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السيد عبدامللك احلوثي يف أوىل حماضراته الرمضانية:

م��������ص��������رع ع���������ش���������رات امل��������رت��������زق��������ة هب������ج������م������ات ع������ل������ى م������واق������ع������ه������م يف ج���������ي���������زان واجل������������������وف وهن������م 

ال�����ت�����ش�����ري�����ع�����ات اإلهل��������ي��������ة م�����ث�����ل اجل��������ه��������اد وب�����ق�����ي�����ة ال����ت����ك����ل����ي����ف����ات ه��������ي خ��������ر وم�����ص�����ل�����ح�����ة ل���ن���ا
ع��ل��ي��ن��ا اغ���ت���ن���ام ش���ه���ر رم����ض����ان ب����ال����دع����اء ب���ال���ف���وز ب�����رض�����وان اهلل وم�����ا حن���ت���اج إل���ي���ه يف ح��ي��ات��ن��ا

استشهاد مواطن وتدمر من�زلني خبروقات 
املرتزقة يف احلديدة وطران العدوان يقصف 

أدواته يف الضالع ويوقع قتلى وجرحى

من�شقون من �شفوف العدوان يروون �شهادتهممن�شقون من �شفوف العدوان يروون �شهادتهممن�شقون من �شفوف العدوان يروون �شهادتهم

ال��ت��ق��وى لتحقيق  اإل���ي���ه  ن��ح��ت��اج  ال�����ش��ي��ام 

تاأمني عدة تباب �شرق جبل النار يف »حر�ض« بعملية نوعية

عدن تشهد احتجاجات غاضبة وأعمال شغب تنديدًا بانقطاع المياه والكهرباء في أول أيام رمضان: 
وزير النقل بحكومة المرتزقة: »التحالف« يمنع عودة آالف المواطنين اليمنيين من الخارج

جندي سعودي يصفع عميد ركن مرتزقًا وضابط إمارايت يطرد وزيرًا من قاعة اجتماعات
قادة املرتزقة يسعون إىل الثراء على حساب أشالء ودماء اليمنيني

قرار العفو العام األمل املتبقي لصون الكرامة من اإلهانة اإلماراتية السعودية
منظمات صهيونية تدعم مشاريع إعالمية للمرتزقة
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 خالل أقل من 48 ساعة:

 بالتزامن مع تدمير آلية محملة بعدد منهم في »المهاشمة«

»المسيرة« تنشر أسماء 9 قتلى وجرحى:

مصرع وإصابة عدد منهم خالل العمليات:

هجومان على مواقع 
املرتزقة وتدمري 5 آليات 

يف جيزان وعسري
 : ما وراء الحدود

نّفـــذت ُقـــــ َّاُت اثجيش واثلجا  اثشـعبيّة عـدة عمليات 
عسـكريّة ن عية يف جبهات يا وراا اثحدود، أيس االثنني، وسقط 
عـدد يـن يرتِزقـة اثجيش اثسـع دّي قتـى وجرحى خـلل تلك 

اثعمليات. 
ففي جبهة جيزا ، نّفــذت وحدات ين اثجيش واثلجا  عملية 
 ج يية عى عدة ي اقع يتمركز فيها يرتِزقة اثجيش اثسـع دّي 
يف تبـة اثقمايـة واثكرس، وأفـاد َيْصـــَدٌر َعْسـَكِريٌّ ثصحيفة 
املسـرة بأ  اثعديـَد ين املرتِزقـة اثذين كان ا  ناك سـقط ا بني 
قتيل وجريح بنرا  اث حدات املهاجمة، فيما الذ بقيتهم باثفرار. 
جـاا ذثك باثتزاُيـِن يع عملية إغارة ن عيـة نّفــذتها وحدات 
أُْخــــْرى ين اثجيش واثلجـا  عى ي اقع أُْخــــْرى ثلمرتِزقة 
رشقـة اثخ بة، وأوضح َيْصــَدٌر َعْسـَكِريٌّ ثلصحيفة أ  اثعملية 
استمرت عدة ساعات تم خلثها استهداف املرتِزقة بنرا  يكاّفة 

أوقعت َعــَدداً ين اثقتى واثجرحى يف صف فهم. 
وأضـاف امَلْصـــَدُر أ  طـرا  اثعـدوا  حـاول إعاقـة تقد7 
ُقــــ َّات اثجيش واثلجا  خلل اثعملية، وثكنه ثم يفلح، يشراً 
إىل أ  اثُقـــــ َّات املغـرة تمّكــنـت يـن تدير آثيـة ثلمرتِزقة 
بصـاروخ ي ّجه، كمـا اغتنمت كمياٍت ين اثعتاد اثعسـكرّي ين 

تلك امل اقع. 
يف اث قـت ذاتـه، دّيــرت ُقـــــ َّاُت اثجيـش واثلجا  جرافة 
عسكريًّة سـع ديّة قباثة جبل قيس، وذثك ب اسطة عب ة ناسفة 

زرعتها وحدة اثهندسة اثعسكريّة. 
ويف جبهـة عسـر، دّيـــرت ُقـــــ َّات اثجيـش واثلجـا  
اثشـعبيّة، أيس، ثـلث آثيات ملرتِزقة اثجيش اثسـع دّي، وأوضح 
َيْصـــَدٌر ييدانـي أ  آثيتـني تـم تدير مـا ب اسـطة عب تـني 
ناسـفتني يف يجازة وقباثة ينَفــذ علب، وأسـفر ذثك ين يرصع 
عـدد ين املرتِزقـة، واثااثاـة تم تدير ا بسـلح يناسـب قباثة 

ينَفــذ علب أَيْــماً. 

قتلى وجرحى من املرتزقة 
بعملية إغارة على مواقعهم يف 

جبهة نهم
 : نهم

سـقط عدٌد يـن يرتِزقـة اثعـدوا  األيريكي اثسـع دّي قتى 
وجرحى، أيـس االثنني، خلَل عملية إغـارة نّفــذتها ُقــــ َّات 

اثجيش واثلجا  عى ي اقعهم يف جبهة نهم. 
وأفاد َيْصــَدٌر َعْسـَكِريٌّ ثصحيفة املسـرة بأ  عملية اإلغارة 
اسـتهدفت َعـــَدداً يـن امل اقـع اثتي يتمركـز فيهـا املرتِزقة يف 

ينطقتي اثقتب واثسفينة. 
وأوضـح أ  املرتِزقة اثذين كان ا  ناك تعرض ا ثنرا  يسـّددة 

أوقعت َعــَدداً ين اثقتى واثجرحى يف صف فهم. 

تطهري وتأمني عدة تباب يف جبهة حرض بعملية نوعية

مصرع وإصابة 72 مرتزقاً بينهم 5 سودانيون بعمليات قنص وكمائَن هندسية يف جبهات الحدود 

مصرع وإصابة 20 مرتزقاً بعملية إغارة على مواقعهم يف »املصلوب« 

 العدوان يقصف مرتزقته يف الضالع ويودي بعدد منهم

 : حجة
حّققـت ُقـــــ َّات اثجيش واثلجا  اثشـعبيّة 
تقديـاً ييدانياً جديـداً يف جبهة حـرض اثحدودية 
بمحافظة حجة، أيس االثنـني، َحيْــُث تمّكــنت 
ين تأيـني وتطهر عـدة تبـاب كا  يتمركز فيها 

يرتِزقة اثعدوا . 
وأفاد َيْصــَدٌر َعْسـَكِريٌّ ثصحيفة املسرة بأ  
ُقـــــ َّاِت اثجيـش واثلجـا  اثشـعبيّة نّفــذت، 
أيـس عمليـة  ج ييـة ن عيـة عـى تلـك اثتباب 
اث اقعـة رشق جبـل اثنـار، وجرى خـلل اثعملية 
اقتحا7 ي اقع وأوكار املرتِزقة  ناك واثتنكيل بهم. 
وأّكــــد امَلْصـــَدُر أ  َعـــَدداً يـن عنـارص 
املرتِزقة اثذين كان ا  ناك سقط ا بني قتيل وجريح 

بنرا  اثُقــــ َّات املهاجمة خلل اثعملية. 
وانتهـى اثهجـ 7 باثسـيطرة اثكايلـة عى تلك 
اثتبـاب وتأيينها تََمايـاً، فيما تراجـع املرتِزقة إىل 

نقاط خلفية بعيدة. 

 :خاص 
ُقتل وأصيب أَْكاَــُر ين 77 عنرصاً ين املرتِزقة 
بينهم   يرتِزقة سـ داني  ، جراا عمليات قنص 
وكمائـَن  ندسـية ن عيـة نّفــذتهـا ُقـــــ َّات 
اثجيـش واثلجـا  اثشـعبيّة يف عدد يـن اثجبهات 
اثحدودية ينذ يساا أيس األول.  وأوضح َيْصــَدٌر 
َعْسـَكِريٌّ ثصحيفـة املسـرة أ   ـذه اثحصيلـة 

تتممـن أَْكاَــر ين 6  يرتِزقاً سـقط ا بني قتيل 
وجريح جـراا وق عهم يف كمـني  نديس بمنطقة 
اثربعة يف األجارش قباثة نجـرا ، َحيْــُث انفجرت 
بهـم عدة عب ات ناسـفة زرعتها وحدة اثهندسـة 

اثعسكريّة اثتابعة ثلجيش واثلجا   ناك. 
كمـا تتممن اثحصيلة  1 عنـرصاً ين يرتِزقة 
اثجيش اثسع دّي سـقط ا قتى وجرحى بعمليات 
قنـص اسـتهدفتهم يف ُكـــلٍّ ين يجـازة وقباثة 

ينَفــذ علب بجبهة عسر، و5 آخرين تم قنصهم 
رشق اثدود يف جيزا . 

وإىل جانب ذثك، سقط   ين املرتِزقة اثس دانيني 
قتى وجرحى بعمليات قنص استهدفتهم يف شمال 

صحراا ييدي بمحافظة حجة. 
وتتممـن اثحصيلة أَيْــمـاً ثلثة يرتِزقة ثق ا 
يصارعهم، أيس، بكمني  نديس يف صحراا اثبقع، 

َحيْــُث انفجرت بهم عب ة ناسفة  ناك. 

 :الجوف 
نّفــذت ُقـــــ َّاُت اثجيش واثلجا  
اثشـعبيّة، أيس االثنـني، عمليـَة إغارة 
ن عية عى عدة ي اقـع ملرتِزقة اثعدوا  
يف يحافظـة اثجـ ف، وأسـفر ذثـك عن 

يرصع وإصابة اثعرشات ينهم. 
َعْسـَكِريٌّ ثصحيفة  َيْصـــَدٌر  وأفاد 
املسـرة بـأ  اثعمليـة اسـتهدفت عدة 
ي اقـَع ثلمرتِزقـة يف جبهـة املصلـ ب، 
وتعـرض املرتِزقـة اثذيـن كانـ   نـاك 
ُقـــــ َّات  قبـل  ثنـرا  يكاّفـة يـن 

اثجيش واثلجا . 
وأّكــــد امَلْصــَدُر أ  70 عنرصاً ين 

املرتِزقة سقط ا بني قتيل وجريح بنرا  
اثجيش واثلجا  خلل اثعملية.  وأوضح 
أ  يدفعيـة اثجيـش واثلجا  اثشـعبيّة 
شنت عدَة رضباٍت يسّددة عى تعزيزات 
ثلمرتِزقة خـلل اثعملية، يا أسـفر عن 

يماَعفِة خسائر م اثبرشية. 
إىل ذثك، تمّكــنت ُقــــ َّات اثجيش 
عسـكريّة  آثيـة  تديـر  يـن  واثلجـا  
ثلمرتِزقـة يف ينطقـة املهاشـمة بجبهة 
خب واثشعف، وأوضح َيْصــَدٌر ييداني 
ثلصحيفـة أ  اآلثية كانـت يحملًة بعدد 
يـن املرتِزقـة عنديا تم اسـتهدافها، يا 
أسـفر عن سـق طهم َجميعـاً بني قتيل 

وجريح. 

 :خاص 
ال يـكاُد يرتِزقـُة اثعدوا  يف يحافظـة اثماثع 
يلتقطـ   أنفاَسـهم يف ظـل اثهزائـم واثرضبات 
قبـل  يـن  يلتق نهـا  اثتـي  واملسـتمّرة  امل جعـة 
ُقــــ َّات اثجيش واثلجا ، حتى تباغتَهم رضباٌت 
أُْخــــْرى وثكن ين أسـياد م يف تحاثف اثعدو ، 
َحيْــُث ثقي عدد ينهم يصارعهم وأصيب آخرو ، 
أيـس، جراا رضبات ج ية شـنها طرا  اثعدوا  
عليهم  ناك، وحصلت اثصحيفة عى أسـماا عدد 

ين اثقتى واثجرحى. 
وأفادت يصادُر ييدانية ثصحيفة املسـرة بأ  
يقاتـلِت اثعدوا  اسـتهدفت تجمعـاً ثلمرتِزقة يف 
ينطقة اثجميمـة بجبهة قطعبة، وأوقـع َعــَدداً 

ين اثقتى واثجرحى يف صف فهم. 
تـم  اثذيـن  املرتِزقـة  أ   املصـادر  وأوضحـت 
اسـتهدافهم ينتمـ   إىل يا يسـمى »كتيبة رأفت 
اثح شبي« اثتابعة ملا يسمى »ث اا اثطهشة« و م 
ين املتطرفني اثسـفليني اثذين يقاتل   يف صف ف 

اثعدوا . 
وحصلت صحيفة املسـرة عى أسـماا تسـعة 
ين اثقتى واثجرحى اثذي سـقط ا جراا اثرضبات 
اثج يـة، َحيْـــُث كا  يـن بـني اثقتـى ُكــــلٌّ 
يـن: املرتـِزق عطاف ثابـت عيل، واملرتـِزق يحمد 
َعبداثحكيم، واملرتِزق يحمد أحمد صاثح، واملرتِزق 
عيل قاسـم نرص، واملرتـِزق عقيـل يجا د يحمد 

عباد. 
وكا  ين بني اثجرحى ُكـــلٌّ ين: املرتِزق رايي 
عمر سـاثم، واملرتِزق ثابت َعبداثحكيـم، واملرتِزق 
أحمد ساثم أحمد، واملرتِزق إبرا يم حسني أحمد. 
اثعديـُد ين وسـائل إعـل7 وناشـطي املرتِزقة 
قتـى  سـق ط  وأّكــــدوا  باثرضبـات  اعرتفـ ا 
وجرحـى، وذكر بعُمهـم أ  قيادات يـن املرتِزقة 

كان ا ين بني اثقتى واثجرحى. 
»اثطـراَ   املرتِزقـة  ناشـطي  بعـُض  واتهـم 
اإلياراتي« بتنفيذ اثعملية، يشرين إىل أ  املرتِزقة 
املسـتهدفني كان ا ين أتباع ُقــــ َّات يا يسـمى 
»اثحمايـة اثرئاسـية« اثتابعة ثلفار  ـادي، وذثك 

يف إطـار اثـرصاع املت اصـل بـني أتبـاع اإليـارات 
وُقــــ َّات اثفاّر  ادي. 

وثيسـت  ـذه املـرة األوىل اثتي يسـتهدُف فيها 
طـراُ  اثعـدوا  ُقـــــ َّاِت املرتِزقـة، إذ تكّررت 
 ـذه اثرضبات يـرات كارة يف يختلـف اثجبهات 
عـى يـدى اثفـرتات املاضية وسـقط املئـات ين 
عنارص وقيادات املرتِزقـة قتى وجرحى جراا تلك 

اثرضبات. 
وتأتـي  ذه اثرضبات غاثباً يف سـياق انتقايي، 
َحيْــُث يسـتهدُف طـرا  اثعـدوا  يرتِزقته عند 
فرار م ين امل اقع أَو عند فشلهم يف تحقيق تقد7. 
يشـاُر إىل أ  يحافظة اثماثع تشـهُد ين فرتة 
تقديـاً َكبـراً وغرَ يسـب ق ثُقـــــ َّات اثجيش 
واثلجا  اثشـعبيّة، َحيْــُث كا  ناطق اثُقــــ َّات 
ا7 أنه  املسلحة اثعميد يحيى رسيع قد أعلن قبل أَيَـّ
تم خلل شـهر إبريل اثفائت تطهر وتأيني سـبع 
جبهات يف املحافظة بمساحة تزيد عى 1500 كيل  
يرت يربـع، كما أّكـــد أ  جبهـة »قعطبة« باتت 

عى وشك اثتطهر. 
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7 ياي  ا7701

)665(
 

 : متابعات
واصلـت قـ ى اثعـدوا  اسـتهداَف ينازل 
امل اطنـني ويمتلكاِتهـم يف يحافظة اثحديدة، 
أيس االثنـني، يما أّدى إىل استشـهاد ي اطن 
يف  اثدريهمـي،  يديريـة  يف  ينزثـني  وتديـر 
املتعلـق  اثسـ يد  خروقـات جديـدة التّفـاق 

بمحافظة اثحديدة. 
وقـال يصدٌر يحـيل يف يحافظـة اثحديدة 
استشـهد  ي اطنـاً  إ   املسـرة:  ثصحيفـة 
بقناصة اثغزاة واملرتزقة رشق يديرية حيس، 

يبينـاً أ  قصفـاً يدفعيـاً ثلغـزاة واملرتزقـة 
اسـتهدف ينازل امل اطنني يف شـارع اثشهداا 
بمدينة اثحديدة، يا أَدَّى إىل إصابة عدد ينهم. 
وبنّي املصدُر، أ  ينزثني يف يدينة اثدريهمي 
احرتقا نتيجَة قصف قـ ى اثعدوا  باملدفعية 
واثعيارات اثرشاشـة، وقصفـت ق ى اثعدوا  
َو    كاتي شـا  صـاروخ    6 يـن  بأَْكاَـــر 
قذيفـة  ـاو  َو70 قذيفـة كمنـدوز ينـازل 
اثزعفـرا   امل اطنـني يف قريتـي  ويمتلـكات 
ويحـل اثشـيخ بمديريـة اثدريهمي، يشـراً 
إىل أ  اثغـزاة واملرتزقـة قصف ا بــ77 قذيفة 

يـزارع ويمتلـكات امل اطنـني جنـ ب وغرب 
يدينة اثتحيتا. 

واملرتزقـة  اثغـزاة  أ   املصـدر،  وأضـاف 
قصف ا يطار اثحديدة بأَْكاَــر ين 17 قذيفة 
يدفعيـة ويختلـف اثرشاشـات، واسـتهدف ا 
كلية اثهندسـة باثرشاشـات املت سـطة، كما 
قصف ا بكاافة باثرشاشات املت سطة يناطق 
يتفرقة باثقرب ين فندق اثقمة وباثص اريخ 
امل جهـة وقذائـف اثهـاو  حـارة اثمبيانـي 
واتجـاه فندق االتحاد وأحـد املنازل يف ينطقة 

7 ي ثي  اثسكنية. 

أخبار

 ضمن برامجها اإلغاثية ضمن برنامج »إطعام«:

عدن: احتجاجات غاضبة وأعمال استشهاد مواطن وتدمري منزلني بخروقات العدوان يف الحديدة
شغب للتنديد بانقطاع املياه 
والكهرباء يف أول أيام رمضان 

 : متابعات
ا7 شهر ريما   اسـتقبل أ ايل يدينة عد  املحتّلة، أيس االثنني، أول أَيَـّ
املبارك بانقطاع امليـاه واثكهرباا عن كار ين األحياا واثحارات تزايناً يع 
ارتفاع درجة اثحرارة اثتي تستدعي استمرار تلك اثخديات اثرضورية دو  

انقطاع. 
وقاثـت يصادر يحلية يف يدينة عد  املحتّلـة: إ  حي اثعريش بمديرية 
خ ر يكرس شـهدت يسـاَا أيس، احتجاجات شـعبية غاضبـة نّفــذ ا 
األ ايل ثلتنديد بانقطاع املياه عن ينازثهم دو  أية يراعاة ثل ضع اإلنساني 
اثصعب اثذي يعيشـه األطفال واثنساا وكبار اثسن يف املنازل ودو  يراعاة 

اثشهر اثفميل. 
وثفتـت املصادر إىل أ  املحتجني أشـعل ا اثنار يف إطار اثسـيارات وقاي ا 
بإغلق عدد ين اثشـ ارع اثرئيسية، يهددين بت سـيع رقعة االحتجاجات 
ثتمتـد إىل يناطـق أَْكاَـــر يف حـال ثم يتـم االسـتجابة ملطاثبهـم ين قبل 

املسئ ثني يف حك ية اثفاّر  ادي وامل اثني ثلحتلل اإلياراتي. 
ويف ذات اثسـياق، عرب أ ايل بلـ ك  7 بمنطقة اثبسـاتني يف يديرية دار 
سـعد عن اسـتنكار م النقطاع اثتيار اثكهربائي عـن ينازثهم ينذ صباَح 

أيس االثنني، وحتى اثلحظة. 
وأّكـــد امل اطن   اثغاضب   يف دار سـعد أ  يشـكلة انقطاع اثكهرباا 
عـن حي بل ك  7 تكّررت خلل شـهر أبريـل املايض ألَْكاَـــر ين 6 يرات 
يتتاثيـة بسـبب يا يتذرع به يسـئ يل اثكهربـاا يف حك يـة املرتزقة و   
يفتاح تشـغيل اثذي يت قف عن اثخدية فجأة، ثيمكث اثناس بدو  كهرباا 
يف بل ك  7 باثبسـاتني أليا7، حتى يأتي أحد اثعمال ثيشغله يف ظرف دقيقة 
واحـدة فقط، بينمـا يف يرات أُْخـــْرى يقال ثهـم إ  اثــ)في ز( قد تعطل 
ويحتاج إىل تبديل، األير اثذي يؤّكـــد استهتار اثقائمني عى  ذه يؤّسسة 

اثكهرباا واملعيني ين قبل حك ية اثفاّر بأوضاع اثناس ويعاناتهم. 
وأوضح األ ايل بأ  املسئ ثني املرتزقة يف يؤّسسة اثكهرباا بمدينة عد  
املحتّلة يمارسـ   اثتعذيب اثنفيس بحق امل اطنـني، األير اثذي ينصد7 يع 
روح اثشـهر اثفميـل، يبينني أ   ذه املعاناة بت قـف خدية اثكهرباا عن 
ينازثهـم يف أول ي 7 ين شـهر ريما  املبارك تُـعـد كارثة، وتلحق اثرضر 

بكبار اثسن واألطفال واثنساا. 

وزير النقل بحكومة املرتزقة: 
»التحالف« يمنع عودة آالف 
املواطنني اليمنيني من الهند

 : متابعات
ت اصلـت اعرتافـات قيـادات حك يـة املرتزقـة اثتـي تكشـف حقيقة 
يطايـع اثعدوا  ويدى عجز وخ اا سـلطة اثفاّر  ادي وزيف »اثرشعية« 
اثتـي تحـاول انتحاثها، فبعد أ  اعـرتف وزير داخلية املرتزقـة بأ  تحاثف 
اثعدوا   ـ  ين يمتلك قرار وإدارة املناطق املحتّلة ويسـعى الحتلل بقية 
املحافظات، اعرتاف وزير اثنقل بحك يـة املرتزقة املدع  صاثح اثجب اني، 
أ  تحاثـف اثعدوا  يمنع امل اطنني اثيمنيني يف اثهند ين اثع دة إىل اثبلد، يف 
ترصف يكشـف أَيْــمـاً حقيقة تعايل تحاثف اثعـدوا  يع اثيمنيني ويع 

سلطات املرتزقة اثتي يدعي دعم »رشعيتها«. 
وقال املرتزق اثجب اني يف تغريدة عى حسابه يف ت يرت، يساا أيس األول: 
إ  »اثتحاثف« يرفض ينح تصاريح ثلطائرات اثتابعة ثحك ية املرتزقة ين 

أجل رحلت إضافية ثنقل امل اطنني ين اثهند إىل بلد م. 
وأضاف: »طاثبنا م ونكّرر: اينح نا اثتصاريح« وتساال »ياذا بقي ثنا 

يا تحاثف؟ إىل يتى؟« 
اعرتاف يؤّكـــد أوالً إيعاَ  تحاثف اثعدوا  يف يمارسـة اثحصار اثخانق 
عـى اثيمنيني، كما يؤّكـــد ين جهـة أُْخـــْرى عجز حك ية املرتزقة عن 
ايتلك واتخاذ أية قرارات، وأنها ثيست س ى ُيَجــّرد أداة يسل بة اإلرادة. 
ويلتقـي كل7ُ املرتـزق اثجب اني يع ترصيحات املرتـزق أحمد امليرسي، 
ـا7 بأ  تحاثف  وزيـر داخليـة حك ية اثفـاّر  ادي، واثذي اعـرتف قبل أَيَـّ
اثعـدوا  يمنع حك يتهم ين يمارسـة أي دور إداري، كما اعرتف بأطماِع 
اثسع ديّة واإليارات يف احتلل اثيمن تحت ذريعِة يا يسمى »اثرشعية«. 

وزارة األوقاف تستنكر منع دولة العدوان السعودّي أبناء املحافظات 
الشمالية من أداء مناسك العمرة

 : متابعات
اسـتنكرت وزارُة األوقاف واإلرشـاد، أيس 
واإلجـرااات  اثهمجيـَة  اثترصفـاِت  االثنـني، 
اثتـي تمارسـها سـلطات دوثـة  اثتعسـفية 
اثعدوا  اثسـع ديّة تجاه املسـافرين اثيمنيني 
ين أبناا املحافظات اثشـماثية ألداا يناسـك 
اثعمرة يف ينَفذ اث ديعة بمحافظة حرضي ت 

املحتّلة. 
وقال إسـماعيل ضيـف اثله -وكيـُل وزارة 
األوقاف ثشـؤو  اثحج واثعمرة-: إ  األجهزة 
األينية ثدوثة اثعدوا  اثسـع ديّة قايت بمنع 
املعتمريـن اثيمنيني يف ينفذ اث ديعة اثربي ين 
دخ ل األرايض اثسع ديّة ألداا يناسك اثعمرة. 
يـن  املئـات  أ   إىل  اثلـه،  ضيـف  وأشـار 
املسـافرين اثيمنيـني وُجلُّهـم يـن املعتمرين 
يكدسـ   يف ينفـذ اث ديعـة اثـربي؛ بسـبب 
اإلجـرااات اثعنرصية اثجديدة اثتـي اتخذتها 
يملكة آل سـع د بحق املعتمرين اثيمنيني ين 
أبنـاا املحافظات اثشـماثية، يمـا أثار ي جة 

سخط واستياا واسـَعني يف أوساط اثيمنيني، 
ي ضحاً أ  عدداً ين املسـافرين اثيمنيني عرب 
ينفذ اث ديعة اثحدودي تعرض ا ثإل انات ين 
قبل األجهزة األينية ثدوثة اثعدوا ، سـيما ين 
أبناا املحافظات اثتي ال تخمع ثسـيطرة دول 

اثعدوا . 
وأوضـح ضيـف اثلـه، أ  دوثـة اثعـدوا  
أَو خـروج َيـن يحملـ    سـمحت بدخـ ل 
اثجـ ازات اثصادرة عن جنـ ب اثيمن ين قبل 
اثعـا7 77015، وكذثـك اثصـادرة عـن بعض 
املناطق اث اقعـة تحت سـيطرة دول اثعدوا  
بعد  ذا اثتأريخ، فيما ينعت حاييل اثج ازات 
اثصـادرة عـن املحافظـات اثشـماثية اثتي ال 
تخمـُع ثسـيطرة دول اثعـدوا ، الفتـاً إىل أ  
 ـذا اإلجراا تبعـه آخر يقيض بمنـع ج ازات 
صـدرت ين أيـة يحافظة شـماثية حتى وث  
كانـت ضمن املناطـق اثقابعة تحت سـيطرة 
دول اثعدوا  اثسـع دّي األيريكي، وأُْخـــْرى 
صادرة عن سفاراتها خارج اثيمن، بما يف ذثك 

اثسع ديّة نفسها. 

وتوجه بتوحيد وقت األذان يف 
أمانة العاصمة واملحافظات

 : متابعات
ت جيهـاٍت  واإلرشـاد  االوقـاف  وزارُة  أصـدرت 
ألئمة املسـاجد وسدنتها ين املؤذنني بت حيد أوقات 
األذا  يف جميـع اثصلـ ات، سـيما فريمتي اثفجر 
واملغـرب وذثـك وفقاً ثلتق يـم املعتَمد يـن يكاتب 
األوقاف واإلرشـاد باملحافظـات وباثتزاين يع اذا  
اثجايع اثكبر بصنعاا واثج ايع اثكبرة يف ع اصم 

املحافظات. 
وحاّـت اثـ زارة عـى أ ميّـة إْحيَــاا املسـاجد 
باثربايج اثريمانيـة واال تما7 بحلقات اثُقـــْرآ  
اثكريـم وكذثـك اثدعاا ثلجيـش واثلجا  اثشـعبية 

باثابات واثنرص عقَب اثصل ات املفروضة. 

بنيان تدّشن مشروَع الوجبة الرمضانية 1440هـ ألكثر من 150 
ألف مستفيد يومياً 

 : خاص
دّشنت يؤّسسـُة بُنيا  اثتنم ية 
باثتعاو  يع اثهيئة اثعاية ثلزكاة، 
أيس، يرشوع اث جبـة اثريمانية 
ثلعـا7 )0  1( ـ بمقـدار )0 5( 
أثف وجبة غذائية ثـأرس املحتاجة 
بأيانة اثعاصمـة َوبعض يديريات 

يحافظة صنعاا. 
وخـلل اثتدشـني اثـذي حرضه 
رئيس اثهيئة اثعاية ثلزكاة شمسا  
أب  نشطا  وعم  يجلس اثش رى 
خاثد املداني، أّكـــد أيني اثعاصمة 
حم د عباد أ ميَّة يسا مة رؤوس 
االي ال واملقتدرين يف أعمال اثتكافل 
ثتعزيـز  يهـم  كعايـٍل  املجتمعـي 

اثصم د يف وجه اثعدوا . 

وأشـاد أيـني اثعاصمـة بجه د 
يؤّسسـة بنيا  اثتنم يـة اثتي تعد 
يـن املؤّسسـات اثرائـدة يف اثعمـل 
اثخري، واثتي ت سـعت نشاطاتها 
وعكسـت  املحافظـات  جميـع  يف 
تراحـم املؤينـني يف إطـار املجتمع 
اثذي يشكل بنيا  يرص ص، يبينًا 
أ ميّة اثرتاحم َواثتكافل االجتماعي 

يف  ذا اثشهر اثفميل. 
بـدوره، أّكـــد املديـر اثتنفيذي 
ملؤّسسـة بنيا  اثتنم يـة املهندس 
يحمـد حسـن املداني، عـى أ ميّة 
يـرشوع اث جبـة اثريمانية اثذي 
يأتـي يف إطار برنايـج إطعا7 اثذي 
يعتـرب يـن أ ـّم اثربايـج االغاثية 
اثـذي تتبناه املؤّسسـة، يشـراً إىل 
اثريمانيـة  اث جبـة  يـرشوع  أ  

يستهدف )36( أثف أرسة يحتاجة 
يف أيانة اثعاصمة َوبعض يديريات 

يحافظة صنعاا. 
ونّ ه املديُر اثتنفيذي ثلمؤّسسة، 
أنـه وضمـن برنايج إطعا7 سـيتم 
ت زيُع كسـ ة اثعيد ألرس اثشـهداا 
َواثجرحـى َواملفق ديـن، إَضاَفة إىل 
يرشوع ت زيع ثحـ 7 األضاحي ثـ 

)36( أثف أرسة يحتاجة. 
ويف ذات اثسـياق، أشـار رئيـُس 
اثهيئـة اثعاية ثلزكاة شمسـا  أب  
نشـطا  إىل أ ميّة اثزكاة واثحرص 
عى دفعها ين قبل املكلفني بدفعها؛ 
باعتبَاِر ا ركناً ين أركا  اإلسـل7 

قرنها اثله عز وجل باثصلة. 
وأّكــــد عـى أ ميّـة اثرتاحـم 
اثـذي حانا  َواثتكافـل االجتماعـي 

ـــة  َخاصَّ اثحنيـف  دينُنـا  عليـه 
اثتـي  اثرا نـة  األوضـاع  ظـل  يف 
يمـر بهـا شـعبنا اثيمنـي اثعظيم، 
ينّ  ـاً بـأ  اثهيئة سـتطلُق خلل 
َـّــا7 اثقريبـة اثقادية املرشوع  األَي
األكرب اثـذي يسـتهدف )500( أثف 
أرسة فقـرة َويحتاجـة يف عمـ 7 
 )500( تقديـم  َوكـذا  املحافظـات 
يلي   ريال ثإلفـراج عن املعرسين 

يف اثسج  . 
وثفت إىل أ   ناك عدَة يشـاريَع 
سـتق 7 بها اثهيئة ينها يشـاريع 
خرية خلل شـهر ريما  املبارك، 
اثتمكـني  يف  يشـاريع  إىل  إَضاَفـة 
االقتصـادي سـتنقل املحتاجني إىل 
يرحلة االكتفاا اثذاتي َوتح ثهم إىل 

دافعي زكاة. 

ارشيف
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رئيس قسم التصحيح:
يحمد اثباشا

املقاالت املنش رة يف اثصحيفة 
تعرب عن رأي كاتبها وال تعرب 
باثرضورة عن رأي اثصحيفة

مدير التحرير:
إبرا يم اثرساجي اثعن ا : صنعاء – شارع املطار- جوار 

محالت الجوبي  -  عمارة منازل السعداء- 

a l m a s i r a h n e w s 2 1 @ g m a i l . c o m للتوا�صل مع ال�صحيفة تلفون: 01314024   - وات�س + تلجرام: 772813007  -  االمييل: 

 : فاروق علي

�أحالم  �نهيار  ومالمُح  �لن�صر  ب�صائُر 
حت��ال��ف �ل��ع��دو�ن وم��رت��ِزق��ت��ه ب��دت هذه 
خالل  من  وجتلياً  و�صوحاً  �أَْكَث��ر  �لأي��ام 
عودة �لكثري من �ملغّرر بهم �إىل �صنعاء، 
ي��ت�����ص��ع للجميع  �ل�����ذي  �ل���وط���ن  َح��ْي��������ُث 
�ل��ع��دو�ن  ه��ذ�  حقيقة  �كت�صفو�  �أن  بعد 
ومر�ميه وفق نظرية �لتجربة و�خلطاأ، 
�لعدو�ن  �أن معركة هذ�  �لنتيجة  فكانت 
ه���ي �ل���ب���اط���ُل يف م��و�ج��ه��ة �حل����ق �ل���ذي 
ل��ل��ع��دو�ن،  �ملناه�صون  �ليمنيون  ميثله 
وهذه خال�صة �صنو�ت من �ملعاي�صة �لتي 

خا�صها �ملغّرُر بهم يف �صفوف �لعدو�ن. 
 و�لن��ت�����ص��اُر �حل��ق��ي��ق��ي ل��ي�����س ب��ع��ودة 
مبثالية  جت�����ص��ُد  و�إمن����ا  فح�صب،  ه����وؤلء 
�صاند  م��ن  ُك���لِّ  ع��ن  و�ل�صفح  �لت�صامح 
�أعد�ء �لوطن ثم �أدرك خبايا هذه �حلرب 
�أرب��ع �صنو�ت  �لتي ت�صن على �ليمن منذ 
�لتنازيل  �ل��ع��دُّ  ب��د�أ  �أ���ص��ه��ر، وعليه  وع��دة 
�ل�صفُّ  ي��ك��ون  وب��ذل��ك  �لكثريين  ل��ع��ودة 
�إح��دى  وت�صحب  متا�صكاً  �أَْكَث��ر  �لوطني 
من  متّك��ن  و�لتي  �ملهمة  �لعدو�ن  �أور�ق 

خاللها يف �إطالة �أمد حربه �لعدو�نية. 
 وم���و�ك���ب���ًة ل���ه���ذه �ل���ت���ط���ور �مل��ت�����ص��ارع 
ح��اول��ن��ا م��ن خ��الل �ل��ل��ق��اء�ت م��ع بع�س 
عودتهم  دو�ف���َع  ن�صتق�صَي  �أن  �لعائدين 
�ل�صيادة  ت��ز�ُل حتت  ل  �لتي  �ملناطق  �إىل 
و�لظروف  �لتحديات  ُك���ّل  رغم  �لوطنية 
�ل��ق��ا���ص��ي��ة �مل��ح��ي��ط��ة ب��اجل��م��ي��ع ع��ل��ى �إث���ر 
�ل����ع����دو�ن وح�������ص���اره ف��ك��ان��ت �إج��اب��ات��ه��م 

تتمحوُر على �ل�صكل �لتايل:

دوافُع الع��ودة رغم تداعيات العدوان 
والحصار:

يقـ ُل اثصحفي أحمـد املكش، و   
أحـد اثعائدين يـن اثقا ـرة: إ  اثدافَع 
اثرئييس ثع دته ُ ـ يَّة االنتماا ثل طن؛ 
»وألنني يستحيل أقبل أ  أك َ  يرتِزقا 
يهمـا كا  خليف يع أنصـار اثله؛ وأل  
اث طـَن يسـُكُن قلبـي أصلً َوثـم أتخلَّ 
عـن صفتـي املهنيـة، َحيْـــُث أنني ال 
أزال رئيسـاً ثلجبهة اإلعليية املسـتقّلة 
مل اجهـة اثعـدوا  حتـى عنديـا كنـُت 
يف اثقا ـرة وخروجـي يـن اثيمن كا  
بسـبِب خـلٍف يـع بعض األشـخاص 
املنتمني ألنصار اثله، ثكن ثقتي بأنصار 
اثله قيادات اثصـف األول األوفياا اثذين 
ثم وثن يك ن ا ياكرين وال ين صفاتهم 
اثغـدر كاإلخـ ا .. وأل   نـاك وطنـاً 
ي حدنـا جميعاً وعـدوا خارجيـا أرعَن 

يرتبص بنا جميعاً وع ايَل كارة«. 
ـا اثعقيد أحمد املجنحي اثعائُد ين   أيَّ
يحافظـة اثج ف، َحيْــُث كا  يشـغل 
 ناك ينصَب قائد اثرشطة اثعسـكريّة 
اثتابعة ثلمرتِزقـة وقبلها قائد اثرشطة 
اثعسكريّة يف اثبقع، يؤّكـــد أ  »تأنيب 
اثممر يـن  ـذا اثعدوا  واسـتحقار 
اثيمنيني يف األرايض اثخاضعة ثسـيطرة 
املحتـّل، َحيْــُث يمـارس بحق اثيمنيني 
اثتابعـني ثلعـدوا  اثهمجيـة واإل انـة 

واثتعذيـب، ويصـل األير إىل اثـزج بَمن 
يقاتلـ   يعـه يف اثسـج  ،  ـذا األير 
دفعنا ثلتفكر يلياً يف اتخاذ قرار اثع دة؛ 
واكتشـفنا  كبـرا  فرقـا  وجدنـا  ألَنَّنـا 

اثحقيقة«. 
باثنسـبة  َكاـراً  يختلـف  ال  األيـر   
ثلجندي يسـاعد عبداثعزيـز جراد اثذي 
أّكــــد عـى أ  »قرار اثعـ دة جاا بعد 
يا شـا دناه ين جرائم بحـق اثيمنيني 
غـر  يـن  وتركهـم  اثجنـ د  وإ انـة 
يرتبات، فيما أبناُا اثقيادات اثعسكريّة 
يف اثخارج يعيش   يف بذخ فاحش بينما 
اثشـعب اثيمني يعاني بشـكل كبر ين 
املجاعة واأليراض فلـم نقبل ذثك فكا  

خيارنا اثع دة إىل اث طن«. 

إهان��ُة املرتِزق��ة اليمني��ن القاس��ُم 
يف  الع��دوان  ممارس��ات  يف  املش��رُك 

الداخل والخارج:
عـن  ـذا امل ضـ ع، يـرسُد اثعقيـد 
املجنحي »يف اثبقع كاَ  اثتعايل بشـكل 
يسا ثلغاية، فعى سبيل املاال يا تعرض 
ثه ثـ اا اثعز ين اسـتهتار وإ انة كا  
ا، فأبسـط يخاثفة  شـيئاً صادياً ِجــدًّ
تجعل يـن جن د اثعدّو يزجـ   باثل اا 
يف يقديـة اثصفـ ف ويتـم اسـتهداُف 
عنـارص اثل اا ين اثخلـف أَو باثطرا ، 
و ـذا األيـر تكـّرر أَْكاَـــَر يـن يـرة، 
َحيْـــُث كانـت اثتربيـراُت اثجا زة أ  
االسـتهداف عن طريق اثخطأ و ذا غر 
صحيـح، فكافـة املعل يـات ثديهم عن 
اثل اا، واملؤسـف أ  اثقادة اثعسـكرينّي 
اثيمنيـني املرتِزقـة ثيـس ثديهم ضمر 
 ـم فقط ديك ر ال أقـل وال أَْكاَــر؛ ألَ َّ 
اثجندي أَو اثفرد اثسع دّي يتحكم بقرار 
ثـ اا اثيمنـي  نـاك اسـتعباد وإ انة 

ثليمنيني«. 
ويصـف املكش حال املرتِزقة، سـيما 
املت اجديـن يف اثقا ـرة بـأ  »حاَثهـم 
شـبيهٌة بحريم اثسـلطا ،  ـذا اثنادر 
فيهـم، واألغلـب كجـ اري اثسـلطا .. 
إنها حـاٌل يخزية ويهينـة ثلغاية، ويا 
أنصـاف  املرتِزقـة  أّ   ـؤالا  يحزننـي 
اثرجال يحس ب   عى اثيمن وثأسف«. 

غي��اُب املش��روع والبح��ُث وراء امل��ال 
غايُة املرتِزقة: 

 ي ضـح رئيـُس اثجبهـة اإلعلييـة 
أحمـد  ثلعـدوا   املنا مـة  املسـتقّلة 
املكش »أ  يا يسمى اثرشعية ورئيسها 
وال  ثهـم  ال يـرشوَع وطنيـاً  اثدنبـ ع 
رؤيا وال قرار.. فقـط يلها   وراا املال 
اثسـع دّي املدنس واإلياراتي املشـبّ ه، 
اثعقـارات  رشاا  عـى  ويتنافسـ   
واالسـتامارات املشـب  ة، بل إ  اثكارَ 
ين وزراا يا يسمى اثرشعية وسفرائها 
اسـتامروا بمليني اثدوالرات يف يراقص 

وخّمارات وغر ا«. 
 ويميـف أ  »األرقـا7َ واإلحصائيات 
صاديـٌة، فمليني اثدوالرات اسـتامر ا 
املرتِزقـة بـدااً باثفـار اثدنبـ ع وحتى 
آخر ثص فندقي باثرياض. عى حسـاب 
وطن وأشـلا ودياا أبنائه ين األطفال 

واثنساا واثشي خ«. 
أيـا اثجندي جراد فيتكلم عن ذثك ين 
خـلل يشـا داته ويحكي بـأ  ُكـــّل 
اثشـعارات اثتي كا  املرتِزقة يرفع نها 
ثم تكن سـ ى ُطعـم »غّرروا بهـا علينا 
و م عبارة عـن يرتِزقـة يبحا   وراا 
املـال ال غـر ال يهمهم اث طـن وال حياة 
اثنـاس حتـى أ  اثحال وصلـت بهم إىل 
أنهم ثم يلتزي ا بتسـليم يرتبات اثجن د 
فكيـف يمكـُن أ  نأينَهـم عـى اث طن 
بينما يرسق   يرتبـات اثجن د، وأتذكر 
أحـَد املجنديـن اثقدايـى كا  يقاِتـُل يف 
صفـ ف املرتِزقة أصيب بحاثة نفسـية 
فـكا  َدائمـاً يتكلـُم يـع نفسـه َكاراً 
ويـردد  ـذه اثجملـة )ثـدّي أرسة أريد 
راتبي ثـدّي أطفال ينتظروننـي(؛ وذثك 
ألَ َّ قيـادات املرتِزقـة كانـ ا يرسقـ   
يرتبات اثجن د«، ُيميفاً » ؤالا رسق ا 
يرتبـات ين يقاتـل يعهم يـن اثجن د 
فكيف نأتمنهم عى وطن و م يجم عة 
ثصـ ص ال أَْكاَـــر ثقـد باعـ ا دينهم 

وعرضهم ووطنهم«. 

عائدون من صف العدوان يتحدثون لصحيفة المسيرة:
ديكور إلاّ  ليسوا  ال��ذي��ن  ال��م��رت��زق��ة  م��ن  ع������س�كرياّ  ب��ل��واء  يتحكم  ال��س��ع��ودياّ  ال��ج��ن��دي  المجنحي: 
ال��م��ك��ش: ه���ن���اك م��ن��ظ��م��ات أم��ري��ك��ي��ة وص��ه��ي��������ون��ي��ة ت���دع���م ال��م��رت��زق��ة ف���ي ف���ن���ادق ال��ق��اه��رة
العدوان ببذخ في عواصم دول  ال���موت وأبناؤهم يعيشون  بالمغراّر بهم في محارق  المرتزقة يزجون  جراد: قيادة 

صنعاء تتسامى وترحب بالعــــــائدين إىل حضن الوطن

جندي سعودياّ 
يصفع عميَد ركن 

مرتزقًا.. وضابط 
إماراتي يطرد 

وزيرًا من قاعة 
اجتماعات

قادة المرتزقة ل 
هماّ لهم سوى 

الثراء على حساب 
األشالء والدماء 

اليمنية

استهتار العدوان 
بأرواح مرتزقته 

يصل حد قصفهم 
في عدة جبهات
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غياُب الثقة بن العدوان ومرتِزقته:
يـن اث اقـع اثـذي عايشـه املكش يف 
اثقا ـرة خلَل أَْكاَــَر ين عا7 يفيُد »أ  
اثسـع ديّة واإليارات ال تاق بأي يرتِزق 
ين رئيسـهم اثفاّر حتى آخر نذل ارتهن 
ثلريال اثسـع دّي، فاألي ال اثتي ترَُصُف 
ثهـؤالا ال تُعطـى ثهـم إاّل عـن طريـق 
يرشفني يبارشين سع دينّي وإياراتيني 
ويرصيـني، و ـذا يشـر إىل عـد7 ثقة 
ويشر إىل ثص صية املرتِزقة فيما بينهم 
وَين ثم يكر7 نفسـه كر ـاً يها  واملرا 

يمع نفسه َحيْــُث يشاا«. 
أ   يعـي  »تخيـل  املكـش  ويميـف 
جنديـاً يسـتجداً إياراتيـاً يصفـع ث اَا 
ركن يمنياً وأيا7َ اثجميع، وآخَر سع ديّاً 
برتبـة يلز7 يطرد وزيـراً »رشعياً« ين 
جلسة اجتماع.. غر االعتقاالت املتكّررة 
ثهـؤالا  اثعـدّو  سـج    يف  واثتعذيـب 
املرتِزقـة.. إذَا كا  رئيسـهم بكله يها  
ويُشـتم وتحت اإلقاية اثجربية.. فماذا 

تت قع؟«. 
 أّيا املجنحـي يقد7 برا نَي أُْخـــْرى 
عـن غيـاب اثاقة وبحسـب كليـه »أ  
 نـاك قصصـاً كاـرًة يف  ـذا اثجانب، 
عنديـا  اثيمنيـني  اثقـادَة  أ   َحيْـــُث 
يكـ ُ   ناك جنـ ٌد أَو ضباط يرفم   
يعهـم  يختلفـ    أَو  األوايـر  بعـض 
بمشاكَل شـخصية فإنهم يلفق   تهم 
ثهـؤالا اثمباط واثجن د عند أسـياد م 
اثسـع دينّي أنهـم ح ثـه ويندسـني... 
إثخ، ويسلم نهم ثلعمليات يف اثسع ديّة 
ويتـم سـجنهم، و نا أسـتحرض قصَة 
اثعقيـد نجيـب اثجماعـي قائـد كتيبة 
 نـاك و   يـن أبنـاا اثقفـر، َحيْــُث 
جاا اثسـع ديّ   وأ انـّ ه أيا7 أفراده 
وثطمـ ه ويـا يـزال يسـج ناً إىل اثي 7 
واثسبب بذثك أنه ثيس إّيعة ثقائد اثل اا 

وكذثك اثسع دينّي«. 
ويتبع املجنحي » ذه قصة اثجماعي 
أحُد اثش ا د عى تعايل اثسع دينّي يع 
املرتِزقة، و نا أزيد عليها أ  اثسع دينّي 
ــة واثيمنيني  كا  ثديهم قطاعات َخاصَّ
ـــة، أكل اثيمنيني يأتي  قطاعـات َخاصَّ
وحـَده وكذثـك اثسـع دينّي أكلهم يأتي 
وحـَده، ثـم يك نـ ا يرتاحـ ا باثبقـاا 
يـع اثيمنيـني وال يشـاركتهم األكَل أَو 
حتـى اثجل س يع املرتِزقـة حتى أنه يف 
االجتماعات اثتي تجمعنا بهم ال يمكنك 
أ  تناقـَش أَو تبـدَي رأياً فقـط عليك أ  
تنّفــذ فقط. فعى اثرغم ين أ  املرتِزقة 
اثيمنيني يدافع   عى اثسـع ديّة إاّل أ  
اثجن د اثسع دينّي يحتقرونهم؛ ألَ َّ اثذي 
يبيـع وطنَه ال يمكـن أ  يُحـرت7ََ، فعى 
سـبيل املاال عنديا يتـم تكليُفك بمهمة 
ين قبل اثسـع دينّي ثتحريـِر ينطقة أَو 
تبـة أَو يـكا  يحـّدد يف اثبدايـة يبدو  
استعداَد م ثت فر ُكـــّل يشا ثك، َوإذَا 
يا فشلت املهمة يهين نك ويستحقرونك 

ويسب نك بأثفاظ نابية«. 

 
دعُم اإلعالمي��ن املرتِزقة ال يقتصُر 
عل��ى دول تحال��ف الع��دوان.. الكي��ان 

الصهيوني حاضر:
اثصحفـي أحمـد املكش ويـن خلل 
ـه اثصحفـي وارتباطـه بكار ين  حسِّ
اثقيادات قـال »إ  أغلَب اثدعم يأتي ين 
اثريـاض واإليـارات، و ـذا يشٌا عَلني 
وأيـا7 اثنـاس ينذ يطلع اثعـدوا  ثكن 
اثجديـد يف  ـ  دعـم بعـض املنظمـات 
األيريكيـة واثصهي نيـة، َحيْــُث يقُف 
ط ابـرُ املرتِزقـة نهايـة ُكـــّل شـهر 
و م يتقاض   ثمن وطن بشـكل يخٍز. 
إنـه ينظٌر ُيبـٍك وي جع ويسـتفز؛ ألَ َّ 
ارتبـاَط  ـؤالا باثعدوا  وصـل بهم إىل 
وغر ـا  وامل اصـلت  املسـكن  ت فـر 

بشكل يهني ويخٍز«. 
وأردف املكش »وين املؤسـف أَيْــماً 
املؤتمـر  يف  رفاقنـا  يـن  يعظَمهـم  أ  
اثشـعبي اثعـا7 ذثـك اثحـزب اث طنـي 
امليااقـي اثعظيـم تحت يهم كشـ فات 
ــة بطارق صاثح وآخرين يتبع    َخاصَّ
املدع  سلطا  اثربكاني ويحمد اثشايف 
وعيل يحسـن وغر م.. وأنا أشبُِّه  ذه 
ــة  اثكش فات بكش فات اثلجنة اثَخاصَّ
اثسـع ديّة واثتي كانت تممُّ أَْكاَــَر ين 
عـرشة آالف شـيخ يمني عميـل بقيادة 
عبداثلـه األحمـر، وأق ثهـا: باختصـار 
اثيمـن باثنسـبة ثهم حـ ش خلفي آلل 

سع د«. 

انقط��اُع املرتِزق��ة ع��ن ما ي��دور يف 
اليمن سبب يف اس��تمرارهم ُك���ّل هذه 

الفرة مع العدوان: 
ينّ ه أحمـُد املجنحـي يف حدياه بأنه 
وكارين يمن كانـ ا يف َصــّف اثعدوا  
ثـم يك نـ ا عـى إطـلع باثـذي يجري 
يف بلدنـا؛ بَسـبِب عـد7 ت فـر وسـائل 
االتصـاالت أَو االنرتنـت، »فنحن نعيش 
يف يناطـَق أشـبَه باثصحـراا، َحيْـــُث 

اسـتمر بنا  ـذا اثحال ط يـلً، َحيْــُث 
كانـت إ انُة اثسـع دينّي وتعايلهم يع 
ين يقاتلـ   يف صف فهم  ي يا أثارت 
ِغرتَنـا ودفعتنـا ثلتمرد عـى قراراتهم 
وعـى اثقيـادات اثيمنيـني اثذيـن كان ا 
أدواٍت يحركهـا أبسـُط يجند سـع دّي 
ثكن بعد اثعـ دة إىل اثجـ ف وباثتحديد 
اثيتمة تمّكــنا ين يعرفة جزا بسـيط 
يمـا كا  يحـدث يـن جرائـَم يرتكبها 
اثعـدوا ، باثفعـل كانـت  ـذه املجازر 
يؤملة بشـكل ال ي صف، سـيما ثنا نحن 
ين شـاركنا اثعدوا  عـى بلدنا ووقفنا 
يعه، فعى سـبيل املاـال تابعت املجزرة 
األخرة اثتي ارتكبها اثعدوا  يف سـع ا  

تأملـت َكاراً وأحسسـت حينهـا بتأنيب 
ضمر غر عادي، تسـاؤالت كارة دارت 
يف عقيل: ملاذا اث ق ف يف َصــّف اثعدوا  
اثذي يمارس بحق أبناا بلدنا ُكـــّل تلك 
اثجرائم؟ أثم يأِت  ذا اثتحاثف اثعدواني 
ثنرصتنـا كما كا  يق ل ويروج؟، آينت 
حينهـا أ  بقائي يف َصــّف اثعدوا  بعد 
ُكـــّل  ذه اثحقائق اثدايغة    وق ف 
يـع اثباطل ضد اثحق ويـع األعَداا ضد 

اث طن«. 
وأردف املجنحي »يا إ  سمعت بقرار 
اثعفـ  اثعـا7 ويـرشوع اثعائدين حتى 
اثتقطت  ـذه اثفرصـة اثامينـة واثتي 
طاملـا انتظرتها وقّررت اثعـ دَة و ا أنا 
اثي 7 بني أ ـيل واصدقائي واملدينة اثتي 
عشـت فيها يعظَم حياتـي، واثحمد ثله 
وتأّكــــد أخـي اثكريـم أ  يعظَم ين 
يقاتل يـع اثعدوا  ين اثيمنيني يتمن   
اثع دة إىل اث طـن، َحيْــُث أ  يعظَمهم 
ذ ب ين أجـل املال فلـم يحصل اثكار 
ينهم عى املـال اثـذي كا  يغريهم وثم 
يسـلم ا ين إ انـات اثسـع دينّي، ثكن 
 نـاك يشـكلة تتعلـق بخ فهـم يـن 
اثع دة، فاثعـدوا  ويرتِزقتـه يرّوج   
بـأ  أنصـار اثلـه يعايلـ   يـن يع د 
بإ انـة ثكرايتهم وحبسـهم وتعذيبهم 
واثتنكيـل بهم وثم يكن أحـد ينا يت قع 
 ـذا اثتعايل ين قبل أنصـار اثله و ذه 
اثتسـهيلت، َحيْــُث ثم نجد إاّل ُحسـَن 
املعايلة وكر7َ اثصفـح واثعف  وتجاوز 
املايض، فكان ا عند يسـت ى قرار اثعف  
اثعـا7 واثكلمة اثتي وعـدوا بها ين يريد 
اثع دة ين خلل يرشوع اثعائدين اثذي 
أعتربه يرشوع عظيم؛ ألَنَّه يفتُح املجال 
كـي يع د ُكـــّل ين غـّرر بهم اثعدوا  

إىل اث طن«. 
وعـد7  اث طـن  إىل  اثعـ دة  رغبـة   
االسـتمرار يع تحاثف اثعدوا  عاشـها 
يسـاعد جـراد اثـذي أشـار إىل تجربته 
فقال »باثنسـبة يل كا  قرار اثع دة قبل 

سـنتني، َحيْـــُث تَحــّركـت إىل يأرب 
وينهـا خـط اثبيمـاا إاّل أ  اثنقطة يف 
رداع احتجزتنـي ملـدة أسـب ع وين ثم 
ُينعـت يـن اثعـ دة إىل صنعـاا بحكـم 
أنني يـن أبناا اثج ف ربما كا   دُفهم 
اثعـ دة يـن اثيتمـة إىل املناطـق اثتـي 
يسـيطر عليهـا رجال اثجيـش واثلجا  
اثشـعبيّة وربما يع د ذثك إىل عشـ ائية 
ع دتـي ربمـا و ـذا األيـر كا  أشـبَه 
باملسـتحيل؛ ألَنَّه أشـبه باالنتحار فهذه 
املناطق خط ط تماّس عسكريّة وخلل 
اثسـنتني األخرتني كانت يشاركتي يع 
ا حتى أ  اثشـكَّ  املرتِزقة يحدودة ِجــدًّ
ح يل ازداد بعديا الحظ ا غيابي املتكّرر، 

وكا  يفّرجها ربي«. 

املرتِزق��ُة ال يحظون باحرام الش��ارع 
املصري:

ويميف املكش: املرصيّ   أنفسـهم 
يصدويـ   وكاَ  اثزيـلا اثصحفي   
وكذثـك كتـاب يـرص يسـأث نني بأثـٍم 
وحرة؛ ك نِي عمـَ  اتّحاد ُكتاب يرص 
يسـأث نني:  ـل اثدنب ع يمنـي و ؤالا 
املرتِزقـة يمنيني يش يعقـ ل يك ن   
يمنيني.. حتى اثشـارع املرصي يسـتاا 

ين عماثتهم وخستهم«؟. 

م��ع  والتعام��ل  االس��تقبال  حس��ُن 
العائدين دافٌع آخر للراغبن بالعودة:

وفيمـا يتعلـُق بكيفيـة اثعـ دة يبني 
املجنحـي أنـه ت اصـل يـع أصدقـااه 
املنتمـني ألنصـار اثلـه وقايـ ا بعملية 
تنسـيق يشـرتكة حتـى وص ثهـم إىل 
املناطـق املحـررة »وقد تم إبـلغ جميع 
اثنقـاط ثتسـهل علينا عمليـة اث ص ل 
ـنا أي يشا«. بينمـا يفيـُد  دو  أ  يُمسَّ
يسـاعد جراد بـأ  قـراَر اثعفـ  اثعا7 
»سـمعت بـه يـن خـلل اإلعـل7 ويتم 
تداوثُه بشـكل رسي بـني اثجن د و ناك 
رواٌج كبـرٌ ثهـذا اثخرب بحكـم أ  َكاراً 
ين اثجنـ د املرتِزقة بات ا اثيـ 7 أَْكاَــر 
يعرفـًة بحقيقـة يـا يممـره اثعدوا  
ثليمنيـني وحقيقة يعظمهـم ذ ب ين 
أجل املال اآل  يشعرو  باثند7 ويرغب   
باثعـ دة كا  اثجنـ د  نـاك يختفـ   
وعند اثسـؤال عنهـم واثت اصـل يعهم 
يؤّكـــدو  ثنا فروا ين يناطق سيطرة 

اثعدوا  ويرتِزقته«. 
خـرب  وصلنـي  أ   بعـد  ويميـف:   
قـرار اثعفـ  اثعـا7 ت اصلـت يـع أحد 
املجا ديـن ين أبناا ينطقتي يف اثج ف 
وكنـت أعرفه جيـداً أبدى اسـتعداده يف 
يسـاعدتي وأّكــــد يل أنه سـي صلني 
إىل أ يل وقررت بعد ـا اثع دة، َحيْــُث 
اتجهت يـن ينطقة اثجـ ف يع بعض 
اثجن د حتى وصلنـا إىل يناطق اثجيش 
واثلجا  اثشعبيّة واثحمد ثله استقبل نا 
يـع بعض رجـال اثج ف وكذثـك ثجنة 

استقبال اثعائدين«. 

عائدون من صف العدوان يتحدثون لصحيفة المسيرة:
ديكور إلاّ  ليسوا  ال��ذي��ن  ال��م��رت��زق��ة  م��ن  ع������س�كرياّ  ب��ل��واء  يتحكم  ال��س��ع��ودياّ  ال��ج��ن��دي  المجنحي: 
ال��م��ك��ش: ه���ن���اك م��ن��ظ��م��ات أم��ري��ك��ي��ة وص��ه��ي��������ون��ي��ة ت���دع���م ال��م��رت��زق��ة ف���ي ف���ن���ادق ال��ق��اه��رة
العدوان ببذخ في عواصم دول  ال���موت وأبناؤهم يعيشون  بالمغراّر بهم في محارق  المرتزقة يزجون  جراد: قيادة 

صنعاء تتسامى وترحب بالعــــــائدين إىل حضن الوطن
العائدون يوجهون رسائل للمغّرر بهم

العائدون من َصــّف العدوان إىل َصــّف الوطن وجدوا الفروَق الجوهرية يف التعامل واإلخاء، وأحسوا بأنهم 
فعالً عادوا إىل الحضن الذي يضمن العزة والكرامة واألنفة للجميع. 

العقيد أحمد املجنحي قال يف رسالته للمغّرر بهم »أنصح ُكـــّل فرد ُكـــّل ضابط ُكـــّل َصــّف بالعودة 
إىل أرض الوطن بعد التنسيق مع لجنة العائدين عىل الرقم 176، عودوا إىل أرض الوطن، الوَطن يتسع للجميع، 
إىل هنا يكفي منارصة للعدوان؛ ألَنَّه يسـتهدُفنا َجميعاً وهم أَْكثَــُر اليمنيني معرفًة بذلك، َحيْــُث نقوم بواجبنا 

من خالل تبيني الحقيقة للمرتِزقة عرب تواصلنا ونبذل جهوداً من أجل تطمينهم«. 
ويضيف املجنحي »نحن نقلنا لهم ُكـــّل ما يدور من معاملة حسنة أبلغناهم عن قرار العفو الصادر بشأن 
عودة املغّرر بهم وهناك تجاوب كبري من قبل الزمالء وبعض األصحاب، َحيْــُث بدأنا التنسيق معهم وربطناهم 

مع لجنة العائدين وهناك أخبار سارة بإذن الله ومن املتوقع عودُة الكثري منهم إىل أرض الوطن«. 
أما مساعد جراد ففّضل توجيَه رسالته إىل مجاهدي الجيش واللجان الشعبيّة الذين ثبتوا يف مواجهة العدوان 
وحفظـوا مـا تبقى من كرامة اليمنيني، َحيْــُث قال: »إن صربَكم وصموَدكم يف مواجهة العدوان كانت ثمرتُه أن 

رأينا الحقَّ من الباطل وكنتم خريَ من حاَفَظ عىل الوطن وأبنائه«. 

قرار العفو العام 
األمل المتبقي 

لصون الكرامة من 
اإلهانة اإلماراتية 

السعودياّة

األيام القادمة 
ستشهد عودة 

الكثير من المغراّر 
بهم بعد أن 

شاهدوا أوضاع 
العائدين
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ِجيِْم يَْطاِن الرَّ أَُعـْوُذ ِباللِه ِمْن الشَّ
ِحـيْـِم ْحـَمـِن الرَّ ِبـْســـِم اللِه الرَّ

احَلْمــــُد لله َرِبّ العاملني، وأَشــــَهـُد أْن َل إلَه 
إَلّ اللُه املَـِلُك احَلـُقّ املُِبيْن، وأشَهُد أن َسيِّـَدنا 

ــًدا َعبْـُده وَرُســْولُه َخاتَُم النبيني.  ُمَحَمّ
ــٍد  ــٍد وعلــــى آِل ُمَحَمّ اللّهــــم َصِلّ على ُمَحَمّ
ــٍد، كما  ــٍد وعلــــى آِل ُمَحَمّ وبــــاِرْك علــــى ُمَحَمّ
َصلَّيـْـــَت وباَرْكــــَت علــــى ِإبْـَراِهيـْـــَم َوَعلـَـــى آِل 

ِإبْـَراِهيَْم إنك حميٌد مجيٌد.
وارَض اللَُّهم بِرَضاك عن أَْصَحاِبِه األَْخَياِر 

املنتَجبني وَعْن َساِئِر ِعَباِدك الصاحلني. 
ـــــَلُم َعلَـيُْكْم  أَيَُّها اإِلْخــــَوةُ واألخواُت.. الَسّ

َوَرْحـَمُة اللِه َوبََرَكاتُه. 
ــــا ومنكــــم الصيــــاَم والقياَم  ــــَل اللــــُه منَّ تقبَّ
ــــْل منا  وصالــــَح األعمــــال، اللهــــم اهِدنا وتقبَّ
إنك أنت الســــميُع العليُم، وتُْب علينا إنك أنت 
التواُب الرحيم يقول الله -ُسبَْحـانَـُه َوتََعالَى- 

في كتابه الكرمي: 
ياُم  )يَا أَيَُّهــــا الَّذيَن آَمنوا ُكِتــــَب َعلَيُكُم الصِّ
َكمــــا ُكِتَب َعلَى الَّذيَن ِمــــن َقبِلُكم لََعلَُّكم تَتَّقوَن 
أَّياًما َمعــــدوداٍت، َفَمن كاَن ِمنُكــــم َمريًضا أَو 
ةٌ ِمن أَّياٍم أَُخــــَر، َوَعلَى الَّذيَن  َعلى َســــَفٍر َفِعدَّ
َع َخيًرا  يُطيقونَُه ِفديٌَة َطعاُم ِمسكنٍي، َفَمن تََطوَّ
َفُهــــَو َخيٌر لَُه، َوأَن تَصومــــوا َخيٌر لَُكم ِإن ُكنتُم 
تَعلَموَن َشــــهُر َرَمضاَن الَّذي أُنِزَل فيِه الُقرآُن 
ُهــــًدى ِللّناِس َوبَيِّنــــاٍت ِمَن الُهــــدى َوالُفرقاِن، 
ــــهَر َفلَيُصمُه، َوَمن كاَن  َفَمن َشــــِهَد ِمنُكُم الشَّ
ةٌ ِمن أَّياٍم أَُخَر، يُريُد  َمريًضا أَو َعلى َسَفٍر َفِعدَّ
اللَُّه ِبُكُم اليُسَر َول يُريُد ِبُكُم الُعسَر َوِلتُكِملُوا 
ــــُروا اللََّه َعلى ما َهداُكــــم َولََعلَُّكم  ةَ َوِلتَُكبِّ الِعــــدَّ
تَشُكروَن َوِإذا َسَألََك ِعبادي َعّني َفِإّني َقريٌب، 
أُجيُب َدعَوةَ الّداِع ِإذا َدعاِن، َفلَيســــتَجيبوا لي 
َوليُؤِمنــــوا بي لََعلَُّهم يَرُشــــدوَن أُِحــــلَّ لَُكم لَيلََة 
َفُث ِإلى ِنســــاِئُكم، ُهــــنَّ ِلباٌس لَُكم  ياِم الرَّ الصِّ
، َعِلَم اللَُّه أَنَُّكم ُكنتُم تَختانوَن  َوأَنتُم ِلباٌس لَُهنَّ
أَنُفَســــُكم َفتــــاَب َعلَيُكــــم َوَعفا َعنُكــــم، َفاآلَن 
باِشــــروُهنَّ َوابتَغوا مــــا َكتََب اللَُّه لَُكــــم، َوُكلوا 
َواشــــَربوا َحّتى يَتََبيََّن لَُكُم اخَليُط األَبَيُض ِمَن 
ياَم  وا الصِّ اخَليِط األَســــَوِد ِمَن الَفجِر، ثُمَّ أَِتمُّ
إلى اللَّيِل، َول تُباِشــــروُهنَّ َوأَنتُم عاِكفوَن ِفي 
املَساِجِد، ِتلَك ُحدوُد اللَِّه َفل تَقَربوها، َكذِلَك 
يَُبيُِّن اللَُّه آياِتِه ِللّناِس لََعلَُّهم يَتَّقوَن( صدق الله 

العظيم. 
نفتتــــح محاضراتنــــا الرمضانيــــة في هذا 
الشــــهر املبــــارك للحديــــث علــــى ضــــوء هذه 
اآليــــات املباركة والتــــي يبني الله -ُســــبَْحـانَـُه 
َوتََعالـَـــى- فيهــــا مــــا يتعلق بفريضــــة الصيام 
صيام شــــهر رمضاَن بدءاً مــــن آية مباركة )يَا 
ياُم َكما ُكِتَب  أَيَُّها الَّذيَن آَمنوا ُكِتَب َعلَيُكُم الصِّ
َعلـَـــى الَّذيَن ِمن َقبِلُكم لََعلَُّكم تَتَّقوَن( ســــنقدم 
إن شــــاء الله عرضاً موجزاً مبا نستفيُده على 
ضوء هذه اآليات املباركة ثم يكوُن لنا إن شاء 
اللــــه وقفاٌت للتأمل والتدبر على نحو أوســــع 
نبدأ بالعرض املوجــــز ببعض مما تفيُده هذه 

اآليــــات املباركة والتي تقدم لنــــا تعريفاً مهماً 
عن هذه الفريضة العظيمة وما يتعلق بها. 

يخاطبُنــــا اللــــُه -ُســــبَْحـانَـُه َوتََعالـَـــى- )يـَـــا 
أَيَُّهــــا الَّذيــــَن آَمنوا( كمجتمع مســــلم بالعنوان 
الرئيســــي الــــذي ننتمي إليــــه وهــــو اإليَْمــان 
مبا يقتضيه هــــذا النتماءُ مــــن التزام عملي 
وطاعة لله -ُسبَْحـانَـُه َوتََعالَى- فهذا النتماء 
بحــــدِّ ذاتــــه يعتبُر ميثاقــــاً ما بيننــــا وبني الله 
-ُســــبَْحـانَـُه َوتََعالـَـــى- على الســــمِع والطاعة 
كما يجعلنا محــــطَّ الرعاية اإللهية التي جزءٌ 
منهــــا واســــٌع يأتي عبر هــــذه الهدايــــة وعبر 
هــــذه التوجيهــــات ذات األهمّيــــة الكبيرة في 
حياتنــــا فــــي الدنيــــا ومســــتقبلنا العظيم في 
يــــاُم( الصيام في  اآلخرة، )ُكِتــــَب َعلَيُكُم الصِّ
شــــهر رمضان هو فريضة إلزامية هذا يَــُدلُّ 
علــــى أهميتــــه؛ ألَنَّ الله -ُســــبَْحـانَـُه َوتََعالَى- 
فيما يرشــــدنا إليه ويدعونا إليه ويهدينا إليه 
هو يدعونــــا ويحثُّنا ويأمُرنا مبــــا هو خيٌر لنا 
ومبــــا نحــــن بحاجة إليــــه ومبا ميثــــل ضرورة 
لنــــا لصلح حياتنا ومســــتقبلنا فــــي اآلخرة، 
فعندما يجعُل بعَض األشياء التي أمرنا بها أَو 
دعانا إليها إلزامية فهذا يَــُدلُّ على أهميتها؛ 
ألَنَّ اإلنَْســــــان قــــد ل يكتفي بأن اللَه قد دعاه 
وأرشــــده إلى شــــيء ماء وحثه عليه؛ باعتَباِر 
أن فيــــه اخليَر له واملصلحة لــــه قد ل يكتفي 
اإلنَْســان بهذا، ولكن عندما يكون هناك إلزاٌم 
فهذا يَــُدلُّ على أهمّية املسألة وعلى خطورة 
التقصير فيها وأن احلاجة إليها حاجٌة ماسة 

بالنسبة لإلنَْســان. 
يــــاُم( وهــــذه الفريضُة  )ُكِتــــَب َعلَيُكــــُم الصِّ
العظيمــــُة وصلت فــــي أهميتها واإللــــزام بها 
بأنهــــا ركٌن مــــن أركان اإلْســــــَلم )َكمــــا ُكِتَب 
َعلـَـــى الَّذيَن ِمن َقبِلُكم( فهــــي فريضٌة ممكنة 
ومجربة فــــي الواقع البشــــري ل نتصور أنها 
ا لدرجة أنه يصُعُب القياُم  صعبٌة وشاقة ِجــّدً
بهــــا، بل كانت مكتوبــــًة على الذيــــن من قبلنا 
وصاموا من قبلنا في شــــريعة الله -ُسبَْحـانَـُه 
َوتََعالَى- لألمم السابقة كما يَــُدلُّ على أهمّية 
هــــذه الفريضــــة؛ باعتَباِرها ضمــــَن البرنامج 
األصيل الــــذي حتتاج إليه البشــــرية في ُكــّل 
زمان ومكان )لََعلَُّكم تَتَّقوَن(، فريضٌة لها هذه 
ا  األهمّية وهــــذه الثمرة التي هــــي مهمٌة ِجــّدً
لإلنَْســــــان مصَدر اخلطر على اإلنَْســــــان هو 
األعمــــال الســــيئة التي لها نتائج ســــيئة على 
هذا اإلنَْســــــان ســــواء منه على نفسه أَو منه 
على نفســــه وعلى اآلخريــــن َوأَيْــضاً اإلهمال 
ألعمال مهمة تقي اإلنَْســان الكثير من الشرور 
واخملاطر فمصير هذا اإلنَْســــــان وواقع هذا 
اإلنَْســــــان يتأثــــر بأعماله هو أعماله بشــــكٍل 
مباشــــر على نفســــه أَو أعماله بشكل مباشر 
على نفســــه وعلى اآلخرين، وهذا هو الواقُع 
التــــي تعانــــي منه البشــــريُة، فهــــذه الفريَضة 
لهــــا أهمّية كبيرة كعامٍل مســــاعد في حتقيق 
التقوى ملاذا؟؛ ألَنَّها تضبُُط لإلنَْســان مسيرتَه 

في احليــــاة من خــــلل انضباطه فــــي واقعه 
العملي، فهي تساعُد اإلنَْســاَن على السيطرة 
علــــى الغرائز وتســــاعُد هذا اإلنَْســــــان على 
التحّمل والصبر، فيســــاعده هذا على حتّمل 
املسؤوليات والنهوض بها والنهوض باألعمال 
والقيام باألعمال املهمة التي إن فّرط فيها أَو 
قّصر فيها كســــب على نفســــه الكثير أَو على 
اآلخرين وعلى نفسه الكثير من اخملاطر كما 
أنها تكســــبه العزم واإلرادة التي يحتاُج إليها 
للنهوض مبسؤولياته والقيام مبا عليه القيام 

به وفعل ما عليه أن يفعله. 
)لََعلَُّكــــم تَتَّقوَن( وهذه الفريضُة قّدمها الله 
-ُسبَْحـانَـُه َوتََعالَى- ولها الكثيُر من املكاسب 
والفوائــــد لصالح هذا اإلنَْســــــان وأرفق معها 
الكثيــــَر من التســــهيلت التي تيســــرها لهذا 
اإلنَْســــــان )أَّياًمــــا َمعدوداٍت(، فليســــت فترًة 
زمنيــــًة طويلًة، لم تكن أشــــهراً متواصلة مثًل 
ُربــــع العــــام أَو ثلث العــــام أَو نصــــف العام أَو 
َّـاماً  كــــذا كذا شــــهوراً متصلة إمنــــا كانــــت أَيـ
معــــدودات أقصاها هــــو ثلثون يومــــاً )َفَمن 
ةٌ ِمن أَّياٍم  كاَن ِمنُكم َمريًضا أَو َعلى َســــَفٍر َفِعدَّ
أَُخَر(، وهــــذه مزيد من التســــهيلت املتعلقة 
بهذه الفريضة التي تراعي ظروف اإلنَْســــــان 
اخملتلفة مبا فيها حالة املرض ومبا فيها حالة 
الســــفر فيمكن لإلنَْســان أن يفطر في هاتني 
َّـام  احلالتــــني وأن يقضــــي مقابــــل هــــذه األَيـ
ـــــام أَُخــَر فــــي بقية العام في الشــــهور  مــــن أَيَّ
األُْخـــْرى، )َوَعلَى الَّذيَن يُطيقونَُه ِفديٌَة َطعاُم 
َع َخيًرا َفُهَو َخيٌر لَُه(، الذين  ِمسكنٍي، َفَمن تََطوَّ
ا  ميكــــن لهم الصياُم لكن مبشــــقة بالغــــة ِجــّدً
وبَعنـَـــٍت ومشــــقة شــــديدة مثل الشــــيخ الهرم 
الشــــيخ الطاعن في الســــن الذي يشــــق عليه 
بشــــكل كبير أن يصوم ميكنه أن يقدم البديل 
عن ذلك الفدية وهي طعام مســــكني ما يكفي 
املســــكني الذي هو في غايــــة الفقر واحلاجة 
مــــا يكفيــــه من الطعــــام ليوم كامــــل الوجبات 
َع  الرئيســــية على مدى يوم كامــــل، )َفَمن تََطوَّ
َخيــــًرا( قدم من الطعام ما هو أَْكثَــر فهو خير 
له فضــــل وأجر وزيــــادة خيــــر )َوأَن تَصوموا 
َخيٌر لَُكم ِإن ُكنتُم تَعلَموَن(، والصياُم فيه خيٌر 
ومكاسُب كبيرة لهذا اإلنَْســان، فوائُد تربوية 
وفوائــــُد صحيــــة، أَيْــضاً من املعلــــوم اآلن أن 
ا لإلنَْســــــان  هناك فوائــــَد صحية مهمة ِجــّدً
سواء على مســــتوى اجلهاز الهضمي أَو على 
مســــتوى الــــدورة الدمويــــة أَو على مســــتوى 
فوائــــد صحيــــة أُْخـــــــْرى حتــــى إلعــــادة بناء 
وتنشــــيط خليا اجلسم كم يتحدث أصحاب 
الختصــــاص فــــي الطب عــــن هــــذه الفوائد 
وحتــــى فــــي بعض اجملتمعــــات غير املســــلمة 
لهم مواســــم معينة يفرضــــون فيها حمية من 
الطعام على أنفســــهم حتى يصلــــوا إلى هذه 
الفوائــــد الصحية املهمة، وهنــــاك ُكتٌُب كتبت 
بهــــذا الشــــأن، فالفوائــــد التربويــــة والفوائد 
الصحية والفوائد النفســــية للصيــــام تؤّكـــد 

أنه ليس فقــــط ُمَجــّرد واجب وفريضة دينية 
إمنا هــــذه الفريضــــُة لها فوائُدهــــا العظيمة 
واملهمة التي جتعل منها خيراً لهذا اإلنَْســــــان 
وذات أثــــر إيجابي متعدد ومتنوع لصالح هذا 

اإلنَْســان. 
)َشهُر َرَمضاَن الَّذي أُنِزَل فيِه الُقرآُن ُهًدى 
ِللّناِس َوبَيِّناٍت ِمَن الُهدى َوالُفرقاِن(، وجعلت 
هــــذه الفريضــــة املباركــــة فــــي شــــهر عظيم 
ومبارك هو شهر رمضان الذي هو بكله شهر 
مبارك َوأَيْــضاً فيــــه ليلة عظيمة مباركة هي 
ليلــــة القــــدر وخصصت هــــذه الفريضة لهذا 
الشــــهر ل ميكن نقلُها إلى شــــهر آخر إل في 
حالة القضاء حالة القضاء هي مسألة ثانية، 
أمــــا حالــــة األداء فأداؤهــــا في هذا الشــــهر 
املبارك شــــهر رمضــــان، وشــــهر رمضان في 
نفســــه هو شــــهر مبارك وهذه الفريضة هي 
فريضــــة عظيمــــة ومهمــــة وفي هذا الشــــهر 
املبــــارك نزل الُقـــْرآن الكــــرمي في ليلة القدر 
والُقـــــــْرآن الذي هو كتاب هداية هدًى للناس 
هداية شــــاملة خلير الدنيــــا واآلخرة وبينات 
مــــن الهــــدى والُفرقــــان، وفــــي هــــذا الكتاب 
املبــــارك بينــــات تبني لنــــا احلق وتبــــني لنا ما 
نحتاج إليه هداية واضحة هداية بينة وكذلك 
الفرقــــان الذيــــن نفرق من خللــــه بني احلق 
والباطل بني ما هو خطأ وما هو الصواب بني 
مــــا هو حكمة وما هي حماقة بني ما هو خير 
ومــــا هو شــــر، وهــــذا الفرقــــاُن يحتــــاُج إليه 
اإلنَْســــــاُن للتقــــوى، للتقــــوى وإل وقــــع فــــي 
احملاذيــــر واخملاطــــر والكــــوارث والعقوبــــات 
والســــخط اإللهــــي، واجتمع في هذا الشــــهر 
املبــــارك بركة هذا الشــــهر وأهميتــــه وأهمّية 
نزول الُقـــْرآن فيه وعظمة هذه املناسبة نزول 
الُقـــــــْرآن الكرمي الذي هو هبــــة الله وعطيته 
العظيمــــة لعبــــاده وأعظم النعــــم اإللهية على 
اإلطــــلق، وهذه الفريضة فهناك تناســــق ما 
بني هذا الشــــهر وما بني هذا الكتاب أن ينزل 
فيه وما بني الصيام وما بني الُقـــْرآن، كلهما 
الُقـــْرآن الكرمي والصيام نحتاُج إليه لتحقيق 
ْهَر َفلَْيُصْمُه(،  التقوى، )َفَمن َشــــِهَد ِمنُكُم الَشّ
َمن لم يكن مســــافراً خلل هذا الشهر فعليه 
أن يصوَمــــه، )َوَمن َكاَن َمِريًضا أَو َعلَى َســــَفٍر 
ــــْن أَيَّاٍم أَُخَر(، وحالُة املرض يلحُق بها  ةٌ ِمّ َفِعَدّ
أيضاً احلــــالت التي لها علقــــة باملرض لها 
تأثيٌر على املســــتوى الصحــــي دخل في ذلك 
بحسب الشــــريعة اإلْســــــَلمية حالة الضرر 
التي قــــد تتضرر بهــــا املرضعة على نفســــها 
وعلى جنينهــــا أَو على رضيعها وحالة احلمل 
في حال تضررت املرأة احلامل على نفســــها 
أَو علــــى جنينهــــا في حــــال كان هنــــاك ضرر 
مؤّكـــــــد، ففي هــــذه احلــــالت أَيْــضــــاً تلحُق 
بحالــــة املريض؛ ألَنَّها ظروٌف صحية ســــتؤثر 
على الصحة نفسها على صحة املرأة احلامل 
واملرأة املرضــــع وعلى اجلنني أيضــــاً أَو على 
الرضيع، حالة الســــفر كذلــــك حالة معروفة 
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ْن أَيَّــــاٍم أَُخَر(، يعني فيجزي عن تلك  ةٌ ِمّ )َفِعَدّ
ــــام التي أفطر فيها املســــافر أَو املريض  َـّ األَيـ
َّـــــام أَُخـــَر في غير شــــهر  القضــــاء عنهــــا بَأيـ
رمضــــان املبارك، فنجــــُد أن هــــذه الفريضَة 
املهمة مبا لها من فوائَد ومكاســــَب ومبا ُقدم 
معهــــا من تســــهيلت نــــرى فيها رعايــــة الله 
ورحمة الله ولطفه )يُِريُد اللُّه ِبُكُم الْيُْســــَر َولَ 
يُِريُد ِبُكُم الُْعْسَر( فليس يريُد التضييَق علينا، 
بل أراد بنا اليُســــَر، وهذه التشــــريعاُت تشهُد 
بذلــــك كيــــف راعــــى هــــذه الظــــروف وهــــذه 
ةَ( مطلوٌب منا  الصعوبــــات، )َوِلتُْكِملـُـــوا الِْعــــَدّ
ة على مســــتوى إمتام الشــــهر في  إكماُل الِعدَّ
صيامه وعلى مستوى أَيْــضاً القضاء ملا أفطر 
فيــــه اإلنَْســــــان؛ بَســــبِب الســــفر أَو املــــرض 
ــــُروا اللََّه َعلَى َمــــا َهَداُكْم( التعظيم لله  )َوِلتَُكِبّ
-ُســــبَْحـانَـُه َوتََعالَى- بإدراك عظيم ما هدانا 
إليه أنه ميثِّــــُل نعمًة عظيمًة علينا وأنه هدانا 
إلــــى مــــا فيــــه خيــــر كبيــــر لنــــا حتــــى بعض 
املسؤوليات أَو التشريعات اإللهية التي نراها 
كبيرة ونظن بكبرها أنها شــــاقة وأن مشقتها 
زائدة ل، هي ِنَعٌم عظيمة وأهميتُها كبيرةٌ في 
واقــــع احلياة مثل اجلهاد في ســــبيل الله مثل 
بقية التكليفات والتشــــريعات اإللهية تكاليف 
التشــــريعات اإللهية كلها ما رأينــــاه َكبيراً هو 
كبير األثــــر وهو كبير الفائدة وهو أمٌر عظيم 
)َولََعلَُّكــــْم  اللــــَه عليــــه  ونشــــكُر  اللــــَه  ــــُم  نعظِّ
تَْشــــُكُروَن(، وهذا يعطينا نظرًة صحيحًة إلى 
ُكــــــّل ما هدانا الله إليه وأمرنا به ووجهنا إليه 
أنــــه بكلــــه هو خيــــر لنا هــــو خير عظيــــم لنا 
ومصلحــــة لنــــا؛ ألَنَّ البعَض ينظــــُر إلى بعض 
التشــــريعات اإللهية والتوجيهات اإللهية إلى 
أن فيهــــا املشــــقَة وفيهــــا الصعوبــــَة أَو فيهــــا 
اخلطــــورة فيتهرُب من اللتــــزام بها والتنفيذ 
لهــــا بينما هي كلها نعمٌة علينا أن نشــــُكَر اللَه 
عليهــــا وفيها خيٌر كبيٌر لنا ووراءها خيٌر كبير 
لنا وفي اإلخلل بها خطر علينا وشــــر علينا، 
)َوِإَذا َســــَألََك ِعَباِدي َعِنّي َفِإِنّي َقِريٌب، أُِجيُب 
اِع ِإَذا َدَعــــاِن، َفلَْيْســــتَِجيبُوا ِلــــي  الــــَدّ َدْعــــَوةَ 
َولْيُْؤِمنـُـــوا ِبي لََعلَُّهْم يَْرُشــــُدوَن(، أتى في هذه 
اآليــــة املباركــــة احلديــــُث عن الدعــــاء بكلم 
عظيــــم ورقيق ومؤثــــر وجند فيه رحمــــَة الله 
-ُســــبَْحـانَـُه َوتََعالَى-، َحيْــُث يؤّكـــُد ُقربَه مّنا 
ويتيــــُح لنا فرصَة الدعاء وفي شــــهِر رمضاَن 
بالتــــزام اإلنَْســــــان بارتقائه في ســــلم التقوى 
باجلــــو اإليَْمــاني يجــــد اإلنَْســــــاُن صفاًء في 
نفســــه وذهنــــه ويستشــــعر القــــرَب مــــن الله 
-ُســــبَْحـانَـُه َوتََعالـَـــى-، وهــــذه فرصــــٌة مهمٌة 
للدعاء، فمن املهم أَيْــضاً اغتناُم الفرصة في 
هذا الشــــهر املبارك بالدعــــاء والتركيز على 
الدعاء، والدعاء مبا هو خير لهذا اإلنَْســــــان 
وما هــــو مهم لهــــذا اإلنَْســــــان بــــدًءا باألمور 
املهمــــة، الدعــــاء بالتوفيق، الدعــــاء بأن يفوَز 
اإلنَْســان برضوان الله -ُســــبَْحـانَـُه َوتََعالَى-، 
الدعاء مبــــا يحتاُج إليه اإلنَْســــــاُن في حياته 

في الدنيا وملســــتقبله املهم في اآلخرة، واللُه 
رحيــــٌم وكرمي وقريٌب مــــن عباده وليس هناك 
عوائُق وصعوباٌت في وصول دعائك إلى الله 
وفي أن يســــمعك الله -ُسبَْحـانَـُه َوتََعالَى-، ل 
حتتــــاج إلــــى وســــائط ول حتتاج إلــــى جهود 
وتعقيــــدات كبيرة، الداعــــي، الداعي الواحد 
مبفــــرده ل يحتاُج الناُس أن يجتمَع كلهم حتى 
يســــمَع الله نداَءهم، إَذا دعان، )َفلَْيْستَِجيبُوا 
ِلي َولْيُْؤِمنُوا ِبي لََعلَُّهْم يَْرُشُدوَن( إَذا أردنا اللُه 
أن يستجيَب لنا في دعائنا فلنستجْب له فيما 
يدعونــــا إليه وما يدعونا إليــــه وما يأمرنا به 
فيــــه خيــــَر لنا وعلينــــا من خلل الســــتجابة 
واإليَْمــــــان والتَحــّرك العملــــي أن نتوجه إلى 
الله -ُسبَْحـانَـُه َوتََعالَى- على أساس من ذلك 
ثــــم ندعوه ونحن نعيُش هذا الواقع ندعو اللَه 
مــــن واقع عملــــي، وندعــــو اللَه على أســــاس 
إيَْمــاننــــا به -ُســــبَْحـانَـُه َوتََعالـَـــى- ومن واقع 
إيَْمــاننــــا به هنا يســــتجاب الدعــــاء هنا يكون 
للدعاء أثره مثًل لو أتى البعض يدعو بالنصر 
مــــن دون عمــــل من دون جهاد من دون ســــعي 
هنــــا ل ثمــــرة لهذا الدعــــاء لو أتى اإلنَْســــــان 
يدعو في كثيٍر من األمور بدون ســــعي عملي 
بــــدون اســــتجابة للــــه -ُســــبَْحـانَـُه َوتََعالـَـــى- 
بخصوص ما وجهنا إليه في هذا املوضوع أَو 
في هــــذه القضية أَو في هذه املســــألة أَو في 
هذا األمــــر فمن دون الســــتجابة العملية لن 
نصَل إلى نتيجة فيمــــا يتعلق بالدعاء )لعلهم 
يرشدون( الستجابة لله -ُسبَْحـانَـُه َوتََعالَى- 
واإليَْمــــــان احلقيقــــي بــــه الذي نســــتحضره 
فيســــاعدنا على الســــتجابة نستحضره في 
ُكــّل شــــؤون احليــــاة إيَْمــاننــــا باللــــه إيَْمــاننا 
بأســــمائه احلســــنى إيَْمــاننا مثًل بأنه القوي 
العزيــــز فنجاهــــد فــــي ســــبيله ونثــــق بوعده 
الراحمــــني  أرحــــُم  بأنــــه  إيَْمــاننــــا  بالنصــــر 
فنســــتغيُث به ونلتجئ إليــــه ونطبق توجيهاته 
ونلتزم بتعليماته ُكــّل هذا له أهمّية كبيرة في 
أن يستجيَب الله لنا وفي أن نصل إلى اخلير، 
اخلير في ُكــّل شؤون احلياة والنجاح في ُكــّل 
شــــؤون احليــــاه وفي مســــتقبلنا فــــي اآلخرة 
َفُث  ياِم الرَّ لعلهم يرشدون )أُِحلَّ لَُكم لَيلََة الصِّ

 ، ِإلى ِنساِئُكم، ُهنَّ ِلباٌس لَُكم َوأَنتُم ِلباٌس لَُهنَّ
َعِلَم اللَّــــُه أَنَُّكم ُكنتُم تَختانوَن أَنُفَســــُكم َفتاَب 
َعلَيُكم َوَعفا َعنُكم، َفاآلَن باِشــــروُهنَّ َوابتَغوا 
مــــا َكتََب اللَُّه لَُكم، َوُكلوا َواشــــَربوا َحّتى يَتََبيََّن 
لَُكــــُم اخَليُط األَبَيُض ِمَن اخَليِط األَســــَوِد ِمَن 
ياَم إلى اللَّيِل(، أحل اللُه  وا الصِّ الَفجِر، ثُمَّ أَِتمُّ
-ُســــبَْحـانَـُه َوتََعالـَـــى- فــــي الليــــل في شــــهر 
رمضــــاَن ما هو ممنوٌع علينا أثناء الصيام في 
النهــــار ففــــي الليــــل أحــــل اللــــه -ُســــبَْحـانَـُه 
َوتََعالَى- لإلنَْســان أن يباشَر زوجتَه وأحل له 
أَيْــضاً أن يأُكَل وأن يشَرَب وهذه األشياء هي 
التي هي ممنوعة على اإلنَْســان أثناء الصيام 
مــــن طلــــوع الفجــــر إلــــى الليــــل ممنــــوع على 
اإلنَْســان في صيامه أن يأكَل وأن يشرَب وأن 
يباشَر زوجتَه، الصياُم هو أصًل إمساٌك عن 
املأكــــولت  عــــن  الثــــلث  املفطــــرات  هــــذه 
واملشــــروبات وعن مباشرة الزوجة، ولكن في 
الليــــل أحلَّ اللُه له في ُكــّل الليل من أول الليل 
إلــــى آخر الليل وهذه تســــهيلت كبيرةٌ وفيها 
تسهيلٌت أَْكثَــر لهذه األمة في األمم املاضية 
وفي شــــرائع الله الســــابقة كانــــوا ممنوعني، 
يُمنع اإلنَْســان أثناء شهر الصيام عن مباشرة 
الزوجــــة فــــي الليــــل حتــــى، ولكــــن هــــذه من 
التســــهيلت التي أضافهــــا الله -ُســــبَْحـانَـُه 
َوتََعالَى- وهي ُســــنة لله -ُســــبَْحـانَـُه َوتََعالَى- 
جتاه ُكــّل الشــــرائع أَو التشريعات والتكاليف 
والتوجيهــــات التي يأُمُرنا بهــــا، ُكــلُّ ما أمرنا 
اللــــه -ُســــبَْحـانَـُه َوتََعالـَـــى- بــــه قــــدم لنا فيه 
التســــهيلت الكثيرة على مســــتوى التشــــريع 
وعلــــى مســــتوى الرعايــــة اإللهيــــة والتدخل 
اإللهي جنــــُد حتى فــــي املســــائل املهمة ومن 
ضمنها النهوض باملســــؤولية ل نتوقع عند ما 
أمرنــــا اللــــه باجلهاد في ســــبيله حتــــى نكون 
والظاملــــني  الطاغــــوت  ونواجــــه  أحــــراراً 
واملســــتكبرين أنه ل يقدم التسهيلت الكثيرة 
والرعاية الواســــعة التي تيســــر لنــــا النهوض 
مبسؤولياتنا وواجباتنا في هذه احلياة )َوُكلُوا 
َواْشــــَربُوا َحتَّى يَتََبَيَّن لَُكُم الَْخيُْط اأْلَبَْيُض ِمَن 
الَْخيِْط اأْلَْسَوِد ِمَن الَْفْجِر( حتى طلوع الفجر 
الذي يتضُح في آخر الليل الفارق بينُه عندما 

يعترض نور الفجر يعترض بشكل واسع حتى 
يتجلــــى ويتبني عن الليل ثم أمتوا الصيام إلى 
الليل يســــتمر الصيام من طلــــوع الفجر على 
اإلنَْســــــان أن يتحــــرى فــــي وقــــت الفجــــر ل 
يتساهل ويجلس يأكل ويشرب بدون أي تََحــرٍّ 
حتى قد يصــــل احلال بالبعــــض أن يكون قد 
طلــــع الفجر وهو ل يزال داخــــل الغرفة يأكل 
ويشــــرب، )ثم أمتوا الصيام إلى الليل( وليس 
إلــــى آخر النهار كما يفعلــــه البعض إلى الليل 
)ول تباشــــروهن وأنتم عاكفون في املساجد( 
أحــــل اللُه فــــي ليالــــي الصيام باإلنَْســــــان أن 
يباشــــَر زوجتَه ما لم يكن معتكفاً في املسجد 
إَذا كان معتكفــــاً فــــي املســــجد فليــــس له أن 
يذهَب من املسجد ليًل إلى زوجته إلى منزلِه 
ليباشــــر زوجتــــه ومن ثــــم يعود إلــــى مواصلة 
اعتكافــــه إَذا كان اعتكافــــه لليــــل والنهار فل 
يجــــوز لُه ذلــــك، والعتــــكاف هــــو البقاء في 
املســــجد مع الصيام ويدخل الليل تبعا للنهار 
إَذا أراد اإلنَْســــــان أن يعتكف النهار مع الليل 
ول ميكن اعتــــكاف الليل بدل عن النهار إمنا 
يكون النهار مــــع الصيام أصل مع العتكاف 
وهو البقاء بغرض التفرغ للطاعة في املسجد 
ول يخــــرج اإلنَْســــــان إل للضــــرورة وهذا ملن 
أراد العتــــكاف وليس من ضروريات الصيام 
إل ملــــن أراد أن يعتكــــَف في املســــجد؛ بَهدِف 
التفرغ أَْكثَــر للطاعة لله -ُســــبَْحـانَـُه َوتََعالَى- 

ولذكر الله -ُسبَْحـانَـُه َوتََعالَى-. 
َفــــَل تَْقَربُوَهــــا(؛ ألَنَّ  ُحــــُدوُد اللـَّـــِه  )ِتلـْـــَك 
املطلــــوَب أن نلتــــزَم الصيــــاَم أن نتقــــَي اللــــَه 
رمضــــاَن  شــــهِر  فــــي  الصيــــام  فتــــرة  أثنــــاء 
واإلنَْســــــاُن إذا لم يتق الله في شــــهر رمضاَن 
فكيــــف سيســــتفيُد من هذا الشــــهر املبارك، 
أن يكتســــَب التقــــوى فيمــــا بعــــده ولغيره من 
املســــؤوليات واألعمــــال واللتزامــــات التــــي 
عليه في دين الله -ُســــبَْحـانَـُه َوتََعالَى- )ِتلَْك 
ُحُدوُد اللَِّه َفَل تَْقَربُوَها( القتراُب أَحياناً من 
خلل التســــاهل فيما قد يسّبب لإلنَْســان أن 
يفطَر إما بالطعام أَو بالشراب أَو في مباشرة 
الزوجــــة ل يقتــــرْب، يحــــاول أن يبتعَد، يصل 
ــــُن اللَُّه آيَاِتِه ِللنَّاِس  به إل اإلفطار )َكَذِلَك يَُبِيّ
لََعلَُّهــــْم يَتَُّقوَن(؛ ألَنَّ التبينَي نفَســــه يســــاعُدنا 
على اللتزام بشكل صحيح تتحّقُق لنا التقوى 

لله -ُسبَْحـانَـُه َوتََعالَى-. 
نكتفي اليوَم بهذا املقدار الذي عرضنا فيه 
عرضاً موجزاً عن هذه الفريضة املباركة ولنا 
وقفاٌت في التأمل والتدبر مفيدة إن شاء الله 
ُث عنها في احملاضرة القادمة بإذن  ســــنتحدَّ

الله.
َقنَا  نَْســــَأُل اللَه ُســـــبْـَحـانَـُه َوتَـَعـالَـى أَْن يَُوفِّ
وإّياكــــم ملا يُرضيه عنَّا.. وأَن يَْرَحَم ُشــــْهَداَءنا 
األبراَر، َوأَْن يَُمـــنَّ علينا بالنصِر، وأن يشــــفَي 
َج عن أســــرانا.. ِإنَّـُه َسِميْـُع  جرحانا، وأن يفرِّ

َعـاء.  الدُّ
ـَلُم َعلَـيُْكْم َوَرْحـَمُة اللِه َوبََرَكاتُه.. َوالَسّ

 السيد عبدالملك الحوثي في أولى محاضراته الرمضانية:

الصيام نحتاج إليه لتحقيق التقوى والتشريعات اإللهية مثل الجهاد وبقية التكليفات ه���������ي خير ومصلحة لنا

محاضرة السيد

علينا اغتنام شهر رمضان بالدعاء بالفوز 
برضوان اهلل وما نحتاج إليه في حياتنا
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اثعاصمـة  شـ ارع  يف  تسـرُ  عنديـا 
صنعاَا وشـ ارع ع اصم املحافظات ين 
املهرة إىل صعدَة تجُد اثكارَ ين اإلعلنات 
واثلفتـات باختلف أن اعهـا اثتي تحمُل 
ـة  أسماا اثعديد ين املستشفيات اثَخاصَّ
وأسـماا أطباا ويراكز طبية ويختربات 
طبية وعيـادات اثطـب اثعـا7، وعيادات 
االختصـاص اثجلدية، وعيـادات أيراض 
اثنساا واث الدة، واثباطنية وطب األطفال، 
اثطبيـة  واملعايـل  األسـنا   وعيـادات 
ــة وغر ـا اثعديد يـن اثكيانات  اثَخاصَّ
اثطبية األُْخَرى، وكل ي 7 نسمع عن فتح 
ينشأة طبية وتحتل  ذه املنشآت اثطبية 
ــة نحـ  ٪80 تقريباً ين اثطب يف  اثَخاصَّ

بلدنا. 
وثكـن اثـذي نريـد أ  نتعرض ثـه  نا 
اثيـ 7 أ  غاثبيـة تلـك املنشـآت اثطبيـة 
ـة تعمل يـن دو  أية  واثصحيـة اثَخاصَّ
يعايـر أَو ي اصفـات يعتمدة ين وزارة 
اثعايـة واثسـكا ، ويـن دو   اثصحـة 
اإلجرااات املبنية املعتمدة يف اثقان   اثذي 
صدر قبـل عرشين عا7 برقم )6( ثسـنة 
ااا1 7 بشأ  املنشآت اثطبية واثصحية 
ــة، واثقـرار رقـم )ا76( ثسـنة  اثَخاصَّ

 7700 بشـأ  تعديل قرار رئيس يجلس 
اث زراا رقم )137( ثسـنة  7700 بشأ  
اثلئحة اثتنفيذية ثقان   رقم )60( ثسنة 
ااا71 بشـأ  املنشآت اثطبية َواثصحية 
ـة، واثذي ظهرت اثحاجة إثيه يع  اثَخاصَّ
انتشـار اثعديد ين املراكز واملستشفيات 
ــة يف عمـ 7 يحافظـات وتنظم  اثَخاصَّ
عمل  ذه املنشـآت وكيفيـة تراخيصها، 
فحـّدد اثقان   نُُظَم إجـرااات اثرتخيص 
ثهـا تنظيمـاً دقيقـاً، َوحّدد فيـه املعايرَ 
ـُن اثكادَر اثطبي  وامل اصفاِت اثتي تتممَّ
واثصحـي واثفنـي َواملعـدات واألجهـزة 
اثطبية واثبناا واثتصميم ونظم اثتشغيل 
وثكل ينشـأة طبية يعايـر وي اصفات 
بحسـب اثتخصصات اثتي يتـم تقديمها 
ثلم افقة عليها، وكمـا أ  اثقان   عاثج 
ـة  يف املادة )37( املنشـآت اثطبية اثَخاصَّ
اثتـي تعمـل قبـل سـن ات عـى إصـدار 
 ـذا اثقانـ   َوا  عـى املنشـآت اثطبية 
ـة اثقائمة واملشـم ثة  واثصحيـة اثَخاصَّ
بأحكا7  ـذا اثقان   تعديـل أوضـاعها 
بمـا يتفق يع أحـكا7  ذا اثقانـ   فنياً 
خلل سنة و ندسـياً خلل ثلث سن ات 

ين تأريخ صدوره. 

 وثكن اث اقع املؤثم اثي 7  ي اسـتمرار 
ـة  تلك املنشـآت اثطبية واثصحية اثَخاصَّ
ينذ عرشين عاياً بدو  رقيب وال حسيب 
ين دو  أية يعاير أَو ي اصفات يعتمدة 
ين قبل اثسـلطات املعنيـة وزارة اثصحة 
اثعاية واثسـكا  وأجهزة اثسلطة املحلية 
فهـذه املنشـآت ال تقـد7 رعايـة صحيـة 
يتكايلة عى اثرغم ين أسعار ا املرتفعة 
وخديات طبية رديئة، وأخطاا طبية وين 
دو  أية إجرااات عقابية عى اثرغم كما  
أ  غاثبيـة األطبـاا اثعايلـني باملنشـآت 
اثطبية واثصحية اثحك يية انتقل ا إىل تلك 
ـة، فُملك  ذه املنشـآت  املنشـآت اثَخاصَّ
ــة  ـم أصحـاب رؤوس  اثطبيـة اثَخاصَّ
األيـ ال وتجار ثيس ثهم أية علقة بمهنة 
اثطب،  م اث حيد كسب األي ال َو ذا كله 
نتيجة ثعد7 وجـ د اثرقابة وتغ ل اثتجار 

واستهتار م بحياة اثناس. 
ختاياً أخلص إىل بعض اثت صيات اثتي 
أتمنـى أ  تؤخذ بعني االعتبـار ين قيادة 
وزارة اثصحـة اثعايـة واثسـكا ، وذثك 
بغرض اثحـد أَو تقليل يعانـاة املرىض يف 

بلدنا:-
صلحيـات  ت سـيع  عـى  اثعمـل   1-

اثصحـة  وزارة  ديـ ا   واختصـاص 
اثرتاخيـص  باثرقابـة وينـح  واثسـكا  
ـة وسد  ملنشـآت اثطبية واثصحية اثَخاصَّ
اثفراغ اثترشيعي امل ج د حاثياً بني دي ا  
اثـ زارة واملجاثـس املحليـة يف اثعاصمة 
واملحافظـات، وتحديـث قان   املنشـآت 
ــة برقم )6(  اثطبيـة واثصحيـة اثَخاصَّ
ثسنة ااا1 7 ين أجل ي اكبة اثتط رات 
َواثتصنيفـات اثدوثية ثلمنشـآت اثطبية، 
وفق يعاير وطنيـة وعاملية واضحة ين 
ناحيـة تقديم اثخديـات، وج دة وكفاية 
اثـكادر اثطبـي. فل يمكـن ألي قان   يف 
 ـذا اثعاثـم أ  يبقى عى حاثـه إىل يا ال 

نهاية. 
-2 اثعمـل عى تقييم املنشـآت اثطبية 
ـة تقييم واسعة تشمل  واثصحية اثَخاصَّ
اثـكادر اثطبي َواثصحـي واثفني واملباني 
ق ين  واألجهـزة واملعدات اثطبيـة، ثلتحقُّ
إيكانية تقديمها خديات طبية يتكايلة 
ثلمرىض ويـن أجـل اثتأّكـــــد باثتزا7 
تلك املنشـآت باثـرشوط املنص ص عليها 
ـة  يف قان   فتح املنشـآت اثطبية اثَخاصَّ
واثقرارات واثل ائح اث زارية اثصادرة ين 

دي ا  اث زارة. 

كتابات

يات اليوم  �ة.. بين ما أفسد الدهُر َوتحداّ المنشآت الطبية الَخاصَّ

محمد عبدالمؤمن الشامي 

تتمات من الصفحة األخيرة .. 
أهمّية ش��هر رمض��ان يف تصحيح التعامل 

مع الُق���ْرآن الكريم
ــة وتجنـي عليها  فأنـت فاشـٌل يقديـاً وستفشـل األُيَّ
وسـيك   رضُرك أَْكاَــر ين نفعك وسـتقد7 أس أ اثنماذج؛ 
ألَ َّ املسـأثة يسـأثة دين قبل أ  تك َ  دي ثـة، وعب دية ثله 
وثيسـت  نجمة واملسـأثة يسأثة سـنن إثهية، يسأثة كفر 
وجح د وتنكر ثنعمة اثهداية واثهدى، وباإليكا  أ  تستفرس 
يمن قبلك وتأخذ درسـاً ين واقعهم تعرف أسباب رضباتهم 
وتراجعهـم ويـا  ـي أسـباُب اثعق بـات اثتـي ]فريتتهـم 
وأعادتهـم ضبط املصنع[ فبعد اثهدى عادوا إىل اثملل وبعد 
اثعـز عادوا إىل اثذثـة اثتي كان ا قد خرج ا ينها ))َسـْل بَِني 
ْل ِنْعَمَة اثلَِّه ِين  ْن آيٍَة بَيِّنٍَة ۗ َوَين يُبَدِّ اِئيَل َكْم آتَيْنَاُ ـم يِّ إرِْسَ
بَْعـِد َيا َجاَاتُْه َفِإ َّ اثلََّه َشـِديُد اْثِعَقـاِب((، و ذا    املخيُف 
ِفْعــلً، و   يا يدع نا إىل أ  نتعايل يع  ذا اثهدى بشـغٍف 
وعشـٍق وتقديٍس واستشعار ثحاجتنا إثيه باستمرار، وندع  

اثله أ  يهديَنا به. 

بعد أربعة أعوام من العدوان.. الحرب على اليمن إىل أين؟ 
املاضيـة، أّ   ذه اثحرَب اثعدوانية يصرُ ا اثفشـل، ويع 
أّ  يعظـَم اثسـع دينّي يدرك    ذه اثحقيقـة، ويع ذثك، ال 
يـزال اثبعُض ينهم يرا ُن عى اثحسـم اثعسـكرّي وتصفية 

املنا مني ثهم باثداخل اثيمني؟!
و نـا.. عنـد اثحديـث عن اثسـع دّي، فقبل يـا يزيد عى 
أربعـة أع ا7، حـّدد اثنظـا7ُ اثسـع دّي، خـلل عدوانه عى 
اثيمن واملسـّمى، حينها، بــ »عاصفة اثحـز7«، بنَك أ َداف 
تمّمـن بنـى تحتيـة ويرافق حي يـة ويجم عـة يطارات 
وق اعد عسـكريّة يمنية، وتّم تدير بنك األ َداف  ذا كايلً، 
كما يتحدث اثسـع ديّ  ، وقد بّرر اثنظا7 اثسع دّي عدوانه 
 ذا، بحجة اثدفاع عن رشعيـة َعبدربه ينص ر  ادي، وين 

جهـة أُْخــَرى، وقف تقـّد7 »أنصار اثلـه« واثجيش اثيمني، 
باتجـاه يدينة عـد ، يقـّر اثرئيس  ـادي آنـذاك، وحينها 
وصف بعض اثساسة اثسع دينّي،  ذه اثعملية بـ »اثصفعة 
اثق يـة ثلتمـّدد اإليرانـي يف املنطقـة اثعربيـة«، يف املحصلة 
وبغّض اثنظر عن األسباب املعلنة أَو املخفية، وراا اثك اثيس 
ثلعـدوا  اثسـع دّي ـ األيركي عـى اثدوثـة اثيمنية، يمكن 
اثقـ ل اثي 7 وبعـد أربعة أع ا7 يـن اثحرب عـى اثيمن، إّ  
اثنظا7َ اثسـع دّي ذ ـب برجليه إىل يغايرة غر يحسـ بة 
اثنتائج، سـتك   ثهـا تداعيات ونتائج خطـرة، بل خطرة 
جداً، عى اثنظا7 اثسـع دّي نفسـه، وين تابـع إعل  وزارة 
اثدفـاع اثيمنية يف صنعاا عن إنتاج صاروخ باثيسـتي جديد 
يتطّ ر يحيل اثصنع أطلق عليه اسم »بدر – أف«، تزايناً يع 
اثذكرى األوىل الستشـهاد اثرئيس صاثح اثصّمــاد وتحقيقاً 
ث عد قائد حركة أنصار اثله اثسيد َعبدامللك اثح ثي يف ايتلك 
اثيمن تقنيات يتقّدية ثتط ير اثقدرة اثعسـكريّة.. وإطلق 
اثص اريـخ اثيمنيـة عـى أ ـَداف يحـّددة بدقـة يف األرايض 
اثسع ديّة، سيُدرك جيداً حقيقة فشل اثنظا7 اثسع دّي وين 

يعه بحربه عى اثيمن. 
ويع استمرار اثصم د اثيمني، واستمرار يرا نة اثسع دّي 
عى اثحسم اثعسـكرّي يف اثيمن، رغم حجم اثخسائر اثهائل 
يادياً وعسـكريًّاً اثتـي تعّرض ثها اثسـع دّي يف اثيمن، فهذا 
يؤكـد أّ  بعـض اثسـع دينّي يقـ دو  اثدوثـة اثسـع ديّة 
بمجم عهـا ثلنتحـار يف املسـتنقع اثيمني، فـل جدوى ين 
اسـتنجاد دعم دويل ثدعم اثحرب عـى اثيمن، وامل قف اثدويل 
كمـا    رافض ثهـذا اثعدوا  وثم يتغّر ين يسـار اثعدوا  
اثسع دّي عى اثيمن، وكشـف يف املحصلة عن حجم اثتخبّط 
يف دوائر صنع قرار واسـتمرار اثحرب عـى اثيمن، وأظهر يف 
املحصلـة حجم ضعف اثنظا7 اثسـع دّي عسـكريًّاً، يا دفع 
إدارة ترايـب يجّدداً البتزازه ياثيـاً، يقابل ت فر اثحماية ثه 

الستمرار حربه عى اثيمن. 
وتزاُينـاً يع اندفاعة اثسـع دّي واأليركي ثلسـتمرار يف 

اثحـرب عى اثيمـن، وفـرض يعادثة صفرية عـى كّل ق ى 
اثداخـل اثيمنـي املنا مـة ثلعـدوا  اثسـع دّي األيركـي 
عى اثيمـن، فاثص اريـخ اثيمنية املتسـاقطة عـى األرايض 
اثسـع ديّة،  ي رساثة يمنية واضحة ثلسع دّي وثأيركي، 
يفاد ا أّ  املعادثة اثعسـكريّة يف اثيمن قد تغّرت، خص صاً 
أّ  املناخ اثعا7 يف اثداخل اثيمني واملرتبط باألحداث اإلقليمية 
واثدوثية، بدأ يشـر ب ض ح، إىل أّ  اثيمـن أصبح عبارة عن 
بلـد يقع عى ف  ة بركا ، قد تنفجـر تحت ضغط اثخارج، 

ثتفجر اإلقليم بكايله. 
و نـا.. ال يمكـن أبـداً، فصل يا جـرى ويـا زال يجري يف 
سـ رية واثعراق وثيبيا... إثخ، عـن األحداث يف اثيمن، فهناك 
يعادثة شـايلة ثـكّل األحـداث واثحروب واثرصاعـات اثتي 
تعصـف باملنطقـة، وين اثطبيعـي، أ  تك   ثهـذه املعادثة 
تداعيات يستقبلية عى جميع دول املنطقة، و نا نؤكد عى 
أّ  اسـتمراَر اثنظا7 اثسـع دّي يف حربه عى اثيمن، ال يمكن 
أ  يكـ   اثحلُّ ثلِمــَلــّف اثيمني، فـ يحاوثُة إقناع اثطرف 
اآلخر باثتفاوض عرب اثحرب ويحاوثة إخماع اثطرف اآلخر 
باثقـ ة، إلجبـاره عى تقديـم اثتنـازالت. ربمـا تصلح  ذه 
املعادثـة يف دول أُْخـــَرى، ثكن يف دوثـة كاثيمن، ال يمكن أ  

تصلح أبداً، العتبارات عدة. 
ويبدو أّ  األَيَّا7َ املقبلة، سـتحمُل املزيَد ين اثتط رات عى 
اثسـاحة اثعسـكريّة اثيمنية، فاثتطـّ رات اثعسـكريّة، ين 
املت قـع أ  تكـ َ  ثها تداعيـاٌت عدة، سنشـهُد ا يع يرور 
َل تداعياتها، خص صاً  األَيَّا7. فهل يستطيُع اثسع ديّ   تحمُّ
أّ  ثهـم تجارَب عدًة يف اثرصاع يع اثشـعب اثيمني، ينذ عا7 
 3ا1، يروراً بأحداث عدة، ثيس آخر ا وال أّوثها، أحداث عا7 
ا700، بعد االشـتباك املبارش بني »أنصار اثله« واثسع دينّي 
يف اثحدود اثيمنية اثسـع ديّة. وين  نا، سـننتظُر املقبَل ين 
األَيَّا7، ثنقرأَ  ذه املعادثة بشـكل واضح، تزاُيناً يع األوضاع 
املأساوية ثلشعب اثيمني، نتيجة اثعدوا  اثسع دّي األيركي 

عى اثيمن املستمّر ينذ يا يزيد عى أربعة أع ا7. 
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لمزيد من المعلومات أرسل ”مكس 75” إلى 111 مجاناً

إلعبها صح.. مكالمات، نت ورسائل

مع باقة مـكس األسبوعية

معك في كّل مكان

كل ذلك فقط بـ410 ريال أسبوعياً

اآلن مع باقة مكس األسبوعية من MTN استمتع بــ:

75 دقيقة
داخل الشبكة

50 رسالة نصية
لجميع الشبكات 

المحلية

100 ميجابايت
إنترنت

إستخدام المحدود
لتطبيقات تويتر، فيسبوك 

و فيسبوك ماسينجر

#1*15*551*لشراء الباقة أطلب :  mtn.com.ye

اآلن جديد
MTN

يـن املعلـ 7ِ أ  سـرَة اثرسـ ل األعظـم صى اثلـه عليه وآثه وسـلم 
وأَْخــَلقه اثعظيمة يف تعايله يع اثناس كانت بماابة يدرسـة يسـتلهم 
ينهـا املسـلم   أروع املنا ج واثربايج يف تشـكيل وصياغـة علقاتهم 
االجتماعية، وين أَ ــّم تلك اثعلقات اثكفُّ عن أذية اآلخرين، فمع عظيم 
قدره ويكانته، ويع ي قعيته اثقيادية يف يجتمعه نجده كا  يتعايل يع 
جميع اثفئات واألصناف بمنتهى اثرقة واثعطف وغاية اثتقدير واالحرتا7، 
فكا  ين صفاته أنه ال يقّطُب وجَهه، َوإذَا قال إنَْســا  شيئاً يكر ه ثم 
يجابهـه بذثك بل كا  يق ل )يا باُل أقـ ا7ٍ يصنع   كذا ويق ث   كذا؟( 
فينهـى عـن اثيشِا بدو  أ  يسـّمي فاعـَل األير، وكا  يتفقـُد أصحابَه 
ويعطي ُكــــّل واحد ين جلسـائه نصيبه، ال يحسـب جليسـه أ  أحداً 
أكـر7 عليه ينه، وين جاثسـه ثحاجة صرب ثه حتـى يك      املنرصف 
عنه، وين سأثه حاجة ثم يرده إال بها أَو بميس ر ين اثق ل وكا  يق ل: 
»ردوا اثسـائل بـيشا قليل، أَو بقـ ل جميل« وقد روى بعـض خديه أنه 
قال: )خديت رسـ ل اثله عرش سـنني فما قال يل: أُف قط، ويا قال ثيشا 
صنعتـه، ثـَم صنعته؟ وال ثيشا تركتـه، ثَم تركته؟ وكا  يـن عادته أنه 
يجيب اثناس اثذين ينادونه بأحسـن ج اب، فـكا  إذَا ناداه أحد قال ثه: 
»ثبيـك« وعـن جرير بـن َعبداثله قال: )يا حجبني رسـ ل اثلـه قط ينذ 

أسلمت، وال رآني إال تبّسم( .
وكا  يمـازح أصحابـه ويخاثطهـم ويحادثهـم ويداعـب صبيانهـم 
ويُجلسهم يف حجره، ويجيب دع ة ين دعاه، ويع د املرىض حتى يف أقىص 
املدينـة، ويقبـل عذر املعتـذر، وال يرتفع عى أحد حتى عبيـده وإيائه يف 
يـأكل وال يلبـس، وروى بعض أصحابه أنه إذَا فقـد اثرجل ين أصحابه 
ا7 سـأل عنه، فإ  كا  غائباً دعا ثه، وإ  كا  شـا داً زاره، وإ   ثلثة أَيَـّ
كا  يريماً عاده، وكا  ال يدع أحداً يميش يعه إذَا كا  راكباً حتى يحمله 
يعـه فإ  أبى قـال: )تقد7 أيايي وأدركنـي يف املكا  اثـذي تريد( وكا  
يتعـاو  يع أصحابه كأنه أحد م ال يرتفـع عليهم يف قليل وال كار، فقد 
كا  يف سـفر فأير بإصلح شـاة فقال رجل: يا رسـ ل اثله عيلّ ذبحها، 
وقـال آخر: عيلّ سـلخها، وقال آخر: عـيلّ طبخها، فقال صـى اثله عليه 
وآثه وسلم »وعيلّ جمع اثحطب« فقاث ا: يا رس ل اثله نحن نكفيك فقال 
»قد علمت أنكم تكف ني، وثكني أكره أ  أتميّز عليكم، فإ  اثله يكره ين 

عبده أ  يراه يتميزاً بني أصحابه« ثم قا7 فجمع اثحطب(.
وكا  إذَا استمع إىل أحٍد ال ينحي رأَسه حتى يك   اثرجل    اثذي ينحي 
رأسه، وكا  إذَا أخذ بيده أحد ال يرسل يده حتى يرسل ذثك اإلنَْســا  يده، 
ويـا قعد إىل رجـل قط فقا7 حتى يق 7 ذثك اثرجل، وثم يُر يقدياً ركبتيه 
بني يدي جليس ثه، وكا  يبدأ ين ثقيه باثسـل7 حتى األطفال واثنسـاا، 
ويبدأ أصحابه باملصافحة، ويكر7 ين دخل عليه، وربما بسـط إثيه ث به 
ويؤثره بفراشـه اثذي تحته، ويكنّي أصحابه ويدع  م بأحب أسـمائهم 
تكريـة ثهم، وال يقطع عى أحد حدياه، وقد روى سـلما  اثفاريس ريض 
اثله عنه )دخلت عى رسـ ل اثله و   يتكئ عى وسـادة، فأثقا ا إىل ثم 
قال: »يا سـلما  يا ين يسـلم دخل عى أخيه املسلم فيلقي ثه اث سادة 
إكرايـاً ثه إال غفر اثله ثه«، َوإذَا كا  يصـيل وجاا إثيه أحد خفف صلته 

حتى يفرغ ينها يرسعاً ثيسأثه عن حاجته ثم يع د إىل صلته.
وكا  يؤتـى باثصبـي اثصغر فيدع  ثـه باثربكة أَو يسـميه أَو يؤذ  
يف أذنـه فيأخـذه فيمعه يف حجره تكرية أل له، وربمـا بال اثصبي عليه 
فيصيـح عليه بعض ين رآه حني بال فيقـ ل » ال تزري ا باثصبي فيدعه 
حتى يقيض ب ثـه، ثم يفرغ ثه ين دعائه أَو تسميته أَو أذانه، فيبلغ بذثك 
رسور أ له إىل يا شاا اثله، َحيْــُث يرو  أنه ال يتأذى بب ل صبيهم، فإذا 
انرصف ا غسل ث به« وكا  إذَا جلس إثيه أحد تزحزح ثه شيئاً، وذات يرة 
قـال ثه رجل: يا رسـ ل اثله يف املكا  سـعة، فقال »نعـم ثكن ين َحــّق 
املسـلم عى املسـلم إذَا رآه يريد اثجل س أ  يتزحزح ثه« كما جاا إعرابي 
فبال يف جانب ين املسـجد فزجره اثناس فنها ـم اثنبي فلما قىض ب ثه 
أيـر اثنبـي بذن ب ين يـاا فأ ريق عليه، ويف رواية قـا7 إعرابي فبال يف 
املسـجد فتناوثه اثناس فقال ثهم اثنبي: »دع ه و ريق ا عى ب ثه َسْجلً 

ين«. ين وثم تبعا ا يعرسِّ ين ياا أَو ذن باً ين ياا فإنما بعاتم ييرسِّ
ويـّر ذات ي 7 بصبي فرآه حزيناً وملا سـأثه عن اثسـبب قال: إ  بلبله 
قـد يات فعزاه وخفـف عنه، إ   ذه اثص ر تدل عـى حرص اثنبي صى 
اثله عليه وآثه وسـلم عى احرتا7 اآلخرين وعـد7 أذيتهم حتى ث  كان ا يف 
ي ضع اثخطأ، َحيْــُث نجده صى اثله عليه وآثه وسـلم ي جهم باثكلمة 

اثطيبة وامل عظة اثحسنة.
واثسـؤال اثذي يتبادر إىل أذ اننا  ـل نحن يمن ال يعتدى عى اآلخرين 
قـ الً أَو فعـلً؟ أ7 أننا يمن يؤذيهم و   ال يُدرك ذثـك؟ أ7 أ  اثبعض ينا 
يفهـم أ  األذية ال تك   إال عن طريق اثرضب واثسـب وأخذ اثحق ق وال 
يُدرك أ  األذيَة قد تك   عن طريق ضغطة زر يُنرش ين خلثها ينشـ ر 

يرض باآلخرين وُسمعتهم!

 كف األذى     )2( 

افهمـ ا وتعقل ا يـا ين أيّدتـم تحاثَُف 
اثعدوا  اثظاثم املعتدي، ورييتم أنفسكم 
يف أحمـا  االحتـلل، وقمتـم بتأييد م 
وتشجيعهم ويسـاعدتهم ضد إخ انكم، 

وأبناا جلدتكم اثيمنيني. 
كنتم ترصخ   ضد نظا7 ٧/٧، وحني 
أسـقطنا تلك اثعصابة، أعلنتـم وق فكم 
يعها، وإىل جانبها وذ بتم ثلقتال يعها!. 
ـَـ ق  ــذا وذاك، رحبتـم باثغازي  وف
اإلياراتـي واثسـع دّي الحتـلل اثجن ب 
إخ انكـم،  ويحاربـة  ثرواتـه،  ونهـب 

وذ بتم ثلقتال يعهم!!. 
ويـَع ُكـــــّل صفعات اثخـذال ، ويا 
يحصـل ثكـم ين قبـل املحتّل اثسـع دّي 
واإلياراتي، فإنكم تذ ب   التّخاذ ي اقَف 
رخيصٍة تعرب عـن ارتهاٍ  ين وثقتم بهم 

ين ق ى االحتلل اثغاشم. 
فأثنـاا يحادثـات سـت كه ثم أعلن 
عيـدروس اثزبيـدي أنـه سـيهجم عى 
اثحديـدة ويحتلهـا، وكا  ين املفرتض 
اإليـارات  تجـاه  اثتهديـد  ت جيـُه 
واثسع ديّة واثتحّرر ين قبمتهم؛ ألَنَّهم 
 م املعني   يف األول واألخر ملشاركتكم 

ين عديها. 
و كـذا بعد عقد جلسـة اثن اب، ذ ب ا 
بكم إىل فتح جبهات جديدة، واثدفاع ثيس 
عـن أرض اثجن ب، بل ثلدفـاع عن حدود 

اثسع ديّة. 
وثذثك اسـتغرب بشدة ين  ذه امل اقف 
وغـر  عقلنيـة  غـر  واثتَحـــّركات 
املنطقيـة. واثتي تدثل فعـل عى انبطاح 
وتآيـر  ثلحتـلل،  اثجن بيـة  اثقيـادات 
واضـح عى امل اطـن يف اثجنـ ب ثخدية 
يصاثحهـم وأسـياد م. كمـا أسـتغرب 
أيمـاً يـن تلك اثحمـلت اإلعلييـة اثتي 
تتحـدث عـن حـرب شـماثية جن بيـة، 
أرض  عـن  ثلدفـاع  ثلتَحـــّرك  وتدعـ  
اثجن ب يف اث قت اثذي تحتل فيه اإليارات 
واثسـع ديّة أغلب املحافظات وتسـيطر 

عى ُكــــّل امل ارد. 
نحـن نتفهـم أنـه ال حـرب بـني أبناا 
اثيمن..!!، وأ  اثحرب  ي بني اثيمن ودول 
االحتلل اثسـع دّي اإلياراتـي األيريكي 
اثربيطاني، فهل ستفهم    ذا.. يا أبناا 

اثجن ب؟ 
ثيتكم تعقل  . 

المنهُج المحمدي األصيل أروُع المناهج رسالٌة إلى الجنوبيين 
في تشكيل وصياغة العالقات الجتماعية 

أم مصطفى محمد لطيفة صالح العزي



10
اثالثاا

اثعدد

7 ريما  0  1 ـ
7 ياي  ا7701

)665(
استراحة 

1234567891011121314

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

أفقيًا:-
1- صحيفة يمنية تصدر ي يياً– اثكفاح.
7- غنائم اثحرب )يعك سة( – ثلاا نفس.

3- سكا  اثدرك األسفل ين اثنار.
 - طائـرة تقصـف وتقتـل األطفـال )نـ ع يـن أن اع 

اثطائرات اثتي تقتل األطفال يف اثيمن( )7(.
5- جمع برئ )7(.

6- اثصرب واثجلد )7( – قا7 بهج 7 يعاكس.
7- يف اثشبكة.

8- عكس حياة.
ا- أثر يع د إىل زين اثخلفة – ثلتمني.
10-  أخ  األب )7( – فقد عقله )7(.

11-  بسط – نصف يطبخ – ين ديانة أخرى )7(.
17-  ثلنداا – ضمر يتصل – ياا اثحياة.

13-  يؤسس املرشوع اثقرآني.
 1- أسد نجرا  – عكس خص يص.

عموديًا:- 
1- ذروة سـنا7 اثقرآ  – ي قعـة حدثت يف عا7 73ا71 

قتل اثنظا7 اثسع دي فيها 3000 حاج يمني.
7- ثلنفي – ثلاا س س.

3-  ثغر )7( – حروف يتشابهة – قاتل – ثلاا حار.
 - داخل اثفم – طائرة تجسسية – شتم.

5- يأبى ويرفض – يفتتح )7( – أنت باالنجليزية.
6- بر )يبعارة( – اثقرطاجي قا ر اثرويا  )7(.

7- قارة )يبعاـرة( – يدينة يحصنة فتحها اإليا7 عيل 
بن أبي طاثب.

8- غطاا حريمي )7( – حرف جر – يفرد آداب.
ا- ساعد – يأتي.

10-  نبة )يبعارة( – يرص عى ينع اثخر.
11-  واثد نبي اثله ي نس – يلجأ )7(.
17-  طرا  يسّر – ن تة ي سيقية.

13-  حرف نصب – نصف فاتن – بايل.
 1- تحت )7( – بئس اثبطانة – يتكلم يف اثغيبة )7(.

الكلمات المتقاطعة

كلمة السرمفتاح القلعة
1

2

3

س

4

5

6

اسئلة مفتاح القلعة
)1(

املفتاح: - صحيفة بني يديك.
1 - طم حات.

7 - رايات وبيارق.
3 - تغار ينها اثنج 7.

  - عكس رش.
5 - تعزيز.

6 - برنايج إذاعي أو يا يُطلق عى وقت جميل.

كلمة اثرس طريقة اثحل أشـطب اثكلمات أسـفل امل ضحة حروفها باملربعات أفقياً ورأسـياً وُقطرياً ثتحصل يف اثنهاية عى 
كلمة اثرس املك نة ين 15 حرفاً ، و ي عبارة عن يصطلح يجمع سياسـة اثتج يع املمنهج واإلفقار املنظم واثحصار اثخانق 

وتدير وتعطيل اثبُنَى اثتحتية.
)قاديـ   – كلشـنك ف – عنق دية – تن ية – يعرفة اثلـه – اثجهاد – عملا – اثرصخة – نجرا  – يطار – صرب – ذر – 

بث(

أدخـل يرادف اثكلمات يف اثجـدول ثتحصل عى يرشوع 
اثشهيد اثقائد!

1+3+  = اثبارحـة ، 17+13 = حـا  ، 6+10+ 7+1 = 
بلدة ريفية ، 13+8+7 = حاز وأخذ ، ا+5+11+15 = عملة 

ثبنانية.

123456789101112131415

كلاشينكوفا

بخعرترحلصم

ةزدننلاباع

ميواصارطار

قمدرءنرلمف

ةبووواججتة

ثارمقهـلصنا

حصدتانذمال

داعديرعدعل

قزةةخرصلاهـ
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إيران: لن نتخلى 
عن حقوقنا وسنقوم 
بتخصيب اليورانيوم

 : متابعات 
قـال عمُ  ثجنـة األين اثق يـي واثسياسـة اثخارجية 
يف يجلـس اثشـ رى اإلْســـَليي اإليرانـي، عـلا اثديـن 
بروجـردي، أيـس االثنـني: إ  اثـدول األوروبية فشـلت يف 
اث فاا بتعهداتها بم جب االتّفاق اثن وي يع إيرا ؛؛ بَسبِب 

اثمغ ط اثتي تمارسها عليها اث اليات املتحدة. 
وأشـار بروجردي يف ترصيـح ثقناة اثعاثـم إىل أ  قب ل 
إيرا  باالتّفاق اثن وي كا  اختياراً بني اثيسا واألسـ أ يع 
وج د سـتة قرارات ين يجلس األين اثدويل ضد ا وفرض 
حظر دويل شديد عليها، يؤكداً عز7َ طهرا  عى عد7 اثتخيل 
عن حق قهـا واثقيا7 بتخصيب اثي راني 7 بنسـبة أربعني 

باملئة ث ق د سفنها إذا كانت  ناك حاجة ثذثك. 
واسـتبعد بروجـردي، احتمـاَل وق ع  ج 7 عسـكري 
أيركـي عى إيرا ، يبيناً أ  ياَل  ذا االحتمال يف يسـت ى 
اثصفـر، ين  ـاً باثتقـد7 اثـذي حّققتـه إيـرا  يف يجـال 
اثتجهيز واثق ة اثعسـكرية وايتلكها اآل  ص اريَخ دقيقة 
اإلصابـة قادرة عى إغراق حايلـة طائرات أيركية يف حال 

ارتكبت أي خطأ ضد ا. 
وأّكـد بروجردي أ  اث اليات املتحدة فشـلت يف سـ رية 
واثعـراق واثيمـن وثبنـا ، كمـا فشـلت  ـي وربيبتهـا 

“إرسائيل” يف حرب اإلرادات. 
 ـذا وين املقـّرر أ  تنطلـَق يفاوضاُت بشـأ  االتّفاق 
اثن وي بـني اثجمه رية اإلْســـَليية اإليرانية ويجم عة 
أربعة زائد واحد عى يسـت ى اثُخرَباا ين وزارات خارجية 
إيـرا  وبريطانيـا وفرنسـا وأملانيـا واثصـني وروسـيا يف 

بروكسل اثي 7 اثالثاا. 
وسـيبحث املشـارك   قمايا عديدًة يـن بينها اثحظر 
االيركـي األُحادي عى إيرا  وعـد7 تمديد اث اليات املتحدة 
االستانااات اثنفطية ثلدول اثتي تشرتي اثنفط اإليراني إىل 
جانب عد7 تمديد ا اإلعفـااات املرتبطة باثتعاو  اثن وي 
واثتعـاو  االقتصـادي املبني عـى اآلثية املاثيـة األوروبية 

)اينستكس(. 

 صواريخ الفصائل حّيدت القبة الحديدية وسياسيون صهاينة مذهولون من قوة الرد 

املقاومة الفلسطينية تحّقق انتصارًا جديدًا وتفرُض شروطها لقبول الهدنة التي سعى إليها االحتالل 
 : فلسطين المحتلة 

انتهى اثعدواُ  عى قطاع غزة رسيعاً كما 
ت ّقعه يعظُم املراقب  ؛ وذثك؛ بَسـبِب اثرد 
اثقـ ي واثعنيـف واملزثزل يـن قبل فصائل 
املقاوية اثفلسـطينية ثلكيـا  اثصهي ني، 
وساطة يرصية أتت رسيعاً تنقذُ اثصهاينة 
ين ص اريخ غزة إلنهاا املعركة اثتي كانت 
اثيـد اثط ىل فيها ثلمقاوية، وخر دثيل عى 
ذثك أ  امللجئ اثصهي نية استقبلت اآلالف 
اثصهاينـة؛  ربـاً وخ فاً ين املـ ت، بينما 
سكاُ  اثقطاع يرصخ   ويهتف   باثنرص 
ثلمقاويـة وكذا اسـتمرار املقاوية يف رد ا 
حتى اثدقائق األخرة قبيل إعل  اثُهدنة. 

وسـاطة يرصيـة أيمية قطريـة أنهت 
اثعـدوا  باتّفـاق عـى وقف إطـلق اثنار، 
برشط أ  يق 7 االحتـلل بتنفيذ تفا مات 
كـرس اثحصار يـن بينهـا إدخـال األي ال 
اثقطرية وت سيع يساحة اثصيد؛ ثتفرض 
املقاوية يف  ذه اثج ثة رشوَطها عى اثعدّو 

اثصهي ني. 
إذاً  ـي ج ثـٌة ُوِصفـت باألعنـف ينـذ 
عدوا   701 ُقتل خلثها أربعة يست طنني 
وُجرح اثعرشات، َوربما ثن تك   األخرة يف 

ظل غياب َحــّل جذري ألزيات غزة. 
تجاوز ص اريخ املقاوية ثلقبة اثحديدية 
ثلعدو أحـد نجاحات املعركـة األخرة، يما 
أوقع خسـائَر كبرًة يف صفـ ف اثعدّو، ويف 
سـياق ذثـك، أعلـن اثناطـُق باسـم كتائب 
اثقسـا7، أب  عبيـدة، أيس االثنـني، تمّكن 
اثقبـة  تجـاوز  يـن  املقاويـة  ص اريـخ 

اثحديدية. 
وقـال أب  عبيدة يف ترصيح ثه عى ي قع 
اثت اصل االجتماعي »تلغرا7«: »ثقد نجحت 
كتائـب اثقسـا7 يف تجاوز اثقبـة اثحديدية 
يـن خـلل اعتمـاد تكتيك إطـلق عرشات 

اثص اريخ يف اثرشـقة اث احـدة«، يميفاً: 
»كاافـُة اثنرا  اثعاثية واثقـدرة اثتديرية 
اثكبـرة ثلص اريـخ اثتـي أدخلها اثقّسـا7 
عى خـط املعركـة نجحا يف إيقاع خسـائَر 
كبـرة وديار ثدى االحتلل، يـا أربك ُكــّل 

حساباته«. 
اثفلسـطينية،  فيمـا شـيّعت اثجما رُ 
أيـس االثنني، َعـَدداً يـن شـهداا اثعدوا  

آالف  بمشـارَكة  غـزة  عـى  اثصهي نـي 
اثفلسـطينيني، يردديـن شـعارات غاضبة 

ضد االحتلل. 
وسـادت حاثٌة يـن اثغمـب يف صف ف 
املشـيعني، يع  تافـاٍت تطاثـب بم اصلة 
املقاويـة حتـى آخـر قطـرة د7ٍ يـن آخر 
اثعـدوا   بشـاعة  بَسـبِب  فلسـطيني،؛ 
اثصهي نـي اثـذي ثم يسـلم ينـه طفٌل وال 

ايرأة وال شيٌخ وال بيت وال ينشأة. 
واسـتغرق اثعدواُ  عى غزة 60 سـاعة 
دّيـــر خلثـه اثعـدّو 130 وحدة سـكنية 
بشـكل كايـل و700 وحدة بشـكل جزئي 
ويستشـهد 78 فلسـطينياً ينهـم أطفـال 

رضع وأجنة يا زاث ا يف أرحا7 أيهاتهم. 
ويف اثسـياق سـادت حاثـٌة يـن اثجم د 
عقـب  اثصهي نيـة  األوسـاط  واثذ ـ ل 

اثهزيمة املريرة اثتي تلق  ا عى يد املقاوية 
اثفلسطينية برغم فارق اإليكانيات، وعّلق 
قـال اثكاتب واملحلـل اثصهي نـي املختص 
»ناحـ 7 بارنيـاع«: »إ  يـا رضخـت ثـه 
حك ية بنيايني نتنيا   ال يمكن قب ثُه ين 
أية حك ية إرسائيلية سابقة أَو الحقة«. 

يف  نـرشه  يقـال  يف  »بارنيـاع«  وقـال 
صحيفـة »يديع ت أح نـ ت« اثصهي نية: 
»ال يمكن ألية حك ية إرسائيلية قب ُل يال 
 ذا اثعـدد ين اثص اريخ، يـع  ذا اثحجم 
اثهائـل يـن األرضار اثتي ثحقـت باثحياة 
واملمتلـكات، يع يال  ذا االنتهـاك ثلحياة 
اثي يية ملئـات اآلالف ين اإلرسائيليني- وال 

حتى حك ية يمينية«. 
وأضاف: »ين املسـتحيل احت اُا امل قف 
اثحـايل دو   زيمته، وقـف إلطلق اثنار أَو 

ال وقف إلطلق اثنار، ثقد تعبنا«. 
وثفـت إىل أ  »نتنيا ـ  كا  خائفـاً 
يف  املحـدودة  املشـاركة  عقـد  يـن 
اثي روفيجـن، َحيْـــُث خـاف أ  تلغَي 
بعُض اثدول يشاركتَها، َويلغي اثسياح 

حج زاتهم«. 
وأّكد أ  حركة »حماس« ويعها فصائل 
املقاويـة اثفلسـطينية ترّصفـت »بحكمة 
عنديـا تم ت جيههـا إىل  ـذا اثتأريخ، فهم 

يعرف   يا عليهم اثقيا7 به«. 
يـن جانبه قال زعيم حـزب أزرق أبيض 
»بينـي جانتس« املعارض ثنتنيا  : »إ  يا 
يقرب ين 700 صـاروخ أطلقت ين قطاع 
غزة، خلفـت دياراً كبراً وعرشات اثجرحى 
َو  قتـى«، ُيشـراً إىل أ  يـا حصـل يأتي 

نتيجًة ثفقدا  اثردع اثصهي ني. 
فيمـا قـال عمـ  اثكنيسـت جدعـ   
ساعر: إ  اثكيا  اثصهي ني ثم يحصل عى 
إنجازات ين  ذه اثج ثة اثقاسية، يبيناً أ  

املقاويـة يف غـزة أقـ ى. 

فنزويال: سنرد على أي عمل عسكري أمريكي

 : متابعات 
أعلن وزيـُر اثخارجيـة اثفنزوييل خ رخي 
أرياسـا أ  بلَده يسـتعدٌة ثجميع احتماالت 
تطـ ر األوضـاع فيهـا وسـرتُدُّ عـى أي عمل 

عسكري قد تشنه اث اليات املتحدة ضد ا. 
ونقلت سـب تنيك عن أرياسـا ق ثه، أيس 
ألي سـيناري   يسـتعدة  بـلدة  إ   االثِنـني: 
وإذا كانـت اث اليـات املتحـدة تفمل املسـار 
اثعسـكري فنحن يستعدو  ثلمقاوية وثدينا 

جيش ورشطة، ُيشراً إىل أ  فنزويل يستعدة 
مل اجهة أي جيش يهما كانت ق ته. 

يـن جهـة أخـرى حمـل أرياسـا وكاثـة 
 ”CIA“ األيريكيـة  املركزيـة  االسـتخبارات 
يسـؤوثية يحاوثـة االنقـلب ضـد اثرئيـس 

نيك الس يادورو. 
وأوضـح ارياسـا، أ   نـاك خطـة كايلة 
صاغتها وكاثة املخابرات املركزية واملعارضة 
اثفنزويليـة ثلنقـلب عـى حك يـة يادورو 
ثبلدنـا  اثطبيعيـة  املـ ارد  واثسـيطرة عـى 
واثتـي أصبحت يلكاً ثلشـعب نتيجـة اثا رة 

االشـرتاكية، يميفـاً » ذا يا نحـاول ينعه؛ 
ألَنَّنا ال نريد ثلشعب اثفنزوييل أ  يعاني«. 

وتتعـرض فنزويـل ينـذ أشـهر ملحاوالت 
اثداخليـة  شـؤونها  يف  األيريكـي  اثتدخـل 
وزعزعـة اسـتقرار ا عرب تشـديد اثعق بات 
االقتصاديـة واملاثيـة ودعم اثقـ ى اثيمينية 
يف يحاوثـة يسـتميتة يـن واشـنطن إلحياا 
ُيَخّططاتها ثلهيمنة عى  ذا اثبلد اثذي يمتلك 
ثـروات نفطية  ائلة واالنقـلب عى اثرئيس 
اثرشعي باسـتخدا7 جميع اث سائل بما فيها 

اثعنف واثف ىض. 

املجلس اإلسالمي األعلى يف لبنان: اإلجرام الصهيوني صناعة استعمارية
 : متابعات 

أكد رئيس املجلس اإلسليي اثشيعي األعى يف 
ثبنا  اثشيخ عبداألير قبل ، أ  اإلجرا7 املنترش 
يف املنطقـة يتما ـى يـع اإلجـرا7 اثصهي نـي 
صناعـة  وكل مـا  واملنطلقـات  األ ـداف  يف 

اسـتعمارية ونتاج اثطغيا  اثـذي تديره اثغرف 
اثسـ داا. وقـال قبـل  يف رسـاثة اثصـ 7 ثهذا 
اثعا7: إ  اإلجرا7 اثذي انترش يف ينطقتنا بتم يل 
دويل زرعـه االسـتعمار اثغربـي بهدف اإلسـااة 
إىل اثعـرب واملسـلمني وإثحـاق اثـرضر بمح ر 

املقاوية خدية ألعداا األية.

وأوضـح قبل ، أ  يـا نراه يف فلسـطني ين 
ظلـم وجربوت صهي ني يسـتهدف قهـر اإلرادة 
اثفلسـطينية    أسـ أ أشـكال اثرش واثعدوا ، 
اثفلسـطيني  اثشـعب  تمحيـات  أ   إىل  الفتـاً 
وبسـاثة يقاويتـه تؤكُد ين جديـد أ  املقاوية 

واثصم د  ما طريق اثنرص واثتحرير.
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نحن حريصون على أن تكوَن لنا علقاٌت إيجابية مع أبناء أمتنا 
اإلْســـــــَلمية تصُل إلى مستوى التعاون في مواجهة األخطار التي 
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كلمة أخيرة

محمد الفرح  
ش�هُر  علين�ا  يح�لُّ 
رمضاَن املب�ارك بأجوائه 
والت�ي  اإليَْم��اني�ة 
إعان�ة  منه�ا  الل�ُه  أراد 
ضغوط  عىل  اإلنَْس���ان 
الحياة وأداء مسؤولياته، 
فيهدي�ه ويروض�ه ع�ىل 
الصرب؛ كي يزكي نفس�ه 
ويقيم واقعة عىل أساس 

الُق���ْرآن الكريم. 
وإن م�ن أهّم ما يجُب 
علينا يف هذا الشهر الكريم 
أن يك�وَن منطلقاً لتصحيح تعاملن�ا وعالقتنا مع الله 
ومع الُق����ْرآن الكريم َوتحديث النظ�رة إليه وتجديد 
حب�ال الوص�ل به�دى الله وبن�اء عالق�ة حميمة معه 
عالق�ة تقديس وإج�الل، عالقة تفهم والت�زام، عالقة 
تمس�ك واتّباع، عالقة تس�ليم وثقة بتوجيهاته، عالقة 
تدب�ر وتذكر وتأثر؛ انطالقاً م�ن إيَْم��اننا بأنه الَح��ّل 
واملخرج؛ وانطالقاً من قول الرس�ول صلوات الله عليه 
��ة إّل بما صلح  وع�ىل آله: )ل يصلح أمر آخر هذه األُمَّ
به أولها((، فاإلجالل والتقديُس لهدى الله يف مضامينه 
وبينات�ه وه�داه وثقافت�ه الُق���ْرآني�ة يعت�رب مفتاَح 
النتف�اع والس�تبصار والتأثر ب�ه والت�ي بالتأكيد من 
لوازمها الهاّمة تصحيُح عالقتن�ا مع الله، فالُق���ْرآُن 
الكري�ُم هو مرتبٌط بالله، والهت�داُء به مرتبٌط بالدعاء 
والس�تغاثة واللتجاء إليه بأن يهديَن�ا بهداه، فالهدى 
، وحيويتُه  ليس مفصولً عن الله، والُق���ْرآن كتاٌب حيٌّ
مرتبط�ٌة بالح�ي القيوم، وتحت�اج إىل أن تدع�َوه؛ كي 
يتدخ�َل ويهدي�ك بما قد قرأت ))يهدي ب�ه الله(( ما لم 
فلن يعطيَك شيئاً جوهرياً دون هذا الرتباط اإليَْم��اني 
ودون التق�وى والخش�ية مم�ن أنزل�ه )إن تتق�وا اللَه 
يجع�ْل لكم ُفرقانا( )واتقوا الله ويعلمكم الله( )يَا أَيَُّها 
الَِّذي�َن آَمنُوا اتَُّق�وا اللََّه َوآِمنُوا ِبَرُس�ولِِه يُْؤِتُك�ْم ِكْفَلْيِ 
ِم�ن رَّْحَمِتِه َويَْجَعل لَُّكْم نُوًرا تَْمُش�وَن ِبِه( بهذا يزيدك 
الل�ه هداية وبص�رة وثباتاً ومعنوي�ة يف امليدان ورؤية 
حكيمة ومواقف مسّددة ويوفقك يف ُك���ّل املنعطفات، 
فتتج�اوز املخاطر واملنزلق�ات ويثبتك عن�د البتالءات 
))َوالَِّذيَن اْهتََدْوا َزاَدُهْم ُهًدى َوآتَاُهْم تَْقَواُهْم((، وبدون 
ذل�ك قد يس�لبك الل�ُه النرَص ويس�لبك املعية ويس�لبك 
البصرة والتوفيق وستزل قدمك مهما كانت شجاعتك 
وِحنكت�ك ))أََفَرأَيَْت َمِن اتََّخذَ إَِلَهُه َهَواُه َوأََضلَُّه اللَُّه َعىَل 
ِه ِغَشاَوًة  ِعْلٍم َوَختََم َعىَل َسْمِعِه َوَقْلِبِه َوَجَعَل َعىَل برََصِ
َفَم�ْن يَْهِدي�ِه ِمْن بَْعِد اللَّ�ِه أََفال تَذَكَّ�ُروَن((، وما أجمل 
ما قاله الس�يد القائد يحفظه الله )إذا فقد اإلنَْس���ان 
التقوى فق�د الهداية( بالفعل س�يفقدها يف اإلدارة ويف 
املرتس س�يفقدها يف الترصف ويف السلوك سيفقدها يف 

الرؤية ويف العمل سيفقدها يف جميع مجالت الحياة. 
إن التهاُوَن بهدى الله والس�تهانَة بفاعليته وجدواه 
وع�دم اللتف�ات إىل أهميت�ه بص�دٍق َله�ي القاصم�ُة 
ا، فعندما تنطلق سياسيًّا أَو عسكريًّا فرداً  والطامة حقًّ

أَو َكبراً يف هذه الحياة وأنت بعيٌد عن هدى الله 

أهمّية شهر رمضان 
يف تصحيح التعامل 

مع الُق���ْرآن الكريم

هشام الهبيشان* 
بعَد م�ا يزيُد ع�ىل أربعة أع�وام من 
الح�رب العدواني�ة الظاملة ع�ىل اليمن، 
ُهنا، للتأريخ، نكتُُب ونقول: إّن اليمنيّي 
فاج�أوا الجميَع ونجحوا يف اس�تيعاب 
الس�عودّي  العدوان  واس�تقراء طبيعة 
– األمرك�ي، ونجح�وا ببن�اء وتجهيز 
إطار عام للرّد عىل هذا العدوان، ونحن 
هنا، نتوق�ُع مزيداً من ال�ردود اليمنية 
ع�ىل ه�ذا الع�دوان، لكن طبيع�َة هذه 
الردوّد وش�كَلها ل يزالن طيَّ الكتمان 
ول�م يفص�ح عنهما ساس�ُة وعس�كُر 
اليم�ن. لك�ّن الواض�َح أّن الس�عوديّي 
ب�دأوا، بدوره�م، التحضرَ لس�تيعاب 
واس�تقراء طبيع�ة هذه ال�ردود، وهنا 
يدرُك معظُم الس�عوديّي حجَم الرضر 
والخطر اللذَين قد يلحقان بالسعوديّة؛ 
نتيجَة الس�تمرار بهذا الخط�أ الفادح 
املتمثل باس�تمرار الحرب ع�ىل اليمن، 

بعد أن أثبتت األعواُم األربعة 

بعد أربعة أعوام من 
العدوان.. الحرب على 

اليمن إىل أين؟ 

صهاينُة النظام السعودّي

يس�عى صهاينُة العرب واملنتمون إىل العقيدة 
إىل  اإلْس���اَلم  بثي�اب  املتلبس�ون  الصهيوني�ة 
التربير للعدّو الصهيوني وجرائمه بحقِّ الشعب 
الفلس�طيني يف س�يناريو واح�ٍد ملخ�رج واحٍد؛ 
للتربي�ر لجرائم العدوان األمريكي الس�عودّي يف 

اليمن. 
وقام أح�ُد املذيع�ي يف قناة العربي�ة التابعة 
لدولة العدوان الس�عودّي ويدع�ى نديم قطيش 
لبناني الجنس�ية، بنرش تغريدة عىل حس�ابة يف 
تويرت، ويس�أل »كم وجبة إفطار تش�رتي قيمة 
الصواري�خ الت�ي أطلقت من قط�اع غزة يف الرد 

عىل الكيان اإلرسائييل؟. 
وكذل�ك وصل أمج�د طه -رئيس ما يس�مى 
املرك�ز الربيطان�ي لدراس�ات وأبح�اث الرشق 
األوس�ط بريطان�ي-، إىل انحطاط س�ابقه من 
قن�اة العربية، معترباً أن فصائل املقاومة جلبت 
ألهل غ�زة املوَت والدماَر، متناس�ياً م�ا تقّدمه 
دويالُت الخلي�ج من تن�ازلت وانبطاح ألمريكا 
والكي�ان م�ن أج�ل الترسي�ع يف تنفي�ذ صفقة 

الق�رن، مدعي�اً يف تغري�دة ل�ه عىل حس�ابه يف 
توي�رت، أن املقاوم�َة تقوم بإط�الق صواريخها 
املتخلفة من فوق أسطح بيوت الناس واملدارس 
والنس�اء  األطف�ال  وتس�تغل  واملستش�فيات، 
كدروع برشية ملقراتها.. التي طاملا اُس�تخدمت 

لتعذيب أبناء فلسطي. 
ليربه�ن لن�ا ذل�ك أن مرحل�َة النحطاط عن 
القيم اإلنَْس��انية واألخالق وصل لدى ُك��ّل َمن 
يق�ف يف صف دولة العدّو الس�عودّي، هو واقٌف 
يف صف م�واٍل للصهاينة ويعملون ضمن أجندة 
واح�دة، مفارقة عجيب�ة أن ينظروا إىل صاروخ 
بدائي محيل الصنع ويتغاضوا عن غارات طران 
الحتالل الصهيوني التي دّم��رت مئاِت املنازل 
يف غ�زة ويغضوا الطرف عن الفارق التس�ليحي 
ب�ي الطرف�ي ول يتحدثون -عىل أق�ل تقدير- 
يف ح�ال إن ُوجدت أمواٌل ل�رشاء إفطار ألطفال 
غ�زة ليوم واحد فكيف سيس�مح بدخوله وهي 
مح�اَصة وإن حص�ل ذلك فس�يكون تربيرهم 

جاهزاً. 

كاريكاتير بريشة رّسام برازيلي.. إسرائيل تقصف غزة وإسرائيل األخرى تقصف اليمن برعاية أمريكية


