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 : الجوف
تمّك22ن2أبط ُل2تبجي2ش2وتبلج 24
تبس2يطرة2 إح2ك 29 م2ن2 تبش2علية،2
يف2 تملت2 24 مديري2ة2 ع2ى2 تبك مل2ة2
مح فظ2ة2تبج ف،2وذب2ك2بعد2تأمني2
آخ2ر2 وتطه2ر2منطق2ة2»مزوي2ة«2
مع ق2ل2مرتزقة2تبعدوت24تبس2ع دي2

تألمريكي2يف2تملديرية.2
2أف2 د2بصحيفة2 مصدٌض2عس2كريٌّ
تملسرة2بأ24ُق2 َّتِت2تبجيش2وتبلج 24
تبشعلية2تمّك2نا،2تبخميس2تبف ئا،2
م2ن2تبس2يطرة2ع2ى2ك م2ل2مديرية2
تملت 2،4عقَب2عملية2و عية2وتس2عة2
تم2فيه2 2تبهج 29عى2بقي2ة2م تقع2
تملرتزق2ة2يف2منطق2ة2مزوي2ة،2حيث2
تم2خالل2تلك2تبعملي2ة2تقتح 29ك فة2
م تق2ع2تملرتزقة42ن ك،2وتس2تهدتف2
تجمع ته2م2وأوك ض24م42ن2 ك،2م2 2
أدى2إىل2س2ق ط2ع2رتت2من2تبقتى2
بينه2م2 صف فه2م،2 يف2 وتبجرح2ى2

قي دتت2كلرة.2
كم2 2تمّك2ن2ا2ُق22 َّتُت2تبجي2ش2

وتبلج2 24من2إح2رتق2وتدمر2جميع2
مخ2 ز24تألس2لحة2تبت بع2ة2ملرتزقة2
تبع2دوت24يف2تل2ك2تمل تق2ع2وتملن طق،2
ضمن2تبعملية2تب تس2عة2تبتي2توتها2

بتحرير2تملنطقة2ك ملة.2
وج ء2تحرير2منطقة2تملت 2،4بعد2
وفٍر2كل2ٍر2بقل ئل2تبج2 ف،2وّجها2
في2ه2أعدتد2كل2رة2م2ن2مق تليه 2إىل2
إع2ال24 ع2ى2 ت2 ضدًّ مزوي2ة،2 منطق2ة2

أصلح2ا2 تملنطق2ة2 ب2أ24 تبع2دوت24
ت2ًس2ك وه 2 منطقة2عس2كرية،2مخررِّ

بني2تملغ دضة2وتمل ت2ب بقصف.2
وثيق2ة2 ضم2ن2 تإلع2ال24ُ وج2 ء2
ضسمية2ص دضة2عن2م 2يسمى2»قي دة2
تبس دس2ة«2 تبعس2كرية2 تملنطق2ة2
أعلن2ا2 تبع2دوت2،4 بق2 ى2 تبت بع2ة2
تملت2 24منطق2ة2 تب ثيق2ة2مديري2ة2
مع دية2وط بلا2من2سك وه 2رسعة2

تملغ2 دضة،2مه2ددة2بقص2ف2تملنطقة2
ب بط2رت24وتملدفعي2ة،2ووق2ع2ع2ى2
تب ثيق2ة2تبقي2 دي2تملرتزق2»4 ش2م2
تألحم2ر«2ب عتل2 ضه2ق ئد2م 2يس2مى2

تملنطقة2تبس دسة.2
وتس2لب42ذت2تإلعال24ب س2تفزتز2
كل2ر2بقل ئل2تبج ف،2تبت2ي2تعتربته2
إ4 وة2وتهديدت2ًمل رشت2ًبه ،2فأضسلا2
أعدتدت2ًكلرة2م2ن2تملق تلني2إىل2جلهة2
مزوية،2وبم2تمر2أكثر2من2و24س2 عة2
عى2تإلعال24حتى2تم2تحرير2تملنطقة2

ب بك مل2وطرد2تملرتزقة2منه .2
وتعت2رب2تبس2يطرة2ع2ى2مديرية2
تملت2 2،4توتص2 ضت2ًتس2رتتيجي 2ًب بغ2
تأل4ميّة،2فهي2ب تبة2مديرية2»تبحز9«2
تبتي2يتمركز2فيه 2تملرتزقة2بتجمع ت2
كلرة،2م2 2يعني2أ24عملي ت2تبجيش2
تألي22َّ 29 يف2 ستس2تهدف2 وتبلج2 24
تبق دم2ة2م تقَع2ومن طق2تملرتزقة2يف2
تلك2تملديرية،2وب بت يل2ترييق2تبخن ق2
بش2كل2كلر2عى2تملرتزقة،2ورضبهم2
يف2أ4م2م 2تلق2ى2من2مع قلهم2دتخل2

تملح فظة.2

دفعة صواريخ بالستية تضرب قواعد عسكرية  قبائل المحافظة استنفرت مقاتليها بعد إعالن العدوان المديرية منطقًة معاديًة:
سعودية يف نجران وخميس مشيط

 : خاص
أطلق2ا2تبُق22 َُّة2تبص ضوخيُة2بلجيش2وتبلج 24تبش2علية،2أمس2تبجمعة،2
دفع2ًة2من2تبص تضيخ2تبل بس2تية،2عى2ع2دد2من2تبق تعد2تبعس2كرية2بلعدو2

تبسع دي2يف2وجرت24وخميس2مشيط.2
وأّك22د2مص2دض2يف2تبص ضوخية،2أ24دفع2ة2تبص تضيخ2تبل بس2تية2أص با2
جمي2ع2تبق تع2د2تبعس2كرية2تبت2ي2أطلق2ا2عليه 2بدق2ة2ع بي2ة،2وأحدثا2

توفج ضتت42 ئلة2وأبحقا2ب بعدّو2تبسع دي2خس ئَر2كلرة.2
2تبس2ع دي2فتع مل2مع2تبرضبة2بتخلط2شديد2ووتضح،2وأعلن2 أم 2تبعدوُّ
عى2بس2 24و ط2ق2تبعدوت24بأ24تبدف2 ع2تبج ي2تبس2ع دي2ضصد2ص ضوخني2
توطلق2 2من2تألضتيض2تبيمنية2وس2قط2أحد4م 2يف2تبيم2ن،2وتآلخر2يف2منطقة2
صحرتوي2ة2دتخل2تململكة،2ب2دو24تبحديث2عن2أي2تع2رتض،2و4 2م 2يؤّك2د2
أ24تبص تضيخ2وصلا2أج تء2تململكة2ورضبا2أ4دتفه 2وبم2تستطع2ص تضيخ2
تبل تري2 ت2أ24تتع م2ل2معه2 ،2إذ2أ24ص تضي2خ2تبدف ع2تبج2 ي2يفرض2به 2
تالوطالق2بمجرد2تستش2ع ض2تبص تضيخ2تمله جمة2يف2تألج تء..2ثم2إ24مس2أبة2
ضصد2تبص تضيخ2قلل2وص به 2إىل2تألج تء2تبس2ع دية2تعترب2شطحة2إعالمية2
غ2ر2وتقعية،2تعرب2عن2مدى2تخلط2تبعدّو2تبس2ع دي2تب2ذي2يعجز2ع دة2عن2
تفسر2وص ل2تبص تضيخ2تبيمنية2إىل2تبري ض2وتملن طق2تبلعيدة2دتخل2تبعمق2

تبسع دي2بدو24تعرتض.

مصرع 9 من قيادات املرتزقة بنريان الجيش 
واللجان يف »خب والشعف« والساحل الغربي

 : متابعات 
بقي2تس2عٌة2من2تبقي دتت2تبل ضزة2يف2صف2 ف2مرتزقة2تبعدوت24تألمريكي2
تبسع دي2مص ضعهم،2أمس2تألول،2مع2عرتت2من2تملرتزقة،2بنرت24تبجيش2
وتبلج2 24تبش2علية2يف2ُك2ل2ٍّم2ن2جلهة2خب2وتبش2عف2بمح فظ2ة2تبج ف،2

وجلهة2تبس حل2تبغربي.2
وأف د2مصدض2ميدتوي2بصحيفة2تملسرة2بأ24تبقي دي2تملرتزقة2»وجه2تبخر2
ب2ن42رل 4«2س2قط2رصيع ً،2تبخميس2تبف ئا،2مع2س2لعة2م2ن2تبقي ديني2
تملرتزق2ة2وعرتت2من2أفرتد4م2ومرتفقيهم،2خ2الل2عملي ت2وفذته 2ُق2 َّتت2

تبجيش2وتبلج 24تبشعلية2يف2عدد2من2مح وض2جلهة2خب2وتبشعف.2
يش2 ض2إىل2أ24تملرت2زق2»بن42رل 4«242 2قي دي2يف2م 2يس2مى2»تملنطقة2

تبعسكرية2تبس دسة«2تبت بعة2بق ى2تبعدوت2.4
إىل2ذب2ك،2بقي2تبقي دي2تبل ضز2يف2صف2 ف2مرتزقة2تبعدوت24تبعقيد2»و جي2
ع2ي2تبصل2 ضي«2مرصعه،2أمس2تألول،2بن2رت24تبجيش2وتبلج2 2،4يف2جلهة2
تبس2 حل2تبغرب2ي،2و4 2ق ئ2د2تبكتيلة2تألوىل2يف2م 2يس2مى2ُق22 َّتت2»حرتس2

تبجمه ضية«2تبت بعة2بلغزتة.2

الجيش واللجان يسيطرون على مديرية »املتون« بالكامل مصرع 
عشرات املرتزقة بينهم قيادات

استدراٌج قاتل للغزاة واملرتزقة يف »حيس« وهجوم نوعي على مواقعهم يف »الكدحة«
 : الساحل الغربي

أم2س2 تبغرب2ي،2 تبس2 حل2 ش2هدت2جله2ة2
تبجمع2ة،2عدة2عملي2 ت2و عية2وفذته2 2ُق2 َّتت2
تبجي2ش2وتبلج 24تبش2علية2يف2عدد2من2تملح وض،2
وتم2خالبه 2تس2تدضتج2بُق22 َّتت2تبغزو2وتملرتزقة2
ومل غتته2م2يف2م تقعهم،2م 2أس2فر2عن2وق ع2
أع2دتد2كلرة2من2تبقتى2وتبجرحى2يف2صف فهم،2

وتدمر2عدد2من2آبي تهم.2
2أف د2بصحيفة2تملسرة2بأ24 مصدٌض2عس2كريٌّ
ُق2 َّتت2تبجيش2وتبلج 24تبش2علية2وفذت،2أمس2
عملي2ة2تس2تدضتج2و عي2ة2بلغ2زتة2وتملرتزق2ة2يف2

منطقة2تبشعب2بمح ض2حيس.2
وأوضح2تملصدض2أ24مج ميَع2كلرًة2من2تبغزتة2
وتملرتزقة2وقع ت2يف2كم ش2ة2عس2كرية2محكمة2
تس2تدضجتهم2إبيه2 2ُق22 َّتت2تبجي2ش2وتبلج 24
يف2تملنطق2ة،2حي2ث2ح رصتهم2تبُق22 َّتت42ن ك2
وتبتف2ا2عليه2م،2وأمطرته2م2بن2رت24مكثف2ة2
ومسددة2أسقطا2معظَمهم2بني2قتيل2وجريح،2

وكلدتهم2خس ئَر2م دية2متن عة.2
وتمّك2نا2ُق2 َّتُت2تبجيش2وتبلج 24تبش2علية2
خالل2تبعملية2م2ن2أرس2عدد2من2تملرتزقة،2حيث2
ب2م2يجدوت2مف2رت2ًبله2رب2إبيه2بع2د2أ24ط قتهم2

ُق2 َّتت2تبجي2ش2وتبلج 24وأضبكته2م2ب البتف ف2
وتالستهدتف2تبن ضي.2

وب بتزتم2ن2م2ع2ذب2ك،2وفذت2وح2دتت2من2
تبجيش2وتبلج 24تبش2علية،42ج م 2ًو عي 2ًعى2
عدد2م2ن2م تق2ع2تملرتزقة2يف2جله2ة2تبكدحة،2
تملس2رة2 بصحيف2ة2 ميدتو2ي2 وأف2 د2مص2دض2
ب2أ24تبهج2 29َتس2تهدف2م تق2ع2تملرتزق2ة2يف2
منطقة2تبق2رو2،4حيث2تم2تقتح 29تلك2تمل تقع2
بش2كل2مل غا2وتس2تهدتف2مج ميع2تملرتزقة2
تملت تجدين2فيه ،2م 2أس2فر2عن2س2ق ط2عدد2
م2ن2تبقتى2وتبجرح2ى2يف2صف فه2م2فيم 2الذ2

تبلقية2ب بفرتض.2

ج2 ء2ذب2ك2فيم2 2تمّك2ن2ا2ُق22 َّتت2تبجيش2
وتبلج2 24م2ن2كرس2زح2ف2بلمرتزق2ة2يف2جلهة2
حمر،2حيث2س2قط2عدد2م2ن2تبقتى2وتبجرحى2

يف2صف فهم.2
وك و2ا2ُق2 َّتت2تبجي2ش2وتبلج 24تبش2علية2
حّق2قا2جمل2ًة2من2تالوتص ضتت2خ2الل2تألي2َّ 29
تبثالث2ة2تمل ضي2ة2يف2مختل2ف2مح2 وض2جله2ة2
تبس2 حل2تبغربي،2حيث2أفش2لا2مح وبة2زحف2
بلغزتة2وتملرتزقة2عى2منطقة2تبف زة2تبس2 حلية2
تبتي2تم2طرد4م2منه ،2وتكلدوت2خس2 ئَر2ف دحة2
خ2الل2مح وبة2تبزحف2تبف ش2لة2قل2ل2أ24يلجأ2

بقيتهم2إىل2تبفرتض.2

هجوم نوعي على مواقع 
املرتزقة يف جبهة نهم

 : نهم
س2قط2ع2دٌد2م2ن2تبقت2ى2وتبجرح2ى2يف2صف ف2
مرتزقة2تبعدوت24تألمريكي2تبسع دي،2أمس2تبجمعة،2
خالل2عملية42ج مية2و عية2وفذته 2ُق2 َّتت2تبجيش2

وتبلج 24تبشعلية2يف2جلهة2وهم.2
وأف2 د2مص2دض2ميدتو2ي2بصحيف2ة2تملس2رة2بأ24
تبهج 29تس2تهدف2م تقع2تملرتزقة2يف2منطقة2تبح ل،2
وت2م2تس2تهدتف2مج مي2ع2تملرتزق2ة2يف2تل2ك2تمل تقع2
بنرت24مس2ددة2أس2فرت2عن2س2ق ط2قتى2وجرحى2
يف2صف فهم،2كم 2تم2تدم2ر2تحصين تهم2وأوك ض4م2

خالل2تبعملية.2
وأش2 ض2تملصدض2إىل2أ24تب حدتت2تمله جمة2تغتنما2

كمي ت2من2تألسلحة2وتبذخ ئر2خالل2تبعملية.2

مصرع عشرات املرتزقة بهجوم على مواقعهم 
وكسر زحف لهم يف »الضباب«

 : تعز 

وفذت2ُق2 َّتُت2تبجيش2وتبلج 24تبش2علية،2
أم2س2تبجمعة،42ج م 2ًو عي2 2ًعى2عدد2من2
م تق2ع2تملرتزق2ة2يف2جلهة2تبرل2 ب2جن بي2
مدين2ة2تعز،2كم2 2تمّك2نا2م2ن2كرس2زحف2
بهم42ن ك،2وأس2فرت2تبعمليت 24عن2مرصع2

وإص بة2عدد2من2تملرتزقة.2
2أف د2بصحيفة2تملس2رة2 مصدٌض2عس2كريٌّ
ب2أ24وح2دتت2تبجي2ش2وتبلج2 424 جم2ا،2
أم2س،2م تق2ع2تملرتزق2ة2يف2ُك22ل2ٍّم2ن2تل2ة2

تبرويس2وقرية2تألب تح2ب برل ب.2
وتزتم2ن2تبهج2 29مع2رضب2ة2ص ضوخية2
و عي2ة2ت2م2خالبه2 2تس2تهدتف2تجمع2 ت2

وتحصين2 ت2تملرتزق2ة42ن ك2بص2 ضوخ2من2
و2 ع2»زب2زتل2«2إىل2ج و2ب2عدد2م2ن2قذتئف2

تملدفعية.2
تمله جم2ة2 تب ح2دتت2 و2رت24 وأس2فرت2
وتبرضب2ة2تبص ضوخية2وتبقص2ف2تملدفعية،2
عن2س2ق ط2عدد2كلر2من2تبقتى2وتبجرحى2
يف2صف2 ف2تملرتزق2ة،2وتكليد24م2خس2 ئَر2

م دية2متن عة.2
وب بتزتم2ن2م2ع2ذب2ك،2تمّك2نا2ُق22 َّتُت2
تبجي2ش2وتبلج 24من2كرس2زح2ف2بلمرتزقة2
ع2ى2منطق2ة2تليش2عة2يف2تبرل2 ب2أَي2ْر ً،2
حي2ث2س2قط2تبعرتت2م2ن2تملرتزق2ة2قتى2
وجرح2ى،2قل2ل2أ24يف2ر2بقيتُه2م،2بتنته2َي2
مح وبُة2تبزحف2ب بفشل،2وبدو24تحقيق2أي2

تقد2.9
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السيد عبدامللك الحوثي يحّيي الشعب اليمني على 
الخروج املشّرف يف يوم القدس العاملي

يوم القدس العاملي: اليمن الحصن العربي املنيع يف وجه محاوالت االخرتاق الصهيونية

 : خاص
حيّ 2ق ئ2ُد2تبث ضة2تبس2يد2علُدتمللك2بدضتبدين2تبح ثي2تبش2عَب2
2عى2تبخ2روج2تبجم 4ري2تملّرف2وتبكلر2يف2مس2رتت2 تبيمن2يَّ
إْحي22َ ء2ي 29تبقدس2تبع ملي2تبتي2ش2هدته ،2أمس2تبجمعة،2عدد2

من2تملح فظ ت2تبيمنية.2
وأب2رق2ق ئ2ُد2تبث2 ضة2تبس2يد2علُدتملل2ك2ب2دض2تبدي2ن2تبح ثي2
بلمش ضكني2يف2مسرتت2إْحي2َ ِء2ي 29تبقدس2تبع ملي2بتحية2أعزتز2

2حر2 ض2يف2أي2بقعة2 وتقدي2ر2ج2 ء2فيه 2»حر ضكم2يف2 ُق2أيَّ
أُْخ22َرى2يف2تبع بم2تبعرب2ي2عى2تبرغم2من2تبظ2روف2تالقتص دية2

تبصعلة2تبتي2تمر2به 2تبيمن2بسلب2تبعدوت24وتبحص ض«.2
وق2 ل2ق ئ2ُد2تبث ضة2»إ2424ذت2تبحر2 ض2يعرّب2عن2وع2ي2ع ٍل2
وتف عل2وإحس2 س2حي2وتستشع ٍض2بلمس2ئ بية،2كم 2يعرّب2عن2
تبقيم2تبعظيمة2تبت2ي2تتحل 24به 2من2حرية2وإب ء2ووف ء2ويعرّب2
ع2ن2تبدتفع2تإليَْم و2ي«،2مريف 2ً»يحق2ب2كل2تألجي ل2تبالحقة2أ24

تفتخر2بكم«.2

 قال إنه يحق لكل األجيال القادمة أن تفتخَر بموقف الشعب اليمني

 الشعب اليمني يتصدر المشهد العالمي وعيًا وتَحـرُّكًا ومناَصرًة لقضية فلسطين:

 : إبراهيم السراجي
2بتَح2ّركه2ووعي2ه2بقر ي 2 وح2َده2تبش2عُب2تبيمن2يُّ
تألضق2 29َ 2ُل2 يس2جرِّ َم2ن2 وتإلس2المية2 تبعربي2ة2 22ة2 تألُمَّ
تبقي سية،2ووحَده2يف2ُك2ّل2مرة2يأتي2بيحطَم2تلك2تألضق 29
بنفس2ه2ص وع2 2ًضقم 2ًجدي2دتً..2و24ي2أضق 29ٌيس2جلُه 2
تبتأضي2ُخ2ب س2م2تبش2عب2تبيمن2ي2تب2ذي2صنعه2 2و4 2
يتعرض2ألبش2ع2عدوت24وحص ض2بم2تش2هده2أية2دوبة2يف2
تبع ب2م2عى2مدى2أكثر2م2ن2ثالثة2أع2 ت2،9وبعل42ذت42 2
أبرُز2وصف2بلمش2هد2تمللي وي2تبذي2صنعه2أبن ُء2تبشعب2
تبيمني2أمس2تبجمع2ة2يف2تبع صمة2صنع ء2ومح فظ ت2
صعدة2وحجة2وتبحديدة2وتبج ف2وذم ض2وتعز2وتملح يا2
وعدة2مح فظ ت2أُْخ2َرى2إْحي2َ ًء2بي 29تبقدس2تبع ملي.2

وعندم2 2خ2رج2تبيمني2 24يف2تبع 29تمل2 يض2وتألع ت29
تبس2 بقة2إلْحي2َ ء2ي 29تبق2دس2تبع ملي2خص ص 2ًيف2ظل2

تبعدوت24شهد2تبع َبُم2يف2ُك2ّل2مرة2أ24خروَج2تبيمنيني42 2
تألبرُز2وتألكرب2ُعى2مست ى2تبع بم،2بكن2خروَجهم2أمس2
تبجمع2ة2يف2تبع صم2ة2ومعظ2م2تملح فظ ت2ب س2تثن ء2
تل2ك2تملح فظ2 ت2تملحتل2ة،2ك 24تألك2رب2وتألضخ2م2عى2
مس2ت ى2تبع بم2وأكرب2من2تألع ت29تمل ضية،2م 2يُدل2ُّعى2
تن م2ي2تب عي2تبش2علي2يف2تبيمني2بخط2 ضة2تمُلَخّط2ط2
تبصهي وي2تألمريكي2ومن2معهم2من2تألوظمة2تبخليجية2
وتبعربية2عى2مقّدس2 ت2تملسلمني2وعى2تألضض2تبعربية2

تبفلسطينية2وتملنطقة2برمته .2
كم 2أ24خ2روَج2تبيمنيني2ضغم2تف ُخ2ِر2ق ى2تبعدوت24
ب س2تهدتف2مرتس2م2تش2ييع2تبرئي2س2تبش2هيد2ص بح2
تبصم د،2م 2يجعُل2تحتم َل2تالستهدتف2ق ئم ً،2يؤّك2د2أ24
تبيمنيني2ال2ينظ2رو24بلقرية2تبفلس2طينية2ب عتل ِض4 2
قريًة2منفصلة2عّم 2يح2دث2من2عدوت24عى2تبيمن2وم 2
يحدث2يف2س2 ضي 2وتبعرتق2وبيلي 2وتملؤتمرتت2تبتي2تح ك2
ب2أضد24وم2رص2وتبس2 دت24يف2تب ق2ا2تبح2 يل،2وبكنهم2

ينظرو24بكل2ذب2ك2ب عتل ضه2ُمَخّط2ط 2ًومروع 2ًوتحدت2ً
عن تو2ُه2حم ي2ُة2تبكي2 24تبصهي وي2وضم 24ت س2عه2
وكذت2ضم 24تس2تمرتض2تبهيمن2ة2تألمريكية2عى2تملنطقة2
وتبع ب2م2وتبتحكم2بث2روتت2ومص ئر2تبش2ع ب2تبعربية2

وتإلسالمية.2
خالل2تبفرة2تمل ضية2أوشأ2تبكي 24تبصهي وي2عددت2ً
م2ن2تملنّص ت2تإلعالمية2تبن طقة2ب بلغة2تبعربية،2منه 2
تملنصة2تبتي2يتحدث2من2خالل2أفيخ ي2أدضعي2تبن طُق2
ب س2م2تبجي2ش2تبصهي و2ي2ب بلغ2ة2تبعربي2ة2وتبذي2
يمل2ُك2عدة2صفح2 ت2يف2م تقع2تبت تص2ل2تالجتم عي2
يخ ِطُب2من2خالبه 2تبجمه َض2تبعربي،2محّذضت2ًمن2أية2
2تبقريَة2تبفلس2طينية؛2 فع بي ت2أَْو2تَح2ّرك ت2تن رِصُ
ب عتل2 ض2أ24أي2تَح22ّرٍك2م2ن242ذت2تبن ع2بم2 2يف2ذبك2
تَح2ّرُك2تبشعب2تبفلسطيني2م 42 2إال2تنفيذ2ٌألجندتت2
إيرتوي2ة،2يف2مح وب2ة2الخ2رتق2تب عي2تبعرب2ي،2وتجُد2
تل2ك2تملنص ت2مس2 ودة2من2وس2 ئل2تإلع2ال29تبت بعة2

بأوظمة2تبس2ع دية2وتإلم ضتتية2وتبلحرينية2وغر4 ،2
وتبت2ي2تلنا2خالل2تألي 29تمل ضي2ة2تبروتية2تإلرستئيلية2
تبجديدة2تبتي2تمثُل2تح2 ال2ًخطرت2ًمن2خالل2ت صيف2
تبقصف2تإلرستئيي2بقط ع2غزة2بأوه2يف2س2ي ق2حم ية2
تبفلس2طينيني2من2حركة2تملق ومة2تإلسالمية2حم س2
تبت2ي2ب تا2ضس2مي 2ًيف2ق تئم2تإلض4 ب2ب2دى2تبنظ مني2
تبس2ع دي2وتإلم ضتتي،2بيس2ب2يء2إال2ألوه 2مق ومة2

ضد2تالحتالل2تإلرستئيي.2
أخرت2ًك 24خروج2تبيمنيني2ب ألمس2وقلله 2خروجهم2
يف2عدة2من س2ل ت2تر من 2ًمع2فلسطني2وتبقدس2خالل2
تألشهر2وتبسن تت2تمل ضية2بمث بة2تبجدتض2تبذي2تصطد29
تبكي2 24تبصهي و2ي2ب2ه2وأكد2فش2له2يف2تخ2رتق2تب عي2
2 تبعربي2وتإلس2المي2وتط يعه2بص بحه؛2وبذبك2س2يظلُّ
تبيمُن2وشعلُه2يف2طليعة2تبللدت24وتبشع ب2تبتي2ستكتُُب2
ي م2 2ًم 2وه يَة2تب ج د2تبصهي وي2عى2أضض2فلس2طني2

تبعربية2ويف2تبقدس2تملحتلة.2
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تبعالق ت2تبع مة2وتبت زيع:
تلفون:01314024 – 776179558

رئيس قسم التصحيح:
محمد2تبل ش 

تملق الت2تملنش ضة2يف2تبصحيفة2
تعرب2عن2ضأي2ك تله 2وال2تعرب2
ب برضوضة2عن2ضأي2تبصحيفة

مدير التحرير:
إبرت4يم2تبرستجي تبعن ت4: صنعاء – شارع املطار- جوار 

محالت الجوبي  -  عمارة منازل السعداء- 
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 : تعز
أ24 تع2ز2 مح فظ2ة2 أبن2 ء2 أّك22د2
وتبق2دس2 تبفلس2طينية2 تبقري2ة2
تبريف2ح2 رضٌة2بُق2 َّة2بدى2مختلف2
أطي2 ف2تبش2عب2تبيمن2ي2ب برغم2من2
تملآيس2وتبجرتح2تبغ ئرة2يف2جسده2جرتء2
تس2تمرتض2تبعدوت24تألمريكي2تبسع دي2

وتبحص ض2بلع 29تبرتبع2عى2تبت تيل.2
وأّك2دوت2خالل2تملسرة2تبجم 4رية2
أم2س2 وظم 24 ،2 تبت2ي2 تبح ش2دة2
تبجمعة؛2إلْحي2َ ء2ي 29تبقدس2تبع ملي،2
عى2أ4ميّة2مس ودة2تملق ومة2وتبشعب2
تبفلس2طيني2بلن2 ء2دوبته2تملس2تقلة2
وع صمته2 2تبق2دس2تبريف،2وطرد2
ك ف2ة2 م2ن2 تملغتصل2ني2 تبصه ين2ة2

تألضتيض2تبعربية.2
تع2ز2 مح فظ2ة2 أبن2 ء2 وأش2 ض2
تبذي2ن2ت تف2دوت2من2مختل2ف2من طق2
متحّدي2ن2 تملح فظ2ة2 ومديري2 ت2
تملليش2ي ت2تبت بع2ة2بق2 ى2تبعدوت2،4
إىل2أ4مي2ّة2إْحي2َ ء42ذت2تبي2 29تبع ملي2
بن2رصة2ودعم2تبقرية2تبفلس2طينية2
وتصحيح2تملس2 ض2بلقري2ة2تملركزية2
تبعربي2ة2 22ة2 بأُمَّ وتبرئيس2ية2
وتإلْس22اَلمية،2وتبت2ي2ح2 ول2تبع2دّو2
تألمريك2ي2وتإلرستئي2ي2حرف2ه2خالل2
تبعق د2تمل ضية2ب بتع و24مع2تألوظمة2
تبعربي2ة2تبعميل2ة2وتبتي2كش2فا2عن2
وجهه 2تبقليح2مؤّخ2رت2ًوعى2ضأس2ه 2

تبنظ م 24تبسع دي2وتإلم ضتتي.2
يف2 تع2ز2 مح فظ2ة2 أبن2 ء2 وضف2ع2

م2ن2 تبعدي2د2 تبجم 4ري2ة2 تملس2رة2
بالحت2الل2 تملن 4ر2ة2 تبش2ع ضتت2
بتطلي2ع2 وتملن2ددة2 تبصهي و2ي2
بع2ض2تألوظم2ة2تبعربية2م2ع2تبكي 24
تبصهي وي2تبغ صب2بأضتيض2تبعربية.2
كم2 2ج2دد2أبن2 ء2مح فظ2ة2تع2ز2
ضفَض2تبش2عب2تبيمني2وقَل2تبس2ف ضة2
وتبسي س2ة2 تبق2دس2 إىل2 تألمريكي2ة2
تألمريكية2تملنح2 زة2وتبدتعمة2بلكي 24
تبصهي و2ي2وتملتحدي2ة2ملش2 عر2أكثر2

2ة2 م2ن2ملي ض2مس2لم2م2ن2أبن2 ء2تألُمَّ
تبعربية2وتإلْس2اَلمية.2

تبجم 4ري2ُة2 تبحش2 ُد2 ووّ 24ا2
ب2أ24 تملن س2لة2 إْحي22َ ء2 مس2رة2 يف2
تبع2دوت24عى2تبيم2ن2وكذبك2س2 ضي 2
2ة2 يأت2ي2يف2إط2 ض2ح2رف2مس2 ض2تألُمَّ
تبعربي2ة2وتإلْس22اَلمية2ع2ن2تبقرية2
تبفلس2طينية2تبتي2س2تك 24ح رضًة2
بدى2تبشعب2تبيمني2ومختلف2شع ب2

تبع بم2تبُحّرة.

أخبار

 الرئيس المشاط في كلمة ألقاها نيابة عنه الشيخ سلطان السامعي عضو المجلس السياسي األعلى:

 : خاص
ع2َد2تبفع بي ِت2وتملس2رتِت2تبت2ي2خرجا،2
أمس2تبجمعة،2أصلَح2وتضح 2ًتبع َبِم2تالضتل ُط2
تب ثيُق2تبذي2يجمُع2تبش2عَب2تبيمني2ب بقريِة2

تبفلسطينية.2
22ُه2تبش2عب2تبيمن2ي2وح2 2تبقري2ة2 ت جُّ
تبفلسطينية2جّس2دته2تبحش ُد2تمللي وية2تبتي2
خرج2ا2يف2مختلف2مح فظ2 ت2تبجمه ضية،2
بتش2كَل2ب ح ت2برية2كتب2تبيمني 24عليه 2

»تمل ت2إلرستئيل2وتحي 2فلسطني«.2
ففي2تبع صمة2صنع ء،2تحترنا2س حُة2ش ضع2
تبستني،2عرص2أمس2تبجمعة،2أَْكل2ََر2تجمع2بري2
يف2تبع بم؛2تر من 2ًمع2تبقرية2تبفلسطينية،2وذبك2

يف2من سلة2ي 29تبقدس2تبع ملي.2
تبقري2َة2 جعل2ا2 تبيم وي2ة2 تبحش2 د2
تبفلس2طينية2أ24م2َّمن2ُك22ّل2يشء،2وخرجا2
متج 4ل2ًة2ب2كل2م2 2تتع2رض2به2تبل2الد2من2
مؤتمرتت2تختلفا2أش2ك به ،2كم 2تغللا2عى2
تألوض2 ع2تالقتص دي2ة2تبصعل2ة،2تبتي2يع وي2

منه 2تبيمني 24جرتء2تبعدوت24وتبحص ض.2
وتبت2ي2 تبع ب2م2 يف2 تألَْكل22َر2 تملس2رة2 ويف2
ضفع2ا2 غف2رتً،2 وس2 ئي 2ً ش2هدت2حر2 ضت2ً
تبحش2 ُد2تبجم 4ري2ة2تألعال29َتبفلس2طينية2

ة2عن2دعم2تبش2عب2تبيمني2 وتبالفت2 ت2تملع2ربرِّ
22ة2تملركزية2فلس2طني،2وأّك2دت2 بقرية2تألُمَّ
أ24تبيمني2ني2مس2تعدو24بلترحية2يف2س2ليل2

تحرير2تبقدس2وتملقدس ت2تإلْس2اَلمية.2
كم 2حمل2تملش ضك 24مجسم ٍت2بلمسجد2
تألقىص،2وشع ضتٍت2أّك2دت2أ24تبقدس2ستلقى2
ع صم2ة2بفلس2طني2حت2ى2تألب2د،42 تف2ني2

بأص تتهم2»ي 2قدس2إوَّ 2ق دم 4«.2
ويف2تملسرة،2حيّا2كلمُة2ضئيس2تبجمه ضية2
مهدي2تملّش2 ط،2تبحر ض2تبجم 4ري2تبكلر2

وتملّرف2يف42ذه2تملن سلة2تبعظيمة.2
وأّك22دت2كلم2ُة2تبرئي2س2تملش2 ط2تبت2ي2
أبق 24 2وي بة2عن2ه2عر 2تملجلس2تبس2ي يس2
تألعى2تبشيخ2سلط 24تبس معي،2أ24تبتطليع2
تبعربي2تبذي2تق ده2تبس2ع دية2وتإلم ضتت2مع2
تبع2دّو2تبصهي وي2بم2يعد2أم2رت2ًخفي ً،2ف بي 29
قد2تم دت42ذه2تبكي و ت2وغر4َ 2من2تألوظمة2
تبعميل2ة2يف2تصفي2ة2تبقرية2تبفلس2طينية،2
مش2رًة2إىل2أ424ذه2تألوظمة2دعما2م 2أقدما2
علي2ه2أمريك 2م2ن2وقل2س2ف ضته 2إىل2تبقدس2
وتبت تط2ؤ2 بفلس2طني،2 تألبدي2ة2 تبع صم2ة2
ب بصم2ا2وعد29تتخ2 ذ2أي2م ق2ف2يعرب2عن2

إضتدة2تبشع ب2تبعربية2وتإلْس2اَلمية.2
ودع2ا2كلم2ة2ضئي2س2تملجلس2تبس2ي يس2

تألعى،2تبش2ع ب2تبعربية2وتإلْس22اَلمية2وكل2
تبق2 ى2تبح2رة2يف2تبع ب2م2أل24ترف2َع2ص تَه 2
وأ24تع2َي2عم2َق2تملؤتمرة2تبتي2تح2 ك2ضد4 2

وأ24تتَح2ّرك2بخط2 تٍت2عملية2تليُق2ب بقدس2
وفلس2طني،2الفتًة2إىل2أ24تملعركة2مستمرة2مع2
2ة،2وأّك22دت2أ24مح2 ض2تملق ومة2 أع2دتء2تألُمَّ

وتملم وعة2تبي 29أق ى2ع دت2ًوأشد2بأس ً.2
يف2 تملفرط2ني2 أ24 إىل2 تبكلم2ة2 وتطرق2ا2
تبق2دس2وتملس2جد2تألق2ىص2أعج2ز2يف2تبدف ع2
عن2مكة2وتملدينة2تبت2ي42ي2تبهدف2تبحقيقي2
بلع2دو2تبصهي و2ي2تألمريك2ي،2م ضح2ًة2أ24
تبعدوت24ع2ى2تبيمن2وس2 ضي 2وتبعرتق2وبيلي 2
وإضع ف2تبجيش2تملرصي2وتبحرب2عى2إيرت24
وحزب2تبل2ه42دفه2تبحقيقي2تصفية2تبقرية2

تبفلسطينية.2
وج2ّددت2كلمة2تبرئي2س2تملش2 ط2تبتأكيَد2
ع2ى2أ24تبتر م2ن2م2ع2تبقدس242 2تمل قف2
تمللدئ2ي؛2ك2 24فلس2طني2ب صلَة2تملس2لمني2
تألوىل2وتملعي ض2تبحقيقي2تألول2بس2المة2تب عي2
م تَصل2َة2 مؤّك22دًة2 وتإلْس22اَلمي،2 تبعرب2ي2
تبصم د2تبيمن2ي2يف2وجه2تملؤتمرتت2تألمريكية2
وتبصهي وية2وأدوتته2 2ومرتِزقته 2تبتي2تقف2
تبي2 29ملح وب2ة2ضدع2تبش2ع ب2تبت2ي2تحم2ل2
م تقَف2تر منيًة2مع2تبقرية2تبفلسطينية.2
تبكلم2 ت2 م2ن2 ع2دٌد2 تبفع بي2ة2 وتخل2ل2
وتبفق2رتت2تملتن عة2تبتي2أّك22دت2يف2مجمله 2
2قدم2 2ًيف2م تجهة2تبع2دوت24ومن رَصة2 تمل2يَّ
تبقري2ة2تبفلس2طينية،2دتعي2ًة2ك ف2ة2أبن ء2
تبش2عب2تبيمني2بتعزيِز2ع تم2ل2تبصم د2عى2

جميع2تألصعدة.

التواطؤ الخليجي مع القضية الفلسطينية بات مكشوفًا للعالم وصفقة القرن أحد أوجه الخيانة
القدس بوصلة التَحـّرك والشعب اليمني مستمر في ثورته لتحقيق حريته واسترجاع الحق الفلسطيني

صنعاء تتصدر عواصم العالم بأكرب مسرية جماهريية يف يوم القدس العاملي

محافظة صعدة تحيي يوم القدس العاملي بحضور جماهريي غفري
 : صعدة:

تبيمني2ني2 ت4تم2 29ُ يتع َظ2ُم2
ب بقرية2تبفلسطينية2تبتي2تعدت2
ب بنس2لة2به2م2ُك22ّل2م 2س2 ت4 ؛2
تبيمنية2 تبجم 4ر2 بتخرَج2حش ُد2
تملح فظ2 ت2 مختل2ف2 تبغف2رة2
بمس2رتت2ح ش2دة2إْحي2َ ًء2بي 29
م2ع2 تملتزتم2ن2 تبع مل2ي2 تبق2دس2
تبحثيثة2 تبعرب 24 تس ضع2مس عي2

بتصفية2تبقرية2تبفلسطينية.2
وشهدت2مح فظة2صعدة،2أمس2
تبجمع2ة،2مش2 ضكة2مئ2 ت2تآلالف2
تملح فظ2ة2يف2مس2رة2 أبن2 ء2 م2ن2
كلرة2إْحي22َ ء2بي 29تبقدس2تبع ملي2
يف2غر2 24تحليق2مكث2ف2بطرت24

تبعدوت24تألمريكي2تبس2ع دي.2
تبغفرة2 تبجم 24ر2 وت تف2دت2
إىل2تبس2 حة2تبكربى2وسط2مدينة2
تملس2رة2 يف2 بلمش2 ضكة2 صع2دة2
تبجم 4ري2ة2تبت2ي2ضف2ع2خالبه 2
ع بي2 2ًأع2ال29تبيم2ن2وفلس2طني2
وي فط2 ت2كت2ب2عليه2 2عل ضتت2
من 4رة2بلسي س2ة2تألمريكية2يف2

تملنطقة.2
وأّك2د2تملش2 ضك 24يف2تملس2رة2
تبفلس2طينية2 تبقري2ة2 أ24 ع2ى2
24ي2تألوىل2ف ق2ُك22ّل2تالعتل ضتت،2
مش2رين2إىل2أ24صم2 د2تبش2عب2
تبيمن2ي2يف2وجه2تبع2دّو2تألمريكي2

تبسع دي2ومش2 ضيعه2يف2تملنطقة2
فلس2طني2 إىل2 تبس2ليل2 يف2 يأت2ي2
وإلع دة2تبرعية2تإلْس2اَلمية2عى2

بيا2تملقدس2وك فة2تملقدس ت.2
ويف2خت2 29فع بي2 ت2تملس2رة2
أّك22د2بي 24ص2 دض2عنه2 2عى2أ24
أي2ت جه2ب ملس2 ضعة2وح 2تبيه د2
وتبنص ضى2من2قلل2من2يف2قل بهم2
م2رض2وه يته2تبحتمية42ي2تبند29

وتبخس ضة.2
تبتَح22ّرِك2 إىل2 تبلي2 24 ودع2 2
تملص2ر2ض2د2 معرك2ة2 يف2 تبج2 د2
2ة،2مهيل 2ًبجميع2أبن ء2 أع2دتء2تألُمَّ
22ة2وأبن ء2 تبش2عب2تبيمن2ي2َخ صَّ
2ة2تبعربية2وتإلْس2اَلمية2ع مة2 تألُمَّ
تألمريكي2ة2 تبلر ئ2ع2 ملق طع2ة2
يف2 ومح ضبته2م2 وتإلرستئيلي2ة،2

مختلف2تألصعدة2تملت حة.2

تعز تحيي مناسبة يوم القدس العاملي بمسرية جماهريية حاشدة
ة في ثورة الشعب اليمني تحت تحليق مكثف لطيران العدوان األمريكي السعودي:  أّكـدوا أن فلسطين ستبقى حاضرة بُقـوَّ
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الساحل الغربي يحتضن تظاهرة كربى إحياًء ليوم القدس العاملي

مسرية حاشدة بمحافظة ذمار إلحياء يوم القدس العاملي
 : ذمار

ش2هدت2مدين2ة2ذم2 ض،2أم2س2تبجمع2ة،2
مس2رة2جم 4ري2ة2ح ش2دة؛2إلْحي22َ ء2ي 29

تبقدس2تبع ملي.2
مئ ُت2تآلالف2من2أبن ء2تملح فظة2خرج ت2يف2
تملسرة2تبجم 4رية،2ضتفعني2تبالفت ِت2تملعرّبة2
عن2تبتر م2ن2تبيمني2مع2تبقدس،2وتصحيح2
تملس2 ض2وح 2تبقري2ة2تبعربية2وتإلْس22اَلمية2

تألوىل.2
2وأّك2د2تملش ضك 24تر ُمَن2تبشعب2تبيمني2
م2ع2تبش2عب2تبفلس2طيني2حت2ى2تس2تع دة2
أضتضي2ه2تملغتصلة2وك ف2ة2حق قه2تملروعة2
ترتب2ه2 ع2ى2 تبفلس2طينية2 دوبت2ه2 وإق م2ة2

تب طني2وع صمته 2تبقدس2تبريف.2
وو2ّدد2أبن2 ء2مح فظ2ة2ذم2 ض2ب س2تمرتض2
تبع2دوت24تألمريكي2تبس2ع دي2وتبحص ض2عى2
تبش2عب2تبيمن2ي،2وبم تق2ف2تألم2م2تملتحدة2
وتملجتم2ع2تبدويل2تملخزي2ِة2إزتء2ك فة2تبجرتئم2
تبت2ي2ال2ي2زتل2تبع2دوت24تألمريكي2تبس2ع دي2
يرتكله2 2بح2ق2تبش2عب2تبيمني2من2ذ2بدتية2

تبعدوت2.4
ويف2تملس2رة،2أبق2ى2مح فظ2ذم2 ض2محمد2
أ24 أّك22د2خالبه2 2 تملق2ديش2كلم2ًة2 حس2ني2
تبقري2ة2تبفلس2طينية242ي2تبقري2ة2تألوىل2

2ة2تبعرية2وتإلْس2اَلمية،2 بلشعب2تبيمني2وبأُمَّ
مج2ددت2ًتبعه2د2بأ24أبن2 ء2تبش2عب2تبيمني2ال2
يمكن2أ24يتن َس ت2تبقرية2تبفلسطينية2ضغم2

تبجرتح2تبتي2خّلفه 2تبعدوت2.4
وتس2تعرض2تملح فظ2تملق2ديش2بعر 2ًمن2
تبجرتئ2م2تبت2ي2يرتكله2 2تبكي2 24ُتبصهي وي2
تبفلس2طيني،2 تبش2عب2 بح2ق2 تبغ ِص2ُب2
ومح والت2ه2تملس2تمرة2بطمِس2ك ف2ة2تملع بم2
تبقري2ة2 ودف2ن2 وتإلْس22اَلمية،2 تبعربي2ة2
تبفلس2طينية2وتبت2ي2ك 24آخر24 2تبتصعي2د2

تألمريكي2بنقل2سف ضته2إىل2تبقدس.2
ويف2خت2 29تملس2رة2تبجم 4ري2ة،2أش2 ض2
أبن2 ُء2مح فظ2ة2ذم2 ض2يف2بي2 24ص2 دض2عن2
تملس2رة2ب2أ24إحي2 َء2ي2 29تبق2دس2تبع مل2ي2
يأتي2توطالق 2ًمن2وتقع2تبش2ع ض2ب ملس2ئ بية2
تج ه2تبقرية2تبرئيس2ية2وتملركزية2بلشع ب2
تبعربية2وتإلْس22اَلمية،2مؤّك2دي2ن2أ24تبقدَس2
2تبع صم2ة2تألبدي2ة2بلدوب2ة2تبعربي2ة2 س2تظلُّ
تبفلس2طينية،2وأ24ك ف2ة2تبش2ع ب2تبعربية2
وتإلْس22اَلمية2تبحرة2ست تجه2ك فة2تملؤتمرتت2
2ة2 تألمريكية2تبصهي وية2تبتي2تس2تهدف2تألُمَّ

تبعربية2وتإلْس2اَلمية.2
و4ذت2وقد2تخلل2تملس2رة2تبجم 4رية2تبتي2
ش2 ضكا2فيه2 2تآلالُف2من2حرتئ2ر2مح فظة2
2بفرق2م2ن2تب حدتت2 ذم ض2ع2رٌض2عس2كريٌّ

تبعسكرية2تملت تجدة2ب ملح فظة.2

 : خاص:
يف2تب ق2ِا2تبذي2تتع2رَُّض2فيه2تبقرية2
عرفه2 2 مؤتم2رة2 ألبش2ع2 تبفلس2طينية2
تبتأضيخ2تق د4 2دوُل2تالس2تكل ض2تبع ملي2
أمري2ك 2وإرستئي2ل2وأدوتتهم 2من2عرب 24
تبخلي2ج2وبعض2تبدول2تبعربي2ة2تبعميلة،2
ف2إ24تملالي2ني2من2أبن2 ء2تبش2عب2تبيمني2
تبق2دس2 ي2 29 مس2رتت2 يف2 تملش2 ضكني2
تبع مل2ي2بعم2 29تملح فظ2 ت2وتملديري ت2
ك 24به2م2تألثُر2تبكل2ر2ُوتبل ب2غ2يف2إع دة2
تالعتل ض2بهذه2تبقرية2تملركزية2من2خالل2
تالحتش2 د2تمل2ّرف2وتملهي2ب2بمختل2ف2
تبس2 ح ت2وتملي دي2ن2يف2أَْكل2َر2مس2رتت2

تر منية2عى2مست ى2تبع بم.2
بم2يكن2بلقرية2تبفلسطينية2وتبشعب2
بمن رصيه2 2 تفخ2َر2 أ24 تبفلس2طيني2
كفخر4 2وتعتزتز4 2تبي 29برج ل2وش2ل ب2
ووس2 ء2تبيم2ن2تملش2 ضكني2يف2إْحي2َ ء2ي 29
تبقدس2تبع مل2ي2تبذين2أثلت2 ت2عظمَة42ذه2
تملن س2لة2وأ4ميته2 2يف2وف س2هم2بعد2أ24
تغّلل2 ت2ع2ى2جمي2ع2تبع تئ2ق2وتبظ2روف2
تبصعلة2جرتء2تستمرتض2تبعدوت24تألمريكي2
تبت2 تيل،2 ع2ى2 تبرتب2ع2 بلع2 29 تبس2ع دي2
بيؤّك2دوت2بلع بم2أ24تبقرية2تبفلس2طينية2
4ي2قريتهم2تملركزية2تألوىل2وس2يغّلل وه 2
ع2ى2ُك22ّل2قر ي 24م2مهم2 2تع ظم2ا2

وَكرُبَت.2
مح فظ2ُة2تبحديدة242ي2تألُْخ2َرى2ك 24
تملله2ر2م2ن2مختل2ف2 أبن ئه2 2 الحتش2 ِد2
تملديري2 ت،2أم2س2تبجمعة؛2بلمش2 ضكة2يف2
إْحي22َ ء2ي 29تبقدس2تبع مل2ي،2دوٌض2كلر2ٌيف2
إيص ل2ضس2 ئل2تبيمنيني2تملختلفة2إىل2ُك2ّل2

تبع بم.2
وب برغم2مم 2يدوض2يف2تبحديدة2وجله ت2
تبس2 حل2تبغرب2ي2تحدي2دت2ًم2ن2تصعي2د2
تبع2دوت24خدم2ًة2 عس2كري2تق2 ده2دول2
بلكي2 24تبصهي وي،2وّجه2أح2رتُض2تبحديدة2
وضيمة2ضس بًة2تملؤ4 2تبشم خ2وتبعنف ت24
مف ُد4 2»إ24ك 24تبكثر2ُمن2تبعرب2وتبع بم2
قد2تبت ع2وتش2رى2يف2تبقرية2تبفلسطينية2
فال2خ2 َف2عليه 2بعد2تبي2 29ط مل 2وضج ل2

تبيمن2تبعظم ء2يملئ 24تبس ح ت«.2

تبت2ي2 تملس2رة2 يف2 تملش2 ضك 24 وأّك22د2
مح فظ2ة2 أبن2 ء2 م2ن2 تآلالف2 حرض24 2
وتبتنفيذي2ة2 تملحلي2ة2 وقي دتته2 2 ضيم2ة2
بلترحي2ة2 جه زيته2م2 وتالجتم عي2ة،2
وتملقدس2 ت2 تبق2دس2 تحري2ر2 س2ليل2 يف2
تإلْس22اَلمية2ووق فهم2إىل2ج وب2تبش2عب2
تبفلس2طيني2وقريته2تبع دبة،2مش2رين2
إىل2أ24تبق2دس2عربي2ة2وس2تلقى2عربي2ة،2
ومش2ّددين2ع2ى2رضوضة2دعم2تبش2ع ب2
تبعربي2ة2بلش2عب2تبفلس2طيني2مل تجه2ة2
تبكي2 24تبصهي و2ي2تب2ذي2يس2عى2فرض2
بح2ق2 توته ك ت2ه2 إىل2ج و2ب2 تس2تيط وه2

تبشعب2تبفلسطيني.2
تبالفت2 ت2 تملش2 ضك 24 ضف2ع2 كم2 2 2
وتبشع ضتت2تملنددة2بم 2يتعرض2به2تبشعب2
تبفلسطيني2وعى2وجه2تبخص ص2مدينة2
تبق2دس2من2توته2 ك ت2يق 29به2 2تبكي 24
تبصهي وي،2مرددين2تبش2ع ضتت2تملن 4رة2
بلتطليع2تبخليجي2مع2تبكي 24تبصهي وي.2
تالحتش2 د2تبش2علي2تملهيب2تب2ذي2مأ2
س2 حة2حديقة2تبش2عب2تمتدتدت2ًإىل2ش ضع2
صنع2 ء2ق ل2في2ه2محمد2عي2 ش2قحيم2-2
وكي2ل2أول2مح فظة2تبحدي2دة:2إ24تك بب2
ق2 ى2تب2ر2ع2ى2تبش2عب2تبيمن2ي2يأتي2
بلم تقف2تملرفة2بليمنيني2تبذين2يحمل 24
22ة2تإلْس22اَلمية2وقر ي 24 2ويف2 24َم2َّتألُمَّ
مقدمته 2تبقرية2تبفلس2طينية2وتبقدس2
تبري2ف،2م ضح 2ًب2أ24تألي2َّ 29كش2فا2
تمُلَخّط22ط2تبيه2 دي2وأذو ب2ه2يف2تملنطق2ة2

تبهيمن2ة2ع2ى2 يري2دو24ف2رض2 تبذي2ن2
تبشع ب2تبحرة.2

وأش2 د2وكيل2مح فظة2تبحديدة2بدوض2
ك فة2قل ئل2تبيمن2تبذي2ن42ل ت2ملح فظة2
تبحدي2دة2تللي2ة2بلدف2 ع2ع2ن2تبس2 حل2
تبغرب2ي2ومح فظة2تبحدي2دة2ب عتل ض4 2

ب تبة2تبيمن2تبغربية.2
تبش2يخ2 أّك22د2 تبعلم2 ء2 كلم2ة2 ويف2
علدتبل2ه2تبعر ب2ي،2عى2أ4مي2ّة2إْحي2َ ء2
ي 29تبق2دس2تبع ملي2ومط بلة2تبش2ع ب2
تبق2دس2 ع2ى2 ب بحف2 ظ2 تبعربي2ة2
كع صم2ة2بلش2عب2تبفلس2طيني،2ملين 2ً
أ424ذت2تبحش2د2وتبحر ض2تبكلر2خط ة2
صحيح2ة2ومل2 دضة2عظيمة2الس2تع دة2
22ة2تبغربي2ة2وتإلْس22اَلمية42يلته2 2 تألُمَّ

ورشفه 2ومقدس ته .2
م ق2ف2 ع2ى2 تملش2 ضك 24 وأّك22د2
تبيم2ن2تبث ب2ا2وتألب2دي2تج2 ه2تبقرية2
تبفلسطينية،2ضغم2م 2يتعرض2به2تبشعب2
تبيمن2ي2م2ن2جرتئ2م2وحش2ية،2دتع2ني2
تبش2ع ب2تبعربي2ة2وتبح2رة2إىل2مق طعة2
تبلر ئع2تألمريكية2وتإلرستئيلية2كخط ة2
عملي2ة2أوىل2يف2م تجهة2غطرس2ة2تبعدّو2
تب2ذي2ال2يرق2ب2يف2مؤم2ن2إال2وال2ذم2ة،2
تبصهي و2ي2 تبكي2 24 أ24 إىل2 ومش2رين2
22ة2يجب2 غ2دة2رسط وي2ة2يف2جس2د2تألُمَّ
أ24تس2تئص به 2وال2خي2 ض2آخ2ر2بلس2ال29
س2 ى2تبجه د2وتبنر2 ل2بتحرير2تألضض2

تملقدسة.2

 بمشاركة أبناء ووجهاء وقيادات محافظتي الحديدة وريمة:

 شاركت فيه اآلالف من حرائر المحافظة وتخلله عرض عسكري:
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محافظة حجة تخرج يف مسرية جماهريية حاشدة إلحياء يوم القدس
 : حجة 

2ة2 مستش2عرين2بلمس2ئ بية2تمللق ة2عى2ع تت2ق2أبن ء2تألُمَّ
تبعربي2ة2وتإلْس22اَلمية2ب بقري2ة2تبفلس2طينية2تبت2ي2تعترب2
تبقري2ة2تأُل2،9وبرغ2م2تبحص2 ض2تبج ئ2ر2عى2أبن ء2تبش2عب2
تبيمني2تبذي2تسلّب2يف2خلق2أس أ2مج عة2عى2مست ى2تبع بم،2
ب2م2يأبه2تبيم وي 24بغ2 ضتِت2تمل ت2تبعدوتوي2ة2وال2بلفقر2تبذي2
خّلقه2تبحص ض2ب2ل2ك وا2تبدتفع2بالوطالق2وتبخروج2يف2أعظم2
وأَْكل2َر2مس2رتت2جم 4رية2غ ضل2ة2يف2مختلف2تملح فظ ت2

بيس2به 2مثيل2عى2مست ى2تبع بم2تإلْس2اَلمي.2
وش2هدت2مدينة2حجة2مس2رة2جم 4رية2ح شدة،2أمس2
تبجمعة،2ش2 ضك2فيه2 2ع2رتُت2تآلالف2من2أبن2 ء2تملح فظة2
وبحر2 ض2قي2 دتت2تبس2لطة2تملحلي2ة2ب ملح فظ2ة2وعدد2من2
تملك و2 ت2 وممث2ي2 وتملش2 يخ2 تالجتم عي2ة2 تبش2خصي ت2
تبسي سية؛2إْحي2َ ًء2بي 29تبقدس2تبع ملي2تحا2شع ض«2مسرة2
تبع2 دة2تر من 2ًمع2تبش2عب2تبفلس2طيني2وضفر2 2ًالحتالل2

تألضتيض2وتملقدس ت2تإلْس2اَلمية«.2
وضفع2تملش2 ضك 24يف2تملس2رة2الفت ٍت2ع2ربت2عن2تبغرب2
تبش2علي2من2تملم ضس2 ت2تبصلي وية2تبتي2ق 29به 2بن2سلم 24
يف2ترصيح ت2ه2ع2ن2فلس2طني2وتربيرتت2ه2بدوب2ة2تالحت2الل2

تبصهي وي2تبغ صب.2
وأّك22دت2تبحش2 د2ضفَره2 2مل2 2تس2مى2صفق2ة2تبق2ر24
تملش2ل 4ة2تبت2ي2ي2رتد2به 2طم2س2تبقري2ة2تبفلس2طينية،2

مشعلني2تبنرت24ب ألعال29تألمريكية2وتإلرستئيلية.2
وتعترب2تملش2 ضك 24يف2ش2ع ضتتهم2تملرف عة،2أ24فلس2طني2
24ي2تبقرية2تألوىل2ب بنس2لة2بليمني2ني2وتملس2لمني2َجميع ً،2
َوأ24ي2 29تبقدس2تبع ملي2ي 29إْس22اَلمي2وي 29بلتعلئة2تبع مة2
بلمسلمني،2مط بلني2ُك2ّل2تبشع ب2تبعربية2وتإلْس2اَلمية2بدعم2

تبشعب2تبفلسطيني2مل تجهة2تبكي 24تبصهي وي2تبغ صب.2
وأبقيا2يف2تملسرة2عدٌد2من2تبكلم ت2وتبتي2أّك2دت2أ24جميع2
تملك و ت2تبحزبية2وتبشخصي ت2تالجتم عية2وأبن ء2تملح فظة2
يرفر2 24تبق2رتض2تألمريك2ي2بنق2ل2س2ف ضته 2إىل2تبق2دس،2

مشّددين2عى2عد29تبسم ح2بتدويس2تبقدس2تبريف.2
 

مسرية جماهريية يف املحويت إحياًء ليوم القدس العاملي

 : المحويت 
يف2ظ2ل2تبع2دوت24وتبحص2 ض2ع2ى2ش2علن 2
تبيمن2ي،2خ2رج2أبن2 ء2مح فظ2ة2تملح ي2ا،2
أم2س،2يف2مس2رة2جم 4ري2ة2كغر24م2من2
تبن2 ء2تبش2عب2تبيمن2ي2بمختل2ف2مك و تهم2
تبسي س2ية2وتملذ4لية2وم2ن2مختلف2تبرتئح2
تملجتمعي2ة،2إْحي22َ ء2بي2 29تبق2دس2تبع مل2ي2
وتر من 2ًمع2تبش2عب2وتبقرية2تبفلسطينية2
وتجديد2تبرفض2الحتالل2تألضتيض2وتملقدس2 ت2

تإلْس2اَلمية.2
2ويف2تملس2رة2تبت2ي2ج با2ش2 تضع2مديرية2
تبرجم2بشع ضتت2من 4رة2بلكي 24تبصهي وي،2
شّدد2تملش ضك 24عى2رضوضة2وعيهم2بخط ضة2
تملس2تهدف2 تبصهي و2ي2 تبكي2 24 ُمَخّط22ط2
2ة2تبعربية2وتإلْس2اَلمية،2 بلقرية2تملركزية2بأُمَّ
وس2عيه2تبحثي2ث2إلتم 29م 2س2مي2»بصفقة2
تبقر4«2تملربمة2عرب2بعض2تبقي دتت2تبسي سية2

تملرتهنة2بإلدتضة2تألمريكية2يف2تملنطقة.2
وأّك22د2أبن2 ء2ووجه2 ء2تملح ي2ا2ضفَرهم2
الغتص2 ب2تبع صم2ة2تبفلس2طينية2تبقدس،2
تحري2ر2 يف2 تبفلس2طيني2 بلح2ق2 ودعمه2م2
أضتضي2ه2وإق مة2دوبت2ه2تملس2تقلة،2دتعني2إىل2
22ة2تإلْس22اَلمية2وضف2ض2تبخن ع2 وح2دة2تألُمَّ
وتب2ذل2وت حي2د2تبكلم2ة2تج2 ه2تبقري2ة2تأل29
وت2رك2تبخالف2 ت2وتبرصتع ت2تبتي2يس2تفيد2
منه 2تبكي 24تبصهي وي2يف2ت س2يع2مش ضيعه2

تالستيط وية2يف2تألضتيض2تملحتلة.2
ويف2تملسرة2أّك2د2مح فظ2تملح يا،2فيصل2
ب2ن2حي2دض،2أ4ميّة2من2 رصة2ودع2م2تبقرية2
تبفلس2طينية2بكل2تبسلل2وتب س2 ئل2تملمكنة2
وجعله2 2مح2 ض2ت4تم2 29تبش2ع ب2تبعربية2
وتملس2لمة2يف2مختل2ف2بلدت24تبع ب2م،2دتعي 2ًإىل2
رضوضة2تفعيل2دوض2وس2 ئل2تإلعال29وتبقن تت2
22ة2بَعيدت2ًعن2 تبعربي2ة2بم 2يخ2د29قر ي 2تألُمَّ

تعميق2شت ت2تملسلمني.2

أخبار
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 أشاد بالخروج المشرف لليمنيين في يوم القدس برغم ظروف العدوان والتصعيد األمريكي

السيد نصر اهلل: القدس حاضرة يف وجدان األمة و»صفقة القرن« تهدف لتصفية القضية الفلسطينية نهائيًا
 : متابعات

أّك2د2تألم2نُي2تبع 2ُّ9بحزب2تبل2ه2تبللن وي،2
تبسيد2حسن2ورص2تبله،2أ24إحي َء2ي 29تبقدس2
تبتي2أطلقه 2تإلم 29تبخميني2يلني2أوه 2حية2
بق ة2يف2تبرم ئر،2مريًف 2أ24مدينة2تبقدس2
تبي 429ي2أم 29تحدي ت2ثالثة،2أوبه 2معركة2
أال2تع2رف2دول2تبع ب2م2ب بق2دس2ع صمة2
إلرستئيل2وأال2يستس2لم ت2بلقرتض2تألمركي،2
وث ويه 2يتعّلق2ب بديمغرتفي 2وتغير2تبه دية2
تبسك وية2بلمدينة2تملقدسة،2أم 2ث بثه 2فه 2
يتعّلق2ب ملقدس2 ت،2مريًف 2أ24تبّر4 424ن 2

عى2تملسلمني2وتملسيحيني2يف2تملدينة.2
ج2 ء2ذبك2يف2كلمة2أبق 24 ،2أمس2تبجمعة،2
بمن س2لة2ي2 29تبق2دس2تبع مل2ي،2حي2ّ 2فيه 2
جم 4ر2تبفلس2طينيني2يف2غزة2وتبجم 4ر2يف2
ُك2ّل2دول2تبع بم2تبذين2خرج ت2تحا2تبش2مس2

يف2مسرتت2ي 29تبقدس2تبع ملي.2
وق2 ل2تبس2يد2و2رص2تبل2ه:2»ك 24بإلم2 29
تبخميني2أ4دتف2كلرة2من2إعال24ي 29تبقدس2
تبع ملي2منه2 2أ24تلقى42ذه2تبقرية2ح رضة2

يف2وجدت24تألمة2وتبع بم«،2م ضًح 2بأ24تإلم 29
تبخمين2ي2أضتد2م2ن2تس2مية2ي2 29تبقدس2ب22
»تبع مل2ي«2كي2يتر م2ن2ُك2ّل2أح2رتض2تبع بم2

ورُصًة2بلقدس.2
وأّك22د2و2رص2تبل2ه2أ24تألخطر2م2ن2إعال24
تبق2دس2ع صم2ة2بكي2 24تبعدو242 2صفقة2
تبت2ي2ته2دف2إىل2تصفي2ة2تبقري2ة2 تبق2ر24
تملقدس2 ت2 وتس2ليم2 وه ئي2ً 2 تبفلس2طينية2
بلكي 24تبغ صب.2وأض2 ف2»تخرو 2أ24يك 24
تإلحي2 ء2يف2بلدة2م ضو24تبرتس2تبحدودية2بكي2
يتنش2َق2تبح رضو424 تَء2فلس2طني2تملل ضك2

ويطل ت2عى2أضضهم2يف2فلسطني«.2
وبف2ا2ب2أ24م2 ضو24تب2رتس2به2 2ضمزية2
مق ومة2وصم د2وبط بة2وشج عة2عرب2عنه 2
مج 4دو2تملق وم2ة2يف2تمل تجه ت2تبلط بية2يف2

حرب2تم ز62  2. 
وذكر2تبس2يد2ورص2تبل2ه2ب2أ24تبصه ينَة2
من2ذ2تبع2 6729ر22يعمل2 24إليج2 د2تغير2
وتبق2دس2 تبرقي2ة2 تبق2دس2 يف2 ديمغ2رتيف2
بش2كل2ع 2،9مؤّك22ًدت2تبصه ينة2يرغط 24
ع2ى2تبفلس2طينيني2تملقدس2يني2بيخرج2 ت2

أ24 ملين2 2ً ك2ربى،2 معرك2ة2 و24ذه2 منه2 2
تبفلس2طينيني2ي تجه2 24معركة2يف2حم ية2
تملقدس2 ت2تمل ج دة2يف2تبقدس2س تٌء2أك وا2
بلمسلمني2أو2تملسيحيني،2وأض ف2ق ئاًل2ً»م 2
دت29تبشعب2تبفلسطيني2يزدتُد2عنف توً 2ضغم2
تبجرتح2فهذه2أ4م2وقطة2أمل2وق ة2يف2مح ض2

تملق ومة«.2
وتح2دث2ورص2تبل2ه2عن2خط2 ب2ديني2بدأ2
ي2رّوج2بأ24بإلرستئيليني2حق2يف2تبقدس،2ق ئاًل2
إ424ذت2تبخط ب2تملس2تجّد2تبي 29يشله2فت وى2
»وّع ظ2تبس2الطني«2بشأ24قرية2قي دة2تملرأة2
بلس2ي ضة2يف2تبس2ع دية،2حي2ث2بقي2ا2قي دة2

تملرأة2بلس2ي ضة2يف2تبس2ع دية2حرتًم 2بسن تت2
ط يلة2حتى2قّرض2حك 29تبسع دية2خالف2ذبك2
فل ت2حالاًل،2و4 2م 2يرى2ورص2تبله2أوه2يتكّرض2
تبي 29بشأ24حق2تإلرستئيليني2يف2تبقدس2تبذي2

بدأت2جه ت2دينية2تعطيه2رشعية2تبي 2.9
َد2أمني2ع 29حزب2تبله2عى2مسؤوبية2 وش2دَّ
تبعلم ء2ووس2 ئل2تإلعال29وكل2ص حب2قلم2يف2
م تجه2ة2تبفكر2تبتحريف2ي2بقرية2تبقدس،2
الفتً 2إىل2أ24تبغ بية2تبس حقة2من2تملتظ 4رين2

يف2غزة42م2تبشل ب.2
وأش2 د2تبسيد2حس2ن2ورص2تبله2ب بخروج2
تبكلر2وتملرف2بليمنيني2يف2تبع صمة2صنع ء2
وصعدة2وتبحديدة،2مؤّك22ًدت2بأ24صنع ء42ي2
تبع صمة2تبعربية2تب حي2دة2تبتي2تخرج2فيه 2
مظ 24رة2به2ذه2تبرخ مة،2ب برغ2م2ظروف2
تبحص ض2وتبعدوت24وتبتحش2يد2تألمريكي2تبذي2

يسعى2إلسق ط42ذه2تملح فظ ت.2
ويف242ذت2تبس2ي ق2ق ل2ورص2تبل2ه:2»عندم 2
يخ وك2تبعرب2ويم2ّزق2أوالدك2تبعرب،2تخرج2
صنع2 ء2وصع2دة2وتبحدي2دة2بتق2 ل2من42م2

تبعرب2تبحقيقيني«.2

تتمات من الصفحة األخيرة .. 

يوم القدس العاملي ليس تظاهرة فحسب 

الثبات والصمود وفهم طبيعة العدو وأهدافه

بتكريس2قرية2فلس2طني2وتبُق2ْدس2يف2وعي2َوذتكرة2تألجي ل2
تبفتية2من2تبعرب2وتملس2لمني،2تب عي2تب2ذي2يتعرض2إىل2حمالت2
مدضوس2ة2تس2عى2إىل2تج يفه2وإبه ئه2إم 2برصتع2 ت2مفتعلة2

ومرخمة2أَْو2بت تفه2تألم ض.2
ك 24بعض2تبعرب2يتذضع2بك 24تبدع ة2بي 29تبُق2ْدس2تبع ملي2
ج2 ءت2من2إيرت24ومن2تإلم2 29تبخميني2ب بذتت2برفض2فع بي ت2
ي 29تبُق2ْدس2وتس2خيفه 2وتبتحذير2من2ع تقله 2وتبتش2كيك2يف2
و تي 2أصح به ،2وبكنن 2تبي 29ورى2أصح ب2تلك2تمل تقف2وأكثر4م2
تش2ددت2ًيف2ضف2ض2ي 29تبُق22ْدس2تبع ملي2يصطف 24يف2معس2كر2
تبع2دّو2تبصهي وي2م 2يكش2ف2عن2دوتفع2م تقفهم2تبسي س2ية2

وزيف2تسر4م2ب بتل ين ت2تملذ4لية.2

إ24تبدع2 َة2إىل2ي2 29ع مل2ي2بلق2دس2يف2آخر2جمعة2من2ش2هر2
ضمر 24ُك2ّل2ع 29دع ُة2حق،2وقديم 2ًق ل2أحد2أسالفن 2تبفالسفة2
4 2أب 2ي س2ف2يعق ب2تبكندي2يف2ضس بته2إىل2تبخليفة2تملعتصم2
)يف2تبفلسفة2تألوىل(،2ق ل2عن2تبفلسفة2تبي و وية،2وتبي و 24ك و ت2
وثنيني2بطليعة2تبح ل:2إ24تبحق2أحق2أ24يتلع2حتى2ب 2ج ءو 2من2
أَُم2م2مخ بفة2بن 2يف2تبعقيدة.2وقرية2تبُق2ْدس2وفلسطني2قرية2
حق،2حق2ال2تش2 به2ش ئله،2وتألجدض2ب ملسلمني2ك فة،2وب بعرب2
22ة2أ24يتلع ت42ذت2تبحق2وأ24يجعل ت2ي 29تبُق2ْدس2تبع ملي2 بَخ صَّ
ي 29ور ل2من2أجل2تحرير2فلسطني2وإق مة2تبدوبة2تبفلسطينية2

وع صمته 2تبقدس.

وتبكرتمة2وضفض2تبريم2وتالستعل د2وتبقهر.2
يق ل2ق ئد2تبث ضة:2ُكتب2علين 2تبقت ل2حني2يعتدى2عى2تب طن،2
4ن2 2يصلح2تبقت2 ل2وتجل 2ًوفرض 2ًعى2ُك2ّل2يمن2ي2أ24يذوَد2عن2

وطنه2وحريته2وسي دته2وكرتمته.2
وحن2و تجُه2عدوتوً 2أمريكيًّ 2بريط ويًّ 2صهي ويًّ 2وم 2تبسع دية2
وتالم ضتت2س2 ى2أدوتت2تدير4 2بش2كل2مل رش2غ2رف2عملي ت2
يق د4 2ضل ط2أمريكي 24بريط وي 24مع2رشتكة2صهي وية.2

تب عُي2بطليعة2تبع2دوت24ومك و ته2يجعُل2تمل تجهَة2به2ملنيًة2
عى2بصرة2ويقني2بَمن42 2تبعدو2وم 42ي2أ4دتفه2عى2مست ى2

تبيمن2وتملنطقة2تبعربية2وتإلسالمية.2
أمري2ك 2تس2تعم ٌض2بح2ري،2و4ي2بذب2ك2عى2وم2ط2بريط وي 2

تململكة2تبتي2ك وا2)ال2تغيب2عنه 2تبشمس(2وتسرتتيجيتُه 42ي2
تبس2يطرُة2عى2تبنفط2وتملمرتت2تمل ئية2وتبجزض2يف2تبلحر2تألحمر،2
كي2تصَل2إىل2أ4دتفه 2يف2إيرت24وآسي 2تب سطى2ومح رصة2ضوسي 2

وتبصني.2
وبه2ذت2فإ24معركَة2تبس2 حل2تبغرب2ي42ي2معرك2ٌة2أمريكية2

ب متي ز،2قرتًضت2وتخطيًط 2وتنفيذًت.2
تمله2م2ُّيف242ذه2تبح2رب242 2تبتم ُس2ُك2تبش2علي2يف2م تجهة2

تبعدوت2.4
تملهم242ُّ 2تبتم ُس2ُك2وتبثل2 ُت2وتبصم2 د،2وفس2ي 2ًوميدتوي 2ً

وإعالمي ً.2
4ي2معركٌة2مصريٌة2وحرُب2قَدُضو 2فيه 2أ24ونترَص.

وقفات وتظاهرات يف سوريا إحياًء ليوم القدس العاملي
 : متابعات

خرج2ا2جم 24ر2ُكلرٌة2م2ن2أبن ء2تبش2عب2تبس2 ضي،2أم2س2تبجمعة،2يف2
تظ 4رتت2ح ش2دة2ش2هدته 2عدٌد2من2تملن طق2دتخل2تبلالد،2إحي ًء2بي 29تبقدس2
تبع ملي.22وأف دت2مص دض2س2 ضية2أ24عدة2وقف ت2وتظ 4رتت2شهدته 2من طق2
ول2ل2وتبز4رتء2ومفري 2وتبف عة2وس2 حة2س2عدتبله2تبج بري2يف2حلب،2وس2 ق2

تبحميدية2قلب2دمشق،2ومن طق2أخرى،2بمن سلة2ي 29تبقدس.2
2وحمل2تبس ضي 24تألعال29تبفلسطينية2يف2تلك2تب قف ت2وتبتظ 4رتت2وشع ضتت2
ومجسم ت2تعرب2عن2تب الء2بلقرية2تبفلسطينية2وتالستعدتد2بلدف ع2عن2تبقدس.2

إيران تحيي يوم القدس العاملي بمسريات حاشدة
 : متابعات

شهدت2تبع صمُة2تإليرتوية2طهرت24ومختلف2تملد24يف2تبجمه ضية2تإلسالمية،2
أمس2تبجمعة،2مسرتت2ملي وية2ح شدة2بمن سلة2ي 29تبقدس2تبع ملي.2

وحم2ل2تملتظ 4رو24تإليرتوي2 24تألعال29تبفلس2طينية2وش2ع ضتٍت2والفت ٍت2
دتعمة2بلمق ومة2وبلقرية2تبفلسطينية،2ومنددة2بجرتئم2تالحتالل2تبصهي وي.2
وأّك2د2تملتظ 4رو24وق َفهم2إىل2ج وب2تبش2عب2تبفلس2طيني،2وضفرهم2بكل2

تبصفق ت2تملشل 4ة2تبتي2تهدف2إىل2تصفية2تبقرية2تبفلسطينية.2

مسريات حاشدة يف العراق إحياًء ليوم القدس العاملي
 : متابعات

خرج2تآلالُف2من2تبعرتقيني،2أمس2تبجمعة،2بمس2رتت2ح ش2دة،2يف2عدد2من2
تملن طق2دتخل2تبلالد،2إحي ًء2بي 29تبقدس2تبع ملي.2

وشهدت2تبع صمة2بغدتد2مسرًة2ح شدًة2حمل2فيه 2تملتظ 4رو24تبعرتقي 24
تألع2ال29تبفلس2طينية2و4تف ت2بش2ع ضتت2تر منية2مع2فلس2طني2وش2عله ،2

ومنددة2ب الحتالل2تبصهي وي2وجرتئمه.2
كم 2خرجا2مس2رتت2أخرى2يف2عدد2من2تمل2د24تبعرتقية2أحي ء2بي 29تبقدس2
تبع ملي،2وأّك2د2تملش ضك 24فيه 2دعمهم2تبك مل2بلقرية2تبفلسطينية،2وضفرهم2

مل 2يسمى2»صفقة2تبقر4«2تبتي2تهدف2بتصفية2تبقرية2تبفلسطينية.2

البحرينيون يحيون يوم القدس العاملي 
 : متابعات

أحي 2تبلحريني 2،4أمس2تبجمعة،2من سلة2ي 29تبقدس2تبع ملي2وخرج ت2يف2عدة2
تظ 4رتت2ومسرتت2تحا2شع ض2»تبقدس2ع صمة2تألحرتض«،2فيم 2وتجهتهم2

سلط ت2تبنظ 29تبلحريني2ب بقمع.2
وتوطلق2ا2تبتظ 4رتت2يف2عدد2من2تملن طق2وتبللدتت،2ومنه 2بلدتت2و يدضتت،2
تملص2ى،2كرب ب2 د،2تمل بكي2ة2وغر24 .22وضف2ع2تملتظ 24رو24أع2ال29فلس2طني2
وش2ع ضتت2تؤّك2ُد2عى2تمسكهم2بقرية2فلس2طني2ومقدس ته 2وتندد2بتطليع2
تبنظ 29عالق ته2مع2تبكي 24تبصهي وي2تملحتل.22كم 2ضفع2تملتظ 4رو24شع ضتت2
تبتر م2ن2بلمرج2ع2تبديني2آية2تبله2تبش2يخ2عيىس2ق س2م2وتب2ذي2يقلع2تحا2

تبحص ض2منذ2وح 2ع مني.2

استشهاد 4 فلسطينيني وإصابة 618 بنريان العدو الصهيوني يف 
»مليونية القدس« بقطاع غزة

 : فلسطين المحتلة
خرج2ا2جم 24ر2ُغف2رٌة2م2ن2أبن ء2تبش2عب2
تبفلس2طيني،2أمس2تبجمعة،2يف2تظ 4رة2ح ش2دة2
تحا2شع ض2»ملي وية2تبقدس«2تزتمن 2ًمع2من سلة2
ي2 29تبق2دس2تبع مل2ي،2وتس2تمرتضت2ًيف2فع بي2 ت2
مس2رة2تبع دة2تبكربى،2ضفر2 2بتصفية2تبقرية2
تبفلس2طينية2وتأكي2دت2ًعى2حق2تبفلس2طينيني2يف2

تبع دة2إىل2ك فة2أضتضيهم.2
ظه2ر2 تبفلس2طينية،2 تبجم 24ر2 وت تف2دت2
أم2س،2إىل2ك ف2ة2مخيم2 ت2تبع2 دة2ع2ى2ط2 ل2
تبح2دود2تبرقي2ة2بقط2 ع2غزة،2ح مل2ني2تألعال29
تبفلسطينية،2وأشعل ت2تإلط ضتت2تملط طية2بحجب2

تبرؤية2عن2قن صة2تالحتالل2تبتي2تمركزت2بأعدتد2
كلرة2عند2تبسي ج2تبحدودي.2

وأف دت2مص دض2فلس2طينية2ب2أ24ق تت2تبعدو2
تبصهي وي2ب رشت2تملتظ 4رين2بإطالق2تبرص ص2

تبحي2عليهم2وأمطرتهم2ب بقن بل2تبغ زية.2
وق با2وزتضة2تبصحة2تبفلسطينية2إ24أضبعة2من2
تملتظ 4رين2تستش2هدوت2بنرت24تبعدو2تبصهي وي،2

فيم 2أصيب2و262آخرين.2
وأش2 ضت2تب زتضة2إىل2أ24ق تت2تبعدو2تستهدفا2
بشكل2مل رش2سي ضتت2تإلسع ف2رشق2خ وي وس،2
م 2أَدَّى2إلص بة2س2ي ضة2بشكل2مل رش2أَدَّى2بتهشم2

تبزج ج2تألم مي2به .2
كم2 2ق ب2ا2مص2 دض2إعالمي2ة2إ2524صحفيني2

أصيل2 ت2بنرت24تبعدو2تبصهي و2ي2أثن ء2تغطيتهم2
أح2دتث2ملي وية2تبق2دس،2رشق2قط ع2غزة،2عرف2
منه2م2مص2 ض2تب ك بة2تبفروس2ية2محم2د2تبل ب ،2

ومرتسل2ص ت2تألقىص2إسم عيل2أب 2عمر.2
م2ن2 َع2َددت2ً تبفلس2طيني 2،4 تملتظ 24رو24 وأطل2ق2
تبط ئ2رتت2تب ضقية2تبح ضقة2ب تج ه2مس2ت طن ت2غالف2
غزة،2م 2أَدَّى2إىل2تشتع ل2عدة2حرتئق2يف2تلك2تملست طن ت.2
وتوطلق2ا2تظ 4رتت2مس2رة2تبع2 دة2تبكربى2
وه ية2م ضس2تبف ئا2يف2قط ع2غزة،2وتستمر2ق تت2
تبعدو2تبصهي و2ي2بقمع2تملتظ 4رين42ن ك،2حيث2
تج وز2عدد2ش2هدتء2تبفلس2طينيني2منذ2بدتية2تلك2
تملظ 4رتت22252ش2هيدتً،2فيم 2أصيب2أكثر2من2 2 
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ِجيِْم يَْطاِن الرَّ أَُعـْوُذ ِباللِه ِمْن الشَّ
ِحـيْـِم ْحـَمـِن الرَّ ِبـْســـِم اللِه الرَّ

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

وَرُســْولُه َخاتَُم النبيني. 
ــٍد وباِرْك  ــٍد وعلــــى آِل ُمَحَماّ اللاّهــــم َصِلاّ على ُمَحَماّ
ــــــٍد، كما َصلَّيَْت وباَرْكَت  ــٍد وعلى آِل ُمَحَماّ علــــى ُمَحَماّ
على ِإبْـَراِهيَْم َوَعلـَـــى آِل ِإبْـَراِهيَْم إنك حميٌد مجيٌد، 
وارَض اللَُّهم بِرَضاك عن أَْصَحاِبِه األَْخَياِر املنتَجبني 

وَعْن َساِئِر ِعَباِدك الصاحلني. 
ـــــَلُم َعلَـيُْكْم َوَرْحـَمُة  أَيَُّها اإِلْخَوةُ واألخواُت.. الَساّ

اللِه َوبََرَكاتُه. 

شــــعوبُنا اإلْســـــَلمية في موعد يوم غــــٍد اجلمعة 
مع مناســــبة يوم الُقـــــْدس العاملي الــــذي دعا اإلمام 
ـة اإلْســـــَلمية  اخلميني -ِرْضـــــَواُن اللِه َعلَـيْـِه- األُمَّ
كافة واملســــلمني في كافة أنحــــاء األرض إلَى إحيائه 
كيوم للقــــدس، بهــــدف احلفاظ علــــى القضية حية 
في وجدان الشــــعوب، وبهدف أيًضا ِإْحَيـاء الشــــعور 
باملســــؤولية جتــــاه هــــذه القضيــــة، وبهدف الســــعي 
لتنمية الوعي وترســــيخه جتاه طبيعــــة الصراع وما 

ـة.  ـلُه العدواّ اإلسرائيلي من خطورة على األُمَّ يَُشكِّ
وقضية األَْقـَصـى واملقدســــات وفلســــطني شــــعًبا 
وأرًضا هي تعنينا كأمة إْســـــَلمية بشــــكل مباشــــر، 
وموقع القضية يعباّـــــر عنه يوم الُقـْدس الذي اختاره 
اإلمــــام اخلمينــــي -ِرْضـَواُن اللــــِه َعلَـيْـِه- في شــــهر 
رمضان، فــــي آخر جمعة من شــــهر رمضان؛ ليكون 
ذلك بنفســــه معباًّرا عــــن أهمياّة هــــذه القضية وعن 
ِم املســــؤوليات، وعن  موقعهــــا وعن مرتبتها في ُســــلِـّ
طبيعة هذه املســــؤولية باعتبارها مسؤولية إيَْمـانية 
دينية تتصل مبسؤولياتنا الدينية وبالتزامنا الديني، 
وجزء من مســــؤولياتنا وواجباتنا التــــي فرضها الله 
-ُســــبَْحـانَـُه َوتََعالَـى-، فهي فريضة دينية والتفريط 
بهــــا خلــــل كبير فــــي التزامنــــا الدينــــي واإلنَْســـــاني 

واألَْخـَلقي. 

أهمّية ِإْحَيـاء يوم القدس
وعندمــــا نعود إلـَـــى هذه املســــألة ونتأمــــل جيًدا 
ــــة الكبرى إِلْحَيـاء هــــذا اليوم والثمرة  ندرك األهمياّ
املهمة إِلْحَيـاء هذا اليوم، وقد بات الصراع مع العدواّ 
اإلســــرائيلي ومع األمريكي، بات موقع القضية هذه 
األَْقـَصـى واملقدســــات وفلسطني شعًبا وأرًضا، بات 
عنواًنا وعلمة فارقة ومعلًما أساســــًيا لطبيعة هذا 
ـة مع قــــوى الطاغوت  الصــــراع مع ألــــد أَْعـــــَداء األُمَّ
والســــتكبار، وبات عنواًنا رئيســــًيا في هذا الصراع 
ــــة، ونحــــن اليوم معنيــــون كأمة  لــــه ُكـــــلاّ هذه األهمياّ
ـاســــة  إْســـــَلمية، وبالــــذات ونحن فــــي مرحلة حسَّ
واســــتثنائية ومصيريــــة وفــــي ظل تصاعــــد في هذا 
الصراع وبلوغه إلَى مستويات كبيرة وحادة، معنيون 
بالســــعي الدءوب ألن نســــتوعَب بشــــكل كبير ُكـلاّ ما 
نحتاج إليه ونحن نخوُض معركة الوعي أوًل في هذا 

الصراع. 
ـُة اإلْســـــَلميُة تُعاني من حالة تشويش كبيرة   األُمَّ
وحالة تضليل غير مسبوق وحالة إلهاء رهيبة تهدف 
ـة عن هذه القضية وتهدف إلَى حرف  إلَى إبعاد األُمَّ
بوصلتها وإلى التأثير عليها، وإنسائها، وإلى إبعادها 
عملًيــــا عن الهتمــــام بهــــذا املوضوع نهائًيــــا، وهذا 
نفُســــه جزءٌ من الصراع وجزء مــــن املعركة القائمة، 
ـة يتجهون بكل جهــــد إلَى أْن ل متتلَك  فَأْعـــــَداءُ األُمَّ
ـة الوعَي اللزَم الوعَي الصحيَح الفهم الصحيح  األُمَّ
عــــن طبيعة هذه املعركة، وعــــن حقيقة هذه القضية 
وعما تعنيه وعما يترتب على التفريط بها واإلخلل 
ـة بكله.  بها من نتائج خطيرة جًدا متتد إلَى واقع األُمَّ
القضيُة الفلسطينيُة اليوم ليست قضية منفصلة 

خاصــــة بقطٍر معني، وهي في أبعادها في خطورتها 
فــــي أهميتها ل تتعــــدى هذا القطــــر، ونظرتنا كأمة 
إْســـــَلمية، نظرتنا كمســــلمني من العــــرب ومن غير 
العرب كمســــلمني يجمعنا هذا العنوان وحتى كبشر 
في موقعها اإلنَْسـاني كَأْكَبـر مظلومية قائمة لها أمد 
بعيــــد أمد طويل زمن طويل، نحــــن معنيون أن ننظر 
نظــــرة صحيحة إلَى هذه القضية إلَى أنها تعنينا من 

ُكـلاّ اجلوانب واألبعاد. 

مكانــُة القــدس واألقصى وفلســطني لدى 
األمة

موقُع األَْقـَصـى الشريف واملقدسات في فلسطني 
واألَْقـَصـى الشريف هو مسرى النبي صلى الله عليه 
وآلــــه وســــلم وهو معلم مقــــدس من مقدســــات هذه 
ـة، وهناك مقدســــات أُْخـَرى إل أنه في طليعتها  األُمَّ
واألهــــم فيهــــا واللــــه -ُســــبَْحـانَـُه َوتََعالَـــــى- حينما 
م الربَط فــــي كتابه الكرمي بني املســــجد احلرام  قــــداّ
واملســــجد األَْقـَصـى من خلل عملية اإلســــراء التي 
أســــرى فيها بنبيه وفي اآلية املباركة )ُسبَْحاَن الَاِّذي 
َن الَْمْسِجِد الَْحَراِم ِإلَى الَْمْسِجِد  أَْسَرى ِبَعبِْدِه لَيًْل ِماّ
اأْلَْقَصــــى(، هــــذا الربــــُط بــــني املَْعلَمني املقدســــني، 
املسجد احلرام واملسجد األَْقـَصـى، له دللٌة مهمة.. 
ـة  دللة مهمة يجُب أن تكون حاضرًة في وجدان األُمَّ
ـة.. ونحن لو أتينا  ـة وفي اهتمــــام األُمَّ فــــي وعي األُمَّ
ـة  لنفرط بهذا املَْعلَم املقدس والعظيم، معناه أن األُمَّ
مهيأة للتفريط بأي شــــيء آخر من مقدســــاتها بأي 
معلم آخر من مقدســــاتها، واملقدسات مسألة هامة 
فــــي العتبار الديني ِإَذا ســــقطت مــــن واقع اهتمام 
ـة تعيُش أزمة حقيقيًة في وعيها  ـة معناه أن األُمَّ األُمَّ
الديني، في التزامها الديني، في ُهويتها الدينية، في 
انتمائهــــا الديني، في التزاماتهــــا الدينية، ومعناه أن 
َد  ـة تفــــرط ِبأهماّ ما ميكــــن أن يجمَعها وأن يوحِّ األُمَّ
صفهــــا وأن يجمــــَع كلمتها وبعامل رئيســــي ميكن أن 
تعتمد عليه كدافع لها نحو القيام مبسؤوليتها ونحو 

مواجهة األخطار والتحديات. 

نتيجة التفريط بالقضايا واملقدسات
ـة ِإَذا فرطت بقضاياها املهمة ومبقدســــاتها  األُمَّ
ومببادئهــــا ومبــــا يعباّـر عــــن هويتهــــا وعــــن إيَْمـانها 
ـة ضعيفــــة منتهية، وتفرغت من  معنــــاه أنها باتت أُمَّ
حالة الوعي واإليَْمـــــان واملبادئ والقيم وكل ما يعباّـر 
عن أشــــياَء أساســــية، األَُمـــــم ِإَذا تركتهــــا ِإَذا تخلاّت 
عنهــــا انتهت واندثرت وتلشــــت وباتــــت بدون ُهوية 
بدون أُُســــس، بــــدون مقومات حتفظ لهــــا وجودها، 
ــــر عن مشــــروعها وعن ُهويتهــــا، وعن ما يتصُل  وتعباّ
مببادئها وقيمها، اليهوُد أَنْـُفـســــهم هم سعوا إلَى أن 
س والعقيدة الدينية  ســــات واملقداّ تكون مسألة املقداّ
واملبدأ الديني أن تُـَمثِّـَل بالنسبة لهم قاعدة ومنطلق 
كــــون مــــن خلله  رئيســــي، ومنطلًقــــا رئيســــًيا يتَحـراّ
لحتلل فلســــطني، والغرب ســــاندهم في ذلك بدًءا 
من البريطانيني الذين كان لهم دور رئيسي جًدا في 
ذلك ثــــم ورث هذا الدور األمريكيــــون، وكان في ُكـلاّ 
مراحل التأريخ وفي ُكـلاّ احملطات منذ بداية احلركة 
الصهيونيــــة وإلى اليوم هناك دور آخر أيًضا يتســــع 
ليشــــمل عدًدا من دول الغرب ومــــن الدول األوروبية 

بشكل عام، فهذه القضية لها أهمياّة استراتيجية. 
ـة بها يعني متاسكها والتفافها  قضيُة ارتباط األُمَّ
نحو عمليــــة جامعة، نحو قضيــــة جامعة، نحو مبدأ 
ـــــر عن هويتها عــــن دينها  رئيســــي، نحو مســــألة تعباّ
عن مبادئها عن قيمها، فلهــــا هذه األهمياّة الكبيرة، 
ا، يؤدي إلَى  ـُل خطورًة كبيــــرة ِجـداًّ التفريط بها يَُشــــكِّ
ـــــة ل جتمعها قضيــــة، ول يحفزها أي  أن نصبــــح أُمَّ
شــــيء مهمــــا كان عظيمــــا مهما كان مقدســــا، مهما 
ـة جاهــــزة للتخلي عن  كان مهمــــا، بالتالــــي نصبح أُمَّ

ُكـــــلاّ قضاياهــــا عن ُكـــــلاّ اهتماماتهــــا، وأمة مطوعة 
وفريسة سهلة لسيطرة أعدائها عليها، ثم أَْصَبـحت 
قضية األَْقـَصـى واملقدسات وفلسطني شعًبا وأرًضا 
وعنواًنا ومعلما أساســــًياّا للصراع مع قوى الطاغوت 
والســــتكبار متََمـثِّـلة مع أمريكا وإسرائيل ومن يدور 

في فلكهما. 
والصــــراُع اليــــوم صــــراع كبيــــٌر وخطيــــر ومهــــم 
ـــــاس، واملسألة فيها ليست مسألة قطعة أرض  وحسَّ
يتصارع عليها البشــــر، ُكـلاّ يريد أن يستحوذ عليها، 
واحد من املسائل هو هذه املسألة، واحدة من نتيجة 
أَْو نتائــــج هذا الصــــراع أن يســــيطروا على األرض، 
ولكــــن احملــــور في هذا الصــــراع الــــذي يتركز حوله 
هذا الصراع هو أوســــع وأشمل وأعمق وأبعد وأَْكثَـر 
ـاســــية وأهمياّة، قوى الطاغوت والستكبار هي  حسَّ
ة، السيطرة على هذا  تسعى إلَى السيطرة علينا كأُماّ
اإلنَْسـان بنفسه، والســــيطرة على أرِضه ومقدراته، 
والسيطرة التامة، تصبُح السيطرةُ اجلغرافية جزًءا 
من العملية، وليســــت كلها، ونحن نشــــاهد اليوم في 
ساحتنا اإلْسـَلمية أن املساحة األوسع في الحتلل 
والســــيطرة هي السيطرة على اإلنَْســـــان، السيطرة 
اجلغرافيــــة ل تــــزال حلــــد اآلن محــــدودة، وميكــــن 
رت العناصُر  ـة أن تسعى لســــتعادتها، وإذا توفاّ لأُلمَّ
الرئيســــية التي نحتاُج إليها لتحمَل هذه املســــؤولية 
ـة  ا أن نتدارك مــــا فراّطت فيه األُمَّ فمن الســــهل ِجـداًّ
ـتنَا،  في الســــابق، وأن نســــتعيَد ُكـلَّ جزء من أرض أُمَّ
ـاسية هو  ولكن اجلانب األهم واألوســــع واألَْكثَـر حسَّ
الســــاحة اإلنَْسـانية، الساحة البشرية نفسها، العدواّ 
ـــــق نتيجًة ل بأس بها إلـَـــى َحـدِّ اآلن في  يســــعى وحقاّ
احتــــلل اإلنَْســـــان نفســــه، احتلل فكــــره، احتلل 
ثقافته، احتــــلل نفســــيته، التطويع لهذا اإلنَْســـــان 
والسيطرة عليه والستغلل له والستعباد له، وهذه 
في ثقافتنا الُقـْرآنية اإلْســـــَلمية الدينية مسألة في 
غايــــة األهمياّة، الطاغوت هذه هي املشــــكلة معه أنه 
يســــعى َدائًما، الطاغوت والستكبار يسعى إلَى هذه 
السيطرة على اإلنَْســـــان والستعباد له والستغلل 
له، اســــتغلل له في نفسه وفي أرضه وفي مقدراته 
وفي ثروته وفي ُكـلاّ شيء، وهذه هي حالة الستعباد، 
والُقـْرآن الكرمي والدين اإلْســـــَلمي العظيم هو في 
ره في نفســــه  مه لهذا اإلنَْســـــان أن يحراّ أول مــــا يقداّ
وفــــي فكره، وفــــي واقع حياتــــه، وبالتالــــي يتبع ذلك 
أرضــــه وثرواته وإْمـَكاناته، ومقدراته، ما أعطاه الله 
ره من  -ُســــبَْحـانَـُه َوتََعالَـى- وما خوله فيــــه، أن يحراّ
سيطرة الطاغوت واستغلله واستعباده واستحواذه، 
وهــــذه تُـَمثِّـُل رحمة عظيمــــة بهذا اإلنَْســـــان وقيمة 
عظيمــــة لهذا الدين، قيمة عظيمــــة للُقـْرآن الكرمي، 
قيمــــة عظيمــــة للرســــالة اإللهية، ونحن نــــرى اليوم 
ـنت قوى الطاغوت  في ساحتنا اإلْســـــَلمية من متكاّ
والســــتكبار من الســــيطرة عليهم في أَنْـُفـسهم، في 
موقفهم في ثقافتهم، فــــي اجتاههم، كيف أَْصَبـحوا 
في حالة عبودية بكل ما تعنيه الكلمة، وفي حالة من 
ا واملهني واخملزي، كَأَدَواٍت  الســــتغلل الســــيئ ِجـداًّ
كها  خانعة يتحكــــم بها الطاغوت والســــتكبار ويَحـراّ
كيفما شــــاء وأراد ويستغلها، ويســــتغلها، فَأْصَبـحوا 
في أَنْـُفـسهم خوًل وعبيًدا وأَْصَبـحت إْمـَكاناتهم وما 
بأيديهم وما حتت هيمنتهم من اإلْمـَكانات أَْصَبـحت 
كلها فــــي خدمة الطاغــــوت وفي خدمة الســــتكبار 
الذي جنح في حتقيق ذلك وفي احلصول على ذلك. 

طمــوُح املســتكربين ِبالســيطرة على بقية 
العالم البشري 

نحن كأمة إْسـَلمية نرى بكل وضوح من يتأمل في 
الساحة اليوم أمنا تسعى إليه أمريكا وما تسعى إليه 
إســــرائيل هو هذا، السيطرة علينا في هذه املنطقة، 
والســــيطرة على العالم، طموح األمريكي هو السعي 

على الســــيطرة علــــى بقية أبناء البشــــر، بقية العالم 
البشــــري، بقية اجملتمع البشري، والسعي للسيطرة 
على ُكـلاّ ما حتت هذا اجملتمع البشري من مقدرات 
وثــــروات وخيرات والســــتغلل له والســــيطرة عليه 
والســــتحواذ عليه والستعباد لهذا اإلنَْسـان في أية 
بقعة من بقاع املعمورة هذه، إمنا في صدارة املوقف 
مة  نحن كأمة إْسـَلمية في املنطقة العربية في املقداّ
ـاسية وأهمياّة هذه  ا تتعلق بحسَّ لعتبارات هامة ِجـداًّ
ـاسية جتاه مبادئ وعقائد  البقعة اجلغرافية واحلسَّ
ـة التي لو عادت إليها بوعي ميكن أن تكون،  هذه األُمَّ
ر هذه  ريــــة حتراّ بل ل شــــك أنها ســــتكوُن مبادَئ حتراّ
ـة وتفيــــُد في حترير بقية الشــــعوب وبقية أبناء  األُمَّ

البشرية. 

قيمة معركة الُهـِويَـّـة والحرية واالستقالل 
وقيمة املوقف فيها 

نحن عندما ننظر إلَى املســــألة مــــن هذا املنظور 
نــــدرُك أَيْـًضا قيمة هذه املعركة وقيمة املوقف فيها، 
َّـة وحرية واستقلل، ونحن  وأن املســــألة مسألة ُهـِويـ
نخوض هــــذه املعركة من هذه املنطلقات الرئيســــية 
ونــــرى فيها معركة مصيريــــة ِإَذا فرطنا فيها فرطنا 
بحريتنا واســــتقللنا وهويتنــــا، وخضعنا حلالة من 
ة، والتطويع والتغيير  َـّ الستعباد، واملسخ لهذه الُهـِويـ
ـة خانعة  الذي يساعد على تدجيننا وحتويلنا إلَى أُمَّ
ألعدائهــــا وإلى مجرد قطيع من البشــــر ليس له في 
هــــذه احلياة من دور ول من رســــالة ول من قيمة إل 
ك في ُكـلاّ  أن يؤدي خدمة لعدوه، وأن يشــــتغل ويتَحـراّ
، هذا ما يســــعى إليه  مــــا يَُمثِّـــــُل خدمة لذلــــك العدواّ
الصهاينة، هذا ما يســــعى إلـَـــى األمريكيون، هذا ما 
تســــعى إليه قوى الطاغوت والستكبار، املسألة هي 
هــــذه بكل ما تعنيــــه الكلمة، ولها ُكـلاّ هــــذه األهمياّة، 
ولهــــذا هــــي تتجه إلـَـــى املنطقــــة بكلها، ومــــا أرادوا 
مــــن فلســــطني إل أن تكــــون قاعــــدة ومرتكــــزا لهذه 
النطلقــــة التي تتجه إلَى املنطقــــة بكلها، وكل أبناء 
ـة هم مستهدفون في هذه املعركة، ويتجه إليهم،  األُمَّ
تتجــــه إليهــــم قوى الطاغــــوت بــــكل مؤامراتها وبكل 
ك  مشــــاريعها وأنشــــطتها العملية الشــــاملة، وتتَحـراّ

لتحقيق هذا الهدف حتت ُكـلاّ العناوين. 
م لنا  مــــن أهماّ ما فــــي الُقـــــْرآن الكــــرمي أنه يقــــداّ
وهو كتــــاب الله الذي جعله نــــوًرا وُفـْرَقـاًنا وبصائَر، 
وإذا كان هــــذا النور وهذا الُفـْرَقـــــان وهذه البصائر 
م لنا ما يســــاعدنا في ظل معركــــة كهذه، في  ل تقــــداّ
ظل حتديــــات كهذه، في ظل أخطــــار كهذه، في ظل 
ـلُه من خطورة  واقع كهــــذا، بكل ما فيه بكل ما يَُشــــكِّ
ة إْســـــَلمية وعلى البشــــر من حولنا  بالغة علينا كأُماّ
بشــــكل عــــام، ِإَذا كان ل يفيُدنا في ذلــــك فمعناه أنه 
ل يســــتحق أن يوصف بهــــذا التوصيف وأن يكون له 
ُكـلاّ هذه األســــماء وكل هذه العناوين، ولكن فعل هو 
نور الله الذي يجلي ُكـلاّ الظلمات والذي يكشــــف ُكـلاّ 
الظلمات، وهو البصائر التــــي تفند ُكـلاّ الباطل وكل 
م لنا احلقيقة جتاه ُكـلاّ عملية التلبيس  الضلل ويقداّ
والتضليل التي متارسها قوى الطاغوت والستكبار 
متََمـثِّـلة بأمريكا وإســــرائيل ومن يــــدور في فلكهما، 
عندما نعوُد إلَى هذا الكتاب املقدس، إلَى هذا النور، 
إلـَـــى هذه البصائر كم فيه من آيات حتدثت عن هذا 
ـُل خطورة بالغة  الفريــــق من أهل الكتاب الذي يَُشــــكِّ
على البشــــرية بكلها، بل حتى علــــى بقية النصارى، 
ا َكبيًرا على  علــــى الناس بكلهم، هو اجتاه يَُمثِّـُل شــــراًّ
البشــــرية بكلها، اجتاه يَُمثِّـــــُل الطغيان، هو المتداد 
ك الشــــيطاني بكل أســــاليبه بــــكل اجتاهاته،  للتَحـراّ
في عملية التضليل، في عملية اإلفســــاد، في عملية 
الفــــن، في عملية الطغيان، في عملية الظلم والقهر 
والســــتعباد واإلذلل، ُكـلاّ العناوين الشيطانية التي 
ك الشــــيطان فيها بعدائيته للبشــــر هم امتداد  يتَحـراّ
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ك فيها، وهــــذه هي احلالة الصحيحة  لــــه في التَحـراّ
وهــــذا هــــو التوصيف الصحيــــح لهذا الصــــراع في 
جــــذوره وأبعــــاده وعناوينــــه احلقيقيــــة ومســــاراته 
الفعليــــة، ولو أن العدواّ يســــعى بكل جهــــد وكما قلنا 
كجــــزء من املعركة إلـَـــى أن يطبع هذا الصراع بطابٍع 
م له  م لــــه عناوين أُْخـــــَرى، وأن يقــــداّ آخــــر وأن يقــــداّ
م له تبريرات أُْخـَرى، وأن  تفسيرات أُْخـَرى، وأن يقداّ
م له أَيْـًضــــا ويصنع له أَيْـًضا امتدادات يســــعى  يقــــداّ
ـة عن حقيقة هذا  من خللها إلَى فصــــل ذهنية األُمَّ
ـلُه من خطورة علينا كأمة  الصراع ومآلته وما يَُشــــكِّ

إْسـَلمية وعلى البشر من حولنا. 
الُقـــــْرآن الكرمي كــــم حتدث عن هــــذا الفريق من 
أهل الكتاب، أنهم يســــعون في األرض فســــاًدا، أنهم 
أشــــد الناس عــــداوة للذيــــن آمنــــوا، أنهــــم يتجهون 
ـــــة وتضليل البشــــرية بكلهــــا، وعندما  لتضليــــل األُمَّ
يقــــول عنهم أنهم يســــعون في األرض فســــادا، هذا 
ـلُونها على  ـــــر عــــن هــــذه اخلطــــورة التــــي يَُشــــكِّ يعباّ
الواقــــع البشــــري بكله وعلــــى مختلــــف أَُمـم األرض 
مبختلــــف دياناتهــــا وتوجهاتها، هــــم مصدر ضلل، 
مصدر شــــر، ومصدر باطل ومصدر خطر، ومصدر 
فساد يستهدف البشــــرية بكلها، ثم هم يحاولون أن 
يطبعوا اآلخرين بهــــذا الطابع، فيأتون إلطلق هذه 
املسميات والعناوين على اآلخرين، يصفون اآلخرين 
بأنهم مثلث الشــــر، أَْو مصدر الشر أَْو غير ذلك من 
ًرا في التركيز  املسميات أَْو اإلرهاب كما صنعوا مؤخاّ
علــــى هذا العنوان ورفعه ليطلقوه على ما يحلو لهم، 
موا  على من يشــــاءون ويريدون، وهم يحالون أن يقداّ
أَنْـُفـسهم كجهِة خير لهذه الدنيا، للتلبيس وللتضليل 
مون فــــي الذهنيــــة العامة،  وللخــــداع، وللجهــــة يقداّ
ويرســــخون فــــي الذهنية العامــــة، إلَى أنهــــا أَْو على 
أنها األجدر بقيادة البشرية وأن هيمنتها وسيطرتها 
وتغلبها على الواقع البشــــري جــــزء من إْصـَلح هذا 
الواقع البشري ولتعميم حالة اخلير فيه، وإلْصـَلح 
واقع هذا اجملتمع البشري، والناس يرون بأم أعينهم 
أنه كلما اجتهت قوى الطاغوت والســــتكبار متََمـثِّـلة 
في أمريكا وإسرائيل إلَى تعزيز سيطرتها واستحكام 
هيمنتهــــا على العالم وعلى أيــــة بقعة في هذا العالم 
إمنــــا تأتي معها بالفــــن، إمنا تأتي لتمــــارس الظلم 
والقهر والســــتعباد، إمنــــا تأتي باخلــــراب والدمار 
والظلم والطغيان واملفاسد، إمنا تسحُق شعوب هذه 
املنطقــــة، ومعركتها واضحة، وأفعالهــــا وتصرفاتها 
واضحــــة وبينــــة، واملشــــاهد الدمويــــة واملأســــاوية 
والكارثية التي نشــــاهدها في التلفاز فــــي ُكـلاّ بقعة 
من بقاع عاملنا اإلْســـــَلمي إمنا هي نتاجهم إمنا هي 
ـطاتهــــم إمنا هي مؤامراتهم،  آثارهــــم إمنا هي ُمَخطاّ
إمنــــا هــــي نتائــــج مــــا يســــعون لفعلــــه وحتقيقه في 
منطقتنا وفي العالم من حولنا، هذه هي حقيقة هذا 
الصراع ولهذا باتت قضية األَْقـَصـى وفلسطني باتت 
عنوانا لهذا الصراع الشامل، لهذا الصراع الواسع، 
لهذا الصراع الذي يســــتهدفنا ُكـلاّ هذا الستهداف، 
بكل هــــذه األَْهَداف، ويســــعى إلَى الســــتحواذ على 
ُكـلاّ شــــيء، الستحواذ عليك كإنَْسـان، يحتل فكرك، 
يحتــــل توجهــــك، يطوعك، يجعلــــك عبًدا مســــتغًل 
خادًمــــا له في هذه احليــــاة، وجودك في هذه احلياة 
ليس له أَْكثَـر من هذا املعنى، ول ميتلك أَْكثَـر من هذا 
الدور، وهذا ما ل ميكن أن نقبل به نحن كمســــلمني، 
كأمة مســــلمة، ثقافتنا بل الكثير من البشر ل يتقبل 
بذلك بفطرتهم اإلنَْســـــانية اإلنَْســـــان تواق بفطرته 
التي فطره الله عليها للحرية للكرامة للعزة للســــعي 
للحفاظ على مصاحله احلقيقية ويتجه للدفاع عن 
نفسه ومواجهة أعدائه من يسعون إلَى إحلاق األذى 
ـلُون خطــــورة عليه هذه مســــالة فطرية  به من يَُشــــكِّ
ولهذا هناك أَُمـم أُْخـَرى في األرض تســــعى ألن تبني 
نفســــها ألن تكون ممتنعة ومتحصنة من هذه احلالة 

من الستعباد والهيمنة والستحواذ والقهر. 
عندمــــا نأتــــي لنتأمــــل هــــذه املرحلة ومــــا يجري 
فــــي بقية املنقطة مــــا يجري عندنا فــــي اليمن هذا 
العــــدوان الذي نحــــن نعاني منــــه في العــــام الرابع، 
ما يجــــري في مناطق أُْخـَرى في املنطقة ســــواًء في 
بلــــدان أُْخـَرى ســــواًء ما يجــــري في البحريــــن أَْو ما 
يجــــري ُكـلاّ املظالم القائمة فــــي املنطقة وكل الواقع 
التي تعيشــــه املنطقة في أزماته السياسية ومشاكله 

القتصاديــــة إمنــــا هي فــــي جوهرها في 
حقيقتها امتداد لهــــذا الصراع وجزًء منه 
ول تنفصــــل عنــــه ول تنفصل عنــــه ولهذا 
ـة  ل يَُمثِّـــــُل جتاهــــل الكثير من أبنــــاء األُمَّ
للقضية الفلســــطينية مســــألة فلســــطني 
مبســــألة الُقـــــْدس واألَْقـَصـى وفلســــطني 
شعًبا وأرًضا، التجاهل لذلك ل يَُمثِّـُل حًل 
ـة مبعزل عن املشــــاكل  ـة ل يجعل األُمَّ لأُلمَّ
ل، ولــــو أن ذلك حتى لو كان ســــيَُمثِّـُل حًل 
ـة أن يســــكت عنهــــا أعدائها ل  لهــــذه األُمَّ
ميكن أن يكون هذا مقبــــوًل في التزامات 
اإلنَْســـــانية  ومســــؤوليتها  ـــــة  األُمَّ هــــذه 
والدينيــــة واألَْخـَلقية ولكن حتى مع ذلك 
ـُل خطورة بالغة على  املشكلة مشــــكلة تَُشكِّ

ـة بكلها.  ـة بكلها ومتتد إلَى األُمَّ األُمَّ

حركُة النفاق وخيانتها لأُلمَّـة
ما يجــــري في بقيــــة املنطقة هــــو جزءٌ 
أساســــٌي من هذا الصراع، املشكلة فيه أن 
حركة النفاق ونحن ســــنوصف بالتوصيف 
ــــة كبيرة  الُقـْرآنــــي احلــــق والــــذي له أهمياّ
ـة كما نكرر  ا ويجــــب أن تعود إليه األُمَّ ِجـداًّ
ـة  في كثيــــر من كلماتنا ومواقفنــــا ألنها أُمَّ
الُقـــــْرآن مــــاذا يعنــــي أن تنتمــــي إلَى هذا 
الكتاب إلَى هذا الدين إلَى هذه الرســــالة 
ثــــم تتنكر لتلــــك التوصيفات والتســــميات 
واملواقــــف التي عبر عنهــــا الُقـْرآن الكرمي 
ك وهي  هذا يســــهل لتلك القــــوى أن تتَحـراّ
مبعــــزل عن ذلك العــــار الذي قــــد تقلدته 
ـــــة حركة النفــــاق في هذه  بخيانتهــــا لأُلمَّ
ـــــة هــــي التــــي يســــتفيد منهــــا اليــــوم  األُمَّ
الطاغــــوت والســــتكبار ليجعــــل منها أداًة 
تعمل لصاحله لتنفيــــذ الكثير من أجندته 
ـة وما تفعله  ومؤامراته في داخل هذه األُمَّ
ك فيــــه ولو اختلفت  وما تعملــــه وما تتَحـراّ
العناويــــن وتعــــددت إمنــــا هــــو فــــي نهاية 
املطاف يَُمثِّـُل أجنــــدة حقيقية ومؤامرات 

ـدة خلدمة قوى الطاغوت والستكبار فالعدواُن  مؤكاّ
على اليمن والقمع للشــــعب البحريني واملشــــاكل في 
بقيــــة املنطقــــة ما حدث في ســــوريا ومــــا حدث في 
العــــراق وما تســــتهدف بــــه دول املنطقــــة بكلها بكل 
املســــتويات واألشــــكال وحتت ُكـلاّ العناوين من قوى 
م  ـة مــــن أنظمة تقداّ معينة محســــوبة على هــــذه األُمَّ
ـة بل حتاول أن  نفســــها على أنها جزءٌ من هــــذه األُمَّ
ـة وأن تســــتحوَذ على القرار في داخل  تقود هذه األُمَّ

ـة إمنا هو يَُمثِّـُل امتداًدا ألجندة ومشــــاريع  هذه األُمَّ
قــــوى الطاغــــوت والســــتكبار إمنــــا يخــــدم أمريكا 
وإســــرائيل ويصب فــــي مصلحة أمريكا وإســــرائيل 
وارتباط النظام السعودي والنظام اإلماراتي بأمريكا 
اليــــوم وعلقتهما بإســــرائيل بات يتجــــه ويصب في 
هذا الجتــــاه بات جزًءا مــــن العملية الســــتهدافية 
ـة، بــــات جزًءا من املعركة التي تســــتهدف  لهــــذه األُمَّ
ـــــة بات جــــزًءا رئيســــياًّا من هذا النشــــاط  هــــذه األُمَّ
ـــــة وإخضاعها  الــــذي يهدف إلـَـــى تطويع هــــذه األُمَّ
بالكامل لصالح أمريكا وإسرائيل لصالح الطاغوت 
والســــتكبار الــــذي يعمــــل على طمــــس هويتنا وإلى 
اســــتعبادنا وإلى اســــتغللنا وإلى الســــيطرة التامة 
علينا والســــتحواذ الكامل علينا لنكون خوًل وعبًدا 
عبيــــًدا وخــــوًل ولتكون أمــــواًل وثرواتنــــا ومقدراتنا 

 . وأوطاننا ثروًة وغنيمة لذلك العدواّ
هــــذا هو التوصيــــف احلقيقي والصــــادق واحلق 
لكل ما يجري من أحداث، أما ُكـلاّ العناوين األُْخـَرى 
ليســــت إل عناوين للخداع وكجــــزء أيًضا من املعركة 
ـة  ـة على بعثرة هذه األُمَّ تساعد على تفتيت هذه األُمَّ
ـة  ـة على اســــتنزاف هذه األُمَّ على إضعاف هذه األُمَّ

ـق تلك األَْهَداف.  ملا يحقاّ

القرآُن حّرم الوالَء أَلْعـَداء اأُلمَّـة 
م ومنع منًعا باًتــــا في موقفه  الُقـــــْرآُن الكرمُي حــــراّ
ـة من  الديني وإلزامــــه الديني من الولء ألَْعـَداء األُمَّ
الــــولء لذلك الفريق فريق الشــــر فريــــق اخلطر من 
ـُل خطورة كبيرة على  داخــــل أهل الكتاب الذي يَُشــــكِّ

 السيد عبدالملك الحوثي عشية يوم القدس العالمي:

يوم الُقـْدس يعّبر عن أهمّية القضية الفلسطينية وعن موقعها وعن مرتبتها في ُسلِّـِم المسؤوليات

خطاب السيد

ِإَذا فرطت األمة بقضاياها المهمة وبمقدساتها 
ـة ضعيفة منتهية، وتفرغت من  وبمبادئها باتت ُأمَّ

حالة الوعي واإلْيَمـان والمبادئ والقيم 
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ـُل  بقية أهل الكتاب وعلى البشــــرية بكلها ولكنه يَُشكِّ
ـة اإلْســـــَلمية التي  خطورة رئيســــية على هــــذه األُمَّ
رية  يــــرى في عقائدها العظيمــــة واملهمة عقائد حتراّ
ر  ر البشــــرية من الطاغــــوت حتراّ ـــــة حتراّ ر األُمَّ حتــــراّ
هذا اإلنَْســـــان وحتمي هذا اإلنَْســـــان وحتصن هذا 
اإلنَْســـــان في نفسه وفكره وسلوكه وأَْخـَلقه ومسار 
حياتــــه، وهذه تُـَمثِّـُل مشــــكلة جوهرية ورئيســــية مع 
قوى الطاغوت التي جتعل ضمن أساليبها الرئيسية 
في الســــتحواذ على هذا اإلنَْســـــان الســــيطرة على 
فكرة التأثير عليه في سلوكه التأثير عليه في مسار 
حياتــــه التوجيه له في نشــــاطه ومســــاره في احلياة 

ـق أَْهَدافها.  وفق ما يخدمها ويحقاّ
الُقـْرآُن الكرمُي حني قال في آيٍة مهمة )َوَمن يَتََولَاُّهم 
نُكــــْم َفِإنَاُّه ِمنُْهْم( بعــــد أن نهى نهًيا صريًحا واضًحا  ِماّ
عن الولء لهم عــــن الرتباط معهم في هذه األجندة 
ـة عن هــــذه العلقة التي  واملؤامــــرات ضد هذه األُمَّ
نراها اليــــوم في طبيعة الرتباط للنظام الســــعودي 
والرتباط للنظام اإلماراتي بأمريكا وإسرائيل هذا 
مه الُقـــــْرآن هذا هو الولء الذي  هــــو الولء الذي حراّ
ـُل  ـة هذا هو الرتباط الذي يَُشــــكِّ يَُمثِّـــــُل خيانة لأُلمَّ
ـة في ُكـلاّ شــــيء، ألنه  خطــــورة كبيرة جــــًدا على األُمَّ
ـة من  يتيــــح اجملال لنشــــاط عدائي مــــن داخــــل األُمَّ
ـــــة من واقعهــــا الداخلي حتــــت عناوينها  وســــط األُمَّ
ـة  ـُل خطورة كبيرة على هذه األُمَّ حتت أسمائها، يَُشكِّ
في التفرقة بينها في إضعاف موقفها في استنزافها 

في أشياء كثيرًة جًدا، وحالة من التلبيس. 

 آثــار تدجــني وتضليــل وتلبيــس أنظمة 
السوء والعمالة

الكثيــــر مــــن الناس لــــم يحظوا 
لــــم  الــــلزم  الُقـْرآنــــي  بالوعــــي 
يتحصنوا بالثقافــــة الُقـْرآنية ولم 
يحملــــوا حالة الوعي جتاه الواقع، 
العاملــــي  الواقــــع  القائــــم  الواقــــع 
والواقــــع اإلقليمي والواقع احمللي 
من حولهم، زمن طول من التدجني 
والتضليــــل والتلبيــــس قامــــت بــــه 
لعبت فيه أنظمة الســــوء وأنظمة 
اجلور أســــوء لعبــــة ولعبــــت بهذا 
نته وهيأته، وعندما  اإلنَْسـان ودجاّ
ـاســــة  أتــــت هــــذه املرحلــــة احلسَّ
ـة  واحملوريــــة واملصيرية فــــي األُمَّ
كان الكثيــــر من النــــاس في حالة 
غفلــــة وتيه وينقصهــــم الكثير من 
الوعي فأثرت فيهم العناوين التي 
ُرفعــــت للخــــداع، عناويــــن الفتنة 
املذهبية والطائفية عناوين قومية 
ُحركت في غير مسارها الصحيح 

للتلبيس فقــــط وللخداع، عناويــــن مناطقية عناوين 
كــــت فــــي الســــاحة مدعومة  وعناويــــن كثيــــرة، حَتـراّ
ـــــق مصالح فعلية قال اإلســــرائيلي أنها  ولكنهــــا حتقاّ
تُـَمثِّـــــُل مصالح له، ألم يقل اإلســــرائيلي أن العدوان 
علــــى اليمن يَُمثِّـُل مصلحًة لــــه؟! وما يقوم به النظام 
الســــعودي فــــي عدوانه علــــى اليمن يَُمثِّـــــُل مصلحًة 
مشــــتركًة بينه وبني النظام السعودي؟! بلى قال ذلك 

وبات واضًحا ذلك. 
اليوم نحن معنيون بأن نحمَل الوعي جتاه املســــار 
ـة وحلركة  التخريبي والسلبي حلركة النفاق في األُمَّ
ـة الذين  ُكـــــلاّ الذين في قلوبهم مرض من أبنــــاء األُمَّ
كون في نشاطهم في مساعيهم في مؤامراتهم  يتَحـراّ
ـق خدمة حقيقية وواضحة  في أجندتهم وفق ما يحقاّ
إلســــرائيل وأمريــــكا وباتوا اليــــوم مكشــــوفني أَْكثَـر 

واضحني أَْكثَـر وبينني أَْكثَـر. 

معنى النفاق يف الُقـْرآن 
النفــــاُق فــــي الُقـــــْرآن هــــو هــــذا الولء هــــو هذا 
ـة وتقدمي هذه اخلدمات لهم،  الرتباط ألَْعـَداء األُمَّ
ـة فــــي مقابل اتخاذ أولئــــك أصدقاء،  والعــــداء لأُلمَّ
أليســــت اليــــوم أمريــــكا صديقة لهم بشــــكل صريح 
وواضــــح؟! وأَْكثَـــــر مــــن صديقــــة هي ســــيدتهم هي 
قائدتهــــم، أليســــت إســــرائيل صديقــــة وحليفة لهم 
وبشــــكل واضح، أليســــوا يتجهون بــــكل عدائية إلَى 
ـة  ـة وإلى اجتاهــــات واضحة من أبناء األُمَّ أبنــــاء األُمَّ
وبشــــكل صريح وواضح، أمريكا وإسرائيل أصدقاء 
ـــــة عدوة لهم  لهــــم واجتاهــــات أُْخـَرى مــــن أبناء األُمَّ
يعادونها ويســــتهدفونها بكل ما يستطيعونه وكجبهة 
مرتبطة بأمريكا وإسرائيل، املوقف موحد والجتاه 
واحد واملسار واحد، فالسعودي هو في نفس املسار 
األمريكــــي وضمن املوقف األمريكــــي، املصطلحات 
واحــــدة العناوين واحدة واملوقــــف والجتاه الواحد، 
النظــــام اإلماراتــــي جتد نفــــس الجتاه مــــن تعتبره 
أمريــــكا عدًوا من تســــعى أمريكا إلـَـــى محاربته من 
تطلــــق جتاهــــه عناويــــن وتبريــــرات يتخــــذون نفس 
املوقــــف ويطلون نفــــس العناوين ونفــــس التبريرات 
كون في نفس الجتاه بكل ما في ذلك العناوين  يتَحـراّ
األسماء األساليب وهكذا حركة واحدة اجتاه واحد 

موقف واحد. 
هذا ما يجب أن نعَيه جيًدا حتى ل ينخدَع البعُض 
من الناس بالعناوين الثانوية والهامشــــية والتبريرية 
فإذا أتى العنواُن املذهبي وإذا أتى النظام السعودي 
ك البعض في اســــتهداف حــــركات املقاومة أَْو  ليَحـراّ
ـة هذا الشعب أَْو هذا  في استهداف شعوب هذه األُمَّ

ـة حتت عنوان طائفي ومذهبي  الشعب من أبناء األُمَّ
ليقــــول رافضة وكفار ومجــــوس، لنفهم أن املســــالة 
ليست كذلك، املســــألة أن الهدف الرئيسي إخضاع 
هذا الشــــعب ألمريكا وعمــــلء أمريكا، وتفتيت هذا 
البلد لصالح اســــتحواذ إسرائيل وسيطرة إسرائيل، 
لنفهــــم األمــــور بحقائقهــــا، ِإَذا أتــــى ليرفــــع عنــــوان 
القومية العربية والعروبة ومحاربة الفرس ومحاربة 
مدري ما هو ذاك والكلم حول هذه العناوين لنعرف 
أن املســــألة ليســــت كذلك أَبَـًدا، املســــألة معاداة من 
تعاديــــه أمريــــكا فإيــــران كبلد إْســـــَلمي والشــــعب 
اإليرانــــي كشــــعب مســــلم يَُعــــاَدى ملاذا؟ ويُســــتهَدف 
ملاذا؟ ألنه لم يخضع ألمريكا ولم يخضع إلســــرائيل 
ـــــة الكبرى ويقُف إلَى جانب  وألنــــه يتبنى قضايا األُمَّ
الشــــعب الفلســــطيني واملقاومة اللبنانيــــة هذه هي 
املشــــكلة احلقيقيــــة، وليس في إْســـــَلمنا أن نعادي 
قوًمــــا معينني لعرقهم أَْو لختــــلف لغتهم هذا ليس 

من اإلْسـَلم في شيء هذا هو من العناوين اجلاهلية 
غيــــر املقبولة، وأما أن يأتي أحد ليكفر شــــعًبا يكفر 
شــــعًبا مسلًما بكله فهذه إســــاءة وهذه جناية خلدمة 
أمريــــكا، أصــــل القضيــــة وحقيقتها هو أن الشــــعب 
اإليرانــــي يَُعــــاَدى لهذيــــن الســــببني كشــــعب حر لم 
يخضع للهيمنــــة األمريكية واإلســــرائيلية ويســــاند 
الشعب الفلســــطيني وحركات املقاومة في فلسطني 
وحركات املقاومة في لبنان وحزب الله اللبناني هذه 

هي املسالة بحقيقتها. 
الشــــعب اليمنــــي يُســــتَهدف ملــــاذا؟ لتوجهه احلر 
املناهض للهيمنة األمريكية املعادي إلســــرائيل هذا 
ري هو أصل مشــــكلتنا مــــع اآلخرين  التوجــــه التحراّ
الذيــــن أرادوا أن يســــتحوذوا علينا مع بقية شــــعوب 
املنطقــــة وكما قلنا ضمن مســــاعي قــــوى الطاغوت 
والســــتكبار التي تريد الســــيطرة علينا فــــي ُكـلاّ ما 
يَُمثِّـلـُـــه ذلك مــــن تهديــــد لهويتنا حلريتنــــا لكرامتنا 
لســــتقللنا ملبادئنــــا، ألن ذلــــك يَُمثِّـــــُل حالــــة مــــن 
الســــتعباد لصالــــح الطاغــــوت وهذا أمــــر يتناقض 
كلًيــــا مــــع انتمائنا الديني واإلْســـــَلمي )َفَمــــن يَْكُفْر 
اُغــــوِت َويُْؤِمــــن ِباللَاِّه َفَقــــِد اْستَْمَســــَك ِبالُْعْرَوِة  ِبالَطاّ

الُْوثَْقى َل انِفَصاَم لََها(. 

 قضية فلسطني عنوان الصراع اليوم 
ولذلــــك تُـَمثِّـُل اليوم قضية فلســــطني واملســــجد 
األَْقـَصـــــى واملقدســــات تُـَمثِّـُل عنواًنــــا لهذا الصراع 
ـة  تُـَمثِّـــــُل عنواًنا لهذه القضية التي هــــي قضية األُمَّ
بكلهــــا، املســــألة أن هناك ســــعًيا حقيقياًّا لســــتعباد 
اجلميع والســــيطرة على الكل والستحواذ على ُكـلاّ 
شــــيء وطمس هذه الُهوية هويتك احلقيقية كمسلم 
يبقى إْســـــَلُمك شــــكًل ل مضمــــون له إْســـــَلًما ل 
رك إْســـــَلًما لــــم يعباّدك للــــه إْســـــَلًما عباّدك  يحــــراّ
للطاغــــوت علــــى نحو مــــا عليــــه النظام الســــعودي 
لترامــــب ألمريــــكا إلســــرائيل  إْســـــَلًما يخضعــــك 
إْســـــَلًما يحولــــك إلـَـــى أداة في يد أمريــــكا وفي يد 
َي بروحــــك في خدمتهم  إســــرائيل لدرجــــة أن تضحاّ
وتســــمي ذلك جهــــاًدا وتعتبــــر ذلك استشــــهاًدا، في 
اللحظة التي أنت تضحي بحياتك حالة من التضليل 
ك فيها قوى الطاغوت  من التلبيس من اخلداع تتَحـراّ
ـة  ـة حركة النفاق في داخل األُمَّ ومعها من داخل األُمَّ
إنهــــم منافقون وفــــي قلوبهم مرض، هــــذا ما يقوله 
الُقـْرآن الذي نحن نؤمن بــــه ونصدقه هذا توصيفه 

وهذه تسميته. 
ولذلك هم يستحقون بجدارة وعيَد الله للمنافقني 
ْرِك األْســــَفِل ِمَن  في الُقـــــْرآن )ِإَناّ الُْمنَاِفِقنَي ِفي الَداّ
النَاّاِر َولَْن تَِجَد لَُهْم نَِصيًرا( هم يســــتحقون مســــتوى 
ـــــة هو ما نــــراه اليوم هي  الــــدور التخريبــــي في األُمَّ
هذه املأســــاة التي نعيشها كشعب ميني هذه املأساة 
الكبيرة جًدا اآللف بل عشرات اآللف من الشهداء 
واجلرحــــى واملعاقني، هي هذه النكبة التي تعشــــيها 
ـــــة فــــي مختلــــف أقطارها هي نتــــاج ذلك الدور  األُمَّ
التخريبــــي لقــــوى النفــــاق وحركة النفــــاق في داخل 
ـة التي اشــــتغلت حتــــت ُكـلاّ العناويــــن، العناوين  األُمَّ
الدينيــــة والعناويــــن القوميــــة والعناوين السياســــية 
ولكن يفضحهــــا الُقـْدس يفضحهــــا األَْقـَصـى الذي 
ظهرت اليوم واضحًة فــــي تآمرها عليه، أَولم يظهِر 
النظاُم السعودي والنظام اإلماراتي ومن معهما ومن 
ـة ألم يظهــــروا في موقٍف مخٍز  فــــي صفهما من األُمَّ
ومتواطٍئ مع املؤامرات املســــتمرة؟! على فلســــطني 
على األَْقـَصـــــى على الُقـْدس، وكيــــف ظهر موقفهم 
مخزًيا ومكشوًفا فيما يســــمى بصفقة القرن وفيما 
يتعلق بانتقال الســــفارة األمريكية إلَى األَْقـَصـى إلَى 
الُقـْدس إلَى مدينة الُقـْدس، كيف ظهروا في موقٍف 
مخٍز، ألــــم يظهروا واضحني فــــي عدائهم حلركات 
املقاومة في فلســــطني؟! وتوصيفهــــم لها باإلرهاب، 

وزيــــر اخلارجيــــة الســــعودي اإلعــــلم اخلليجي في 
بعض منــــه يوصف حــــركات املقاومة في فلســــطني 
يوصفهــــا باإلرهاب، يشــــن عليهــــا حملة تشــــويهية 
وعدائية يتعامل معها بعدائية وباســــتهداف ميارس 
عليها الضغوط بكل األشكال بكل األشكال ميارسون 
الضغوط عليها وعلى الشعب الفلسطيني من حولها 
وعلى ســــكان قطاع غزة ميارس عليهم الضغط ملاذا 
فــــي ظل املوقف لصالح الدعم اإلســــرائيلي والدعم 
ـة والســــتهداف  األمريكــــي والســــتهداف لهذه األُمَّ
الشــــعب الفلسطيني والســــتهداف لشعوب املنطقة 
أمريــــكا  ألجنــــدة  وترويضهــــا  وإخضاعهــــا  بكلهــــا 

وإسرائيل وما تسعى له أمريكا وإسرائيل. 
ا الذي يتجه به النظام   ذلك العداءُ الشــــديُد ِجـداًّ
الســــعودي ومن معــــه ضد حزب الله فــــي لبنان ملاذا 
وألي ســــبب ومــــن وقت مبكر حتى مــــن قبل أحداث 
ســــوريا مــــن وقــــت مبكــــر إمنــــا هــــو فــــي ظــــل هذه 
ك فيهــــا النظام  الرتباطــــات واألجنــــدة التــــي يتَحـراّ
الســــعودي كموالي ألمريكا وموالي إلسرائيل تربطه 
بهما أجنــــده مشــــاريع توجهات مواقــــف الذي ذلك 
الولء احملرم الذي حرمه الُقـْرآن وشدد في حترميه 
لــــه إلَى درجــــة أن يقــــول }َوَمــــن يَتََولَُّهم ِمنُكــــم َفِإنَُّه 
ِمنُهم{ )املائدة: 51( يحسب عند الله من الصهاينة 
موقفه موقفهم يحســــب معهم عند الله -ُســــبَْحـانَـُه 
َوتََعالَـى- ولو كان يحمل ويتشــــبث بعناوين إْسـَلمية 
وطقــــوس دينية يحــــاول الحتفــــاظ بها كشــــكليات 
يخادع بها اآلخرين }َوِمَن الناّاِس َمن يَقوُل آَمناّا ِباللَِّه 
َوِبالَيوِم اآلِخِر َوما ُهم ِبُمؤِمننَي{ )البقرة: 8( املسألة 
كمــــا قال عنهــــا }يُخاِدعوَن اللَّــــَه َوالَّذيــــَن آَمنوا َوما 
يَخَدعوَن ِإلاّ أَنُفَســــُهم{ )البقرة: 9( تصبح مســــألة 
ـاسية بل يستفاد منها  شــــكلية اعتيادية ل تُـَمثِّـُل حسَّ
كغطاء وتســــتغل أَيْـًضا للتلبيس على كثير من الناس 
الســــذج الذيــــن ينخدعون بتلــــك الشــــكليات وبتلك 
العناويــــن، عدائهــــم الشــــديد وتآمرهم مــــن فترات 
مبكرة على حزب الله ومحاولتهم بكل جهد وبنشاط 
إعلمي وسياســــي وأَْكثَـر من ذلك حتى تثقيفي في 
العداء حلزب الله هو التشــــويه حلــــزب الله والعزل 
حلزب الله ُكـلاّ مشــــكلتهم مع حــــزب الله ما يقوم به 
حزب الله من دوٍر عظيم وإســــهام كبير في مواجهة 
إســــرائيل وفــــي التصــــدي للهيمنــــة األمريكيــــة في 
املنطقة، في التصدي ملشروع الطاغوت والستكبار 
في الســــيطرة والستحواذ علينا كبشر وعلى أرضنا 
وثرواتنا ومقدراتنا، هذا هو جوهر املشــــكلة هذا ما 
ـتُنَا في يوم الُقـْدس، العداء للشــــعب  يجب أن تعيه أُمَّ
البحريني والظلم للشعب البحريني في املقابل يقف 
نظــــام آل خليفة وســــلطة آل خليفة في البحرين في 
املربــــع ذلك مربع اخليانة والعمالــــة والنفاق والولء 
املكشــــوف والعلنــــي والصريــــح ألمريكا وإســــرائيل 
املســــألة واضحــــة وجتلــــت فــــي هــــذه الفتــــرة على 
نحــــو غير مســــبوق وهي في الســــتمرار في جتليها 
ووضوحها حتى تكون املســــألة في نهاية املطاف بني 
معســــكرين واجتاهني ل ثالث لهمــــا النفاق الصريح 
ة هذه  َـّ والجتاه اآلخر والذي ينسجم ويتمسك بُهـِويـ
رية بُكلِّ  َّـة التحراّ ـــــة وينطلق من خلل هذه الُهـِويـ األُمَّ
َّـة جتعلنا أَْحـــــَراًر في مواجهة  ما تعنيــــه الكلمة ُهـِويـ
قوى الطاغوت والســــتكبار. اليوم املســــألة واضحة 
ا فحركــــة النفاق في عدائها حلــــركات املقاومة  ِجـداًّ
في فلســــطني في توصيفها لها باإلرهاب في حربها 
اإلعلميــــة والسياســــية وحصارهــــا املــــادي لها في 
مضايقتها للشعب الفلســــطيني في خذلنها الكبير 
للشــــعب الفلسطيني في ُكـلاّ شيء حتى على مستوى 
املســــاندة املادية يدفع النظام الســــعودي واإلماراتي 
ـة  مليــــارات الدولرات إلثارة الفن في أوســــاط األُمَّ
مون  وللتخريــــب وإلثارة البغضــــاء والكراهيــــة ويقداّ
مئــــات املليارات إلَى أمريكا إلـَـــى اخلزانة األمريكية 

طموح األمريكي هو السيطرة 
على بقية البشر وُكـّل ما 

تحت هذا المجتمع البشري 
من مقدرات وثروات وخيرات 

واالستغالل له واالستحواذ عليه 
واستعباده

خطاب السيد
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مون اخلدمات الكبيرة  إلَى جيوب األمريكيــــني ويقداّ
لصالح اإلســــرائيلي ويخذلون الشــــعب الفلسطيني 
الذي يعاني في ُكـلاّ أوضاعه يعاني اقتصاديا ويعاني 
فــــي ُكـلاّ الجتاهــــات، أما خذلنهــــم الكبير ملقاومته 
فهــــو أَْكثَـر من خــــذلن عداوة وتآمــــر ومكر وضغط 
وكيد وســــعي إلجبار هذه املقاومة إلـَـــى التخلي عن 
نهجها والتخلي عن ســــلحها والدخول في صفقات 
ومســــاومات هذا ما يســــعون له هم في ُكـلاّ ذلك هم 
بأجندتهــــم التخريبية في املنطقة بشــــكل عام باتوا 

مكشوفني وواضحني بشكل كبير.

مســؤوليُتنا كَأْحـَرار تجاه قضية فلســطني 
الجامعة

فــــي املقابل مــــاذا علينا هناك فــــي املنطقة جبهة 
ر والستقلل  مة هي جبهة التحراّ كبيرة وقوية ومتقداّ
َّـة  هي الجتاه الذي ينســــجم ُكـلاّ النســــجام مع ُهـِويـ
ـة، مســــؤوليتنا كشعوب مسؤوليتنا كَأْحـَرار  هذه األُمَّ
جتــــاه هذه القضيــــة جتاه هذا املعلم املهــــم والعنوان 
الرئيســــي للقضية اجلامعة والشاملة والكبيرة التي 
ـة بكلهــــا جملة من النقاط  ـــــة وتعني األُمَّ تشــــمل األُمَّ

نتحدث عنها باختصار. 
أوًل: نحن معنيون بأن نسعى ونصر بشكل مستمر 
على ِإْحَيـاء هذه القضية وِإْحيَـاء هذا العنوان كعنوان 
رئيســــي أن املشــــكلة وأن القضيــــة احلقيقيــــة التي 
ـة هي العداء ألمريكا وإسرائيل وأننا  ترتبط بها األُمَّ
مرتبطون بهذه املسؤولية جتاه األَْقـَصـى واملقدسات 
وفلسطني شــــعًبا وأرًضا كمسؤولية رئيسية وقضية 
ـة حتتل األولوية الرئيســــية بالنســــبة  أساســــية لأُلمَّ
ـــــة في  ـــــة ألن القــــوم وحركــــة النفــــاق فــــي األُمَّ لأُلمَّ
ظل نشــــاطها املرتبط بقوى الطاغوت والســــتكبار 
هــــي تســــعى إلـَـــى إنســــائنا وإلهائنا عن ذلــــك متاما 
م  ـة وقوة وتقداّ ففشــــلها في ذلك يعتبر انتصــــار لأُلمَّ
في املوقف، أَيْـًضا الســــتمرار في مســــاندة حركات 
املقاومة بكل األشــــكال ســــواًء في فلسطني أَْو حزب 
اللــــه في لبنان الذي يســــتهدف بشــــكل كبير مبا في 

ذلك التشويه له إعلمًيا. 
نحــــن معنيــــون اليــــوم في بقيــــة شــــعوب املنطقة 
باملســــاندة بكل أشــــكال املساندة سياســــًيا إعلمًيا 
وحتــــى ثقافًيا بكل أشــــكال املســــاندة بــــكل ما ميكُن 
وتســــتطيُعه شــــعوُب املنطقة من مســــاندة حلركات 
ر  املقاومــــة، اجلبهة اليــــوم جبهة قوية جبهــــة التحراّ
والســــتقلل محــــور املقاومــــة محور قــــوي في هذه 
املرحلــــة ولــــو أن الصــــراع ســــاخن الصراع ســــاخن 
لكــــن األمور متجليــــة وواضحة وتتطلب الســــتمرار 
فــــي خوض هذه املعركة بكل أبعادها وبكل وســــائلها 

وأََدَواتها املشروعة. 
معنيــــون أيًضا بإعطاء أهمياّة كبيرة ملعركة الوعي 
وترســــيخ الفهم حلقيقة وأبعاد هــــذا الصراع وهذه 
نقطــــة رئيســــية ألن األَْعـَداء يشــــتغلون عليها هناك 
ا تبذلها حركة النفاق تشــــغل فيها  جهود كبيــــرة ِجـداًّ
منظومتهــــا وإْمـَكاناتهــــا اإلعلميــــة الهائلة وكذلك 
نشــــاطها وفــــق الطريقــــة التثقيفيــــة والتعليمية من 
خــــلل ُكـلاّ األســــاليب والوســــائل إلَى فصــــل ذهنية 
ـــــة عن حقيقــــة املوضــــوع عن حقيقــــة القضية  األُمَّ
ك  ـة وحَتـراّ وفرض عناوين مخادعة ترتبــــط بها األُمَّ
من خللها وتصبح هي وسيلة للسيطرة على الناس 
والتحريــــك لهــــم بشــــكل عبثي وفوضوي ومســــتهتر 
مبــــا يخدم أَْهــــَداف أمريكا وإســــرائيل في املنطقة، 
ا وترســــيخ الفهم حلقيقة  فمعركــــة الوعي هامة ِجـداًّ
وأبعاد الصراع مســــألة في غايــــة األهمياّة الهتمام 
باخلطوات العملية بترســــيخ وتفعيل حالة الســــخط 
والعداء ضد إســــرائيل وأمريــــكا الرتباط بخطوات 
عمليــــة املســــألة مهمة نحن َدائًما نحــــث على تفعيل 
مســــألة املقاطعــــة للبضائــــع واملنتجــــات األمريكية 

واإلســــرائيلية هــــذا عمل مفيد ومؤثــــر وذو إيجابية 
ويجعــــل اإلنَْســـــان يحس أنــــه يخوض هــــذه املعركة 
عملًيــــا فــــي أي بلٍد هو في أي شــــعب هــــو، أنت في 
اليمــــن أَْو أنــــت في تونــــس أَْو أنت في مصــــر أَْو في 
أي بلد ِإَذا أنت تلتــــزم مبقاطعة البضائع واملنتجات 
األمريكيــــة واإلســــرائيلية أنت تعيش فعلًيا وتباشــــر 
موقًفــــا عملًيا فتعيش فعلًيا فــــي املوقف هذه خطوة 
ـد عليها ومهمة أن حتظى بتوعية ونشاط توعوي  نؤكاّ
كبيــــر وإذا اتســــعت دائرتها فلهــــا تأثيرهــــا الكبير، 
بالتأكيــــد تفعيل حالة الســــخط والعــــداء وترجمتها 
ضمن أنشــــطة متعددة ضمن الهتافــــات املعبرة عن 
هذه العداء والسخط هذا أمر يظهر أنه مزعٌج فعًل 
لقوى النفاق وقوى الطاغوت بنفسها أبدوا انزعاًجا 
شــــديدا من هتاف املوت ألمريكا واملوت إلســــرائيل 
الهتافــــات املعبــــرة عــــن حالــــة الســــخط والعــــداء 
ينزعجــــون منهــــا يريــــدون للجميــــع أن يصمتوا وأن 
يســــكتوا ثم ترتفع أصوات بالعداء جلهات وأطراف 
ـة فل ينطلق صوت بالسخط  أُْخـَرى داخل هذه األُمَّ
والعداء ألمريكا وإسرائيل في املقابل تتجه أصوات 
ـة  كثيرة وترفع عقيرتها حتى متًل أوســــاط هذه األُمَّ
بالضجيج بالعداء والســــخط جتاه هــــذا الطرف أَْو 
ـة ممن تعاديه أمريكا  هذا الطرف من أبناء هذه األُمَّ
وتسخط عليه إسرائيل وتسعى لستهدافه وإزاحته 
باعتباره يَُمثِّـُل إعاقة ومشكلة لها في تنفيذ أجندتها 
ومؤامراتها، التركيز على العودة إلَى الُقـْرآن الكرمي 
نحــــن في شــــهر رمضــــان املبــــارك الذي أنــــزل فيه 
الُقـــــْرآن، الُقـْرآن الكرمي الذي العــــودة الواعية لهذا 
الكتاب العودة العملية إلَى هذا الكتاب هي عودة إلَى 
ـة في مرحلة حتتاج  الله -ُســــبَْحـانَـُه َوتََعالَـــــى- واألُمَّ
إلَى الُقـــــْرآن لصناعة الوعي للســــتبصار والُقـْرآن 
ـــــة، من هم  يرســــم املعالم الواضحة أمــــام هذه األُمَّ
أعداؤهــــا؟ من هم أصدقاؤها؟ ما هي مســــؤولياتها 
ما هــــي اجتاهاتها التــــي ينبغي أن تركــــز عليها؟ ما 
م أَيْـًضا في عطائه التربوي  هي مســــؤولياتها؟ ويقداّ
ـة في حتمل املســــؤولية  واملعنــــوي ما حتتاج إليه األُمَّ
وكذلــــك للتحمل فــــي مواجهة هذا الصــــراع بكل ما 
يحتــــاج إليــــه اجلميع فــــي مواجهة هــــذه التحديات 

واألخطار. 
 العناية أَيْـًضا بِإْحيَـاء يقوم الُقـْدس العاملي، نأمل 
فــــي يوم الغد إن شــــاء الله ِإْحَيـاء متميــــًزا وحضوًرا 
شــــعبياًّا واسًعا إِلْحيَـاء مناســــبة يوم الُقـْدس العاملي، 
وأنــــا أتوجه إلَى شــــعبنا العزيز، نأمل مــــن ُكـلاّ أبناء 
ـــــة، ونأمل من ُكـلاّ املناطق، من ُكـلاّ شــــعوب هذه  األُمَّ
املنطقــــة، ولكن بعض الشــــعوب وضعيتهــــا معروفة، 
مكبلــــة ومدجنــــة وخانعــــة والبعض ظــــروف صعبة 

ـنون أن  ا، القليل فيها مــــن األَْحـَرار ممن ل يتمكاّ ِجـداًّ
يكــــون لهم هذا الدور أَْو هذا املوقــــف ويعباّـرون عنه 
بأشكال أُْخـَرى، لكنا في شعبنا اليمني العزيز نأمل 
إن شــــاء الله أن يكون احلضــــور يوم الغد في صنعاء 
وكذلــــك في احلديــــدة في احملافظات التي ســــتقام 
فيهــــا فعاليات حضورا متميزا، معبرا عن وعي هذا 
الشــــعب، عن أصالة هذا الشــــعب، عن مبدئية هذا 
الشــــعب، عــــن فهمه حلقيقــــة املعركة، عــــن معرفته 
مبــــن هم األَْعـَداء ومن هم األصدقــــاء، عن أَْخـَلقه 
وقيمه، عن عزته وإبائه، عن حريته التي يتمسك بها 
ويتشــــبث بها، عن وفائه لقضايا أمتــــه الكبرى، عن 
إيَْمـانه بقدســــية املقدســــات، وعن علقته الروحية 
واإليَْمـانيــــة والوجدانيــــة بها، عن علقتــــه األخوية 
الصادقة بكل أبناء أمته ومن هم شــــعب فلســــطني، 
عن متســــكه بحقوق أمته، وحقوق شعب أمته ومنها 
أرض فلســــطني، وعن عدائه إلســــرائيل ووعيه مبا 
ـة  ـلُه العدواّ اإلســــرائيلي من خطــــورة على األُمَّ يَُشــــكِّ
بكلهــــا، وعــــن وعيه بالــــدور األمريكي الذي يســــعى 
الكثيــــر من املنافقني إلـَـــى الفصل بينــــه وبني الدور 
اإلسرائيلي ثم الرتباط به باعتباره دورا إيجابيا في 
الســــاحة العاملية، وهم الشيطان األَْكَبـر ورأس الشر 
وإسرائيل ربيبتهم، الشعب اليمني مأمول منهم وهو 
الشــــعب الصامد الذي هو اليوم في العام الرابع في 
معركــــة احلرية واإلبــــاء والعزة والكرامــــة وأن يكون 

حضورهم يوم الغد حضورا مميزا. 
إن شــــاء الله فــــي صنعاء أنا آمُل مــــن اجلميع أن 
يحضــــروا بشــــكل كبيــــر فــــي الفعاليــــة فــــي صنعاء 
للمسيرة بصنعاء في احلديدة كذلك، في الفعاليات 

التي ستقام في محافظات ومناطق متعددة. 
نحن فــــي هذا البلد كشــــعب ميني ميــــن اإليَْمـان 
ميــــن العزة ميــــن احلريــــة والكرامــــة واإلبــــاء مهما 
كانــــت أوجاعنــــا مهمــــا كانت آلمنــــا ومهمــــا كانت 
الضغوط ومهما كان حجم املشــــكلة نحن على ثبات 
في موقفنــــا هذا، هذا بالنســــبة لنــــا موقف مبدئي 
وموقف إنَْســـــاني وموقف ضمن التزاماتنا الدينية، 
ثــــم نحن نعــــي حقيقة املعركــــة مهما قــــال اآلخرون 
والله إن أَْكَبـر مشكلة لآلخرين معنا في هذا التوجه 
ري والســــتقللي الذي نصر فيه على احلرية  التحراّ
والعــــزة والكرامة وأل نخنع ألمريكا وإســــرائيل وإل 
كان باإلْمـَكان أن تقبل بنا أمريكا وتقبل بنا إسرائيل 
كأداة وخــــدم مثل اآلخرين ثــــم ِإَذا كان لنا فيما بعد 
صــــراع يكــــون ضمــــن صــــراع األََدَوات أنهــــم أَيْـًضا 
يحتفظون بصراع األََدَوات في حالتها التنافسية ملن 
م خدمات أَْكثَـر هنا أَْو هناك ألمريكا وإسرائيل.  يقداّ
شــــاء البعُض يا شــــعَبنا العزيَز ألَنْـُفـسهم في هذه 

ـتنَا  ـاســــة والتأريخية واملصيريــــة ألُمَّ املرحلــــة احلسَّ
أن تكــــون جهودهم وأن تكــــون اهتماماتهم، أن تكون 
خســــائرهم البشــــرية واملادية أن تكــــون اهتماماتهم 
بكلها أن تكون تضحياتهم لصالح أمريكا وإســــرائيل 
بالوهم بالغلط باخلطأ أولئك الذين فهموا أن العزة 
هنالك من يريد مكاســــَب سياسية من يريد مكاسب 
ماديــــة من يســــعى بحقد من في قلوبهــــم مرض من 
يجمعهــــم كلهــــم عنوان واحــــد »النفاق وفــــي قلوبهم 
مرض« اجتهوا في ذلك الجتاه هم في ذلك الجتاه 
يخســــرون يعانون يتعبون يأملون وخســــروا خسارات 
ا النظام  ا ودفعــــوا ثمنــــا باهظــــا ِجـــــداًّ رهيبــــة ِجـــــداًّ
الســــعودي كذلك النظــــام اإلماراتي كذلــــك أََدَواتهم 
احملليــــة واإلقليمية كذلك، ُكـلاّ الذيــــن هم اليوم في 
الصف األمريكي كم تلقوا من خســــائر وكم انهزموا 
ا في سوريا  من هزائم هزميتهم الكبيرة واملدوية ِجـداًّ
وفي العراق هزائمهم وخسائرهم الكبيرة حلد اآلن 
عندنا في اليمن، شــــاءُوا ألَنْـُفـسهم أن يستمروا في 
ذلك الدور الســــلبي التخريبي الذي تقلدوا به العار 
في الدنيا واآلخرة، شــــئنا ألَنْـُفـســــنا كشــــعب عزيز 
وحــــر َوواٍع وأبيٍّ ومؤمٍن بإيَْمـاننــــا بعقائدنا مببادئنا 
بَأْخـَلقنــــا بكرامتنا بفطرتنا اإلنَْســـــانية أن نخوض 
ر والســــتقلل، الدفاع عــــن حريتنا  معركــــة التحــــراّ
عن كرامتنا عــــن هويتنا عن إيَْمـاننــــا عن عزتنا عن 
وجودنــــا احلر وجودنــــا املعبر عنه إْســـــَلمنا وقيمنا 
ري  وأَْخـَلقنــــا نحن نصر علــــى هذا التوجــــه التحراّ
ل نقبــــُل أَبَـًدا بــــكل الطواغيت وكل املســــتكبرين في 
هــــذا العالم ول ألذنابهم أن يســــتعبدونا ول منكنهم 
أَبَـًدا من الســــيطرة علينا، نضحــــي مهما كان حجم 
التضحيات وشــــرف لنا أننا نضحي في سبيل ان ل 
نكــــون عبيدا إل لله وفي ســــبيل أن نكون أَْحـَرار وأن 
ـن قوى الطاغوت والســــتكبار من الســــيطرة  ل تتمكاّ
علينا ل علينا في أَنْـُفـسنا في ثقافتنا في توجهنا في 
أعمالنا حتى ل نكون مســــيرين لهم في هذا احلياة، 
ول علينــــا باإلذعان ولستســــلم واخلنوع وتســــليم 

النفس واألرض لهم. 
اليوم نحن معنيون مبواصلة هذه املعركة من هذا 
الواقــــع من هذا املفهــــوم من هذه الســــعة التي نرى 
لهــــا ُكـلاّ هــــذه األبعاد وكل هــــذه العناوين احلقيقية، 
يــــوم الُقـــــْدس هو يــــوم الوعي، األَْقـَصـــــى من جديد 
ـُل  والُقـــــْدس مــــن جديد وفلســــطني من جديد تَُشــــكِّ
علمــــة فارقــــة ومهمة مع علمــــات أُْخـــــَرى وتُـَمثِّـُل 
ُفـْرَقـانــــا مهمــــا في هــــذه املرحلة وفي هــــذا العصر 
ُـدَّ  تكشــــف حقيقة اجلميع الذي هــــو في الجتاه ل بـ
أن يكون مع األَْقـَصـى صادقا يعادي عدوها لن يكون 
مع األَْقـَصـى إل من يعــــادي عدو األَْقـَصـى لن يكون 
مع فلســــطني إل من يعادي إسرائيل ويعادي أمريكا 
أما من يقول أنا مع فلسطني وصديقتي إسرائيل أنا 
مع األَْقـَصـى وصديقــــي احلميم نتنياهو أَْو ليبرمان 
أَْو أي يهــــودي مــــن هنــــاك من الصهاينــــة فهو كاذب 
وســــاذج ومخــــادع ومفضــــوح ومنافق وعميــــل, وأنا 
أطلــــب من اجلميع ممن يســــتجيبون لنا َطبًْعا ِإْحَيـاء 
هذه العناوين والتســــميات والتوصيفــــات الُقـْرآنية، 
لكل عملء أمريكا وإســــرائيل إنها حركة النفاق فب 
ـة وإنها تلعــــب الدور التخريبي والســــلبي  هــــذه األُمَّ
ـة لصالح أمريكا وإســــرائيل إنهم  في داخل هذه األُمَّ
فقط وفقط الذين في قلوبهم مــــرض )َفتََرى الَاِّذيَن 
َرٌض يَُساِرُعوَن ِفيِهْم( يوالونهم ويعادون  ِفي ُقلُوِبِهم َماّ

ـة.  أَْحـَرار األُمَّ
نَْســــَأُل اللَه ُســــبَْحانَـُه َوتََعالَـى أَْن يَنُْصَرنا ِبنَْصــِره 
ة إسلمية في ُكلاّ األقطار وفي ُكلاّ املناطق وفي  كأُماّ

فلسطني أيضاً ولتحرير القدس واملقدسات. 
نَْســــَأُل اللَه أَْن يَْرَحَم ُشْهَداَءنا األبراَر، َوأَْن يَْشِفَي 
َعـاء.  َج عن أَْســَرانا.. ِإنَُّه َسِميْـُع الدُّ َجْرَحانَا َوأَْن يَُفرِّ
ـَلُم َعلَـيُْكْم َوَرْحـَمُة اللِه َوبََرَكاتُه.. َوالَساّ

قضية فلسطين والمقدسات باتت عنواًنا وعالمة 
فارقة ومعلًما أساسًيا لطبيعة هذا الصراع مع ألد 

ـة من قوى الطاغوت واالستكبار َأْعـَداء اأُلمَّ

خطاب السيد
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ِجيِْم يَْطاِن الرَّ :أَُعـْوُذ ِباللِه ِمْن الشَّ
ِحـيْـِم ْحـَمـِن الرَّ ِبـْســـِم اللِه الرَّ

احَلْمـــُد للـــه َرِباّ العاملـــني، وأَشـــَهـُد أْن َل إلَه إَلاّ 
ــًدا  ُد أن َسيِّـَدنا ُمَحَماّ اللُه املَـِلُك احَلـُقاّ املُِبيْن، وأشـــهَ

َعبْـُده وَرُســْولُه َخاتَُم النبيني. 
ــٍد وباِرْك  ـــــٍد وعلى آِل ُمَحَماّ اللاّهم َصِلاّ على ُمَحَماّ
ــٍد، كما َصلَّيَْت وباَرْكَت  ــٍد وعلـــى آِل ُمَحَماّ على ُمَحَماّ
علـــى ِإبْـَراِهيَْم َوَعلَى آِل ِإبْـَراِهيَْم إنك حميٌد مجيٌد، 
وارَض اللَُّهم بِرَضاك عن أَْصَحاِبِه األَْخَياِر املنتَجبني 

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

اللِه َوبََرَكاتُه. 
فـــي الُقــــْرآِن الكرمِي يرُســــُم لنا اللُه -ُســـبَْحـانَـُه 
َوتََعالَــــى- ســـبيَل النجـــاة والفـــوز والفـــلح، وِديـــُن 
الله -ُســـبَْحـانَـُه َوتََعالَـى- وهديُه ونـــوُره أتى إلنقاذ 
البشـــرية وهدايتها وإْصـَلحها، وملا يضمن فلحها 
وجناحهـــا وفوزها، وفـــي الُقـْرآن الكـــرمي يبنُي اللُه 
لنا طريَق الفلح كيف نكســـب هـــذه احلياة كيف ل 
تكون هذه احلياة التي نعيش فيها فيما نحن فيه من 
أعمال وتصرفات ومواقف وسائر احلالة السلوكية 
ل تتحول إلَى وبال ووزر علينا، وإثم وســـبب لسخط 

لله، وسبب للشقاء، وسبب للخسران. 
واإلنَْسـان بفطرته فطره الله -ُسبَْحـانَـُه َوتََعالَـى- 
على أن يحبَّ لنفســـه اخلير وأن يخشى على نفسه 
الشر والسوء واخلزي والعذاب والهوان مفطور في 
فطرته )َوِإنَاُّه ِلُحِباّ الَْخيِْر لََشـــِديٌد( ولكن اإلنَْســــان 
أحياًنا يخطئ، وأحياًنا تســـتغلُّ حالـــة الرغبة لديه 
بخير نفســـه ونفع نفسه وراحة نفسه وسعادة نفسه 
فيعمل إبليس، يعمُل الشـــيطان، وتعمل الشـــياطني 
مـــن اإلنـــس واجلـــن وكذلك امليـــول النفســـية التي 
تنفصـــل عن حالة التفكير الصحيح والفهم والوعي 
الصحيح تتجه باإلنَْسـان إلَى حيث الشر، إلَى حيث 
الفســـاد، إلَى حيث اخلطـــر، ويهن اإلنَْســــان يتجه 
يريد لنفســـه الســـعادة في فعل ما أَْو تصرف ما أَْو 
عمل ما أَْو موقف ما يرى فيه اخلير لنفســـه فإذا به 

شًرا، وإذا به خطًرا كبيًرا عليه. 

الطريُق الكفيلة بتحقيق الفالح والفوز والخري 
ُـدَّ من العـــودة إليه، وطريق  الُقــــْرآُن الكـــرمُي ل بـ
اإليَْمـان التي رســـمها الله -ُســـبَْحـانَـُه َوتََعالَـى- هي 
ـق لإلنَْســــان الفلح والفوز واخلير،  الكفيلة أن حتقاّ
اخليـــر فـــي هذه احليـــاة واخليـــر األبـــدي والدائم 
والباقي في اآلخرة، يقول الله -ُســـبَْحـانَـُه َوتََعالَـى- 
فـــي ســـورة مهمـــة فـــي الُقــــْرآن الكـــرمي وســـميت 
مـــت فيهـــا املواصفـــات الرئيســـية  »املؤمنـــون« قداّ

ـق اإليَْمـان.  الكفيلة بتحقاّ
ــــق الفلح  وطريـــُق اإليَْمــــان هـــو الكفيـــُل بتحقاّ
لإلنَْســــان حتى يكون من الفائزيـــن في هذه احلياة 
من الناجحني في هذه احلياة، ل يخسر حياته هذه 
ل يخسر عمره، ل يخسر هذه الفرصة التي أعطاه 
الله -ُسبَْحـانَـُه َوتََعالَـى- وهو تائه يبحث عن سعادة 
نفســـه حيث يضر بنفسه حيث يحمل نفسه األوزار 

واآلثام واملعاصي والذنوب. 
نقرأ من ُســـورة املؤمنون أول هذه الســـورة، فيما 
فيها من مواصفات مهمة ورئيسية ومناذج أساسية 
من أعمـــال املؤمنني والتزاماتهـــم، وطريقة الُقـْرآن 
الكـــرمي عندما يتحـــدث عن املؤمنني وعـــن املتقني 
م مناذج رئيســـية، هي تضمـــن ما عداها يعني  ويقداّ
ـقـــت هـــذه النمـــاذج الرئيســـية فـــل بداّ أن  ِإَذا حتقاّ
ــــق معها ما بقـــي من اللتزامـــات العملية وما  يتحقاّ
بقـــي من النضباط فيمـــا بقي أن ينتهي اإلنَْســــان 
عنه، يقول الله -ُسبَْحـانَـُه َوتََعالَـى- في كتابه الكرمي 
بســـم الله الرحمن الرحيم )َقْد أَْفلََح الُْمْؤِمنُوَن )1( 
الَاِّذيـــَن ُهْم ِفـــي َصَلِتِهـــْم َخاِشـــُعوَن )2(( قد أفلح 
املؤمنون قد هذه يقولـــون عنها أنها تفيد التحقيق، 
ـُق ملن في هذه احلياة  ــــُد أن الفلَح حتقاّ ـق وتؤكاّ حتقاّ
من الذي فاز بحياته هذه من الذي ســـعى في حياته 

هذه مبا يضمن لنفسه اخلير والفوز باخلير والفوز 
بالســـعادة األبدية واحلياة في هذه الدنيا بطمأنينة 
وســـمو وشـــرف وســـعادة وكرامة وعزة، من؟!! فئة 
واحـــدة، فئة واحـــدة من بني ُكـلاّ البشـــرية، والكثير 
مـــن الناس يتخبط هنا وهنـــاك، والكثير من الناس 
يبـــذل جهًدا عملًيا رهيًبا وكبيًرا جًدا في مســـاعيه 
لتحقيق اخلير لنفســـه في حتقيق الســـعادة لنفسه 
لضمـــان املســـتقبل األبـــدي أَْو املســـتقبل الصالـــح 
لنفسه حتى أن املســـتقبل بات هاجًسا رئيسًيا لدى 
َن مســـتقبله، من  النـــاس كثقافة عامة، يريد أن يؤماّ
الذي يؤمن مســـتقبله الدائـــم واحلقيقي على أرقى 
وأعظم مستوى؟!! هم هؤلء.. هذه الفئة، املؤمنون، 
واملؤمنـــون من هم؟! هذه مســـألة مهمة جًدا ســـبق 
لنا في محاضرات ســـابقة احلديث عن أن النتماَء 
اإلْســــَلمي كمســـلم مثًل هو انتماء واســـع، انتماء 
واســـع داخل النتماء اإلْســــَلمي ينبغي أن يســـعى 
ـَق في واقعه التقوى واإليَْمـان،  اإلنَْسـان املسلم ليحقِّ
فيرتقـــي إلَى درجة اإليَْمـان، من حالة النتماء العام 
لإلْســــَلم إلَى حالـــة النتمـــاء لإليَْمــــان، انتماؤك 
لإلْسـَلم هو اخلطوة األولى في الطريق وبات يهيئ 
لـــك هذه الفرصـــة، فرصة أن تنعم بهـــذا الدين أن 
تنعم بتوجيهاته بتشـــريعاته، وبـــات ميثاًقا ما بينك 
وبـــني الله -ُســـبَْحـانَـُه َوتََعالَـى- ملواصلة مشـــوارك 
في هذا الطريق للســـير فيه عملًيا، مبا تعمل.. مبا 
تتخلق به.. مبا تتحلى به.. مبا تلتزم به وليس فقط 
تصـــل إلَى اخلطـــوة األولى في الطريـــق ثم تتوقف 

عندها ول تواصل املشوار. 

مواصفاُت املؤمنني الرئيسية يف القرآن
ُم في الُقـْرآن الكرمي مواصفاٍت للمؤمنني  اللُه يقدِّ
مواصفات رئيســـية ل ميكن أن يكون اإلنَْســــان من 
ـقت لديه هـــذه املواصفات ِإَذا  املؤمنـــني إل ِإَذا حتقاّ
أخـــل بها ولم تنطبق على واقعـــه على توجهاته فهو 
لـــم يصل بعُد إلَى أن يكـــون من املؤمنني وبالتالي لن 

يكون من املتقني بالتأكيد. 
أَْفلَـــَح  َوتََعالَــــى- )َقـــْد  اللـــُه -ُســـبَْحـانَـُه  يقـــوُل 
الُْمْؤِمنُـــوَن( من هـــم هؤلء املؤمنـــون؟ )الَاِّذيـــَن ُهْم 
ِفي َصَلِتِهْم َخاِشـــُعوَن( الذيـــن يُصلاّون هم الكثير، 
ـتنَا اإلْســــَلمية  املصلـــني هم الكثيـــر، أَْكثَـر أبناء أُمَّ
يصلـــون، وباتت الصلة لدى الكثير من الناس حالة 
روتينية اعتيادية وبشـــكل بارد جـــًدا، ليس لها روح 
ليـــس لها أثـــر، وأحياًنا البعض مـــن الناس يفصلها 
عـــن ُكـلاّ شـــيء في هذه احليـــاة ل يعـــي قيمة هذه 
الهبة الربانية، الصلة عطية إلهية عظيمة ومحطة 
تربويـــة إيَْمـانيـــة راقية جـــًدا وعظيمة األثـــر جًدا، 
لكن ملن يعـــي ذلك وملن يتفاعل معها بناًء على ذلك؛ 
ولذلك لو نأتي إلَى احلديث عن الصلة في الُقـْرآن 
الكرمي حديث واســـع جًدا وهي في اإلْسـَلم الركن 
الثاني منه، ركن عظيم وأساســـي جـــًدا، ويتعلق بها 
مسائل كثيرة جًدا ل يسُع الوقُت للحديث عنها لكن 

محطة مختصرة نتحدث قليًل عنها. 
الصلةُ هي وقفة، وقفة خشـــوع يعباّـر اإلنَْســــان 
فيها عـــن عبوديِته للـــه، بأذكار وأفعـــال معينة كلها 
يعباّــــر فيها عـــن عبوديته للـــه -ُســـبَْحـانَـُه َوتََعالَـى- 
ويذكـــر اللـــه ويتذكـــره وهذه مســـألة رئيســـية في 
الصـــلة التذكير لنا بالله ودفعنا إلَى التذكر والذكر 
لله -ُسبَْحـانَـُه َوتََعالَـى- بقلوبنا وألسنتنا، بوجداننا 
ومشاعرنا، وفي هذه الوقفة رسم الله لنا فيها فيما 
شـــرعه عنها كيف تكون وقفة عظيمة ومعبرة فعلًيا 
عن حالة العبادة، لكن حتتاج إلَى التفاتة واعية إلَى 
انتباه إلَى تركيز حتى يســـتفيد اإلنَْســــان بالشـــكل 

املطلوب. 

أخطُر شيء على اإلْنَسـان
شـــرع اللُه وقفَة الصلة هذه في أوقات محددة، 
هـــذه نقطة مهمـــة، أوقات محددة، وهـــذه األوقات 
ُجعلـــت متوزعة في اليـــوم والليلة حتـــى تعالج لدى 

اإلنَْســــان آثار هـــذه احلياة، اإلنَْســــان يحتـــاج إلَى 
رعاية مســـتمرة لنفســـه.. كثيًرا ما يعيُش اإلنَْسـان 
في واقع هـــذه احلياة الكثير من املؤثرات التي تؤثر 
على نفسه سلًبا إما في الرغبات، إما في الشهوات، 
وإمـــا في النفعـــالت وحالة الغضب، أشـــياء كثيرة 
تؤثر على اإلنَْســــان، إما تغريه وإما تستفزه، أشياء 
كثيرة تؤثر على ســـلوكه على نفسيته، وأخطر شيء 
على اإلنَْســــان هي حالة الغفلة عن الله -ُســـبَْحـانَـُه 
ـن الشـــيطان من  َوتََعالَــــى- ِإَذا غفـــل عـــن الله متكاّ
التأثيـــر عليه، ِإَذا لم يعد يتذكـــر الله، يتذكر عظمة 
الله، يتذكر قوة الله، يتذكر وعد الله ووعيده، يتذكر 
رحمة الله، رعايته، نعمته، كرمه، يتذكر عبوديته لله 
يتذكر مرده، مصيره، مرجعه إلَى الله، يتذكر ُكـلاّ ما 
يتصل بعلقته بالله -ُســـبَْحـانَـُه َوتََعالَـى- من واقعه 
كعبـــد تربطه بالله ُكـلاّ الروابط، رابطة الفتقار إلَى 
الله واحلاجة إلَـــى الله وأن يحوطه الله على الدوام 

برعايته ورحمته وكرمه وفضله... إلخ.. 
حالة الغفلة التي ممكن أن يعيَشـــها اإلنَْسـاُن هي 
احلالة التي قد يستغلُّها الشيطان وشياطني اإلنس 
وشياطني اجلن فيؤثرون على اإلنَْسـان ويستميلونه 
إلَـــى الفعل اخلاطئ والتصرف اخلاطئ بأي شـــكل 
مـــن األشـــكال؛ ولذلـــك تأتـــي الصلة فـــي أوقات 
متعـــددة مثـــًل مـــن الفجر إلَـــى وقـــت الظهر وقت 
زمنـــي معني تأتي وقت الظهر إلَـــى وقت العصر ما 
يســـاعدك على هذه اللتفاتة إلَى هذا الســـتذكار 
إلَى العودة إلَـــى الله -ُســـبَْحـانَـُه َوتََعالَـى- واإلقبال 
إليه فيعالج ما ميكن أن يكون قد طرأ على نفسيتك 
مـــن الصباح إلَى فترة الظهر، ثـــم إلَى فترة العصر، 
هكـــذا نأتي إلَـــى املغرب والعشـــاء مثـــًل من فترى 
العصر إلَى املغرب والعشاء فترة زمنية معينة، ميكن 
أن يكون اإلنَْســــاُن فيها قـــد غفل ميكن أن يكون قد 
انشغل بشؤون حياته ميكن أن يكون قد لقي وعانى 
وعايـــش وعاين الكثير من املؤثرات الســـلبية، تأتي 
تلك احملطة فـــي صلة املغرب والعشـــاء لتؤثر فيه 
األثـــر اإليجابي من جديد لتصقل نفســـيته، لتنعش 
روحيتـــه من جديد، لتعالج تلك التأثيرات الســـلبية 
في نفســـه من جديد وهكذا ما بعد املغرب والعشاء 

إلَى الفجر. 

أهميُة الصالة وأثرها
الله جعـــل الصلة عطية وهبة ووســـيلة عظيمة 
تســـاعدنا على أن نعيش فيها فعلًيا بالفعل وبالقول 
حالـــة الستشـــعار والتعبير عن العبوديـــة لله وهذا 
يتـــرك أثـــًرا إيجابًيـــا كبيـــًرا في نفـــس اإلنَْســــان، 
ويحسســـه بالشعور بالقرب من الله والتصال بالله 
ــــاس بهذه  والرتبـــاط باللـــه، وهذه العلقة، اإلحسَّ
العلقة مع الله في ُكــــلاّ ما تتركه من أثر وطمأنينة 
وســـكينة على نفســـية اإلنَْسـان، واســـتقرار نفسي 
يســـاعده على النطـــلق في هذه احليـــاة بانتعاش 
ومتاســـك وقـــوة واســـتقرار نفســـي، والســـتقرار 
النفســـي مهم جـــًدا في واقع احليـــاة، الذين فقدوا 
الطمأنينة والســـتقرار النفســـي كيف هم في واقع 
احليـــاة؟! حالة طيش حالة عذاب حالة انفلت في 
تصرفاتهـــم حالة مـــن الهمجية حالة مـــن الطغيان 
حالـــة مـــن استبســـاط اجلرميـــة والتهـــاون بفعـــل 
اجلرميـــة، حالـــة خطيرة جـــًدا، فقدوا الســـتقرار 
والتزان والطمأنينة النفســـية والشـــعور بقدســـية 
الوجود اإلنَْسـاني املتصل بالله املرتبط بالله، املؤمن 

بالله -ُسبَْحـانَـُه َوتََعالَـى-. 
حينهـــا يعيـــُش اإلنَْســــان بَعيـــًدا عن هـــذا اجلو 
القدســـي الروحـــي الـــذي يســـكب الطمأنينـــة في 
مشـــاعر اإلنَْســــان، ويتـــرك اإلنَْســــان يعيـــش جو 
ـاس بقيمة هذا الوجود  القداســـة واإليَْمـان واإلحسَّ

ا حول هذا املوضوع.  اإلنَْسـاني، الكلم يطول ِجـداًّ
الصلة املؤثرة، الصلة املعبرة، الصلة العظيمة 
هي التي تتوفر فيها جملة من العناصر الرئيســـية، 
وهذا ما ينبغي أن يركز عليه اإلنَْســــان املسلم حتى 

ل تتحـــول صلته إلَى حالـــة اعتيادية غير ذات أثر 
ا، فيمكن  ول فائدة إل بشـــكل محـــدود للغاية ِجــــداًّ
لإلنَْسـان كلما زاد تركيزه كلما اكتملت تلك العناصر 
الرئيســـية واملهمة، كلما انتفع بالصلة أَْكثَـر وأَْكثَـر 
وكلما زادت علقته من خللها بالله أعظم وأعظم، 
ا على  وكلما اكتسب من خللها النتائج العظيمة ِجـداًّ

املستوى النفسي واملعنوي والعملي والسلوكي. 

موصفاُت صالِة املؤمنني 
صلةُ املؤمنني هي صلةُ خشوع، فيها إقبال إلَى 
اللـــه بَأنْـُفـســـهم، بوجدانهم بقلوبهم، مبشـــاعرهم، 
فيهـــا انتباه إلَى مـــا يقولون وإلى مـــا يفعلون، يذكر 
الله وهو مســـتحضر في ذاكرته وذهنه للذكر الذي 
يذكـــره، يعني هـــو ل يذكر الله وذهنه هنـــاك بَعيًدا 
كلياًّـــا ومنفصًل نهائياًّـــا عما هو فيه مـــن ذكر وفعل 
في الصلة، ثم أفعال الصلة كذلك يســـتحضرها 
حينمـــا يركـــع لله، يستشـــعر أنه يعباّــــر بركوعه عن 
حالـــة اخلضوع للـــه -ُســـبَْحـانَـُه َوتََعالَــــى-، حينما 
يسجد ويخر إلَى األرض، سيخر إلَى األرض ساجدا 
يستشـــعر أنـــه في أرقى حالـــة تعبير عـــن العبودية 
واخلضوع املطلق لله -ُســـبَْحـانَـُه َوتََعالَـى-، وهكذا 
يتفاعـــل في ذاكرته في وجدانه في استشـــعاره في 
اســـتحضاره الذهني، يتفاعل مـــع األذكار واألفعال 
التي يؤديها أثناء الصـــلة، ويتعود على ذلك، يتعود 
على ذلـــك تدريجًيا، وَطبًْعـــا ل َمـثَـًل نأتي لنتحدث 
مثلما يتحدث البعض من الناس غير الواقعيني الذي 
يفترض حالة لكل الناس من اخلشـــوع واإلقبال إلَى 
الله ينفصلون فيها عن واقـــع احلياة كلياًّا، حيث أنه 
لم يعد ينتبه إلَى ما حوله ول يحس بشيء ول يسمع 
شـــيء، ل، هـــذا املقدار مـــن الســـتحضار الذهني 
بخضوع الـــذي يصاحبه خضوع واستشـــعار حلالة 
العبوديـــة من النتباه ملا تقـــول وما تفعل وماذا يعني 
ما تقول وما تفعل، هو خشوع ويترك األثر اإليجابي 
والعظيم في نفســـية اإلنَْســــان وتستفيد من خلله 
اســـتفادة كبيرة من الصلة، كلما استقوى كلما كبر، 

كلما عظم كلما كان أثره أَْكثَـر وأطيب وأعظم. 
مـــت بطريقـــة في شـــكلها  الصـــلة بنفســـها ُصمِّ
وأدائها؛ أِلَنَّ هناك احلالة الذهنية والنفســـية، حالة 
ذهنيـــة تركيـــز، حالـــة نفســـية استشـــعار للعبودية، 
وحالـــة فعلية، انضباط أثناء الصلة وســـكون، فإذن 
اخلشـــوع له ثلثة عناصر أساســـية، هـــذه خلصة 
األمـــر وتلخيص، احلالة الذهنيـــة بالتركيز، واحلالة 
النفســـية باستشـــعار العبودية، وتعيش نفسياًّا باجلو 
النفســـي مع ما تفعل وتقول، وفي نفس الوقت حالة 
فعليـــة وعمليـــة هي الســـكون أثنـــاء الصـــلة، َطبًْعا 
الصـــلة مينع فيهـــا التصرفات األُْخــــَرى، لها أذكار 
ولهـــا أركان ولها حالة معينة هي في األســـاس وقفة 
يقف اإلنَْســــان فيها ســـاكًنا وخاضًعـــا، ممنوع عليه 
أثنـــاء الصلة يتلفت، ممنوع أن يتحدث إلَى اآلخرين 
مـــن حني يكبر تكبيرة اإلحرام، يحرم عليه ُكـلاّ أفعال 
من خارج الصلة، سواء كلم مع الناس، هذا ممنوع، 
تلفت، انشغال بأفعال وتصرفات أُْخـَرى، يفترض أن 
يقف وفي وقفته تلك حالة اإلرسال َطبًْعا هي احلالة 
املعبرة عن حالة الســـكون واخلشـــوع، وهذا معروف 
في الواقع البشري في ُكـلاّ مقامات اإلجلل والوقار، 
والسكينة يرسل الناس أيديهم، وهذه عندنا فيما هو 
ثابت عن أهل البيت عليهم الســـلم وعن رسول الله 
صلوات الله عليه وآله وســـلم أنها هكذا الصلة، في 
وقفتها حالة سكينة وخشوع وإرسال وإقبال إلَى الله 
-ُســـبَْحـانَـُه َوتََعالَــــى-، وممنوع أن تتلفت أن تنشـــغل 
بأشـــياء أُْخـَرى ذهنيا أَْو فعليـــا، في حركة يديك في 
تصرفاتـــك إلَى غير ذلك، حتى النظر، تركز بنظرك 
إلَـــى األمـــام ول تتلفـــت بنظـــرك، حتـــدق هنـــاك أَْو 
ـقت  هناك، هـــذا غير مقبول في الصـــلة، فإذا حتقاّ
هـــذه العناصر الثلث، الذهنية والنفســـية والفعلية 
وانضبـــط اإلنَْســــان فـــي وقفتـــه في الصـــلة وفي 
مؤداها كما ينبغي عاش حالة اخلشوع فيها وتتفاوت 
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هذه احلالة مبســـتوى املراتب اإليَْمـانية، ولكن ميكن 
لإلنَْسـان أن تتدرج عنده هذه احلالة َوأن تتنامى حتى 
يصل إلَى مراتب بحســـب ما يوفقه الله إليه، هذا له 
أثر كبير في اللتزام السلوكي واإليَْمـاني، هذه حالة 
معبرة عن اإليَْمـان، كلما عظم إيَْمـانك زاد خشوعك 
وكلما زاد خشـــوعك زاد إيَْمـانك، وتساعدك على أن 
تكون في هذه احلياة مطيعا لله خاضعا لله، خاشـــعا 
لله، بَعيًدا عن حالة األنفة والســـتكبار التي موجودة 
لـــدى البعـــض، والتعنت أمام أوامر اللـــه وتوجيهاته، 
)َوالَاِّذيَن ُهْم َعِن اللَاّْغـــِو ُمْعِرُضوَن(، وهذا جانب آخر 
في العلقة اإليَْمـانية وفي اللتزامات اإليَْمـانية وفي 
الصفـــات اإليَْمـانية، اإلعراض عن اللغـــو، اللغو ُكـلاّ 
الكلم الســـلبي، الكلم السلبي، يدخل َمـثَـًل السب، 
الغيبـــة، النميمة، الكلم الســـيء، الـــكلم الفاحش، 
الـــكلم القذر، الـــكلم، ُكـلاّ الـــكلم الباطل، يقولون 
ُكــــلاّ ما ينبغي أن يلغـــى من القول، مـــا يطرح يترك، 
يترفع اإلنَْســــان عنه، ما يليق بـــك أن تتكلم به، أَْو أن 
تتفاعل معه، وحالة اإلعـــراض عن اللغو يدخل فيها 
اجتنابه، ما تأتي أنت، تكون نظيف اللســـان، ســـليم 
اللســـان، وتكـــون ممن يتعاطـــى مبســـؤولية جتاه ما 
يقـــول ويعباّـر ويتحـــدث، أَْو يكتـــب؛ أِلَنَّ الكتابة أحد 
اللســـانني، ما تكتب يتبع ما تقـــول؛ أِلَنَّه حالة تعبير، 
الكتابة هي حالة تعبيـــر والنطق حالة تعبير، فيلحق 
مـــا تكتب وبالـــذات ونحن في عالم، عالـــم اليوم فيه 
النترنت، في الشـــبكة العنكبوتيـــة، مواقع التواصل 
الجتماعـــي، ُكـلاّ تلـــك الدواهـــي، فاملؤمنون يتميزن 
عن غيرهم بأنهم ليســـوا عبثيني في هذه احلياة ول 
منفلتني، مكارم األَْخـَلق تضبط ســـلوكهم، وأداَءهم، 
وحركتهم في هذه احلياة فيما يقولون وفيما يكتبون، 
واليـــوم مجتمعنـــا اإلْســــَلمي بأحوج ما يكـــون إلَى 
اللتفات إلَى هذه التوجيهات اإللهية، وإلى الســـعي 
أن ينضبط، ويلتزم بهذه الضوابط وهذه السلوكيات، 
وأن يعود إلَى هـــذه الصفات العظيمة واملهمة، فأنت 
في نفســـك كن مجتنًبا للكلم الســـيء، وما يلحق به 
مـــن كتابات ســـيئة، ل تأتي لتقول الـــكلم الفاحش، 
ول البهتان ول الزور ول اإلســـاءة ول الكلم اجلارح 
، الكلم الســـيئ دائرة  بغير احلق، ول الكذب ول ُكـلاّ
واســـعة يعنـــي تعباّــــر عن حالـــة اللغو، دائرة واســـعة 
يدخل فيهـــا الكذب، يدخل فيها البهتان، يدخل فيها 
الـــزور، يدخل فيهـــا الفتراء، يدخل فيهـــا الفحش، 
يدخـــل فيهـــا الغيبـــة، يدخل فيهـــا النميمـــة، يدخل 
فيها كذلك أشـــياء كثيرة تدخل فيها، الباطل، يدخل 
فيها أشـــياء كثيـــرة، فأنت كن متنزها، كن مســـؤول، 
متحلًيا باملسؤولية فيما تقول، وقيد ما تقوله مبكارم 
األَْخـَلق، تقول الصدق، تقول احلق، تقول الصلح، 
تقول التي هي أحســـن، تعباّـر بالكلم املفيد، بالكلم 
النافع ول تكن عبثيا لهيا، مستهترا، تقول ُكـلاّ شيء 
ول تنضبـــط، أَْو تكتب ُكـلاّ شـــيء، ثم في تفاعلك مع 
اآلخريـــن، ل تنزلـــق مع اآلخرين، البعـــض َمـثَـًل في 
النترنـــت، في مواقـــع التواصل الجتماعـــي، أَْو في 
احلديـــث مع الناس، أَْو في الرســـائل في اجلوالت، 
يأتي إنَْســــان سيء، إنَْســــان تافه، يرسل له برسائل 
أَْو يبدأ يتعامل معه بتواصل أَْو برســـائل إما فاحشـــة 
أَْو بذيئة أَْو ســـيئة، أَْو تافهة أَْو ضالة، أَْو باطلة، يبقى 
يتفاعـــل معـــه ويراســـله ويدخـــل معه فـــي أخذ ورد 
وتعاطي وتفاعـــل، هذا التفاعل مع الناس الســـيئني 
مع أصحاب اللغو، هذا التفاعل معهم والتبادل معهم 
لألخذ والرد والكلم، ل ينبغي، أقفل اجملال، أرســـل 
إليك برســـالة ســـيئة أَْو فاحشـــة أَْو بذيئـــة أَْو تافهة 
أَْو يســـعى لســـتمالتك جلرمية أَْو لفســـاد، أَْو تأثير 
على نفســـيتك، اقفل اجملال أمامـــه، ل تتعاطى معه، 
اعرض عنه واتركه، اقفل اجملال أمامه، )َوالَاِّذيَن ُهْم 
َعِن اللَاّْغـــِو ُمْعِرُضوَن(، هذا جانـــب مهم في حياتهم، 
َكاِة َفاِعلُـــوَن(، الزكاة يعباّـر فيها، في  )َوالَاِّذيـــَن ُهْم ِللَزاّ
اإلْســــَلم يعباّـر بالزكاة عن أمور متعددة أولها الركن 
الثالـــث من أركان اإلْســــَلم وهـــو الفريضة احملددة 
في املال، بحســـب ما يرد من تفاصيل في الشـــريعة 

اإلْســــَلمية فيمـــا يلـــزم َمـثَـًل مـــن زكاة وفي مقدار 
هـــذه الزكاة فيمـــا أخرجـــت األرض وأنبتت األرض، 
املزروعـــات ومـــا يتصل بها فـــي أموال التجـــارة وما 
يتعلق بها إلَـــى آخره، نحن ل ندخل في هذه اللحظة 
فـــي تفاصيل هذا املوضوع، يعباّــــر أَيْـًضا بالزكاة ُكـلاّ 
اَها(،  مـــا يتصل بعملية تزكية النفس، )َقْد َْفلََح َمْن َزَكاّ
وحتـــى تلك الزكاة التي هي ركن من أركان اإلْســــَلم 
وفريضة معينة في املال هي ذات أثر رئيســـي وكبير 
ا في تزكية نفس اإلنَْســــان وتطهيرها، وســـيلة  ِجــــداًّ
أُْخـَرى رئيسية إلَى جانب الصلة تساعد على ذلك، 
وهي أَيْـًضا تزكيٌة وتطهرةٌ للمال نفسه وتساعد على 

صلحه ومنوه وأن يجعل الله فيه البركة. 

ا وأساسية الزكاة فريضة مهمة ِجـدًّ
الزكاة فيما تعنيه تلك الفريضة اإلْســــَلمية ذات 
العلقة باملال، والزكاة فيما تعنيه من أعمال وأفعال 
تساعد على تزكية النفس، كلها يجب أن تكون محط 
اهتمام كبير لدى اإلنَْســــان املؤمن، هي من الصفات 
األساســـية واللزمة، ل يكون اإلنَْسـان مؤمنا إل بها، 
باهتمامه بها بأدائه لها، بعنايته بها، وهذه مسألة في 
ًل فيما يتعلق  ا أن نعي جيًدا أواّ غاية األهمياّة، مهم ِجـداًّ
بالفريضـــة، الفريضة الكثير من التجار، والكثير من 
أصحـــاب املال الذي وصل إلَـــى النصاب الذي جتب 
فيه الـــزكاة، يفرطون اليوم في مســـألة الـــزكاة، إما 
البعـــض منهم ل يخرجها َمـثَــــًل، وإما البعض يخرج 
جـــزءا منها ويســـتقطع أجـــزاء أُْخـَرى فـــل يخرجها 
ويأكلها، وإما البعض يصرفها بكلها أَْو يصرف جزًءا 
منهـــا في غيـــر مصارفها الشـــرعية، فيكـــون بذلك 
مخل بركن أساســـي من أركان اإلْسـَلم، يترتب على 
ا فـــي دينه، ل يقبل مع ذلك بقية  ذلـــك خلل كبير ِجـداًّ
أعمالـــه حتى الصلة، ل تُقَبُل صلة إل بزكاة، هكذا 
روي عن رســـول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو 
ــــد؛ أِلَنَّه ل ميكـــن أن تكون من  فعلـــي ذلك، هذا مؤكاّ
املتقـــني وأنت مخـــل بركن بكله من أركان اإلْســــَلم، 
واللـــه إمنا يتقبـــل من املتقـــني، )ِإنَاَّما يَتََقَباّـــُل اللَاُّه ِمَن 
ا وأساســـية  الُْمتَاِّقـــنَي(، فالـــزكاة فريضـــة مهمة ِجـداًّ
والله يصف عباده املؤمنني بأنهم يؤتون الزكاة، يعني 
يبـــادرون هم برغبة إلَى إخراجها، مـــا ينتظر الناس 
يلحقـــوه أَْو يجبروه إجبار علـــى إخراجها أَْو يحتاج 
يواجه مشـــاكل، أَْو يلحقوه ملحقة، هو بنفسه، هو 
حريص على أن يـــؤدي هذه الفريضة وأن يخرج إلَى 
الله بالســـلمة وبراءة الذمة فـــي أدائها وأن ل تبقى 
وزًرا في عنقـــه وذنباً ومعصيًة في رقبته، فاملســـألة 
هذه من أهماّ املسائل، الله -ُســـبَْحـانَـُه َوتََعالَـى- كما 
ــــد في الُقــــْرآن الكرمي على الـــزكاة وجعلها صفة  أكاّ
أساسية حتى لإلْســــَلم، الزكاة صفة أساسية حتى 
َكاةَ(،  لإلْســــَلم، )َوَويٌْل ِللُْمْشِرِكنيَ الَاِّذيَن ل يُْؤتُوَن الَزاّ
املســـألة هذه من أهماّ املســـائل لو أدى الناس الزكاة 
وأخرجوها بكلها وصرفوها في مصارفها الشرعية 
ا مما  لعاجلت احلالة املأساوية والرهيبة واملؤملة ِجـداًّ
يعانيه الفقراء في مجتمعنا اإلْسـَلمي والفقراء فئة 
واســـعة في مجتمعنا اإلْســــَلمي فئة معانيه انتشار 
ظاهرة الفقر وأثره السيئ في واقع احلياة كم يترتب 
عليـــه من مشـــاكل اجتماعيـــة ومن مفاســـد البعض 
والعيـــاذ بالله فقرهـــم دفعهم إلَى الســـرقة والبعض 
إلَـــى النهـــب البعض دفعهـــم فقرهم إلَـــى النضمام 

إلَـــى صف الباطـــل والقتال مع الباطـــل، البعض كاد 
الفقـــر أن يكون كفًرا فـــي رواية عن اإلمام علي عليه 
الســـلم )كاد الفقـــر أن يكوَن كفـــًرا( البعض دفعهم 
فقرهـــم إلَـــى أن يكونوا ضحيـــة ألجنـــدة املنظمات 
باتها البعض يدفع بهم الفقر إلَى إحن  وأعمالها وتلعاّ
ا جتاه األثريـــاء وأصحاب األموال  وعقد كبيـــرة ِجـداًّ
البعـــض يدفع بهم إلَـــى اجلرمية في القتـــل والنهب 
والختـــلس البعـــض يدفع بهم إلَـــى الرذيلة والعياذ 
باللـــه وهذا َطبًْعـــا غير مبرر يعني ل يبـــرر لهم ذلك 
لكن البعض قلة إيَْمـانهم ِإَذا أصابه الفقر فهو يدخل 
في هذه املشـــكلة كان إخراج الـــزكاة والعناية بالزكاة 
يعالج جزًء من هذه املشـــكلة ويدفع الكثير من الناس 
إلَـــى أن يبتعدوا إما عن الرذيلة إما عن الســـرقة إما 
عـــن النهب إما عـــن النهب إمـــا عن النضمـــام إلَى 
صف الباطل إما إلَى مشـــاكل كثيرة اجتماعية كانت 
ســـتحلها الزكاة أَيْـًضا سهم ســـبيل الله كان سيَُمثِّـُل 
ـة على الدفاع عن  ا في مساعدة األُمَّ رافدا مهما ِجـداًّ

نفسها وعرضها وأرضها وكرامتها وغير ذلك. 

آثاُر التفريط يف فريضة الزكاة
ا له آثار   التفريط في هـــذه الفريضة خطير ِجـداًّ
ا في الواقـــع وعادة األشـــياء املهمة في  ســـيئة ِجــــداًّ
اإلْســــَلم أهميتها تتصل بالواقـــع ألثرها في حياة 
النـــاس لتأثيراتها الكبيرة في حياة الناس وإل فالله 
غني غني غني عن أموالنـــا بكلها ما الذي ينفعه أَْو 
يفيده مـــن الزكاة هو أَْصـًل مـــن يرزقنا من يعطينا 
هو أَْصـًل من له السماوات واألرض ومن له خزائن 
الســـماوات واألرض لكن هـــذا ملصلحة اإلنَْســــان، 
أَيْـًضـــا كثير من النفوس تدنســـت كثير من النفوس 
مرضـــت بالطمع والشـــح واجلشـــع واألنانية نتيجة 
عدم إخراج الزكاة أنت ِإَذا حبست الزكاة أنت جتني 
على نفســـك عدة جنايات أول جناية جناية نفســـية 
يتعاظم فيك مرض الطمع واجلشع والهلع واألنانية 
وهذا له ســـلبيات كبيرة حتى في راحتك النفســـية 
فـــي ســـلمتك النفســـية فـــي ســـلمتك الذهنيـــة 
ا وتصبح إنَْسـانا منشدا  تصبح إنَْســــانا متوترا ِجـداًّ
بشـــكل غيـــر طبيعي حتـــى تفقد اتزانـــك الطبيعي 
في التعامل مـــع الناس في التعامل مـــع اإلْمـَكانات 
مع املمتلـــكات في حركتك في هـــذه احلياة إما في 
العمل الذي تســـعى إلَى حتصيل الرزق منه أَْو فيما 
هناك من إْمـَكانات وثـــروة وغير ذلك تفقد اتزانك 
النفسي فتتعذب نفســـًيا فلو جمعت الدنيا بكلها أَْو 
أَْصبَـحت ملياردير يصبح لديك مليارات الدولرات 
تصبح ذلك اإلنَْسـان الذي يعيش في واقعه النفسي 
حالة األزمة النفســـية الهاجـــس املعذب للنفس في 
زيادة الطمع واجلشـــع والقلق والتوتر على مســـألة 
املـــال إخراج الـــزكاة اإلنفاق العطاء اإلحســـان فعل 
اخليـــر يتـــرك أثرا إيجابيـــا في نفســـك الطمأنينة 
ــــاس بالرضا له أثر إيجابي على  راحة سكينة إحسَّ
املســـتوى النفسي يجعلك إنَْسـانا متزًنا في رغباتك 
في طمعك يخفف من طمعك يا أخي فإًذا املوضوع 
في غايـــة األهمياّـــة، أَيْـًضـــا يحملـــك وزرا وعقوبة 
وإثم ومعصية كبيرة عند الله -ُســـبَْحـانَـُه َوتََعالَـى- 
يضرب عليـــك ُكـلاّ األعمال األُْخــــَرى حتى الصلة 
فل يقبل الله منك صلتك ول حتسب لك ول تكتب 

ا.  لك حتبط أعمالك قضية خطيرة ِجـداًّ

كذلـــك َمـثَــــًل جتني علـــى اآلخريـــن جتني على 
الفقـــراء؛ أِلَنَّ الله قـــد جعل ذلك حق لهم وهو أمانة 
عنـــدك لهم فأنـــت أخذت ما ليس لـــك أخذت ماًل 
لفقير بائس يعاني والبعض من التجار ما شـــاء الله 
يكـــون عنده مليـــارات مليارات ويتباخـــل يأخذ حق 
أولئك افهم الـــزكاة هي حق ألولئك لم تعد حقا لك 
فأنت وصلت إلَى درجة من اجلشع والطمع أن تأخذ 
حق كمن مسكني البعض جالس في الشارع ما عنده 
ما يأكل ما عنده وجبة طعام البعض يصل إلَى حالة 
يبكي من األلم واألســـى يرى أســـرته تتضور جوعا 
أنت تأكل حقه أنت بتآكل حقه وعندك أموال كثيرة 
ا  عنـــدك أموال جتزيك وتغنيـــك قضية خطيرة ِجـداًّ
فأنت تأكل حق املســـاكني حق الفقـــراء وأنت أَيْـًضا 
تتعطـــل عن اإلســـهام في مســـؤولياتك األُْخـَرى في 
ا وهكذا جند  ســـبيل الله في مســـؤوليات مهمة ِجـداًّ
أن املسألة في غاية األهمياّة ثم يقول الله -ُسبَْحـانَـُه 
َوتََعالَــــى-، أَيْـًضا ننبه على خطـــورة أن تصرف في 
غير مصارفهـــا يعني البعض َمـثَـًل يســـاهم بزكاته 
فـــي جمعيات تتبع القوى التكفيرية زكاتك تســـاعد 
في متويل عملية تفجير في مسجد يقتلوا املصليني 
أَْو عمليـــة تفجيـــر فـــي ســـوق أَْو زحف علـــى بلدك 
وارتـــكاب تلـــك اجلرائـــم البشـــعة والفظيعـــة بحق 
شعبك تصبح شـــريكا في تلك الدماء وسفكها بغير 
حق في تلك الدماء األطفال والنســـاء التي يرتكبها 
ا جدا، )َوالَاِّذيَن ُهْم  قوى العدوان قضية خطيرة ِجـداًّ
َكاِة َفاِعلُوَن )4( َوالَاِّذيَن ُهـــْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفُظوَن  ِللـــَزاّ
)5( ِإَلاّ َعلَـــى أَْزَواِجِهـــْم أَْو َما َملََكـــْت أَيَْمانُُهْم َفِإنَاُّهْم 
َغيْـــُر َملُوِمنَي )6( َفَمِن ابْتََغـــى َوَراَء َذِلَك َفأُولَِئَك ُهُم 
الَْعاُدوَن )7(( هذا املوضوع أَيْـًضا من أهماّ املواضيع 
يتصـــف املؤمنـــون بالســـلمة األَْخـَلقيـــة بالعفـــة 
بالطاهـــرة بصـــون النفـــس عـــن احلرام وهـــذه من 
أهماّ املســـائل خصوصا في هـــذا الزمن هذا الزمن 
انتشـــرت فيـــه املفاســـد األَْخـَلقية بشـــكل رهيب 
ا وعوامل كثيرة ســـاعدت على انتشـــار املفاسد  ِجـداًّ
األَْخـَلقيـــة حتى في أوســـاط اجملتمعات املســـلمة 
تنتشر املفاســـد األَْخـَلقية وتتزايد حالة انتشارها 
ا يهـــدد احلالة  بشـــكل ســـيء وفظيع وخطير ِجــــداًّ

األَْخـَلقية ويهدد احلالة األسرية في اجملتمع. 

ســعي اأَلْعـــَداء لنشــر املفاســد اأَلْخـاَلقيــة وكيفية 
تحّصن املجتمع اإلْسـاَلمي

أوًل نحن في زمن هناك فيه ســـعي كبير لأَلْعـَداء 
لنشـــر املفاســـد األَْخـَلقية وهناك وسائل مساعدة 
مثلما حصل في ثورة التصالت في مواقع التواصل 
الجتماعي في أجهزة التصالت التي أتاحت حالة 
مـــن التواصـــل والتعـــارف والتلقي ســـهلت وصول 
الناس إلَى بعضهم البعض وسهلت لبعض الفاسدين 
الوصول إلَى اآلخرين ومحاولة اإلغواء لهم واإلغراء 
لهم والتأثير عليهم، أَيْـًضـــا كثرت حالة التبرج وقلة 
النضبـــاط في احلشـــمة فـــي كثير مـــن اجملتمعات 
وحالة التبرج وإبراز الزينـــة واملفاتن واإلغراء حالة 
ســـلبية ومدمرة في الساحة العاملية بشكل عام حالة 
الختلط بشـــكل فوضوي والعلقـــات املنفلتة بني 
ا  الرجال والنســـاء وهذه تُـَمثِّـُل إشـــكالية كبيرة ِجـداًّ
تصل إلَـــى البعض من الناس إلَى الوقوع في الرذيلة 
والفاحشـــة والعيـــاذ باللـــه، عوامـــل كثيـــرة خطيرة 
ا نهـــى الله عنها الله -ُســـبَْحـانَـُه َوتََعالَـى- جعل  ِجـداًّ
من الصفـــات األساســـية للمؤمنـــني واملؤمنات هي 
الســـلمة األَْخـَلقيـــة احلفـــاظ على أَنْـُفـســـهم في 
هذا اجلانب والبتعاد عن الرذيلة والفاحشة وصون 
م في  النفـــس منها واللـــه -ُســـبَْحـانَـُه َوتََعالَــــى- قداّ
دينه وفـــي كتابه الكرمي، في التعليمات عن رســـوله 
الكرمي ضوابط شرعية تساعد الناس على اللتزام 
والتقـــوى وحتصـــن اجملتمـــع اإلْســــَلمي وحتفـــظ 
الساحة اإلْسـَلمية وتساعد اإلنَْسـان على السلمة 
النفســـية واألَْخـَلقية، الضوابط الشرعية في غاية 
ًل  األهمياّة الضوابط الشرعية ل يجوز التنكر لها أواّ

 السيد عبدالملك الحوثي في محاضرته الرَّْمَضـاَنية التاسعة عشرة:

لو أدى الناس الزكاة وأخرجوها بكلها وصرفوها في مصارفها الشرعية لعالجــــــــت ما يعانيه الفقراء

محاضرة السيد
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باعتبارهـــا توجيهاٍت مـــن الله -ُســـبَْحـانَـُه َوتََعالَـى- 
ل ميلـــك أحٌد حـــقَّ العتراض عليهـــا وإذا جئنا إلَى 
تصنيف من املصيب ومن اخملطئ فاملصيب هو الله 
بالتأكيد ِإَذا أنـــت عندك وجهة نظر جتاه الضوابط 
الشـــرعية تعتبرها غير ضروريـــة وغير مهمة فأنت 
أنـــت اخملطئ الله هو أعلم منـــك الله هو أَْكثَـر خبرا 
منك بالنفسية البشـــرية والواقع البشري والطبيعة 
اإلنَْســــانية الله هو األعلم -ُسبَْحـانَـُه َوتََعالَـى- وأنت 
ل متتلـــك النظـــرة الكافية جتاه هذه املســـألة جتاه 
النفس البشـــرية جتاه الواقع البشري جتاه اجملتمع 
اإلنَْســــاني لحظوا اللـــه -ُســـبَْحـانَـُه َوتََعالَـى- خلق 
في اإلنَْســــان الغريزة اجلنســـية وجعل هذه الغريزة 
وســـيلة للتناســـل حتـــى يســـتمرَّ البشـــُر بالتناســـل 
والذرية ووســـيلة أَيْـًضا تســـاعد على أن تُـَمثِّـُل حالة 
من الرتباط األسري ما بني الزوج والزوجة، وسيلة 
أَيْـًضا مســـاعدة لإلنَْسـان لها أثر إيجابي ِإَذا حركت 
بالشـــكل الصحيح في احللل فـــي احللل إل على 
أزواجهم تســـاعد على أن تســـود حالـــة من العلقة 
اإليجابيـــة بـــني الـــزوج وزوجته يســـكن إلَـــى زوجته 
وتســـكن زوجته إليه يتمتعا َجميًعا بالذلة والســـعادة 
يعيشان ســـويا في حالة الرغبة، النسجام، الراحة، 
يكـــون لهذا أثـــر إيجابـــي نفســـي ويرتاح اإلنَْســــان 
بذلك في نفـــس الوقت يرزقهم الله الذرية يســـتمر 
التناســـل في واقع البشـــر وهذا هو السبيل احملدد 
شرعا لهذه الغريزة الزواج التحصن الشرعي بحيث 
ك بهذه الغريـــزة ويلبي هذه  يصبـــح اإلنَْســــان يتَحـراّ
ك هـــذه الغريزة في الجتاه الصحيح  الغريزة ويَحـراّ
الشرعي املنضبط يرتاح مع زوجته يرتاح بها وترتاح 
به ويعيشـــان سوًيا في ســـعادة زوجية وحياة زوجية 
طبيعيـــة كيف مـــا بدهم بدهم يكثـــروا بدهم يقللوا، 
فـــي احلـــلل ما يغني عن احلـــرام ولو إن اإلنَْســــان 
يحافظ على صحتـــه ينتبه لصحته ويحاول يبقى له 

ما يساعده في حياته.

اآلثاُر املرتتبة على اقرتاف الرذيلة
ا وينزلك  لكن اإلنَْســــان يخطئ خطـــأ كبير ِجــــداًّ
انزلقة فظيعة ســـواء رجًل أَْو امـــرأة ِإَذا اجته بهذه 
الغريـــزة نحو احلـــرام هـــذه كارثة هـــذه طامة هذه 
تضرب البنية الجتماعية التي هي األسرة التي هي 
األســـرة والتي يريـــُد اللُه للـــزوج والزوجة من خلل 
هذه الرابطة أن يكونا أسرًة ويكونا لبنة صاحلة في 

ا.  اجملتمع هذه كارثة ِجـداًّ
 أوًل: مفسدة نفسية مفسدة نفسية نفس اإلنَْسـان 
ِإَذا تدنس والعياذ بالله باجلرمية والفاحشـــة نفسه 
تتدنس يفقد زكاء نفسه تصبح نفسه سيئة خسيسة 
ــــاس بالكرامة تفقد الشـــعور  منحطـــة تفقد اإلحسَّ
بالعزة تفقد الشعور بالقدسية تفقد الشعور بالقيمة 
اإلنَْسـانية واملعنوية اإلنَْسـانية يصبح اإلنَْسـان يحمل 
نفســـية منحطـــة تافهـــة دنيئة خسيســـة رخيصة ل 
تســـتحي من شـــيء ل تتورع من شيء ل تبالي بشيء 
ميكن أن يفعل أي شيء مهما كان دنيًئا ضربة نفسية 

ا.  ضربة نفسية رهيبة خطيرة ِجـداًّ
ثانًيـــا: النفســـية البشـــرية ِإَذا تدنســـت ســـاءت 
انحطـــت أَْصبَـحت دنيئة خسيســـة تافهة حقيرة لم 
يعد عندها معنـــًى للكرامة ول معنى للعزة ول معنى 
للسمو ول معنى للشرف ول معنًى للعرض ول معنًى 
ألي شـــيء، تصبـــح قابلة أن تفعل أي شـــيء مطوعة 
في يد الطاغوت في يد الشيطان ميكن أن تعمل أية 
ك في أي اجتاه خاطئ ميكن  جرميـــة ميكن أن تتَحـراّ
أن يكون لها أي موقف ســـيء فـــي هذه احلياة، هذه 

ا.  مسألة خطيرة ِجـداًّ
ثالًثا: على مستوى األمانة لحظوا بالذات عندما 
ُـدَّ  تصل املســـألة إلَى مرحلة الزواج معنى العفة ل بـ
منهـــا والذي يتعـــود علـــى اجلرمية ما قبـــل الزواج 
ميكـــن أن يســـتمر عليها مـــا بعد الـــزواج وميكن أل 
يصـــل إلَـــى مرحلة الـــزواج إل وقد تدمـــرت القيمة 
النفسية واملعنوية واألَْخـَلقية واإليَْمـانية لديه وفقد 

إيَْمـانه، في احلالة اإليَْمـانية اإلنَْسـان يتمتع بنفسية 
متماســـكة، وإرادة قويـــة، واقـــع نفســـي منضبـــط 
والضوابـــط الشـــرعية هي التي تســـاعده على ذلك 
هي مع ما يوفقه الله له ويعينه به هذه املسالة مهمة 
ا في واقع احلياة الزوجية اخليانة تدمر احلياة  ِجــــداًّ
الزوجية كيف يكون شـــعور امرأة اكتشفت أن زوَجها 
خائٌن وكيف هو شعور زوج أكتشف أن زوجته خائنة 
كارثة طامـــة مصيبة على أيٍّ منهمـــا وخيانة رهيبة 
ًل ما  ا؛ أِلَنَّ اإلنَْســــان مؤمتن والـــزوج مؤمتن أواّ ِجــــداًّ
بينـــه وبـــني الله والزوجـــة ائتمنته وهـــو كذلك جتاه 
زوجتـــه يأمتنها تُـَمثِّــــُل هذه اخليانـــة خيانة فظيعة 
ر  ا وشيءٌ رهيب وتدميري يدماّ ا جناية كبيرة ِجـداًّ ِجـداًّ
ك األســـر ويحول العلقـــة الزوجية إلَى علقة  ويفكاّ
ا  ا ويشوبها الستياء البالغ ِجـداًّ إما هشة ومتوترة ِجـداًّ
والمتعاض الشـــديد والتذمر الشديد وينعدم فيها 
احلـــب والتقديـــر والوثوق والطمئنـــان، وإما تنتفي 
ا  نهائياًّا خلص تقرح تنتهي هذه املسألة خطيرة ِجـداًّ
واحلديـــث عنهـــا بات ضروريـــا البعـــض يقولون لنا 
اتركـــوا احلديث عن هذه األمـــور، ل، ترك احلديث 
عن هذه األمور معناه تتجاهل أشياء حتصل في واقع 
اجملتمع في الســـاحة العاملية أَْصَبـحت بلية منتشرة 
فـــي الســـاحة العاملية هنـــاك عمل منظم، شـــبكات 
دعـــارة تتبع املوســـاد اإلســـرائيلي وشـــبكات دعارة 
كهـــا األنظمة الغربيـــة واألمريكيـــون بالدرجة  حَتـراّ
األولـــى اإلدارة األمريكية اخملابرات األمريكية باتت 
أســـلوًبا وحرًبا في هذا العصر؛ أِلَنَّ اإلنَْســــان الذي 
يوقـــع به في اجلرميـــة األَْخـَلقية ميكـــن أن يوظَف 
ك خائًنا ميكـــن أن يفعل  جاسوًســـا ميكـــن أن يَحــــراّ
أي شـــيء آخر خائن خلص اسمه خائن ِإَذا مترَّس 
على اجلرمية والفســـاد األَْخـَلقي يصبح إنَْسـانا ل 
قيمة عنده لشـــيء يصبح مطوعا فـــي أيديهم لفعل 

أي شيء. 

الضوابط الشرعية يف العالقات
ا ل ميكـــن أن  الضوابـــط الشـــرعية مهمـــة ِجــــداًّ
ـــَن اجملتمُع املســـلُم إل بهـــا، الله -ُســـبَْحـانَـُه  يتحصَّ
ه َمـثَـًل في ســـورة النوِر عدةَ توجيهات  َوتََعالَـى- وجاّ
يقـــوُل -ُســـبَْحـانَـُه َوتََعالَــــى-: )ُقـــل ِلاّلُْمْؤِمِنـــنَي( قل 
للمؤمنني ل تســـكت ل تقل ســـابر إن فتحوا كيف ما 
وا  جاء وســـابر هذه حضارة ل، )ُقـــل ِلاّلُْمْؤِمِننَي يَُغُضاّ
ِمـــْن أَبَْصاِرِهْم َويَْحَفُظوا ُفُروَجُهْم ۚ َذِلَك أَْزَكى لَُهْم( 
ليحافظوا على زكاء أَنْـُفـســـهم وعلى طهارتهم وعلى 
شـــرفهم وعلى عفتهم )ِإَناّ اللَاَّه َخِبيـــٌر ِبَما يَْصنَُعوَن( 
فإًذا من أهماّ ما يســـاعد حصانة اجملتمع املسلم هو 
النتباه للنظر الغض للنظر ل تستخدم بصرك للنظر 
إلَى احلرام ل بشكل مباشر ول عبر التلفاز ول عبر 
مواقع التواصل الجتماعي ول مشاهد الفيديو ول 
املشـــاهد املصورة بالتصوير الرقمي أَْو غيره أحفظ 
بصرك أحفظ زكاء نفســـك سواًء مشاهد خليعة أَْو 
مشاهد تبرج مشـــاهد التبرج هي حالة من اإلغراء 
واإلغـــواء واجلاذبيـــة للنفـــس البشـــرية والله فطر 
النفس البشرية أن تكون منجذبة منجذبة إلَى حالة 
اإلغـــراء؛ أِلَنَّ الرجل بفطرته ينجـــذب عندما تكون 
هنـــاك امرأة فاتنة مؤثرة لكن أراد الله أن تكون هذه 
احلالـــة بينك وبـــني زوجتك أن تكـــون حالة اإلغراء 
لك، امليول للرغبة اجلنسية لديك هي زوجتك ولهذا 

املطلوب من الزوجة شرعا في الشريعة اإلْسـَلمية 
الـــزوج مأمورة أن تتزين لزوجهـــا أن تتجمل لزوجها 
أن تســـعى لتكـــون جذابـــة لزوجهـــا؛ أِلَنَّ البعض من 
النساء متعودة َدائًما مع زوجها يجني مبلبس عادية 
ل تتزيـــن ل تتجمل فـــإذا كانت ســـتذهب للجتماع 
أَْو للجلـــوس مـــع نســـاء أخريـــات حرصـــت على أن 
ا وأن تتجمـــل وأن وأن هذا غلط،  تكـــون متزينة ِجـداًّ
كم هناك من نصوص عن رســـول اللـــه صلوات الله 
عليـــه وعلى آلـــه حتث الزوجة أن تتزيـــن لزوجها أن 
تســـعى لتكون جذابة لزوجها مغريـــة لزوجها مقنعة 
لزوجها مستميلة لزوجها متحباّبة إلَى زوجها متوددة 
إلَى زوجها هذا ســـيترك َكبيًرا على الزوج ويساعده 
علـــى العفة وعلى أن يتحصن وعلـــى أن يكون بَعيًدا 
عن النحراف، املسالة األُْخـَرى في هذه املسألة هي 
غض البصر عن احلرام، ِإَذا اإلنَْســــان يغض بصره 
عـــن احلرام ســـواء ِإَذا خرج إلَى الشـــارع ل يجدونه 
وراء النســـوان متســـمر فيهن وإل كذلك عبر التلفاز 
هنـــاك قنـــوات خليعة ســـيئة يجـــب أن تقاطـــع ُكـلاّ 
القنوات التي تنشر مشاهَد إباحية يجُب أن تقاطع، 
ُكـلاّ مواقع التواصل الجتماعي واملواقع في النترنت 
التي تنشـــر مشـــاهد إباحية َوخليعة يجب أن تقاطع 
ويحرم شرعا النظر واملشـــاهدة للمشاهد اإلباحية 
املصـــورة؛ أِلَنَّها مفســـدة مدمرة للنفـــس واألَْخـَلق، 
والبعض كثير من الناس هـــم أَْصـًل أَْصـًل لم يصل 
بهم إلَـــى التورط في جرمية الفســـاد األَْخـَلقي إل 
ذلك يعني بدأ يرخص لنفسه يشاهد مشاهد مغرية 
فاتنة مؤثرة، ثم مشاهد خليعة ثم في األخير يسقط 
يتورط في احلرام هذا هو حال وجتربة الكثير ممن 
ًل  وقعوا في الرذيلة والفســـاد األَْخـَلقـــي فرطوا أواّ
فـــي النظر فـــي البصر والبصر كما قال عيســـى بن 
مرمي عليه السلم بريد الزنا من ل ينضبط فيه من 
ل يلتزم فيه يدمر زكاء نفســـه )َويَْحَفُظوا ُفُروَجُهْم( 
صن أحفظ نفســـك فـــي غير احللل صن نفســـك 
احفظ نفســـك للحلل اتزوج )َويَْحَفُظوا ُفُروَجُهْم ۚ 
َذِلَك أَْزَكى لَُهـــْمِ إَناّ اللَاَّه َخِبيٌر ِبَما يَْصنَُعوَن( ما ميكن 
أن تتحيـــل على الله ثـــم الله خبير مبا هـــو أنفع لك 
مبـــا يحفظ زكائـــك لتقل يا أخي أنا عارف نفســـي 
لن أتأثر شـــوية أكيف شـــوية لكن ما أنا متأثر حتى 
امتحـــق إل باتتمحـــق فاللـــه هو اخلبير مبـــا تصنع 
َوالرقيـــب عليك وهـــو العليم مبا يؤثر عليـــك )َوُقل 
َويَْحَفْظـــَن  أَبَْصاِرِهـــَناّ  ِمـــْن  يَْغُضْضـــَن  ِلاّلُْمْؤِمنَـــاِت 
( كذلك املؤمنـــات ِإَذا املرأة هي تتطلع إلَى  ُفُروَجُهـــَناّ
الرجال تركز فيهم من هو ذلك الوســـيم من هو ذلك 
اجلـــذاب؟ مـــن هو ذلك الذي ترى نفســـها منشـــدة 
إليه مبهسســـة إلَى مشـــاهد وصور أَْو إلَى مشـــاهد 
كذلـــك إغوائيـــة ومثيـــرة، فالقضية خطيـــرة عليها 
ســـتؤثر عليها كذلك أَْو مشـــاهد إباحية أَْو مشاهد 
مصورة للجرائم والفساد األَْخـَلقي جرائم الفساد 
األَْخـَلقـــي أَْو أي شـــكل مـــن ذلك، فـــكل ماله تأثير 
من مشـــاهد إباحية أَْو مشـــاهد إغوائية أَْو مشاهد 
مثيـــرة يجـــب اجتنابه يجب غـــض البصر عنـــه ُكـلاّ 
املشـــاهد املثيرة واملغريـــة واإلغوائية اإلباحية يجب 
غض البصـــر عنها وجتنبها ومقاطعتهـــا )َويَْحَفْظَن 
( يصـــن أَنْـُفـســـهن )َوَل يُبِْديـــَن ِزينَتَُهَناّ ِإَلاّ  ُفُروَجُهـــَناّ
َمـــا َظَهَر ۚ َولَْيْضِربَْن ِبُخُمِرِهـــنَّ َعلَى ُجيُوِبِهنَّ ۚ َوَل 
( للـــزوج لبأس تتزين  يُبِْديـــَن ِزينَتَُهـــنَّ ِإلَّ ِلبُُعولَِتِهـــنَّ

أمـــام زوجهـــا ما تبقي حيلـــة إما أمـــام زوجها ما به 
مشـــكلة وطبًعـــا يعني النـــاس ما املطلـــوب يعني انه 
يحتاجوا يتكلفوا في هذا جور يشغلوا نفوسهم أربعة 
وعشـــرين ساعة وهي خلف املرآة متزين ومتجمل ل 
ضمن احلياة يعني مع اهتمامات احلياة األُْخـَرى مع 

أمور احلياة األُْخـَرى، إلَى غير ذلك. 

 ضوابُط التواصل والرتاسل
عموًمـــا هذا واحٍد منها أيًضا مســـألة إلَى جانب 
غـــض النظر غـــض البصر هناك مســـألة العلقات 
العلقـــات التواصـــلت التراســـلت هـــذه مســـألة 
خطيـــرة وضوابطهـــا الشـــرعية يجـــب أن تراعـــى 
واملســـألة فيها خطيرة جـــًدا والبعـــض وصلوا عبر 
ذلك إلَى الفســـاد والرذيلة يجـــب النتباه جتاه ذلك 
واحلـــذر هذه مســـألة خطيـــرة جًدا خطيـــرة للغاية 
ول بـــد فيها مـــن النضباط وتقوى الله -ُســـبَْحـانَـُه 
َوتََعالَـى- ونحن في شـــهر كرمي يجب أن يتنبه الناس 
إلَى أن يبنـــوا أمورهم هذا على تقوى الله ســـبحانُه 
وتعالى في حديث عن رســـول الله صلوات الله عليه 
وعلى آله )ل يزني الزاني وهو مؤمن( ل يزني الزاني 
وهو مؤمـــن ل يصل إلَى هذه اجلرميـــة والرذيلة إل 
وقـــد فقـــد إيَْمـانه خـــلص عدو الله مجرم فاســـق 
فاجـــر فجور الزنا حالـــة فجور الفســـاد األَْخـَلقي 
حالة فجور والشـــذوذ أيًضا جرمية الشـــذوذ أســـوأ 
حتـــى من الزنا وأقبح منها وأعظم جرًما منها، حالة 
خطيرة جًدا على اإلنَْســــان )َواَلَاِّذيَن ُهـــْم ِلُفُروِجِهْم 
َحاِفُظـــوَن ِإَلاّ َعلَـــى أَْزَواجهـــْم أَْو َما َملََكـــْت أَيَْمانهْم 
َفِإنَاُّهْم َغيْر َملُوِمنَي( شيء ل ميس بشرفك ول عليك 
فيه عيب ول تأثير نفســـي شـــكل سلبي ول أي شيء 
نعمة احللل نعمـــة )َفَمْن ِابْتََغـــى َوَراء َذِلَك َفأُولَِئَك 
ُهْم الَْعاُدوَن( هذا تعدي أن تعديت على شـــيء يتصل 
باآلخرين وتعدي على حـــدود الله يعني لحظ مثًل 
اإلنَْســــان بفطرتـــه أليـــس هو يحرص علـــى صيانة 
عرضه مثـــًل أنت تُريد لبنتك العفـــة والطهارة أنت 
تُريـــد ألختـــك العفة والطهـــارة أنت تُريـــد لزوجتك 
العفـــة والطهارة وأل تكون خائنة أنت تُريد لقريبتك 
بأي صفة كانت العفة والطهارة وأل تكون خائنة ول 
مجرمة ول فاســـدة أَْخـَلقًيا فاحترم نفسك يا أخي 
احترم نفسك ل تسير على بنت اآلخرين، املرأة التي 
تسعى أنت إلَى إفسادها أَْو اإليقاع بها هي إما زوجة 
رجـــل أَْو أخت إنَْســــان أَْو بنت إنَْســــان أَْو تنتمي إلَى 
أسرة أُْخـَرى أنت تخدش شرف وكرامة تلك األسرة 
بكلهـــا تعتدي علـــى تلك املرأة في شـــرفها وكرامتها 
وتعتدي على شـــرف أسرة بأكملها تذكر بنت الناس 
شرفها شرف الناس اآلخرين كرامتها كرامة الناس 
مثل ما أنت غيور على بنتك اآلخرين كذلك ل تعتدي 
علـــى بناتهم، مثلما أنت غيور علـــى أختك ل تعتدي 
علـــى أي أخت إنَْســــان آخر مثل ما أنـــت غيور على 
زوجتك ل تعتدي على زوجة أي إنَْســــان آخر جرمية 
ا من  فظيعـــة وقبيحة وشـــنيعة ثـــم أنت تتعدى حـــداًّ
حدود الله التي عقابها في الوعيد الُقـْرآني هو النار 
والله يقـــول: )َول يَْزنُوَن َوَمـــْن يَْفَعْل َذِلـــَك يَلَْق أَثَاًما 
يَُضاَعـــْف لَُه الَْعَذاُب يَْوَم الِْقَياَمـــِة َويَْخلُْد ِفيِه ُمَهاًنا( 
يهينـــك الله يهينك الله في جهنم على هذه اجلرمية 
قضيـــة خطيرة يجـــب أن يتحصن النـــاس منها وأن 
يلحظـــوا الضوابط الشـــرعية يلحظوا الضوابط 
الشـــرعية التي تســـاعد على العفة علـــى احلصانة 

على الشرف على السمو. 
ل يتسع احلديث لســـتكمال بقية اآليات إن شاء 

الله نستكملها فيما بعُد..
ــَقنا وإيَّاكم  نَْســـَأُل اللَه ُســـبَْحانَـُه َوتََعالَــــى أَْن يَُوفِّ
ألن نكـــون من عبـــاده املتقـــني املؤمنـــني الصاحلني 
ــَقنـــا وإياكم ملا يرضيه  الطاهريـــن العفيفني َوأَْن يَُوفِّ
عنـــا، أَْن يَنُْصَرنـــا ِبنَْصـــــِره، َوأَْن يَْرَحـــَم ُشـــْهَداَءنا 
َج عن أَْســَرانا..  األبراَر، َوأَْن يَْشِفَي َجْرَحانَا َوأَْن يَُفرِّ

َعـاء.  ِإنَُّه َسِميْـُع الدُّ
ـَلُم َعلَـيُْكْم َوَرْحـَمُة اللِه َوبََرَكاتُه.. َوالَساّ

محاضرة السيد



القدس تجمعنا

عبدالملك العجري
قضيُة الُقـْدس ال يفرتَُض أن تكون 
موضوعاً انقسـامياً إطالقاً؛ باعتبارها 
عمـوَد الخيمة التي قـام عليها النظاُم 
العربـي ولرمزيتها الدينيـة عند ُكـّل 

املسلمني. 
كنا قبـالً نتهـُم الجامعـة العربية 
انها تزايد بالقضية الفلسـطينية دون 
أن تعمـل شـيئاً لهـا بل ونتهـم دوالً 
عربيـة بالتواطؤ من تحـت الطاولة.. 
أما اآلن لـم نعد نطمـُح إاّل أن تحاِفَظ 
الـدول والجامعـة العربيـة عـى هذا 
ه يف الحـد األدنى يبقي  املسـتوى؛ أِلَنَـّ
القضية الفلسـطينية حـارضًة ولو يف 
الوعي والشـعور ويف األوراق الرسمية 
للجامعة العربية إىل أن يقدر الله لهذه 
ـة الخـروَج من عجزها. كما تبقي  األُمَّ
أي تواطـؤ عربـي لتصفيتهـا خيانًة 
تخجل أيـة دولة عربية مـن املجاهرة 
َوالدخول يف صفقات كارثية لتصفيتها 
كمـا يحصـل اآلن عينـي عينـك ومن 
قبـل الدولة التي تزُعُم لنفسـها رعاية 

املقدسات اإلْسـاَلمية. 
عى فرض أن انزعاج من ينزعج من 
يوم الُقـْدس؛ أِلَنَّ آية الله الخميني هو 

الذي دعا إليه. 
طيب تعالـوا نتفق عى يوم للقدس 
يف رمضـان أَْو يف غري رمضان ويكون 
يَوماً رسـمياً لدى ُكــّل دول الجامعة 

العربية. 
هل تعتربون إْحيَــاء يوم الُقـْدس 

مزايدة؟
مـش مشـكلة هي قضية تسـتحق 
املزايدة زايدوا بها نتنافس عى إبقائها 
قضيـًة مركزيـًة للنظـام العربـي. ال 

ترتكوها لطرف يزايد بها. 
طيـب أنـت تقـول إنـه ال يهمـك 
الُقــْدس أَْو أن املحنـة التي تعيشـها 
بالدنـا وغريهـا فيهـا ما يشـغلنا عن 

فلسطني. 
وال يهمـك هذا من حقـك لكن مش 
أنهـا ال تهمـك يعنـي ال تهمـك غريك 
وتنزعـج أَيْـًضا من أي نشـاط إلبقاء 
قضية الُقـْدس حية يف الذاكرة العربية 

واإلْسـاَلمية
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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

يف يوم القدس العاملي 2018: 
الشعوب تقرتب من قدسها!

علي المحطوري
 

تك�ون  أن  إال  الق�دس  تأب�ى   
عصيًة عىل النس�يان. وهذا العام 
جاء بيوم عاملي للقدس احتشدت 
م�ن  أكث�ر  يف  الجماه�ر  في�ه 
عاصم�ة ومدينة حاملًة رس�الة 
املحتلني عرب  واضحًة للصهاين�ة 
عنها السيد نرص الله بقوله لهم: 
أُخرج�وا أَْو انتظ�روا حرباً كربى 

قادمة. 
وم�ن األكي�د أن الصهاينَة لن 
يغمض لهم جفن وهم يسمعون 
تهدي�ًدا يأتيهم من قيادة هزمتهم مراراً، وهذه املرة هي معززٌة 
بهدير الجماهر، فأنى إلرسائيل إذن النجاة والشعوُب من عام 
إىل عام أكثر حضوراً واس�تعداداً للقت�ال يحدوها األمل بتحرير 

فلسطني أكثر من أية حقبة مضت. 
وه�ذا العام أت�ى بجديده أيض�اً من خالل تعاظ�م الحضور 
اليمن�ي ضم�ن بيئة اس�راتيجية تتش�كل عس�كريا وش�عبيا 
من مرشق الش�مس وحت�ى تخوم فلس�طني املحتلة من خالل 
االتص�ال الجغرايف ب�ني إيران والع�راق وس�وريا ولبنان كخط 
عبور تم تثبيته بآالف الش�هداء بانتظار تتويج النرص بالصالة 

يف األقىص. 
وأمام هذه التطورات التي تصب يف مصلحة القضية املركزية 
��ة تنكش�ف حركة النف�اق بقيادة )الس�عودية واإلمارات  لألُمَّ
وأعوانهم�ا( أنها هي )الحاج�ز الفتنوي( ال�ذي يؤخر املعركة 
الفاصلة. ومسار األحدث يؤّك�د أن آخر رهان إلرسائيل وأمريكا 
هو عىل الدور املنوط بحركة املنافقني املطلوب منها أن تستمر 
يف ح�رب اليم�ن وأن ترفع من منس�وب العداء إلي�ران وتفتعل 
�ة عن فلس�طني،  أزم�ات أُْخ��َرى ُك�ّل ذلك ل�رصف أنظار األُمَّ
ولتمرير صفق�ة القرن امُلَخّط�ط األحدث واألخطر يف سلس�لة 

مؤامرات نجح بعضها وأخفق البعض اآلخر. 
ولك�ن هذه امل�رة وأمام ما أظه�ره يوم الق�دس العاملي من 
إْحيَ��اء عظيم مرتكز عىل انتصارات عس�كرية ملحور املقاومة 
فيمك�ن القول بأن الش�عوَب تقرُب حقا من قدس�ها وس�وف 

تصيل يَوماً يف األقىص. 

السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

رئيس التحرير:
صربي2تبدضوتوي
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د. أحمد الصعدي 
كان�ت دعوُة زعي�م الثورة 
اإلْس��اَلمية يف إي�ران آية الله 
الجمع�ة  لجع�ل  الخمين�ي 
األخ�رة م�ن ش�هر رمضان 
يف ُك��ّل ع�ام جمع�ة للقدس 
يحييه�ا املس�لمون يف كاف�ة 
أقطار العالم يف غاية التوفيق 

واألهميّة.
 ف�إىل الُق��ْدس حي�ث أوىل 
الحرم�ني  وثال�ث  القبلت�ني 
يتجُه املس�لمون ب�كل قواهم 

الروحانية واإليَْم�انية، والعقلية والعاطفية، 
وأن يك�ون ه�ذا الي�وم هو يوم جمع�ة، يوم 
عطلة املس�لمني وجمعهم للص�الة، ويف آخر 
جمع�ة من ش�هر رمض�ان ذي الخصوصية 
اإلْس�اَلمية فهنا مكمن حسن وبراعة اختيار 

الجمعة األخرة من رمضان بالذات. 
بعد م�رور أربعة عقود ع�ىل إطالق اإلمام 
الخمين�ي لدعوت�ه ه�ذه ع�ام 1979 يتأّك�ُد 
بالوقائع امللموس�ة أن صاح�َب الدعوة كان 
م�دركاً بعم�ق ألهميّ�ة ومحوري�ة الُق�ْدس 
لي�س لدى املس�لمني واملس�يحيني فه�ذا أمر 
الصهيوني�ة  ُمَخّط�ط�ات  يف  ب�ل  مع�روف، 
العاملي�ة والدوائ�ر املتصهين�ة م�ن متدينني 

مس�يحيني وعلماني�ني يف الغ�رب ويف أمريكا 
�ة، لكن ما لم يكن يف الُحسبان  بصورة َخاصَّ
يف حين�ه ه�و أن ي�وم الُق��ْدس 
العامل�ي يف هذا الع�ام )1439ه� 
2018-م(، يأت�ي وق�د س�قطت 
متصهين�ون  وظه�ر  األقنع�ة 
مسلمون عرب ال يقلون حماسة 
الصهيوني�ة  األَْه�َداف  لتحقي�ق 
َوأراض  الُق��ْدس وفلس�طني  يف 
عربي�ة أُْخ�َرى، ويس�خرون لها 
ثروات بلدانهم الطائلة، إال أنهم، 
أي العرب املس�لمني املتصهينني 
أكثر وقاح�ة يف تنكرهم لحقوق 
فلس�طني  أرض�ه  يف  الفلس�طيني  الش�عب 
والُق��ْدس عاصمتها، ويف ازدرائهم مش�اعر 
العرب واملس�لمني. إن يوم الُق�ْدس العاملي يف 
الظ�روف الحالية لم يعد تظاهرات فحس�ب، 
ب�ل ه�و، ويج�ب بال�رورة أن يك�ون يوم 
إيقاظ وتحفيز الوعي لدى العرب واملس�لمني 
األوىل،  وترس�يخ توجهه�م نح�و قضيته�م 
قضية فلس�طني ونحو أخطر ما يستهدفهم 
م�ن ُمَخّط�طات بعيدة امل�دى واملدة تحيكها 
الصهيونية العاملي�ة مدعومة من حلفائها يف 
أمري�كا والغرب ومن بعض العرب. ويجب أن 

يكون يوم الُق�ْدس العاملي مناسبة 

محمد ناجي أحمد 
ألقاه�ا قائ�د  الت�ي  يف الكلم�ِة 
الثورة الس�يد عبِدامللك ب�در الدين 
اخ�راق  ح�دوث  بع�د  الحوث�ي 
للحدي�دة، انطلق فيه�ا من موقف 
الثب�ات واإليَْمان بالن�رص، مؤّك�داً 
أن اس�تخداَم الع�دوان األمريك�ي 
الربيطان�ي الصهيون�ي -بأدوات�ه 
خ�الل  م�ن  يس�تثمر  اإلقليمي�ة 
مش�يخات الخلي�ج ويف مقدمته�ا 
الس�الَح  واالم�ارات-  الس�عودية 
النس�يج  وتمزي�ق  املذهب�ي 

االجتماع�ي وتكفر اليمنيني، باس�تغالل للفقر 
ظ�ل  يف  تنتع�ُش  الت�ي  املناطقي�ة  واألم�راض 
للمش�كالت  والح�روب، ومس�تغالً  الرصاع�ات 
املاضي�ة  العق�ود  خ�الل  املراكم�ة  واألزم�ات 
للوص�ول إىل تحقي�ق أهداف�ه االس�تعمارية يف 

املنطقة. 
تتك�ّوُن الوطني�ُة اليمنيُة من تفاع�ل الُهويّة 

اليمنية والُهوية اإليَْمانية. 
أن  واالجتماعي�ة  السياس�ية  الق�وى  ع�ىل 

تستقرئ سنوات الحرب، وما الذي حصلت عليه 
من تحالف العدوان. 

ُكلُّ م�ا يف األمر أن ه�ذه القوى 
يك�وَن  أن  م�ن  الع�دواَن  مّكن�ت 
صاح�َب األم�ر والفعل والس�لطة 
الحقيقية يف ُك�ّل سيادة يمنية تم 
احتاللُها، بح�ًرا وج�زًرا ومضيًقا 
وموانئَ وأجواء وأرايَض وثروات... 

إلخ. 
العدواُن س�ّمى نفَسه التحالُف، 
وبعُض القوى السياس�ية اليمنية 
س�مت نفس�ها باألحزاب والقوى 

املساندة للتحالف!
ه�ذا توكي�ٌد بألس�نتهم يعرّب عن 

حقيقة العدوان ومن يسانده. 
بع�ُض الق�وى قبل�ت احت�الَل وطنه�ا وقتل 
األبري�اء واالعتداء ع�ىل الس�يادة اليمنية، تخلوا 
عن ُك��ّل رواب�ط الوطنية واإليَْماني�ة، أصبحت 
ه�ذه الق�وى السياس�ية ب�ال ع�زة وطني�ة وال 
ع�زة إيَْماني�ة، فال إحس�اَس باإلباء وال ش�عور 
اندث�رت  حت�ى  أنفَس�هم  نس�وا  باملس�ؤولية، 

مشاعرهم الفطرية بالعزة والحرية 

يوم القدس العاملي ليس تظاهرة فحسب 

الثبات والصمود وفهم طبيعة العدو وأهدافه 


