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 : خاص: 
ضمـَن تبيمليات تبن عيـة تملتصاِعـذ  تبتي 
ـــذُ ـا قـ تُت تبجيش وتبلجان تبشـيليّة،  تنفِّ

وجهـا ُكــلٌّ من تب ـ   تبصاروخيـة ووحذ  
سالح تبج  تملسّي، أمس تألول، رضبًة بابستية 
ج يـة مشـركة عابيـة تبذقـة، عـى أ ـذتٍف 
عسـكرية بلغزت  وتملرتزقـة يف محافظة مأرب، 

أّدت إىل مـرع وإصابـة تبيـرتت مـن قاد  
وعنارص تبيذو وتذمي منظ مة »باتري ت«. 

وأعلـن تبناطـق تبرسـمي بل  تت تملسـلحة 
تبيميـذ يحيـى رسيـع، أن تبيمليـة تضمنـا 
 ج مـاً ن عياً نفذه سـالح تبج  تملسـّي، عى 
منظ مـة تبلاتري ت تألمريكيـة تبتابية بلغزت ، 
وأصابها بشكل ملارش وأخرجها عن تبخذمة. 
بذور ـا، نفـذت تب ـ   تبصاروخية، ضمن 
تبيملية نفسـها، رضبة بصاروخ بابسـتي من 
ن ع »بـذر-F« تسـتهذف تجمياً َكلـيتً بلغزت  
وتملرتزقـة، وأّكـــذ ناطق تب  تت تملسـلحة أن 
تبصـاروخ حّ ـــق إصابًة دقي ة وأسـفر عن 
مـرع بيض قيـادتت تبيـذو، وعـرتت من 

عنارصه. 
وجـاءت تبرضبـاُت بيذ رصذ دقيق كشـف 
عـن حجِم قـ تت تبغـزت  وتملرتزقـة يف تملنط ة 
تملسـتهذفة، وأماكـن ت تجذ م فيهـا، و   ما 
ـا يضاف إىل  يشـّكُل إنجـازتً تسـتخلارتتياً  امًّ
تإلنجاز تبيسكرع تبذع مثّلته تبيملية تملشركة. 

أخبار

مطارا أبها وجيزان خارج الخدمة مجّددًا و«الرياض« تطلب من دول العالم أال تنشر تحذيراٍت مماثلًة:

كوريا الجنوبية تحّذر رعاياها من التواجد يف مناطق جنوب السعودية 
بسبب تصاعد الضربات اليمنية 

 : خاص: 
عى َوْقــع تبتصييذ تالسـرتتيجي تبن عي تملستمر تبذع 
تنفـذُه ق تُت تبجيش وتبلجان تبشـيليّة ضذ مطارتت تبيذو 
تبسـي دع، حـذرت ك ريا تبجن بية رعايا ا من تبسـفر إىل 
مناطق جن ب تململكة تبسـي دية بك نها مناطق غي آمنة؛ 
بَسـلِب تصاعذ رضبات تبردع تبيمنية، يف تب قا تبذع وتصل 
فيه سالُح تبج  تملسـّي عملياِته ورَضَب أ ذتفاً »حّساسة« 
يف مطـاَرع جيـزتن وأبها، بينما يحـاوُل تبنظا6ُ تبسـي دعُّ 
تبتغطيـَة عـى مـا يحـذث مت سـالً دول تبيابـم أال تنـر 

تحذيرتت مماثلة بشكل علني. 
وقابـا وزتر  خارجية ك ريـا تبجن بيـة، تألربياء، إنها 
رفيـا مسـت ى تبتحذيـر بابنسـلة بألماكـن تب تقية عى 
تمتـذتد 180 كيل  مرتً من تبحذود مع تبيمن إىل دتخل تبيمق 

تبسي دع. 
وأشـارت إىل أن  ـذت تبتحذيـر يأتـي؛ بَسـلِب تصاعـذ 
تبهجمـات تبيمنية عـى تملناطق تبسـي دية، وتبتي ترتفيا 
وتيتهـا بشـكل كلي مـع تبتصييـذ تألخي ضـذ تملطارتت 

وتملنشآت تبسي دية. 
وبـذى وزتر  تبخارجية يف ك ريا تبجن بيـة نظا6ُ تحذير 
من تبسفر يضم   مست يات، و ي تملست ى تألول )تبتحذير 
تألزرق، تتّخاد تبحذر( وتملسـت ى تبثانـي )تبتحذير تألصفر، 

تبحذر تبشذيذ( وتملست ى تبثابث )تبتحذير تألحمر، تبت صية 
باالنسـحاب( وتملسـت ى تبرتبـع )تبتحذيـر تألسـ د، حظر 

تبسفر(، وت ع ب ية مناطق تململكة يف تملست ى تبثاني. 
يف تب قـا دتته، وتصلا ق تت تبجيش وتبلجان تبشـيليّة 
تصييذ ـا ضذ مطارتت تبنظا6 تبسـي دية، ونفذت مسـاء 
أمـس تألول، عـذ   جمـات ج يـة جذيـذ  عـى أ ـذتف 
»حساسـة« يف مطارع جيـزتن وأبها، ما أسـفر عن تيطل 

حركة تملالحة تبج ية يف تملطارين مجّذدتً. 
وأّكـــذت م تقـع رصـذ حركة تملالحـة تبج يـة نجاح 
تبيمليات تبجذيذ  بسـالح تبج  تملسـّي، وأظهـرت بياناتها 
وخرتئطهـا أن تملطاريـن خرجـا عن تبخذمة إثـر تبرضبات 
تبج يـة، حيث بم تتمّكـن تبيذيذ من تبرحـالت تبج ية من 

تبهل ط يف تملطارين وعادت أدرتجها إىل مطار جذ . 
عـى تبجهة تألُْخـــَرى، أفادت عـذ  مصادَر مطلية بأن 
تبنظا6 تبسـي دع يسـيى جا ـذتً بلتغطية عـى تبرضبات 
تبيمنية تملتصاعذ  تبتي تنابها مطارتته ومنشآته، من خالل 
مخاطلـة دول تبيابم بأن تكتفَي بتخذيـر م تطنيها خارج 

إطار وسائل تإلعال6. 
وأوضحـا تملصـادر أن تبنظا6 تبسـي دع طلب من عذ  
دول مؤّخرتً أال ت ّجـه تحذيرتت علنية برعايا ا من تبت تجذ 
يف تململكـة؛ ألَنَّ دبك من شـأنه أن يشـكَل رضبـًة وفضيحة 

مذوية بلرياض.

هجمة )جوية – بالستية( تحصد العشرات من قيادات 
العدو وعناصره وتدّمر منظومة باتريوت يف مأرب

إحباُط محاوالت زحف للعدو وقنص 36 مرتزقاً يف جبهات ما وراء الحدود
 : ما وراء الحدود: 

نّفـذت قـ تُت تبجيـش وتبلجان تبشـيليّة عذَ  
عمليـاٍت عسـكرية ن عيـة يف جلهـات مـا ورتء 
تبحذود، خالل تبي مني تملاضيني، وس ط تبيرتُت 
من مرتزقة تبجيش تبسي دع قتى وجرحى خالل 

دبك. 
تملسـي   وأفـاد مصـذر عسـكرع بصحيفـة 
بـأن تبيـرتِت مـن عنـارص تملرتزقـة سـ ط ت 
قتـى وجرحى، أمـس تبجمية، خـالل كرس ثالث 

محاوالت زحف بهم يف نجرتن وعسي. 
َوأَوَضـَح تملصـذر أنه محاوبتني تـم إحلاطهما 
قلابـة تبسـذيس ويف تبكسـار  بنجـرتن، فيما تم 

إحلاط تبثابثة يف مجاز  عسي. 
وأّكـــذ تملصـذُر أن تملرتزقـة تل ـ ت رضبـاٍت 
مكثّفـًة خـالل تبيمليـات، أسـفرت عـن مرع 
وإصابة تبيرتت منهم، فيما الد ب يتهم بابفرتر، 
وتنتها تملحاوالت جميُيها بابفشل، وبم يحّ ــق 

فيها تملرتزقة أعَّ ت ذ6. 
ويف جيـزتن، نفـذت قـ تُت تبجيـش وتبلجـان 
تبشـيليّة، أمس تألول، عمليًة  ج مية ن عية عى 

عـذِ  م تقَع ملرتزقة تبجيش تبسـي دع قرب جلل 
مشـيل، َوأَوَضـَح مصـذر ميذتنـي بلصحيفة أن 
َعـَذدتً من تملرتزقة سـ ط ت قتـى وجرحى بنيتن 
تب حذتت تملهاجمة خالل تبيملية وتكلّذوت خسائَر 

مادية متن عة. 
مـن جهـة أُْخـــَرى، أفـاد بصحيفة تملسـي  
مصـذر يف وحذ  تب ناصة تبتابية بلجيش وتبلجان 

تبشـيليّة، بـأن 36 عنـرتً من مرتزقـة تبجيش 
تبسـي دع سـ ط ت بـني رصيـع وجريـح، جرتء 
عمليـات قنـص تسـتهذفتهم يف جلهـات نجرتن 

وجيزتن وعسي، خالل تأليا6 تبثالثة تملاضية. 
َوأَوَضـَح تملصـذر أنه تـم قنـص 61 مرتزقاً يف 
جلهتَي نجرتن وجيزتن، فيما تم قنص 15 مرتزقاً 

يف عسي. 

قتلى وجرحى من املرتزقة 
بضربات مدفعية يف جبهة 

»الزاهر« 
 : البيضاء: 

سـ ط عذٌد من عنـارص مرتزقة تبيـذوتن تألمريكي قتى وجرحى، 
أمس تبجميـة، جرتء رضبات مذفيية نفذتها قـ تُت تبجيش وتبلجان 

تبشيليّة عى تجمياتهم يف محافظة تبليضاء. 
وأفـاد مصـذر عسـكرع بصحيفـة تملسـي  بـأن قـ تِت تبجيـش 
وتبلجان رصذت تجميـاٍت ملرتزقة تبيذوتن يف جلهة تبزت ر باملحافظة 

فاستهذفتهم برضباٍت مذفيية مكثّفة. 
وأّكـــذ تملصـذر أن تبرضبات تملذفييـة حّ ــ ا إصابـاٍت دقي ًة 
وأسفرت عن مرع وإصابة عذٍد من تملرتزقة وكلّذتهم خسائَر مادية 

متن عة. 

مصرع وإصابة عدد من املرتزقة 
بقصف مدفعي يف تعز

 : تعز: 
رضبـا مذفييُة تبجيش وتبلجان تبشـيليّة عـذ  تجميات ملرتزقة 
تبيـذوتن تألمريكي تبسـي دع يف مذينة تيز، أمـس تبجمية، وكلّذتهم 

خسائَر برية ومادية. 
وأفاد مصذر عسكرع بصحيفة تملسي  بأن تجميات تملرتزقة تبتي 

تم قصفها، ُرِصذت يف منط ة تبجحملية بمذينة تيز. 
وأّكـــذ أن قذتئـف تملذفيية أصابـا تملرتزقة بذقـة عابية وأوقيا 

َعَذدتً من تب تى وتبجرحى يف صف فهم. 

قنص 8 مرتزقة بينهم سوداني 
يف جبهة حريان

 : خاص: 
سـ ط 8 عنارص مـن مرتزقة تبيـذوتن تألمريكي تبسـي دع قتى 
وجرحـى، بينهـم مرتـزق سـ دتني، بيمليات قنـص يف جلهة حيتن 

تبحذودية بمحافظة حجة. 
وأفاد بصحيفة تملسـي  مصذر يف وحذ  تب ناصـة تبتابية بلجيش 
وتبلجـان بأنه تم تب نُص يف عذ  مناطـق بجلهة حيتن خالل تبي مني 

تملاضيني. 
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حملة إلكترونية عبر هاشتاج # المهرة_تطالب_بطرد_السعودية تزامنًا مع المظاهرة الحاشدة بالغيظة 

أبناء املهرة يوجهون رسالة قوية مفادها »ال لالحتالل« يف أكرب تظاهرة تشهدها املحافظة
 : المهرة: 

تحتضنا تملنصُة تبُكربى يف مذينة تبغيظة 
تبُجُمـَيـة،  أمـس  عـَر  تملهـر   عاصمـة 
تظا رً  شـيليًَّة حاشذً   ي تألكربُ يف تأريِخ 
تملحافظة بمشاركِة قيادتت أمنية وعسكرية 
بتجذيـذ  تجتماعيـة؛  وشـخصيات  وقلليـة 
تملطابلة تملروعة برحيل تالحتالل تبسي دع 

ومرتزقته وميليشياته.
ويف تملظا ر  تبحاشـذ  تبتي شـارك فيها 
عـرتت تآلالف مـن تمل تطنني مـن مختلف 
مناطق ومذيريات تملهر  ُرفيا خالبها أعال6 
تب حـذ  تبيمنيـة، باإلضافـة إىل تبشـيارتت 
تإلنَْسـانية  بالنتهـاكات  تملنـذد   وتبالفتـات 
تبتـي يمارسـها تالحتـالُل تبسـي دع بحـق 
تمل تطنني وتنتهاك تبسياد  تب طنية من خالل 
تالستحذتثات تبيسكرية تبجذيذ  يف كثي من 
تملناطـق تبسـاحلية وتبحذودية مع سـلطنة 

عمان. 
ويف حضـ ر جما يع مهيب تسـتجابًة 
بذع   تبلجنة تملنظمـة العتصا6 أبناء تملهر  
تبسـلمي، طابب تملتظا رون برحيل تب  تت 
تبسـي دية تبغازية وتملرتـزق رتجح باكريا 
– تملحافـظ تمليـني مـن قلل تالحتـالل، وكل 
تبيصابات وتمليليشيا وتملرتزقة تملسلحة تبتي 
تـم تسـت ذتمها بتمكني تالحتالل تبسـي دع 

من تبتحكم باملحافظة. 
َوأَوَضـَح أبنـاء تملهر  أن  ذت تبحشـذ غي 

تملسـل ق يمثـل رسـابًة وتضحـة بالحتـالل 
تبسي دع ومرتزقته وأدوتته دتخل تملحافظة 
مفاد ـا )ال بالحتـالل(، دتعـني تبرياض إىل 
تبيسـكرية  وتمل تقـع  تالسـتحذتثات  وقـف 
وتبلحريـة  تبربيـة  تملنافـذ  ُكـــّل  وتسـليم 
وتبج يـة تب تقيـة تحا يذ ـا ووقف رشتء 

تب الءتت تب للية وإثار  تبف ىض وتبفتنة بني 
أبناء تب لائل تملهرية. 

وتأتي  ـذه تملظا ر  تبشـيليَّة تبغاضلة 
تبكربى يف تملهر  بيذ ي 6 من تقتحا6 ميليشا 
تالحتالل منـازَل تمل تطنـني يف مذينة تبغيظة 
وتالعتـذتء عى سـاكنيها، مـا أَدَّى إىل إصابة 

تمـرأ  بجـروح خطـي  جـرتء محاوالتهـا 
منيهم من تبذخ ل إىل منزبها. 

مرتزقـة  إن  محليـٌة:  مصـادُر  وقابـا 
تالحتـالل تبسـي دع تقتحم ت، أمـس تألول، 
عـذدتً مـن منـازل تمل تطنني؛ بحجـة تبلحث 
عن مطل بني أمنيني، حيث أطلق تملسـلح ن 

تبنـاَر عى تمـرأ  حاوبا منَيهـم من دخ ل 
منزبها، ما أَدَّى إىل إصابتها إصاباٍت خطي ، 
باإلضافـة إىل تعت ـال عـذد مـن تمل تطنـني 

تألبرياء وتقتياد م إىل سج ن رسية. 
من جانب آخر، ي تصل تالحتالل تبسي دع 
تستحذتث ميسكرتت جذيذ  يف تملهر ، آخر ا 
تستحذتث ميسكر جذيذ يف شاطئ سيح ت. 
َوأَوَضـَح أ ايل سـيح ت بأنهـم تفاجئ ت، 
أمس تألول، ب ص ل ك نتيتت ومنازَل متن لٍة 
باب ـرب مـن تبـربج تبيسـكرع تبذع أنشـأه 
تالحتالُل عى تبشـاطئ بيتـم تح يل تملنط ة 

تبخاصة بابصيادين إىل منط ة عسكرية. 
وتسـتغرب تأل ايل وتبصيـادون مثَل  ذه 
تبخطـ   تبتي سـتؤدع إىل منيهم من تبصيذ 
وحرمانهـم مـن مصـذر رزقهـم تب حيـذ، 
دتعني تالحتالل إىل رفع تبح تجز تبيسـكرية 

وتبرحيل عن منط تهم. 
ويف تبسياق أطلق ناشط ن وإعالمي ن يف 
تملهر  عَر أمس تبُجُمـَية، حملًة إبكرونية 
جذيـذ ؛ رفضـاً النتهـاك تبسـياد  تبيمنيـة 
وتملطابلـة برحيل ق تت تالحتالل تبسـي دع 
ومليشياته تملست َذمة من خارج تملحافظة. 
وتأتي تبحملُة تإلبكرونية تحا  اشـتاج 
تزتمنـاً  _تبسـي دية،  #تملهر _تطابب_طـرد 
مع تملظا ر  تبكربى تبتي شـهذتها تبغيظة، 
عـَر أمـس تبُجُمـَيـة؛ رفضـاً ألع ت تجذ 
أجنلي عى أرضهـم وتملطابلة برسعة رحيل 

تالحتالل ومرتزقته وعصاباته. 

مليشيا االحتالل السعودي تواصل انتهاكاتها وتطلق النار على امرأة حاولت منَعهم اقتحاَم منزلها

 : خاص: 
شـهذت مأرُب ميارَك رشسًة دترت رحا ا 
بـني مرتزقـة تبيـذوتن وم تطنـني مـن أبناء 
تملحافظة أَدَّت إىل سـ  ط قتـى وجرحى من 
تبطرفـني وتذمي عذد مـن منـازل تمل تطنني 
وتريـذ تبيـرتت مـن تألرس أغللهـم مـن 

تبنساء وتألطفال. 
إن  مـأرب:  يف  محليـة  مصـادر  وقابـا 
أيـا6  تملحافظـَة شـهذت عـى مـذى ثالثـة 
ميـارَك طاحنـًة بـني تمل تطنـني يف منط ـة 
تملنني باألرشتف وبني ق تت أمنية وعسـكرية 
نفذ ا حـزُب تإلصـالح تبذع تسـتخذ6 خالل 
 ذه تمليركـة مختلف أن تع تألسـلحة تبث يلة 
وتملت سـطة وتبخفيفـة ب تـل تأل ـايل دتخل 
منازبهـم، باإلضافة إىل تسـتخذت6 تبشـي الت 
بهذ6 تملنازل ف ق سـاكنيها، م ضحة أن  ذه 
تبيملية أسـفرت عن سـ  ط تبيـرتت بني 
قتيـل وجريح من تبطرفـني بينهم نائب مذير 
أمـن مذيريـة مـأرب تمل ذ6 مجا ـذ ملخ ت 

تبريف َو6 من تبجن د تمليتذين. 
وبفتـا تملصـادر إىل أن تبهجـ 6 تبـذع بذأ 
صلـاح تألربياء تملنر6 عـى قلائل تألرشتف 
يأتي يف ظل  يمنة حزب تإلصالح تملرتزق عى 
شـكل تبذوبة ومؤسساتها يف مأرب و   تبذع 
أوصـل تألم ر إىل ما وصلـا إبيه تبي 6، ملينة 
أن مـأرب تبيـ 6 بم تيذ مذينًة عادبة؛ بَسـلِب 

تبهيمنـة تملطل ـة بجماعة تإلخـ تن وبم تيذ 
تيـرب عن ُكـــّل تبيمنيني بل أصلحـا مذينًة 

مغل ة بحزب تإلصالح ف ط. 
وأثـار  جـ 6ُ حـزب تإلصالح عـى منازل 
تمل تطنـني تحا عنـ تن حملة أمنيـة ودريية 
تبلحث عن مطل بني، تستياَء كثٍي من تب لائل 
يف تملحافظـة جـرتء عمليـة تبتصفيـات تبتي 
قاما بها ميليشيا تإلخ تن بحق تبيرتت من 

تمل تطنني بص ر  ال تما بإلنَْسانية بأية صلة. 
 ذت وكانـا م تقُع إخلاريـة تابيٌة بحزب 
تإلصـالح تملرتـزق أعلنـا، أمـس تبُجُمـَيـة، 
سـيطرَ  ميليشـيا تإلخ تن عى منط ة تملنني 
بـاألرشتف مأرب بيـذ محارَصتها مـن ُكــّل 
تالتجا ـات وقصـف منـازل تمل تطنـني فيها 
بمختلف أن تع تألسلحة وتمليذتت تحا دريية 

عملية أمنية ملالح ة مطل بني. 

تجدد االشتباكات العنيفة بني مرتزقة مرتزقة العدوان يشنون حرباً ضد قبائل مأرب وسقوط قتلى وجرحى 
العدوان يف تعز وسقوط ضحايا من املدنيني

أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين تدمير عدد من المنازل وتشريد العشرات من األسر أغلبهم من النساء واألطفال.. 
وقطع خط النشمة في مديرية التربة:

 : خاص: 
يف إطـار تبف ىض تألمنية وحرب تصفية 
تبحسـابات وتبـرتع تملحتـذ6 بـني أجنذ  
تبيـذوتن، تبتي تشـهُذ ا تملناطـُق تبيمنية 
تب تقية تحا سـيطر  تالحتـالل تإلمارتتي 
تملتناحر ،  تبسـي دع وفصائـل مرتزقتـه 
تجذدت تالشـتلاكات تملسـلحة بني مرتزقة 
تالحتـالل  ومرتزقـة  تإلمارتتـي  تالحتـالل 
تبسـي دع يف تملناطق تملحتّلة من محافظة 
تيـز، ما أَدَّى إىل سـ  ط قتى وجرحى من 

تملذنيني. 
بصحيفـة  خاصـة  مصـادر  وأفـادت 
تملسـي  بانذالع تشتلاكات عنيفة بمختلف 
أن تع تألسـلحة بني ما يسـمى »كتائب أبي 
تبيلـاس« تمل تبيـة بالحتـالل تإلمارتتي من 
جهـة، وبـني قيـادع مرتزق يف ما يسـمى 
تبلـ تء »35« تبتابـع بحك مة تبفـاّر  ادع 
تمل تبيـة بالحتـالل تبسـي دع، مـن جهـة 
أُْخــــَرى، يف منط ة تبليين – تبنشـمة، 
بمذيرية تبربة، أسـفرت عن سـ  ط قتى 
وجرحى مـن تبطرفني تملتصارعني، من  ًة 

كذبك بس  ط ضحايا من تملذنيني. 

أن  إىل  تبخاصـة  تملصـادر  وأشـارت 
تالشـتلاكات تبتـي دترت بـني مرتزقة أبي 
تبيلـاس َوتملنافـق تملل ـب بــ »تبطا ش« 
- تب يادع يف ما يسـمى تبلـ تء »35« تبذع 
يسيطر عليه حزب تإلصالح تملرتزق، نشلا 
إثر تحتجـاز كتايـب أبي تبيلاس بسـيار  
تحمـل مللغـاً وقـذره »5  مليـ ن« ريال 
يف منط ـة تبلييـن – تبنشـمة يف »تربـة« 
تيـز كانا يف طري هـا إىل مرتزقة تإلصالح 
يف مـا يسـمى تبلـ تء »35«، مؤّكـــذً  أن 
تالشـتلاكات أدت إىل س  ط ثالثة قتى من 
تملذنيني جرتء تسـتخذت6 تألسلحة تبخفيفة 
وتبث يلـة وتملت سـطة مـن قلـل مرتزقـة 

تبيذوتن. 
وبفتـا تملصادر إىل أن تالشـتلاكات أدت 
إىل قطع خط تبنشـمة وإحالل حابة تبرعب 

وتبهلع بذى تمل تطنني. 
يشار إىل أن تملناطق تملحتّلة تشهذ رصتعاً 
دتميـاً بـني مرتزقـة تالحتـالل تبسـي دع 
مـن جهـة وأدوتت تالحتـالل تإلمارتتي من 
جهة أُْخــــَرى، يف إطار تسـابق تبرياض 
وأب  ظلي عى بسـط تبنفـ د ونهب ثروتت 
وخيتت تب طن، وإ انة وإدالل تمل تطنني. 

استشهاد وإصابة مواطنني برصاص مرتزقة العدوان بالحديدة يف خرق اتفاق وقف إطالق النار 
 : خاص: 

وتصلـا قـ ى تبيـذوتن تألمريكي 
تبسـي دع ومرتزقتها خـالل تبي مني 
تملاضيني، تستهذتَف منازل وممتلكات 
يف  تملذفييـة  باب ذتئـف  تمل تطنـني 
إىل  أَدَّى  َمـا  تبحذيـذ ،  محافظـة 
تستشـهاد وإصابـة م تطنني ورضر 
منـزل م تطن باملذينـة، مرتكلًة بذبك 

خروقـاٍت جذيذً  التفـاق وقف إطالق 
تبنار تمل ّقع يف ست كه بم. 

وقـال مصـذر محـي بمحافظـة 
تبحذيذ  بصحيفة تملسي : إن م تطناً 
تستشـهذ برصاص مرتزقـة تبيذوتن 
يف منط ة تبسـ يق بمذيرية تبتحيتا، 
مضيفـاً أن م تطنا آخر أصيب بطل ة 
رشاش يف تسـتهذتف مرتزقة تبيذوتن 
بحي تبشهذتء بمذيرية تبحايل، مضيفاً 

أن منـزل م تطن تـرضر جرتء إطالق 
تسـتهذفه  قذيفـة  ـاون  تملرتزقـة 

بمنط ة 7 ي بي . 
وأشار تملصذر، إىل أن ق ى تبيذوتن 
وتملرتزقـة قصفـ ت مذينـة تبذريهمي 
تملحارَص  ب ذتئف تملذفيية وتألسـلحة 
تبرشاشـة تبث يلـة وتملت سـطة، َمـا 
إىل أرضتر وتسـية يف ممتلـكات  أَدَّى 

تمل تطنني. 
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معك في كّل مكان

مؤسسة الشعب تنظم مهرجاناً ثقافياً جماهريياً 
يف جامعة إب تحت شعار »أنا اليمني«

الهيئة النسائية بإب تنظم وقفًة احتجاجيًة 
تنديدًا بورشة املنامة ورفضاً لصفقة القرن 

 : إب: 
شـهذت جاميـُة إب، أمـس تألول، مهرجاناً 
ث افيـاً جما يياً بين تن »أنـا تبيمني«، أقامته 
مؤّسسـُة تبشـيب تالجتماعيـة بلتنمية، ضمن 
فيابيات تألسـل ع تبث ايف تبذع تنّظمه تملؤّسسة 
إب  محافظـة  محافـظ  برعايـة  تبجاميـة  يف 
علذتب تحذ صـالح ورئيس جاميـة إب تبذكت ر 

طارق تملنص ب.
ويف تبفيابية، ثّمن وكيُل محافظة إب بشئ ن 
تبتيليـم، علذتبفتـاح غـالب، جهـ َد مؤّسسـة 
تبشـيب تالجتماعيـة بلتنميـة وجاميـة إب يف 
تنظيم  ذت تملهرجان تبذع يجّسُذ صم َد تبشيب 
تبيمنـي يف وجـه تبيـذوتن، مؤّكـذتً عـى أ ميّة 
تنظيـم مثـل  ـذه تألنشـطة بت عية تبشـلاب 
وطـالب تبجاميـة بمخاطـر تبيـذوتن وأجنذته 
تبغـزت   وم تجهتـه بالنتصـار بل طـن ودحـر 

وتملحتلني.
مـن جانله، أّكـذ رئيُس جاميـة إب تبذكت ر 
طـارق تملنص ب أن تنظيَم مثل  ذه تملهرجانات 
تبث افيـة تبجما يية تسـهم يف تنميـة تب عي 
تملجتميـي تجـاه تب ضايـا تب طنيـة ومجابهة 
تبيـذوتن، مشـيتً إىل أن جاميـة إب تمـي يف 
تبطريق تبصحيح وبُخَطـًى ثابتٍة برغم تبيذوتن 
وتبحصـار بتخريـج جيل وطني مسـلح بابيلم 
وتمليرفة بخذمة تب طن، مشيذتً بجه د مؤّسسة 
تبشـيب وملادرتهـا تبكريمة بتنظيـم عذد من 

مت جهـاً  إب،  جاميـة  يف  تملتن عـة  تألنشـطة 
بابشـكر وتبت ذيـر برئاسـة تملؤّسسـة ممثلـة 
بابذكت ر أحمـذ تبكليس، وكذبك تبفريق تمليذتني 

تملت تجذ يف محافظة إب.
وتملشـاريع  تبربتمـج  مذيـر  أشـاد  بـذوره، 
يف تملؤّسسـة، محمـذ عـ تض، بتيـاون قيـاد  
تملحافظة وجامية إب إلنجاح فيابيات تألسل ع 
تبث ـايف تبجما ـيع يف تملحافظـة، الفتـاً إىل أن 
برنامج »أنـا تبيمني«    مروع ث ايف ت ع ع 
شـلابي وطنـي أطل تـه مؤّسسـُة تبشـيب يف 
ديسـمرب من تبيـا6 تملـايض ويهـذُف إىل تيزيز 
تبُه ية تبيمنية وتجسيذ تبروح تب طنية وتبتالحم 
وتبشـم خ بذى تملجتمع تبيمني وتيميق تب حذ  
تب طنيـة وتبتأكيـذ بـأن تبيمـن أرضاً وإنسـاناً 
وحضـارً  وتاريخـاً وترتثـاً م حـذٌ  منـذ تألزل 
وسـيل ى ضمَن يمن وتحذ يسـت عب تبجميع، 
من  اً إىل أن »أنا تبيمني« يهذُف أيضاً إىل إيصال 
رسائل ق ية بليابم تبخارجي بأن تبيمني صامذ 
وشـامخ وسي تجه تبيذوتن وتبحصار مهما بلغ 

يف جرتئمه وصلفه.
تخلـل تملهرجـاَن ف ـرتٌت فنيـة ومرسحيـة 
تبحارضيـن،  بلجمهـ ر  ث افيـة  ومسـاب ة 
باإلضافة إىل مساب ة يف تبشير تبشيلي فاز فيها 
تبشـاعر يزيذ أب  بحـ 6، وتم تكريـم تبفائزين 
بابج تئـز تبن ذيـة، كما تخلل تملهرجـاَن تكريُم 
رئيس جامية إب تبذكت ر طارق تملنص ب بذرِع 

مؤّسسة تبشيب. 

 : إب: 
 تضاُمناً مع تب ضية تبفلسطينية وتأكيذتً 
عـى م تصلـة تبصمـ د ب جه تملسـتكربين، 
نّظمـا تبهيئـُة تبنسـائية تبث افيـة تبيامـة 
بمحافظة إب، أمـس تألول، وقفًة تحتجاجية 
أمـا6 تمللنـى تبتابـع بألمـم تملتحـذ ؛ تنذيذتً 
ب رشـة تملنامـة وصف ـة تب رن تملشـل  ة 

تبهادفة إىل تصفية تب ضية تبفلسطينية.
وأّكـذت تملشاركاُت يف تب قفة تبتي تزتمنا 
مـع تبذكرى تبسـن ية بلرخـة أن تب ضية 
تبفلسـطينية تمثل تب ضيـة تألوىل وتملركزية 
تألنظمـة  وأن  وتإلسـالمية  تبيربيـة  بألمـة 
تبخائنة ال يمكـن أن تُرِضَخ تبشـي ب بليذو 

تبصهي ني وأن تفرض تبتطليع عليها.

وأوضح بيان صادر عن تب قفة أن ورشـة 
تملنامـة تيذ تمتذتدت بلخيانة تبتي ت  د ا عذٌد 
من تألنظمة تبخليجية وتبيربية ويف م ذمتها 
تبنظامان تبسي دع وتإلمارتتي؛ بَهذِف تنفيذ 
صف ـة تب ـرن تبسـاعية إىل تب ضـاء عـى 

تب ضية تبفلسطينية.
ودعا تبنس ُ  تملشـاركاُت إىل تحرٍُّك فاعل 
وق ع من تبشي ب تإلسالمية وتب ق ف بحز6 
ضذ تألنظمـة تبيميلـة بليه د وتبسـاعية إىل 
تمكينهم عى حسـاب فلسـطني وم ذسات 

تألمة.
ويف تب قفـة تـم إحـرتُق تبَيَلـم تألمريكـي 
وتبيلم تإلرستئيـي وترديذ تبشـيارتت تمليرب  
عن كرت ية تبشـي ب تملسـلمة بليه د وعذ6 
قل ل أع شـكل من أشـكال تبتطليع مع  ذت 

تبكيان تبغاصب وتملحتل.

أبناء ووجهاء الجعاشن بإب ينظمون وقفة قبلية إحياًء 
لذكرى الصرخة ورفضاً لورشة املنامة املشبوهة

 : إب: 
ومشـايخ  ووجهـاء  أبنـاُء  نّظـم 
تبجياشن بمذيرية دع تبسفال محافظة 
إب، أمـس تألول، وقفًة قلليًة بمناسـلة 
بلرخـة؛ ورفضـاً  تبسـن ية  تبذكـرى 
بل ضيـة  تبخيانـة  ب رشـة  وتنذيـذتً 

تبفلسطينية يف تملنامة.
وجّذد تملشـارك ن يف تب قفة م قَفهم 
وتمسـكهم  تب ـ ع  ودعَمهـم  تبثابـا 

باب ضية تبفلسـطينية تبتي تيذ تب ضية 
تملركزية وتألساسية بألمة تإلسالمية.

وأدتن بيـاٌن صـادٌر عـن تب قفـة تلك 
تمل تقف تملتخادبة وتبخيانة تبتي ترتكلها 
عـذد مـن تألنظمـة تبخليجيـة وتبيربية 
تجاه تب ضية تبفلسـطينية وتمل ذسات، 
الفتاً أن تزتمن ورشـة تبخيانة بابلحرين 
مع تبذكـرى تبسـن ية بلرخـة يجيل 
تبنـاس أحـ َج مـا يك نـ ن إىل م قـف 
يجذدون فيهـا تبيذتء بليه د وتألمريكان 

سـالح  أقـ ى  تمثـل  تبرخـة  وبيـل 
وم قف.

وأوضح تبليان أن ورشـة تملنامة تبتي 
شـارك فيها تبكيـان تبصهي ني  ي من 
أجل تسـ يق صف ـة تب رن تبـذع أعلن 
عنهـا ترتمـب بذعـم إرستئيـل وتب ضاء 
عى ح  ق تبفلسـطينيني وحشذوت بذبك 
عمالَء ـم مـن أنظمـة تبخيانـة تبتي ال 
تمثل تبشـي ب تبرتفضة ألع شـكل من 

تبتطليع مع تبيه د.
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 : أبين: 
تييـُش محافظُة أبني تب تقيُة تحا سـيطر  
تالحتالل تإلمارتتي أوضاعـاً أمنيًة مردية بلغاية 
يف ظـل تنتشـار جرتئـم تالغتصـاب وتالختطاف 
وتالغتيال وتبف ىض بشكل ممنهج ومنظم أُس ً  

بل ية تملحافظات تبجن بية تملحتلة. 
وقابا مصادر محلية يف أبني: إن طفال مياقا 
-نازحـا من أبنـاء محافظة تبحذيـذ - تيرض، 
أمـس تألول بجريمة تغتصاب وحـي عى أيذع 

عصابة تابية بالحتالل باملحافظة. 
مـن  مجم عـًة  أن  تملصـادر  وأوضحـا 
تمليليشـيا قام ت باغتصاب تبطفل تملياق وتألصم 
علذتبرحمـن حليـم سـابم -يللـغ مـن تبيمر 5 
سـن تت- يف منط ة د ل أحمذ بمذيرية زنجلار، 
ملينـًة أن م تطنـني عثـروت عى تبطفـل تبنازح 
مـع أرسته من تبحذيـذ  إىل منط ـة د ل أحمذ 

بمذيريـة زنجلار، بيذ ترتـكاب تبجريمة و   يف 
حابة صحية سـيئة قلل أن ي  م ت بإسـيافه إىل 

مستشفى تبرتزع. 
وكانا محافظتا أبني وبحج سّجلا تألسل َع 
تملـايض 3 ح تدث تختفـاء ألطفـال نازحني من 
مخيـم تبربـاط يف مذينـة تبح طـة، و ـم: عي 
ي سـف تبزبيـذع 13 عامـاً، وعلذتبلـه ي سـف 
تبزبيـذع  1 عاماً، وتبطفل سـلمان علذتبرحمن 

سييذ 11 عاماً. 
مـن جانلهـا، كشـفا حركـة شـلاب أبـني 
تبث ريـة عن تنتشـار كلٍي بلمخـذرتت يف زنجلار 
وعـذد من مـذن أبـني يف ظـل ت تطـؤ أمني من 
قلـل مرتزقـة تالحتـالل وحك مـة تبفـاّر  ادع 
مـع  ـذه تبتجـار ، تألمر تبـذع أَدَّى إىل تنتشـار 
تبجرتئم بشكل مخيف ومتسـارع أبرز ا جرتئم 

تالغتصاب وتالختطافات. 
وأضافـا تبحركُة أن  ـذه تبجرتئـَم تملنظمَة 

أبـني  يف  ومرتزقتـه  تالحتـالُل  يمارُسـها  تبتـي 
تزدتُد خطـ رً  وباتـا تملحافظُة تتل ـى أخلارتً 
صادمـة من فـر  ألُْخـــَرى ينـذى بها تبجلني؛ 
وتملخـذرتت  تبحلـ ب  تنتشـار ظا ـر   نتيجـة 
وتبحشيش تبتي سلق أن تنترت يف عذن بص ر  
مخيفـة تبيا6 تملـايض وصلا إىل دتخـل تملذترس 
وتبجاميـات، دتعيًة ُكــّل تآلباء أن يسـا م ت يف 
تبحذ من  ذه تبظا ر  ومرتقلة أبنائهم، ال سيما 
بيذ تكتشـاف تبيذيذ مـن تبضحايا يف ظل ت تطؤ 

أمني ملرتزقة تالحتالل. 
تبجذير دكره أن جرتئم تالغتصاب وتالغتياالت 
وتالختطاف تناما رسيياً بيذ سـيطر  تالحتالل 
تإلمارتتـي عـى تملحافظـات تبجن بيـة منـذ   
سن تت، ما يؤّكــذ وق ف أب  ظلي تبتي تسيطر 
عى ُكــّل تملنافـذ تبج ية وتبلحرية وتبربية ورتء 
 ذه تألعمال تبذخيلة عى تملجتمع تبيمني؛ بَهذِف 

تمرير أجنذتها تملشل  ة وتالستيمارية.

البحث الجنائي: ضبط 188 مرتزقاً وإحباط 13 جريمًة قبل وقوعها خالل يونيو املاضي
 : متابعات: 

ت تصـالً بإلنجـازتت تبيظيمـة بألجهـز  تألمنيـة، 

ضلطـا تإلدتر  تبيامـة بللحث تبجنائـي 188 مرتزقاً 

تبشـهر تملايض شـارك ت يف تب تـال وتبتحشـيذ وتزويذ 

تبيـذوتن بميل مـات تسـاعذه يف حربـه عى تبشـيب 

تبيمني. 
وأوضحا إحصائية بـإلدتر  تبيامة بللحث تبجنائي 
أن تبتحريات وعمليات تبرصذ وتملتابية بل ضايا تألمنية 
نتـج عنها أيضاً ضلط 3و من تملطل بني بألمن وتبيذتبة 

عى دمة جرتئم جنائية. 
وأشـارت إىل أنـه يف تبفـر  نفسـها تـم إحلاط 13 
جريمـة قلـل وق عها، وكشـف مالبسـات 36 جريمة 

ترتكلا يف فرتت ساب ة، كانا ال تزتل مجه بة تبفاعل 
مع ضلط مرتكليها. 

كمـا تمّكنـا تإلدتر  تبيامـة بللحـث تبجنائي عرب 
مختلـف فروعهـا خـالل ي نيـ  تملنـر6 مـن ضلط 
63 مشـتلها بـه يف 37 جريمة رسقة ملنـازل ومحالت 
وسـيارتت ودرتجـات ناريـة، باإلضافـة إىل ضلـط 38 

جريمة رسقة أُْخـــَرى. 

ويف تبسياق أشار مذير عا6 تبلحث تبجنائي تبيميذ 
سـلطان زتبـن، إىل أن  ـذه تبنجاحات تأتـي يف إطار 
تنفيذ تبخطـة تألمنية ب زتر  تبذتخليـة بليا6 و601، 
مؤّكـــذتً أن أجهز  تألمـن تبينُي تبسـا رُ  يف خذمة 
تبشـيب بن تأبـَ  ُجهذتً يف تب يـا6 ب تجلاتها يف ضلط 
تبجريمـة وكل من تسـ ل به نفُسـه تملسـاَس بأمن 

وتست رتر تب طن. 

 موظفو شركة النفط يجددون مطالبة األمم املتحدة باإلفراج عن السفن 
املحتجزة ويشيدون بمبادرة املجلس األعلى لصرف املرتبات 

أبني: اغتصاُب طفل معاق على أيدي عصابة االحتالل اإلماراتي 

 : متابعات: 
عى مذى ثالثة أشـهر مسـتمر ، ي تِصُل 
م ظفـ  رشكة تبنفـط تبيمنيـة وتبن ابات 
وتبهيئات تبتابية بها، تعتصاَمهم أما6 م ر 
تألمم تملتحذ  بابياصمـة صنياء؛ بلمطابلة 
باإلفـرتج عـن تبسـفن تملحتَجـز  مـن قلل 
تبيـذوتن، حيث أَدَّى م ظفـ  تبركة صالَ  
تبُجُمـَيـة تبـ)13( أما6 مكتب تألمم تملتحذ  
ع لهـا وقفة ومسـي  تحتجاجيـة؛ رفضاً 
بلحصار تالقتصادع وقرترتت حك مة  ادع 
وملا تسمي نفسـها بلجنة عذن تالقتصادية 
تملتمثلة بحر تسـتيتد تملشت ات تبنفطية 

عى رشكة مصايف عذن تملؤجر  بليييس. 
وخـالل تب قفـة تبتـي حرض ـا تملذيـر 
تبيـا6 تبتنفيذع بركة تبنفط تبيمنية يارس 
تب تحـذع، أّكـــذ تبناطق تبرسـمي بركة 
تبنفـط تبيمنيـة، أمـني تبشـلاطي، رفـض 
م ظفـي رشكـة تبنفـط تبيمنية ب ـرترتت 
حك مة تملرتزقة وما تسمي نفسها بابلجنة 

تالقتصادية عذن تبتيسـفية وتحتكار ت ريذ 
تبنفـط عى مصـايف عذن تملؤجـر  بليييس، 
مجـّذدتً تدتنتـه وتسـتنكاره بصمـا تألمـم 
تملتحذ  وعذ6 تالستجابة ملطابب تمليتصمني 
بإطالق تبسـفن تبنفطيـة تملحتجز  وتحييذ 
منشـئاتها ومحطاتهـا ومحطـات وكالئها 
كجـزء ال يتجـزأ مـن منظ مـة تالقتصـاد 

تب طني. 
ودعـا تبشـلاطي تألمـَم تملتحـذ  بل يا6 
ب تجلها تب ان ني تبذع أوجله عليها قان ن 
ح  ق تإلنَْسان وتمل تثيق تبذوبية وتتفاقيات 
جنيف وتبضغط تبف رع عى تحابف تبيذوتن 
بإلفرتج عن تبسـفن تبنفطيـة وضمان عذ6 
تبتيرض بها أَو تحتجاز ا مست لالً، مرّحلاً 
بملادر  تملجلس تبسيايس تألعى تبتي تخص 
ع تئـذ مينـاء تبحذيـذ  بتخفيـف ميانـا  

تمل تطنني ورصف مرتلاتهم. 
تمليتصمـ ن يف بيـان  أّكـــذ  بذور ـم، 
صادر عن تب قفة، رفَضهم تب اطع ب رترتت 
حك مة  ـادع وبجنة عذن »تبالتقتصادية« 
تملشـت ات  مسـت ردع  ضـذ  تبتيسـفية 

تبنفطيـة وحـر تالسـتيتد عـى رشكـة 
مصـايف عذن غـي تملختصة وتبتـي تذتر من 

رشكة تبيييس. 
وتعترب تبليـان  ذه تبخط تت تسـتغالال 
وتهميشـا  تبذوبـة  ملؤسسـات  وتسـخيت 
بـذور رشكة تبنفـط تبيمنيـة وتيطيلها من 
مهامهـا ونهـب م ـذرتت تب طـن بصابـح 
ت ذتفهـم  وتح يـق  بيينهـم  متنفذيـن 
تحابـف  محمـالً  وتبضيّ ـة،  تبالمروعـة 
تبيـذوتن ومرتزقتهم وبجنتهـم تالقتصادية 
كامَل تملسئ بية عن تآلثار تبكارثية الحتجاز 
تبنفطية وتسـتمرتر م  تبسـفن  مشـت ات 
يف تإلجـرتءتت تبتيسـفية ضـذ مسـت ردع 

وتستيتد تملشت ات تبنفطية. 
وتستنكر تبلياُن صمَا تألمم تملتحذ  تبذع 
ييذ ترييـاً بكل  ـذه تبجرتئم وتناسـيها 
بذور ـا تبذع تنشـئا من أجلـه وتجا لها 
مليانـا  65 مليـ َن يمني، مجـّذدتً تملطابلة 
برفـع تبحصـار عن مطـار صنيـاء تبذويل 
ومينـاء تبحذيـذ  ورأس عيـى وتبصليـف 

وتحييذ تالقتصاد تب طني عن تبرتع. 

في إطار اعتصاماتهم المفتوحة أمام مكتب األمم المتحدة بصنعاء ومطالبتهم اإلفراج عن السفن المحتجزة 

في ظل انتشار جرائم االغتصاب وتجارة المخدرات بالمحافظات الجنوبية 

أّكــدوا الرفَض القاطَع لصفقة ترامب واستعدادهم 
العالي ألية خيارات يتخذها األعداء:

أبناء ووجهاء الحديدة ينددون 
بجرائم العدوان وخروقات 

املرتزقة التفاق السويد 
 : الحديدة: 

عـى ض ء مفاوضاِت تبسـال6 تب  مية تبتـي يّذعيها تملجتمُع تبذويل ممثـالً باألمم تملتحذ  
تملتمثـل يف تتفاق تبسـ يذ، نّظـم أبناء ووجهاء مذينـة تبحذيذ ، أمس ع ب صـال  تبُجُمـَية، 
وقفاٍت تحتجاجيًة يف عذد من مسـاجذ مذينة تبحذيذ  تستنكارتً بخروقات تبيذوتن تملت تصلة 

وتملستمر  ب تل تألبرياء وسفك تبذماء وتذمي تبلي ت عى رؤوس ساكنيها تآلمنني. 
وخالل تب قفة، أدتن تملشـارك ن تبصمـَا تألممي إزتء  ذه تبخروقات وتسـتمرتر تبحصار 
وتبيـذوتن رغـم تالتفاق تملرب6 بابسـ يذ، ُمشـيتً إىل سـ  ط تبضحايا تملذنيـني إزتء تب صف 

تبهستيع من قلل مرتزقة تبيذوتن. 
وأّكـــذ تملشـارك ن رفَضهم تب اطع ملا يسـمى صف ة تب رن تملشـؤومة تبتـي يرّوُج بها 
تبخ نـة وتبيمالء من تملل ك تبذين ترتض ت ألنفسـهم أن يك ن ت خذتماً بلمروع السـتكلارع 

تبغربي، م ضحني تمسكهم باب ضية تملركزية تب ذس. 
َوأَوَضَح تملشارك ن وق َفهم خلف قائذ تبث ر  تبسيذ علذتمللك بن بذرتبذين تبح ثي ملاركني 
ُكــّل قرترتته وخيارتته تالسـرتتيجية تبتي يتخذ ا مل تجهة ق ى تبيذوتن، مجّذدين تبصم د 

وتالستلسال يف م تجهة تبيذوتن وتبذفاع عن تألرض وتبيرض. 
ودعا تملشـارك ن ُكــلَّ فئات تبشيب تبيمني إىل تالستمرتر يف تبصم د ورفذ تبجلهات باملال 
وتبرجـال وخـ ض ميركة تبتحّرر حتى تح يق تبنر بإدن تبله، وتبرد بكل تب سـائل عى أية 

خيارتت يتخذُ ا تألعذتء. 
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ِجيِْم يَْطاِن الرَّ أَُعـْوُذ ِباللِه ِمْن الشَّ
ِحـيْـِم ْحـَمـِن الرَّ ِبـْســـِم اللِه الرَّ

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

وَرُســْولُه َخاتَُم النبيني. 
ــٍد وباِرْك  ــٍد وعلـــى آِل ُمَحَماّ اللاّهـــم َصِلاّ على ُمَحَماّ
ــٍد، كمـــا َصلَّيَْت وباَرْكَت  ــٍد وعلى آِل ُمَحَماّ علـــى ُمَحَماّ

على ِإبْـَراِهيَْم َوَعلَى آِل ِإبْـَراِهيَْم إنك حميٌد مجيٌد.
َواْرَض اللَُّهـــم بِرَضـــاَك عـــن أَْصَحاِبـــِه األَْخيَـــاِر 

ـاِلِحني.  املنتَجبني َوَعـــْن َساِئِر ِعَباِدَك الصَّ
أَيَُّهـا اإِلْخـَوةُ األَِعــَزاءُ.. 

ـَلُم َعلَـيُْكْم َوَرْحـَمُة اللِه َوبََرَكاتُه.  الَساّ
نُبَـــاِرُك لكـــم بهـــذه املناســـبة، املناســـبة العزيزة: 
مناســـبة افتتاح الدورات الصيفيـــة، والتي نأمُل من 
الله -ُســـبَْحــانَــُه َوتََعالَى- أن يكتُـــَب بها األثَر اجليَد 
واألثَر املبارَك -إن شـــاء الله- فـــي الهتماِم باجِليل 

الناشئ، وبالطلب مبختلف الفئات الُعمرية. 
ــُه بالشكر والتقديِر لكل  ونحُن -في البداية- نتوجَّ
املستجيبني للمســـاهمِة في الهتمام بهذه الدورات، 
الذين أسهموا باملشاركة في عملية التعليم كمعلمني، 
والذين أســـهموا أَيْــضاً بالهتمام بهذه الدورات من 
خلل التشـــجيع واحلـــث للطلب للتواُفـــِد إلى هذه 
الدورات واملشـــاركة فيها، واملساهمني على مستوى 
الدعم املادي، واملســـاعدة للطـــلب وللمعلمني؛ وملا 
ُن مـــن إحياء وتفعيل هـــذه الدورات  من شـــأنه التمكُّ
املهمة، والتي من خللها تتم عمليُة الســـتثمار لفترِة 
الُعطلـــِة الصيفيِة بشـــكٍل َجيٍِّد؛ للعنايـــة بأبنائنا من 
اجليل الناشـــئ، الذين هم في أمسِّ احلاجة في هذه 
املرحلة وفي هذا العصـــر للعناية الُقصوى بهم فيما 

يتعلاُّق بالتثقيف والتعليم واملعرفة. 
اجليُل الناشُئ هو يعيُش مرحلًة من أََهــمِّ املراحل 
على اإلطلق، مرحلًة مهمًة جداً على مستوى الواقع 
العـــام، واقع البشـــرية بكلهـــا، أَو على مســـتوى واقع 
أمتنا اإلْســَلمية، مرحلة امتلكت فيها قوى الضلل 
مـــن اإلْمَكانيات، والوســـائل، والقدرات، واألنشـــطة 
التضليلية التي تركِّز على الســـتهداف لإلنَْســان في 
فكـــره وثقافتـــه ووعيه، ما لم متتلكـــه فئات الضلل 
- لرمبـــا- على مـــرِّ التأريخ، في هـــذا العصر الذي 
الـــة، وتصل إلى أَي  انتشـــرت فيه وســـائُل مؤثرةٌ وفعَّ
مكان، إلى ُكـــلاّ منزل، مثل: الشـــبكة العنكبوتية بكل 
ما فيها من نوافذ للمخاطبة لإلنَْســان والتأثير على 
اإلنَْســان، أَو القنوات الفضائية، أَو املناهج املدرسية 
مبختلـــف أنواعهـــا، بحســـب جهـــات الضـــلل التي 
فتحت فيها مســـارات متعددة ومتنوعة، أَو أنشـــطة 
القنوات الفضائية... أَو غير ذلك، كم عدد الوسائل 
ف بشـــكٍل كبير  واألســـاليب واإلْمَكانـــات التـــي توظَّ
ــه للتأثير على فكر هذا  للتأثير على اإلنَْســان، وتتوجاّ
اإلنَْســـــان، على نظرته؛ وبالتالي على نفســـيته، على 

مواقفه، على مسيرة حياته. 
في هـــذه الظروف وفي هذه املرحلـــة التي تواجه 
فيهـــا أمتُنا أيضاً حتدياٍت غيَر مســـبوقة علـــى ُكـــلاّ 
املستويات، واألعداء يسعون بكل جهد إلى السيطرة 
التامـــة عليها: إنَْســـــاناً، وأرضاً، وثـــروات، في هذه 
املرحلة التي يُســـتهدف فيها أبناء أمتنا بكل الوسائل 
رة، وكذلك بكل وســـائل السيطرة التي  القاتلة واملدمِّ
تهدف -في األخير- إلى إحكام السيطرة علينا كأمٍة 
مسلمة، ل بدَّ أن يتسلح هذا اجليل الناشئ بالوعي، 
َك  باملعرفة الصحيحة، باملفاهيم النيِّرة؛ حتى يتَحــراّ
في هذه احلياة في شتى مجالت هذه احلياة، وأيضاً 
ِل املسؤولية بوعي، بفهم، مبعرفة صحيحة،  في حتمُّ
بخطـــوات موثوقة، ببصيرة، ول يكـــون فاقداً للمنعة 
الثقافيـــة، واملعرفة الفكرية الصحيحة، فيكون قابًل 
ملـــا يأتي من هنـــا وهناك مـــن أفـــكار ظلمية، ومن 
مفاهيـــم مغلوطة، ومن ثقافات خاطئـــة، تهدف إلى 

النحراف به، والسيطرة عليه. 
هذه املرحلُة التي يواجُه فيها شعبُنا اليمني املسلم 
العزيز أيضـــاً العدواَن األمريكي الســـعودي الظالم، 
والـــذي هدف أيضاً إلى تدمير ُكـــلاّ ما من شـــأنه أن 

يســـاعَد على التعليم: املدارس، التجمعات التعليمية 
فـــي كثيٍر مـــن املناطق، املســـاجد، ســـعى كذلك إلى 
التأثير بأنشطة تضليلية يحركها في الساحة بشكٍل 
أَو ِبآخـــر، بعنواٍن أَو بعنواٍن آخر، كذلك ونحن نواجه 
هـــذا التحدي من جانب، ونحـــن نعيُش في ظل نعمة 
احلرية والســـتقلل والكرامة، التـــي يتهيأ لنا فيها: 
ر الثقافـــي، والنعتاق من  ر الفكري، والتحـــراّ التحـــراّ
ِربَـــْق العبودية الثقافية، واألغلل التضليلية الفكرية 
امـــة، أيضاً هناك فرصٌة حقيقية وفرصٌة مهمة  الهداّ
لنشاط ثقافي، وعمليٌة تعليمية نسعى فيها أَْن تَُكــْوَن 
مبنيًة على أســـٍس صحيحٍة، وعلى أســـٍس ســـليمة، 

ــهاٍت وبَأْهَداٍف سليمٍة وصحيحٍة أيضاً.  وعلى توجاّ
فـــي ظل ُكـــلِّ هذه الظروف، وفـــي ضوِء ُكـــلِّ هذه 
العتبارات جنُد أنفَســـنا أيضاً في موقِع املســـؤولية 
أيضـــاً جتـــاه أبنائنـــا ألَّ نهملَهـــم، ألَّ نضيعهـــم، ألَّ 
نتركهم من الهتمام في هذا التاّجاه املهم جداً، هذا 
التاّجاه الذي هو رئيســـٌي في حياة اإلنَْســـــان، حياة 
اإلنَْســان في شـــتى مجالتها تعتمد على العلم، على 
املعرفـــة، على التعليـــم، على التثقيـــف، وبالذات ِإَذا 
م لهذا اجليل  كان تعليمـــاً صحيحـــاً، ِإَذا كان ما يقـــدَّ
املفاهيم الصحيحة، األفكار النيِّرة التي تبنيهم جيًل 
حراً، واعياً، مسؤولً، يتخلق مبكارم األَْخــَلق، كذلك 
ناهضاً باملســـؤولية، متحلياً باملســـؤولية، مستشعراً 
للمســـؤولية، يعي واقَعه، ويعي مسؤوليتَه، ويعي واقَع 
العالم مـــن حوله، ويتَحــراّك على ضـــوء هذه املعرفة 
الصحيحة وهذه املفاهيم الصحيحة، فهي مسؤولية 
تقتضيهـــا أيضـــاً مســـؤوليتنا الدينيـــة، وتقتضيهـــا 

الظروف والتحديات التي نعيُشها. 
ما من َشـــكٍّ في أنَّ الواقع البشري -منذ البداية- 
يرتبُط بالتعليم كشـــيٍء أساســـٍي في مسيرة احلياة، 
والله -ُســـبَْحــانَــُه َوتََعالَى- قال في كتابه الكرمي عن 
بينـــا آدم »عليه الســـلم«، الذي هو اإلنَْســـــان األول 
الـــذي خلقه اللـــه -ُســـبَْحــانَــُه َوتََعالَـــى- على كوكب 
األرض، بعدمـــا أراد اللـــه -ُســـبَْحــانَــُه َوتََعالَـــى- أن 
يســـتخلف اإلنَْســـــان على هذه األرض، فقال -َجــلَّ 
ــَم آَدَم اأْلَْســـَماَء ُكلََّهـــا ثُـــمَّ َعَرَضُهْم  َشـــْأنُــُه-: }َوَعلَـّ
َعلَـــى الَْمَلِئَكِة َفَقاَل أَنِْبئُوِني ِبَأْســـَماِء َهُؤَلِء ِإْن ُكنْتُْم 
َصاِدِقـــنَي )31( َقالُـــوا ُســـبَْحانََك َل ِعلْـــَم لَنَـــا ِإلَّ َما 
َعلَّْمتَنَا ِإنََّك أَنْـــَت الَْعِليُم الَْحِكيُم{)البقرة: 32-31(، 
فآدم »عليه السلم« الذي هو اإلنَْســان األول، وخلقه 
اللـــه -ُســـبَْحــانَــُه َوتََعالَى- ليكون هـــو بدايًة للوجود 
البشـــري علـــى كوكـــب األرض، للســـتخلف ملهمٍة 
كبيرٍة ومســـؤولية عظيمة عنوانها الســـتخلف في 
األرض، آدم تســـلَّح بالعلم، العلم الـــذي كان مصدره 
َمْن؟ الله -ُسبَْحــانَــُه َوتََعالَى-، الله هو الذي علَّم آدم 
األسماء كلها، حتى لم تكن هذه املسألة عبر امللئكة، 
هو هذا يقول للملئكة: }أَنِْبئُوِني ِبَأْســـَماِء َهُؤَلِء ِإْن 
ُكنْتُْم َصاِدِقنَي{، فكانوا يجهلون بتلك األســـماء لتلك 
املسميات املعينة التي ُعرضت عليهم، فأمر الله آدم 

أن ينبئهم بأسمائهم، فأنبئهم بأسمائهم. 
وهكـــذا ترافقـــت العمليـــُة التعليميـــة فـــي وجود 
اإلنَْســـــان، اإلنَْســـــان منذ أن يخلقه الله -ُسبَْحــانَــُه 
ده أيضاً بوســـائل املعرفـــة، الله -َجــلَّ  َوتََعالَـــى- يزوِّ
ــُه أَْخَرَجُكْم  َشـــْأنُــُه- قال فـــي كتابه الكـــرمي: }َواللَـّ
َهاِتُكْم َل تَْعلَُموَن َشـــيًْئا{، أول ما يخرج  ِمـــْن بُُطوِن أُمَّ
اإلنَْســـــان من بطن أمه - بعد أن ينفخ الله فيه الروح 
ويوجـــده في هذه احلياة، ويخرجـــه إلى هذه احلياة 
ــة- يكـــون جاهًل بكل شـــيء، ويتعامل  مـــن بطـــن أُمَّ
مـــع بعٍض من متطلبات حياتـــه كالرضاعة من خلل 
اإللهـــام اإللهي، ثم تأتي عمليـــة التعرف مترافقًة مع 
مســـيرة احلياة، ومتزامنًة مـــع مراحل احلياة مرحلًة 
مرحلـــة، ومتصلـــًة بطبيعة احتياجات اإلنَْســـــان في 
هذه احلياة، ولهـــذا يقول الله -ُســـبَْحــانَــُه َوتََعالَى- 
ـــْمَع  فـــي نفـــس اآليـــة املباركـــة: }َوَجَعـــَل لَُكـــُم السَّ
لََعلَُّكْم تَْشـــُكُروَن{)النحل: من  َواأْلَبَْصـــاَر َواأْلَْفِئـــَدةَ 
اآليـــة78(، لتكون هذه وســـائل رئيســـية ومهمة جداً 
لكتســـاب املعرفة، ولتحصيل العلم، وتكون وســـائل 
لـــإلدراك، ومـــن ثم للمعارف، الســـمع وســـيلة مهمة 

ونعمة عظيمة، األبصار، األفئدة. 
ثم فـــي واقع البشـــرية أنعم اللـــُه على اإلنَْســـــان 
بنعمٍة عظيمة وعجيبة ومميـــزة، ول نراها في حياِة 
بقيـــة اخمللوقات علـــى األرض من بقيـــة احليوانات، 
ـــــة بهـــذا اإلنَْســـــان، هـــي نعمـــة القلم  نعمـــة َخاصَّ
والكتابـــة، ولهذا ورد بشـــأنها فـــي الُقـــــْرآن الكرمي 
آيات متعـــددة، منها قول الله -ُســـبَْحــانَــُه َوتََعالَى-: 
}ن َوالَْقلَـــِم َوَمـــا يَْســـُطُروَن{)القلم: اآليـــة1(، هنـــا 
يقســـُم اللـــُه -ُســـبَْحــانَــُه َوتََعالَى- بالقلـــم؛ باعتباره 
نعمـــًة عظيمة أنعـــم اللُه بها على اإلنَْســـــان، كما في 
آيٍة أُْخـــَرى في قول الله -َجــلَّ َشـــْأنُــُه-: }الَِّذي َعلََّم 
نَْســـاَن َما لَْم يَْعلَْم{)العلق: 5-4(،  ِبالَْقلَِم )4( َعلََّم اإْلِ
فالقلم والكتابة نعمة عظيمة اســـتفادة منها البشرية 
في مســـألة املعرفة، وفي مسألة احلياة، في جوانب 
احلياة اخملتلفة، في شتى مجالت احلياة؛ ألَنَّ العلم 
الصحيـــح، العلـــم النافع هـــو الذي يرتبـــط باحلياة، 

وتنتفع به البشرية في واقع حياتها. 
فأتت املســـألُة هذه: مســـألُة الوســـائل املساعدة 
على العلم واملعرفة لتكوَن عامًل مســـاعداً لإلنَْســان 
لكتســـاب املعرفة، وفـــي النهاية ليســـت املعرفة ول 
العلـــم غاية، وإمنا هي وســـيلة، وهذه مســـألة مهمة 
جـــداً، العلـــم واملعرفـــة هي وســـيلة، وهـــي مرتبطة 
بثمرتهـــا املهمة جداً في واقع حياة اإلنَْســـــان، وهي: 
العمـــل، وعندمـــا نأتي إلـــى واقع البشـــرية جند أن 
ــهاتهم في  البشـــَر مبختلف أديانهـــم وأممهـــم وتوجُّ
هـــذه احليـــاة لديهم اهتماماٌت واســـعة فيمـــا يتعلق 
باجملـــال العلمـــي، وفي مســـألة التعليـــم، اهتمامات 
رت الوســـائل  واســـعة، وتطوَّرت يوماً بعد يوم، وتطوَّ
واإلْمَكانـــات التي تســـاعد على ذلـــك، وهي في هذا 
الزمن فـــي الذروة مـــن تطورها، وتتجـــه اهتمامات 
رنا- في  البشـــر في مجـــال التعليم -كمـــا قلنـــا وكراّ
شـــتى مجالت احلياة، جند الهتمام الواســـع فيما 
يطلـــق عليـــه بالعلـــوم الطبيعية، ســـواًء فيمـــا يتعلق 
بالفيزيـــاء، والكيمياء، والرياضيـــات، والطب.. وما 
شـــاكل ذلـــك، وعلـــم األحيـــاء، وغيرها مـــن العلوم، 
وكذلك في شـــتى مجالت حياة هذا اإلنَْســـــان، ُكـــلاّ 
مجال من مجالت هذه احلياة اتصل به علم، أصبح 
له علم يـــدرَّس، وأصبـــح يرتبط بكثيٍر مـــن املعارف 
التي تتضمن خلصة التجربة البشـــرية، وكذلك ما 
اكتســـبه اإلنَْســـــان على مرِّ التأريـــخ، أَو في مراحل 
معينة من العلـــوم واملعارف ذات الصلة بذلك اجملال 
أَو ذاك اجملال: اجلانب العســـكري، اجلانب األمني، 
اجلانب القتصـــادي.. في ُكـــلاّ مجـــال من مجالت 
احليـــاة أصبحت هنـــاك كتب، ودراســـات، ودروس، 
وجامعـــات في هذا العصر كليات.. مســـميات كثيرة 
لـــكل أماكن املعرفة ولكل وســـائل التعليـــم، ثم يدخل 
اجلانـــب الدينـــي أيضاً كجانٍب رئيســـي فـــي مجال 
العلـــوم والدراســـة، ونحـــن فـــي واقعنا اإلْســـــَلمي 
كمســـلمني لدينا اهتمام أيضاً رئيســـي وواسع فيما 

يتعلق باملعارف الدينية. 
في ظل هـــذا الهتمـــام العام يأتي أيضاً نشـــاط 
تضليلـــي، يعنـــي: هناك فـــي املســـاحة التعليمية في 
ظل األنشـــطة التعليميـــة ما هو نافـــٌع ومفيد، يخدم 
البشرية في شتى شؤون حياتها، وفي شتى مجالت 
حياتهـــا وشـــؤونها، ومنه ما هـــو ضار، ومنـــه ما هو 
ام، ومنه ما يهدف إلى التضليل لهذا اإلنَْســـــان،  هـــدَّ
إلـــى اإلغواء لهـــذا اإلنَْســـــان، منه ما يعتبـــر أفكاراً 
ظلمية، هي ظلمات تخدع هذا اإلنَْســان، وتنحرُف 
به عن احلقائق، وبَأْهـــَداف معينة، بَأْهَداف نهايتها 
السيطرة على هذا اإلنَْســان، والتحكم به في الواقع 

العملي وفي شؤون حياته. 
ولذلك نحتاج إلى أن نعرف كأمٍة مسلمة أنَّ نعرف 
على نحـــٍو إجمالٍي ما يتعلق بالعلم فـــي أَْهَدافه، في 
غاياته، في ارتباطه باحلياة، في آثاره املفترضة، في 
ـــــٌة أنعم الله علينا بأعظم  مصادره املوثوقة، نحن أُمَّ
مصـــدٍر للمعرفـــة والهداية والنـــور، وهـــو: الُقــْرآن 

الكرمي. 
الُقـــــْرآُن الكرمي هو هبٌة وهديـــٌة عظيمٌة من الله 

-ُســـبَْحــانَــُه َوتََعالَـــى-، وهو مصـــدٌر عظيٌم ل مثيل 
له فيما يشـــتمل عليه من العلـــوم واملعارف والهداية، 
وفي الُقــْرآن نفســـه آياٌت مباركة تبني لنا ســـعَة هذا 
الكتاب فيما اشـــتمل عليه من املعـــارف والعلوم التي 
اإلنَْســـــان بحاجٍة إليها في شؤون حياته وفي مسيرة 
حياتـــه؛ ولهـــذا يقول اللـــه -ُســـبَْحــانَــُه َوتََعالَى- في 
كتابه املبارك: }ُقْل لَْو َكاَن الَْبْحُر ِمَداًدا ِلَكِلَماِت َربِّي 
لَنَِفَد الَْبْحُر َقبْـــَل أَْن تَنَْفَد َكِلَماُت َربِّي َولَْو ِجئْنَا ِبِمثِْلِه 
َمَدًدا{)الكهـــف: 109(، لـــو كان البحر بكلـــه مداداً 
تكتـــب بـــه املعـــارف والعلوم التـــي تضمنهـــا الُقــْرآن 
الكـــرمي، تضمنتها اآلياُت املباركـــة، تضمنتها كلمات 
الله -ُســـبَْحــانَــُه َوتََعالَى-، فكتـــب بذلك املداد على 
أســـاس الســـتفادة من تلك املعـــارف وتوثيقها لنفد 
بالبحر بكله كمـــداد }َقبَْل أَْن تَنَْفَد َكِلَماُت َربِّي{، بل 
أَْكــثَـــــر من ذلك: }َولَْو ِجئْنَا ِبِمثِْلِه َمَدًدا{، لو أضيف 
بحـــٌر آخُر من املـــداد لتكتب بـــه املعارف الواســـعة، 
وكذلـــك العلـــوم العظيمـــة واملهمـــة التـــي تضمنتها 
كلمـــات الله، لنفد أيضاً َقبَْل أَْن تَنَْفَد َكِلَماُت َربِّي، بل 
هناك آيـــة عجيبة جداً في الُقـــــْرآن الكرمي، وينبهر 
اإلنَْســـــان حينمـــا يتأمل فيها، عن ســـعة كلمات الله 
فـــي الُقــْرآن الكرمي، وما اشـــتملت عليه من املعارف 
والعلوم والهداية الواســـعة، الواســـعة العجيبة، التي 
ميكـــن أن تغطي واقع احلياة وأَْكَبــَر من واقع احلياة، 
يقول اللُه -َجلَّ شـــأنُه- في كتابه املبارك: }َولَْو أَنََّما 
ر، تأمل، )َولَْو أَنََّما  ِفي اأْلَْرِض ِمْن َشـــَجَرٍة أَْقَلٌم{ فكِّ
ِفي اأْلَْرِض ِمْن َشَجَرٍة أَْقَلٌم(: كلما في األرض، كلما 
على وجه األرض من األشجار في الغابات، واملزارع، 
والســـهول، واجلبـــال، والوديان، والصحـــاري، كلما 
ع ليكون  على كوكب األرض من أشـــجار، لـــو أنه يقطَّ
ز ليكون أقلماً، }َولَْو أَنََّما ِفي اأْلَْرِض  أقلمـــاً، ويجهَّ
هُ{، يعني: ويكون البحر  ِمْن َشَجَرٍة أَْقَلٌم َوالَْبْحُر يَُمدُّ
هـــو املداد الذي تعبأ به تلـــك األقلم للكتابة، والذي 
تكتـــب به تلك األقـــلم، }ِمْن بَْعـــِدِه َســـبَْعُة أَبُْحٍر َما 
نَِفـــَدْت َكِلَمـــاُت اللَِّه{)لقمان: من اآليـــة27(، هداية 
ــًة  ــة أُمَّ واســـعة، معارف عظيمة جتعل من هـــذه األُمَّ
ــًة  ــًة مستنيرًة ومستبصرة، أُمَّ ــًة فاهمة، أُمَّ واعية، أُمَّ
تتســـع معارفهـــا، وترتقي ثقافتهـــا، ومتتلك املفاهيم 
الصحيحـــة والنظرة الصحيحة، وتســـتنير بنور الله 

-ُسبَْحــانَــُه َوتََعالَى-، وهذه نعمة عظيمة جداً. 
الُقـــــْرآُن الكـــرمُي الذي هـــو كتاٌب للحيـــاة، يتصل 
بكل شـــؤون حيـــاة اإلنَْســـــان، ويرتبط بهـــا ارتباطاً 
وثيقـــاً، فهـــو نـــوٌر يهتـــدي به اإلنَْســـــان في مســـيرة 
حياته، ليـــس فيه أَي ضـــلل، ول أَي أفكار خاطئة، 
ول أَيـــة مفاهيم مغلوطـــة أبداً، تقدم إلى اإلنَْســـــان 
ليتمســـك بها اإلنَْســان، قد يعرض ما عليه اآلخرون 
مـــن ضـــلل ثم يفنِّـــده، ثم يزهقـــه، ثم يبطلـــه، لكنه 
م للناس النور والهداية الواســـعة التي متتد إلى  يقـــدِّ
مختلف شـــؤون احلياة، وتواكـــب ُكـــلاّ زمن، وتلمس 
ُكـــلاّ مرحلة، وتأتي إلى ُكـــلاّ ظرٍف يعيشـــه اإلنَْســان، 
فيبقـــى الُقــْرآن الكرمي الكتاب الذي ل مياثله كتاب، 
ول يرقى إلى مستواه كتاب، وليس هناك من مصدٍر 
مثيـــٍل لـــه في املعرفـــة، والعلـــم، والنـــور، والبصائر، 

والهداية الواسعة الواسعة الواسعة. 
ولكن منذ ذلك الزمن وإلى اليوم لم تســـتفد أمتنا 
اإلْســـــَلمية من الُقـــــْرآن كما ينبغي، لـــم تلتفت إلى 
ـــُل الوعي عن هـــذا الُقــْرآن  هـــذا الُقــْرآن وهي حتمُّ
نفسه، عن عظمة هذا الكتاب كمصدٍر للعلم، مصدٍر 
للثقافة، مصـــدٍر للمعرفة حتى فـــي التعليم الديني، 
م البدائل  أتى مـــن يبتعد عن الُقـــــْرآن الكرمي ويقـــدِّ
والبدائل في مجالت رئيســـية وأساســـية من العلوم 
الدينيـــة، مبا فيهـــا مجال معرفـــة الله -ُســـبَْحــانَــُه 
َوتََعالَـــى-، ومجـــالت أُْخــــــَرى جـــرى الغـــرق فيهـــا 
والتوسع فيها بعيداً عن الُقــْرآن الكرمي، وتصل بعض 

احلالت إلى حالة اإلعراض عن الُقــْرآن الكرمي. 
أمتُنا اإلْســـــَلمية عاشـــت مشـــاكَل كبيـــرًة جداً، 
وانعكســـت آثاُر وتبعاُت البتعاد عـــن الُقــْرآن الكرمي 
وعـــدم التعامـــل معـــه كمصـــدٍر أساســـيٍّ ورئيســـيٍّ 
للمعرفة وللعلوم وللثقافة بشـــكل شـــقاٍء تعيشـــه في 

السيد عبدالملك الحوثي في خطاب للمشاركين في إقامة المراكز الصيفية:

نأمُل من الدورات الصيفية أن تسهَم في تنوير هذا الجيل وندعو للدفع بالطالب للمشاركة
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واقـــع حياتها، وانتكاســـة كبيـــرة جداً على مســـتوى 
املفاهيم الصحيحة، على مستوى املعرفة احلقيقية، 
وانتشرت الكثير من املعارف الهامشية، واملصطلحات 
البعيدة عن واقع احلياة، وكثيٍر من الهتمامات التي 
تبعد اإلنَْســـــان عن مهامه الرئيسية في هذه احلياة، 
وتغرقه في تفاصيل شـــكلية هنا أَو هناك، ثم ُفِتَحت 
األبواب والنوافذ لكل فئات الضلل؛ لتستهدف أبناء 
م حتـــت عنوان العلوم الشـــرعية  ـــــة، وتقدِّ هـــذه األُمَّ
والدينيـــة، وحتت عناويـــَن هنا أَو هنـــاك، تقدم إلى 
الناس الكثير والكثير من الظلمات، ظلمات متراكمة 
يَّة من نـــوٍع جديد  بعضهـــا فوق بعـــض، عـــززت األمِّ
ـــة التي ل تتجه إلى مســـألة  يَّ ــة، األمِّ فـــي واقـــع األُمَّ
يَّة  يَّة فـــي املفاهيم، األُمِّ الكتابـــة والقراءة، وإمنا األمِّ
يَّة فـــي النظرة، األفـــكار الكثيرة  جتـــاه الوعـــي، األمِّ
املغلوطة، والثقافات اخلاطئة، والرؤى اخلاطئة التي 
جتعل الناس يتخبطون في شـــؤون حياتهم، أثَّر هذا 
ــة في واقـــع حياتها، زادت فيها حالة  ســـلباً على األُمَّ
الفرقة والشـــتات والختلف والتبايـــن والتنازع، ثم 
أثَّرت عليها -أيضاً- في شتى مجالت احلياة، حتى 
قـــت عليهـــا الكثير من األمم في كثيٍر من شـــؤون  تفوَّ

احلياة. 
األمـــة التـــي ورد فـــي كتابهـــا )الُقـــــْرآن الكرمي( 
احلديث الواسع الذي يحثنا على أن نعَي مسؤوليتَنا 
في هذه احلياة كبشـــر اســـتخلفنا اللـــه في األرض، 
وأن نعـــي معنى التســـخير، أنَّ الله ســـخر لنا ما في 
الســـماوات وما في األرض، وماذا يعنيه هذا املفهوم 
ــة التي ابتعدت عن هذا  )التســـخير(، كانت هي األُمَّ
اجملال بَأْكــثَــر مـــن غيرها من األمم، واجتهت األمم 
األُْخـــَرى بَأْكــثَــَر منها لدراســـة ظواهر هذه احلياة، 
والتأمـــل فيمـــا أودع اللـــه فيها، والتأمل في الســـن 
والقوانـــني التي بنـــى الله بها هذه احليـــاة، وما أودع 
فيها مـــن خصائَص، ومـــا أودع فيها مـــن نعم مهيأة 
لإلنَْســـــان للستفادة منها بأشكال متعددة وتلمس 
شـــؤون حياتـــه.. وهكذا مـــا من مجال فـــي مجالت 
ـــــة خســـرت، خســـرت، ملاذا؟  احليـــاة إلَّ ونـــرى األُمَّ
لرتباطهـــا ببدائل عن الُقـــــْرآن بَأْكــثَــر من ارتباطها 
بالُقـــــْرآن الكرمي، ثـــم نرى ثمرةَ الرتبـــاط بالُقــْرآن 
م املعارف  الكـــرمي؛ ألَنَّ الُقـــــْرآن الكرمي هو نـــور يقدِّ
الصحيحة، األشـــياء املهمـــة، العلم النافـــع، الهداية 
احلقيقية، احللول الصحيحـــة التي تترك أثراً طيباً 
فـــي واقع حياة اإلنَْســـــان، ثم هو صلٌة بيننا وبني الله 
-ُسبَْحــانَــُه َوتََعالَى-، ِإَذا اهتدينا به؛ نكسب من الله 
له بأشـــكاٍل كثيرة من أشكال  معونته، رعايته... تدخُّ
الرعايـــة التي يرعانا بها حســـب وعده فـــي الُقــْرآن 
ــة الكثيُر مـــن النتائج في  ـــــُق لأُلمَّ الكرمي، ثـــم يتحقاّ

واقع احلياة. 
املرحلُة هذه هي من أََهــمَّ املراحل التي يتم التركيُز 
فيها علـــى الرتباط الوثيق بالُقــْرآن الكرمي كمصدٍر 
أساسيٍّ ورئيســـٍياّ للمعرفة والوعي والفهم، كمصدٍر 
ر  للنور والهداية، وهي مرحلة أساســـية ومهمة للتحراّ
مـــن ُكـــلاّ تبعيٍة ثقافيٍة وفكريٍة، ومن املهم أن ينتشـــر 
وأن يســـود في أوساط شـــبابنا وأبنائنا، في أوساط 
ر الفكري والثقافي، واخَللص من  أمتنا مبدأ التحراّ
ُكــــــلاّ أشـــكال التبعية ألعدائنا في هـــذا اجملال؛ ألَنَّ 
أعداءنا ما يقدموه لنا هو في سياق الستهداف لنا، 
فـــي حربهم التضليلية الرامية إلى خداعنا وتضليلنا 
وإفســـادنا، والرامية إلى الســـيطرة علينـــا والتحكم 
ـــخ لديهم  بنـــا، ِإَذا امتلك شـــبابُنا هذا الوعي، وترسَّ
هذا املبدأ، َســـتُقَفل في قلوبهم، وفي وجدانهم، وفي 
مداركهم ُكـــلاّ نوافذ التأثير والتأثر بأعدائنا، ســـواًء 
في مواقـــع التواصل الجتماعي، أَو فـــي ُكـــلاّ مجال 
مـــن اجملالت، وفي ُكـــلاّ حقـــٍل من احلقول املعرفية، 
فل يتأثرون بباطـــل، ول ينخدعون بكل تلك األفكار 
الظلميـــة، ول يتأثرون بكل تلـــك املفاهيم املغلوطة 

واخلاطئة التي تستهدفهم. 
ونحـــن نأمل -إن شـــاء اللـــه- في هـــذه الدورات 
الصيفيـــة أَْن يَُكـــــْوَن هنـــاك نشـــاٌط واســـٌع، وتركيٌز 
كبيٌر علـــى الُقـــــْرآن الكرمي، وعلى علومـــه ومعارفه 

ومـــا يتصـــل به، وما يرتبـــط به من املعـــارف والعلوم 
النافعـــة واملفيـــدة التـــي ترتقـــي بوعـــي اإلنَْســـــان، 
حتى يكون إنَْســـــاناً مســـتنيراً حياً، الله -ُسبَْحــانَــُه 
َوتََعالَـــى- يقـــوُل فـــي الُقــْرآن الكـــرمي: }أََوَمـــْن َكاَن 
َميًْتا َفَأْحَييْنَاهُ َوَجَعلْنَا لَُه نُوًرا يَْمِشـــي ِبِه ِفي النَّاِس{
)األنعـــام: من اآلية 122(، هذا النـــوع وهذا النموذج 
هو منـــوذج الُقــْرآن الكـــرمي الذي يَحَيـــى بالُقــْرآن، 
ويســـتنير بالُقــْرآن، يَحَيى بالُقـــــْرآن في أثر الُقــْرآن 
في نفســـيته، في اهتماماته، في حتمله للمسؤولية، 
في انطلقتـــه الفاعلة والقويـــة واإليجابية في هذه 
احلياة، ثم هو املســـتنير في رؤيتـــه، وفي فكره، وفي 
ثقافته؛ مبـــا لذلك من أثر على ســـلوكه، على عمله، 
علـــى التزاماتـــه، على عطائـــه، على مواقفـــه، على 
تصرفاتـــه بكلها، فهو ل ينطلق مـــن خلل مزاج، ول 
ينطلق من خلل مفاهيـــم خاطئة وضللت أعمته. 
ل، إمنـــا ينطلق على أســـاٍس من تلـــك التعاليم التي 
يصفها الله بالنـــور، تلك التوجيهـــات، تلك املفاهيم 
الصحيحـــة، احلكيمـــة، املوثوقة، النافعـــة، الهادية، 

والتي يصفها الله -ُسبَْحــانَــُه َوتََعالَى- بالنور. 
رمبا من أَْكَبــِر املآســـي في واقع أمتنا اإلْســَلمية 
ســـواًء في هذا العصر على املســـتوى الرســـمي لدى 
احلكومـــات واألنظمـــة، وفيمـــا عندهم مـــن وزرات 
تربية، تعليم عـــاٍل، مدارس، جامعـــات.. أَو على مرِّ 
التأريـــخ في كثيٍر من املدارس، القصور الكبير جداً، 
واخللل الكبير جداً على املستوى الثقافي واملعرفي، 
ــة من حالٍة ســـيئة  فكانت نتيجته ما وصلت إليه األُمَّ
م من مفاهيم  في مختلف مجالت حياتها، كان ملا يقدَّ
خاطئة أثر ضارٌّ جداً، املسألة هذه من أََهــمِّ املسائل، 
الله -ُســـبَْحــانَــُه َوتََعالَـــى- يربطنا مبصادر الهداية، 
وبالذات في املعارف األساسية والدينية، وما نحتاج 
فيه إلى الهداية كأســـس نبني عليها مســـيرة احلياة 
فـــي شـــتى مجـــالت احلياة، نحتـــاج إلـــى أن ننطلق 
على أســـس صحيحة، نرتبط مبصادر الهداية؛ ألَنَّ 
الضلل يؤثر على اإلنَْســـــان، اإلنَْســـــان هو ضحية 
للضـــلل، يضيـــع في هـــذه احليـــاة، يضيع فـــي أَي 

مجال، يضل فيه، ل يصل إلى احلقيقة. 
فنحـــُن نأمُل -إن شـــاء اللـــه- في هـــذه الدورات 
الصيفيـــة أن تُســـِهَم إســـهاماً كبيراً فـــي تنوير هذا 
اجليـــل مبختلف الفئـــات العمرية، ونأمل -إن شـــاء 
اللـــه- الدفع بالطـــلب للمشـــاركة الفاعلة في هذه 
الدورات الصيفية، ونأمل -إن شـــاء الله- من الذين 
يشـــاركون في العمليـــة التعليمية في هـــذه الدورات 
الصيفية أن ميثِّلوا القدوة الصاحلة للطلب ســـواًء 
في اهتمامهم، سواًء في أَْخــَلقهم وسلوكياتهم، وأن 

يحملوا أثر الُقــْرآن املبارك في احلرص الكبير على 
هدايـــة هذا اجليـــل، على تربية هـــذا اجليل التربية 
العظيمـــة، التربيـــة الُقــْرآنيـــة، التربية اإلْســـــَلمية 
احلقيقيـــة، التـــي تبنيه جيًل حـــراً واعياً مســـؤولً، 
ـــكاً  ـــكاً بَأْخـــــَلق الُقــْرآن، متمسِّ وتبنيـــه حراً متمسِّ
وثابتاً على تلك املبادئ اإللهية العظيمة واملهمة، ومن 
خلل املضامـــني املفيدة للمناهـــج املعتمدة في هذه 
مه املعلمون، نأمل -إن  الدورات، ومن خلل مـــا يقدِّ

ق الله للستفادة واألثر الطيب.  شاء الله- أن يوفِّ
كمـــا نُحثُّ أيضـــاً الكثيـــَر ممن ميتلكـــون قدرات 
ثقافيـــة، وخلفية علميـــة ومعرفية أن يســـاهموا في 
هذه الـــدورات، هناك الكثيُر من املناطق التي حتتاُج 
إلى الهتمام واجلد في هذا اجملال، وإلى املشـــاركة 
الفاعلـــة، وإلـــى اإلســـهام الطيب، هـــذا جانب مهم، 

وهذه مسؤولية في نفس الوقت. 
نحن مُنرُّ بهـــذا العدوان أثَّر في كثيٍر من املراحل، 
وأثَّر في كثيٍر من املناطق على الهتمام بهذا اجلانب، 
التفريـــط والتقصير فـــي هذا اجلانـــب يتيح اجملال 
للبعـــض ممن لهم اتاّجاهات أُْخــــــَرى، اتاّجاهات: إما 
استقطابية لصالح قوى العدوان بشكٍل مباشر، وإما 
استقطابية بشـــكٍل غير مباشـــر من خلل التدجني 
والتثبيط، ومن خلل البناء غير السليم غير الواعي 
للجيل، إمـــا بناًء ينحرف ُبـــه في اتاّجاهـــات أُْخـــَرى 
خاطئة وضالة، وإما من خلل التدجني وإماتة الروح 
املعنوية، الروح اإليَْمــانية، استشعار املسؤولية.. ُكـــلُّ 
تلك العناوين املهمـــة التي حتتاُج إليها أمتنا في هذا 
العصـــر بشـــكٍل غير مســـبوق، وأَْكــثَــر مـــن أَي وقٍت 

مضى. 
البعـــُض مييتـــون هـــذه الروحيـــة، ويعملـــون على 
التثقيـــِف بطريقة تدجينيـــة، وتُبِعُد اإلنَْســـــاَن حتى 
عن واقـــع احلياة، وتعطيـــه نظرًة مغلوطـــًة إلى هذه 
احليـــاة وإلى ما فيها، عندما نـــدرك أن هناك فئات 
البعـــض منهـــا يتجه هـــذا التاّجاه اخلاطـــئ، والذي 
م له الُقـــــْرآن الكرمي املَثَل املعبِّـــر عنه، وهو قول  قـــدَّ
اللـــه -ُســـبَْحــانَــُه َوتََعالَـــى-: }َكَمثَِل الِْحَمـــاِر يَْحِمُل 
أَْســـَفاًرا{)اجلمعة: من اآلية 5(، هذا هو َمثَل من لم 
يتحملوا املسؤولية، من شطبوا جانب املسؤولية، من 
لم يتعاملوا مع هدى الله مع معارف الدين باللتزام، 
والعمل، والتحمل للمســـؤولية، والتَحــرُّك مبقتضى 

م لهم هذا املَثَل.  ذلك الهدى؛ فقدِّ
نحـــن ل نريـــد أَْن يَُكــْوَن النتـــاُج للعملية التعليمية 
صنـــَع املزيد واملزيد من احلمير والســـتحمام، هذه 
احلالـــة مـــن الســـتحمام نحن فـــي غنـــًى عنها في 
ســـاحتنا، هذه الســـاحة اإلْســـــَلمية، هذه الساحة 

التي تنتمي للُقــْرآن، ولإلْســـــَلم، وللقتداء برسول 
الله »صلـــوات الله عليه وعلى آلـــه«، أَو تلك النماذج 
ف العنوان الديني والعناوين  فة الضالة التي توظِّ احملرِّ
ــة، في خدمة  العلمية الدينية في خدمِة أعـــداء األُمَّ
م لها الُقــْرآن  املصالح واألطماع واألهـــواء، والتي قدَّ
الكـــرمي َمثَلَهـــا املعبِّـــر عنها فقال اللـــه -ُســـبَْحــانَــُه 
َوتََعالَـــى- في كتابـــه الكرمي: }َواتُْل َعلَيِْهـــْم نََبَأ الَِّذي 
يَْطاُن َفَكاَن ِمَن  آتَيْنَاهُ آيَاِتنَا َفانَْســـلََخ ِمنَْها َفَأتَْبَعُه الشَّ
الَْغاِويَن{)األعراف: اآليـــة175(، هذا النموذج ماذا 
م له من َمثَل؟ يقول  عبَّر عنه الُقــْرآن الكرمي وماذا قدَّ
الله: }َولَْو ِشـــئْنَا لََرَفْعنَاهُ ِبَها َولَِكنَُّه أَْخلََد ِإلَى اأْلَْرِض 
َواتََّبَع َهـــَواهُ َفَمثَلُُه َكَمثَِل الَْكلْـــِب ِإْن تَْحِمْل َعلَيِْه يَلَْهْث 
أَْو تَتُْرْكـــُه يَلَْهْث{)األعراف: من اآلية 176(، أيُّ َمثٍَل 
هذا! من أســـوأ األمثلة، احلالة اخلاطئـــة التي تنتج 
ف العناوين  مناذج منحرفة، مناذج ضالة، مناذج توظِّ
فهـــا خلدمة أعداء  العلميـــة في العلـــوم الدينية توظِّ
فها خلدمة  فها لألهـــواء واألطماع، توظِّ ــة، توظِّ األُمَّ

أولئك الضالني، لها هذا املثل. 
ـــا النمـــوذُج الراقي العزيـــُز يعبِّر عنـــه الُقــْرآُن  أمَّ
ـــُد على عظيـــم منزلته ورفعـــة مكانته،  الكـــرمي ويؤكِّ
فيقول الله -ُســـبَْحــانَــُه َوتََعالَى-: }يَْرَفِع اللَُّه الَِّذيَن 
آَمنُـــوا ِمنُْكْم َوالَِّذيَن أُوتُوا الِْعلْـــَم َدَرَجاٍت{)اجملادلة: 
ُذ  من اآليـــة 11(، هذا العلـــم النافع، النبـــي كان يتعواّ
بالله ويستعيُذ به )من علٍم ل ينفع(: من علٍم ل ينتفع 
به، الله -ُسبَْحــانَــُه َوتََعالَى- مما ذمَّ به بني إسرائيَل 
في العصـــور املاضية، فقـــال عنهـــم: }َويَتََعلَُّموَن َما 

ُهْم َوَل يَنَْفُعُهْم{)البقرة: من اآلية 102(.  يَُضرُّ
ــى اللـــُه عليـــه وآلَه وســـلََّم« قـــال عن  النبـــيُّ »صلَـّ
ن  املعارف الدينيـــة: )إنَّ هذا العلَم ديٌن، فانظروا عمَّ
تأخـــذون دينكـــم(، يجـــُب أن نحـــرَص على ســـلمة 
أبنائنا وشـــبابنا من املفاهيم اخلاطئـــة، من األفكار 
الظلميـــة، وأن نـــدرك خطورتها عليهـــم، خطورتها 
علينا جميعاً، حاجتنا جميعاً إلى الهداية، إلى النور، 
إلـــى املعرفـــة الصحيحة، إلـــى املفاهيـــم الصحيحة 
التـــي نســـتفيد مبعرفتها فـــي واقعنا العملـــي، نبني 
عليهـــا انطلقتنـــا في هـــذه احلياة بهـــدف الوصول 
إلى مـــا يُرضي الله -ُســـبَْحــانَــُه َوتََعالَـــى- عنا، إلى 
أن نرتبـــط بها فـــي الواقع العملي فنربـــط بني العلم 
النافع واملعارف الصحيحة وبني العمل، وبني املعرفة 
الصحيحـــة وحتمل املســـؤولية، اقتداًء برســـول الله 
»صلواُت اللـــه عليه وعلى آلـــه« وبطريقته املعروفة، 
م معارف اإلْســـــَلم مرتبطـــًة بواقع  حيـــث كان يقـــدِّ
العمـــل، ومرتبطًة مبســـار املســـؤولية، فـــكان العمل 
لة إلى  والتطبيق ملزماً للتعليم، ولم يكْن مرحلًة مؤجَّ
ما بعد نهاية العمر، البعض يقولون: )يتعلم اإلنَْســان 
أولً حتى يكون عاملاً، ثم يدخل مرحلة العمل وحتمل 
املســـؤولية(، وعندما يصـــُل إلى أَْن يَُكــْوَن -بحســـب 
تصنيفهم- عاملاً يكون عمره -آنذاك- في التســـعني 
مـــن عمره، أَو الثمانني من عمـــره، يؤدي هذا إلى أن 
نلغَي ونشـــُطَب املسؤوليَة والعمَل عن مرحلة الشباب 
كليـــاً، املرحلة التـــي ميتلك اإلنَْســـــان فيها نشـــاطه 

وطاقته وقدرته... إلخ. 
رســـوُل اللـــه »صلـــواُت اللـــه عليه وعلـــى آله« هو 
القدوةُ واألُســـوةُ، طريقتُه في التعليـــم هي الطريقُة 
ٍل  الصحيحـــة، والتي كانـــت مرتبطًة بالعمـــل وبتحمُّ
للمســـؤولية، َوتَــَبــنٍّ للمســـؤولية، َوتَــَبـــــنٍّ للمواقف، 

ك في شتى مجالت احلياة.  َوتَــَبــنٍّ للحياة وللتَحــراّ
ُر احلثَّ علـــى الهتمام بهـــذه الدورات  نحن نكـــراّ
الصيفية إســـهاماً ومشـــاركًة في العمليـــة التعليمية 
فيها، دعماً مادياً ومســـاندًة لها، حضوراً ومشـــاركًة 
مـــن جانـــب الطـــلب، ونُحـــثُّ األهالي إلـــى الدفع 
بالطلب إلى املشاركة في هذه الدروات والستفادة 

منها. 
َقنا وإيَّاُكم  نأمُل من اللَه -ُسبَْحانَُه َوتََعالَى- أن يوفِّ
ملا يُرضيـــه َعنَّا، َوأَْن يَْرَحــَم ُشـــْهَداَءنا األبـــراَر، َوأَْن 
َج عن أسرانا َوأَْن يَنُْصَرنَا  يشـــِفــَي جرحانا، َوأَْن يفــرِّ

َعـاء. بنَْصِرِه، وأن يهديَنا بنْوِره.. ِإنَّـُه َسـِميْـُع الدُّ
ـَلُم َعلَـيُْكْم َوَرْحـَمُة اللِه َوبََرَكاتُه.  َوالَساّ

السيد عبدالملك الحوثي في خطاب للمشاركين في إقامة المراكز الصيفية:

نأمُل من الدورات الصيفية أن تسهَم في تنوير هذا الجيل وندعو للدفع بالطالب للمشاركة

خطاب السيد

يجب أن نحرَص على سالمة أبنائنا وشبابنا من المفاهيم 
الخاطئة والظالمية وأن ندرَك خطورتها عليه

األمة خسرت في كل المجاالت الرتباطها ببدائَل عن القرآن 
بأكثَر من القرآن الكريم

ما يقدمه األعداء لنا هو في إطار االستهداف لنا والتحّكم 
بنا والسيطرة علينا
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تتمات من الصفحة األخيرة .. 

حصحص الحق 
جمعيات، مؤّسسات، فعاليات، تبرعات َو...  قراءٌة أوليٌة في مدلوالت الشعار

د. فاطمة بخيت
إبراهيم محمد الهمداني

خفتا تألص تُت وتالشـا تمل تقُف وتبحمالُت؛ ألّن َمن 
ينطلُق يف سـليل تبله وبنر  دينه وتملسـتضيفني من 
خل ه، بيس كمن يتَحـــّرُك بناًء عى إمالءتت خارجيٍة 
بهـذف مـا، أَو مصلحـٍة ما؛ ب لـب تبح ائـق، وتغطيِة 
تبلاطن تب ليح بظا ٍر جميٍل وجذتب، إال أّن  ذت تبلاطَن 
تملش ََّه ما بلث أن تنكشف وس طا ميه ُكلُّ تألقنية. 

وتبسؤتل تبذع كان يطرُح نفَسه: ملادت تالشا تمل تقف 
تبذتعمـة بل ضيـة تبفلسـطينية مـن قلـل تب  ابيـني 
وتلخـرت؟! أصلحا تإلجابة عليه وتضحة وجلية )ِبَمْن 

ْمَع َوُ َ  َشِهيٌذ(.  َكاَن َبُه َقْلٌب أَْو أَْبَ ى تبسَّ
 فمـن كان يذعم تلك تبجمييـات تبتي  ي يف تبظا ر 
مؤيذ  بل ضية تبفلسطينية، أصلح ت تبي 6 من تملطلِّيني 
مع تبيذّو تإلرستئيي يف تبيَلن وأما6 تألشهاد، وقذ فضح 
شـياُر تبربتء  من أعذتء تإلْســـاَل6 منذُ تنطالقته تألوىل 
زيـَف تلك تالّدعاءتت، ودبك من خالل مياَدت  من يحملُه 
أَو يهتُف به، وشطله ومسـحه من تبجذرتن، وقذ أشار 
تبشـهيُذ تب ائذ سـال6ُ تبله عليه يف محارض  »تبشـيار 
سـالح وم قف« إىل مذى تأثيه عليهم ب  به: )ال نذرع 
مـا تبذع حصل حتـى أصلح ت  كذت نافريـن منه؟! أبم 
يكن تملحتمـل أن يت لل ت ويرفي ت  ذت تبشـيار؟ وأيضاً 
بيـس محسـ باً عليهم و   ظهـر عنذ نـاس آخرين، 
ملـادت نفروت منه؟! ملـادت حاوب ت أال يرفيـ ه؟! حتى ملادت 
يحارب نـه؟! يحارب نـه حرباً، ال أدرع مـادت بذيهم من 

أ ذتف يف  ذه. 
   يشـهذ بأّن ما كان يُيرف عنهم أنّهم باسم ُدعا  
بإلْســـاَل6، وأنّهم أعذتُء ألعذتء تبله، وأشـياُء من  ذه، 
أنّها علـار  عن كال6؛ ألنّهـم ب  كان ت أعـذتء ح ي يني 
ألمريكا، أعذتء إلرستئيل، وأعذتء بليه د وتبنصارى بكان 

بهم من تمل تقف أعظم مما بنا...(. 
أمـا تآلن ف ـذ أصلـح تب ضُع أسـ أَ بكثـي مما كان 
ــًة بيذ تلاُدِل تبزيارتت وإقامِة  عليه يف تبسابق، وَخاصَّ
تملؤتمـرتت وتحذتً تل  تآلخر مع تبيـذّو تإلرستئيي بذون 
خـ ٍف أَو حياٍء مـن تبله أَو مـن خل ه، من أجـل إبرت6ِ 
تبصف ة تمللي نة تبتي ال تسيى بليع فلسطني وحسب، 
بـل مليـادتِ  َمـن ييـادع إرستئيـَل وتذمي تإلْســـاَل6 

وتملسلمني. 
وال غرتبـَة أيضـاً أن ينهَج أتلـاُع تب  ابية يف مختلف 
تبللذتن نهَج أسياد م يف بيع تب ضية تبفلسطينية وبيع 
تإلْســـاَل6؛ ألَنَّ مـا كان بهـم أن يخابف  ـم يف دبك، أَو 
يجرؤ أحذ م أن يتخـذ أع م قف يتيارُض مع م تقِف 
أسـياده حتى وإن كان دبك تمل قُف ضذ أعذتء تإلْســاَل6 

وتملسلمني، أَو بصابح تألمة تإلْســاَلمية. 
عـذت نر تب  ابيـة بث افة تبتكفـي وتبتفجي وزرع 
تبيذتو  بني تملسـلمني؛ بـرضب بيضهم بليض ورصف 
أنظار م عن تبيذّو تبح ي ي بألمة، أمريكا وإرستئيل. 
كما أّن ما نرته من تنتشـار تبفسـق وتملرتقص وُدور 
تبسـينما يف بالد تبحرمني وسك ِت تب  ابية عن دبك، ما 
   إال مؤتمر  أُْخَرى وخذمة ي ذمها  ؤالء ألسـياد م 
من تبصهاينـة وتألمريـكان، وما أوبئك تبشـلاب تبذين 
يغرقـ ن يف وحل تبرديلة ما  م إال قرتبني يت رب ن بهم 

ألسياد م. 
فمـن مصلحِة َمن تنتشـاُر ُكلِّ دبـك ويف أطهر ب ية 
مـن ب اع تألرض؟! سـ ى أنه يُصـبُّ يف مصلحة أعذتء 
تإلْســـاَل6؛ بتصلح سـاحتُنا فارغًة مـن ُكـــّل تب يم 
وتمللادئ، وتصلـح مجتمياتُنا خابيًة من ُكـــّل ما من 
شأنه أن يك َن سللاً يف ت ذمنا وعزتنا وكرتمتنا؛ بيسهل 
عليهم رضبُنا وتبسـيطر  علينا. وال زتبا تأليا6 بابطلع 
تحمـُل بنا تبكثيَ من تألحذتث وتملفاجآت، و ذت يُذلُّ عى 
أننا ربما أصلحنا -وكما دكر تبشهيذ تب ائذ- يف زمن إما 

مؤمن ن رصيح ن أَو مناف  ن رصيح ن. 
فإمـا مؤمٌن رصيٌح ي ـُف مع تبحق ويتخـذُ م تقَف 
، وإمـا منافٌق رصيٌح ي ُف م تقـَف مؤيذً  بللاطل  َحقٍّ
وَمـن  م عـى طريـق تبلاطل. وعـى ُكــــّل أن ي ف 

تمل قف تبذع يالئمه. 

طاملا حملا تبرخُة وتبرتُخ مذب الٍت 
ٍف  نفسيًة تنيكسا بطلييِة تبحاِل إىل ترُّ
فيي وترجمٍة عمليٍة سل كيٍة، ونتج عنها 
ومنها تص ر فكـرع وم قف، يؤّكـــُذ يف 
أقرِب وأبسـِط ميانيه، حابـًة من تبرفض 
بذبـك تب ضـع وتمل قف تبسـائذ، ومن  نا 
يمكن تب  ل إن تبرخَة جاءت كتيلٍي عن 
حابة تبرفض تملطلـق بلهيمنة تالمربيابية، 
تبغاصـب،  تبصهي نـي  وتالسـتيطان 
ومخّططاتـه ومشـارييه تبتذمييـة عى 

مختلف تملست يات وتألصيذ  تبحياتية. 
كان تبشـيار -عنذ تبليض- مثار سخط 
ورفض وقلق وتحتجاج؛ ألَنَّه - كما زعم ت - 
يجلب بنا تملتاعب ويجيلنا غرضا الستهذتف 
تبيذوتنـي  بمظهـر  ويظهرنـا  تآلخريـن، 
تملت حـش تبـذع ال ي لـل باآلخـر وال يلذع 
أع تسـتيذتد بلتيايش تإلنسـاني وتبسـال6 
وتملحلـة، وباختصار ف ذ جيلـ ت منا أعذتًء 
بإلنسـانية وأمثلة حية بلت حش وتبهمجية 
وتبينـف، ُكـــــّل دبك ألَنَّنـا تتخذنا م تال  
أوبياء تبله وميادت  أعذتئه ملذأً، وجيلنا من 
تبشـيار وتبرخة منهجاً عمليـاً يف وتقينا 
ٍش  وحياتنـا، وبيـس دبـك نابيـاً مـن ت حُّ
كامن يف أنفسنا، أَو ح ذ مليّا ضذ فئة من 
تبناس، وإنمـا كان دبك تمتثـاالً ألوتمر تبله 
تياىل ون ت يـه، تبتي حفظهـا ون لها إبينا 
تبُ ـــْرآن تبكريم يف آيـات متيذد  وم تقَف 
مختلفـٍة، كلهـا تنُصُّ عـى رضور  تبربتء  
مـن تبيه د وتبنصارى ب صفهـم أعذتَء تبله 

وأوبياًء بلشـيطان، قال تياىل:
 »يَـا أَيَُّهـا تبَِّذيَن آَمنُ ت اَل تَتَِّخـذُوت تْبيَُه َد 
َوتبنََّصـاَرى أَْوِبيَـاَء بَْيُضُهْم أَْوِبيَـاُء بَْيٍض 

نُكْم َفِإنَُّه ِمنُْهْم«.  َوَمن يَتََ بَُّهم مِّ
 ويف ق به تياىل )إِنََّما َوِبيُُّكُم تبّلُه َوَرُس بُُه 
الََ  َويُْؤتُ َن  َوتبَِّذيَن آَمنُ تْ تبَِّذيَن يُِ يُم َن تبصَّ
تبزََّكاَ  َوُ ْم َرتِكُي َن ﴿55﴾ َوَمن يَتََ لَّ تبّلَه 
َوَرُسـ َبُه َوتبَِّذيَن آَمنُ تْ َفـِإنَّ ِحْزَب تبّلِه ُ ُم 

تْبَغاِبلُ َن( صذق تبله تبيي تبيظيم. 
ال أظـن أن  نـاك أع تفسـي أَو مجال 
بتأويل تبنـص تبُ ــْرآني أكثَر مما يفصح 
عنـه ميناه ويـذل عليه مضم نـه، حيُث 
يتمحـ ر يف مح رين  ما: تبـ الء وتبربتء، 
وسـطى  منط ـة  أَو  حيـاد  ي جـذ  وال 
بينهما، فإما أن ت تيلَ تبله ورسـ به وتبذين 
آمنـ ت، وإمـا أن تـ تيلَ تبشـيطان وحزبه 
وتبذين كفروت، وتل ى مسـأبة تبحياد أمرت 

مستحيال بينهما. 
تبسـابق جـاءت  تملنطلـق  مـن خـالل 

تبرخة أَو تبشـيار كتجسـيذ بهـذت تمللذأ 
وتأسـيس بذبـك تالعت اد، فلـذأت بتكلي 
تبله تبكلـي تملتيال تبيي تبيظيم، ثم إعالن 
تبربتء  من أعذتئه مـن تبيه د وتبنصارى، 
يف تمثلهـم تبحـايل بأمريـكا وإرستئيل، ثم 
تذكي تبيه د بح ي تهم؛ ك نهم ملي نني 
أينما ثُ ف ت أُخذوت وُقتِّل ت ت تيال، وبيذ دبك 
يأتي تبنُر بإلسال6 كخاتمة طلييية بهذت 
تبسـل ك وتالعت اد، وتبله يؤيذ بنره من 
يشاء، وبيس  ذت إال تبتجسيذ تبفيي بلنص 
ن  تبُ ــْرآنـي تمل ـذس، غـي أن  نـاك ممَّ
باعـ ت ضمائر م و انا عليهم أوطانهم، 
وتتخذ ـم تبيه د وتبنصـارى عليذتً، ممن 
يييل ن علينا دبك تبشـيار، ويزعم ن أننا 
مشاريع م ت و ذ6 وعنف وت حش، غي 
مذركـني أن تحتجاجهم دتك يف غي محله، 
وأن تعرتضهم بيس علينا نحن وإنما عى 
تبُ ـــْرآن تبكريم وعى تبله دتته جل وعال؛ 
ألَنَّ مـا ن  6 بـه نابع من صميـم تألوتمر 

تإلبهية ومنطِلٌق منها ومتكئٌ عليها. 
بم تكـن تبرخة وبـن تكـ َن ي ماً ما 
دبيـالً عى تبيـذتء تملسـلق، أَو تبرفض غي 
تملـربّر بآلخـر، وإنمـا  ـي تبحـل تب حيذ 
مل تجهة تبغطرسـة تبيه ديـة تبصهي نية 
وتألمريكيـة تبنرتنيـة وأدوتتهمـا، تبتي 
عاثا يف تبيابم تبيربي وتإلسـالمي فسادتً، 
ودّمرت تبشـي َب ورسقا تبثروتِت وقتلا 
تإلنسـان وتغتابا ع  َل تألجيـال؛ بتمهذ 
بهذت تبي 6 تألسـ د، تبذع تيلن فيه تب ذس 
تبصهي نـي،  بلكيـان  رسـميًة  عاصمـًة 
وتضغط بـكل ق   بتنفيذ دبـك عى أرض 
تب تقع، بينمـا تل ى م تقف أوبئك تألعرتب 

تبذيـن عاب ت علينـا رصختنـا وتتهم نا يف 
شـيارنا، م ترً  عى تبشـجب وتبتنذيذ 
تبي تقـب  مـن  وتبتحذيـر  وتالسـتنكار 
تب خيمة، ثم ييـ دون بيذ ا إىل عمابتهم 
وترتهانهـم وقتـل مـا تل ـى مـن حمية 
وإسـال6 وعروبة بذى شـي بهم، جاعلني 
من أنفسـهم تبذروَع تبحصينَة تبتي تح ل 
بيننـا وبني غطرسـة تبنصـارى وت حش 
وإجرت6 تبيه د؛ دبك ألَنَّهم طلّي ت أنفَسهم 
عى  ذت تبـذور وتكّفل ت بتمثيله عى أرض 
تب تقـع إىل آخـر بحظـة، ضاربـني أبشـَع 
وأح َر نمـادج تالنحطاط وتبردع تب يمي 

وتألَْخــاَلقي وتإلنسـاني. 
بم ييـذ  نـاك مـن يمكنه تب قـ ُف يف 
وجـه  ذت تالسـتكلار تبياملي وتبغطرسـة 
وتبت تطـؤ، غـي محـ ر تمل اومـة تبـذع 
َعَرَف مـا مينى تب الء وتبـربتء، وتنطلق يف 
فهم تبنص تبذيني وتجسـيذه، من منطلق 
تالبتزت6 وتالتلاع وتيليذ تبنفس بله تياىل ال 
س ته وال رشيك به، ومن  ذت تملح ر تمل او6 
جاءت وتجيـئ تمل تقُف تملرفة وتألص تت 
تبتـي ترعب تبيـذو تبصهي نـي تبغاصب، 
تبذع بـم يكن بي ذ6 عى  ذه تبخط   ب ال 
ت تطـُؤ تبحـكا6 تبيرب وتمهيـذ حكا6 آل 
سـي د إلنجاح وت لل  ـذه تبخط  ، عى 

تملسـت ى تبرسـمي. 
ويف حـني تخـى تبجميـع عـن تب ـذس 
ك ضية وملذأ، تلنَّا ا تبسيُذ تبشهيذ تب ائذ 
حسـني بذر تبذين تبح ثي، باإلَضاَفــة إىل 
حض ر ـا تبذتئـم يف وجذتن أبنـاء مح ر 

تمل اومة تألحرتر. 
 بهـذت سـتظل تبرخـة  ـي نهَجنـا 
تبيمـُل  وسـيِدُفها  وملذأنـا،  وتعت ادنـا 
وتبسـيُي نح  تحرير تمل ذسات تإلسالمية 
ودنـس  تبغاصلـني  تبيهـ د  رجـس  مـن 
وسـتهزُّ رصختُنـا  تمليتذيـن،  سـي د  آل 
عروَشـهم وت تلـع قل بهـم  ليـاً ورعلاً 
مهما تستهزأ بنا تملسـتهزئ ن وسخر منا 
تبسـاخرون، من عمالئهم وأزالمهم تبذين 
يف قل بهـم مـرٌض فزتد ـم تبلـه مرضـاً، 
وستصم رصختُنا أسماَعهم َجميياً ونحن 
نـرّدد يف طري نـا إىل تب ذس، وتـرّدُد مينا 

تبجلاُل وتبلحاُر وتألرُض وتبسماء. 
تبلُه أكرب. 

تمل ُت ألمريكا. 
تمل ُت إلرستئيل. 

تبلينُة عى تبيه د. 
تبنُر بإلسال6. 

م��ن )وع��ي وقيم ومش��روع( كلم��ة الس��يد القائد 
للمراكز الصيفية

خطابـه حـ ل رضور  تب عـي بابيمـل تبصـادق وتملت ن 
وتبصحيـح وفق وعـي ميايي تبيمـل باب يـم تبنليلة ووعي 
رشوط تبيمـل باإليَْمـــان تتحكـم بـه أَْخــاَلقيـات ترت ي 
بابيمل تبصـادق وتبنزيه وتملت ن، ورفض ونلـذ أَْخــاَلقيات 
تبيمـل بابغـش وتبكـذب وتإلجرت6، حتـى يسـت ر تألمر كله 
ب ج د مروع دتت وعي ثابا وأصيل وقيم وُمثُل عليا يربى 
ــَة  عليها تبنشُء وتبجيُل تبيمني تب اد6، تبذع س ف ي  ُد تألُمَّ

وتبياَبَم. 
 ذه  ي تبص ر  تبتي أرت ا تبي 6 من خطاب تبسـيذ تب ائذ 

رض تُن تبله عليه وعى َمن تتّليه.. 

أبناؤنا ومعركُة الوعي
عليهم وال  م يحزن ن. 

ك نـ ت بهم ع ناً ودتفياً، ضي  ـم يف بذتية تبطريق إىل تبله 
َفهم تبشيطاُن ويرميَهم يف متا اته.  تياىل قلل أن يتل َّ

وتذكروت دتئماً أن تبي ـ ل ال تتحّرر إاّل إْن تحّررت تبنف س 
أوالً. 

فحـّرروت نفسـياِت تألجيـال؛ بتنطلـَق ع  بُهـم وتنشـئ 
أفكار ـم فيفي نكـم ميهـم برقـي وعيهم ونمـ ِّ فكِر م 

وطهارِ  نف ِسهم.

بين يدي الذكرى السنوية للصرخة 
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ُأفقيًا : 
1. كمبيال�ة _ حدث يف 20 رمضان الس�نة العارشة 

للهجرة _ متشابهان .
2. راي�ة _ منطق�ة عق�د فيه�ا أول صل�ح يف صدر 

اإلسالم.
3. محافظة يمنية عاصمتها الحوطة _ حجر أبيض 

شفاف يدخل يف صناعة الزجاج.
4. إنتاج واستنساخ نظائر _ حفز وشجع )م(.

5. كثري )م( _ سئم _ ثلثا نرد.
6. ش�ارع يف نيويورك دمرت أع�ى أبراجه _ حرف 

جر – أحد األبوين. 

7. من األسماء الحسنى _ عطر _ ثري )م(.
8. نساء الجنة _ متشابهان.

9. مهنتهم الرتافع يف املحكمة _ بينة ونور.
10. للعطف _ بحر.

11. استش�هد فيه�ا 3 آالف ح�اج يمن�ي ع�ى ي�د 
عصابات ابن سعود عام 1923م _ كاد الله أن يعذبهم 

لوال أنهم دعوه وترضعوا إليه.
12. وكالة األنباء الفلس�طينية _ عادل )م( _ سيدة 

نساء العاملني.
13. م�ن س�ور الق�رآن الكريم )م( _ م�ن القنوات 

الفضائية.

14. داخل الحرم املكي يُنَسب لليمن.

َعـُمـوديًا:
1. اسم موصول _ تويوتا )مبعثرة(.

2. مرض صدري _ نرص عى اليشء _ غنائم حرب.
3. تبس�م نب�ي الله س�ليمان م�ن قوله�ا _ الكر عى 

العدو_ متواجد بكثرة.
4. من األسماء الحسنى _ ثلثا أكل.

5. منية ونهاية_ نصف بيتي_ شطرهما )م(.
6. من الزهور العطرية_ خذ _ أدى الصالة.

7. نصف تحفة_ انتهى _ للتخيري_ أخذ ما يستحقه.

8. عقوب�ة رشعية_ حي جنوب غ�رب األمانة تعرض 
للقصف بقنبلة محّرمة دولياً - انهض.
9. قمار_ غري ناضج _ أحد األبوين.

10. صب املاء رأساً عى عقب_ بحر_ الثغر)م(.
11. الكنز)م( _ يطمنئ.

12. نص�ف هالل_ ميناء واعد عى الس�احل الغربي 
_ بلدي.

13. صنم_ زاد وكثر.
14. الغ�ار الذي كان يتعبد فيه الرس�ول األكرم عليه 

السالم )م( _ ظل مستيقظاً.

استراحة
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ا ةعطاقملاراعش1

تاغل لفق لبسلا2

ل مارب نيمات هـ3

ا دم ضرع ننيلي4

فا هـلات ر ن5

 نشت ئـج اب 6

ع لجاعاعداد7

ياهـال تو بي8

نب ركنملا جتان9

 اكيرما هـخرصلا10

ي وهـ ا علس دمر11

عبث صمخا ابين 12

ريركت دصار ردص13

فج نمك فتهـن بك14

حل األمس
حل األمس

حل األمس

حل األمس

 الشاعر بسام شانع

جبل النبي شعيب 

مفتاح القلعة

حروف وأرقام

كلمة السر

1

2

3

   د   

4

5

6

هـيومتلا1
ةدؤوم2

زاق3
م

مرإ4
لحاوس5

بعاتملا6

أسئلة المفتاح
تملفتاح:- أق ى وأًرقى تبطائرتت 
تبيمنيـة تملسـّي  وتملصنّيـة محلياً 
ويصل مذت ا إىل أكثر من 1500 كم 

يف عمق أريض تبيذو.
1 -  تبيمـل عـى بينة من 

تألمر.
6 - تجذيذ تبلناء.

3 - ناشف.
  - منلا تألسنان.
5 - عز6 ومثابر .

6 - تبصحرتء.

تشـُطِب تبكلمـاِت أسـفَل 

أُف ياً  تب  سني  تمل ضحَة بني 

بتحُصـَل  وُقْطريـاً؛  ورأسـياً 

يف تبنهايـِة عـى كلمـة تبرس 

تملك َّنة ِمـْن 11 حرفاً »حذث 

يف تألول من دع تب يذ  تبسنة 

تبسادسة بلهجر «. 

فرضـة  تب يـذ _  )دع 

تبحج_ بيا تبله_ رس ل تبله_ 

تبرض تن_  تإلسال6_  تإلحرت6_ 

تبصلـح_  تملذينـة_  تبلييـة_ 

قريـش _ كاتب_ بن د_ مكة_ 

عي(.

أدِخـــْل مرتدَف تبكلماِت يف تبجذوِل بتحُصَل عى: كاتب كلمات تبزتمل تبشيلي »صنياء بييذ  ق ب ت به تبرياض تقرب« بلمنشذ تبرتئع 
وتمللذع تملجا ذ عيى تبليث.

 5+11+10+6= منصف _ 13+ +8+10= ناكر تمليروف.               7+16+15= حافظة مستنذتت _  1 + و +  +6= يف تبصحرتء.
3+6+15= رفية وسم  _ 1+7+16= رجاء.

123456789101112131415

 ذهـللا ل و س رف 

حيلشبـعاصرب

ةاانيللياي

منولبرضيلت

ادييقةقحاا

ربعداعللسل

حةتلمصدملل

إححاللكةاهـ

لجباكةايمد

اةالرضواني

مؤامرات

إليجاد مفتاح القلعة املكون من سبعة أحرف يف العمود املظلل 
- ق�م بتعبئ�ة املربعات بم�رادف الكلمات املوضحة يف األس�فل 

بشكل أفقي.

ةعطاقتمتاملك

يومــــــًا3651
غيمةمن العدوان السعودي األمريكي على اليمن

إذا الشعب يوماً أراد الحياة

فال بد أين يتبع )كوندليز(

وال بد أن ينهدَم ما بناه 

ليبقى فقط ما بنى )اإلنجليز(

ومن يتطوع لشتم الغزاة

سيرصع بأوالد )عبد العزيز(

فكيف سيمكن رفع الجباة

وأكرب رأس لدى البدو )ط..(؟

من الفتات
الشاعر العربي/

أحمذ مطر
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 : فلسطين المحتلة 

خرجـا مسـيتٌت جما ييٌة كـربى، أمس 
تبُجُمَيـة، يف قطاع غز ؛ ودبك تسـتجابًة بذع   
تبهيئـة تب طنيـة تبُيليا ملسـيتت تبي د  وكرس 

تبحصار يف غز .
ودعـا تملشـارك ن يف تملسـيتت، إىل م قـف 
ذ بصذ تملؤتمرتت  عربي إْسـاَلمي فلسطيني م حَّ
تبتي تستهذف تب ضية تبفلسطينية، مؤّكــذين 
مـن أن ما يُخطَّـُط ال ي ُف عنذ حـذود تب ضية 
تبفلسـطينية، بل يتيذت ا بيطـاَل إخضاَع ُكــّل 
ع تصـم تألمة عـرب فتـح ب تبـات تبتطليع مع 

تبيذو تبصهي ني. 
يف  تسـتمرتر م  عـى  تملشـارك ن  وشـّذد 

تبتظا ـرتت حتـى تصـَل رسـائلهم إىل ُكـــّل 
تملطليـني وتملتآمريـن مـع تبيـذو تبصهي نـي، 
مؤّكــذيـن أنهم سيسـ ط ن كافـة تملؤتمرتت 

تبرتمية بتصفية تب ضية تبفلسطينية«. 
إىل دبـك، تقتحم مسـت طن ن صهاينة، أمس 
تبُجُمَيـة، تملنط ـة تألثريـة يف بلـذ  سلسـطية 

شمال مذينة نابلس بابضفة تبغربية. 
ون لا وكابة وفا عن رئيس بلذية سلسطية 
محمـذ عـاز6 ق بـه: إن عـرتت تملسـت طنني 
تقتحم ت تملنط ة تألثرية بحماية ق تت تالحتالل 

تبتي منيا تبفلسطينيني من دخ بها. 
وتتيـرض تبللذ  القتحامات متكرر  من قلل 
ــة تملنط ة  ق تت تالحتالل ومست طنيه وَخاصَّ
تألثريـة يف محاوبة بتهجي تبفلسـطينيني منها 

وته يذ ا. 

 : متابعات 
قامـا تب ـ تُت تبلحريـة تبربيطانيـة، أمـس 
تألول تبخميـس، باحتجـاز ناقلة تبنفـط تإليرتنية 
»جريس1« مـن قلل تب  تت تبربيطانية يف مضيق 
جلـل طارق بحجة أنهـا كانا متجهـًة إىل ميناء 
بانياس تبسـ رع ما يخابـف تبي  بات تألوروبية 
عى سـ ريا َوتسـتذعا وزتر  تبخارجية تإليرتنية 
تبسـفي تبربيطاني بذيهـا بالحتجاج عى تحتجاز 
تبسـفينة، فيما أعلنا تبسـلطات تإلسلانية بأنها 
تيترب تحتجـاز تبناقلة من قلـل بريطانيا تنتهاكاً 

بسيادتها عى تملياه تملحيطة بجلل طارق. 
ووصفـا طهرتن تبيملية بغـي قان نية وأنها 
تيـذ بمثابـة قرصنـة بحريـة، مؤّكـــذ  بأنهـا 
ستسـتخذ6 كافة تبسـلل تبسياسـية وتب ان نية 

بإلفرتج عن  ذه تبناقلة وتستيفاء ح  قها. 
تبخارجيـة  وزتر   باسـم  تملتحـذُث  وأّكـــذ 
تإليرتنيـة علـاس م سـ ع، أن طهـرتن تيترب ما 
قامـا بـه بريطانيا عمال تخريليا وغي إنسـاني 
يمكن أن يحمل ميه تذتعيات الح ة بربيطانيا. 

تبسـلطات تإلسـلانية بذور ـا أعلنـا بأنهـا 
تيترب تحتجـاز تبناقلة من قلـل بريطانيا تنتهاكاً 
بسـيادتها عى تملياه تملحيطـة بجلل طارق وبيس 

بربيطانيا أية سياد  عى جلل طارق. 

من جانله دعا أمني مجمع تشخيص مصلحة 
تبنظا6 يف إيرتن محسـن رضائي، أمـس تبُجُمَية، 
تألجهز  تملسؤوبة إىل رد مماثل يف حال عذ6 إفرتج 
بريطانيـا ناقلة تبنفـط تإليرتنية تبتـي تحتجزتها 

مؤّخرتً. 
وقال رضائي يف تغريذ  عى حسـابه يف ت تي: 
إن تبث رَ  تإلْسـاَلميَة بم تكن تبطرف تبلادئ بإثار  
تبت تـر يف أيـة قضية يف عمر ـا تبــ0  بكنها بم 

تتـ تَن عـن تبـرد عـى تملتغطرسـني وتبللطجية، 
مؤّكــذتً إن بـم تفرج بريطانيا عن حاملة تبنفط 
تإليرتنيـة ف ظيفة تألجهز  تملسـؤوبة تبرد تملماثل 

وتحتجاز ناقلة نفط بريطانية. 
ويف تبسـياق أعلنا وزتر  تبخارجية تبروسـية 
عـن إدتنتها الحتجاز ناقلـة تبنفط يف مضيق جلل 
طـارق، ميتربً  إيـاه عمليًة مخططاً بها مسـل اً 

تهذُف إىل تي يذ تألوضاع ح ل إيرتن وس ريا.

 ردًا على احتجاز بريطانيا ناقلَة نفط إيرانية 

عربي ودولي

احتجاجاٌت يف غزة ضد األنظمة العربية املطبِّعة 

طهران تعلن بأنها سرتد باملثل
شبكة رصد: النظام البحريني يعتقل 

43 مواطناً واملداهمات مستمرة
 : متابعات 

وتصلا ق تُت تبنظا6 تبلحريني قمَيها ألبناء تبشـيب تبلحريني، 
وقذ قاما خالل تبشهر تبفائا باعت ال 3  بحرينياً. 

ووثّ ا شـلكة رصذ، تملذت مـات تبتي قاما بها قـ تت تبنظا6، 
م ضحة أن تبسلطات تعت لا 3  م تطنا، أُفرج عن بيضهم الحً ا، 
مشـي  إىل تستنفار تألجهز  تألمنية تبلحرينية بشكل مكثّف، تزتمناً 
مـع ع ـذ مؤتمر تملنامـة وحض ر وفـذ صهي نّي بلمشـاركة فيه، 
مما تسـتذعى خروج عذ  تظا رتت منـذد  يف مناطق مختلفة من 

تبلحرين. 
وبفتا رصذ، إىل تسـتمرتر منع إقامة صال  تبُجُمَية، ودبك ألربية 
أسـابيع متتابية، إضافـًة إىل منع وص ل غابليـة تملصلني إىل جامع 

تإلما6 تبصادق يف منط ة تبذرتز. 

اعتقاالت خالل احتجاجات على 
سياسات ترامب يف واشنطن

 : متابعات 
خرجا مظا رتٌت تحتجاجيٌة يف وتشـنطن، أمس تألول تبخميس، 
ضـذ سياسـات تبرئيـس تألمريكـي دونابـذ ترتمـب، وقـذ تح با  
تالحتجاجـاُت إىل تشـتلاكات عنيفـة وتعت لـا تبرطة عـذدتً من 

تملشاركني. 
وأفـاد ت ريـٌر مل قـع “دع  يـل” تألمريكـي، بـأن مجم عة من 
تملتظا ريـن رّددوت  تافـاٍت منا ضة برتمب وسياسـاته تبذتخلية 
وتبخارجية يف وقا ت تصل فيه شيليته ترتجيها بيك ن أحذ تبرؤساء 
ــًة بيذ  تألمريكيني تألقل شـيلية يف تأريخ تب اليات تملتحـذ  وَخاصَّ

تنصله من تمليا ذتت وتالتّفاقيات تبذوبية. 
وشـهذت تب الياُت تملتحذ  منـذ وص ل ترتمـب إىل تبليا تألبيض 
مطلع عا6 6017 تزتيذتً يف أعمال تبينف عى خلفيات عرقية بسـلب 

تريحات ترتمب تملؤيذ  بفئات مييّنة دون أخرى. 

االندبندنت: كوشنري يسعى لبحر األموال الخليجية ويجب تجاهله

 : متابعات 
قابـا صحيفـة تالنذبنذنـا تبربيطانيـة إنـه ينلغي تجا ـل جاريذ 
ك شني، مستشار تبرئيس تألمريكي دونابذ ترتمب، وتذكر خطة تبسال6 

تألمريكية قلل 100 عا6. 
وأوضـح تبكاتب وتبصحفـي تبربيطاني روبرت فيسـك، بم ال به يف 
تبصحيفـة نُـر، أمـس تبُجُمَية، أنه منـذ 100 عا6 ت ريلـاً قا6 رئيس 
تب اليات تملتحذ  )وودرو ويلسـ ن(، تبذع كان يلحث وقتها عن صف ة 
ــة به يف تبرق تألوسـط بإرسـال تألكاديمي تملسـيحي  تب ـرن تبَخاصَّ
 نـرع كنغ، وتبـذع بم يكن بابطلـع مثل جاريذ ك شـنر، وبم يكن    
أَو زميله شـاربز كرين صهرتً برئيس تب اليات تملتحذ ، وودرو ويلس ن، 
تبذع أرسـلهم يف رحلـة عرب حطا6 تإلمربتط ريـة تبيثمانية بللحث عما 
يمكن فيله ملساعذ  تملسلمني وتملسيحيني وتبيه د يف تبرق تألوسط«. 
وأوضح فيسـك، أن تبرجلني عادت إىل وتشنطن بابيذيذ من تمل رحات 
تبتي يمكنها أن ت ذ6 تبكثي بنا حتى تبي 6، عى خالف م رحات ك شنر 
وتبسـفي تبحايل بل اليات تملتحذ  يف تبكيـان، تبصهي ني دتفيذ فريذمان، 

فابرجالن بم يتحاورت مع أكثر تبيرب ثرتء، كما بم يرفض تبيه د وتبيرب 
يف فلسطني م ابلتهما، بكنهم أرتدوت أن ييرف ت منهما ف ط إن كان ملذأ 
تبرئيس ويلسـ ن بحق تبشـي ب يف ت رير مصي ا سارياً عى تألرتيض 

تمل ذسة«. 
وأردف فيسك، أنه بيذ رحلة شاقة عاد تبرجالن بخطة بلسال6 بيذما 
تبت يا آالف تبسـكان يف أكثَر من 36 مذينة مختلفة يف فلسـطني، وتل يا 
أكثـَر من 8 آالف عريضة، بكـن تبرئيس ويلسـ ن كان مريضاً جذتً وبم 
يتمّكن حتى من قرتءتها، ثم وترتها الح اً تبخارجية تألمريكية تبثرى. 

وتعتـرب تبكاتب أن تبخارجية تألمريكية حابياً »ال وج د بها«، حتى أن 
وزيـر تبخارجية تبسـابق تعرف رصتحًة بأن ك شـنر أخفى عنه ُكــّل 
يشء، ُمضيفاً: »تآلن يف تب قا تبذع يسـّ ق فيه ك شـنر وترتمب بخطة 
ــة بهما؛ بهذف تذمي ُكــّل أمل يف وج د دوبة فلسطينية  تب رن تبَخاصَّ
م ابـل بحر من تألمـ تل تبخليجية، دون أن يتذكر أوروبـي أَو عربي أَو 
فلسـطيني أَو صهي نـي وتحذ أنه مرت 100 عا6 عى أكثر خطة سـال6 
غربيـة رتعا رغلات وطم حات  ؤالء تبناس تبذين يييشـ ن يف تبرق 

تألوسط ويتطلي ن إىل مست لل أفضل«. 



تبيذد 
)8و6(  

ل بد من عمل يبني األمة لتكوَن مبســـتوى مواجهة هذه التحديات واألخطار على 
ُن األمة مـــن الداخل من هذا الختراق الذي  ُكـــلاّ املســـتويات، ولبد من عمل يحصِّ
يهدُف إلى تطويع أَبنــاء األمة، واستغللهم، والتحكم في ولءاتهم، وتوجيههم للعداء 

ملن يعادي أمريكا وإسرائيل.
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي  تبسلا 
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كلمة أخيرة

عبدالفتاح حيدرة     
القائ�ُد  الس�يُد  وّج�ه 
بدرالدي�ن  عبداملل�ك 
الحوثي كلمًة مهمًة جداً 
للمراكز الصيفية، تطرق 
فيها إىل وجوِب الحصوِل 
والتعلي�م  املعرف�ة  ع�ى 
والثقاف�ة الت�ي يلم فيها 

النشُء بقضايا امتهم. 
ذاته�ا  بح�د  الكلم�ُة 
تح�ث  توجيهي�ة  ه�ي 
عى أهميّة غ�رس الوالء 
اإليَْم��ان�ي يف نف�وس أجيالن�ا، غرس الش�عور الدائم 
بأهميّ�ة الدي�ن، بعظمة الدين، بنعم�ة الدين، بجاذبية 
��ة للتعليم والثقافة بالدين،  الدين، توضيح حاجة األُمَّ

يف التكوين الذاتي واملعريف والسيايس.. 
ه�ذه الكلم�ُة العام�ُة لجم�وع اليمني�ن، ولجموع 
املراك�ز الصيفية، هي انطالقٌة وطنية، بمعنى أصبحت 
املسرُة الُق��ْرآنية مس�رًة لكل اليمنين، لم تعد حكراً 
ع�ي فئة معين�ة ومنطقة معينة، أنه تدش�ٌن ملرشوع 
بن�اء نشء يمني ُمِل�مٍّ وواٍع وذات معرفة صلبة، يتحّى 

بقيم ومعرفة وثقافة إنْتَاجية أساسها متن وقوي.. 
إذا ما عدنا قليالً للخلف، س�وف نج�د أن قادَة اليوم 
الذين يدافعون عن اليمن وعرضها ورشفها أغلبهم من 
الش�باب الذين انضموا للمراكز الصيفية التي أنش�أها 
الشهيُد املؤّسُس حسن بدرالدين الحوثي، الذي حرص 
ُك���لَّ الحرص أَْن تَُك��ْوَن املراكُز الصيفية هي نقطَة 
انطالق الن�شء للمعرف�ة الصلبة والقوية املتماس�كة 
���ة والعارفة بمضّلالت الع�دّو وأجندته،  بقضاي�ا األُمَّ
بل وأصبحت الفكرة فكرًة إنْتَاجية ومعرفيًة عس�كرية 

وسياسية وأمنية واقتصادية.. 
لق�د اس�تطاع الس�يد القائ�د الي�وم به�ذه الكلم�ة 
التوجيهية أن يدش�ن عملية املعرف�ة يف النشء اليمنى 
كل�ه، وهو تدش�ن ملرشوع الوعي الذي يش�ّدد الس�يد 
عبداملل�ك علينا به دوماً، معرف�ة وعي اإليَْم��ان ووعي 
املعرفة بالقيم النبيلة يتطلبان منّا أَيْ��ضاً وعي كيفية 
العم�ل بهم�ا كحزم�ة متكاملة م�ن خ�الل الوعي أن 
العم�ل بهما يت�م وفق قيم لها معاي�رُ ورشوٌط معينة 
ال تتج�زأ أبداً وال تنج�ز مهمتنا التي خلقن�ا من أجلها 
وه�ي اإليَْم��ان إال بااللت�زام بهذه املعاي�ر والرشوط 
التي تحافُظ عى س�نن وقوانن وأح�كام وأقدار الله يف 

استقرار وتسير الكون.. 
إنه مرشوٌع يغرُس نماذَج كثرة ومختلفة وواس�عة 
ومتع�ددة تحث ش�بابنا ع�ى رضورة التمس�ك بوعي 
اإليَْم���ان والتس�ليم ب�ه كواجب مف�روض علينا كلنا 
ومهم�ة خلقن�ا من أج�ل تأديتها ومس�ئولية يجب أن 
نق�وم به�ا مهما كلفن�ا األمر، وك�ذاك معرف�ة قضايا 
��ة والتي منها فضية التمس�ك بقيم الحق والدفاع  األُمَّ
عنه والوقوف إىل جانبه، التمس�ك باألَْخ��اَلق والكرامة 
والعزة وال�رشف والنخوة، باإلضافة إىل رضورة تطوير 
نفس�ية وعقل الش�اب اليمني إليجاد مرشوع التطوير 

والبناء.. 
خالصُة كلمة السيد القائد تتجّى يف موجهات 

من )وعي وقيم ومشروع( كلمة 
السيد القائد للمراكز الصيفية

أبناؤنا ومعركُة الوعي

أكثر من 73 مليون ريال حصيلة اإلنفاق الشعبي ملقاومة لبنان عرب إذاعة سام إف إم

البقية ص 9

البقية ص 9

أمل المطهر
 

معركُة وعٍي رشس�ٌة يخوُضها أبناُء الش�عب 
اليمن�ي إىل جانب املعركة العس�كرية، تُعترب من 
أََه���ّم وأخط�ر املع�ارك التي نخوضه�ا يف هذا 

العدوان. 
 فمعرك�ُة الوع�ي ه�ي م�ن تَُح���رُِّك كاف�ة 
الجبه�ات وتدي�ر كافَة املع�ارك، فعندم�ا يكوُن 
الوع�ُي عالي�اً ل�دى املقات�ل اليمن�ي فإنّ�ه م�ن 
املس�تحيل أن يَنهزَم أَو يُقَه���َر، وعندما يكوُن 
الوع�ُي عالياً ل�دى املواطن اليمني َف�إنَّ الجبهَة 
الداخلية س�تكون بأم�ان ولن يس�تطيع العدّو 

اخرتاَقها أَو خلخلتها أبداً. 
الوع�ُي هو من يح�ركك للبن�اء والتحدي لكل 
الصعوب�ات، هو من يدفعك لألمام دائماً دون أن 
تنظر للخلف أَو تس�تمع للضجي�ج املزعج الذي 

يصدره عدوك. 
ُكلُّ رشائ�ح املجتم�ع يدخل�ون يف خضم هذه 
املعرك�ة فإم�ا أن يرتق�وا بارتق�اء وعيه�م أَو 

يسقطوا بتدنّيه وانعدامه. 
وأبناؤن�ا ال يس�تثنون م�ن ه�ذه املعركة، بل 

يعتربون أساَس املواجهة يف الحارض واملستقبل. 
ف�ال يخف�ى ع�ى الجميع تركي�ُز الع�دّو عى 
اس�تهداف ه�ذه الرشيح�ة الهام�ة يف املجتمع، 
س�واٌء أكان ذل�ك بحرِفهم ع�ن الدي�ِن والُهوية 
اإليَْم��اني�ة بَش�دِّهم إىل ط�رق الض�الل ب�كل 
الوس�ائل واألس�اليب أَو بتزييف وعيهم وتعبئة 
عقولهم بمنهجية عقيمة وأفكار س�لبية هدامة 

مغلفة بغالف ديني وشعارات بّراقة مزيفة. 
لذل�ك كان ال بُ��دَّ م�ن تحصينه�م ض�د ذلك 
االس�تهداف املبارش بالس�عي بهم نح�و طريق 
املنهجية املحمدية السمحة والثقافة الُق��ْرآنية 
الحق�ة، فهي كفيلة بصنع جيل واٍع مثقف قوي 

النفسيات سليم الفكر. 
 وها نحن نرى اآلن الكثرَ من اآلباء يس�عون 
بأبنائه�م لاللتح�اق باملراك�ز الصيفي�ة؛ ألَنَّهم 
أصبح�وا يعون جيّ�داً باملخاطر الجم�ة املحدقة 
بأبنائه�م يف ظ�ل تحري�ك العدّو ألذرع�ه القذرة 
الس�تهداف القيم واألَْخ��اَلق واملبادئ ومحوها 
من نفوس الصغار قبل الكبار، فكان تَح��رُُّكهم 
م�ن واقع الخ�وف ع�ى أبنائهم يف املق�ام األول 
وم�ن منطل�ق الحرص ع�ى أَْن يَُك���ْوَن لديهم 

الوع�ي الكايف لتطهر نفوس�هم وبناء عقولهم، 
بحيث يس�تطيعون تمييَز املواقف التي تضُعهم 
يف َص�فٍّ واحد مع عدو وطنهم، الذي يشدهم إىل 
هاويته السحيقة فيتيهون يف صحرائه القاحلة. 
فلنشد أبناءنا إىل الله قبل أن يُشدَّهم الشيطاُن 

إليه، فهذا هو الحلُّ لحمايتهم. 
والحلُّ لبناء جيل املس�تقبل الذين سيحملون 
ع�ى عواتقهم تضحي�اِت عظماء أبن�اء وطنهم 
ويس�رون به نح�و العل�و والتحّرر م�ن ُك���ّل 

أشكال الهيمنة والتسلط الخارجي. 
لذلك ادفع�وا بهم ليتعلموا الِعل�َم النافَع الذي 
سيبنيهم ويرتفي بوعيهم..، عّلموهم ما عّلمهم 
ربه�م يف كتاب�ه ال ما تعلموه من أس�ياد الضالل 

والفتن. 
دعوهم يتعرفوا عى كت�اب الله ككتاٍب عمي 
ومنهجي�ٍة حياة كاملة يس�رون م�ن خالله إىل 

النجاِح والتفوق الدائم. 
دعوهم يتعرف�وا عى أولياء الل�ه وصفاتهم؛ 

لكي يكونوا من الذين ال خوٌف 

 : خاص 

أعلن�ت إذاعُة س�ام إف إم، أمس الُجُم�َعة، 

عن الحصيلة النهائية لحملة اإلنفاق الشعبيَّة 

من يم�ن اإليم�ان للمقاومة يف لبن�ان ضمن 

الربنامج الرمضاني األشهر متابعًة عى مدى 

ش�هر رمضان املن�رم 1440 ه� »حيذَ عى 

خر اليمن«. 

وقال�ت إذاع�ة س�ام إف إم يف بي�ان صادر 

عنها، أمس تلقت صحيفة »املس�رة« نسخًة 
منه: إن الحصيلَة النهائيَة للحملة بفضل الله 
وكرم�ه وجوده ثم بفضل وعي وكرم جمهور 
اإلذاعة املجاهد املعطاء املش�اركن يف الحملة 
م�ن أح�رار وحرائر ش�عبنا اليمن�ي العظيم 
بلغت )73.500.000( ثالثة وس�بعن مليوناً 
وخمسمائة ألَف ريال يمني، أي ما يعادل بعد 
املصارف�ة 132.000 مائة واثنن وثالثن ألَف 
دوالر، ش�امالً قيمَة املباع من األشياء العينية 

املسلمة ضمن الحملة إىل إدارة اإلذاعة. 


