحاة يف الدتااع ولكاذا يف جبهاات ما 
وراء الحادوع ويف ميادي ويف نهم عمليات 

تستدعي الشكر لله تداىل..
ونحان ن نزال يف بداية الشاهر الكريم 
ونحن عىل يقل أنه شاهر كريام بكل ما 
تداياة الكلمة ساوف يحصل اياه الكثري 
من اننتصارات يف مختلف مياعين الجهاع 
الكثري مان اإلنجازات التاي تدل عىل كر2 
اللاه تداىل لهذا الشادب الصاماد املجالد 
الصابر الذي جدل ُكّل أوقاته عباعه والذي 
ساوف يفرج الله عاه ويماحه الار إل 

شاء الله.

اإلنفاُق يف سبيل اهلل.. بني وعد املّنان َووعد الشيطان

غرباُن الفيسبوك 

وللجيش واللجان مواقف خالل َرْمَضـان

دعوُة قائد الثورة 
تعكُس الحرَص على 
َوحدة الصف الوطني 

 الدعاوُة التاي وّجهها قائاد الثورة الشادبية السايد عبدامللك 

الحوثي يف األول من شهر رمثال املبارك نجتماع وحدوي أخوي 

بل مختلف رشائح املجتماع اليماي والذي تم يو2 انثال املواال 

10 رمثاال ث3ل1لجرية عكسات حرَصه الشاديَد عاىل َوحدة 

الصّف الوطاي وإشاعة قيم التساامح بديداً عن األحقاع وثقااة 

البغثااء والدداوة التي زرعها األَْعَداء يف أوسااط املجتمع اليماي 

واساتطاعوا أل يبثولا لاا ولااك ليكول لها تأثريلا السلبي عىل 

مجريات األحداث التي يشهدلا الوطن يف ظل عدوال غاشم ظالم 

لم يشهد له التأريخ مثيالً.

لقاد أتت لذه الدعاوة الكريمة من قائد حكيم وشاجاع حيث 

نقت اساتجابًة عظيمًة تمخض عاها لقاء حكماء وعقالء اليمن 

يف وقت نحن نديش ايه الافحات الروحانية لشهر رمثال املبارك 

الاذي أوله رحمة ووساطه مغفرة وآخره عتل مان الاار.. ولذلك 

يجاب علياا كيمايل مسالمل أل نستشادَر عظمة لذا الشاهر 

الكريم من خالل استشادارنا لدظماة الخالل ُسابَْحانَُه َوتََدااىَل 

والخاوف ماه وأل نستشادر كذلاك خطورة ما يقاو2 به البدض 

مان أَْعَماال لم تقتر عىل خلال عداوات ايما بل أبااء الشادب 

الواحاد وإيغال الصدور بالحقد والغل ضاد من نختلف مده اكراً 

وسياساة ومذلباً وإنما وصلت عرجة الدداوة التي نكاُّها لبدثاا 

َحادَّ قتل األنفس الريئة وإراقة الد2 الحرا2 وسفكه يف ُكّل مكال 

يومياا وكأل من يقومول بهذا الدمل الشاايع يتقربول به إىل الله 

ليماحهم مقابله الحساات ويدخلهم الجاة.. وقد ربما يدتقد من 

يقو2 بمثل لذا الفدل املحر2 رشعا واملجر2 قانوناً وعرااً أنه ادالً 

يدباد الله بدماء األبرياء نتيجة للتدبئة الخاطئة التي يتلقالا من 

أطراف محساوبل عاىل الدين كدلماء لداهام الدمل عىل تفرقة 

ااة وزعزعة أماها واساتقرارلا بفتاوالم التاي يكيّفول لها  األُمَّ

الاصاوص الدياياة بحساب ألوائهم لتكاول مدّرة عان توجها 

تهام الخاطئة ولاي أطراف تجارع اكرلا من ُكّل القيام الدياية 

واألَْخااَلقياة واإلنَْساانية ولم تكتاف بذلك احساب وانما وقفت 

إىل جاناب الدادوال الظالم عاىل اليمن وشادبها ورشعاته اقهياً 

مجيزًة قتل الشايوخ والاساء واألطفال وتدمري الباية التحية بما 

ايها املساجد واملدارس واملصانع واملستشفيات واآلثار والجسور 

والطرقات. وعليه نقول: ليكن مدلوماً لدى لؤنء ولدى ُكّل القوى 

السياساية املاثوية تحت راية الددوال سواٌء أكانت يف الداخل أَْو 

الخاارج بمختلاف اتجالاتها الفكرية واملذلبياة أنه من الصدب 

عاىل أي طارف إلغاء اآلخر مهماا كال مختلفاً مداه ومهما كال 

لذا الطرف السيايس أَْو ذاك مستاداً عىل نفوذ سلطوي أَْو شدبي 

وأل الجميع يجب أل يتدايشاوا ويدرتف ُكّل ماهم باآلخر وتكول 

املاااساة اقط عىل كساب ثقة الشادب اليماي وخدمة قثاياه 

الوطاياة مان خاالل انحتكا2 لصاادوق انقارتاع وأل نجدل من 

شاهر رمثال املبارك محطة ملراجدة أنفسااا وتغيري ما بداخلها 

من أحقااع وعداوات وبغثااء بل وتطهريلا مماا علل ايها من 

اعرأل ليحل محلها املحبة والتساامح والصفح ألل مساحة اليمن 

أَْكبَاار بكثري من مسااحة الخالااات التي تكاع تدصف باألخرض 

واليابس حيث جدلاا ماها لي ُكّل الوطن وكل الشادب.. وندتقد 

أل ععاوة قائد الثورة الشادبية لاللتقاء ساتخفف َكثرياً من لذا 

الوضاع املدقد وانساتثاائي الاذي وصلاا إليه وحتاى ن يظل ُكّل 

طرف متمرتسااً ملحاربة الطارف اآلخر نعتقاعه أناه ماااس له 

وأنه سايؤثر عىل شادبيته ونفوذه اإناا نحذر من اساتمرار لذا 

الاهج غري السوي وما سيرتب عليه من عواقب وخيمة لن تصيب 

ائة مدياة من الااس وإنما ستدم الجميع وحيائذ ن يفيد الاد2.

الت تأمُّ

أحمد ناصر الشريف
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زين العابدين عثمان
 يف يو2 26 ماارس 2015 اجتمدت عوُل 
الخليج واتحدت عىل كلمة ساواء يف تحالف 
تَقوعه السادوعيّة لهدف مشارتك يهدف إىل 
تمزيال وتفتيات اليمن وتوزيداه بل لذه 
الادول املشااركة والياو2 وبداد مارور ما 
يقارب الا 00ث يو2 يف خثم الحرب الدمياء 
لتحالف السدوعيّة عىل اليمن انقلب السحر 
عىل السااحر اتغاريت املدااعنت وانقلبت 
املوازيان وأَْصبَااح ليكل الخلياج لو من 
يفتات ويمازق بسابب تصااع2 املصالاح 
والطماع بل -السادوعيّة -واإلماارات من 

جهة وقطر من جهة أُْخاَرى.
وبسبب تراكم زخم املصالح والخالاات 
إىل مستويات حساساة اتجه الوضع بأل 
يتم اقصااء عولة قطار وطرعلا من قبل 
أخواتهاا الكباار )السادوعيّة -اإلمارات( 
مان عىل ركاب التحالف عىل اليمن وكذلك 
عزلها ومقاطدتها عبلوماسيا واقتصاعيا 
يف خطوة تصديدية تااذر قطر بانها عىل 
موعاد لداصفاة حاز2 شابيهه بالتي يف 
اليمان اذا لم ترضاخ لسياساات اململكة 

واإلمارات الجديدة.
الشاارع  يف  الخطاري  الصدياد  لاذا   

الخليجاي قاد يجدال مان عول الخلياج 
بسابب  والتشاظي  للتارشذ2  عرضاة 
السياساية  واملاااساة  انطمااع  زخام 
الشاخصية  وانقتصاعياة والطموحاات 

لقاعة عول الخليج.
وقاد ن يبتداد أَيْثااً الادور األمريكي 
املحااك يف صدع لذا الساياق املماهج ضد 

قطر ازياارة ترامب األخارية إىل الرياض 
ن يمكان الشاك بانهاا كانات تحتوي يف 
حفيظتهاا عاىل جملاة مان التوجيهات 
املهيجاة يف املجتماع الخليجاي واملاطقة 
اانباالج قثياة قطر ساتتابع ماع لذه 
الزياعة يثبات تماماً أل املصالح الفدرالية 
األمريكياة ربماا كاحتماال تقتيض عىل 

املدى القريب تقسايم الخليج واقا ملداير 
التغاريات والتحونت الحاصلاة باملاطقة 

كخارطة اسرتاتيجية جديدة والله اعلم.
ولاااك احتمااٌل آخار لاو أل تحاول 
أطراف الازاع أل تاهيه بالرتايض، ولو ما 
يمكن حدوثه يف حال قيا2 عول مثل تركيا 
وسلطاة عمال والكويت بدور الوساطة. 
ولكان إذا لام تتوقاف واشااطن عن عق 
إسافل بل البلادال الدربية اقاد يحتد2 
الوضع يف ماطقة الخليج ولو ما سيؤعي 
بدوره إىل عواقب غري مستحبة من شأنها 
خلل اجواء صدا2 مبارش بل عول الخليج 
وقد ن يتوقف األمار عاد قثية مقاطدة 
قطار اقط بال إل عونً خليجياة أُْخاَرى 
يمكان أل تتبع قطر ماها الكويت وعمال 
واللتل تلزمال الصمات املائل إىل الجانب 
القطري ازاء لذا التحاول الها2 للمملكة 
واإلماارات والبحرين ومار وغريلا من 

الدول واألنظمة الدربية تجاه قطر.
 ااإل تحقل اداالً لذا الاازاع وخرج 
بتصفية قطار من الالئحة الخليجية ابال 
شاك أل الدد الدكيس ننهيار ركائز البيت 
الخليجي سايكول قاب قوسال أَْو اعنى 
وسايدد لذا األمار نقطة تحاول لصالح 

إيرال وعول املقاومة اإلْساَلمية.

أرادوا تفكيَك اليمن فتفّكك الخليج

املرتِزقُة لهم تأريُخ انتهاء

أزمة الخليج الثالثة!!

 محمد الشمهاني
لكذا حل يتطلَُّب األماُر مراجدة املايض لااك 
احتمانل إما أل تكول لدياك مواقُف تجدلُك أَْكثَار 
قوًة وأَْكثَار تماساكاً، ساواء يف حياتك الشخصية 
وانْجتَماعية والوطاية، وسايكول تأريخك جميالً 

يف ذاكره األجيال عىل مر الزمن.
وإماا أل تكول لديك مواقاف تجدلك ضديفاً يف 
حياتك الشاخصية والوطاية، بال وتجدلك ن تملك 
حريتك الشاخصية يف الرأي وتصباح رلياته لدى 
أناس باعاوا ضمائرلام للشايطال وأَْصبَاَحوا يف 
عائارة مظلماة يتالعب بهام الشايطال وُحلفاؤه 

كيفما يشاؤول. 
ولام ن يدلمول يف حقيقة األمار أنهم مرتزقة 
وأل لهام تأريَخ انتهاء عاد اساياعلم وسايلداهم 

التأرياخ وانجياال عاىل مار الدصور، لكاذا من 
خاال وطااه وكرامتاه وإنَْساانيته يظال تحات 
رلاال اآلخرين حتاى نهاية حياته اأيان الوطاية 
والغارية ماكم يا من تموتول وانتام تحت الرلال 
وتحت الوصاياات؟!، َوإىل متى ساتظلول ااقدين 
عقوَلكام؟!، واىل متى ساتظلول كاشافل ساوَء 
نواياكم التي عرااالا عاكام ماذ وقٍت طِويل َولم 
تتغاري بل تازعاع أَْكثَار حماقة من ساوابقها التي 

اقرتاتمولا؟.
والتأريخ شالٌد عليكم ومؤرٌخ ماضيَكم األسوع 
ومؤامرتكم التي سااندت وأيّدت الدادو الخارجي 
وأبحتام عماء اليمايل وقصاف ماازلهم بدول أي 
مارر، احتمااً تأرياُخ انتهائكم قد اعلان يف اعال2 
اساياعكم حل اشاتغلتم يف كثرٍي من ُمَخّططاتهم 
أماا2 صموع الشادب اليمااي الدظيم الاذي أثبت 

للجميع مره أُْخاَرى أنه مقرة الغزاة.

 أمين الشريف
أُْسبُْوٌع واحٌد كال كفيالً بكشف الغطاء عن الخالاات 
الخليجيّة التي كانت تدالج بشكل رسي؛ لتظهَر يف الدلن 
وبشاكل مزلزل لام يكن أبرز املتشاائمل يتوقع حدوثه؛ 
لرتسام مالمح أزمة جديدة يف الخليج ربما تتسع لتشمل 

الرشق األوسط برمته.
والبحريان  ومار  واإلماارات  السادوعيّة  قطاع 
عالقاتهما ماع قطر لم يكن محض صداة، خصوصاً أل 
بدض تلك الدول قد قامت بسحب سفرائها من الدوحة يف 
الساابل ثم عاعت الدالقات بياهما بمباعرات ووساطات 
عمانية وكويتية، ولو ماا يداي أل الدالقات بل ُكّل من 
قطر من جهة والسادوعيّة واإلمارات والبحرين من جهة 
أُْخااَرى كانت تساوعلا الهشاشاة والثداف، وما كال 
مفاجئااً وغري متوقع لو إْعااَلل لذه الدول إضااة ملر 
قطاع عالقاتها ماع الدوحة وإْعاَلل اغاالق انجواء أما2 
الطاريال القطري واخراج الدوحة من التحالف اإلجرامي 
الذي تقوعه السدوعيّة عىل اليمن واغالق الحدوع مع قطر 
واغالق املجال البحري والتباعل التجاري مدها، ليس لذا 
اقط بل شان حمله اعالمية ماظمة وبشاكل متساارع 
عاىل قطر بغياة تركيدها وعادها نحو انستساال2 تحت 

رشوط مجحفة تخالف الواقع، االسدوعيّة ولي الراعي 
األول لإلْرَلااب مان الدالم ارضت عاىل قطر رشط عد2 
ععم اإلْرَلاب، الرشوط السدوعيّة تبدو مثحكه جداً اما 
تطالب به السدوعيّة من قطر تمارسه لي نفسها وكأنه 
حالل لها وحرا2 عىل غريلا، ومع أناا لساا بصدع الدااع 
عن قطر كول الدولتل كلتالما لهما باٌع طويل يف تمزيل 
األمة الدربية واإلْسااَلمية وععام الجماعات التخريبية يف 
عدع من البلدال الدربية وماها اليمن، إن أل الحل ن بد أل 
يقال االرشوط السادوعيّة لي رشوط اذنل واستساال2 
تثدها عىل الدوحة وتدادها نحو الرتكيع، ولذا ما يؤكد 
كالماا كشدب يماي من أل السدوعيّة انما تشن الحروب 
عىل الادول الدربياة وتحارصلا بغية إذنلهاا والوصاية 
عليهاا ولو ماا يؤكاد وللمرة ألاف صحة خيارناا الذي 
اتخذناه ولو املواجهة مع قرل الشيطال وعد2 اننصياع 
للكذب والتدليس والثغط الدويل والخليجي علياا بحجة 

إَعاَعة الرشعية.
عخاوُل تركيا عىل الخط لو اليش املهام ابياما كانت 
السدوعيّة تدتقد أل األزمة ستظل عىل املستوى الخليجي 
أَْو الدرباي كحد أعىل وأنها تساتطيع أل تبتلع قطر عول 
تدخال مان أحد، اوجئت بزلازال مدوٍّ قاع2 من الشامال 
البديد يحمل رساله واضحه )قطر ليست وحدلا - قفوا 

عاد حدكم أيها البدرال(.
رساالة السالطال الدثماناي أخلات بالوضاع القائم 
وحابات اللقماة يف حلال السادوعيّة اال لي تساتطيع 
انبتالع لقطر ون لي تساتطيع التقياؤ والدوعة للوراء، 
بماا مداااه أل األزمة قاد خرجت من نطاقهاا الخليجي 
خصوصاً بدد اشال وسااطة امري الكويت وخرجت من 
نطاقهاا الدربي بدد إْعااَلل تركيا موااقتها عىل إرساال 
خمسة انف جادي إىل قطر )لحمايتها(؛ لهذا اإل األزمة 
تساري نحو التصديد ن محالاَة وتدلن عخاول الخليج يف 
أزمتاه الثالثة بداد أزماة الخلياج األوىل 0ث219 وأزمته 

الثانية عا2 21990.
ومان لاا اإناه ليس أماا2 السادوعيّة واإلمارات من 
خيار إن أل تساتمرَّ يف تصديدلا، ولاو ما يداي احتمال 
الدخول يف الخيار الدساكري ولاو خيار صدب قد يلهب 
ماطقاة الرشق األوساط بكاملها بدد عخاول تركيا عىل 
خاط األزماة، أَْو أل ترتاجع للوراء ولو ماا يداي انتهاء 
الدربادة السادوعيّة واإلماراتياة عاىل عول الجاوار بداد 
اشالهما يف اليمن واآلل قطر واعرتااهما بثدفهما أما2 

القوه الدثمانية.
ن أحاد يساتطيع أل يتابأ بماا قد يحادث الادع ذلك 

لأليا2 القليلة القاعمة.

ُنبل السيد ولؤم اإلخوان 
صالح مقبل فارع

وتحلال  تااقاش  عادماا 
عبدامللاك  السايد  موقاف 
وموقاف  الحوثاي  بدرالديان 
»حازب  املسالمل  اإلخاوال 
اإلصاالح« تجااه قطار تجاد 

الاُّبل واللؤ2 يف املوقفل.
قطار املدرواة التي أعلات 
الدداوة للسيد وقاتلت املسرية 
إليارال  بالاونء  واتهمتاه 
أصحابه  ووصمات  والفرس, 
باملليشيات واننقالبيل, ولي 
إحدى عول التحالف وعاصفة 
وشاات  اقاتلتاه  الحاز2 
عليه الغاارات وعمرت وحرضت وساخرت ُكّل إعالمها »الجزيرة 

وغريلا« ضده عىل مدى أَْكثَاار من عامل.
وعادماا وجادت قطر نفَساها وحيدًة لاذه األياا2 وتحالفت 
ضدلاا أخواتها مان عول الخليج احارصتهاا وقطدت الدالقات 

مدها..
يف لاذه اللحظات الحرجة لقطر كال مان املفروض أل يفرح 
السايد ويدلن موقفه ضدلا ويقاطدها كماا ادل حزب املؤتمر؛ 

كونه يتخلص من عدو لدوع.. 
لكاه وضع الثغائن واألحقاع والدداوة وما ادلته به قطر عىل 
جاب وخاطب قطر كرجل ناصح اأظهر الاُّبل واألَْخااَلق الرايدة 
وترّاع عن التشّفي, وَمثّل املكار2 التي ُجِبل عليها, اأظهر موقًفا 
مااصحاً ومساانًدا لقطر ولم يتخّل عاها. بال وضع لها خيارين 
ّلة أَْو تختار  وطرح لها حال لتخرج من أزمتها اقال إما تختار السِّ

الذلة..
ولذا غاية الاُّبْل التي ن يشاتمل عليها ويتحىّل بها إن آل البيت 

عليهم السال2..
تماماا كما ادال محمد بن زياد بن عيل ملحمد بن لشاا2 بن 

عبدامللك يف املايض.. 
مان جانب آخر نجد اإلخوال املسالمل »حزب اإلصالح« الذين 
ععمتهام قطر باملال والساالح اتباّات موقفهم وذللات لهم ُكّل 
الصداب وععمتهم ماليا ومداويا ولوجساتيا وساخرت إعالمها 
للداااع عاهام ولصالحهم وقاتلات وخربت اليمان ألجلهم ومن 
أجال أل تديدلم إىل اليمان ووالتهم ووالولاا وقاطدت ُكّل الدول 

الخليجية ألجلهم. وأصبحت مارا لهم..
وعادما واجهتها الدول الخليجياة وأمرتها بمقاطدة اإلخوال 

والتخيل عاهم راثت قطر اأصبحت وحيدة.. 
افي لذه اللحظات ويف وقت الحاجة إليهم كال من املفروض 
أل يقاف اإلخاوال إىل جانبهاا ولكاهم تخّلاوا عاهاا اقاطدولا 
ووقفاوا بجاناب عدولاا وأعلااوا الحارب عليهاا, الام يجازوا 

اإلحسال باإلحسال..
ولذا املوقف الذي تمثل به اإلخوال لو قمة اللُّؤ2 والخساساة 

التي ن يتحىّل بها إن ُكّل لئيم.. 
وقد صدق الشاعر الدربي حل قال: 

إذا أنت أكرمت الكريم ملكته * وإل أنت أكرمت اللئيم تمرعا.
ااإلخاوال ظهروا لئاماً.. والسايد ظهر نبيالً. وشاتّال ما بل 

الُخلَُقل.
لكم الله ألل البيت كم أنتم كريمو أَْخااَلق..

إطالالٌت تربويٌة.. 
لتهذيب النفس 
وزكائها وُطهرها

هنادي محمد
* يقول الشاهيد القائد - رضوال الله عليه -: )نحن بل أيدياا 

رصياد لائل من األحاداث لاتدظ وندتر، والقارآُل والتأريخ ميلٌء 

بذلك(.

وعىل ضوء لذه املقولة نساتذكر أعظاَم عرة مأخوذة عن باي 

إرسائيل حياما وجههم نبي الله موىس › عليه السال2 › عن الله بأل 

يذبحوا بقرًة اطغت روحيُة التساؤنت التي انطلقت بهدف الجدال 

ن بهدف التبّل وانسرتشاع، وكال ُكّل تركيزلم عىل الشكل ن عىل 

مثمول التوجيه والغاية التي سيصلول إليها من خالل تطبيقه.

ونحاُن يف مارشوِع مساريتاا القرآنياة املباركة، لاذا املرشوع 

الجهااعي اإليَْماني الدميل وايه من الله تدااىل علياا بقياعة كانت 

ألالً لتحمل أعباء وأتداب املساؤولية، وبما أل مسرية أعال2 الهدى 

لي امتداٌع ملسرية أنبياء الله وأوليائه الذين يستمدول الحكمة من 

كتااب الله، إذل يفرتُض باا أل نكوَل عاىل إيَْماٍل تا2ٍّ ويقل جاز2 

بأل الدلم القائاد ن يوجه إن بما لو خريٌ ومصلحٌة لألمة، وأل ُكّل 

كلماة تخُرُج من اماه تقد2 لداية لألمة، وأل عاقباُة التقصري أَْو 

اة بدنلة قول الشاهيد القائد  التفريط سايدوع وباله عىل لذه األُمَّ

› ع › حل قال: )التسااؤل والتباطؤ يف انساتجابة سيكلف الااس 

أكثر مما كانوا سيبذلونه ايما لو سارعوا للتافيذ(.

وخالَل لذا الشاهر املبارك تفّثل علياا السيد القائد/ عبدامللك 

بادر الديان الحوثاي › حفظاه اللاه › بإطاالنٍت متفّرقاة إللقاِء 

محاارضاٍت )تربوية( تربويٌة لتهذيب الافاس وزكائها وُطهرلا، 

تربويٌة لالرتقاِء بإيَْماناا والراع من ماساوب وعياا وانساتقامة 

بمساريتاا يف الحياة بشاكل عا2 ساواء اإليَْمانياة أَْو الجهاعية أَْو 

ااة والتاي تتدرض عاىل الادوا2 لدواصف من  الدملياة أَْو الَخاصَّ

التثليال، وحمالٍت من انغواءات التي يرز ايها شاياطل اإلنس 

والجان لحرف اننساال عان طريل الحال والزج به إىل مساتاقٍع 

يساقط ايه ايصدب علياه الصدوع ماه واساتداعة تلك الروحية 

التي سالبها الشايطال ماك تدريجياً، واساتزّلك للميض يف طريقه 

املظلم،.. 

املحاارضات الرتبوياة تدترُ كاازاً من أعظم كااوز الدنيا ولها 

أثرلا الدظيم يف تغيري واقدك )ايما لو اساتمدت إليها من ماطلل 

الحرص عىل الهداية والصالح، وايما لو استشدرت أل من يقدمها 

لاو أحارص الااس من نفساك عاىل اساتقامتك، امن لااا تبدأ 

مهمة علم الهدى لي تهذيب الااس وإرشااعلم إىل سابل الساال2 

والفوز(، أما إذا لم تلتقط ارصة انرتقاء يف لذا الشهر ومن لحظة 

انستماع اأنت من ستحتاج لتتدب مع نفسك ايما بدد،..

مليئاٌة  أساماعاا  قبال  قلوبااا  تطارق  التاي  واملحاارضات 

بالتوجيهات القرآنية املاطلقة من كتاب الله وعىل لساال علم من 

األعاال2 الذي اصطفاه الله وتحتاج أللباٍب تدي ما يُقال لتماع عن 

نفساها الوقوع يف مغبّة التقصري أَْو التخاذُل يف تحمل املساؤولية 

التي ن يبايها إن الهدى الرباني..

والداقبُة للمتقل.

بقية الصفحة األخيرة

الوعوُد األمريكية واألنظَمة العميلة 
الطغااة الذيان يحَظاول بالحماية الياو2 سارُيَاُع عاهم ذلك، وكما يساتخدمول ضد شادوبهم 
واألنظَمة األُْخاَرى ويشاّجدول عىل إشدال الحروب وااتدال األزمات سيتدرضول غداً أَْو بدده لافس 

املصري. لن يتدلموا؛ ألنهم أرسى غيبوبة الوعي التي يديشونها بفدل أطماعهم وطموحاتهم. 
ون حلَّ إن بانحتماء بالشدوب وانمتااع عن ارتكاب الَجااَرائم والحماقات بإشدال الحروب.
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هل اليهودي يتعب نفسه, ويشتغل من 
أجل ي�راك كافراً فقط؟ ال, ه�و يعرف أن 
أس�هل ما تكون أنت يف رضبك, يف احتالل 
بالدك, يف استعمارك, يف تغيري ثقافتك, هو 
عندما يحولك إىل كافر؛ ألنه هنا س�يفصلك 
عن ماذا؟ عن مناب�ع القوة عندك, يفصلك 

ع�ن القوة التي تمتلكها أنت يف إيمانك بدءاً 
بإيمان�ك بالله ليفصلك ع�ن أن يكون الله 
معك.]مديح القرآل الدرس الثالث ص: 6[

ذكر الله ُسبَْحانَ�ُه َوتََعاَل�ى عن اليهود 
توجهه�م للتفريق, يس�تخدمون سياس�ة 

التفري�ق, أليس�وا ه�م م�ن يس�تخدمون 
الفرق�ة املذهبية؟ يعززون الفرقة املذهبية 
الت�ي ب�ني املذاهب؟ ه�م كما يق�ال وراء 
تأسيس عدة طوائف: الوهابية يف الحجاز, 
والبهائي�ة يف إيران زم�ان, والقاديانية يف 
الهن�د ويف باكس�تان, ع�دة طوائ�ف، هم 

أسسوها.]الوحدة اإليمانية ص: 1[ 

اليه�ود دقيقون ج�داً جداً حت�ى يف ما 
يتعل�ق باملف�ردات، باملف�ردات اللغوية - 
يحاولون أن ينس�فوا أي مف�ردة يعرفون 
بأنها ترس�خ مشاعر تكون خطرية عليهم. 

طلب�وا م�ن اإلع�الم العرب�ي إزال�ة كلمة 
]الع�دو اإلرسائييل[ التي كانت تس�تخدم، 
فأصبح�ت أجه�زة اإلع�الم ال تتح�دث - 
حتى الفلس�طينية - ال تتح�دث عن العدو 
اإلرسائييل.]ياو2 القادس الداملاي ص: 

]25--26

مقتطفاٌت نورانيٌة

بشرى المحطوري

برنامج رجال اهلل: من ملزمة معرفة اهلل الدر�ش الرابع ع�شر

 )الحرَب( على من يتعاملون به
ُ
 ]الربا[ من َأْكَبـر الجرائم.. لـ)خطورته( الشديدة أعلن اهلل

  - خاص:
تاااَوَل الشاهيُد القائُد َسااَل2ُ اللاِه َعَليِْه يف 
ملزماة اا محارضة ااا مدراة اللاه الدرس 
الرابع عرش مواضيع عديدة، يف غاية األلميّة، 
تااولااا الكثري ماهاا يف الجازء األول من لذا 
التقرير يف الددع الساابل، واآلل نساتكمل تلك 
املواضيع املهمة جدا، وعىل رأسها )الربا( الذي 
يدتار شاديد الخطورة عىل املجتمع املسالم، 
اقد تااوله الشاهيد القائد من جميع جوانبه، 
وأخرنا بالحال، وما لو البديل عن الربا، كما 
لاو مداروف يف كتاب اللاه، ولكان الااس يف 
غفلة عن ذلك. كما تااَوَل أَيْثاً ثقااة خاطئة 
ساائدة يف املجتماع، ولاي أناا نرجاو عخول 
الجااة ونحن ندمال ببدض آياات الله ونرتك 
البدض اآلخر!!! وغريلا من املواضيع الرائدة 
جدا، اهي محاارضة غاية جّداً بالوعي الالز2 
للاهوض باألمة املحمدية، يف طرح قلَّ أل نجد 

نظريه.. اجزاه اللُه عن األمة خريَ الجزاء.

جريمُة )الربا( من عدة أوجه:ــ
أوالً:ـ عقوبة الربا:ـ

لفات الشاهيُد القائُد َسااَل2ُ اللاِه َعَليِْه إىل 
أل اللاَه لام يتوعاد بالحارب عىل الدبااع عىل 
أي جريماة غاري لاذه الجريمة، حياث قال: 
]}َوذَُروا َماا بَِقَي ِماَن الرِّبا إِْل ُكاْتُاْم ُمْؤِمِاَل 
َاِإْل َلاْم تَْفَدلُاوا َاأْذَنُاوا{ بدباراتااا: ]الوجه 
ابيض، إشادار، نحيطكم علما بأناا ساادخل 
يف حارب مدكم[. وحارب الله إذا ماا عخل يف 
حرب مع الااس له جاوع السماوات واألرض، 
يحاربك مان ُكّل جهة، من حيث تشادر ومن 
حيث ن تشادر، يحاربك يف نفسك، يحاربك يف 
عاخل أرستك، يحاربك يف سايارتك، يحاربك يف 
مثختك، يحارباك يف مزرعتك، يحاربك عاخل 

مصادك، يحاربك يف ُكّل يشء[.. 
وأضااف أيثاً: ]الربا شاديٌد حتاى ورع يف 
الحدياث ))لدرلم من رباا أعظم عاد الله من 
خمساة وثالثل زنية، ألونهاا أل تزني بأمك 

عاد الكدبة(( عرلم واحد من ربا[.. 

ثانياً: آثار الربا:ــ 
وذكار أَيْثااً َسااَل2ُ اللاِه َعَليْاِه بدثاً من 
اآلثاار املرتتبة عىل انتشاار الربا بال الااس، 

كاآلتي:اا
1اا تدنّي جوعة املاتج، حيث قال: ]ألسااا 
نرى آثاار الربا حتى ايما يتدلال بالتصايع؟ 
ألم يهبط مساتوى اإلنتاج، مستوى الجوعة؟ 
لبطت مساتوى الجاوعة يف اإلنتااج اأصبح 
ماا يف أساواقاا ماتجات مما نساميها تقليد، 
مما كال قاد ن يقبله اإلنَْساال قبل زمال ون 
باملجاال، غابات املاتجاات الجيادة، وتدنات 

مواصفات املصاوعات يف مختلف املجانت[.
2ااا غاالُء األسادار، حيث قاال: ]والغالء 
أصباح ماترشا يف الدنيا كلها، غالء ماترش، لم 
يفهموا ما لي أسابابه؟. يف ]اليابال[ نفساه 
التي لاي من الدول املصادة الكرى، يقال إل 
الغالء يف ]طوكيو[ نفساها يف الداصمة وصل 
ببداض البلدال الثديفاة أَْو الصغرية أنها لم 
تستطع أل تساتأجر ألنفسها سفارات عاخل 
طوكيو وإنما خارج، غالء شاديد يف ُكّل بقدة 
يف الدالم. وعادنا أليس لااك غالء؟ وكل ساة 

ترتفع األسدار. ملاذا؟ من أين جاء لذا؟[.
3اا تدنِّي املديشاة، حيث قال: ]واملديشة 
تتدنى، ألم نر األشياء تصغر؟ ألم تصغر علب 

الحلياب؟ تحاول إىل قراطيس صغارية، علب 
الشاامبو كثري من املاتجات صغرت، صغرت 
ألياس كذلاك؟ والصاباول بادأ يف قراطياس 
صغرية ولكذا تصغر، تصغر ااصبح كما كال 
زمال يو2 لم يكن لااك يف األسواق مشمدات، 
كال يذلاب الشاخص يأخذ لاه ]املدوي[ من 
عاد ]الَجزَّار[ ويدبيه قاز، ويدوع إىل البيت لل 
أحاد ماكم يذكار لذه؟. كاا قاد وصلاا إىل أل 
نشرتي القاز أَْو نشارتي املحروقات بمختلف 
أنواعهاا يف ]جاراكل[ اآلل األشاياء تتدنى إىل 
أسافل! كال الاااس زمال يأخذول شاوانت 
الر, من يأخذ خمساة أكياس، عرشة أكياس 
عاداة واحدة، ألياس كذلك؟ ثم كيسااً واحداً 
رغماً عاا، ثم نصف كيس، وكانوا يساتحيول 
من أل يأخاذوا نصف كيس ألياس كذلك قبل 
ارتة؟ أصبح لو الساائد نصف كيس، ثم نزل 
أَيْثاً اأصبح ربع كيس، واآلل بدأ بيع الدقيل 
بالكيلو, يشرتي ُكّل وجبة ]ٌقبَاَلها.. [ ألساا يف 
حرب؟ ألل ُكّل املاتجات يمول رشاؤلا بأموال 

مدنسة بالربا[.
لااا تفكياك املجتماع، حيث قاال: ]الربا 
أرضاره كثارية جداً، يف واقع الحياة بالاسابة 
للمسالمل ياؤعي إىل تفكياك الدالقاات ايما 
بياهم[. وأضاف أيثا: ]من الذي سيحمل وعا 
أَْو يارى جمياال لذلك الشاخص أَْو لذلك الباك 
الذي أقرضه عىل لذا الاحو؟ من لو؟ ألسات 
ستلداه، وترى نفسك يف حالة أنه أرلقك بهذا 

التدامل[.
5ااا تكديس األماوال يف أيدي ائاة مدياة 
اقاط، ولاذا يشء خطاري، حياث قاال: ]أما 
الرباا اإنه لو الذي يحطم الدالقات ايما بل 
املسالمل ناليك عما يؤعي إلياه من تكديس 
األماوال يف ائاة محادوعة كماا لاو ظالار، 
وتكديس األموال يف ائة محدوعة ولي لي من 
تستطيع أل تتغلب عىل ُكّل يشء، ثم تتحكم يف 

املوقف والقرار السيايس لألمة[.
6اا الربا.. يدمار اقتصاع األمة، اال تقوى 
عىل مواجهة أعدائها، حيث قال: ]الربا شاديد 
حتاى ورع يف الحديث ))لدرلام من ربا أعظم 
عااد اللاه من خمساة وثالثل زنياة، ألونها 
أل تزناي بأمك عاد الكدباة(( عرلم واحد من 
رباا، ملااذا؟ ألل الجانب انقتصاعي بالاسابة 
للمسالمل مهم يف أل يساتطيدوا أل يقفوا يف 
مواجهة أعدائهم، يف أل يستطيدوا أل يقوموا 
بواجبهم وبمسائوليتهم أماا2 الله من الدمل 
عىل إعاالء كلمته ونر عيااه، ونرش عياه يف 

األرض كلها[.
7ااا الربا.. يارف الااس عان الدوعة إىل 
الله، حيث قال: ]اإلنَْساال إذا كانت مديشاته 
صدبة، املجتمع إذا كانت مديشاته قلقة يكاع 
لذا لو ما يراه حتى أل يرجع لو نفسايا 
إىل الله، ماشاغل بكياف يوار ألللاه القوت، 
كيف يوار ألرستاه حاجياتهم، ون يفكر بأل 
يساتمع إىل مواعظ إىل أل يهتدي إىل أل يحرض 
إىل مجلس علم، أَْو يحرض إىل مدرسة يستفيد 
ماها. بل تأتي لتدظه وذلاه مشاغول، ذلاه 
مشغول، تأتي األمة يف زمن كزماناا لذا ارتى 
أعداءلا يهدعونها وترى الرضبات عاخلها لاا 
ولااك ثم ناظر إىل أنفساا اإذا باا ن نستطيع 
أل نقاف عىل أقداماا، الجاناب انقتصاعي لاا 

ماهار[.
ثااا األمة تديش )حرباً( مع الله، بسابب 
الرباا، حياث قاال: ]نحن نارى آثاار الحرب 
اإللهياة يف ُكّل يشء.}َاأْذَنُاوا{ إيذال أي: إعال2 
}ِبَحْرٍب ِمَن اللَِّه َوَرُساولِِه{ أليسات املديشاة 

ُكّل عاا2 تكاول أصداب؟ والاركات ُكّل عا2 
أقل؟ والافوس ُكّل عا2 أشاد تبايااً؟ والقلوب 
أشاد اكتظاماً وأشاد ضيقاً؟ الصدور تثيل، 
الافاوس تتباين، املديشاة تشاتد، واملاتجات 
تتدنى،، و]الَحب[ لذا نفساه الذي ن نحصل 
عليه إن من الخارج نرى أنفساا نرى الكثري ن 
يساتطيع أل يشرتي إن نصف كيس، َولو ُكّل 
ما يملاك عاخل البيت، لل لاااك احتياط من 
الحباوب عاخل البيوت؟ ن. بل ون كيس واحد، 
نصاف كيس عقيل، ثم ربع كيس ثم سايصل 
الاااس إىل الكيلاو، وقاد بادأ البياع بالكيلاو 
للدقيال. ثم أين البدائل؟ لال لااك يف أموالاا، 
لال لااك من محااظات أخارى عاخل بالعنا 
ماتجاات أخرى؟ نحن أصبحااا نحارب حتى 

يف قوتاا.. [

)الربا(.. هو من آثار اليهود يف إضالل 
الناس:ــ

وأشار َسااَل2ُ اللِه َعَليِْه إىل اليهوع، وعورلم 
يف انتشاار الرباا يف الدالام أجماع، اقاد قال 
اللاه عاهام بأنهم يهلكاول الحرث والاسال، 
حيث قاال: ]تأّملوا جياداً لارى الحارب التي 
يشااُّها اللاُه عاىل الاااس؛ ألنهم استسااغوا 
الربا، املسالمول أنفساهم استسااغوا الربا، 
ولذا من آثاار عمل اليهوع، اليهاوع بخبثهم، 
اليهوع لم املدرواول بالربا من مئات السال، 
لكان بطريقتهم الخبيثاة باإلضاالل: }أََلْم تََر 
إىَِل الَِّذياَن أُوتُاوا نَِصيبااً ِمَن اْلِكتَاِب يَْشارَتُوَل 
ِبيَل{ )الاساء:  الَلَة َويُِريُدوَل أَْل تَِثلُّوا السَّ الثَّ
لل( لكان لكاذا بطريقتهام الخبيثاة حتاى 
يصبح الربا مستسااغاً يف أوسااط املسلمل، 
ومستسااغاً يف التدامال بل تجار املسالمل 
ويف باوك أموال املسلمل، ويصبح طبيدياً ون 
حتى انستاكار الكثري من جانب علمائاا، من 
جانباا كطالب علم أيثاً، لم يدد لااك قثية 
تدادااا عىل انلتماا2 أل نساتاكرلا، والربا 

شديد جداً، الربا من أَْكبَار الجرائم[.. 
وأضااف أيثا: ]من الاذي أوصلاا إىل لذا؟ 
لام املراباول الذيان ثقفهام اليهاوع والذين 
استسااغوا الرباا عاىل أيادي اليهاوع. ونحن 
قلااا أَْكثَاار من مرة أناه لكذا يدمال اليهوع 
يثلوناا مان حياث ن نشادر، يرضبوناا من 
حيث ن نشادر، يفسدوناا من حيث ن نشدر، 
يدوساوناا بأقدامهام ونحان ن نحس بيشء. 

لذا لو ما يحصل[. 

القْرُض الحَسن:ــ
ولفت َسااَل2ُ اللاِه َعَليِْه إىل َحالٍّ إلهي، َحلٍّ 
رباناي، بدنً عن الربا، ولو القرض الحسان، 
حياث قال: ]جاَء اإلساال2ُ ليقيَض عاىل الربا، 
ويثاع بدنً عاه أجاراً عظيماً عاىل القرض، 
القرض املرشوع الذي لسات ملزماا ايه بأل 
تداع اوائاَد إضااية. رأس املال ترعه، أقرضك 
مائة ألف تدياد إليه مائة ألف، اجدل القرض 
بمثاباة صدقة ُكّل ياو2 إىل أجله املحدع, ثم إذا 
أضفت أجال لصاحبك؛ باعتباره مدرساً يدتر 

بمثابة صدقتل يف اليو2 الواحد عن ُكّل يو2.
القْرُض جدال اللُه عليه أجراً كبرياً لياطلل 
املؤماُن ملسااعدة أخياه؛ إلعطائاه رأس مال 
ليساتطيع أل يتحارك ايتجر أَْو يازرع، ولو 
يرى نفسه ليس ملزما بأَْكثَار من رأس املال. 
الفوائاد تكفال الله بها لاو للمقرضل، لكن 
الرباا قد ترى الفائدة نسابة بسايطة %5 أَْو 
%2.5 أَْو حتاى %1 اإذا بك ترى نفساك بدد 

ساال قاد تصبح الفوائاد نفساها أَْكثَار من 
املبلغ، وترى نفسك مرلقاً وأنت تدمل عىل أل 
تتخلص من الفوائاد اإلضااية، أما رأس املال 
اهو ذاك ما يزال قائما وما يزال ياتج ما يزال 

يحملك إضااات ُكّل ساة، ُكّل ساة[. 

شر البلية ما يضحك:ـ
وأبدى َسااَل2ُ اللِه َعَليِْه استغرابَه من بدض 
البااوك التاي تتدامال ليل نهاار بالرباا، بما 
يغثاب اللاه، ن يرماش لها جفان، ومع ذلك 
نجدلا تحدع مكاناا للصالة عاخل تلك الباوك، 
حيث تسااءل قائال: ]كيف لو بدث رسول الله 
)صلوات الله عليه وعىل آله( من جديد إىل لذه 
الحياة ورأى أمته لذه املاترشة يف متخلف بقاع 
الدالم تأكل ربا وتتدامل بالربا.. كيف سيكول 
شادوره أما2 لذه األمة؟ سياظر لل ربما أل 
القارآل غري موجوع، ربما لم لام يطلدوا عىل 
آياة كهذه، ثام يرى أل القارآل أَيْثااً ما يزال 
عاخال بيوت أعثاء املجالاس اإلعارية للباوك، 
أَْو مجموعة من التّجار أصحاب باك يتداملول 
بالربا، املصاحف عاخل بيوتهم ولم من يباول 
أَيْثااً حجرات خاصة للصالة يف بدض الباوك، 
وايهاا مجموعة مان املصاحف عاخال مباى 

الباك! يحصل لذا يف بدض الباوك[.

كيف أصبح الربا مستساغاً بهذا الشكل 
بني املسلمني؟

ونوَّه َسااَل2ُ اللاِه َعَليِْه إىل أسااليب اليهوع 
الخبيثة لرتويض املسالمل عىل ماا يريدول، 
اقاد عملوا عاىل ترويثهام عىل الربا شايئا 
اشايئا، حيث قاال: ]وقد أصبح الرباا عادنا 
مستسااغاً. وأصبح شايئاً مألوااً لدياا.. لذا 
لو الرتويض من قبل اليهوع الذين يروضوناا 
شايئاً, اشيئاً, اشايئاً إىل أل يصبح ُكّل اساع 
من جانبهام مستسااغاً، ويلطمونااا لطمة 
بداد لطمة، صغرية، ثم أَْكبَاار ماها ثم أَْكبَار 
ثم أَْكبَار حتى تصباح الركلة بالقد2 مقبولة 

ومستساغة، خبثهم شديد[.

مثاٌل.. يوضح ترويَض اليهود لنا:ـ
رائدااً  مثاانً  َعَليْاِه  اللاِه  َسااَل2ُ  ورضب 
عان الكيفياة التاي ياروُِّض بهاا اليهاوعي 
األمة اإلساالمية، حياث قاال: ]نحظوا كيف 
يسريول عىل لذه الطريقة حتى يف السطل، 
اننتفاضاة مان يو2 ماا بدأت اثال شاهداء, 
ثالثاة، واحد, أربداة.. يومياً، يوميااً ولكذا.. 
ن يأتاي بددع يثري اآلخريان، ون يتوقف، ولم 
يدرااول بأنه اثال ُكّل ياو2 ثالثة ُكّل يو2 كم 
سيطلع يف الساة؟ وكم وصل إىل حد اآلل قتىل 
اننتفاضة عاخل الساطل كم؟ تقريباً أَْكثَار 
مان ثالثاة آنف شاخص. لو جااءوا يرضبوا 
رضبة يقتل ايها ثالثمائة شاخص أليس لذا 
سايزعج الدالم؟ لكن ن.. حساا لل انزعجاا 
ياو2 ماا رأيااا ثالثاة آنف، رقام ثالثاة آنف 
انزعجاا؟ ن.. لكن لو قتلوا ثالثمائة شاخص 
عاداة واحدة، ربماا كال سااازعج ويحصل 
اساتاكار شاديد اللهجة ويحصل مظالرات 
وتحدث أشياء كثرية. إذاً اواحد عىل اثال عىل 
ثالثاة يومياً ولكذا، وساريول لاؤنء الااس 
الذيان نروضهم عاىل أل يقبلوا لاذا التدامل 
ساريول يف األخاري ساريول يف األخاري أرقاما 
كبارية ثم ن تثريلم ولذا أاثل ااسامع عن 
إحصائيات ثالثاة آنف قتيل وجرحى باآلنف 
لال اساتثارنا خار اإلحصائيات لاذه؟ ن.. 

طبيدي لكذا يدملول يف ُكّل يشء[.

الجزء املهم من أوامر اهلل يف القرآن.. ال 
نطبُقه!!

ومما تااوله الشهيُد القائُد َساَل2ُ اللِه َعَليِْه 
يف محارضته لذه بداد أل انتهى من الحديث 
عن الرباا، لو الثقاااُة الخاطئاُة يف املجتمع 
التي تجدل الااس يدتقدول بأنهم سيدخلول 
بالصاالة والازكاة  الجااة بمجارع قيامهام 
والصو2.. الخ، بياما يرتكول الجهاع يف سبيل 
اللاه، واإلنفااق، وانعتصا2 بحبال الله وعد2 
التفرق، حيث قال: ]نحن املسالمول يف واقداا 
عليه، نأخذ الصالة من الكتاب ونرتك الجهاع! 
نأخاذ الحج ونرتك وحدة الكلماة! نأخذ جزءاً 
بسايطاً من عاخل القرآل الكريم ونرتك الجزء 
األَْكبَار! بل املجتهد لو لمه من عاخل القرآل 
خمسامائة آية عىل أَْكثَار تقدير ويرتك اآلنف 
مان اآلياات األخرى ملجارع التدباد بتالوتها!.

}أََاتُْؤِماُوَل ِببَْدِض اْلِكتَااِب َوتَْكُفُروَل ِببَْدٍض 
َاَماا َجَزاُء َماْن يَْفَدُل ذَِلاَك ِماُْكاْم إِنَّ ِخْزٌي يِف 

نْيَا{)البقرة: من اآلية5ث(. اْلَحيَاِة الدُّ

كأننا.. نؤمن ببعض القرآن ونكُفُر 
ببعض:ــ

وأكَّاَد َسااَل2ُ اللاِه َعَليْاِه بأناا عادماا نافذ 
بدثاا من أوامر اللاه، ونرتك القسام األَْكبَار 
مان توجيهات اللاه سابحانه، ن نافذلا، ون 
ندمل بها، كأناا آماا بجزء من القرآل، وتركاا 
الجازء اآلخار، حيث قاال: ]حساااً كيف لو 
الكفار ببدض؟ لال أل ألل الكتااب يقولول: 
إل نصاف التوراة من الله، ونصفه اآلخر ليس 
مااه؟ ن.. يقولاول: لي كلها مان الله. أليس 
كذلك؟ نحن نقول أيثااً: القرآل كله من الله, 
ونحان يف واقداا نؤمن ببدض ونكفر ببدض.. 
ماذا يدااي كفرنا بالبدض اآلخر؟ إنه راثاا، 
راثاا له، ابتداعنا عن تطبيقه، نسياناا حتى 
عان تصايفاا له بأنه جزء من عيااا, وأل عليه 
تتوقف نجاتاا.. لكذا نصبح يف واقداا كاارين 
ببداض وإل لم نكن ناكار أل لذا البدض لو 
مان الله، من الذي ياكر أل لذه اآلية: }َاِإْل َلْم 
تَْفَدلُاوا َاأْذَنُاوا ِبَحْرٍب ِمَن اللَِّه َوَرُساولِِه{ لي 
مان الله؟ لل أحد ياكرلاا؟ حتى ون املرابول 
أنفساهم ن ياكرونهاا، لكان أليساوا عادماا 
ياطلقاول يف التدامال بالرباا كاارين ببدض 

الكتاب: رااثل، والراض لو: كفر[.

الخزي الشديد.. هو عقوبة تركنا لكثري 
من أوامر اهلل:ـ

ورشح َسااَل2ُ اللاِه َعَليِْه قوله تدااىل: }َاَما 
َجاَزاُء َمْن يَْفَدُل ذَِلَك ِماُْكاْم إِنَّ ِخْزٌي يِف اْلَحيَاِة 
نْيَاا{، حيث قاال: ]الخزي لل لو ساهل؟  الدُّ
الخزي يجب أل يزعجااا كلمة: }خزي{ يجب 
أل يازعج اإلنَْساال إذا ما سمع كلمة خزي يف 
الدنيا، أوليس الااس قد يقاتل بدثهم بدض؛ 
ألل ذلك الشخص جاء عىل لسانه كلمة تمس 
عرضه، أَْو يكول الكال2 الذي قاله ايه أَْو نسبه 
إلياه يداي أل ياساب إليه مماا يجدله يخزى 
ايافدال ويغثاب ويقاتال. الخزي شاديد.. 
أولياس واقع لذه األمة لاو واقع خزي؟ من 
أين جاء لذا الخزي؟ لكذا؛ ألنه حصل إيمال 
ببداض الكتاب وكفر ببداض، والبدض الذي 
كفاروا به, أَْو أصبحت األماة يف واقدها كاارة 

به لو الجزء املهم واألَْكثَار ألميّة.. [

 الجزء
2
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س���ن���ع���ي���د م���ج���د األول���������ن وم���ل���ؤن���ا
ع����������ٌز ي�����س�����ط�����ره أع������������زُّ رج����������اِل

ال ش�����يء ي��ث��ن��ي ه����ام����ًة س��ك��ن��ت ب��ن��ا
زواِل دون  ال���ع���ل���ي���اِء  م����ن  ص����رح����اً 

ف����ل����ي����دُع ن�����ادي�����ه اب��������ُن جن������ٍد إن���ن���ا
مي������ُن ال����ع����ا ف�����ي ح���ك���م���ٍة ون�������زاِل

وال����ص����اُع ف���ي ص���اع���ن س����وف ن���رده
األج������ي������اِل ي������د  م������ن  أو  ب���أك���ف���ن���ا 

مجد األولني

عبدالحميد الرجوي

برنامُج رجال اهلل
مقرر شهر رمثال املبارك:

   )تطبيل 
الرنامج 

الرمثاني(

من الإعداد اإىل اجلهاد ثم ال�شت�شهاد

اإلماُم محمد بن عبداهلل النفس الزكية.. ثائٌر يف وجه الظلم
  - طه َأْحَمد العجري:

يف لاذه األياا2 املباركاة تُمرُّ عليااا ذكرى 
استشاهاع اإلماا2 محمد بن عبداللاه الافس 
الزكية عليه الساال2 سااة 5ل1لاا يف املدياة 

املاورة.
حمل اإلَماا2 محمد َسااَل2ُ اللاِه َعَليِْه لواَء 
الثورة الجهاعية التي أشادلها اإلماا2ُ زيٌد بُن 

عيل عليه السال2 ضد الطغيال األموي.
لقد كال مقا2ُ اإلماا2 ضد الحكم الدبايس 
الظالام مقاماً عظيماً زلزل باه عرش الحكم 
ولاد بُاياَل الباطل وأوصل رساالتَه إىل عمو2 

اة يف مشارقها ومغاربها. األُمَّ
لقد كانت ثورتُه الجهاعية انصالحية نوراً 
وقبسااً أضااء لألحارار والصاعقل مشااعَل 

الدزة والكرامة.
وكانات كفيلًة باأل تغرّي من وجاه الدالم 
الاراط  إىل  املسالمل  وتدياَد  اإلْسااَلمي 
املستقيم وتراَع عاهم القيوَع التي كبَّلهم بها 

اساَع املاحرال.
اُة حدثاً كبرياً  افي ذلك الزمن شاهدت األُمَّ
ومادطفاً تأريخياً لاماً ولو ساقوط ولالك 
الطغياال األماوي والتاي كال اإلماا2 علياه 
الساال2 عاماالً أساساياً يف عك وكر الشاجرة 
امللدوناة، ولكان الدباسايل املاثوين تحت 
لواء اإلما2 حّولوا ألداف عملهم إىل مصالحهم 

اة.  الشخصية الَخاصَّ
وبهذا الدمل حاازوا عىل األتبااع َواألعوال 
نتباعهام  قاعادًة  ُخراساال  مان  واتخاذوا 
ومحبيهام وتحّركاوا لالساتيالء عاىل الباالع 
واملادل يسااعدلم عاىل ذلاك ساَخُط عمو2 

املسلمل عىل باي أمية.
وما لي إّن أشاهر قليلة حتاى تمّكاوا من 
السايطرة عاىل بالع املسالمل، مدلاال قيا2 

الدولة الدباسية.
وقد بدأ حكَمهم بتصفية أعوانهم وقاعتهم 
اقتلاوا ُكلَّ َمن كال له يد يف تثبيت سالطتهم 
حتاى ن يمثال عليهام خطاراً يف املساتقبل 
اسياستُهم ارتكزت بالقثاء عىل ُكّل قوة قد 
تشاكل خطراً حتى ولو كانت حليفة وأقصوا 
واقاً لتلك الرؤية القبيلَة الدربيَة من أي شأل 
ارتاجاع عور الدارب ولم يبَل لهام بددلا أي 

ذكر أَْو شأل.
 

إجراءات العباسيني ضد اإلَمـام محمد 
النفس الزكية عليه السالم

خاف الحكا2ُ الُجُدُع من اإلما2 محمد عليه 
الساال2 ولم َمن كاناوا يدملول تحات لوائه 
اة ولم يدراول بما يحظى به  وقياعته َخاصَّ

عاد املسلمل من تقديس وإجالل.
لاذا اتجه الحاكم الثاني أباو جدفر امللقب 
بأباي الدوانيال إىل البحاث عااه والتشادع يف 
مدرااة أخباره ونارش الجواسايس وأمرلم 
بإظهاار املحبة للافس الزكية وإنفاق األموال 
بل الفقراء من بااب املحبة والونء حتى يثَل 

ايهم أتباع اإلما2.
وقد أجدت لذه الخطوة الافاقية اتوصلوا 
إىل مدلوماات أبلغاوا بهاا أباو جدفار ادز2 
عاىل أل يتوىل لو بافساه القثية، ااتجه إىل 
املدياة املاورة سااة 0ل1لا، واستبدل واليها 
باوايل آخار اعتاا يف اختيااره، ولاو رياح بن 
عثماال ابن عم مسالم بن عقباة قائد جيش 
يزيد الذي اساتباح املدياة وأماره بحبس والد 
اإلما2 عبدالله امللقب با الكامل عليه الساال2 

والتشاديد عليه، امارس ريااح صاوف أَنَْواع 
الثغط عىل عبدالله الكامل ليسالَمه ولده أَْو 

يثايه عن ععوته.
 خاالل لاذه الفارتة كال اإلَمااا2 يرِساُل 
ُععاتاه إىل مختلاف األمصاار اأرسال أخااه 
إبراليم إىل البارة واباه عيل إىل مر واباه 
عبدالله امللقب باألشارت إىل السااد ولو الذي 
أسالم عىل يديه ألُل السااد واباه الحسن إىل 

اليمن.
أرسال ريااح إىل أباي جدفر يُخارُه ثباَت 
موقف عبدالله الكامال ومؤكداً له اليأَس من 
تغيري موقفه اأمره أباو جدفر بحبس كااة 
البيات الابوي من أبااء الحسان بن الحسان 

ومصاعرة أموالهم.
حبس ريااح جميع إخاوَة عبدالله الكامل 
إبراليم والحسان وجدفار وعاووع وأبااءلم 
بماا ايهم أَيْثااً أبااء عبداللاه الكامل، وأمر 

بماع صلتهم.

َمْكُث أهل البيت النبوي يف سجن 
املدينة إىل سنة 144هـ 

اشاتد خوُف أبو جدفار َوأخذتاه األولا2ُ 
والظااوُل واساتبد به القلُل اداز2 إىل املدياة 

ساة لل1لا.
ويف املديااة املاورة أمر أباو جدفر بإخراج 
املسااجل من ألل البيت عليهم الساال2 إليه 
يف الرباذة وأمار بتقييدلام وحملهام ااوَق 
إبال بدول غطااء وأمر باقلهام إىل الدراق إىل 

الهاشمية مقر ملكه قبل أل يباي بغداع.
ويف الهاشمية أمر بهم إىل حبس ابن لبرية 
ولو مطبٌل تحات األَْرض ن يفرقول ايه بل 

ليل أَْو نهار مكثوا ايه سبدة أشهر.
وكال لاذا اإلجاراء من أباي جدفر بقصد 

الثغط والتثييل عىل اإلَماا2 محمد.

ولكن ذلك لم يفت يف عثد اإلَماا2.
التاي ساّجلها  الدظيماة  املواقاف  ومان 
التأريخ أل أبا جدفر ملا سجن كااة ألل البيت 

الابوي عليهم السال2.
أتى اإلَماا2 محمد عليه السال2 أمه وأمرلا 
أل تذلب إىل والده يف الساجن وتقول له »بأل 
يقتال رجال مان ال محمد خري مان أل يقتل 

بثدة عرش رجالً« 
اأجاب علياه أبوه مع أماه قائالً: »حفظ 
الله محمداً، ن بل نصر او الله إني ألرجو أل 
يفتاح الله به خرياً اليادع إىل أمره وليجد ايه 
ااإل ارَجاا بيد الله، اوالله ما نحتج عاد الله 

غداً إن أنا خلقاا واياا من يطلب لذا األمر«.
ملاا يأس أبي جدفر من اإلما2 وعلم أل ذلك 

لم يؤثر عليه ولن يثايه عن موقفه.
عمل عىل أسالوب آخر ولو أل يرسال أحد 
املساجونل إىل املديااة ليكاوَل لاه عياااً عىل 
محمد، وكال يأمل أنه عاد علم محمد بمجيئ 
أحدلم سيساارع إىل انلتقاء باه ليدرَف ماه 
أخباَر ألل بيته املسجونل يف الدراق وسيكول 

ذلك صيداً ثميااً ملدراة مكال اإلما2.
وقاع انختيااُر عاىل ماوىس أصغار أبااء 
عبداللاه الكامل، وعادما أبلغاه أبو جدفر أل 

عليه أل يأتي بخر محمد وإبراليم.
الهادف  إىل  الساال2  علياه  اطان ماوىس 
الحقيقي اقاال ألبي جدفر »إناك تبدثاي إىل 
ريااح ايثع عيل الديول والرصدة اال أسالك 
طريقااً إن تبدااي له رساول ويدلام أخواي 

ايهربال ماي«. 
اكتب أبو جدفر إىل رياح أنه ن ُسلطال لك 

عىل موىس.
وصل موىس عليه السال2 إىل املدياة.. مرت 
اللياايل واأليا2 وأباو جدفر ياتظار الخر من 

املدياة.
أرسال رياح إليه قائالً »لقد أرسلت موىس 

عيااً علياا«.
اأمار أبو جدفر رياحااً أل يبدثَه ابدثه يف 
مجموعة من الجاوع وقال لهم »إل رأيتم أحداً 

أقبل من املدياة اارضبوا عال موىس«.

ظهوُر اإلَمـام واالستيالُء على املدينة
علام اإلماا2ُ محماد بأمار ماوىس، اأمر 
مجموعاًة مان أصحابه باساتاقاذه وأمرلم 
بأل يسابقوا القاالَة من طريال أُْخاَرى ومن 
ثام يداوعوا من طريال الداراق ايظان ألل 

القاالة انهم من الدراق.
 ماا لباث أصحااُب اإلماا2 إن أل خالطاوا 
القاالاة ااساتاقذوه ماهام ونجااه الله من 

القو2 الظاملل. 
اما اإلما2 عليه الساال2 افي اجر يو2 من 
أيا2 شاهر رجب سااة 5ل1لا عخل صلوات 
الله عليه إىل املدياة مع مئتل رجل اأ2ََّ املسجد 
الاباوي وصاىل بالاااس الفجر وأمار بحبس 
ريااح، وتهاات عليه الاااس ملبايدته والترك 
بطلدته البهية، وااتى اإلما2 مالك ألل املدياة 
ببيدتاه.. اها لو الحل قد أبلج وساطع نوره 
ولا لو ابن رسول يظهر مجدعاً بدد أكثر من 

عرشين َعاماً من املطارعة وانختفاء.
لقد زلت مدياة رساول الله ولي تستقبل 

بطاالً مان أبطاال اإلْسااَل2 وعَلماً مان أعال2 
الهادى بداد ااراق طويال اماذ خرج سااة 
121لا ليلتحل باإلَماا2 زيد عليه الساال2 يف 
الكوااة ويشاهد مده املدركة التي استشاهد 
ايهاا اإلَماا2 زيد عليه الساال2 حمال بددلا 
راية الجهااع والكفاح ضاد الطغيال انموي، 
اة وتوحيد صفها. وسدى إىل جمع شتات األُمَّ

ماذ ذلك الحال بقي مختفياً ومتوارياً عن 
أنظار السلطات الظاملة.

ولا لو اليو2 يداوع إىل مدياة جده ظالراً 
أمره صاععاً بالحل.

وتاوارعت إليه كتب املسالمل من مختلف 
البلدال بالبيدة.

االستعداُد للمواجهة
علم أبو جدفار باألمر اثاق ذرعاً، وعمل 
أونً عاىل تحيياد ماطقتال لامتال ولاي 

الكواة وخراسال.
بمحارصتهاا  أونً  اقاا2  الكوااة  اأماا 
واستخد2 أسلوَب انغتيانت إلرلاب سكانها 
ااغتيل ُكّل من ظن ميله لإلَماا2 محمد اقتل 
الكثاري من الاااس غيلة يف بيوتهام، ومن ثم 

انتقل إليها بافسه. 
وأما ألل خراساال اخدعهم بأل قتل أحد 
ن حبسهم مع عبدالله الكامل  أتباع اإلما2 ممَّ
اسامه محماد بان عبداللاه وأمار أل يطاف 
برأساه يف قرى خراساال عىل أنه رأس اإلما2 

محمد بن عبدالله.
وبهاذه األَْعَماال الشايطانية اساتطاع أل 
يأَمَن جانب ألل الكواة وألل خراساال؛ ألل 

لإلما2 محمد كثريا من األتباع يف خراسال. 
بددلاا جمع جيشااً كثياَف الدادع وأمره 

بالتوجه إىل املدياة لقتال اإلَماا2.
وصال الجيش الدبايس إىل املدياة يف شاهر 
رمثاال.. وكال اإلَمااا2 محماد قاد خادق 

موضع خادق رسول الله.
بادأت املدركاة والتحام الفيلقاال، وقاتل 

اإلما2 وأصحابه ألل املدياة قتانً شديداً.
وبدأت باواعُر الهزيمة تظَهاُر عىل الجيش 
الدباايس وتراخت جموعهام؛ حتى انتقثت 
تدبئتاه الدساكرية وتفككت أوصالاه وبدأوا 

بالهروب من ميدال املدركة.
يف تلك األثاااء كال املاااقاول املتواجدول 
يف املديااة يرُقباول ساري املدركاة مرتبصل 
باإلما2 وأصحاباه، الما رأوا الجيش الدبايس 
قد أرشف عىل الهالك والهزيمة، تحركوا وال 
خطة أعادت لهام لتفكيك جياش اإلما2 من 

الداخل، وماذا عساا أل يكول سالحهم سوى 
ساالح الافااق املداروف اإلرجااف والتهويل 

وطدن املسلمل يف الظهر.
كانات الخطاة تدتماد عاىل نارش انرباك 
والشاائدات املثللاة لثاَي جياش اإلما2 عن 
مواصلة املدركة وتقاساموا الدمال الافاقي، 
امجموعاة ماهام كانت مهمتهاا راع أعال2 

الجيش الدبايس اوَق مازل رسول الله.
ومجموعة ثانية مهمتهاا أَْعَمال تخريبية 
اتساللت إىل مدساكر اإلَمااا2 وأرضموا ايه 

الاار.
ومجموعة ساتقو2 بالدمل اإلعالمي الذي 
يخاد2ُ تلاك األَْعَماال ولاو إشااعة الهزيمة 
وأل  اإلماا2  أصحااب  بال  بهاا  والتاااعي 
الدباسايل قد عملاوا عملية التفاف واسادة 
ادخال املدياة وذلك يدااي أل جيش اإلما2 قد 
أصبح محاارصاً، تااعى املاااقاول بالهزيمة 

وأل الدباسيل أصبحوا خلفهم.
انتارش الخر رسيدااً بل أصحااب اإلما2 
الذين يخوضول مدركة شاراوا عىل اننتصار 

ايها.
ملا سمع الااس أصداء الخر التفتوا وراءلم 
اشالدوا أعال2 الدباسية اوق مسجد رسول 
اللاه و الااريال تلتهام مدساكرلم، اظاولا 
لزيماًة وأنهم قد احياط بهم، عادلا حصلت 
حالاة مان الهلاع وانضطاراب، اانتقثات 
صفواهم ووّلوا األعبار مان ميدال املدركة يف 

خوف وللع راجدل عىل اعقابهم.
حااول اإلَمااا2 أل يُثايَهام عان الهزيماة 
ونااعى ايهام: إىل أين يا قاو2، الجاة أمامكم 

والاار خلفكم. 
ولكان لم يساتمع إلياه أحد اقاد ضاقت 
عليهم األَْرض بماا رحبت واثر عمل املاااقل 

يف نفوسهم 
وتركاوا اإلماا2 وحياداً ماع ثمانال رجالً 
ثبتوا مده يف ميدال املدركة، حتى استشاهدوا 

َجميداً صلوات الله عليهم.
وكال اإلماا2 صلاواُت اللاه علياه ملاا رأى 
لزيمة أصحابه أمار أخته زياب بات عبدالله 
عليهاا الساال2 بإحراق الدواوين التي تشامل 

أسماء أصحابه وأركال ععوته.
وبهاذا اساتطاع أل يحفاظ أرسار حركته 
الجهاعية التي امتدت ألكثر من عرشين َعاماً 

عن الوقوع يف يد الدباسيل.
أما الساجااء يف الدراق اكال مصري سبدة 

ماهم الشهاعة.
وأارج أبو جدفر عن الباقل بدد استشهاع 

الافس الزكية.
اصلاوات اللاه عىل تلك الافاوس الطالرة 
التاي جالادت يف سابيل ربها واعاالء كلمته 

واستاقاذ املستثدفل.
ولم يكن استشاهاع اإلما2 وخرية املؤمال 
مداه يدااي الاهاية، اقاد حمل لاواء الجهاع 
من بدده املخلصاول الصاعقول أخوه اإلَماا2 
إبراليام علياه الساال2 ثام اإلماا2 عيىس بن 
اإلما2 زيد عليه السال2 ثم اإلَماا2 الحسل بن 

عيل بن الحسن الفخي عليهم السال2.
حتاى أذل اللاه بالار والتمكال عىل يد 
أخياه اإلما2 إعريس بن عبدالله عليه الساال2 
واإلماا2  اإلْسااَلمي  املغارب  باالع  أقاىص  يف 
الحسن بن زيد يف طرستال، واإلَماا2 الاارص 
انطروش يف الجيل والديلم واإلَماا2 الهاعي يف 

اليمن. 
آلاه  وعاىل  محماد  عاىل  اللاه  وصلاوات 

الطالرين.
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األسباُب الحقيقيُة وراء أزمة قطر*
“مان الصداب أن نارى األموَر تازعاُع ساوءاً”، لذا لو 
التحذياُر الصاارُخ الذي وجهه مساؤوٌل كباريٌ من الرشق 
األوساط أرساله زعياُم باالعه ملحاولة التوساط بل قطر 
والسادوعيّة األُْسابُْوع املايض، ابدد زيارة الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني يف الدوحة، ونائب ويل الدهد السادوعّي األمري 
محمد بن سالمال، عااع الرجل يحمل َكثرياً مان القلل إىل 

بلده. 
ويجاب أل يتسااءل املرء عان الدواااع الحقيقية وراء 
التصدياد ضد قطار، ليتثح لاه أل األمر مجارع محاولة 
لإلطاحة بأماري قطر، اهااك ارصة لإلمارات لالنتقا2 من 
جارتهاا، ولااك لدب مان قبل نائب ويل الدهد السادوعّي 

للفوز بامُللك.

محاولة االنقالب
كال ماا يقرب مان ماتصف الليل ياو2 األربداء املواال 
ل2 ماياو، عادماا نارشت وكالاة أنبااء الدولاة القطرية 
تريحاات تدعي أل زعيم البالع انتقاد الرئيس األمريكي 
عونالاد تراماب، وأعرب عن تأيياده إليرال، بياماا أعلن يف 
الوقت نفساه عن حرصه عىل الدمال مع إرسائيل وتقديم 

ععم غري مرشوط لحماس.
ورغم أل السالطات القطرية قالت إل املوقع قد تدرض 
لالخارتاق وأل األمري لم يصدر أي تريحات يف ذلك اليو2، 

إن أل ذلاك لام يوقاف القااوات اإلخبارية التاي تتخذ من 
اإلمارات والسادوعيّة مقرا لها، مثل قااة الدربية وسكاي 
نياوز الدربية من بث التغطياة املتتالية لهذه التريحات 
الكاذباة. واععاوا أل التريحات كانات حقيقية، وظهر 
املحللل ننتقاع القياعة القطرية وععوة الشدب لالنتفاض 

ضد زعيمهم.

بحثاً عن االنتقام
وعىل الرغم من املحاولة الفاشالة لحشد املدارضة ضد 
الشايخ تميم، استمرت حرب التثليل. ويوما بدد يو2، تم 
نرش تقاريار ومقانت إخبارية تتهم قطر برعاية اإلرلاب 
وزعزعاة اساتقرار املاطقة مان القالرة والريااض وأبو 

ظبي.
والخياط املشارتك بل تلاك الدواصم لاو موقفها مما 
يسامى الربيع الدربي. ابدد أل خرج املاليل من الااس إىل 
الشاوارع يف عا2 2011 مطالبال بالحرية والديمقراطية، 
بادأت املاطقة ترى اننقساامات عر خطاوط جديدة بل 
أولئاك الذين ععماوا اننتفاضات يف تونس ومار وليبيا 

وسوريا واليمن، وأولئك الذين عارضوا ذلك.
وكانت السادوعيّة ومر واإلماارات، بالطبع، من بل 
القاوى التاي عملت باال كلل لقماع الثاورات. إن أل قطر 
اتخذت قرارا بدعم جماعات مثل اإلخوال املسالمل الذين 

كانوا من القوى الكرى يف الربيع الدربي.
وبالتاايل، اعترت أباو ظبي أل لذا خياناة، ليس اقط 
ألل الدوحاة كانات تتباى سياساة خارجياة مختلفة عن 
تلاك التي وااال عليها جميع األعثااء اآلخرين يف مجلس 
التدااول، ولكن أيثا ألل عولة اإلماارات تاظر إىل اإلخوال 
املسلمل، اثالً عن الحركات السياسية األخرى يف املاطقة 
كتهديادات وجيهة لاظامها السايايس غاري الديمقراطي 

والسلطي.
عادما أجر حسااي مبارك عىل التاحاي ايبدو أل أكثر 
الادول الدربياة اكتظاظا بالساكال كانات يف طريقها إىل 

الديمقراطية، وكال لااك قلل ظهر يف عولة اإلمارات.
لام يخااوا اقط مان تأثري الدومياو الاذي وصلت إليه 
الثورات، لكاهم كانوا غاضبل من أل مبارك، أقرب حليف 
آلبائهم املؤسسل )الشايخ زايد(، أجر عىل ترك السلطة، 
خاصة وأنه كال ذلك بمساعدة قطر. ولم يرس اإلماراتيول 

غثبهم تجاه جريانهم، وتدهدوا باننتقا2.

السعُي ليصبح ملكًا
ولكاي نفهم ملااذا يتباع السادوعيّول جادول األعمال 
املاالض لقطار بافس القاوة التي يواجههاا املواطاول، 
يجب أل يفهم املرء الراع عىل السلطة الذي يجري حاليا 
عاخل اململكة الغاية بالافط، االيو2 يحكم السدوعيّة ملك 

يبلاغ مان الدمر 1ث عاماا ولو واحد من األباااء اآلخرين 
املتبقال من األب املؤساس للبالع. وانعتقاع املشارتك لو 
أناه لن يكول موجوعاً لفرتة طويلة جداً ويقف يف اننتظار 
رجلال لما ابان أخيه محمد بان نايف، وابااه محمد بن 

سلمال.
وابن سالمال وزيراً للدااع يف اململكة يبلغ من الدمر 31 
عاماا، اهو الرجل الذي تسابب يف الحرب عاىل اليمن التي 
عمرت ُكّل يشء البالع، ولو شخص واقا لرجل عولة سابل 

عىل استدداع لبيع والده ليصبح ملكاً.
إناه اعتقاع شاائٌع بأنه لكي يكول ملكاً يف السادوعيّة، 
يجب عىل املرء أل يثمَن بركات ثالثة من أصحاب املصلحة 
الرئيسيل: آل سدوع، واملؤسسة الدياية والونيات املتحدة. 
والحقيقاة لاي إذا ضماات واشااطن اانثااال اآلخرال 

سيأتيال تباعاً.
ولاذا لو املاكال الذي تجاد ايه قطر نفساها يف خط 
الااار مارة أخرى. وقد وعادت عولة اإلماارات، التي كانت 
عىل عالقة عامة بجماعات الثغط عىل مدى عدة ساوات 
)كما كشافت الترسيبات من حسااب الرياد اإللكرتوني 
لسفريلا يوسف الدتيبة( بأل تقد2 موااقة واشاطن عىل 
تويل محمد بن سالمال امُللك إذا انثام إليها يف الحرب ضد 

قطر.

* موقع ميدل إيست آي

حماس: على الرياض العودة لُرشدها.. وسنعَمُل على فضح املتواطئني مع الصهاينة 

االحتالُل الصهيوني يغلق املسجَد األقصى أمام املصلني ويمنُع حملة »قاوم بصالتك« من دخول الحرم اإلبراهيمي

كشف مسؤوٌل بارٌز يف حركة حماس، عن 
نيّة رئيس املكتب السايايس إساماعيل لاية، 
الخاروج من قطاع غازة، يف جولة لددة بلدال 
من بياهاا إيرال، ولاي الزياارة األوىل إليرال 
التي يقو2 بهاا قائد للحركة ماذ الخروج من 
ساوريا، يف الوقت الذي رشع ايه نائبه موىس 
أباو مارزوق بزياارة إىل الداصماة اللباانياة 
بريوت، قاعماً من الداصمة املرية القالرة. 
ونقل موقاع »الساطل اآلل« املقرب من 
حركة حماس، عن مسؤول الدالقات الدولية 
يف الحركة أساامة حمدال قوله إل ” واداً من 
الحركة برئاساة لاية سايزور إيارال قريباً 
يف إطار جولة ستشامل عونً أخارى، عول أل 

يسميها “.
وزيار  تريحاات  إىل  حمادال  وتطارق 
الخارجية السدوعّي عاعل الجبري التي وصف 
ايهاا املقاومة با »اإلرلابياة«، وقال إل لذه 
التريحاات »لام تشاكل صدماة للشادب 
الفلساطياي لجهاة مثمونهاا بال لجهاة 

املجالرة به عىل نحو علاي«.

وأكاد أل »املقاومة لن تاكارس بالرغم من 
ُكّل الثغوط التي تتدرض لها ساواء يف عاخل 
الساطل أو خارجها«، مشارياً إىل أل من بل 
خيارات املواجهة من اآلل اصاعداً »التأشاري 
إىل ُكّل املتواطئال من أجال إجهاض القثية 
الفلساطياية، باألعلاة والوثائال بال وبأكثر 

ماها«، عول أل يدطي املزيد من التفاصيل.
وأكد مغااعرة قياعات من حماس للدوحة، 
وأشاار إىل أل األمر مرتبط باا »ترتيب البيت 
اننتخاباات«.  أعقااب  يف  للحركاة  الداخايل 
وأضاف »أل األمر سابل ماا أعلن عن رشوط 
وضدات لقطار، مان بياها ماا لاو مرتبط 
بدالقتهاا بحماس«، لكااه يف الوقت ذاته أملح 
القيااعي إىل إمكانياة مغااعرة قااعة الحركة 
املوجوعين يف الدوحاة، وقال إل »ن مانع لدى 
حركته يف املساالمة يف تخفياف الثغط عن 

قطر«.
ورساميا لم تطلب قطر مان قاعة حماس 
املوجوعيان عىل أراضيها، ومان بياهم رئيس 
املكتب السيايس الساابل خالد مشدل، وعدع 

من أعثاء املكتب السايايس الحايل، الخروج 
من أراضيهاا، بااء عىل رغبة عادع من الدول 

الخليجية.
جااء ذلك بددما طلب الجبري ووزير الدولة 
يف اإلمارات للشاؤول الخارجية أنور قرقاش، 
خروج قاعة حماس املوجوعين يف قطر، حيث 
قال األخري »إل وجوع قاعة من حركة حماس 
يف قطار يمثل مشاكلة للماطقاة«، وذلك مع 
انفجاار الخاالف بل عولهام وقطار، والذي 

وصل لحد قطع الدالقات.
وكال ُكّل مان الجباري وقرقاش قد لاجما 
حركة حماس علاياً، ولو ما عاع الحركة للرع 
بشاكل غاضب، وشااركتها اصائل املقاومة 
الفلسطياية، التي اعترت التريحات بأنها 

»تقد2 خدمة مجانية لالحتالل«.
السادوعيّة  حمااس  مان  قااعة  وععاا 
لا»الدوعة إىل رشادلا«، ووقف لجومها عىل 

الحركة.
الخليجياة  الهجماات  اساتمرار  وماع 
ضاد حركاة حمااس، أعلان عثاو املكتاب 

السايايس للحركاة خليال الحية »أل ساالح 
املقاومة الفلساطياية موجاه اقط لالحتالل 

اإلرسائييل، وأل بوصلة املقاومة الفلسطياية 
لن تاحرف«. 

أغلقات قاوات انحتاالل الصهيوني، 
املساجد  أباواب  األحاد،  أماس  صبااح 
األقاىص، ومادات املصلل مان الدخول 
أو الخاروج مااه بداد مواجهاات بال 

املرابطل واملستوطال املقتحمل له.
الياو2«  »الساطل  لوكالاة  وواقاا 
القادس يف تريحاات  أوقااف  قالات 
صحفياة: إل قاوات انحتاالل حارصت 
املساجد األقاىص، حيث مادات املصلل 
من الدخول والخروج ماه، وذلك بحجة 
القاء حجارة عىل املستوطال املقتحمل 

لألقىص.
رشطاة  باسام  املتحدثاة  وكانات 
انحتاالل، أعلات اغالق قاوات انحتالل 
لألقاىص، بزعمها تدرض املساتوطال 
املقتحمال لألقاىص اىل القااء الحجارة 

عليهم.
وذكرت القاااة الدرية الساابدة أنه 
جارى إغالق األقىص ومااع املصلل من 
عخوله بأوامر من قائد لواء القدس بدد 
إلقاء حجارة صوب املساتوطال خالل 

اقتحامهم باحات األقىص.
وأوضحت القااة أل أحد املساتوطال 

أصيب بجراح طفيفة. 
ويف الخاماس عارش مان رمثاال، 
صاعف ذكرى مجزرة الحر2 اإلبراليمي، 
ولهذه املااسابة، ارتدى مئاُت املواطال 
يف الخليل األساوع، متوجهل إىل الحر2؛ 
إلحياء الذكارى عىل طريقتهم الخاصة، 
حاملل شدار »#قاو2_بصالتك«، حيث 
أعى مئاات املواطال وعادع من أعثاء 
املجلاس البلدي صالة الدر عىل حاجز 
أبو الريش، وقد أ2 رئياس بلدية الخليل 
تيسري أبو سااياة بجموع املصلل، بدد 
أل مادتهام قوات انحتاالل من الدخول 

إىل الحر2 اإلبراليمي.
وجارى ذلك بتاظيم مان مركز بلدية 
الخليال املجتمداي – شاارك، حيث ععا 
إلحيااء الذكارى بالصاالة كجازٍء مان 
الشدائر الدياية التي تُثبت لوية الحر2 
اإلبراليمي، الذي يحاول انحتالل بكااة 
ُلويتاه  طماس  إىل  والوساائل  السابل 
الدياية بتهويده وسالبه والتاغيص عىل 
املواطال للحيلولاة عول وصولهم اليه، 
بوضاع عارشات الحواجز التاي تحيط 

بالحر2 اإلبراليمي.
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الكياُن اإلسرائيلي يشيد 
بصحيفة عكاظ السعودّية

  - متابعات:
  

شاؤول  ماساُل  أطارى 
ياوآف  اإلرسائيلياة  الحكوماة 
عاىل  حساابه  يف  مرعخااي 
صحيفاة  عاىل  الفيسابوك 
قائاالً  السادوعيّة  »عاكاظ« 
يف  الادور  لهاا  سايرتك  بأناه 
رشح »جرائام« حركاة حماس 

الفلسطياية.
شاؤول  ماساُل  وقاال 
ياوآف  اإلرسائيلياة  الحكوماة 
مرعخاي: »إل إرسائيَل أصبحت 
عاجزة عن رشح جرائم حماس 
يف قطاع غازة، وبالتايل ساارتك 
ذلك لصحيفة عكاظ السادوعيّة 

لتقو2 باألمر«.
وزعام مرعخااي، أناه »تام 
تحات  لحمااس  نفال  كشاف 
مدرساة ذكور املغازي اإلعداعية 
عاكاظ التابداة لوكالاة الغوث 
وأضااف  »األوناروا«،  األممياة 
الجاارال يف ماشاور له يف موقع 
يف  اكرناا  »لقاد  »ايسابوك«: 
غرااة التحرير كياف ندلل عىل 
لاذا انساتهتار املقيات بحياة 
األطفال، ولكاااا قررنا أل نرتك 
رشح املوضوع لصحيفة عكاظ 

السدوعيّة«.
وتابع مرعخاي: »اآلل واضح 
تماماا أل الدالام الدربي بأرسه 
قاد اهام أل حمااس اإلرلابية 
لي التي تدمر القطاع وتهلك أي 
احتمال ملستقبل أاثل من أجل 
الغزيل.. ربماا آل اآلل أل يفهم 
ذلك ساكال القطاع بأنفسهم«، 

وال قوله.
وكانت الصحيفة السادوعيّة 

حركاة  بشاده  لاجمات  قاد 
املقاوماة اإلْسااَلمية »حماس« 
يف تقريار لهاا نارش الخمياس، 
عاىل خلفية انتقاعلاا لتريح 
وزير الخارجية السدوعّي عاعل 
الجباري، الاذي خارّي اياه قطر 
بال عول الخلياج والتوقف عن 
ععام حركاة حمااس، وزعمت 
لاي  »حمااس  أل  »عاكاظ«، 
الكارثاة  إىل  غازة  تقاوع  التاي 
اإلنسانية بتسلطها ومصاعرتها 
إضااة  اإلنساانية،  املسااعدات 
ملاا تقاو2 به مان تهدياد لحياة 
الساكال من خالل األنفاق التي 
تحفرلا تحت مااازل املواطال 
وتحات املدارس واملستشافيات 
كادروع  الساكال  نساتغالل 

برشية لألنفاق«.
اساتهجات  جانبهاا،  مان 
تقريار  يف  ورع  ماا  »حمااس« 
»عاكاظ«، وقالات عاىل لساال 
املتحادث باسام الحركة، اوزي 
برلاو2: »كااا نتوقاع أل تأتي 
لاذه التريحاات مان اإلعال2 
اإلرسائييل الددو، لكان أل تأتي 
مثال لذه التريحاات الغريبة 
مان إعاال2 عرباي ومان قلاب 
عولة عربياة؛ اهذا أمر محزل«. 
وأضاف: »كاا نتوقع من وسيلة 
إعالمياة عربياة مثال عاكاظ، 
أل تقاف إىل جاناب قطااع غزة 
املحاارص، وأل تداااع عاه ضد 
سياسيات انحتالل اإلجرامية«، 
مؤكدا أل لذه التريحات التي 
»تتقاطاع مع انحتالل بشاكل 
كبري؛ يف تشويه سمدة املقاومة 
وحركة حماس، لي أمر خطري 
ربما يساتغله الددو الصهيوني 

لقتل آنف املدنيل يف القطاع«.

  - متابعات:
اإلرسائيايل  انساتخبارات  وزياُر  اعتار 
يرسائيال كاتاس أّل ماا يجري عاىل الحدوع 
الساورية الدراقية لو مدركة حاسمة ويرى 
يف محاولاة إيرال تأمال تواصل جغرايف بياها 
وبل ساوريا ولبااال تهدياداً إلرسائيال، أما 
وزيار الداااع اإلرسائيايل الساابل موشايه 
يدالاول ايقول إل السادوعيّة لام تافل عىل 
سااتَْل  خاالل  واحاداً  عونراً  الفلساطيايل 
ويرى أّل »املدساكر الساّي يف قارب واحد مع 

إرسائيل«. 
قال وزير شؤول انساتخبارات اإلرسائييل 
يرسائيال كاتس يف ساياق مقابلة ماع القااة 
الداارشة »إّل أسااس الراع بل السادوعيّة 
واملحور السااي وقطر لاو يف كيفية التدامل 
مع إيرال، نحن لسااا مرتبطل بهذا الراع، 

ولكااا مرتبطل بسبب لذا الراع«.
وبحساب كاتاس ااإّل اإلعارة األمريكياة 
الجديدة حاّدعت كبح إيرال كهدف وإخراجها 

مان املاطقة كا »عاعمة لإلرلااب لحزب الله 
وحماس ونحن كإرسائيل والدربية السدوعيّة 
واملحور الساي يرول يف ذلك تهديداً مشرتكاً«.

وعاد سؤاله إذا كال لذا »التهديد املشرتك« 
يمكان أل يوصل إىل تقارب رسي أو علاي بل 
إرسائيال وبل لذه الادول التي تدارض إيرال 
وقطار، قال كاتس »بالتأكياد يف لذه املاطقة 
عادو عادوي لو لياس صديقاي لكاه رشيك 
محتمال، ومان الااحياة األماياة ومجاانت 
أخرى بالتأكيد لااك مصالح مشارتكة أماية 
واساتخبارية، وأيثا من الااحية انقتصاعية 
يمكان اساتغالل الوضاع، مان أجال الدااع 
باتجااه مباعرات إقليمية وأنا شاخصياً أعاع 
باتجالها، اشبكة القطارات التي تربط بيااا 
وبل األرعل ومافذ عىل البحر املتوسط، يمكن 
أل تحقل ساالماً اقتصاعيااً وإل كال ن يوجد 
ساال2 سايايس وتطبيع كامل حيث ن يمكن 

تحقيقهما اآلل«.
وتابع كاتاس »الونيات املتحادة لاجمت 
ثالث مارات قاوات موالية للاظا2 الساوري، 
عاىل الحادوع الساورية الدراقية، ماا يحدث 

لااك اآلل لو مدركة حاسمة، اإيرال تحاول 
تأمال تواصال جغارايف بياهاا وبل ساوريا 
ولباال، وإرسائيل ترى يف ذلك تهديداً.. والدول 
الدربياة ترى يف ذلك أيثااً تهديداً.. والونيات 

املتحدة وبسياساتها الجديدة تدمل من الجو 
ملاع لذا الرتابط«.

وكانت القياعة الدامة للجيش السوري قد 
أعلات السابت وصول جيشاها بالتداول مع 

القوات الحليفة إىل الحدوع الساورية الدراقية 
شمال رشق التاف، وذلك بالتوازي مع وصول 
قوات الحشاد الشادبي والجياش الدراقي إىل 
الحدوع الساورية الدراقية مان جهة الدراق، 
والسايطرة عىل عدع كبري من املواقع والاقاط 
انسارتاتيجية، مدترًة أل األمر يشّكل »تحونً 

اسرتاتيجياً يف الحرب ضد اإلرلاب«.
إّل  وزيار انساتخبارات اإلرسائيايل قاال 
إرسائيال يجاب أل تسادى إىل تطبياع جزئي 
مع السادوعيّة وعول أخرى، يف إطار مباعرات 
أّل  مثيفااً  اساتيدابها،  يمكان  اقتصاعياة 
»املسألة الفلسطياية« مطروحة عىل الطاولة 
لكاهاا ليسات السابب الوحياد الذي بساببه 

يمكن أل تصل إرسائيل ايه إىل تطبيع كامل.
وختام كاتاس بالقاول »أنا أعتقاد أنه ن 
يمكن التوصل اآلل إىل ساال2 كامل مع الدول 
الدربياة، حتاى مان عول صلاة بالقثياة 
الفلساطياية، وإل كانات لاي مطروحاة.. 
لكان الساال2 انقتصااعي ممكان وخاصاة 
أللميته الكبرية إلرسائيال ويابغي الداع به 

إىل األما2«.

وزير خارجية قطر: التجارة مع إيران 
ليست جريمة وحماس ليست إرهابية 

  - وكاالت:
الخارجياة  وزياُر  قاال 
القطرياة الشايخ محماد بن 
َعبدالرحمن آل ثاني إّل حركَة 
لي  الفلساطياية  »حمااس« 
حركة مقاومة تدَمُل من أجل 
الفلساطياي  الصاف  توحياد 
إرلابياة،  ماظماة  وليسات 
مؤكاداً أّل عالقاة باالعه ماع 

إيرال إيجابية.
وأكاد بان َعبدالرحمان أّل 
ليسات  إيارال  ماع  التجاارة 
مجلاس  أّل  مذّكاراً  جريماة، 

التداول الخليجي سدى لدالقات إيجابية مع إيرال.
ويف لاذا اإلطار، نفى بن َعبدالرحمن خالل مقابلة مع قااة 
»روسايا اليو2«، أل يكول قد التقى قائد ايلل القدس اإليراني 

قاسم سليماني.
وتسااءل بان َعبدالرحمان يف تريحاات صحفياة خالل 
زيارته إىل موساكو »كيف لقطر أل تدعام الحوثيل واإلخوال 

وحزب الله والقاعدة يف ذات الوقت«؟
ويف حال راض وزيار الخارجية القطرية الاقاش بشاأل 
مساتقبل قااة الجزيرة، مدتراً األمر شأناً عاخليّاً قطريّاً، أكد 
الوزير القطري أّل بالعه لن تكول سبباً يف زعزعة انستقرار يف 

الخليج عر تحالفات خارجية.
وأضااف بن َعبدالرحمن قائالً »الحملاة ضدنا كانت مبايّة 
عاىل اركات وأساس غاري صلبة«، مدتاراً أّل الطارف اآلخر 
لام يدِط قطر الوقات ون الفرصة لتدااع عن نفساها. وتابع 

»الطلبات وانتهامات املوجهة لاا ما زالت غري واضحة«.
وأشاار وزيار الخارجية القطاري إىل أّل باالعه تراض أي 
تصديد لألزمة مع جريانها، آمالً بحّل جميع الخالاات بالحوار 

ضمن إطار مجلس التداول الخليجي.
بان  قاال  املتحادة،  الونياات  الدالقاة ماع  وبخصاوص 
َعبدالرحمن »حارباا اإلرلاب مع واشاطن ونستغرب أل تباي 
األخرية مواقفها عىل آراء عول أخرى«، مدتراً أّل رشاكة بالعه 
ماع الونيات املتحادة تتجاوز املشاكالت التي يرياد اآلخرول 

إثارتها.

وزير االستخبارات الصهيوني: ما يجري على الحدود السورية العراقية معركة حاسمة فيها تهديٌد لـ »إسرائيل«

رئيس وزراء العراق يعلن بدء املراحل األخرية 
الستعادة باقي أراضي بالده من )داعش(

  - متابعات:
أعلن رئيُس الوزراء الدراقي حيدر الدباعي   الوصول إىل املراحل األخرية نستداعة السيطرة 
عاىل باقي أرايض بالعه من تاظيم )عاعش( .. مؤكداً أل »اليو2 يتم إغالق الباب الذي عخل ماه 

الدواعش عر الحدوع«.
ونقلات وكانت اننبااء الدراقياة عن الدبااعي قوله خاالل اجتماعه   مع قياعات الحشاد 
الشادبي أل املااطال الحدوعياة التي تام تحريرلا مؤخراً لام تكن تحت سايطرة الحكومات 

السابقة .. مؤكداً أل »وحدَة الدراقيل يف مواجهة التاظيم سالمت بتحقيل اننتصارات«.
وأوضاح  أل مدياتَاي تلدفار يف محااظاة نيااوى والحويجاة يف محااظة كركوك سايتم 
تحريُرلماا قريبااً .. عاعيااً القواِت األماياة إىل انلتازا2 بالحيطة والحذر وانساتمرار بافس 

الدزيمة والوحدة للقثاء عىل   )عاعش(.
وكانت قوات الحشاد الشادبي الدراقية أعلات اساتداعة كااة مااطل غرب مدياة املوصل 

التي يخوض ايها الجيش الدراقي مدارك ضد تاظيم )عاعش( باستثااء قثاء تلدفر.

وزير خارجية أملانيا: الحرب بالخليج محتملة

وزير األمن اإليراني: العقُل املدّبر لهجمات طهران ُقتل
  - متابعات:

أعلان وزيُر األمن اإليراني محماد علوي عن مقتل الدقل املدبّر للهجوَماْل األخريَيْن اللذَيْن 
اساتهدااا مبااى الرملال اإليراني ومرقد مؤساس الجمهورية اإلْسااَلمية اإلماا2 الخمياي يف 

طهرال األربداء املايض، عىل يد قوات وزارة األمن اإليرانية.
وكال الهجومال قد أسافرا عن سقوط 17 شاهيداً وقرابة الا 0ل جريحاً، لتسيطر القوات 

األماية اإليرانية عىل املوقف بدد ساعات، وذلك بدد مقتل جميع املهاجمل.
وتجادر اإلشاارة إىل أّل تاظيم عاعاش تباّى الهجوَمْل، كماا أعلات السالطات اإليرانية أّل 

املاّفذين لم من اإليرانيل الذين انثموا سابقاً للتاظيم.

  - متابعات:
 

حاذََّر وزياُر خارجياة أملانياا زاغماار 
غابرييال من أل األزمة الخليجية قد تؤّعي 
لاشاوب حارب، وقال إناه ن تَازاُل لااك 

ارصة لازع اتيل التوتر.
وأضاف غابرييل يف مقابلة صحفية أل 
لااك قساوًة عراماتيكياًة يف الدالقات بل 
الادول املتحالفاة واملتجااورة يف الخليج، 
ُمشرياً إىل أنه أجرى محاعثات مع نظرائه 
وأجارى  وتركياا،  وقطار  السادوعيّة  يف 
مكاملاات لاتفياة ماع نظرائاه يف إيارال 

والكويت.
وقاال الوزيار األملاناي إنه أحاس بدد 
محاعثاته املذكورة بمدى خطورة الوضع، 
لكاه يدتقد أل لاااك ارصاً جيدة إلحراز 

تقد2 وتجاوز األزمة.
وسابََل للوزيار األملاناي أل ععاا لراع 

الحصاار املفاروض عاىل قطار، واعتره 
أماراً مراوضاا. وقال غابرييال -الجمدة 
خالل مؤتمر مشارتك مع وزير الخارجية 
آل  َعبدالرحمان  بان  محماد  القطاري 
ثاناي- إل أملانياا تارى يف املاطقاة َكثرياً 
من الراعات، ويجاب احتواؤلا، مؤكدا 
أل قطار رشياك اسارتاتيجي يف مكااحة 

اإلرلاب.
وكال وزير الخارجياة القطري أكََّد أل 
باالعه مؤماة بحال األزماة الخليجية عن 
طريال الحاوار وضمان ماظومة مجلس 

التداول الخليجي.
يُذَْكُر أل مساؤولَة السياسة الخارجية 
لالتحااع األوروباي ايديرياكا موغريياي 
كانات ععات األطاراف املداياة باألزماة 
الخليجياة إىل إنهااء التصدياد واعتمااع 
الحوار لحل األزمة، وقالت موغريياي إنها 

تدعم املباعرة الكويتية لحل األزمة.

قال وزيُر الدفاع الإ�شرائيلي ال�شابق: 
السعودّية لم تنفق على فلسطني 

دوالرًا واحدًا منذ سنَتنْي 
قال وزير الدااع اإلرسائييل الساابل موشيه يدالول إّل السدوعيّة 
ماذ سااتَْل لم تافل عىل الفلساطيايل عونراً واحداً، مثيفاً أنه إذا 
ُسائل الرئيس املري َعبدالفتّاح الساييس عن الرئيس الفلسطياي 
محماوع عباس اإّل الساييس سايُديد شاتائم كال الرئيس املري 
حسااي مبارك قاد قالها بحال الرئياس الفلساطياي الراحل يارس 

عراات، عىل حّد تدبريه.
وخاالل ندوة »السابت الثقايف« يف مساتوطاة جفدات شاموئيل، 
لفت يدالول إىل أّل »املدسكر الساّي يف قارب واحد مع إرسائيل«، وأّل 
لذا املدسكر ن يقلقه الراع اإلرسائييل – الفلسطياي وإنما إيرال.

وأشاار يدالاول إىل أّل الرئيس األمريكاي عونالد تراماب يدرك أّل 
الاراع بدأ قبل الداا2 1967 وحتى قبل الدا2 ثل19، وأّل املشاكلة 

املركزية لي يف التدليم.
ورأى الوزيار اإلرسائييل أنه لم يتغرّي يشء ماذ اتفاق أوسالو وأّل 
الرئيس األمريكي يدرك أّل الفلساطيايل غري مستدّدين لالعرتاف با 

»إرسائيل عولة قومية للشدب اليهوعي«.



 سياسية- شاملة
تصدر كل اثال وخميس

نس���تنكُر ونش���ُجُب الق���راَر العدائيَّ للكونغ���رس األمريكي لنقل س���فارة 
أمري���كا في فلس���طن احملتلة إلى القدس، ونعتبُره موقفاً معادياً لإلْس���َام 
واملس���لمن، ويأتي في س���ياق الدعم والتبّني للكيان اإلسرائيلي الصهيوني 

الغاصب...
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علي العماد
ُربَّماا لدبات قطار، خاالَل الدقَديان املاضيال، عوراً يف 
السياساة الخارجية يفاوُق حجَمها املتواضاع... وبديداً عن 
قااعتاا الكاملة بألَّ عولة قطر لم تكن يوماً يف َصاّف اليمايل 
كيمايل، وإنما َسَدت إىل َزْرِع جماعاٍت لها ارتباطاٌت عثوية 
بها، وعىل رأساهم اإلخواُل املسالمول؛ من أجال تمكياهم يف 

اليمن. 
وبدياداً عن ُكلِّ ما تسابّبت باه السياسااُت القطرية من 
خلل حالة تااُار مع الشادوب واألنظمة الحاكمة يف املاطقة، 
ععونا نقارأ األزمة التي تحِدُق بها وبادول الخليج واملاطقة، 
قاراءة خالية من الشاوائب، ولو ما يدااي أل نبَحَث يف عمل 
الحدث؛ كي تتبَل لاا حقائُل وأبداع ما يحدث اليو2 من رصاع 

مصحوب بمواقف متشااجة بل عول الخليج.
ربما الكثري يتسااءل: ملااذا ظهر الاراُع الخليجي يف لذا 

اًة أنه جاء بدد ثالث سااوات مان املواجهة بل  التوقيات الحسااس؟!، َخاصَّ
قطر وثالثة من جريانها )السادوعيّة، واإلماارات، والبحرين(، ولكن ماذ ذلك 
الحل، زار الشيُخ محمد بن زايد، الدوحة، مرات متكررة، كما أل قطر أرسلت 
1000 جادي للمشاركة يف الددوال عىل اليمن يف سبتمر 2015، ولذا ما جدل 
الكثريين يدتقدول أل انضطرابات التي حدثت يف عا2 ل201 كانت شايئاً من 

املايض. 
وربما لذا ما يجَدُل الساؤال يبدو ماطقيااً، اماذا تغرّي إذل؟!، وملاذا اندلع 
الاازاُع اجأًة، وكماا لو أناه كال بركاناً خاماداً، انفجر مرة أُْخااَرى، وبهذه 
الطريقة املتشاجة التي وصلت حد تجاوز ُكّل املحرمات واألعراف السياسية.

 لكان، أعتقد أناه وبااءاً عىل مدطياات األزمة، نجد أل محاوَر انرتكاز يف 
لذه األزمة، لو الرئيُس األمريكي عونالد ترامب، ااألزمُة اندلدت عقَب زيارته 
للماطقاة، وربما كواحدة مان نتائج مخرجات ِقَمم الريااض، وما تاللا من 
أحداث متشاجة مصحوبة بداجهية مفرطة، من قبَل ملوك السدوعيّة، والتي 
جّسدتها املقاطدة السياساية والحملة اإلعالمية السدوعيّة اإلماراتية، والتي 
جاءت متزاماة مع حدث رايع املساتوى يف واشاطن، حيث طرح املسؤولول 
األمريكال الكبار السابقول شكوًكا حول موثوقية قطر كرشيك أماي إْقليْمي.

لااا يمكان لاا أل ندرَك بداَض خيوط لذه األزمة، افاي الحقيقة أمريكا 
تحكُمها ُمَؤّسساة وليس أشخاص، ومن خبث امُلَؤّسسة األمريكية الحاكمة، 
أنهاا اختاارت أقوى عولتال يف املاظومة الخليجية، وبغض الاظر عن نسابة 
التفااوت من حيث القوة بل السادوعيّة وقطر، ولكاهماا يف الحقيقة تمثالل 
الدولتاال الرئيسايتال يف املاظوماة الخليجية من حيث امتداعلما السايايس 
وعالقاتهماا اإلْقليْمياة والدولياة، كما أل )السادوعيّة وقطر( اساتادت عىل 
عالقاتهاا املتيااة ماع الونيات املتحادة األمريكية، عاىل اعتبار أنهاا الراعي 
الرسامي لاكال الدولتال. وربما أل لاذا ما جدل مان الحثور )السادوعّي 
القطاري( أَْكثَر قوة من غريلا من بقية الادول الخليجية، ااإلمارات مثال، ن 
تتمتاع بالحثور الذاتي الاذي يمكن أل نقارنه بما حظيت به السادوعيّة أَْو 
قطر، ويدتر امتداعلا الجيوسايايس اسارتاتيجية أمريكياة، أما بقية الدول 
الخليجياة، بديداً عن املسااحة والساكال، اإل حثورلم السايايس والدويل 

َضِديف.
أعتقاد أل ما يجدال من الصورة أَْكثَار وضوحاً، لو أل نثع )السادوعيّة 
وقطر( يف ميزال املقارنة، حيث ساجد السدوعيّة قد استمدت قوتها اإلْقليْمية 
والدولياة والسياساية، ليس مان قوتها كدولاة، ولكن نرتباطهاا باملصالح 
اة األمريكياة، ولذلك، اإل قطر اعتمادت يف قوتها ونفوذلا  الدولياة، وَخاصَّ
أيثااً، عاىل ذات الطريقة، ولو ماا جدل قطر تبادو يف الخريطاة اإلْقليْمية 
كالعاب يتااااس مع قاوى إْقليْمية أكر ماهاا بكثري، حيث اساتكملت قطر 
عورلاا بأجادة عبلوماساية طموحة. افي أوائل الدقاد املايض أظهرت قطر 

نفساها عاىل أنها الوسايط الرئياس يف الراعاات اإلْقليْمية، والتي تشامل 
الصحراء الغربية وليبيا وعاراور والسطل ولباال واليمن وإثيوبيا وإريرتيا. 
كما أقامت قطر عالقات عمل مع إرسائيل وكذلك مع أعدائها 
املدلاال إيارال وحماس وحزب اللاه. وقد خد2 لاذا املوقف 
»املحاياد« الددياد مان املصالح القطرياة. إذ سااعد يف بااء 

اة بقطر كصديقة للجميع يف املاطقة. الدالمة الَخاصَّ
 شاكلياً، ظهر الخالُف والتبايُُن بل السادوعيّة وقطر عىل 
املساتوى اإلْقليْمي، حل سارت السادوعيّة، يف مثمار الدول 
الرااثاة للثاورات الدربية أَْو ما يسامى »الربياع الدربي«، 
مثلها مثل مر، وغريلا مان األنظمة واألحزاب الحاكمة يف 
كثاري من الدول الدربية، ويف املقابال كال لقطر عالقاتها مع 
األحازاب والجماعات السياساية التي تشاكلت عقب الربيع 
الدرباي، باإلَضاَااة إىل تركيا وبدض األجاحاة الليبية، وربما 
أل قطار خارست إىل حّد كبري ُكّل ما كانات قد باته من حيث 
الصدقيّاة كدولة محايدة وعىل عالقة جيدة مع الجميع خالل 

الثورات الدربية.
عىل مساتوى املاطقاة واأليديولوجياا الدياياة، نجد التااااس والحثور 
السادوعّي القطري متشاابه إىل حد ما، ادىل مساتوى الجماعاات املتطراة 
مثاال )عاعش والقاعدة( لكليهما حثورا ملموساا يف أجادتهما، وإل باساب 
متفاوتاة، ومان األلمية بمكال أل نشاري إىل مثل لذه الجزئياة املهمة والتي 
اًة وأل السدوعيّة وقطر ليستا  ا يف الراع، َخاصَّ تلدب عوراً رئيسياً ولاماً جدًّ
قواتهما قائمتل لكونهما عولتل قويتل، اباإلَضاَاة إىل القوة السياسية التي 
اكتسبتها الدولتال من أمريكا، تدتمد )السدوعيّة وقطر( عىل األعوات الدياية 
واملجتمدياة، اكلتاا الدولتل يمتلكال وبوارة مخزوناً برشيااً، امثلما تمتلك 
السادوعيّة الجااح الولابي املسلح )عاعش والقاعدة( اإل قطر تمتلك جااح 
اإلخوال املسالمل املسالح )القاعدة وجبهة الارة( واملليشايات املسلحة يف 

عدع من الدول الدربية مر، وليبيا، واليمن وغريلا. 
أعتقاد أناه ضمن لذه املدااعنت السياساية املدقادة، يمكاااا وصف ما 
يحدث من أزمة بل عول الخليج، اليو2، بأنه )صاع يف واشااطن(، اامُلَؤّسسة 
األمريكياة لاي مان رأت أل يتام إيقاع شادلة الخاالف بل قطر مان جهة، 
والسادوعيّة واإلماارات والبحرين، من جهاة أُْخاَرى، والواضح أل امُلَؤّسساة 
األمريكياة الحاكمة، بدد أل وجدت املاطقة وصلت إىل ذروة الراع )الّسااي 
الشايدي( الذي أوقدته واشااطن وتل أبيب، وألقت بمئاات اآلنف من الدرب 
واملسالمل يف محارقاه، وقذات بددع مان الدول الدربية التاي تم تدمريلا يف 
سادري لذا الراع الذي رأت امُلَؤّسساة األمريكية، أل تدعماه باريال أُْخاَرى، 
اة الدول التي ليس ايهاا رصاع كدول الخليج الدربي،  يف بقياة الدول، وَخاصَّ
ولاا عمدت عىل تحريك الراع بل السدوعيّة وقطر لدلمها بما تربض اوقه 
الدولتال من براكل لراعات خاملة وبغرض امليض قدما يف مخطط تقسايم 

املاطقة جغراايا وماها السدوعيّة عىل وجه الخصوص.
أعتقاد يقياااً أل أمريكا لن تسامَح باشاوب حرب عساكرية بال )قطر 
والسادوعيّة( وذلك تحت مررات عولية، ولكاها ستكتفي بفتِح شهيتهما من 
خاالل التريحات اإلعالمية واللدبة السياساية، وساتتأرجح بل الطرال، 
مساتغلة حالة الداجهية املفرطة والجهل والكر السيايس لدى أمراء الخليج، 
والذي تجىل يف حالة الخصومة القبيحة بياهما، ولذلك، ساتحرص واشااطن 
أل تكاول حادوع األزمة والراع سياساية وإعالمياة واجتماعية، من خالل 
انضطرابات وحانت من التمرع وثورات عاخلية، وبمداى أوضح أنها ساتوقد 
رصاعا حقيقيا بل اإلخوال املسالمل والسالفيل، لكذا مثلما أشدلت حربا 

بل الشيدة والّساة. 
الساؤاُل األبارُز لاو: إىل متى سايظلُّ الدارُب واملسالمول عمومااً، وقوعاً 
لكل الراعاات التي توقدلا أمريكا؟!.. ومتى سايفيل الدارب من غفوتهم 

وُسبْاتهم اللدل؟.

أبعاُد الصراع الخليجي 

د. فاطمة بخيت 
قد تصاُدُق عاىل املاظماات اإلغاثية يف 
بلدنا مقولُة ذلك الدرباي الذي ذَلَب ليبيع 
ِلرًّا له، افوجئ بكثرة أسمائه التي ورعت 
عاىل ألسااة املبايدل )لر – قط – سااور 
– بس(، لكاهم َجميداً لم تساخ نفوُسهم 
بداع أَْكثَار من عرلمل ثماا له، وعاد ذلك 
ضّج الدرباي قائالً: تباً لك من لر، ما أَْكثَر 

أسماءك، وأقل غااءك! 
مااذ بداية الددوال الغاشام عاىل بلدنا 
ونازوح اآلنف مان اليمايال إىل الداصمة 
صادااء وغريلاا مان املحااظاات، واتح 
الددياد مان مراكز إياواء الاازحال، بدأت 
بدض ماظمات اإلغاثاة بزيارة بدض تلك 
املراكاز، اماها ما قّدمت ععمااً، وماها ما 
اكتفات بزياارات كتلاك التاي يُقاال عاها 
زياارة تفقدياة، وماهاا ماا اقتار عىل 
أخاذ إحصائياات ومدلومات محادعة عن 
الاازحال، باإلَضاَااة إىل أسائلة جانبياة 
ااة  وَخاصَّ ومشابولة،  وغبياة  سااذجة 
ماع نازحاي صدادة، كتلاك التاي تساأل 

عان املدتقادات واملاالاج الدراساية التي 
يدُرسونها، وعن السيد عبدامللك؛ وغريلا... 

مما بدث عىل استياء الاازحل باملراكز.
وماها من تاسال مع إَعاَرة املراكز عىل 
أسااس تقديام إغاثاة، ايتفاجاأ الجميع 
بتوزياع كياس باه ماواع نظاااة، ولذه 
إحادى املاظماات وزَّعات حباوب كولاور 
مع بساكويت أطفاال ألحد املراكاز، وذلك 
قبال تفيش مارض الكولريا بمادة طويلة، 
لكاها غابت بدد تفيش الوباء، حيث شادر 
الاازحاول حياهاا باأّل لااك اساتخفااا 
مان قبل تلاك املاظمات ملادى املداناة التي 

يديشونها. 
ومدظم لذه املاظمات اإلغاثية - ولي 
تتلقاى ععماً لائالً مان الخارج والداخل - 
تدمل عىل قاعدة )سألته عن أبيه قال: خايل 
شاديب(، اإذا كال مان الاازحل من اقد 
مازلاه وممتلكاته جّراء الدادوال، وماهم 
مان اقد أقارباه، أَْو تدرَّض إلصاباات، أَْو 
لاو بحاجاة إىل القاوت اليومي ااإل لذه 
املاظمات تذلب لاللتما2 بأشاياَء ن تلبي 
ة لهم، ون انلتما2 الكايف، بل  الحاجَة املاسَّ

قد تدمل بدض التدقيدات والدراقيل. 
ع  قبل أيا2 ويف إحادى املدارس التي توزِّ
ماواعَّ غذائياة للاازحال، سامدت الكثري 
مان األنّات والشاكاوى مان الاازحل، بل 
والدعااء عىل تلك املاظمات بدنً عن الدعاء 
لهام؛ بسابب تلاك الدراقيال والتدقيدات، 
وساقوط بدض األساماء، ونقصال املواع 
الغذائياة يف شاهر رمثاال، الاذي يقاول 
الاازحول كاا نأمل أل تكول لااك زياعة يف 

أَنَْواع املواع الغذائية يف شهر رمثال.
َولاااك الكثري من الاازحل يساكاول 
تحت طرابيل يف لذا الحر الشديد، ويدانول 
مان وضع مأسااوي يف مختلاف الاواحي، 
وكال املفرتض بتلك املاظمات أل تساالم 
بدمل مخيماات إليوائهام، وانلتما2 بهم 
واملسااعدة يف توااري حتاى ولاو بداض 
انحتياجاات الرضورياة، والحفااظ عاىل 
كرامتهام كاازحال، لكان شايئاً من ذلك 
ن يحصال، بل غاية عملهام أنهم يلفقول 
إلرساالها  الصاور  ويفركاول  التقاريار 
َعرَّتهام  اساتمرار  لثماال  مموليهام  إىل 

املدهوعة.

لقاد نحظت من خاالل عميل كمرشاة 
عاىل الاازحل أّل ما يتام تقديمه من ععم 
من ِقبل تلك املاظمات ن يساوي تقريباً 10 
باملائاة مما يقدمه التجاار وااعلو الخري؛ 
األمار الاذي يبال أّل لذا الشادب شادٌب 
مدطاء ن ياتظُر تقديم الدول من اآلخرين 
برغم املداناة واآلن2 والجراح التي يدانيها 
والحصاار والوضاع انقتصااعي الصدب 
جاّراء الدادوال الظالام والغاشام الذي لم 

يشهْد لها التأريخ مثيالً. 
لهاذا كلاه اإناه يجاُب عاىل الجهاات 
املداياة يف الدولاة الرقاباُة واإلرشاُف عاىل 
لذه املاظمات بتوجيهها التوجيه السليم، 
وتقديام الدراساات وانستشاارات حاول 
الحاجات األلم ااأللام للاازحل، وإغالق 
تلاك املاظماات التاي اتخاذت مان الدمل 
الخريي جرس عباور إىل مصالحها الافدية 
الجااّعة،  املاظماات  وتشاجيع  الذاتياة، 
واإلشااعة بها، وقبل ذلك أل يقو2َ املجتمع 
بواجاب التكااال والتثامان انجتماعي، 
الاذي ن يوجاد نظا2 اجتماعي يشابُهه يف 

الدطاء والتثاُمن والتداول والتكاال.

نازحونا واملنظمات اإلغاثية

الوعوُد األمريكية واألنظَمة العميلة 
كلمــــــة أخـــــيرة 

حسن زيد
واألرسياة  الفرعياُة  األنظَماُة   
تساتخدُمها  والدساكرية 
الدولياة،  والقاوى  انساتخباراُت 
وظائاَف  ألعاء  أمرياكا؛  وبالاذات 
ُ الحاجاة  مرحلياٍة، عادماا تتغاريَّ
واملرحلاة يتامُّ انساتغااُء عن لذه 

األنظَمة.
 قاد يكاول انساتخدا2ُ باتفاٍق 
بال املساتخِد2 واملساتخَد2، وقاد 
يكوُل بادول اتفاق بال الطرال، 
يف حالاة انتفاق يكوُل الرف عن 
الخدماة ساهالً نسابياً والدواقاُب 
محادوعًة؛ أِللَّ األنظَماة املدعومة أمريكياً تكاول مخرتقًة وُمحتواة، 
وقراُر انساتغااء يتم بقرار يدّر عااه يف تريح غالباً متدلل بإعانة 
الرئياس املاروف عن الخدماة بَجااَرائام ارتكبهاا أَْو مهمة قذرة 
أّعالاا ألمريكا، وقد يكول الرُف عان الخدمة نتيجًة لحدث عارض 
بالصدااة كحاعث البوعزيزي، ويِف حال انساتخدا2 أَْو التوظيف غري 
املتَفال عليه يتم الرُف عن الخدماة بانقالب أَْو حتى حرب واْرض 
سياساات اقتصاعية وعْاِع الاظا2 نرتكاب أخطاء كارثية تثريُ عليه 
أغلبياَة أباااء وطاه، وقد تكاول بداده نتباع سياساات طائفية أَْو 
مذلبية أَْو إثاية واستغالل الاقمة ماها للتغيري الذي قد يكول عايفاً. 
مشاكلُة الطغاة أنهم يثقول بالوعوع األمريكية، مع مدراتهم أل 
الرؤساَء واألحزاَب التي تتداوُل السلطة يف أمريكا متغريٌة وغريُ ثابتة. 
اصدياُل اإلَعاَرة الديموقراطياة قاد ن تقبَاُل اإلَعاَرُة الجمهورياة 
الجديادة صداقتَاه، بل إل وعوَع املساؤوِل األمريكي نفساه مرتبطٌة 

باستمرار املافدة من بقاء املستخد2 يف موقده.
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