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16 صفحة 80 ريااًل

دعواٌت لمسيرات كبرى في العاصمة صنعاء والمحافظات إحياًء ليوم القدس العالمي غدًا الجمعة

إسرائيل تحتفل بتنصيب بن سلمان وتكشف عن زياراته السرية لتل أبيب

من التضامن إلى المواجهة

مرتزقة العدوان يقتلون امرأًة وسط مدينة 
تعز.. ويعترفون بمقتل وإصابة أكثر من 250 

من عناصرهم بأبواب التشريفات

ال�ضيد عبدامللك بدر الدين احلوثي يف حما�ضرته الرم�ضانية »خطورة النفاق«:

الفتُن وس��فك الدماء املوجودُة يف اليمن وسوريا والعراق نتاٌج لنفاق داخل األمة
الفئ��ة التي تلعب دورًا إعالميًا نفاقيًا يجب أن تواَجَه وُتتخذ ضدها إجراءات حس��ب طبيعة دورها
المنافقون لهم نش��اٌط رئيسي لتخذيل األمة عن القيام بمسؤوليتها والتصدي ألعدائها
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  - خاص:

انطلق�ت ع�ى أرضي�ة ملعب املي�دان يف 
العاصمة صنعاء البطولة الرمضانية الرابعة 
ملوظف�ي MTN YEMEN يف رياض�ة ك�رة 

القدم.
َوأّكد األستاذ محمد نارش مدير عام املوارد 
البرشي�ة يف الرشك�ة أن ه�ذه البطولة تع�د 
واحدًة م�ن األنش�طة الهامة الت�ي تنظمها 
الرشك�ة للموظف�ن وبأن الرشك�ة حرصت 
عى إقام�ة البطولة يف موعدها رغم الظروف 

الصعبة التي تمر بها البالد. 
وع�ن طبيع�ة البطول�ة فقد تم تقس�يم 
املوظفن املش�اركن وعدده�م 140 موظفاً 
إىل عرش ف�رق مع مراعاة مس�توى مهارات 
املوظف�ن الرياضي�ة وتس�مية ه�ذه الفرق 
بأس�ماء خدمات الرشك�ة املقدمة للجمهور، 

إىل  املش�اركة  الف�رق  تقس�يم  ث�م  وم�ن 
مجموعتن؛ تش�مل ف�رق املجموع�ة األوىل: 
واتس�أب – فيس�بوك – اْجتَماع�ي – مكس 
بينم�ا تتضم�ن ف�رق  الذهبي�ة – توي�ر، 
املجموع�ة الثانية: س�مارت ن�ت – مكس – 

.SMS – 300 – واصل
وتج�ري فعالي�ات البطول�ة ع�ى ملعب 
املي�دان بالعاصمة صنعاء خ�الل الفرة من 

13 يونيو حتى 23 يونيو الجاري. 
الرياضي�ة  الفعالي��ة  ه�ذه  تأت�ي 
واالْجتَماعي�ة يف س�ياق ح�ث املوظف�ن عى 
توطيد العالق�ات االْجتَماعي�ة وتعزيز روح 
املحب��ة واإلخ��اء فيم�ا بينهم خ�ارج بيئة 
العم�ل وبما ينس�جم مع املب�ادئ االخالقية 
والس�لوكيات الفردي�ة واملهني�ة الت�ي تليق 
بموظفي MTN، باإلَضاَفة إىل املتعة والفائدة 

املرجوتن من هذا النشاط الريايض.

  - خاص:
لقاي ثالثٌة من قيااعات املرتزقة مصارعهام يف ُكلٍّ من محاخظتَي 

مأرب ولحج ويف جبهة نهم.
وأكد مصدٌر عساكريٌّ لصدى املسارية أل القيااعيَّ املرتزَق محمد 
عبداللاه عماري من أبناء منطقاة الدني – أبني لقاي مرصعه عىل يد 
أبطاال الجيش واللجال الشادبية يف جبهة كهباوب بمحاخظة لحج، 
خيماا لقي القيااعي املرتزق املاالز  أول عبدامللك عامار مرصعه مع 
املرتزق ماجد القهايل عىل يد أبطال الجيش واللجال الشدبية يف جبهة 

ليالل بمحاخظة ماأرب.
كذلك لقي القياعي املرتزق صالح محمد أبو بكر املظفري مرصَعه 
عاىل يد أبطال الجيش واللجال الشادبية بمنطقاة الصاخح يف جبهة 

نهم، مع عدٍع من املرتزقة الذي حاولوا الزحف نحو املنطقة.
ونّفذ أبطاُل الجيش واللجال الشدبية قصفاً مدخدياً عىل تجمدات 
املرتزقة جناوب موقع القرل يف أطراف، وأكدت مصاعُر مشاالدتها 

لسيارات اإلسداف تهرع نحو املكال املستهَدف.

  - متابعات:
أعال االتحاُع األوروبي، الثالثاَء املايَض، قْصَف طريال الددوال األمريكي 
السدوعّي لسوق املشنل الشدبّي بمديرية شدا يف محاخظة صددة، والذي 

أسفر عن استشهاع 26 مواطناً.
وأكاد االتحاع األوروباي يف بيال، أل لذه الجريمة تداد تذكرياً صارخا 
باأل املدنياني يف اليمن ُلم َمان يتحمل وطأة الحرب، التاي عمرت بلدلم 
وتهدع بزعزعة االساتقرار اإلقليمي، يف إشارة منه إىل الحرب التي يشنها 

تحالف الددوال األمريكي السدوعّي عىل اليمن منذ أكثر من عامني.
وعّب البياُل عن قلل االتحاع األوروبي املتزايد من الوضع اإلنَْسااني يف 
البالع التي تواجه انتشار املجاعة عىل نطاق واسع، ولو الوضُع اإلنَْساني 
الذي تسابب باه الددوال والحصاار اليانال الذي يفرضه عىل الشادب 

اليمني من جميع االتجالات.
وكال طاريال الددوال األمريكي السادوعّي قد اساتهدف، مطلع لذا 
األُْسابُْوع، ساوق املشنل الشادبي بمديرية شادا يف محاخظة صددة، ما 
أعى إىل استشهاع 26 مواِطناً وإصابة مواطٍن آخر، كما منع عب القصف 

املستمر من الوصول إىل إسداف المحايا.

انطالُق البطولة الرمضانية 
 MTN الرابعة ملوظفي شركة

 مصرُع 3 من 
قيادات املرتزقة يف 
مأرب ونهم ولحج

االتحاُد األوربي ينّدُد 
بمجزرة العدوان يف سوق 

املشنق بصعدة

مصرُع عشرات املرتزقة يف عسري وميدي، وتدمرُي آليات عسكرية سعودّية 

انكساراٌت متواليٌة وخسائُر مادية وبشرية 
ملرتزقة العدوان يف مختلف جبهات تعز 

باعرتاف قيادات ونا�ضطي املرتزقة يف تعز:

أكثُر من 105 قتلى و150 جريحاً من املرتزقة 
يف جبهات »التشريفات والقصر« فقط

  - يحيى الشامي:
إثر تكارُّر لزيمتهام وتداُظم خساارتهم 
وتحات ضغاط كبري مان النظا  السادوعّي، 
عاوع مرتزقُة الجيش السوعاني لجوَمهم عىل 
شامال صحراء ميدي، واساتمر الزحُف لست 
سااعات من بدد خجر الثالثاء وحتى منصف 

النهار.
عان  املسارية  لصادى  مصادر  وتحادث 
مشااركة واسادة لساالح الطاريال بأنواعه 
الثالثاة االساتطالعي والحرباي واألباتاي، 
مؤكداً مرصَع أعداع كبرية من املرتزقة، بينهم 
ساوعانيول، مشارياً إىل أل لاذا لاو الزحاف 
الثالث عىل صحراء ميدي بمشااركة مرتزقة 

جيش السوعال.
يُشاار إىل أل املرتزقاة الساوعانيني كاناوا 
رخماوا خاالل أول زحوخاتهم عاىل الصحراء 
مشااركة املرتزقاة اليمنياني؛ خشاية وقوع 
»خياناة«، كماا اتهام الساوعانيول الدماالء 
اململكاة  حماياة  عان  بالتيااذُل  اليمنياني 

وأراضيها الجنوبية.
وتزامن تصدي القاوات اليمنية للزحوخات 
ماع قصاف مدخداي مكثّاف عاىل مواقاع 

مرتزقاة الجيش السادوعّي يف صحراء ميدي 
َوتجمداتهم.

ويف جيزال تم اساتهداُف تجمدات للجنوع 
السادوعينّي يف موقاع اليشال، كماا ساقط 
عادع من القتىل والجرحى الجيش السادوعّي 
يف قصاف مدخدي اساتهدف ثكنًة عساكرية 
يف اليوباة وساّجل مرصع وإصاباة عدع من 
الدسكريني السدوعينّي إثر استهداف املدخدية 
تجمدااً لهم يف اليوباة الشامالية، ويف وقت 
ساابل كانت وحدة الهندساة أعلنات تدمري 

آلية عساكرية سادوعيّة يف موقع جبل قيل 
ومارصع مان كال عاىل متنها قبال أل ينرش 
اإلعال  الحربي مشاالد تظهر وقوع الكمني، 
وتبنّي مان املشاالد إصابة محققاة بجميع 
الجناوع السادوعينّي الذيان كاناوا عاىل متن 
اآللية الدساكرية السدوعيّة، وأعلنت املدخدية 
القصاف عىل التباة الحماراء يف اليوبة بددٍع 
مان القذائف سابقها إعطااب آلياة للجيش 
السادوعّي شامال واعي املداين ومرصع َمن 

كال عىل متنها.

ويف عساري شانّت القوات اليمنية )الجيش 
واللجال( لجوماً واساداً عىل مواقع املرتزقة 
والجياش السادوعّي يف منفاذ علاب، وذكار 
مصدٌر ميدانيٌّ لصدى املسارية ساقوط قتىل 
يف الدملياة مان صفاوف املرتزقاة والجيش 
السادوعّي َوإعطاب آلية عساكرية يف املنفذ، 
وكانات املدخدية قصفت تجماع آليات وأخراع 
للمناخقاني يف ذات املوقاع، وقصف صاروخي 
املوقاع،  نفال  عاىل  الكاتيوشاا  بساالح 
واساتهدخت املدخدياة تجماع آلياات وجنوع 

سادوعينّي يف مدينة الربوعاة وموقع الهنجر 
وقصاف مماثل عىل القلال الرشقية وموقدي 
الشابكة خلاف املنفاذ. خيماا ساّجلت وحدة 
القناصاة أعىل رقم قتىل مرتزقة يمنيني رشق 

منفذ علب.
كما تواصلات يف نجرال عمليااُت القصف 
املدخداي والصاروخاي عاىل مواقاع الجيش 
السادوعّي وثكناتاه الجبلية بادءاً من تجمٍع 
للجيش السدوعّي يف رقابة الفواز وتحصيناته 
غرباي املوقع َوتجمداات للجيش السادوعّي 

واملناخقني يف منفذ اليرضاء. 
كماا ُساّجل مارصع وجارح عساكريني 
اساتهدف  مدخداي  قصاف  يف  سادوعينّي 
وأطلقات  املياروق،  موقاع  يف  تجمداتهام 
عاىل  الكاتيوشاا  مان  صلياًة  الصاروخياة 
تجمدات للجنوع السادوعينّي يف موقع الفواز 
وقصاف مدخداي وصاروخاي عاىل موقاع 
المبداة ومدساكر الحمااع وقيااعة الفاواز 
واستهداف تجمع عساكري يف الهر  وقصف 
مدخداي عىل تجماع املرتزقة أماا  مرتفدات 

رشاحة.
طقام  إحاراق  يف  يمنايٌّ  مقاتاٌل  ونجاح 
عساكري تاباع للجياش السادوعّي يف موقع 

المبدة باستهداخه باألسلحة الرشاشة.

  - تعز:
تواَصَلت الدملياُت الدسكرية بني 
أبطال الجيش واللجال الشادبية من 
جهاة ومرتزقاة الددوال السادوعّي 
يف  أُْخااَرى،  جهاة  مان  األمريكاي 
ميتلف جبهات محاخظة تدز، خالل 
اليومني املاضيني، وحقل خيها أبطال 
الجياش واللجال انتصااراٍت عديدًة، 
ملحقني خساائَر خاعحاًة يف صفوف 

املرتزقة.
جبهاة  يف  األربدااء  أمال  ياو  
موزع، قنص أبطال الجيش واللجال 
الشادبية أحاد املرتزقة، كماا تمكن 
أبطاال الجياش واللجاال مان كرس 
زحاف للمرتزقاة يف جبهاة الكدحة 
بمديرياة املداخار، ماا أسافر عان 
ساقوط عدع مان القتاىل يف صفوف 

مرتزقة الددوال.
وكال اثنال مان مرتزقة الددوال 
قاد لقياا مرصعهماا ياو  الثالثااء 
الجيش  الفائات برصااص قناصاة 
واللجاال الشادبية شامال مديرياة 
املياء، يف نفال اليو  الذي لقي خيه 
ل آخارول مان املرتزقاة مصارعهم 
بناريال الجيش واللجال الشادبية يف 

جبهتَي »الجحملية« و«كالبة«.
وبالتزامن مع ذلاك، تمكن أبطال 
الجيش واللجال من إخشاال محاولة 
تسالُّل للمرتزقاة يف جبهاة ماوزع، 
ما أسافر عن وقوع خساائر ماعية 

وبرشية يف صفوف املرتزقة.
ويف السياق ذاته، شهد يو  االثنني 
الفائات رضبااٍت مسادعًة ملدخدياة 
الجيش واللجال الشدبية، استهدخت 
يف  الدادوال  ملرتزقاة  تجمداات 
»الجحملية«، كما اساتهدخت تجمداً 

آللياات املرتزقاة يف مثلاث الحيماة 
بمديرية الوازعياة، محققًة إصاباٍت 

عقيقًة يف املنطقتني. 
إىل ذلاك ويف نفال الياو  أطلال 
أَبْطاال الجياش واللجاال الشادبية 
صليًة مان صواريخ الكاتيوشاا عىل 
رشق  الدادوال  ملرتزقاة  تجمداات 
مدساكر اإلماا  بمديرياة ذو بااب، 
ملحقني خساائَر ماعياًة وبرشية يف 

صفوف املرتزقة.
وتشاَهُد جبهااٌت محاخظاة تدز 
اشاتداالً  األخارية  الفارتة  خاالل 
ملحوظاً يف املدارك، وخسائر متزايدة 
يف صفاوف مرتزقة الدادوال، ضمن 
عمليات عساكرية متنوعاة ينفذلا 
أَبْطاال الجياش واللجال الشادبية؛ 
للدادوال  التصادي  يف  اساتمراراً 
ومرتزقتاه ورعاً عاىل الجرائام التي 
يرتكبها بحل أبناء الشدب اليمني.

  - خاص:
املاضياة،  القليلاة  األياا   خاالَل 
الجبهُة الرشقيّاُة، وبالذات  شاهدت 
والقارص  الترشيفاات  مدساكر  يف 
الجمهاوري ومدرساة محماد عاي 
عثمال بمحاخظة تدز، احتداماً كبرياً 
يف املدارك بني أبطال الجيش واللجال 
الشدبية من جهة، ومرتزقة الددوال 
جهاة  مان  األمريكاي  السادوعّي 
أُْخاَرى، وتلقى خيها املرتزقة خسائر 
برشياة كبارية اعارتف بهاا قياعات 
وناشاطول مان مرتزقاة الدادوال، 
مقدمني إحصائيااٍت عن عدع القتىل 

والجرحى من املرتزقة. 
أحاُد قيااعات املرتزقاة يف الجبهة 

الرشقياة »خالاد ذبياال« نارش عىل 
صفحتاه يف موقع خيسابوك أل عدَع 
جرحى املرتزقة الذين أصيبوا بنريال 
الجياش واللجاال الشادبية يف تلاك 
الجبهاات بلاغ 150 جريحااً.. وجاء 
ذلاك االعرتاف ضمان مناشادة منه 
ملن سامالم »ألال الياري« بالتبع 
لداالج الجرحى بداد أل اكتظت بهم 

املستشفيات.
ذات  ويف  ذلاك  ماع  بالتزامان 
الساياق، نرش »وسيم َعبدالويل« أحد 
ناشطي املرتزقة عىل موقع التواصل 
االْجتَماعاي إحصائياًة مماثلًة لقتىل 
الترشيفاات  جبهتَاي  يف  املرتزقاة 
والقارص، قائاالً باأل عدَعلم وصل 
إىل 105 مان غري الذين تام عخنهم يف 
القرى من رصعى املرتزقة يف املدارك 

األخرية التي شهدتها تلك الجبهات.
وجااء اعارتاُف َعبدالاويل يف إطار 
لجوماه عاىل القيااعي اإلصالحاي 
املرتازق يحيى الريماي، عقب مقتل 
نجلاه »حذيفاة الريماي« برصاص 
الجيش واللجال الشادبية يو  أمل 
األربداء يف جبهاة الترشيفات، حيث 
اتهم َعبدالويل قياعاِت اإلصالح بالزج 
بشاباب املرتزقة يف مدارك خارسة يف 

تلك الجبهات، للمتاجرة بدمائهم.
وتأتاي تلاك االعرتاخات لتكشاَف 
َزيْاَف املزاعام اإلعالمياة التاي رّوج 
لها املرتزقة يف الفرتة األخرية بشاأل 
الترشيفاات  جبهاات  يف  التقاد  
والقارص الجمهوري، ولتؤكاد ثباَت 
أَبْطاال الجيش واللجال الشادبية يف 

تلك الجبهات.
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ُبْوع يف مناطق �ضيطرة املرتزقة  ثاين جرمية َقْتٍل لـ »فتيات« خالل اأُ�ضْ
إعداُم مديرة مدرسة يف تعز بطريقة وحشية وإلقاء جثتها من فوق أحد الجسور 

  - خاص:
يف جريمٍة بشدة وغري آعمية أقدمت عنارُص 
مسالحٌة تابدة للددوال بمحاخظاة تدز، قبل 
مغارب أمال األربدااء، عاىل إعدا  امارأة يف 
الدقد الرابع من عمرلا، وإلقاِء جثتها يف أحد 
مجارى السيول؛ لتُصِبَح الجريمة الثانية التي 

تشهُدلا الحاملة خالل أُْسبُْوع.
وقال لا »صدى املسارية« مصادٌر إعالمي 
يف تداز، باأل مرتزقة الدادوال قاموا مسااء 
أمال األربدااء بإعدا  األساتاذة لياا  نديم 
البالغاة مان الدمار )0ل( عامااً، ولاي من 
ألايل حاي صينة بمديرياة املظفر، حيث قا  
مسالحول باختطاِخها عارصاً أثناء خروجها 
من املنزل متجهًة إىل السوق لرشاء احتياجات 
عياد الفطار، قبل أل يتام إطالق الناار عليها 
ورمي ُجثّتها مان خوق الجرس املقابل لجامع 
السديد بمديرية عصيفرة الياضدة لسيطرة 

املرتزقة.
ولفت املصادر إىل أل املارأة املقتولة »ليا  
نديم«، تدمل مديارًة إلحدى مدارس البنات يف 
مدينة تدز، ولاي زوجُة الدقياد القوبة، وأ  
لثالث بنات، ويأتي مقتلها يف ظروف غاممة 
لتكشاف مدى االنفالِت األمني الذي تشاهدلا 
املحاخظاة، وتزاياد حاالت القتال واإلعدامات 

بشاكل جنوناي ال سايما يف املناطال الواقدة 

تحت سيطرة املقاتلني املوالني للددوال.

شاهوع عياال أكادوا، أل مديارة املدرساة 

املقتولاة أمال ُوجادت مقتولة شانقاً، وقد 

تكاول تدرضات للشانل عان طريل أساالك 

كهرباء.

كما أقرَّ نشاطاُء مرتزقة الددوال يف مواقع 

الجريماة،  بُحاُدوث  االْجتَماعاي  التواصال 

ونارشوا صاورًة للمارأة المحية بداد إلقاء 

جثتها يف مجرى السيول يف مناطل سيطرتهم 
بمدينة تدز.

وتدد لذه الجريمة البشادة لي الثانية يف 
أقال من أُْسابُْوع وكل ضحاياه مان الفتيات، 
حياث عثار مواطناول يف مديناة تداز ياو  
اليميل املايض عىل جثاة تدوع ختاة مقتولة 
تبلاغ من الدمار )15( عامااً، بداد تدرضها 

للحرق والتدذيب.
وقال املصدر للصحيفة، بأل ختاة مجهولة 
الُهوياة شابه متفحماة عثار عاىل جثتها يف 
ساائلة قلداة القالارة بمنطقاة واعي املدا  
وساط املدينة، ولاي منطقة واقداة أيماَ يف 
نطاق سيطرة املرتزقة، بدد تدرضها للتدذيب 
الوحي والحرق يف محاولة إلخفاء مالمحها، 
الختاً بأل لاذه الجريمتاني األخريتني لم تكن 
األوىل وال األخرية، خقد شهدت مناطل سيطرة 
املسالحني املوالاني للددوال عارشات الجرائم 
املشاابهة، حيث اعتاع الجناة عىل رمي جثث 
المحاياا يف »الساائلة« التاي تشاهد حركاة 

ضديفة للمواطنني.
كما تشاهد مدينة تدز، انفاالت امني غري 
مسابوق وساط غياب تاا  لألجهازة األمنية 
باملحاخظة التي تشهد جرائم بشدة ومتكررة، 
باإلَضاَخاة إىل انتشاار للجماعاات املتطرخاة 
التابداة لدناارص القاعادة وعاعاش وحازب 

اإلصالح املمولة من عول الددوال.

ك�ضفت عن زيارته لـ »تل اأبيب« ولقاءاته املنتظمة مع امل�ضئولني ال�ضهاينة ووزير �ضهيوين يُحثُّ اآَل �ضعود على دعوة نتنياهو لزيارة الريا�ض

صحيفة إسرائيلية: تعينُي بن سلمان ولياً للعهد »ُبشرى جيدة« وشريٌك اسرتاتيجّي هاّم 

جّندها العدواُن لتزويده مبعلومات

األجهزُة األمنيُة واللجاُن الشعبيُة تضُبُط عناصَر إجراميًة بمحافظة صنعاء

  - خاص:
بداد سااعاٍت قليلاة مان صادور القرار 
امللكي السادوعّي خجر أمل األربداء بتديني 
محمد بن سالمال – ولياً للدهد، خلفاً لألمري 
محماد بان نايف، ساارعت كابى الصحف 
اإلرسائيلية، إىل الرتحيب بهاذا القرار بدد أل 
اعتبت تدياني »الغال « بن سالمال، برشى 
جيدة إلرسائيل؛ كول مواقفه الحازمة تجاه 
إيارال جدلت منه رشيًكا اسارتاتيجيًّا لاًما، 
خماالً عان مواقفه ضاد إيرال وحازب الله 

اللبناني.
ونارشت صحيفة »لآرتال« اإلرسائيلية 
صباح أمل، حول تديني محمد بن سالمال 
وليااً للدهاد يف السادوعيّة، وقالات إناه زار 
إرسائيال عاا  2015 والتقى بشاكل عوري 
ماع املساؤولني اإلرسائيلياني، خيماا علقت 

القناة الساابدة بالتلفزيول اإلرسائيلية عىل 
تاويل األماري محمد بن سالمال والياة الدهد 
السادوعيّة، قائلاة إل التغياريات األخارية يف 
النظاا  السادوعّي مان شاأنها أل تحظاى 
برتحيب ورضا تل أبيب، وأشارت الصحيفة، 
إىل أل بان سالمال الذي سايصبح عمره 32 
عاماً، يف شاهر أغساطل املقبال كال يقوع 
اململكة خدلياً، وأل والده املريض امللك سلمال 

بن َعبدالدزيز سيتنازل عن الدرش قريباً.
وكشفت »لآرتل« اإلرسائيلية، عن لقاءاٍت 
منتظماة كانات تجاري يف األرعل باني ضباط 
سادوعينّي وإرسائيلياني، مشارية إىل أل لاذه 
االْجتَماعات كانت تتطلب يف األسااس مواخقة 

بن سلمال؛ كونه وزير الدخاع السدوعّي.
وأضاخت الصحيفة، أل أحد لذه اللقاءات 
وأجاري  إياالت،  يف   2015 عاا   يف  جارت 
لقااء آخر عىل لاماش القماة الدربية التي 

أقيمات بااألرعل يف ماارس املاايض، ولفتت 
إىل أل لقااءاٍت منتظماًة ُعقادت بني ضباط 
سدوعينّي وإرسائيليني يف إطار غرخة الحرب 
والوالياات  والسادوعيّة  لاألرعل،  املشارتكة 
املتحدة لتنسيل األنشطة، وأوضحت أل لذه 
االْجتَماعات تتطلب مواخقة بن سلمال كونه 

وزير الدخاع السدوعّي.
وتسااءلت »لآرتال« إىل أي مدى يمكن 
البن سالمال عخع عملية السال  بني إرسائيل 
والفلساطينيني كجزء من برناماج الرئيل 
األمريكاي عونالد ترامب، ولل يمكنه إحداث 
التحاول يف منظوماة الدالقات باني إرسائيل 

والسدوعيّة؟!.
إىل ذلك عّبت الوالياات املتحدة األمريكية 
عن ترحيبها لي األُْخاَرى بوصول محمد بن 
سالمال إىل سادة الدرش، حياث أعلن البيت 
األبيض أمل األربداء، بأل الرئيل األمريكي 

عونالاد تراماب اتصال لاتفيااً باويل الدهد 
السادوعّي الجديد محمد بن سالمال ولنّأه 

بتوليه لذا املنصب.
وقاال البيات األبيض يف بياال إل الرئيل 
تراماب وويل الدهد ملتزمال بالتداول الوثيل 
لتحقيل األلداف املشارتكة املتمثلة يف األمن 
واالساتقرار واالزعلاار يف منطقاة الارشق 

األوسط وغريلا.
وسابل للرئيل األمريكي أل التقى مرتني 
محمد بن سالمال عندماا كال ويل ويل الدهد 
وذلاك خالل زيارته األخارية إىل الرياض، ويف 

البيت األبيض مارس املنرص .
واالساتيبارات  املواصاالت  وزياُر  أماا 
اإلرسائيلياة )إرسائيال كاتال( لام يَُواِتاه 
إغاراُء التحول الجااري يف اليليج حتى حث 
السادوعيّة عاىل ععاوة نتنيالاو إىل زياارة 
الرياض بحساب وساائل إعاال  صهيونية، 

عاعياً مشاييات اليليج إىل »خطوة حقيقية 
من املحاعثات مع إرسائيل«.

وقال الوزيار الصهيوني »لقد آل أوال ألل 
تلتقاَي السادوعيّة وإرسائيال يف حلف مدَلن 

طال انتظاُره«.
واعتاب كاتال أل »إرسائيال بحاجة ألل 
تقارتَح عىل السادوعيّة وعول اليليج تداوناً 
أمنياً استيبارياً لكبح إيرال وأذرعها، مقابل 
التطبياع التدريجي يف الجو والاب والبحر«، 
وقال »أقارتح محاوراً أمنياً إقليميااً مقابل 

سال  اقتصاعي إقليمي«.
وأوضح كالمه بالقول »أععو عوَل اليليج 
إلقامة ساال  اقتصاعي وتطبيع متدرج مع 
إرسائيال، وتقديام مبااعرات إقليمية يف لذا 
اإلطاار«، وأورع عىل ذلك أمثلة منها »مباعرة 
ساكة الساال  اإلقليماي ومبااعرة الجزيرة 

الصناعية مع مرخأ مقابل شواطئ غزة«.

  - خاص:
واصلات األجهازُة األمنياُة واللجااُل الشادبية 
إنجازاِتهاا النوعياَة بتدّقب عماالء عول الددوال، 
وتمكنت أمل األربداء من ضبط عنارص إجرامية 
جنّدلاا الددوال لتزوياده بمدلومات عن تحركات 
الجياش واللجاال الشادبية ترّكازت مدظُمهاا يف 

مديريات بمحاخظة صنداء.
ونقلات وكالُة األنباء اليمنياة عن مصدر أمني 
أل الدناارص املمبوطاة لاي من املنتماني لحزب 

اإلصالح.
وأكاد املصادُر أل األجهازة األمنياة واللجاال 
الشادبية تقاو  بجهاوع كبارية لتحقيال لاذه 
والتكاماي  املهام  بالادور  مشايداً  اإلنجاازات.. 
االْجتَماعياة وتداونهم  للمواطنني والشايصيات 

مع رجال األمن واللجال الشدبية.

وأشاار املصادُر إىل أل لاذه اإلنجاازاِت األمنيَة 
تؤّكاد حجَم الجهاوع املبذولة إلخشاال ُمَيّططات 
الدادو اإلجرامياة وإحبااط أعواتاه وعناارصه.. 
وقال »لوال لذه الجهاوع واليقظة األمنية من قبل 
األجهازة األمنية واللجال الشادبية َلاكال الوضع 
ميتلفاً عن الوضع الحايل الذي نشاهد خيه ُكّل يو  

إنجازات أمنية يف ميتلف املحاخظات«.
كماا أّكاد املصادُر أل ُمَيّططاِت الدادوال ضد 
الشدب اليمني سايكول مصريلا الفشل، كغريلا 
مان املؤامارات التي تحطمت بيقظاة رجال األمن 

واللجال الشدبية.
وناّوه املصادُر بجهاوع رجاال األمان واللجال 
الشدبية ويقظتهم وجهوزيتهم الدالية وتفانيهم 
يف تحقيال اإلنجاازات األمنياة وتدزياز الساكينة 
الداماة وإخشاال ُمَيّططاات الدادوال وأعواته.. 
مشايداً بادور املواطناني الرشخاء والشايصيات 
االْجتَماعياة عىل تداونهم مع رجال األمن واللجال 

الشدبية والتي أساهمت يف تحقيل لذه اإلنجازات 
األمنية.

واختتام املصدر األمناي بالقاول »إّل نجاحاِت 
الجبهاة األمنياة كبّدت الدادوال وأعواته خساائَر 
خاعحاًة، وألحقات بهام أرضاراً بالغاة، وأخشالت 
الكثاريَ من مشااريدهم اإلجرامية التي تساتهدُف 

الشدَب اليمني الحر والصامد«.
وكانات قناة »املسارية« الفمائية قد نرشت يف 
نرشاتها مساء أمل، جانباً من اعرتاخات املتهمني 
املمبوطني يف الدملية األخرية بمحاخظة صنداء.

َن اعرتاخاُت املتهم عبدالدزيز عبدالله  وقاد تممَّ
الغااعر- موالياد عاا  1990، محاخظاة صندااء 
مديرية خوالل الطيال، املنتمي لحزب اإلصالح عا  
2010، بأنه ُكّلف من قبل املدعو جميل الدبا برصد 
تحركات الجيش واللجال الشدبية املاّرة من طريل 
خاوالل مأرب، وكانات منطقة الرصاد عار القرآل 
الكريام، حيث كانات عملية الرصد تتام بطريقة 

مشافرة وترخاع إىل املدعاو عاعل شمساال، ومن 
األشياء التي تم اساتهداخهن من قبل الطريال بدد 
أل قمات برصدلن قاطرتال عاىل متنهما عبابات 
وطقام وليلوكل مدع وبوزة، وأضاف بأنه كلفت 
أيمااً بداد ذلك مان جميال الدبا بحشاد مقاتلني 
إىل ماأرب.  كما تممنات اعرتاخااُت املتهم صالح 
صالاح الجالس- منطقة مساورة مديرية جحانة 
محاخظة صنداء، ويدَمُل مدرسااً يف مدرساة بيت 
الصالحاي، املنتماي لحازب اإلصالح عاا  2006، 
تكليفه بدملية رصد الجيش واللجال الشادبية يف 
الياط املار من صندااء إىل رصواح من قبل املدعو 
سليم حسني صالح مبيوت، املتواجد يف مأرب مع 
قوى الددوال، حياث كال يقوُ  بدملية الرصد من 
مغرب إىل السااعة 12 منتصاف الليل، وكال يقوُ  
بإرساال رساائل مشافرة، وكشاف باأل مرتزقة 
الدادوال غاّرروا عليه باملال وأرسالوا لاه 3 مرات 

مبلَغ عرشين ألفاً.

مفقود

لذا الشيص اسمه: 
إسماعيل عبدالله إسماعيل 
صبه، يداني من حالة 

نفسية..
ُخقد من قبل ل1 يوماً..
يف محاخظه صنداء..
 خدىل من وجده 

االتصال عىل األرقا  
777532555
19106م716
لم91م7350
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  - خاص:

خالَل أكثَر من عاَمن م�ن العدوان عى اليمن، 
حرص�ت معظ�ُم األنظم�ة يف املنطقة ع�ى إظهار 
تبعيته�ا وتقاُرِبه�ا مع الكيان الصهيوني بش�كل 
متزايد وفاضح أكث�ر مما كان عليه األمر من قبُل؛ 
لتكوَن هي الفرة الزمنية األكثر وضوحاً يف تأريخ 
خضوع سياس�ات الرشق األوس�ط إلرسائيل، وقد 
كان العدواُن عى اليمن س�بباً رئيسياً يف بلوغ تلك 
املرحلة من العلنية يف التطبيع؛ ربما ألن املش�اركة 
اإلرسائيلية يف العدوان أصبح�ت واضحًة إىل الحد 
ال�ذي أجرب األنظمة العميلة ع�ى إظهار وقوفها يف 
صف إرسائيل بش�كل أوضح؛ وربم�ا ألن الورطة 
التي وقع فيها النظاُم السعودّي حن توىل ِكرَبَه يف 
تبني العملية، كشفت بش�كل أكرب تبعيته الكاملة 
إلرسائي�ل، وهو ما جعل بقية األنظمة املصاحبة له 
يف التبعية تنكشف معه وبنفس الوضوح، واألرجح 
أن الس�ببن مع�اً حدث�ا يف وقت واح�د، وبالطبع 
كان لذل�ك تأث�رَه يف إظه�ار حال�ة م�ن الخنوع 
الع�ام إلرسائيل والتخيل عن القضية الفلس�طينية 

وتمييعها بشكل وقح.
بمقابل ُكّل ذلك، ويف اتج�اه معاكس له تماماً، 
كان الش�عب اليمني وهو يتعرض للعدوان، يزداد 
ارتباطاً بمبدأ العداء العربي واإلْس�اَلمي إلرسائيل 
الغاصب�ة واملحتل�ة، وتزداُد القضية الفلس�طينية 
حضوراً يف تفاصي�ل مواجهته للعدوان، وهو يرى 
آثار تق�ارب دول املنطقة مع إرسائيل تتجس�د يف 
واقع�ه بمج�ازَر يومي�ة وحصار خان�ق وتواطؤ 
س�يايس ُمْخ�ٍز؛ ولذلك أخذ »يوم الُق�ْدس العاملي« 
يتح�ول يف اليم�ن إىل واح�دة من أكثر املناس�بات 
أهميّ�ًة، عرب تفاُعل ش�عبي واس�ع يزداد اتس�اعه 
مع زيادة انكش�اف املرشوع اإلجرامي والتدمري 
للع�دوان، ولم تس�تطع ُكّل أس�اليب الع�دوان أن 
تقل�ص حض�ور القضي�ة الفلس�طينية يف الوعي 

اليمني.
يف الع�ارش من يوليو م�ن الع�ام 2015، آخر 
جمعة من ش�هر رمضان 1436 ه�، كان ش�ارُع 
املط�ار يف العاصمة صنعاء يكت�ظُّ بأعداد ضخمة 
من املشاركن يف الفعالية الرسمية ل� »يوم الُقْدس 
العاملي«، يف مش�هد تجاوز وصف »التضامن« مع 
َ عن مستوى عاٍل جداً  القضية الفلس�طينية، ليُعربرِّ
من التفاع�ل الجاد معها، كما لو أنها قضية يمنية 

أصيلة ال تقل أهميًّة عن مواجهة العدوان.
 لم يكن قد َمرَّ عى بداية العدوان س�وى أربعة 
أش�هر تقريباً، ومع أنه�ا كانت من أكثر األش�هر 

دموية؛ بس�بب هس�تريا قصف الع�دوان، إال أن 
الخ�روَج اليمني الذي ش�هدته صنع�اُء وكثرٌ من 
املحافظات واملناط�ق اليمنية إلحياء ي�وم الُقْدس 
العاملي، كان دليالً واضحاً عى أن الش�ارع اليمني 
بقى بعيداً عن موجة »تمييع القضية الفلسطينية« 
الت�ي كان�ت تجت�اح دوَل املنطق�ة آنذاك بش�كل 
واضح، وقبل ذلك كان دليالً عى ارتباط املظلومية 
اليمنية بأختها الفلسطينية، من خالل الدم الواحد 
الذي يس�يل عى يد نفس القاتل، وبنفس الس�الح 

والتمويل.
لم تك�ن امل�رة األوىل التي يُحيي فيها الش�عب 

اليمن�ي يوم الُقْدس العامل�ي، ولكنها كانت مميزًة 
بتطور موقف التضامن مع فلس�طن، إىل مواجهة 
للمرشوع اإلرسائييل الذي يعد العدوان الس�عودّي 
أح�َد أدواته، وقد ع�رّبت كلمة قائد الثورة الس�يد 
عبد امللك بدر الدين الحوثي يوَمها عن ذلك بشكل 
واض�ح من خالل إْع�اَلن الخيارات االس�راتيجية 
الك�ربى ملواجهة العدوان، وهو اإلْع�اَلُن الذي فتح 
الب�اب فيما بعد لرضب�اٍت نوعية تلقاه�ا العدوان 

وأصابته يف عدة مقاتل.
بع�د الع�ام األول م�ن الع�دوان، كان ال�دوُر 
اإلرسائي�يل املبارُش يف اس�تهداف اليمن قد افتضح 

بشكل كبر وواضح، وكان التفاف أنظمة املنطقة 
ح�ول إرسائيل قد صار أكثر من مبارش، وقبل أيام 
قليلة من يوم الُقْدس العاملي يف رمضان 1437ه�، 
كانت أربُع دول عربية قد صّوتت لصالح إرسائيل 
لتتوىل رئاس�ة اللجنة القانونية يف األَُمم املتحدة، يف 

خطوة فائقة الوقاحة.
باملقاب�ل، وعكس م�ا فعله املصّوت�ون العرب، 
ش�هد ش�ارع الس�تن يف العاصمة صنعاء مطلع 
يولي�و 2016، حضوراً أكثَر زخماً للمش�اركن يف 
الفعالية الرسمية ليوم الُقْدس العاملي، كما شهدت 
مناط�ُق يمنية كثرة تفاعالً واس�عاً مع املناس�بة، 
وكأن أكث�َر من ع�ام م�ن الع�دوان والحصار لم 
تس�اهم إال يف املزي�د من الرس�يخ ألهميّة القضية 
الفلس�طينية عن�د اليمنين، بعد أن ص�ار ارتباُط 
الع�دوان بإرسائي�ل أم�راً بديهياً، وصار الش�عب 
اليمني وسَط املعركة ذاتها التي تخوضها حركات 

املقاومة الفلسطينية ضد إرسائيل.
وكعادت�ه، ألق�ى قائُد الث�ورة حينه�ا خطاَب 
املناس�بة، أكد فيه عى أهميّة التَح�ّركات الشعبية 
يف مواجهة امل�رشوع اإلرسائييل؛ ألن الحكومات لم 
ُل عليها، يف ظل نشاطها املتزايد بالتطبيع  يعد يعوَّ
مع إرسائيل وتضييع القضية الفلس�طينية، وكان 
ذلك مصداقاً للتفاُعل الشعبي يف اليمن مع القضية 
الفلس�طينية من خالل إحياء يوم الُقْدس العاملي، 
وكذلك التَح�ّرك ملواجهة العدوان الذي يمثّل شكالً 

من أشكال املرشوع الصهيوني املدمر.
اليوم وبعد أكثَر من عاَمن من العدوان، يستعدُّ 
اليمني�ون كعادتهم إلحياء يوم الُقْدس العاملي يوم 
الجمع�ة الق�ادم؛ اس�تمراراً يف الس�ر ع�ى نفس 
الخط املق�اوم للم�رشوع االس�تكباري األمريكي 
اإلرسائييل، وأدواته العربية التي تس�تهدُف اليمن، 
العتبارات أهمها أن الش�عَب اليمني يتبنى املوقف 
الداع�م للقضي�ة الفلس�طينية، وألن�ه بمواجه�ة 
العدوان يخطو خطواٍت فعليًة كربى ضد إرسائيل 

ومرشوعها باملقدمة.

  - خاص:

تحااوُل الصهيونياُة وحلفاؤلاا رْصَف أنظاار الشادوب 
الدربية عن قميتها األوىل واملرَكزية قمية خلساطني املحتلة 
إىل قماياا خرعياة أخرى، بحياث يتحّوُل الارصاُع من رصاع 
عرباي - إرسائياي إىل رصاعات بينية عربياة –عربية، تميع 
مدهاا خلساطنُي ومقّدسااُت اإلْسااَل  واملسالمني، وذلك عبَ 
أعواتها من األنظمة الدربية الدميلة ووساائل اإلعال  اململلة، 

ونَُيِبها املصطندة لتمليل الوعي الشدبي الدا .
وإذ تدِرُك إرسائيل أل الشادوَب الدربياة الُحّرة التي توّجه 
بوصلتهاا بشاكل عائم نحو مرسى الرساول صاىل الله عليه 
وآله وسالم وقدس اإلْسااَل ، وعىل رأسها الشادب اليمني، ال 
يمكان أل تحرَف بوصلتها يف يو  من األيا  عن لذا الجزء من 
الكراماة، وإل تمكنات لي من إذالل األنظماة، خقد لجأت إىل 
الددوال عىل لذه الشدوب وقتلها وترشيدلا، حتى ينشغَل ُكلٌّ 

بنفسه وتذلَب خلسطني يف مهب الرياح.
وحيُث يَُددُّ الشادُب اليمني أكثَر الشادوب نيوًة وحماساً 
وعخاعاً عن األرض املقدساة خلساطني، وعن املستمدفني يف 
ُكّل ماكال، مهما كانت ظروُخه، خقد حاول الكياُل الصهيوني 
َعْزَلاه عنها وتحويل القمية الفلساطينية إىل قمية منساية 
عناد الشادب اليمني، ثم مّلا لام يفلح يف ذلك وظلات النفوس 
الحارة األبياة تجادع التأكياَد عاىل ألميتها وتارصخ يف وجه 
إرسائيال وعمالئها بكل مكال، لجأ الكياُل الصهيوني بشاكل 
إىل الددوال عىل الشدب اليمني بشكل مبارش عب قّفازاته من 

كيانات اليليج.
بادأ الدادواُل عاَماه األوَل، لكن الشادب اليمني لام ينَل 
خلسطني، وخرج يف يو  الُقْدس الداملي ليقوَل للدالم كله »تلك 
قبلتنا َوليهات منا الذلة«، ثام بدأ عاَمه الثاني وأنهاه وخرج 
الشدب اليمني ليؤكد تمسكه بالقمية الفلسطينية، ولا لو 
الددوال يدخل الشهر الرابع من عامه الثالث، وما زال الشدب 

اليمني وسايظل عىل عرب تمّسكه بتحرير خلسطني املقدسة، 
وإل وقف ضده الجميع.

اللجنُة التحضرييُة إلحياء يوم الُقْدس تدعو لالحتشاد 
غدًا

وخيما سايحل اليو  الداملي للقدس ياو  غد الجمدة، خقد 
بدأ الشادب اليمني بالتحشايِد للتظالر يف لاذا اليو ، وبدأت 
الجمالاري بَشاّد الرحاال إىل الداصماة صندااًء؛ للمشااركة 
يف التظالارة التاي سايؤكد اليمنياول من خاللها تمّساكهم 
بمباعئهام وقيمهام املداخداة عان الدروبة ومقدسااتها وأل 
الدادوال األمريكاي السادوعّي عىل اليمان ما لاو إال امتداٌع 
لالحتاالل الصهيوني ألرض خلساطني، وخرضاه الهيمنَة عىل 

مدظم األنظمة الدربية.
ويف لذا الساياق ععات اللجناة التحمريية لياو  الُقْدس 
الداملاي الشادب اليمناي إىل االحتشااع الجمالاريي الكباري 
بالداصماة صنداء عرص ياو  غد الجمدة؛ إحيااًء لهذا اليو  
مشادعة عىل ألميّة الحمور واملشااركة الفاعلة يف املسارية 
الجمالريية التي تؤكد عىل أل خلساطني ستظل القمية األوىل 

لألمة والشدب اليمني،
وقالت اللجنة التحمريية »إل االحتشااَع يف لذه املناسابة 
واجاب وطناب وعيني؛ كونهاا تديد القمية الفلساطينية إىل 
الوعاي الجمدي لألمة وأل اليمنيني سايُحيول لذه املناسابة 

برغم الددوال والحصار«.
وأشارت اللجنة إىل أل مهرجانات وخداليات ستدقد يف عدع 
من املحاخظات بهذه املناسبة.. عاعية إىل لالحتشاع واملشاركة 

خيها.

رابطُة علماء اليمن تدعو إىل حضور كبري ومشّرف
مان جانبها ععت رابطاُة علمااء اليمني الشادَب اليمني 
وجمياَع الشادوب الدربياة واإلْسااَلمية إىل الياروج الكباري 

واملارّشف يف يو  الُقاْدس الداملي؛ للتدبري عان الرخض املطلل 
ملا تتدرض له القمية الفلساطينية من مؤامرة التصفية من 

بوابة التطبيع مع الكيال الصهيوني الغاصب.
وأكادت الرابطُة أل املساجَد األقىص املبارك َمْدَلٌم إْسااَلمي 
ورماٌز عيني ال يجوُز التنااُزُل عنه، وال عن شاب من األَرايض 

الفلسطينية املحتلة.

األحزاُب املناهضة للعدوان: إحياُء يوم الُقْدس رسالٌة 
ألمريكا وإسرائيل بأن فلسطني قضيُتنا املركزية

يف ذات الساياق عقادت األحازاُب املنالمُة للدادوال ندوًة 
سياسايًة مواكبًة ليو  الُقْدس الداملي تحت شادار »إل رشف 

الُقْدس يأبي«.
وأتات الندوُة للتحمري ليو  الُقاْدس الداملي الذي يدد يوماً 
تأريييااً يداب عن ععم أبناء الشادب اليمناي أللم قمية يف 

التأريخ اإلنَْساني »القمية الفلسطينية«.
وتممنات الندوة أوراق عمل لكلٍّ من رئيل تكتل األحزاب 
املنالمة للددوال عبدامللك الحجري ورئيل الدائرة السياسية 
ااة، املهندس لطف عي الجرماوزي، واألَمني الدا   لحزب األُمَّ
املساعد للشاؤول السياساية لحزب الكرامة اليمني الدكتور 
ماجد اإلعرييس، ورئيساة عائرة املنظمات الشادبية والحشد 

الجمالريي بحزب الكرامة مها الحرازي.
واعتبت النادوُة إحياَء خدالية يو  الُقْدس الداملي رساالًة 
للددو األمريكي والصهيوناي وحلفائهم من األنظمة الدربية 
الرجدياة بأل القمية الفلساطينية كانت وساتبقى القمية 
املرَكزية األوىل بالنسابة لألمة ونمالها املارشوع ضد الكيال 

الصهيوني الغاصب.
كذلك ععا اشارتاكيول ضد الددوال أبناء الشدب اليمني إىل 
الحشاد واملشااركة يف إحياء خدالية يو  القدس الداملي  كول 
القمية الفلسطينة كانت وال تزال وستمل: القمية املركزية 
واألوىل ، وال يمكان التحررعول القماء عىل الكيال الصهيوني 

وتحرير األرايض الدربية املحتلة.
وأكد اشرتاكيول ضج الددوال ععمهم الكامل لحل الكفاح 
املسالح من أجال التحرر مان الكياال الصهيوناي الغاصب، 
ووقوف كاخة الشادب اليمناي إىل جانبهم حتى تلتقي الطرق 
والجساور ويتصاخح الساالح وتتصل اليناعق بدمها بإذل 

الله تداىل

تحشيٌد يف عموم املحافظات
ويف إطار املحاخظات ععت اللجناُة التحمرييُة إلحياء يو  
الُقاْدس الداملي يف محاخظة ذمار، أبنااَء املحاخظة لليروِج يف 

مسرية جمالريية إلحياء الفدالية عرص غد الجمدة.
وقالات اللجناة يف بيانها »إناه ورغم الجاراح ونزيف الد  
وما يتدرض لاه بلدنا اليمن من تدمري ألكثر من عامني ونيف 
بفدل عدوال جائر لم تشاهد له املنطقاة من قبل ثالثي الرش 
األمريكي السادوعّي اإلرسائيي، خإل اليمنيني وِمن بني الرُّكا  
ووساط اليراب الكبري سايقفول ُمتوجني صموَعلم بإحياء 
ياو  الُقاْدس الداملاي ليجادعوا الدهاَد ويؤكدوا أنهم شادٌب 

وّحدلم األلُم واألمُل واملصريُ مع القمية الفلسطينية«.
وأضاخات اللجنة »إل ياوَ  الُقْدس يوٌ  عاملاي، ليل خقط 
يوماً خاّصااً بالُقْدس، بل إنه يوُ  مواجهة املساتمدفني مع 

املستكبين، ولو يو  يقظة الشدوب«.
وكال لقاٌء موساٌع قد عقده أبناء ذمار يو  الثالثاء املايض 
تحات شادار »الُقاْدس قميتنا الكابى« قد أكد عاىل ألميّة 
إحياء الفدالية. كذلك ععا مكتب األوقاف واإلرشاع بمحاخظة 

الحديدة للمشاركة الفدالة يف إحياء لذه الفدالية.
وباملثل نّظم أبناُء املحاخظات الجنوبية يو  الثالثاء املايض 
باملرَكاز الثقاايف يف الداصماة صندااء خدالية يف إطاار إحياء 
يو  الُقاْدس الداملي مؤكدين عىل ألميّة املشااركة الفدالة يف 

تظالرة يو  الُقْدس.

املقاالت املنشورة يف الصحيفة تدب عن رأي 
كاتبها وال تدب بالرضورة عن رأي الصحيفة

إحياُء يوم الُقْدس العاملي يف اليمن خالل العدوان.. من التضامن إىل املواَجهة 

تحشيٌد شعبي واسٌع إلحياء يوم الُقْدس العاملي
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  - إبراهيم السراجي:
ماع مرور أَْكثَار من عامني عىل الددوال السادوعّي 
األمريكي عىل اليمن ومرور أَْكثَار من ساتة أعوا  عىل 
املؤامرة التي استهدخت سوريا التي اتمح أل املصالَح 
اإلرسائيلياة كانات الهادَف األوَل لاكل ذلك، يكتساب 
ياو  الُقاْدس الداملاي وإحيااؤه ألميّاة كابى أَْكثَار 
من أي وقات مىض لدادة اعتبارات، منهاا االعتبارات 
الثابتاة ومنها االعتبارات الناشائة عان األحداث التي 
تشاهُدلا املنطقاة؛ بهدف إشاغال الشادوب الدربية 
بنفسها ليتسانى تحريك املرشوع اإلرسائيي االحتاليل 

والتوسدي.
ومن االعتباارات الثابتاة أل القمية الفلساطينية 
تظلُّ قمية الدالم الدربي واإلْساَلمي وقميَة اإلنسانية 
كلها، وأل ُكّل تواجهه الشادوب مان محن وأخطار ال 
ييّول لها التيي عان قميتها املركزية، ناليك عن أل 
تلاك األخطار واملحن مرتبطاة ارتباطاً وثيقاً بالقمية 

الفلسطينية والوجوع الصهيوني يف املنطقة.
ومما يكساب يو  الُقاْدس الداملي ألميّاًة إضاخية 
لو أنه يأتي لذا الداا  بالتزاُمن مع التوجه األمريكي 

الدربياة  األنظماة  ماع  املباارش  بالتدااول  املدَلان، 
واإلْساَلمية التابدة لواشانطن لَحْرِف بوصلة املواجهة 
نحاو عدو آخر غري إرسائيل، والاذي تجىّل خالل القمة 
التي ترأساها الرئيُل األمريكاي عونالد ترامب يف مايو 
املاايض يف الداصماة السادوعيّة الريااض وبحماور 

عرشات امللوك ورؤساء عول عربية وإْساَلمية.
خالل تلك القماة الحظ الداَلاُم أل خطابَات ترامب 
والرؤسااء وامللاوك ركاّزت عاىل نقطاة محورية لي 
تجريم خصائل املقاومة ضد االحتالل اإلرسائيي، سواٌء 
انية أَْو الطائفة الشايدية،  أكانات تنتمي للطائفة السُّ
حياث صنّاف تراماب ُكالًّ مان حركة حّمااس وحزب 
الله يف خانة ما يساّمى »اإلرلاب« وسط تصفيل امللك 
والزعماء الحارضين يف القمة بما خيهم رئيل السلطة 

الفلسطينية.
ما حادث يف تلاك القمة وماا سابقها وأعقبها من 
تقاارب مدَلان ومارّصح باه باني عول عربياة مثال 
السادوعيّة واإلماارات مع الكياال الصهيوني، لم يكن 
ليحادث لاوال أل الوالياات املتحادة أعارت الحاروَب يف 
املنطقة ووقفت خلفت املؤامرة عىل ساوريا والددوال 
عاىل اليمن؛ ليلل بيئة مناسابة لحادوث ذلك، يف وقت 

خيه الشدوب الدربية منشغلٌة بما يجري يف بلدانها.
القمياة  عان  الدربياُة  الشادوُب  تيّلات  وإذا 
الفلساطينية رغم ما تماّر به من حاروب خإنها بذلك 
تكول قاد حققت خدماًة مبارشة للكياال الصهيوني 
الذي اساتغل لاذه الظروف وبادأ يتجرأ علنااً برخمه 
حتاى لحال الدولتاني وإرصاره عاىل ُلوياة الكياال 
اليهوعية، مساتثمراً لسلسالة التناازالت التي قدمتها 
األنظمة الدربياة خالل الدقدين املاضياني، وصوالً إىل 
لرولاة تلك األنظمة إىل الصداقة والتحالُف مع الكيال، 
ولو ما يدّب عنه املسؤولول الصهاينُة بشكل مستمر 
عاىل غرار ما قاله وزياُر األمن الصهيوناي »ليبمال« 
بحمور وزير اليارجية السادوعّي عندما قال: إل ألّم 
ماا حدث منذ عا  مل19 لو أل »الدول الدربية أعركت 

أل إرسائيل ليست الددو«.
ما الاذي جدال اإلرسائيلياني يثقول باأل األنظمَة 
الدربية باتت ترى إرسائيل حليفاً وليل عدواً؟ اإلجابُة 
تكُمُن يف أل واشنطن قسمت الدول الدربية إىل قسمني، 
األول عول تداناي مان الدادوال والحاروب التآمرياة 
وعول متورطاة يف تلاك الحاروب، ولذا التقسايم لو 
الذي ليّأ البيئة املناسابة لهذا التحّول الذي اساتفاعت 

منه إرسائيل، بل إنه لاو كال الهدف، خوخقاً لترصيِح 
»ليالري كلينتول« وزيار اليارجية األمريكية يف عهد 
أوباما بأل تدخلهم يف األزمة الساورية لم يكن من أجل 
نارش الديموقراطياة، وبالتايل تؤكد أل تلك الشاداراِت 
كانات غطااًء لتدماري الادول الدربياة التاي تحتمُن 
املقاوماة ضاد االحتاالل أَْو تلاك التي يشاهد شادبُها 

تمسكاً بثوابته وموقفه تجاه القمية الفلسطينية.
وإذا كال الكياُل الصهيوني يحتفُل بتقارب األنظمة 
الدربياة منه وتحالفهاا مده خإل أياة خداليات -وإل 
كانات رمزيًة- تديد القمية الفلساطينية إىل الواجهة 
يداد خدالً مماعاً ال يرياُده الصهاينة أل يساتمر كما 
لو الحال مع إحياء »ياو  الُقْدس الداملي« الذي يلقى 
مدارضاًة مان أباواق الادول املتورطاة بالتحالف مع 
إرسائيال، والتي تحااول أل ترّوَج رخَمهاا لهذا اليو ؛ 
ألناه جاء بدعوة مان قائد الثاورة اإليرانياة، لكنها يف 
نفل الوقت تطبّل لألنظماة الدربية التي تتحالف مع 
إرسائيال وتركت الدعوة إلقارار يو  من أجال الُقْدس 
لغريلاا، بل إنها باتت تجّر  بشاكل علني أّي نوع من 
املقاوماة لالحتالل، كماا لو حال حزب اللاه اللبنانية 

وحركة حماس الفلسطينية.

  - هاني أحمد علي:
يس�تعدُّ اليمنيون، كم�ا هي عادتُه�م ُكّل عام؛ 
إلحي�اء ي�وم الُقْدس العامل�ي غداً الجمع�ة، يف ُكّل 
محافظ�ات الجمهورية، تزامن�اً مع إحيائها يف ُكّل 
بل�دان العالم، إال أن إحياَء املناس�بة ه�ذا العام يف 
اليم�ن يأتي يف ظ�ل العدوان األمريكي الس�عودّي 
للع�ام الثالث عى التوايل، لتثب�ت للعالم أجمَع بأن 
القضية الفلس�طينية حارضٌة يف قلب ووجدان ُكّل 
أَبْنَاء الش�عب اليمني مهما َعُظَمت جراُحه وآالمه، 
ولن تثنيَه أيُة عوائق عن إحياء مناسبة يوم الُقْدس 
العاملي، هذه املناسبة الشعبية الغاضبة التي تُعيُد 
لإلْساَلم واملس�لمن هيبتَهم بعد أن أضاعها حكاُم 
الع�رب واملس�لمن وحّولوا قضيته�م املرَكزية من 
فلس�طن املحتلة ص�وب البيت األبي�ض ومحاولة 

إرضاء سيدهم األمريكي.
واس�تطاع أحراُر العالم م�ن خالل إحياء هكذا 
مناسبة بأن يحدثوا تغيراً كبراً يف طبيعة املواجهة 
فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، حيث أَْصبَ�حت 
قضيُة فلسطن قضيًة إْساَلمية عامة بعد أن كانت 
قضيًة قوميًة عربي�ة، فإحياُء يوم الُقْدس رغم ُكّل 
�ة اليوم، يؤكد  املحن والصعوب�ات التي تواجُه األُمَّ
االستمراَر يف مواجهة الكيان الصهيوني اإلرسائييل 
واغتصابه لألرايض املقدس�ة وأن تحريَر فلسطن 
قادٌم ال محالة وال بديَل عن املقاومة والعمل املسلح 
لني�ل مطال�ب الحري�ة وط�رد اليه�ود الصهاينة 
ورّص  الفلس�طينية،  األرض  كام�ل  واس�تعادة 
الصف�وف جنباً إىل جنب انطالقاً من ش�عار »حي 
عى خر العمل.. حي ع�ى الجهاد«. يوم الُقْدس.. 

النشأة واملصدر.
بع�د تعاُظِم األخطار املحدقة بالُقْدس الرشيف 
�ة، وعج�ز الحكومات العربية  من قبل أع�داء األُمَّ
واإلْس�اَلمية ع�ن الدف�اع ع�ن قضيته�ا املركزية 
)الُق�ْدس الرشيف وفلس�طن(، وتواط�ؤ البعض 
اآلخر، دعا اإلمام الخميني يف 20 رمضان من العام 

1399ه� املوافق 1979/8/15م، ُكّل املس�لمن 
يف مختل�ف أقطار الدني�ا إىل أن يعلنوا آخر جمعة 
من ش�هر رمضان )يوم الُق�ْدس العاملي(؛ للدفاع 
عن الحقوق القانونية للشعب الفلسطيني املسلم، 
ليمث�ل هذا الي�وم اتح�اداً لجميع املس�لمن بكل 
طوائفهم ولقط�ع يد العدو الغاص�ب )إرسائيل( 

ومعاونيه. 
وكان التوقي�ُت له�ذا اليوم موّفق�اً وهادفاً وله 
داللتُه املهمُة الرتباطه بالعرش األواخر من رمضان 
وجعل آخر جمعة فيه يوماً للقدس العاملي تتوجه 
�ة من خالله للنهوض بمسؤوليتها والتَح�ّرك  األُمَّ
يف االتجاه الذي المس مسؤوليتها وقيمها ومبادئها 
وأَْخاَلقه�ا، ويمكنه أن يلع�ب دوراً مهماً يف مصر 
الش�عب الفلس�طيني، وخلق الوعي لدى املسلمن 
وتهيئ�ة أنفس�هم ليكون�وا بمس�توى املواجه�ة 
ألعدائه�م.. اتج�ه اإلم�ام الخمين�ي إىل الش�عوب 
أنفس�ها وطلب منهم جميع�اً أن يجعلوا من آخر 
جمعة من شهر رمضان يوماً يسمى »يوم الُقْدس 
العاملي« لتعرف الشعوب نفسها أنها تستطيع من 
خالل إحياء هذه القضية يف مش�اعرها، وأن ترفع 
ع�ن كاهله�ا هذه الطام�ة التي تعان�ي منها؛ ألن 
الشعوب هي املترضرة والضحية وهي من يلَحُقها 

ال�ذل واملهانة، أم�ا الحكوم�اُت والزعماء فهم غر 
مترضرين وغ�ر مكرثن وال يهمهم ما يَرونه بأم 
أعينهم من املعان�اة يف مختلف بقاع الدنيا لجميع 
املس�لمن؛ لذا ما لم تتجه الش�عوب نفسها إىل أن 
تهتمَّ بقضيتها وتتعرف عى أعدائها وتعرف الحل 
واملخرج من مش�كلتها ومصيبتها ف�ال تتوقع أي 
يشء آخ�ر من زعمائها أَْو من غرهم. أهميّة إحياء 

يوم الُقْدس
تأتي أهميُّة إحياء يوم الُقْدس العاملي من أهميّة 
القضية الفلس�طينية التي تعترب القضية املرَكزية 
واملحوري�ة لألمة العربي�ة واإلْس�اَلمية، وباعتبار 
�ة كله�ا يف ُكّل  الع�دو اإلرسائي�يل خطراً ع�ى األُمَّ
�ة  أقطارها وشعوبها وخطراً شامالً يستهدُف األُمَّ
يف كيانه�ا وثقافتها واس�تقاللها وُهويتها وأمنها 

واستقرارها عى ُكّل املستويات.
وت�زداُد أهميُّة هذه املناس�بة ملواجهة الس�عي 
��ة ع�ن االهتمام  الحثي�ث واملس�تمر إلبع�اد األُمَّ
إىل  االلتف�ات  ع�ن  ��ة  األُمَّ وإبع�اد  بقضيته�ا 
مسؤوليتها الكربى ورضب حالت التقوى التي من 
�ة  أهّم ثمراتها اإلحساس باملس�ؤولية ورضب األُمَّ

إلفقادها الوعي وخصوصاً تجاه قضايا الكربى. 
كما إن هذه املناس�بة تسهم يف مواجهة السعي 

الحثي�ث م�ن قب�ل إرسائي�ل واملوال�ن إلرسائيل 
وأمريكا بحرف بوصلة العداء لليهود اإلرسائيلين 

إىل اتجاهات أخرى.
وتربز األهميّ�ُة الحقيقيُة لي�وم الُقْدس العاملي 
باعتبار يوم إْساَلمي لتعبئة عامة املسلمن، ويوماً 
ليقظة جميع الشعوب اإلْساَلمية، ألنها اذا انطلقت 
يف ي�وم الُق�ْدس باملظاهرات واملس�رات فإن ذلك 
س�يكون مقدم�ة ملن�ع املفس�دين وإخراجهم من 
البالد اإلْساَلمية. ويعكس حقيقة جوهرية مفادها 
أن الكي�ان اإلرسائييل هو كيان لقيط وغر مرشوع 
�ة اإلْس�اَلمية،  ويجب أن يس�تأصل من ب�دن األُمَّ
باإلَضاَف�ة إىل أن ه�ذا اليوم یعكس أيض�اً توحيد 
كلمة املس�لمن يف كاف�ة أقط�ار األرض ورضورة 
التالحم فيما بينهم ملواجهة مخططات ودس�ائس 
القوى االس�تكبارية التي تس�تهدف تمزيق العالم 
اإلْساَلمي ونهب ثرواته والتحكم بمصره عرب إثارة 
الفتنة الطائفية وبث الفرقة يف صفوف املسلمن. 

القضية الفلسطينية قضية ُكّل املسلمن قضية 
فلس�طن ليس�ت قضي�ة تخ�ص الفلس�طينين, 
ب�ل إنها قضية تخص املس�لمن جميع�اً حتى لو 
اعرف الفلسطينيون أنفسهم بإرسائيل وحتى لو 
رضوا بأن يكون�وا عبارة عن مواطنن داخل دولة 

إرسائيل، فإنه ال يجوز للمس�لمن أن يقروهم عى 
ذلك، وال يجوز للمس�لمن أن يتخلوا عن جهادهم 
يف س�بيل إزالة هذه »الغدة الرسطاني�ة«.. وإيَْماناً 
م�ن اإلم�ام الخمين�ي به�ذه القضي�ة كان لزاماً 
علي�ه يف 20 رمضان من الع�ام 1399ه� املوافق 
1979/8/15م، أن يبادر نيابًة عن حكام العرب 
واملس�لمن املش�غولن بأم�ور ال تخ�ص قضاي�ا 
الدي�ن واألمة، واإلعالن ع�ن تخصيص آخر جمعة 
�ة للتذكر  يف رمضان من ُكّل عام، مناس�بة َخاصَّ
بالقضية الفلس�طينية والُقْدس الرشيف والتذكر 
بأهميّة هذه القضية يف نفوس الشعوب التي تتوق 
ش�وقاً لتحري�ر ُكّل األرايض العربي�ة واملقدس�ات 
اإلْس�اَلمية من دن�س اليهود الغاصب�ن. وما يثر 
الدهش�ة واالس�تغراب بأن دعوة اإلم�ام الخميني 
بإحياء ي�وم الُق�ْدس العاملي يف ُكّل بق�اع العالم، 
لم تلَق أية اس�تجابة إطالقاً من قبل حكام العرب 
حت�ى اليوم رافضن إحياء هذه املناس�بة بش�كل 
رس�مي، بينم�ا يقوم�ون يف نفس الوق�ت بإحياء 
مناس�بات اقرحه�ا اليهود والنص�ارى مثل »عيد 
األم« و«عي�د العمال« ومناس�بات كثرة ك�� »عيد 
رأس الس�نة امليالدية« اقرحها اليهود والنصارى، 
يس�عى هؤالء الحكام إلحيائه�ا ويعتربونها ُعَطالً 
رس�مية يف مختلف البالد العربية، لكن اليوم الذي 
هو ي�وم من أج�ل أن تبقى قضية فلس�طن حيّة 
يف نف�وس املس�لمن وم�ن أجل أن تبقى مش�اعر 
الجهاد ومش�اعر الرفض إلرسائيل حية يف نفوس 
املس�لمن، لم يلتفتوا إليه ول�م يكرثوا ولم يهتموا 
ول�م يس�تجيبوا له. لذا ل�م تلتفت ش�عوب العالم 
بتجاهل الحكام والرؤساء بهكذا دعوة واستطاعوا 
أن يلبّوا داعي الجهاد واليقظة واملس�ئولية يف هذا 
اليوم »يوم الُقْدس العاملي« واعتباره يوماً عاملياً يف 
مختلف املناطق اإلْس�اَلمية، ناهي�ك عن إحياء هذا 
اليوم يعترب عبادًة وأن إحياَءه يعترب أيضاً ممارسًة 

جهاديًة يف سبيل الله. 

ملاذا إحياُء يوم الُقْدس العاملي َأْكَث�ر أهمّية من أي وقت مضى؟

إحياُء هذه المناسبة توّحد المسلمين بجميع طوائفهم في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني 
ما لم تتَح�ّرك الشعوُب وتتعرف على أعدائها وتجد المخرَج لمشكلتها فال تتوقع أي شيء من زعمائها

اليمنيون ُيحيون »يوم الُقْدس« رغم العدوان والحصار للعام الثالث على التوالي 

يف يوم الُقْدس العاملي.. شعوب العالم ُتنادي »حي على الجهاد«

ال تكن عوناً ملهّربي املبيدات حتى ال تساعد يف اإلضرار بصحة إخوانك املواطنني أخ���ي 
المزارع:

مع تحيات مصلحة الجمارك
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السالح املغيَّب يف مواجهة العدو الصهيوني
مقاطعُة أمريكا وإسرائيل اقتصاديًا

وأبعاد رؤية الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي 

بني املاضي والحاضر..  الُقْدُس يف الوجدان الجمعي 

  - خاص:
تطارق السايد حساني رضاوال اللاه علياه اىل 
املقاطداة االقتصاعياة باعتبارلاا ساالحا مهماا 
وخاعاال يف مواجهة اعداء االماة ، خمجاالت الرصاع 
ماع اليهوع ليال كما يظان البدض أنهاا مواجهة 
عساكرية خقاط او قتال خقاط بل تدتاب املواجهة 
شااملة عاىل كل املساتويات الثقاخية والسياساية 
اىل  باإلضاخاة  والنفساية  واالعالمياة  وااليمانياة 

الدسكرية 
الجهااع بمدناه بذل الجهد يف كل املجاالت إلقامة 
عين الله من قبل املسالم ويدخل تحت لذا التدريف 
كل ماا يدمله املسالم ضد اعداء اللاه او حتى عاخل 

نفسه ومجتمده 
البمائاع  السايد مقاطداة  ومان لناا اعتاب 
االمريكياة واالرسائيلية من انواع الجهاع ألنها ترض 
بالددو ولو ساالح مؤثر خقد وصفه السيد بقوله » 
لاي غزو للددو اىل عاخل باالعه » الل  البدض يقول 
مااذا ندمل اماا  تلك املجاازر اليهوعياة بحل ابناء 
االماة الدربياة؟ خمن خاالل موقداه يف اي منطقة 
لبناال وغريلاا  او  باكساتال  او  اليمان  كانات يف 
يساتطيع االنساال ال يدعم املجالدين يف خلسطني 
بداد  تمويال ارسائيل باملال الذي يرضباوا به ابناء 
الشادب الفلساطيني ولاذا اقال موقاف ال يدمله 
الشايص يف لذه املرحلاة ولو موقاف مؤثر وغري 
ساهل بالنسابة للددو الصهيوني لاذا خيما ييص 

الشدوب ومسئولية كل خرع خيها.
وأللمية لذا السالح يف تغيري الكثري من القرارات 
وتدديل املواقف نجد حتى الواليات املتحدة االمريكية 
تستيد  لذا الساالح ضد كل من ييالف سياستها 
او يرخاض االنياراط يف حروبها يف الدالام كما لو 
حاصال األل من خارض الدقوباات االقتصاعية ضد 
ايارال والساوعال وساوريا خهي تدلان الحظر عىل 
الرشكات االمريكية االستثمار يف لذه البلدال وتمنع 
يف املقابل عد  التدامل ماع الرشكات الوطنية لهذه 
البلدال من قبال كل عول الدالم و تجمد ارصدتها يف 
البنوك اليارجياة بل وصلت مقاطدتها االقتصاعية 

اىل شيصيات. 
تطرق السيد حسني اىل ألمية املقاطدة للبمائع 
االمريكية واالرسائيلية كمجال من مجاالت الرصاع 

من عدة زوايا كالتايل :- 
االمريكياة  البمائاع  رشاء  السايد  يدتاب   •
واالرسائيلياة نوع من انواع التاويل لليهوع والله قد 
نهانا عن ذلك بقوله » ومن يتولهم منكم خانه منهم 
» والتويل لو ال يكول الشايص مدهم يف مواقفهم 
ويؤيدلام حتى التاويل النفيس بال يكاول مواقفا 
ليطواتهم عىل مستوى نفسيته ولو لم يرصح بها 
خما بالك بال تشرتي بمائدهم خهو بذلك قد تجاوز 
مرحلاة التاويل اىل مرحلاة الدعم باملاال ونرصتهم 
بتوخري ما يحتاجونه من امكانيات ماعية من خالل 

الدائدات املالية التي نقدمها لهم باملجال 
• تأتي المية املقاطدة من خالل مدرخة السنن 
االلهياة يف املواجهاة بني الحال والباطال ، خالددو 
يوجاد لدياه ثغارات كبارية ونقاط ضدف ويشاري 
السايد اىل كثرة نقاط المداف لديهم يف زماننا لذا 
الذي توسادت خيه مجاالت الرصاع بتوسع وتطور 

التقد  التكنولوجي.
البدض يقول ما جهاع اال ال نذلب اىل خلسطني 
لنقاتال لنااك اما لناا خماا بأيدينا حاجاة.. لذه 
الساطحية التي يديشها الكثري من املسلمني بسبب 
عاد  عوعتهام اىل القارال الكريم وخهمهم للسانن 

االلهية يف الرصاع بني الحل والباطل.
وتدتاب املقاطدة لبمائدهم رضباا ملصالحهم 
واقتصاعلم ونوعا من اناواع الحرب ضدلم والتي 
بالتأكيد ساتكول لها عواقب سيئة عليهم وقد عب 
بهاذا الددو االرسائيي بنفساه عندما كانت تتوجه 
الحكومات الدربية سابقا اىل تفديل قرار املقاطدة 
االقتصاعياة ، وبالرغم من عاد  تفديل لذا القرار 
بصورة صحيحاة اال ال الددو انزعاج منه وعمل 
كل اليطاوات التي اعت اىل اجهاض لذه القرارات 
وايقاف كل املنظمات الشادبية التي تدمل يف لذا 

االطار.
• إستشدار املسئولية اما  الله يف نرصة عينه 
، خدندما يحمل املسالم لذه املسئولية تجاه الله 

اوال وتجاه نرصة عينه ثانيا سايكول سباقا ومهتما 
بدمال كل ما يؤثار عىل الددو ولو كال بسايطا كما 
قاال تداىل » ذلاك بأنهم ال يصيبهام ضمأ وال نصب 
وال ميمصة يف سابيل الله وال يطؤول موطئا يغيظ 
الكفار وال ينالول من عدو نيال إال كتب لهم به عمل 
صالح إل الله ال يميع اجر املحسانني » خاستشدار 
املسائولية الدينية اما  الله للمسلم تمنده من ععم 
اعاداءه باملال او االعاال  وتأييدلم يف اي موقف ولو 

كال بسيطا.
خمثال لو اعلن يف اليمن ال لناك تاجر يمني تبع 
بملياول رياال للدادو االرسائيي ماذا ساتكول رعة 
خدل الناس؟ اكيد سيتهمونه بالدمالة وسيبغمونه 
ويشاهرول باه ويقاطدوناه والبداض سايطالب 
بمحاكمتاه.. لكان ال يدارف الكثاري منهام انهام 
يقومول بدور لذا التاجر بل وباملليارات شهريا من 

خالل رشائه ملنتجاتهم.
• إقفاال املجااالت 

التي خيها ثغرات لألعداء ويساتفيد منها يف مواجهة 
االسال  واملسلمني وانطلل السايد من اآلية الكريمة 
» يا أيهاا الذين امنوا ال تقولوا راعناا وقولوا انظرنا 
واسمدوا وللكاخرين عذاب اليم » خدندما كال اليهوع 
يساتهزؤول بالنبي من خالل عباارة راعنا أمر الله 
املؤمنني ال يرتكولا ولم يياطب اليهوع ) ولم الذين 
يقولونهاا ( الل مفتااح ال يرضك الدادو من عندك 
انت ، خإذا امر الله املسالمني ال يقاطدوا كلمة خمن 
االعظم واالوجب مقاطدة بمائدهم التي يستفيدوا 

من عائداتها بشكل كبري يف رضب املسلمني.
يقول السايد يف لذا املجال »...لاذه اآلية تدتب 
شاهاعة خيماا يتدلال باملقاطداة االقتصاعياة الم 
يحصل لناا مقاطدة للكلمة؟ قاطع املسالمول يف 
ايا  رساول الله صلاوات الله عليه والاه كلمة الل 
اساتيدامها يمثال مااذا؟ ععما لليهاوع ، اذا خانت 
قاطع بمائدهم الل بمائدهم تشاكل ععما ماعيا 
كباريا لهم وتفتاح عليك مجااالت الل تتقبل كل ما 

يريدول ال يوصلوه اىل بدنك...« 
• النفساية اليبيثاة التي يحملهاا اليهوع 
للمسالمني والداداء لهم وبذلك خاال يمكن ال 
يقدماوا للمسالمني اي يشء خيه خاري لهم او 
خائادة بل ال يريادول اي خري لناا ولو كال من 
عناد الله خما بالك من عندلم قال تداىل » مايوع 
الذيان كفروا من الل الكتااب وال املرشكني من 
الال الكتاب ال ينزل اليكام من خري من ربكم » 
خاال تيلاوا منتجاتهم املصدرة اىل بالع املسالمني 
والنفساية  والبيئياة  االقتصاعياة  االرضار  مان 
واالجتماعياة وغريلا ولذا ما يشاهد لاه الواقع 
خالصلاع يف الارأس وتسااقط الشادر والقارشة 
وامراض االعماء التناسالية والنفسية لم تتواجد 
اال بداد اساتيدا  النااس لبمائدهام واعويتهم ، 
حتاى الرتبة لم تدد صالحة يف كثري من املناطل بدد 
اساتيدا  اللها املبيدات االمريكياة واالرسائيلية ، 
حتى بدض الشوكالته التي يقدمونها تذلب الغرية 

والتفاعل من النفل بل وتؤثر عليها سلبا.
• حاجتهام اليناا خالادول النامياة لاي اكثار 
رئيسايا  مصادرا  وتدتاب  لبمائدهام  اساتهالكا 

لنماو اقتصاعلم ومان لنا تأتي المياة املقاطدة 
لبمائدهام خالنسابة لدينا ليل لناك اي مشاكلة 
خالبدائال ملنتجاتهام كثارية ال سايما ماع تطاور 
الصناعاات يف كثاري مان البلدال ، وبهذا خاملشاكلة 
ساتدوع عليهم برتاجع وارعاتهم واقتصاعلم ولم 
الياارسول وحدلام ولاذا رع كايف ملن يقاول ماذا 

ستؤثر خيهم املقاطدة؟ 
يقول السايد حساني يف ذلاك »أمرياكا حاجتها 
اىل ارسائيل ال تسااوي شايئا بالنسابة لحاجتها اىل 
الدارب والدرب يفهمول ال امرياكا وراء ارسائيل.. 
خلمااذا ال يفهمول باال عليهم – اذا كانات امريكا 
اليناا كساوق  الغارب احاوج  اليناا وعول  احاوج 
اساتهالكية ويحتاجول ثرواتنا البرتولية وغريلا – 
ال يساتطيدول ال يساتيدموا لذا كوسايلة ضغط 
عىل امرياكا وبريطانيا وغريلاا الل تجدل ارسائيل 
تكف عما تقاو  به عىل اقل تقدير... اليل من لذه 
االشياء الغريبة؟ اليل لذا مما يدل عىل ال مشكلة 
الدرب ومشاكلة املسالمني لاي مشاكلة عاخلية؟ 
انهام قد وصلاوا اىل حالة سايئة ال يمكن لإلنساال 
ال يتصاور خظاعاة لاذه الحالة اليساتطيدول ال 
يستيدموا حتى حاجة امريكا لهم والبرتول بماليني 
الادوالرات امريكا بحاجة اليه وغريلا من الغرب ما 
حاجاة امرياكا اىل ارسائيل؟ ما لو الذي تساتفيده 
امرياكا مان ارسائيل مان الناحياة االقتصاعية؟ ال 

يشء ، ال يشء.
وخيماا يياص عاد  االساتجابة للمقاطدة اكد 
السيد ال السابب الرئييس عد  استشدار املسئولية 
والبداد عان  القارال الكريم الاذي نجاد توجيهاته 
وتدليماته تحذر من اليهوع وخطرلم وعد  الركول 
اىل تمليلهم وتحث املسالمني عىل مواجهتهم يف كل 

املجاالت وبكل ما يملكه االنسال.
اساتجابة  اكثار  يكاول  مان  ال  السايد  واكاد 
االمريكياة  للبمائاع  االقتصاعياة  للمقاطداة 
واالرسائيلياة لو من اصبح ممتلئا سايطا وكرلا 
ضاد امرياكا وارسائيل ألنه عاىل عرجاة عالية من 
الوعي ) من خالل عوعته للقرال الكريم ( بمؤامرات 

اليهوع وخبثهم ومكرلم.

إبراهيم محمد الهمداني:
طاملاا كانت قميُة خلساطنَي الهاجاَل األَْكبَاَر 
الدرباي  الجمداي  الوجادال  يف  األبارَز  والشااغَل 
واإلْسااَلمي، حتاى يمكان القاول إنهاا أَْصبَاحات 
قمياة الدرص، خال يكاع ييلو منها محفل سايايس 
أَْو ثقاايف أَْو اقتصااعي أَْو غريه، نالياك عن الندوات 
النقاشاية،  والحلقاات  واملؤتمارات  والفدالياات 
التاي تدقاد باساتمرار لناا أَْو لنااك ألجلها، غري 
أل أسالوَب الطارح والتناول - عاماة - غلبت عليه 
الصبغُة السالبية، والهزيمة النفساية واالستسال  
املسابل، ولاذا من شاأِنه تحوياُل القمياة إىل أمر 
اعتياعي ومشاَهٍد مألوف، وظالارة صوتية ال غري، 
عىل املساتوى املوضوعي، وعىل املساتوى الرسامي 
والحكومات، تحّولت القمية إىل وسايلة الساتهالك 
غماب وحمااس الجمالاري، وابتزازلام عاطفياً، 
وتكريال اليماوع واإلذعاال يف أنفساهم، وعاىل 
القمياُة  تصاريُ  الجمالاريي  الشادبي  املساتوى 
اًة ووجدااً ومرضااً مساتفحالً،  الفلساطينية غصَّ
يصُدُب الشافاُء منه كما يساتحيل املوت به، وبذلك 
يصبح الحناني إىل األرض والتطلع إىل الحرية، أَْكبَاَر 

من األرض ومن الحرية ذاتها. 
يمكن القاوُل إل قميَة خلساطني كانات – وما 
زالات - حارضًة يف وجدال الشادوب وأحال  األجيال 
املتداقباة، وال يكاع يوجاد جيٌل إال ولهاا حموٌر يف 
قاموس طفولتاه ومفرعات مباعئاه وتداليم عينه، 
خنحان جيال الثمانينيات - َمثاَلً - كنَّاا قد تدلمنا يف 
املدرساة أل اليهاوع الغاصباني جاءوا إىل خلساطني 
واحتلولاا، وقتلاوا أللهاا ورّشعولام ولّجرولم، 
الحرماني  وثالاث  القبلتاني  أوىل  عاىل  واساتولوا 
الرشيفني، وعنّساوا املقّدساات وانتهكاوا الحرمات 
و... إلاخ، وعرخناا مان آبائناا أل حربااً كانات بني 

القاوات الدربية املتحدة وإرسائيال؛ من أجل تحرير 
الُقْدس الرشيف واساتداعة ُكّل الرتاب الفلسطيني، 
ولكان لزيماة ماحقة لحقات بالجياوش الدربية، 
وكال ساببُها خيانًة عربياًة، بدد أل كال الدرُب عىل 
مشاارف الُقاْدس، وقد اساتطاع اإلعاالُ  االمبيايل 
آنذاك، أل يحِرَف البوصلة ويوجَه الرأَي الدا  الدربي 
إىل صورة الهزيماة، ويلفتهم عن مممول الييانة، 
من خالل تدميل اإلحسااس بالهزيمة وتكريسها يف 
خطاباه، عىل طريقة املذلب الرومانيس الذي انترش 
يف ذلك الوقت متزامناً مع الهزيمة الدسكرية، وبدالً 
عان أل تنظر الشادوب الدربية يف طبيداة الييانة، 
وتجاّر  َمان قا  بها وتحاساب مرتكبيهاا، وتمع 
األسل الحازمة للتدامل مدها، توجهت األنظاُر عب 
املنابر السياساية والفكرية والثقاخية نحو الهزيمة 
ذاتهاا، وتدميقها يف الاذات الدربية، وتكريساها يف 
الوجادال الجمداي، وجدال وجدلها نْصاَب عينيه، 
بوصفهاا الحقيقاة الثابتاة والواقع الاذي ال يمكن 
تجااوُزه، وكأل الذات الدربية لام تيلل إال لتتجرع 
الهزائام، وأل اآلخر - الددو - خلال ليكول منترصا 
ظاخارا، وأل ُكّل محاولة يف سابيل الحرية، لن يكول 
مصريلا إال الييانة والفشل، لذلك لم يكن أََما  لذا 
الجيل املحبط، وأنا واحد منهم، إال ترعيد الشادارات 
واألناشايد التي تساتنهض صالح الديان من قبه، 
وتدعاوه - ليل خقاط - الساتداعة عوره التأرييي 
ومكانتاه، بال ليحارر أرواحناا املكبلاة باليموع 
واليذالل، وأنفسانا الكسرية التّواقة لزمن الشموخ 
والدازة، وقلوبناا املثقلاة باليوف والرتّعع والشاك، 

والشادور املسابل بالهزيمة. 
كنا نحلام أل نكول أبطاالً، َوأل نحرر خلساطني 
لحياتناا لحظاات  ندياَد  َوأل  الُقاْدس،  يف  ونصاي 
أمجاعناا، ومسارية تأريينا املرشق الاذي أولمونا 
أناه كذلك، لكان اإلحبااط واليأس املطبال وانددا  
الرؤياة، واليقاني املسابل بالهزيماة، وغريلاا من 

السالبيات التاي كّرساها الواقاع املرير يف أنفسانا، 
وطباع بها شايصياتنا، كانت عائقااً أََما  تحقيل 
أحالمنا واجرتاحناا تلك البطاوالت، وجدلتنا نرىض 
من الغنيمة باإلياب، وإساناع ذلك الدور إىل ميلصنا 
الولماي، صالح الديان الذي طاملا ناعيناا رخاته، أَْو 
ربما أننا وجدنا عزاَءنا يف أمجاعنا الغابرة، واكتفينا 

بذلك. 
أما اليوَ  ويف ظل املسارية القرآنية املباركة، خقد 
تحّولات قمية خلساطني إىل قمية كبى، يف صميم 
ااًة الذيان نشاأوا وترعرعوا  حيااة األجياال، َخاصَّ
يف رحااب لاذه املسارية، وتفطماوا عاىل مباعئهاا 
وتداليمهاا وخكرلاا التحارري، تحولات القمياة 
من أيقوناة لالستساال  واليموع والاذل واليأس 
واإلحبااط، إىل وقاوع روحاي ويقني ثابات بالنرص، 
تحولات القمياة مان اساتغالل سايايس ملشااعر 
الجمالري أَْو وسيلة للتكسب باسمها، أَْو من كونها 
ه جمدي وإحسااس  ا، إىل توجُّ التمامااً خرعياً خاصًّ
عا  باملسائولية أََما  الله تداىل، بل أَْصبَاحت قمية 
مصريياة، عىل أساساها ووخقااً لها تتحادع مكانة 
الشايص يف الحياة، ومسائوليته ومواقفه؛ ذلك ألل 
تبنيها عىل املساتويني الفرعي والجمداي، نابٌع من 
اإليَْماال بمبدأ الوالء والاباء، وعليه خمان توىل الله 
ورساوله والذيان آمنوا، بدول أعنى شاك ساتكول 
الُقْدس قميته واليهوع اعداؤه، ومن توىل الشايطال 

وحزبه خسيكول خالف ذلك. 
لاذه النفحاُت مان األخاكار النرية، لاي عبارٌة 
عن َشاذَرات مما تحدث به الشهيد القائد - رضواُل 
اللاه علياه - عن يو  الُقاْدس الداملي، حياُث تناول 
لذا املوضاوع انطالقاً من ععوة اإلماا  اليميني - 
رحمة الله عليه - لجدل آخر ُجُمدة من ُكّل رممال 
ااة بالتمامن ماع الُقْدس، لتذكري املسالمني  َخاصَّ
بقميتهم األوىل، أَْو ما يجب أل تكول عليه عالقتهم 
ماع أعدائهم، عالوة عىل ماا لهذا الياو  من مكانة 

عينياة وروحياة، وما لهاذه الدعاوة والتمامن من 
إْعاَلل وحدة املسلمني بجميع طوائفهم، عىل األقل يف 
لذه القمية؛ وألل الحكومات واألنظمة والزعامات 
الدربياة قد تيلت عن عورلا يف تبناي لذه القمية 
وقيااعة الشادوب نحو الحرية، لذلاك انيطت مهمة 
تبني القمية الفلساطينية إىل الشادوب؛ ألنها كما 
يقاول الشاهيد القائاد - رضاوال الله علياه - لي 
»نفساها املترضرة،.....، لي المحية، وما لم تتجه 
الشادوب نفساها إىل أل تهتام بقميتهاا، وتتدرف 
عىل أعدائهاا، وتدرف الحل وامليرج من مشاكلتها 
ومصيبتهاا، خال تتوقع أي يشء آخر من زعمائها أَْو 
من غريلم«، وحني تساند لذه املهمة إىل الشادوب 
خذلاك يدناي محاولاة إخراجها من حالاة ضدفها 
وخنوعها وتدجينها، وجدلها تستشادر مسئوليتها 
وتساتديد ثقتهاا بربهاا وبنفساها، وإعاعتهاا إىل 
مساارلا الصحياح، وعساتورلا األول، »ولتدارف 
الشادوب - كماا يقاول الشاهيد القائاد - نفساها 
أنهاا تساتطيع من خاالل إحيااء لاذه القمية يف 
مشااعرلا، من خالل البحث عان الرؤى الصحيحة 
التاي تحل لذه املشاكلة وترخاع عان كاللها لذه 
الطامة التي تداني منها«، وعىل لذا األسااس املهم 
مان إَعااَعة بناء الشادوب خكرياً ونفساياً وثقاخياً، 
كال الشاهيد القائد - رضاوال الله عليه - يديد بناء 
الشدب اليمني والشدوب الدربية واإلْساَلمية عامة، 
مان خالل مرشوعاه التنوياري الفكري الفلسافي 
الشاامل الجاماع مليتلاف مناحاي الحياة، ليساري 
بركب اإلنَْساانية إىل أزلى عصورلا وأرقى مظالر 
حمارتها، وملا يمثله يو  الُقْدس الداملي من ألميَّة، 
ينقل الشهيد القائد - رضوال الله عليه - عن اإلما  
اليميناي قوله »إل ياو  الُقْدس ياو  يقظة جميع 
الشادوب اإلْسااَلمية، إل عليهام أل يحياوا ذكارى 
لذا الياو ، خإذا انطلل املسالمول جميدا وانطلقت 
جميع الشدوب اإلْساَلمية يف آخر جمدة من رممال 

املباارك يف ياو  الُقاْدس باملظالارات واملساريات، 
خسايكول لذا مقدمة ملنع املفسادين إل شاء الله، 
واخراجهم من البالع اإلْسااَلمية«، أي أل يوَ  الُقْدس 
يجب أل يكول من صميم املناسابات الدينية، وليل 
مناسبة عابرة أَْو تمامن وقتي أَْو قمية موسمية، 
ويمياف الشاهيد القائاد - ساالُ  الله علياه - عن 
اإلما  اليميني قوله »وإنني أرجو جميع املسالمني 
أل يدظماوا ياو  الُقاْدس، َوأل يقوماوا يف جمياع 
األقطار اإلْسااَلمية يف آخر جمدة من الشهر املبارك 
باملظالرات،.... إل يو  الُقْدس يو  إْسااَلمي، ويو  

لتدبئة عامة املسلمني«. 
إل الحديَث عن منهجية الشهيد القائد - رضوال 
الله عليه - يف مرشوعه الفكري والفلسافي، طويل 
جداً، سانرتكه لدراساات متيصصة قاعمة إل شاء 
اللاه تدااىل، خأسالوبه األّخااذ يف الطارح والتنااول 
جديار بذلك، حيث يماي يف حديثه عن يو  الُقْدس 
وخطر اليهوع ومكرلام وخبثهم، َوأل املدركة بيننا 
وبينهام قديمة والرصاع أزيل وكباري، خهو أَْكبَار من 
أل تحارصه رقداة جغراخية، ألناه رصاع بني الحل 
والباطل، ولو انتصار لله واإلنَْساانية من الشيطال 

واوليائاه. 
الُقاْدس  تحّولات  املفاليماي  التأسايل  بهاذا 
يف الوعاي الجمداي مان رماز للهزيماة واليموع 
واليياناة، إىل أيقوناة كابى وقمياة مركزياة يف 
اة يف وجدال أجيال  حياة الشادوب واألجيال، وَخاصَّ
املسارية القرآنية، وعىل أساس تلك املدطيات ينطلل 
املجالادول األبطاال إىل جبهات الجهااع املقدس يف 
الدخااع عن الوطان، بدزيمة ال تلني، وقد سابقتهم 
أرواحهام إىل مشاارف الُقْدس، يحملهام تصميم ال 
تنفصام عاراه، ويقني راساخ بالله، وثقاة مطلقة 
ُه، إِلَّ اللََّه َلَقِويٌّ  لَّ اللَُّه َمن يَنارُصُ بوعاده، »َوَليَنرُصَ

َعِزيٌز«.
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محمد الشميري
يف الوقت الذي طالت خيه القمية الفلسطينية وتمدعت عب خرتة 
طويلاة مان التاريخ، حتى يئل الدارب من اساتداعتها من الكيال 
الغاصاب، وُرِوضوا عىل قبولهام باألمر الواقاع، ويف الوقت الذي بدا 
خيه تقاعل الدرب واملسالمني عن نرصة خلسطني وأبناء خلسطني، 
ظهرت قمية خلسطني لدى السيد القائد حسني بن بدر الدين الحوثي 
رضاوال الله عليه قمية مهمة ومن أولويات التمامه، تحدث عنها 
كثرياً، وأواللا قسطاً كبرياً من التمامه، خورع ذكرلا والحديث عنها 
يف الددياد من املالز ، بل أخارع الحديث عنها، وعان االلتما  بها، يف 
ملزمة خاصة باسام ))يو  القدس الداملي((، ليل حديث الباكي أو 
املتباكي، أو املتألم خحساب، املتمجر من واقع مأسااوي وكفى ال، 
يويل السايد حساني التمامه البالغ بالقمية الفلسطينية ويتحدث 
عنها، وخالل حديثه يساتحرض القمية وأسبابها، الجذور الدميقة 
لها، من التكوين الفيسلوجي لليهوع، إىل املؤامرات التي يحيكونها يف 
مواجهة الدرب واملسالمني، ويدرس التداعيات والظوالر والشوالد 
ويساتحرض مجرياات الواقع، ويساترشف املساتقبل، وخالل ذلك 
كلاه يمع الحلول املناسابة واألقاوى نفداً لهاذه القمية الدويصة 
التاي عجزت األمة عن تقديم اليء البسايط لها، خهو يذكر ساال  
اللاه عليه أل خلساطني قمية الدارب كل الدرب ويذكار الدرب بأل 
خلساطني كانت تهمهام بقوله: ))]الحظ الدارب[ كانوا يقولول: ال 
باد من تحرير خلساطني حتى آخار ذرة من تراب أرض خلساطني؟ 
أصبحت املسألة بالدكل ساييدمول إرسائيل حتى آخر ذرة، وآخر 
جنادي مان أبناء أوطانهام، لكن تحات عناوين أخارى، اليهوع لم 
يدرخول كيف يرسامونها، وكيف يشاّغلول األمة ويشّغلول الشباب 

يف التحرك تحتها.
إذاً خاإذا غاب الدمل عىل تصحيح الوضع من الداخل تحت الدمل 
يف إطار الدعوة إىل اليري واألمر باملدروف والنهي عن املنكر خلن تقف 
األماة عىل قدميها أباداً, أبداً مهماا امتلكت من أسالحة يف مواجهة 
اليهاوع والنصارى؛ ألل لذا األمر أتى يف إطار وضع اليطة الحكيمة, 
اليطاة املساتمرة التاي تؤلل األماة ملواجهة ألال الكتااب اليهوع 
والنصارى، سواء يف حماية أنفسهم منهم كي ال يتحولوا إىل كاخرين 
مرتدين بداد إيمانهم أويف رخع ظلمهم عنهام، ويف قطع أيديهم عن 
بلدانهام، ال بد من تفديل األمار باملدروف والنهي عن املنكر والدعوة 

إىل اليري((  آل عمرال الدرس الثالث 
ويذكار الدرب بأعمال الددوال الغصب خيساتحرض يف حديثه ما 
تفدله إرسائيل بالفلساطينيني من قتل وعمار: ))كيف يسريول عىل 
لاذه الطريقة حتى يف خلساطني، االنتفاضة من ياو  ما بدأت اثنني 
شاهداء, ثالثة، واحد, أربداة .. يومياً، يومياً ولكاذا .. ال يأتي بددع 
يثاري اآلخرين، وال يتوقف، ولم يدرخول بأنه اثنني كل يو  ثالثة كل 
يو  كم سايطلع يف السانة؟ وكام وصل إىل حد اآلل قتاىل االنتفاضة 

عاخل خلسطني كم؟ تقريباً أكثر من ثالثة آالف شيص.
لاو جاءوا يرضبوا رضبة يقتل خيها ثالثمائة شايص أليل لذا 
سيزعج الدالم؟ لكن ال .. حسنا لل انزعجنا يو  ما رأينا ثالثة آالف، 
رقام ثالثة آالف انزعجنا؟ ال .. لكن لو قتلوا ثالثمائة شايص عخدة 
واحدة، ربما كال سننزعج ويحصل استنكار شديد اللهجة ويحصل 
مظالرات وتحدث أشياء كثرية((.  مدرخة الله وعده ووعيده الدرس 

الرابع عرش 
ويكارر أمله عىل ما يحصل بقوله: ))رضبوا أخغانساتال ليدرخوا 
ماذا ساتقول الدول اإلسالمية .. لم يصندوا شيئا، اللهم إال استنكار 
ملا يحصل عىل املدنيني اساتنكارا باارعا، لكن لل لناك موقف؟ .. ال, 
رضبوا الدراق لم يحصل يشء, رضبوا خلسطني, الدولة الفلسطينية 
لذه, أو لم يكن الدرب جميدا يبدول أكثر التماما بقمية خلسطني 
والدولة الفلساطينية؟ رضبولا لي!. ألم يرضبولا رضبة قاضية؟ 
خلم يحصال يشء من جانب الدول(( يف ظالل مكار  األخالق الدرس 

الثاني 
ويساتيد  نفل األسالوب يف ملزمة يو  القادس الداملي، خالل 
استشاهاعه باإلماا  اليميني يف ععوتاه إىل يو  القادس الداملي أل 
الداخاع لإلماا  اليميني رضوال اللاه عليه لو ماا رآه من تقاعل 
وتيااذل الدرب واملسالمني وكأناي به يقول لنا بأل لاذا لو الداخع 
الاذي جدله يستشاهد باإلما  اليميناي بل يدده اساتجابة له عىل 
حد تدبريه ساال  الله عليهما، مساتغرباً من موقف الدرب تجاه كل 
ماا يحصال: ))ملاذا اآلخارول يحاولول يرضبول كل اآلثاار واملدالم 
اإلساالمية ويغاريول آثارلا يف نفال الوقت الاذي يحاولول خيه أل 
يبقاوا آثارلام عىل ما لاي عليه تجاد يف مكة ويف املديناة كثري من 
اآلثار غريولا لذه لي نفسها من األشياء الرئيسية التي يتجه إليها 
اليهوع، تغيري املدالم، أليساوا يف خلساطني يصيح الفلساطينيول أل 
اليهاوع يتجهول إىل تهويد القدس، تهوياد القدس يدني: ليل خقط 
تهويد نفوس يريدول تهويد املنطقة مدالم مدينة يهوعية ويطمل 
مدالام إساالمية أو عربية خهي آياة من آيات الله التاي يدرخها بنوا 
إرسائيل لكنهم يكفرول بآيات الله((. عروس رممال الدرس الرابع 

عرش
ويستشاهد بالواقاع االنهزاماي الاذي أصباح الدرب خياه: ))يف 
خلسطني عندلم أل ]حركة حماس[ لي التي تثري إرسائيل ]وحركة 
الجهااع[ لاي التي تثاري إرسائيل ماع أنهم قاد قدماوا برالني من 
عندلم، لم عملوا لدنة وتوقفوا عن الدمليات االستشهاعية تقريباً 
أربدة أشاهر خلم تتوقاف إرسائيل، خاللها اتجهات الغتيال قاعاتهم 
والشايصيات الباارزة خيهم. لل انساحبت إرسائيل خاالل الهدنة 
خالل اساتدداعلم أل ال يقوموا بأي عملية وتنسحب؟ ما انسحبت. 

عروس رممال الدرس الساعس 
ويؤكد حدوث املشاكلة مبيناً أسبابها: ))خما لي املشكلة؟ نحن 
اآلل أما  لزيمة، تحدثنا أل الدرب واملسالمني أما  لزيمة حقيقية 

بالنسبة لليهوع َمن حكى الله عنهم لذه األشياء .. خما لي مشكلة 
الدرب واملسالمني؟ مشكلة الدرب، مشاكلة املسلمني أنهم لم يثقوا 
باللاه، لم يثقاوا بالله؛ ولهذا لم يرجدوا إىل كتاباه, لم نثل بالله خلم 
نرجع إىل كتابه, ولم نثل برساوله )صلوات الله وساالمه عليه(، لم 
يثقاوا باللاه, ولم يثقوا برساوله, ولم يدرخوا اللاه املدرخة الكاخية, 
املدرخة املطلوبة, ولم يدرخوا رساوله )صلاوات الله عليه وعىل آله( 
املدرخاة الكاخياة, املدرخة املطلوبة .. خظلوا عائمااً يدورول يف حلقٍة 
مفرغاة، وظلاوا عائماً يتلقاول الرضبة تلو الرضبة, مستسالمني, 

مستذلني, مستكينني((. يو  القدس الداملي 
ويناوه إىل حجام الدادو واليطار الذي يهادع األمة اإلساالمية: 
))إرسائيل لام تدد تلك البقدة التي تهيمن عليها عاخل خلساطني .. 
الثقاخة، الرأي الدا ، الهيمناة اإلعالمية، الهيمنة الثقاخية أصبحت 

بأيدي اليهوع، خنحن بحاجاة إىل أل نواجه اليهوع، وليل 
خقاط إرسائيل، اليهاوع تأثريلم يصال إىل كل مكال. 
والدقائاد الباطلاة لاي تارييياً من صناع اليهوع، 
الدقائاد الباطلة التي اندسات عاخل املسالمني لي 
تارييياً من صنع من اندسوا من عاخل اليهوع. يو  

القدس الداملي
ويساتنكر عجز الادول الدربية عان أل تواجه 
اليهوع يف املجال اإلعالمي وحده رغم أل الله قد لدى 
األماة إىل ماا يمكان أل يجدلها بمساتوى املواجهة 
لليهوع بل وإحبااط ميططاتهام وكيدلم الرليب، 

ولو يتحادث عن القمياة يدوع بناا إىل الجذور 
الدميقة لها، إىل حقيقة اليهوع وطبيدة 

الارصاع القائام، ويف الوقات الذي 
يوضاح حقيقة اليهاوع ويددع 
صفاتهم وطبائدهم يحذرنا 
أل نجدل ساوء اليهوع لو 
محور نظرتنا إىل اليهوع، 
بال يركاز عاىل أل الله 
خملهم ثم ملا لم يلتزموا 

ويساتجيبوا  ويتمساكوا 
لدنهم عىل ألسان أنبيائه 
القارعة  منهام  ومساخ 
يدل  والقرآل  والينازيار، 
إذا صلحوا  عىل عظمهام 
البالغة  وعىل خطورتهام 
إذا ماا اتجهاوا إىل جانب 
الصفاة  ولاذه  الارش 
عليهام خاصاة  الغالياة 
بدد اإلساال : ))ثام خيما 
الكريام  القارآل  عرضاه 
عن بني إرسائيال ما يدل 
إذا  ِعظمهام  عاىل  خداالً 
وعىل خطورتهم  صلحوا، 
البالغاة إذا ماا اتجهوا إىل 
خطورتهم  الارش،  جانب 
يف ذكائهام, يف مكرلم, يف 
تصميمهام, يف علائهام، 
أنهام بالغاوا اليطاورة، 

بالغوا اليطورة جداً، وخدال لذا لو ما حصل, وشهدت به األحداث، 
وشاهد به التاريخ الطويل, يف التاريخ اإلساالمي ناليك عن التاريخ 
املايض لبني إرسائيل .. بل لم اساتفاعوا من التاريخ عباً وعروسااً 
خكاناوا يف لذا الزمن عىل أرقى ما يمكان أل تكول عليه طائفة من 

البرش.
اليهاوع خطريول جاداً إذا ما اتجهاوا إىل جانب الارش، ولذا لو 
الصفة الغالبة عليهم .. أخرياً وخاصة بدد اإلسال  أصبح لو الصفة 
الغالباة عليهام اآلل يف كل بقاع الدنيا, االتجااه إىل الرش إىل املكر, إىل 
الياداع, إىل التمليل, إىل لبل الحل بالباطل، قدرة رليبة جداً يف لذا 

املوضوع(( يو  القدس الداملي 
ويف خمام لذا املوضوع يرى السايد القائد ساال  اللاه عليه أل 
طبيداة الارصاع: ))نحان نقاول أحياناً وبداض الكتااب يقولول: 
]الرصاع اإلسالمي اإلرسائيي[ ولذه عبارة مغلوطة عبارة مغلوطة، 
ال يمكن أل يُسمى الرصاع مع إرسائيل ]رصاعاً إسالمياً إرسائيلياً[، 
لو كال اإلساال  لو الذي يصارع إرسائيل، لو كال اإلسال  لو الذي 
يصاارع اليهوع، لو كال اإلساال  لاو الذي يصارع الغارب ملا وقف 
الغرب وال إرسائيل وال اليهوع لحظة واحدة أما  اإلساال ، لكن الذي 
يصاارع إرسائيل، ويصارع اليهوع من لم؟ مسالمول بغري إساال ، 
عارب بغري إساال ، رصعوا اإلساال  أوالً لام ثم اتجهاوا ملصارعة 
إرسائيل بدد أل رصعوا اإلساال  لم من عاخل نفوساهم, من عاخل 
أخكارلام, مان جميع شائول حياتهم، ثام اتجهوا لارصاع اليهوع، 
تلاك الطائفة الرليباة، خأصبحوا أمامها عاجزين أذالء مساتكينني 
مستسالمني مبهوتاني؛ ألنهم لام يهتدوا بهاذا الكتااب الدظيم؛ لم 

يرجدوا إىل لذا الكتاب الكريم، خأصبحوا كما نرى.
خالرصاع لو رصاع عرب مع يهوع، رصاع مسالمني بدول إسال  
ماع يهاوع، وليل رصاعااً إساالمياً. نحان عندما نرجاع إىل صدر 
اإلساال  أيا  النبي )صلوات الله عليه وعىل آله( نرى أنه استطاع أل 
يقاي عىل اليهوع - ولم لم اليهوع يف خبثهم ومكرلم - اساتطاع 
أل يقاي عليهم عاىل لامش جهاعه مع الكاخريان، وليل اتجالاً 
محدعاً ورأساياً ضد اليهوع، بل عىل لامش حركته الدامة، استطاع 
أل يقي عليهم، واستطاع أل يحبط كل ميططاتهم, ومؤامراتهم 

عىل لامش حركته الدامة((. يو  القدس الداملي 

وخالل حديثه املستفيض عن القمية وعن عداء اليهوع يتساءل 
باحثااً عن حال: ))لل يمكان أل الله سابحانه وتدااىل يحدثنا عن 
خطاورة اليهاوع البالغة ثم ال يكاول يف كتابه الدزيز قاد لدى لذه 
األماة إىل ماا يمكن أل يؤللهاا ألل تكول بمساتوى مواجهة اليهوع 
والقمااء عىل ميططاتهم وإحبااط مؤامراتهم؟ ال بد، ال بُد يف عدل 
اللاه ورحمته وحكمته أل يكاول قد لدى إىل ذلك، وقاد لدى خدالً، 
لقاد لدى خدالً، ويف لذا القرآل الكريم الذي قاال خيه: }َما َخرَّْطنَا يِف 
ٍء{ )األنداا : من اآليةم3( ولو يتحادث عن اليهوع  اْلِكتَااِب ِمْن يَشْ
عاخال اآليات التي يتحادث خيها عن اليهوع لادى األمة إىل ما يمكن 
أل يجدلها بمساتوى املواجهة لليهوع، بل وإحباط كل ميططاتهم, 
وكيدلام الرليب الرليب .. لكن لاذه األمة لي التي تيلت عن لذا 
القرآل الكريم، تيلت عن لذا الكتاب الدظيم((. يو  القدس الداملي 
ويمع السيد حسني رضوال الله عليه الحلول عىل النحو 

اآلتي:
1ا االعتصاا  باللاه: ))}َوَماْن يَْدتَِصْم ِباللَّاِه َخَقْد 
اٍط ُمْساتَِقيٍم{ يف حياتاه يف مواجهتاه  ُلاِدَي إىَِل رِصَ
ألعدائه، لذه األماة إذا اعتصمت بالله، إذا اعتصمت 
قياعتهاا باللاه ساتُْهَدى إىل الارصاط املساتقيم يف 

مواجهتها مع عدولا.
ثم يرشاد إىل أل لذه األمة ليطاورة من تواجه 
... ومان الدجياب، ومن الدجيب أنه قاال عن اليهوع 
والنصاارى أنه قد رضب بينهم الداداوة والبغماء، أي 
أل اللاه سابحانه وتداىل قد خفف كثارياً كثرياً كثرياً 
خاليهاوع والنصارى الذيان نصارعهم اآلل لم 
من بداد التيفياف, بداد التيفيض، 

ومع لذا يغلبوننا!.
اليهاوع  كال  لاو  كياف 
ال يزالاول غاري مارضوب 
عليهام ذلة وال مساكنة؟ 
كيف لاو كاناوا ال يزالول 
عليهام  محكاو   غاري 
بغمب اللاه؟. كيف لو كانوا 
ال يزالاول لام يازرع بينهام 
الداداوة والبغمااء((.  يو  

القدس الداملي 
القارآل  إىل  2االداوعة 
الكريام: ))لنداد إىل القارآل 
الكريام عندما ناراه يتحدث 
وعان  اليهاوع،  عان  كثارياً 
واللاه  البالغاة،  خطورتهام 
سبحانه وتداىل لو الذي أراع 
لهذه األماة أل تكول عزيزة، 
ياو   قوياة((  تكاول  وأل 

القدس الداملي
أل  نساتطيع  ))نحان 
ندمال شايئاً، إذا رجدناا إىل 
القارآل كما اساتطاع حزب 
الله، وحزب اللاه من األمثلة 
القادس  ياو   اإللهياة((. 

الداملي
اٍط ُمْستَِقيٍم{  ويكرر ذلك: ))}َوَمْن يَْدتَِصْم ِباللَِّه َخَقْد ُلِدَي إىَِل رِصَ
)آل عمارال: مان اآلياة101( االعتصا  باللاه، الثقة باللاه، والثقة 
بكتابه .. من الثقة بكتابه أل تدرف أل كتابه كتاب لداية، أل تدرف 
أل كتابه كتاب للحياة كلها، وليل خقط للجوانب اإليمانية التدبدية 
الروحياة، الاذي يقاول يهدياك إىل ما تحصال به عىل ثاواب لتدخل 

الجنة((. يو  القدس الداملي 
3ا الدوعة إىل سرية النبي صىل الله عليه وآله واستحمار مواقفه 
واالساتفاعة الواعية من ساريته صلوات الله عليه وآله: ))لو يرجع 
املسالمول يف مواجهتهم للغرب ولليهاوع إىل ]غزوة تبوك[ وحدلا يف 
السارية, وإىل ]ساورة التوبة[ التي توجهت نحو لذه الغزوة لكانت 
وحدلاا كاخية ألل يأخذ املسالمول منها عروسااً كاخياة يف مدرخة 

مواجهة اليهوع, وعول الغرب بكلها((.  يو  القدس الداملي 
ويساتنكر يف لذا الساياق ما يؤخذ من سارية الرساول بصورة 
عكساية وغري واعية: ))خيأتي كتاب السارية ويدنونونه با]الصلح 
مع اليهاوع[ ثم عندما اتجه ]السااعات[ إىل القدس ليستسالم أما  
إرسائيل ينطلل علماء مرص ليقولوا بأل الرساول )صلوات الله عليه 
وعىل آله( قد صالح اليهوع أول ما وصل املدينة صالح اليهوع، خنحن 
إنماا نصالحهم كما صالحهم رساول الله )صلاوات الله عليه وعىل 
آله( مع الفارق الكبري من كل الوجوه خيما بني ما وقع عندما وصل 
الرساول )صلاوات الله عليه وعاىل آله( إىل املدينة وباني ما وقع من 

الساعات عندما اتجه إىل القدس((. يو  القدس الداملي 
لا التمساك باإلما  عي عليه الساال  وتولياه: ))ثم تحدث عن 
ألال الكتاب: }ُقاْل يَا أَْلاَل اْلِكتَاِب َلاْل تَنِْقُموَل ِمنَّاا{ )املائدة: من 
اآلية59( ولكذا تمي اآليات إىل أل يقول سابحانه وتداىل من جديد 
ليأمر الرساول )صلوات الله عليه وعىل آله( بإعالل والية اإلما  عي 
)علياه الساال (، ختأتي اآليات بدد أل تحدث عان اليهوع أنهم }ُكلََّما 
أَْوَقاُدوا نَااراً ِلْلَحاْرِب أَْطَفأََلا اللَُّه َويَْساَدْوَل يِف اأْلَْرِض َخَسااعاً َواللَُّه 
ْرنَا َعنُْهْم  ال يُِحبُّ اْلُمْفِساِديَن َوَلْو أَلَّ أَْلاَل اْلِكتَاِب آَمنُوا َواتََّقاْوا َلَكفَّ
َسيِّئَاِتِهْم َوأَلَْعَخْلنَاُلْم َجنَّاِت النَِّديِم{ )املائدة:65( ثم قال: }َوَلْو أَنَُّهْم 
أََقاُماوا التَّْوَراَة َواإْلِنِْجيَل َوَما أُنِْزَل إَِليِْهْم ِماْن َربِِّهْم أَلََكلُوا ِمْن َخْوِقِهْم 
ٌة ُمْقتَِصَدٌة َوَكِثريٌ ِمنُْهْم َسااَء َما يَْدَملُوَل  َوِمْن تَْحِت أَْرُجِلِهْم ِمنُْهْم أُمَّ
يَاا أَيَُّها الرَُّساوُل بَلِّْغ َما أُنِْزَل إَِليْاَك ِمْن َربَِّك َوإِْل َلْم تَْفَداْل َخَما بَلَّْغَت 

ِرَسااَلتَُه َواللَُّه يَْدِصُمَك ِمَن النَّاِس إِلَّ اللََّه ال يَْهاِدي اْلَقْوَ  اْلَكاِخِريَن{ 
)املائدة:65 - 67(.

ثام يدوع مان جدياد إىل الحديث عان ألل الكتااب: }ُقْل يَاا أَْلَل 
ٍء َحتَّاى تُِقيُموا التَّاْوَراَة َواإْلِنِْجياَل َوَما أُنِْزَل  اْلِكتَاِب َلْساتُْم َعاىَل يَشْ
إَِليُْكْم ِماْن َربُِّكْم{ )املائدة: من اآلياةم6( ولكذا يمي يف آخر اآليات 
يتحدث بالحديث عن بني إرسائيل, يأمر رساوله )صلوات الله عليه 
وعاىل آله( بأل يدلان والية عي: }يَا أَيَُّها الرَُّساوُل بَلِّْغ َما أُنْاِزَل إَِليَْك 
ِماْن َربَِّك َوإِْل َلْم تَْفَدْل َخَما بَلَّْغَت ِرَسااَلتَُه َواللَُّه يَْدِصُمَك ِمَن النَّاِس{ 
)املائدة: من اآلية67( ماذا يدني لذا؟ أليست لذه لداية تهدي األمة 
إىل أنهام ال باد أل يدوعوا إىل اللاه؟ ال بد أل يداوعوا إىل كتابه ليهتدوا 
به؟ ال بد أل يدوعوا إىل رساوله ليستوحوا من حركة جهاعه وععوته 
كياف يواجهول أعداءلام التاريييني, يف التارياخ املايض والحارض 

واملستقبل، الذين سيكونول لم ألل الكتاب؟.
ثم يتحدث بأنه يجب أل يتولوا عليا بدد أل أمر رساوله )صلوات 
الله عليه وعىل آله( أل يدلن عىل رؤوسهم أنه وليهم وخليفته عليهم 

من بدده((.يو  القدس الداملي
5ا االتصااف بماا اتصف باه اإلما  عاي عليه الساال  حب الله 
ورسوله: ))ألم يتحدث لنا عن التويل لليهوع والنصارى وخطورته؟ 
ثام قال تداىل بددلا: }يَاا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َمْن يَْرتَادَّ ِمنُْكْم َعْن ِعيِنِه{ 
)املائادة: من اآليةل5( اعتب مواالة اليهاوع والنصارى ارتداعاً، وخدالً 
لو ارتداع حطم األمة، حطم الدين, حطم الثقاخة، حطم الرأي، حطم 
كل يشء يتدلال باألمة. }َخَساْوَف يَأِْتي اللَُّه ِبَقاْوٍ  يُِحبُُّهْم َويُِحبُّونَُه{ 
)املائدة: من اآليةل5( أليل نفل اليء الذي قاله الرسول )صلوات 
اللاه عليه وعىل آلاه( يف يو  خيب؟ ))ألعطني الراياة غداً رجالً يحب 
الله ورساوله ويحبه الله ورساوله(( لن يقف أماا  اليهوع إال رجالً 
يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، قياعة يف لذا املستوى، قياعة 
يحبها الله ورساوله، وتحب الله ورساوله، وأمة تحب الله ورسوله 

ويحبها الله ورسوله((.يو  القدس الداملي
ويف لاذا الصادع يجدال مان صفات عي سامات نارص خيقول: 
))نجاد لناا التواخال الدجيب بني ماا حصل يف خياب - ولي قصة 
مؤكدة وصحيحة يرويها املحدثاول وبهذا اللفظ: ))رجالً يحب الله 
ورساوله، ويحبه الله ورساوله(( - ولنا ال يمكان أل يُْقَهر اليهوع 
إال بأنااس يحملول لذه الصفة }َخَساْوَف يَأِْتاي اللَُّه ِبَقاْوٍ  يُِحبُُّهْم 
َويُِحبُّونَُه أَِذلٍَّة َعىَل اْلُمْؤِمِننَي أَِعزٍَّة َعىَل اْلَكاِخِريَن يَُجاِلُدوَل يِف َساِبيِل 
اللَِّه َوال يََياُخوَل َلْوَمَة الِئٍم ذَِلَك َخْمُل اللَِّه يُْؤِتيِه َمْن يََشاُء َواللَُّه َواِسٌع 

َعِليٌم{ )املائدة: من اآليةل5( يو  القدس الداملي
6ا عاد  تاويل اليهوع والنصاارى: ))قاال الله سابحانه وتداىل: 
}يَاا أَيَُّها الَِّذياَن آَمنُوا ال تَتَِّياذُوا اْليَُهاوَع َوالنََّصاَرى أَْوِليَااَء بَْدُمُهْم 
أَْوِليَااُء بَْدٍض َوَمْن يَتََولَُّهاْم ِمنُْكْم َخِإنَُّه ِمنُْهْم إِلَّ اللَّاَه ال يَْهِدي اْلَقْوَ  
الظَّاِلِمانَي{ }ال يَْهاِدي اْلَقاْوَ  الظَّاِلِمانَي{ متاى ماا توليتام اليهوع 
والنصارى ستصبحول منهم, ومتى ما أصبحتم متولني لهم ومنهم 
خساتفقدول لداية الله, خقد رصتم ظاملني وساتفقدول لداية الله 

}إِلَّ اللََّه ال يَْهِدي اْلَقْوَ  الظَّاِلِمنَي{ )املائدة: من اآلية51(.
}َخرَتَى الَِّذيَن يِف ُقلُوِبِهْم َمَرٌض{ )املائدة: من اآلية52( وما أكثرلم 
}يَُسااِرُعوَل ِخيِهاْم يَُقولُوَل نَْياَ� أَْل تُِصيبَنَا َعاِئاَرٌة{ )املائدة: من 
اآلية52( يساارعول يف تويل اليهوع والنصاارى كما لو حاصل نقيم 
عالقات مع أمريكا، إذا لم نقم مدها عالقة خقد يرضبونا تحت مظلة 
محارباة اإلرلاب, وتحت عناويان كثارية يطلقونها((.يو  القدس 

الداملي 
ثام يقول بدد ذلك: ))ألم يتحدث لنا عن التويل لليهوع والنصارى 
وخطورته؟ ثام قال تداىل بددلا: }يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َمْن يَْرتَدَّ ِمنُْكْم 
َعاْن ِعيِناِه{ )املائدة: مان اآليةل5( اعتاب مواالة اليهاوع والنصارى 
ارتاداعاً، وخدالً لو ارتاداع حطم األمة، حطم الديان, حطم الثقاخة، 
حطام الرأي، حطم كل يشء يتدلل باألمة. }َخَساْوَف يَأِْتي اللَُّه ِبَقْوٍ  

يُِحبُُّهْم َويُِحبُّونَُه{ )املائدة: من اآليةل5(( يو  القدس الداملي
7ا التوجاه الدماي الصحياح : ))يجاب أل يكاول حاول رؤية 
صحيحاة للحل، اليء الذي لو مفقوع يف السااحة اإلساالمية, ويف 
اإلعاال  الدربي. ليل لناك توجيه للحل يجب نحن - وتنفيذاً ملطلب 
اإلما  اليميني )رحمة الله عليه( من إحياء لذا اليو  يو  القدس - 
أل نتجاه إىل التوجيه الدمي الصحيح للميرج لهذه األمة من ليمنة 
أمرياكا وإرسائيل مهماا كال األمر, مهما كال األمار(( يو  القدس 

الداملي 
ما الدمال عىل إقامة ساوق إساالمية مشارتكة، خفاي الوقت 
الذي ال ينىس السايد حساني الجانب االقتصاعي وتحدث كثرياً عن 
مقاطداة البمائاع األمريكياة واإلرسائيلياة، نجده لناا يدعو إىل 
إقامة ساوق إسالمية مشارتكة: ))إذا كال الدرب يياخول من أي 
حصاار اقتصاعي عاىل عولة ما - ملاذا ال يدملول عىل إقامة ساوق 
إسالمية مشرتكة؟ اإلما  اليميني تبنى لذه الفكرة, وإيرال تبنت 
لاذه الفكرة، وععت إليها وألحت عليها: أل الدرب, أل املسالمني ال 
باد لهم يف أل يكونوا متمكنني، من أل يملكوا قرارلم السايايس، ال 
بد من أل يكول لهم ساوق إسالمية مشارتكة بحيث يحصل تباعل 
اقتصااعي خيما باني البلدال اإلساالمية، ومع بلدال أخارى(( يو  

القدس الداملي
ويف ختاا  ملزمة يو  القدس الداملي يجدل املجال مفتوحاً إذا ما 
استشدرنا املسئولية أما  الله، وخهمنا طبيدة الرصاع وأننا نستطيع 
أل ندمال الكثري يف ميدال املواجهة: ))نحن الزيدية علينا مسائولية 
كبرية، ونساتطيع أل ندمال الكثري ضد إرسائيل، ضاد اليهوع، وضد 
عماالء اليهاوع، وثقاخة اليهوع وإعاال  اليهوع، يساتطيع الناس أل 
يدملوا الكثري .. ولذا ما نيتتم به لذا الكال ((  يو  القدس الداملي.
خنجده سال  الله عليه قد ناقش القمية من جذورلا، واستدرض 
مجريات األحداث وطبيدة الارصاع وختم بالحلول الدملية واملؤثرة، 

بدعوة شامولية عامة يناعي بها كاخة املسالمني والدرب.

 اإذا غاب العمل على ت�ضحيح الو�ضع من الداخل حتت العمل يف اإطار الدعوة اإىل اخلري والأمر باملعروف والنهي 
عن املنكر فلن تقف الأمة على قدميها اأبداً, اأبداً مهما امتلكت من اأ�ضلحة يف مواجهة اليهود والن�ضارى

قضية فلسطني ويوم القدس العاملي يف خطاب الشهيد القائد

لو كان اإلسللام هو الذي يصارع الغرب لما 
وقف الغللرب وال إسللرائيل وال اليهود لحظة 
واحللدة أمام اإلسللام، لكللن الللذي يصارع 
إسرائيل، ويصارع اليهود من هم؟ مسلمون 
بغير إسام، عرب بغير إسام، صرعوا اإلسام 
أواًل هم ثم اتجهوا لمصارعة إسرائيل بعد أن 
صرعوا اإلسام هم من داخل نفوسهم، من 
داخللل أفكارهم, من جميع شللئون حياتهم.
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يَْطاِل الرَِّجيِْم أَُعاْوذُ ِباللِه ِمْن الشَّ
ِباْساااِم اللِه الرَّْحاَماِن الرَِّحايْاِم

الَحْمُد للاه َربِّ الداملني، وأَشاَهاُد أْل اَل إلَه 
إالَّ اللُه امَلاِلُك الَحالُّ امُلِبنْي، وأشاَهُد أل َسيِّاَدنا 

ااداً َعبْاُده وَرُسااْولُه َخاتَُم النبيني. ُ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 املنتَجبني وَعْن 

َساِئِر ِعبَاِعك الصالحني.
اااَلُ  َعَلايُْكْم  أَيَُّها اإلِْخاَوُة واألخواُت.. السَّ
َوَرْحاَماُة اللاِه َوبََرَكاتُاه، تَقبَّاَل منَّاا وِمنَُّكُم 
يَااَ  والِقيَاَ  َوَصاِلَح األَْعَمال، إنَُّه َساِميُْع  الصِّ

َعاء. الدُّ
َمرَّ بنا باألمال يف محارضة األمل حديٌث 
عان النفاق كُجاْر  من أعظام الجرائم وذنٍب 
مان أخطر الذنوب وعاٍء ختّاك يشاّكُل خطورًة 
كبريًة عىل الفرع وعىل املجتمع وعىل اإلنَْساال 
ااة مان حوله، ومار بنا يف  املسالم وعاىل األُمَّ
حديثنا باألمل التدريُف الُقاْرآني للنفاق، ما 
لاو النفاق والحديث عن خطورته وما يرتتب 
عليه من عواقَب سايئة وخظيدة ووعيد إلهي 

شديد.

الفسق: تقصرٌي يف الواجبات وإخالٌل 
باملسؤوليات

خاكال من ألم ماا مر بنا باألمال لو أل 
التوصيَف الدا  من الُقاْرآل الكريم للمدايص 
وامليالفاات الفسال، اللاه يصفها كلهاا ُكّل 
املداايص وكل الذناوب، ساواء ماا كال منها 
بشاكل تََددٍّ لحادوع الله وانتهاٍك ملحاار  الله 
أَْو ما كال منها إخاالالً وتقصرياً يف الواجبات 
وإخالالً باملساؤوليات كلها يساميها الُقاْرآل 
الكريام خساقاً )َخاِإْل تَْفَدلُاْوا ِخإنَّه خساوٌق 
بكم(، ذلكم خسال، ولكذا الكثاريُ من اآليات 

الُقاْرآنية.
ولكن خيما يُياصُّ ذنباً مدينااً، باإلَضاَخة 
اة واسام  إىل كونه خساقاً خهو له صفٌة َخاصَّ
خااصٌّ باه لو ذناٌب يداوُع إىل مساألة الوالء 
واختاالل يف الاوالء، وعلياه وعياٌد شاديٌد يف 

الُقارْآل الكريم والحديث عنه واسع.

الحذُر من املنافقني وما يوصل إىل النفاق
حديثُناا ساواء باألمال أَْو يف الياو  ليل 
حديثااً اساتقصائياً؛ ألل الحدياَث عان لاذا 
املوضوع حديٌث واسع، وإنما حديٌث ميترص 
قادر اإلماكال وقادر االساتطاعة، وبالرتكيز 
عىل بدض النقاط الرئيساية واملهمة؛ وللفت 
النظار، للفت نظر الجمياع إىل املوضوع لذا؛ 
ألل لدخنا مان الحديث عن لذه املساألة لو 
أوالً: للحذر من النفاق، أل يحذر اإلنَْساال، ُكلٌّ 
منا يجاب عليه أل يكول حاذراً، أال يتورط يف 
النفااق أَْو خيما يوصل للنفااق، والدياذ بالله، 
وكذلاك للحذر من املناخقاني كفئة تلدب عوراً 
تيريباً ولداماً يف أوساط املجتمع اإلْساَلمي.

الياو  نتحدث كذلاك باختصاار عن ثالث 
نقاط أساساية الدواخع واألساباب إىل النفاق 
واألساباب ما لي؟، خئات املناخقني يف املحور 
الثاني ما لي خئات املناخقني، وكذلك الحديث 
يف املحور الثالث عان ما يجب علينا تجالهم، 
عن ما لي مسؤوليتنا يف التصدي لهذا اليطر 

ولذا الوباء.

األسباُب التي تدَفُع البعَض إىل النفاق
الُقااْرآُل الكرياُم لاه حدياٌث واساٌع عان 
الدواخاع واألساباب التاي تاورط البداض يف 
النفااق ونتحادث عنهاا عاىل حساب اآليات 
الُقاْرآنية ولو أل لناك أسباباً متداخلًة، حتى 
أحياناً، يقول اللُه ُسابَْحانَُه َوتََدااىَل )أَيَبْتَُغوَل 
ِعنَدُلاُم اْلِدزََّة َخاِإلَّ اْلِدزََّة ِللَّاِه َجِميًدا(، واحد 
من ألم الدوامال والدواخع التي تدخع البدَض 
للنفااق، البدض قد يكاول يف موقع يف موقع 
سالطة أَْو موقاع قارار أَْو قد يكاول صاحَب 
تأثري ونفوذ شادبي أَْو أياً كال، البدض يتجه 

ااة مع أل لاذا أمٌر غريُ  إىل الاوالء ألَْعاَداء األُمَّ
طبيدي وتارّصٌف خاطئٌ بكل وضوح، خيتجه 
إىل األَْعاَداء الواضحاني لألماة كأماة ويدمال 
عىل أل يكاول له مدهم رواباُط وأل يواليَهم؛ 
ألنه يرى أل ذلك وسايلٌة للدزة الدزة بشكلها 
كسلطة وسلطة محمية وسلطة ناخذة وعور 
مفروض يف الساحة واعتبار كبري، لذه نظرة 
اة  البداض؛ ألنه يارى يف األَْعَداء يف أَْعاَداء األُمَّ
أنهم ذو قوة ذو مندة ذو سايطرة ويتوقع يف 
حسااباته أل األمور ستصري لصالحهم وأنهم 
اة  سيحسامول األماور لصالحهام، وأل األُمَّ
ساتنكرس يف مواجهتها مدهام، وأل األخطار 
ااة أخطاٌر ساتدصف  مان جانبهم عاىل األُمَّ
باألماة، خبالتاايل يارى أل الطرياَل الصحيَح 
لو ترتيُب أوراقه مدهم، وأنه بهذه الوسايلة 
اة  سيساتطيع أل يفرَض لاه عوراً عاخل األُمَّ
محميااً بهم ومساتنداً إليهام، خيكونول لم 
الظهر الذي يساتند إليه ويكونول لم السانَد 

الذي يدتمد عليه.

َوْهُم نفاقي: االتكاُء على أعداء األمة؛ طلباً 
للنفوذ

يرى البدُض يف الوالء لهم عزًة و قوًة ومندًة 
واحتماًء بهام واتكاًء عليهم واساتناعاً إليهم 
وخرضاً للنفوذ من خاللهم، يرى خيهم األقوى 
الطارف األقوى، يرى خيهم الطارف املتمكن، 
يتصور أل ما أراعوه لن يكوَل إال لو، إراعتهم 
ساتكول لي التي ساتفرض ما شااءت عىل 
اة، خيسادى للوالء لهم؛ ألناه يرى يف ذلك  األُمَّ
عازًة، وبالذات القوى السياساية الكثري منها 
وأصحااب النفوذ أصحااب الوجالة أصحاب 
السالطة، مان لديهم طماوح أل يكاول لهم 
اعتباار أل يكاول لهم شاأل أَْو أل يكول لهم 
سالطة أَْو أل يكوَل لهم تأثري أَْو أل يكول لهم 
نفاوذ لذه الفئاة من أبناء املجتماع، البدُض 
منهام يتدرَُّض لهذا الوباء يتورط بهذا الداخع 
ولهذا السابب ولي نظرة مغلوطة، الله يقول 
)َخِإلَّ اْلِدزََّة ِللَِّه َجِميًدا(، بإمكال اإلنَْساال أل 
يكاول عزيزاً وأل يكاوَل له احرتاُمه وشاأنُه 
وألميتاه وعوره ومكانتاه واعتبااره، ولكان 
ليال بهاذه الطريقاة الياطئة التاي يرتتب 
عليهاا أخطاُء كباريٌة وانزالقاات كثرية وختن 
كبرية وترصخات غري مسئولة ومظالم رليبة 

ا مظالم رليبة جداً. ِجادًّ

ما يرتّتُب على االرتباط مع َأْعَداء اأُلمَّ�ة
اة يرتتاب عليه  االرتبااُط ماع أَْعاَداء األُمَّ
اة،  االشارتاك مدهام يف مؤامراتهام عاىل األُمَّ
خبالتاايل تتَحااّرك لاذه القاوى التاي ترتبط 

بهم تتَحاّرك ضمن مساارات وخطط وأعمال 
بطلاب مان أولئاك أَْو بتشاجيع منهام ليل 
بالارضورة أل ُكّل ما يدملاه املناخُل قد طلبه 
اة،  الكاخر اليهوعي أَْو النرصاني من أَْعَداء األُمَّ
ال، يمكن أل يشاّجَده عىل ذلاك البدض َمثَاالً 
قد يباعر إىل ترصف مدني عىل أساس أل أولئك 
سيقتندول خوراً أنه يشكل مصلحة مشرتكة 

مدهم؛ وبذلك سيحصل عىل تأييد منهم.
كثريٌ مان املناخقني أذكياء ويدرخول بدض 
اة  الترصخات التي ستحساب عند أَْعاَداء األُمَّ
أنهاا تشاكل مصلحة مشارتكة خيشاّجدونه 
عليهاا ويطبلاول لهاا ويارى أل ذلاك يزيده 
حظوة عندلم ومكانة لديهم واعتباراً عندلم 
ااة، خريى أل  وياَرول خيه يداً لهام عاخل األُمَّ
ذلك سيساعد عىل أل يهتموا بحمايته يهتموا 

بتدزيز عوره يهتموا بدعم موقفه إىل آخره.

ُكّل منافق يعاني عقدًة: عليل النفس، 
مريض القلب

واحٌد من األساباب الشاملة والدامة يقول 
الله ُسابَْحانَُه َوتََداىَل عن املناخقني )يِف ُقلُوِبِهم 
اَرٌض َخَزاَعُلاُم اللَّاُه َمَرًضاا(، ُكّل مناخل يف  مَّ
مساتوى مان مساتويات النفااق وألي عاخع 
مان عواخاع النفااق وألي عور أَْو تصنيف من 
تلاك التصنيفات املتددعة لاو يداني من لذه 
املشاكلة مارض يف قلباه ليل ساليم النفل 
ليل سليم املشااعر عنده عقدة يف قلبه عنده 
مشاكلة يف قلباه عنده خلال كباري يف أعماق 
نفساه؛ ولذلك تورط لذه الورطة واتجه لذا 
االتجاه، يقول الله جل شاأنه يف كتابه الكريم 
)َخرَتَى الَِّذيَن يِف ُقلُوِبِهْم َمَرٌض يَُساِرُعوَل( بدد 
أل قال عان اليهوع والنصارى )يَاا أَيَُّها الَِّذيَن 
آَمنُاوا اَل تَتَِّيذُوا اْليَُهاوَع َوالنََّصااَرٰى أَْوِليَاَء ۘ 
نُكْم  بَْدُمُهاْم أَْوِليَااُء بَْدٍض ۘ َوَمان يَتََولَُّهم مِّ
َخِإنَّاُه ِمنُْهاْم(، من يتاوىل الكياال اإلرسائيي 
الددو اإلرسائيي يصبح عند الله بهذا املستوى 
خإناه منهم، كماا لاو كال إرسائيليااً كما لو 
كال مان جماعة نتنيالاو أَْو شاارول أَْو أي 
واحد إرسائيي، من يسارع يف تويل األمريكيني 
اة  ويتَحاّرك مدهام يف أجهزتهم يف رضب األُمَّ
مان الداخل كذلك عند اللاه خإنه منهم كما لو 
كال واحاد من جماعة ترامب أَْو أي واحد من 

األمريكيني مدهم.

يتَح�ّركون بالعلن َويفاخرون بنفاقهم
)َخرَتَى الَِّذيَن يِف ُقلُوِبِهْم َمَرٌض يَُسااِرُعوَل( 
يساارعول خيهام الذيان يف قلبولام مارض 
سارتالم؛ ألنهم سايتَحاّركول بدلن وبشكل 
رصيح بال وأحيانااً يفاخارول بذلاك، اليو  

لنااك تفاخر وتساابل يف الاوالء ألمريكا ويف 
التحالاف مع إرسائيل يف ماد األيدي إلرسائيل 
لنااك تساابل لنااك تناخال لنااك تفاخر 
أصبحت املسألُة علنيًة مرئيًة مشالدة مدلنة 
رصيحة ولم تدد يف اليفاء، وبمساارعة وخل 
النص الُقاْرآني يساارعول مباعرة ومسارعة 
وتساابل وخيهام وخل الناص الُقاْرآني خيهم 
خاكل خطاوة يرى خيهاا البدض أنها تشاكل 
تاوععاً إىل أمرياكا أَْو ألميّاًة لادى أمرياكا أَْو 
تزلفاً إىل إرسائيل يسارع البدض خيها لدملها 

وإنجازلا.

املنافُقون وسوء ظن باهلل: ال أمل لديهم 
بنصره وتأييده َورعايته

يقوُل اللُه ُسبَْحانَُه َوتََداىَل أَيْماً يف الُقاْرآل 
الكريم ولاو يذُكُر عامالً لو أَيْماً من أساوأ 
وأخطار الدوامال الداخداة إىل النفااق يِصُف 
املناخقاني واملرشكاني ماع بداض، املرشكني 
واملرشكات وقبلهم املناخقني واملناخقات يقوُل 
اْوِء( عندلم  عنهام )الظَّانِّانَي ِباللَّاِه َظنَّ السَّ
ساوء ظن باللاه والدياذ باللاه، ليل عندلم 
ثقة باللاه ُسابَْحانَُه َوتََدااىَل وال بوعاده، وال 
رلال عاىل الله، حتى أنهم يسايرول عندما 
تقاول بإمكانناا كأمة مظلومة ومساتهدخة 
ومحاربة ومدتدى عليها أل ندتمَد عىل الله أل 
نثَل بالله، أل نتوكل عىل الله، أل نساتفيَد من 
مدوناة الله ومان تأييده لو ملك الساماوات 
واألرض ولاو القاوي الدزيز ولاو الذي وعد 
بالنارص، يسايرول مان مثال لاذا الاكال  
ويساتهزئول بمثال لاذا الاكال  ويدتبونه 
ساذاجة، واللُه مشاطوب من حساباتهم خال 
عندلم أمل ال يف نرصه وال يف علمه وال توخيقه 
وال يف تثبيتاه وال يف تأيياده وال يف رعايتاه وال 

أي يشء أبداً.

ال يؤمنون بشواهَد واقعيٍة لتأييد اهلل!
لذه مساألة عندلم غري محسوبة نهائياً، 
وقد مأل الدادو يف إمكاناتاه وقدراته قلوبهم 
وأساماعهم وأبصارلام وأنفساهم امتاألوا 
مأللم الددو خرأوا يف الددو ُكلَّ يشء، ولم يروا 
يف الله شيئاً، لم يحسابوا حساب الله نهائياً، 
خدندلم ساوء ظن باللاه وليَل عندلم حتى 
اعتباار، يدني مثالً عندماا تلفت أنظارلم إىل 
شاوالد مدينة، شاوالد خدلياة وليل خقط 
الناص الُقاْرآني، بل تأتي مع النص الُقاْرآني 
بشاوالد خدلية، ساواء مان التأرياخ أَْو من 
الحارض، تقول: شاوخوا يا لؤالء، لؤالء ناس 
مساتمدفني وتَحاّركاوا بإمكانات بسايطة 
ٍة ويف األخري انترصوا. تقول لهم  وقلة عدٍع وُعدًّ

مثاالً عن إرسائيل، إرسائيل لاذه التي يرونها 
قادراً محتوماً ال منااَص مناه وال خيار مده 
وامتألوا بالشدور االنهزامي نحولا وأصبحوا 
يدني يتجهول من خالل حسابات واعتبارات 
وسياسايات ميتلفة تماماً يف التداطي مدها 
عىل أساس القبول بها ومن ثم الرشاكة مدها 
والدخول مدها يف أي أجندة مشارتكة، تقول: 
خكاروا وانظروا أمامكم شاوالد خدليه حزب 
اللاه يف لبناال بادأ بإمكانات متواضداة جداً 
ومان ظاروف صدبة جاداً، ويف نفال الوقت 
قلة عادع يف البداياة وقلة عدة وبالحساابات 
املاعية وبالحسابات التي تركز عىل اإلمكانات 
والقادرات، بحسااباتكم ياا أيهاا املناخقاول 
يستحيُل أل ينترص حزب الله يف مواجهته مع 
إرسائيال خينترص ويطارع إرسائيل من لبنال، 
لذا يف حساباتكم كال من ضمن املستحيالت 
ملااذا؟؛ ألل حسااباِتكم ليسات خيهاا الله وال 
مساألة االعتمااع عىل الله وال مساألة النرص 
مان اللاه وال مساألة التأيياد من اللاه، ومع 
ذلك انترص حازب الله انترص، يدني شاوالد 
واقدية خدلية، وتمكن من إلحاق لزيمة مذلة 
وليال لزيمًة عاعية، لزيماة مذلة وعجيبة 
وتأرييياة إلرسائيل وطرعلا من لبنال بنرٍص 
مان الله وتأييد من الله، أما وخل حسااباتكم 
كال ذلك يف قائمة املستحيالت، أَيْماً يف 2006 
انترص مارًة أُْخاَرى ونارصاً كبارياً وتأرييياً 
وإلهياً وكال انتصاراً مهماً جداً ورسيداً يدني 
يف غماول 33 يوماً تمكن مان إلحاق لزيمة 
كبارية ومدويّة إلرسائيال ومندها من احتالل 
لبناال مجادعاً أَْو احتاالل أجازاء مان لبنال 
مجادعاً، أَْو كذلاك من أل تتمكاَن من القماء 
عىل حزب الله، ال، خشلت يف ذلك كله واعرتخت 
بالهزيماة، إرسائيل اعرتخات بالهزيمة، لذه 

شوالُد خدلية.
أمرياكا كذلك لحقت بها لزائم كبرية خيما 
بداد يف الداراق عىل أيادي املقاوماة الدراقية 
بلادال  البلادال والشادوب ماع  وُلزمات يف 
مساتمدفة، أمرياكا لزمات ماع الشادب 
الفيتنامي املساتمدف الذي تَحااّرك مدتمداً 
عاىل قدراتاه وطاقاتاه وجهاوعه ويف األخري 
انتارص، ولكذا نساتطيع أل نقوَل الشاوالد 
كثرية يف الحارض ومن املايض مسارية اإلْساَل  
منذ نشاأته وبدايته وما واجهه النبي صلواُت 
اللاه علياه وعىل آله، وشاوالد كثارية جداً ال 

حرص لها.

يحملون الروَح االنهزامية تجاه العدو 
فيعتمدون خياراته

املناخقاول ليل عندلم ثقاة بالله نهائياً، 
الله مشاطوب من حسااباتهم والطرف الذي 
يارول لديه اإلمكاناات والقادرات والطاقات 
ويرونه األكثر عدعاً وعدة وله سايطرة ونفوذ 
وكيال كبري و... و... يرول خيه طرخاً ال يمكن 
مواجهته أبداً، ولم عائماً يحملول بسبب لذا 
اة خيتجهول  الروح االنهزامية تجاه أَْعَداء األُمَّ

العتماع خيارات أُْخاَرى.
اْوِء َعَليِْهاْم َعاِئَرُة  )الظَّانِّانَي ِباللَِّه َظنَّ السَّ
اْوِء َوَغِمَب اللَُّه َعَليِْهاْم َوَلَدنَُهْم َوأََعدَّ َلُهْم  السَّ
َجَهنَّاَم َوَسااَءْت َمِصارياً( ندوذ باللاه، أمور 
رليبة جداً يدني غمب شاديد عليهم من الله 

ُسبَْحانَُه َوتََداىَل.

بسبب جرائَم ومعاصَي خطريٍة ُيخَذُل 
فيتحول إىل منافق

أيماً من األساباب التي قد توصل اإلنَْسال 
إىل النفااق البدض من املداايص والبدض من 
الذناوب، جرائام مديناة أَْو مداايص مديناة 
خطرية عىل اإلنَْساال يُيذل بساببها اإلنَْسال 
خيتحول إىل مناخل، الله ُسابَْحانَُه َوتََداىَل ذكر 
لناا يف الُقاْرآل الكريم ذلاك خقال عن بدمهم 
ْن َعاَلَد اللَّاَه َلِئْ آتَانَا ِمان َخْمِلِه  )َوِمنُْهام مَّ
ا آتَاُلم  اِلِحنَي * َخَلمَّ َقنَّ َوَلنَُكونَنَّ ِمَن الصَّ دَّ َلنَصَّ
ْدِرُضوَل *  ن َخْمِلِه بَِيلُوا ِباِه َوتََولَّوا وَُّلم مُّ مِّ
َخأَْعَقبَُهاْم ِنَفاًقا يِف ُقلُوِبِهْم إىَِلٰ يَْوِ  يَْلَقْونَُه ِبَما 
أَْخَلُفاوا اللََّه َما َوَعاُدوُه َوِبَما َكانُاوا يَْكِذبُوَل( 

ـاِنيَّة الـ15 )خطورُة النفاق(ج2: ال�ضيُد عبُدامللك احلوثي يف حما�ضرته الرَّْم�ضَ

املنافقون لهم نشاٌط رئيسي لتخذيل األمة عن القيام بمسؤوليتها والتصدي ألعدائها
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ن َخْمِلاِه بَِيلُوا ِبِه َوتََولَّوا وَُّلم  ا آتَاُلم مِّ )َخَلمَّ
ْدِرُضوَل * َخأَْعَقبَُهْم ِنَفاًقا يِف ُقلُوِبِهْم إىَِلٰ يَْوِ   مُّ
يَْلَقْونَاُه ِبَما أَْخَلُفوا اللََّه َماا َوَعُدوُه َوِبَما َكانُوا 
يَْكِذبُوَل(، الحظوا لاذه مدصية من املدايص 
البداض منهام، ولناك نموذج لهاذا البدض، 
واحاد منهم ثدلبة اشاتهرت قصته يف الساري 
ويف التفاساري ويف التأرياخ الاذي كال يذلُب 
إىل النبي َصَلَواُت اللاِه َعَليِْه َوَعىَل آِلاِه ويطلب 
مان النبي أل يدعاَو اللُه له بالسادة يف الرزق 
والغنى والثاروة يريُد أل يكول مرتاحاً، خكال 
النباي يقول لاه: يا ثدلباة قلياٌل يكفيك خريٌ 
من كثاري يُطغيك.. أَْو كماا ورع يف النصوص، 
يدني أنك من مصلحتك ألل البدض من الناس 
خدالً يبطره الغنى والثروة، ال يصلح له الغنى 
والثاروة يفيار ولكناه يلاح وكال يقاول إل 
لدخه أل يكول ميساور الحاال لكي يتصدق 
ولكاي ينفَل ولكي يُدطَي وعالد الله عىل ذلك 
ْن َعاَلَد اللَّاَه َلِئْ آتَانَا ِمان َخْمِلِه  )َوِمنُْهام مَّ
اِلِحانَي(، عالد  َقانَّ َوَلنَُكونَانَّ ِماَن الصَّ دَّ َلنَصَّ
اللاه عىل ذلاك، ولكنه بدد أل أصبح ميساور 
الحاال وأعطاه الله الكثاري من املوايش أصبح 
لدياه غنم وماوايش كثرية حتى خارج خارج 
املديناة املنورة خيما بدد أمتناع حتى عن أعاء 
الازكاة وقال يرياد منا جزية عندماا أتى إليه 
جامع الصدقات ولام يدد يهتم ال بصدقة وال 
حتاى بالزكاة، ععك من صدقاة الناخلة، حتى 
الازكاة وال اإلنفااق وال أي يشء وال لنصدقن 
وال لنكونان مان الصالحاني خأخلاف الله ما 
وعده يدني أخلف ما بينه وبني الله من التزا  
وكاذب يف التزاماه وأحنث يف وعاده وأخلف يف 
وعده خكانت النتيجة أل عوقب بيذالل شديد 
خأعقبهام نفاقاا يف قلوبهم إىل ياو  يلقونه، 
أعقب بهذا خذالناً يتحول بسببه إىل مناخل إىل 
مناخل لو يساتمر يف حالة النفاق حتى يلقى 
الله مناخقاا ولذلك يجب الحذر من الكثري من 
الذناوب واملدايص؛ باعتبار أل بدمها قد تجر 
إىل النفاق أَْو ييذل اإلنَْساال بسببها خيتحول 

إىل مناخل.

املنافقون فئاٌت متعددة َوالنفاُق مستوياٌت 
متفاوتة

لذه واحدة من األسباب يبقى لنا أل نقول 
إل املناخقاني خئات متدادعة وأل النفاق أَيْماً 
مستويات متفاوتة يدني ليل الكل مناخقني 
عىل مستوى واحد ويف عرجة واحدة، ال، لناك 
ا يف نفاقهم إىل عرجة  مناخقاول خطريول ِجادًّ
أل اللاَه قال للنبي َصَلَواُت اللِه َعَليِْه َوَعىَل آِلاِه 
)َوِماْن أَْلاِل اْلَمِدينَِة ۘ َماَرُعوا َعاىَل النَِّفاِق اَل 
تَْدَلُمُهاْم ۘ نَْحُن نَْدَلُمُهاْم(، وصلوا عىل عرجة 
رليباة مان اليابة النفاقياة، حتاى كاناوا 
يساترتول عن النبي َصَلَواُت اللاِه َعَليِْه َوَعىَل 

آِلاِه خال يدرَف بهم.
ولنااك أَيْمااً مناخقاول إىل عرجة خظيدة 
ا عندلم حالُة ارتياب، عندلم ساوء ظن  ِجادًّ
بالله، عندلم شك كبري، لناك أَيْماً مناخقول 
يصلول إىل عرجة يف الواقع الفدي ويف املواقف 
ااة، والُقاْرآل  إىل عرجاة القتااِل أل يقاتل األُمَّ
الكريام تحادث عان لاذه الفئاات ونأتي إىل 

الحديث أَيْماً باختصار.

منافقون درجة أوىل: فئٌة تقاِتُل يجُب 
التصّدي لها

البدض مان املناخقني قد يصلول إىل عرجة 
اة يذلب يشن  الدداء القتايل، يدني يقاتل األُمَّ
اة، لاؤالء قال اللاُه عنهم يف  حربااً عاىل األُمَّ
الُقاْرآل الكريم ولاو يدطي اإلذل ملواجهتهم 
والتصدي لهم )َخِإل لَّْم يَْدتَِزلُوُكْم َويُْلُقوا إَِليُْكُم 
اوا أَيِْديَُهاْم َخُيذُوُلاْم َواْقتُلُوُلْم  اَلَم َويَُكفُّ السَّ
َحيْاُث ثَِقْفتُُموُلاْم ۘ َوأُوَلِٰئُكاْم َجَدْلنَاا َلُكاْم 
ِبينًا( لذه الفئة املحاربة من  َعَليِْهْم ُسْلَطانًا مُّ
املناخقاني املدتدية غري املسااملة، خئة تحارب 
اة عسكرياً أَْو أمنياً، لذه  تدتدي تستهدف األُمَّ
الفئة يجاب التصدي لها بالقتاال، خيذولم، 
البداض َمثَااالً قاد يكاول باالعتقاال َمثَاالً 
والبدض بالقتال )َواْقتُلُوُلْم َحيُْث ثَِقْفتُُموُلْم 
ِبينًا(ً. ۘ َوأُوَلِٰئُكْم َجَدْلنَا َلُكْم َعَليِْهْم ُسْلَطانًا مُّ
الحالة التي يمكن خيها املدالجة باالعتقال، 
خيذولم، والحالة التي يمكن بالقتال خاقتلوه 

حيث ثقفتمولم.

فئٌة نفاقيٌة غرُي مضرة باألمة: حياديون
البداُض منهم ال عرجة أوىل مان النفاق أَْو 
عرجة أولية، إل صح التدبري، من النفاق، لذه 
الفئاة التاي لم تصال بدُد إىل أنشاطة مرضة 

إنماا ترياد َمثَاالً أل تأمن مان الطرخني تأمن 
اة  مان جاناب املؤمنني مان جانب أبنااء األُمَّ
وتأمن مان جانب األَْعَداء، ختحااول أل تدمل 
لها بدما من التنسايل ماع األَْعَداء والروابط 
البسايطة التي لم تصل بدد إىل أنشطة عدائية 
اة يف  اة يقفول ماع األُمَّ خاال لم يف صاف األُمَّ
مواجهاة أعدائهاا وال لام وصلاوا إىل عرجة 
اة ولكن يحرصول  النشااط الددائي ضد األُمَّ
أل يكاول لهام رواباُط رسياة غاري مدروخة 
ماع الدادو يف بداياة تنسايل لاذه الفئة ما 
عامت يف لاذا املساتوى )خاإل اعتزلوكم خلم 
يقاتلوكم وألقوا إليكم السالم خماا جدل الله 
لكام عليهام سابيال(، لاذه خئة مسااملة وال 
اة ولكنها  تمارس أي أنشاطة عدائية ضد األُمَّ
ااة يسامول أنفساهم حياعياني  تياذل األُمَّ
َمثَاالً أَْو شابه حياعيني يحاولول أل يتنصلوا 
عان املسائولية، لؤالء لام يف لذا املساتوى 
متياذلاني وصامتني عىل حساب تساميتهم 
ألنفساهم محايدين لذه الفئاة من املناخقني 
يف مساتوى االعتزال ال تقاتل، ملقيه بالسالم 
يدني ال تمارس أي أنشاطة عدائية خما جدل 
الله لكم عليهم سبيالً، أتركولم أتركولم خئة 
أُْخاَرى ال.. نشطة وتتَحاّرك والفئات النشطة 
والدملية لم أشاكال، ولذه من ألم املساائل 
التي يحتاج مجتمدنا اإلْساَلمي إىل وعي عنها.

أغرُب الفئات: مطاوعُة النفاق ينشطون يف 
مساجد ضرار

لنااك خئة لاي من أغارب خئاات النفاق 
ومن أغرب املناخقني لذه الفئة يستحسان أل 
نساميها مطاوعة النفاق املناخقني املطاوعة 
وبصفاة  إيمانياة  بدناويان  املتَحاّركاول 
اة أل  إيمانية والبدض قاد ينيدع بهم وَخاصَّ
لديهام خطبااء بارعول ولديهم مان يتقنول 
الفان اليطاباي يف منابر املسااجد ويتقنول 
ويحرصاول حتاى بالشاكليات أل يظهاروا 
بشاكليات متديّناة وجذاباة إيمانيااً وتحات 

عناوين عينية وما إىل ذلك.
املسااجد  وأصحااب  النفااق  خمطاوعاة 
الذين يشاتغلول يف نفاقهم من خالل املساجد 
ومنابر املسااجد خطبة جمدة، مناخل مناخل 
وقاد يمتلاك بدُمهام ذقنااً كبارياً وطوياالً 
ووجهاً كبرياً وضيمااً ويتزين. املهم أوصاف 
كثارية لاؤالء مطاوعة النفاق الناشاطول يف 
املسااجد الذين يمكن أل يحولوا مساجد الله 
إىل مسااجد رضار ترض باألمة، مساجد كلها 
رض إنتاجها ضار، يتيرج لك من لذا املسجد 
ممان يتأثارول بنشااطه خيه مان يذلب إىل 
اة، َمن يلدب  جبهات الحارب خيقاتل ضد األُمَّ
عوراً تيريبيااً وتثبيطيااً وكذلك ييليل صف 
املجتماع ويثاري الداداوة باني أبنااء املجتمع 
والنازاع باني أبناء املجتمع، ولاؤالء كال لهم 
نشااط مبكر يدني منذ مراحل اإلْسااَل  األوىل 
من عارص النبي صاىل الله عليه وآله وسالم 
بدئاوا ينشاطول قال اللاه عنهام يف الُقاْرآل 
اًرا َوُكْفًرا  الكريم )َوالَِّذيَن اتََّيذُوا َمْساِجًدا رِضَ
َوتَْفِريًقا بَانْيَ اْلُمْؤِمِننَي َوإِْرَصااًعا لَِّمْن َحاَرَب 
اللََّه َوَرُساوَلُه ِمن َقبُْل ۘ َوَليَْحِلُفنَّ إِْل أََرْعنَا إاِلَّ 
اْلُحْسنَٰى ۘ َواللَُّه يَْشَهُد إِنَُّهْم َلَكاِذبُوَل( اتيذوا 
مساجداً رضاراً؛ ليكول املسجد لو الدمدة يف 
ااة، يدتمدول عىل  نشااطهم المار ضاد األُمَّ
املساجد، بيت الله، والنشاط الديني يف املسجد 
خطب الصلوات أنشاطة تثقيفية يف املساجد، 
حلقات يف املساجد، أنشطة متنوعة يف املسجد 
يجدلول من املساجد نفسه وسايلة لإلرضار 
باألمة، وميرجاته ميرجات ضارة وليسات 
اة بل  ميرجات ناخدة، وليسات مفيدة يف األُمَّ
يلدُب عوراً تيريبيا، وتفريقاً، املجتمع يتفرق 
يتشاتت حتاى أحيانااً باني األرسة الواحادة 
يتباغاض أبناؤلا ويتدااعى أبناؤلاا لدرجة 
الكفار أحياناً كفر مبطان، ومغطى بدناوين 
إيمانياة، وإرصااعاً ملان حارب الله ورساوله 
من قبل، إرصااعاً يدني إعداع و تهيئة لصالح 
األَْعَداء املحاربني لألماة، يدني َمن حارب الله 
و ورساوله، يدناي الحرب مع الله ورساوله 
ااة والحرب عىل عبااع الله  والحارب عىل األُمَّ
و الحارب عاىل املؤمناني، عىل املسالمني عىل 
املظلومني بغاري حل، عىل املحاربني، واملدتدى 
اة يف مباعئها  عليهم بغري حل، والستهداف األُمَّ
وقيمهاا وأخالقها، خيمكن أل يكول املساجد 
وسايلة لبداض املناخقني، خئة مان املناخقني 
لها شاكلها املتدين، شكلها الذي يحرص عىل 
النشااط ذي الطاباع الديني خيكول املساجد 
يهياأ لألَْعَداء، يقد  خدمات كثرية لألَْعَداء من 

جواناب متددعة، خيما ينارشه من تفريل بني 
ااة، خيما يقدمه من صاورة مغلوطة عن  األُمَّ
األحاداث والوقائع والفهم لها والتبير لها، يف 
تثبيط الدز  تجاه مواجهة األَْعَداء الحقيقيني 
لألمة، يف التشاويه باملؤمنني، يف أشاياَء كثرية 
ا ممكان أل يقدمها  جادا، خدمات كثرية ِجادًّ
املساجد الذي لو من مسااجد الرضار، ومع 
لذا لم يدرتف أولئك، لؤالء أصحاب مسااجد 
رضار مطاوعاة النفااق لم يدرتخاوا بحقيقة 
أمرلم وبألداخهم، وبأنهم أراعوا بما لم خيه 
من نشااط الرضر باألماة »َوَليَْحِلُفنَّ إِْل أََرْعنَا 
إاِلَّ اْلُحْسانَٰى«، ممكن أل يقسم لك يمنياً َكبرياً 
باللاه جل وعاال، ليل له من لادف إال لدف 
اة  طيب! لو يريد من لذا املسجد أل يرشَد األُمَّ
اة وأل يُحيي الصالة وأل..وأل..  أل يصلح األُمَّ
وإىل آخاره، خدلاوا ذلك يف عارص النبي وبرروا 
ذلاك يف وقت النباي صىل اللُه علياه وعىل آله، 
اة كثرياً من لذه األشاكال،  واليو  تداني األُمَّ
من مسااجد الرضار من القائماني خيها؛ ألل 
املسجَد بالقائمني خيه، »اَل تَُقْم ِخيِه أَبًَدا« وعىل 
الناس يف املناطل التي خيها مساجد رضار وال 
يمتلكول القدرة عاىل إصالح وضدهم، الحذر 

منها ومن القائمني خيها.

فئة تتَح�ّرك بطابع إْساَلمي وعناوين دينية
ِل يَْوٍ   اَل َعىَل التَّْقَوى ِمْن أَوَّ  )َلَمْساِجٌد أُسِّ
أََحلُّ أَْل تَُقوَ  ِخيِه( خاملسجد لو بألله، بألله 
ندم، أَيْماً يقول الله ُسبَْحانَُه َوتََداىَل عن لذه 
الفئاة، الفئة التاي تتَحاّرك بطابع إْسااَلمي 
وإيماناي وعناويان عينياة من خئاات النفاق 
)َوِماَن النَّاِس َمان يَُقوُل آَمنَّاا ِباللَّاِه َوِباْليَْوِ  
اآْلِخاِر َوَما ُلم ِبُمْؤِمِننَي( الحديث لنا عن خئة 
يقاول عنهاا »من يقاول« يدني يكارر يدني 
أناه يتَحااّرك تحته كدناوال، وليال لإلعال  
لآلخريان بأنه قد آمان وانتهاى املوضوع، ال 
»مان يقاول« يكارر النشااط تحات عناوين 
إيمانياة، )َمن يَُقوُل آَمنَّا ِباللَّاِه َوِباْليَْوِ  اآْلِخِر 
َوَما ُلم ِبُمْؤِمِننَي(، ملاذا يرخدول لذا الدنوال؟ 
)يَُياِعُعاوَل اللََّه َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَما يَْيَدُعوَل إاِلَّ 

أَنُفَسُهْم َوَما يَْشُدُروَل(.

فئة غري متدينة نهائيًا
لنااك أَيْماً خئة غاري متدينة نهائياً، لناك 
خئة ذات طابع إيماني وإْسااَلمي من املسجد 
وإىل املساجد ومن منب املسجد، ولكذا، لكن، 
لنااك خئة غري متدينة نهائيااً، قال عنها الله 
االِة َقاُموا  مان املناخقاني )َوإِذَا َقاُموا إىَِل الصَّ
ُكَسااىَل(، ما يشتي املساجد وال يشتي الصالة 
َواَل  النَّااَس  )يُاَراُءوَل  »لاذه خئاة ميتلفاة 
يَذُْكُروَل اللََّه إاِلَّ َقِلياًل(، ولكن مع أنهم أشكال 
وأناواع البداض منهم بطابع عيناي والبدض 
منهام بغري طاباع عيني والبداض منهم لهم 
نشااط عساكري والبداض له نشااط أمني 
والبدض لهم نشااط إعالمي ومتمرساول يف 
أعائهام اإلعالمي قال الله عنهام »وإل يقولوا 
تسمع لقولهم« عندلم برُص يف الكال  وخبث 

يف لذا الجانب.
لكان الجاماع الاذي يجمدهام لاو الوالء 
اة،  ألَْعاَداء اللاه الدمال ملصلحاة أَْعاَداء األُمَّ
اة(،  بني قوساني )الدمال ملصلحة أَْعاَداء األُمَّ
واملداعاة للمؤمنني، ونتحدث عىل ضوء بدض 
اآليات عان نشااطهم، نشااطهم التيريبي، 
يدمادول، يدمدول إىل أعماال كثرية يف الواقع 
مان  وكثاري  يتَحاّركاول،  لألماة،  الداخاي 
املناخقاني حركياول، لهم قدرة عاىل الحركة 
عجيبة، ونشااط كبري، وعندلم التما  كبري 

اة. بنشاطهم التيريبي يف عاخل األُمَّ

أنشطُتهم الرئيسية: اإلرجاُف والتهويُل 
وتثبيُط العزائم

التاي  الرئيساية  أنشاطتهم  مان  واحاد 
ااة، اإلرجاف  يحرصاول عليهاا يف واقاع األُمَّ
تحمال  عان  الدزائام  وتثبياط  والتهويال 
املسائولية وعن التصدي لألَْعاَداء، لذا جانب 
يحرصاول علياه بشاكل كباري جادا، لدرجة 
أل اللاه قال عنهام يف الُقااْرآل الكريام )َلِئْ 
َلْم يَنْتَاِه اْلُمنَاِخُقوَل َوالَِّذياَن يِف ُقلُوِبِهْم َمَرٌض 
َواْلُمْرِجُفاوَل يِف اْلَمِدينَاِة َلنُْغِريَنَّاَك ِبِهاْم ثُمَّ اَل 
يَُجاِوُرونَاَك ِخيَهاا إاِلَّ َقِليااًل * َمْلُدونِانَي أَيْنََما 
ثُِقُفاوا أُِخاذُوا َوُقتِّلُاوا تَْقِتياًل(، نشااط كبري 
اة األمل والثقة  ومكثف لإلرجاف، وإلخقاع األُمَّ
باللاه، ولتحطيام املدنوياات، لاذه املساألة 
يحرصاول عليهاا ولكارسة اإلراعة يف نفوس 
النااس، ولزرع الولان يف نفاوس الناس، ما 

مدكام خائادة، ال نساتطيع أل ندمال شايئاً 
باألَْعاَداء اتارك لذا، وعوع وآياات، ومدري ما 
لاو ذاك، لاذه أشاياء خراخياة، )َوإِذْ يَُقاوُل 
ا َوَعَدنَا  َرٌض مَّ اْلُمنَاِخُقاوَل َوالَِّذيَن يِف ُقلُوِبِهم مَّ
اللَُّه َوَرُسولُُه إاِلَّ ُغُروًرا(، خراخات اترك لك »إل 
كم« وما أعري ما لو ذاك،  تنرصوا اللاَه ينرُصْ
اتارك لك لذا الاكال  ما ينفدك الدادو والددو 
يمتلك ومداه ويمتلك، ولدياه.. ولكذا تثبيط 
وتيذيل للناس عن تحمل مسائولياتهم )َوإِذْ 
َقاَلْت َطاِئَفٌة ِمنُْهاْم يَا أَْلَل يَثِْرَب ال ُمَقاَ  َلُكْم 
َخاْرِجُداوا( اتارك لك الجبهة ارجاع لك البيت، 
بّطل لك من لؤالء، ابرع لك، ال تدخل نفسك يف 
مشاكل، ولكذا نشاط رئييس يف لذا الجانب، 
اة، عن  لهام نشااط رئييس خياه تيذيال األُمَّ
القيا  بمسائوليتها يف التصدي ألعدائها، زرع 
اليأس واإلحباط والمدف والولن والتشجيع 
عىل االستساال ، نشااط لذه الفئة تلدب لذا 
النشااط غري الفئة املقاتلة قاد أصبحت عما 
لاي تشاتغل يف ُكّل االتجالاات، لكنها تبقى 
يف عاخل اإلْسااَل  يف عاخل السااحة وتشاتغل 
عاىل لذا النحو التيريباي »اَل تُنِْفُقوا َعىَل َمْن 
اوا« تيذيل عن  ِعنَْد َرُساوِل اللَّاِه َحتَّى يَنَْفمُّ
اإلنفاق، تثبيط عىل اإلنفاق، تثبيط عىل ُكّل ما 
يشكل عامالً إيجابياً وعامالً مهماً يف التصدي 
لألَْعاَداء، أي نشااط حركي ملواجهاة األَْعَداء 
مثمر مفيد ُمْجاًد مهم ييذلول منه، أي عمل 
ضاد األَْعاَداء ييذلول مناه )َوإِذَا ِقياَل َلُهْم اَل 
تُْفِسُدوا يِف اأْلَْرِض َقالُوا إِنََّما نَْحُن ُمْصِلُحوَل(.

املنافقون ماركة واحدٌة: لهم قاسٌم مشرتك
ااة  األُمَّ عاخال  يف  التيرياب  نشااطهم 
يحاولاول أَيْمااً أل يجدلوا لاه عناوين براقة 
ااة،  وعناويان مياععاة وأناه ملصلحاة األُمَّ
اة يشاتغلول  الدناوال املصلحي ملصلحة األُمَّ
تحتاه َكثرياً وَكثارياً وَكثرياً، يقاوُل اللُه عنهم 
يف الُقاْرآل الكريام »اْلُمنَاِخُقاوَل َواْلُمنَاِخَقاُت 
بَْدُمُهاْم ِماْن بَْدٍض«.. ماركاة واحدة نتيجة 
ا ومتجهول اتجالات  واحدة متشابهول ِجادًّ
متجانساة« يأمارول باملنكار«.. لذا قاسام 
مشارتك باني ُكّل املناخقني »يأمارول باملنكر 
وينهاول عن املداروف«.. يدناي يحاولول أل 
يدمماوا حالتهام النفاقية ال يكتفاي أنه لو 
أصبح مناخقاً أَْو لي أصبحت مناخقة يشتغل 
يف اآلخريان ويريد أل يفارض الحالة النفاقية 
عىل اآلخرين اليو  أال يوجد أنظمة وحكومات 
أل  يحاولاول  إمكاناتهام  وكل  بجيوشاهم 
ااة كلها ألمرياكا وإرسائيل ومن  يركدوا األُمَّ
يرخاع صوتاا منالماا للهيمناة األمريكياة 
ومداعياا إلرسائيل يقولول خالص أنت إيراني 
أنات راخي أنات مجويس أنت لام تدد عربيا 
أنات خرجت من امللة اإلْسااَلمية.. أنت لم تدد 
إنَْساانا يجاب القمااء عليك خاالص ما عاع 
يصلاح بقاءك يف املنطقة الدربية وال يف الدالم 
ا يدني يجب أل تنتهي  أنت إنَْساال خطري ِجادًّ
مان الوجاوع.. أي صاوت منالاض ألمريكا 
وإلرسائيل يداعونه بأشاد ما يكول من الدداء 
ويدملول ضده خهم يأمرول باملنكر يحاولول 
مثل لاذا األمر أل يدمموا حالة الاوالء ألَْعَداء 
ااة ومنكرات كثرية يأمرول بها »وينهول  األُمَّ
عان املداروف« املوقاف الطبيداي الصحياح 
نقول يا جماعة نحن امة مسالمة ونحن أمة 
لها أَْعاَداء وأَْعَداء واضحاني األمريكي واضح 
لألماة ويسادى إىل السايطرة املباارشة عاىل 
ااة ويفدل أخاعيله وخدال الكثري باألمة..  األُمَّ
ليال مجهوال ماا خدله يف الدراق ماا خدله يف 
أخغانساتال ما خدله يف ُكّل عاملنا اإلْساَلمي ما 
يفدلاه خينا وبناا سياساياً واقتصاعيا وأمنيا 
وعساكريا ماا يقدماه إلرسائيل مان حماية 
مطلقاة.. إرسائيل عدو واضاح ليل مجهوالً 
الحاال.. خدعونا نتيذ املوقاف الصحيح الذي 
يفرضاه عليناا عينناا وأخالقناا وقيمنا ولو 
حل خطري إنَْسااني لنا.. ععونا نتيذ املواقف 
الرصيحة.. ال ممناوع »ينهول عن املدروف« 
ومداروف كثاري مان املداروف ينهاول عنه 
ويبيلاول حيث ينبغي أل ينفقوا »نساوا الله 
خنسيهم«.. لذه من أساوأ الصفات لهم أنهم 
يشطبول الله من حسااباتهم ال يركنول عىل 
الله ال يثقول يف الله ال يدتمدول عىل الله.. مأل 
الددو قلوبهم« إل املناخقني لم الفاسقول«.. 
اَر نَاَر  )َوَعَد اللَُّه اْلُمنَاِخِقنَي َواْلُمنَاِخَقاِت َواْلُكفَّ
َجَهنََّم َخاِلِديَن ِخيَها ۘ ِلَي َحْسبُُهْم ۘ َوَلَدنَُهُم 
ِقيٌم(.. ندوذ بالله ما أشد  اللَُّه ۘ َوَلُهْم َعذَاٌب مُّ
غمب الله عليهم وما أخطر النفاق.. تجد لذا 
الوعيد الشاديد. مما يحكيه عنهم يقول تداىل 

)إِل تُِصبَْك َحَسانٌَة تَُساْؤُلْم(.. ينزعجول وال 
يرتاحول إذا شااخوا حسنة إذا شاخوا نرص يف 

املؤمنني.. لذا يغيظهم جداً..
الحظاوا بدمهام كاناوا مساتاءين مان 
انتصار حزب الله يف مواجهة إرسائيل والبدض 
أَيْمااً كاناوا مساتاءين مان صماوع غزة يف 
مواجهة إرسائيل يف الحربني يف ل201 وم200 
)إِل تُِصبْاَك ُمِصيبَاٌة يَُقولُاوا َقْد أََخذْنَاا أَْمَرنَا 
ِمن َقبْاُل َويَتََولَّاوا وَُّلْم َخِرُحاوَل(.. مرتاحني 
ااة.. مرتاحاني ألنهام  ا أل تُنكاب األُمَّ ِجاادًّ
يدتابول أل لاذا عليالً عىل صحاة نظريتهم 
ورأيهم األعاوج )َلَقِد ابْتََغُوا اْلِفتْنََة ِمن َقبُْل(.. 
ختّانول وباحثول عىل إثارة املشااكل يف عاخل 
اة.. ولكذا لهم  الصف اإلْسااَلمي يف عاخل األُمَّ
أنشاطة متددعة وأنشاطتهم التيريبية لذه 
اليجاوز الصمات عنهاا وال الساكوت عنها.. 
يجاب الحذر منهام لم طرف مداوج يداعي 
املؤمنني ولذلاك كال عداؤلم لإلما  عي عليه 
الساال  وبغمهم لاه؛ ألنه لو رماز يف كمال 
اإليمال.. الله ُسابَْحانَُه َوتََداىَل )يَاا أَيَُّها النَِّبيُّ 
ااَر َواْلُمنَاِخِقانَي(.. كفار مداعول  َجاِلِد اْلُكفَّ
من موقاع كفرلام وعندلم موقاف مداعي 
للدين اإلْسااَلمي وملن ينتمي إليه لهذا االعتبار 
املناخقاني جالدلم.. )وأغلظ  »واملناخقني«.. 
َعَليِْهاْمۘ  َوَمأَْواُلْم َجَهنَُّمۘ  َوِبئَْل اْلَمِصريُ(.. 
مأوى املناخل كالكاخر جهنم وإل صىل وصا  
وإل كال له من مساجد الرضار وإل كال من 
تلاك الفئة ال.. ال ينفدهم ذلك مأوالم جهنم.. 
الحظوا أكد اللاُه عىل أل مأوالم جهنم لدنهم 
َكثرياً يف كتابه ويف آياات كثرية ومتكررة. عب 
عان غمبه عليهم »وغمب الله عليهم«.. ُكّل 
لذا يدل عىل ساوئهم وسوء عورلم التيريبي 
اة »وأغلظ عليهم« خلذلك الجهاع  يف عاخل األُمَّ
لهام كماا يقاال يف كتاب التفساري والفقاه 
وما أوحات باه اآلياات الُقاْرآنياة النصوص 
الُقاْرآنياة صنفت املناخقاني وصنفت املوقف 
منهم من الفئة املقاتلة امليربة عسكريا التي 
تفتح حاروب أَْو أمنياا تفجاريات واغتياالت 
واعتاداءات.. لذه الفئاة قال عليهاا الُقاْرآُل 
»خيذولام« َمن اعتقلتماوه اعتقلتموه ومن 
أرستموه أرستماوه ومن تمكنتام منهم قتالً 
 ۘ ثَِقْفتُُموُلاْم  َحيْاُث  )َواْقتُلُوُلاْم  خاقتلاوا 
ِبينًا(..  َوأُوَلِٰئُكاْم َجَدْلنَا َلُكْم َعَليِْهْم ُساْلَطانًا مُّ
الفئاة التي تلداب الادور اإلعالماي يجب أل 
تواَجاَه أَيْمااً وأل تُمناَع وأل تُتياذَ ضدلاا 
أياة إجراءات عىل حساب طبيدة الادور الذي 
تمارُساه، خالُقاْرآل الكريم لو يدخع للتصدي 
لهام، بال لو مايء بالتصادي لهام الُقاْرآل 
الكريم لهجتاه ضدلم لهجاة قوية وموقفه 

منهم موقف عجيب جداً.

النفاُق ُكّل زمان ومكان.. ومنافقو عصرنا 
هم األسوأ

آيات كثارية ساورة التوبة مليئاة باآليات 
بشاأل املناخقني وال تصدقوا أي ساذج أحمل 
غبي جالال يقول لذا خقط يدناي املناخقني 
يف زمان النباي وانتهى املوضاوع ال.. النفاق، 
اإليماال، الكفر، الصالح، الفسااع.. كلها لذه 
أشاياء مساتمرٌة يف ُكّل زمال ومكال ليسات 
ااًة بزمن النبي، خاملؤمناول والكاخرول  َخاصَّ
واملفسادول  والصالحاول  واملناخقاول 
واملجرمول.. ُكّل لاؤالء خقط يف لحظة زمنية 
مديناة.. وبقية الزمن غشاا!!.. لال أصبحنا 
اآلل يف زمن ما شااء اللاه الدظيم َصلَُحت خيه 
اة وأصبح خيه ُكّل املنتسابني لإلْساَل   ُكلُّ األُمَّ
أباراراً وطالرين مطّهرين مصلحني ما شااء 
اللاه وَعامَّ األمان والياري والسالم والفمال 
اة بكلهاا أ  أل لدينا من  والتقاى يف عاخل األُمَّ
املناخقني من لو أسوأ يف كثري من األمور ومن 

كثري من الكاخرين.. متفوٌق يدني!.

ضرورُة الوعي بخطورة النفاق وسوء 
املنافقني

ااُة تداناي الياوَ  ويجاب أل يتدماَم  األُمَّ
النفااق  أَْو خطاورة  تجااه مساألة  الوعاُي 
وساوء املناخقني؛ حتى نُحدَّ من انتشاار لذه 
الظالارة يف عاخل أمتنا اإلْسااَلمية خصوصاً، 
أل لذه الفئة تنشاط كلما كال لناك نشااٌط 
كباريٌ لألَْعاَداء وتصبح لاي اليَد التاي يدتمد 
ااة لتلدَب الدوَر  عليهاا األَْعَداء من خارج األُمَّ
اة  اة يبدثاُر األُمَّ والتيرياَب الذي يفاّكُك األُمَّ
ااة.. واللاُه  ااَة مان عاخال األُمَّ يارِضُب األُمَّ

امُلْستََداُل. 
ااَلُ  َعَلايُْكْم َوَرْحاَمُة اللِه َوبََرَكاتُه. َوالسَّ
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الكتاُب اإللهي هو بالشكل الذي يحسم الخالف 
تماماً ب�ن الناس لكن أحياناً متى م�ا أطروا الدين 
بأط�ر معين�ة أحيان�اً متى م�ا نزلت ثقاف�ة معينة 
تعط�ي مفاهي�م مغلوطة يف تن�اول الدين يف األخر 
يصب�ح الكت�اب بالش�كل ال�ذي ل�م يع�د يحس�م 
املوض�وع فيما بينهم، ألن ُكّل واحد قد صار يتناوله 
ال يتناولونه عى أس�اس ليحس�م موضوع الخالف.

]سورة البقرة الدرس الساعس ص: 25[

ظاه�رة االْختاَلف يجب أن تحس�م أي أنه ال بد 
أن ه�ذا الكتاب يه�دي إىل طريقة ال اْختاَلف فيها ال 
نختلف إذا رسنا عليها، عندما يرجع إىل الكتاب عى 
هذا النحو فعالً ستحل اإلشكالية التي هي االْختاَلف 
من أصله يف املس�رة كلها يف املس�ائل كلها.]سورة 

البقرة الدرس الساعس ص: 25[

م�ن األش�ياء الت�ي تعترب س�يئة ج�داً، أن يجد 
املس�لمون نهي�اً هن�ا ع�ن التف�رق واالْخت�اَلف ثم 
يحاول�ون كي�ف يرشع�ون ويجعل�ون االْخت�اَلف 
مقب�والً، ويردون عى الله بأن�ه: ]االْختاَلف طبيعي 
واالْخت�اَلف رضوري[ أليس هذا يعن�ي جهالً بالله 
بش�كل كبر؟.]ساورة آل عمرال الادرس الرابع 

عرش ص: 19[

االْختاَلف جائز، االْختاَلف س�ائغ، أليس البعض 
يقول�ون هك�ذا؟ جائز يف الفرعي�ات، جائز يف كذا.. 
فقط يف األصول، وأش�ياء من ه�ذه. هذا من االفراء 
عى الل�ه، وهذه يف حد ذاتها وحده�ا كبرة، غر ما 
يحص�ل من اف�راء عى الل�ه يف مج�ال تقديم آيات 
بش�كل آخ�ر، بخالف م�ا أراد الله منها، اس�تنباط 
أحكام خالف ما رشع الل�ه، توجيهات خالف هدى 
الل�ه، كلها تصنف يف قائمة االف�راء عى الله؛ ولهذا 

�ة هذه، وتبن أننا يف وضعية فعالً وضعية  ذلت األُمَّ
ذل�ة. عندما نجد م�ن تحركوا، هؤالء بن�وا إرسائيل 
م�رضوب عليهم ذلة ومس�كنة، وإذا هم يبدو علينا 
وه�م أكرب، وما يزال�ون أعى؛ ألنه حص�ل افراءات 
�ة هذه، وباس�م دين.]سورة  رهيبة جداً داخل األُمَّ

األعراف الدرس الثامن والدرشول ص: 20[

مقتطفاٌت نورانيٌة

بشرى المحطوري

ًة يف النفو�ض  اإحــيــاُء يــوم الُقـْد�ض: من اأجل اأن تبقى ق�ضية فل�ضطني حيَّ

ال يمكن أن اهلل يحدثنا عن خطر اليهود ثم ال يكون يف كتابه هدى هذه اأُلمَّ�ة إىل ما يمكن أن يؤّهَلها ملواجهة اليهود

َرْفُض الكثري من الحكومات إحياء يوم 
الُق�ْدس العاملي:��

اساتغرب َساَلُ  اللِه َعَليِْه يف لذه املحارضة 
مان إحيااء الحكوماات الدربية واإلْسااَلمية 
للكثاري مان أعيااع وأياا  اليهاوع والنصارى 
ا بالُقاْدس،  ولكنها ترخض أل تحيي يوماً خاصًّ
حياُث قال: ]حتى لذا اليو  لم يساتجيبوا له 
أل يحياوه وأل يجدلاوه يوماً يُحياى كما ععا 
إلياه اإلماُ  اليميني )رحماة الله عليه( ولم 
يف نفال الوقت يُحيول أيامااً اقرتحها اليهوُع 
والنصارى ]عيد األ [ ]عيد الدمال[ مناسبات 
كثارية ]عيد رأس السانة امليالعياة[ اقرتحها 
ويدتبونهاا  يُحيونهاا  والنصاارى  اليهاوع 
ُعَطالً رسامية يف ميتلف الباالع الدربية! لكن 
الياو  الذي لو يو  من أجال أل تبقى قمية 
خلساطني حيّاًة يف نفوس املسالمني، من أجل 
أل تبقاى مشااعَر الجهااع، مشااعر الرخض 
إلرسائيل حية يف نفوس املسالمني، لذا اليو  
لام يلتفتوا إليه ولم يكرتثاوا ولم يهتموا، ولم 
يستجيبوا لإلما  اليميني )رحمة الله عليه( 
يف إحياء لذا اليو . ملااذا؟؛ ألنهم خذلوا خدالً؛ 
ألنهام قد خذلوا.. وعندماا ندوع - أيها اإلخوة 
- لاذه خقط مقدماة لندرف ماا يتدلل بيو  
الُقااْدس الداملي، والسابب الذي ععاا اإلما  
اليميناي )رحمة الله عليه( إىل أل يدتب يوماً 
عامليااً يف ميتلاف املناطل اإلْسااَلمية؛ ولذلك 
خنحان ندتاب أل إحياء لاذا اليو  اساتجابة 
لإلما  اليميني )رحمة الله عليه(؛ وملا ندرخه 
من أثر مهم يف خلل وعي يف أوساط املسلمني، 
اة،  ورؤية صحيحة للميارج مما تدانيه األُمَّ
أل إحيااء لذا الياو  يدتب خدالً عبااعة، وأل 
إحياءه يدتب أيماً ممارسة جهاعية يف سبيل 

الله، إل شاء الله تداىل[.

ال شيء يكشُف واقع اليهود.. كالُقْرآن 
الكريم:��

وأكد َسااَلُ  اللِه َعَليِْه عىل وجوب الدوعة إىل 
الُقْرآل لندرف اليهوع ونفساياتهم والطريقة 
الصحيحاة للتدامل مع لاذه الرشذمة، حيث 
قاال: ]عندما ندوع - أيها اإلخاوة - إىل الُقْرآل 
الكريام, إىل كتااب اللاه الاذي نزله مان يدلم 
الارس يف الساماوات واألرض نارى خياه أناه 
عرض كثرياً مان أخبار اليهاوع، عرض كثرياً 
مما يكشاف واقدهام، مما يكشاف واقدهم، 
]ساورة البقرة[ ]ساورة آل عمرال[ ]ساورة 
املائادة[ ]ساورة اإلرساء[ و]الحرش[ وغريلا 
من الساور، وخاصة ]ساورة البقارة[ و]آل 
عمرال[ ]واملائدة[ مليئة بالحديث عن اليهوع، 

مليئاة بالحديث عن اليهوع، واليهوع ال شاك, 
بناو إرسائيل يف تأرييهم عاب وعروس كثرية 
جاداً خيما ذكاره الُقْرآل عنهام, عروس وعب 
مهمة جداً جداً، ولكن اليء الذي يؤساف له 
أننا نأخذ مما عرضه الُقْرآل عن بني إرسائيل 
جانباً واحاداً خقط لو خهمناا أل لذه اآليات 
عبارة عن آيات تهاجم لذه الطائفة، وتبزلا 
كطائفة مجرمة، وال أقل وال أكثر من ذلك[.

 تفضيُل اهلل لبني إسرائيل يف الُقْرآن.. 
ولكنهم عصوا:��

ويف ذات السياق استمر َسااَلُ  اللِه َعَليِْه يف 
الحديث عن اليهوع وذكرلم يف الُقْرآل الكريم، 
حيث قاال: ]الُقْرآُل تحدث عان بني إرسائيل 
حديثااً متنوعااً، يذكار خيه أناه خمَلهم عىل 
الداملاني، يطلُاُب منهم أل يذكاروا ندمه التي 
ْلتُُكْم َعىَل  أندم بها عليهم، ومنهاا: }َوأَنِّي َخمَّ
اْلَداَلِمنَي{)البقارة: من اآلية7ل( لذه واحدة.. 
ثم ولو يتحدث, ويدرض الندم التي أندم بها 
عليهام, والرعاياة التي منحهام إيالا يف أيا  
خرعول ومن بدد خرعول, ويف ميتلف األزمنة, 
رعاية عجيبة, رعاية عجيبة.. يلدن الكاخرين 
منهام، يلدن املتمرعين منهام، يلدن الذين لم 
يساتجيبوا، لم يلتزموا بُكتُِبه الساماوية التي 
أنزلهاا إىل األنبيااء منهام، ويدعولم يف نفل 
الوقت إىل اإليَْمال برساول اللاه )صلواُت الله 
وساالُمه عليه(، بل يدتب أنه يجُب أل يكونوا 
لم أول من يؤمن بمحمد )صلواُت الله عليه(، 
وأل يكونوا لم أول من يؤمن بالُقْرآل الذي لو 
مصدق ملا مدهم من الكتب الساماوية.. عمج 
بني الحديث عن مسااوئهم وبني الحديث عما 
منحهام من الرعاياة الكبرية، وباني الحديث 
عما بارز يف تأرييهم من صفحاات مرشقة, 
عمجه برضورة أل يساتجيبوا لهذا النبي الذي 
أرساله إىل الداملاني جميدااً محماد )صلوات 
الله وساالمه عليه(، وقال عنهم: }َوال تَُكونُوا 
َل َكاِخٍر ِبِه{)البقارة: من اآلية1ل( ال ينبغي  أَوَّ

ملثلكم أل يكول أول كاخر به[.

املسلمون يأخذون من الُقْرآن )ُسْوء 
اليهود( فقط!!

ا،  ونبّه َسااَلُ  اللِه َعَليِْه إىل قمية مهمة جدَّ
أال ولي ساوُء الفهم عند الدرب واملسلمني يف 
نظرتهم وتفسريلم آليات الُقْرآل الكريم التي 
تتحدث عن اليهوع، حيث قال: ]نحن قد نيسء 
خهم املسألة خدندما نقرأ الُقْرآل, ونراه يتحدث 
بأنه خمل لاؤالء عىل الداملاني، وأنه منحهم 
من الرعاية الكثري الكثري: يف صحراء سايناء, 
يو  تالاوا, أظلهم بالغما ، وأنزل عليهم املّن 

والسالوى، عندماا تمارعوا نَتََل الجبال، رخع 
جبال الطاور خوقهم، ثام عااع إىل مكانه ولم 
ين زل عليهم، لم يحصل أل اساتؤصلوا بدذاب 
كما تُساتأصل األمم األخرى.. عندما نأتي إىل 
قمياة اليهاوع يف الُقْرآل الكريام ونأخذ منها 
خقط ساوء اليهوع, سوء اليهوع خقط سنيسء 
خهم القمية، ثم نفقد َكثرياً من الدروس يف ما 
عرضه الله من حديث عان بني إرسائيل. أول 
ساؤال: أنت تريد أل تقاد  لنا لؤالء عىل أنهم 
لم رش البية، وأنهم رجل، وأنهم أصل سيئ 
عنيء, وأنت يف نفل الوقت قلت أنك خملتهم 
عىل الداملني، وأناك منحتهم من الرعاية طول 
تأرييهم ما منحته، خكيف تُفمل وتَمنح من 
لام رجل, من لام خبثااء يف أصلهم؟.. لل 
يمكن لذا بالنسابة لله تداىل؟ لل يمكن لذا 
بالنسبة لله؟ إل الله خدالً خمل بني إرسائيل، 
يًَّة  اصطفى آل إبراليم جميداً عىل الداملني }ذُرِّ
بَْدُمَهاا ِمْن بَْدٍض{ )آل عمرال: من اآليةل3(، 
ويف نفال التفميال عروس: أل لاؤالء الذين 
خملهام عاىل الرغام من أناه خملهام إذا لم 
يلتزماوا، إذا لام يتمساكوا، إذا لم يساتجيبوا 
سايلدنهم، سايلدنهم، وسيمسخ منهم قرعة 
وخنازير، وسيلدنهم عىل ألسن أنبيائه. وخدالً 
لاذا ما حصال بالنسابة ملن كفار منهم، ملن 
تمرع، ملان عاند.. إىل آخر ما قاال عنهم.. لذا 
الجاناب يشء ملحوظ يف الُقاْرآل الكريم خيما 
يتدلال بالتفميل مع جانب ماا حصل منهم 
خاساتحقوا به اللدنة واستحقوا به أل يحكم 

عليهم بالكفر[.

رْفُض اليهود لرسول اهلل كان من 
منطلق الحسد:��

ووّضح َساَلُ  اللِه َعَليِْه سبب لجرة اليهوع 
إىل يثرب، وما تبع ذلاك من أحداث حيث قال: 
]خيما يتدلل بدد  استجابتهم للنبي)صلواُت 
الله عليه وعىل آله( كال من منطلل الحسد، أنه 
ملاذا لم يأِت الرساوُل املوعوع به يف آخر الزمال 
من بناي إرسائيل، ولم كانوا قاد لاجروا إىل 
قرب املدينة املنورة يف تجمدات يهوعية كبرية: 
بناي قريظاة, وبني قينقااع, وبناي النظري, 
ويهاوع خيب, وخادك.. وغريلا مان املناطل، 
كانت خيها تجمدات يهوعياة كبرية، لاجروا 
إىل قارب املدينة املنورة ملاا يدرخونه يف كتبهم 
من أل نبيَّ آخر الزمال سيكوُل لذا ُمَهاَجره، 
وكاناوا من قبال يساتفتحول به عاىل الذين 
كفروا كما حكى اللاه عنهم، كانوا منتظرين 
لهاذا النبي ليقفوا مده وينارصوه، خلما جاء 
رساول الله )صلوات اللاه عليه وعىل آله( من 
غاري بني إرسائيال، وجاء من بني إساماعيل 
حسدوه بدد أل عرخوه كما يدرخول أبناءلم.. 
كما حكى الله عنهم.. حينئٍذ استحقوا اللدنة 
أيماً من جديد، اساتحقوا اللدناة أل يكفروا 
بمحمد )صلوات الله عليه وعىل آله( وبالُقْرآل 
الاذي أنزلاه الله إلياه ولو كتااب مصدق ملا 
بني أيديهم، ورساول الله )صلاوات الله عليه 
وعىل آله( يدرخول أخباره يف كتبهم املقدساة 
يف التاوراة واإلنجيل، يدرخول صفته، يدرخول 
مهاجاره، يدرخاول مولده، ثم يكفارول به.. 
استحقوا أيماً أل يلدنهم, واستحقوا أيماً أل 

يغمب عليهم[.

اليهوُد.. لهم قدرٌة عجيبٌة على َلْبِس 
الحق بالباطل:��

وتناول َسااَلُ  اللاِه َعَليِْه اآلياات التي تدلل 

عىل خبث اليهوع وعلائهم حيث قال: ]اليهوع 
خطاريول جداً إذا ما اتجهاوا إىل جانب الرش، 
ولاذا لاو الصفاة الغالباة عليهام.. أخارياً 
وخاصاة بداد اإلْسااَل  أصباح لاو الصفاة 
الغالبة عليهام اآلل يف ُكّل بقاع الدنيا, االتجاه 
إىل الارش إىل املكار, إىل الياداع, إىل التمليال, 
إىل لبال الحال بالباطل، قادرة رليبة جداً يف 
لاذا املوضاوع.. عندما يتحدث اللاه يف كتابه 
الدزيز عان أنهم كانوا قديريان جداً يف مجال 
لبل الحل بالباطل، قديرين جداً يف التحريف، 
قديريان جاداً يف التأثري, إىل عرجاة أنه عرض 
أل الرساول )صلوات الله عليه وعىل آله( لوال 
خمُل الله علياه ورحمته لهّمت طائفة منهم 
أل يملاوه }َوَلْوال َخْماُل اللَِّه َعَليْاَك َوَرْحَمتُُه 
ْت َطاِئَفٌة ِمنُْهْم أَْل يُِملُّوَك{)النسااء: من  َلَهمَّ
اآلياة113(، وقال يف آياة أخارى: }َوإِْل َكاُعوا 
َليَْفِتنُونَاَك َعِن الَِّذي أَْوَحيْنَا إَِليَْك{)االرساء: من 
اآلية73(.. ورسول الله )صلوات الله وسالمه 
علياه( لاو الكامل يف عقلاه, لاو الكامل يف 
علائاه، يف خطنته، يف ذكائاه لكنه لنا يدرض 
عرسااً للمسالمني من بدد أنه إذا كال اليهوع 
إىل لاذه الدرجة الدالية مان القدرة، إىل عرجة 
أنه لاوال خمل الله عىل رساوله )صلوات الله 
عليه وعاىل آله( لهموا أل يملاوه ولكاعوا أل 
يفتناوه عن الاذي أوحى الله باه إليه، خكيف 
اة أما   سايكول شأنكم أنتم يا أبناء لذه األُمَّ
لذه الطائفة إذا ماا اتجهت ملحاربتكم, كيف 

سيكول شأنكم؟![.

اليهوُد.. قهروا العرَب يف ُكّل املجاالت:��
وبألام تحّدث َسااَلُ  اللاِه َعَليْاِه عىل مدى 
سايطرة اليهوع علينا، حيث قاال: ]خدالً اآلل 
تجلات األشاياء بشاكل عجياب، بارز الدرُب 
أما  اليهوع مستسالمني عاجزين، اساتطاع 
اليهوع أناه ليل خقط أل يقهرونا عساكرياً، 
بل أل يقهروناا اقتصاعياً وثقاخيااً وإعالمياً, 
اة  ويف ُكّل ميتلاف املجاالت، قهروا لاذه األُمَّ
ولم مجموعة بسايطة، مجموعة بسايطة، 
اة، استطاعوا  اساتطاعوا أل يقهروا لذه األُمَّ
حتاى أل يصنداوا ثقاختناا، أل يصندوا حتى 
الارأي الداا  عاخال لاذه البلادال الدربياة. 
اساتطاعوا أل يجدلوناا نْساُكُت عان كلمات 
لي مؤثرة عليهم، ختسكت عنها ُكّل وسائلنا 
اإلعالمية، اساتطاعوا بأسااليب رليبة جداً.. 
واليهاوع يفهماول جاداً أنهم قاد قموا عىل 
اة،  ااة, وحطموا لياكل لاذه األُمَّ لاذه األُمَّ
ترالام يرضبول كماا يشااءول يف أي موقع 
يف الباالع الدربياة، يرضبول عاخل خلساطني 
كما يريادول، وحتاى وإل كال زعماء الدرب 
مجتمدني يف أي عاصمة من عواصمهم، وعىل 
مارأى ومسامع من جامداة الادول الدربية، 
وعاىل مارأى من مجلال األمن, وعاىل مرأى 
ومسامع من منظمة األمم املتحدة، خيِّ عنك 
أولئك, عىل مرأى ومسامع مان زعماء الدرب 
وشادوبها. ال يياخاول الدارب حتاى أثنااء 
اجتماع زعمااء الدرب، ال يياخول املسالمني 
جميداً حتاى أثناء اجتماع زعماء املسالمني، 
ال يياخاول يرضبول ويشاتغلول، ال تسامع 
باأل إرسائيل أعلنات حالة الطاوارئ أو أنهم 
رخداوا الرشاشاات املمااعة للطائارات خوق 
أساطح املنازل أو.. أو.. تحساباً ألي يشء من 
قبال الدرب عند اجتمااع زعمائهم يف الدوحة 
أو يف أي منطقة أخرى.. ملاذا؟ ألنهم قد عرخوا 
اة قد قموا عليها، وخدالً  وخهموا أل لذه األُمَّ
قماوا عليها، لكن بواساطة من؟ بواساطة 

من؟ بواسطة زعمائها عولها الغبية[. 

سؤاٌل مهمٌّ جدًا:��
ووّجاه الشاهيُد القائاُد َسااَلُ  اللاِه َعَليِْه 
اَة اإلْساَلمية  ا يحاجج به األُمَّ ساؤاالً مهماً جدَّ
ليؤكد لها أل امليرج مما نحن خيه لو الدوعة 
للقرآل الكريم، حيث قال: ]ولذا لو الساؤال 
الذي يمكن أل نتسااءل عناه عندما نرى ذلك 
الدرض الكثري عن خطاورة اليهوع عاخل تلك 
اآلياات، لل يمكان أل اللاَه سابحانه وتداىل 
يحدثنا عن خطورة اليهوع البالغة ثم ال يكول 
ااة إىل ما  يف كتاباه الدزياز قد لادى لذه األُمَّ
يمكن أل يؤللها ألل تكول بمستوى مواجهة 
اليهاوع والقمااء عىل ميططاتهام وإحباط 
مؤامراتهام؟ ال بد، ال بُاد يف عدل الله ورحمته 
وحكمتاه أل يكاول قاد لاادى إىل ذلك، وقد 
لدى خداالً، لقد لدى خدالً، ويف لااذا الُقْرآل 
الكريام الذي قاال خيه: }َماا َخرَّْطنَا يِف اْلِكتَاِب 
ٍء{)األندا : من اآليةم3( ولو يتحدث  ِماْن يَشْ
عن اليهوع عاخل اآليات التي يتحدث خيها عن 
اة إىل ما يمكان أل يجدلها  اليهاوع لادى األُمَّ
بمساتوى املواجهاة لليهوع، بال وإحباط ُكّل 
ميططاتهم, وكيدلم الرليب الرليب.. لكن 
اة لاي التي تيلت عن لاذا الُقْرآل  لاذه األُمَّ

الكريم، تيلت عن لذا الكتاب الدظيم[.

عبارُة ]الصراع العربي اإلسرائيلي[ عبارٌة 
مغلوطة:��

وناوََّه َسااَلُ  اللاِه َعَليْاِه إىل اليطاأ الذي 
نقاع خياه، أو يقع خياه بدض الكتَّااب ولم 
ينطقاول لذه الدبارة حيث قال: ]نحن نقول 
أحيانااً وبداض الكتااب يقولاول: ]الرصاع 
اإلْسااَلمي اإلرسائيي[ ولذه عباارة مغلوطة 
عباارة مغلوطة، ال يمكن أل يُسامى الرصاع 
ماع إرسائيال ]رصاعااً إْسااَلمياً إرسائيلياً[، 
لو كال اإلْسااَل  لاو الذي يصاارع إرسائيل، 
لو كال اإلْسااَل  لو الذي يصاارع اليهوع، لو 
كال اإلْسااَل  لو الذي يصارع الغرب ملا وقف 
الغارب وال إرسائيل وال اليهاوع لحظة واحدة 
أماا  اإلْسااَل ، لكن الاذي يصاارع إرسائيل، 
ويصاارع اليهاوع مان لام؟ مسالمول بغري 
إْسااَل ، عارب بغري إْسااَل ، رصعوا اإلْسااَل  
أوالً لام ثم اتجهوا ملصارعاة إرسائيل بدد أل 
رصعوا اإلْسااَل  لم من عاخل نفوساهم, من 
عاخل أخكارلم, من جميع شئول حياتهم، ثم 
اتجهوا لرصاع اليهاوع، تلك الطائفة الرليبة، 
خأصبحاوا أمامها عاجزين أذالء مساتكينني 
مستسالمني مبهوتني؛ ألنهم لام يهتدوا بهذا 
الكتااب الدظيم؛ لام يرجدوا إىل لاذا الكتاب 
الكريام، خأصبحوا كماا نرى. خالارصاع لو 
رصاع عارب مع يهوع، رصاع مسالمني بدول 
إْسااَل  مع يهوع، وليل رصاعاً إْساَلمياً. نحن 
عندماا نرجاع إىل صادر اإلْسااَل  أياا  النبي 
)صلوات الله عليه وعىل آله( نرى أنه استطاع 
أل يقاي عاىل اليهاوع - ولم لام اليهوع يف 
خبثهم ومكرلم - اساتطاع أل يقي عليهم 
عىل لاماش جهااعه ماع الكاخريان، وليل 
اتجالااً محدعاً ورأساياً ضد اليهاوع، بل عىل 
لاماش حركتاه الدامة، اساتطاع أل يقي 
عليهم، واساتطاع أل يحبط ُكّل ميططاتهم, 

ومؤامراتهم عىل لامش حركته الدامة[.

  - خاص:

ألقى الشهيُد القائُد َساَلُ  اللِه َعَليِْه محارضًة اا ملزمًة اا 
َق  )يو  الُقاْدس الداملي( يف يو  م2/ 9/ 22ل1لاا.. تطرَّ
ا مرتبطة بالقمية الفلسطينية،  خيها ملواضيَع لامة جدَّ
موضحاً خيها السبَب الرئييسَّ لتمكُّن اليهوع من احتالل 

الُقاْدس، ومدى تياذل املسليول عن لذه القمية، وواجب 
اة نحو الُقاْدس.. وغريلا من املواضيع الهامة املرتبطة  األُمَّ

بهذه املناسبة الدظيمة.
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يَْطاِل الرَِّجيِْم أَُعاْوذُ ِباللِه ِمْن الشَّ
ِباْساااِم اللِه الرَّْحاَماِن الرَِّحايْاِم

الَحْماُد للاه َربِّ الداملني، وأَشاَهاُد أْل اَل 
إلاَه إالَّ اللُه امَلاِلُك الَحالُّ امُلِبنْي، وأشاَهُد أل 
ااًدا َعبْاُده وَرُسااْولُه َخاتَُم  َسيِّاَدنا ُمَحمَّ

النبيني.
ااٍد  ااٍد وعىل آِل ُمَحمَّ الّلهم َصلِّ عىل ُمَحمَّ
ااٍد، كما  ااٍد وعىل آِل ُمَحمَّ وباِرْك عىل ُمَحمَّ
َصلَّيْاَت وباَرْكاَت عاىل إِبْاَراِليْاَم َوَعىَل آِل 
إِبْاَراِليْاَم إناك حميٌد مجياٌد، وارَض اللَُّهم 
بِرَضااك عان أَْصَحاِباِه األَْخيَااِر املنتَجبني 

وَعْن َساِئِر ِعبَاِعك الصالحني.
ااَلُ  َعَلايُْكْم  أَيَُّها اإلِْخَوُة واألخواُت.. السَّ
َوَرْحاَماُة اللِه َوبََرَكاتُاه، وخواِتم مباركة، 
يَاَ   نَْساأَُل اللَه أل يَتَقبَّاَل منَّا وِمنَُّكاُم الصِّ
َعاء. والِقيَاَ  َوَصاِلَح األَْعَماِل، إنَُّه َسِميُْع الدُّ
يف شاهر َرَمَماَل املبارك شاهِر التقوى 
والرتبية عىل التقوى عندما يدوُع اإلنَْسااُل 
َل يف الواقع  َل يف الُقْرآل الكريام ويتأَمَّ ليتأمَّ
َل  وعندماا يحِرُص اإلنَْسااُل عاىل أل يحقِّ
يف واقداه التقاوى يلَحاُظ أل األََسااَس يف 
مساألة التقوى لاو االلتزاُ  واالساتقامُة 

عىل تدليمات اللاه ومنهج الله والحذر من 
مدصية اللاه ُسابَْحانَُه َوتََدااىَل وامليالفة 
ويلحاظ  َوَعااَل،  َجاالَّ  اللاه  لتوجيهاات 
اإلنَْسااُل يف الُقْرآل الكريم الحديَث الواسَع 
عن الكثري من املدايص والكثري من الذنوب 
وامليالفات التي تشّكُل خطورًة كبرية عىل 
اإلنَْساال يف إيَْماناه ويف عيناه ويف عالقتاه 

بربه.
ولناك موضوٌع من ألّم املواضيع ومن 
أخطر املواضيع التي ينبغي االلتفاُت إليها. 
لذا املوضوع ألميته وخطورته باعتبارات 
كثارية، خطورتاه عاىل الديان واإليَْماال 
واالنتمااء اإليَْماناي والقيماي واألَْخاَلقي، 
ااة يف واقدها وما يمكن  خطورته عىل األُمَّ
أل يرتتََّب عليه خيماا يصل إىل حياة الناس 
بحساب  املوضاوع لاذا  وإىل شائونهم.. 
التسامية الُقْرآنية له لو موضوع النفاق، 
ا وأمر شانيع وأمر  النفااق أمر خطري ِجادًّ

خظيع.
والحدياُث يف الُقْرآل الكريام عن النفاق 
واملناخقني حديٌث واسٌع وحديٌث ُمِهمٌّ ُمِهمٌّ 
ا، ولذا املوضوع لألساف الشاديد ال  ِجاادًّ
اة وال يحظاى يف واقع  يلَقاى يف واقاع األُمَّ

اة بااللتما  املطلوب بحساب ألميته  األُمَّ
وبحساب مسااحته  وحساب خطورتاه 
الواسادة يف الُقْرآل الكريم يف الحديث عنه 

يف الُقْرآل الكريم.
موضوٌع عندما ندوُع إىل اآليات الُقْرآنية 
-التي سانتحّدُث عن البداض منها- نُْدِرُك 
الارضورَة القصوى ألل يكاوَل لناك وعٌي 

اة. كبريٌ يف أوساط األُمَّ
املوضاوع،  لاذا  لنتحادث عان  نأتاي 
وضمن محارضتني إل شااء اللاه تداىل أَْو 
ثالث، وسانحرص عىل االختصار وسنرّكُز 
عىل النصوص الُقْرآنية بشاكل أََسايس بما 
يتدلل بهذه املسألة أللميتها وحساسيتها 

وخطورتها.
ُل يف الُقاْرآل الكريم نجُد أل  حينماا نتأمَّ
َكثريًا من املدايص وَكثريًا من الذنوب وَكثريًا 
اُفها الُقاْرآُل الكريُم  مان امليالفاات يوصِّ
يه  بتوصيفاٍت متددعة، البدُض منها يَُسامِّ
ُظلًماا وأَْحيَاانًا يقد  لذا كدنوال شاامل 
يشاَمُل ُكّل املدايص والذنوب، َوإْل كال له 
صلٌة ببدض منها بأكثر من البدض اآلخر 

أَْو صلٌة مبارشٌة ببدٍض منها.

الفسُق والفسوُق بمنظور الُقْرآن
لنااك توصيٌف آخار يف الُقاْرآِل الكريم 
الدملياة  واالنحراخاات  للميالفاات 
والسلوكية يسميها الُقْرآل الكريم الفسل، 
ويطلال عىل من وصلاوا إىل عرجاة كبرية 
مان االنحاراف وامليالفة واساتمروا عىل 
ذلك وأرصوا عىل ذلك بالفاساقني خيسمي 
الكثري من امليالفات الدملية والسالوكية 
خسًقا، حتى أنه قال عن امليالفة يف مسألة 
التنابز باأللقاب )ِبئَْل ااِلْسُم اْلُفُسوُق بَْدَد 
اإْلِيَماِل(، قال عن ممارة الكاتب والشهيد 
)َوإِل تَْفَدلُوا َخِإنَُّه ُخُساوٌق ِبُكْم(، وقال عن 

بداض امليالفاات ذلكم خسال. ختساّمى 
املدايص يف الواقع الدمي خساًقا وخسوًقا، 
ويدتب عند الله ُسابَْحانَُه َوتََداىَل اإلنَْسااُل 
امللتاز  بتوجيهاات  املنمباط غاريُ  غاريُ 
اللاه ُسابَْحانَُه َوتََداىَل امُلارِصُّ عىل املدايص 
واملستمر يف املدايص وامليالفات والتجاوز 
لحدوع اللاه والتدادي لحدوع الله يسامى 
خاساًقا، ويأتي يف الُقاْرآل الكريام الوعيد 
الشديد عىل الفسل والفسوق والفاسقني، 
وكذلاك عناوال الظلام وعناوال الُدصااة 

والداصني ومن يدص الله ورسوله.

التوصيُف الُقْرآني للنفاق
لنااك ميالفٌة مديناة ومدصية مدينة 
ذنٌب وُجارٌ  مدانّيٌ أعطاه الُقاْرآل الكريم 
أَيًْماا توصيًفا مدينًا ساّماه نفاًقا وجدله 
باه  للمتصفاني  كذلاك وصًفاا وتساميًة 
باملناخقاني، والحدياث يف الُقاْرآل الكريام 
واساٌع  حدياٌث  واملناخقاني  النفااق  عان 
ااٌس  ا وحديٌث ُمِهمٌّ وحديٌث كبريٌ َحسَّ ِجاادًّ
وااللتفاات  وااللتماا   الدناياة  يساتحل 
االساتيداب والفهام، وال ينبغاي أباًدا وال 
يجوُز ِنَهائيًًّاا التجاُلُل له أَْو عد  االلتفات 

الجاع إليه.
موضوٌع ُمِهامٌّ للغاية، خالنفاق ما لو؟ 
مساألة التدريف للنفاق لي مسألة مهمٌة 
ا، نحان عندما نقارأ اآلياات الُقْرآنية  ِجاادًّ
عن النفااق واملناخقني ولاي بتلك اللهجة 
ا بتلك الحرارة الشديدة بتلك  السااخنة ِجادًّ
السايونة الكبرية يجاب أل ندارَف إذًا ما 
لاو النفاق؛ لكاي نحاذََره ونتجنَّبَه، ومن 
لام املناخقاول لكي نحاذََر منهام وننتبَه 
منهم.. الُقْرآل الكريام ولو كتاب الهداية 
َ  التدرياَف الكامَل والتوضياَح الكامَل  قدَّ
والتوصياَف الكاماَل والدقيَل عان النفاق 

واملناخقني حتى يسااعَدنا عىل أل نحذَر أل 
نجتنَب ننتبَه، عاىل أال نقَع ضحيًة للنفاق 

واملناخقني.

خطورُة النفاق: ال أسوأَ منه يف ُكّل 
املعاصي

َث يف البداياة عان خطورة  نأتاي لتحادَّ
النفااق كُجاْرٍ  وذناٍب؛ لكي نادِرَك أََلميََّة 
املساألة؛ ألل البداَض قاد يدتاب املساألَة 
مساألًة عاعيًة، ال، ليسات مساألًة عاعيًة 
أَبَاًدا، نتحدث عان خطورة النفااق كجر  
كمدصياة كذناب خظياع. اللاه ُسابَْحانَُه 
َوتََداىَل قال يف الُقْرآل الكريم: )إِلَّ اْلُمنَاِخِقنَي 
ْرِك األَْساَفِل ِماَن النَّاِر َوَلاْن تَِجَد َلُهْم  يِف الدَّ
نَِصاريًا(، لل لناك بدَد لاذه اآلية املباركة 
ولاذا الناص الُقْرآناي ماا يُدلُّ عىل ساوء 
وخطورة لذا الذنب وأنه ال أسوأ منه يف ُكّل 

املدايص والذنوب.
إل املناخقني يف الدرك األسفل من النار يف 
أسافل عرك يف جهنم، َحيْاُث الدذاب األشد 
وحياث اليزي األشاد، خالنفااق لو لهذه 
الدرجة من اليطورة أنه يوصلك إىل أسفل 
عرك يف الناار ليال خقاط أل تدخال النار، 
عخاول النار بكلها يف أي مكال منها كارثة 
ومصيباة وأمار خطاري وخظياٌع وشانيع 
ا، واإلنَْسااُل املؤمان بحكام إيَْماناه  ِجاادًّ
ووعياه اإليَْماناي يسادى إىل النجااة مان 
عذاب الله ُسابَْحانَُه َوتََداىَل من الدخول إىل 
النار نهائيًّا، الله ُسابَْحانَُه َوتََداىَل خاطبنا 
يف كتابه الكريم خطاب الرحمة، خقال جل 
شاأنه )يَاا أَيَُّها الَِّذياَن آَمنُوا ُقوا أَنُفَساُكْم 
َوأَْلِليُكْم نَاًرا َوُقوُعَلا النَّااُس َواْلِحَجاَرُة(، 
خالدخول إىل النار أمر خطري، لالٌك خظيع، 
أمر يجب أل يتوقاه ُكّل مؤمن وكل مؤمنة.

ـاَنيَّة الـ14 بعنوان »خطورة النفاق«ج1: ال�ضيُد عبُدامللك احلوثي يف حما�ضرته الرَّْم�ضَ

 التقوى هو االلتزاُم واالستقامُة على تعليمات اهلل ومنهِجه 
والحذر من املعصَية واملخالفة لتوجيهاته َج�لَّ َوَعال

�ة، سواء في منهجها أو مشروعها في الحياة ا تهّدُد استقالَل اأُلمَّ النفاُق حالٌة خطيرٌة ِج�دًّ
  - خاص

أَكََّد السيَُّد عبُدامللك بدرالدين الحوثي، أن األََساَس يف مسألة التقوى هو االلتزاُم 
واالستقامُة عى تعليمات الله ومنهج الله والحذَُر من املعصية واملخالفة 

لتوجيهات الله َج�لَّ َوَعاَل، الفتًا إىل ما يلحُظه اإلنَْساُن يف الُقْرآن الكريم حول 
الحديث الواسع عن الكثر من املعايص والكثر من الذنوب واملخالفات التي 

تشّكُل خطورًة كبرًة عى اإلنَْسان يف إيَْمانه ويف دينه ويف عالقته بربه.
وأشار قائد الثورة، يف محارضته الربوية الرَّْمَض�انَية ال�14 أمس األول 
الثالثاء 25 رمضان بعنوان »خطورة النفاق«، إىل أن الحديَث يف الُقْرآن 

ا، وهذا املوضوع لألسف  الكريم عن النفاق واملنافقن حديٌث واسٌع وُمِهمٌّ ِج�دًّ
�ة باالهتمام املطلوب  �ة وال يحظى يف واقع األُمَّ الشديد ال يلَقى يف واقع األُمَّ

بحسب أهميته وحسب خطورته وبحسب مساحته الواسعة يف الُقْرآن الكريم 
يف الحديث عنه يف الُقرْآن الكريم، موضًحا بأن حالة النفاق تُعترَبُ حالًة خطرًة 

�ة، سواء يف منهجها أو يف مرشوعها يف الحياة؛ ألن  ا تهدد استقالل األُمَّ ِج�دًّ
االنحراَف واالتّباَع آلخرين والوالء آلخرين قد ينتُج عنه مخالفٌة لتوجيهات 

الله ُسبَحانَه وتعاىل وقد ينتج عنه انحراٌف وخروٌج عن املرشوع اإللهي بكله 
وااللتحاق باآلخرين ويف مرشوعهم ويف أجندتهم ويف اهتماماتهم التي ال 

تنبع وال تنطلق ال من مبادئك وال من ِقيَِمك وال من أَْخاَلقك ترمي بها عرض 
الحائط بكلها.

وقال السيُد عبُدامللك الحوثي، يف محارضته، بأن الِفتََن املوجودة اليوم يف اليمن 
وسوريا والعراق وكل هذه املفاسَد الهائلَة الكبرَة يف واقع أمتنا من القتل 
الكثر وسفك الدماء عى نحٍو َفِظيْع واالستباحة للنفوس املحّرمة واملظالم 

والجرائم والفساد الكبر بكل ما تعنيه الكلمة، هو نتاٌج لهذا االنحراف ولهذا 
�ة، منوًها إىل أن هناك أنظمًة وحكوماٍت ودواًل تلتحُق  النفاق يف داخل األُمَّ

بركب أمريكا وإرسائيل وتعَمُل مع اليهود والنصارى املعادين لألمة، ثم 
عى ضوء ذلك فإنهم يشركون معهم يف أجندة ومشاريع عمل ويف سياسات 

ومواقَف كلها تخُدُم أولئك َوتشكل أعمااًل عدائيًة وتفريًقا لألمة وتفكيًكا لكيان 
�ة. ورضب األمة من الداخل واستهداف املؤمنن واألحرار يف داخل هذه األُمَّ

وفيما ييل تنُش�ُر »صدى املسرة« نَصَّ املحارضة:
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حتى استغفار النٍَّبّي بعظيم مقامه لن 
ينفَع املنافقني

خاإذًا النفااق لاو جارٌ  َخِظيْاٌع خطريٌ 
يوصلاك إىل ّقْدار جهنام إىل أسافل عرك يف 
النار إىل أشد عذاب والدياذ بالله، ولذا يدل 
أَيًْما عىل سيط كبري من الله ويوضح بال 
شك الساوء الشانيع للنفاق نفسه وآثاره 
السالبية يف الحيااة؛ ولهاذا كال ذنبًا بهذا 
املساتوى. الله قال عان املناخقني وخاطب 
النٍَّبّي بذلك )َساَواٌء َعَليِْهْم أَْساتَْغَفْرَت َلُهْم 
أَْ  َلاْم تَْساتَْغِفْر َلُهْم َلان يَْغِفَر اللَّاُه َلُهْم(، 
املناخل بلغ يف ساوئه وخطاورة جرمه أنه 
لو اساتغفر له رساول الله محماد َصلَّاى 
اللاُه َعَليْااِه َوَعاىَل آِلااااِه، يساتغفر لاه 
ويطلاب من اللاه املغفرة له لن يساتجيَب 
اللُه حتى لرساوله يف أل يغفاَر له، الحظوا 
ا.. ليست  عىل خطورة عىل ساوء كبري ِجادًّ
املساألة بسايطة لهاذه الدرجاة أل النٍَّبّي 
بدظيم مقاماه وزلفته عند الله ُسابَْحانَُه 
َوتََدااىَل وقربه مان اللاه ُسابَْحانَُه َوتََداىَل 
واساتجابة ععوته، لو استغفر لهم بل قال 
يف آية أُْخاَرى )إِل تَْستَْغِفْر َلُهْم َسبِْدنَي َمرًَّة 
َخَلن يَْغِفَر اللَُّه َلُهْم(، خهو بهذه الدرجة من 
ا يوصل صاحبَه  الساوء كذنٍب َخِظيٍْع ِجاادًّ
إىل أسافل عرٍك يف الناار وإىل قدار جهنام، 
وال ينفع مده حتى لو اساتغفر لاك النٍَّبّي 
َصَلاَواُت اللاِه َعَليْاِه َوَعىَل آِلااااِه ال يغفُر 
اللاه لك بال يغمب علياك غمبًا شاديًدا، 
وكذلاك تحبَُط ُكلُّ أعمالك ال صالتك تنفُدك 
وال صياُماك ينفُداك وال صدقاتاك تنفدك 
وال أي عمٍل تدملاه ينفدك، لن تُقبََل منهم 
نفقاتهم يقول يف الُقْرآل الكريم، وسانأتي 
إل شاء الله للحديث عن لذا الجانب أَيًْما.
أَيًْما اليطورة الكبارية للنفاق باعتبار 
تأثريه السالبي ونتائجه السيئة يف الواقع، 
لناا يف واقاع النااس يف الحيااة يف واقاع 
اة اإلْسااَلمية لناك  املسالمني يف واقع األُمَّ
تدبري مهام ورع يف الُقْرآل الكريم يدلل عىل 
لذا قال الله جل شاأنه يف ساورة األنفال: 
)إاِل تَْفَدلُاوُه تَُكاْن ِختْنٌَة يِف األَْرِض َوَخَسااٌع 
َكِباريٌ(، يدناي تحّدث عان قمياة الوالء، 
سانأتي إىل تدرياف النفاق أناه اختالل يف 
الاوالء كذلك تأييد ومديّة يف املوقف والرأي، 
لكن نبّه أنه إذا حصل لذا االختالل الذي لو 
ا يف واقع  نفاق تكول النتيجاة كارثيًة ِجادًّ
اة )تَُكْن ِختْنٌَة يِف األَْرِض َوَخَساٌع َكِبريٌ(،  األُمَّ
اة  ا يف واقع األُمَّ ختنة ومشاكلة كبرية ِجادًّ
وخسااع كبري وسانتحدث عن لذه النقطة 
بالتحدياد عندما ندخل يف مساألة تدريف 
النفاق. أَيًْما قال عن املناخقني )ُلُم اْلَدُدوُّ 
َخاْحذَْرُلْم ۘ َقاتََلُهُم اللَُّه أَنَّٰى يُْؤَخُكوَل(، لم 
اة  الدادو، عورلام التيريبي يف عاخال األُمَّ
اآلثار السايئة لنفاقهم وأعمالهم النفاقية 
ااة بهذه الدرجة من اليطورة  يف واقع األُمَّ
 ،) اة؛ ألنه حينما قال : )ُلُم اْلَدُدوُّ عاىل األُمَّ
وكأنهم لام أعدى عدو وأخطار عدو عىل 
ااة لام الددو الاذي ينبغاي أل تنظر  األُمَّ
اة  إليه أنه يشاكل خطورة بالغاة عىل األُمَّ
خاحذرلام، وحالة الحذر لاي الحالة التي 
اة تجالهم، وسنأتي  يجب أل تلحُظها األُمَّ
أَيًْما للحديث عن لذا الجانب إل شاء الله.

تعريٌف للمنافقني واضٌح كوضوح 
الشمس: )الَِّذيَن َيتَِّخُذوَن اْلَكاِفِريَن 

َأْوِلَياَء(
تدرياف  التدرياِف،  إىل  ندُخاُل  خاإذل 
النفاق ما لاو: تأتي الكثريُ من التدريفات 
والارع،  واألخاذ  والحدياث  والتصنيفاات 
ولكننا نذَلُب إىل كتاِب الله ُسبَْحانَُه َوتََداىَل 
ونساتهدي بهادي اللاه يف لاذه املساألة، 
ونلحاظ أل الُقاْرآل الكريام قاّد  توصيًفا 
وتدريًفاا ال َلبَْل خياه وال اختالَف، واضٌح 
كوضاوح الشامل قاال اللاه جل شاأنه 
ِ اْلُمنَاِخِقنَي ِباأَلَّ َلُهْم َعذَابًاا أَِليًما *  )بَارشِّ
الَِّذيَن يَتَِّياذُوَل اْلَكاِخِريَن أَْوِليَااَء ِمْن ُعوِل 

اْلُمْؤِمِننَي أَيَبْتَُغوَل ِعنَْدُلُم اْلِدزََّة َخِإلَّ اْلِدزََّة 
ِللَّاِه َجِميًدا(، خيدتب تدريًفا قرآنيًّا واضًحا 
ومن الله ُسابَْحانَُه َوتََداىَل عّرف به ووّضح 
باه أجىل توضياح َمْن لام املناخقول لذه 
الفئاة التي تحادث الُقارْآل الكريام عنها 
بأقىس وأساوأ مّما تحدث به عن الكاخرين 

وعن ُكّل الفئات السيئة يف لذه الحياة. 

النفاُق هو اختالٌل يف الوالء
لؤالء لام املناخقول املبارّشول بدذاب 
الله والدياذ بالله )الَِّذيَن يَتَِّيذُوَل اْلَكاِخِريَن 
أَْوِليَاَء ِمْن ُعوِل اْلُمْؤِمِننَي(، خإذًا النفاق لو 
اختالل يف مساألة الوالء، لناك كما قلنا يف 
الواقع اإلْسااَلمي والواقع الديني حالٌة من 
التصنيفاات لالنحراخاات الدملية، مسالٌم 
لكناه مثاًل يقتل نفًساا محرَّماًة أَْو ينتمي 
لإلْساَل  ولكنه والدياذ بالله خاسٌل أَْخاَلقيًّا 
يرتكاب الفواحاش، أَْو ينتساب لإلْسااَل  
لكناه يارسق يظلم ينهاب أَْو أيًّاا كال من 
االنحراخات الدملية لها تصنيفات )خجور، 
مدصية، ظلم، إىل آخره..(، لكن لناك خيما 
ييص االختالل يف الاوالء له لذا التوصيف 
الُقْرآني نفاق ومناخقول عندلم اختالل يف 
الاوالء، وقد يدخل يدني ُكّل التصنيفات قد 
تأتي تبًداا وضمنًا ولكن حتى يكول لناك 
من يميّز لذا النوع من املدايص لذا النوع 
من االنحراخات لذا الناوع من اليلل، لذا 
التوصياف الُقْرآناي لاه االختاالل يف الوالء 
يسامى نفاًقاا والذيان لديهم انحاراٌف يف 
والئهم أسمالم الله باملناخقني، خكيف لو 
لذا االنحراف؟ )الَِّذيَن يَتَِّياذُوَل اْلَكاِخِريَن 
أَْوِليَاَء ِمْن ُعوِل اْلُمْؤِمِننَي(، حالة االنحراف 
ننتماى  الاوالء، نحان كأماة مسالمة  يف 
لإلْساَل  لنا مباعئنا املفرتضة من خالل لذا 
اإلْساَل ، لنا قيمنا لنا أَْخاَلقنا لنا مرشوُعنا 
يف الحيااة لناا منهجنا يف الحياة، اإلْسااَل  
ليل مجرع عين رلبانية صوامع ومساجد 
وانتهى املوضوع، اإلْساَل  لو منهج حياة، 
ااة التي تنتمي إلياه وتؤمن به وتلتز   األُمَّ
باه ختنطلال عاىل أََساساه يف مباعئهاا يف 
قيمها يف أَْخاَلقها يف مواقفها يف سياساتها 
اإلْسااَل   يكاول  الحيااة  يف  مسالكها  يف 
بالنسابة لها مرشوع حياة ومنهاج حياة 
تتَحاارَّك عاىل أََساساه، لاذا يشء واضح 
لدينا يف اإلْسااَل  كمسالمني، لناك الحالل 
ولناك الحرا  ولناك الحل ولناك الباطل، 
ولناك ماا يجوز ولناك ما ال يجوز، لناك 
ضوابط رشعية عينياة أَْخاَلقية تمبط لنا 
مساَرنا يف لذه الحياة، ما ندمل وما نرتك، 
ماا عليناا أل ندملاه إلزاميًّاا ماا علينا أل 
نرتكه إلزاًماا، ضوابط منهج حياة، الُقْرآل 
الكريم ميء بآيات الله، النٍَّبيُّ َصَلَواُت اللِه 
َعَليْاِه َوَعىَل آِلاااِه يف تدليماته وتوجيهاته 
وحركتاه يف الحياة قاّد  لنا كذلاك الُقدوة 
الكاخياة والتدليمات الالزمة كيف نتَحارَّك 

كمسلمني.

والٌء َوعداٌء َخاِضٌع العتبارات والتزامات
لاذا االنتمااء لإلْسااَل  بكل ماا يرتتب 
علياه مان التزاماات مبدئياة وأَْخاَلقياة 
وعملية يحادع لنا خصوصيتَناا كأمة بني 
ُكّل األمام بني ُكّل الناس، ليل حالنا كحال 
اآلخريان، ال. يف توجهاتنا يف مواقفنا يجب 
أل نداوع إىل مباعئناا إىل قيمناا إىل أَْخاَلقنا 
إىل التزاماتناا الدملية، نحن أمة لها انتماء 
وعليهاا التزاماات بنااًء عىل لاذا االنتماء 
وعىل أََسااٍس من لذا االنتماء، عندما نوايل 
عندما نداعي عندما نتيذ أي موقف مدنّي 
يجاب أل يكاول لذا الاوالء أَْو لاذا الدداء 
املوقُف َخاِضًدا لالعتبارات املبدئية َخاِضًدا 
لاللتزاماات الدملياة َخاِضًداا لاللتزامات 
األَْخاَلقياة، نحن أماة عينها عيان األَْخاَلق 
وعيان القيام عين الحال عين الدادل، خإذًا 
اة  لاذا االنتماء يُبناى عليه اساتقالل األُمَّ
ويف  الحيااة  يف  منهجهاا  يف  اساتقاللها 

مساارلا يف الحياة، أماة مدنية بالتزامات 
بتوجيهاات بأوامر بنوالاي بحالل بحرا  
بحال بباطال لهاا ضوابط إىل آخاره، لذه 
مساألة واضحاة خلسانا أماة منفلتاة ال 
ضواباَط لهاا يف الحيااة وليال أمامها ال 
حاالل وال حرا  وال حال وال باطل ويفدل 
اإلنَْسال ُكّل ما يحلو له ويترصف اإلنَْسال 
حساب مزاجه ولاوى نفساه أَْو ييمع 
أليَّة اعتبارات وينجاذب وراء أي أحد وراء 
أي طارف يف لاذه الدنياا ُكلٌّ يجذباه ُكلٌّ 
يأخذ بيده ُكلٌّ يحدع لاه أولوياته، خياراته 
يف لذه الحياة، مواقفاه يف لذه الحياة، ال، 
لذا االنفالت لذه الحالة من الفوىض التي 
ال يكاول لإلنَْساال خيها أيَّاة التزامات وال 
اعتباارات وال مباعئ وال قيم وال أَْخاَلق لو 
يديش حالة االنفاالت الكامل لي حالة ال 
تمت إىل اإلْسااَل  بصلة ِنَهائيًّاا، تقول َمثاًَل 
أنا مسالم ولكن لست مدنيًّا بأيَِّة التزامات 
يف لاذه الحياة ِنَهائيًّا ال أَْخاَلقية وال ِقيَِمية 
وال مبدئياة وال لناك أمامي مدايري ال حل 
وال باطل وال حارا  وال حالل، ومن ععاني 
استجبت له ومن طلب مني شيئًا خدلته له 
من أخذ بيدي ذلبات وراءه لذه حالة من 
االنفالت ال تَُمتُّ إىل اإلْسااَل  بصلاة ِنَهائيًّا 
ا عىل  لذه خوىض ولذه قمية خطرية ِجادًّ

اإلنَْسال.

أّمٌة لها منهج َومشروع حياة
خإذًا نحن أمة نفرِتُض ألنفسنا يف واقدنا 
االساتقالل يف توجهاتنا يف الحياة؛ ألنَّا أمة 
لهاا منهج، لهاا نظا  حيااة، لها مرشوع 
حيااة، لهاا مساار محادع، لهاا ضوابط، 
لهاا التزاماات، لها أَْخاَلق إىل آخاره، ولهذا 
يقول الله ُسابَْحانَُه َوتََداىَل يف كتابه الكريم 
ن رَّبُِّكْم َواَل تَتَِّبُدوا  )اتَِّبُدوا َما أُناِزَل إَِليُْكم مِّ
ا تَذَكَّاُروَل(، لها  ِمان ُعونِاِه أَْوِليَاَء َقِليااًل مَّ
منهاٌج عليها أل تتبده، ليسات مدنية بما 
لدى اآلخرين من توجهاات وآراء ومواقَف 
ومسااراِت حيااة، لناك ذات الشامال ويف 
اتجالاات أُْخااَرى ال.. أنتام لكام منهاج 
وعليكام أل تتبدوه وعليكام أل تلتزموا به 

وتتمسكوا به.
ا تهدع  حالة النفااق حالة خطارية ِجادًّ
اة اساتقاللها يف منهجها يف  اساتقالل األُمَّ
مرشوعها يف الحياة؛ ألل االنحراَف واالتباع 
آلخريان والاوالء آلخريان قاد ينتاج عنه 
ميالفاة لتوجيهات الله سابحانه وتداىل، 
قد ينتج عنه انحراف وخروج عن املرشوع 
اإللهاي بكله تلحل باآلخرين يف مرشوعهم 
يف أجندتهم يف التماماتهم التي ال تنبع وال 
تنطلال ال من مباعئك وال من قيمك وال من 

أَْخاَلقك ترمي بها عرض الحائط بكلها.
بالنسابة لك أنت كمسالم لاذه املباعئ 
لذه األَْخاَلق لذه االلتزامات التي لي ذات 
أََلميَّاة كبرية عليك قد يارى خيها اآلخرول 
أنهاا غاري ذات قيماة أصااًل وقاد تكاول 
مشااريدهم يف الحياة مساراتهم يف الحياة 
التماماتهام يف الحيااة أعمالهام مواقفه 
ترصخاتهام خارجاة عنهاا بالكامال وال 

تدطيها أي اعتبار أَْو قيمة.

التبعيُة لألعداء تجعُل االنتماء للدين 
شكليًّا اسًما بال مضمون

تبديتُك لهم تارضب التزاَمك بهذا الدين 
بهاذا املنهج، تارضب لويتاك، ترضبك يف 
انتمائاك يصباح انتمااؤك انتماًء شاكليًّا 
اسًما بدول مممول ال حقيقة له ال يبقى 
مان اإلْسااَل  إال اسامه وال من الُقاْرآل إال 

رسمه، لذا أواًل.
اة مسالمة ضمن لذا  ثانيًّاا: نحن كأُمَّ
االنتمااء وضمن لذا الكياال الكبري لألمة، 
نحن بالتأكيد لنا أَْعاَداء، أَْعَداء لهم موقٌف 
منا؛ باعتبار عيننا؛ باعتبار قيمنا؛ باعتبار 
مباعئنا املهمة ُخُصْوًصاا املباعئ املهمة يف 
لذا اإلْسااَل ، قد يقبلول اآلخارول بأل لنا 

الحالاَة الشاكلية يف اإلْسااَل  ونتياىل عن 
القمايا الجولرية واملبدئية والرئيساية يف 
لذا اإلْساَل  ونتحول يف لذه الحياة إىل حالة 
شاكلية يف إْساَلمنا، ولكن ما يكسبه الددو 
منا لو اليموع له يف القمايا الرئيساية 
يف األمور املهمة يف املسائل األََساسية ونحن 
أمٌة مستهدخة العتبارات كثرية، نُْستَْهَدُف 
بحساب لذه القيام ولذه املبااعئ املهمة 
يف اإلْسااَل  نُْساتَْهَدُف طمًدا يف مناطقنا يف 
بالعنا يف موقدنا الجغرايف َونُْستَْهَدُف أَيًْما 
ككيال ال يقبل اآلخرول به ككيال مستقل 
وأماة مساتقلة وأماة ذات ساياعة وذات 
اساتقاللية لهاا مرشوعها يف لاذه الحياة 
لنااك قاوى مساتكبة مهيمناة تريد أل 
تفرض نفساها يف لذه الساحة الداملية يف 
األرض أل تسيطر سيطرة كاملة ومطلقة.
خإذًا اإلنَْساال حينما يؤيد لذه األطراف 
تلاك الفئات من خاارج أمتاه يف مواقفها 
يؤيدلاا يف رأيها التأيياد يف املوقف املدية يف 
الارأي يدتب اختالاًل يف الاوالء أنت إذا أيّدت 
األمريكياني يف موقف ماا أَْو كنُت مدهم يف 
رأي مداني خهاذا يدتاب اختاالالً يف الوالء، 
الواقع لألمة الذي بناه الُقْرآل الكريم وبناه 
اإلْساَل  يف مسالة الوالء أَْل نَُكْوَل أمة يتوىل 
بدمنا بدما أمة والؤلا عاخي عىل أََساس 
من مباعئها طبًدا وعىل أََسااس من قيمها 
وإال خحتاى من عاخلنا ال يجوز لنا أل نتوىل 
الظاملني حتى وإل كانوا منتسبني لإلْساَل  
ال يجوز لناا أل نتوىّل املجرماني وإل كانوا 

منتسبني لإلْساَل  ال.

الوالُء هو فقط حالة داخلية: )َبْعُضُهْم 
َأْوِلَياُء َبْعٍض(

اُة لاذه يف واقدهاا الداخاي الحالة  األُمَّ
التاي يجاب أل يبنى عليها الاوالء قال الله 
ُسابَْحانَُه َوتََداىَل )َواْلُمْؤِمنُاوَل َواْلُمْؤِمنَاُت 
بَْدُمُهاْم أَْوِليَاُء بَْدٍض يَأُْماُروَل ِباْلَمْدُروِف 
الَة  َويَنَْهاْوَل َعاِن اْلُمنَْكاِر َويُِقيُماوَل الصَّ
َويُْؤتُوَل الزََّكاَة َويُِطيُدوَل اللََّه َوَرُساوَلُه(، 
بدمهام أوليااء بداض خحالة الاوالء لي 
حالاة يجاب أل تكاول حالاة عاخلياة إذا 
حصل تأييد للطرف اآلخر أَْو مدية يف الرأي 
أَْو املوقاف أنت مده يف لاذا املوقف أَْو أنت 
مداه يف لاذا الرأي، لاذا يدتاب اختالاًل يف 
ا، نأتي  الاوالء وتدتاب قمية خطرية ِجاادًّ
إىل نصاوص أَيًْما يف التحذير من لذا يقول 
اللاه ُسابَْحانَُه َوتََداىَل )يَا أَيَُّهاا الَِّذيَن آَمنُوا 
ال تَتَِّيذُوا اْلَكاِخِرياَن أَْوِليَاَء(، نهٌي من الله 
ُسابَْحانَُه َوتََداىَل ال ينبغي أَبًَدا أنت كمسلم 
يجاب أل يكاوَل والؤك تأيياُدك مواقُفاك 
هاتُك مع املؤمنني وليل مع الكاخرين،  توجُّ
خإذا أتيت لتؤيد الكاخرين وتداعي املؤمنني 
لك موقف سالبي وعدائي من املؤمنني ولك 
موقف مؤيد وأنات مع الكاخرين يف موقف 

مدني لذا حالة خطرية جًدا.
)أَتُِريُدوَل أَْل تَْجَدلُوا ِللَِّه َعَليُْكْم ُسْلَطانًا 
ُمِبينًاا(، لاذا وعيٌد شاديٌد، وعياٌد من الله 
بالداذاب وعيد مان اللاه ُسابَْحانَُه َوتََداىَل 
بسيط من الله يدني إل خدلتم ذلك ختحتم 
عىل أنفسكم باب الدقوبة اإللهية والسيط 
اإللهي بددلا مبارشة قاال )إِلَّ اْلُمنَاِخِقنَي 
ْرِك األَْساَفِل(، يف أسوأ مكال يف جهنم  يِف الدَّ
ولان تجد لهام نصريًا قاال جل شاأنه )اَل 
يَتَِّيِذ اْلُمْؤِمنُوَل اْلَكاِخِرياَن أَْوِليَاَء ِمْن ُعوِل 
اْلُمْؤِمِننَي َوَماْن يَْفَدْل ذَِلَك َخَليْاَل ِمَن اللَِّه 
ا  ٍء(، الحظاوا لذا التدبري رليب ِجادًّ يِف يَشْ
خليال من اللاه يف يشء انقطدات عالقته 
باللاه اإليَْمانياة ُسابَْحانَُه َوتََدااىَل ِنَهائيًّا، 
بقياة األمور اإليَْمانية لم تدد تشاكل صلة 
ما بيناه وما بني الله، ال صالته ساتحفظ 
له لاذه الصلة من الله، أَْو بالله ُسابَْحانَُه 
َوتََدااىَل، لم يدد عاىل عالقة باللاه )َخَليَْل 
ٍء(، ال صالتاه ال صيامه ال  ِماَن اللَّاِه يِف يَشْ
حجاه ال زكاته ال صدقاتاه ال أي عمل من 
األعمال األُْخاَرى سايبقى يشاكل صلة ما 

بينه وما بني الله، ويحاخظ له لذه الدالقة 
ماا بينه وماا بني الله، خاالص الله يقطع 
عالقته باك كدبد مؤمن الدالقاة اإليَْمانية 
تنقطاع بيناك وباني اللاه ِنَهائيًّاا، ِنَهائيًّا 
ٍء(، وال حاجة وال  )َخَليْاَل ِماَن اللَّاِه يِف يَشْ
ذرة مان الصلة اإليَْمانياة بقيت بينك وبني 
الله يدني لذا يسابب غمبا َكبريًا من الله، 
إىل لذه الدرجة يقول الله ُسابَْحانَُه َوتََداىَل 
يف كتابه الكريم )يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا(، ولذا 
خطاٌب لناا َجِميْاًدا كمؤمناني )اَل تَتَِّيذُوا 
اْليَُهاوَع َوالنََّصااَرٰى أَْوِليَااَء(، كذلك اليهوع 
والنصاارى يدتابول يف التوصيف الُقْرآني 
من الكاخريان، يدني لم كاخارول بالنٍَّبّي 
وكاخارول بالُقاْرآل وخالُخناا مدهم كبري 
ا، )اَل تَتَِّيذُوا  ا والفجوة كبارية ِجاادًّ ِجاادًّ
اْليَُهوَع َوالنََّصاَرٰى أَْوِليَاَء(، ختكونول مدهم 
يف مواقفهام وتؤيدول مواقفهم، اتياذلم 
أولياء بالتأيياد يف املواقف واملدية يف الرأي، 
بدمهام أولياء بداض، لم بالنسابة لهم 
يتكتلول حتى عليكم، مع أل بينهم الكثريَ 
من املشااكل واليالخاات ولكان يتحدول 
عليكام يتداوناول عليكم ينّساقول خيما 
بينهام عليكم وضدكم ولاذا حاصل اليو  

ما بني إرسائيل وما بني أمريكا والغرب.

معياٌر إلهي: من يتولهم فهو أمريكي 
إسرائيلي وإن صلى وصام

نُكْم( ولو منكم، مسلم  )َوَمن يَتََولَُّهم مِّ
يصي يصو  يزكي يحج، منكم، لو منكم، 
يف انتمائاه لإلْسااَل  لو منكام يف أل يفدَل 
الكثريَ من االلتزامات اإلْسااَلمية واألعمال 
اإلْسااَلمية يصو  بصومكم يحج بحجكم 
نُكاْم(،  منتساب إليكام )َوَمان يَتََولَُّهام مِّ
منكام يا أيهاا الذيان آمنوا خإنهام منهم، 
الحظاوا ماا أخطر لذه املساألة لاذا يدل 
بشاكل كبري عىل ألميتها يف الوقت الذي ال 
يدطيها لها كثريٌ من الناس أية أََلميَّة، أية 
أََلميَّة ِنَهائيًّا، الحظاوا الفارق الكبري، بني 
أل يجدلهاا البدض ال أََلميَّاة لها باملطلل 
ا، يدخل  ا، طبيدي ِجاادًّ األمر عااعي ِجاادًّ
ضمن الحالة النفساية والرغبة النفساية 
والهوى النفيس بكل بسااطة، وبني الواقع 
لي يف واقدها بهاذه الدرجة )َوَمن يَتََولَُّهم 
نُكْم َخِإنَُّه ِمنُْهْم(، يدتب عند الله ُسبَْحانَُه  مِّ
َوتََدااىَل منهم يدتاب إذا يتاوىل اليهوع ولو 
أناه منكم يصي يصو  يزكاي يحج يدمل 
أعمااًل إْساَلميًة كثريًة، لكنه يدتب عند الله 
منهام، تفهماول ماذا يدناي منهم! منهم 
خالص أمريكاي إرسائيي يدتاب عند الله 
بهذا االعتبار، ما عا  مؤيًدا لهم، عىل عالقة 
بهم، متوليًّا لهم، مدهام يف املوقف، مدهم 
يف الارأي، خالص أصبح مدهام يف املوقف، 
خاالص أصبح منهام، ولو أناه ينتمي إىل 
ااة )َخِإنَّاُه ِمنُْهاْم(، )إِلَّ اللَّاَه اَل يَْهِدي  األُمَّ

اْلَقْوَ  الظَّاِلِمنَي(.

أصبحوا يهوًدا بوضوح: تولوا قوًما 
 عليهم

ُ
غضب اهلل

يقاوُل اللُه ُسابَْحانَُه َوتََداىَل يف نص آخر 
)أََلاْم تَر(، لاذا تدجيب )أََلاْم تَاَر إىَِل الَِّذيَن 
تََولَّاْوا َقْوًماا َغِماَب اللَُّه َعَليِْهام(، يدجب 
من حالهم؛ ألنها حالة شاذوذ حالة غريبة 
حالة غاري طبيدية حالة غري سالمية )أََلْم 
تَاَر إىَِل الَِّذيَن تََولَّْوا َقْوًماا َغِمَب اللَُّه َعَليِْهم 
نُكاْم َواَل ِمنُْهاْم(، ال لم منكم يف  اا ُلم مِّ مَّ
موقفكم وال لم منهام قد أصبحوا يهوًعا، 
خاالص يتيهاوع برصاحة بوضاوح، ال، ال 
يزال انتماؤه شاكليًّا لإلْسااَل ، يشهد أل ال 
إلاه إال اللاه وأل محمد رساول اللاه وأل.. 
وأل.. وبدض االلتزامات اإلْسااَلمية وكذلك 
يف الشكل واملالبل وأشياء كثرية، ولكن لم 
ااة يف موقفها، وال يف قميتها  يدد من األُمَّ
وال يف توجهها، ال، وال لو أصبح من أولئك 
يف الياروج مان امللاة اإلْسااَلمية َمثَااًل ال 
)َويَْحِلُفوَل َعىَل اْلَكِذِب َوُلْم يَْدَلُموَل * أََعدَّ 
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اللَُّه َلُهْم َعذَابًا َشاِديًدا، إِنَُّهْم َسااَء َما َكانُوا 
يَْدَملُاولَ(.

ُث إل شااء الله يف املستقبل عن  سانتحدَّ
ممارسااتهم، أسااليبهم مواصفاتهام إىل 
آخاره، يقول اللاه ُسابَْحانَُه َوتََدااىَل: )أََلْم 
تَار إىَِل الَِّذياَن نَاَخُقاوا يَُقولُاوَل إِلِْخَواِنِهاُم 
الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن أَْلاِل اْلِكتَاِب َلِئْ أُْخِرْجتُْم 
َلنَْيُرَجانَّ َمَدُكاْم َواَل نُِطياُع ِخيُكاْم أََحاًدا 
نَُّكْم َواللَُّه يَْشاَهُد  أَبَاًدا َوإِل ُقوتِْلتُاْم َلنَنرُصَ
إِنَُّهاْم َلَكاِذبُاوَل(، لناا يقاول ناخقوا بهذا 
االعتبار، باعتباار أنهم أيدوا موقف أولئك، 
الذيان كفروا مان ألل الكتااب أي اليهوع، 
موقفهم )يَُقولُوَل إلِْخَواِنِهاُم الَِّذيَن َكَفُروا 
ِماْن أَْلِل اْلِكتَااِب َلاِئْ أُْخِرْجتُاْم َلنَْيُرَجنَّ 
َمَدُكْم َوال نُِطيُع ِخيُكْم أََحًدا أَبًَدا َوإِْل ُقوتِْلتُْم 
نَُّكْم(، نحن مدكم نحن إىل جانبكم،  َلنَنرُْصَ
نحن ندعام موقفكم لاذا، وإل لم يكونوا 
جاعين لكنهم يف شاغل يف تأييد يف منارصة 

يف تأييد املوقف خكال نفاقا.

َمَهام النفاق: أدواٌر تخريبيٌة يف داخل 
اأُلمَّ�ة

خالحظاوا القمية لي لاذه، النفاق يف 
الُقاْرآل الكريام وحساب توصياف الُقْرآل 
الكريام لو اختاالل يف الوالء، أنت مسالم 
وتصاي وتصاو  وتزكاي وتحاج وتدمال 
الكثاري مان األعماال اإلْسااَلمية، لكنك يف 
املوقاف مؤيٌد لطرف آخر لاذا الطرف لو 
مان أَْعاَداء لألماة، لو عادو لألماة، لذه 
الحالاة يساميها الُقاْرآل بالنفااق، لاذا 
الطارف تأييادك لاه ووالئك لاه يرضبك يف 
لويتك ويف انتمائك الحقيقي لألمة ولدينها 
وملباعئهاا، يرتتاب علياه أعماال تيريبية 
اة وخاروج عن كثري  كثارية يف عاخال األُمَّ
مان املبااعئ واألَْخاَلق والقيام، لذا اليء 
الالز ، عندما ترتباط بهذا الددو الكاخر يف 
عدائه لألمة، أولوياتاه التماماته خارجه 
عن ضوابطاك األَْخاَلقية وعن مباعئك وعن 
قيمك، سايكول مان املالز  لاه يف موقفك 
املؤياد له واملاوايل لاه أل تكول أنات أَيًْما 

مفارًقا لتلك املباعئ والقيم.
 أضاف إىل ذلاك ماا يرتتب علياه القيا  
ااة ولاذه  باأعوار تيريبياة يف عاخال األُمَّ
القمياة اليطارية لاي التاي عاب عنها 
الُقاْرآل الكريام بقولاه )َوالَِّذياَن َكَفاُروا 
بَْدُمُهاْم أَْوِليَااُء بَْداٍض(، بداد أل ذكر أل 
املؤمناني والؤلم يجاب أل يكول لبدمهم 
البداض، وبددلاا قاال )َوالَِّذياَن َكَفاُروا 

بَْدُمُهْم أَْوِليَاُء بَْدٍض(.

يرتتب على النفاق: مفاسُد َوفتنٌة يف 
األرض

 لنااك تبايٌن ولنااك خاوارُق، يجب أل 
تكاول لاذه الفاوارق واضحاة ويجب أل 
اة محصنًاا، محصنًا من  يكول واقاُع األُمَّ
التأثُّار بأولئاك )َوالَِّذياَن َكَفاُروا بَْدُمُهاْم 
أَْوِليَااُء بَْداٍض إاِل تَْفَدلُاوُه تَُكاْن ِختْنَاٌة يِف 
األَْرِض َوَخَسااٌع َكِبريٌ(، إذا لم تلتزموا بهذه 
المواباط وبهاذه الفاوارق وبيصوصية 
اة لذه، وبماا بينها وبني اآلخرين من  األُمَّ
ا،  حادوع يرتتب عليه مفاساد كبارية ِجادًّ
تكان ختناة يف األرض؛ ألنه حينماا يصبح 
ااة تيارات من عاخل  البداض من أبناء األُمَّ
اة، خرق من  اة، كياناات من عاخل األُمَّ األُمَّ
اة  اة، لهاا ارتباطات بأَْعَداء األُمَّ عاخل األُمَّ
ولها أجندة عملية مشارتكة ما بينها وبني 
اة، بالتأكيد لذا سايرتتب عليه  أَْعاَداء األُمَّ
لذه النتيجاة الحتمية ولو ما لو قائم يف 
واقدنا كأمة إْساَلمية ختنة يف األرض، ختنة 

كبرية جًدا.

الحاصُل يف أمتنا نتاٌج لالنحراف 
النفاقي

لاذه الفتن الياو  يف اليمن، يف ساوريا، 
يف الداراق، لذه املفاساُد الهائلُة الكبريُة يف 

واقع أمتنا من القتل الكثري وسافك الدماء 
عاىل نحاٍو َخِظيْاع واالساتباحة للنفوس 
والفسااع  والجرائام  واملظالام  املحّرماة 
الكبري بكل ماا تدنيه الكلمة لو نتاٌج لهذا 
اة  االنحاراف، لهاذا النفااق يف عاخال األُمَّ
أنظمة حكومات عول تلتحل بركب أمريكا 
وإرسائيال، اليهاوع والنصاارى املداعيان 
لألماة، ثم عىل ضوء ذلك اشارتاكهم مدهم 
يف أجندة يف مشااريع عمل يف سياساات يف 
مواقاف كلهاا تياد  أولئك وكلها تشاكل 
أعمااًل عدائية لألماة، تفريل لألمة تفكيك 
ااة، رضب لألماة مان الداخل  لكياال األُمَّ
استهداف للمؤمنني ولألحرار يف عاخل لذه 
اة وعداء شاديد لهم، اليو  الحالة لذه  األُمَّ
لي الحالة القائماة يف واقع أمتنا، ختنة يف 
األرض لاي من مصاعيل الناص الُقْرآني، 
لي من الشوالد عىل أل الُقْرآل الكريم حلٌّ 
من الله ال ريب خيه؛ ألنه نَتََج حتما، الُقْرآل 
الكريم قدمهاا نتيجة حتمياة، نتج حتًما 
اة أوليااء وتوليهم  عان اتيااذ أَْعاَداء األُمَّ
اة،  من عاخال خرق وكياناات يف لاذه األُمَّ
حكوماات وأنظمة وقاوى إىل آخره حصل 
ختنة وختنة شااملة يف األرض، ختنة شاملة 
وخسااع كبري وطاال لاذا الفسااع الكبري 
الواقع السايايس الواقع االقتصاعي الواقع 
األمناي وكذلاك كانات تأثرياتاه ممتدة إىل 
األَْخااَلق إىل القيم إىل ُكّل يشء، لذه مدجزة 
مان مداجز الُقْرآل لذه مان مصاعيل أنه 
حل ال ريب خيه وحقائقه تتجىل مع الزمن 
أكثار خأكثار ومصاعيقاه نرالاا يف واقاع 
الحياة يَاْوًما بدد يو ، تكن ختنًة يف األرض 

وخساع كبري.

تعاُمٌل بالرب والعدل مع َمن ال يشّكلون 
خطًرا على األمة

والحظاوا الُقاْرآَل الكريَم لاو نظََّم عىل 
ااة ماا بينها وباني اآلخرين،  عالقاات األُمَّ
أنهام  باملسالمني  يفارتض  ال  اإلْسااَل  
سيتحولول وحوًشاا تجاه اآلخرين بكلهم 
اة  ال، لاه أواًل موقف يحاخظ عىل كيال األُمَّ
ااة يف خصوصيتها  يحاخظ عاىل كيال األُمَّ
املبدئياة واألَْخاَلقياة والقيمياة إىل أخاره، 
اة الواضحني  ثم لاه موقف من أَْعاَداء األُمَّ
ا ألنه لدى  كأَْعاَداء ولذا يشء طبيداي ِجادًّ
ُكّل أمام األرض يدتابول َمن ياوايل الددو 
خائنًاا ويال  عىل ذلك ويُاذ  بذلك ويداعى 
عاىل ذلاك لادى ُكّل الشادوب وُكّل األَُمام 
إجراءات متدارف عليهاا بني البرش، حتى 
يف الفطرة يف الفطارة البرشية أل من يوايلَ 
ااة يدتاب خائنًا، يدتاب خائنًا  أَْعاَداء األُمَّ
وخياناة عظماى ولناك إجراءات شاديدة 

ومواقف شديدة وتجريم وذ  إىل آخره.
اللاُه يقوُل خيما يتصاُل بالدالقة عالقة 
ااة ماع اآلخرين ممان ليساوا بأَْعَداء  األُمَّ
لهاا ويقول جل شاأنه )الَّ يَنَْهاُكُم اللَُّه َعِن 
يِن َوَلْم يُْيِرُجوُكم  الَِّذياَن َلْم يَُقاِتلُوُكْم يِف الدِّ
ن ِعيَاِرُكْم أَل تََبُّوُلْم َوتُْقِسُطوا إَِليِْهْم  إِلَّ  مِّ
اللَّاَه يُِحبُّ اْلُمْقِساِطنَي )*(، إِنََّماا يَنَْهاُكُم 
يِن َوأَْخَرُجوُكم  اللَُّه َعِن الَِّذيَن َقاتَلُوُكْم يِف الدِّ
إِْخَراِجُكاْم  َعاىَلٰ  َوَظاَلاُروا  ِعيَاِرُكاْم  ان  مِّ
أَل تََولَّْوُلاْم ۘ َوَمان يَتََولَُّهاْم َخأُوَلِٰئاَك ُلُم 
الظَّاِلُماوَل(، الذين لم مان األمم األُْخاَرى 
ليساوا بمسالمني ولكنهم ليساوا مداعين 
لنا كمسالمني لم يسابل منهم أي مواقف 
عدائياة ضد عينناا كإْسااَل ، يحاربوا أحًدا 
عىل إْسااَلمه أَْو يدااعوا أحًدا عىل إْسااَلمه 
أَْو لهم إجراءات عدائية من اإلْسااَل  كدين 
ولام يُيرجوكام مان عياركم وال شاّكلوا 
خطًرا عليناا كأمة يف أرضنا ويف جغراخيتنا 
ويف مناطقناا ويف بلداننا لام يحتلوا بلداننا 
ولم يساتهدخونا خيها أباًدا، لؤالء ال مانع 
يف اإلْسااَل  مماا قاال عناه )أَل تََبُّوُلاْم 
تتداملاوا مدهام  أل  إَِليِْهاْم(،  َوتُْقِساُطوا 
تدامااًل إيجابيًّا وحسانًا بالب واإلقسااط 
إليهام، أواًل مطلوٌب أَْل نَُكاْوَل عاعلني مع 

اآلخرين حتاى ممن لم ينتموا إىل اإلْسااَل  
وأل نكاوَل يف تداملناا أَْل نَُكاْوَل نتدامال 
باليري نتدامل بالب نتدامل بالقساط مع 
اآلخرين لذا يشٌء مطلاوٌب منا لكن لناك 
طبًدا ال يرتقي لذا إىل مساتوى التويل لهم 

يدني أل ندُخَل مدهم ولنتبدهم لم.
تتبِّاُع اآلخريان، ال، إخهام أنت كمسالم 
منهجاك  لاك  مساتقاًل  تكاوَل  أل  يجاب 
يف الحيااة، لاك مرشوعاك يف الحيااة لاك 
أولوياتاك لاك التماماتاك، لاذه مساألٌة 
اعتبلا مسألًة حتميًة ومحتومًة ومبدئيًة 
وقميًة أََساسايًة، لك اساتقاللك كمسالم 
توجهاتاك مباعئاك قيمك مواقفاك، وكلها 
تيَماُع العتباارات بنصاوص بحكم لذا 
االنتمااء، ولكن عالقاة. القاوى األُْخاَرى 
األطراف األُْخاَرى يف لذا الدالم ممن ليسوا 
بمسالمني وندارف عنهام أل ال مواقاَف 
عدائيًة لهم من اإلْسااَل  كإْساَل  كدين، وال 
مواقف عدائية للمسلمني كأمة ال يظلمول 
أحًدا من املسالمني ال يحتلول بلًدا إْساَلميًّا 
ال يُيرجول أحًدا من عياره، حسب التدبري 
الُقْرآناي الاذي نقاول عناه الياو  احتالل 

وسيطرة.

مفهوٌم غبيٌّ للعالقات: إّتباٌع لآلخر
لاؤالء لنااك حاد للدالقة مدهام لذا 
الحد ليل يف إتباع ليسات املساألة تتبدهم 
عالقاات مثل املفهاو  الغباي يف الدالقات 
لادى األنظماة الدربياة.. ما لاي الدالقة 
يف املفهاو  الدرباي الياو  الرسامي؟ لي 
اإلتّباع لآلخار، أل تتبَع اآلخر أل تكول أمة 
ال مارشوع لهاا وال قمية لهاا وال مباعئ 
لهاا وال قيام لهاا وتنظار ما علياه طرف 
مان األطراف الدولية ختلتحال بها، تصبح 
أجندته أجندتك مرشوعه مرشوعك قميته 

قميتك مواقفه مواقفك، تبدية.
املفهاو   يف  إخاوة  ياا  الياو   الدالقاة 
الرسامي الدرباي لاي التبدياة املطلقاة 
والدميااء لطارٍف مان األطاراف، إماا يف 
الارشق وإماا يف الغارب، خيأتاي البداض 
لينجار وراء التوجاه األمريكاي خيدخل يف 
املواقاف واألجنادة واملشااريع األمريكياة 
ويشاتغل عىل أََساساها ويلتحال بها مع 
أمريكا متحالف حساب تدبريلم، وإما أل 
يأتاي البداض خاريى أل عليناا أل نُيِمَع 
أنفَسنا ألي طرف آخر، لناك أطراٌف عولية 
أُْخاَرى لاي كذلك ننُظُر َماا ِلَي أجندتهم 
خنلحل بها أَْو ما لي مشااريدهم خنلتحل 
بها، ال، يف اإلْسااَل  لناك قدٌر مساموٌح به 
يف الدالقاة ماع الطرف اآلخر غري املسالم، 
لكان ممان ليال مداعيًّاا لناا يف الدين لم 
يقاتلوكم يف الدين، وليل مساتهدًخا لنا ال 
يشاكل خطورة علينا ولم يستهدخنا كأمة 
أَْو كمسلمني يف األرض يف البلد يحتل يُيرج 
مان الدياار، أَْو يحتل يف الدياار لذه يحتل 
من البالع اإلْسااَلمية )َوَلاْم يُْيِرُجوُكْم ِمْن 
ِعيَاِرُكْم(، الحد لذا لو الب القساط حسن 
التدامال غىل آخاره.. أما الطارف الذي له 
اة  مواقف عدائية الطرف الاذي يقاتل األُمَّ
اة،  ااة يحتل من بلدال األُمَّ يدتدي عىل األُمَّ
لاه موقف عدائي يف األشاياء املهمة يف لذا 
الديان، لذا لناك نهٌي شاديٌد عن التويل له 

وعن الدالقة به.
نكتفي بهاذا املقادار يف حديثناا اليو ، 
ونكمال إل شااء الله يف محاارضة قاعمة، 
ولاذه املساألة مان ألاّم املساائل الاذات 
الصلة بواقدناا اليو ، لاي القمية اليو  
السااخنة التي طغت عىل ساحتنا الدربية 

واإلْساَلمية.

َقنَا َوإيَّاكام ِلَما خيه  نَْساأَُل اللاَه أْل يَُوخِّ
ِرَضاه.

ااَلُ  َعَلايُْكْم َوَرْحاَمُة اللِه  َوالسَّ
َوبََرَكاتُه.

الفتُن الموجودُة في اليمن وسوريا والعراق وُكّل أعمال الق��������������تل وسفك الدماء هو نتاٌج ل�ه�ذا االن�ح�راف ول�ه�ذا النف�اق
رؤيُة الشهيد القائد السيد حسني 

الحوثي حول القضية الفلسطينية 
وُهوية اليهود وأسباب بقائهم

دكتور جعفر عبدالمولى*

يمكن القوُل إن القضيَة الفلس�طينيَة ش�ّكلت عند الس�يد الش�هيد واحدًة من القضايا 
الجوهري�ة التي كان يوليها اهتماماً خاصاً وكبراً عى الرغم من أننا ال نس�تطيُع أن نعِزَل 
مواقَف�ه بعَضها عن البعِض اآلخر؛ كونها جميعاً تصدر عن االولويات َوتنطلق من الثقافة 

الُق�ْرآنية.
كان الس�يُد الش�هيُد يتميُز عن اآلخرين الذين كانوا يتعاطون مع القضية الفلس�طينية 
من خالل حدث ما عى الصعيد الفلس�طيني، ما ميّز الس�يَد أن�ه كان يتعامل مع القضية 

الفلس�طينية ع�ى أنه�ا قضي�ٌة ثابت�ٌة متفاعل�ة 
ومستمرة وليست قضيَة َحَدٍث جزئي.

مح�ارَضُة الس�يد الش�هيد حس�ن الحوث�ي 
رضواُن الله عليه حوَل القضية الفلسطينية ويوم 
الق�دس العاملي تكِش�ُف عن غن�ًى يف الطروحات 
َوالتش�خيصات ويع�رّبُ ع�ن رؤي�ٍة ش�املٍة لهذه 
القضية، ففي الوقت الذي يحّدد فيه السيُد الشهيد 
أس�باَب املأس�اة والعوامل الداخلي�ة َوالخارجية 

املؤثرة فيها، فإنه يقّدُم الحلوَل املناسبة.
ويف الوق�ت الذي يح�ّدد دوَر اليه�ود يف ُصنع 
هذه املأس�اة فإنه أَيْضاً يكشُف عن دور العوامل 
الداخلي�ة وابتعاد املس�لمن عن مص�در ِعّزتهم، 
وهو الُق�ْرآن الكريم والعوامل األُْخ�َرى املساهمة 
يف صناعتها، ومثلما يُش�رُ الس�يُد الشهيد إىل أن 
االبتع�اَد عن الثقافة الُق�رْآنية س�بٌب من أس�باب 
ُصنع هذه املأساة فإنه يُعترب التبعية للغرب سبباً 

مبارشاً كذلك.
ومثلم�ا يدعو، رض�واُن الله عليه، إىل العودة إىل الُق�رْآن وُقرن�اء الُق�ْرآن واالعتماد عى 
إرادة الش�عوب فإنه يدعو إىل اس�تخدام النفط والعوامل االقتصادي�ة والثروات الطبيعية 
كس�الٍح ضد الكيان الصهيوني، وبهذا فإن السيَد لم يتحدْد يف تناوله القضيَة الفلسطينيَة 
بعام�ل واحد م�ن العوامل، كما لم يتحدد بس�الح واح�د من األس�لحة يف مواجهة اليهود 

والقوى العميلة واملساندة لها. وهذا هو الذي نعنيه بالشمول يف الرؤية واملعالجات. 

إنَّ من أبرز الخصائص لرؤية السيد الشهيد للقضية الفلسطينية هي:
، وليس نزاعاً سياس�ياً أَْو حدودياً  1( أن ال�راَع م�ع اليهود رصاٌع حضاريٌّ وج�وديٌّ
يدخ�ل يف إطار املس�اومات الرخيصة، رصاٌع حضاري حقيقي يقُف جن�ُد الله يف مواجهة 

ُجند الشيطان.
2( رصاٌع متعدد األطراف، ومن أقىس ما يعرفه تأريخ اإلنسان من الراعات الحضارية.

ُد السيُد الشهيُد أسباَب بقاء إرسائيل واستمرارها، وهي:  ويحدرِّ
1( ابتعاُد املسلمن عن ثقافة الُق�ْرآن.

2( اختالُف املسلمن.
3( عمالة حكام الدول العربية واإلسالمية.

4( اعتماد الطرق الدبلوماسية من قبل األنظمة مع اليهود وكيانهم.
5( دعم الغرب الالمحدود.

وحدد الس�يُد الش�هيُد رضواُن الله عليه ُهوي�ة اليهود من خالل آي�ات الُق�ْرآن، وفيما 
عرضه الُق�ْرآُن الكريُم عن اليهود وخطورتهم البالغة يف النقاط التالية:

1( نق�ض العهود: }أََوُكلََّما َعاَهُدوا َعْهًدا نَبَذَُه َفِريٌق ِمنُْهْم بَْل أَْكثَُرُهْم اَل يُْؤِمنُوَن{،}َفِبَما 
يثَاَقُه�ْم َلَعنَّاُهْم َوَجَعْلنَا ُقلُوبَُهْم َقاِس�يًَة{، }الَِّذي�َن َعاَهْدَت ِمنُْهْم ثُ�مَّ يَنُْقُضوَن  نَْقِضِه�م مرِّ

َعْهَدُهْم يِف ُكلرِّ َمرٍَّة َوُهْم اَل يَتَُّقوَن{
ُة كراهيتهم للمس�لمن: }َلتَِجَدنَّ أََش�دَّ النَّاِس َعَداَوًة لرِّلَِّذيَن آَمنُوا اْليَُهوَد{.. }َوالَ  2( ِش�دَّ

يََزالُوَن يَُقاِتلُونَُكْم َحتََّى يَُردُّوُكْم َعن ِديِنُكْم إِِن اْستََطاُعواْ{.
نُْهْم{ نُْهْم إاِلَّ َقِلياًل مرِّ 3( الخيانة: }َواَل تََزاُل تَطَِّلُع َعَىٰ َخاِئنٍَة مرِّ

اِئيَل َوأَْرَسْلنَا إَِليِْهْم ُرُساًل ُكلََّما َجاَءُهْم َرُسوٌل  4( قتل االنبياء: }َلَقْد أََخذْنَا ِميثَاَق بَِني إرِْسَ
ِبَما اَل تَْهَوٰى أَنُفُسُهْم َفِريًقا َكذَّبُوا َوَفِريًقا يَْقتُلُوَن{

5( جرأته�م عى تحريف الكتاب: }يَْس�َمُعوَن َكالََم الّلِه ثُمَّ يَُحررُِّفونَُه ِم�ن بَْعِد َما َعَقلُوُه 
َوُهْم يَْعَلُموَن{.

د للدعاة إىل الله: }َويَْقتُلُوَن الَِّذيَن يَأُْمُروَن ِباْلِقْسِط ِمَن النَّاِس{. 6( قتلهم املتعمَّ
7( حرصه�م عى إيقاد الحروب والفس�اد يف االرض: }ُكلََّما أَْوَقُدوا نَ�اًرا لرِّْلَحْرِب أَْطَفأََها 

اللَُّه  َويَْسَعْوَن يِف اأْلَْرِض َفَساًدا{.
نٍَة أَْو ِمْن َوَراِء ُجُدٍر{. 8( ُجبْنُهم الشديد: }اَل يَُقاِتلُونَُكْم َجِميًعا إاِلَّ يِف ُقًرى ُمَحصَّ

9( قلوبه�م ش�ديدة وال يوجد عندهم إنس�انيٌة: }ثُمَّ َقَس�ْت ُقلُوبُُكْم ِمْن بَْع�ِد ذَِلَك َفِهَي 
َكاْلِحَجاَرِة أَْو أََشدُّ َقْسَوًة{.

ُد حياَة املس�لمن من خالل هذه اآليات والعناوين هي تحديٌد  إن تحديَد ُهوية كيان يهدرِّ
صائٌب يَدَفُع الشعوَب املسلمة إىل التمتُّع بحساسية عالية جّداً تجاه اليهود.

* كاتٌب عراقي 

الصراُع مع 
اليهود ليس 
نزاعًا سياسيًا 

بل صراٌع حضاريٌّ 
يقُف ُجْنُد اهلل 
في مواجهة 
ُجْنِد الشيطان
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 عبدالعزيز أبو طالب
»إذلاب مان أرضاك ومن عشاريتك ومن بيات أبيك إىل 

األرض التي أريك«.
»قطع الرب مع إبرا  ميثاقاً قائالً: لنساِلَك أعطي لذه 

األرض من نهر مرص إىل النهر الكبري نهر الفرات«.
بمثل لذه النصوص التوراتياة يبني اليهوُع خكرَة قيا  
عولتهم التي يسامونها »إرسائيل الكابى« والتي ال يجوُز 
ألحاد أل يفارَِّط يف شاب منها ولاو كال رئيال وزرائهم 
إسحاق رابني الذي اغتاله متطرف يهوعي بدعوى تفريطه 

يف أرض امليداع.
يف حاواٍر عاىل موقاع DARKMOON باني خرانكلاني 
رايكارت، املدروف بمداعاته للساامية، وأورمانيس الواقف 
عىل النقيض من زميله رايكارت، إَضاَخة إىل الكاتب الكندي 
املتيصص يف االقتصاع، ميشايل تشوسوعوخساكي حول 

»إرسائيل الكبى ولل ستتحقل أ  ال«! 
جااعل خرانكلاني راياكارت، أل ماا يسامى بإرسائيال 
الكابى املمتدة من النيل إىل الفرات لي خكرة غري عقالنية 
وتنفيذلا سايكول حماقة تدكُل مارَض جنول الدظمة 
لدى مان خطط لها وسادى لتنفيذلا، يفارتض رايكارت 
أناه ينبغي عاىل إرسائيل أل تقاو  بدملياة تطهري عرقي 
يف املنطقاة الشاسادة والتي تمم أَْكثَار مان 100 مليول 
عرباي، كماا يجاُب عليهاا أل تأتاي باليهوع ليساكنولا 
ومدلاوٌ  أل عادَع اليهاوع يف الداَلاِم ال يتجااوز ل1 مليوَل 
يهوعي! ثم عليها أل تساتددَّ ملرحلة الدخاع عن لذه األرض 
التي احتلتهاا وطرعت أللها منها عندماا يقررول الدوعة 

إليها.
أورمانيس من جهته يرى أل خكرة رايكارت لي نفسها 
غاري املنطقية وال املدقولاة! ويبر ذلك باأل اليهوع الذين 
ال يتجااوز عدعلام %2 من ساكال أمريكا، يسايطرول 
خدليًاا وواقديًا عىل الوالياات املتحدة، أَْكثَار من سايطرة 

الحكومات املنتيبة عىل والياتها!
بالتايل سايطرتها ساتكوُل أساهَل عىل عول يف طريقها 
إلضاعاة ساياعتها )ويقصد بها لنا باالع »أرض امليداع«: 

سوريا ولبنال وخلسطني ومرص والدراق(! 
ثم يكشاف أمارأ خطرياً، ولو أل تل أبيب تسايطر اآلل 
عاىل كرعساتال الداراق، وأضاف: »لاذا ليل تصاوًرا بل 

حقيقاة«! واألخطار أنه قاال: »إل إرسائيل تسايطُر عىل 
قوات الدولة اإلْسااَلمي )عاعش( يف سوريا والدراق! مؤكداً 
أل: »الفلاوس تتكلم«، وأل خطاة عوعيد إينول يف طريقها 

لالكتمال!
يف حاال تدثرت لذه اليطاة التي رشحهاا أورمانيس، 
ربماا يتم الدمل عىل تنفيذ اليطاة »ب« التي تحدث عنها 
الباحث تشوسوعوخساكي، وتقي لذه اليطة بإنشااء 
»عوياالت وكيلة« بإَعاَرة »إرسائيلية مركزية« عن بدد! ويف 

كلتا الحالتني تكول »إرسائيل الكبى« قد تحققت!.
خكرة توظيف واساتيدا  ما يسمى با »الدول الوكيلة« 
قديماة قاد  تأسايل عول املنطقاة الدربية عاىل خلفية 
اتفاقية سايكل بيكو. خقد شهدت املنطقة الدربية نشوء 
عدع من لذه الادول الوكيلة التي قامت بوظيفتها، ويبدو 
لألساف أنها يف طريقها للزوال بدد اساتنفاذ الفائدة منها 
حساب رالف بيارتز صاحب مقال »حدوع الد «، وحساب 
خطاة أوعيد إيناول خإنه ال بد من إقاماة عول جديدة عىل 

أنقاض الدول القائمة حالياً.
يف الحقيقة أل ما يسامى بدولة »إرسائيل الكبى« غري 
قابلاة للتطبيل واقدياً كما أشاار راياكارت، ولكن ذلك ال 
يدني أل رؤية أورمانيس خاطئة، خفي حال خشل سيطرة 
إرسائيال عىل الادول الواقدة تحات لذه الدولة عساكرياً 
وإعاريااً؛ خإنها ساتلجأ لليطاة »ب« ولي قياا  »الدول 
الوكيلة« ولنا ستنشأ ما يسمى با »إرسائيل الدظمى«.

بداد حرب أكتوبر تدلمت إرسائيل عرًساا مهًما ولو أل 
اًة مع  املواجهاة الدساكرية لن تجدي ماع الدارب، َخاصَّ
وجوع جيوش عربية قوية مثل الجيش املرصي والساوري 
والدراقاي، ولذلك سادت إىل تفكيك لاذه الجيوش خبدأت 
بتحيياد الجيشاني املارصي والساوري باتفاقيات ساال  
بمغاط من واشانطن، لتتوجاه إىل القماء عاىل الجيش 
الدراقاي وحاليااً الجياش الساوري، ُكّل ذلك عاب الغزو 
األمريكاي والحاركات الوكيلاة )القاعدة وعاعاش( والتي 
لان نتفاجأ إذا ما الحظنا أل تواُجَدلاا - الفوضوي املدّمر 
- خقاط عىل األرايض التي شاملتها اليطط الصهيونية ملا 

يسمى إرسائيل الكبى!
إرسائياُل الكابى لاذه اعتبلاا السايد حسان نرص 
سااقطة بحكم الواقع بدد اندحار جيش الددو الصهيوني 
مان جناوب لبناال عاا 2000 وخروجه من غازة وبنائه 
الجدار حاول كيانه، خهو يدتب إرسائيل يف حالة انكماش، 

وليل توساداً كماا تنص علياه وثيقة أوعياد ينول، لكن 
الدادو الصهيوناي قاا  بتغياري املصطلاح إىل »إرسائيال 
الدظماى« والتاي تدني عولاة مهيمنة قوية مسايطرة يف 
أَْوَساط عويالت ممزقة ضديفة ولشة ومتقاتلة ُكّل منها 

يسدى إىل اثبات رشعيته لدى الكيال الصهيوني. 
وكمقدماة لذلاك ال باد أوالً مان التطبيع الاذي تتمكن 
عبه إرسائيال من التغلغال وتمرير مرشوعهاا التدمريي 
يف املنطقاة، وعلياه لن يكاوَل غريبااً أل نتابع ترصيحات 
الدادو الصهيوناي لذه األياا  والتي تتحدث عان اقرتاب 
إرسائيال أَْكثَاار من أي وقت مىض من تطبيع شاامل مع 
انية« )مع تحفظنا عىل مثل لذه املصطلحات  »الدول السُّ

الطائفية(، 
من جهة أُْخاَرى لوحظ مزايدة ُكّل من وسائل اإلعال  - 
التابدة لطريف النازاع يف األزمة القطرية الحالية - يف اتها  
الطرف اآلخر باالندخاع نحاو الددو الصهيوني، والحقيقة 
أل الاكل مندخع وكما قال الشااعر أحماد مطر يف نبوءته: 

»ولكن الجماعة سيصلول جماعة«.
 تلك الصالة الجماعية )التطبيع الجماعي مع إرسائيل( 
ستكول نتيجة طبيدية لسياساة االبتزاز للدول المديفة 
املتنازعاة؛ حيث ساتبدأ ُكّل عولة يف البحاث عن الحليف يف 
املنطقة، بالطبع لن يكول اإليَْراني وارعأً خقد تم شايطنته 
عىل مدى عقوع من الزمن، ومع تويل واشنطن عن املنطقة 
لان يكول أماا  الادول املتنازعة ساوى اللجاوء إىل الددو 
الصهيوناي، كما أل لذه الدول المديفاة لن تكول أقوى 
موقفاً من تركيا التي عخدتها عزلتها بدد إساقاط الطائرة 
الروساية نحو املساارعة إىل التطبياع الكامل مع إرسائيل 
والتناازل عان ضحايا مرمارة وحصاار غازة والهتاخات 

األرعوغانية الصاخبة تجاه إرسائيل. 
قد يدتقد أل البدض أل الحديث عن مثل لذه امُلَيّططات 
والشاوالد امليدانية عىل تنفيذلا سيزيد من إحباط الدرب 
وتاليش أي أمل لهم يف مقاومة لذه املشااريع الصهيونية، 
ولكان ذلك ليل صحيحاً تماماً، ندام قد يقول البدض أل 
تدماد ترسيب مثل لاذه امُلَيّططات تجدل الدربي يشادر 
بالتقز  أماا  لذه امُلَيّططات التي يجاري تطبيقها أما  
عينيه وال يساتطيع أل يحرك سااكناً، لكن الحقيقة التي 
تجاللتهاا الكثري من الدوائار اإلعالمية والسياساية لي 
بيالف ذلك؛ خإرسائيل ضديفة مهما تظالرت بالدكل.

أي  مان  الشاديد  بالقلال  الصهيوناي  الدادو  يشادر 

إجراء شادبي أَْو رسامي، إْقليْماي أَْو عويل يتدلال بدزلها 
ومقاطدتها خيما أساماه البدض بالساالح الصامت. ذلك 
الساالح لو املقاطدة، يف مطلع اليمسينيات اتيذ الدرب 
قاراراً بمقاطداة إرسائيال عاىل ُكّل األصددة السياساية 
لتشادر  والرياضياة وغريلاا،  والثقاخياة  واالقتصاعياة 
إرسائيال بالدزلة يف محيطها اإلْقليْمي، ولو ما سابب لها 

الكثري من املتاعب والقلل الذي سدت لليالص منه،.
بداد انطالق ما يسامى باا »عملية الساال « تَحاّركت 
الادويل  الدبلوماساية اإلرسائيلياة بقاوة لادى املجتماع 
للتيفياف مان املقاطدة التاي تبنتهاا الكثري مان الدول 
الغربية والالتينية ناليك عن الدول األسايوية واألخريقية؛ 
ولكان وبدد انادالع االنتفاضاة الفلساطينية ومواجهتها 
بوحشية وإرلاب صهيوني؛ عاعت املقاطدة إىل الواجهة - 
األوربية بالذات -، خمن النرويج شاماالً إىل أسرتاليا جنوباً 
ماروراً بأملانياا ولولندا وإيرلنادا وبريطانياا مقاطدة يف 
مجااالت اقتصاعية وخنية ورياضياة وأكاعيمية ميتلفة، 
ولذا ماا جدل الددو الصهيوني يشادر بالقلل من تنامي 
مشااعر الدداء تجاله، ولو الذي لم يتمكن بدد من تغيري 
اسم البلدة الفرنسية والتي سميت با »املوت لليهوع« رغم 

قوة نفوذ الجالية الفرنسية األَْكبَار يف أوروبا.
خاالل حفال توعيع أحد سافراء الكياال الصهيوني يف 
بريطانيا شابه لذا السافري الدالقة باني البلدين بدائلتني 
تقيماال يف أعاىل برجني ولما عىل عالقاة طيبة، ولكن ما 

تحتهما يف خصا  واختالف تا .
أظهر اساتطالع للرأي أجري يف أوروبا مؤخراً أل عامة 
األوربياني يشادرول بأل أَْكثَاار عولتني خطاراً عىل األمن 
الداملي لما أمرياكا وإرسائيل! ويف املنطقاة الدربية نرش 
املركز الدربّي لألبحاث وعراسة السياسات ومقره الدوحة 
نتائج اساتطالع حدياث )مايو 2017( أجاراه يف عدع من 
البلادال الدربية أظهر لذا االساتطالع أل %67 من الدرب 
أخااعوا أّل إرسائيال والواليات املتّحدة لماا األَْكثَار تهديًدا 
لألمن القوماي الدربّي. يف مقابل %10 يرول أّل إيَْرال لي 

الدولة األَْكثَار تهديًدا ألمن الوطن الدربّي! 
ورغام الادور التطبيدي الادؤوب الذي تقاو  إرسائيل 
واألنظماة الدربياة املهرولاة إليها؛ إال أل الشادب الدربي 
ال يازال يكن الدداء الشاديد لهاذه الدولاة اللقيطة والتي 
يدتبلاا كائناً غريباً عىل أرضه يجب إزالته مهما تمساك 

بحبال يرى أنها ترشعن بقاءه يف املنطقة.

 أنس القاضي
بُوصلٌة ال تُشريُ إىل الُقْدس مشبولة.. لم يُكْن من ُقبيل االنفدال 
الوجداناي إْطاَلق الشااعر مظّفر الناواب لهذه املقولاة، خالقميُة 
الفلساطينيُة مدياٌر تأرييايٌّ لجولر االنحيااز إىل الصّف التقدمي 
والثاوري والديمقراطاي والقوماي واألَُممي واإلنَْسااني، والُقْديس 
الديني، خهي ثالث الحرمني الرشيفني، ومهد السيد املسيح، ُملتقى 
جولار ُكّل القمايا الداعلة، خاالنتمااُء الحلُّ أليٍّ من لذه القمايا 
الداعلة، يفرُض عليك االنتماَء لقمية الشادب الدربي الفلسطيني، 

والتنّصل عنها تنازٌل عن لذِه املباعئ. 
إل مديارياَة القمياة الفلساطينية ال تؤَخذُ خقط مان بُدد أنها 
قمياٌة إنَْساانية عاعلة، خال بد من اإليَْمال بالقمية الفلساطينية؛ 
تجسايداً للثوابت التحّررية، خاإىل جانب املديار القيماي، مديارية 
القمية الفلساطينية تتحدع أَيْماً من حيث أنها ُمرتبطة بشكل ال 
ينفصُل عىل ُمستقبل التقد  الوطني واالجتماعي لشدوب املنطقة، 
والبرشياة عامة، حيث أل القوى اإلمبيالية الداملية املهيمنة، وعىل 
رأساها الواليات املتحدة األمريكية لي مان تقُف ضد لذه القمية 
وتدعم الكيال الصهيوني بما لَو كيال اساتدماري حارس ملصالح 
اإلمبيالياة وجازء منهاا، خاالنتصااُر للقمية الفلساطينية ليل 
خقاط انتصاراً لقمية الشادب الفلساطيني، بل انتصااٌر لقمايا 
الشادوب الدربياة ككل، التاي تقاُع عاىل حادوع األرايض املحتلاة 
وغريلا، وانتكاساة لإلمبيالية الداملية يف منطقة الرشق األوسط، 
خليال ازعلاار وقوة كيال االحتاالل خقط من الهباات املالية التي 
يقدمهاا الغارب، بال ويف ذات الوقت حصيلاة لتدمريلاا للمحيط 
الدرباي واإلْسااَلمي، وبهذا تُحاخاظ عىل تفوقها املارشوط بهزائم 
الدول الدربية، وبالحرب الددوانية والتدمريية املساتمرة ضد الدول 
املساتقلة وحركاة التحارر الوطنية الدربياة والقوى االشارتاكية 

وحركات املقاومة اإلْساَلمية.

املحيُط العام لقضية املقاومة 
 تشاَهُد القميُة الفلسطينية، يف لذه املرحلة أسوأَ حاالتها، من 
بدد نكساة حزيرال، حصيلُة ساقوط األنظمة الدربياة التقدمية 
الداعماة للقمياة الفلساطينية خلام يباَل منها ساوى ساوريا، 
وكحصيلة تنازالت اتفاقيات كامب عيفيد، وأوسالو، وواعي عربة، 
وانشاقاقات قوى التحارر الفلساطينية، ومحارصة حازب الله، 
ولرولاة األنظماة الدربياة الرجدية نحاو التطبيع ماع إرسائيل، 
واملحاولة الحثيثة لتحويل الرصاع الدربي، إىل رصاع عربي خاريس، 
ورصاع شايدي ُساني. بما يياُدُ  وجهاة النظار اإلرسائيلية عن 

طبيدة الرصاع. 

الرؤيُة اإلسرائيليُة لطبيعة الصراع
تلتزُ  السياسُة اإلرسائيلية عموماً، بنظرية »صدا  الحمارات« 
يف تفساريلا للارصاع؛ باعتباره الداماَل الرئييس، وتدطاي األبداَع 
االقتصاعية والجيوسياساية املرتبة الثانياة يف التحليل. وخلف لذا 
االلتازا  النظري اإلرسائيي، يقُف الدامُل السايايس، ولو السادي 
إىل إْعااَلل إرسائيال عولاة يهوعياًة -ال علمانياة حساب الدساتور 
الرالن-، وإقراُر يهوعية الدولة ينساف حقوق الشدب الفلسطيني 
بما خيها املكفولاة يف القرارات الدولية، ويدطاي اإلرسائيليني حّقاً 
»إلهيااً« عاىل تلاك األرض، ويجدال مان الداداء الدرباي إلرسائيل 
عداًء ُعنرصيااً ليهوعية عيانتهم وليل لطبيداة عولتهم كُجزء من 
املرشوع االساتدماري. وعىل الرغم من التزا  إرسائيل الشديد بهذه 
النظرية، إال أنها تصنع ثُقباً يف لذه الفرضية وتتنازل عن قناعاتها 
السياساية، وعان عقائدلاا الدينية؛ لتشابع حاجتها السياساية 
يف تطبياع الدالقات ماع األنظمة الدربياة الرجدية التاي تدتبلا 
عوالً تشارتك مدها يف مدااعاة إيَْرال، خيما خرضياة رصاع الهويات 
والحماارات تدني عىل اإلْطاَلق باأل إرسائيل عدو ُكّل ما لو عربي 
وكل ما لو إْسااَلمي أي ُكّل من لم خارج ما يسامى »شادب الله 

امليتار«، حسب مزاعم اليهوع الصهاينة!

السياُق السياسيُّ الراهُن للقضية العربية الفلسطينية 
رغاَم الفشال الذرياع، للدملياة السياساية، التي تساَدى لحل 
القمياة الدربياة اإلرسائيلية بنااًء عىل االتفاقيات ساالفة الذكر، 
والتاي عىل أََساساها تم االعارتاُف بمنظمة التحرير الفلساطينية، 
لاذه الدملية السياساية القائمة عىل حل الدولتاني، رغم انتهاكها 
وانتقاصهاا للحال الفلساطيني إال أنهاا متوقفاة عمليااً؛ لرخض 
إرسائيال امُلي بها، خماا زالت إرسائيل تدتبلا غاري عاعلة، وعىل 
األرض تقاو  إرسائيل باالساتيطال وتوسايع نفوذلا الدساكري 
واألمني، وتوسادها االقتصاعي، بماا يدرقل عملياً من إمكانية حل 
القمية يف مساار الدولتاني، إذ أل الدولة اإلرسائيلياة الواحدة لي 
َمن تُسايطر اليو  عاىل كامل األرايض املحتلاة واألرايض التي تقيُم 
بها السالطة الفلسطينية، وحتى قطاع غزة املحرر عسكرياً، إال أل 

النفوذ االقتصاعي اإلرسائيي ُمسيطر عليه. 
والرؤياة اإلرسائيلياة األمريكية عموماً لحال الدولتني كما يبني 
رئيال عائرة الفكار املركزي بالجبهة الشادبية لتحرير خلساطني 
ع غاازي الصوراناي: »ال تهادُف إىل الوصاول إىل عولاة مساتقلة 
لاكل األرايض املحتلاة 1967 كاملة الساياعة وعاصمتهاا الُقْدس، 

بال تتليص يف عماج خئاة خلساطينية باملنظومة األمنياة واملالية 
الصهيونياة خاصاة ماع اساتمرار تكريل االنقساا  الاذي كال 
وما زال مكساباً صاخيااً للدادو اإلرسائيي. ويلمل لذا التشاابك 
االقتصاعي الذي يتحقل، والرشاكات التي تحّول خئة خلسطينية إىل 
كوماباعور يف املنظومة االقتصاعية الصهيونياة، خمن املدروف أل 
حجَم االساتثمار الفلساطيني يف االقتصاع اإلرسائيي - بكل أساف 

وتقزز - يصل إىل أكثر من 3 مليارات عوالر«.

االنقساُم الفلسطيني ودعواُت االتحاد 
يمثّاُل االنقسااُ  الفلساطيني الورقاة الصهيونياة الرابحة، يف 
خرض ساطوتها ورؤالاا يف االتجالات نحو الحلول الفلساطينية، 
خهذا االنقسااُ  عاىل املساتويني االجتماعي والسايايس والهيكي، 
يُديُل اتحاُع الشدب الفلسطيني يف مواجهة االحتالل، خدىل مستوى 
القاوى الوطنية الثورية الفلساطينية، يداّزُز لذا االنقسااُ  الذي 
يُدّطاُل منظمة التحرير الفلساطينية، ويحّولها إىل ُسالطة محلية 
ُملحقة بحركة ختح، خيما لي تأسسات كمنظمة تحرير تجمع ُكّل 
القوى الفلساطينية الثورية، وحالياً تقاُف الجبهتال الديمقراطيُة 
والشادبيُة لتحرير خلساطني، وحركه حماس والجهاع اإلْسااَلمي 
خاارج منظمة التحرير، مماا ينفي عن منظماة التحرير طابدها 
الوطني والديمقراطي والثوري املفرتض منها عكل آراء وتطّلدات 

عمو  الشدب الفلسطيني وتوّجهاته. 
واالنقسا  الثاني عىل املستوى الفلسطيني، لو انقساٌ  ليكي 
بني سالطتي غزة والمفة، وسلطتي حماس وختح، خهذا االنقسا  
يديال االندمااج الوطناي الفلساطيني، وييلل نوعاً مان الرصاع 
بني الجماعتني اللتني تمارساال سالطتالما كسالطات حكومية، 
الطتال  ال ُسالطات انتقالية يف مرحلاة تحرر وطني، وتمارس السُّ
ضغوطااً عاىل بقياة القاوى الفلساطينية املقاوماة، ويف ظل لذا 
االنقساا  يداني الشادُب الفلساطيني من أوضاع اجتماعي بالغة 
الساوء، تحاول َلمُّ املواطان الفلساطيني ليال إىل املقاومة بل إىل 

البحث عن ُخرص عمل لدى سلطة االحتالل. 
 ولهاذا تدعو القوى الوطني الفلساطينيُة، وبشاكل أعق القوى 
املقاوماة اليارجة عن ُسالطة حماس، وأبرزلا الجبهة الشادبية 
لتحرير خلساطني وحركاة الجهاع اإلْسااَلمي، إىل مساألة رضورة 
الحوار الوطني الفلساطيني الشاامل؛ إلنهاء االنقساا  ومواجهة 
وإخشاال ُمَيّططاات التصفية الرالناة، االنقساا ، والرصاع عىل 
املصالاح الفئوياة باني ختاح وحمااس، وطاملاا الدادو األمريكي 
اإلرسائياي متحكاٌم يف مقدرات الشادب الفلساطيني، َوطاملا بقي 
امللف السايايس الفلساطيني ملفاً إرسائيلياً بال قياوع، يف مثل لذه 

األحوال يميع الحارُض الفلسطيني َوتنغِلُل أبواُب املستقبل. 

 بقية من 
الصفحة األخيرة

مشروُع »إسرائيل« الكربى

الواقُع الراهُن للقضية الفلسطينية 
دراما خليجية على 

طريقة سينما 
البنتاجون

واإلخبارياة لو باث الرعب بني أَْوَسااط األرس 

بغارض  واإلْسااَلمية  الدربياة  واملجتمداات 

تهيئتهام للهزيمة النفساية والدساكرية عند 

مواجهاة عاعش وملوكهاا اليليجياني كُجزء 

من ُمَيّطط سابقت إلياه قنواتهام اإلخبارية 

 CNNَو BBC كالجزيرة والحدث وقنوات الغرب

والتاي تدتب املناب األول يف نقل لاذه الجرائم 

وبث خطاباات قاعِتهم كالظوالري والبغداعي 

وغريلما، كما عمدت إىل تغييب حقائل لزيمة 

لاذه التنظيماات اإلْجَرامية عاىل أرض الواقع 

وتشاويه من يواجُهها عسكرياً كأنصار الله يف 

اليمن والحشد الشدبي يف الدراق.

الدخااع  وزارَة  أل  تدلام  لال  األخاري  ويِف 

األمريكية تدتمد مبالَغ ضيمًة لتمويل السينما 

- لولياووع - ويف نفال الساياق خاإل اإلعال  

اليليجاي يدتمد لذه االسارتاتيجية اإلعالمية 

والفنياة عىل النظرياة الساينمائية األمريكية 

التاي تبز ُقادرة الجنادي األمريكاي الييالية 

والساالح األمريكي ومدارك أمرياكا الُيراخية 

ماع الكائناات الفمائية... إلخ مان أجل خلل 

صورة نمطية يف الوعي الجمدي أل أمريكا لي 

رشطي الدالام وأل املواطن والجندي األمريكي 

امُلَيلِّصاول وأصحااب الحال الكوناي يف تملك 

الدالام.. وكذَلك يفدل إعالُ  ملاوك اليليج مع 

عاعش وأخواتها.
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يمانيون لّبوا 
نداَء األقصى

وفاء الكبسي 
�ة،  س�تظلُّ الُقْدُس عنواناً لكرام�ة األُمَّ
وعنواناً للسيادة العربية عى أرض العرب.. 
وعنوان�اً ملجد البرشية يف زم�ن طغى عليه 

الظلم والعدوان.
فيوُم الُق�ْدس العاملي هو ي�وُم التعبئة 
العامة للمس�لمن وهو يوم يقظة الشعوب 
اإلْس�اَلمية وإْع�اَلن الس�خط ض�د ق�وي 
االس�تكبار العامل�ي من أمري�كا وإرسائيل 
فهما عدوتا الشعوب الحقيقية الذي ينبغي 

أن يتوجَه ُكّل العداء لهما..
 الُقْدُس هي ِوجهُة الثوار، وِقبلة األَْحَرار 
التي يجُب أن تتج�َه راياُت الجهاد صوبَها 

لتحريرها من الصهاينة الغاصبن.

لاكل متمايال مان ياو  الُقاْدس 
الداملي أقول له:

يوُم الُقْدس العاملي هو يوُم الفصل بن 
الكف�ر واإليَْم�ان، بن الح�ق والباطل، بن 

الصدق والكذب..
وهو يوم الفضح لكل املوالن واملتآمرين 

مع أمريكا وإرسائيل.
وهو ي�وُم اإلْس�اَلم العاملي ض�د الكفر 

والظلم والرش وضد القوى العظمى.
وه�و ي�وُم االعت�ذار، فع�ذراً أقصانا.. 
م�ن تخ�اذل الع�رب ونفاقهم فق�د َحَرَف 
عدوه�م بوصلتهم تج�اه إرسائيل وأمريكا 

فأَْصبَ�حن ُهن ّقبلتهم وُمَصاّلهم.. 
س�نخرج جميعاً يف يوم الُقْدس العاملي 
إرسائي�ل  ملواجه�ة  مس�تعدون  ونح�ن 
وحلفائها ومس�تعدون لتلبية نداء األقىص 
األسر، فاألقىص يس�أل: متى يوم النفر؟! 
متى يُكرس قيد الذل وتنادى الجموع لبيك 

يا مرسى الرسول؟!. 
له�ذا س�يخُرُج اليمنيون لتلبي�ة النداء 
بُرغم الح�زن واألىس والجراح واآلالم بُرغم 
ه�ذا العدوان الوح�ي اإلْجَرامي الغاش�م 
والحصار الخانق ألَْكثَ�ر من ثالثة أعوام..

س�يخُرُج األَْحَراُر م�ن اليمنين من ُكّل 
املحافظ�ات إىل عاصم�ة الصم�ود العربي 
املركزي�ة  ًلقضيته�م  وف�اء  »صنع�اء« 

»الُقْدس«.
ه�و ي�وُم االس�تنفار الش�عبي العظيم 
لنس�يان الذات والتعايل عن الجراح؛ إكراماً 
لشعب فلسطن الحبيب وتعظيماً ملقّدسات 

أمتنا العربية واإلْساَلمية..
س�يخرج األَْح�َرار م�ن أَبْنَ�اء ب�الدي 
ليَُعلرِّم�وا العاَل�َم معن�ى التوج�ه واالنتماء 
ومعنى الصم�ود والش�موخ والثبات ُرغم 

ُكّل الجراح..
ق�وى  ل�كل  القوي�ة  رس�التُنا  وه�ي 
االس�تكبار العامل�ي بأنن�ا ل�ن نرَض�َخ أَْو 
نس�تكَن أَْو نحي�َد عن قضيتنا فلس�طن 

مهما فعلوا..
س�نخُرُج حتى ال تضي�َع قبلتُنا الثانية 
»املس�جد الحرام« كما ضاعت قبلتنا األوىل 

»املسجد األقىص«.. 
نح�ن اليماني�ن م�ن أَبْنَ�اء ط�ه م�ن 
تعلمنا منه كي�ف يكون الجهاد ضد الظلم 
والجربوت ضد اليه�ود العابثن بحرماتنا 
ومقدساتنا، وكما أخرجهم رسولنا األعظم 
م�ن املدين�ة صاغري�ن أذالء، عه�داً علينا 
س�نخرجهم من فلس�طن ومن ُكّل البلدان 

العربية أذالء عاجزين صاغرين..
أق�ىص  ي�ا  قادم�ون  نح�ن  يماني�ون 
لتحريرك وتحرير اإلنَْس�ان م�ن العبودية 

والهوان..
قادمون وقد حان املن�ون لنهاية عدونا 

املجنون..
قادمون لنُرة قدسنا امليمون..

قادمون قادمون.

يوُم فلسطني العاملي.. أين بديُلكم؟! 

املسجُد األقصى املبارك يفَضُح األنظمة العميلة ويعّري علماء السوء ويستنهض الشعوب

عبدالغني العزي* 

تهلُّ علينا الذكرى السنوية ليو  الُقْدس 
الداملي.. تلك الذكرى التي اعتاع املسالمول 
عىل إحيائهاا يف الُجُمدة األخرية من شاهر 
رممال مان ُكّل عا  كَحاَدٍث يُديُد للقدس 
ألميتَّهاا ومكانتهاا وقدسايتها يف ذاكارة 
األجياال املتالحقاة والتاي تسادى قاوى 
االستكبار الداملي ومدها عمالُء الصهيونية 
ِة بها  الداملياة إىل تغييبها ومحِو ارتباط األُمِّ

كي يسُهَل استكمال ابتالعها.
ياو  الُقاْدس الداملاي بات أحد شادائر 
الديان وعناوال عي وحده الهادف واملصري 
لألماة املحمدياة التاي تتقاذُخهاا األمواُج 
الداتية وساط عالم استكباري لم يرتك لها 
خرصاة اللتقاط أنفاساها وإَعااَعة ترتيب 
اولوياتها ومدرخة وجهتها وسابل وعوامل 

عزتها وخلوعلا.
ياو  الُقاْدس الداملاي ععاوٌة مان أجل 
الُقْدس خالية من أية حساابات مذلبية أَْو 
طائفياة أَْو غريلا من الحساابات الميّقة 

اة إىل غرساها يف  التاي يسادى أَْعاَداء األُمَّ
مفاليم األجيال الحديثة وجدلها األولويات 
املحتومة بدالً عن األولويات الحقيقية التي 

يمثل الُقْدس الرشيف أحد مداملها..
الُقاْدس  ياو   إحيااء  ععاوَة  أل  وماع 
الداملاي ععاوٌة ليسات لهاا صبغة ساوى 
قداساة الُقاْدس الرشياف وُحرماة القبلة 
األوىل خإننا نالحظ أل لناك مسااعَي قويًة 
تحت رايات إْسااَلمية تقاف مماعة لدعوة 
الياو  الداملي للقادس الرشياف، ُمرّصين 
من خالل سالوكهم مواجهة لاذه الدعوة 
أَْو الحاد من إثرلاا النفايس واملدنوي عىل 
األقال باعتباار أنهاا ععوة غاري مرشوعة 
وغري مساتحبة، بل قد يصل بهام األمر إىل 
اعتبارلا بدعًة ال يجوُز املشااركة خيها وال 
اة، ولذا يدوع  االحتفااء بها مع جموع األُمَّ
إىل حسابات طائفية ضيقة لديهم كما لي 
عاعتهم مغلفة بحساابات سياسية تهدُف 
يف مجملهاا إىل إثباات ُحْسان النوايا منهم 
اة املحتلني لألرايض الدربية  تجاه أَْعَداء األُمَّ

اإلْساَلمية ويف مقدمتها الُقْدس الرشيف.
لهؤالء سواٌء أكانوا أخراعاً أَْو جماعاٍت أَْو 

عوالً نقول: أنتم اليو  تسريول عكَل التيار 
اة نتيجة  الجارف الذي بدأ يتشكل عاخل األُمَّ
للصحوة التي بدأت مداملها تتشاكل َوتمتد 
إىل ميتلف البلدال اإلْسااَلمية متجاوزة ُكّل 
الحادوع املصطندة التي تدولاول عليها يف 

اة وحرف مسارلا. تغييب وعي األُمَّ
يوُ  الُقْدس الداملي صار َحَدثاً مغروسااً 
يف قلب ُكّل مسالم صا  الشاهر الكريم، بل 
أَْصبَااح َحَدثااً ينتظاُر إقامتاه ُكّل أَْحاَرار 
الدالام باختاالف عياناتهام واتجالاتهام 
السياساية؛ باعتبار أل الُقْدس َمْدَلٌم عيني 
إْسااَلمي مغتَصب محتل يجب تحريره من 
عنال الغزاة، خاإل أرعتام أل تواجهوا لذه 
الفدالية بطريقتكم التقليدية املدهوعة خلن 
تفلحوا وخشالكم محتوٌ ، كما لي الداعة، 
ولكن ومن حرصناا عليكم ورغبتنا يف عد  
خماح انبطاحكم لن نبَيَل عليكم بالنصح 
ملواجهاة لاذه الفدالياة الداملياة ولي أل 
تدلناوا عن ياوٍ  تيتارونه من أيا  السانة 
ولاو كال آخار خميال يف شاهر رممال 
كاي يكول قريبااً من آخر جمداة وتدلنوه 
اليو  الداملي )لفلساطني املحتلاة(، وبهذا 

تكول ععوتُكم أشمل وأَعمَّ من يو  الُقْدس 
الداملاي وساتجدوننا بجانبكام ندعاو إىل 
أحياء لذا اليو  ونشارك خيه ونندع بجرائم 
الصهيونياة مان خاالل الفدالياات التاي 

نقيُمها وإياكم خيه بحل أَبْنَاء خلسطني.
لذه نصيحة لكم مع علمي بأنكم أجبُن 
مان أل تتحدثوا عان الُقْدس أَْو خلساطني؛ 
كول ذلك سيجدل الدنَي الحمراَء اإلرسائيلية 
ترُقبُكام، وربماا تقارُِّر مداقبتَكام؛ ألنكم 
خرجتم عن املساار املحدَّع لكام وتجاوزتم 
اليطاوط الحمراء املرساومة أمامكم منذ 

سنوات.
ليا أعلنولا وواجهوا ععوَة اليو  الداملي 
للقادس الرشيف، وععوا الجمياع يتناَخُل 
مان أجل تحريار خلساطني والُقاْدس مداً 
وليل من أجل بيع ما تبقى من مقّدساات 

اة كما تفدلول. األُمَّ

*رئيُس التيار الوطني الُحر للسلم 
والمصالحة الوطنية.

خالد موسى 
تيُرُج الشدوُب الحرة ويف مقدمتها الشدب 
اليمني يف ياو  الُقْدس الداملي لتجدل من لذا 
اليروج يوما عامليا للمساجد األقىص املبارك 
املحتل مان قبل اليهاوع الغاصبني واملدنساة 
باحاتاه بأقادا  الصهايناة امللدوناني الذيان 
يساومول الشادب الفلساطيني يوميا سوء 
الداذاب ويمارساول بحقه الظلام والبطش 
والقتال باد  باارع أما  مارأى ومسامع من 
األنظمة الحاكمة التي تدعي اإلْسااَل  وتزعم 
اإليَْمال بالُقاْرآل وتظهر بمظهر الحرص عىل 
ااة والتيفيف مان آالمها  نارصة قمايا األُمَّ

ولمومها.
تأتي خواتم الشاهر الكريم ليكول األَْحَرار 
مع موقف لا  ووقفة تأرييية مع قميتهم 
املتمثلاة يف مظلومياة  املركزياة واملحورياة 
الشدب الفلساطيني والتهديد الوجوعي الذي 
يتدرض له مرسى رساول اللاه وقبلته األوىل 
من مؤامرات اليهوع وُمَيّططاتهم الشيطانية
تأتي آخر جمدة من شاهر رممال لتمع 
األنظماة  وتسامي  الحاروف  عاىل  النقااط 
والشيصيات والتيارات بمسمياتها يف الواقع 

بديدا عن املجامالت واملدالنات 
تأتي جمداة يو  الُقاْدس لتكاول مديارا 
خاصال باني الدقاالء والسافهاء باني الدرب 
واألعراب باني األَْحاَرار والدبيد باني املؤمنني 

واملناخقاني باني أصحااب املوقاف املارشف 
اة ويديشول آالمها  الذين يشادرول بآال  األُمَّ
وآمالها ويسادول للتيلص من الظلم الواقع 
عليها من قبل أعدائها وبني أصحاب الالموقف 
والاللدف يف الحياة الذين يدسول رؤوسهم يف 
الارتاب ويتوارول عن األنظار سااعة الدرسة 
والشادة واملحنة لروباً من تحّمل املساؤولية 
والقيا  بمهمة اإلصالح للحياة وإَعاَعة األمور 
اة التي  وترتياب األولوياات يف واقع لاذه األُمَّ
يساومها الصهاينة ساوء الدذاب ويتالعبول 
بماضيهاا وحارضلا ومساتقبلها وينهبول 
ويهادعول  بيرياتهاا  ويتندماول  ثرواتهاا 
لويتها ويسدول لطمل مدالم عينها ومحو 
أسل ومرتكزات عقيدتها ويف مقدمتها الوالء 
للصالحاني والداداء للفاسادين والطواغيات 

والفراعنة والظلمة 
تكمن ألميَّة يو  الُقْدس يف عوره التوعوي 
بألميَّة املسجد األقىص املبارك كمدلم إْساَلمي 
وماكال عيني ال يقبال املسااومة والتفاوض 

ولويته غري قابله ألنصاف الحلول 
قميتاه  وإحيااء  الُقاْدس  اساتذكار  إل 
الداعلاة ومظلومياة شادبه التأرييية يمع 
اة  األنظمة الدربية واإلْسااَلمية وعلمااء األُمَّ
والشادوب أما  خيارين اثناني ال ثالَث لهما: 
أماا  خياار املقاوماة والرخاض للمارشوع 
الصهيوناي ومواجهة سياساة خارض األمر 
الواقاع بالرخض املطلل وإْعااَلل املوقف الحر 

وإلغااء ُكّل تلك االتفاقياات والصفقات التي 
أطمدات الصهاينة الغاصباني يف قمم الكثري 
مان األرايض املباركاة وختحات لهام األمل يف 
تغياري لوية املساجد األقاىص املباارك وبناء 
عرشات آالف املساتدمرات والزحف نحو قبة 
الصيارة بحفريات تحت األرض توشاك عىل 
لد  بنيانه ويدمل اليهوع الغاصبول ليل نهار 
عىل تحقيل حلمهام التلموعي املتمثل بإْعاَلل 
الُقاْدس عاصمة لليهاوع ُكّل لاذه اليطوات 
تتم وخل عراساة ومنهجية مددة سلفا وتنفذ 
وغطااء  أمريكاي  وإرشاف  وتمويال  بدعام 
وتواطئ عربي من األنظمة الحاكمة واملمالك 

اليليجية التي تدعي اإلْساَل  والدروبة.
القباول والرضاا  الثاناي: خياار  اليياار 
واملركزياة  األوىل  ااة  األُمَّ قمياة  بتصفياة 
اة وتتويه الشادوب  ومحولا مان ذاكرة األُمَّ
وإلهائها عن لذه القمية الداعلة واملقدساة 
وسفاسافها  األماور  بتواخاه  وإشاغالها 
وإغراقها يف قمايا وأمور لامشية وإشغالها 
بهام لقمة الدياش وتوخري املاعياات وجدلها 
تديش الدبثية باكل مدانيها اليبيثة والقذرة 
واختاالق أعاداء ولميني كإيْاَرال وحزب الله 
وأنصار الله ووو ورصف الوعي املقاو  لألمة 
َورصف شاحنات الدداء عن الدادو الحقيقي 

واألول لألمة املتمثل يف اليهوع والنصارى.
ولاذا كال وال زال وسايبقى مان األلميَّاة 
بمكال اساتذكار وإحياء ياو  الُقْدس الداملي 

لدادة اعتباارات وعواعي يمكان تلييصها يف 
التايل:

واإلْسااَلمية  الدربياة  الذاكارة  إندااش   •
بألميَّاة املساجد األقاىص املباارك والتذكاري 
بمكانته الروحياة والدينية يف الُقاْرآل الكريم 

والسنة النبوية 
• إْعااَلل املوقاف الراخاض ملاا تتدرض له 
الُقْدس واملسجد األقىص من تهديد الحفريات 
القائمة عىل قد  وساق وما يمارس من تغيري 
تا  للمدالم اإلْساَلمية وطمل الهوية الدينية 

والدربية من قبل الصهاينة الغاصبني
• التحذيار مان الحالاة املزرياة واالنحدار 
اليطري الذي أوصلتنا إلياه األنظمة الحاكمة 
الدميلاة ويف مقدمتهاا أنظماة اليلياج التي 
واإلعالماي  السايايس  خطابهاا  يف  تماارس 
والديناي سياساة التدجاني والتتويه وحرف 
بوصلاة الداداء للددو التأرييي الذي يشاكل 
خطراً وجوعيّاً عىل لويتنا وعقيدتنا وإيَْماننا 
وأمنناا ويطمع يف املزيد مان خرياتنا وثرواتنا 
بسابب لشاشاة وانبطااح وتواطائ لاذه 
األنظمة التي صار اليروج عليها والتمرع عىل 
سياساتها وعصيال توجيهاتهاا وتوجهاتها 

خرض عني عىل الشدوب
• إحيااء ياو  الُقاْدس أَْو املساجد األقىص 
املبارك يساهم يف إَعاَعة بوصلاة الدداء لليهوع 
والنصارى األشاد عداوة )للذيان آمنوا( بنص 

الُقاْرآل.



 سياسية- شاملة
تصدر كل اثنني وخميل

النفاُق في الُقْرآن الكرمي وحسب توصيِف الُقْرآن الكرمي هو اختالٌل 
ف���ي الوالء، أنت مس���لم وتصلي وتصوم وتزّكي وحت���ج وتعَمُل الكثيَر من 
مية، لكنك في املوقف مؤي���ٌد لطرف آخر هذا الطرف  األعمال اإلْس���الَ

ة. هو ِمن أَْعَداء لأُلمَّ
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محمد أحمد مفتاح

* نزلنا السااحاِت عا  2011 ؛ ألنك أنت وحلفاؤك 
ورشكاؤك وَمان ساّلطتهم عاىل رقااب الشادب من 
مساؤوليك أجبتمونا عىل ذلك، بساوء اإلَعاَرة والدبث 
بمقدرات املجتماع والقمع املفارط واختدال الحروب 
الدبثية ارضاًء لليارج وارتهال قرارنا السياعي لقوى 
النفاوذ اإلْقليْمياة والدولية وانساداع أُُخل اإلصالحات 

السياسية واإلعارية.
* نزلنا السااحات وُساُجونُك مكتظاٌة باملئات من 

ِخرية شبابنا وُعلمائنا ومفكرينا!!
* نزلنا الساحاِت واآلالُف من املوظفني املحسوبني 
عليناا مطاروعول من وظائفهام، منقولول تدسافاً 
خارج محاخظاتهم مقصيول مهمشول مطاَرعول. 

* نزلناا السااحاِت بداد تدارُّض الدرشات بال املئات مان أللنا 
وأصدقائنا وأسااتذتنا وتالميذنا ألساوأ أشاكال التدذيب يف سجونك 

وعىل أيدي جالوزتك وأقاربك.
* نزلنا الساحاِت رغبًة يف تغيري الوضع لألخمل وليل انتقاماً منك 
ومن أعوانك عىل ظلمك لنا وقساوتك علينا وتسايريك للُمؤّسستني 
األمنياة والدساكرية لقتال وساجن ومالحقة شابابنا وتهميشانا 
وإقصائناا ومصااعرة حرياتنا، ولم نكن ناقماني وال منتقمني، ولم 
نتحالف ماع رشكائك وحلفائك واملنشاقني عن نظاماك، وإنما لم 
من ركبوا موجَة السايط الشادبي وحشادوا أتباَعهام وأنصاَرلم 
ومرتزقتَهم للسااحات؛ لتحقيال رغبتهم يف االنقاالب عليك وتنفيذ 
ُمَيّططهام لإلطاحة بك، مساتفيدين من اإلْمَكانياات الهائلة التي 

مّكنتهم أنت منها وأوصلتهم إليها. 

* وحلفاؤك الذين ساّلطتهم عليناا وقاعتك املقّربول وقاعة حزبك 
ووزراؤك وكباار موظفياك لم من شاّقوا الجيش الذي 
كال مهيئاً لالنشاقاق؛ بسبب ساوء قياعتك وتسليط 
أقارباك واملتنطداني لاك عاىل امُلؤّسساة الدساكرية 

اة. كإقطاعية َخاصَّ
* ولم من حركوا مليشاياتهم للصدا  املسلح مع 
أنصاارك وأتباعك وَمن بقاي مدك من وحدات الجيش 
واألمن أما نحن خقد تمّساكنا باملسالك السلمي الذي 
لاوال تمساكنا به وحرصناا عليه لكنت أنات ولم قد 
أغرقتام اليمن يف عواماة عنف عاخلية كانت ساتصل 
لكل حارة وقرية وزقاق وبيت ونموذج حرب الحصبة 

وسواع حنش وشارع القياعة كال شديد الوضوح.
* ثام أنت من قبلت إَعاَعة تقاسام السالطة مدهم 
برعاياة قوى الهيمنة الدولية واإلْقليْمية وكنا مقصيني مساتبددين 
وأنات من مدحات الدنبوع وععوت الشادب للتصويت لاه ولو من 
اخرتتاه اميناك املأمول وخاازل رسك املصول ونائباك إىل يو  الدين 
وأصباح بمواخقتك ومنارصتك وصيك وخليفتك من بددك ونحن كنا 

مستبددين عن ذلك كله.! بل ومدرتضني عىل مدظمه!
* مان تطالبنا باالعتذار عن تحالفناا املزعو  مدهم لم حلفاؤك 
أنت وقاعة عولتك ورشكاؤك يف قمدنا وشان الحروب علينا ومصاعرة 
حقوقناا وحرياتنا وما كانوا حلفاَءنا وال حتى ملدة عقيقة واحدة بل 

حلفاؤك ورشكاؤك عىل الدوا .!
خمن يدتذر ملن؟؟

** مالحظ�ة: املوض�وع يف ج�اء حرصاً عى وح�دة الجبهة الداخلي�ة ملواجهة 
�ة  العدوان ويف إطار النق�اش املوضوعي والتوضيح اإليجابي وليس املناكفة، َخاصَّ

وقد طلب منا فخامة زعيم املؤتمر أن نعتذر عن خطأ لم نرتكبه وذنب لم نقرفه!

َمن يعتذر ملن؟!
دراما خليجية على طريقة 

سينما البنتاجون

كلمــــــة أخـــــيرة 

 علي العماد
لوحاظ خاالَل السانتني األخريتني 
بتنااُوِل  اليليجياة  الدراماا  التمااُ  
جرائام الجماعاات اإلْجَرامياة، مثال 
عاعش والنُّارصة بساوريا وآخر لذه 
الدراما ))غرابيب سوع(( الذي يُدَرُض 

.MBC عىل قناة
املسلسال لام يتوقاف عناد خمح 
جرائم الساحل والقتل وسابي النساء 
بال تجاوز ذلك إىل تناول قدرة التنظيم 
التقنياة )الهاكرز( يف اخارتاق البنوك 
الدامليّة يف إيحااء أل ال تمويل خليجياً 

لهم..
ومان املالحاظ أل لاذه األعماال 
الدرامياة أثاارت حفيظَة بداض الُكتّاب والنّقااع، خمنهم مان رأى بأنها 
خطوة سادوعية متقدمة خيما اساتغرب البدض من وجوع تناقمات بني 
مممول املسلسال واليطوات السياسية والدساكرية عىل األرض، أقصد 
لنا الدعم السادوعي والقطري واإلَماَراتي لداعاش والقاعدة واإلخوال يف 

سوريا وليبيا واليمن والدراق وغريلا..
وببسااطة أخي املتابع خاإل الدراما اليليجية من خاالل لكذا أعمال 
تسادى إلبراز وإظهار أنياب عاعش وكاخة ممارسااتها اإلْجَرامية؛ لهدف 
خبياث، املقصوع منه جدل املجتمدات يف حالة استساال  لهذه الجماعات 
ولاو تأملنا قليالً يف الجانب املاوازي الذي يواجه لذه الجماعات ويقاومها 
ويحقل انتصاارات عليها لوجدناه غائباً تََماماً يف لاذه األَْعَمال.. خجميع 
املشاالد إىل الحلقات األخرية ال تظهر أي اسارتاتيجية ملواجهة لذا الفكر 

اإلْجَرامي ليصبح الهدف الحقيقي من لذه األَْعَمال الفنية 
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علي شرف المحطوري
صاحاب مرشوع الدادوال عىل اليمان يف طريقه إىل عرش 
مملكاة صاعقات إرسائيال رسا لسابدني عاما، وتُساارع إىل 
مالقاتها عىل بالط ترمب لتشكيل حلف لم تمر بمثله املنطقة 

من قبل.
وخور تنصيب بن سالمال وليا للدهد مطيحا بابن عمه بن 
ناياف كانت صحاخاة الصهاينة يف صدارة مان رحب وللل، 

حتى لكأنها يف خرحة توازي لحظة قيا  إرسائيل.
أماا الدالام الدربي واإلساالمي –الغالبياة الدظمى- خقد 

عخل يف غيبوبة ليل مدلوما متى يصحو منها.
ويف جاناب من ذلك الدالم؛ ثمة شادوٌب لم تغاعر السااح، 

ولم ترتك السالح، ولم تنل القمية.
 وإىل مرحلاة مان الفارز الحااع عموعياا وأخقياا تتجاه 

املنطقة، خفي اتصال ترامب بابن سالمال يهنئه باملنصب الجديد قال البيت 
األبياض:«إل الرئيل وويل الدهد ملتزمال بالتداول الوثيل لتحقيل األلداف 
املشارتكة املتمثلة يف األمن واالساتقرار واالزعلار يف منطقة الرشق االوسط 

وغريلا.«
وليل للبيت األبيض من يهمه أمنه واساتقراره يف الرشق األوسط سوى 

إرسائيل.

مان جهته وزير املواصالت واالساتيبارات اإلرسائيلية )إرسائيل كاتل( 
لام يواتيه إغاراُء التحول الجاري يف اليليج حتى حث السادوعية عىل ععوة 
نتنيالاو إىل زياارة الريااض، عاعياا مشاييات اليلياج إىل 

»خطوة حقيقية من املحاعثات مع إرسائيل«.
لقد آل أوال ألل تلتقي السادوعية وإرسائيل يف حلف مدلن 

طال انتظاُره.
وآل األوال للشادوب أل تصحاو قبل أل تُسااق إىل مبايدة 
نتنيالاو خليفًة ألمريكا عىل املسالمني، وأمينا عاما ملنظمة 
التداول اإلساالمي، املاوكل إليه تديني اليطبااء ملنبي مكة 
واملدينة املنورة. كأل الصهاينة عينهم عىل »خيب«، يطمدول 
لالنتقا  من »الكرار وسيف ذي الفقار«، يسدول للوصول إىل 

»قب النبي« يقولول له: رجدنا يا محمد.
اللهم عفَوك..ال نامت أعني الجبناَء.

لال نيأس..، أبادا..، بل لو زمٌن اليقاني بالنرص والفتح، 
ولذا شادبنا اليمني الثائر الدظيم يتطلع إىل إحيااء يو  القدس الداملي، إىل 
حيث ينشادُّ الرجال، وتُشد الرحال، ويشاتد القتال، تحقيقا »لوعد اآلخرة« 

وما ذلك ببديد. 
ولرساول الله يف اليواتم املباركة نجدع له الدهد والوعد ونقول له ما قال 

عمه أبو طالب:
والله لن يصلوا إليك بجمدهم..حتى أوّسد يف الرتاب عخينا

معركة وعد اآلخرة!


