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كشف األسباب التي أزعجت أمريكا فاستهدفته: تحرك بالقرآن حتى استشهد رئيسًا لليمن

الروحية الإميانية تربي الإن�شان على البذل وتبعده عن اجل�شع 
60 خرقًا يف 24 ساعة وشهيدان يف الحديدة بانفجار مخلفات العدو

»النقل الربي« حتمل العدوان و »الأمم« ما يتعر�ض له امل�شافرون يف الوديعة

املؤمن يصرب يف الضراء على املستوى النفسي والبدين وال تؤثر على التزاماته 

عضو سياسي أنصار اهلل محمد الفرح 
هكذا كان الصماد.. قواًل وعماًليروي تفاصيل من حياة الرئيس الشهيد:

حذاِر.. بحرنا اأحمر

أمريكا تصّعد في البحر األحمر بعد استغاللها »اتفاق مسقط« التفافًا على السالم وترتيبًا للصفوف

صنعاء أمام هدنة منكوثة ونوايا عدوانية مبيتة:

إعالم العدو يكشف أهداف التحرك 
البحري.. وصحف أمريكية: بفاتورة 

العزي: أقسى خياراتنا لم ُتستخدم 
بعُد ورهان العدو خاسر

حبرية العدوان ختتطف صيادين مينيني و »املصائد«: هل من موقف أممي؟!
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 : الحديدة
زنر وفد مكلف من قائد نلثورة نلسـيد 
عبدنمللك بدرنلديـن نلحواي، أمس نألحد، 
علمـاء وخطباء ومشـايخ نلسـلفية يف 

مديلة نلحديدة. 
وضم نلوفـد كالً من محافظ نلحديدة 
وكيـ8  ومعـه  قحيـم،  عيـاش  محمـد 
نملحافظة محمد حلييص، وعرو نملكتب 
نلسـيايس ألنصـار نللـه نلدكتـور حزن1 
نألسـد، ومديإ عا1 نألوقـاف باملحافظة 
فيص8 نلهطفي، وعدد من نلشخصيات. 
وخـالل نلزيـارة، أّكــد نلوفـُد نلزنئـإ 
ن7تما1َ قائد نلثورة بالعلماء وحإَصه عىل 
مشـاركتهم يف معإكة نلدفاع عن نلوطن 
من خالل دور7ـم نلتوعوي ونلتلويإي يف 
نملجتمع، ملو7ًِّا رىل أ7ميِّة دور نلعلماء، ال 

سيَّما خالل نملإحلة نالستثلائية نلتي يمإ 
بها نلوطن يف مونجهة نألخطار نلخارجية 
ـة  ونلحإب نللاعمة، نلتي تمث8 تحدياً لألُمَّ
ووحدتها.  ولفت رىل أ7ميّة توحيد نلكلمة 
ونلصف نلوطلي ملونجهـة ما تتعإض له 
ــة من مخاطإ وتحديات، ورضورة  نألُمَّ
ومونكبتـه  نلديلـي  نلخطـاب  تإشـيد 

للمإحلة نلتي تمإ بها نلبالد، مشّدًدن عىل 
رضورة توحيـد نلخطاب نلديلي وتكاتف 
نلجهـود للحفاظ عىل نألمن ونالسـتقإنر 
ونلسلم نالجتماعي.  واملون دور مشايخ 
نلعلم وجهود7م طيلة فرتة نلعدون7 نلذي 
يعـد صورة من صـور نلصمـود ونلثبات 
يف نلدفـاع عن نلوطن، مشـيدين بمونقف 

ووعيهـم  نلسـلفية  وخطبـاء  مشـايخ 
بخطـورة وأبعـاد وأ7دنف نلعـدون7 عىل 

نليمن. 
فيمـا أشـار مديـإن مكتبـي نلهيئـة 
نلهطفـي  فيصـ8  لألوقـاف  نلعامـة 
ونإلرشـاد وشـؤو7 نلحـج ونلعمإة عبد 
نلإحمـن نلـوريف، رىل أ7 نلزيـارَة تأتي يف 

رطـار ن7تمـا1 نلدولـة بأئمـة وخطباء 
نملسـاجد ورضورة أ7 يكـو7 نلخطـاب 
نلديلي متونفقاً مع ما تتطلبُه نملإحلة يف 
توحيد نلجهود ملونجهة أشـكال نلحإوب 

ــة.  نلتي يشلها نألعدنء عىل نألُمَّ
بدوره، أشار نلشـيخ صالح نلعويإي 
من مشـايخ نلسـلفية، رىل أ7 نلسلفيا 
يعإفـو7 أبعـاد مؤنمـإة نلعـدون7 نلذي 
يتعـإض لـه نليمـن، وقـال: »7لاك من 
نلسـلفيا من 7م يف جبهات نلدفاع عن 

نلدين ونلوطن«.
مـن جانبهـم، أّكـد نلعلمـاء نلوقوف 
رىل جانب قائد نلثـورة لالنتصار لقرايا 
ــة نلعادلة وتحإيإ نلوطن من خالل  نألُمَّ
نملـي يف توعية نملجتمـع باملها1 نمللقاة 
عـىل عاتقهـم تجـاه ديلهـم ووطلهـم 

نستجابة للدنء لله ومونجهة نلظلم. 

أخبار

أّكـدوا معرفتهم بأبعاد العدوان األمريكي السعودّي وأشاروا إلى تواجدهم في الجبهات رفقة المجاهدين: 

قوى العدوان تواصل انتهاكات الُهدنة 
اإلنسانية والعسكرية وترتكب 60 

خرقًا خالل الـ 24 ساعة األخرية
 : متابعات

ونصلت قـوى نلعدون7 نألمإيكي نلسـعودّي نإلمارنتي وأدونتها، 
أمـس نألحـد، ننتهاكاِتهـا نلفاضحـَة التّفـاق نلُهدنـة نإلنسـانية 
ونلعسـكإية، يف تأكيد جديد عىل عد1 مباالة تلك نلقوى ألي مساع 
للسال1، وال تلقي للمعاناة نإلنسانية نلتي يكابد7ا نليمليو7 جإنء 

نلحصار أي ن7تما1. 
وأَفادت مصادر عسـكإية لصحيفة نملسـرة بأ7 قوى نلعدون7 
ومإتِزقتها نرتكبت 60 خإقاً للُهدنة نإلنسـانية ونلعسكإية، خالل 

نلـ 17 ساعة نملاضية. 
وأوضحـت نملصادر أ7 خإوقـات نلعدون7 تمثلـت يف 77 عملية 
أجـونء  يف  ونلتجسـي  نملسـلح  نالسـتطالعي  للطـرن7  تحليـق 
محافظات نلجوف، حّجـة، صعدة ونلحدود، مشرة رىل أ7 مإتِزقة 
نلعـدون7 نسـتهدفون بقصـف مدفعـي مونقـع نلجيـش ونللجا7 

نلشعبيّة يف نملدفن بمحافظة صعدة. 
وأّكـد نملصدُر أنه تم تسـجي8 11 خإقـاً بإطالق نار عىل ملازل 
نملونطلا ومونقع نلجيش ونللجا7 نلشـعبيّة يف محافظتي حّجـة 

وصعدة. 

املصائد السمكية تدين 
اختطاف تحالف العدوان 
لصيادين يف املياه اليمنية

 : متابعات
أدننت نلهيئُة نلعامة للمصائد نلسمكية يف نلبحإ نألحمإ، جإيمَة 
نختطـاف عـدد مـن نلصيادين من قب8 قـوى نلعدون7 نلسـعودّي 

نألمإيكي. 
وقالـت نلهيئـة يف بيـا7 لهـا: ر7 »قـوى نلعـدون7 أقدمـت عىل 
نختطاف عدد من نلصيادين ومصادرة قونربهم، أالاء ممارستهم 
مهلـة نلصيد يف سـونح8 نلبحـإ نألحمإ بملطقة بحيـص نلتابعة 

ملديإية ميدي محافظة حّجـة«. 
ونعترب نلبيا7 7ذن نلفع8 عمالً رجإنمياً وجباناً. 

وناشـد نلبيا7 نألمم نملتحدة ونمللظمات نإلنسـانية ونلحقوقية، 
نلقيـا1 بدور7ـم ونالضطـالع بمسـؤولياتهم رزنء 7ـذه نألعمـال 
نإلجإنميـة بحـق نلصيادين، ونلعمـ8 عىل حمايتهم مـن قإصلة 
نلعـدون7 ومإتِزقته، وريقـاف ُكـ8ّ نملمارسـات نلعدوننية نملتكّإرة 
بحقهم.  وحّملت نلهيئة نلعامة للمصائد نلسـمكية، نألمم نملتحدة 
وملظماتها مسـؤولية نلصمـت ونلتخاذل نمُلسـتمّإين تجاه 7ذه 

نملمارسات نإلجإنمية نلتي تزيد من معاناة نلصيادين. 
ويف نلسـياق، يـإى مإنقبـو7 أ7 7ـذه نلجإيمـة نلجديدة بحق 
نلصياديـن نليمليـا، تؤّكــد ررصنر تحالـف نلعـدون7 نألمإيكي 
نلسـعودّي نإلمارنتي عىل رشـعال نمللف نلعسـكإي ونإلنسـاني يف 

نلساح8 نلغإبي نليملي. 

استشهاد مواطنني بالحديدة جراء انفجار لغم من مخلفات العدوان 
وعدد الضحايا يرتفع إىل 260 مدنيًا

 : الحديدة
تونصـ8ُ مخلَّفـاُت نلعـدون7 نألمإيكـي 
نلسـعودّي نإلمارنتـي يف نلحديـدة َحْصـَد 
أرونح نملدنيـا ونألبإياء، لتؤّكـَد من جديد 
أ7 7ذن نلعـدون7 عبارة عن مشـاريع غدر 
وقتـ8 يرتبـص باليمليا، َحيُث نستشـهد 
مونطلـا نالا بمحافظـة نلحديدة، أمس 
نألحـد، جـإنء ننفجـار لغم مـن مخلفات 

نلعدون7 وأدونته. 
وأوضـح نملإكـز نلتلفيـذي للتعام8 مع 
نأللغـا1 يف بيـا7، أ7 مونطلـاً نستشـهد يف 

قإيـة نللـارصي بمديإية نلتحيتـا نتيجة 
ننفجـار لغم مـن مخلفات نلعـدون7، بعد 
سـاعات من نستشـهاد مونطن يف ملطقة 

نلفازة يف نملديإية نفسها. 
وأَشاَر رىل أ7 عدد نلرحايا جإنء ننفجار 
مخلفـات نلعـدون7 مـن نأللغـا1 ونلقلاب8 
نلعلقودية بالحديدة نرتفع رىل 160 مونطلاً 
ما بـا شـهيد وجإيح ملـذ بدنيـة نلعا1 

نلجاري فقط. 
ولفت نلبيا7 رىل أ7 سقوَط مدنيا يوميًّا 
بمحافظة نلحديدة يؤّكـد خطورة نلوضع 
نلكاراـي نلـذي تمـإ بـه نلحديـدة نتيجة 

نلتلوث نلونسع بمخلفات نلعدون7. 

وشـّدد نملإكز »عىل قيـا1 رشكاء نلعم8 
نمللـارصة  للقيـا1 بدور7ـم يف  نإلنسـاني 
إلدَخال نألجهزة نلكاشفة لتطهر مخلفات 
نلحإب ونلتـي طالب بها نملإكـز نلتلفيذي 

من نلربنامج نإلنمائي أكثإ من عا1«. 
يأتي ذلك يف ظـ8 محاوالت مإنكز نزع 
نأللغا1 نلوصول لخارطة ننتشار نأللغا1، 
َحيـُث لم تسـلم قـونت نملإتـِزق نلخائن 
طارق عفـاش خارطة تونجد7ا كما 7و 
معتاد يف قوننا نلحـإب وأخالقياتها، ما 
يهّدُد حياَة نملونطلا يف ُكـ8ّ نمللاطق نلتي 
كانت نلقونُت نملدعومُة رمارنتياً تسـيطُإ 

عليها. 

»النقل الربي« تحّمل العدوان واألمم املتحدة مسؤولية ما يتعرض له 
املسافرون اليمنيون يف منفذ الوديعة

 : صنعاء
نستلكإت نلهيئُة نلعامة لتلظيم شؤو7 
نللقـ8 نلـربي، مـا يتعإض له نملسـافإو7 
نليمليو7 من نبتزنز يف ميلاء نلوديعة نلربي 

نلحدودي مع نلسعوديّة. 
رىل أ7 مـا  نلهيئـة يف بيـا7  وأَشـاَرت 
يقو1 به نملإتِزقة من نبتزنز للمسـافإين 
ورغالق للميلاء، ننتهاك لحقوق نملونطلا 
نلذيـن يعانـو7 مـن عـدون7ٍ يتلـاىف مع 
نألعـإنف ونملونايق ونالتّفاقيـات نلدولية 
ونإلنسـانية، مؤّكـدًة أ7 مئـاِت نليمليا 
ا1  بيلهم نسـاء وأطفال عالقو7 ملذ أَيَـّ
نإلجـإنءنت  نتيجـة  نلوديعـة،  ميلـاء  يف 
نلسـلطات  تفإضهـا  نلتـي  نلتعسـفية 
نلسـعوديّة ومإتِزقتها، نألمـإ نلذي فاقم 

من معاناة نملسافإين. 
ولفت نلبيا7، رىل أ7 قإنر ريقاف نلإحالت 
نلربية رىل نلسـعوديّة غر مربّر، ودلي8 عىل 

فش8 نلقائما عىل ردنرة نمليلاء. 
نلسـعودّي  نلعـدون7  نلهيئـة،  وحملـت 
ا يتعإض  ومإتِزقته نملسؤولية نلكاملة َعمَّ
لـه نملسـافإو7 ونملعتمـإو7 نليمليـو7 يف 

ميلاء نلوديعة نلربي. 
وطالبـت نألمم نملتحـدة بالتَحـّإك لح8 
مشكلة نملسافإين يف ميلاء نلوديعة ورنقاذ 
حيـاة نألطفـال ونللسـاء نلذيـن أطلقـون 

ندنءنت نستغااة وملاشدنت ملساعدتهم. 
وكا7 ناشـطو7 ورعالميـو7 يف مونقع 
نلتونصـ8 نالجتماعـي قـد تدنولـون، أمس 
نألول، تعميمـاٍت رسـميًة ملهـا توجيـُه 
نلسـفر نلسـعودّي، محمد آل جابـإ؛ ِمن 
أجـ8ِ وقف كافـة نلحإكة نلربيـة من ورىل 

نليمن عرب ملفذ نلوديعة دو7 ربدنء أسباب 
حقيقية للقإنر نملفاجئ. 

من جانبهم، أشـار خربنء سياسـيو7، 
أمـس نألول، رىل أ7 توقيـت رغـالق ملفـذ 
نلوديعة نلربي نلحدودي، يبا أ7 نلسعوديّة 
تتهيأ ملإحلة جديدة يف نليمن، فهي تحاول 
مـن خـالل رعـادة تفعيـ8 كافـة نملإتِزقة 
ونألدونت نملونليـة لهـا ونلقابعـة يف فلادق 
نلإيـاض بعـد خلـع نلفـاّر 7ـادي ونائبة 
نلخائن نألحمإ، َفـإنَّها يف نلوقت ذنته تتجه 
رىل تشـديد نلحصـار عـىل نلشـعب نليملي 
عـرب نملرايقات نلتي يتعإض لها نملغرتبا 
ونملقيمـا عـىل أرنضيهـا تحـت يافطـة 
وذريعة سـعودة نملهن نلتي تهدف رىل طإد 
نلعمالة نليملية وخلـق نالقتصاد نملتهالك؛ 
بَسـبِب نسـتمإنر نلعـدون7 ونلحصار نلذي 

دخ8 عامه نلثامن. 

وفد مكّلف من قائد الثورة يزور علماء ومشائخ السلفية يف الحديدة
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 : خاص
وسَط تحذيإنٍت وطليٍة متصاِعدٍة من عونقِب نلتصعيد، 
بـدأت نلواليـاُت نملتحدة، نألحـَد، عم8َ دورياٍت عسـكإيٍة 
عدوننيٍة يف نلبحـإ نألحمإ وُقبالَة نلسـونح8 نليملية، بعَد 
رعالِنها عن تشـكي8ِ قونٍت بحإية مشـرتكة تحت علون7 
»تعزيـز نألمن«، نألمإ نلذي جّددت صلعاُء نلتأكيَد عىل أنه 

يرتجُم نونيا مبيَّتة ضد نليمن. 
وأعللت قيادُة نلقونت نملإَكزية نألمإيكية أنه تم تكليُف 
ما تسـمى »نلفإقة نملشرتكة ر15« ببدء مهامها يف نلبحإ 
نألحمـإ وخليج عـد7 وباب نمللـدب؛ بذريعـة »مكافحة 

نلقإصلة ونلتهإيب«. 
وكا7 رئيـس نلوفد نلوطلي ناطق أنصـار نلله، محمد 
عبد نلسال1، أّكـد أ7 7ذن نلتَحّإك نألمإيكي يهدف لتكإيس 

حالـة نلعـدون7 ونلحصـار عىل نليمـن ويلاقـض نملزنعم 
نألمإيكية عن دعم نلُهدنة نلتي تإعا7ا نألمم نملتحدة. 

وقال عرو نملكتب نلسيايس ألنصار نلله، عيل نلقحو1، 
نألحـد: »نإقب عن كثب نلتَحّإكات نلعسـكإية نألمإيكية 
نملعاديـة يف نلبحإ نألحمـإ قبالة نلسـونح8 نليملية ونلتي 
تؤّكــد بما ال يـدع مجاال للشـك أ7 7لاك نونيـا عدوننية 

مبيَّتًة يحضِّ لها نألمإيكا7«. 
َوأََضـاَف أ7 »7ذه نلتَحّإكات تلفي مزنعم أمإيكا تجاه 
نلسال1 يف نليمن وأنها ُمستمّإة يف عدوننها وحصار7ا عىل 

نلشعب نليملي«. 
وملـذ نللحظـة نألوىل، شـّك8 نإلعـال7ُ نألمإيكـي عـن 
تشكي8 قونت عسـكإية للقيا1 بدوريات يف نلبحإ نألحمإ 
وقبالـة نلسـونح8 نليمليـة، مـؤرشن خطـرن عـىل نونيا 
نلتصعيد ضد نليمن، ُخُصوصاً وأنه جاء يف سياق محاولة 
أمإيكيـة سـعوديّة ونضحـة لرتتيـب صفـوف تحالـف 

نلعـدون7 ونسـتغالل »نلُهدنـة« لاللتفاف عـىل متطلبات 
ومحّددنت نلسال1. 

وأفصحت وسائ8 نإلعال1 نلسعوديّة ونإلمارنتية بشك8 
جيل عن نونيـا نلتصعيد نلتي يحملها نلتَحّإك نلعسـكإي 
نألمإيكـي يف نلبحـإ نألحمـإ، َحيـُث حإصت عـىل ربطه 
بمزنعـم »تهإيب نلسـالح« رىل نليمن، و7ـي نملزنعم نلتي 

ننكشف زيفها بشك8 فاضح خالل نلفرتة نملاضية. 
وذ7بـت وسـائ8 نإلعال1 نلسـعوديّة رىل أبعد من ذلك يف 
نلحديث عن نونيا نلتصعيـد نملبيتة، َحيُث ربطت صحيفة 
»عكاظ« نلتَحّإك نلعسكإي نألمإيكي بما أسمته »تبعات 
مـا بعد نلُهدنة«، يف رشـارة أكثإ من رصيحـة رىل أ7 دول 
نلعـدون7 تعتز1 نسـتغالل نلُهدنة كفإصـة لخلط نألورنق 

وتإتيب نلصفوف عسكإيًّا. 
وكا7 نإلعال7 عن نلتَحّإك نلعسكإي نألمإيكي يف نلبحإ 
نألحمإ قد أعاد نلتذكر بإعال7 قائد نلثورة نلسيد عبد نمللك 

بدر نلدين نلحواي عن »مفاجآت« كبرة تلتظإ نلعدّو عىل 
نلجبهة نلبحإية بشك8 خاص. 

وملذ سـلونت، يحاوُل تحالُُف نلعـدون7 تهيئَة نألجونء 
للتصعيـد يف نلبحـإ نألحمـإ، من خالل محاولـة تكإيس 
رونيـات مرلِّلـة عـن »تهإيـب نألسـلحة« ونسـتخدن1 
نملوننئ نليملية ألغإنض عسـكإية، عىل نلإغم من أ7 تلك 
نملحـاوالت قـد ننتهت بفرائـح مدوية، أبإُز7ـا محاولُة 
تقديم مقطع من فيلم واائقي أمإيكي كدلي8ٍ عىل وجود 

صونريخ يف ميلاء نلحديدة. 
وتحـإص دول نلعـدون7 دنئماً عىل ربـِط موننئ نلبحإ 
نألحمـإ بالهجمـات نليمليـة نلدفاعيـة نلتي تسـتهدُف 
نلعمَقا نلسعودّي ونإلمارنتي، كما تحاول نللعَب عىل وتإ 
»أمن نملالحة نلبحإية«، يف محاولة لتحشيد نملجتمع نلدويل 
للتصعيـد يف نلبحإ نألحمإ، و7و ما يبـدو أ7 رعال7 قونت 

نملها1 نملشرتكة يأتي يف سياقه. 

تقارير

أمريكا تباشر التصعيـد يف البحر األحمر 
وصنعاء تؤكـد وجود نوايا عدوانية مبيَّتة

العزي: أقسى خياراتنا لم ُتستخدم بعُد ورهان العدّو على املرتِزقة خاسر

خالفًا لتصريحات »التفاؤل« األممية واألمريكية ..املرتِزقة يؤّكـدون توّجـه تحالف العدوان نحو التصعيد

 : خاص
جـّددت صلعـاُء نلتأكيَد عىل نلتمسـك بمحـّددنت ومتطلبات 
نلسـال1 نلفعيل، ورفِض محاوالِت ناللتفـاف عليها، محذرًة دوَل 
نلعدون7 من عونقب نسـتمإنر نلإ7ا7 عـىل نملإتِزقة لتحقيق أية 

مكاسب. 
وقـال نائُب وزيإ نلخارجية بحكومة نإلنقاذ، حسـا نلعزي: 
رنـه »يجـب رنهـاء نلعـدون7 ونلحصار ونالحتـالل، ُوُصــوالً رىل 
نسـتعادة نلسـال1 ونإلخـاء وحسـن نلجـونر« و7ـي نملحـّددنت 

نلإئيسية نلتي أعللت علها صلعاء للح8 نلشام8. 
وأضـاف: »أمللـا أ7 نلمـَس نلقـدَر نملطلوَب من نالسـتجابة 

نلعملية ونلتعاو7 نلخالّق يف سبي8 تحقيق 7ذه نلغايات نللبيلة«. 
وكا7 نملجلـُس نلسـيايس نألعىل أّكـد يف وقت سـابق من 7ذن 
نلشـهإ أنه ال توجد حتى نآل7 أية مؤرشنت تدل عىل أية نونيا من 
ـِه نحو  جانب تحالف نلعدون7 ونلواليات نملتحدة نألمإيكية للتوجُّ
نلسال1 نلحقيقي ونلعادل، و7و أَيْـراً ما يؤّكـُدُه سلوُك تحالُِف 
نلعـدون7 فيمـا يتعلَُّق بالُهدنـة نلتي دخلت أسـبوعها نلثالث بال 
تقـد1 حقيقي، َحيُث ال زنل مطار صلعاء نلدويل مغلقا، وال زنلت 
قوى نلعدون7 تحتجز سـفن نلوقود يف نلبحإ نألحمإ وتملعها من 

نلوصول رىل ميلاء نلحديدة. 
وحّذر نلعزي دول نلعدون7 من »مونصلة نلإ7ا7 عىل نمللتفعا 
ونملإتِزقة«، يف رشـارة رىل توّجـه نلعدّو نحو نلتصعيد عرب تإتيب 
صفوف نملإتِزقة خلف ونجهة ما يسمى »نملجلس نلإئايس« نلذي 

تم رعالنه بديالً عن نلفاّر 7ادي. 
ُج نللظا1ُ نلسـعودّي بوضوح 7ذه نلفـرتة لبدِء مإحلٍة  ويـإوِّ
جديـدة مـن نملونجهة مع صلعـاء، يف تأكيد رصيـح عىل رفض 

نلسال1. 
وفيما يتعلُق بعونقب 7ذن نلتوّجـه، أّكـد نائُب وزيإ نلخارجية 
أنـه »مـن نملهـم ردرنُك أ7 أقىس خيارنتلـا لم تُسـتعم8 بعُد«، يف 
تحذيإ رصيح بأ7 عودَة نلتصعيد سـتكو7 لها تدنعيات موجعة 
عـىل دول نلعدون7، و7و نألمإ نلـذي حاولت نألخرة نلهإوب مله 
بوضـوح من خالل نملونفقة عـىل نلُهدنة بإعايـة نألمم نملتحدة، 
َحيـُث كانـت نلقـونت نملسـلحة قـد رفعـت مسـتوى رضباتها 
نلعسـكإية عىل نلعمق نلسـعودّي بشـك8 غر مسـبوق يف رطار 

عمليات »كرس نلحصار« نلتي نستهدفت ملشآت أرنمكو. 

 : خاص
عىل عكِس نلترصيحاِت نألممية ونألمإيكية ونلسعوديّة 
نملليئـِة بعبارنت »نلتفـاؤل« فيما يتعلَّـُق بالُهدنة، تؤّكـُد 
نلتَحـّإكاُت عىل نلونقع أ7 تحالف نلعـدون7 بك8 مكوناته 
متجـه نحو نلتصعيد بعد رعـادة تإتيب صفوف مإتِزقته 

نلذين يعرتفو7 بذلك بوضوح. 

ونمتألت وسـائ8 رعـال1 نملإتِزقة خالل نأليّـا1 نألخرة 
بترصيحـات رسـمية تتحـدث برصنحة عـن توّجـههم 

بدعم سعودّي رمارنتي ملا أسموه »نملعإكة نلفاصلة«. 
ويتحـدث نلعديد من قيـادنت نملإتِزقة بشـك8 رصيح 
عن »توحيد نلصفوف« ملونجهة صلعاء ونلقوى نلوطلية، 
بدعـم مـن دول نلعدون7 نلتي مـا زنلت تحاول نسـتثمار 
نلُهدنـة كغطاء لترليـ8 نلإأي نلعـا1 وريهامه بالحإص 

عىل نلسال1 ورنهاء نلحإب. 
وتلسـجم ترصيحات وتَحـّإكات نملإتِزقة عىل نألرض 
بشك8 ونضح مع نستمإنر تعلت تحالف نلعدون7 ورفره 
لتلفيـذ نلتزنمات نلُهدنة نلتي رعتهـا نألمم نملتحدة، نألمإ 
نلذي يؤّكـد عىل أ7 نلغإض من نملونفقة عىل نلتهدئة كا7 

كسب نلوقت لخلط نألورنق ال أكثإ. 
وكانت صلعاء قد أّكـدت 7ذن نألسـبوع أ7 ترصيحات 

نألمـم نملتحـدة نملتفائلة بـ«نلسـال1« يف ظ8 7ـذن نلونقع 
تهـدُف لتخديإ نلطـإف نلوطلي ونلتغطية عـىل تإتيبات 
نلتصعيد.  ومن شـأ7 نملخاطـإة بالتصعيد أ7 تعيَد وضع 
دول نلعدون7 أما1 تدنعيات خطرة عىل ُكـ8ِّ نملسـتويات، 
ُخُصوصـاً بعـد تأكيدنت صلعـاء نملتكّإرة عـىل أ7 نلعا1َ 
نلثامـن مـن نملونجهة سـيكو7ُ مختلفاً وسـيلطوي عىل 

مفاجآت مزلزلة. 

أّكـد تمسك صنعاء بمحّددات السالم العادل والمشرف 

إعالم العدّو يفصح عن األهداف الحقيقية للتَحّرك البحري

القحوم: 
نراقب 

عن كثب
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وسائل إعالم معادية: فريٌق من االستخبارات األمريكية يصل عدن 

»رحماء بينهم« لـ20 ألف أسرة يف ريمة بـ 400 مليون ريال

أزمة غاز منزلي خانقة يف مدينة عدن املحتّلة وسط تجاهل االحتالل وأدواته

 : متابعات
وصـ8 نلعرشنُت مـن نلقونت نألمإيكيـة، بيلهم 
ضباط، أمس نألحد، رىل قرص معاشـيق بمحافظة 
عـد7 نملحتّلة وذلك يف مهمة لحماية نملإتِزق رشـاد 
نلعليمـي، نملعـاَّ مـن تحالف نلعـدون7 رئيسـاً ملا 
يسمى نملجلس نلإئايس، ونملتوقع رقامته يف نلقرص 

خالل نأليّا1 نملقبلة. 
وأّكـدت وسـائ8 رعال1 مختلفة بما فيها مونلية 
للعـدون7، أمـس، أ7 دفعـًة جديـدًة مـن نلقـونت 
نألمإيكيـة وصلـت رىل عـد7 قادمة مـن قونعد7ا 

نملتمإكـزة يف محافظـة نملهإة، وذلك بعـد يو1 من 
وصـول كتائـب عسـكإية مإتِزقة تابعـة للخائن 

طارق عفاش. 
وأوضحت أ7 نلقـونت نألمإيكية رىل جانب قونِت 
نملإتِزق طارق عفاش سـترشُف عىل حماية رئيس 
ما يسمى نملجلس نلإئايس، يف ظ8 تصاعد نملخاوف 
نألمليـة مـن نسـتهدنفه، َحيـُث تسـعى نلواليـات 
نملتحـدة نألمإيكية، أبإز نملشـاركا يف نلحإب عىل 
نليمـن وقتـ8 نآلالف مـن نملدنيا، ملتابعـة أدونتها 
ومإتِزقتهـا بشـك8 مبـارش، وتأمـا تَحّإكهـا يف 
نملحافظات نلجلوبية نملحتّلة، ُخُصوصاً مع تصاعد 

نالسـتياء يف صفـوف نملونلـا ملـا يسـمى نملجلس 
نالنتقـايل من عد1 تعيا رئيسـه نملإتِزق عيدروس 

نلزبيدي رئيساً للمجلس نلإئايس. 
ووفقـاً لتلك نلوسـائ8، َفـإ7َّ نلفإيـَق نألمإيكي 
نلونصـ8 نلذي وص8 عد7، أمـس نألحد، يتبُع وكالة 
نالسـتخبارنت نألمإيكيـة »يس آي أيـه« ويتونجـد 
َحـاليًّا يف قرص معاشـيق، وسيتوىل حماية نملإتِزق 
نلعليمـي بطلب من نلسـعوديّة، مبيلـة أ7 نلفإيق 
نألمإيكـي سـيرشف بصـورة مبارشة عـىل نألمن 
نلشـخيص للمإتـِزق نلعليمـي بمـا فيهـا لقاءنته 

وتلقالته دنخ8 نملديلة. 

 : ريمة
دّشــن مكتب نلهيئة نلعامة للـزكاة بمحافظة 
ريمـة، أمـس، مـرشوع » رحمـاء بيلهـم »، نلذي 
يسـتهدف يف مإكـز نملحافظة ونملديإيـات 10 ألفاً 
من نألرس نلفقـرة ونملحتاجة، بتكلفة 700 مليو7 

ريال. 
َوأشـاد عرـو مجلـس نلشـورى حسـن طه، 
ووكيـ8 نملحافظـة محمد مـإند، بمشـاريع 7يئة 
نلزكاة وجهود مكتبها يف نملحافظة وما تم تحقيقه 
مـن نجاحـات يف رصف نلـزكاة وتوزيعهـا ضمن 

مصارفها نلرشعية. 

وأّكـدن أ7ميّة تلفيذ نملشـاريع نلزكوية نلخرية 
لتخفيـف معانـاة نألرس نألشـد فقإنً ونملسـاكا، 
ـة خالل شـهإ رمرا7 نلكإيم سـيما يف ظ8  َخاصَّ

نلعدون7 ونلحصار. 
وحـث طه ومـإند عـىل تعزيـز مبدأ نإلحسـا7 
ونلتكاف8 نالجتماعي ومساندة أنشطة 7يئة نلزكاة 
يف تلفيذ نملشـاريع نإلنسانية ونملسا7مة يف تخفيف 

معاناة نلفقإنء ونملساكا. 
فيمـا أوضح وكي8 7يئة نلـزكاة لقطاع نلتوعية 
ونلتأ7يـ8 أحمـد مجـيل، أ7 نملـرشوع يسـتهدف 
مليـو7 أرسة فقـرة عـىل مسـتوى نلجمهوريـة، 
ُمشـرنً رىل رضورة نستشـعار نلجميع للمسؤولية 

تجاه فإيرة نلزكاة لتحقيـق أ7دنفها ورصفها يف 
مصارفها نلرشعية. 

نلـزكاة  7يئـة  مكتـب  مديـإ  أشـار  بـدوره، 
باملحافظـة، عـيل نللهـاري، رىل أ7 تلفيـذَ مرشوع 
»رحمـاء بيلهـم« يأتـي ضمـن خطط نملشـاريع 
نلإمرانية للهيئة وتإجمًة لتوجيهات قائد نلثورة؛ 

لتخفيف نملعاناة عىل نلفقإنء ونملساكا. 
وبـّا نللهاري أ7 نلتوزيع يتم عرب فإوع نلربيد، 
بما يسّه8 للمسـتفيدين حصولهم عىل نملساعدنت 
ضمـن مصارف نلـزكاة، حااًّا نمليسـورين ونلتجار 
عىل رسعة رخإنج زكاة أمونلهم لتمكا نلهيئة من 

دور7ا برصفها عىل مستحقيها. 

 : متابعات
يعيـُش أبلـاُء عـد7 نملحتّلـة أوضاعاً معيشـيًة 
صعبة ومأسـاوية جإنء نستمإنر أزمة نلغاز نمللزيل 
نلتي تعصف باملديلة للشـهإ نلثاني، يف ظ8 تجا87 
نالحتـالل نلسـعودّي نإلمارنتـي وأدونتهمـا ملعاناة 

نأل7ايل وعد1 ناللتفات رىل قرايا7م. 
وشـكا نملئاُت من نملونطلا يف عـد7 من نلحالة 
نإلنسـانية نلصعبة نلتي وصلون رليها بعد أ7 قامت 
عرشنت نألرس بطهي طعا1 نلفطور بالحطب جإنء 
ننعدن1 نلغاز ووصوله ألسـعار قياسية يف نألسونق 

نلسودنء. 

ونـّدد نأل7ـايل بتجا7ـ8 تحالـف نلعـدون7 
نملسـيطإ عىل عد7 وكـذن نلسـلطات نملإتِزقة 
نملحافـظ  لـه، ملعاناتهـم، ونكتفـاء  نلتابعـة 
ومسـؤويل نلسـلطة نملحليـة نملإتِزقـة بتوفر 
نلغاز ألرس7م فقـط، ونصفا أدونت نالحتالل 

بالفشلة. 

السعودّية تدفع 300 مليون 
دوالر مقابل االنتشار األمريكي 

يف البحر األحمر
 : متابعات

فرحت تقاريُإ أمإيكيٌة، أمس نألحد، تلاُقَض نململكة نلسعوديّة 
ومحاولتَهـا نللعَب عـىل متلاقرات نلرصنع نلـإويس -نألمإيكي، يف 

خطوة قد تعزز ننعدن1 نلثقة با نلإياض وموسكو. 
وقالت تقاريُإ نرشتها مجلة »فورين بوليي« نألمإيكية ومعهُد 
ونشلطن لدرنسات نلرشق نألوسط، ر7 نلسعوديّة دفعت 00ر مليو7 
دوالر لقاء تسير نلدوريات نألمإيكية نلتي تقود7ما بارجتا، َحيُث 
يأتـي نرش نلتقاريـإ نإلعالمية تزنملاً مع رعـال7 نلبحإية نألمإيكية 
بدء تسـر دوريات أملية يف نملياه نإلقليمية نليملية، نبتدنَء من نلبحإ 

نألحمإ ُوُصـوالً رىل بحإ نلعإب، وُمإوًرن بخليج عد7. 
وبيَّلت نلتقاريُإ أ7 نلسـعوديَّة نلتي تحاوُل عد1َ نسـتفزنز روسيا 
بدفـع نألمإيكيـا لتأما مـإور ناقالتهـا لللفط عرب بـاب نمللدب 
وخليج عد7 و7و ما قد يدفع نلإوس نلذين يشـكو7 يف دور مزدوج 
للسـعوديّة يف نلحـإب مع نلغـإب للقطيعـة، و7و ما سـيؤاإ عىل 
نلعالقـات با أكرب مصدِّري نلطاقة للعالـم، وقد يدفع نحو تغرنت 

عسكإية يف نمللطقة. 

»إصالح« مأرب ينّظم حفل 
استقبال لعناصر إجرامية 
فارة من سجون حضرموت

 : متابعات
نّظم حـزُب »نإلصالح« يف محافظة مأرب، أمس نألحد، مإنسـيَم 
نستقبال لعدد من قادة ما يسمى تلظيم نلقاعدة نإلجإنمي نلفارين 

من أحد نلسجو7 بمديلة سيئو7 محافظة حضموت. 
ت يف مقإ ما  وقالت وسائ8 رعال1 مونلية للعدون7: ر7 نملإنسيَم تمَّ
يسـمى نمللطقة نلعسـكإية نلثالثة نلتابعة لإلصالح وبحرور عدد 
من قـادة نلتلظيم نمليدننيا نملشـاركا يف نلقتـال رىل جانب تحالف 
نلعدون7 بجبهات مأرب، رضافة رىل شخصيات قبلية مونلية لجماعة 

نإلخون7 معإوفة بعالقتها بالتلظيم نلتكفري. 
وأَشـاَرت رىل أنه تم خالل نملإنسـيم نلرتحيب بسالمة نإلجإنميا 
نلفارِّين من سـجن حضمـوت وننرمامهم رىل جانـب »رخوننهم« 

حزب نإلصالح لقتال قونت صلعاء. 
وكا7 قإنبـة 10 من علارص نلتلظيم نإلجإنمـي بيلهم 7 قيادنت 
ا1 من سـجن مشـّدد نلحإنسـة يف  مصلفة بالخطرة، فإت قب8 أَيَـّ
ملاطـق سـيطإة قونت حـزب نإلصـالح بمديلة سـيئو7 محافظة 
حضمـوت، وسـط نتّهامـات للخائن نلفـاّر عيل محسـن نألحمإ 

بتحإيك ورقة نلقاعدة بعد أ7 تمت نإلطاحة به برغوط رمارنتية. 

مليشيا مسلحة بلحج تنهب 
سيارة وأموال مغرتب عائد 

وأسرته إىل الوطن
 : متابعات

تتونَص8ُ جإنئُم نلقت8 ونلتقطع ونللهب نلتي تستهدُف نملسافإين 
يف نلطإيـق نلعـا1 بمحافظـة لحج نملحتّلـة نلونقعة تحت سـيطإة 
ميليشيا ما يسمى نملجلس نالنتقايل نلتابع لالحتالل نإلمارنتي، َحيُث 
أقدمت عصابة مسـلحة عىل نهب مغرتب أالـاء عودته من نلخارج 

وأرسته رىل ملطقته يف محافظة تعز. 
وأوضحـت مصـادُر محليـة، أمس نألحد، أ7 ميليشـيا مسـلحًة 
نعرتضـون نملغرتب محمـد عبدنلله نلخليـدي، يف مديإية طور نلباحة 
بلحـج، أالاء وصوله رىل جونر معسـكإ نلخطابية نلتابع ملا يسـمى 
نللـونء 17 مشـاة نلذي يقـوده ملتح8 صفة محافظ لحـج نملإتِزق 
أحمـد عبدنلله نلرتكي، عىل نلطإيق نلإئيـي نلإنبط با محافظتي 
لحج-تعـز.  وأضافت نملصادر أ7 نملسـلحا أجربون نملغـرِتَب نلعائَد 
8 مع أرسته من سـيارته، ونلقيا1 بلهبها  من نلسـعوديّة عىل نلرتجُّ
بما عليها مـن ممتلكات اميلة من ذ7ب ومجو7إنت ومبالغ مالية 
كبـرة باإلضافـة رىل عفش ملـزيل، قب8 أ7 يلـوذون بالفـإنر باتّجاه 

طإيق فإعي جهة مديإية نملراربة. 
وتؤّكــد 7ذه نلجإيمة نلجديدة أ7 محافظَة لحج نملحتّلة تحوَّلت 
رىل سـاحة للهـب نملغرتبا نمللتمـا للمحافظات نلشـمالية نملارين 
باملحافظة نلتي يسـيطإ عليها ميليشيا ما يسمى نملجلس نالنتقايل، 
كمـا أنها تعيد رىل نألذ7ا7 ما أقدمت عليه نقطـة تابعٌة ملإتِزقة أبو 
ظبـي من نختطاف وتعذيـب حتى نملوت للمغـرتب نليملي عبدنمللك 
نلسـلباني يف مديإيـة طـور نلباحـة، يف سـبتمرب نملـايض، ونهـب 
ممتلكاتـه أالاء توّجـهه رىل مسـقط رأسـه يف محافظـة ذمار بعد 

سلا من نلغإبة. 

ناشطات يكشفن تورط منظمات دولية يف خطف 
واستقطاب مئات الفتيات اليمنيات

 : متابعات
نرشت عدٌد من نللاشـطات نليمليات يف مونقع 
نلتونصـ8 نالجتماعـي، أمـس نألحـد، نعرتنفـات 
خطرة حول تورط ملظمات دولية بخطف فتيات 
يمليـات من عمو1 نملحافظات نليملية ونقتياد7ن 
رىل محافظـة عـد7 نملحتّلة، نألمإ نلـذي أاار ردود 

أفعال غاضبة يف أوساط نليمليا. 
نليمليـات  نللاشـطات  مـن  عـدٌد  وكشـفت 
نملعإوفـات أبإز7ـن »نـونل نللعمـا7« و«سـمية 
نلخوالنـي« يف سلسـلة تغإيدنت عىل حسـاباتهن 
نلشخصية بتويرت، عن نستقطاب ملظمات دولية 
مئات نلفتيات من مختلف نملد7 نليملية ورنزنلهن 
يف فلـادق بمديلـة عد7 قب8 نقلهـن بمفإد7ن رىل 

نلخارج. 
نسـتقطاَب  َفــإ7َّ  نللاشـطات،  وبحسـب 
نلفتيـات نليمليـات نلالتـي تشـرتط نمللظمات أ7 
يكـن عازبات يأتـي تحت ذرنئـع نلتوظيف يف تلك 

نمللظمـات بمإتبات خيالية قب8 أ7 يتم ررسـالهن 
رىل دول غإبية تحت مسـمى »نلتدريـب«، الفتات 
رىل أ7 مجـال 7ـذه نمللظمات نلتـي أعللت تقليص 
أنشـطتها يف نلجانب نإلنساني باليمن جإنء نقص 

نلتموي8 ونلدعم نلدويل، تحول رىل نلدعارة. 
نعـرتنف نللاشـطات نليمليـات نلخطـر وغر 
نلتـي  نلهجمـات  نألذ7ـا7  رىل  يعيـد  نملسـبوق 
تعإضـت لها مقإنت نمللظمـات نلدولية يف نلرالع 
نلفـرتة نلسـابقة، َحيُث كشـف خطباء مسـاجد 
عن نسـتغالل تلـك نمللظمـات نلدولية نملشـبو7ة 
ما نمللتميات لألرس  للفتيـات نليمليـات، ال ِســيَـّ
نلفقـرة، ونلتـي تتعـارض مـع اقافـة وعادنت 
وتقاليـد نملجتمع نليملـي نملحافظ، كمـا يعيد رىل 
نألذ7ا7 نللجاحات نلتـي حّققتها نألجهزة نألملية 
ونملخابإنتيـة يف نلعاصمة صلعاء خالل نلسـلونت 
نملاضية من ضبط خاليا تلشط يف مجال نستهدنف 
نلفتيـات ونسـتقطابهن للخارج ضمـن مخّطط 
تحالـف نلعدون7 ونلحإب نللاعمة نلتي تسـتهدف 

أبلاء نلشعب نليملي كآفة. 
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 : أحمد داوود
مرت 4 سـلونت عىل نغتيال نلإئيس نلشهيد 
صالـح عـيل نلصماد، و7ـي فاجعة لم يلسـها 
نليمليـو7 حتـى نليـو1، وسـتظ8 يف وجدننهـم 
ومشاعإ7م حتى نالنتقا1 من نلقتلة نلحقيقيا. 
ُولـد نلإئيـُس نلشـهيد يف بلي معـاذ بمديإية 
سـحار بمحافظـة صعدة شـمايل نليمن سـلة 
11976، وعـاش -رحمه نللـه- يف أرسة نمتازت 
بالتقـوى ونلصـالح، وحـا سـمع باملـرشوع 
نلقإآني للشـهيد نلقائد نلسيد حسا بدر نلدين 
نلحواي، كا7 من أبإز نمللرما للمسرة اقافيًّا 

وسياسيًّا وعسكإيًّا. 
وذنع صيتـه َكثـرنً مع اـورة نلحـادي عرش 
مـن سـبتمرب 2014، ام مع نلعـدون7 نألمإيكي 
نلسعودّي عىل نليمن وتشكي8 نملجلس نلسيايس 
نألعىل بصلعاء يف أغسـُطس 2016، َحيُث كانت 
نألحدنث تتسـارع، ومعهـا كا7 نلإئيس نلصماد 

أحد نملؤاإين يف تقلباتها. 
 

رجل اإلجماع الوطني
ووصـ8 نلإئيـس نلصمـاد رىل نلسـلطة بلـاء 
عـىل نتّفاق بـا نملكونات نلسياسـية نمللا7رة 
للعدون7، عىل أ7 تسلم نللجا7 نلثورية مؤّسسات 
نلدولـة لهذن نملجلـس، َحيُث كا7 رجـ8 نإلجماع 
نلوطلـي ورجـ8 نملإحلة، وقاد نليمـن يف مإحلة 
ن، ونسـتطاع أ7 يكسـب قلـوب  حساسـة ِجــدًّ
نليمليا بصدقه ووفائه وحبه للوطن، كما كا7 
تونقـاً للشـهادة ونلعم8 نلجهـادي ور7 جبهات 
نلقتال كانت أقإب رىل قلبه من نلعم8 نلسيايس. 
ومإ نلإئيس نلشـهيد صالح نلصماد بتجإبة 
ن يف نلعم8 نلسـيايس، َحيـُث كانت  صعبـة ِجــدًّ
7لاك رشنكة ما با مكو7 »أنصار نلله« وحزب 
»نملؤتمإ نلشـعبي نلعـا1«، َوأَيْـرـاً يف مونجهة 
نلعـدون7 نألمإيكـي نلسـعودّي، فكانـت تجإبة 
صعبة، وكانت نلخالفات تزعجه َكثرنً من َحيُث 
نلتعييلـات وردنرة أمـور نلدولـة ونتِّخـاذ نلكثر 
من نلسياَسـات ومن خـالل نلعملية نلتفاوضية 
وغر7ـا، فلم يرتك لـه نمللاخ نمللاسـب أ7 يقو1 
بـدوره نلكامـ8 إلدنرة نلبلد بعيًدن عـن نإلمالءنت 
نلتي تأتـي من أعرـاء نملجلس، فـكا7 يلزعج 
َكثـرنً مـن نلتدخـالت نلتـي يقو1 بهـا مبارشة 
نلخائـن عـيل عبد نللـه صالح أَو صالـح نلزوكا 
يف نلتونصـ8 مع ممثيل نملؤتمإ نلشـعبي يف رطار 
نملجلس نلسيايس نألعىل التِّخاذ مونقف ربما 7م 
أنفسـهم يإفرونها، كما كا7 يلزعج َكثرنً من 
ننشـغاله يف نلكثـر مـن نلقرايا خـارج نلدون1 
نلإسمي يف لقاءنت تسـتمإ رىل نللي8 مع قيادنت 
نملؤتمـإ نلشـعبي نلعـا1، وكا7 يقـول دنئمـاً: 
»نتإكونـي أقود نلدولة، فأنا ال أريد أ7 يشـغللي 
نملؤتمإ وال أنصار نلله عن ردنرة نلحكم يف نليمن، 
أعطوني مجاالً أل7 أقـو1 بهذه نإلدنرة وبونجبي 
تجا7ها«، بحسـب مـا ذكإه أمـا رس نملجلس 
نلسـيايس نألعىل بصلعاء نلدكتور يارس نلحوري 

يف حونر سابق مع صحيفة نملسرة. 
وأطلق نلإئيس نلشـهيد صالح عـيل نلصماد 
يف 26 مـارس 2018، يف نلذكـإى نلثالثـة لليـو1 
نلوطلي للصمود مرشوع بلاء نلدولة نليملية )يد 
تبلي ويـد تحمي( ونلذي جاء تعبرنً عن نآلليات 
ونلتصـورنت نلتي يمكـن أ7 تعالج بهـا قرايا 
نليمـن ونليمليـا، َحيـُث كا7 يطمـح نلإئيس 
نلشـهيد رىل بلـاء دولـة يملية تليـق بترحيات 
نليمليا، ولهذن كا7 يتحدث عن نالكتفاء نلذنتي، 
وننتظا1 مؤّسسات وردنرنت نلدولة، وعن قرايا 

كثرة، غر أنه نستشـهد –رحمـه نلله- قب8 أ7 
تكتم8 نألفـكار ويلطلق بهذن نملـرشوع، ليكو7 
أمانـة عـىل نلذين من بعـده للعم8 عـىل تلفيذه 

وتطبيقه عىل أرض نلونقع. 
وكا7 يف َكثـٍر مـن نللقـاءنت نلتـي يعقد7ـا 
يتحـدث بطالقـة وبلربتـه نملعإوفـة ونإليَمـا7 
نلعميـق للـه وحفظه للقـإآ7 ومالز1 نلشـهيد 
نلقائد حسـا بـدر نلديـن نلحواي، َحيـُث كا7 
يقدمهـا بطإيقة رنئعة، وكا7 قب8 نللقاء يطلب 
ملـه نإلخوة أعراء نملجلس نلسـيايس نألعىل أال 
يدخ8 يف نلحديث نلسـيايس قب8 نلحديث نلديلي، 
فكا7 يبحُإ يف ملكوت نلله بما أتاه نلله من علم، 
فربط نلديَن بالسياسة وبالونقع ويقد1 صورة 
مجملة ومخترصة خالل نصف سـاعة، فيحشد 
مئـاِت نألفكار ومئات نلتصـورنت ومئات نآليات 
ونلقصـص نلقإآنيـة نلتي تجعلـك متحمس ويف 
غايـة نلحمـاس ويف غاية نإليَمـا7 بأ7 نلشـعَب 
نليملـي سـيلترُص؛ ألَنَّلا نقـود معإكة حق ضد 

نلباط8. 
 

الجبهاُت أقرُب إىل قلبه
لقـد كا7 نلإئيس نلشـهيد يريـق صدره من 
نلعمـ8 نلسـيايس ونملونجهـات نلسياسـية نلتي 
ليس لها طائ8 سـوى رضعاف نلعم8 نملؤّسي؛ 

ولهـذن كا7 يؤمـن أ7 جبهات نلقتـال 7ي أقإب 
رىل قلبـه مـن نلعمـ8 نلسـيايس، وكا7 يقول أ7 
تـإى خصمك أمامك وتتونجـه معه وجهاً لوجه 
أحسن من 7ذن نلعم8 نلسيايس نلذي يأتي بطإق 
ملتوية أَو من نلخلف، و7و رج8 خرب نملونجهات 
نلعسـكإية وقاد نلكثـر من جبهـات نلقتال يف 
حإوب صعدة نلسـت نلظاملة وغر7ـا، وبالتايل 
كانت روحه نلجهادية أسمى من أ7 يبقى مقيدنً 
ومكبـالً بالعمـ8 نلسـيايس أَو نإلدنري ونلتونجد 
عىل كإيس نلإئاسة، وكا7 يتوق دنئماً رىل نمليدن7، 
وكا7 أحيانـاً يخالـف بعض نلتعليمـات نألملية 

ويفاجئ نلجميع بأنه يف نمليدن7. 
لقـد كانـت نفسـه تونقـة للعمـ8 نلجهادي 
وللشهادة، وكا7 حإيصاً عىل نلتونجد يف نمليدن7، 
فمثالً علد ننتقاله رىل جزيإة كمإن7، نسـتهدفت 
من قبـ8 طرن7 نلعـدون7 نألمإيكي نلسـعودّي، 
وكثـر مـن نلفعاليات نلتـي حض7ـا يف ذمار 
وغر7ـا وملاطـق نلتدريبات نلعسـكإية كانت 
تسـتهدف نألماكـن نلتـي يوجـد فيهـا نلإئيس 

نلشهيد نلصماد. 
لقـد كا7 –رحمه نلله- يعـإف أنه عىل قائمة 
نالسـتهدنف، لكـن روحه لـم تكن غاليـة عليه 
أكثإ من نلوطن ونلشـهدنء، فكا7 مغامإنً وكثر 
نللزول رىل نلجبهات، وك8 من كا7 بجونر نلإئيس 

نلشـهيد نلصماد يعلمو7 أنه كا7 يإيد نلشهادة 
ويتملا7ـا، ونلإئيس نلصماد لم يكـن رجالً ُولد 
ليعيـش ويتقلـد نمللاصـب ويبقـى يف نلكإنيس، 
7ـو رئيـٌس بدرجـة رئيـس نلشـهدنء ورئيس 

نملجا7دين. 
 

مجابهُة أمريكا على رؤوس البنادق
ووصـ8 نلإئيـُس نلشـهيد صالـح نلصماد يف 
18 أبإيـ8 2018 رىل محافظة نلحديـدة، بعد أ7 
وصلت رليه معلومات بأ7 نلعدّو يحشد للحديدة 
ولديـه توّجـه بفتح جبهة 7لـاك، فكا7 مرصنً 
عىل أنه يجب مونجهتهم عىل رؤوس نلبلادق ولم 
يحـب أ7 يطلق 7ذه نلرصخـة ونملوقف نلعايل رال 
أل7ََّ نلعدون7 كا7 يإّدد بأ7 أبلاَء نلحديدة سـوف 
يسـتقبلونه بالـورود، فقـال ر7 أبلـاَء نلحديدة 
سـيونجهو7 نلعدون7 عىل رؤوس نلبلادق، وكا7 
يطلـق 7ذه نلرصخة ونملوقف نلعايل من نلحديدة 
نفسـها، وكا7 7ذن يف يو1 19 أبإي8 2018، وقد 
ألقـى كلمًة حذر فيها مـن نلتَحّإكات نألمإيكية 
يف نلحديدة، وترصيحات نلسـفر نألمإيكي نلذي 
قـال ر7 أبلاَء نلحديدة سيسـتقبلونهم بالورود، 
لكن نلإئيَس نلشـهيد رفع نملعلويـات، وأّكـد أ7 
نسـتقباَل نلغزنة لن يكو7 رال بالبلادق، ودعا رىل 
مسـرة جما7رية تُإَفُع فيها نألسلحة، ليعإف 
نألمإيكيـو7 ونلغزنة، أ7 نلحديـدة لن يتكو7 رال 

نارنً وبارودنً عليهم. 
لقـد كا7 نألعدنء يرتبصو7 بالشـهيد نلإئيس 
صالـح عيل نلصماد، وكا7 يعإفو7 حجَم تأاره 
عىل نللاس، وتَحّإكاته نلكبرة يف مونجهة نلغزنة 
ونملحتّلا، لذلك فقد رصدوه كهدٍف أول الغتياله، 
فكا7 خطاب نلحديدة 7ـو نألخر، وبعَده بيو1 

تم نغتياله يف فاجعة 7زت ُكـ8ّ أرجاء نليمن. 
ويف 24 أبإي8 2018 ُعقد نجتماٌع موسـٌع ضم 
ُكـ8َّ قيادنت نلدولة، َحيُث ألقى فيهم قائد نلثورة 
نلسيد عبد نمللك بدر نلدين نلحواي خطاباً، تطإق 
فيه رىل نلشـهادة وأ7ميتها، ام أخرب نلحارضين 
بـأ7 نلإئيس صالح بن عيل نلصماد قد ننتق8 رىل 
رضـون7 نلله شـهيدنً كإيماً يف مديلـة نلحديدة، 
وحـّدد نلزمـا7 ونملـكا7 نلـذي وقعـت فيه 7ذه 
نلجإيمة نلتي نرتكبها طرن7 نلعدون7 نألمإيكي 
نلسـعودّي َوطلب مـن نلجميع نلصـربَ ونلثباَت 

وأّكـد عىل أ7ميّة تإتيب وضع نلدولة. 
لم تكن دوُل نلعدون7 نألمإيكي نلسعودّي عىل 
علـٍم بمن نسـتهدفون يف ذلك نليـو1، فكا7 7لاك 
حديـٌث عن نسـتهدنف لقائـد نلقـونت نلبحإية 
وغـره، ولم يكـن لديهم معلومـات مؤّكـدة أ7 
نملستهَدف 7و نلإئيس نلشـهيد صالح نلصماد، 
وكا7 نلعـدون7 يبحـث عـن نلتأّكــد مـن 7ـذه 
ونللجـا7  نلجيـش  نملعلومـات، وقـد نسـتطاع 
نمللطقـة  يف  نلعسـكإية  ونلقيـادة  نلشـعبيّة 
نلخامسـة نالحتفاظ باملعلومات كاملة من ليلة 

نلخميس رىل يو1 نالالا. 
نلـودنُع نألخـرُ للإئيس نلشـهيد نلصماد كا7 
يف موِكـٍب جلائـزي مهيـب يف ميدن7 نلسـبعا 
بصلعاء، وغارنُت نلعدون7 حاولت تعكرَ نألجونء 
ورفسـاد 7ذه نملإنسـيم، لكن نليمليـا ونصلون 
ركمـاَل نملإنسـيم بقلـوب مكلومـة عـىل فـإنق 

قائد7م. 
قت8 نألمإيكيو7 َوآل سعود نلصماَد وقد علمون 
يقيلاً أنه نلإئيُس نلذي لم يسـتمتْع بالُحكم ولم 
يلَهـْث ورنَء ملذنِت ومغإياِت نلسـلطة، فال ماالً 
نكتسب وال عقارنً نهب.. تماماً كما 7و حاُل َمن 
قإأنا عن ِسـَر7ِم من ُفإسـا7ِ نللهـار وُر7با7ِ 

نللي8 يف زمِن نألئمة نلهادين. 

تقرير
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محاضرات السيد 

يَْطا7 نلإَِّجيِْم أُُعْوذُ ِباللِه ِمْن نلشَّ
ِبْسِم نللِه نلإَّْحَمِن نلإَِّحيِْم

نلَحْمـُد لله َربِّ نلعاملا، وأَشـَهـُد أ7ْ اَل رلَه 
َدنا  رالَّ نللُه نمَلـِلُك نلَحـقُّ نمُلِبْا، وأشَهُد أ7 َسيِـّ

ــًدن َعبْـُده وَرُســْولُه َخاتَُم نللبيا.  ُمَحمَّ
ــٍد  ــٍد وعىل آِل ُمَحمَّ نلّلهم َص8ِّ عىل ُمَحمَّ
ـــٍد،  ـــٍد وعـىل آِل ُمَحمَّ وبـاِرْك عـىل ُمَحمَّ
كما َصلَّيْـَت وباَرْكَت عـىل رِبْـَإن7ِيَْم َوَعىَل آِل 

رِبْـَإن7ِيَْم رنََّك َحِميٌْد َمِجيٌْد.
ونرَض نللَُّهم بِإَضاَك عن أَْصَحاِبِه نألَْخيَاِر 
الِحـا  نمُللْتََجبـا، وَعـْن َسـاِئِإ ِعبَـاِدك نلصَّ

َونمُلَجا7ِِديَْن. 
أَيَُّها نإلِْخَوُة ونألخونُت: 

اَل1ُ َعَليُْكْم َوَرْحَمُة نللِه َوبََإَكاتُُه. نلسَّ
نللهم ن7ِْدنا، وتقب8َّْ ِملَّا، رِنَّك أنَت نلسـميُع 

نلعليم، وتُْب عليلا، رِنََّك أنَت نلتوَّنُب نلإحيم.
ال يـزنُل نلحديـُث عـىل ضـوء قـوِل نللـِه 
نْلـرِبِّ  َوتََعـاىَل«: }َوتََعاَونُـون َعـىَل  »ُسـبَْحانَُه 
َونلتَّْقـَوى َواَل تََعاَونُـون َعـىَل نإْلِاْـِم َونْلُعْدَون7ِ 
َونتَُّقـون نللَّـَه ر7َِّ نللََّه َشـِديُد نْلِعَقاِب{]نملائدة: 

من نآلية1[. 
تحدالـا باألمـس كيـف أ7َّ نإلسـال1َ ديٌن 
ـــَة، ويجمُعهـا، ويَلظُِّم  جامـٌع، يبلـي نألُمَّ
بـا  نلتعـاو7  حالـَة  ـُس  ويؤسِّ حإكتَهـا، 
أبلائهـا، حالة نلتعـاو7 نلتي ال بُــدَّ ملها يف 
ونقع نملجتمع نلبرشي؛ لتسـتقيم بها شؤو7 
حياة نلبرش، فاإلسـال1 كمـا حتى يف نلجانب 
نلإوحي ونلشـعائإ نلديلية، نظَّم حالة نألدنء 
نلجماعي لهـا، كصالة نلجماعـة، كفإيرة 
نلحـج وشـعائإ نلحج ونلعمـإة... وغر ذلك 
ـــة عليها يف  من نلشـعائإ نلتـي يجمع نألُمَّ
زمـٍن ونحـد، كصيا1 شـهإ رمرـا7، وأدنء 
، يسـاعد نلجميع يف أدنء  ونحد، وأدنء تعاونيٍّ
مسؤوليتهم، وبذلك تتظافإ نلجهود، تتكام8 
نملون7ب ونلقدرنت، فيتبـارك نلجهد ونلعطاء 
مهمـًة،  نتيجـًة  نللتيجـة  وتكـو7  ونألاـإ، 

وعظيمًة، وكبرة. 
كذلك يف نملسؤوليات، نملسؤوليات نلديلية، 
وناللتزنمـات نلديليـة نلجماعيـة، كالجهـاد 
يف سـبي8 نللـه، كفإيرـة نألمـإ باملعـإوف 
ونللهي عـن نمللكإ، كاإلنفاق يف سـبي8 نلله، 
مسـؤوليات تعتمد بشك8ٍ كبر عىل نلتعاو7، 
عىل نألدنء نلجماعي، عىل نلتَحّإك من نلجميع 
كأمـٍة ونحـدة، و7ذن لـه أ7ميتـه نلكبرة يف 
أاـإه نلعظيـم عىل مسـتوى نللفـوس، عىل 
مسـتوى نلونقـع نلعـا1 للمجتمـع، علدمـا 
يصبـح ونقعـاً يسـوده نلتعـاو7، ونأللفـة، 
ونالجتمـاع عىل نلخر، عىل نلرب، عىل نلتقوى، 
عـىل ما فيـه نملصلحة نلحقيقيـة للمجتمع، 
عىل ما يسـهم يف تزكيـة نللفـوس، وتقويم 
نألعمـال، وتصحيح نلسـلوك لـدى نملجتمع، 
فيكـو7 لذلـك نألاإ نملبارك يف نفس نإلنسـا7 
عىل نملستوى نلشـخيص، نفس نملجتمع عىل 
نملستوى نملجتمعي، ام كذلك يف ونقع نلحياة، 
ام أكثإ من ذلك: يف نملسـتقب8 نألبدي نلعظيم 

يف نآلخإة. 
نلحديـث عـن  يأتـي  نلكإيـم  نلقـإآ7  يف 
نلـرب، علدما قـال نللـه: }َوتََعاَونُون َعـىَل نْلرِبِّ 
ا نلحديث عـن نلتقوى، فهو  َونلتَّْقـَوى{، وأمَّ
كذلك يف مساحة ونسـعة من نلقإآ7 نلكإيم، 
يف نلرب نلذي يعلي: أ7 يجمع نإلنسـا7 نلخر، 
وأ7 يتسـع فيه، وأ7 يتجاوز ذنته يف عطائه، 
يف ن7تماماته نلعمليـة، يف أعماله، وأ7 يتجه 
عـىل نحٍو متكام8، ال يلحـرص يف ن7تماماته 
ونتّجا7اته عىل جوننب معيلة، ملبعها مزنج 
نللفـس، أ7ـونء نللفس، رغبـات نللفس، ب8 
يتجـه عىل نحٍو ونسـع وفق توجيهـات نلله 
»ُسبَْحانَُه َوتََعاىَل«، ساعياً نحو نلتكام8، نحو 
أ7 يجمـع نلخر، وأ7 يجمع نلفع8 نلحسـن، 
وأ7 يجمـع ُكــ8ّ ما فيـه نإلحسـا7 ونللفع 
ونلخـر، فأ7 يتكام8 يف ذلـك، وأ7 يتجه فيه 
عىل نللحو نلذي أرنده نلله »ُسبَْحانَُه َوتََعاىَل«، 

ه به، وأمإ به، وأرشد رليه.  فيما وجَّ
يقوُل نللُه »ُسـبَْحانَُه َوتََعاىَل« يف آيٍة مهمٍة 
يف نلقـإآ7 نلكإيم تتحدث للا عن نلرب، وتقد1 
للا نلتعإيـف نملهم وفق علاوين جامعة، تدل 
عىل ما ورنء7ا: }َليَْس نْلرِبَّ أ7َْ تَُولُّون ُوُجو7َُكْم 
مـن  َونْلَمْغِإِب{]نلبقـإة:  ِق  نْلَمـرْشِ ِقبَـ8َ 
ة عن  نآلية177[، قب8 أ7 يقد1ِّ نلعلاوين نملعربِّ
نلـرب، نبتدأ ملعالجة مشـكلة تطإأ لدى نلكثر 

من نللاس، و7ي: أنهم يسعو7 رىل أ7 يحّددون 
7م ألنفسـهم وفق رغباتهم، ووفق مزنجهم 
نلشـخيص، ن7تماماتهم فيمـا يتعلق بجانب 
نلـرب، ونلخر، ونإلحسـا7، ونلعمـ8 نلصالح، 
وأ7 يحـّددون ألنفسـهم نألولويـة يف ذلـك، يف 
نطـاٍق محـّدد، يف ن7تمامـات بسـيطة، عىل 
حسـب نملزنج نلشـخيص، وعىل حسب 7وى 
نللفس، و7ذه سـلبية خطرة لدى نإلنسا7، 
فقـد يتجه نإلنسـا7 يف ن7تمامه بهذه نألمور 
عىل نحٍو شـكيل، يقترص عـىل بعض نألمور، 
ويرتك نأل7م، ويرتك ما ال بُـدَّ مله يف أ7 تكو7 
من نألبإنر، ويف أ7 تكـو7 ممن يعملو7 نلرب، 
ممن يقدِّمـو7 نلرب، ممن لديهـم ن7تمامات 
بالرب عىل نملسـتوى نلشخيص، ام أَيْـراً عىل 
مسـتوى نلتعـاو7 عىل ذلك، و7ـذن قد يجع8 
نلبعـض ال يتفاعلـو7 مـع كثـٍر مـن نلرب، 
مـن أ7م مونرد نلـرب، من أ7م مجـاالت نلرب، 
نلتي قـد تكو7 كثرٌ ملها يف حـدود نلونجب، 
ونلـالز1، ونلـذي ال بُـدَّ ملـه يف أ7 تتحّقق لك 
7ـذه نملونصفـات نملهمـة ونلعظيمـة؛ لكي 
تكو7 مـن أولياء نلله، من نألبـإنر، من ذوي 
نلـرب، فقد ال يتفاعلو7 مع نلكثر من نألمور، 
وقـد يتجهو7 -كمـا قللا- وفـق ن7تمامات 
بسـيطة فصلو7ا 7م تفصيالً وفق مزنجهم 
نلشـخيص، وليس عىل أََسـاس ررشـاد نلله، 
7دي نلله، تعليمات نلله »ُسـبَْحانَُه َوتََعاىَل«، 

بلا فيه.  ما يدللا عليه، ما يإغِّ
فاللُه »ُسـبَْحانَُه َوتََعاىَل« يعالج لديلا 7ذه 
نملشـكلة، ونلتي 7ي حالة قائمة لدى نلكثر 
من نللاس، تإن7ـم يظهإو7 بمظهإ نملتديِّن، 
رىل  تأتـي  نلعابـد، ولكـن علدمـا  نلصالـح، 
ن7تماماته، تجد7ا ملحرصًة مثالً يف نلجانب 
نلعبـادي، عىل ما يقولـو7 يف نلتعبر نلعامي 
]مـن بيتـك رىل مسـجدك، ومـا لـك حاجة[، 
نلحرـور  مثـالً  ن7تماماتـه عـىل  تقتـرص 
للصالة يف نملسـجد، ونملسـبحة يف يده، ويعود 
رىل ملزلـه، ذ7ابـاً وريابـاً للفإنئـض، ام 7و 
ذلـك نلذي يتلص8ُ عن ُكــ8ِّ ناللتزنمات، وعن 
نلعطاء يف مقا1 نلعطاء نلذي أمإ نلله به، عن 
نال7تمـا1 باملسـؤوليات نإليمانيـة ونلديلية، 
نملسـتجدنت  يتفاعـ8 مهمـا كا7 حجـم  ال 
ونألحدنث، مهما كانـت نلظإوف ونملتغرنت، 
مهما كانت نلوقائع، ونملحن، ونلظإوف، نلتي 
تستوجب من ُكـ8ّ رنسا7، ب8 وتَحّإك ضمر 
ُكـ8ّ رنسـا7 ال يزنل ضمره حيـاً، فيتفاع8، 
ويتأاـإ، ويبـادر؛ ألَنَّه يجُد نفَسـه حتى عىل 
مسـتوى مشـاعإه ملدفعـاً لفعـ8 نلخـر، 
للتفاع8، لتقديم ما يلبغي أ7 يقد1ِّ، لإلسها1 

بما يلبغي أ7 يسهم فيه. 
فهذه نلحالة نلتي يإكِّز نإلنسا7 فيها عىل 
جوننـَب شـكلية يف ديـن نللـه، يف ن7تماماته 
نلعمليـة، يقتـرص عليهـا، يتجـه ن7تمامـه 
ه نلله »ُسبَْحانَُه  نحو7ا، 7ي نلحالة نلتي يوجِّ
َوتََعاىَل« بالحذر ملها، وأنها ليست علونناً للرب 
كمـا 7ـو، يف حقيقته، يف مفهومه نلونسـع، 
مفهومه نلكام8، مفهومه نلصحيح، ب8 7ي 

َلت وفق 7وى نللفس.  حالة نجتزنء ُفصِّ
ِق  }َليَْس نْلرِبَّ أ7َْ تَُولُّون ُوُجو7َُكْم ِقب8ََ نْلَمرْشِ
َونْلَمْغِإِب{]نلبقـإة: مـن نآليـة177[، فيتجه 
ُكــ8ّ ن7تمامكـم نحو نلقبلة، نحـو نلصالة، 
بتلـك نلشـكلية، بتلـك نلطإيقة نلتـي تجع8 
من نملوضوع قـد أخذ ُكــ8ّ نال7تما1، تجع8 
ملـه نملوضوع نلإئيي، نلـذي يلحرص نحوه 
نال7تما1، ال يف 7ـذن وال يف غره، ال يف 7ذن وال 
يف غره، 7ـذن نمـوذج يقدمه نلقـإآ7، عادًة 
مـا يقـد1 نموذجـاً معيلـاً، و7ـو -يف نفس 
نلوقـت- يفيدنا تجاه غره مـن بقية نألمور 
ونملسـائ8، نلتـي 7ي عىل نفس نللسـق، عىل 
نفـس نلطإيقـة، عىل نفـس نالتّجـاه، نلذي 
ليـس نتّجا7اً صحيحاً يإيض نلله »ُسـبَْحانَُه 

َوتََعاىَل«. 
يكـو7  أحيانـاً  نملتحايـ8،  فاألُسـلُـوب 
بطإيقـة نلتحايـ8، نلبعـض يتصـور أنه قد 
أحكـم نلخطـة حتـى مـا بيلـه وبـا نلله، 
سـريض نللـه ذلـك نلـيء نملعا، نلـذي قد 
نقتـرص عـىل نال7تما1 بـه، وسـيجعله عىل 
حسـاب بقية نألشـياء، فيربّر عد1 ن7تمامه 
ببقية نألشـياء، با7تمامه بذلـك نليء، مع 
أ7َّ نلديـن ال يتعـارض فيمـا بيلـه، يمكلـك 
أ7 تعتلـي بصالتـك، وأ7 تقيمهـا، وأ7 تهتم 
بها، وأ7 تهتم باملسـجد، ولكـن ال يعلي ذلك 
ـ8 عن بقية نلتزنماتـك ون7تماماتك  أ7 تتلصَّ
نلعمليـة نألُخـإى، أَو أ7 تجعـ8 شـيئاً عـىل 
حسـاب يشٍء آخـإ، وبديـالً عـن يشٍء آخإ، 
وكأ7  بيلـه،  فيمـا  يتلاقـض  نلديـن  وكأ7 
ناللتزنمـات نإليمانية متلاقرـة فيما بيلها، 
تؤدي 7ذن، فتجع8 أدنءه مربّرنً لرتك ذلك، 7ذن 

غر مقبول يف دين نلله »ُسبَْحانَُه َوتََعاىَل«. 
فاألُسـلُـوب نملتحاي8 ونلقـارص يف تحديد 
نلـرب، يف تحديـد أولوياتـه، مثـالً: نلبعض قد 
يإكِّز عىل أ7 يعتمإ يف شـهإ رمرا7 يف ُكـ8ّ 
موسـم، ويجمع ماله كله لذلـك، ويرتك -يف 
نفـس نلوقـت- نلتزنمـات ذنت أ7ميّة كبرة 
ن، كثرٌ ملهـا تدخ8 ضمـن ناللتزنمات  ِجــدًّ
يف  يإكـز  فاإلنسـا7  نإليمانيـة،  نألََساسـية 
مسـتوى نألولويات عىل ناللتزنمات نإليمانية 

نأل7ـم، ومـا لحقه بعـد ذلك فجيـد، فطيب، 
فخرٌ وبإ، وما لم يص8 رليه من بقية نألمور، 
بعرهم يإكِّز عىل مستحبات، عىل ملدوبات، 
عـىل مسـلونات، ويرتك ما 7و أ7ـم، وأقد1، 
وألـز1، وأعظم، وأكـرب، تحدث علـه نلقإآ7 
َكثرنً، أمإ نلله به َكثرنً، فيتجا7له؛ ألَنَّه يإى 
يف نلذي قد نتجه با7تمامه رليه بديالً عن ذلك 
بكلـه، وبديـالً مإيحاً، أعجبه، ناسـبه، وفق 
رغبته نلشخصية، 7ذه خطرة عىل نإلنسا7. 
}َوَلِكنَّ نْلـرِبَّ{، بعد أ7 يقول: }َليَْس نْلرِبَّ أ7َْ 
ِق َونْلَمْغِإِب َوَلِكنَّ  تَُولُّون ُوُجو7َُكْم ِقب8ََ نْلَمرْشِ
نْلـرِبَّ َمْن آَمَن ِباللَّـِه َونْليَْو1ِ نآلخـإ َونْلَماَلِئَكِة 
َا{، فالعلون7 نألول للرب 7و  َونْلِكتَـاِب َونللَِّبيِـّ
نإليما7، 7و نإليما7؛ ألَنَّه نملبدأ ونألََساس نلذي 
يمثـ8 نمللطلق ونلدنفع، نلـذي تلطلق يف ونقع 
نلحياة فيما تعم8، وفيما تقد1ِّ، وفيما تفع8، 
وفيما تؤتي، عىل أََساسـه، ننطالقًة ريمانية، 
؛ أل7ََّ نلبعض مثالً قد  نلدنفع فيها دنفٌع ريمانيٌّ
يلدفع بدونفع أُخـإى، َفيَُقد1ِّ ما يقد1 تحت 
علون7 نلرب ونإلحسـا7 ونلخـر، لكن يقدمه 
، بدنفع  مثـالً بدنفع نلإيـاء، أَو بدنفٍع مـاديٍّ
نلسمعة، أَو بدنفع نملكاسب نملادية، أَو بدنفع 
ليغطي عىل أشياء سـلبية أُخإى، أَو ليحّقق 
مطالـب أَو أ7ـدنف سياسـية، أَو مكاسـب 

شخصية أُخإى. 
حتـى نلبعـض مثـالً ممـن يتاجـإو7 يف 
نملحإمـات، يأتـي أحيانـاً ليقـد1 شـيئاً من 
محيطـه  أمـا1  نفسـه  ويظهـإ  نألمـونل، 
معطـاء؛  كأنـه  كإيـم،  وكأنـه  نملجتمعـي 
ليكتسـب عاطفتهـم، وليكتسـب مودتهـم 
نلحاجـة-  لـه -وقـت  ومحبتهـم، وليوفـإ 
نلتعاطف نالجتماعي، علدما يونجه مشـكلًة 
معيلة، نتيجًة التّجا7ه يف نإلتجار باملحإمات 
وما شاك8، يونجه مشكلًة من 7لا، ومشكلًة 
مـن 7لـاك، فـإذن بـه يحظـى بالتعاطـف 
نلحـال-  ظا7ـإ  -يف  كا7  ه  ألَنَـّ نملجتمعـي؛ 
محسلاً رليهم، كإيماً، يقد1ِّ لهم نلرب، يحسن 
رليهـم، فيحظى بالتعاطف، 7و أرند ذلك ملذ 
نلبدنية، و7م يتجهو7 -فعالً- بتعاطف معه. 
ونلبعـض يف رطار نملكاسـب نلسياسـية، 
ونلبعض يف رطـار نأل7دنف نلتـي 7ي أ7دنف 
شـيطانية، كمثـ8 عمـ8 نمللظمـات، لديهـا 
أ7دنف شـيطانية من ورنء ما تقد1، ال تقد1 
عىل أََسـاس فع8 خـٍر، وبٍإ، وقإبـٍة رىل نلله، 

، بدنفٍع ريماني.  بدنفٍع خرِّ
ولذلـك فالقـإآ7 نلكإيـم يف مسـألة نلـرب 
يإسـم للـا يف نلعلـون7 نألول، مـا يكو7 7و 
نمللطلق لفع8 نلرب، لعمـ8 نلرب، فيمث8 نلدنفع 

نللظيف، نلدنفع نلسـليم، نلرب ال بُـدَّ أ7 يكو7 
لـه -يف بـادئ نألمـإ ويف ونقع نلحـال- دنخ8 
نللفـس ملطلقـاً سـليماً، ملطلقـاً صالحاً، 
ملطلقـاً يمث8 بإنً، رذَن كا7 ما ورنء ما يقدمه 
نإلنسـا7 دونفع سيئة، دونفع غر مرشوعة، 
ال تـإيض نللـه »ُسـبَْحانَُه َوتََعـاىَل«، دونفـع 
سـلبية، دونفع معيلة غر ريمانية، وال بارة، 
وال صالحة، فلليته، ملقصده، لدونفعه، تأار 
سـيئ تجاه ما يقـد1ِّ، فالرب يجـب أ7 يكو7 
بدنيًة يف نفسـك، يف مشـاعإك، يف دونفعك، يف 
نتّجا7ك وأنت تإسـم للفسـك أ7دنفاً معيلة، 
ما نلذي تإيده من ورنء ما تقد1، من ورنء ما 

تعم8، من ورنء ما تسا7م به؟
نإلنسا7 رذَن كا7 يسا7م، ويقد1ِّ، ويتعاو7 
يف نلـرب، ولكـن ليـس مـن ملطلـٍق ريماني، 
سـرتب عـىل ذلـك نسـتحقاقات، مطالـب، 
أ7دنف، اـم تمث8 7ي -بحد ذنتها- مشـكلًة 
يف أُسـلُـوبه فيما بعد؛ ألَنَّه يإى فيها وسيلًة 
أل7دنف شـخصية، ملصالح شـخصية، يإيد 
يف مقابلهـا نملقاب8 مـن نللـاس، نملقاب8 من 
نللـاس، وقد يكـو7 نملقاب8 نلـذي يإيده من 
نللاس سـيئاً، أَو سـلبياً، تأارنته سـيئة، أَو 
نسـتغاللياً، عىل حسـاب ما 7و حق، ما 7و 
خـر، ملصلحـة شـخصية فحسـب؛ فلذلـك 
فاإلنسـا7 يف نتّجا7اتـه نلعمليـة، يجب أ7 
يكـو7َ ملطلُقـه ملطلقاً ريمانيـاً، أ7 يكو7 
مبـدؤه وتكو7َ دونفُعـه ريمانية، يلطلُق من 

ملطلٍق ريماني، بدونفَع ريمانية. 
نإليمـا7ُ بلفسـه يجـب أ7 يكـو7 دنئإًة 
مكتملـة، نإليما7 باللـه »ُسـبَْحانَُه َوتََعاىَل« 
بما له من أاٍإ يف نفسـك، يف رجائك نحو نلله 
»ُسبَْحانَُه َوتََعاىَل«، تإجو نلله، ما تبتغيه من 
ورنء ما تعم8، ومـا تإيده، وما تإجوه، وما 
تأمله، تإجوه مـن نلله »ُسـبَْحانَُه َوتََعاىَل«، 
تأملـه من نللـه، وجهتُـك فيما تعمـ8: نللُه، 

ورضوننُه »ُسبَْحانَُه َوتََعاىَل«. 
خوُفك من نلتقصـر، خوُفك من نملعايص 
فيما عليها من عقوبة، 7و جانٌب أََسايسٌّ من 
ريمانك بالله »ُسبَْحانَُه َوتََعاىَل«، فأنت تخىش 
ت، ر7  نللـه ر7 فإَّطـت، ر7 عصيـت، ر7 قرصَّ
نرتكبت نلحإن1، فيمثـ8 7ذن دنفعاً يف فع8 ما 
يقيك من عذنب نلله، ويف تجلب ما يسـبب لك 
سخط نلله »ُسبَْحانَُه َوتََعاىَل«، فله أاإه نبتدنًء 
يف أ7 تبـادر لفع8 نلرب، وأ7 يكـو7 ما تفعله 
مـن نلرب، وما تقدِّمه من نلـرب، بليٍة صالحة، 
بدنفـٍع نظيف، بدنفٍع سـليم، بدنفـٍع عظيم، 
، نلخر يف نفسـك، نلرب يف نفسـك،  بدنفٍع خرِّ
فكا7 عطاؤك وفعلك نمتـدندنً له، ونتاجاً له، 

وامإًة عله. 
نإليمـا7 باللـه »ُسـبَْحانَُه َوتََعـاىَل« نلذي 
ـخ فيلا نملحبة لله، فللطلق فيما نعم8،  يإسِّ
وفيما نقد1ِّ، وفيما نعطي، فيما نسهم فيه، 
وفيما نفعله عىل نملسـتوى نلشخيص، وعىل 
نملستوى نلتعاوني، نفعله، ونقدِّمه، ونؤتيه، 
نعطيه بإغبة، بإغبـة نملحب، ونلعظيم حبه 

لله، نلشديد حبه لله »ُسبَْحانَُه َوتََعاىَل«. 
علدما يكو7 نإلنسـا7 عظيـم نملحبة لله، 
قوي نملحبة لله، شـديد نملحبة لله؛ سـيتوفإ 
لديـه نلدنفـع نلكبر، نلـذي يجعلـه يقد1ِّ ما 
يقـد1ِّ بإغبـة، وليـس عـن طإيـق نلقـرس 
لللفس، وبصعوبـة، وبترجإ، وكأنه يز7ق 

روحه ويخإجها من بدنه. 
}َوَلِكنَّ نْلـرِبَّ َمْن آَمَن ِباللَّـِه َونْليَْو1ِ نآْلِخِإ{

]نلبقـإة: من نآليـة177[، نليـو1 نآلخإ فيما 
يتعلـق بإيمانك بالحسـاب، ونلجـزنء، ووعد 
نللـه ووعيده »ُسـبَْحانَُه َوتََعـاىَل«، له أ7ميّة 

ن كدنفٍع مهم، دنفٍع قوي.  كبرٌة ِجـدًّ
ما نلذي يعالج حالة نلربودة، ونلتكاسـ8، 
ونلتثاقـ8 لـدى نلبعض، وعـد1 نلتفاع8 لدى 
نلبعض يف فع8 نلرب، يف تقديم نلرب، يف نإلسها1 
يف نلرب، يف نلتعاو7 عـىل نلرب ونلتقوى، علدما 
يأتي نلحث لهم، علدمـا يُعَإض عليهم يشٌء 
من نلـرب ونلتقوى، فـال يتفاعلـو7، تجد7م 
يتكاسـلو7، يتهإَّبو7؟! 7ـو ضعف نإليما7، 
ضعف نإليمـا7 بالله، وضعف نإليما7 باليو1 
نآلخـإ، ضعـف نإليمـا7 بوعد نللـه ووعيده، 
ضعف نإليمـا7 بالجـزنء، ورالَّ فالجزنء فيما 
ن؛ ألَنَّك  بلـا ِجـدًّ نقد1ِّ، 7و بالشـك8 نلذي يإغِّ
تقد1ِّ ما تقد1ِّ وال تعتربه مغإماً، وال خسارًة، 
وال نقصـاً، أنـت تـدرك أنـك تقـد1ِّ للفسـك 

 التعاون يحل مش��كلة الفقر.. والطمع يجعل 
اإلنسان يتورَّط في المحرمات 

السيد عبدالملك الحوثي في المحاضرة الرمضانية السادسة عشرة:

الروحية اإليمانية تربِّي اإلنسان على 
العطاء والبذل وتبعده عن الجشع 
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لتحظـى بما 7و أفر8، بما 7ـو أعظم، بما 
7ـو أكثإ، بما 7ـو أدو1، بما 7ـو أبقى، بما 
7و أحسـن، فال يمث8ِّ باللسـبة لـك ال نقصاً 

وال خسارة. 
فمـا نلـذي يجع8 نإلنسـا7 لـو كا7 فعالً 
يؤمن بذلك، يثق بوعد نلله له يف أنه سـيخلف 
له مـا أنفق، لو كا7 يؤمن بقـول نلله تعاىل: 
}َمـْن ذَن نلَّـِذي يُْقـِإُض نللَّـَه َقْإًضـا َحَسـلًا 
َفيَُراِعَفـُه َلُه{]نلحديـد: مـن نآليـة11[، لو 
كا7 يؤمـن بقول نلله تعاىل: }َوَما أَنَْفْقتُْم ِمْن 
ٍء َفُهَو يُْخِلُفُه َو7َُو َخْرُ نلإَّنِزِقَا{]سـبأ:  يَشْ
من نآلية9ر[، لـو كا7 يؤمن باآليات نألُخإى 
لت وعدنً  ن، نلتـي ترمَّ نلكثرة ونلكثـرة ِجـدًّ
قاطعاً مؤّكــدنً من نلله »ُسـبَْحانَُه َوتََعاىَل«، 
نلـذي ال يخلف وعـده، وال أوىف ملـه بعهده، 
لو كا7 يؤمن أليس سـيبادر؟ سيستجيب؟؛ 
أل7ََّ نلـذي جعلـه يتكاسـ8، 7ـو: نعتبـار ما 
يقدِّمـه نقصاً عليه وخسـارًة، 7ذن 7و ما يف 
ذنت نفسـه، يف أعمـاق نفسـه، فيؤاِّإ عليه، 

إه عن نلعطاء وعن نلرب.  ويثبِّطه، ويؤخِّ
فاإليمـا7 بالجزنء، وأنك أَيْـراً سـتعاقب 
علدما تفإِّط بالتزنماتك نإليمانية فيما عليك 
أ7 تقـد1ِّ، سـتعاقب، وسـتخرس نلخسـارة 
نلحقيقية، أليس ذلك سـيمث8 دنفعاً، ودنفعاً 
نظيفـاً يف نفس نلوقت، نظيفاً، دنفعاً ريمانياً 

صالحاً؟
}َونْليَـْو1ِ نآلخـإ َونْلَماَلِئَكِة{]نلبقـإة: من 
نآليـة177[، نإليما7 باملالئكة وفـق ما ذكإه 
نللـه علهم يف كتابـه نلكإيم، وفـق أدونر7م 
ومسـؤولياتهم ومهامهم نلتي ذكإ7ا نلله يف 
نلقـإآ7 نلكإيم، و7ي ونسـعة، فيما له صلة 
بشـؤو7 نإلنسـا7: بحفظ نإلنسـا7، بإصد 
أعمـال نإلنسـا7، بالوقـوف مـع نملؤملا يف 
تثبيـت نملؤملا، يف رفـع معلويات نملؤملا، 
فيمـا له عالقـة بالجوننب نألُخـإى، وفق ما 
ذكإه نلله يف نلقإآ7 نلكإيم يف واليتهم ما بيلهم 
وبـا نملؤملـا: }نَْحـُن أَْوِليَاُؤُكـْم يِف نْلَحيَاِة 
نْيَـا َويِف نآلخإة{]فصلـت: مـن نآليـة1ر[،  نلدُّ
يف رفقتهـم مع عبـاد نلله نملؤملـا، وأاإ7م 
نلطيِّب نملعلوي نملساند لإلنسا7 نملؤمن، و7و 
يتجـه وفق توجيهـات نللـه، وتعليمات نلله، 
ويلهض بمسـؤولياته ونلتزنماتـه نإليمانية 
نبتغاء مإضـاة نلله، له أ7ميّـة، له أ7ميّة يف 
مجاالت ذنت أ7ميّة كبرة: تسـاعد نإلنسـا7 
عىل نلثبات، تسـاعد نإلنسا7 عىل نالطمئلا7، 
تساعد نإلنسا7 عىل نلشعور بأنه ليس وحده 

يف ميدن7 نلعم8. 
نآليـة177[،  مـن  }َونْلِكتَاِب{]نلبقـإة: 
نإليما7 بك8 كتـب نلله، نإليما7 بامتدند 7دى 
نللـه، نإليما7 بـأ7َّ نلله لم يهمـ8 عباده، وأ7َّ 
مسرة نلهدنية نإللهية نمتدت ملذ آد1 »عليه 
نلسـال1«، وتسـتمإ يف نلونقـع نلبرشي وفق 

سلَّة نلله يف 7دنية عباده بكتبه وأنبيائه. 
نإليمـا7 بـك8 كتب نللـه، وليـس ببعٍض 
ملهـا، كما يفعلـه نليهـود، مع أنهـم حتى 
نلبعـض نلـذي يزعمـو7 أنهم آملـون به، 7م 
حإَّفـوه، وكفـإون بالكثـر ملـه، وأضاعـون 
نلكثـر مله، وننقلبون عىل مـا بقي مله، كما 
7و حـال نللصـارى أَيْـرـاً يف نالنقالب عىل 
نلتعليمـات نإللهية، وفيما تورَّطـون فيه من 

نلتحإيف ونلرياع. 
ريما7 نإلنسـا7 بكتب نلله بكلها، ونلقإآ7 
نلعظيم، نلذي 7و خالصتها، ونملهيمن عليها، 
ونملصـدِّق لهـا، وريمانـك به يجـب أ7 يكو7 
أَيْـراً ريماناً بها بكلها، ام 7و ما يعربِّ علها، 
و7و خالصتها، وأنت علدما تإجع رىل نلقإآ7 
نلكإيم، أنت تص8 رىل نلهدنية نإللهية نلتي أتت 
بهـا كتب نلله، وختم نلله بهـا نلقإآ7 نلكإيم 
نألوسع، ونألشـم8، ونملصدِّق، ونملهيمن، كما 

ذكإه عله يف نلقإآ7 نلكإيم. 
علدما تعوُد رىل نلقإآ7، أليس سـيدفُع بك 
رىل نلعمـ8، رىل نلرِب؟ يعطيـك أوالً ما يفيُدك يف 
تصحيـح نونيـاك ودونفعك، ام يإشـدك عىل 
مسـتوى نألدنء نلعميل عـىل نللحو نلصحيح، 
بك فيه، يلبِّهك عىل أ7ميته  يهديك للعم8، يإغِّ
لك، عىل فونئده لك، نتائجه لك... رىل غر ذلك، 
مـا يلتج وما يرتتب عـىل تفإيطك، عىل عد1 
ن7تمامك، عىل تقصرك، عىل تهإُّبك مما فيه 
نلخـر لك، و7كذن يمث8 سـلدنً عظيماً، ونورنً 
مإشـدنً، يقد1ِّ لك نلبصـرة نلكافية، ونلدنفع 

نلعظيم يف نفس نلوقت. 
نآليـة177[،  مـن  }َونللَِّبيَِّا{]نلبقـإة: 
نإليمـا7 بأنبياء نلله بكلهم، بـك8 أنبياء نلله، 
نإليمـا7 نإلجمـايل، ونإليمـا7 بمن ذكـإ نلله 
للـا أسـماء7م يف نلقـإآ7 نلكإيـم، ونإليما7 
نإلجمايل بك8 أنبياء نلله ورسـله، و7و ريما7ٌ 
بوحـدة نملسـرة نإليمانيـة ونلديليـة، أنهـا 
ممتـدة، تصلـك بأنبيـاء نللـه كلهـم، تصلك 
باللـه تعاىل عن طإيـق ُكـ8ّ أنبيائـه، طإيٌق 
ونحٌد ممتد، وأ7َّ 7دنية نلله نستمإت يف ونقع 
نلبرشية، أتت يف مختلـف نألزما7 ونلعصور، 
وأ7َّ نلله لم يقرصِّ يف عباده فيما يتعلق بذلك، 

فامتدت 7دنيته لهم. 
ريمانـك باألنبيـاء، تأاـإك بما ذكـإه نلله 
علهم، ريمانك بخاتم نألنبياء وسـيِّد نلإسـ8 
محمـد »صلـونت نللـه عليـه وعىل آلـه«، له 
أ7ميتـه نلكبـرة يف نلدنفـع، َوأَيْـرـاً فيمـا 

يقد1ِّ لك من ررشـاد، وتعليمات، وتوجيهات، 
وبصرة كافية عن نلرب، ومجاالته، وأ7ميته، 
ونتائجـه، وما تسـتفيده من ذلـك يف عاج8 
نملسـتوى  عـىل  نآلخـإة،  آجـ8  ويف  نلدنيـا 
ــة،  نلشخيص، وعىل نملستوى نلجماعي: نألُمَّ

نملجتمع نلذي يستجيب عىل أََساس ذلك. 
فيمثـ8 7ـذن نلجانب: نإليمـا7، نملبدأ نلذي 
يمثـ8 نمللطلق، ونلدنفـع، ويإسـم نأل7دنف، 
ئ نلبيئة ونلظـإوف نلصالحـة للعم8،  ويهيِـّ
وألدنء نلعمـ8 عـىل نحـٍو سـليم، عـىل نحٍو 
صحيـح، فيتكام8 نلرب مـن مبدئه ودونفعه، 
رىل مجالـه، رىل طإيقـة أدنئه، تكامـالً رنئعاً، 
»ُسـبَْحانَُه  نللـه  يـإيض  متالئمـاً،  تكامـالً 
ونألخـالق  نلقيـم  فيـه  وتتجسـد  َوتََعـاىَل«، 
نلديليـة،  نلفطإيـة  نلعظيمـة،  ونملبـادئ 

ونإليمانية، ونإلنسانية. 
اـم يقول تعـاىل بعد ذلـك، بعـد أ7 يحّدد 
نلعلـون7 نألول، نلذي يقو1 عليـه نلرب: }َوآتَى 
َونْليَتَاَمـى  نْلُقْإبَـى  ذَِوي  ِه  ُحبِـّ نْلَمـاَل َعـىَل 
َويِف  ـاِئِلَا  َونلسَّ ـِبي8ِ  َونبْـَن نلسَّ َونْلَمَسـاِكَا 
}َوآتَـى  نآليـة177[،  مـن  نلإَِّقاِب{]نلبقـإة: 
نْلَمـاَل{، جانـب نلعطـاء 7ـو عىل مسـتوى 
نلعم8 من أبإز نلعلاويـن نلتي توصف بالرب، 
ويعـربَّ علها بالرب، نلعطاء باملـال، نملال نلذي 
يبخـ8 به نلكثـر، نملال نلذي يدخـ8 نلكثر يف 
نلحإن1؛ ِمن أج8ِ نلحصول عليه بأي وسـيلة، 
بـأي طإيقة، حتى لو كانت طإيقًة محإَّمة، 

أَو من مصدٍر محإ1َّ، فيتحملو7 نآلاا1. 
نلإوحيـة نإليمانية تجع8 نإلنسـا7 بعيًدن 
عـن ذلك، بعيـًدن عن حالة نلجشـع ونلطمع، 
نلـذي يجع8 نإلنسـا7 يتـورَّط يف نملحإمات، 
نلإوحيـة نإليمانية يرتبى فيها نإلنسـا7 عىل 
نلعطاء، عىل نلبذل، عىل أ7 يقد1ِّ، وأ7 يبادر. 
عبـارة: }َوآتَـى نْلَمـاَل{، تفيـد أنـه يؤتي 
نملـال، يبادر بإيتائه، بتقديمه، ال يحتاج مثالً 
رىل مإنجعـات ومسـاعي إلقلاعـه، وجهـود 
مكثّـفـه إلقلاعـه بأ7 يخـإج، فـإذن أخإج 
بعد ذلك أخإج شـيئاً يسـرنً، كمـا 7ي عادة 
نلبعض مـن نللاس، يإيد أ7 يأتي من يزوره، 
أ7 يأتي من يتحـدث رليه، أ7 يحاول فيه، أ7 
يبتكإ مختلف نألساليب نملؤاإة نملقلعة؛ حتى 

يص8 به رىل أ7 يتفاع8 شيئاً ما. 
نلبعـض مـن نللـاس ضمائإ7ـم ميتـة، 
نإلنسـاني  مشـاعإ7م متبلِّدة، رحساسـهم 
قـد ضعف َكثـرنً، ر7 لم يكن قـد ننعد1، ورالَّ 
ففـي ونقع نلحال ما يجع8 نإلنسـا7 نملؤمن، 
نلحي نلرمر، نلذي ضمره حي، ورحساسه 
حي، يتفاع8 تلقائياً بفطإته نإلنسـانية مع 
كثٍر من نألمور نملؤملة نإلنسانية: علدما يإى 
نإلنسـا7 نملحتـاج، نلفقر، نملعانـي، نلذي ال 

يجد طعامه. 
علدما يجـد نملإيض نلفقـر نملعاني نلذي 
ال يجـد ما يتدنوى به، و7ـو يعاني من نآلال1 

ونألوجاع. 
علدما يإى أرسة من أ87 نإلسال1 معانيًة، 
ال تمتلك قوتها نلضوري، بائسًة... كثرٌ من 

7ذه نألمور كافية. 
علدمـا يـإى نلتحديـات ونألخطـار نلتي 
تسـتوجب نلتصـدي لألعـدنء، ودفع رش7م 
نلكبـر عن مجتمعه ونفسـه وأمتـه، ودفع 
باطلهـم، وملكإ7م، وفسـاد7م، وظلمهم، 
ورجإنمهـم، بك8 ما يمثله ذلـك من خطورة 
ر7يبة عـىل نللـاس يف ديلهـم ودنيا7م، فال 

يتفاع8 مع ذلك. 
ا  قـد يتفاع8ُ مع أشـياَء أُخإى 7لـاك: رمَّ

مما تدخ8 يف نطاق نمللكإ، ونلفسـاد، ونلرش، 
أَو نلعبث، أَو نلعبث، }يَُقوُل أ7ََْلْكُت َمااًل لُبًَدن{

]نلبلـد: نآلية6[، يف نألشـياء نلعبثيـة، لكن ال 
ة.  يتفاع8 مع نألشياء نلخرِّ

ِه{، يعلي: حتى يف  }َوآتَـى نْلَماَل َعـىَل ُحبِـّ
نلظـإوف نلصعبة، وحتى ممـا يحب، وليس 
فقط ممن رذَن أحإج يف مجال نلعطاء، أصبح 
محإجاً، يجام8 ويحاول يف سـياق مجاملته 
أ7 يخـإج نليء نلإديء، نلـذي لم يعد رنغباً 
بـه، أَو ال يإى أنه أصبح بحاجٍة رليه، لم يعد 
محتاجـاً رليه، فيعتـرب 7ذن شـيئاً طارفاً، ال 

بأس سيخإجه مجاملًة. 
نإلنسـا7ُ نملؤمُن بدنفعـه نإليماني نلقوي، 
بإغبتـه يف نلعطاء، بإدرنكه أل7ميّة ذلك له يف 
نلدنيـا ونآلخإة، 7و يقد1ِّ نلـيء مما يحب، 
ـا تُِحبُّو7َ{ ى تُلِْفُقون ِممَّ }َلْن تَلَالُـون نْلرِبَّ َحتَـّ

]آل عمـإن7: من نآليـة91[، ويف نفس نلوقت 
حتـى يف نلظـإوف نلصعبـة، وليـس فقـط 
مـن أُولئـك نلذيـن سيحسـلو7، ويعطـو7، 
ويقدِّمـو7، ر7 كانـون فقـط يف حالـة نليرس 
ونلسـعة، ب8 وقد يكو7 لديهم سـقف معا 
لحالة نليرس ونلسـعة، رذَن توفإت أمونل يإى 
أنها قد أصبحت كثرًة ال بأس، ومن نلعجيب 
أ7َّ نلكثـر ممن يشـحو7 باإلنفـاق، 7م من 
نمليسـورين، فيكونو7 7م مـن يكفإو7 نعم 

نلله عليهم. 
نإلنسـا7ُ نملؤمُن حتى يف نلظإوف نلصعبة 
ة، دنفَعـه نإليماني  ال يفقـُد روحيتَـه نلخـرِّ
بالعطاء ونلرب، يتعاو7 عىل نلرب، ويقد1ِّ حتى 
يف نلظـإوف نلصعبة، من حالـه، بقدر حاله، 
ن؛ أل7ََّ نلذين يعانو7  و7ذه مسـألة مهمة ِجـدًّ
من نلظـإوف نلصعبـة 7م فئة ونسـعة من 
8 مبـدأ نلتعاو7؛  أبلـاء نملجتمع، علدما يتفعَّ
يجتمع مـن 7ذن، ومن 7ذن، ومـن 7ذن، ومن 
7ـذن... يف نهاية نملطاف يتبـارك، ويبارك نلله 
فيـه، وتتوفـإ مثـالً مبالغ جيـدة، يمكن أ7 
ة، يف  يكـو7 لها أاإ، أاـٌإ مهم يف أعمـال خرِّ
أعمال نلرب، سـونًء فيما كا7 ملها يف نإلنفاق 
يف سـبي8 نلله، أَو نإلنفاق للفقإنء، أَو ملصالح 
عامـة، أَو لخدمة نلفقإنء ونملسـاكا... ُكـ8ّ 
أعمال نلرب، نلتعاو7 7و يح8 مشـكلة ضيق 
ذنت نليـد ونلفقإ، ونليء نملحـدود، نلتعاو7 

يحله. 
فلذلك كانت نملسـألة 7ذه مسـألة مهمة؛ 
لدرجة أ7َّ نلله »ُسـبَْحانَُه َوتََعـاىَل« يف نلقإآ7 
نلكإيـم علدمـا كا7 نلبعض يف عـرص نللبي 
»صلـونت نللـه وسـالمه عليـه وعـىل آلـه« 
يسـخإو7 مـن نملؤملـا نلفقـإنء نمللفقا، 
بحسـب  نلقليـ8  نلقليـ8،  يقدِّمـو7  نلذيـن 
ظإوفهم، نلبعـض كا7 يذ7ب وقد قد1 م8ء 
كفيـه )نمُلـد(، م8ء كفيه من نلقمـح، أَو من 
نلتمإ، يسـا7م بـه؛ ألَنَّه فقر، 7و باللسـبة 
ملا يمتلكه يشٌء كثر؛ ألَنَّه ال يمتلك رال نليء 
نلقلي8، فكانون يسخإو7 ملهم: ]ماذن سيفيد 
نإلسـال1[، وقد أتـى )بُمٍد(، بمـ8ء كفيه من 
نلـذرة، أَو مـن نلقمح، أَو من نلتمـإ، أَو نحو 
ذلـك، فيسـخإو7 ملهـم، فلـزل قـول نللـه 
»ُسبَْحانَُه َوتََعاىَل«: }نلَِّذيَن يَْلِمُزو7َ نْلُمطَّوِِّعَا 
َدَقاِت َونلَِّذيَن اَل يَِجُدو7َ  ِمَن نْلُمْؤِمِلـَا يِف نلصَّ
راِلَّ ُجْهَد7ُْم َفيَْسَخُإو7َ ِملُْهْم َسِخَإ نللَُّه ِملُْهْم 
َوَلُهـْم َعـذَنٌب أَِليٌم{]نلتوبة: نآليـة79[، فكا7 
سـخط نللـه عليهم َكبـرنً؛ ألَنَّهـم يحاولو7 
وأ7  نمللفقـا،  أُولئـك  كإنمـة  يجإحـون  أ7 
يحإجو7م علدما يلمزونهم، علدما يطعلو7 
علدمـا  عليهـم،  يتكلمـو7  علدمـا  فيهـم، 

يسـخإو7 ملهم، ]ماذن ستفيد بإسالمك أنت 
ستقد1 7ذن نليء نلقلي8[. 

حالـُة نلتعاو7 7ي تجعـ8ُ نلقليـ8َ يكثُُإ، 
قليـ8ٌ من 7لـا، وقلي8ٌ مـن 7لـا، وقلي8ٌ من 
7لـا... فيجتمـع نلكثـر يف نهايـة نملطاف، 
فيكو7 لـه أ7ميته نلكبـرة، أ7ميته نلكبرة 
يف ونقع نلحال، سـونًء مـا كا7 يقد1 يف رطار 
نإلنفاق يف سـبي8 نللـه، أَو للفقإنء... أَو يف أي 

مجاٍل من مجاالت نلرب. 
ِه ذَِوي نْلُقْإبَى{، يف  }َوآتَى نْلَمـاَل َعىَل ُحبِـّ

7ذه نلدنئإة من مجاالت نلرب:
محيطـك  مـن  نبتـدنًء  نْلُقْإبَـى{:  }ذَِوي 
نلقإيـب، أ7 تحسـن رليـه، ال تـرتك قإيبـك 
نلفقـر، نلبائـس، نملعاني، مـن دو7 بإ، من 
دو7 رحسـا7، من دو7 صلـة، وصلة نلإحم 

كذلك تأتي يف رطار 7ذن نلعلون7 أَيْـراً. 
}َونْليَتَاَمـى{: و7م من نلفئـة نلتي يلبغي 
أ7 يلتفـت رليهـا نللـاس، أ7 يهتمـون بهـا، 
أ7 يحسـلون رليهـا، مـن أ7ـم مجـاالت نلرب: 
نإلحسا7 رىل نليتامى، نليتامى كثإ، بالذنت يف 

مإنح8 نلحإوب ونألحدنث نلكبرة، 
}َونْلَمَساِكَا{: كذلك نملساكا ذوي نلفقإ 
ونلحاجة نلشـديدة، نملسـكا حاجته حاجة 

ن.  شديدة، ظإوفه ظإوف صعبة ِجـدًّ
ـِبي8ِ{: نمللقطع عـن ملطقته،  }َونبْـَن نلسَّ

ونملحتاج رىل نملساعدة. 
ـاِئِلَا{: كذلـك مـن نلفقـإنء نلذين  }َونلسَّ

يسألو7 لظإوفهم نلصعبة. 
}َويِف نلإَِّقاِب{: كذلك يف مجال عتق نلإقبة. 
ك8 7ـذه نملجاالت يف نلعطاء، مجاالت ذنت 
أ7ميّـة، ونلرب فيها من نلـرب نملقبول، نملأمور 
بـه يف كتـاب نللـه »ُسـبَْحانَُه َوتََعـاىَل«؛ أل7ََّ 
نلبعـض من نللـاس مثالً يلحـرص ن7تمامه 
يف جانـب معا، وقـد يكو7 ملـإة ونحدة، يف 
نلسـلة حسـلة، رذَن أنفـق مـإة، يإيد7ـا أ7 
تكـو7 مإة نلعمإ، ال يإيد أ7 يكو7 ُمسـتمّإنً 
ا َرَزْقلَا7ُْم  بحسـب ظإوفه، نلله يقول: }َوِممَّ
يُلِْفُقـو7َ{، تفيـد نالسـتمإنرية، فاإلنسـا7 
ة، بإه يتسـع،  علدمـا يحمـ8 نلـإوح نلخـرِّ
رحسانه يتسع، عطاؤه ورسهاماته 7لا و7لا 

و7لا ونسعة. 
اَلَة{، من نلـرب رقامة نلصالة،  }َوأََقـا1َ نلصَّ
نلصـالة نلقيمـة، نلتـي لهـا أاإ7ـا نلكبـر، 
نلذي يشـدك نحو نللـه، تذكإ نللـه بصالتك، 
وتتذكـإه يف صالتـك، وأذكار نلصـالة، مـن 
تكبٍر، وتسـبيٍح، وتهلي8ٍ، وتحميـٍد، وقإنءٍة 
للقـإآ7، وطلـٍب للهدنية يف سـورة نلفاتحة، 
ـخ معانيهـا ومرمونهـا نملهم يف  كلها تَُإسِّ
نفسـك، فيزدند بذلـك ريمانك، تزدند شـعورنً 
بالقإب مـن نلله »ُسـبَْحانَُه َوتََعـاىَل«، يزدند 
أاـإ ذلـك يف طهارة نفسـك، يف رغبتك يف فع8 
نلخـر، يف رغبتـك يف نإلحسـا7، يف أ7 تحم8 
ة نملعطاءة، وأ7 تتعالج من حالة  نلإوح نلخرِّ
نلُشح، ونلجشع، ونلبخ8، ونألنانية، ونلطمع 

نلشديد. 
}َوآتَى نلـزََّكاَة{، }َوآتَى نْلَمـاَل َعىَل ُحبِِّه{، 
َوأَيْـرـاً مـع ذلـك يؤتـي زكاتـه، ليس من 
ذلـك نللوع نلـذي مثالً قد ال يؤتـي رالَّ زكاته، 
ونلبعـض حتـى ال يخإجهـا كاملـًة، نلكثر 
مـن نللـاس ال يخإج زكاتـه كاملـة، يورِّط 
نفسـه ويهلك نفسه يف أ7 يبخ8 بيٍء ملها، 
أَو بلسـبٍة ملها، أَو بجزٍء ملهـا، و7ي حالة 
خطـرة، رضافـة رىل ن7تماماتـك نلونسـعة 
ونلتزنماتك نألُخـإى، نملتعلقة باملال؛ أل7ََّ نملال 
تإتبـط به مسـؤوليات، 7و عطـاٌء من نلله 

تقرت7 به مسـؤولية، ُكـ8ّ عطـاءنت نلله لك 
يف 7ـذه نلدنيـا تقرت7 بهـا مسـؤوليات، ما 
أعطاك نلله، عليك فيه مسؤولية، 7و يف رطار 

مسؤولية أنت مكلٌف بها. 
فاللـه »ُسـبَْحانَُه َوتََعـاىَل« علدمـا يقول: 
}َوآتَـى نلزََّكاَة{، بعد أ7 سـبق قولـه: }َوآتَى 
نْلَمـاَل{، فهـي يف 7ـذن نلسـياق: يف سـياق 
ناللتزنمات نملتعددة نملتلوعة، نملتعلقة بمالك، 
فعليـك نملبـادرة بإيتـاء نلـزكاة، بإخإنجها، 
ال تحتـاج رىل مالحقـة وضغـط، ورحـإنج، 
ورلحاح، ورزعاج، ومشـاك8، ونلبعض حتى 
قـد يحتاج رىل نلسـجن، أَو يحتاج رىل ضغوط 
كبـرة، ولو1، وتوبيخ، وعتـاب... وغر ذلك، 
أ7 يبـادر بإخإنجها حسـب توجيهـات نلله 

فيها. 
}َونْلُموُفـو7َ ِبَعْهِد7ِـْم رذَن َعا7َـُدون{، أ87 
نلوفاء يف نلتزنماتهم نملؤّكـدة، يف مونقفهم، يف 
عالقاتهم، يف أعمالهم، يف حإبهم، يف سلمهم، 
7م أ87 نلوفاء تجاه نلتزنماتهم، ليسون بأ87 

غدر وال خيانة. 
نِء َوِحَا  َّ اِبِإيَن يِف نْلبَأَْسـاِء َونلـضَّ }َونلصَّ
نْلبَأِْس{، نلصرب من أ7م نملونصفات أل87 نلرب 
ونلتقـوى، ومن أ7م ما ال بُـدَّ مله يف نلرب، ويف 
فع8 نلرب، ويف نلعطاء نلرب، أ7 يكو7 نإلنسـا7 
مـن نلصابإيـن، نلصـرب يف ُكـ8ّ نألحـونل، يف 

نلحاالت نلثالاة، وما يتص8 بها. 
حـاالت  يف  نْلبَأَْسـاِء{:  يِف  اِبِإيـَن  }َونلصَّ
نلبؤس، ونلظـإوف نلصعبة، وظإوف نلفقإ، 
وظإوف نلحاجة، وظإوف نملعاناة نملعيشية، 
يصـربو7 يف تلـك نلحـال، فـال تؤاـإ عليهم 
أل7 يسـعون للحصـول عىل نملال بـأي طإيقٍة 
محإَّمة؛ ِمن أج8ِ نلسـعة يف معيشـتهم، كما 
أنها ال تؤاـإ عليهم يف نلتقصر يف نلتزنماتهم 
نإليمانيـة وعطائهـم بقـدر حالهـم، بقـدر 

ظإوفهم، بحسب أحونلهم. 
نِء{:  َّ َونلـضَّ نْلبَأَْسـاِء  يِف  اِبِإيـَن  }َونلصَّ
نلصابإين يف حـاالت نلض، يف حاالت نملإض، 
يف حـاالت نلحـز7، يف حـاالت نلغـم نللفي، 
ونلهـم، تجـاه نألرضنر نللفسـية ونلبدنيـة، 
يف حـاالت نلجإنحة يف سـبي8 نللـه، يف حاالت 
نإلعاقة يف سـبي8 نلله، 7ـي حاالت تحتاج رىل 
نلصرب، ورالَّ قد يؤاإ عد1 نلصرب عىل نإلنسا7 
فيها يف ريمانه، يف نفسـيته، فيرتك أاإنً عليه، 
نلبعض قد يص8 به رىل َحــّد نإلسـاءة رىل نلله 
»ُسـبَْحانَُه َوتََعاىَل«، علدما ننعد1 صربه تجاه 

ما يعانيه. 
فاإلنسا7 نملؤمن يصرب يف حاالت نلضنء، 
عىل نملسـتوى نللفي، عىل نملستوى نلبدني، 
وال يؤاإ عليه ذلك أَيْـراً يف نلتزنماته بحسب 
ُر أحونل نإلنسا7  ظإوفه؛ أل7ََّ نلله رحيم، يَُقدِّ

وظإوفه، ويعلم بها. 
}َوِحـَا نْلبَـأِْس{: يف مونطـن نلجهـاد يف 
سـبي8 نلله، يف مونطن نلقتال يف سـبي8 نلله، 
يف مونطن نملونجهة ونلتصدي ألعدنء نلله، 7و 
ذلـك نلذي يصرب عىل نملتاعب، عىل نآلال1، عىل 
نملخاطإ، ونستمإنره نتاج صربه، نستمإنره، 

ومونصلته نتاٌج لصربه يف ذلك. 
فلجـد 7ـذه نلحالـة مـن نلتكامـ8 نلذي 
يعرب عـن نلرب، ويَُعـربَّ عله بالـرب، من خالل 
7ـذن نلتكام8 يف 7ـذه نملونصفـات نإليمانية، 
فيختمها نلله بقولـه: }أُولئك نلَِّذيَن َصَدُقون{، 
7ـؤالء مـن يحملو7 7ـذه نملونصفـات، من 
يسـرو7 نحـو 7ـذن نلتكامـ8، 7ـم نلذيـن 
صدقون، صدقون يف ريمانهم، صدقون يف فهمهم 
لديلهـم، صدقون يف ننتمائهـم للرب، ولإليما7، 
وللتقوى، صدقـون يف نلتزنماتهم وأدنئها كما 
يلبغي، كمـا أمإ7م نلله »ُسـبَْحانَُه َوتََعاىَل«، 

فالصدق علوننهم. 
}َوأُولئك 7ُُم نْلُمتَُّقـو7َ{، )أُولئك( أصحاب 
7ـذه نملونصفـات نملتكاملة، نلذين يسـرو7 
نلذيـن  نملتقـو7  نلتكامـ8، 7ـم  نحـو 7ـذن 

يحّققو7 نلتقوى يف ونقعهم. 
فلجـد كيف 7ـي أ7ميّة 7ـذه نملونصفات 
نلتـي تقد1ِّ للـا وضوحاً عن نلـرب، ومجاالت 
نلـرب، نلذي نتعـاو7 فيـه، ونلتعـاو7 فيه له 
ن، ونلتقوى علون7ٌ ونسـٌع  امإة ونسـعة ِجـدًّ
ن، تشـم8 ُكـ8ّ أمور نلخـر، نلتي يقوى  ِجــدًّ
بهـا نملجتمع يف سـياق مونجهة أعـدنء نلله، 
يف نللهـوض بمسـؤولياته نلكـربى، يدخـ8 
فيها -كما أرشنا باألمس- دنئإة ونسـعة من 
ـة، فيما تقوى  نلتعاو7 فيما فيـه نلخر لألُمَّ
ــة،  ــة، فيمـا يصلح به ونقـع نألُمَّ بـه نألُمَّ
فالتعاُو7ُ عىل نلرب ونلتقوى 7و رضورة، 7و 
جزٌء من نلتزنماتلـا نإليمانية، 7و َحـ8ٌّ و7و 
حكمٌة أَيْـراً تعالج نلكثر من نإلشـكاليات 
ونقعـه  يف  مجتمعلـا  ملهـا  يعانـي  نلتـي 
نلرعيف، نللاتـج عن نلتفإق، عـن نلبعثإة، 

عن شتات نلجهود. 
نكتفي بهذن نملقدنِر..

َقلا  َونَْسأَُل نللَه -ُسـبَْحانَُه َوتََعاىَل- أ7َْ يوفِّ
وريِّاكم ملـا يُْإِضيه علا، وأ7َْ يإَحَم شـهدنَءنا 
َج عن  نألبإنَر، َوأ7َْ يشـفَي جإحانـا، َوأ7َْ يفإِّ
ُه َسـِميُْع  نـا بلـرصه، رِنَـّ أرسننـا، َوأ7َْ يلرُصَ
َقلـا وريَّاكم للتعاو7  َعاِء، َونَْسـأَلُُه أ7 يوفِّ نلدُّ
ا َوِملُْكُم  عـىل نلـرِبِّ ونلتقـوى، َوأ7َْ يتقب8ََّ ِملَـّ

يَا1َْ َونلِقيَا1َْ َوَصاِلَح نألَْعَمال. نلصِّ
ـاَل1ُ َعَلـيُْكْم َوَرْحـَمُة نللِه َوبََإَكاتُه. َونلسَّ

 المؤم��ن يصب��ر في الض��راء على المس��توى 
النفسي والبدني وال تؤثر عليه في التزاماته 
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القرآني�ة ش�خصيَة  الثقاف�ُة  - كي�ف صاغ�ت 
�اد لتصنَع منه القيادي البارَز، والس�يايس  الصمَّ
البارَع واإلداري الناج�ح، والرئيس املقتدَر الذي 
أبهر العدوَّ قبل الصدي�ق، فأصبح النموذَج لدى 

الشعب اليمني؟
مما ال شـك فيـه أ7 نلشـهيد نلإئيـس صالح 
ــاد -رحمـة نللـه تغشـاه- كا7 نموذًجـا  نلصمَّ
للثقافـة نلقإآنيـة ونموذًجـا متميـًزن لخإيجـي 
مدرسـة نلثقافـة نلقإآنيـة يف تعامله مـع أبلاء 
نلشـعب طيلـة فرتة نلإئاسـة وقبـ8 كا7 يعيش 

نلَهمَّ ويعيش 7موَمهم. 
وكا7 قإيباً من نللاس نملساكا ونملسترعفا 
ونملحإومـا، كا7 مالمسـاً لهمومهـم، لـم يكن 
متسـلطاً عليهم ولم يكن مستغالً ب8 كا7 يعيش 

تلك نلإوحية روحية نإلحسا7. 
نلسـلطة  يف  موقعـه  يف  يعيـَش  أ7  روحيـة 
بكلهـا يإن7ا موقعـاً يف خدمة عباد نللـه ويإن7ا 
موقعـاً يف عبوديـة لله وأفر8 نلعبـادة لديه 7ي 
خدمـة نملسـاكا وخدمـة نملحإومـا وخدمـة 
نملسـترعفا؛ لذلك لم تكن نلسـلطة لتطغيه لم 
يكن ليز7َو بذلك نمللصب فكا7 يحإص أ7 يعيش 
عيشـة نللـاس عيشـة نلفقـإنء، رمـا أ7 يعيش 
عيشـتهم أَو أ7 يإقى بهم رىل مسـتونه، 7ذه 7ي 
مدرسـة نإلما1 عيل -سـال1 نلله عليه- يف نللظإة 

رىل نلفقإنء. 
 لم يتغر و7و يف موقع نلسلطة رطالًقا حتى يف 
مسـتوى مأكله ومرشبه، كا7 7و ذلك نلشخص 
نلـذي عإفلاه و7و ال يـزنل يف ملطقة بلي معاذ، 
نلسـلطة بحد ذنتها ال يـإى لها أية قيمـة رذَن لم 

تكن موقعاً لخدمة نللاس وإلعانتهم ونإلحسـا7 
رليهم مالمسة 7مومهم 7ذن يشء. 

 
- كي�ف انعكس�ت الثقاف�ة القرآني�ة يف نظرت�ه 

للسلطة ونزاهته من الفساد؟
 باللسـبة للظإته للسـلطة بحـد ذنتها كذلك 
كا7 نليـد نألميلة ونلحارس نألما ونلعا نليقظة 
ملكتسـبات 7ذن نلشـعب، لم يرسق فلًسا ونحًدن، 
لم يكتسـب من موقعه للسـلطة، لـم يكن لديه 
أرصدٌة يف نلبلوك أَو يكن لديه مزنرع لم يكن لديه 
أي يشء شـخيص، بعكس أُولئـك نلذين تخإجون 
من نملدنرس للطاغوت كيف يلظإو7 للسـلطة؟! 
يإونهـا مغلماً يسـتغلُّو7 عبـاَد نلله يسـتغلو7 
نلشعب من خاللها، ب8 وص8 بهم نلحال لبعرهم 
أ7 يقول من نلسه8 أ7 يقت8 ُكـ8ّ أبلاء نلشعب لو 
لم يبَق رالَّ شـخص أَو مليو7 من نليمن مقاب8 أ7 

تسلم له نلسلطة وأ7 تسلم له حزبه. 
يمكللـا نلقـول: ر7 نلثقافـة نلقإآنيـة وتأار 
نلثقافـة نلقإآنيـة يف نلشـهيد نلإئيـس صالـح 
ــاد كانـت بـارزة يف نملونصفـات يف نلقيم  نلصمَّ
ويف نلإوحيـة نلتـي حملها عىل نملسـتوى نلوعي 
يف مسـتوى نللظإة ويف أَيْـراً ممارسته نلعملية 
ون7تمامـه نلجديـة يف أدنءه نلعمـيل، يمكللا 7لا 
أ7 نتحـدث عن بعض نملونصفات، عىل مسـتوى 
نلإوحيـة نإليَمـانيـة كا7 نلشـهيد -رحمـة نلله 
تغشـاه- ذن روحيـة ريَمـانيـة عاليـة و7ذن يشء 
تميـز به، كا7 معإوفاً بحبه للـه يف اقته نلقوية 
بالله بخوفه من نلله باألم8 ونلإجاء نلذي حمله، 
و7ذن 7ي مونصفات ريَمـانية نكتسبها من خالل 

نلثقافة نلقإآنية. 
 َوأَيْـرـاً من خـالل ممارسـته يف نلعم8 وبما 
7ـدنه نللـه -ُسـبَْحانَُه َوتََعاىَل-، و7ـذن يشء من 
نألمـور نلذي تميز بها ومن نألمور نلذي أكسـبته 
نلحب علد مختلف أبلاء ومختلف فئات نلشـعب 
نللـه -ُسـبَْحانَُه َوتََعاىَل- يقـول )ر7َِّ نلَِّذيـَن آَملُون 

ن(. ُن ُودًّ اِلَحاِت َسيَْجَع8ُ َلُهُم نلإَّْحَمٰ َوَعِملُون نلصَّ
وعن سـلوكه وأخالقه وتعامله، ننعكست تلك 
نملونصفـات وتلك نلإوحية نإليَمـانية يف سـلوكه 
يف تعاملـه، تلـك نلقيـم نإليَمـانيـة ونملوصفـات 
نألخالقية نلتي حملها ننعكست أَيْـراً يف سلوكه 
يف تعاملـه مـع نآلخإين لقـد كا7 صادقـاً وكا7 
عزيزنً كا7 ذن حكمه كا7 شجاعاً كا7 كإيماً كا7 
أَيْـراً لا نلقلب ذن قلب لا، يعلي رنسـا7 يتأاإ 
علدما يسمع عن أي موقف أَو أي مصيبة تحدث 
لللاس حتى لو لم يكن يعإفهم ب8 يبكي ويتأاإ، 

7ذن يشء معلو1 عن نلشهيد. 
كا7 أَيْـراً زنكي نللفس، نفسـه كانت خالية 
من نلكرب ونلغإور ونألحقاد ونلرغائن، سليم من 
ُكـ8ّ تلك نملؤاإنت نللفسـية و7ـذن من أبإز نآلاار 
للثقافـة نلقإآنية، يكتسـبها نإلنسـا7 من خالل 

7دى نلله. 
وعن نرتباطه بالثقافـة نلقإآنية أَيْـراً تلحظ 
ـاد نرتبـط نرتباطا وايقا،  َمثاًَل أ7 نلشـهيد نلصمَّ
و7ـذن يشء تميـز بـه نرتبـاط وايـق بالثقافـة 
نلقإآنيـة بهـدى نللـه فـكا7 يقـدس 7ـدى نلله 
ويجله، من خالل لقائتي به كانت أسعد لحظات 
ـاد علدمـا نأتي  نلشـهيد نلإئيـس صالـح نلصمَّ
ونتحـدث عن 7ـدى نلله، طبعـاً أي جديد علدما 

يلقـاه عن أي جديد مـن 7دى نلله دنئماً يشـعإ 
بأنـه مقرص ولـم يعد يهتـم بالثقافـة نلقإآنية 
و7ذن نلإوحية نإليَمـانية علدما تحس أنك ال زلت 
بحاجة رىل نلتزود بحاجة أ7 تكو7 ُمسـتمإًّن دو7 
ننقطاع نرتباطك بهدى نلله فكا7 نرتباطه يتميز 
باالستمإنرية وكا7 نرتباطا وايقاً وسليماً، ليس 
من أُولئك نألشـخاص نلذي يإتبـط ولكن ما زنل 
لديه نلكثر مـن نملفا7يم ونملصطلحات نلخاطئة 
ال كا7 نرتباطا سليما َووايقا وصحيحا، نرتباطا 
ُمسـتمإًّن يلعكس ذلـك يف رؤيته يف نظإته لألمور 
يف تقيمـه لللاس تقيمه للفئـات كا7 تقيم يلبئ 
عن دقة َوحكمة ونسـتيعاب و7رـم للملهجية 

نلقإآنية. 
وأيرـاً مـن نألمـور نلتي تميـز بهـا يف عمله 
نلجديـة كا7 معإوفاً عله نلجديـة يف نلعم8 كا7 
رنسـاناً نشـيطاً ورنسـاناً يتَحـّإك، حتـى كلا يف 
ـا1 بدنية  ـا1 بلي معـاذ أَيَـّ مإنحـ8 سـابقة، أَيَـّ
نلتصعيـد نلثوري وما قب8 ذلك كلت أشـفق عليه 
يف بعـض نألحيـا7 علدمـا أجـده َمثاًَل يسـتقب8 
نلريوف يف نملظا7إة تجـده يلقي خطابًا وتلقاه 
يخطب لصـاله نلجمعة، ويف فـرتة نلعرص يلتقي 
بالريـوف َمثَـاًل يسـتقب8 نلريـوف يلـزل مع 
نلريـوف رىل ملاطق أُخإى دنئمـاً، يتَحّإك 7كذن 

رضافة رىل مشاغ8 أُخإى مشاغ8 نجتماعية. 
و7كـذن لم يكـن يتوقف لحظة ونحـدة، طبعاً 
نلشـعب نليملي ليس شـعباً غبياً 7ـو يدرك 7ذن 
نألشـياء، نلشـعب نليملي مإ بتجإبـة مإيإة مإ 
بشـخصيات أُخإى ونلشـعب نليملي يقار7 7ذن 
نلشـخصية مع غر7ا من تلك نلشخصيات نلتي 
مإت بـه ولهذن تجد يف فرتة وجيزة نكتسـب حباً 

ومكانة كبرة دنخ8 قلوب أبلاء نلشعب نليملي.
 

�اد  - كان�ت مح�ارضات الرئيس الش�هيد الصمَّ
يتأثر بها ُك�ّل من استمع إليها؟ ترى ما هو الرس 

يف ذلك، وهل الستيعابه للثقافة القرآنية عالقة؟
ـاد نلشـهيد  نلـرس يف قابليـة محـارضة نلصمَّ
ـاد ونلتأاإ بها يمكللا نلقول رنه نمتلك ُكـ8ّ  نلصمَّ
مقومات نلتأاـر يف محارضته، فَمثَـاًل تجد عىل 
مسـتوى نملرمو7 َمثاًَل كا7َ سليماً من نألخطاء 
نلثقافيـة 7ذن يشء، ال تجـد مصطلحات معيلة، 
ُكـ8ّ مصطلحاتـه كا7 يخرعها للإؤية نلقإآنية 

يف تصحيحها نملفا7يم كذلك كانت سليـــمة. 
أيرـاً كا7 دنئمـاً يسـتحض نللـص نلقإآني، 
و7ـذن يشء معلـو1، تأار نللـص نلقإآني علدما 
تقإأه؛ ألَنَّه يالمس فطإة نإلنسا7 يالمس مشاعإ 

نإلنسا7 يتطابق أَيْـراً مع نلونقع. 
أضـف رىل ذلـك نألُسـلُـوب كا7 يخاطـب ُكـ8ّ 
تتلاسـب  نلتـي  وبالطإيقـة  باألُسـلُـوب  فئـة 
معها يخاطـب نلعلمـاء بما يتلاسـب مع مقا1 
نلعلمـاء، يخاطب نملإأة يتلاسـب مـع وضعيتها 
مـع ظإوفهـا، يخاطـب نلرباط كذلـك خطاب 
حماسة وخطاب يستلهض نلهمم ويدفع نللاس 
ن  رىل نالسـتعدند للترحية و7كذن، و7ذن مهم ِجـدًّ

يف نألُسلُـوب. 
نلـي نلثالث و7و نأل7م 7ـي نملصدنقية تلحظ 
ــاد رحمـة نللـه عليه كا7  َمثَـاًل نلشـهيد نلصمَّ
يتحـدث بمصدنقيـة عاليـة، بإخـالص تلمـس 
نلصـدق نإلخـالص يف كالمـه نلثقافـة نلقإآنيـة 
لـم تعـد ُمَجــّإد مفا7يـم نظإيـة أَو معـارف 
ذ7لية، نلثقافة نلقإآنيـة تحولت رىل رؤى عملية 
وممارسـات يف نلونقع، وعكسها أَيْـراً يف كالمه 
كا7 يتحـدث من تقييم للونقع ومن صدق ويقا 

نلقلاعة فيما يتحدث. 
 ولهـذن 7لـاك تطابـق بـا ذلـك وقـول نللـه 
-ُسـبَْحانَُه َوتََعاىَل- )ونلذي جاء بالصدق وصدَّق 

به( 
كا7 7ـو أَيْـرـاً يسرتشـد بهدى نللـه وأعال1 
نلهدى يسرتشـد دنئماً بكالمهـم، َوأَيْـراً يعإف 
نلونقـع لديه تقييـم للونقع تقييـم دقيق ورؤية 

عضو المكتب السياسي ألنصار اهلل محمد الفرح في حوار لصحيفة »المسيرة«: 

ـاد مّثل ُكـّل القيم واملبادئ العليا وتَحّرك بالقرآن يف  الشهيد الصمَّ
ُكـّل مسريته الجهادية حتى استشهد وهو رئيس لليمن

 
ُ

تتوالى المناسبات
ر 

ّ
 الفارقة التي تذك

ُ
والمحطات

الشعَب اليمني برئيسه المقتول 
من قبل األيادي األمريكية، في 

حين تبقى تلك البصمات التي 
 على أن رئيس 

ً
 حيا

ً
تركها شاهدا

 
ً
 وبقي روحا

ً
الشهداء رحل جسدا

 .
ً
 ومنهجا

ً
وعمال

وفي إطار ذلك، تحدث القيادي 
بأنصار الله، محمد الفرح، عن جانب 

ـاد  من حياة الرئيس صالح الصمَّ
وارتباطه بالثقافة القرآنية، 

وتمسكه بتوجيهات القيادة من 
موقعه الرئاسي. 

ويكشف الفرح عن ُجملٍة من 
القضايا المتعلقة بحياة الرئيس 

 إلى أسباِب 
ً
ـاد، متطرقا الصمَّ

استهدافه واغتياله، في حين 
ط الفرح على ُجملٍة من 

ّ
سل

ها 
ُ

المواضيع ذات الصلة، تستعرض
صحيفة المراسل في نص الحوار 
، والذي ينشر للمرة الثانية. 

ً
تاليا

إلى نص الحوار:
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صائبة ويتحدث ننطالقاً من 7ذن نلونقع قد يكو7 
َمثاًَل كالماً مثالياً تحدث عن أشياَء خيالية أشياء 

مالمسة للونقع ومالمسة أَيْـراً لللفوس. 
وأضف رىل ذلك أنه ُقدوة فيما يقول، كا7 يقول 
ويفعـ8، لم تكن لقلقة لسـا7 دو7 أي فع8 دو7 
أي قـول، كا7 نموذجـا يف ُكــ8ّ نلجوننـب، نلي 
ن عىل أ7 يهدَي نللاس  نأل7م 7و كا7 حإيصاً ِجـدًّ
بمختلـف فئاتهـم وطونئفهـم َويقـد1 نلهدنيـة 
ويشـد نلسيايس رىل نلله يإبط نلشخص نلسيايس 
أَو نلعسـكإي رىل نلله ونألملـي نلك8 كا7 يحإص 
عـىل 7دنيتهـم، كا7 يتألـم علدمـا يـإى نللاس 
بعيدين عن 7دى نلله بعيدين عن نالرتباط نلقوي 
ونلشـديد بهدى نلله بعيدين عـن نالرتباط نلقوي 
ونلشـديد بهدى نلله بعيديـن أَيْـراً عن نالرتباط 
بالثقافـة نلقإآنية كا7 7ذن شـيئاً يؤمله ويحز يف 

نفسه. 
 

- وضع�ت دول الع�دوان وع�ى رأس�ها أمريكا 
��اد يف قائم�ة املطلوبني  الش�هيد الرئي�س الصمَّ
رق�م )2(، وعندم�ا ت�م اغتياله قالوا إنه�م قتلوا 
الرجل املزعج؟ ما هو الس�بب الذي أزعج تحالف 
�اد يف  العدوان بقيادة أمريكا لتضع الشهيد الصمَّ

قائمة االستهداف رقم2؟ 
ــاد رحمـة نلله عليه  أوالً كا7 نلشـهيد نلصمَّ
شـخصاً وفاقيـاً تلتقـي حوله جميـع نملكونات 
نلسياسـية ومختلف نلفئات نلشعبيّة وتتأاإ بما 
يقـول وتتفاع8 بما يقـول ويلتقي نلجميع حول 
7ذه نلشـخصية، و7ـذن بك8 تأكيـد يشء مزعج 
لألعـدنء ألمإيـكا وررسنئي8 وبإيطانيـا؛ ألَنَّهم ال 
يإيدو7 أ7 تلتقي كلمة نللاس مطلقاً، ال يإيدو7 
أ7 يجتمـع نللـاس حول شـخصية ونحـدة، 7م 
يإيـدو7 أ7 يتمـزق نلصف أ7 يتفـإق نللاس أ7 
يعيـش نلشـعب نليملي مشـتتاً وأ7 يكو7 7لاك 
تلاحإ ونقتتال بدالً عن نلتآلف ونلتوحد فكا7 7ذن 

مصدَر نزعاج لهم. 
يمثّـ8 كادرنً  نلشـهيد كا7  أ7  نآلخـإ  نلـيُء 
سياسـياً واقافياً وردنرياً ناضجـاً ويمتلك رؤية 
كاملـة وكا7 يحم8 توّجـهـا عمليا للبلاء ونتجه 
يف تلك نلفرتة بالـذنت علدما صلف 7ذن نلتصليف 
وعلدما نتجهون أَيْـراً لتصفيته كا7 يتجه للبلاء 
سـونء لبلـاء نلقـدرنت للبلـاء نالقتصـادي لبلاء 
نلدولة بشك8 عا1 ونألعدنء بك8 تأكيد 7م يإيدو7 

نلتدمرَ ويخإبو7 وال يإيدو7 أ7 يعم8 شيئاً. 
ــاد -رحمة  نلـيُء نلثالـُث أ7 نلإئيـَس نلصمَّ
نلله عليه- كا7 نموذجاً للشـخصية نلسياسـية 
ونإلدنريـة نملؤملـة، نلشـخصية نلقإآنيـة نلتـي 
تتطابـق أفعالهـا وأقونلها مع نلثقافـة نلقإآنية 
ومع 7ـدى نللـه ومـع نلتوجيهـات ونلتعليمات 
نلقإآنيـة؛ ألَنَّه عكـس من خالل ذلـك يف خطابه 
ونإلدنريـة  نلسياسـية  تَحّإكاتـه  ويف  نلسـيايس 
كا7 يعكـس نلقيـم نلقإآنية ويعكـس 7دى نلله 
-ُسـبَْحانَُه َوتََعاىَل- فكانـون يدركو7 خطورة 7ذن 
نلإجـ8 ويدركو7 خطورة نلتأار لهذن نلإج8 كا7 
ن ومزعجا لهـم أ7 يكو7 عىل  شـيئا خطرن ِجــدًّ

رأس دولة ويقود نلشعَب نليملي. 
ويشء مزعج لهـم؛ ألَنَّهم عملـون طيلة نلفرتة 
نملاضيـة عىل أ7 يقدمون ُشـبًَها ويقدمون دعايات 
سياسـية عن نإلسـال1 بأنه دين تخلف َوال يمكن 
ـاد أابت  أ7 يبلي نإلسال1 حرارة.. نلشهيد نلصمَّ
عكـس ذلك وأابت أ7 نإلسـال1 دين يسـتطيع أ7 
يبلي ويستطيع أ7 يلهض َوأ7 يونكب نملتغرنت، 
أَيْـراً قدمون أ7 نإلسـال1 نظاما مسـتبدن يُقيِص 
نآلخإيـن ويتجرب عـىل نآلخإيـن، وكا7 نللموذج 
ـاد رحمة نلله تغشـاه  نلذي قدمه نلشـهيد نلصمَّ
7و نالحتونَء لآلخإين وعد1 رقصاء أحد ونلحإص 
عىل وحـدة نللـاس وأ7 يكو7 شـملُهم مجتمعاً 
وكا7 نللمـوذج نلـذي قدمـه عكـس مـا قدموه 

وعكس ما أرندوه. 
 

�اد  - الخطاب الس�يايس للرئيس الش�هيد الصمَّ
ُصنِّ�َف ل�دى األمريكي�ني والغرب بأن�ه مزعج، 
ولذلك قالوا عند استش�هاده قتلنا الرجل املزعج؟ 

ملاذا هذا التصنيف للخطاب وما الذي أزعجهم؟
ــاد  أوالً: نلخطـاب نلسـيايس للشـهيد نلصمَّ
ن  رحمـة نلله عليـه كا7 مختلفـاً ومزعجـاً ِجـدًّ
للعـدو، 7ـم تعـودون عىل شـخصيات سياسـية 
علمانيـة تفصـ8 نلدين عـن نملسـؤولية، تفص8 
نلدين ونلقيم عن نلونقع نلعميل ومفصولة أَيْـراً 
يف نلخطاب.. طبعاً كانت مفا7يمه ومصطلحاته 

مطبوعة بالطابع نلقإآني، و7ذن يشء معلو1. 
كا7 دنئمـاً من خالل خطابه نلسـيايس يشـد 
رىل نلله تعاىل يإبط نللاس بالله يإسـخ حالًة من 
نالستشـعار لفر8 نللـه للعمة نللـه، 7ذن نليء 

كا7 مزعجا لهم يف خالل خطابه. 
نليء نآلخإ أ7 خطاباته كانت مملوءة بالقيم 
ونملبـادي كا7 دنئمـاً يحث نللاس عىل نلتماسـك 
َونلصمود، يدفع نللـاس رىل نملوقف ويحث نللاس 
عىل نلثبات عىل نلتكاف8 فيما بيلهم و7ذه أشـياء 

ال يحبذ7ا نألعدنء ويكإ7ونها تماماً. 
نليء نآلخإ كانت خطاباته تستلهض نللاس، 
كا7 يحإك نللاس يف نملسؤولية َويعزز لدى نللاس 
نلإوحية نلجهادية وروحية نالسـتعدند للترحية 
يجعـ8 نللـاس يمقتـو7 حالـة نإل7مـال حالـة 

نلتقصر وحالة نلتفإيط. 
ــاد كا7 يعي  نلـيء نأل7م أ7 نلشـهيد نلصمَّ
طبيعـة نلرصنع مع نلعـدّو وكا7 يدِرك أسـاليب 
نألعـدنء أمإيـكا وررسنئيـ8 َومؤنمإنتهم ويعإف 
نلحلـول يف مونجهتهـم؛ ولذلـك كانـت خطاباته 
-كما ُصلفت- مزعجة لهـم أزعجتهم؛ ألَنَّه كا7 
يفرـح مؤنمإنتهم ويفلد نلشـائعات ويكشـف 
نألساليب نلتي يقدمونها. أَيْـراً كا7 يلّمي حالة 
من نلسـخط ضد 7ـؤالء نألعدنء ويقد1 للشـعب 
وعياً عن أمإيكا وررسنئي8 من موقعه يف نلسلطة، 
7ـم طبعاً ال يإيـدو7 أي خطاب مـن 7ذن نللوع 
مطلقاً، 7م يإيدو7 تكميـم نألفونه َورخإنس أي 
ألسن يمكن أ7 تلطق بالحق، أ7 تَحإِّك نللاس أَو 

تدعـَو نللاس رىل نلتَحـّإك رىل نلخإوج من نلهيملة 
من حالة نلتبعية لألمإيكيا ونإلرسنئيليا، و7ذن 
بالطبع يكشـُف أيَّ نزعاج صدر ملهم َويكشـف 
أنهم يكذبـو7 فيما يّدعونه، يكذبو7 يف نلعلاوين 
نلتي يقولو7 بأنها تلـادي بحإية نلإأي َونلتعبر 

ويلزعجو7 من ُمَجـّإد خطاب سيايس. 
 

- هل ممكن أن تحدثنا عن طبيعة عالقة الشهيد 
��اد م�ع الس�يد عبداملل�ك الحوث�ي خالل  الصمَّ
الح�روب الس�ت؟ وأَثناء توليه مس�ؤولية العمل 
الثق�ايف؟ وم�ن ث�ورة 11 فرباي�ر إىل ث�ورة 21 

سبتمرب؟ ومنذ أن توىل الرئاسة إىل استشهاده؟
ـاد بالقيادة كا7  باللسبة لعالقة نلشهيد نلصمَّ
من نللـاس نلذي ذنبون يف نلقيـادة ويؤمن ريَمـاناً 
عميقاً بمسـألة نالتّباع َونلتسليم نملطلق للقيادة؛ 

ولذلك كا7 7ذن شيئاً ظا7إنً. 
ـاد بالقيادة نلسـيد  وعن عالقة نلشـهيد نلصمَّ
عبدنمللـك بدر نلديـن -يحفُظـه نللـُه- ومن قب8 
بالشـهيد نلقائـد حسـا بـدر نلديـن -رضون7 
نللـه عليه- كانـت عالقة قويـة َومتيلة، 7و من 
نألشخاص نلذين ذنبون يف نلقيادة وذنبون يف نالتباع، 
يومن ريَمـانـاً عميقاً بضورة نالتبـاع وناللتزن1 
ُق ذلك عمليًّا ويجسـد  بتوجيهـات نلقائـد ويطبِـّ
ذلك يف ُكـ8ّ حإكة مـن حإكاته، فكا7 دنئماً عىل 
نتصال بالقيادة سـونء علدما وص8 رىل نلإئاسـة 
أَو من قبـ8 ذلك، أنا أذكإ يف مإنح8َ من قب8ُ كيف 
كا7 ن7تمامه علدما يوجهه نلسيد بتكليف معا 
كيـف كا7 يقو1 بالتكليف عـىل أكم8 وجه كيف 
كانت نظإته رىل نلسـيد عبدنمللـك -يحفُظه نللُه- 
كيف كانت نظإته، أذكإ و7و يحكي للا أنه دخ8 
رىل نلسـيد وكا7 علده مجموعة نـاس يطإحو7 
أسئلة عليه نقاش وكا7 يتألم أشد نأللم رىل درجة 
كا7 يبكـي أَالـاء ما كا7 يقص لـه نلكال1 يبكي 
من نألىس كيف أ7 7ؤالء نللاس لم يقدرون نلسـيد 

-يحفُظـه نللُه- ولم يقـدرون نلقيـادة كا7 يتألم 
أشـد نأللـم كا7 حتـى ُمَجـّإد نلإسـائ8 يحتفظ 

بالإسائ8 ويقدسها تقديس تلك نلإسائ8. 
ــاد يف نملوقـع نإليَمـاني نلذي  ونلشـهيد نلصمَّ
وص8 رليه كا7 يجسـد عبوديتَه لله وتسليمه لله 
ويؤمـن بااللتزن1 بتوجيهات نلقيـادة أنها يف 7ذن 

نالمتدند. 
لم يقد1 نفسـه بديالً عن نلقيادة ب8 كا7 يشد 
نللاس رىل نلسـيد نلقائد أَيْـراً وكلا نلحظ فيه لم 
يكـن يظهإ بمظهإ نملغـإور أَو نملتكرب أَو نملختال 
نإلنسـا7 نلذي ال يحتاج رىل توجيهـات نلقيادة ال 

يسرتشد بهدنه. 
بـ8 كا7 يلظـإ رىل ما وصـ8 رليه أنـه بتوفيق 
نللـه تعـاىل وأنه بفر8 7ـذه نلقيـادة نلعظيمة، 
فكا7 خرَ َمن يلتز1 للسيد بتوجيهاته، كا7 خر 
من يمث8 نلسـيد أَيْـرـاً، كا7 يعكس مونصفات 
وأخالقيـات نلسـيد -يحفُظـه نللـُه- يف رحمتـه 
باللـاس يف تعاملـه مـع نللـاس يف تكإيمه لهم، 
كانت 7ذه ننعكاس ألخالق نلسـيد، للمبادئ نلتي 
دنئماً يدعو رليها نلسيد عبدنمللك -يحفظه لله-. 

نللـاس  تعاملـه يف سـلوكه مـع  كا7  أيرـاً 
باإلحسا7 رليهم َونال7تما1 بهم، كذلك يف تقييمه 
يف حكمتـه وترصفاته كذلـك كا7 يعكس نلوعي 
نلقإآنـي ويعكـس توجيهـات نلسـيد -يحفُظه 
نللـُه- أَيْـرـاً وكانت جديته تلعكس يف نشـاطه 

َون7تمامه بالتوجيهات. 

  تَحّركات الشهيد 
الرئيس القرآنية أزعجت 

أمريكا ونظرته المؤّسسية 
الثاقبة جعلته محط 

االستهداف األمريكي

ـاد.. الرئيس الذي    الصمَّ
جّسد الثقافة القرآنية 

قوالً وعماًل



10
نالالا

نلعدد

17 رمرا7 ر7177ـ..
18 ربإي8 11011

)87ر1(
كتابات 

الشهيد الصماد.. سيُف المواجهة وعنواُن السالم
عبدالغني العزي

لم يكن نلشـهيُد نلصماد رج8َ نإلدنرة َونلسياسة 
نلبارع فحسب ب8 كانت له جوننُب مميزٌة ومتعددة 
ومتونزنـة تظهإ يف شـخصيته وتتجـىل يف تفكره 
ال يغّلـب أحد7ـا عىل نآلخـإ، َحيُث يمكـن أ7 يدرك 
نملإنقب ذلك يف مختلف ن7تماماته نليومية وبإنمجه 

نلعملية. 
سر نملعارك وأوضاع نلجبهات متابعة وتخطيطا 
كانـت تأخذ نلهم نألكـرب لديه؛ ألنها رغـم أ7ميتها 
لم تطَغ عىل ما سـون7ا من نال7تمامات نلتي كانت 

تشغ8 بال شهيدنا نلعظيم. 
بإنامجـه نليومـي ونالختالء مع نللـه بك8 فكإه 
َوكامـ8 جونرحـه تاليـاً كتـاب نلله متفكـإنً يف آالء 
نللـه دنعيـاً مبتهـال متضعـا لـه بصـدق نللونيا 
وبالغـة نمللطق كا7 له نلحيز نألكرب، َحيُث يربز ذلك 
نال7تمـا1 جليًّا يف بشاشـة وجهة وقوة شـخصيته 
بلمـو ملحـوظ يومـاً بعد يـو1 حتى بلغت نفسـه 
نلزكي نلعايل ونإليَمـا7 نلعميق نلقوي نلإنسـخ نلذي 

ال يتزحزح بعونم8 نلتعإية ونملؤاإنت نلحياتية. 
ومـن نلجوننـب نلبـارزة يف شـخصية نلشـهيد 
نلصماد رنسـانيتُه وُحبُّه للبسـطاء ونملسترعفا 
ورغبتـه يف مجالسـتهم ونلحديـث معهـم وتلمس 
7مومهم بعيًدن عن عدسات نإلعال1 َوبهإجة نلحياة 
وزخإفها نلتي ال تسـاوي أمامه جلاح بعوضة وال 

تإتقي علده نيل نلقيمة نلتي يإن7ا غره. 
قدنسته للسال1 ورغبته يف تحقيقه لعمو1 شعبلا 

نليملـي نلعظيـم 7ـدف مالز1 لـه تجـىل يف نلعديد 
من مونقفـه نليومية خالل نلفعاليات ونمللاسـبات 
ونلجلسـات نلفإدية ونلجماعية رالَّ أ7 نلسال1َ علده 
ليس كلمـة عابإة وال مصطلحا يرتّدد لالسـتهالك 

بـ8 يـإنه قيمـة حرارية رنسـانية تختـزل تحتها 
معانـَي مقدسـًة تصـ8 رىل نالسـتقالل ونلكإنمـة 
ونألمن ونالسـتقإنر ودحإ نلغزنة وتحقيق تطلعات 
نلشـعب وترميد نلجإنح ومونساة نملكلوما ونلتي 

مثّلها نلشـهيد يف أبهى نلصـور نملعربة عن نلجموع 
نلغفرة نلتي عقدت عليه نآلمال نلعإيرة يف تحقيق 
نلسال1 نلعادل نلشام8 نلبعيد عن نلَوصاية ونلهيملة 

نإلقليمية ونلدولية. 
كا7 نلشـهيد نلصمـاد يـإى أ7 بدنيـاِت نلسـال1 
نلشـام8 تأتـي مـن تحقيق نلسـال1 بـا نملكونات 
نليمليـة نلسياسـية ونالجتماعيـة ونلقرـاء عـىل 
نلخالفات نلدنخليـة ونلثارنت نلقبلية فجلد نفسـه 
لذلـك وحّقـق نلكثـر ملـه وفـق نلـإؤى نلقإآنية 

نملتشبعة بها نفسه وفكإة وملطقه وسلوكه. 
لقد مثـ8 نلشـهيد نلصمـاد نملدرسـَة نإليَمـانية 
ونملسـرة نلقإآنية ونمللهج نلإبانـي أفر8 تمثي8 يف 
موقع نملسـؤولية وقب8 وصوله رىل ذلك نملوقع نلذي 

كا7 يإنه تكليف ال ترشيف. 
أما رغبته يف نلشهادة فقد كا7 7دفا نسرتنتيجيا 
يدعـو نللـه لليله ويرتجـاه لتحقيقـه؛ أل7ََّ ريَمـانه 
بعظمة ذلك نلوسا1 نلذي يملحه نلله لصفوة عباده 

لن يزدنَد علده بكشف نلغطاء. 
وبإحي8 نلشهيد نلصماد يكو7 نلشعب نليملي قد 
فقد نلكثر مـن آماله نلتي كا7 يتطلع رىل تحقيِقها 
بإئاسـة نلشـهيد نلعظيـم رالَّ أنلـا نثـق يف أ7 نللـه 
سـبحانه وتعاىل لن يرتَُك شـعبَلا نليملي بال صماد 
يحمـ8ُ رنيـَة نلجهاد ويعىل سـيف نللـرص نليماني 
ا عـىل نلسـاحة  ـُد نملـرشوع نلقإآنـي عمليًـّ َويجسِّ
نليمليـة ويلهم نلجما7ـر نملؤملة أبجديـات نلعزة 
ونلكإنمـة وعظمـة نلجهاد يف سـبي8 نلله ويإسـم 
للمسترعفا مسارنت نلسال1 نلعادل نملرشف نلذي 

يحّقق عزة نلدنيا ونعيم نآلخإة. 

مع العلم القائد: مبدُأ التعاون
هنادي محمد

 تحّدث نلسـيُد نلقائد -يحفُظه نللُه ويإعاه- يف محارضته نلإمرانية نلخامسة عرشة حول موضوع 
ــُة لصالح ونقعها، ويعلي بشـكلِه  »نلتّعـاو7 عـىل نلربِّ ونلتّقوى«، أنُّه مبدأٌ رسـالميٌّ مهـم تحتاُجُه نألُمَّ
نلعا1: تجميُع نلجهد عىل نحٍو جماعّي للقيا1 بعم8ٍ أَو مسؤوليٍة معيلة، و7و من َحيُث مستوى نإلنجاز 

ونلتكام8 ونلكلفة أخّف بكثر عىل نلشخص، و7و رضوريٌّ إلتما1 نألعمال نلكربى. 
يف نملقاب8 يبقى نلجهد نلفإدي محدود يف نلقدرة ونملستوى عىل نلفإد نفسه، وبطبيعة نلونقع نلبرشي 
نلحياة فيه مشـرتكة، وفيها من نألعمال ما يسـتحي8 رنجازه بالجهد نلونحد، ونملجتمعات نألكثإ نجاًحا 

وقوًة وتقّدًما ورنجازنً 7ي نلتي تمّكلت من رفع مستوى نلتعاو7 بوترة أعىل وأفر8 وفق رؤى. 
بيلما نجد نلحالة نلسـلبية نلسـائدة يف ونقع مجتمعلا نملسـلم، بعثإة وتوّجـه فـإدي رىل أبعد نلحدود 
لدرجـة فقدنـا فيها نلهّم نلونحد، ونحُن نلذين خاطبلا نلله -ج8َّ شـأنُه- وقّد1 للـا أعظم نملبادئ ونلقيم 
ــة، ولم تلفع فيلا ُكـ8ّ 7ذه نملقومات نلجامعة بالإغم  ونألخالق ونأل7دنف نلتي خر ما تجتمع عليه نألُمَّ
ـة ضخمة يف قدرنتهـا واإونتها نملادية ونلبرشية وشـمللا من عطاء نللـه نلكثر، نجد مدى  مـن أنلـا أُمَّ

خسارتلا نتيجة ضياع 7ذن نملبدأ. 
كللا يعلم أنه لو تظافإت جهود نملسـلما بتوّجـه جاد ونعتماد عىل نلله ملا كانت فلسـطا يدنسـها 
ــة ولم يعد  نليهود ونللصارى وتعاني أنونع نالضطهاد ونلظلم ونلقهإ، وتوحد نلغإبيو7 بفع8 تفإق نألُمَّ
مـن نملؤم8 فيما 7م عليه نملسـلما نليو1 من حونجز وتفـإق، وما يعّول عليه ويمكله أ7 يثمإ 7و نرش 
تهم،  ــة من قب8 أبلائها نألحإنر من نلذين يحّسو7 بمسؤوليتهم تجاه أُمَّ نلوعي وتإسيخه يف أوساط نألُمَّ
ويجب أ7 ندرك جيًِّدن؛ باعتبَار 7ُــِويَّتلا نإليَمـانية امإة نلتعاو7 ونحُن من أدركلاه يف مونجهة نلعدون7، 
و7ـو مـا أسـهم يف تعزيز صمودنـا وأوص8 نلعـدّو رىل نإلخفاق ونلفشـ8 ونلهزيمة، نلتعـاو7 باللهوض 
باملسـؤولية نلجماعيـة، نلجهاد يف سـبي8 نلله، وال بإكـة راّل بالجهد نلجماعي و7ـو ال يلغي خصوصية 
نلفـإد، وما أكثإ ما يحص8 من نلتعاو7 باإلام ونلعدون7 7و يف مونقع نلتونص8 نالجتماعي وأصبحت من 
ن من نلعلم نلقائد يجب  نمليادين نلتي يجب أ7 يتم نلتعاو7 فيها عىل نلرّب ونلتقوى، و7لا توجيه مهم ِجـدًّ

أ7 يُلظإ رليه بعا نملسؤولية نإليَمـانية وبجّدية نالنتماء، ونلعاقبـُة للمتّقيـن. 

المبعوُث األممي كورقة سياسية 
صفية جعفر

نلسعوديّة تسـتخد1 نملبعوث نألممي كورقة سياسية وعسكإية، يف نلوقت نلذي تحتاج فيه رىل تإتيب 
أوضاعها نلعسـكإية، ولن يتم نلوصول ألي جديد سـوى تَحّإكات رعالمية السـتهالك نملزيد من نلوقت 
للحصول عىل نلفإصة نلكافية لتجهيز تكتيكاتهم نلعسـكإية، ومحاولة نللهوض من جديد، وما 7ي رال 
فرتة وجيزة يُديإ7ا نلعدون7 لكي يلعب نللعبة من جديد، ويسـتمإ نلعلاء للشـعب نليملي، وتبقى وعود 

عإقوب تجإ أذيالها مع آل سعود، ونليهود. 
ا1 معدودة، ونلعدون7 ما زنل يماط8، يف تلفيذ نالتّفاق  ال زللا نأتيكم بالخرب، يمإ عىل رسيا7 نلُهدنه أَيَـّ
بفتح مطار صلعاء نلدويل، وعد1 نحتجاز نلسـفن ونملشـتقات نللفطية، وما زنل يمن نإليَمـا7 يف تإقب 

ما سيحص8. 
نللقـاش قائـم ونألورنق عىل نلطاولة، ما تبقى سـوى ناللتزن1 من نلطإف نملعـادي للوصول رىل نتيجة 

مإضية تخد1 مصالح نلجميع، أوال ً: نلشعب نليملي نملتضر من ُكـ8ّ جوننب نلحياة. 
اانياً: ما يخد1 نلعدون7 من ناحية نلغرب نلذي سيدوي صدنه يف أرجاء دول نلعدون7 يف حال نملماطلة 

وعد1 نلوصول لح8 مإٍض يخإج نلشعب من 7ذه نملعاناة. 
دنئمـاً يتـم نلحفـاظ عىل كربيـاء دول نلعدون7 من خـالل نملبعوث، ومـا زنل تحالف نلعـدون7 يونص8 
نلخإوقات نلعسكإية من خالل نملإتِزقة، وليس ذلك رال لكي يستعيد نلتحالف قوته إلشعال فتي8 نلحإب، 
بعد أ7 تهدأ أزمة نلوقود نلعاملية، لذن ليس 7ُلاك ركو7 عىل ما يقو1 به نللظا1 نلسـعودّي، تحت مسـمى 

نلُهدنة بتوجيهات أمإيكية يهودية مفربكة. 
ـِميُع نْلَعِليُم( ننطالقاً  من  ـْلِم َفاْجلَْح َلَها َوتََوك8َّْ َعىَل نللَِّه، رِنَُّه 7َُو نلسَّ يقول نلله تعاىل )َور7ِ َجلَُحون ِللسَّ
قول نلله تعاىل نحن نُإيد نلسلم؛ ألَنَّلا ال نُإيد نملزيد من نلخسائإ، خالفاً ملزنعم تحالف نلعدون7 نلذي يدعي 

بأنلا رنفرو7 للسال1، نلتصعيد بالتصعيد ونلبادئ أظلم، ونلقاد1 أعظم بإذ7 نلله. 

جنوُد اليهود
إخالص عبود

ـــة يف توليها لليهود وركوع بعض  معاناة نألُمَّ
نألنظمـة تحت أقـدن1 نليهود 7و ما جع8 نللسـاء 
تُقتـ8 يف وضح نللهار بـدو7 رندع، نالحظ يف ُكـ8ّ 
مإحلة مـن مإنحـ8 نلتطبيع، ومـع ذل أي نظا1 
أ7 7لـاك ننتهـاكات، وأ7 7لـاك تجـإؤنً عىل قت8 
نلشعب نلفلسطيلي، وكأ7 ُكـ8ّ نظا1 حقر يقد1 
لليهـود كإتاً أخض، وتأشـرة مختومة باملونفقة 
ا يف قتـ8 نلشـعب  بـ8 وللدعـم ماليـاً ونقتصاديًـّ

نلفلسطيلي. 
ونالحـظ أ7 7لـاك علفوننـاً ومخاضـاً يلتـج 
علـه والدة عمليات نستشـهادية بطولية، حإمت 
نلعـدّو نلصهيوني نللو1، وأربكـت حياته وأرعبته 
يف نلشـونرع، نلبيـوت ونملحـالت، ب8 رنهـا أرعبته 
و7و يف نملالجئ، 7ذه نلعمليات ليسـت بدعم ال من 
نلخليـج وال من تإكيا وال من نملؤّسسـات نلخرية 
نلتي لطاملا نهبت أمونل نللاس باسم فلسطا، ب8 
جاءت 7ذه نلعمليات علدما أيقن رخوننلا 7لاك أ7 
نلح8 يف تحإيإ فلسـطا 7و بأيديهم وأنفسـهم، 
7ـو بتَحّإكهـم وننتفاضتهم بصرب7ـم بتوحد7م 
بثباتهم بعزمهم وبوحدتهم نلتي سرتعب نليهود، 

وستصيب نملطبعا باألرق. 
عـىل مـدى أكثإ من سـبعا عاماً مـاذن قدمت 
دول نللفـط، مـاذن قدمت تإكيا نلتـي لطاملا تغلى 
أردوغـا7 بفلسـطا، لطاملـا تباكـى عـىل أبونب 
دور  مثّـ8  لطاملـا  بمظلوميتهـم،  نالنتخابـات 
نملعادي لليهـود، ونلفاضح لجإنئمهم حتى أصبح 
نلشـخصية نلتي عشـقها نإلصـالح، وتغلـى بها 
وبوطليتها وبلرصتها للقرية نلفلسطيلية، نلتي 

لـم تكن يف نألص8 سـوى سـلم يتخطـى به بعض 
نملإنحـ8 نلصعبة يف حكمه، حتى رذَن ما شـعإ بأنه 
بأما7 كشـف عن وجهه، ونزع نلقلاع نلذي لطاملا 

تحم8 أذى كتمانه. 
صحـت ُكـ8ّ فصائ8 فلسـطا نلحـإة، ووعت 
بخطـورة نملؤنمـإة نلتي ملفذ7ا 7م نفسـهم من 
يمثلـو7 دعم نلشـعب نلفلسـطيلي ملـا يزيد عن 
سـبعا عاماً، وأيقلـت أ7 ال َحـلول سـتأتي أبدنً 
مـن أنظمة نلعمالة ونالرتـزنق، وأ7 نلدول نلعإبية 
نلعميلة نلتي تكالبت عىل نلشعوب نملسلمة لقتلها 
ولحإبها لم ولن تكو7 يًدن للشعب نلفلسطيلي وال 
سـاعدنً وال صديقاً، ب8 لن تكو7 أكثإ من سـكا 
جااـم عىل صدور7م يملعهم مـن نلتَحّإك للجهاد 

ونالستبسال. 
نجحـت يف نلدخـول رىل قلـب نليهـود وطعلـه، 
وأابتت أنها ليست بحاجة رىل نلعإب نملطبعا، وال 
نمللافقـا نملإنئا، وال نلبائعا لقرية فلسـطا 
يف سـوق نللفاق نلخطر نلذي لبس نللحى وأقرص 
نلثياب، وحفظ نملصحف وبكى با نلعباد، نللفاق 
نلعالـم نملتعلم، ونإلما1 نملتباكي عىل أبونب نلكعبة، 
نلذيـن تكلم نلله علهم أ7 صالتهم علد نملقدسـات 
رال مكاًء وتصدية عن سـبي8 نلله، وتثبيط نلجهاد 

وملع قتال نليهود. 
سـتُتحّإر فلسـطا وسـتخإج نليهـود ذليلة، 
ولن تلرص7ـم نألنظمة نلحقرة، سـتتحّإر فقط 
عـىل أيدي نملجا7ديـن وأمثالهم، سـتتحّإر علدما 
يقود مجا7ديهـا أحد أعال1 أ87 نلبيت بتوجيهاته 
ا1 رسـول نلله 7و  ومسـاعدته، فمن 7زمهـم أَيَـّ
عيل بن أبي طالب، ولن يلهزمون وتكرس عظمتهم 

و7يبتهم سوى عىل يدي أ87 بيته. 
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االحتالل يقتحُم األقصى بقواته ومستوطنيه.. واملقاومة تحّذره من املواجهة الشاملة
 : متابعات

نقتحمـت قـونُت نالحتـالل، صباَح أمـس نألحد، 
نملسـجَد نألقىص نملبـارك بأعـدنٍد كبـرة، وأطلقت 
نلإصـاَص وقلاب8َ نلصوت تجاه نملقدسـيا، خالل 
مونجهـات نندلعت خارج أسـونر نملسـجد نألقىص 

نملبارك. 
وقـد أّملـت قـونُت نلعـدّو نلصهيونـي دخـوَل 
نملسـتوطلا للمسـجد نألقىص عىل دفعـات، فيما 
ملعـت طونقـم نلهـالل نألحمـإ نلفلسـطيلي مـن 
نلدخـول إلسـعاف نلجإحـى نلفلسـطيليا، نلذي 
سقط ملهم نلعرشنت يف نملونجهات مع قونت نلعدّو. 
ونندلعـت مونجهاٌت بـا نلفلسـطيليا وقونت 
نالحتالل قإب باب حطة أحد أبونب نملسجد نألقىص، 
يف وقـت ونص8 فيه نملسـتوطلو7 نقتحا1 نملسـجد، 

وسط تكبرنت نملإنبطات. 
كما نقتحـم نالحتالل غإفة نلتحكـم بالصوت يف 
نملسـجد نألقىص بعد دعـونت أطلقت مـن دنخلها، 

وصادر مكربنت نلصوت. 
فيمـا تجمع نملقدسـيو7 يف باب حطـة؛ ررصنرنً 
ملهـم عـىل نلدخـول رىل نألقـىص رغم نإلجـإنءنت 

ونلعونئق نلتي قامت بها قونت نلعدّو. 
من جانبه، أشار خطيب نملسجد نألقىص، نلشيخ 
عكإمـة صـربي، رىل أ7 »نالحتـالل مـا زنل يقتحم 
ويلتهك مرسى نللبي محمـد )صىل نلله عليه وعىل 

آلـه( عىل مإأى ومسـمع نلعالم كله، بدو7 أي رندع 
أَو محاسـب«، معتـربًن أ7 »7ـذه نلجإنئـم نملإتَكبة 
يف نملسـجد نألقـىص نملبـارك دلي8 ونضـح عىل كذب 

نالحتالل بليته للتهدئة«. 
وجـّدد صـربي نلتحذيـَإ مـن ذبـح »نلقإنبـا« 
يف نملسـجد نألقـىص بأي وقـت، مطالبًا بعـد1 تإك 

نملقدسيا وحَد7م. 
 

فصائُل املقاومة تحذر من املواجهة الشاملة
فصائـ8 نملقاومة حـّذرت نلعـدّو نلصهيوني من 

نلتمادي يف نقتحامه لألقىص، وأ7 7ذن نالسـتمإنر يف 
نلعدون7 سيلعكس عليه وعىل نملستوطلا، مؤّكـدة 
أ7 نالنتهـاكات ونالعتدنءنت نلخطرة سـتدفع نحو 

نملونجهة نلشاملة. 
فقـد حّملت حإكـة حماس نالحتالل مسـؤولية 
نعتدنئـه عـىل نملعتكفـا ونملصلـا دنخ8 نملسـجد 

نألقىص نملبارك فجإ أمس نألحد. 
نلسـماح  تدنعيـات  نالحتـالل  حّملـت  كمـا 
للمسـتوطلا باقتحـا1 وتدنيس باحـات نألقىص، 
نلشـعب  ملشـاعإ  نسـتفزنزنً  يشـّك8  نلـذي  و7ـو 

نلفلسطيلي ونلعإب ونملسلما كافة. 
ونعتربت حمـاس، أ7َّ »نسـتمإنر نالعتدنء عىل 
نملعتكفا ونملصلا، وعىل قدسية نلزما7 ونملكا7، 
سـرتّد عـىل نالحتـالل ومسـتوطليه، فشـعبلا 
سـيقف يف وجه نالحتالل وجإنئمه بقـّوة يف ُكـ8ّ 
نلسـاحات، وسـيبقى قابرـاً عـىل زنـاد نلدفاع 
عن نلقدس ونملسـجد نألقىص نملبارك، وسيُفشـ8 
مخّططـات نالحتالل نلخبيثة بك8 نلسـب8 ومهما 

كّلف نلثمن«. 
مـن جهتهـا، رأت حإكة نلجهاد نإلسـالمي 
يف فلسـطا أ7 تجدد نالقتحامات ونالعتدنءنت 
عىل نملسـجد نألقىص ملذ صباح أمس، يكشف 
يمـارس  نلـذي  لالحتـالل  نلحقيقيـة  نللونيـا 
نلترليـ8 ونلخدنع لتمإيـإ مخّططات نإلر7اب 

نليهودي. 
ورذ دعت نلحإكة السـتمإنر نلإبـاط يف نألقىص، 
نعتربت أ7 »7ذه نالنتهـاكات ونالعتدنءنت نلخطرة 

تدفع نحو نملونجهة نلشاملة«. 
وأّكــدت حإكة نلجهاد نإلسـالمي أنها لن تتخىل 
عـن ونجباتها لحمايـة نألقىص، وحّملـت نالحتالل 
مسؤولية ُكـ8ّ 7ذن نلعدون7 ونإلر7اب نلذي يمارسه 

عىل مإأى ومسمع نلعالم كله. 
كمـا رأت أ7 ال قيمـة أليـة َوصاية عىل نملسـجد 
نألقـىص رذَن لم توفـإ حماية حقيقيـة لألقىص وال 
تقـو1 بالونجبـات نألََساسـية مللع تهويـد نألقىص 

ووقف نالنتهاكات. 

4450 أسريًا بينهم 32 أسرية و160 طفاًل يقبعون يف سجون االحتالل الصهيوني

اللواء موسوي: الجيش اإليراني سريد على أي تهديد بكل قوة

 : متابعات
أمـس،  نألرسى،  نـرشت مؤّسسـاُت 
نلسـابع عرش مـن أبإيـ8، يو1َ نألسـر 
نلفلسطيلي، معطياٍت 7امًة حول ونقع 
نألرسى يف سجو7 نالحتالل نلصهيونّي. 

وبلـغ رجمايل عدد نألرسى يف سـجو7 
نالحتـالل نحـو )7750( أسـرنً، ملهـم 
)1ر( أسـرة، بيلهم فتاة قـارص، فيما 
بلغ عدد نملعتقلـا نألطفال ونلقارصين 
يف سـجو7 نالحتالل نحو )160( طفالً، 
وعـدُد نملعتقلـا نإلدنريا نحـو )0ر5( 

معتقاًل. 
وملـذ مطلع نلعـا1 نلجـارّي، نعتق8 
نالحتـالل أكثـإ مـن )1170( شـخصاً 
وتصاعدت عمليات نالعتقال خالل شهإ 
مارس ومع بدنية شهإ رمرا7، وبلغت 
ذروتهـا يف نلخامـس عـرش مـن أبإي8، 
َحيـُث نّفـذت قـونُت نالحتـالل عمليات 
نعتقـال ونسـعة خالل نقتحا1 نملسـجد 
نألقىص ووصلت حـاالت نالعتقال ألكثإ 

من 750 حالة نعتقال، بيلهم أطفال. 
ووصـ8 عدد نألرسى نملـإىض رىل أكثإ 
من )600( أسـر ممن تم تشـخيصهم 
مـن بيلهـم 100 حالة َمَإضيـة مزملة 
بيلهم )11( أسـرًن مصابو7 بالرّسطا7 

وأورن1 بدرجـات متفاوتـة، أخطإ 7ذه 
نلحاالت نألسـر نـارص أبو حميـد نلذي 
يونجـه وضًعـا صحيًـا خطـرًن، جـإنء 

رصابته برسطا7 يف نلإئة. 
ووص8 عدد شهدنء نلحإكة نألسرة رىل 
)117( شـهيدنً، بارتقاء نلّشـهيد سامي 
نلعمـور؛ نتيجًة لجإيمـة نإل7مال نلطبّي 
نملتعّمـد )نلقتـ8 نلبطـيء( أونخـإ نلعا1 
نملـايض، رضافـة رىل نملئـات مـن نألرسى 
نملحّإرين نلذين نستشهدون نتيجة أمإنض 
وراو7ـا مـن نلّسـجن وملهـم نلّشـهيد 

حسا مسـاملة نلذي نرتقى نلعا1 نملايض 
بعـد أ7 ونجـه جإيمـة نإل7مـال نلطبّي 
قب8 قـإنر نالحتالل باإلفـإنج عله، َحيُث 
بلغ عـدد نلشـهدنء نلذين نرتقـون نتيجًة 

لسياسة نإل7مال نلطبي )71( شهيًدن. 
ووص8 عـدُد نألرسى نلذيـن يقرو7 
أحكاًما بالّسجن نملؤبد رىل )579( أسرنً، 
وأعال7م حكماً نألسر عبد نلله نلربغواي، 
نملحكو1 لــ )67( مؤبّدنً، وخـالل نلعا1 
نلجارّي أصدر نالحتالل ُحكًما بالّسـجن 
نملؤبد بحّق نألسر ملترص شلبي من رن1 

نلله، ونألسر محمد كبها من جلا. 
مـن  وكجـزء  نالحتـالل  ويونصـ8 
نململهجة، نحتجـاَز جثاما  سياسـاته 
)8( أرسى نستشـهدون دنخ8 نلّسـجو7، 
و7م: أنيس دولة نلذي نستشهد يف سجن 
عسـقال7 عا1 11980، وعزيز عويسات 
يف نلعا1 11018، وفارس بارود، ونصار 
طقاطقـة، وبسـا1 نلّسـايح، وأربعتهم 
 ،11019 نلعـا1  خـالل  نستشـهدون 
وسعدي نلغإنبيل، وكمال أبو وعإ نلّلذن7 
نُستشـهدن عا1 11010، وآخإ7م سامي 

نلعمور خالل 11011. 
وبلغ عـدد نألرسى نلقدنمى نملعتقلا 
قب8 توقيع نتّفاقية أوسـلو )15( أسرنً، 
أقدمهم نألسـرن7 كإيم يونـس وما7إ 
يونس نملعتقال7 ملـذ يلايإ عا1 ر1198 
بشك8 متونص8، ونألسر نائ8 نلربغواي 
نلذي يقي أطول فرتة نعتقال يف تاريخ 
نلحإكـة نألسـرة، نلذي دخـ8 عامه نلـ 
)71( يف سـجو7 نالحتـالل، َحيُث قىض 
متونصـ8،  بشـك8  عامـاً  )7ر(  ملهـا 
قبـ8 تحـّإره عـا1 11011، يف صفقـة 
)وفـاء نألحـإنر(، رىل أ7 أُعيـد نعتقالـه 
عـا1 11017، رىل جانـب مجموعـة من 
نلعـرشنت مـن نملحّإريـن، ملهـم عـالء 
نلبازين، ونرال زلو1، وسـامإ نملحإو1 

وغر7م. 
ويراف رىل نألرسى نلقدنمى نملعتقلا 
قبـ8 توقيـع نتّفاقيـة أوسـلو نلعرشنت 
مـن نألرسى نلذين جـإى نعتقالهم ربا7 
ننتفاضـة نألقىص، َحيـُث وص8 عدد من 
تجاوزت سـلونت نعتقالهم عن 10 عاماً 
حتّى نهاية مارس نلفائت، )151( أسرًن. 
وبلغ عدد نللونب نملعتقلا يف سـجو7 
نألسـرن7  بيلهـم  مـن   ،)8( نالحتـالل 
مإون7 نلربغواي، وأحمد سـعدنت، وعدد 
نلصحفيا نملعتقلا يف سجو7 نالحتالل 

)11( صحفيًّا. 

 : وكاالت
بملاسـبة يـو1ِ نلجيـش ونلقـوة نلربيـة يف نلجمهورية 
نإلسالمية نإليإننية، قال نللونء عبدنلإحيم موسوي -نلقائد 
نلعـا1 للجيـش-: ر7 »أبلاَء نلشـعب يف جيـش نلجمهورية 
نإلسـالمية نإليإننية تحت قيادة رما1 نلثورة وقد بلون جيشاً 
قوياً بمسـتوى نلجيش نلثـوري ونلوالئي ونلشـعبي حول 
محور نلقيم نملعلوية وصانون أمن نلحدود بالدماء نلطا7إة 
للمقاتلـا وترحيات أرس7م نلكإيمة وقد جعلون يف جدول 

أعمالهم دوماً توفر نألمن و7دوء نلبال للشعب نالبي«. 
َوأََضـاَف موسـوي: »أيلما نقتىض نألمـإ للتونجد ودعم 
نلشـعب نلعزيـز يف نملصاعـب ونلحـوندث نلطبيعيـة، كا7 
نلجيـش يف نلخـط نألمامـي وجـاء ملد يـد نلعو7 للشـعب 
يف نلوقـت نمللاسـب وأابـت أنه ليـس ُمَجـّإد جيـٍش وقوة 
عسـكإية، وأابت باملعلى نلحقيقي للكلمة شعاَر »نلجيش 

فدنء للشـعب« وأصبح بك8 وجوده يف خدمة نلشعب نللبي8 
ونلصامد«. 

ونعتـرب نللونء موسـوي أ7 »تعزيز نلقدرنت نلعسـكإية 
للجيـش وتحديـث سـب8 نلقتـال نملتلاسـبة مـع نلحإوب 
نلحديثة ونلجهوزية ملونجهـة أي تهديد، قد حّولت نلجيَش 
ومجموعـة نلقـونت نملسـلحة نملقتـدرة رىل سـاعد قـوي 
للجمهوريـة نإلسـالمية وجعلت نلبـالد مإفأ نسـتقإنر يف 

نمللطقة«. 
َوأََضـاَف موسـوي: »فليعلم نلشيطا7ُ نملعتوه ونملتبجح 
بأ7 نلُعمق نالسـرتنتيجي للعدو 7و يف متلاول نملعدنت ونليد 
نلطوىل للجمهورية نإلسـالمية نإليإننية وأ7 أية خطوة ضد 

ريإن7 ستكّلفهم املاً با7راً«. 
وأّكــد نللونء نلإكن موسـوي أ7 »نلجيش نإليإنني نليو1 
ويف ظـ8 خـربنت نألمـس نلقيّمة قـد تعلم ونختـرب نلحإَب 
نلحقيقيـة يف أيـة ظإوف جغإنفية وسـرد عـىل أي تهديد 

بأعىل مستوى من نلقدرة«. 

في يوم األسير الفلسطينّي.. 



الجوانُب الروحية يف 
محاضرات قائد املسرية 

د. شعفل علي عمير 

املتتبُع ملحارضات قائد املس�رية السيد عبدامللك 
بدر الدين الحوثي -سالم الله عليه- يشعر بأن له 
قوَة تأثري عجيبة تنقل اإلنس�ان من عالم املاديات 
إىل عالم آخر يكون للجانب الروحي حضوٌر قوي، 
ذلك الجانب الذي يجد اإلنس�اُن نفَسه يف واقع قد 

ا يُفرتَُض أن يكوَن فيه. يكون بعيداً َعمَّ
تخلُ�ُق تل�ك املح�ارضات الرمضاني�ة يف روِح 
ونفس�ية املس�تمع إنساناً آخر يس�تطيُع أن يقيَِّم 

واقَعه ومدى ابتعاده عن هدى الله.
يس�تلهم من تل�ك املحارضات معن�ى أن يكون 
اإلنسان مستقيماً بمعنى االستقامة التي أمرنا لله 

بها. 
يف ُك�ّل محارضة يستمع إليها يشعر بأن هناك 
قوًة تدفُعه باالتّجاه الصحيح، قوة تدفُعه للتقوى 
وتزكية النفس، تبعده من حب الدنيا إىل التضحية 

مقابل الحياة األبدية.
إنها كلماٌت تجعُل من اإلنس�ان يعيُش حالًة من 
مراقب�ة الله يف ُك��ّل مفردات حيات�ه، يتأمل يوم 
الحس�اب يوم الحرش يوم يتذكر اإلنسان -بفضل 
ه�ذه املح�ارضات- أي�ن موقعه وكيف س�يكون 

مصريه يف ذلك اليوم. 
إنه�ا كلماٌت تعيُد للمس�تمع وعيَ�ه وتعمق فيه 
الثق�ة بالله والخوف م�ن عذابه، إنه�ا دروس ال 
تقدَّر بثمن تعيُد لإلنسان توازنَه الروحي وتجعل 
من ذلك املس�تمع مراقباً لنفس�ه فلم يعد بحاجة 
إىل م�ن يراقبه، يخ�اف من االنح�راف عن الحق 
عن الطريق املس�تقيم فهو يس�تعرُض يف مخيلته 
كيف سيكون حالُه يف ذلك اليوم عندما يبعُث الله 
الخلق، فهو يف فرصة يجب أن يغتنمها قبل فوات 

األوان. 
إننا نس�تلهُم من املح�ارضات الرمضانية كيف 
أن نكوَن مس�لمني حقاً، كي�ف أن نكون مراقبني 
ألعمالنا، كيف نعيش ما بعد موتنا قبل أن نموت، 

كيف سيكوُن حالُنا يوم الحرش قبل أن نحرش. 
إن مراقب�َة الله يف أعمالنا هي الكفيلة أن تحوَل 
اإلنس�ان من عالم التي�ه إىل عالم يس�تحرُض فيه 

مصريَه تبعاً ملدى ُقربه أَو بُعده عن هدى الله. 

رمضاُن مع السيد القائد
خديجة النعمي

رمض�ان ش�هر التوب�ة، الرحم�ة، 
واملغفرة، والعتق من النار، ويف اليمن 
رمض�ان يختل�ُف لدين�ا ع�ن جميع 
ش�عوب الدني�ا، نعم فنح�ن نقضيه 
م�ع الس�يد القائ�د العَل�م الحّج��ة 
يف  الحوث�ي،  الدي�ن  ب�در  عبداملل�ك 
دروس رمضانية يومية عند التاسعة 
والنصف من مس�اء ُك�ّل يوم، تزكي 
أنفَس�نا وتُش�ِعُرنا بعظيم نع�م الله 
علين�ا ب�ل وتُرت�ب أوراَق وبرنام�ج 
رمضان لدينا، نعم مع الس�يد القائد 
الحن�ون الذي أش�عر من ُك��ّل كلمة 
تخرج م�ن فمه أنه يريد لنا أن نكون 
جميعاً متقني صالحني، أش�عر وكأنه 
يريد أن يخرجنا من متاهات الضياع 
بهذه الحياة الفاني�ة ويعيدنا إىل الله 
إىل أن نعيد حس�اباتنا ونرتب أوراقنا 
�ًة مرتقية بأفكارها  بما يجعل منا أُمَّ
وعقيدته�ا إىل مصاف الرضا من الله 

عز وجل عنها. 
هك�ذا اعتدنا م�ن قائدن�ا الحرص 
الش�ديد عى رعيته الحب العميق لهم، 
الحرص عى نفس�ياتهم، الحرص عى 
تزكيته�ا، االهتم�ام ب�كل تفاصيلهم، 
الس�عي وب�كل محب�ة وجه�د إىل أن 
يخرجه�م إىل بر األمان الذي يريد لهم 

أن يكون�وا ب�ه جميعاً، يذكرن�ا بأيام 
الله، يعلمنا أن الفرصَة ما زالت متاحًة 
أمامنا للعودة حتى ملن ضاع يف ذنوبه، 
ي�رشح لنا عن الجن�ة وبأبهى وأجمل 
حديث وبسالسة عجيبة تفيض حياة، 
ويحذرن�ا من الن�ار ويخىش علينا من 
بالئه�ا ويحذرن�ا مم�ا ي�ؤدي إليها، 
يرغبنا بالجن�ة ونعيمها ويحذرنا من 
النار ومخاطرها، يحثنا عى استغالل 
فرصة الحياة الت�ي ال زلنا عى قيدها 
والتي تمنحنا فرص�ة إصالح عالقتنا 

مع الله. 
يعلمنا الص�رب عى الحي�اة، عى ما 
بها م�ن مصاعب، ي�روي لنا قصَص 
األنبي�اء دروس�اً قيمة عظيم�ة كيف 
ص�ربوا وتحملوا يف س�بيل الله وألجل 
إبالغ رس�االت الله إىل قومهم، يعلمنا 
دروس�اً م�ن صربه�م العظي�م ع�ى 
االبت�الءات واالختبارات م�ن الله لهم، 
الكم�ال  ُس�لَِّم  إىل  بأنفس�نا  يرتق�ي 
اإليَم�اني من خالل قول سديد يفيُض 
ع�ى قلوبن�ا حي�اًة، وزكاة، ووعي�اً، 
وهدى، واستبصاراً، يربينا عى الصرب 
يف مواجهة اش�تداد األزمات علينا من 
قب�ل أعدائنا ويقول لنا: إن عاقبة ذلك 
ن�ٌر وفرج م�ن الل�ه، إن عاقبة ذلك 
فوز وف�الح، عاقبة ذل�ك نر يرشح 
صدور قوم مؤمن�ني، العاقبة للمتقني 

ا( وكلنا يقني  ً ِ يرُسرْ دائماً، )إِنَّ َمَع الرُْعرسرْ
بنر الله. 

يعلمن�ا أموَر ديننا وبأن الدعاَء ُمخُّ 
للعب�ادة كما ق�ال اإلمام ع�ي -عليه 
الس�الم- دعواتنا لل�ه وأهميّة ذلك يف 
حي�اة اإلنس�ان املؤمن، الص�ادق مع 
الله دوره وأثره ع�ى حياة الفرد وما 
لذل�ك م�ن دور عظيم يف ش�دِّ أوارص 
العالقة مع الله عز وجل، واستش�عار 
أنن�ا بحاج�ة دائم�ة لل�ه، ألن ندعوه 
ونعود إليه يف الرساء، والرضاء، وحني 
الب�أس، واستش�عارنا أن الله قريب 
من عباده املؤمن�ني، من عبادة الذين 
يستش�عرون ِعظم حاجته�م الدائمة 
لله عز وج�ل، وأنهم بحاج�ة للقرب 
من الل�ه يف ُك�ّل زمان، ومكان، )وإِذرْا 
َسأََلَك ِعبَاِديرْ َعِنيرْ َفِإِنيرْ َقِريرٌْب أُِجيرُْب 
�تَِجيُوا ِلرْ  َوَة الََّدِعيرْ إذَا َدَعاِن َفلرْيَسرْ َدعرْ
ن( صدق  ولرْيُؤِمنُوا ِبي َلَعَلُهَم يَررُْش�ُدورْ

الله العظيم. 
ولم يرتك أمراً سيوصلنا إىل رضوان 
الل�ه إال وَطَرَق بابَه، وما هذا إال بعٌض 
من عطاءات قائدنا، وما هذا إال يس�ريٌ 
مم�ا جاد ب�ه علينا كغي�ٍث يهطُل عى 
أرواحنا لريويَها ُك�لَّ يوم بدرس جديد، 
ُر  وموعظٍة جديدة، وكلماٍت زاكية تطهِّ
القل�وَب، وتنِعُش�ها، وتهديها س�بيَل 

ربها بالحكمة واملوعظة الحسنة. 
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