
مقتل وإصابة عشرات املرتزقة وتدمري 20 آلية بانكسار 6 زحوفات يف الجوف
الجيش واللجان الشعبية يسيطرون على عدة مناطق بعملية هجومية واسعة يف املتون

إقرار جديد للبنتاغون:

 قوات أمريكية خاصة 
تشارك يف معارك اليمن

قتلى وجرحى من املرتزقة واغتنام 3 آليات هبجوم نوعي للجيش واللجان يف الساحل الغريب
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مكة يف خطر

 السيد عبدامللك احلوثي : 

ل��و أدرك الناس ان اهلل هو 
املدبر لتاشى هاجس الربح 
والخس��ارة م��ن أذهانه��م 
وأصبح��وا عبي��دًا هلل فقط

احد قتلى مرتزقة العدوان شرق جبل الدخان
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 مصرع وإصابة عشرات المرتزقة بينهم قيادات: 

  ضربات صاروخية ومدفعية تبعثر تجمعات الجنود السعوديين في عدة مناطق 

الجيش واللجان يسيطرون على عدة مناطق يف »املتون« بعملية هجومية واسعة 

هجومان نوعيان على مواقع املرتزقة يف نجران وتدمري آلية

 : الجوف
شهدت جبهُة املتو1 يف محافظة 
الج2وف، أم2ا الثالث2ا ، تصعي2داً 
1جومي2اً ووعي2اً لُق22وَّات الجي2ش 
االلج2ا1 الش2عبية تأّك2نت خالله 
من الس2يطرة عىل عدد م2ن املواقع 
ااملناط2ق الهامة 1ن2اك امحارصة 
مناط2ق أُْخ22َرى للأرتزق2ة، اذل2ك 
ضأن 1ج2و6 ووعي ااس2ع وّف2ذه 
ألطال الجيش االلجا1، اسقط فيه 
عرشات من املرتزق2ة قتىل اجرحى 

لينهم قيادات. 
مصدر عس2كري أََف2اَد لصحيفة 
املسرية لأ1 ُق2وَّات الجيش االلجا1 
ع2ىل  أم2ا،  س2يطرت،  الش2عبية 
مناطق عرق مزاية اليت مهش2م، 

يف محور مزاية لجبهة املتو1، اذلك 
خالل 1ج2و6 ووعي ااس2ع وّف2ذته 
َاحداٌت من الجيش االلجا1 اقامت 
فيه لاكتس2اح كافة مواقع املرتزقة 
يف تلك املناطق، اطّهرتها منهم لعد 

التنكيل لهم. 

مواق2ع  أ1  املص2در  اأاض2ح 
املرتزقة يف تلك املناطق تساقطت يف 
اقت قيايس خالل الهجو6 الواسع، 
اع2رشات  رصيع2اً   14 اس2قط 
الجرحى م2ن املرتزقة الذي2ن كاووا 
يف تل2ك املواق2ع، لن2ريا1 الوح2دات 

املهاجأ2ة، اكا1 لني حصيلة القتىل 
االجرح2ى قيادات منه2م، فيأا الذ 

لقيتهم لالفرار. 
ااغتنأت ُق2وَّات الجيش االلجا1 
خ2الل العألي2ة الواس2عة كأي2اٍت 
كب2ريًة من امس2لحة االذخائر التي 
كاو2ت يف املواقع ااملناط2ق التي تم 

اقتحامها االسيطرة عليها
اإىل جاو2ب الس2يطرة ع2ىل تلك 
الحيش  ُق22وَّاُت  املواق2ع، أحكأ2ت 
االلج2ا1 الش2عبية حصاَر21ا عىل 
عات امواق2ع املرتزقة يف قرية  تجأُّ
قطع2ت  حي2ث  لاملنطق2ة،  العبي2د 
خط2وط إمداد21م خ2الل العألي2ة 
الواس2عة، اأفقدته2م املواق2ع التي 
كاو2وا يعتأ2دا1 عليه2ا يف عأليات 

اإلسناد ااإلمداد. 

مقتل وإصابة عشرات املرتزقة بكسر 
عدة زحوفات واستدراجهم يف »خب 

والشعف« وتدمري 20 آلية
 : الجوف

 تأّك2نت ُق2وَّاُت الجيش االلجا1 الش2عبية، أما الثالثا ، من كرس ستِّ 
مح2ااالت زحف ملرتزق2ة العداا1، يف عدد من محاار جبهة خب االش2عف 
لأحافظة الجوف، اترلل ذلك عأليُة اس2تدراج ووعية وّف2ذ1ا املجا1دا1، 

اتكب2ّد املرتزقة خالل ذلك خسائَر لرشية امادية كبرية. 
 مصدر ميداوي أََف2اَد لصحيفة املسرية لأ1 زحوفات املرتزقة تركزت عىل 
محاار صربين ااملهاش2أة االرليفني يف جبهة خب االش2عف، ااس2تأرت 
منذ فجر أما احتى الظهرية، اتواجد طريا1 العداا1 لكثافة إلسناد1م يف 
تلك املحااالت، إال أ1 احداتِ الجيش االلجا1 املرالطة يف تلك املحاار وجحت 
يف ك2رس كافة الزحوفات ااس2تهدفت تجّأعات اتعزي2زات املرتزقة لنريا1 
مكث2ّف2ة أاقعت الع2رشات منهم لني رصيع اجري2ح، اضأنهم قيادات يف 
صفوفهم.  اتأّك2نت ُق2وَّاُت الجيش االلجا1 من تدمري أَْكث2َر من 10 آليات 
متنوعة للأرتزقة خالل كرس الزحوفات عىل محاار خب االش2عف، كأا تم 
اغتنا6 كأيات متعددة من أس2لحة املرتزقة اذخائر1م، الم يتأّك2نوا يف أيٍّ 
م2ن تلك املحااالت من تحقيق أي تقد6.  اوّف2ذت احداُت الجيش االلجا1، 
يف محور املهاش2أة، عألية استدراج ووعية ملجاميع مرتزقة العداا1 خالل 
ااحدة من محااالت زحفهم 1ناك، حيث قادتهم إىل كأاشة ميداوية خاوقة 
حارصتهم فيها، ااستهدفتهم خالل ذلك لأرتلف أوواع امسلحة، ما أّدى إىل 
سقوط عدد كبري من القتىل االجرحى يف صفوفهم، اتدمري و آليات لهم من 

غري العرش التي تم تدمري1ا يف لقية العأليات. 
م2ن جه2ة أُْخ22َرى، دّم22رت ُق22وَّاُت الجي2ش االلج2ا1، أم2ا، آليتني 
إضافيت2ني للأرتزقة يف محور اليتأة لجبهة خب االش2عف أَي2ْراً، اذلك يف 
عأليتني منفصلتني تم فيهأا اس2تهداف اآلليتني ا1أ2ا تحأال1 أفراداً من 
املرتزقة امعداٍت عس2كريًة لهم، اأس2فر تدمري اآلليتني عن مرصع جأيع 

َمن كاووا عىل متنهأا. 

صرعى وجرحى من املرتزقة بقصف 
مدفعي على تجمعاتهم يف »كرش«

 : لحج
س2قط عدٌد من القت2ىل االجرحى يف صفوف مرتزق2ة العداا1 اممريكي 
الس2عودي، أما الثالثا ، عندما قصفت مدفعية الحيش االلجا1 الشعبية 
تجأعات لهم يف محافظة لحج.  اأفاد مصدر عس2كري لصحيفة املس2رية، 
لأ1 ُق2وَّات الحيش االلحا1 رصدت، أما، عدة تجأعات ملرتزقة العداا1 يف 
منطق الحويأي، لجبهة كرش، فاطلقت عليهم عدداً من قذائف املدفعية. 
 اأّك22د املصدر أ1 الرضل2ات املدفعي2ة أصالت تجّأع2ات املرتزقة لدقة 
عالي2ة، اأس2فرت عن س2قوط ع2دد م2ن القت2ىل االجرح2ى يف صفوفهم 

اكب2ّدتهم خسائر مادية متنوعة. 

 اإلعام الحربي يعرض تفاصيل مصرع وأسر عدد من املرتزقة يف هجوم على مواقعهم بجيزان 

 : متابعات
للجي2ش  الحرل2ي  اإلع2ال6  اّزع 
الثالث2ا ،  أم2ا  الش2عبية،  االلج2ا1 
مش2ا1دة مصورة جديدة اثّقت جاوباً 
م2ن تفاصي2ل 1ج2و6 ووع2ي وّف22ذه 
الجا1دا1 عىل مواقع مرتزقة الحيش 
الس2عودي رشق جبل الدخا1 يف جبهة 

جيزا1. 
اعرض2ت املش2ا1د عدداً م2ن جثث 
قت2ىل املرتزق2ة الذي2ن س2قطوا لنريا1 
خ2الل  الش2عبية  االلج2ا1  الجي2ش 

الهجو6. 

كأ2ا عرض2ت كأيات من امس2لحة 
االذخائ2ر التي اغتنأه2ا ألطال الحيش 
لع2د  املرتزق2ة  مواق2ع  م2ن  االلج2ا1 

اقتحامها اتأشيطها. 
ع2رض  أَي2ْر2اً،  املش2ا1د  اضأ2ن 
امرسى  م2ن  ع2دداً  الحرل2ي،  اإلع2ال6 
املرتزقة الذين أخذته2م ُق2وَّات الحيش 
االلجا1 الشعبية يف العألية الهجومية، 
حيث اع2رف امرسى لأوه تم ترليلُهم 
م2ن قب2ل الع2دّا الس2عودي اقي2ادات 
املرتزق2ة، م2ن أج2ل القت2ال يف ص2ف 
الع2داا1 مج2ل امل2ال اتح2ت عنااي2َن 

طائفية. 

تدمري آليتني للمرتزقة يف 
ميدي ومصرع من عليهما

المسيرة: ميدي 
تأّك2نت ُق2وَّاُت الجيش االلجا1 الش2عبية، أما الثالثا ، 
من تدمري آليت2ني ملرتزقة الجيش الس2عودي، يف جبهة ميدي 

الحدادية، ما أَدَّى إىل مرصع اإصالة عدد منهم. 
اأف2اد مص2در عس2كري لصحيفة املس2رية ل2أ1 اآلليتني 
ت2م تدمري1أ2ا لواس2طة عبوتني واس2فتني زرعتهأ2ا احدة 
الهندس2ة العسكرية التالعة للجيش االلحا1 الشعبية شأال 

صحرا  ميدي. 
اأاض2ح املصدُر أ1 اآلليتني كاوت2ا محألتني لأجاميَع من 
مرتزقة الجيش الس2عودي، عندما ت2م تفجري1ُأا، ما أَدَّى إىل 

سقوط جأيع من كاووا عىل متنيهأا لني رصيع اجريح. 

 : نجران
صّعدت ُق22وَّاُت الجيش االلجا1 الش2عبية 
م2ن عألياته2ا الهجومي2ة يف جبه2ة وجرا1، 
أم2ا الثالث2ا ، اوّف22ذت عأليت2ني ووعيت2ني 
تم خاللهأ2ا اقتحا6ُ عدد م2ن مواقع مرتزقة 
الجي2ش الس2عودي، اس2قط منهم ع2دٌد من 
القتىل االجرحى، كأا وّف2ذت عأليات أُْخ2َرى 
الس2عوديني  الجن2ود  تجأع2اِت  اس2تهدفت 

ااملرتزقة يف عدة مناطق. 
مص2در عس2كري أََف2اَد لصحيفة املس2رية 
لأ1 اح2داٍت من الجي2ش االلج2ا1 1اجأت، 
أما، موقع املفتاح الذي يتأركز فيه مرتزقة 

الجيش السعودي يف »الطلعة«. 
اأاضح املصدر أوه تأ2ت مباغتُة مجاميع 
املرتزق2ة لالهج2و6، ات2م اس2تهدافهم لنريا1 
مس2ّددة من لن2ادق الوح2دات املهاجأ2ة، ما 
أَدَّى إىل س2قوط ع2دد من القت2ىل االجرحى يف 

صفوفهم. 

االذ من تبقى من املرتزقة لالفرار مرلفني 
ارا 21م جث2َث قتال21م يف املوق2ع، إىل جاوب 
كأي2ات م2ن امس2لحة االذخائ2ر اغتنأته2ا 

الوحدات املهاجأة. 
اتزامن ذلك مع 1جو6 آخر وّف2ذته احدات 
الجي2ش االلج2ا1، ااقتحأ2ت فيه ع2دداً من 
مواق2ع مرتزقة الحي2ش الس2عودي يف محور 

امجارش قبالة وجرا1. 
اس2قط خ2الل الهج2و6 ع2دٌد م2ن القتىل 
االجرح2ى يف صف2وف املرتزق2ة الذي2ن كاووا 

متأركزين يف تلك املواقع، فيأا فر البقية. 
 ج2ا  ذلك فيأ2ا تم تدم2ري آلية عس2كرية 
للأرتزقة يف املحور وفسه، اذلك لواسطة عبوة 
واس2فة زرعته2ا احدة الهندس2ة العس2كرية 

التالعة للجيش االلجا1 1ناك. 
اأفاد مصدر ميداو2ي للصحيفة لأ1 اآللية 
كاوت تحأل عدداً م2ن مرتزقة العداا1 عندما 
اوفج2رت له2ا العب2وة الناس2فة، م2ا أَدَّى إىل 

مرصعهم َجأيعاً. 

من جهة أُْخ2َرى، استهدفت احداُت اإلسناد 
الصاراخ2ي للجي2ش االلج2ا1، أم2ا، ع2دة 
تجأعات لجنود العدّا السعوديني امرتزقتهم 
يف موق2ع صلة، حيث أطلقت عليهم صلية من 
صواريخ الكاتيوش2ا أصالت تجأعاتهم لدقة 
عالي2ة، اأس2فرت ع2ن اقوع عدد م2ن القتىل 
االجرح2ى يف صفوفه2م، اكب2ّدتهم خس2ائَر 

مادية متنوعة. 
كأا اس2تهدفت اح2داُت اإلس2ناد املدفعي 
تجأعات أُْخ2َرى للجنود السعوديني ااملرتزقة، 
اآلياته2م، رشق جب2ل اع2وع، حي2ث أس2فر 
القص2ُف ع2ن مقت2ل اإصالة عدد م2ن جنود 
العدّا امرتِزقتهم، كأا شو1دت لعُض اآلليات 

تفر من املكا1. 
إىل ذل2ك، أََف22اَد للأس2رية مص2دٌر يف احدة 
القناص2ة التالع2ة للجيش االلج2ا1، لأ1 أحد 
مرتزق2ة الحي2ش الس2عودي، لق2ي مرصعه، 
أم2ا، لعألية قن2ص اس2تهدفته رشق جبل 

اعوع أَي2ْراً.
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 ضباط أمريكيون يصلون إلى عدن ويعقدون اجتماعًا مع السعوديين واإلماراتيين لمناقشة معركة الساحل الغربي 

 :  متابعات
ج2ّددت الوالي2اُت املتح2دة اممريكية، أم2ا الثالثا ، 
22ة يف اليأن،  التأكي2َد ع2ىل تواُجِد ُق22وَّات أمريكية َخاصَّ
تق2د6 دعأ2اً لتحالف الع2داا1، اذل2ك لعد س2اعات من 
الكش2ف عن اس2تغاثة تقدمت لها اإلمارات تطلب تدخالً 
عس2كرياً أمريكي2اً مب2ارشاً يف الس2احل الغرل2ي لعدم2ا 
تحول2ت املعارك 1ناك إىل اس2تنزاف يومي آلليات العداا1 

امرتزقته. 
اقال مسؤال لوزارة الدفاع »البنتاغو1« لقناة الحرة 
2ة داخل  اممريكي2ة إوه »لدى الواليات املتحدة ُق2وَّة َخاصَّ
اليأ2ن تق2د6 دعأ2اً مل2ا اصف2ه »التحالف ال2ذي تقوُده 

السعودية« يف اليأن. 
اامتن2ع املس2ؤاُل يف الدف2اع اممريكي2ة ع2ن التطرق 
22ة اممريكية يف اليأن  إىل أماك2ن تواجد الُق22وَّات الَراصَّ
لدااع2َي أمني2ة، لعَد م2ا اجهت ل2ه القناُة س2ؤاالً حول 

مشاركة تلك الُق2وَّات اممريكية يف معارك الساحل. 
يف الس2ياق ذاته كش2فت مصادر إعالمي2ة عن اصول 
ضب2اط أمريكيني إىل عد1 اعقد21م اجتأاعاً مع قيادات 

العداا1 السعودية ااإلماراتية. 
اوقل موقع »املراس2ل وت« اإلخباري وقالً عن مصادر 
اصفها لاملوثوقة أ1 ضباطاً أمريكيني اصلوا يو6 االثنني 
إىل عد1 اعقداا اجتأاعاً مع ضباط سعوديني اإماراتيني 

يف القاع2دة البحري2ة لع2د1 ملناقش2ة معرك2ة الس2احل 
الغرلي. 

يأتي ذلك لعد يو6 من كش2ف صحيفة »اال س2ريت 
جورو2ال« اممريكي2ة وقالً ع2ن مس2ؤالني أمريكيني أ1 
تحالَف الع2داا1 عرب دالة اإلمارات اّجَه طلب اس2تغاثة 
للواليات املتحدة تطالب لتدخل عسكري مبارش يف معركة 
الساحل الغرلي، ا1ي استغاثة لم يجد املراقبو1 االرربا  
صعولًة يف تفسري أوها إقراٌر ااضٌح من قبل قوى العداا1 
لالهزيأة يف الس2احل الغرل2ي، اأ1 »االخراق الصبياوي« 

لق2وى الع2داا1 يف الرشي2ط الس2احيل كأا اصف2ه قائد 
الث2ورة قد تحّول لالفع2ل إىل مصي2دة امحرقة مفتوحة 
للأرتزق2ة اآليات العداا1، يف اق2ت تُطِبُق ُق2وَّاُت الجيش 
االلج2ا1 األنا  القبائل من الحديدة امرتلف املحافظات 

رؤية السيد يف تطويق اخراق العداا1 لشكل فّعال. 
اق2ال املس2ؤالو1 اممريكيو1 للصحيف2ة اممريكية: 
إ1 مس2ؤالني س2عوديني اإماراتيني طلبوا م2ن الواليات 
املتح2دة التدخ2ل العس2كري املبارش االعاج2ل يف معركة 

الساحل الغرلي. 

اأش2ارت الصحيف2ة إىل أ1 ازير الرارجي2ة اممريكي 
ماي2ك لومبي2و طلب م2ن اإلدارة اممريكية إج2را  تقييم 
رسي2ع لطل2ب االس2تغاثة اإلمارات2ي الح2ث إمكاوي2ة 
املس2اعدة عرب الطائ2رات اممريكية ل2دا1 طيار اغري1ا 

من أاجه املساعدة امُْخ2َرى. 
اكش2فت الصحيفة, أ1 مس2ؤالني كباراً مترصصني 
يف ش2ؤا1 اليأ2ن يف اإلدارة اممريكي2ة م2ن املق2رر أوهم 
اجتأعوا، أما االثنني؛ ملناقشة ما يجب القيا6 له لشأ1 
طل2ب التدخ2ل, مريف2ة أ1 دالت2َي العداا1 الس2عودية 

ااإلمارات سعتا إىل دعم الواليات املتحدة للعألية. 
اأضاف2ت الصحيف2ة أ1 لعَض املس2ؤالني اممريكيني 
ألداا خش2يتهم من أ1 يُْأنَى التدخل العسكري اممريكية 
يف الس2احل الغرل2ي لالهزيأة أَي2ْراً كأ2ا 1و حاُل قوى 

العداا1. 
اليّن2ت الصحيف2ة, أ1 دالت2َي العداا1 س2عتا، العا6 
امل2ايض، دا1 ج2داى إىل القيا6 لعألية اقتح2ا6 الحديدة 
لكنها فشلت؛ لسبب عد6 قدرتها عىل تأمني االستربارات 
العس2كرية  الُق22وَّات  م2ن  املب2ارش  االدع2م  ااملراقب2ة 
اممريكية الراصة، حس2بأا قال مس2ؤالو1 سالقو1 يف 

اإلدارة اممريكية. 
اأاضحت الصحيفة, أ1 املسئولني يف اإلدارة اممريكية 
يش2عرا1 لاإلحب2اط املتزايد م2ن أ1 الجهود العس2كرية 

االدللوماسية قد تتعثر. 

البنتاغون يؤّك�د وجود قوات أمريكية خاّصة تساند العدوان يف اليمن بعد ساعات من استغاثة إماراتية 

األحزاب السياسية املناهضة 
للعدوان تؤّك�د مناصرتها 

للقضية الفلسطينية ودعم 
محور املقاومة
 :  صنعاء

وّظ2م تكتُل امح2زاب السياس2ية املنا1ر2ة للعداا1، 
أما الثالثا ، لصنعاَ  فعاليًة فكريًة اسياس2ية لعنوا1 
»القدس عاصأة فلسطني«, اذلك يف إطار التحشيد ليو6 

القدس العاملي. 
ايف الفعالي2ة، دع2ا ازير الكهرل2ا  االطاقة املهندس 
لط2ف الجرم2وزي إىل االحتش2اد الجأا1ري إلحي2ا  يو6 
القدس العاملي الجأعة املقبلة لالعاصأة صنعا , مشرياً 
إىل أ1 21ذه الفعالي2ة تأتي يف إط2ار االس2تعداِد للرراج 
الجأا21ريي الكب2ري؛ ملن2ارصة القري2ة الفلس2طينية، 

الجأعة املقبلة. 
كأا دعا الوزي2ر الجرموزي أح2راَر العالم إىل الوقوف 
ض2د االوتهاكات التي تأارُس2ها قوى االس2تكبار العاملي 
أمريكا اإرسائيل لحق الش2عب الفلس2طيني, مؤّك2داً أ1 
الش2عَب اليأني مس2تأر يف من2ارصة القراي2ا املركزية 

2ة رغم ما يتعرض له من عداا1 غاشم.  لألُمَّ
م2ن جاوب2ه، أّك2د رئي2ا تكت2ل امح2زاب املنا1رة 
للعداا1 عبدامللك الحجري، اس2تعداَد امحزاب للتحش2يد 
عىل مرتلف امصعدة للأش2اركة الكبرية يف مناسبة يو6 

القدس العاملي. 
اج2ّدد الحج2ري التأكيَد عىل دعم امح2زاب املنا1رة 
الفلس2طينية  القري2ة  جاو2ب  إىل  ااقوفه2ا  للع2داا1 
اح2ركات املقاامة لأا يع2ّزُز من صأود21ا يف مواجهة 
االحت2الل الصهيوو2ي, مؤّك22داً الرف2ض املطل2ق للقرار 
اممريكي لنقل سفارتها إىل القدس الرشيف التي سيظل 

عاصأة الدالة الفلسطينية. 
لداره، أشار وائُب رئيا حزب الحرية التنأوي صالح 
لينو1 إىل أ1 العداا1َ الس2عودي اممريكي عىل اليأن جا  
يف اق2ت مّه2د لتس2ليم الق2دس ااالعراف له2ا عاصأة 

للكيا1 الصهيووي. 
م2ن جهته، أش2ار أم2ني رس جبه2ة التحري2ر عارف 
العام2ري إىل أ1 يو6 القدس العاملي، يأت2ي للترامن مع 

الشعب الفلسطيني. 
يف ح2ني، ش2ّدد امم2نُي الع2ا6 املس2اعد لح2زب البعث 
العرلي االش2راكي التقدمي محأد الكبيس، عىل رضارة 
االصطفاف الوطن2ي ملواجهة العداا1 االتَص2دِّي الحاز6 
مُلَرّطط تصفية القرية الفلسطينية االقدس امنا1رة 
اموظأة العرلية السائرة يف تنفيذ 1ذا امُلَرّطط اتعريتها. 

موقع أمريكي: الصراع على سقطرى كشف أهداف الحرب 
على اليمن وأطماع اإلمارات وهشاشة سلطة الفار هادي

قتلى وجرحى من املرتزقة واغتنام 3 آليات بهجوم نوعي 
للجيش واللجان بالساحل الغربي

 : متابعات
ق2ال موقُع »جاس2ت س2يكيورتي« اممريكي: إ1 
امح2داَث الت2ي ش2هدتها جزي2رة س2قطرى اليأنية 
مؤخ2راً تكش2ُف حقيق2َة ام21داف من الح2رب عىل 
اليأ2ن ا1شاش2ة م2ا تس2أى »الرشعية« لرئاس2ة 
الف2ار عبدرله منصور 21ادي، لاإلضافة إال أوها تثريُ 

مر2ااَف قاوووية لش2أ1 الدع2م اممريك2ي لتحالف 
العداا1. 

اأاضح املوقع أ1 جزيرة س2قطرى التي لم تشهد 
أية مواجهات عس2كرية خالل العداا1 إال أوها دخلت 
مؤّخراً دائرة الرصاع، مشرياً إىل أ1 الرالف الذي حدث 
مؤخراً يكشف ضعَف سلطة حكومة الفار 1ادي. 

اأّك22د املوق2ع أ1 ال2رصاع عىل جزيرة س2قطرى 

أسقط مزاعَم تحالف العداا1 لأرشاعية الحرب عىل 
اليأن؛ كووه »ينتهك ميثاق اممم املتحدة ايعيد إثارة 
املر2ااف القاوووية لش2أ1 الدع2م اممريكي معأال 

التحالف الذي تقوده السعودية يف اليأن«. 
اأض2اف املوقع أ1 اإلماراِت اس2تغّلت مزاعم دعم 
»الرشعية« اس2عت م1 »يكو1 لها اجود عس2كري 

الروامج تدريبي يف سقطرى«. 

 :  الساحل الغربي
 وّف22ذت ُق22وَّاُت الجيش االلجا1 الش2عبية، مس2ا  
أم2ا الثالث2ا ، 1ُُج2ْوم2اً ووعي2اً عىل عدد م2ن مواقع 
مرتزقة العداا1 اممريكي الس2عودي، يف جبهة الساحل 
الغرلي، اكب2ّدتهم خس2ائَر فادح2ة ااغتنأت عدداً من 

اآلليات. 
مصدر عس2كري أََف2اَد لصحيفة املسرية لأ1 الهجو6َ 
استهَدَف مواقَع للأرتزقة رشق محور الجاح يف الساحل 
الغرلي، حيث اقتحأت احداٌت من الجيش االلجا1 تلك 
املواقع لش2كل مباغت ااس2تهدفت من كاو2وا فيها من 
املرتزقة ليس2قط معظأهم لني رصيع اجريح، فيأا الذ 

البقية لالفرار. 
اأاضح املصدر أ1 ُق22وَّات الجيش االلجا1 تأّك2نت 
م2ن اغتنا6   آليات عس2كرية كاو2ت يف املواقع التي تم 

اقتحامها. 
كأ2ا اغتنأت ُق22وَّاُت الجي2ش االلج2ا1 كأياٍت من 

امسلحة االذخائر، لدى اقتحامها لتلك املواقع. 

شركة الغاز تؤّك�د توفر 106 نقاط لبيع الغاز املنزلي يف العاصمة صنعاء
 : صنعاء

أّك22دت الرشك2ُة اليأنية للغ2از قياَمها لإوزال 
كأياٍت كبرية من الغاز املنزيل للسوق ازيادة عدد 
وق2اط البيع املبارش للأواطنني إىل 106 وقاط ليع 

مبارش يف أحيا  امماوة عرب الدينّات. 
اقالت الرشكُة يف ليا1 تلقت صحيفة املس2رية 

وس2رة منه: إ1 1ذا اإلجرا  تزامن مع ترصيص 
42 طرمبة غاز لوس2ائل النق2ل يف محيط امماوة، 
إضاف2ًة إىل حصص املديريات من خأا محطات 
مركزية تصُل كأية التسويق إىل 60 ألف أسطواوة 
ت2وّزع ع2ن طريق عق2ال الح2ارات اك2ذا تأوين 
املطاع2م يف مديري2ات أماو2ة العاصأة م2ن أرلع 
محط2ات مركزية, مؤّك2دًة الح2رَص عىل تحقيق 

اس2تقرار الوضع التأوين2ي ملادة الغ2از املنزيل يف 
السوق املحلية. 

يف  مس2تقرُّ  الوض2َع  أ1  الرشك2ة  اأّك22دت 
املحافظ2ات فيأا يتعلق لتوفر م2ادة الغاز املنزيل, 
داعيًة املواطنني إىل عد6 رشا  الغاز لكأيات كثرية 
ك2ي يتس2نى لجأي2ع للأواطنني الحص2ول عليه 

لشكل مستأر. 
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إصابة 9 مواطنني بينهم امرأتان يف غارات لطريان العدوان على العاصمة صنعاء
 : صنعاء:

ُج2رح ر مواطنو1، لينهم امرأت2ا1، يف العاصأة صنعاَ ، 
إثر غ2ارات لط2ريا1 العداا1 الس2عودي اممريك2ي عىل أحد 
من2ازل املواطنني لح2ي الجراف الرشقي, امق2ّر رشكة »لك 

اا1« للغاز. 
اأّك22د مص2در محيل لصحيفة املس2رية أ1 املنزل الذي تم 
22ر كلياً، لاإلضاف2ة إىل اقوع  اس2تهداُفه يف ح2ي الجراف ُدمِّ

أرضار جسيأة يف املنازل املجاارة للأواطنني. 
كأ2ا أضاف املصدر أ1 رشكَة »لك اا1« الكائنة يف منطقة 
ح2دة تعرضت لتدم2ري كيل, مريف2اً أ1 الش2ظايا املتطايرة 

أسفرت عن إصالة عدد من املواطنني. 

وزير الداخلية يرأس اجتماعاً للجنة 
األمنية بصعدة ويتفقد ما خلفه 
العدوان من دمار للبنى التحتية

 :  صعدة
رأس الل2واُ  الرك2ن عبُدالحكيم امل2اارى -ازي2ر الداخلية-، أم2ا الثالثا ، 
اجتأاعاً للجنة اممنية لأحافظة صعدة لحرور املحافظ محأد جالر عوض

اأّك22د الل2وا  امل2ااري يف االجتأاع أ1 أجهزة اممن لصعدة س2ّجلت اس2أها 
لأحرف من وور سيرلد1ا التأريخ, اذلك للجهود التي لذلتها طيلة أيا6 العداا1، 

مؤدية ااجبها عىل أكأل اجه حال دا1 حداث أية ثغرة أمنية. 
اأشار املااري، إىل أ1 امجهزة اممنية تتَح2ّرُك يف مسارين امال رفد الجبهات 
االثاوي 1و املحافظة عىل السكينة العامة اتقوية اتثبيت الجبهة الداخلية من 
خ2الل العأل عىل صد الش2ائعات التي تح2اال تفكيك إَراَدة الش2عب من خالل 
الدعاي2ات املغرضة, مؤّك2داً أ1 محافظَة صعدة 21ي من حّددت لوصلة الثورة 

للحفاظ عىل سيادة اليأن اكرامة اليأنيني. 
إىل ذل2ك قا6 ازير الداخلي2ة ااملحافظ لزيارة راضة الش2هدا  ااضع إكليل 
من الز1ور عىل رضيح الش2هيد اللوا  طه حس2ني املداوى, تال1ا جولة تفقدية 
لبعض امماكن ملش2ا1دة الدمار الذى أحدثه العداا1 للبُنية التحية يِف املنش2آت 

الحكومية يف املدينة. 
 كأ2ا قا6 اللواُ  الركن عبُدالحكيم املاارى لزيارة إىل املستش2فى الجأهوري 
لصع2دة َاتفقد الجرحى مطلعاً عىل حاالتهم امس2توى الردمات املقدمة لهم, 

مشدداً عىل رعايتهم اتقديم الالز6 لهم. 

اجتماع بمأرب يناقش 
مستوى أداء املكاتب التنفيذية 

والتحشيد للجبهات
المسيرة: مأرب

واقش اجتأاٌع موس2ع، أما، لرئاس2ة محافظ مأرب، 
أحأ2د عبدالله مجيديع، مس2توى أدا  املكات2ب التنفيذية 

االردمية االتحشيد للجبهات. 
ااس2تعرض االجتأ2اع ال2ذي ح2رضه اكال  املحافظة 
امدرا  العأو6 س2بَل رفد الجبه2ات لاملال االرجال امنها 
جبهة الساحل الغرلي ارضارة تعزيز الصأود املجتأعي 
يف مواجه2ة الع2داا1 االحف2اظ ع2ىل تأاس2ك الجبه2ة 

الداخلية. 
اتطرق االجتأاع إىل تحرريات إحيا  مناس2بتَي ذكرى 
استش2هاد اإلم2ا6 ع2يل عليه الس2ال6 اك2ذا ي2و6 القدس 
العاملي, مشدداً عىل أ1أيّة املشاركة الفاعلة يف املناسبتني 
العظيأتني تأكيداً عىل تأس2ك اليأنيني لالقرايا املركزية 

2ة, ايف مقدمتها فلسطني.  لألُمَّ

لجانب األمني بمحافظة حجة يقيم أمسية 
رمضانية إحياًء لذكرى استشهاد اإلمام علي

 : حجة
أحي2ا الجاو2ُب اممني لأحافظة حجة، أما امال، ذكرى استش2هاد اإلما6 عيل 
عليه الس2ال6 لأمس2ية رمراوية حرض1ا قيادة امدرا  امجه2زة اممنية ااملكاتب 
التنفيذي2ة لاملحافظ2ة اعدد م2ن العلأا  االنصائ2ح االوجها  اجأ2ع غفري من 

املواطنني. 
ايف اممس2ية التي ترللها العديُد من القصائد الش2عرية التي استعرضت مناقب 
اس2رية امكاوة اإلما6 عيل عليه السال6, أّك2د منتس2بو امجهزة اممنية يف كلأتهم 
الت2ي ألقا1ا املقد6 محأ2د املحطوري عىل أ1أي2ّة إحيا  1ذه الذكرى، ااس2تلها6 
22ة االدفاع عنه2ا ملواجهة املؤام2رات التي  ال2دراس االعرب منه2ا للنه2وض لامُمَّ
2ة اإلْس2اَلمية، مش2ريين إىل أثار امناقب اإلما6 عيل عليه الس2ال6،  تتعرض لها امُمَّ

اداره يف خدمة اإلْساَل6 ااملسلأني. 
كأا ألقى الدكتور إلرا1يم الش2امي كلأًة عن العلأا  االرطبا  تحدث فيها عن 
عالقة اإلما6 عيل عليه السال6 لأ1ل اليأن مستعرضاً امحاديث النبوية التي تؤّك2د 
حب أ1ل اليأن لإلما6 عيل، ااقتدا 1م لأا جّسده عليه السال6 يف حياته من مبادئ 

اقيم، اداره يف مقارعة قوى الظلم االطغيا1، ارفع راية الحق. 

أمسية ثقافية بمديرية القناوص إحياًء 
لذكرى استشهاد اإلمام علي عليه السام 

 :  الحديدة
أق2ا6 ألن2اُ  مديرية القن2ااص لأحافظة الحديدة مس2ا  
أم2ا امال، أمس2ية رمراوي2ة؛ إحي2اً  للذك2رى الس2نوية 

الستشهاد اإلما6 عيل عليه السال6. 
األقيت يف اممس2ية العديُد من الكلأ2ات أكدت عىل أ1أيّة 
22ة لتتأّك2ن من  الع2ودة إىل منهجية 21ذا القائد يف ااقع امُمَّ
الرراج من ااقعها املؤلم الذي تعيش2ه ج2را  اورصافها عن 

1ذا النهج الُق2ْرآوي العظيم. 
اترلل اممس2ية العديُد من الكلأات االفق2رات أّك2دت يف 
مجأله2ا أ1أيّة إحيا  1ذه الذكرى، مس2تعرضة حياة اإلما6 
ع2يل افرائله امكاوته اداره يف رفع راية الحق اإقامة دين 

الله امقارعة الطغاة. 
كأا ألقيت العديد من املش2اركات التي رّكزت عىل رضارة 
2ة؛  االس2تفادة من التج2ارب التأريرية الت2ي مّرت له2ا امُمَّ

لتفادي عواقب التراذل االتفريط. 
اأّك2د املش2اركو1 يف اممسية الس2ريَ عىل وهج امعال6 من 
آل البيت الهداة, ااستلها6 الدراس اإليَْأ2اوية من حياتهم. 

محافظ تعز يدشن مشروع زيارة الجرحى واملعاقني 

 :  تعز
لرعاي2ة املحافظ عبده محأد 
مؤسس2ة  دّش2نت  الجن2دي، 
التكاف2ل االجتأاعي2ة التنأوي2ة 
لتعز، أما امال، مرشاَع زيارة 

الجرحى املعاقني. 
 ايف التدش2ني، ألقي2ت العديُد 

من الكلأات املع2رّبة عن عظأة 
م2ن  قّدم2وه  ام2ا  الجرح2ى 
ترحي2ات عظيأ2ة صادق2ة يف 
سبيل الله االدفاع عن الوطن. 

اأّك2د املشاركو1 أ1 املعاقني 
21م الش2هدا  امحي2ا  الذي2ن 
اإليَْأ2اوي2ة  الراحي2ة  حأل2وا 
العالية, مجّددين العهَد لالوفا  

اتوف2ري  امس2اودتهم  له2م 
الح2د امدوى م2ن احتياجاتهم 

امتطلباتهم. 
الجاو2ب  وّظ2م  ذل2ك  إىل 
لالتعاا1  لاملحافظة  االجتأاعي 
مع مؤسس2ة التكافل امؤسسة 
الجرح2ى مأدلة إفطار اعش2ا  

عىل رشف الجرحى امعزا . 

فعالية ثقافية وخطابية 
لحرائر ذمار إحياًء لذكرى 

استشهاد اإلمام علي 
عليه السام

 :  ذمار
أقام2ت حرائُر محافظ2ة ذمار، أما الثالث2ا ، فعاليًة 
ثقافيًة اخطاليًة تحت شعار »عيلٌّ النور الذي ال ينطفئ«, 

اذلك إحياً  لذكرى استشهاد اإلما6 عيل عليه السال6. 
اترل2ل الفعالية فق2راٌت متنوعة عربت يف مجألها عن 
أ1أي2ّة إحيا  1ذه املناس2بة الس2تلها6 ال2دراس االِعرَب, 

2ة لعد فقداوها لعظأائها.  متطرقًة إىل أحوال امُمَّ
اأّك2دت حرائر ذمار يف كلأة املناسبة أ1 االوحراف الذي 
تعاو2ي منه اممة يف دينه2ا اُدويا1ا 1و وتيجة عد6 توليها 
اله2داة من آل ليت رس2ول الله, داعي2ًة إىل محاالة إصالح 
ذلك االوحراف امنارصة القرية التي ضّحوا لدمائهم من 

أجلها. 

توزيع 210 سات غذائية ألسر 
نزالء السجن املركزي بذمار

 :  ذمار
قامت مؤّسس2ُة الس2جني الوطنية، لالتعاا1 مع 
مصلح2ة التأ1يل ااإلص2الح لتوزيع س2الل غذائية 
مرس السجنا  يف السجن املركزي لأحافظة ذمار. 

اازعت مؤسس2ة الس2جني الوطنية 210 س2لة 
غذائي2ة رمراوي2ة ل22 210 أرسة م2ن أ21ايل و2زال  
الس2جن املرك2زي لذم2ار، يف خط2وة تع2زز التكافل 
االجتأاعي يف مواجهة العداا1 الغاش2م ال س2يأا يف 

شهر رمرا1 املبارك. 
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 : عرض:
يص2ُل لن2ا تسلس2ل امح2داث إىل الح2رب 
العال2م  كا1  الت2ي  الش2املة  االقتصادي2ة 
ل2أرسه مرسحاً لها خالل الفرة التي س2بقت 
الحرب العاملي2ة الثاوية.. ذل2ك أ1 1ذه الحرب 
االقتصادية التي س2نعرض تحليالً موجزاً لها 
تقد6 الدلي2ل القاطع عىل التحالف الرسي لني 

»ستالني« االقوى الرفية. 
كاو2ت الق2وى الرفي2ة ترم2ي إىل 1دف2ني 

رئيسيني منذ اوتها  الحرب اماىل 1أا:
- اإلع2داد »كأ2ا ذكرو2ا« للح2رب العاملية 

الثاوية املقبلة. 
- االس2تيال  عىل أكرب مقادي2ر مأكنة من 

أموال الشعوب، ا1ذا 1و 1دف دائم. 
م2ن البديهي أ1 اله2دف امال كا1 يقتيض 

من املؤامرة تحقيق عاملني رئيسيني:
أاله2ا العام2ل النفيس، أي تهيئ2ة العالم - 
22ة - وفس2ياً افكري2اً للحرب  اأارال2ا َخاصَّ
اإثارة امحقاد االرغائن الخ.. اقد استوفينا 

الحديث عن 1ذه الناحية.. 
أم2ا العام2ل اآلخر فه2و تحقيق و2وع من 
الت2واز1 يف الُق22وَّة ل2ني املعس2كرين املقبلني 
عىل الحرب.. ا1ذا رشط أس2ايس إلْمَكا1 قيا6 
حرب أص2الً.. امل2ا كاوت ال2دال التي خرجت 
ظاف2رة من الحرب اماىل، أي أمريكا افروس2ا 
اإوكل2را، أش2د لأس2اً اأافر رخاً  م2ن أملاويا 
املثرن2ة لالج2راح الرارجي2ة االداخلية، فإ1 
النتيج2ة املنطقي2ة تترح من تلقا  وفس2ها: 
ا1ي إعادة تسليح اتصنيع أملاويا االدال التي 
س2يرعها أرلاب املال العامليو1 إىل جاوبها..!، 
االعأل يف الوقت وفس2ه ع2ىل إضعاف الجبهة 
الغرلي2ة - إىل الح2د املطل2وب - اتأمني تحول 
رساميلها من واحية ثاوية إىل ميدا1 الصناعة 
الحرلية حتى تتأّك22ن 1ي أيراً من تكريا 
فاعليتها االقتصادية لإلوتاج الحرلي يف الوقت 

املطلوب. 
وج2ُد يف ذلك التفس2ري الواض2ح للغز محري 
أد1ش العالم لعد الحرب العاملية الثاوية، ا1و 
سكوت الدال الغرلية احكومة »ستالني« معاً 
ع2ن إعادة تس2ليح أملاويا النازي2ة، اعن لراز 
»1تلر« ثم اشتداد س2اعده شيئاً فشيئاً، اعن 
رضلاته املتتالية اإحتالل الس2ويد االنأسا... 
إل2خ.. الت2ي اقف2ت أمامه2ا أارال2ا مكتوفة 
امي2دي يف حني كا1 »1تل2ر« عىل جاوب ضئيل 

من الُق2وَّة؟
اخالل 1ذا كله لم تحّول املؤامرة ا1تأامها 
ع2ن اله2دف الثاو2ي ا21و امتص2اص أموال 
الش2عوب، الهذا جا  ُمَرّططها الراص لهذه 
املرحل2ة آي2ة يف الد21ا  الرشي2ر.. ا21ذا 21و 

ُمَرّطط الحرب االقتصادية الشاملة.. 
ل2دأت 21ذه الح2رب االقتصادي2ة لأرحلة 
25ر1   -  ۱۹۲۲ امع2وا6  خ2الل  التجرل2ة 
املنظأ2ات  فطرح2ت  التقليدي2ة،  لالطريق2ة 

املالية العاملية أمواالً ضرأة يف أس2واق الدال 
)املنت2رصة ااملحاي2دة(، مأ2ا أَدَّى إىل ارتف2اع 
امس2عار اتزايد اإلوتاج اوش2اط امعأال، ثم 
س2حبت 1ذه امموال فجأة فنشبت أزمة عا6 
25ر1.. الت2ي أدت إىل 1ب2وط أس2عار القي2م 
املالي2ة.. اعندم2ا طرح2ت املنظأ2ات املالية 
أمواَلها ثاويًة يف امس2واق عن طريق القراض 
االرشا  ع2ادت القيم املالي2ة فارتفعت ثاوية 
اجن2ت لذل2ك املنظأ2ات املالية امرل2اح التي 

قدرتها. 
تأّك2د املرال2و1 العاملي2و1 آوئذ م2ن وجاح 
خطتهم لعد 1ذه التجرلة اماىل، فأقدموا عىل 
العألية الرئيس2ة التي تشكل محور خطتهم 
االت2ي أدت إىل امزمة االقتصادية العاملية التي 
ش2ألت معظم الدال عا6 ۱۹۳۰ اس2أيت ل2 
»امزم2ة الكربى«.. اق2د وفذاا 21ذه العألية 
لأعووة »س2تالني«.. ا1ذا 21و الرب1ا1 الذي 
أرشوا إليه يف الس2طور الس2القة عن التحالف 

الرسي لني »ستالني« ااملرالني العامليني. 
لدأت 1ذه العألية لامتناع البيوتات املالية 
العاملي2ة ع2ن تأويل س2فن النق2ل ارشكات 
22ًة االغرلية  النق2ل البح2ري اممريكية َخاصَّ
لصورة عامة اتقديم قراض ضرأة لرشاط 
مغرية اتس2هيالت كربى إىل الس2فن امملاوية 
22ة االيالاوية اااليطالي2ة عامة... إلخ..  َخاصَّ
مأ2ا أَدَّى إىل اوتع2اش الصناع2ة البحري2ة يف 
1ذه ال2دال لرسعة فائق2ة ااحتكار1ا للنقل 
البحري يف العالم.. اكاوت السفن التي اجهت 
منظأات املال العاملية ا1تأامها إليها لصورة 
22ة س2فن وق2ل الحبوب االلح2و6 التي  َخاصَّ
تجأدت اممريكية االغرلي2ة منها يف مواوئها 
عاطل2ة ع2ن العأ2ل يف حني اوترشت الس2فن 
امملاوي2ة االيالاوي2ة يف لح2ار العال2م تجولها 
ل2ال اوقطاع.. اوتقلت العألي2ة آوئذ إىل املرحلة 
الثاوي2ة فامتنع2ت البن2وك الك2ربى افراعها 
ااملؤسس2ات املرصفية التالعة لها عن تقديم 
القراض االسلف لتس2ويق الحبوب االلحو6 
إوتاجه2ا  مراح2ل  اتأم2ني  ااملعلب2ة  امل2ربدة 
2ًة االغرب  املرتلف2ة يف أمريكا لص2ورة َخاصَّ
لص2ورة عامة، حتى تكدس2ت 21ذه لأقادير 
1ائل2ة يف الصوام2ع ااملس2تودعات اازدادت 
تكاليفها ااملرصافات الناجأة عنها االفوائد 
املرتبة عىل الق2راض املتعلقة لها... إلخ.. يف 
الوقت وفس2ه الذي طرحت فيه القوى املالية 
كأيات ضرأة من اللحو6 االحبوب يف جأيع 
أسواق العالم لأسعار متهاادة لشكل مفتعل 
تقل لصورة مس2تغرلة عن مس2توى امسعار 

العاملية.. 
اكا1 مص2در 21ذه اللح2و6 من اس2راليا 
اامرجنت2ني، أم2ا الحب2وب ف2كا1 مصدر1ا: 
االتحاد السوفيتي.. فقد قد6 »سالني« معظم 
إوتاج الحبوب الرايس إىل منظأات املال العاملية 
لأس2عار خفيفة ج2داً مكنت 21ذه املنظأات 
م2ن ط2رح الحب2وب الراس2ية الحب2وب عن 
طري2ق اوتزاعها لالعنف من املزارع الجأاعية 

لراس2ية  ا
االفالح2ني اماكراوي2ني، مأ2ا 

أَدَّى إىل ح2داث االضطرال2ات الدامية الكربى 
الفالح2ني  املجاع2ة ل2ني صف2وف  ااوتش2ار 

الراس.. 
ا1ذه حقائُق ااقعية ال يأكن املأاراة فيها، 
اقد اعرف لها »خراتشيف« فيأا لعد لشكل 
رصيح يف املؤتأر الش2يوعي العا6 الذي 1اجم 
فيه سياس2ة »ستالني« اكشف فريحة ليعة 
الحبوب الراس2ية لأس2عار ز1ي2دة للبيوتات 
ال2راس  الفالح2ني  اترك2ه  العاملي2ة  املالي2ة 
يتر2ورا1 جوعاً.. كأا تح2دث لرصاحة عن 

املجازر التي ارتكبت يف ذلك الحني.. 
كاو2ت النتيجة الت2ي يتوخا1ا »س2تالني« 
من تقديأه الحبوب الراس2ية لهذه امس2عار 
البرس2ة ش2ل االقتصاد امارل2ي ااممريكي 
س2يحيق  ال2ذي  الش2امل  الكس2اد  لنتيج2ة 
لقطاع2ي الحب2وب االلح2و6، العل2ه كا1 يف 
الناجأ2ة  االقتصادي2ة  امزم2ة  أ1  حس2باوه 
ع2ن ذلك ااالضطرال2ات االجتأاعي2ة الالتايل 
السياس2ية الت2ي س2تعقبها س2تؤدي جأيعاً 
الث2ورة  و2ريا1  او2دالع  إىل  حتأي2ة  لص2ورة 

الشيوعية يف الغرب.. 
اس2ذاجة  خط2أ  امح2داث  لين2ت  اق2د 
حس2الة 1ذا كأ2ا لني ذلك مس2تنكراً الس2يد 
»خراتش2يف«، أم2ا املرال2و1 العاملي2و1 فقد 
حققوا أغراضهم املرس2ومة لص2ورة كاملة: 
فقد وش2بت »امزم2ة الك2ربى االقتصادية« يف 
22ة ايف أارال2ا االعال2م أجأع  أمري2كا َخاصَّ
م2ن ث2م... ااوصب2ت لص2ورة مب2ارشة ع2ىل 
القط2اع الزراعي االغذائ2ي يف أمريكا االغرب 
اع2ىل االقتص2اد الريف2ي يف جأي2ع البل2دا1 
املنتجة للحب2وب يف العالم، ا1كذا عّم االوهيار 
االقتص2ادي ااالجتأاعي اتداعت القيم املالية 
اامسهم االس2ندات ااثائق ملكية العقارات 
االتأمين2ات،  الر1وو2ا1  لق2ا   اامرايض 
االفوائ2د الت2ي ترتب2ت للبن2وك امؤسس2ات 
الق2راض االصريف2ة يف جأيع أوح2ا  العالم 
لدى اس2تحقاق القراض التي قدمتها لتسيري 
اإلوت2اج الزراع2ي اعجز املزارع2ني االفالحني 
ااملنتجني عن االيفا  كنتيجة حتأية للكس2اد 

الشامل. 
اعندم2ا اصل2ت امزم2ة إىل ذراته2ا اللغ 
االقتص2اد العامل2ي مرحل2ة االوهي2ار، أخ2ذت 
تبتل2ع  العاملي2ة  املالي2ة  ااملنظأ2ات  البن2وك 
مرتل2ف القيم املالية لرّس2ة، كال2راب لقا  
ر1ووه2ا اقراضه2ا افوائد21ا أَْا تش2ريها 
لامس2عار الز1يدة التي اصلت إليها.. ا1كذا 
ترسل2ت مالي2ني م2ن ال2داالرات م2ن ح2وزة 
أصحاله2ا يف جأي2ع أرجا  العال2م إىل خزائن 
املرال2ني العاملي2ني.. اذل2ك لفرل »س2تالني« 

الاالتّفاق معه..
أدت 21ذه امزم2ة إىل اوتح2ار اآلالف م2ن 
املنكولني اإىل خراب عدد كبري من البيوت اإىل 
اوتشار الرذيلة االفساد االدعارة االلصوصية 

ع2ىل وطاق ااس2ع الكن 1ذا لي2ا مأا يقيم 
ل2ه املرال2و1 العاملي2و1 الش2يوعيو1 ازو2اً يف 
حس2الاتهم.. أما »س2تالني« فقد ق2د6 – كأا 
و2رى - خبز املالي2ني من الفالح2ني الراس إىل 
املرال2ني العاملني لقأة س2ائغة ليراعفوا لها 
م2ن ثرااته2م، اأق2د6 عىل ذلك ل2رباد عجيب 
كرط2وة اس2راتيجية يف لعبت2ه الرطرة التي 
ال يقي2م فيها ازواً، 1و أيراً، آلال6 اإلوس2اوية 

2ة..  عامة اشعبه لصورة َخاصَّ
الحقيق2ي  املرأ2و1  و2درك  لك2ي  يج2ب 
له2ذه العألية الش2يطاوية أ1 تتأث2ل الوضع 
امزم2ة  اش2تداد  إل2ا1  العامل2ي  االقتص2ادي 
الك2ربى يف عام2ي ۱۹۲۹ – ۱۹۳۰، فالكس2اد 
الغرلي2ة  اال2دال  أمري2كا  لنتائج2ه  يع2م 
االبل2دا1 املنتج2ة للحبوب االلح2و6 تتكدس 
لاملس2تودعات، االس2فن متجأدة يف مواوئها 
عاج2زة ع2ن الح2راك يف ح2ني تفت2ك املجاعة 
لاملالي2ني من الناس يف أقطار عديدة من العالم 
حت2ى يف البل2دا1 املنتج2ة للحب2وب االلح2و6 
أملاوي2ا اإيطالي2ا  وفس2ها.. اق2د اس2تفادت 
االيالا1 من امزمة، فاحتكرت س2فنها للنقل 
البحري، سيأا وقل الحبوب الراسية االلحو6 
امسرالية اامرجنتينية ااملصنوعات اليالاوية 
الرخيصة الثأن، ما أَدَّى إىل اوتعاش صناعتها 

اامتداد ساعد1ا. 
كا1 م2ن وتائج 21ذه امزمة أير2اً ظهور 
املتح2دة  الوالي2ات  يف  رازفل2ت«  »فراوكل2ني 
اسياس2ته الش2هرية القائأ2ة ع2ىل تحوي2ل 
الرس2اميل اممريكية إىل الصناعة اترك قس2م 
كبري من امرايض دا1 زراعة مؤقتاً مقالل دفع 
تعويراٍت مصحالها، اقد وجح »رازفلت« يف 
اوترالات الرئاس2ة اممريكية عىل أساس 1ذه 
السياس2ة ااوتهت لالفع2ل امزمة االقتصادية 
م2ن واحية اتحول2ت الرس2اميل إىل الصناعة 
التي اوقلبت حاالً خالل الحرب العامليِة الثاويِة 

إىل صناعة حرلية. 
للغ املرالو1 العامليو1 -كأا ورى- 1دَفيهم 
االقتص2ادي  الت2واز1  فتحّق2ق  الرئيس2يَّني: 

االصناع2ي ل2ني أارالا الغرلي2ة اأمريكا من 
واحية الني أملاويا اإيطاليا االيالا1 من واحية 
ثاوية، اتحول اتجاه الجأيع إىل الصناعة التي 
ال تلب2ث أ1 تنقل2ب إىل اإلوت2اج الحرلي، أي أ1 
اإلع2داد للح2رب أَْصب22َح لاختص2ار حقيقة 
ااقعة، ا1ذا 1و الهدف الرئييس كأا ذكروا.. 
أما الهدف الثاوي ا1و االس2تيال  عىل أكرب 
ق2در مأكن أموال الش2عوب فقد تم أيرا كأا 

ليناه لصورٍة ااسعِة النطاق.. 
ل2دأت أع2راض 1ذه امزم2ة املفتعل2ة التي 
دخلت التاريخ كامزمة الكربى للرأس2أالية.. 
لدأت يف التر2اؤل خالل عامي ۱۹۳۱ - ۱۹۳۲ 
حت2ى اوفرجت ع2ا6 ۱۹۳۳، اكا1 ذلك وتيجة 
ط2رح املرالني العاملي2ني رؤاس أموال ضرأة 
يف امس2واق أذوت لرايج املبادالت العاملية من 
جديد اتسويق اترصيف املحاصيل االبرائع 
الت2ي كا1 املرالو1 قد حصل2وا عليها لألرا 
امثأا1.. أما »ستالني« فإوه لم ينجح لالطبع 
يف إش2عال و2ار الث2ورة الش2يوعية يف الغ2رب، 
فق2د وجح فق2ط يف تحويل ع2دد من أصحاب 
املاليني من الداالرات إىل أصحاب مئات املاليني 
عىل حس2اب الش2عب ال2رايس ذاته - س2يأا 
فالحيه البؤسا  - اعىل حساب شعوب العالم 

امُْخ2َرى.
اتبني »س2تالني« لعد ف2وات اماا1 أوه كا1 
الط2رف الر2ارس يف 21ذا االتّف2اق الرفي مع 
س2ادة املال العامليني، العل 1ذا ما سبب النزاع 
املكتو6 لينهأا، الذي أخذت تظهر لوادره عا6 
6 ر1، االتطه2ريات الت2ي قرت ع2ىل البقية 

الباقية من زعأا  الشيوعية القدامى.. 
لم يدرك العالم حني اوفرجت امزمة الكربى 
ال2دأت تباش2ري البحبوحة تهل م2ن جديد أوه 
يس2ري قدم2اً وحو مص2ريه املحت2و6.. الحرب 
العاملي2ة الثاوي2ة.. كأ2ا ل2م يدرك آوئذ س2وى 
القلي2ل م2ن ذاي االط2الع الوثي2ق أ1 ضحايا 
امزم2ة العاملية كاووا جأيعاً خالل 1ذه امزمة 
فريس2ة مؤامرة ااحدة ااس2عة النطاق تش2د 
خيوطها ِعصالة سادة املال العامليني اليهود. 

الحلقة 
)32(

يِف ِكتَاِب »اليَُهْود َاَراِ  ُكلِّ جريأة« للكاتب الكندي اليا6 كار، يُسلُِّط املؤل2ُِّف 
2ْوَ  عىل اممور التي لم تُكن ااضحًة من أساليِب اليَُهوِد للسيطرة عىل  الرَّ

العالم، مستردمني كافَة الوسائِل القذرِة االجرائم التي لم يكن يُدِرُك 
الناُس أ1 الي2َُه2ْوَد يقفو1 اراَ 1ا؛ للوصوِل إىل غايِتهم لالسيطرة عىل 

العاِلِم اثرااِته، ُمَؤكِّداً أَوَّه ما سيكشُفه يف الِكتَاِب سيَصد6ُ الُق22رَّا ؛ وظراً 
لِعَد6ِ ُقدرِة الكثرِي ِمنُْهْم عىل استيعاِب ُخبِث الي2َُه2ْوِد من تلقاِ  أوفِسهم. 

يف ترجأِة الكاتِب افَق موسوعة ايكيبيديا 1و لاحٌث كنديٌّ اأستاذٌ 
جامعيٌّ اختصَّ لالُعلو6 الاآلثار القديأة. اقد قىض فرًة لفلسطنَي، 

اَدَرَس لالجامعة )الِعربية( يف القدس املحتلة، اسبق له أ1ْ َعَرَض 
القريَة الفلسطينيَة من مرتلِف جواوِبها، َاأثبَت )لُطال1ِ الَح22قِّ 

التأريريِّ لدى الي2َُه2ْوِد(، الشكل علأي موثّق الرباعة ورى من خاللها 
الصدَق االتعلَُّق لالحقِّ االعدالِة. 

اوظراً م1أيَِّة محتوى الِكتاِب، تقو6ُ صحيفُة املسريُة لنرشه يف سلسلِة 
حلقاٍت، معتأدًة عىل النسرِة املرجأِة االصاِدَرِة يف عا6 2ور1 عن 

دار الِكتاِب العرلي يف لريات، االذي توىلَّ رشَحه االتعليَق عليه لاللُّغة 
العرلية الكاتُب ااملؤلُِّف العراقيُّ »خريُ الله الطلفاح«. 

صدر باللغة العربية عن دار الكتاب العربي في عام 1982 من تأليف الكاتب الكندي وليام كار: 

 اليهود وراء ُكّل جريمة: خلق األزمات االقتصادية 
العاملية قبيل الحرب العاملية الثانية

إعالن
انطالقًا من المشروع الوطني للرئيس الشهيد المناضل 

صالح علي الصّمـاد تحت شعار »يٌد تحمي ويٌد تبني«.. 
تدعو الهيئُة العامُة لرعاية أســر الشــهداء ومناضلي 
الثــورة اليمنية كافَة ُأَســــِر الشــهداء وضحايا العدوان 
مــن المدنيين وضحايــا التفجيرات اإلرهابية، إلى ُســرعة 
الُحُضــور إلــى ديــوان عــام الهيئــة بالعاصمــة صنعــاء 
وفروعهــا بالمحافظــات؛ لتســجيل وتوثيــق حاالتهم؛ 

تقديرًا لتضحياتهم وصمودهم. 
ــُة لرعاية أسر الشهداء ومناضلي  وتهيُب الهيئُة العامَّ
الثورة اليمنية بكافة األسر المتضررة من العدوان إحضار 

ما يلي:
- صورة شهادة وفاة. 

- صورة إفادة رسمية بتفاصيل االستشهاد. 
- صورة ُحكم حصر الورثة. 

- صورة البطاقة التعريفية لمقدم البيانات. 
- أصل الوثائق السابقة للمطابقة. 

- صورتي��ن شمس��يتين )4*6( للش��هيد إْن ُوجدت 
وللمستفيد. 

لالستفسار ُيرجى التواصل على األرقام التالية:
)773877733 – 777050603(
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)442(
 

ِجيِْم يَْطاِن الرَّ أَُعـْوُذ ِباللِه ِمْن الشَّ
ِحـيْـِم ْحـَمـِن الرَّ ِبـْســـِم اللِه الرَّ

احَلْمـــُد لله َرِباّ العاملني، وأَشـــَهـُد أْن َل إلَه إَلاّ اللُه 
ــًدا َعبْـُده  املَـِلُك احَلـُقاّ املُِبيْن، وأشَهُد أن َسيِّـَدنا ُمَحَماّ

وَرُســْولُه َخاتَُم النبيني. 
ــٍد وباِرْك  ــٍد وعلـــى آِل ُمَحَماّ اللاّهـــم َصِلاّ على ُمَحَماّ
ــٍد، كمـــا َصلَّيَْت وباَرْكَت  ــٍد وعلى آِل ُمَحَماّ علـــى ُمَحَماّ
علـــى ِإبْـَراِهيَْم َوَعلَـــى آِل ِإبْـَراِهيَْم إنك حميٌد مجيٌد، 
وارَض اللَُّهم بِرَضاك عن أَْصَحاِبِه األَْخَياِر املنتَجبني 

وَعْن َساِئِر ِعَباِدك الصاحلني. 
ــــَلُم َعلَـيُْكْم َوَرْحـَمُة  أَيَُّهـــا اإِلْخَوةُ واألخواُت.. الَساّ

اللِه َوبََرَكاتُه. 
فـــي شـــهِر رمضـــاَن املبارِك وهـــو شـــهُر الرحمة 
واخلير والبـــركات، وأتاح اللُه فيه لإلنَْســــان فرصًة 
عظيمـــًة ومهمـــًة؛ للتـــزود بالتقوى وإلصلح نفســـه 
ولتزكيـــة نفســـه، كمـــا فتح له آفـــاَق العمـــل الصالح 
واملضاعفة عليه باألجر واحلســـنات، وفتح له أبواَب 
َعـاء، وهياّأ له من ظروف اإلقبال إلى  الســـتجابة للدُّ
اللـــه ُســـبَْحانَـُه َوتََعالَـى ما لرمبا ليـــس في غيره من 

الشهور. 

خصوصيُة العشر األواخر َوفضلها وأهميتها 
العشُر األواخُر من شهر رمضان املبارك لها أَيْـضاً 
خصوصيتُهـــا ولها فضلهـــا العظيم، ولهـــا أهميتها، 
فخـــلل ما قـــد مضى مـــن شـــهر رمضـــان املبارك 
يُفتَرُض أن اإلنَْســــاَن قد اســـتفاد منه بشـــكل كبير، 
مـــن خلل صيامه من خلل قيامه، من خلل إقباله 
َعـاء، من خـــلل اهتمامه بالُقــــْرآن الكرمي  فيـــه بالدُّ
واإلصغاء لهـــدى الله ُســـبَْحانَـُه َوتََعالَــــى، من خلل 
األعمـــال الصاحلـــة مثل اإلحســـان، مثـــل الهتمام 
باملســـؤوليات العامة، مثل القيام بالواجبات إلى غير 
ذلك، الحتراز عن املعاصي، الســـتقامة على طاعة 
الله ُســـبَْحانَـُه َوتََعالَـى، مجموع هذه العوامل يفترض 
أن تكـــون قد تركـــت أثرهـــا الكبيـــر واإليجابي على 
اإلنَْسـان في نفسيته في مشاعره في إقباله إلى الله 
ـق في  ُســـبَْحانَـُه َوتََعالَـى، وجعلتـــه أقرب إلى أن يتحقاّ
واقعه الستجابة لله ُسبَْحانَـُه َوتََعالَـى، }َفلَيستَجيبوا 
لي َوليُؤِمنوا بي لََعلَُّهم يَرُشـــدوَن{ )البقرة: 186(، أن 
يكوَن أَْكثَـَر استجابًة لله ُســـبَْحانَـُه َوتََعالَـى في واقعه 
العملـــي، في طاعتـــه لله، في جتنُّبـــه للمعاصي، في 
التفاتته إلى ما كان مقصرا فيه من املسؤوليات أَْو من 
األعمال املهمة واألساســـية، بتوبتـــه إلى الله وإقباله 
إلى الله وإنابتـــه إلى الله ُســـبَْحانَـُه َوتََعالَـى، فعندما 
تأتي العشر األواخر يكوُن في وجدانه وشعوره يحسُّ 
بالقـــرب، أَْكثَـر إحساســـاً بالُقرب من الله ُســـبَْحانَـُه 
َوتََعالَــــى، باخلشـــوع لله ُســـبَْحانَـُه َوتََعالَـى، مشـــاعر 
ووجدان يتجه وينشـــد نحو اللـــه ُســـبَْحانَـُه َوتََعالَـى، 
َعـاء، إضافة إلى أن الله  ا للدُّ تصبح فرصًة مهمًة ِجـداًّ
ُســـبَْحانَـُه َوتََعالَـى هيأ العشر األواخر هذه من حيث 
مـــا فتح فيها من آفاق وما هيـــأ فيها من ظروف وما 
ضاعـــف فيها مـــن األجر لتكون كذلك مهيأة بشـــكل 
أفضل لتمثل فرصة عظيمة وحقيقة، فالشـــهر بكله 
فرصـــة، والعشـــر األواخر منه فرصة أعظـــم وأَْكَبـر 
وأهم، يتهيأ لها اإلنَْسـان، يستعد لها اإلنَْسـان، يتأهل 
نفســـياً، تربوياً، إيَْمـانياً، مـــن خلل ما قد مضى من 
الشـــهر لها أَْكثَـر، ثم يســـتثمرها، لو أن اإلنَْسـان فكر 
على نحو مختلف أن يهمل في شـــهر رمضان بكله ما 
عدا العشر األواخر، أَْو ما عدا الليالي احملتملة فيها 

ليلة القدر قد ل يُوفق، ل يُوفق أصًل. 

ما يجب علينا يف العشر األواخر 
فنحن في العشـــر األواخر يفتـــرض أن نركز فيها 
َعـاء نحو الله ُسبَْحانَـُه  بشـــكل كبير على التوجه بالدُّ
َوتََعالَــــى، باللتجاء إلـــى الله ُســـبَْحانَـُه َوتََعالَـى، وأن 
ــَز على املسائل املهمة، وأن نحرَص على أن نكون  نركِّ
قد ضبطنا واقعنا النفســـي على أساس من التقوى، 
واقعنـــا العملي على أســـاس من تقوى الله ُســـبَْحانَـُه 

َوتََعالَـى، واإلنَْسـان بحاجة ُكـلاّ ذلك إلى الله، مطلوب 
من اإلنَْسـان التوجه إلى الله، اتخاذ القرار مبصداقية 
وعـــزم علـــى الســـتقامة والتقـــوى، اإلصغـــاء لهدى 
الله ُســـبَْحانَـُه َوتََعالَـى والستجابة والله هو يتدخل، 
َعـاء، بالســـتعانة، هو القائل في  باللتجـــاء إليه بالدُّ
كتابه الكرمي: }َوالَّذيَن اهتَـــَدوا زاَدُهم ُهًدى َوآتاُهم 
تَقواُهـــم{ )محمد: 17(، وهذه عبـــارة مهمة للغاية، 
}َوآتاُهم تَقواُهم{، اإلنَْســــان بحاجة إلى أن يعطيه 
الله هذه املنعة، هذه السيطرة النفسية على املشاعر 
علـــى امليول، علـــى الرغبات على الشـــهوات، القدرة 
ة  علـــى هذا النضباط وهذا التماســـك، العـــزم وُقـوَّ
اإلَراَدة التي جتعل اإلنَْسـان يتماسك عند اإلغراءات 
عند امليـــول، أَْو عنـــد النفعالت، عنـــد الغضب، أَْو 
عند اخملاوف عند القلق، في ُكـلاّ األحوال واملشـــاعر 
النفســـية التي تؤثر على اإلنَْســــان فـــي أعماله، في 
مواقفـــه، في قراراته، في خياراته، في اجتاهاته في 

هذه احلياة، هذا شيءٌ مهم. 
في العشـــر األواخـــر أَيْـضـــاً هناك ليلـــٌة عظيمٌة 
ومهمة اســـمها ليلـــة القدر، ليلة القـــدر حتدث عنها 
الُقــــْرآن الكـــرمي بصفتهـــا ليلـــة مهمة واســـتثنائية، 
وعندمـــا نأتي إلـــى النصوص الُقـْرآنيـــة لنتعرف من 
خللهـــا على ليلة القـــدر وأهمياّة ليلـــة القدر، وماذا 
صة لها  تعنيـــه، الله ذكر هذه الليلة في ســـورة مخصاّ
في ســـياق احلديث عن عظمة الُقــــْرآن الكرمي وعن 
صلتـــه بالتدبير اإللهي، وعن كونـــه مرتبطاً بألوهية 
الله وملكه وعظمته وحكمته ورحمته وتدبيره لشؤون 
عباده، ســـميت السورة بســـورة القدر، وحتدثت في 
آياتهـــا عن هذه الليلة، }ِإناّا أَنَزلنـــاهُ في لَيلَِة الَقدِر{ 
)القـــدر: 1(، وحتدث عنها أَيْـضاً في ســـورة الدخان 
وكذلك احلديث هناك مرتبط بنـــزول الُقـْرآن فيها، 
واآلية في سورة الدخان قال الله تعالى: }ِإناّا أَنَزلناهُ 
فـــي لَيلَـــٍة ُمباَرَكٍة  ِإناّا ُكناّا ُمنِذريـــَن )3( فيها يُفَرُق ُكلُّ 
أَمـــٍر َحكيٍم )4({ )الدخـــان: 3-4(، فالله ُســـبَْحانَـُه 
َوتََعالَــــى حتدث في كتابه املبارك عن ليلة القدر أنها 
ليلـــة نزول الُقـْرآن، ثم هو جل شـــأنه قال في ســـورة 
البقـــرة فـــي الُقــــْرآن الكرمي، عـــن الُقــــْرآن الكرمي، 
}َشـــهُر َرَمضاَن الَّذي أُنِزَل فيـــِه الُقرآُن ُهًدى ِللناّاِس 
َوبَيِّناٍت ِمَن الُهـــدى َوالُفرقاِن{ )البقرة: 185(، ففي 
ســـورة البقرة بني لنا الشـــهر الذي أنزل فيه الُقـْرآن 
أنه شـــهر رمضان املبارك، أنه شهر رمضان املبارك 
الذي أنزل فيه الُقــــْرآن، والليلة بالتحديد التي أنزل 
فيها الُقـْرآن هي ليلة القدر، فإذن ليلة القدر بل شك 
ول امتراء هي في شـــهر رمضان، ما هناك أي شهر 
آخـــر هي فيه، وهي ليلة تســـتمر حتـــى مطلع الفجر 
كما هو موضح في الســـورة التي ســـنتلوها ونتحدث 

على ضوئها إن شاء الله. 

تدبرُي اهلل املستمر للكون
ليلـــة القـــدر ملـــاذا ســـميت بليلـــة القـــدر، يقـــول 
املفســـرون أنها مبعنى ليلة تقديـــر األمور وقضائها، 
وكما في سورة الدخان، }فيها يُفَرُق ُكلُّ أَمٍر َحكيٍم{ 
)الدخـــان: 4(، يعني يفصل ُكـلاّ أمر حكيم، مبقتضى 
حكمـــة اللـــه ُســـبَْحانَـُه َوتََعالَــــى وعلى ضـــوء تدبيره 
احلكيـــم، اللـــه ُســـبَْحانَـُه َوتََعالَـى هو املدبر لشـــؤون 
السماوات واألرض ولشؤون البشرية بكلها، هو ملك 
السماوات واألرض ومالك السماوات واألرض، ورب 
الســـماوات واألرض، وهو أَيْـضـــاً رب الناس وملكهم 
وإلههـــم، وهو ليس مبعزل عن واقع هذه احلياة، إمنا 
فقط َمثَـًل لحـــظ اجلانب التكويني فخلق الكائنات 
واخمللوقـــات وأعطاها خصائصها وأعطاها ما فيها 
من مميزاتها وعناصرها ومؤثراتها وو إلى آخره، ثم 
انعزل عن هذا العالم يتفرج عليه، ويصبح هذا العالم 
إما يسير متاتيك وبس، ما عد به تدخل إلهي نهائياًّا، 
أَْو إنـــه ترك هذا العالم يتفاَعُل طبقاً لتلك التصاميم 
والتدابير التي قد بناها عليه وانتهى املوضوع وترك 
وضع البشر، ل، اللُه ُسبَْحانَـُه َوتََعالَـى هو امللُك املدباُّر 
لشـــؤون الســـماوات واألرض واحلي القيوم، واحلي 

القيوم، من أســـمائه احلســـنى القيوم، ويتحدث عن 
نفســـه في كتابه الكرمي أنه املدبر لشؤون السماوات 
واألرض، وأنه امللك، ولذلك جند في الُقـْرآن الكرمي 
آيـــات كثيرة، يقول الله ُســـبَْحانَـُه َوتََعالَـى: }ِإنَّ َربَُّكُم 
ـــماواِت َواألَرَض في ِســـتَِّة أَياّاٍم ثُمَّ  اللَُّه الَّذي َخلََق السَّ
اســـتَوى َعلَى الَعـــرِش  يَُدبُِّر األَمـــَر{ )يونس: 3(، ثم 
استوى على العرش تعني استيلءه وسلطانه وملكه، 
فهو جل شأنه بعد خلق السماوات واألرض لم يترك 
هـــذه الســـماوات واألرض إمنـــا قام بتدبيـــر أمرها، 
أمر الســـماوات واألرض، وإدارة شـــؤون الســـماوات 
واألرض بشـــكل مســـتمر وفـــق تنظيمـــه وتدبيـــره، 
}يَُدبِّـــُر األَمـــَر{ )يونـــس: 3(، يدبر أمر الســـماوات 
واألرض، وشـــؤون الســـماوات واألرض ويتدخل في 
ـــماواِت  ذلـــك، هو القائل أيضاً: }اللَُّه الَّذي َرَفَع السَّ
َر  ِبَغيـــِر َعَمٍد تََرونَها  ثُمَّ اســـتَوى َعلَى الَعرِش  َوَســـخَّ
ى يَُدبُِّر األَمَر  ـــمَس َوالَقَمَر  ُكلٌّ يَجري أِلََجٍل ُمَسماًّ الشَّ
ُل اآليـــاِت لََعلَُّكم ِبِلقاِء َربُِّكـــم توِقنوَن{ )الرعد:  يَُفصِّ
ـــماِء  13(، يقول في آية أُْخـَرى: }يَُدبُِّر األَمَر ِمَن السَّ
ِإلَـــى األَرِض ثُمَّ يَعـــُرُج ِإلَيِه في يَـــوٍم كاَن ِمقداُرهُ أَلَف 
وَن{ )السجدة: 5(، فهو املدبر لشؤون  ا تَُعداّ َســـنٍَة ِمماّ
الســـماوات واألرض، وواقع الســـماوات واألرض هو 
واقـــع حركي وحيوي وتفاعلي ليـــس واقعاً راكداً ول 
كاً بشـــكل كبير، الكون بكله في  جامداً، وواقعاً متَحـراّ
ى{  حالة حركة مســـتمرة، }ُكلٌّ يَجري ِإلى أََجٍل ُمَسماًّ
)لقمـــان: 29(، وعملية منظمـــة بتدبير حكيم ودقيق 
ا، واحلالـــة التفاعلية فـــي العالـــم والكون وفي  ِجــــداًّ
األرض حالة تفاعلية مســـتمرة، وحالة ليست راكـدة 
أَبْـداً، جند في واقـــع األرض َمثَـًل، الواقع التكويني، 
كـــم مـــن متغيرات فـــي اليـــوم والليلة، متغيـــرات في 
شـــأن البيئة، في شـــأن الواقـــع احلياتي، في شـــأن 
اخمللوقـــات، في واقعها، في ُكـلاّ شـــؤونها، واحلديث 
ا ولســـنا بصدد التوســـع  عن هذا اجلانب يطول ِجـداًّ

في ذلك. 

توقي��ُت ن��زول القرآن ي��ُدلُّ عل��ى عظمته 
وقدسيته 

هناك جوانـــُب أُْخـَرى تتصل بالبشـــر واإلنَْســــان 
دوره أســـاس فـــي هـــذا الوجـــود، فـــي هـــذا العالم، 
ر له ما فيه الســـماوات وما فـــي األرض، وعليه  ســـخاّ
مســـؤولية كبيـــرة ومهمة، وهذا الدور الـــذي أتيح له 
وحمـــل إياه، كخليفة لله في أرضه دور ل ينفصل عن 
تدبير الله ُســـبَْحانَـُه َوتََعالَـى وعن تدخله وعن إدارته 
لشـــؤون الناس، فهـــو ملكُهم وإلُههـــم وربُّهم والقيوم، 
القائـــم علـــى ُكـلاّ نفس مبا كســـبت، والقائـــم بتدبير 
شـــؤون عبـــاده على الـــدوام ل يغفل حلظـــة، وبعلمه 
احمليط بكل شـــيء، وهو أَيْـضاً اخلبير، العالم بخبر 
ُكـلاّ شـــيء، وهو جل شـــأنه احلكيم الذي يقضي في 
أمور عباده مبقتضى احلكمـــة والعزيز الذي يقضي 
أَيْـضاً مبقتضـــى العزة، والرحيم الذي يقضي ويدبر 
مبقتضى أَيْـضاً رحمته، فالله ُسبَْحانَـُه َوتََعالَـى مدبر 
لشـــؤون الســـماوات واألرض، وضمـــن نظـــام تدبير 
شـــؤون البشـــر، ضمن حكمته، وطريقته وســـنته في 
إدارة شـــؤون البشـــر هناك ليلة في العـــام، هي ليلة 
القدر وســـميت باســـمها هذا ليلة القدر للتعبير عن 
ماهيـــة هذه الليلـــة وما هو شـــأنها مـــا يقضى فيها 
ومـــا يدبر فيها فهي ليلة تتصـــل بالتدبير اإللهي في 
واقع البشـــر فـــي واقـــع األرض، وما يقضـــى للناس 
فيها وما يدبر في شـــأنهم وما يكتب، والله ُسبَْحانَـُه 
َوتََعالَــــى قد علم مســـبقا وقد رتب أمـــور هذا الكون 
مســـبقاً منـــذ خلقه لهذا الكـــون ولكن هناك أشـــياءُ 
كثيـــرة تتصـــل بواقع حياة البشـــر واقع حياة البشـــر 
اللـــه ُســـبَْحانَـُه َوتََعالَـى قـــال في آية أُْخــــَرى }يَمُحو 
ــُه ما يَشـــاءُ َويُثِبـــُت  َوِعنَدهُ أُمُّ الِكتـــاِب{ )الرعد:  اللَـّ
13( والتدبير لواقع البشـــر ترتبط بـــه أمور متعددة 
د  في حكمة الله وتدبيره ورحمته وفي واقعهم املتجداّ
في الواقع البشري الله ُسبَْحانَـُه َوتََعالَـى عندما أنزل 
كتابه الكرمي في ليلة القدر كان لهذا دللتني مهمتني 

م شأنَه  جداً: الدللة األولى: عظم هذا الُقـْرآن وعظاّ
واختير لنزوله أعظم وأشـــرف وأقـــدس ليلة أقدس 
وقـــت في الزمن، وهذا يدل على عظم الُقـْرآن وعلى 

علوِّ شأنه على عظمته وقدسيته. 
 ثانيـــاً: اتصال الُقــــْرآن الكـــرمي بالتدبير اإللهي؛ 
ألنَّ محتـــوى هـــذا الُقــــْرآن محتواه يتصـــل بالتدبير 
اإللهـــي فاللـــه ُســـبَْحانَـُه َوتََعالَـى ضبـــط واقع عباده 
فيمـــا يكتب لهم وفيما يكتب عليهم في أشـــياء كثيرة 
ا من شؤون حياتهم مبدى علقتهم بالهدى مدى  ِجـداًّ
جتاوبهم مع هـــذا الهدى مدى ارتباطهم بهذا الهدى 
مـــدى موقفهم مـــن هذا الهـــدى، اإلنَْســــان بأعماله 
كاته في هذه احلياة نتائج محتومة  وتصرفاتـــه وحَتـراّ
علـــى أعمالـــه ِإَذا كانت فـــي جانب اخليـــر لها نتائج 
وإذا كانـــت فـــي جانب الشـــر لها نتائـــج ويكتب على 
ضـــوء ذلـــك لإلنَْســــان أَْو عليه وحســـب اجتاهه في 
ـد هذه احلقيقة منذ  هذه احلياة والُقــــْرآن الكرمي أكاّ
قوله تعالى }َوُكلَّ ِإنســـاٍن أَلَزمنـــاهُ طاِئَرهُ في ُعنُِقِه{ 
)اإلســـراء: 13( خلص لزم له مصيـــره ما يكتب له 
أَْو يكتـــب عليه يترتُب على مســـاره علـــى قراره على 
اجتاهـــه على أفعاله، على تصرفاته في هذه احلياة، 
الله يعامل هذا اإلنَْســــان بناًء على ذلك ســـواء كفرد 
أَْو كمجتمع اإلنَْسـان شـــخصياً في واقعه الشخصي 
في مســـاره الشـــخصي في تصرفاته الشـــخصية أَْو 
كمجتمع فـــي توجهه كمجتمع حـــني يربطه كمجتمع 
من مواقف مشـــتركه من اجتاهات من تصرفات من 

واقع مترابط.

اعتباراٌت ترتتب على أهمّية الُق�ْرآن، والهدى
ا نـــدرك هنا مدى أهمياّة  وهذه مســـألة مهمة ِجـداًّ
الُقــــْرآن، أهمياّة الهدى، أهمياّـــة العلقة لهذا الهدى 
ومـــا يترتـــب عليها في واقـــع احلياة فـــي الدنيا وما 
يترتب عليها أَيْـضاً فـــي اآلخرة، ما يترتب عليها في 

اآلخرة، فإًذا نلحظ عدة اعتبارات:
العتبـــار األول: أن منتلـــَك اإليَْمــــاَن واليقنَي بأن 
املدبَر لشـــؤون حياتنا ولشـــؤون احلياة من حولنا هو 
اللـــه ُســـبَْحانَـُه َوتََعالَـى هو الذي خلـــق والذي يُحيي 
ومييـــت هو الـــذي يرزق هو الذي يعـــز هو الذي يذل 
هو الذي ينصر هو الذي يقدر شؤون العباد وحياتك 
مرتبطـــة بالله فيما يكتب لك أَْو عليك، هذا يُفترض 
أن يشـــدك نحـــو الله ُســـبَْحانَـُه َوتََعالَــــى باعتبار ُكـلاّ 
أمـــورك بيـــده حياتك بيـــده موتك بيـــده رزقك بيده 
أجلـــك بيده، العز الذل ُكـلاّ مـــا يُكتب لك أَْو يدبر لك 
هـــو بيده هو املدبر ألمرك، هذا يفترض أن يشـــدك 
ـــك بضٍر فل  إليه، أن يشـــدك إليـــه هو الذي إن مسَّ
كاشـــف له إل هو، هو الذي إن يـــردك بخيٍر فل راد 
لفضله، ل أحد يســـتطيع أن مينع عنـــك هذا اخلير 
حتى لو اجتمـــع األنس واجلن علـــى أن مينعوه عنك 
ل يســـتطيعون أبـــداً، هـــذه نقطـــة مهمة فـــي جانب 
اإليَْمــــان والتقوى والعلقـــة بالله ُســـبَْحانَـُه َوتََعالَـى 
والرتباط بالله ُســـبَْحانَـُه َوتََعالَـى، إيَْمـاننا بأن املؤثر 
واملدبر واملقدر واملســـيطر والقاهر واملهيمن هو الله 
ُســـبَْحانَـُه َوتََعالَـى وأنه هو الذي ميلك أن يتدخل في 
ر ما يشـــاء ويريد ما  شـــؤون عباده وأن يغياّر وأن يقداّ
يشـــاء ويريد، وبقدرته وبقهره وبهيمنته وبنفوذ أمره 

وإرادته هذا يشدنا نحو الله ُسبَْحانَـُه َوتََعالَـى. 
كثيـــٌر من النـــاس ما الذي يصرفهم عـــن الله؟! ما 
الذي يشـــدهم نحـــو الطاغوت ؟ هو الوهـــم، الوهم، 
هو الســـير وراء الســـراب واخليال والوهـــم والغرور 
هي الوعود الشـــيطانية واألمانياّ الشـــيطانية، يظن 
أن بإمكانه أن يعتز مثًل يطلب العزة فيســـير ورائهم 
وراء الطاغـــوت لينال العـــزة والعزة لله جميعاً، العزة 
للـــه جميعاً بل لله العـــزة جميعاً، يطلـــب الرزق مثًل 
يطلب اخلير، يريد لنفســـه اخليـــر فيخطئ ويتوهم 
ويغلط ويســـير فـــي اجتاه آخر وراء الشـــر، يســـعى 
ملكاســـَب معينـــٍة لهتمامات معينـــة، اإلنَْســــان كما 
قلنا دائماً مهووس بالربح واخلســـارة بهذا الهاجس 
هاجس الربح واخلســـارة يخاف ويخشـــى اخلسران 
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ويســـعى لنفســـه يريد اخلير }ِلُحبِّ اخَليِر لََشديٌد{ 
)العاديات: 1(، فاإلنَْســــان يســـعى ويغلط ويهن فإذا 
كان لـــدى اإلنَْســــان هذا الوعـــي هـــذا اإليَْمـان هذا 
اليقـــني أن ُكــــلاّ األمور بيد الله ُســـبَْحانَـُه َوتََعالَـى هو 
املدبـــر وهـــو املقدر وأن الذي ســـيتدخل في شـــؤون 
حياتـــك فيما يكتب لك أَْو يكتب عليك هو الله املقدر 

واملدبر والذي يحكم ول معقاّب حلكمه. 
هذه نقطة مهمة جداً، ثم إن الله ُسبَْحانَـُه َوتََعالَـى 
هـــو ربنـــا وملكنا وإلهنـــا وإلـــه الســـماوات واألرض 
العظيـــم الرحيـــم احلكيـــم القـــوي العزيـــز إلى آخر 
أســـمائه احلسنى، ومن خلل تلك األسماء احلسنى 
تتضح لنا ومن خلل النصوص الُقـْرآنية طريقة الله 
ُســـبَْحانَـُه َوتََعالَـى وســـنته في التدبيـــر لعباده، تدبير 
عبـــاده هو من مقتضى رحمته عزته حكمته إلى آخر 
أسمائه احلسنى إلى آخر أسمائه احلسنى، وهو جل 
شأنه قد رسم السنن في هذه احلياة التي بنى عليها 
تدبيره لهذا اإلنَْســــان بشـــكٍل عام، مثـــًل في مقابل 
اخلير اخلير في مقابل الشـــر العقاب في مقابل كذا 
النتائج كذا في مقابل كذا يترتب على ذلك وهكذا. 

فعلى هذا املســـتوى نعي وندرك أن اللَه ُســـبَْحانَـُه 
َوتََعالَــــى يكتُُب للنـــاس أَْو يكتب عليهـــم كمجتمع، أَْو 
لإلنَْســــان كشخص على ضوء اجتاهه وعمله وسعيه 
فـــي هـــذه احلياة، ما يســـوء مبا يســـوء بالســـوء من 
العمـــل بالســـوء من الفعل بالســـوء من القـــول }َوما 
أَصابَُكم ِمن ُمصيَبٍة َفِبما َكَسَبت أَيديُكم{ )الشورى: 
30( بأيديكـــم لتصرفاتكـــم ألعمالكم األثـــر، كذلك 
العلقة بالُقـْرآن الكـــرمي بالهدى بالتعليمات اإللهية 
ـق لنـــا الوقاية الوقاية من عذاب  تعليمات إلهية حتقاّ
اللـــه الوقاية من الشـــرور الوقاية مـــن ُكـلاّ ما ُفطرت 
النفس البشـــرية على التوقي منه، اخلزي الهوان الـ 
إلى آخره.. الشـــقاء ُكـلاّ ما فطرت النفس البشـــرية 
ـق هذا باإلتباع لتعليمات الله  على الوقاية منـــه يتحقاّ

واللتزام بتوجيهاته. 
 طبعـــاً ل يعنـــي ذلـــك أن ل يعانـــي اإلنَْســــان في 
هـــذه احلياة، اإلنَْســــاُن يعاني في هـــذه احلياة، هذه 
احلياة ميداُن مســـؤولية ميدان اختبار، ولكن تختلُف 
املعاناة، أولً طبيعة هذه املعاناة هل هي معاناة وأنت 
فـــي عمل اخلير أَْو هي معاناة وأنت في عمل الشـــر؛ 
ألنَّ اإلنَْســــان سيعاني حتماً ل بـُـدَّ من أن يعاني واقع 
احلياة هو كذلك فيه معاناة ِإَذا كانت معاناة وأنت في 
جانب اخلير فهي معاناة مكتوبة محسوبة إيجابياً لها 
آثارها اإليجابية على نفسك على واقعك فيما يكتب 
لـــك مكتوبة حتـــى النصب والتعـــب واخملمصة يعني 
اجلوع الظمأ التعب ُكـلاّ مجهود محســـوب ومكتوب، 
إما يخفف الله عنك سيئات إما يسقط به عنك وزراً 
ـق لك به نتائـــج، فهي مثمرة لها إيجابية لها  إمـــا يحقاّ
قيمـــة لها أثر وناجت إيجابي فـــي واقع احلياة ويدخل 
معها التيســـير من الله أمامك فرصة للعودة إلى الله 
لللتجـــاء إلى الله أن يُيســـر أن يدفع عنك الكثير أن 
يدفـــع عنك الكثير ما هـــو أَْكثَـر مشـــقة على النفس 
ما هـــو أَْكثَـر تعباً على النفس ما هـــو أَْكثَـر خطراً ما 
هو أعظم شـــراً، ما هو أســـوأ عاقبة، أما املعاناة في 
جانب الشر فهي جزء من النتيجة السلبية وهي حالة 
ســـلبية غير مثمرة لها ثمرة واحدة ِإَذا تذكر اإلنَْسـان 
ورجع فقـــط، وإل فتصبح حالة ســـيئة جداً وتتفاقم 
ولها آثارها السيئة ثم ما ورائها في اآلخرة هو أفظع 

وأنكى وأَْكَبـر. 
فـــإذاً اإلنَْســــاُن ِإَذا فهم ِإَذا اســـتوعب أن اجتاهه 
فـــي هذه احلياة وفـــق توجيهات اللـــه وتعليمات الله 
ومتســـكه بهـــدى الله فيه الســـلمة له مـــن الضلل 
مـــن الضياع فـــي هذه احليـــاة، ومـــن النحراف عن 
نهج الله في هذه احلياة والســـلمة من الشقاء حتى 
على املســـتوى النفســـي يحس بأنه في طريق عز في 
طريق خير في طريق شـــرف في طريق سمو للنفس 
والكرامة يحـــس بقيمة وجوده مبعنى وجودة بأهمياّة 
وجودة بثمرة وجوده، ميتلـــك طموحاٍت كبيرة، آماله 
عنـــد الله رجاؤه عند الله في مغفرة الله في رضوانه 

في الوصول إلى مستقر رحمته إلى اجلنة، بالسلمة 
من العـــذاب وهنا في الدنيا مشـــدود دائماً ومتطلع 
نحو الله يرجو الله، يرجو نصَره، يرجو عونَه، يحسُّ 
بقيمـــة هذا الوجود بقيمة هـــذه األعمال بقيمة هذه 
املســـؤوليات بأهمياّة ما هو فيـــه وما يترتب عليه في 

الدنيا واآلخرة. 
 أَْو أن يعيـــَش حالَة الضياع واإلحســـاس بالضياع 
ِإَذا أجتـــه اجتاه آخر بعيداً عن هـــدي الله بعيداً عن 
نهـــج الله بعيـــداً عن تعليمات اللـــه، فيضيع في هذه 
احلياة ويعيش حالة الضياع حالة التيه، أعمال كبيرة 
جهـــود كبيـــرة معاناة كبيرة ثم في النهاية اخلســـران 
املبـــني يخســـر الدنيا واآلخـــرة ومصيـــره جهنم في 

اآلخرة. 

أهّم املس��ائل التي يركز اإلْنَس���ان عليها يف 
آخر شهر رمضان 

واإلنَْسـان في حساباته وهو يلتفُت إلى واقع نفسه 
وما يهمه جتاه نفسه يُفترض في حساباتنا كمسلمني 
نؤمـــن باللـــه ونؤمن باليـــوم اآلخر نؤمن بعقـــاب الله 
ووعد الله ووعيده أن يشـــدنا ذلك نحو الله ُسبَْحانَـُه 
َوتََعالَــــى وأن يجعـــل عندنا اهتمامـــات وأولويات في 
هذه احلياة وأن يُلفت نظرنا إلى التحديات واألخطار 
الكبيرة، فمـــن املهم مثًل أن يكون اإلنَْســــان حريصاً 
على النجاة من عذاب الله كمســـلم هذا شيء طبيعي 
ثقافتـــك منهجك الـــذي تعود إليه كتاب اللـــه الُقـْرآن 
الـــذي هو كتـــاب هداية لك يثقفك بهـــذا يربيك على 
هذا يرســـخ عندك الهتمام بهذه املســـألة العتق من 
النـــار وأن يكون من أهماّ أولوياتك فيما تطلبه من الله 
لنفســـك وأنت احلريص عليها احلريص على ما فيه 
اخلير لها احلريص على سعادتها احلريص على أنت 
تفـــوز أن تفلح أل تخـــرج من هذه احلياة باخلســـارة 
والضياع ثـــم يكون مصيرك إلى جهنـــم والعياذ بالله 
مـــن أهماّ الطلبات وأهم ما نســـأله مـــن الله وأهم ما 
َره لنا أن يكتَبه لنا هو النجاة من  نرجوه من الله أن يقدِّ
عذابـــه العتق من النار وهذا كان مـــن أهماّ األولويات 
لـــدى املؤمنني لدى عباد الله وأوليائه من الصاحلني، 
حتـــدث الُقـْرآُن الكرمُي عنهم أنه من أهماّ اهتماماتهم 
فـــي دعائهم فيما يطلبوه مـــن الله ُســـبَْحانَـُه َوتََعالَـى 
نيا َحَســـنًَة َوِفي اآلِخَرِة َحَسنًَة َوِقنا  }َربَّنا آِتنا ِفي الدُّ
َعـــذاَب الناّـــاِر{ )البقـــرة: 201( }َربَّنَا اصـــِرف َعناّا 
َعذاَب َجَهنََّم ِإنَّ َعذابَها كاَن َغراًما )65( ِإنَّها ســـاَءت 
ا َوُمقاًما )66({ )الفرقان: 65-66( في آخر  ُمســـتََقراًّ
شـــهر رمضان، ورد في األثر وآخـــره إجابة وعتق من 
النـــار، في ضمـــن األولويـــات والهتمامـــات الكبيرة 
والُقـْرآن يربيك أن تكون إنَْســــاناً لديه وعٌي لديه فهم 
لديـــه اجتاه صحيح في حتديـــد أولوياته واهتماماته 
فـــي جانـــب األخطار وفـــي جانب اخلير لنفســـه في 
جانب اخليـــر وفي جانب الشـــر أولوياتك في جانب 
اخلير ألتي تأمل احلصول عليها والوصول إليها وأن 
ـق لك في حياتك في الدنيا وفي مســـتقبلك في  تتحقاّ
اآلخـــرة، ثم اخملاطر مـــن جانب الشـــر التي حترص 
على الوقاية منها والسلمة منها وأل تقع فيها تنشد 
َعـاء لَيُمنَّ عليك بفضله  إلى الله ُسبَْحانَـُه َوتََعالَـى بالدُّ
وكرمـــه وبالتوفيق فـــي الواقع العملي ملـــا ينجيك من 

ذلك ويقيك من ذلك. 
هذه واحدة من أهماّ املسائل التي يفترض أن يركز 

اإلنَْســــان عليها في آخر شـــهر رمضان أن ينجيه الله 
من النار من عقابه من ســـخطه مـــن مقته من عذابه 
وأن يعتق رقبته من النار ومن ُكـلاّ ما يســـبب للوصول 
إليهـــا من األعمال واألقوال والتصرفات واملواقف أن 
ينجيـــه الله من ذلـــك ويركز على الهتـــداء بالُقـْرآن؛ 
ألنَّ الله رسم وبني ووضح ما يسبب للدخول في النار 
واألعمال التي هي ســـبب للوصول إلى اجلنة حديث 
الُقــــْرآن يتركز على هذا فـــي أمره وفي نهيه، ثم على 
املســـتوى الشـــخصي اإلنَْســــان له متطلباته في هذه 
احليـــاة يطلب مـــن الله التوفيق ملا فيـــه مرضات الله 
ُسبَْحانَـُه َوتََعالَـى ملا فيه اخلير؛ ألنَّ اإلنَْسـان ِإَذا حظي 
بالتوفيق اإللهي للسير على نهج الله والتمسك بهدى 
الله والطاعة لله ُســـبَْحانَـُه َوتََعالَـى فكل اخلير يترتب 
على هـــذا ُكــــلاّ الوعود اإللهيـــة، اســـتقامتنا العملية 
طاعتنـــا لله اهتدائنـــا بهديه التزامنـــا بنهجه يترتب 
عليـــه ُكـلاّ تلـــك الوعود التي وعـــد بها الله ُســـبَْحانَـُه 
َوتََعالَـى رضوانه اخلير الســـعادة الفوز الفلح النصر 
الكرامة العزة الســـلمة النجاة اجلنة املغفرة ُكـلاّ تلك 
الرغبـــات واملتطلبـــات العظيمة واملهمـــة هي تترتب 
على ذلك فاإلنَْســــان يأمل مـــن الله املغفرة يطلب من 
اللـــه املغفرة على ذنوبه على أخطائـــه على جتاوزاته 
على غفلته ويحرص بشدة على طلب املغفرة والنجاة 
مـــن العذاب والفوز باجلنة ويطلب من الله ُســـبَْحانَـُه 
َوتََعالَــــى التوفيق ملرضاته وطاعتـــه والهتداء بهديه 
والتمسك مبنهجه هذا من أهماّ الطلبات التي يحرص 
عليها اإلنَْسـان ويطلب من الله هناك لإلنَْسـان هموم 
فـــي هـــذه احلياة مشـــاكل معانـــاة يطلب مـــن الله ما 
يتعلق برزقه مـــا يتعلق وطلباته امللحـــة َويربط أموره 
كلها بحكمـــة الله بتدبيره؛ ألنَّ اللـــه هو األعلم ملا هو 
املصلحـــة لـــك ملا هو اخليـــر لك ملا هـــو األنفع لك ملا 
هو األفضل لك اإلنَْســــان يدعوا بالشر دعاءه باخلير 
يطلب شيًء فيه شر له والله يعلم وأنتم ل تعلمون علم 
اإلنَْســــان محدود فهمه محدود يحتاج إلى مســـاعدة 

الله ورعاية الله ومعونة الله في ُكـلاّ شيء. 
فالجتـــاهُ بنـــاًء علـــى هـــذا في ســـؤول اإلنَْســــان 
وطلباتـــه في أمور حياته في شـــئونه فـــي همومه في 
مشـــاكله في قضاياه في أســـراره فيما بينه وبني الله 
ُســـبَْحانَـُه َوتََعالَــــى إلى غير ذلك، على مســـتوى واقع 
ــــة يفترض أن اإلنَْســــان عنـــده اهتمامات يطلب  األُمَّ
من الله يتضرع إلى الله بالنصر لعباده املســـتضعفني 
والفرج لهـــم والهداية لهم والتوفيق لهـــم والعون لهم 
واليســـر لهم إلى آخره، وأن يدفع عنهم شـــر األشرار 
وأن يبطـــل كيد األعـــداء إلى آخره، ويكون اإلنَْســــان 
متجهـــاً فـــي ذلـــك كلـــه بنـــاًء علـــى التوجـــه العملي 
والســـتجابة؛ ألنَّ اللَه قال }َوِإذا َسَألََك ِعبادي َعناّي 
اِع ِإذا َدعاِن  َفلَيستَجيبوا  َفِإناّي َقريٌب  أُجيُب َدعَوةَ الداّ
لي َوليُؤِمنوا بي لََعلَُّهم يَرُشدوَن{ )البقرة: 186( يكون 
اإلنَْسـان عازماً مصمماً متخذا قراره بالستجابة لله 
ُسبَْحانَـُه َوتََعالَـى واإليَْمـان به ويحرص اإلنَْسـان على 
اســـتثمار العشـــر األواخر بكلها أَيْـضـــاً من اجلوانب 
املهمة فيما يتعلق بليلة القدر وهي ليلة تقدير األمور 
وقضائهـــا وليلـــة تتصل بالتدبيـــر اإللهي، اإلنَْســــان 
يعـــرف أن هذه الليلـــة أَيْـضاً ليلـــة مباركة ومضاعف 
فيهـــا األجر على العمل وفيها بركـــة كبيرة جداً فيما 
يتعلـــق باألجر والثـــواب ومضاعُف فيهـــا األجر على 
العمـــل وفيها بركـــة كبيرة جـــداً فيما يتعلـــق باألجر 

والثـــواب ومضاعفة العمـــل إلى آلف إلى عشـــرات 
اآللف فـــي األضعاف في أضعاف العمل ولهذا يقول 
الله ُسبَْحانَـُه َوتََعالَـى: بسم الله الرحمن الرحيم }ِإناّا 
أَنَزلنـــاهُ فـــي لَيلَِة الَقـــدِر{ )القدر: 1( يعنـــي الُقـْرآن 
الكرمي الله ذو الشـــأن والعظمة أنـــزل كتابه هذا في 
ليلة القدر كجزء أساسي متصُل بتقديره وتدبيره وما 
يترتب على ذلك }َوما أَدراَك ما لَيلَُة الَقدِر{ )القدر: 
2( ليلة عظيمة الشـــأن كبيرة األهمياّة لها فضلها لها 
أهميتها لهـــا عظمتها لها شـــأنها الكبير هذا تعظيم 
لهـــا عبارة تعظيم }َوما أَدراَك ما لَيلَُة الَقدِر )2( لَيلَُة 
الَقدِر َخيٌر ِمن أَلِف َشهٍر )3({ )القدر: 2-3( أفضل 
مـــن ألف شـــهر ولذلك يقولـــون أن األعمال تضاعف 
فيها ومـــا عملـــه اإلنَْســــان فيها يضاعف بعشـــرات 
اآللف مـــن األضعاف ما يعادل ألف شـــهر وأَْكثَـر من 
ألف شـــهر وإحياء هـــذه الليلة في العبـــادة والطاعة 
كأن اإلنَْســــان أحيا أَْكثَـر من ألف شهر تطلع عشرات 
اآللف مـــن الليالي، لها أهمياّة كبيـــرة جداً من الغنب 
ومن اخُلســـران أن تفوَت اإلنَْســــان ليلـــٌة فيها فرصة 
كبيرة جداً ملضاعفة األجـــر والثواب والعمل الصالح 
خســـارة رهيبة جداً جداً يفترض أن يركز اإلنَْســــان 
هذه غنيمـــة هذه رحمة عظيمة مـــن الله هذه كرامة 
من كرم الله ُســـبَْحانَـُه َوتََعالَــــى أن يفتح لعباده مجال 
يحصلـــون مـــن خلله على هذا الفضـــل وهذا األجر 
وُح فيها ِبِإذِن َربِِّهـــم ِمن ُكلِّ أَمٍر  ُل املَلِئَكـــُة َوالراّ }تَنَـــزَّ
)4( َســـلٌم ِهـــَي َحتاّـــى َمطلَـــِع الَفجـــِر )5({ )القدر: 
4-5( فيهـــا الســـلمة من نزوِل العـــذاب اإللهي على 
البشـــرية إلى حني طلوع الفجر فهي ليلة عظيمة في 
تدبيـــر الله وفي شـــأن عباده وليلة مهمـــة جداً، طبعاً 
تختلـــف الروايـــات فـــي مظان هـــذه الليلة فـــي إطار 
العشـــر األواخر وما قبل العشـــر األواخر مـــن الليلة 
التاســـعة العشـــر التـــي قـــد انقضت ولكن مـــن املهم 
أن يعـــي اإلنَْســــان جيداً أن الطريقـــة الصحيحة هي 
الهتمـــام بالعشـــر األواخـــر بكلها وليـــس فقط ليلة 
احلادي والعشـــرين أَْو ليلة الثالث والعشـــرين أَْو ليلة 
السابع والعشرين أَْو ليلة التاسع والعشرين بل العشر 
األواخر بكلها هذه هي الطريقة الصحيحة وهي التي 
ركز عليها قدوتنا ومعلمنا وهادينا رسول الله صلوات 
الله عليـــه وعلى أله كان يتجه إلى الهتمام بالعشـــر 
األواخـــر بكلها ويعظـــم فيها إقبالـــه واهتمامه وكثرة 
عبادتـــه والتجائه إلى الله ُســـبَْحانَـُه َوتََعالَـى وتوجهه 
نحو الله كان في العشـــر األواخر بشكل عام من دون 
دة أَْو ليلة معينة بل كان يهتم  القتصار على ليلة محداّ
ويتجه للهتمام بالعشـــر األواخر بشـــكل عام لذلك 
الشيء الصحيح هو الهتمام بالليالي العشر األواخر 
باهتمام كبير وإقبال عظيم نحو الله ُسبَْحانَـُه َوتََعالَـى 
هـــذا من املهم جـــداً، ويركز اإلنَْســــان علـــى التوفيق 
َعـاء  َعـاء بالنصر والدُّ َعـاء بحســـن اخلامتة والدُّ والدُّ
َعـاء بكل هذه األهداف الكبرى للمؤمن  بالهداية والدُّ
التـــي تعلمها فـــي مدرســـة التقوى والهـــدى أن تكون 
محـــط اهتمامه وأولويات بالنســـبة لـــه ول يغفل عن 
ـة بعض َمثَـًل بحاجة إلى الزواج يطلب  شئونه اخَلاصَّ
من الله ُسبَْحانَـُه َوتََعالَـى أن ييسر له الزواج بشكل ما 
ـق له آماله رجل شـــاب أَْو شـــابة كذلك تطلب أن  يحقاّ
ييســـر الله لها زوجاً صاحلاً تعيش معه حياة ســـعيدة 
تؤســـس معه أســـرة طيبة أَْو إنَْسـاناً يعاني من املرض 
أَْو إنَْســــاناً يعاني من الفقر أَْو إنَْســــاناً يعاني ولكن ل 
يغفل اإلنَْســــان عـــن الهتمامات الكبـــرى والقضايا 

املهمة واملصيرية بالنسبة في حياته وشأنه.
ــَقنا وإيَّاكم  نَْســـَأُل اللَه ُســـبَْحانَـُه َوتََعالَــــى أَْن يَُوفِّ
َعـاء  لغتنـــام هـــذه العشـــر األواخـــر ول ننســـى الدُّ
للمجاهديـــن فـــي اجلبهـــات ل ننســـى أَيْـضـــاً قيمَة 
األعمال اجلهادية قيمَة اإلحســـان كأسباب للتوفيق 

والقربى من الله ُسبَْحانَـُه َوتََعالَـى. 
نَْســـَأُل اللَه ُســـبَْحانَـُه َوتََعالَـى أَْن يَنُْصَرنا ِبنَْصــِره، 
َوأَْن يَْرَحَم ُشـــْهَداَءنا األبراَر، َوأَْن يَْشِفَي َجْرَحانَا َوأَْن 

َعـاء.  َج عن أَْســَرانا.. ِإنَُّه َسِميْـُع الدُّ يَُفرِّ
ـَلُم َعلَـيُْكْم َوَرْحـَمُة اللِه َوبََرَكاتُه.. َوالَساّ

 السيد عبدالملك الحوثي في محاضرته الرَّْمَضـاَنية الثامنة عشرة محاضرة ليالي القدر:

الوهم والغرور واالستغاثة بغير اهلل هي العوامل األساسية في انصراف الكثير إلـــــــــــــى عبادة الطواغيت

محاضرة السيد
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امرلعا  االرأيا

العدد

21 رمرا1 ر 2114..
6 يوويو و6201

)442(
 

يحيى صالح الدين 

ماذا عس2اي أكتب يف مصيب2ة افاجعة 
2ة  اخس2ارة أيأا خس2ارة حّلت ع2ىل امُمَّ
اإلْس2اَلمية سببها أشقى امشقيا  امللعو1 
الن ملج2م حني رضب لس2يفه املس2أو6 
2ة عيل  موالو2ا أمري املؤمن2ني 21ارا1 امُمَّ
ل2ن أل2ي طال2ب ا21و يص2يل يف محراله، 
أت2اه اللعني غدراً لعد تلقي2ه اعوداً اأمواالً 
م2ن الباغي اللع2ني اآلخر معااي2ة لن ألي 

سفيا1. 
م2ا 21ذا الحق2د الدف2ني؟! أي2ة وفس2ية 

يحألها 21ؤال  الربثا  عىل أزكى اأس2أى 
اأطه2ر من يأ2ي ع2ىل 21ذه امرض لعد 

رسول الله صىل الله عليه اآله اسلم؟!
الن وس2تطيع أ1 وق2ول في2ه أكثر مأا 
قال2ه اذكره اإلم2ا6 عليه الس2ال6 يف إحدى 
خطب2ه، حي2ث ق2ال منه2ا )َا َق2ْد َعِلْأت2ُْم 
َمْوِضِعي ِمْن َرُسوِل اللَِّه ِلاْلَقَرالَِة اْلَقِريبَِة َا 
اْلَأنِْزَلِة اْلَرِصيَصِة َاَضَعِني يِف ِحْجِرِه َا أَوَا 
ِني إىَِل َصْدِرِه َا يَْكنُُفِني يِف ِفَراِش2ِه  َاَلٌد يَُرأُّ
ِني َعْرَفُه َا َكا1َ  ِني َجَس2َدُه َا يُِش2أُّ َايُِأسُّ
ْ َ  ثُمَّ يُْلِقُأِنيِه َا َما َاَجَد يِل َكذْلًَة  يَْأَرُغ اليَّ
يِف َق2ْوٍل َا اَل َخْطَلًة يِف ِفْعٍل َا َلَق2ْد َقَر1َ اللَُّه 
ِلِه )صىل الل2ه عليه اآله( ِمْن َل2ُد1ْ أ1َْ َكا1َ 

َفِطيأ2اً أَْعَظَم َمَل2ٍك ِمْن َماَلِئَكِتِه يَْس2لُُك ِلِه 
َطِريَق اْلَأَكاِر6ِ َا َمَحاِسَن أَْخاَلِق اْلَعاَلِم َليَْلُه 
َا وََهاَرُه َا َلَقْد ُكنُْت أَتَِّبُعُه اتِّبَاَع اْلَفِصيِل أَثََر 
2ِه يَْرَفُع يِل يِف ُكلِّ يَْو6ٍ ِم2ْن أَْخاَلِقِه َعَلأاً َا  أُمِّ
يَأُْمُرِو2ي ِلااِلْقِت2َداِ  ِلِه َا َلَق2ْد َكا1َ يَُجاِاُر يِف 
ُكلِّ َس2نٍَة ِلِحَراَ  َفأََراُه َا اَل ي2ََراُه َغرْيِي َا َلْم 

يَْجَأْع لَيٌْت َااِحٌد يَْوَمِئٍذ 
يِف اإْلِْس2اَل6ِ َغ2رْيَ َرُس2وِل الل2َِّه )صىل الله 
علي2ه اآل2ه( َا َخِديَج2َة َا أَو2َا ثَاِلثُُهَأا أََرى 
وُوَر اْلَوْحِي َا الرَِّس2اَلِة َا أَُشمُّ ِريَح النُّبُوَِّة َا 
يَْطا1ِ ِحنَي وََزَل اْلَوْحُي  َلَقْد َس2ِأْعُت َروََّة الشَّ
َعَليِْه )صىل الله عليه اآله( َفُقْلُت يَا َرُس2وَل 
2يَْطا1ُ َقْد  اللَِّه َما 21َِذِه الرَّوَُّة َفَقاَل 1َذَا الشَّ

أَِيَا ِمْن ِعبَاَدِتِه إِوََّك تَْسَأُع َما أَْسَأُع َا تََرى 
َما أََرى إاِلَّ أَوََّك َلْس2َت ِلنَِب2يٍّ َا َلِكنََّك َلَوِزيٌر َا 
إِوََّك َلَعىَل َخ2رْي(.. وهج البالغة ص 442 من 

خطبة اسأها القاصعة.. 
صل2وات الله عليه اع2ىل أحفاده اذريته 
امن أحبه اتواله ااعتصم له اس2لك وهجه 
اطريق2ه اقات2ل اتربأ م2ن اعدائ2ه الحق 
أثره اس2ار عىل درله اجا1د جهاده اتحىل 

لصفاته. 
الله2م إوّا وت2والك اوتوىل رس2ولك اوتوىل 

اإلما6 علياً اوتوىل من أمرتنا لتوليهم. 

كتابات

تتمات من الصفحة األخيرة .. 

إىل ميداِن الُقدِس أيها اليمانيون  

رسائل الردع الصاروخي: القصف بالقصف والدم بالدم 

لَح22دِّ ذات2ه يعت2ربُ موقف2اً قويّاً يُحَس2ُب 
للشعوب كشعوٍب لعيداً عن أوظأتها، َايُعرِّي 
الحكوم2ات كحكوم2ات ايفر2ُح عأالته2ا 

االتفافها عىل القرية الفلسطينية. 

اعلي2ه.. ي2ا ش2عبَنا اليأن2ّي املجا21د 
العاَل2ُم  َعِه2َدَك  كأ2ا  فلتُك2ْن  العظي2م.. 
2َك  ف2ة ااملس2ؤالية اِلَهأِّ لأواِقِف2َك املرشِّ
اقريت2َك..  مرشاع2َك  لعاملي2ة  العامل2ّي 

جأيع2اً إىل مي2دا1 الُق2دس عق2ب ص2الة 
الجأعة القادم2ة.. اليكن الصوت صوتك 

يو6 تُعىل فيه امصوات.. 
االعاقب2ُة للأتَّقي2ن.

يف قط2اع غ2زة املتجه2ة وح2و امرايض 
و4ر1  ع2ا6  من2ذ  املحتل2ة  الفلس2طينية 
املتاخأة لقط2اع غزة، الن2اَر ملراكز تجأع 
الغزاة املحتلني، فقط، لل، س2لطت الرو  
مج2ّدداً ع2ىل النه2ج اامس2لوب )الكف2اح 
ع2ىل  تح2رَص  أ1  يج2ب  ال2ذي  املس2لح( 
التأّسك له قوى التحرر يف املعركة الطويلة 
ااملس2تأرة منذ قر1 اويف م2ع الغزاة من 
أجل حرية الوطن اتحرر اإلوس2ا1 العرلي 
22ة، اأ1 البع2ض ل2دأ  الفلس2طيني. َخاصَّ
يعأ2ل ع2ىل تقدي2ا »الس2لأية« كنه2ج 
الروامج عأل أسايس إذَا لم يكن »الوحيد« 
ال2رصاع  الجدي2دة م2ن  املرحل2ة  يف 21ذه 
االس2تعأارية/  الغ2زاة  م2ع  التأرير2ي 
الصهيووية التي تسعى الستكأال الرطة/ 
العأل، عىل اقتالع الشعب الفلسطيني من 

أرضه اطرده خارج اطنه. 
اوح2ن  الكب2ري  العن2ا   وتكل2ف  ال2ن 
االن2داات  االتحلي2الت  املق2االت  وتال2ع 
الت2ي تَُر2ُخ يف اإلعال6 املقرا  ااملس2أوع 
لك2ي  مأنهج2ة  محاال2ة  يف  اامُلَش2ا1َْد، 
الوع2ي الث2وري له2دف إح2الل »ثقافة« 
مثقول2ة امعطول2ة ع2ن ور2ال س2لأي 
»احي2د« الُعنف2ي يف مواجه2ة ُمس2تعِأر 
إحاليل افايش اتوس2عي. لل، لدأت لعض 
الساحات ااس2ائل التواصل االجتأاعي، 
تزخر لصور »غاودي َامارتن لوثر كينغ« 
ليوظفه2ا البع2ض، لأوها لداي2ة االوطالق 

ملرحلة »ما كا1 ينبغي حأل السالح«!. 

خلي السالح صاحي
تط2ورات امي2ّا6 امخ2رية، م2ن ش2هر 
لال2د6  املعأ2دة  املن2رص6،  ماي2و  أي2ار/ 
االنار، أع2ادت التأكيَد مل2ن را1ن مرطئاً 
ااا1أ2اً، ع2ىل »س2قوط« الس2الح م2ن 
أي2دي الفدائي2ني ليح2ل محله2ا، الحج2ر 
ااملق2الع –رغ2م أ1أيته2ا يف املظا21رات 
ااملس2ريات– لأ1 ُك22لَّ »أح2ال6 اليقظة« 
عند امعدا  املكشوفني َااملسترين؛ إللقا  
الس2الح لاملر2از1 حت2ى يص2دأ م2ن قلة 
االس2تعأال، »توافقاً« مع صفقة التهدئة 

االتن2ازالت املرتقبة ااملفتوحة التي يُطبل 
لها »كتبة األواق« االستس2ال6 االس2ري يف 
ركاب الق2رارات اممريكية / الصهيووية، 
املحأولة عىل أوظأة االستبداد االتبعية يف 

الرليج اشبه جزيرة العرب. 
لكن تلك اما1ا6 اامحال6، أثبتت اقائع 
املي2دا1، س2طحيتها اعجز1ا ع2ن تقدير 
املوقف، الذي أكدت عليه الكتائب االرسايا 
ااملجأوع2ات الفدائي2ة املقاتل2ة يف لياوها 
املشرك االجأاعي يو6 امرلعا  1  آيار/ 
ماي2و )اوتهى الوقت الذي يحدد فيه العدّا 
قواعد املواجهة امعادالت الرصاع منفرًدا، 
فالقصف لالقص2ف(؛ لهذا فإ1 أَْكث2َر من 
0 1 قذيفة 21اا1 اصاراخ، ق2د أعاداا 
ملن فقد الذاكرة، أ1 الد6 الفلسطيني ليا 
م2اً  مس2فوحاً يف صح2را  التغريبة التي 
يس2عى حلف امعدا  لدفع الفلس2طينيني 
إليه2ا، مج2دداً؛ م1 120 ش2هيداً اأَْكث22َر 
من  1 ألف جري2ح )منذ 0  آذار/ مارس 
احت2ى س2اعة كتالة املق2ال( ال يأكن أ1 
يبق2ى الرد عليه2م محصوراً يف مناش2دة 
ال2رأي العا6 اإلقليأي االدايل للرغط عىل 
حكوم2ة العدّا لوق2ف اس2تردا6 النريا1 
االق2وة »امُلفرط2ة« يف مواجه2ة الصدار 
العارية، لكنها العامرة لالكرامة االتحدي 
االبطولة، االتي تتقد6 لبس2الة منقطعة 
النظري وحو امسالك الحديدية التي ترسم 
ح2داداً ما لني الج2ز  املحتل م2ن الوطن 
عا6 و4ر1 َاالقطاع الصامد. لهذا، جا ت 
أال صلي2ة / رش2قة من قذائ2ف الهاا1 
»املورت2ر« أطلقتها رساي2ا القدس لاتجاه 
املستعأرات ااملواقع العسكرية املتواجدة 
يف املنطقة املس2أاة »غالف غ2زة«، لتعلن 
أ1 ق2راراً ل2دأ تنفيذه لالنار، ض2د الجرائم 
الوحش2ية لقوات االحتالل التي تستهدف 
امجنح2ة  امراك2ز  امواق2ع  املدوي2ني، 

العسكرية يف القطاع املحارص. 
اع2ىل الرغم من تأخر ال2رد الناري عىل 
استباحة الد6 الفلس2طيني، فإ1 االلتزا6 
لأ2ا ترأنه ليا1 القوى العس2كرية، اما 
أكد علي2ه أَْكث2َر م2ن قيادي فلس2طيني، 

يف  علي2ه  االس2تدالل  يأك2ن  م2ا  ا21و 
ترصيح2ات »زي2اد ورال2ة« وائ2ب اممني 
العا6 لحركة الجهاد اإلسالمي حينأا قال 
يف يف ح2واٍر خ2اص مع »اكالة فلس2طني 
اليو6 اإلخبارية« )عىل العدّا »اإلرسائييل« 
أ1 ي2درك جي2داً أ1َّ فصائ2ل املقاام2ة لن 
تصأت عىل أي عداا1ٍ جديد أَْا اس2تهداف 
أَْا خرق لقواعد اش2تباك، اسرد لطريقة 
أَْا لأخ2رى، الن يأَر ع2داا1 دا1 عقاب( 
يجب أ1 يكو1 -1ذا االلتزا6- خطة العأل 
يف املرحل2ة الرا1نة، اليا مجرد ردة فعل 
عىل استهداف موقع عسكري أَْا استشهاد 
مجأوعة م2ن املقاتلني، مع رضارة إلالغ 
ُك22ّل الوس2طا  اأداات »الرغ2ط« ل2أ1 
عد6 الت2زا6 العدّا املحتل لأي2ة تفا1أات 
للتهدئة، تجعل ق2وى املقاامة خارج تلك 
االلتزام2ات؛ م1 ارتقا  21ذا العدد الهائل 
من الشهدا  اإصالة اآلالف من الجرحى، 
يتطلب رداً موجعاً يف صفوف املستعأرين 
الحس2اب يف مس2ارات  لدفعه2م إلع2ادة 
املعرك2ة املفتوح2ة، اس2تناداً ع2ىل درجة 
استعداد 1ذا الش2عب داخل الوطن املحتل 
م2ن االورراط يف معركة ااحدة ضد الغزاة 
املحتلني، كأا ترأنه ش2عار يو6 الجأعة 
امخرية يف مس2ريات العودة »م2ن غزة إىل 

حيفا: احدة د6 امصري مشرك«. 
ايف دراس2ة اتقييم دراس املواجهات، 
املدوية/ الس2لأية مع ق2وات العدّا خالل 
الشهرين املاضيني، ال لد للقوى السياسية 
اله2دف  ع2ىل  االتف2اق  م2ن  املناضل2ة 
االس2راتيجي للتح2رك )مس2رية الع2ودة 
الكربى( االتي تم إضاف2ة الهدف املرحيل 
لها )اكرس الحصار( للش2عار، يف محاالة 
ااضح2ة لتقديم اتنفي2ذ »كرس الحصار« 

را1ناً، ا1و اوتصار يف حال تحققه. 
إ1 تطوي2ر امدا  الكفاح2ي املش2رك، 
يتطل2ب تالز6 ُك22ّل أش2كال النرال، مع 
االلت2زا6 لأ1أي2ة  التأكي2د ع2ىل رضارة 
الس2الح للتعامل الدائم ليا مع فاش2ية 
اج2وده  م2ع  ل2ل  املحت2ل،  ااحش2ية 

االستعأاري االحتاليل مرض الوطن.

ـة  فاجعة هارون اأُلمَّ

أفي سالمة من ديني؟ 
سعاد الشامي 

أال يح2قُّ لنا أ1 وطأطئَ رؤاَس2نا خجالً اوحن وق2رأ 1ذه العبارة »أيف 
س2المة من ديني؟« لنعرف أمامها لالرعف االهوا1 ايزملنا الفش2ل 
االرزي االعار اوحن وش2ا1د لأ6 أعيننا التد1ور الذي اصل إليها حاُل 

ديننا اإلْساَلمي؟!
قائ2ُل 21ذه العب2ارة 1و إوَْس22ا1 كا1 قد لل2غ أعىل درج2ات الكأال 
اإليأاو2ي اأرق2ى مقامات املب2ادئ اإلوَْس22اوية اامخالقي2ة، احاز عىل 
املحبة السأااية االوالية اإللهية.. امن منا ال يعرف إما6َ املتقني اسيد 
الوصيني وفا رسول الله ارفيق درله االن عأه اإلما6 املرتىض عيل لن 

ألي طالب صلوات رلي اتسليأه عليهم أجأعني. 
اإلما6 عيل عليه السال6 لأنزلته السامية اخصوصياته املقدسة قال 
21ذه العبارة يف أصعب اأحرج موقف قد يتعرُض له اإلوَْس22ا1ُ لفطرته 
البرشية عندما يُس2َدى إليه خربُ كيفية افات2ه اوهاية أجله ليعريَه ما 
يعري2ه من الروف االقلق ااالضطراب عىل زاال راحه من 1ذه الحياة 
امغادرتها إىل عالم الغيب، الكن اإلما6 علياً 1نا حني أخربه رسوُل الله 
لقصة استش2هاده الأ1 لحيته سترَرُب من د6 رأسه كا1 خوُفه عىل 
س2المة 1ذا الدين َالعد أ1 حصل عىل الطأأوينة من رس2ول الله لكلأة 
وع2م قائالً لعَد21ا »االله ال ألايل أاقعت عىل املوت أَْا اقع املوت عيلَّ«. ال 

يهأه املوت الو تقطع إرلاً إرلاً ما دا6 دينه ساملاً له. 
أين 1م اليو6 ألنا  اإلْساَل6 من موقف اإلما6 عيل عليه السال6؟!

1ل ما زالوا يحألو1 يف أفئدتهم ش2يئاً من الحرص عىل س2المة 1ذا 
الدين؟!

أ6 أ1 سالمة أجس2اد1م ااجو1هم الطووهم اجيولهم اسلطاوهم 
اوفوذ1م 1و الّهمُّ الوحيد االرسمدي املرافق لهم يف سائر أيامهم اشتى 

أحالمهم؟!
كم 1و مؤلم فعالً أ1 يُستهَدَف 1ذا الدين اإلْساَلمي يف ثوالته اما1يته 
احقيقت2ه اراحه من خالل حأ2الت التدجني ااالوحراف االرالل التي 
يش2نها أع2داؤه من اليهود االنص2ارى لعد أ1 وجحوا يف و2رش الجراثيم 
الداعش2ية االفرياسات القاعدية الرارة االفاتكة لجسد الدين اُصنع 
إْس2اَل6 مزيّف ع2ىل الطريقة الو1الية اللعينة اتس2ويقها كنأوذج لهذا 

الدين. 
الكن امش2د إيالماً أ1 ال يلتفت ألن2اُ  1ذا الدين إىل 1ذا الرطر الكبري 
ااملرّط2ط اللعني ايصيبهم من الغب2ا  االحأاقة ما يجعلهم تجاه 1ذا 
الدي2ن كج2ذاع النرل الت2ي اجتثتها ري2اُح الكفر األقته2ا خاايًة عىل 

عراشها. 
س2المة الدويا االحرص عىل البقا  ااالس2تأتاع فيها لعيداً عن الدين 
الس2ليم 1ي م2ا اّل2دت اليو6 ل2دى الكثري من الناس ش2عور الد1ش2ة 
االتعجب ااالس2تغراب تجاه ترحيات الش2هدا  ااستبساِل املجا1دين 
ارااد الثقاف2ة القرآوية؛ لذلك ورا1م تارة يجزمو1 لأ1 1ؤال  مغرر لهم 
ات2ارة يؤّك2دا1 لأ1 ل2ذل 1ؤال  ما 1و إال تحت مفعول الس2حر اتارة 
أخ2رى يتهأووه2م لتعاطي مواد تجعله2م فاقدي الوعي ااإلحس2اس، 
لحي2ث يأتلك2و1 الجرأة ع2ىل التنازل ع2ن 21ذه الدوي2ا املذاتها لكل 

سهولة، خاصة اأ1 معظأهم ما زال يف مقتبل العأر!
من فرط غبائهم اتدجني أفكار1م لاتوا ال يدركو1 أ1 س2المَة الدين 
1و املرتكز الرئييس لرأا1 السالمة الجو1رية االحياة الكريأة يف الدويا 
ااآلخ2رة، اأوها منهجي2ة اماليا  اامتقيا  من ُقرو2ا  القرآ1 احامليه، 
الت2داً  لاإلما6 عيل عليه الس2ال6 ام2ن لحق له من ألنائ2ه اأحفاده إىل 
أ1 س2طع من صعدة وجُم حس2ني العرص ليس2ريَ لذات الدرب الجهادي 
ايتررج من مدرس2ته النوراوية امشكاته القرآوية عأالقُة 1ذا الزما1 
الذي2ن لاعوا الل2َه ُدويا1م فلم يررجوا لط2راً اال أرشاً الم ينطلقوا رياً  
اال س2أعة الم يهبوا طأعاً يف سلطة اال رغبة يف شهرة، اال طلباً لجاه 
اال س2عياً لث2راة اإوأا حرصاً ع2ىل أ1 يالقوا رلهم اما زالوا يف س2المة 

من دينهم. 
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قد يك2و1ُ من الس2طحيَِّة االتبس2يط 
حال2ة  اعتب2اُر  املف2ِرط 
يف  القائأ2ة  االضط2راب 
امرد1 اليو6، حال2ًة أردويًة 
عأ2ا  منفصل2ة  محر2ة 
اللصيق  الج2وار  يج2ري يف 
أَْا اإلقليم عام2ًة من إعادة 
ترتي2ب املنطقة لعد 1زيأة 
ال2ذي  الغرل2ي  امل2رشاع 
ع2ا6  لش2كل  اس2تهدفها 
ااس2تهدف محور املقاامة 
اتل2ك  خ2اص،  لش2كل 
كاوت  الت2ي  االس2تهدافات 

من أج2ل تصفي2ة القرية الفلس2طينية 
التي أطلق ترامب يف امشهر اماىل لتسّلأه 
مقاليد الحكم يف لالده، اأطلق اإلش2ارات 
القاطعة لأ1ّ 1ن2اك صفقًة تتمُّ مع عرب 
تالع2ني مم2ريكا تترّأ2ن عن2ارص 1ذه 

التصفية. 
احت2ى ال وغ2رق كث2رياً يف الري2ال أَْا 
التصّور حول ما يأكن أ1 تترّأنه صفقة 
الق2ر1 1ذه، فإونا وعوُد إىل املواقف املعلنة 
من قبل أصحاب الصفقة أوفس2هم، ا1م 
كأا لات ااضحاً ثالث2ة: ترامب اوتنيا1و 
امحأد لن س2لأا1 الذين يشّكلو1 اليو6 
حلف2اً اس2راتيجياً َعأيق2اً ينّف2ذ مهأًة 
ااضحة 1ي تصفية القرية الفلسطينية 
االتف2ّرغ ملواجهة إيرا1 لش2كل ال يكتفي 
فق2ط لإخراجه2ا م2ن اإلقلي2م اإلزامها 
لالراج2ع إىل خل2ف حداد1ا، ل2ل اأيراً 
إىل تغي2ري وظامها عرب اإلطاح2ة لالنظا6 

اإلسالمي االس2تقاليل القائم فيها اإقامة 
وظ2ا6 تال2ع للغرب عىل من2وال محأيات 
الرليج التي تشكل السعوديّة وأوذجها. 
اتترّأن صفقُة القر1 
اإلرسائيلي2ة  اممريكي2ة 
الس2عوديّة، اافقاً ملا لات 
ظا21راً خأس2ة عن2ارص 
رئيس2ية: أاله2ا أ1ّ أرض 
فلس2طني م2ا ل2ني النهر 
االبحر ال تتس2ع إال لدالة 
»إرسائيل«،  21ي  ااح2دة 
اثاويها أ1ّ القدس املوّحدة 
»إرسائيل«،  ل22  عاصأ2ة 
اثالثه2ا يش2أل إس2قاط 
حق الع2ودة كلياً اتوطني 
الفلس2طينيني حي2ث 1م م2ع تعويرات 
تدفع لهم الدال التوطني، ارالعها تأكيد 
»ح2ق إرسائي2ل« لاالس2تيطا1 يف الرفة 
املس2توطنات  كام2ل  اترشي2ع  الغرلي2ة 
الدال2ة  إقام2ة  اأخ2رياً  فيه2ا.  القائأ2ة 
الفلسطينية من قطاع غزة اأرض تراف 
إليها لصيقة أَْا لعيدة من أجل اس2تيعاب 
يف  الفلس2طينيني  الالجئ2ني  م2ن  قس2م 
الر2ارج اقس2م آخ2ر م2ن فلس2طينيي 
الداخل الذين ترغب »إرسائيل« لرحيلهم 
للح2ّد من وأّو21م ع2ىل أراٍض احتلتها يف 

العا6 و4ر1. 
الالت2ايل ف2إ1ّ 21ذه امرض املراف2ة 
الت2ي قد تك2و1 يف س2ينا  كأا ت2رّدد، أَْا 
يف امرد1 كأ2ا يح2رض ستش2كل الح2ّل 
البديل الوس2حاب »إرسائي2ل« من الرفة 
الغرلية لأا فيه2ا القدس الرشقية، حيث 
لن يك2و1 لفلس2طينيّي الرفة لأقتىض 

صفقة القر1 تلك أكثر من مجالا للدية 
متناثرة مفّكك2ة ال تجأعها أّي صيغة أَْا 
وظا6 يش2عر لأوها كيا1 س2يايس موّحد. 
الأعن2ى آخر ف2إ1ّ فلس2طني التأريرية 
لكليتها س2تكو1 لأقتىض صفقة القر1 
تح2ت الس2يادة اإلرسائيلية اال يس2تثنى 
منه2ا إال قطاع غ2زة الذي سيش2كل وواة 

دايلة فلسطني املنزاعة السالح. 
ليد أ1ّ 21ذه التصفية اإلجرامية ارغم 
االرغ2وط  فيه2ا  الس2عودّي  االور2راط 
الت2ي تُأ2ارس ع2ىل املعني2ني لالقري2ة 
الفلس2طينية تبق2ى متعث2رة إ1 لم توجد 
امرض املرافة من خارج فلسطني، اإ1 
لم يُبعد تهديد مح2ور املقاامة عنها اإ1 
لم يس2تحصل ع2ىل موافقة فلس2طينية 
لش2كل ا/ أَْا لآخ2ر 2 فه2ذه العن2ارص 
ااملوافق2ة  البديل2ة  امرض  أّي  الثالث2ة 
الفلس2طينية امنع التهدي2د املقاا6 1ي 
رشاط جو1رية ال لّد منها لتأرير صفقة 

القر1 التصفوية. 
ايف التطبي2ق يب2دا أ1ّ ترصيص جز  
م2ن س2ينا  ليك2و1 امرض البديل2ة أمر 
داو2ه صعولات ال يظهر حّله2ا مأكناً يف 
امل2دى املنظور ما يتطّل2ب البحث عن حّل 
آخر. أما املوافقة الفلس2طينية، فرغم كّل 
ما يُش2اع عن موافقة 21ذه الجهة أَْا تلك 
عىل الصفقة، فإ1ّ السياق العا6 للأواقف 
الفلسطينية يي لأ1ّ الرفض الفلسطيني 
لها قائم الش2دة، أما عن محور املقاامة 
ف2إ1ّ اجود مكّوواته يف الجنوب الس2وري 
لش2كل أَْا لآخ2ر ال يُوح2ي لالطأأوين2ة 
للجهة القائأة لأ2رشاع التصفية، لكن 
املرطط يعتقد أ1ّ النجاح يف توفري امرض 

البديلة س2يأكن م2ن معالج2ة العقبتني 
امخريني. 

اعىل 1ذا امس2اس تبدا مسألة امرد1 
محورية يف تنفيذ الصفقة، لكووها تشّكل 
امس2اس الذي يأكن أ1 يُبنى عليه، ففيه 
امرض البديل2ة التي تش2ّكل الحّل البديل. 
ا1نا الرطر الوجودي ال2ذي يهّدد امرد1 
كدالة أقيأ2ت لقرار لريطاو2ي منذ قر1 
من الزمن. فهل 1ذا القرار س2يبقى وافذاً 
أ6 أ1ّ القرار اممريكي لاملراجعة س2يتقّد6 
علي2ه اوج2د تنفيذاً مل2ا ترّاج ل2ه مراكز 
الدراس2ات الصهيووي2ة أَْا الت2ي تدار يف 

فلكها، لأ1ّ فلسطني 1ي امرد1؟
إ1ّ اضطرالاِت امرد1 اليو6 االتي تأتي 
متزامنة مع السري الحثيث لتنفيذ صفقة 
الق2ر1 ال يأكن إال أ1 تث2ري قلق امردويني 
الحريصني عىل مصلحة للد1م؛ اموه ليا 

يف السياس2ة صداقات دائأ2ة أَْا عدااات 
2ة لعد  دائأة، فإ1ّ مصلح2ة امرد1 َخاصَّ
كّل ما ظهر من قرائن ادالالت توحي لأ1ّ 
تصفية القري2ة الفلس2طينية قد تكو1 
عىل حس2اب امرد1 ما يفرض عىل امرد1 
إعادة التأوضع يف املكا1 الصحيح إقليأياً 
ادالي2اً م2ن أج2ل أ1 يدافع ع2ن اجوده 
2ة لعد أ1 ش2ّح املال الرليجي الذي  َخاصَّ
كا1 يدف2ع ل2ه، ال وس2تبعد أ1 تكو1َ لهذا 
الش2ّح عالقٌة لاالضطرالات التي اودلعت؛ 
لس2بب الرضائب االرس2و6 التي فرضت 
أصالً لس2بب النقص يف امل2وارد، العد أ1 
تّم تجريده عألياً من الوصاية أَْا الرعاية 
22ة  لألماك2ن املقّدس2ة يف الق2دس اَخاصَّ

امقىص. 

* أستاذ جامعي وباحث اسرتاتيجي

محمد ناجي أحمد

1ن2اك مثقف2و1 أقوي2اٌ  فيهم م2ن الصاللة 
الحقيقي2ة االش2جاعة م2ا يجعله2م مؤثرين، 
ا1ن2اك من كاوت لهم صاللة يف لرع س2نني ثم 

كا1 اوكس2ار1م ااوثناؤ21م مع 
»تب2دل اماضاع اتب2دل الطباع« 
لحس2ب ص2الح عي2ى يف كتاله 

»مثّقفو1 اعسكر« 6ور61. 
النارصي2و1  يفتق2ُد 
ااالش2راكيو1 يف اليأ2ن للرلية 
السياس2ية االتنظيأي2ة، طيل2ة 
عق2ود الثأاويني2ات ام2ا تال1ا. 
ح2ول  يتأح2ور  اإخالصه2م 
ام2221ََْداف  ال  امش2راص 
االربامج، اال2رصاع يف تأريرهم 
عىل مس2توى الش2ارع ااملدرسة 

االجامع2ة... إلخ يأخذ لُعداً ش2رصياً، ايتأيز 
لاممية فيأا يُرصُّ طبيعة النش2اط الس2يايس 
ل2ني الن2اس يف الح2ارات االق2رى االتجأع2ات 
العأالية، ااستغالل لعواطف جأا1ريية عامة، 
اعجز عن تحريكها، اليا لديهم فهم لطبيعة 

التحالف2ات االجتأاعي2ة يف اليأ2ن. 
ا1م يس2تدرجو1 إىل مواق2ع اليأني، لينأا 
إذَا  متطرف2و1.  يََعاِقب2َة  أوفس2هم  يظن2و1 
اس2تردمنا تحليل صالح عيى يف كتاله آوف 

الذكر. 
وج2ُد النارصيني اق2د اس2تدرجوا إىل مواقع 
السلفية الجهادية، اميليش2ياتها التي يقود1ا 
)ألو العباس( اوجد االشراكيني، اقد أَْصب2َحوا 
مربراتيني لنهج امأارس2ات اإلخوا1 املسلأني 
اميليشياتهم. لهذا فأواقفهم شديدة املظهرية 
ااالدع2ا  يف طهراويته2ا، لكنهم عألياً ش2ديدا 
الرشه االتكالب الدائم عىل املنافع الش2رصية، 

الديهم ا1م متررم عن جأا1رييتهم. 
يأك2ن فه2م اتجا21ات النارصيني لحس2ب 

محأد ع2ودة يف الحوار الذي أج2راه معه صالح 
عيى ع2ا6 74ر61، اورشه يف كتاله »مثقفو1 

اعسكر« لاالتجا1ات التالية:
عن2ارص ذات اعي اطني تع2ي مصلحتها يف 
ارتب2اط لأصال2ح الجأا1ري الش2عبية عأوماً. 
اطن2ي  اع2ي  ذات  اعن2ارص 
ا21م  مترل2ف،  ااجتأاع2ي 
الغالبية. اعنارص يقوُد1ا تدوي 
الوطن2ي ااالجتأاع2ي  الوع2ي 
معاً إىل مواقع فاش2ية يف الرؤية 
ااملأارس2ة، ايبعث آرا  اأفكار 
الثيوقراطية  كامف2كار  خاطئة 
ا21ي  قومي2اً،  املتعصب2ة  أَْا 
أف2كار تر2د6 يف امل2دى القصري 
– االبعي2د- الربجوازية الكبرية 
ارلأا االس2تعأار أَي2ْراً. العل 
م2ا يح2دث يف اليأ2ن ااملنطقة 

العرلية ما يؤّكد رؤية محأد عودة. 
الثقاف2ة يف جذر21ا تعن2ي »الرؤي2ة«، ام2ن 
ذل2ك تول2د معن2ى التهذي2ب االتش2ذيب »اإما 
تثقفنه2م يف الح2رب ف2رّشد لهم م2ن خلفهم« 
ارؤي2ة ما يحدث يف اليأن يقول لكل اضوح إ1 
الحرب ليس2ت ثقافية اعقائدية لل إوها رصاع 
املس2تهدف فيه2ا أراضين2ا اثرااتن2ا اكرامتنا 
الوطنية. فالرصاع 1و لني معتد غرلي لقفازاته 
اإلقليأي2ة، امعت2دى علي2ه 1و الوط2ن اليأني 

اثرااته اسيادته. 
لق2د اصل تواطؤ لعض املثقفني اليس2اريني 
أ1 قالوا لأ1 مش2كلتهم ليس2ت مع االمربيالية 
»االمربيالي2ة«  اأ1  له2ا،  التالع2ة  ااموظأ2ة 
ى ا1أي، اأ1 الواليات املتحدة اممريكية  مس2أَّ
امش2يرات محط2ات البنزي2ن يدافع2و1 ع2ن 
أمنه2م القوم2ي. فامم2ُن القوم2ي اممريك2ي 
حداُدُه لاتس2اع أطأاعه اما يسأيه مصالحه، 
الرئي2ا  أعلن2ه  اال2ذي  لحس2ب مب2دأ موو2ر 

اممريك2ي جيأ2ا موو2را ع2ا6  2و61. 

هل دخل األردن في دائرة الخطر الوجودي؟

عن المثقف واليسار



10
امرلعا  االرأيا

العدد

21 رمرا1 ر 2114
6 يوويو و6201

)442(
ثقافيةثقافية 

مقتطفات نورانية

تساؤالت مهمة جدًا:��
�ِهيْ�ُد الَقاِئ��ُد -َس�َ�ُم الل�ِه َعَليْ��ِه-  ابت�دأ الشَّ
مح�ارضة �� ملزمة ��� ]ذكرى استش�هاد اإلمام 
ا عن  ع�ي علي�ه الس��م[ بتس�اؤالت مهمة ِج��دًّ
حادثة استش�هاد اإلمام عي عليه الس��م، فكانت 
املحارضة كاملًة عبارة عن إجابات لهذه التساؤالت 

وتوضيحا لها.. من هذه التساؤالت: 
�� هل كان س�قوطه ذل�ك يف مواجهة مع أَْعَداء 
اإلْس�َ�م فكان السيف الذي ُقِتل به من خارج هذه 

�ة؟ األُمَّ
�� فعي يس�قط ش�هيداً، والحسن بعده يسقط 
شهيداً، والحس�ن بعده يسقط شهيداً، وزيد بعده 
يس�قط ش�هيداً وهكذا واحداً ِتلَو اآلخ�ر!. ما الذي 
حص�ل؟ إن ل�م يك�ن يف هذا م�ا يَُدلُّ ع�ى أنه وقع 
انحراف خطري ف�� أدري ما هو اليشء الذي يمكن 

أن يَُدلَّ بعد هذا؟؟
�ة, يأمر  �� الذي يتأمل كتاب الله يجده يأمر األُمَّ
املس�لمن أن يكونوا مع الصادق�ن، فلماذا أصبح 

الصادقون يتساقطون واحداً تلو اآلخر؟!
�ة التي ُخوِطبَت بأن  �� وملاذا أصبحت تل�ك األُمَّ
تك�ون مع الصادقن تعتدي ع�ى هؤالء، ويف نفس 

الوقت التفوا مع الكاذبن.؟!. 
م�ن نتائج االنح�راف الخطري بعد موت رس�ول 

الله )ص(:��
أّك�د -َسَ�ُم اللِه َعَليْ�ِه- أن استشهاد الصادقن 
��ة إنم�ا كان نتيجة  وأع��م الدي�ن من ه�ذه األُمَّ
ل�نحراف الخطري الذي حصل بعد موت رسول الله 
صل�وات الل�ه عليه وآله، حيث ق�ال: ]هل كان ذلك 
ولي�د تلك اللحظة؟ وليد ذلك الش�هر ال�ذي س�قط 
في�ه اإلمام عي )صل�وات الله عليه( ش�هيداً؟. ال. 
إن�ه االنحراف الذي بدأ، والذي يرى البعض بل ربما 
الكث�ري يرون يف تلك البداية وكأنها بداية ال تش�كل 
أيّة خطورة، لكن شاعراً ك�]الَهبَل[ مرهف الِحس، 
ع�ايل الوَع�ي، راس�خ اإليَْم��ان، يمتلك ق�درة عى 
استقراء األحداث, وتسلسل تبعاتها, يقول يف كلمة 

رصيحة يف بيت رصيح: 
 وكل ُمصاٍب نَاَل آل محمٍد 

ِقيَفة َجالبُه فليس سوى يوم السَّ  
وأضاف أيضا: ]إنه االنحراف السابق، االنحراف 
الذي أدى إىل ماذا؟ عى الرغم من تأكيدات الرس�ول 
)صل�وات الله علي�ه وعى آله( ألولئ�ك الذين كانوا 
عى يقن م�ن صدقه، كانوا عى يق�ن من نبوته، 
كانوا ع�ى يقن من حرص�ه عى املؤمن�ن، كانوا 
�ة، وأن  ع�ى يقن من حرصه عى هداي�ة هذه األُمَّ
�ة، وأن ال يسيطر الض�ل عى هذه  ال ترتد هذه األُمَّ
�ة. فلقد قال لهم )صلوات الله عليه وعى آله(:  األُمَّ
))عي م�ع الُق��ْرآن، والُق���ْرآن مع عي((, وقال 
لهم أيض�اً وقال للناس جميعاً م�ن بعدهم: ))إني 
تارك فيكم ما إن تمس�كتم به لن تضلوا من بعدي 
أبداً كتاب الله وعرتتي أهل بيتي إن اللطيف الخبري 
نبأني أنهما ل�ن يفرتقا حتى يَ�ِرَدا عيّ الحوض(( 
واإلمام عي )عليه الس�م( هو رأس أهل البيت, هو 
رأس العرتة الطاهرة.. هكذا قال لهم )صلوات الله 

عليه وعى آله([. 

.. فُأقصي الُق��ْرآن معه:��  ُأقصي عليٌّ
وأش�ار -َسَ�ُم اللِه َعَليْ�ِه- إىل حديث رسول الله 
صل�وات الله علي�ه وآله املش�هور املتواتر)عي مع 
الُق���ْرآن.. والُق��ْرآن مع ع�ي( حيث قال: ]لنأِت 
إىل حديث واحد هو قول�ه )صلوات الله عليه وعى 
آل�ه(: ))عي م�ع الُق��ْرآن، والُق���ْرآن مع عي(( 
حت�ى يتجى لنا أن تلك اإلنزالقة التي يراها البعض 
لم تش�كل خطورة عى اإلْس��َ�م واملس�لمن أنها 
يف واقعه�ا كانت عى هذا النح�و. نحن متأّك�دون 
واملس�لمون جميعاً يعرفون أن اإلم�ام عليا )عليه 
، أُِزيَْح، أُبِْعَد عن املقام الذي اختصه  الس�م( أُْقِصَ
به الرس�ول )صل�وات الل�ه عليه وعى آل�ه( وحل 
محله أبو بك�ر، ثم عمر، ثم عثم�ان. فعندما نرى 
الرسول )صلوات الله عليه وعى آله( يقول: ))عي 
مع الُق��ْرآن، والُق��ْرآن مع عي(( فعندما يُْقَص 
عي عى جن�ب فبالتأكيد أن الُق���ْرآن أُقِصَ معه 
أيض�اً؛ ألَنَّه قري�ن الُق���ْرآن ال يمك�ن أن تتصور 
أن أح�داً من الناس بإمكانه أن يُق�َص علياً جانباً 
ويبق�ى الُق���ْرآن يعمل, ويبق�ى الُق���ْرآن حياً، 
ويبق�ى ه�و مطبق�اً للُق���ْرآن، ويبق�ى هو عى 

منهجية الُق��ْرآن, ال يمكن ذلك[. 

مدل��والُت: )أيف س��المٍة م��ن ديني يا رس��ول 
اهلل؟(:��

ورشح -َس�َ�ُم الل�ِه َعَليْ��ِه- ��� بعم�ٍق كب�ري 
��� مدل�والت التس�اؤل ال�ذي س�أله اإلم�ام عي 
لرس�ول الله عندما أخربه النب�ي )ص( بأن لحيته 
ستختضب بدماء رأسه عند استشهاده، يف الحديث 
املشهور ))يا رسول الله أيَِفْ س�مة من ديني؟ قال: 

نعم. قال: إذاً ال أبايل(( كاآلتي:��

الداللة األوىل:��
يَ�ُدلُّ رد اإلمام عي عليه الس��م ه�ذا عى ِعظم 
مشاعره ونفسيته القوية املؤمنة، حيث كان ُك�ّل 

همه هو هذا )أن يكون يف س��مة من دينه(، حيث 
�ِهيْ�ُد الَقاِئ��ُد: ]ففي موضوع الش�هادة  قال الشَّ
مث�ً, موضوع الش�هادة, لق�د كان اإلمام عي عى 
علم عن رس�ول الله )صلوات الل�ه عليه وعى آله( 
يوم أن أخربه بأن لحيته َس�تُْخَضب من دم رأس�ه. 
هذا الخرب لو يأتي لش�خص منا - ربما - قد يكون 
مزعجاً، لو يأتي هذا الخرب لشخص منا قد ينظر إىل 
ما حوله, ينظر إىل أرست�ه, إىل أوالده, إىل ممتلكاته 
إىل مظاهر الحياة من حوله فيبدو متأس�فاً ويودع 
نفس�ه حين�اً بعد ح�ن وينتظر مت�ى يخضب دم 
رأس�ه لحيت�ه، لكن علي�ا كان يهم�ه يشء واحد.. 
كيف أجاب عى الرس�ول )صل�وات الله عليه وعى 
آله(؟. قال: ))يا رسول الله أيَِفْ س�مة من ديني؟(( 
أيف س�مة من ديني يحصل هذا؟ ))قال: نعم. قال: 

إذاً ال أبايل(( مادام أن ديني سليماً[. 

الداللة الثانية:��
 يَ�ُدلُّ رد اإلم�ام عي عليه الس��م ه�ذا عى أنه 
�ِهيْ�ُد الَقاِئ�ُد:  قري�ن الُق��ْرآن فع�، حيث قال الشَّ
]تجد اإلمام علياً تأّك��د أيضاً بأنه فع�ً كان قريناً 
للُق���ْرآن, وما ي�زال قريناً للُق���ْرآن, إن هذا هو 
منطق الُق��ْرآن نفس�ه: }يَا أَيَُّه�ا الَِّذيَن آَمنُوا اتَُّقوا 
اللََّه َحقَّ تَُقاِتِه َوال تَُموتُنَّ إاِلَّ َوأَنْتُْم ُمْس�ِلُموَن{ )آل 
عمران: 102( أليس هذا توجيه يحث ُك�ّل إنَْس�ان 
منا ع�ى أن يكون حريصاً عى أن يس�لم له دينه؟ 
وأن يكون ُك�ّل ما يهمه هو أن يس�لم له دينه، عى 
الرغ�م من ُك�ّل ما يواجهه، عى الرغم من أي يشء 
يمك�ن أن يواجهه حتى وإن كان خرباً مؤّك�داً عى 
نحو ما جاء لعي )صلوات الله عليه(: ))ستخضب 

هذه من هذا(( وأشار إىل لحيته ورأسه؟[. 

الداللة الثالثة:��
يَ�ُدلُّ َردُّ اإلمام عي عليه الس��م ه�ذا عى مدى 
حق�ارة وغب�اء م�ن يضيع�ون دينه�م م�ن أج�ل 

ِهيْ�ُد  احتمال أن تس�لم لهم دنياهم، حيث قال الشَّ
الَقاِئ��ُد: ]ومن خ�ل هذا نع�رف موقعنا نحن من 
الُق���ْرآن ومن قرين الُق���ْرآن، عندما نجد الكثري 
من�ا، الغالبية العظمى منا يضّح�ي بدينه من أجل 
احتمال أن تس�لم ل�ه دنياه، إحتمال أن تس�لم ل�ه 
قّدم�اه ناهيك عن رأس�ه، أَْو الحتم�ال أن ال يب�يت 
ليلة يف س�جن من السجون، الحتمال أن ال يضحي 
بمبلغ من املال يف سبيل إع�ء كلمة ربه، أليس كثري 
م�ن الناس عى هذا النح�و؟. كأننا نقول للُق��ْرآن 
نفس�ه عندما يق�ول: }يَا أَيَُّه�ا الَِّذيَن آَمنُ�وا ُكونُوا 
أَنَْصاَر اللَِّه{)الصف: من اآلية14ه( أيف س��مة من 
دنيانا يا ُق��ْرآن الله؟!. عندما يقول: }َوْلتَُكْن ِمنُْكْم 
�ٌة يَْدُعوَن إىَِل اْلَخرْيِ َويَأُْمُروَن ِباْلَمْعُروِف َويَنَْهْوَن  أُمَّ
َع�ِن اْلُمنَْكِر{ )آل عمران: من اآلية104( تمام, لكن 
هل يف س��مة من دنيانا ورؤوسنا وأقدامنا وأيدينا 
يا كتاب الله؟!. إن ُك�ّل إنَْس�ان يتوىل عليا، إن ُك�ّل 
إنَْس��ان مصدق برس�ول الله )صل�وات الله عليه 
وعى آل�ه( وبكتاب الل�ه يجب أن تكون مش�اعره 
عى هذا النحو الذي كان يس�يطر عى مشاعر عي 
)عليه الس��م(: ))أيف س��مة من ديني يا رس�ول 

الله؟. قال: نعم: إذاً ال أبايل(([. 

الداللة الرابعة:��
يَ�ُدلُّ رد اإلم�ام ع�ي عليه الس��م ه�ذا عى أن 
رس�ول الله صلوات الله عليه وآل�ه قد أخرب اإلمام 
علياً بأنه ستقع فتن وحروب، وأن اإلمام علياً ومن 
�ِهيْ�ُد الَقاِئ�ُد: ]اإلمام  معه عى حّق، حيث قال الشَّ
عي عندما يقول بهذه العبارة يعطينا إشارة مهمة 
جداً، وكأنه يلحظ من خ�ل ما يس�مع من رس�ول 
الل�ه )صل�وات الله علي�ه وعى آله( أنه س�يحصل 
ض��ل، يحص�ل انح�راف، تحص�ل فت�ن. يهم أي 
إنَْس��ان حريص عى س�مة نفس�ه أن يبحَث عن 
س��مة دين�ه, وأن يح�رَص عى س��مة دينه. لو 
كان�ت األم�ور عند اإلمام ع�ي )عليه الس��م(, يف 
رؤيته - يوم قال ل�ه الرس�ول )صل�وات الله عليه 
وع�ى آل�ه( به�ذا ال�ك�م - ه�و أن هذه الرس�الة 
س�تميش بش�كل طبيعي، وس�يكون الناس كلهم 
هكذا بش�كل صحيح يس�ريون جي�ً بع�د جيل ملا 

سأل الرسول: ))أيف س�مة من ديني؟(([. 

الداللة الخامسة:��
يَ�ُدلُّ رد اإلمام عي عليه الس��م ه�ذا عى أن ما 
�ة من هزائم وانتكاس�ات ه�و؛ ألَنَّها لم  لح�ق األُمَّ
�ِهيْ�ُد  تكن )عى س��مة من دينها(، حيث قال الشَّ
الَقاِئ�ُد: ]وه�ذه هي الرؤي�ة الصحيحة، هذه هي 
الس�مة ملن يبحث عن الس�مة، اإلنَْس�ان ال يمكن 
أن يس�لم إذَا لم يس�لم ل�ه دين�ه, ال يف دنياه وال يف 
آخرت�ه، ما الذي جعلنا نُظلم؟ ما الذي جعلنا نُقهر 
ونحن م�ي�ن؟ نمتلك اإلمكاني�ات الكبرية، نمتلك 
الجي�وش، نمتل�ك الث�روات الضخم�ة والهائلة يف 
باطن األرض وظاهرها، نمتلك رقعة اس�رتاتيجية 
مهمة؟؛ ألَنَّ ديننا لم يس�لم لنا, فوجدنا أنفسنا لم 
نس�لم من الذل، لم نس�لم من القهر, لم نسلم من 

النهب[. 

حادثة استشهاد اإلمام علي عليه السالم.. من َأْكَب�ر 
األدلة على حصول انحراف خطري بعد موت رسول اهلل.. 

ف�إذا رضينا بما نحن عليه, وأصبحت ضمائرنا ميتة، ال يحركها 
ما تسمع وال ما تحس به من الذلة والهوان، فأعفينا أنفسنا هنا يف 
الدنيا فإننا لن نُعفى أمام الله يوم القيامة.. البُّد للناس من موقف، 
أَْو فلينتظروا ذالً يف الدنيا وخزياً يف الدنيا وعذاباً يف اآلخرة.. هذا هو 
منط�ق الُق���ْرآن الكريم، الحقيقة الُق��ْرآني�ة التي ال تتخلف, }ال 
َل ِلَكِلَماِت اللَِّه{}َما  َل ِلَكِلَماِتِه{)األنعام: من اآلية115( }َوال ُمبَدِّ ُمبَدِّ
ٍم ِلْلَعِبي�ِد{. ]ملزمة الرصخة يف وجه  ُل اْلَقْوُل َل�َديَّ َوَما أَنَا ِبَظ�َّ يُبَ�دَّ

املستكربين[

أنتم جميعاً، أبناْء الش�عب هذا كله ممك�ن أن يكونوا إْرَه�ابين 
يف نظر أمريكا، وس�تكون أنت إْرَه�ابي داخ�ل بيتك؛ ألَنَّه ال يزال يف 
بيت�ك كتاب إْرَه�ابي هو الُق��ْرآن الكريم، ال زال يف بيتك - أنت أيها 
الزي�دي - كت�ب ه�ي - من وجهة نظ�ر أمريكا - يف بداي�ة ويف أول 
قائم�ة الكتب اإلْرَه�ابية، كتب أهل البي�ت.. ليس فقط الوهابيون 
هم الضحية، ليس�وا هم املس�تهدفن فع�ً، زعماؤهم لن يتعرضوا 
لس�وء - هذا ما اعتقد - وكلها تمثيليات. ]ملزمة الرصخة يف وجه 

املستكربين[

اإلْرَه�ابيون الحقيقيون هم الوهابيون يوم كانوا يفرقون كلمة 
الن�اس، يوم كانوا ينطلقون داخل هذا املس�جد وتلك القرية، وهذه 
املدرس�ة وذلك املعهد؛ ليثريوا يف أوس�اط الناس الع�داوة والبغضاء 
ضد بعضهم بعضاً؛ ويثقفوا أبناء املس�لمن بالعقائد الباطلة التي 
�ة ضحية طول تأريخها وأصبحت اليوم؛ بس�ببها تحت  جعلت األُمَّ
أقدام اليه�ود والنصارى، هم إْرَه�ابيون فع�ً عندما كانوا يعملون 
ه�ذه األعمال ضدنا نحن أبناء اإلْس��َ�م. ]ملزمة الرصخة يف وجه 

املستكربين[
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الفلسطينيون يحيون الذكرى ال�51 للنكسة ويستعدون ل� »مليونية القدس«
 : فلسطين المحتلة

أحيا الفلس2طينيو1 يف قط2اع غزة، أما 
الثالث2ا ، الذك2رى ال5122 للنكس2ة ااحتالل 
ما تبق2ى من فلس2طني ع2ا6 67ر1، يف ظل 
اس2تأرار مس2ريات العودة اك2رس الحصار، 
فيأا توعد ازي2ر الحرب الصهيووي أفيغدار 
ليربما1 ل2 »تصفية الحس2اب« مع حركتي 

»حأاس« َا«الجهاد اإلسالمي«. 
ايف س2ياق إحي2ا  الذك2رى، ل2دأت أما 
فعالي2ات »مليووي2ة الق2دس«، ام2ن املقرر 
أ1 تس2تأر حت2ى ي2و6 الجأعة املقب2ل الذي 
سيشهد تظا1رة كبرية يجري االعداد لها. 

اكاو2ت »الهيئ2ة العلي2ا ملس2رية الع2ودة 
اك2رس الحصار« دع2ت يف لي2ا1 أصدرته يف 
خت2ا6 فعالي2ات الجأع2ة امل2ايض، جأا1ري 
الشعب الفلسطيني إىل »املشاركة يف مليووية 
الق2دس يف ذك2رى احتالله2ا اإحي2اً  لي2و6 
القدس العامل2ي، االتي تبدأ فعالياتها لقافلة 

العودة اتنتهي الجأعة املقبل«. 

اتعه2دت الهيئ2ة خالل مؤتأ2ر صحايف 
عقدته، عق2ب اجتأاعها يف مق2ر »الجبهة 
الش2عبية لتحرير فلسطني«، ل2 »االستأرار 
يف معرك2ة التحري2ر املتواصل2ة من2ذ ل2د  
االحت2الل، االت2ي ل2ن تنته2ي إال لتحري2ر 
عاصأ2ة  االق2دس  الفلس2طينية  امرايض 

لفلسطني«. 
اأكدت »اس2تأراَر مسريات العودة اكرس 
الحصار لطالعها الشعبي اأدااتها السلأية 
حتى تحقي2ق أ1دافه2ا، امواصلة تحش2يد 
الطاق2ات الوطنية االش2عبية كافة من أجل 
ضأ2ا1 أَْكب22َر مش2اركة ش2عبية يف إحي2ا  
ذك2رى النكس2ة التي تص2ادف الراما من 
)يووي2و(، اص2والً إىل مليووي2ة الق2دس يو6 

الجأعة الثامن من يوويو«. 
لالتزامن، ق2ال ازير الح2رب االرسائييل، 
ليربم2ا1: إ1 ال2رد الصهيوو2ي ع2ىل حركتي 
»حأاس« ا«الجه2اد« يف الجولة امخرية من 
التصعيد يف القطاع امسبوع املايض »لم يكن 
كافي2اً«. اق2ال: »س2نترصف افق2اً ملصالح 

إرسائيل، يف الوقت املناس2ب فقط. ال أحتفظ 
عادة لحساب مفتوح اأغلق ُك2ّل الحسالات 

مع حأاس«. 
 اغ2رد ليربما1 ع2ىل حس2اله يف »توير« 
قائالً: »سياس2تنا ااضحة، أي خرق للسيادة 

س2وف يُرد عليه عىل الفور ايف ش2كل مؤلم. 
حأاس 1ي املسؤالة استدفع الثأن«. 

إىل ذلك، قال املنسق العا6 ل2 »الهيئة العليا 
ملسرية العودة اكرس الحصار« خالد البطش: 
إ1 »تهدي2دات الع2دا الصهيوو2ي لتصفي2ة 

القائأ2ني عىل مس2ريات العودة ل2ن تُرعف 
عزيأ2ة الش2عب الفلس2طيني أَْا تثني2ه عن 
االس2تأرار يف تَح2ّركات2ه حت2ى تحقيق حلم 

التحرير ارفع الحصار«. 
اأكد البطش يف كلأ2ة ألقا1ا خالل حفلة 
أقيأ2ت يف  املرات2ري االوجه2ا   ع2ىل رشف 
»مريم الع2ودة« رشق مدينة غزة، اش2ارك 
فيه2ا أل2ف مرتار م2ن محافظ2ات القطاع 
املرتلف2ة، أ1 »املقاامة جا21زة للرد عىل أي 

تصعيد عسكري صهيووي«. 
مس2تأرة  الع2ودة  »مس2ريات  إ1  اق2ال 
حت2ى تحقي2ق أ1دافها، الن يُفل2ح العدا يف 
إسكاتها، اوحن وؤكد س2لأيتها.. ااالحتالل 
قّدر يف ش2كل خاطئ رفع شعارات السلأية، 
اظن أ1 املقاامة ألقت سالحها، إىل أ1 جا ه 
الرد الصاراخي )امس2بوع املايض( ليؤكد أ1 
1ذا الس2الح يعرف لوصلته جي2داً اأ1 قيادة 
املقاام2ة تعرف متى تباغ2ت العدا اترضله 
يف عقر داره«، لحس2ب ما وقلت اكاالت اوبا  

فلسطينية. 

تواصل االحتجاجات الشعبية يف األردن رغم استقالة رئيس الوزراء
 : متابعات

تواصلت االحتجاجاُت الشعبيُة يف امرد1، ضد 
قاوو1 رضيب2ة الدخل املزمع طرح2ه َقريباً عىل 
مجلا النواب، اذلك عىل الرغم من تقديم رئيا 
ال2وزرا  1اوي امللقي اس2تقالته، أم2ا االثنني، 
عىل خلفية االحتجاجات الشعبية املتواصلة منذ 

أسبوع. 
اقال2ت اكالة »فراوا ل2رس«: إ1 وحو ألفي 
ش2رص تجأعوا ق2رب مبنى رئاس2ة الوزرا  يف 
اس2ط عأا1 لعد اس2تقالة امللقي، عند الساعة 
الثاوي2ة االنص2ف فج2ر أم2ا الثالث2ا  اس2ط 
إجرا ات أمنية مشّددة. اردداا 1تافات غاضبة 
ضد صنداق النقد الدايل مثل »فليسقط صنداق 

النقد الدايل«. 
اش2هدت مد1 أرلد اجرش ااملفرق )شأال( 
االزرق2ا  )رشق( االك2رك االطفيلة االش2ولك 
قاو2و1  احتجاج2ات ض2د م2رشاع  )جن2وب( 

رضيبة الدخل اغال  امسعار. 
اتنطل2ق التظا21رات من2ذ حواىل أس2بوع يف 
املس2ا  لعد اإلفطار، اتأتد حتى ساعة متأخرة 

من الليل. 

اينص قاوو1 الرضيبة عىل زيادة االقتطاعات 
الرضيبية عىل املداخيل، ايطال أصحاب الرااتب 

الصغرية ااملرتفعة. 
ايأتي القاوو1 لعد سلسلة تدالري حكومية يف 
السنوات الثالث املاضية شألت إجرا ات تقشف 
ارفع أس2عار خصوصا لالنس2بة إىل املحراقات 
االربز اذلك استجالة لتوجيهات صنداق النقد 
الدايل لإجرا  إصالحات اقتصادية تأكن املألكة 
م2ن الحصول عىل ق2راض جدي2دة يف ظل أزمة 

اقتصادي2ة متفاقأ2ة اتج2ااز الدي2ن العا6 5  
مليار داالر. 

اافقا لألرقا6 الرس2أية، ارتفع معدل الفقر 
مطلع العا6 يف امرد1 إىل %20، اوس2بة البطالة 
إىل %18,5 يف لل2د يبل2غ معدل امجور الش2هرية 
في2ه وحو 600 داالر االح2د االدوى لألجور 00  
داالر. ااحتلت عأا1 املرك2ز امال عرلياً يف غال  
املعيشة االثامن االعرشين عامليا، افقا لدراسة 

ورشتها مؤخرا مجلة »ذي ايكووومست«. 

استشهاد 10 مدنيني جراء 
قصف ل� »التحالف الدولي« 

على ريف الحسكة 
 : وكاالت

ارتكبت طائراُت ما يس2أى التحال2ف الدايل لقيادة أمريكا، أما 
الثالثا ، مجزرًة جديدًة لحق الس2وريني استش2هد فيها 10 مدويني 
ع2ىل امق2ل، لينهم وس2ا  اأطفال يف قري2ة جزاع لالري2ف الجنولي 

للحسكة. 
اوقلت اكالة اموبا  الس2ورية »ساوا« عن مصادر محلية قولها 
إ1 طائ2راِت “التحال2ف ال2دايل” قصفت من2ازل املواطن2ني يف قرية 
جزاع ش2أال الدشيش2ة لالريف الجنولي ملدينة الشدادي، ما تسبب 
لاستشهاد 10 مدويني لينهم وسا  اأطفال ادمار كبري يف املأتلكات 

2ة.  العامة االَراصَّ
اأش2ارت املص2ادر إىل أ1 “التحال2ف الدايل” كثّف م2ن اعتدا اته 
خ2الل امي2ا6 امخرية ع2ىل التجأع2ات الس2كاوية لريف الش2دادي 
الجنول2ي الرشق2ي حيث يتعأد تدم2ري منازل املدويني اال س2يأا يف 

القرى التي رفض أ1لها االورأا6 إىل ميليشيا “قسد”. 
الفت2ت املص2ادر إىل و2زاح مئ2ات العائ2الت خوف2ا م2ن تج2دد 
االس2تهداف الج2وي ااملدفعي اممر ال2ذي أَدَّى إىل أاضاع إوَْس22اوية 

مأسااية للأهجرين من قرا1م. 
اكا1 4 مدويني س2قطوا ش2هدا  اجرحى عىل امقل، قبل يومني، 
ج2را  اعتدا  طائ2رات تالع2ة “للتحالف الدايل” عىل قرية “حس2ن 
الع2يل” جن2وب رشق مدينة الش2دادي اذلك لعد أقل من 24 س2اعة 
من ارتكالها مجزرة لحق أ1ايل قرية ذيب 1داج استش2هد خاللها و 

مدويني من عائلة ااحدة. 

الق�واُت العراقية تطلق 
عملية عسكرية ملاحقة 

بقايا داعش يف سامراء
 : وكاالت

 أعلن2ت الُق22وَّاُت العراقي2ُة، أما الثالث2ا ، عن اوط2الِق عأليٍة 
عس2كرية تح2ت عن2وا1 »ل2در الك2ربى« ملالحقة جي2وب »داعش« 

التكفريية يف مناطق غرب سامرا . 
اوقل2ت اس2ائل إعال6 عراقية عن مس2ؤال إعال6 رسايا الس2ال6 
مهند العزااي قوله: إ1 »ُق2وًَّة مشركة من الجيش العراقي ارسايا 
الس2ال6 لارشت لعألي2ة عس2كرية يف ذراع دجلة ااملناطق تقس2يم 
الثرث2ار االب2و ج2راب االصبيح2ات االحدي2دي، ملالحق2ة عنارص 

اجيوب داعش التكفريية«. 
اأض2اف أ1 »العألية أطلق عليها اس2م لدر الكربى«، مش2رياً إىل 
أوها »جا ت لعد معارك طاحنة مع مسلحي داعش أما امال«. 

يُذك2ر أ1 عنرصي2ن من الحش2د الش2عبي استش2هدا أما امال 
االثن2ني، اأصيب أرلعة آخرا1 لاش2تباكات مع جأاعة »داعش« يف 

منطقة الفرحاتية جنوب غرلي سامرا . 

إيران تعلن زيادة عمليات تخصيب اليورانيوم

 : وكاالت
أعل2ن رئي2ُا منظأة الطاق2ة الذري2ة اإليراوية 
ع2يل أَْكب22َر صالح2ي، أ1 البن2ى التحتي2ة جا1زة 
إلوتاج مئات آالف »سو« )احدة فصل( يف عأليات 
ترصيب اليوراويو6 اذلك يف إطار االتّفاق النواي. 
اأك2د صالح2ي خ2الل مؤتأ2ر صحف2ي، أما 
الثالثا ، أ1 اإلجرا ات التي لدأت لاتراذ1ا منظأة 

الطاقة الذرية ال تتعارض مع االتّفاق النواي. 
اقال صالحي يف مؤتأر صحفي وقله التلفزيو1 
الحكوم2ي إ1 تطوير البنية التحتي2ة لبنا  أجهزة 

طرد مركزي متطورة يف مجأ2ع وطنز الكهرلائیة 
يأيض قدما لشكل رسيع. 

اأش2ار إىل أ1 اموش2طة النواية يف إيرا1 سلأية 
اأساس2ها فتوى قائد الثورة اإلسالمية السيد عيل 
خامنئ2ي، الفتاً إىل أ1أية الصناع2ة النواية للبالد 
االتي تس2عى منظأة الطاقة الذري2ة اإليراوية من 
خالله2ا توليد الطاق2ة الكهرلائي2ة اتأمني حاجة 

محطات الطاقة النواية للوقود. 
إىل ذلك، ش2ّدد صالحي عىل اس2تحالة لق2ا  االتّفاق 
النواي يف ظل الحظر، مشرياً إىل أ1 قائد الثورة اإليراوية، 

خامنئي، أكد ذلك لرصاحة يف خطاب أما امال. 

-املتح2دث  له2راز كأالوو2دي  أعل2ن  ل2داره، 
الرسأي لاسم منظأة الطاقة الذرية اإليراوية- أ1 
طهرا1 س2وف تبلغ الوكالة الدالية للطاقة الذرية 
التالعة لألمم املتحدة, لبد  زيادة قدرة طهرا1 عىل 

ترصيب اليوراويو6. 
اأش2ار كأالوودي إىل أ1 إيرا1َ س2تررب الوكالة 
الدالي2ة للطاقة الذرية أ1 عألية زيادة القدرة عىل 

إوتاج »سادس فلوريد اليوراويو6« تبدأ الثالثا . 
اأك2د كأالوو2دي أ1 إي2را1 لديه2ا الق2درة عىل 
اإلرساع لإوتاج أجهزة الطرد املركزي التي تسترد6 

يف ترصيب اليوراويو6. 
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امرلعا  االرأيا 
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شـــهُر رمضاَن يُفتَرُض أن يكوَن له أثٌر في أن نســـتفيد منه وأن نتزود منه طاقة هائلة 
ي لهذا العـــدوان، ومحطة عظيمة في هذا الجتاه، ونحن منذ  معنويـــة وإيَْمـانية للتَصـدِّ
بداية العدوان اجته شـــعبنا العزيز للصمود في املواجهة بالعتماد على الله ُســـبَْحانَــُه 

َوتََعالَـى؛ ألنَّه شعب مسلم، مين اإليَْمـان.

كلمة أخيرة

إىل ميداِن الُقدِس أيها 
اليمانيون  

هنادي محمد
 

 آخ�ُر ُجُمع�ة من ش�هِر اللِه األعظ�م، يوٌم تأريخيٌّ تش�هدُه 
ش�عوب األُّمة العربية واإلس�مية )الُحرَّة(، املرتبطة بقضاياها 
يف،  املركزي�ة، هو يوٌم عاملٌي من أياِم الله ُخصص للقدِس الشَّ
يوٌم يتميَُّز فيه الخبيُث من الطَّيب، ويربُُز املؤمُن حقاً من مدعي 
اإليمان، يوٌم تج�أُر فيِه األصوات الثَّائرة املجلجلة برتدد صداها 
قائل�ًة ب� ”يا قدس.. إنّا قادمون“، رصخ�اٌت تصمُّ آذان الكيان 

يطان األَْكبَ�ر »أمريكا«.  اإلرسائيي الغاصب والشَّ
يخط�ئُ البع�ُض حينما يظنُّ ظ�نَّ الجهل ويعتقُد غب�اًء أنَُّه 
يوٌم للتَّجمهر واالحتشاد الجامد امُلفرَّغ من املضامن والرَّسائل 

واألَْه��َداف العملية.. !
ٍه  بل ه�ذا الخروج يمثَّل مقدَّم�ة وتمهيد لتحرٍك ج�اٍد وتوجُّ
منظَّم ومدرس نحو مرسى النبي األمن صلوات الله عليه وآله. 
تعترب مناسبة »يوم القدس العاملي« يوماً ترَُتَجُم فيه اليقظُة 
والوع�ُي بأبهى وأعظم صورة، واستش�عار خط�ورة املشوع 
االس�تكباري، وتنامي حالة اإلدراك لحقيق�ة األطماع األجنبية 

التي تستهدف املنطقة ككل. 
ة؛ ألنَّ إحياءها  مناسبٌة من أعظم مناسبات األمَّ

السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

رئيس التحرير:
صربي الدرااوي

رسائل الردع الصاروخي: القصف 
بالقصف والدم بالدم 

محمد العبد اهلل*
 »غزة اآلن بتكتيكات املقاومة 
تجيُب عى مقولة تحييد أسلحة 
الع�دّو الت�ي تعت�رب أه�م ُحّجة 
النف�ق  ال�عن�ف.  أليديولوجي�ا 
والتفج�ري عن بُع�د واملقذوفات 
والقن�اص هي تحييد ألس�لحة 

العدّو«. 
ننتظ�ر  أَْو  نق�اوم  أن  »إم�ا 

اإلبادة«. 
وج�دت   / كت�اب  )م�ن   
أجوبت�ي: هك�ذا تكلم الش�هيد 

باسل األعرج(. 
لم تحمْل قذائُف وصواريُخ الفصائل الفدائية الفلسطينية 

البقية ص 8

* كاتب فلسطيني- بتصرف يسير

البقية ص 8

عباس السيد 
َم�ن يس�يطُر عى ث�روات 
الربي�ة  ومنافذه�ا  الب��د 
ه�و  والجوي�ة  والبحري�ة 
ُل مس�ؤوليَة دفع  ال�ذي يتحمَّ
مرتب�ات املوظف�ن.. م�ا ل�م 
يقم بذلك، فه�و ِل�صٌّ قاطُع 
طريق مجرم، وال يؤتَمُن عى 

مصالح وطن وشعب. 
بلطج�ة  يم�ارس  وم�ن 
كهذه، ال يج�وُز الدخوُل معه 

يف أية مفاوضات سياسية قبل 
أن يتخى عن بلطجته ويتوقف عن استخدام 

املرتبات كورقة ابتزاز. 
وما ل�م تتحمل األم�ُم املتح�دة ومبعوثُها 
املسؤوليَة يف ذلك، فهم مشاركون يف الجريمة. 
قضي�ة  يف  جريفي�ث  مارت�ن  ح�ارصوا 
املرتب�ات، وال تمنح�وه الفرص�َة الس�تمرار 
اليمني�ن  تجوي�ع  جريم�ة  ع�ى  التغطي�ة 
التي يمارس�ها تحالُُف الس�عودية بواس�طة 

الشعية املزعومة. 
اجعل�وا قضي�َة املرتبات ه�ي البوابة ألية 

لقاءات ورشطاً ألية مفاوضات. 
قط�ُع املرتب�ات جريم�ٌة ك�ربى ترتكبُه�ا 
رشعيُة الرياض، وإذا لم تستطيعوا إجباَرهم 
ع�ى وق�ف ه�ذه الجريم�ة، ف�� تدعوه�م 

يستمرون يف توظيفها ضدكم. 
اختربوه�م  املح�ك،  ع�ى  ضعوه�م 
إىل  وادع�وا  لتفضحوه�م، 
تس�ليم ُك��ّل املوارد م�ن جميع 
املحافظ�ات إىل البن�ك املرك�زي، 
بغ�ض النظر عن موق�ع البنك.. 
وسرتون ويرى الجميع أنهم أول 

من سريفض ذلك. 
 التحالف الس�عودي يستخدم 
التجويَع والفوىض كاسرتاتيجية 
لتحقيق أَْه��َدافه السياس�ية يف 
اليم�ن، فم�ن الذي يمن�ع توريد 
موارد املحافظ�ات »املحررة« إىل 
البن�ك املرك�زي يف ع�دن، ومن من�ع حكومة 
الشعية من إقرار موازنة س�نوية مناطقية 

للمحافظات »املحررة«؟!
ال يريُد تحالُف العدوان بقيادة الس�عودية 
أي وعاء مايل تتجمُع فيه املوارُد املتاحُة ومن 
خ�له�ا يتم دف�ع املرتبات وغريه�ا، حتى يف 

إطار املناطق الخاضعة لسيطرته. 
ُع عى استمرار الفوىض املالية،  وهو يشجِّ
وبق�اء مصادر اإلي�رادات يف تل�ك املحافظات 
نهباً للعابثن واللص�وص واملوالن للعدوان.. 
ويف نفس الوق�ت، يدفُع بحكومة »الشعية« 
لطبع عم��ت جديدة لدف�ع مرتبات املناطق 
انهي�اٌر  والنتيج�ة،  لس�يطرته،  الخاضع�ة 
أَْكبَ��ر  الري�ال ومعان�اة  مس�تمرٌّ يف قيم�ة 

لليمنين. 

مكة يف خطر..املرتبات أوالً 
يحيى المحطوري

تح�ت ه�ذا العن�وان.. س�أكتب 
سلس�لة مقاالت يف األيام القادمة.. 
أتح�دث فيها ع�ن الخط�ر املحدق 
س�يطرة  بع�د  واملدين�ة..  بمك�ة 
النظ�ام  ع�ى  التام�ة  إرسائي�ل 
الت�ي  واإلنج�ازات  الس�عودي.. 
تحققه�ا يومي�ا يف اإلجه�از ع�ى 
القضية الفلسطينية يف ظل تواطؤ 

األنظمة وغفلة الشعوب..
التي  التحذيرات  وسأحاول رسد 
أعلنها مبكراً الشهيد القائد رضوان 
الله علي�ه.. بخصوص مقّدس�ات 
األمة واملؤامرات التي تستهدفها.. 

كثري من الشواهد.. من األحداث 
املرتابط�ة.. وم�ن كتاب�ات األعداء 
وترصيحاتهم تؤكد هذه الحقائق.. 
وحش�دها ورب�ط بعضه�ا ببعض 
س�يضعنا أمام صورة واضحة عن 
خطورة وضع املقدسات اإلس�مية 

يف مكة واملدينة.. 
يف  نتع�اوَن جميع�اً  أن  وعلين�ا 
التح�ّرك لتوعي�ة الناس ع�ن هذه 
القضي�ة لخطورته�ا البالغ�ة عى 
مس�تقبل الش�عوب العربية يف كل 

املنطقة..


