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افبطال الةرتى.. سطاء غساعجإ العشاءافبطال الةرتى.. سطاء غساعجإ العشاء
قيادات املنافقني تفر من عدن رغم تدفق القوات األمريكية إىل املدينة احملتلة لـ «تأمينهم»!
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 : خظساء
بمؤتمـر  ـة  الَخاصَّ اإلرشافيـة  اللجنـة  أقـرت 
ـــة املركزيـة يف اجتماعها،  فلسـطني قضية األُمَّ
أمـس، برئاسـة رئيس مجلـس الـوزراء، الدكتور 
عبدالعزيـز صالـح بـن حبتـور، كافـة الرتتيبات 
ة باملؤتمر الذي من املقّرر تدشـينه  النهائية الَخاصَّ

بصنعاء يوم غد االثنني. 
وأقـرت اللجنـة الربنامـج الخـاص بالجلسـة 
االفتتاحيـة للمؤتمـر، بصورتـه النهائيـة َوآليـة 
مشـاركة الشـخصيات العربية والدوليـة املهتمة 
بالقضيـة الفلسـطينية، التـي كان مـن املقّرر أن 
تشـارك يف املؤتمـر بحضورهـا إىل صنعـاء والذي 
حـال عدم فتـح مطار صنعـاء الدويل حتـى اليوم 
دون وصولهـا إىل صنعاء، َحيُث تم اتِّخاذ الرتتيبات 

التقنية لضمان مشاركتها عرب تقنية الفيديو. 
وكانـت اللجنة قد اطلعت عـىل تقارير مختلف 
اللجان الفرعية عن مسـار تنفيذ العمل ُكـّل فيما 
يخصها ومستوى إنجازها للمهام املوكلة إليها من 
قبل اللجنة اإلرشافية خالل االجتماعات السـابقة 
وذلـك يف مختلـف الجوانـب التنظيميـة العلميـة 

َوالتقنية َوالفنية وغريها. 
بأبحاثـه  املؤتمـر  هـذا  أن  اللجنـة  وأّكــدت 

العلميـة وحجـم املشـاركة الخارجيـة يف أعمالـه 
يمثـل محطة من محطات إسـناد شـعبنا اليمني 
للشـعب الفلسـطيني ومقاومته ورسالة واضحة 
عىل أن اليمن بقيادته الثورية والسياسـية ستظل 
مقدمـة  يف  الفلسـطينية  القضيـة  تعتـرب  دومـاً 
قضاياها املركزيـة.  كما أّكــدت اللجنة أن اليمن 

سـتظل تعمل دوماً عىل دعم القضية الفلسطينية 
بمختلـف الوسـائل املتاحة ومواصلة إسـناد أبناء 
الشعب الفلسطيني الحر األبي يف مقاومة االحتالل 
الصهيوني عـىل طريق تحرير األرض وطرد املحتّل 
الغاصـب وإقامـة الدولة الفلسـطينية املسـتقلة 

وعاصمتها القدس الرشيف.

 : خظساء
أّكـد السـفري اليمني يف سـورية، عبـد الله عيل صـربي، أن القيادة الثورية 
والسياسـية والشـعب اليمني مواقفهـا ثابتة وعىل العهد مع فلسـطني، ولم 
يتغـري هـذا املوقف رغـم الحصار والعـدوان السـعودّي األمريكي، ُمشـرياً إىل 
االستعدادات الجارية إلحياء يوم القدس العاملي بزخم جماهريي غري مسبوق 

عىل مستوى املنطقة. 
وأشاد السفري صربي يف مؤتمر شباب القدس الذي نظمته جمعية الصداقة 
الفلسـطينية اإليرانيـة يف دمشـق باالنتفاضة املتجـددة والعمليـات الفدائية 
والرباط املبارك يف املسـجد األقـىص، داعياً إىل املزيد من الدعـم والتضامن مع 
القضيـة الفلسـطينية، وإحيـاء املناسـبات املتصلـة بالقـدس واألقىص، ويف 
املقدمـة يوم القـدس العاملي الذي بـات عنوانـا لوحدة محـور املقاومة التي 

اختارت مكوناته أن تكون فلسطني بوصلتها وقبلتها. 
وخاطب صربي املشاركني يف املؤتمر قائالً: اآلمال منعقدة عىل همة الشباب 
وطاقاتهـم الالمحـدودة التي يتعـني توظيفها عـىل نحو أمثل باتّجـاه احياء 
مظلوميـة الشـعب الفلسـطيني يف ُكـّل املحافـل الدولية، واسـتغالل الفرص 
املتاحة من خالل ثورة االتصـاالت ومنصات اإلعالم الجديد، وفضح انتهاكات 

العدّو والكشف عن مخّططاته القذرة. 
مـن جانبهم، أّكـد املشـاركون يف أعمال الدورة الـ 16 مـن مؤتمر القدس 
لشـباب فلسـطني التمسـك بالحقوق والثوابـت واملطالب املرشوعة للشـعب 
الفلسطيني، وشّددوا عىل ُكـّل دعاة العدل والتحّرر يف العالم بالوقوف مع هذا 
الشعب يف نضاالته السرتداد حقوقه الثابتة يف أرضه التاريخية والعودة لدياره، 

وتحرير ُكـّل شرب من األرايض الفلسطينية والعربية املحتّلة. 
وأعربـت كلماُت املشـاركني عن التضامن مع الشـعب اليمني وبصموده يف 

مواجهة العـدوان، وعن إعجابهم بالوقفات واملسـريات التضامنية وباملواقف 
التي تسطرها القيادة اليمنية والشعب اليمني دفاعا عن القضية الفلسطينية 

وحقوق الشعب الفلسطيني. 

 : خاص
بتوجيهـات قائـد الثورة السـيد عبدامللك 
بدر الدين الحوثي، وبمناسبة شهر رمضان 
وقـرب حلـول عيد الفطـر، أفرجـت اللجنُة 
الوطنيُة لشـؤون األرسى، أمس السبت، عن 
42 من أرسى قوى العـدوان، وذلك كمبادرٍة 
ُد التأكيـَد عىل حرص  من طرف واحـد، تجدِّ
الطـرف الوطني عـىل إحالل جهود السـالم 

ومداخل الثقة. 
عبدالقـادر  اللجنـة،  رئيـس  وأوضـح 
املرتـىض، يف ترصيـح صحفـي، أن اللجنـة 
وبمبادرة إنسـانية من طـرف واحد أفرجت 
عـن 42 أسـرياً من قـوى العـدوان، حصلوا 
عـىل عفو من قائد الثورة عبدامللك بدر الدين 

الحوثي، بمناسـبة شـهر رمضـان واقرتاب 
عيد الفطر املبارك. 

وقـال: «إن اإلفـراج عـن أرسى من قوى 
العـدوان، رسـالة إيجابية نأمـل أن يتلقاها 
الطـرف اآلخر بإيجابيـة مماثلـة ويبادر يف 
اإلفـراج عـن عـدد مـن األرسى واملعتقلـني 

املوجودين لديه». 
وأَشـاَر املرتـىض إىل أن مبـادرة اإلفـراج 
عن األرسى رسـالة إنسـانية لألمـم املتحدة 
والطرف اآلخر للميض قدماً يف تنفيذ االتّفاق 

الذي تم برعاية أممية بشأن األرسى. 
وأّكــد رئيـس اللجنـة الوطنية لشـؤون 
األرسى حـرص اللجنة عىل إنجـاح االتّفاق 
الـذي تم برعايـة األمم املتحدة بشـأن ملف 

األرسى وتنفيذه وإنجاحه. 

أخبار

تعجغعاُت صائث البعرة تفرُج سظ 42 أجريًا ضمئادرة إظساظغئ طظ ذرف واتث بمظاجئئ تطعل رطدان

جغاجغ أظخار اهللا غثغظ 
تفةريات أششاظساان وغثسع 

الحسإ افششاظغ لطاظئه لثطعرة 
املثّططات افطرغضغئ الةثغثة

 : خاص
أدان املكتُب السـيايس ألنصار الله بشدة، ما تشهُده أفغانستاُن من 
تفجريات دامية، اسـتهدفت املدنيني يف املسـاجد واملـدارس يف مخّطط 

أمريكي يهدف إىل دفع البالد نحو أتون حرب أهلية. 
وقال املكتُب السـيايس ألنصار الله يف بيان تلقته صحيفة املسـرية: 
«إن عىل الشـعب األفغاني أن يتنبََّه لخطورة ما تسعى إليه أمريكا من 

زعزعة الستقرار البالد». 
ِل املسـؤولية وبسـِط األمن لكافة  ودعا السـلطاِت القائمَة إىل تحمُّ
مواطنيها وتقديم الجنـاة للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع، حاثٍّا الجميع 
ـــة ويف املقدمة أمريكا والكيان  عـىل اليقظة من مخّططات أعداء األُمَّ

الصهيوني. 
وعّرب سـيايس أنصار الله عن بالغ العزاء ألهايل الشـهداء، راجياً من 
املـوىل عز وجل أن يمن بالشـفاء العاجل عىل الجرحـى وأن يعم األمن 

والسالم أفغانستان وبالد املسلمني عامة. 

السثوان وأدواته غصابطعن طساسغ 
خظساء قتادان جععد السقم بـ180 

خرصًا لطُعثظئ واّتفاق التثغثة
 : خاص

أّكــدت دوُل العدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتـي من جديد عدَم 
جديتها يف السـالم، فضالً عن اسـتهتارها بجهـود الحفاظ عىل الُهدنة 
اإلنسـانية املوقعة قبل ثالثة أسابيع، َحيُث ارتكبت خالل الـ 24 ساعة 

املاضية أكثر من 18 خرقاً التّفاقي الُهدنة والحديدة. 
وأوضحت مصادر عسـكرية أن قوى العدوان اخرتقت اتّفاق الُهدنة 
اإلنسـانية بـ 92 خرقاً خالل الساعات املاضية، موضحة أن الخروقات 
تمثلت يف 14 خرقاً تحليق للطريان االسـتطالعي املسلح والتجسيس يف 

أجواء محافظتي مأرب وصعدة. 
وأّكــدت املصـادر رصـد خرق تمثـل يف عمليـة هجوميـة من قبل 
مرتِزقـة العـدوان، باتّجـاه مواقع الجيـش واللجان الشـعبيّة يف البلق 
بمحافظة مأرب، مشرية إىل أنه تم تسجيل 14 خرقاً بقصف صاروخي 
ومدفعي، َحيُث اسـتهدف مرتِزقة العدوان بصاروخ كاتيوشـا وقصف 
مدفعـي مكثّــف مواقـع أبطال الجيـش واللجـان الشـعبيّة يف البلق 

الرشقي بمأرب. 
وأضافت املصادر «كما تم استهدف مرتِزقة العدوان بقصف مدفعي 
لعـدد من قذائف الهاون، مواقع الجيش واللجان الشـعبيّة يف املالحيظ 
واملدافـن بمحافظـة صعدة»، الفتـًة إىل أنه تم رصـد 63 خرقاً تمثل يف 
تمشـيط مكثّــف وأعمـال قنـص وإطالق نار عـىل منـازل املواطنني 
ومواقـع الجيـش واللجـان الشـعبيّة يف محافظـات مـأرب والضالع 

وحّجـة وصعدة. 
وإىل الحديدة التي تعترب من املناطق املشمولة باتّفاقني وقع عليهما 
العدوان وأدواته يف مسـقط والسـويد، سـجّلت غرفـة عمليات ضباط 
االرتبـاط والتنسـيق لرصد خروقـات العدوان، 89 خرقـاً خالل الـ 24 

ساعة املاضية. 
وأوضح مصدر يف غرفة العمليات أن من بني خروقات قوى العدوان، 
اسـتحداث تحصينات قتالية يف حيس، وثالث غارات لطريان تجسـيس 
عـىل مقبنـة وتحليـق 15 طائرة تجسسـية يف أجـواء الجبلية وحيس 
ومقبنة، ُمشـرياً إىل أن الخروق شملت 17 خرقاً بقصف مدفعي لـ 57 

قذيفة و49 خرقاً باألعرية النارية املختلفة. 
وتواصل قوى العدوان وأدواتهـا الخروقات اليومية التّفاقي الُهدنة 
والحديدة يف ظل صمت أممي، ويف ظل مسـاعي سالم جديدة تحتضنها 
صنعاء بعد وصول وفد عماني رفيع املستوى إىل العاصمة، أمس األول 

الجمعة،. 

الخظاسئ تآّضـث ترخعا سطى ضئط افجسار وتعتغثعا بما غثفش طساظاة املعاذظ

ــئ املرضجغئ إصرار الرتتغئات الظعائغئ لاثحني طآتمر شطسطني صدغئ اُفطَّ

السفري خربي: اقجاسثادات إلتغاء غعم الصثس الساملغ غري 
طسئعصئ سطى طساعى املظطصئ

 : خظساء
جـددت وزارة الصناعـة والتجـارة التأكيد عىل 
إلزام التجار بمختلف مسـتوياتهم عرض وإشهار 
القوائـم السـعرية بما يعزز من املنافسـة وتقديم 

عروض مقبولة للمواطن. 
جاء ذلك خالل زيارة ميدانية ملسـؤوليها، اطلع 
خاللهـا وكيل الـوزارة لقطـاع التجـارة الداخلية 

بسـام الغربانـي، عىل أعمـال اللجـان امليدانية يف 
أمانة العاصمة واملحافظات للرقابة عىل األسـعار 

واألسواق. 
وأوضـح الوكيـل الغربانـي خـالل الزيـارة، أن 
النزول امليداني من قبل السـلطات املحلية ومكاتب 
الصناعـة، يهـدف لضبـط األسـعار وتوحيدهـا، 
اإلداريـة  اإلجـراءات  اتِّخـاذ  رضورة  مؤّكــداً 
والقانونيـة تجـاه املخالفـات مـن خـالل تحرير 
املحارض واإلشعارات باملخالفات والغرامات ورفع 

التقارير عن العمل يوميٍّا. 
واعتـرب وكيـل وزارة الصناعة، إشـهار القوائم 
السعرية، ركيزة أََساسية لعملية الرقابة، ُمشرياً إىل 
أن الوزارة وجهت عدداً من املالحظات والتعليمات 
ملكاتبها يف األمانة واملحافظات بشأن تفعيل الدور 
الرقابي بما يحّقق االستقرار التمويني والسعري، 
داعياً التجار إىل مواكبة انخفاض األسـعار قياسـاً 
عىل انخفاض أسعار العملة الصعبة ووفق القوائم 

السعرية املحّددة التي تم إشهارها. 
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الثشاع وافرضان: الصعات املسطتئ شاجأت السثّو بصثراتعا 
وصطئئ طعازغَظ املسرضئ

وزغر الظصض: ططار خظساء جاعج قجاصئال الرتقت وتصثغط 
خثطاته وشص املساغري الساملغئ

صغاداُت املرتِجصئ تفر طظ سثن املتاّطئ طةّثًدا واقظصساطات تسغطر سطى املحعث

 : خاص
الدفـاع  وزارة  قيـادُة  جـّددت 
العامـة  األركان  هيئـة  ورئاسـُة 
التأكيـَد عـىل تطور قـدرات القوات 
املسـلحة اليمنية، وتمكُِّنها من قلب 
موازين املعركة مع تحالف العدوان 

األمريكي السعودّي اإلماراتي. 
وقـال وزير الدفـاع، اللواء الركن 
محمد نارص العاطفي، السـبت: إن 
«القوات املسلحة ارتقت أكثر يف ظل 
العدوان واستطاعت تحويل املعركة 
من الدفاع إىل الهجوم بفضل تضافر 

الجهود». 
جـاء ذلك خـالل اختتام ورشـة 

وهيئـة  الـوزارة  لقيـادات  عمـل 
األركان. 

بدوره، أّكـد رئيس هيئة األركان 
العامـة، اللـواء محمد عبـد الكريم 
الُغمـاري، أن «القـوة الصاروخيـة 
وسـالح الجو املسري والدفاع الجوي 
والقوات البحرية تطورت بشكل لم 
يتوقعـه األعداء يف ظـروف عصيبة 
العـدوان  جـراء  اليمـن  بهـا  يمـر 

والحصار». 
وكان قائد الثورة السيد عبد امللك 
بدر الديـن الحوثي أّكــد يف خطابه 
بمناسـبة اليـوم الوطنـي للصمود 
القادمـة  املرحلـة  أن  العـام،  هـذا 
ستشهد مفاجآت كبرية فيما يتعلق 

بالتصنيع العسكري وبالذات أنظمة 
الدفاع الجوي واألسلحة البحرية. 

القوات  باسـم  املتحـدث  وأعلـن 
املسـلحة يف وقت سـابق عن وجود 
منظومات صاروخية لم يُعلن عنها 
بعـُد سـتدخل الخدمة خـالل العام 

الثامن من املواجهة. 
ولفتت قدرات العسكرية اليمنية 
انتبـاَه العالـم كله؛ بَسـبِب التطور 
الكبـري الـذي شـهدته خـالل فرتة 
االستثنائية  الظروف  وبرغم  وجيزة 
التـي فرضهـا العـدوان والحصار، 
السـابقة  األنظمـة  وأن  ُخُصوصـاً 
كنت قد عملت عىل تدمري الرتسـانة 

اليمنية بشكل تام. 

جصعط الثساغات السسعدّغئ الاغ راشصئ تحضغض طا غسمى «المةطج الرئاجغ» 

 : خاص
أّكــدت وزارُة النقل بحكومـة اإلنقاذ الوطني، 
السـبت، ُجهوزيـَة مطار صنعـاء الـدويل لتقديم 
خدماته للرحـالت الجوية التجارية وفقا للمعايري 

الدولية. 
وقـال وزيـر النقـل، عامـر املرانـي: إن مطار 
صنعـاء جاهـز السـتقبال جميع الرحـالت وفقاً 
للـرشوط الدوليـة واملعايري املعمـول بها يف جميع 

املطارات العاملية. 
أن  سـابًقا  أّكــدت  قـد  املطـار  إدارة  وكانـت 
املطار جاهز لتقديم خدماتـه للرحالت التجارية؛ 
وذلـك رداً عـىل محـاوالت تربيـر تأخـر السـماح 
بالرحالت التجارية بمزاعم «اسـتكمال الرتتيبات 

اللوجستية». 
واّطلـع الوزيـر املرانـي عـىل جهوزيـة مرافق 
املطـار الفنيـة والتشـغيلية السـتقبال الرحـالت 

الجوية التجارية واملدنية. 

وكانـت مصادر خالل األيّام املاضية تحدثت أنه 
من املقـّرر وصـول أول رحلة تجاريـة من األردن 
إىل مطـار صنعاء الـدويل هذا األحـد، وفقا التّفاق 

الُهدنة. 
ويقيض االتّفاق بتسـيري رحلتني تجاريتني بني 
مطار صنعاء واألردن ومرص، لكن تحالف العدوان 

رفض السماح بأية رحالت منذ بدء الُهدنة. 
ويرص تحالف العدوان عىل التمسـك باستخدام 
مطار صنعاء كورقة تفاوض وابتزاز لنيل مكاسَب 
سياسـية وعسـكرية بتواطؤ أممي فاضح، برغم 

الطبيعة اإلنسانية لهذا املِلف. 
ويقدم مطاُر صنعاء خدماته بشـكل متواِصٍل 
لطائرات األمم املتحدة التي احتكرت حقَّ الوصول 
إىل املطـار يف ظـل الحصـار الذي يفرضـه تحالف 

العدوان. 
وكان تحالـُف العدوان قد سـعى لتدمري مرافق 
املطار يف تصعيد عسكري إجرامي كان الهدف منه 

إخراج املطار عن الجاهزية بشكل كامل. 

 : خاص
أفادت مصـادُر إعالميٌة مواليـة ملرتِزقة العدوان 
األمريكـي السـعودّي اإلماراتـي بـأن العديـَد مـن 
مسـؤويل حكومـة الخونـة وأعضـاء مـا يسـمى 
«املجلس الرئـايس» فروا من محافظة عدن املحتّلة 
ـام قليلة مـن وصولهم، األمر الذي كشـف  بعـد أَيـَّ
مجّدًدا زيف الدعايات التي رّوجها اإلعالم السعودّي 

مؤّخراً حول «السالم» و»االستقرار». 
وكان النظام السـعودّي قـد رّوج بكثافة ملزاعم 
«تثبيـت األمن واالسـتقرار» يف عـدن واملحافظات 
املحتّلـة من خالل إعادة حكومـة املرتِزقة ونوابها، 
يف إطار الدعايات التي صاحبت إعالن وتشـكيل ما 

يسمى «املجلس الرئايس» للمرتِزقة. 
وقـد مثَّلت عـودُة مسـؤويل ونـواب املرتِزقة إىل 
عـدَن فضيحـًة مدويـًة لهـم وللنظام السـعودّي، 
َحيـُث تـم نقلُهم بصـوة مهينة عىل متـن طائرات 
شحن سعوديّة، وكان يف استقبالهم ضباط وجنود 

سعوديّون. 
قيـادات  مـن  العديـَد  أن  املصـادر  وأوضحـت 
ومسؤويل سلطة املرتِزقة فروا من عدَن املحتّلة بعد 
ـام قليلة مـن تلك العودة املهينـة عىل الرغم من  أَيـَّ
الدعايات التي زعمت أنهم سـيقيمون هناك بشكل 

دائم. 
وكان من بني الفارين املرتِزق ُسـلطاُن الربكاني 
-رئيس ما يسـمى مجلس النواب املـوايل للعدوان- 
واملرتـِزق أحمـد عبيد بـن دغر -رئيس ما يسـمى 

مجلس الشـورى للخونة- ومسؤولون آخرون من 
ضمنهـم أعضاء يف ما يسـمى «املجلـس الرئايس» 
نفسـه الذي كان النظام السـعودّي قد وعد أتباعه 

بأنه سيعمل من اليمن. 
وكشـف فـرار مسـؤويل املرتِزقـة من عـدن أن 
عودتهـم جـاءت فقـط؛ بَهـدِف منـح مرشوعيـة 
مزيَّفة ملا يسمى املجلس الرئايس الذي شّكلته دوُل 
العدوان، وإيهام الرأي العام الواقع تحت سيطرتهم 
بأن هـذه الخطوة تأتي لتغيـرِي األوضاع املرتدية يف 

املناطق املحتّلة. 
ُد ذلـك التأكيـُد عىل أن خطوة تشـكيل ما  ويجـدِّ

يسـمى «املجلس الرئايس» للمرتِزقـة تأتي يف إطار 
مخّطط تصعيـد قادم برعاية دول العدوان وهو ما 

أّكـدته صنعاء منذ وقت مبكر. 
كما كشـف فراُر قيادات املرتِزقة عىل اسـتمرار 
تصاعد االنقسـامات بني فصائل مرتِزقة العدوان، 
َحيُث تحدثت العديُد من املصادر عن تهديداٍت أمنية 
يواجُههـا املرتِزقـة يف عـدن املحتّلـة الواقعة تحت 

سيطرة مليشيا االنتقايل. 
وليسـت هذه املرة األوىل التي يفـر فيها املرتِزقُة 
من عدن بعد عودة قصرية تم الرتويج لها سعوديّا، 

إذ تكّرر ذلك سابًقا عدة مرات. 

ونقلـت مصـادُر إعالميـة عـن رئيـس حكومة 
الخونـة املرتـِزق معني عبد امللك أنـه دافع عن فرار 
مسؤويل املرتِزقة من عدن، ُمشرياً إىل تعرض بعض 

«الوزراء» لتهديدات. 
وأوضحت املصادر أن الكثري من الفارين من عدَن 
من مرتِزقة حزب اإلصالح الذي يخوض رصاعاً منذ 
سـنوات مع املليشيات املدعومة من اإلمارات والتي 

تسيطر عىل املحافظة. 
وكان العديد من املحسـوبني عـىل «اإلصالح» قد 
عّربوا عن تخوفهم من سـيطرة أتباع اإلمارات عىل 
ما يسمى «املجلس الرئايس»، معتربين أن نفوذ أبو 
ظبـي أصبح أكرب ممـا كان عليه، وهـو األمر الذي 
يمثل تعقيًدا جديًدا يف الرصاع الداخيل امُلسـتمّر بني 

الطرفني. 
وقالت وسـائل إعالم: إن ممثيل حزب «اإلصالح» 
قاطعـوا اجتماعـات ما يسـمى «هيئة التشـاور» 
التابعـة للمرتِزقة والتي تم تشـكيلها مؤّخراً تحت 
عنوان «املصالحة» وتوحيد صفوف أدوات العدوان، 
وهـو ما يؤّكـد بدوره عىل أن االنقسـامات ال زالت 

عىل أشدها. 
وعـىل الرغـم مـن النوايـا السـعوديّة الواضحة 
للملمـة صفوف أدواتهـا؛ ِمن أجـِل التصعيد تحت 
راية ما يسـمى «املجلس الرئـايس»، إال أن املراقبني 
يؤّكــدون أن الرصاَع الداخيل بـني فصائل املرتِزقة 
ُمسـتمرٌّ ويميض نحـَو التصاعد، وهو مـا تؤّكـده 
كافـُة املؤرشاِت عىل الواقع، ُخُصوصاً يف ظل تفاقم 

الخالفات عىل تقاسم النفوذ واملصالح. 
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 : طاابسات
فضح موقٌع اسـتخباراتي فرنيس الـدوَر الذي يلعبُه 
املرتـِزُق رشـاد العليمـي -رئيـس مـا يسـمى املجلس 
الرئايس املشـكَّل يف الريـاض بديالً للفار هـادي- وذلك 

لصالح دول االستكبار أمريكا وإرسائيل وبريطانيا. 
وقـال موقع «إنتلجينـس» االسـتخباراتي الفرنيس: 
إن املرتـِزق العليمـي عميل مزدوج ألمريـكا وبريطانيا 
والسـعوديّة، واصفـاً إياه بحامي مصالـح دول تحالف 
العـدوان التي رشـحته لتقلد منصب رئيس ما يسـمى 
املجلس الرئايس؛ باعتبَاره الرجَل األكثَر ثقًة ممن قبله، 
مبينًا أن تشـكيَل السـعوديّة واإلمارات مجلساً رئاسياً 
جديـًدا يضـم كبار املسـؤولني يف ٧ أبريل جـاء ِمن أجِل 

تنفيذ مهمة جديدة لدول العدوان. 
وأَشاَر املوقُع إىل أن املبادرَة بتشكيل املجلس الرئايس 

جـاءت باقـرتاح مـن املرتـِزق العليمـي خـالل لقاءات 
وتواصل جرى بينه وبني السـفارة األمريكية و»املبعوث 
األمريكي» تيم لينيدر كنيج، والسـفري الربيطاني؛ كونه 
مقربـاً من الجانبني وترى لندن وواشـنطن بأنه الرجل 

الذي يمكن أن تثق به عىل حماية مصالحها يف اليمن. 
وبـنّي املوقـع الفرنـيس االسـتخباراتي أن املرتـِزق 
العليمـي يحظى بدعـم أمريكي وبريطانـي وقد أصبح 
مفضالً لدى ويل العهد السـعودّي ابن سـلمان، موضًحا 
أن قربَه من السـفري السعودّي محمد آل جابر عّزز ثقة 
الديوان امللكي بأن يكون حامي ملصالح اململكة يف اليمن 
مستقبالً، معتربًا إياه مهندَس تشكيل املجلس الرئايس. 
َوأََضــاَف «إنتلجينـس» أن املرتـِزق العليمـي الـذي 
يـرتأس ما يسـمى املجلـس الرئايس غـادر صنعاء عام 
٢٠١٦، ونُِفـَي إىل الرياض منذ ذلـك الوقت، َحيُث أصبح 

مقرَّباً من الفاّر هادي وعمل مستشاراً سياسيٍّا له. 

أخبار

العالقات العامة والتوزيع:
تلفون:01314024 – 776179558

مديرا التحرير:
محمد عيل الباشا
أحمد داوود

سكرتري التحرير:
نوح جالس

املقاالت املنشورة يف الصحيفة 
تعرب عن رأي كاتبها وال تعرب 
بالرضورة عن رأي الصحيفة العنوان: صنعاء – شارع املطار- جوار 

محالت الجوبي  -  عمارة منازل السعداء- 

21@ .  77511179901314024

لثى طحارضاه ظثوة شضرغئ بثطحص إتغاء لطثضرى الرابسئ قجاحعاد الرئغج الخماد 

طعصع شرظسغ طثابراتغ غضحش دور املرتِجق السطغمغ يف خثطئ طخالح أطرغضا وبرغطاظغا

واحظطظ تسجز تعاجثعا يف سثن املتاّطئ تتئ 
ذرغسئ تماغئ املةطج الرئاجغ

 : طاابسات
تواصـُل الوالياُت املتحـدة األمريكيـة تعزيَز 
تواجدهـا يف عدن، َحيُث وصلـت قواٌت أمريكية 
كبـرية املدينـة تحـت ذريعـِة تأمني ما يسـمى 
املجلس الرئايس ورئيسه املرتِزق رشاد العليمي. 
مسـؤويل  مشـاركة  عـدم  مـن  وبالرغـم 
السـفارة األمريكية يف جلسـة يمني ما يسـمى 
أعضاء املرتِزقة الجـدد، إال أن طائرات أمريكية 
عسـكرية حّلقت بشـكل مكثّـف يف سماء عدَن 
أثنـاء تأدية اليمني يف قاعة فندق كورال باملدينة 

التي شهدت حمايًة أمنية مشّددة. 
وذكرت مصـادر إعالمية، أمس السـبت، أن 
مدينَة عدن املحتّلة شهدت تواجداً كثيفاً للقوات 
األمريكية التي تتَحّرك بشكل كبري داخل شوارع 
املدينـة، موضحة أن القـوات األمريكية وصلت 
عـىل شـكل دفع عرب مينـاء عدن تحـت مزاعم 

تأمني ما يسمى املجلس الرئايس. 
رشـاد  املرتـِزق  َفــإنَّ  املصـادر،  وبحسـب 
العليمـي -رئيس ما يسـمى املجلـس الرئايس- 
طلب مـن «املبعوث األمريكي» تيم لينيدركينج، 
تأمـنَي تَحّركاتـه يف عـدن بعد هـروب عدد من 
عنـارص القاعدة اإلجرامي من سـجن سـيئون 
واتسـاع رقعة تَحـّركات الجماعـات اإلجرامية 
يف أبني وشـبوة، كما طلب املرتـِزق العليمي من 
الجانب األمريكي مساعدَة واشنطن للمجلس يف 

إعادة هيكلة املليشيات املوالية لتحالف العدوان 
ودمجها يف إطار القوات التابعة له. 

وبيّنت املصادُر أن القوات األمريكية انترشت 
يف محيـط قـرص املعاشـيق بعدن، كمـا لوحظ 
تواجـد أمريكي ملحوظ يف مداخـل ميناء عدن، 
مشـرية إىل أنه تم نرش عنـاَرص أمريكيني قبالة 
ـباً لتأمني وصول  مرىس السـفن يف امليناء؛ تحسُّ
خـرباء أَو بـوارج حربيـة أمريكية إىل شـواطئ 
عـدن، وذلـك ضمـن مخّطـط دويل للسـيطرة 
عىل املمـرات املائيـة والجزر واملواقـع الحيوية 

واالسرتاتيجية يف اليمن. 
وكانـت مجلـة «فورين بوليـيس» قد نرشت 
تقريراً جول االنتشار األمريكي البحري الواسع 
يف مياه البحـر األحمر وخليج عدن وباب املندب 
قبالـة اليمن، موضحـًة أن السـعوديَّة هي من 
تموِّل هذا االنتشـار بواقع أكثر مـن ربع مليار 
دوالر وهو االنتشـار الذي يأتي يف ظل تحذيرات 

صنعاء. 
وأّكـدت «بولييس» أن السعوديّة دفعت ٣٠٠ 
مليون دوالر لقاء تسـيري الدوريـات األمريكية 
التـي تقودهمـا بارجتـني تزامنـاً مـع إعـالن 
البحريـة األمريكية بدء تسـري دوريات أمنية يف 
املياه اإلقليمية اليمنية، ابتداًء من البحر األحمر 
ُوُصــوالً إىل بحر العـرب، وُمـروًرا بخليج عدن 
وباب املندب األسـبوع املايض وتشـكيل تحالف 

عسكري بحري يف البحر األحمر. 

اقظاصالغ غساثثم طغظاء سثن لاعرغإ افدوغئ املظاعغئ واملشحعحئ إىل الغمظ

ظاحطعن غسثرون طظ تربغرات املرتِجق التجطغ 
لعروب تضعطئ الفظادق طظ سثن 

 : طاابسات
اتهـم مصـادُر يف ميناء عدَن، أمس السـبت، ميليشـيا ما 
يسـمى املجلس االنتقايل التابع لالحتـالل اإلماراتي، بإدَخال 

األدوية املهربة إىل اليمن. 
وكشـفت املصادر أن ميليشـيا االنتقايل التي تسيطُر عىل 
مينـاء عدن رفضـت توجيهاِت َمن يوصـف بـ»رئيس نيابة 
اسـتئناف عدن» قاهر مصطفى الخاص، وذلك بمنع خروج 
شـحنات كبرية من األدويـة املهربة التي ضبطـت يف امليناء، 
الفتة إىل أن نافذين يف االنتقايل قاموا بتسهيل السماح لدخول 
األدوية املهربـة، مبينة أن قيادات مرتِزقـة موالية لالحتالل 
اإلماراتـي قامت بتزويـر الرتاخيـص من «هيئـة األدوية»، 

بحكومة املرتِزقة لإلفراج عن الشحنات املهربة املضبوطة. 
ويف مارس املـايض وصلت إىل ميناء عدن شـحنات كبرية 
مـن األدوية املهربـة واملنتهية واملقلدة عرب حاويات ليسـت 
مخصصة لشـحن األدوية، َحيُث يقوم تجار نافذون بتواطؤ 
مـن االنتقـايل باسـترياد أدوية منتهيـة الصالحيـة ومقلدة 
ومشحونة يف حاويات عادية قبل أن يتم تفريغها إىل حاويات 
ـة بالتربيـد عقب وصولها إىل ميناء عـدن وتخرج بكل  َخاصَّ
سهولة من ميناء عدن الذي تحول إىل بوابة لتهريب املخدرات 

واألدوية املنتهية. 

 : طاابسات
سخر املئاُت من الناشطني واملواطنني 
يف مواقـع التواصـل االجتماعـي، أمـس 
السـبت، من تربيـرات القيـادي يف حزب 
نـارص  محمـد  املرتـِزق  «اإلصـالح»، 
الحزمـي، لهـروب وفرار املسـئولني من 
مدينـة عـدن املحتّلـة بعـد سـاعات من 
وصولهم إليها لتنفيـذ املرسحية الهزلية 
املتمثلـة يف اجتماع برملـان املرتِزقة وأداء 
اليمني من قبل رئيس وأعضاء ما يسمى 
املجلس الرئايس املشـكل من قبل تحالف 

العدوان األسبوع املنرصم. 
وفيما أرجع القيادي اإلخواني الحزمي 

تربيراِته لهروب قيادات مرتِزقة العدوان 
من عدَن إىل تجنُّب الخسارة املالية نتيجة 
بقائهم يف فنادق املدينة املحتّلة، يف الوقت 
الـذي يقبـُع وعائلتـه للعـام الثامن عىل 
التوايل داخل فنادق الرياض، َحيُث وصف 
املئـات من الناشـطني تلـك الترصيحات 

باالستفزازية. 
وتأتـي تربيـراُت املرتـِزق والربملانـي 
اإلصالحـي محمد نـارص الحزمي، عقَب 
مغادرة املرتِزق سلطان الربكاني واملرتِزق 
أحمد بن دغر ووزراء ومسؤولني مرتِزقة 
عـدَن،  مدينـَة  والشـورى،  الربملـان  يف 
متجهـني إىل العاصمة املرصيـة القاهرة 
ومنها إىل الرياض وتركيا وبقية العواصم 

التي يقيمون فيها مع عائالتهم، ُمشـرياً 
إىل أن بقاَءهـم يف عـدَن املحتّلـة يشـكل 

خسارة مالية ملا أسماها بالدولة. 
وبحسـِب الناشـطني اليمنيني، َفـإنَّ 
ترصيحـاِت املرتـِزق الحزمـي تأكيٌد بأن 
ُكـّل هذه القيادات املرتِزقة أصبحت تملك 
عقارات ومنازل وأمـالكاً يف الخارج وكل 
ذلك من أموال الشـعب اليمنـي، إذ ظلت 
هذه القيادات العميلة واالنتهازية تستغل 
إيـرادات النفط الخام وإيـرادات املناطق 
التي تسيطر عليها لصالحها الشخيص يف 
ة، فيما الشعب يفتقر  اسـتثمارات َخاصَّ
ألبسـط الخدمـات األََساسـية والحياتية 

كالكهرباء واملياه والصحة. 

طصاض طعاذظ وإخابئ آخرغظ يف اظفةار سظغش عج أتث أتغاء سثن
 : طاابسات

أدَّى انفجاٌر عنيٌف َهـزَّ مدينَة عدَن املحتّلة، أمس 
السبت، إىل مقتِل مواطن وإصابة آخرين، تزامناً مع 
إعالن طوارئ أمنية لتعزيز اإلجراءات يف سبيل إقناع 

كبـار املسـؤولني املرتِزقة الواصلني إىل عـدن مؤّخراً 
بعدم املغادرة. 

وأَفـادت مصادر محليـة بأن انفجـاراً عنيفاً وقع 
قرب فرزة لنقل الركاب يف حي القاهرة شـمايل مدينة 
عدن، أمس السبت، تسـبب يف مقتل مواطن من أبناء 
املدنيـة يُدعـى معتـز أحمد عـيل وإصابـة مواطنني 

آخريـن.  وتأتـي هـذه الجريمـُة متزامنة مـع إعالن 
السلطات األمنية املوالية لالحتالل السعودّي اإلماراتي 
يف عـدن طـوارئ أمنية تتضمن منع مـرور الدراجات 
الناريـة يف محاولـة للحد مـن االختـالالت والفوىض 
األمنيـة التي تشـهدها املدينة منذ سـيطرة أبو ظبي 

وميليشياتها وأدواتها. 
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 : طتمث الضاطض 
والدائـرة  لألوقـاف  العامـة  الهيئـة  أقامـت 
االجتماعية ألنصار الله، يوم أمس، بصنعاء فعالية 
ضيافـة وتكريـم للجرحـى واملعاقـني مـن أبطال 
الجيـش واللجان الشـعبيّة تحت شـعار «عزائم ال 

تلني» ويف إطار مرشوع «ويطعمون الطعام». 
وأثنى مفتي الديار اليمني العالمة شـمس الدين 
رشف الديـن، عىل ما يقدمه أبطال الجيش واللجان 
الشعبيّة من تضحيات جسيمة يف مواجهة العدوان 
األمريكي السعودّي، وهم من الذين قال الله فيهم: 
َن اْلُمْؤِمِننَي ِرَجاٌل َصَدُقـوا َما َعاَهُدوا اللََّه َعَليِْه،  (مِّ
لُوا  ن يَنتَِظُر، َوَما بَدَّ ن َقَىض نَْحبَُه َوِمنُْهم مَّ َفِمنُْهم مَّ

تَبِْديًال). 
الجرحـى  لـه  كلمـة  يف  الديـن  رشف  وخاطـب 
واملعاقـني قائالً: أنتم بارك اللـه فيكم قد عملتم ما 
استطعتم مقدمني أنفسـكم يف سبيل الله، ما زادنا 
ثقـًة وعزيمـًة أن هناك رجـاالً أكثـر عزيمة وثقة 
بالله تجسـدوا أمامنا، َوأنتم جدتم مع الله والجود 
بالنفس أعظم أنواع الجود، حافظوا عىل هذا الجود 

بالشكر والحمد وال تمنوا عىل الله يف يشء. 
وأَشاَر إىل أن الجميع يقدر جهودكم وتضحياتكم 
مـن أعىل السـلطة حتـى أطرافها وحـني ينظرون 
إليكم يعرتيهم الخجل، مشّدًدا عىل أن الدولة معنية 
بتأهيـل الجرحى واملعاقني، واألجر عند الله عظيم، 
منوًِّها إىل أن تأهيل الجرحى واملعاقني بتالوة القرآن 
وحفظـه وبعـض األحـكام الرشعيـة التـي يجب 
عـىل املجاهـد أن يكون عـىل علم بها، وهـي األوىل 

باالهتمام والرتكيز. 
مـن جهته، قـال وزيـر الثروة السـمكية محمد 

الزبـريي: إننا نتكلم اليوم عن إخوة قدموا أرواحهم 
لهذا الوطن، مؤّكـداً أننا نحارب سـبع عرشة دولة 
وتشابهت األحداث بني األمس واليوم، ولهذا عندما 
نقدم الشـهداء والتضحيات؛ ِمن أجِل هذا املرشوع 

ينترش اإلسالم يف ُكـّل أنحاء العالم. 
وواصـل قائـالً: «إذاً مرشوعنـا ليـس دفاعاً عن 
الوطـن فقـط، بل هو دفاع عن السـالم، وسـنعيد 
تموضع اليمن يف إطارهـا اإلقليمي الصحيح، الفتاً 
إىل أننا مع السالم الحقيقي مقدمني الكثري يف سبيل 
ذلـك، ونحـن مسـتعدون اليـوم ألي يشء قد يفكر 
به العدّو، مشـّدًدا عىل مسـؤولية الدولة واملجتمع 
بإعادة تأهيل هؤالء الجرحى واملعاقني إىل مكانتهم 

الطبيعية وإعادة تأهيلهم بالشكل الصحيح. 
 

تاٌج سطى الرؤوس
وخالل الفعاليـة، قال نائب رئيس الهيئة العامة 
لألوقـاف عبداللـه عـالو: «إننـا اليوم أمـام أقدس 
الرجـال وأبطال الرجـال، والهيئـة العامة لألوقاف 
تدّشــن فعاليـة بعد أُخرى؛ سـعياً منهـا لتحقيق 

وصايا الواقفني وتخصيصها ِمن أجِل الشعب». 
َوأََضـاَف خالل كلمة الرتحيب والتدشني: «اليوم 
بجهودكـم وصمودكـم أمـام هـذا العـدوان تأتي 
ثمرة هـذا الصمـود بانتصارات تعيد لهذا الشـعب 
حريته واسـتقالله باالعتماد عىل الذات، الفتاً إىل أن 
هـذه املشـاريع تأتي ببصيص من األمـل وتصل إىل 
املساكني واملسـتحقني، وأن الهيئة العامة لألوقاف 
ودائـرة الرعايـة االجتماعيـة ألنصار الله تدّشــن 
هـذا املرشوع لضيافـة وتكريـم 5900 من جرحى 
ومعاقي مواجهة العدوان، موضًحا أن التكريم قليٌل 
وما هـذه الفعاليات إالَّ نزر بسـيط من الذي قدمه 

هؤالء األبطال يف سبيل مواجهة هذا العدوان دفاعاً 
عـن هذا الوطن مقدراً هذه التضحيات، معتربًا أنها 

تاج عىل الرؤوس. 
من جهته، أثنى رئيس الدائرة االجتماعية ألنصار 
الله عيل املتميز، عىل الدور الكبري الذي قدمه هؤالء 
الجرحى األبطال يف سبيل الدفاع عن الوطن، قائالً: 
«السـالم عىل ُكـّل قطرة دم نزفتموها، السالم عىل 
ُكــّل عضو فقدتموه وسـبقكم إىل الجنة، السـالم 

عليكم أيها األبطال املجاهدون». 
ونقل املتميز للجرحى سـالم وتحية قائد الثورة 
السـيد عبدامللـك بدر الديـن الحوثـي، موضًحا أننا 
يف شـهر رمضـان مـن املوسـم الخامـس لتكريـم 
املجاهدين األحياء، يسـعدنا أن نتشارك هذا العمل 
مـع الهيئـة العامـة لألوقـاف، ُمضيفـاً أننـا حني 
ا مقابل  نقـوم بهـذا املرشوع ما هـو إالَّ قليل ِجــدٍّ

تضحياتكم وجهادكم العظيم. 
وأّكــد املتميز أن هذه الرشيحـة قدمت الدروس 
للعالم أجمع بأن هؤالء املستضعفني قادرين عىل أن 
يحّققوا النرص والدفاع عن ُكـّل شـٍرب يف هذا الوطن 
رافعني راية الله والحق أمام الطغاة واملستكربين. 

ودعا املتميز الجهات الرسمية واملعنية يف تدريب 
وتأهيل الجرحى واملعاقـني يف األماكن ذات العالقة 
وسوق العمل بالشكل املطلوب، فهم الذين سيكتب 

الله بهم النرص العظيم. 
 

جظعاخض املحعار
وعّرب عـدٌد من الجرحى واملعاقـني عن امتنانهم 
الكبري لهـذا التكريم، واالهتمام الكبري بهم من قبل 
قائـد الثورة السـيد عبد امللـك بدر الديـن الحوثي، 
مؤّكـديـن أنهم ماضـون يف النضال حتـى تحقيق 

النرص الكبري للوطن. 
وقـال املجاهـد الجريـح األشـرت: إننـا يف شـهر 
رمضـان الكريم، شـهر الصرب والعـزم والتضحية، 
ونحن يف هـذه الليايل املباركة صابرون ُمسـتمّرون 

يف مشوار الجهاد. 
َوأََضـاَف خالل كلمة لـه بالفعالية: مهما قدمنا 
مـن تضحيات وصرب لن نصـل إىل اإلمام عيل -عليه 
السـالم- يف جهـاده وتضحيته يف إطار هـذا الدين، 
ونحـن نمر بذكرى شـهادة الرئيـس الصماد الذي 
جسـد معنى االنتماء لهذه املسرية مضحياً بنفسه 

وبكل يشٍء إلعالء كلمة الله. 
وتابع: لو حملنا هذه التضحيات لم يقف أمامنا 
أي يشء يف هـذه الدنيا، الحمد لله الذي رشفنا بهذه 
املسـرية وقائدها الشـهيد السيد حسـني بدر الدين 
الحوثـي، ومن ثم قائـد الثورة السـيد عبدامللك بدر 
الديـن الحوثي، الـذي لوالهما ما حّققنـا ُكـّل هذا 

النرص وما وصلنا ملا وصلنا إليه اليوم. 
وأّكــد عـىل أهميّة تأهيـل الجرحـى واملعاقني، 
فنحـن ال نريـد أن نبقـى يف البيوت، وسـنتَحّرك لو 
ُقطعنا إرباً إربـاً، موضًحا أنهم عرفوا هذه القضية 
وهذا الحق، والشكر موصول للهيئة العامة لألوقاف 
والدائـرة  الحوثـي  عبداملجيـد  العالمـة  برئيسـها 
االجتماعيـة ألنصار الله برئيسـها عيل املتميز عىل 
هذه اللفتة الرائعة، سـائالً الله أن يرزَقهم الشهادَة 

بعد الذين سبقوهم إليها. 
وتخلـل الفعاليـة عـدد مـن الفقرات الشـعرية 
والفقرات التكريمية لعدد مـن الجرحى واملعاقني، 
فيمـا سـيتم تكريـم البقية ُكــّل يف منطقتـه، إىل 
جانب إقامة وجبة إفطار وأمسـية جهادية ثقافية 

رمضانية. 

تقرير

عغؤئ افوصاف والثائرة اقجاماسغئ فظخار اهللا تضّرم 5900 
طظ جرتى أبطال الةغح والطةان الحسئّغئ

طفاغ الثغار الغمظغئ: الةمغع غصثر تدتغات الةرتى وتغظ غظزرون إلغعط غسارغعط الثةض
سقو: الاضرغط صطغض شغ تص عآقء افبطال الثغظ تخثوا لطسثوان افطرغضغ السسعدّي وعط تاج سطى الرؤوس 

المامغج: افبطال الةرتى صثطعا الثروس لطسالط ورشسعا راغئ اهللا والتص أطام الطشاة والمساضئرغظ 
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محاضرات السيد 

يَْطان الرَِّجيِْم أُُعْوذُ ِباللِه ِمْن الشَّ
ِبْسِم اللِه الرَّْحَمِن الرَِّحيِْم

الَحْمـُد لله َربِّ العاملني، وأَشـَهـُد أْن َال إلَه 
َدنا  إالَّ اللُه امَلـِلُك الَحـقُّ امُلِبنْي، وأشَهُد أن َسيـِّ

ــًدا َعبْـُده وَرُســْولُه َخاتَُم النبيني.  ُمَحمَّ
ــٍد  ــٍد وعىل آِل ُمَحمَّ الّلهم َصلِّ عىل ُمَحمَّ
ـــٍد،  ـــٍد وعـىل آِل ُمَحمَّ وبـاِرْك عـىل ُمَحمَّ
كما َصلَّيْـَت وباَرْكَت عـىل إِبْـَراِهيَْم وََعَىل آِل 

إِبْـَراِهيَْم إنََّك َحِميٌْد َمِجيٌْد.
وارَض اللَُّهم بِرَضاَك عن أَْصَحاِبِه األَْخيَاِر 
الِحـني  امُلنْتََجبـني، وَعـْن َسـاِئِر ِعبَـاِدك الصَّ

َوامُلَجاِهِديَْن. 
أَيَُّها اإلِْخَوُة واألخواُت: 

َالُم َعَليُْكْم َوَرْحَمُة اللِه َوبََرَكاتُُه. السَّ
اللهم اْهِدنا، وتقبَّْل منا، إنَّك أنَت السـميُع 

العليم، وتُْب علينا، إنك أنَت التوَّاُب الرحيم.
من أهـم املبـادئ اإلسـالمية، والفرائض 
الدينية، واملتطلبات الرضورية لواقع الحياة، 
وطبيعـة املسـؤولية، هي: االعتصـام بحبل 
الله جميعـاً، والتوحد، واألخّوة بني املؤمنني، 
يعترب هذا املبـدأ العظيم فريضًة من فرائض 
الله «ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل» اإللزامية، التي ال بُـدَّ 
منهـا يف تحقيق التقوى وااللتـزام اإليَماني، 
أي: ال يمكـُن أن يُحَسـَب اإلنسـاُن عنـد الله 
مـن عبـاده املؤمنـني الصادقني، ومـن عباد 
الله املتقني، إذَا لم يكن عنده اهتمام وسـعٌي 
لاللتزام بذلك، اهتمـام بتنفيذ ذلك، بتحقيق 
ذلك، وسـعٌي وفق توجيهـات الله وتعليماته 

«ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل». 
للقيـاِم  رضوريـٌة  فريضـٌة  وهـي 
اللـه  اإليَمانيـة،  الجماعيـة  باملسـؤوليات 
بمسـؤوليات،  أمرنـا  َوتََعـاَىل»  «ُسـبَْحانَُه 
نتعـاون فيها، نتَحّرك فيها بشـكٍل جماعي، 
ـــة الواحدة، ومنهـا: الجهاد  عـىل مبدأ األُمَّ
يف سـبيل اللـه، واألمـر باملعـروف، والنهـي 
عن املنكر، وإقامة القسـط... ومسـؤولياٌت 
أُخـرى، وكذلك التعـاون عىل الـرب والتقوى، 
ُكـّل هذه املسـؤوليات الجماعية التي ال بُـدَّ 
من التَحّرك فيها عىل نحـٍو جماعي، وبجهٍد 
جماعي منظَّم، ال بُـدَّ فيها من أخوة املؤمنني 
فيمـا بينهم، ال بُــدَّ فيها مـن أن تقوم عىل 

أََساس مبدأ التوحد. 
وكذلـك املـرشوع اإللهـي يف أََساسـه هو 
مـرشوٌع جماعـي؛ ألَنَّ الواقـع البرشي هو 
واقـٌع مرتابط، والنـاس يتَحّركـون يف إطار 
ـا يف صـف الحـق، أَو يف صـف  : إمَّ جماعـيٍّ
الباطـل، ويف أي اتّجـاه كانـوا، املجتمعـات 
البرشيـة عىل األرض هـي مجتمعات تتَحّرك 
بشـكٍل جماعي، ضمن تكتـالت وأطر، منها 
دول، منهـا كيانات، منها... إلـخ. هذا يشٌء 
معروٌف يف الواقع البرشي، فاملرشوُع اإللهي 
، يجمع ويرسم  هو يف نفسه مرشوٌع جماعيٌّ
املسـؤوليات الجماعيـة، التي يتَحـّرك فيها 
املؤمنون، عىل أََسـاس القيام بها، والنهوض 

بها، والتَحّرك لتنفيذها. 
إضافـة إىل ذلـك، هـو عامل قـوة، وهذه 
مسألٌة معروفٌة يف الواقع البرشي، أنَّ التوحد 
قـوة، وأنَّ التفرق ضعف، والقـوة يف التوحد 
قـوٌة يف مواجهة األعـداء، قـوٌة يف أداء املهام 
الجماعية، قـوٌة يف إنجاز املشـاريع الكربى، 
ـــة فيه إىل قوة،  قوٌة يف ُكــّل ما تحتاج األُمَّ
قوٌة يف مواجهـة التحديات واألخطار، قوٌة يف 
تحقيق األهداف العظيمة والكبرية واملهمة... 

إلخ. وهذه أَيْـضاً مسألٌة معروفة. 
إضافة إىل أنَّ التوحد، والتآخي، والتعاون، 
والتفاهم، واأللفة، من أهم عوامل االستقرار 
ــة تتَحـّرك يف واقع الحياة  الداخـيل، ُكـّل أُمَّ
ضمـن مسـؤولياتها وأهدافهـا، تحتـاج إىل 
اسـتقرار داخـيل يسـاعدها عـىل النهـوض 
بمسـؤولياتها كما ينبغي؛ لتحّقـق التعاون 
القائـم،  االنسـجام  عـىل  املبنـي  املطلـوب، 

والتفاهم القائم. 
ثـم أَيْـضـاً لتتَحـّرك بجهـٍد كبـري، بجهٍد 
جماعـيٍّ قوي، يحتاج ذلك كلـه إىل أن يكون 
هنـاك تفاهـم، انسـجام، تعاون، اسـتقرار 
داخـيل، إذَا فقد االسـتقرار الداخيل، انشـغل 
تتكاثـر،  التـي  باملشـاكل  أصـالً  النـاس 
فتزعجهـم، تؤثـر عليهـم، انشـغالهم بهـا 
انشغاٌل تام، عىل املستوى الذهني، والنفيس، 
االهتمامـات  مسـتوى  وعـىل  والفكـري، 

العمليـة، فيؤثـر ذلـك بشـكٍل مبـارش عىل 
اهتماماتهم الرئيسـية، عىل أعمالهم املهمة؛ 
وبالتـايل عىل أهدافهم الكبـرية، وهذه أَيْـضاً 
من املسـائل املعروفـة: االسـتقرار الداخيل، 
الذي يؤمنـه التوحد، وتؤمنه وتوفره األخّوة، 
ا يف النجـاح، ويف أداء  هـو عامٌل مهـمٌّ ِجــدٍّ
املهـام الكـربى، ويف النهوض باملسـؤوليات 
النتائـج  وبتحقيـق  حجمهـا،  كان  مهمـا 
الكبرية والعظيمة، وهذه مسـألة سـنتحدث 

عنها عىل نحٍو من التفصيل بشكٍل أكثر. 
مـع ُكـلِّ ذلـك، مـع اعتبار هذه املسـألة 
فريضـًة إيَمانيـة، ومبـدأً إسـالمياً عظيمـاً 
ومهمـاً، وال بُــدَّ منهـا يف االلتـزام الدينـي 
وتحقيـق التقـوى، ال بُـدَّ منهـا يف النهوض 
باملسؤوليات الجماعية، ومواجهة التحديات 
واألخطـار، ال بُــدَّ منها يف تعزيز وترسـيخ 
ا  االسـتقرار الداخـيل، أهميتها الكبـرية ِجـدٍّ
فيمـا يرتتب عليهـا من نتائـج ألي مجتمع 
ينطلق عىل أََساسـها، مـع ُكـّل هذا، هي من 
الفرائض التي ال تحظـى باالهتمام املطلوب 
وتلقـى  الواقـع،  يف  العمـيل  املسـتوى  عـىل 
ا من الشيطان، وأولياء  محاربًة رشسـًة ِجـدٍّ
الشـيطان، وقلة اهتمام يف واقع املسـلمني، 
ا بشكٍل عام، أَو حتى عىل املستوى الداخيل  إمَّ

لدى املسلمني. 
وهـذه مـن املفارقـات العجيبة، مسـألة 
بهـذه األهميّـة يف موقعها يف القـرآن الكريم 
واآليـات الكثـرية، ويف ما تحدث به الرسـول 
«صلـوات اللـه عليـه وعىل آلـه»، لهـا هذه 
األهميّـة، لها هذه الثمـرة، لها هذه النتيجة، 
واإلهمـال لهـا، والتفريط بهـا، يرتتب عليه 
ا، حالة الفرقة واالختالف  خسائر كبرية ِجـدٍّ
عليهـا وعيٌد بعـذاب اللـه العظيـم، هو أمر 
ا، ُكـّل إنسـان مؤمـن، صادق  رهيـب ِجــدٍّ
اإليَمـان، يسـعى إىل نجاة نفسـه من عذاب 
الله العظيم، يرتتب عليها الخسـائر الكبرية، 
والفشـل الكبري، عىل مستوى سـعي الناس 
للقيام بمسـؤولياتهم فال يتمّكنون من ذلك، 
يفشلون يف أعمالهم، ينزعجون من بعضهم 
البعض، وينشـغلون ببعضهـم البعض، عىل 
حساب قضاياهم الكبرية والعظيمة واملهمة، 
ا  ومسؤولياتهم املقدسة، اآلثار السلبية ِجـدٍّ

شنيعة، وفظيعة، وخطرية، يفتحون ثغرات 
للشـيطان، فيعمل عىل توسيع الفجوة، عىل 
أن يبذر بذور الشـقاق والفتنة، ويرتتب عىل 
ا من املعايص والذنوب  ذلك نتائج سـيئة ِجـدٍّ
املتنوعـة، والتـي سـنتحدث عنها -إن شـاء 

الله- عىل نحٍو من التفصيل. 
أوامُر اللـه «ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل» يف القرآن 
الكريـم، التي تتعلـق بهذا املوضـوع كثرية، 
ورصيحـة، وواضحة، ومؤّكــدة؛ إنما يبقى 
الذيـن  ُكــّل  مـن  االسـتجابة  االسـتجابُة، 
يعتـربون أنفسـهم منطلقـني عىل أََسـاس 
االسـتجابة لله، الله يقول يف القرآن الكريم: 
َوَال تََفرَُّقوا} {َواْعتَِصُمـوا ِبَحبِْل اللَِّه جميعـاً 

[آل عمران: من اآلية103]، يرسـم لنا الله يف 
القرآن الكريم أرقى مسـتوى وأعظم نموذج 
مـن الوحدة، التـي تفوق أي وحـدة يف واقع 
املجتمـع البرشي، هـي: الوحـدة اإليَمانية، 
التـي ننطلـق فيها مـن منطلقـاٍت إيَمانية، 
فنعتصـم بحبل الله جميعاً، نلوذ به، تجتمع 
كلمتنـا عىل أََسـاس هـدى اللـه «ُسـبَْحانَُه 
الجامعـة،  املباركـة،  وتعليماتـه  َوتََعـاَىل»، 

املقدَّسة، العظيمة. 
وهـذه الَوحـدُة اإليَمانيـة يقـدِّم اللـه لنا 
أََساسـها املتني، أََساسـها العظيم، أََساسها 
القوي الذي تبنى عليه، فيكون بنيانها بنياناً 
شـامخاً، متماسـكاً، صلباً، قويـاً؛ ألَنَّه قام 
عىل أََسـاس وأرضيٍة صلبـٍة، وثابٍة، ومتينٍة، 

وقويٍة، ومحكمة. 
مـن أكِرب العوامـل يف الفرقـة واالختالف، 
هـو: االختالف عىل املسـتوى الفكـري، عىل 
املسـتوى الثقايف، عىل مسـتوى الرؤى، حتى 
عندمـا نأتـي إىل الجانـب العمـيل، فتتبايـن 
الـرؤى املتعلقـة بالجانـب العمـيل، فيؤدِّي 
ذلك إىل التبايـن، وإىل الفرقة، وإىل االختالف، 
والقـرآن الكريم يعالـج أول مـا يعالج هذه 

املسألة:
ليكـون  والدافـع،  املنطلـق  لنـا  فيحـّدد 
منطلقـاً إيَمانيـاً، ودافعـاً إيَمانياً مقدَّسـاً، 
فنحظى من الله «ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل» باملعونة، 

بالتوفيق عىل ذلك. 
د لنا الرؤية؛ حتـى نتَحّرك برؤيٍة  ثـم يوحِّ

دٍة، وتوّجـه واحٍد.  موحَّ

ثـم مع ذلك يؤّكـد لنا يف القرآن الكريم أنه 
ال بُــدَّ مع التَحّرك الجماعـي هذا، من األخذ 
بأسـباب الوحدة واأللفة، والحذر من أسباب 
الفرقـة واالختالف، ويعدد لنـا ذلك يف القرآن 

الكريم. 
هنا يف هذا األمر اإللهي: {َواْعتَِصُموا ِبَحبِْل 
اللَِّه َجِميًعا}[آل عمران: من اآلية103]، يأتي 
األمـر يف: {َواْعتَِصُموا}، الـذي يفيد أن يكون 
االعتصـام جماعيـاً مـن األََسـاس بــ (واو 
الجماعة)، ثـم أَيْـضاً يضيـف إىل ذلك قوله: 
{َجِميًعـا}؛ ليؤّكــد عـىل أنَّ هـذا االعتصام 
اعتصـام جماعـي، هـو اعتصـام جماعي، 
ويأتي بعده بقوله: {َوَال تََفرَُّقوا}[آل عمران: 
مـن اآلية103]، فهو تأكيٌد ثالث، هذا التأكيد 
الكبري والواضح يبني خطـورة التفرق، وأنه 
يعترب من املعايص، من الذنوب، من الجرائم، 

من الجرائم الكبرية، والخطرية، والسيئة. 
َوتََعـاَىل»: {إِنََّمـا  اللـه «ُسـبَْحانَُه  يقـول 
مـن  إِْخَوٌة}[الحجـرات:  اْلُمْؤِمنُـوَن 
اآليـة10]، فاملؤمنـون بانتمائهـم اإليَماني، 
ومسـريتهم  اإليَمانيـة،  ومسـؤولياتهم 
اإليَمانية هم إخوة، عليهم أن يشـعروا بهذه 
األُخوة اإليَمانية، التي هي أسـمى من روابط 

النسب، ومن ُكـّل الروابط. 
يقوُل اللُه «ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل»: {َفاتَُّقوا اللََّه 
َوأَْصِلُحـوا ذَاَت بَيِْنُكْم َوأَِطيُعوا اللََّه َوَرُسـوَلُه 
اآليـة1]،  مـن  ُمْؤِمِننَي}[األنفـال:  ُكنْتُـْم  إِْن 
فيأمـر بصـالح ذات البـني؛ للحفـاظ عـىل 

الوحدة، عىل األخوة، عىل التعاون. 
يقـول تعاىل: {إِنَّ اللََّه يُِحبُّ الَِّذيَن يَُقاِتلُوَن 
ـا َكأَنَُّهـْم بُنْيَـاٌن َمْرُصوٌص} ِيف َسـِبيلِِه َصفٍّ

[الصف: اآلية4]. 
يقول الله «ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل»: {أَْن أَِقيُموا 
مـن  ِفيِه}[الشـورى:  تَتََفرَُّقـوا  َوَال  الدِّيـَن 

اآلية13]. 
مـن الفرقـة واالختالف  ويحـذِّر أَيْـضـاً 
بتحذيٍر شديد؛ باعتبَاره من الجرائم الكبرية، 
من كبائر الذنوب، فيقول «ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل»: 
{َوَال تَُكونُـوا َكالَِّذيـَن تََفرَُّقـوا َواْختََلُفوا ِمْن 
بَْعـِد َمـا َجاَءُهـُم اْلبَيِّنَاُت}[آل عمـران: من 
اآليـة105]؛ ألَنَّ البينات تجمع، هي كافية يف 
أن يجتمـع بها وعليها املؤمنـون، يف أن تحل 

أي حاالٍت من االختالف، أَو سـوء التفاهم، يف 
أن تقـدِّم ما يعالج العوائق النفسـية املؤثرة 
سـلباً عـىل مسـألة التوحـد والتعـاون بني 

املؤمنني. 
{َوَال تَُكونُوا َكالَِّذيـَن تََفرَُّقوا َواْختََلُفوا ِمْن 
بَْعِد َمـا َجاَءُهـُم اْلبَيِّنَاُت َوأُولئك َلُهـْم َعذَاٌب 
َعِظيـٌم}[آل عمـران: اآليـة105]، وهذا يشٌء 
ا، هـو وعيٌد رصيـح، ووعيٌد ال  مخيف ِجــدٍّ
يمكن أن يختلـف، وهذا الذنـب -بحد ذاته- 
كفيـٌل أن يدخلـك إىل جهنـم، أن يوصلـك إىل 
العـذاب العظيـم، حتـى لـو كنـت تتظاهر 
باالهتمـام بصالتـك، وبصيامـك، وببعـض 
األعمـال األُخـرى، ولكنـك ممـن يتفرَّقون، 
ممن يسعون للفرقة، ممن ال يسعى لألخّوة 
اإليَمانية، ممن يتجه اتّجاه الفرقة والشتات، 
وينأى، ويبتعد، ويسعى للخروج عن الصف 
اإليَمانـي واألخـّوة اإليَمانيـة، فهـذا الذنـب 
-بحـد ذاتـه- كاٍف يف أن يوصلـك إىل جهنم، 
{َوأُولئـك َلُهْم َعذَاٌب َعِظيـٌم}، وهو يف الواقع 
جرٌم عظيم، تداعياته وآثاره السلبية خطريٌة 
ا، وبالذات تجاه املسـؤوليات الجماعية  ِجـدٍّ

ــة.  العظيمة والكربى واملهمة يف واقع األُمَّ
يقول الله «ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل»: {إِنَّ الَِّذيَن 
َفرَُّقـوا ِدينَُهـْم َوَكانُوا ِشـيًَعا َلْسـَت ِمنُْهْم ِيف 
ٍء إِنََّما أَْمُرُهْم إىل اللَِّه ثُمَّ يُنَبِّئُُهْم ِبَما َكانُوا  َيشْ
يَْفَعلُوَن}[األنعـام: اآليـة159]، قولـه تعاىل 
مخاطباً لنبيه «صلوات الله عليه وعىل آله»: 
ا  ٍء}، عبـارة مهمة ِجـدٍّ {َلْسـَت ِمنُْهْم ِيف َيشْ
جـداً، تبني أالَّ عالقـة لهم برسـول الله، وال 
بما عليه رسـول الله؛ وبالتايل ال عالقة لهم 
ا.  ا، وأمر خطري ِجـدٍّ بالدين، أمر رهيب ِجـدٍّ
يف الحديـث النبـوي الرشيف عن رسـوِل 
اللـه «صلـواُت اللـه عليـه وعىل آلـه»: ((ال 
تباغضوا، وال تحاسدوا، وال تدابروا، وكونوا 
عباد اللـه إخواناً، وال يحلُّ ملسـلٍم أن يهُجَر 
أخاه فـوق ثالثة أيام))، الهجـر بالقطيعة، 
باملباينـة، باالنفعـال والجفـاء، فالقطيعة 
التي هي مبنيٌة عىل جفاء، قطيعٌة متعمدة، 
هي ال تحل، إذَا حصلت يجب التخلص منها 
قبـل أن تطـول، ((وال يحلُّ ملسـلٍم أن يهجر 

أخاه فوق ثالثة أيام)). 
يقول أَيْـضاً «صلوات الله وسـالمه عليه 
وعـىل آله»: ((ال تدخلـوا الجنة حتى تؤمنوا، 
لـه  اإليَمـان  تحابـوا))،  حتـى  تؤمنـوا  وال 
أهميتـه حتى عىل املسـتوى الرتبـوي، بمثل 
ما أهميته عىل املسـتوى املبدئـي، أنه يريس 
املبـادئ الجامعة، هـو أَيْـضاً عىل املسـتوى 
الرتبـوي يزكـي النفوس، ويصيغهـا لتكون 
قابلـًة ألن تأتلف، ألن تتعـاون، ألن تتفاهم، 
ألن تتظافر جهودها يف طاعة الله «ُسبَْحانَُه 
َوتََعاَىل»، تعالج من اإلنسـان ُكـّل الرتسـبات 
والشـوائب الخبيثـة والسـيئة، التـي تمثـل 
عائقـاً عن اإلخـّوة اإليَمانية، وعـن التعاون 
عىل الرب والتقـوى، وعن التعاون يف النهوض 
باملسـؤوليات الجماعيـة، ((أَال أدلُّكـم عـىل 
ـالم  يشٍء إذَا فعلتمـوه تحاببتم: أفشـوا السَّ

بينكم، وتواصلوا، وتبادلوا)). 
النصوص التـي تتعلق بالوحدة وأهميتها 
بني املؤمنني، واألخّوة فيما بينهم، هي كثريٌة 
ا، ومؤّكــدٌة، وواضحـٌة، وجعلـت من  ِجــدٍّ
املسـألة مسـألة أََساسـية، والنصوص التي 
تحـذِّر مـن الفرقة، هـي كثـريٌة ورصيحٌة، 
واقرتنـت بالوعيـد الرصيـح، ومع هـذا من 
أكـرب  مـن  أنَّ  املسـلمني  واقـع  يف  الواضـح 
مشـاكلهم أنهم فرَّطوا، فرَّطـوا يف هذا املبدأ 
العظيـم، فرَّطوا يف هذه الفريضة املقدَّسـة، 
بـكل ما لهـا من أهميّـة، وما يرتتـب عليها 
من نتائـج عظيمة، ودفعوا الثمـن الباهظ، 

واملكلف، والكبري، نتيجًة لذلك. 
ــة اإلسـالمية،  فعىل مسـتوى واقع األُمَّ
وعـىل مـدى التاريـخ، ويف املرحلـة الراهنة، 
ا من فرقتهـم، فهم  تـرضر املسـلمون ِجــدٍّ
ـة كبرية، لديهـا اإلْمَكانات الهائلة، ولكن  أُمَّ
ـة مشـتتة، مفرقـة، واتجه أعداؤها  ألنها أُمَّ
ــة مضطهدة،  للتوحـد ضدهـا، أصبحت أُمَّ
ــة كبـرية  فانتمـاء اإلنسـان املسـلم إىل أُمَّ
بحجم املسـلمني، إىل أكثر من مليار مسـلم، 
ـة  ال يجعله يشـعر بأنـه فعالً يسـتند إىل أُمَّ
كبرية، إىل دعم كبري، إىل سند عظيم، هو أمته 
التي ينتسـب إليها؛ ألَنَّه يـدرك أنه قد يكون 

 الاعتــث والاآخغ والاساون والافاعط وافلفئ 
طظ أعط سعاطض اقجاصرار الثاخطغ 

طظ أضئر طحــاضض المســطمغظ أظعط شرَّذعا شغ 
جئ  شرغدئ اقساخام المصثَّ

السغث سئثالمطك التعبغ شغ المتاضرة الرطداظغئ التادغئ والسحرغظ:

الاترك سطى أجاس الصرآن الضرغط ضفغٌض بأن غةمع وغآلِّش 
اهللا الصطعب سطغه يف طعاجعئ الاتثغات الضئرية الاغ ظعاجععا 
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-وهـو هنـاك، أَو هنـاك، يف بقعٍة مـن بقاع 
العالم اإلسـالمي- مهما واجه من تحديات، 
ومـن أخطار، أَو من ظلـم واضطهاد، أَو من 
إذالل وإهانة، فليس هنـاك اهتمام بواقعه، 
ليـس هنـاك ذلـك التآخـي، التعـاون فيمـا 
ـــة، التكاتف فيمـا بني هذه  بـني هـذه األُمَّ
ـــة، لتكون إىل جانب بعضها البعض، ال  األُمَّ
يف مواجهـة التحديات، واألعـداء، واألخطار، 
وال يف تحقيـق املصالـح املشـرتكة الكبـرية 
ُكــّل  يف  باألمـة  تنهـض  التـي  والعظيمـة، 
مجـاالت حياتها، وال يف أشـكال التعاون عىل 

الرب والتقوى. 
ـــة عليها،  ولذلـك تجـرَّأ أعداء هـذه األُمَّ
بقـاع  مختلـف  يف  املسـلمني  ويضطهـدون 
األرض، يلقى املسـلمون يف كثرٍي من بلدانهم، 
يف كثـرٍي مـن املناطـق، وحتى عىل مسـتوى 
القـارات، االضطهـاد عـىل املسـتوى الديني 
أَو  يُمنَعـون،  دينهـم،  شـؤون  يف  املبـارش، 
يعذَّبـون، أَو يضطهـدون، أَو تحصل إبادات 
يشء  أي  أَو  واسـع...  تهجـري  أَو  جماعيـة، 
مـن ذلـك، يمنعـون مـن أشـياء حتـى من 
أشـياء سلوكية، أشـياء تعربِّ عن ُهــِويَّتهم 
اإليَمانيـة، كالحجـاب مثـالً، أشـياء كثـرية 
ا، تصدر اإلسـاَءات إىل القـرآن الكريم،  ِجــدٍّ
والعمل لحرقه، وتصدر اإلسـاَءات إىل رسول 
اإلسـالم «صلـوات اللـه عليه وعـىل آله»، إىل 
مقدسـات املسـلمني، وبكل جرأة من جانب 
ــة وإن  األعـداء؛ ألَنَّهم يدركـون أنَّ هذه األُمَّ
كانـت كبـريًة يف حجمهـا، كأمـة مـن َحيُث 
العـدد، والرقعـة الجغرافيـة، واإلْمَكانـات، 
لكنها ليسـت قوية، ليسـت قوتها بحجمها؛ 
ألَنَّها مشتتة، مفرَّقة، مبعثرة، غرق ُكـّل بلٍد 
من بلدانها يف همومه، ومشاكله، وجزئياته، 
مسـؤولياتها  عـن  وتخلـت  وقضايـاه، 
الجماعية، التي هـي املفتاح لتعزيز األوارص 

فيما بينها، والروابط فيما بينها. 
دخلت الُفرقُة بكل أشـكالها ما بني العالم 
اإلسـالمي واألمـة اإلسـالمية، الفرقـة بكل 
أشـكالها: الفرقـة واالختالف عىل املسـتوى 
الفكري والثقايف، وعىل املسـتوى السـيايس، 
واشـتغل األعـداء مـن جانبهـم أَيْـضـاً عىل 
املسـتوى الجغـرايف، فقطَّعـوا أوصـال هذه 
وجزَّؤهـا،  ـموها،  وقسَّ بلـدان،  إىل  ـــة  األُمَّ
ورسـموا بينهـا حدودهـا السياسـية، ثـم 
اشـتغلوا بشـكٍل ُمسـتمّر، ويعملون بشكٍل 
ُمستمّر ودؤوب عىل توسيع الفجوة بني أبناء 
ــة، يستنسـخون بشـكٍل ُمستمّر املزيد  األُمَّ
من ُكـّل عوامل الفرقة، مما يشتت املسلمني 
عىل املستوى الثقايف، وعىل املستوى املذهبي، 
وعـىل املسـتوى الفكـري، وعـىل املسـتوى 
السيايس، وعىل... عىل ُكـّل املستويات، حتى 
عىل املسـتوى العرقـي، أصبحوا يشـتغلون 

لبعثرة املسلمني من خالل ذلك. 
فأوصلوا املسـلمني إىل مـا وصلوا إليه من 
الفرقة والشتات الكبري، الذي ال مثيل له عند 
غريهم، فيما األعـداء يتجهون إىل تحالفات، 
دة  وتكتـالت، ويجتمعون عىل مواقـف موحَّ
ــة  ضد أمتنا اإلسـالمية، يصبح اجتماع األُمَّ
ا،  اإلسـالمية عىل أي موقف أمـراً صعباً ِجـدٍّ
ا، وعىل  وأحيانـاً يكون االجتماع محدوداً ِجـدٍّ
مستوى يشٍء شـكيلٍّ، إصدار بيان، أَو نحوه، 
ثم يف األخري حتى بهذا القدر لم يعد متوفراً. 

ـعوا  دخل األعداُء بالفتنة التكفريية ليوسِّ
ــة أكثر  قوا جراح هذه األُمَّ أكثر وأكثر، ويعمِّ
وأكثر، ودخلـوا بالعناوين األُخرى: العناوين 
السياسية، ودخلوا عرب األنظمة العميلة لهم 
مـن املنافقني، الذين يمثِّلون معاول الهدم يف 
عوا الفجوة  ــة؛ لـ -كذلك- يوسِّ يد أعداء األُمَّ
من الداخـل أكثر فأكثـر، وليثـريوا الفتن يف 

ــة أكثر فأكثر.  داخل هذه األُمَّ
ــة من شتات  مع ُكـّل ما وصلت إليه األُمَّ
وفرقة، وما يعمله األعـداء، فلو توفرت لدى 
األحـرار واألخيـار، والذين يتجهـون االتّجاه 
ــة، توفرت  اإليجابي والسـليم من أبناء األُمَّ
عندهم اإلراَدة القوية والصادقة عىل معالجة 
هـذه املشـكلة بالتَحـّرك الجـاد، مـن خالل 
تعزيز االنتماء اإلسـالمي الجامع، وااللتقاء 
عـىل القـرآن الكريم، والقواسـم املشـرتكة، 
وتوحيـد املوقف من القضايا الرئيسـية، هذا 
-بحـد ذاتـه- سـيكون مقدمًة فيمـا يتعلق 
بالواقـع اإلسـالمي العـام، مقدمـًة مهمـًة 
ــة اإلسالمية؛ ألَنَّ الحديث  ا، تساعد األُمَّ ِجـدٍّ
د املسـلمني جميعـاً دفعـًة واحدًة  عـن توحُّ
حتـى عـىل مسـتوى املوقـف الواحـد، يكاد 
يكون من املسـتحيل بالنظر ملـا وصلوا إليه، 
ولطبيعـة التوّجـهات التي أصبحت سـائدة 
ـــة، الذين غابت  لـدى الكثري من أبنـاء األُمَّ
من اهتماماتهم مثل هذه املسائل، وأصبحت 
عندهـم العقـد الكثـرية، والعوائـق الكثرية، 
والسلبيات التي تبعدهم عن مثل هذه األمور 

إىل َحــّد كبري. 
فيمـا  اإلجمـايل،  املسـتوى  عـىل  ولكـن 
الناصحـون،  النـاس  األخيـار،  تَحـّرك  لـو 
ــة، عىل أََسـاس  الحريصـون من أبنـاء األُمَّ
االلتقـاء تحـت العناوين الجامعـة: العنوان 
اإلسـالمي، الـذي يتجـاوز األطـر املذهبية، 

القـرآن  إىل  والعـودة  الجغرافيـة،  واألطـر 
الكريم، والتَحّرك يف إطـار املواقف الجامعة، 
ــة  يف القضايـا التـي هـي قضايا تهـم األُمَّ
ــة، لها عالقٌة باألمة بشـكٍل عام،  ُكــّل األُمَّ
فالتوّجــه عـىل هذا النحـو، وإن شـاء الله 
مؤرشاتـه وبشـائره فيمـا يتعلـق بتَحـّرك 
ـــة، واملجاهدين من  األحـرار من أبنـاء األُمَّ
ــة يف قضية فلسـطني، والقضايا  أبنـاء األُمَّ

الجامعة، مبرشاته -إن شاء الله- جيدة. 
عىل مستوى مجتمٍع معني، كبلدنا اليمن، 
الذي لنا فيـه الُهــِويَّة الجامعـة، الُهــِويَّة 
اإليَمانية، االنتماء اإليَماني الجامع، ونعيش 
ا،  كبلٍد واحـٍد، يجمعنا الروابـط الكثرية ِجـدٍّ
ترسيخ هذا االنتماء اإليَماني، هذه الُهــِويَّة 
الجامعـة اإليَمانية، وهـي ُهــِويَّة مباركة، 
ُهــِويَّة عظيمة، والتَحّرك عىل أََساس القرآن 
الكريـم، هو من أهم وأعظـم وأقدس ما هو 
كفيـٌل بـأن يجمـع، وأن يؤلِّف اللـه القلوب 
واألخطـار  التحديـات  مواجهـة  ويف  عليـه، 

الكبرية التي نواجهها. 
وهناك فعالً عوامل هدٍم تشـتغل للتفرقة 
بني أبناء شـعبنا، ويف مقدمتها: التكفرييون 
واملنافقون، التكفرييون هم منافقون، ولكن 
لهم سمة معينة، يشـتغلون تحت العناوين 
خون ويجذِّرون حالة الفرقة،  الدينية، ويرسِّ
الشـعب  أبنـاء  بـني  الفجـوة  ـعون  ويوسِّ
ـرون بقية أبناء الشـعب، من  اليمني، ويكفِّ
ال يتجهـون بتوّجـههـم، ومـن لهـم منهـم 
موقف، ويشتغلون كأَداة يف يد أعداء اإلسالم 

واملسلمني. 
ـخت  ُرسِّ كلمـا  العـام،  املسـتوى  عـىل 
ـخ  ة اإليَمانيـة الجامعة، وكلما ُرسِّ الُهــِويـَّ
االرتبـاط بالقـرآن الكريـم، واالهتـداء بـه، 
والتَحّرك ضمن املسـؤوليات الجماعية، التي 
هي جهاٌد يف سـبيل الله «ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل»، 
وإقامة للقسـط، وأمٌر باملعروف، ونهٌي عن 
املنكر، نعمل من خاللها عىل أن نحّقق لبلدنا 
االسـتقالل عن التبعية ألعدائه، الخالص من 
التبعيـة ألعدائـه، العمل عىل إبعاد سـيطرة 
املنافقـني عـن شـعبنا؛ ألَنَّه شـعٌب عظيم، 
شـعٌب مسـلم، شـعٌب ُهــِويَّتـه إيَمانيـة، 
أن يسـيطر عليـه  ال يليـق وال يجـوز أبـداً 
ــة، املوالون  املنافقون، التابعون ألعداء األُمَّ
ــة، الذين يعملون بكل وسـعهم  ألعـداء األُمَّ
ــة يف  عـىل تنفيذ أجندة ومؤامرات أعداء األُمَّ

الواقع الداخيل. 

لكن عندما نأتـي إىل واقعنا كذلك يف إطار 
هذا التَحّرك اإليَماني، ما الذي يسـاعدنا أكثر 
عىل ترسيخ وتعزيز هذه األخّوة اإليَمانية؟

كما قلنـا الله: «ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل» جعل 
لها األََسـاس الذي تبنى عليـه، وهي: الرؤية 
الواحـدة، عندمـا نتَحـّرك وفـق هـدى اللـه 
«ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل»، الـذي هـو النـور، هو 
البصرية، وال نتَحّرك وفق أهوائنا، وفق آرائنا 
التـي قد تكـون البعض منها آراء سـخيفة، 
بعيـدة عـن الحكمة، بعيـدة عـن الصواب، 
ونعود إىل القـرآن الكريم، فهذه هي األرضية 
الصلبـة، التي يبنى عليهـا بنيان األخّوة عىل 

أرقى مستوى. 
ثم التَحّرك يف إطار املسؤولية الجامعة، الله 
«جلَّ شـأنه» يقول: {َواْلُمْؤِمنُوَن َواْلُمْؤِمنَاُت 
بَْعُضُهـْم أولياء بَْعـٍض يَأُْمـُروَن ِباْلَمْعُروِف 
ـَالَة  الصَّ َويُِقيُمـوَن  اْلُمنَْكـِر  َعـِن  َويَنَْهـْوَن 
َويُْؤتُوَن الزََّكاَة َويُِطيُعوَن اللََّه َوَرُسوَلُه أُولئك 
َسرَيَْحُمُهُم اللَُّه إِنَّ اللََّه َعِزيٌز َحِكيٌم}[التوبة: 
اآلية71]، فمن ضمن مواصفاتهم اإليَمانية، 
والتزاماتهـم اإليَمانيـة، وما يدخـل يف إطار 
التزامهـم اإليَماني، واسـتقامتهم اإليَمانية، 
قوله: {بَْعُضُهْم أولياء بَْعٍض}، فهم يتجهون 
كأمٍة واحدة، متآخيـة، متعاونة، متفاهمة، 
تتظافـر جهودها للنهوض بهذه املسـؤولية 
الجماعيـة: {يَأُْمـُروَن ِباْلَمْعـُروِف َويَنَْهـْوَن 
َعِن اْلُمنَْكـِر}... إىل آخر اآلية املباركة، {أُولئك 

َسرَيَْحُمُهُم اللَُّه إِنَّ اللََّه َعِزيٌز َحِكيٌم}. 
يقـول أيضاً: {إِنَّ اللََّه يُِحبُّ الَِّذيَن يَُقاِتلُوَن 
ا}[الصف: مـن اآلية4]، صف  ِيف َسـِبيلِِه َصفٍّ
واحـد، يجمعهـم التوّجــه الواحـد، املوقف 
تظافـر  بينهـم،  فيمـا  التعـاون  الواحـد، 
بُنْيَـاٌن  {َكأَنَُّهـْم  بينهـم،  فيمـا  جهودهـم 
َمْرُصوٌص}[الصف: من اآلية4]، يف مسـتوى 
تعاونهـم، تآخيهـم، تماسـكهم، صالبتهم، 

قوتهم، كالبنيان املرصوص. 
يف القرآن الكريم هدايٌة واسعة إىل العوامل 
التـي تسـاعد عـىل األخـّوة اإليَمانيـة، التي 
تساعد عىل الحفاظ عىل وحدة الكلمة، وعىل 
اجتمـاع الكلمة من ُكــّل الجوانب، كما هو 
عـىل املسـتوى الفكـري، والثقـايف، والرؤية 
العمليـة الواحدة، هـو أَيْـضاً عىل مسـتوى 
املسؤولية الجامعة، املسؤولية الواحدة التي 
يتَحّركـون فيهـا، ويؤلف الله بـني قلوبهم، 
بتوّجـههـم الصادق، بإخالصهـم يف ذلك لله 
«ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل»، بتوّجـههـم لتنفيذ ذلك؛ 

ِمن أجِل الله «ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل». 
هناك ما تبنى عليه هـذه الوحدة، وهناك 
مـا يحافـظ عليهـا، ويسـاعد عليهـا، عىل 
املسـتوى النفـيس، عـىل املسـتوى الرتبوي، 
القـرآن الكريـم يقدِّم ما يزكـي النفوس، ما 
يَُخلَِّصها من الشـوائب الخطـرية التي تعيق 
مسـألة األخـّوة والتعـاون، يَُخلِّـص النفس 
البرشية من األنانية، من الحسـد، من الكرب، 
من الطمع، من الجشـع، يسـاعد اإلنسـان 
عـىل أن تزكـو نفسـه، وزكاء النفس يجعل 
نفسـية اإلنسـان قابلًة لأللفة، سـليمًة من 
العقد، قريبًة من األخّوة، ليس فيها ما يصنع 

الحواجز والعقد من السلبيات الخطرية. 
ثـم عىل مسـتوى حسـن التعامـل، وبذل 
لصـالح  والسـعي  واإلحسـان،  املعـروف، 
ذات البـني، والتحـيل بالقيـم املسـاعدة عىل 
ذلـك، فتأتـي املواصفـات املهمـة، التي تبنيِّ 
مـا هم عليـه فيمـا بينهـم، من مثـل قوله 
بَيْنَُهْم}[الفتح:  َوتََعاَىل»: {ُرَحَماُء  «ُسـبَْحانَُه 
ـخت هـذه املواصفات  من اآلية29]، إذَا ترسَّ
العظيمـة، إذَا كانـت الرحمـة هي السـائدة 
فيما بينهم، يف تعاملهم مع بعضهم البعض، 
يف اهتمامهم ببعضهم البعض، يف أُسلُـوبهم 
يف التعامل مع بعضهـم البعض، يف االهتمام 
بشـؤون بعضهم البعـض، إذَا كانت الرحمة 
هـي السـائدة، أََال ينتـج عنهـا األلفـة؟ أََال 
ينتـج عنها األخـّوة؟ أََال ينتج عنها التعاون؟ 
بـىل، وحالة ُمسـتمّرة، {ُرَحَماُء}، تصبح من 
املواصفات الرئيسـية التي يستمرون عليها، 
ويبنـى عليها سـلوكهم، وتعامالتهـم فيما 
بينهـم، ونظرتهـم تجـاه بعضهـم البعض، 
وبذلهم املعروف لبعضهم البعض، ومستوى 
التعاطف فيما بينهم لكل ما يسـتدعي حالة 

الرحمة. 
يقول أَيْـضاً عنهـم: {أَِذلٍَّة َعَىل اْلُمْؤِمِننَي}

[املائـدة: مـن اآليـة54]، وهذا كذلـك قدَّمه 
كمواصفة من املواصفات األََساسية املهمة، 
{أَِذلَّـٍة َعـَىل اْلُمْؤِمِننَي}، فهم فيمـا بينهم، يف 
معامالتهـم، يف ترصفاتهـم تجـاه بعضهـم 
البعـض، يتعاملون بمنتهـى التواضع، ليس 
فيهم الجرأة عىل اإلساءة إىل بعضهم البعض، 
القسـوة عـىل بعضهم البعـض، الغلظة عىل 
بعضهـم البعض، الجرأة بارتـكاب الجريمة 
يف االعتداء عىل بعضهم البعض، هم بعيدون 
عن ُكـّل ذلـك، هم يف منتهـى التواضع فيما 
بينهم، ليس عنده الجرأة ال يف اإلساءة، وال يف 

االعتـداء، وال يف الظلم، وال يف أي ترصٍف يسء 
يصـدر من جانبـه عمداً تجـاه أخيه املؤمن، 

{أَِذلٍَّة َعَىل اْلُمْؤِمِننَي أَِعزٍَّة َعَىل اْلَكاِفِريَن}. 
يقـول عنهم أيضـاً: {َواْلَكاِظِمـنَي اْلَغيَْظ 
مـن  عمـران:  اِس}[آل  النـَّ َعـِن  َواْلَعاِفـنَي 
اآليـة134]، أَيْـضـاً يتحلـون بصفـة كظـم 
الغيـظ، حتى إذَا بََدر من أخيـه املؤمن ما قد 
يزعجه، أَو ينفعل منه، فهو ال يبادر فوًرا إىل 
اإلسـاءة، وإىل الرد حتى بأكثر من ذلك، وإىل 
أن يُخـِرج ُكـّل ما يف قلبه بشـكل إسـاَءات، 
واتّهامـات، وكالم جارح، إذَا اغتاظ، والغيظ 
هو أشـد حالة من حاالت االنفعال والغضب، 
وهي الحالة الخطرية عىل الكثري من الناس، 
الذيـن إذَا عانـوا من هذه الحالـة، لم يعودوا 
ينضبطون بأي ضوابط، سيقولون أي كالم، 
مهما كان جارحاً، مهما كان مسـيئاً، مهما 
كان فيه أَيْـضاً أحياناً افرتاءات، وإسـاَءات، 
واتّهامـات باطلـة، وكالم جـارح، فيتحمـل 
اإلنسـان الوزر الكبري، ويصنع الفجوة التي 

تزداد يوماً بعد يوم. 
فهم قال اللُه عنهم: {َواْلَكاِظِمنَي اْلَغيَْظ}، 
بمـا يفيد أنها صفة يسـتمرون عليها، ليس 
بُمَجـّرد أية حالة انفعال يبدأ يتكلم، وييسء، 
وتحصـل مـن جانبـه ردة فعـل، وَكثـرياً ما 
تكـون ردود األفعـال مبالغـاً فيهـا، أكثر ما 
تكون مبالغاً فيها، فيها اتّهامات أكثر، فيها 
إسـاَءات أكثـر، فيها جرح أكثـر، القليل من 
النـاس الذين قـد ينضبط حتى يف مسـتوى 
ردة الفعـل، عندمـا يصدر مـا يزعجه، أَو ما 
يجـرح مشـاعره، أكثر ما يحصل هـو: الرد 
املبالغ فيه، الذي يتحمل اإلنسـان فيه الوزر، 
وهو يريد أن يشـفي غيظه، أَو كما يقولون: 
[أن يـربد غليله]، أن يتكلـم، يتكلم، وييسء، 
ويجرح، ويقول ما يرى أنه ارتاح بكل ما قد 
قال، ولكن هذا ال يليـق، ال يليق أخالقياً، وال 
إنسـانياً، وال إيَمانياً، وهو -يف نفس الوقت- 
ل نفسه الوزر  مما يورِّط اإلنسـان يف أن يحمِّ
واإلثم، وهذا يحصل للكثري، يحصل للكثري يف 
ردود أفعالهم الظاملة، املشحونة باالفرتاءات، 
واالتّهامات  الجـارح،  والـكالم  واإلسـاَءات، 
قد يضيـف إليها  الباطلـة، والبعـض أَيْـضاً 
إيَمان، ويقسم عىل ذلك، وهذه أمور شنيعة، 
ا عندمـا يحلف اإلنسـان  وأمـر رهيب ِجــدٍّ
أَيْـضـاً اليمني الفاجرة، يضيـف إىل ذلك ذنباً 

عىل ذنب. 
{َواْلَعاِفـنَي َعـِن النَّاِس}، قـد حتى يعفو؛ 
ه يحمـل اهتمامـات كبـرية، مسـؤولية  ألَنـَّ
ا عىل ما هو أهم، عىل  عظيمة، حريـص ِجـدٍّ
القضيـة الكـربى، عـىل مواجهـة التحديات 
الخطرية، يمتلـك الوعي الـكايف عن مخاطر 
ا تسـببه من ضعف، وشـتات،  الفرقـة، وعمَّ
وفشـل، وتمكني لألعداء، ومـا ينتج عن ذلك 
ا عىل الناس يف دينهم  مـن مخاطر كبرية ِجـدٍّ

ودنياهم. 
يقـول عنهـم، عـن املؤمنـني: {َوإِذَا َمـا 
مـن  يَْغِفُروَن}[الشـورى:  ُهـْم  َغِضبُـوا 
اآلية37]، يف واقعهم الداخيل تجاه ما قد يبدر 
مما يسـتفزهم، مما يغضبهم من كلمٍة من 
هنـاك، أَو ترصٍف من هنـاك، هم ال يبادرون 
بـكل رسعة، بكل جرأة، بكل شـدة، عىل ردة 
الفعـل املسـيئة، أَو الجارحـة، أَو املؤملـة، أَو 
االنتقامية، ال يعيشـون حالة العقدة، عقدة 
الحقد، وعقدة االنتقام تجاه ُكـّل يشء، ُكـّل 
يشء، أبسـط كلمة، أبسط اسـتفزاز، أبسط 
مشـكلة، ثـم تأتـي ردة الفعل املبالـغ فيها، 
االنتقامية، الحنقة، التي تعربَّ عن أنَّ اإلنسان 
يحمل يف داخله حقداً، كراهيًة، عقداً، ليسـت 
ا هم فيقول عنهم:  نفسيته سليمة يف ذلك؛ أمَّ
{َوإِذَا َمـا َغِضبُوا ُهْم يَْغِفـُروَن}، ويأتي هذا 
يف سـياق نقـاء أنفسـهم، صفاء أنفسـهم، 
العظيمـة،  باألمـور  الكبـرية  اهتماماتهـم 
باملسؤوليات الكبرية، وعيهم بخطر األعداء، 
وخطر التفريط يف مواجهتهم، وعيهم بحجم 
القضايا، ال يجعلون من الحبة قبة، يسـاوي 
أي إشـكالية، أيـة قضية، أي سـوء تفاهم، 
بأكرب مشكلة، البعض من الناس يعني أبسط 
قضية عنده أكرب من املشـكلة الفلسطينية، 
أكرب من العـدوان الجاري عىل البلد، أكرب من 
أية قضية أُخرى، انفعاله من ذلك األمر الذي 
اسـتفزه، غضبه، توتره الشـديد، انزَعـاجه 
الشـديد، ردة فعله، اهتمامـه الكبري، يفوق 
ُكــّل أمـٍر آخر، هذا يـدل عىل حالة نفسـية 
غري سليمة، حالة نفسـية صغرية، ال تحمل 
االهتمامـات الكبـرية، املشـاعر اإليَمانية، ال 
تعطـي قيمـة للتوجيهات اإللهيـة، وهذا ما 

سنتحدث عنه أكثر -إن شاء الله- الحقاً. 
الـكالم حول هـذا املوضوع لـه تفاصيله 

الكثرية، نتحدث عنها الحقاً إن شاء الله. 
نكتفي بهذا املقداِر..

َقنا  َونَْسأَُل اللَه -ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل- أَْن يوفِّ
وإيِّاكم ملـا يُْرِضيه عنا، وأَْن يرَحَم شـهداَءنا 
َج عن  األبراَر، َوأَْن يشـفَي جرحانـا، َوأَْن يفرِّ
ُه َسـِميُْع  نـا بنـرصه، إِنـَّ أرسانـا، َوأَْن ينُرصَ
يَاَْم  َعاِء، َونَْسأَلُُه أَْن يتقبََّل ِمنَّا َوِمنُْكُم الصِّ الدُّ

َوالِقيَاَْم َوَصاِلَح األَْعَماِل.
ـَالُم َعَلـيُْكْم َوَرْحـَمُة اللِه َوبََرَكاتُه. َوالسَّ

 طظ أعط الفرائخ الثغظغئ والماططئات الدرورغئ 
لعاصع التغــاة وذئغسئ المســآولغئ: اقساخام 
بتئض اهللا جمغسًا والاعتث وافخّعة بغظ المآطظغظ 
 اقجاصرار الثاخطغ الثي غآطظه الاعتث وافخّعة 
ساطٌض طعــطٌّ شغ الظةــاح وأداء المســآولغات 

طعما ضان تةمعا وتتصغص الظاائب الضئغرة
 المحروع اإللعغ طحروع جماسغ غرجط المسآولغات 
الةماسغــئ الاغ غاترك شغعا المآطظعن سطى أجــاس 

والظععض بعا والاترك لاظفغثعا 
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جرطٌث 
سطعي  

 

خقح الثضاك  

غيّبوا ِذكَر عيل بن أبي 

طالب عن ُكلِّ كتاِب

فتهجيناه بالوحي..

وكالقرآن رتلناه من غري 

ارتياِب 

وتنفسناه مثل النفخة 

األوىل ونبِض الروح يف غيب 

الرتاِب

وترشبناه يف املهد كتاباً 

نبوياً والشباِب

نصبوا من دونه خندق 

أحقاٍد وأسواَر ِحراِب

فتجىل يف حنايانا عىل ألف 

ِحجاٍب وِحجاِب

وجرى يف دمنا كالعطر يف 

نسغ األزاهري ويف بال الروابي

***

يا حضوراً لم تنل منه 

أحابيل الغياِب

يا إمام الحق يا غيث ِغياث 

الله للعانني يف العرص اليباِب

 يا يد الرحمة يا سيف 

العقاِب

لم يزل يبغضنا فيك «أبو 

سفيان» كاألمس ويستعذب 

أحزان املصاِب

أمويٌّ عالُم اليوم و «شورى 

هند» كالعادة بـ «البيعة» 

يزني ويُرابي

ويُسّمي أمراَء السوق باسم 

الله من غري حساِب

خلفاًء يف أياديهم مقاليد 

الرقاِب

ويسّميك عىل اسم «الرشع» 

و«الدين» و«ميزان النِّصاِب» 

«انقالبي» 

شطسطغظ صدغئ تعط السالط

طع السطط الصائث: طا تسظغه لغالغ الصثر.. طتاذغر وتعخغات إلتغائعا

ـاب الحاطغ   د. شآاد سئثالععَّ
 

تعيش فلسطني يف ظلم كبري منذ أن وضع الصهاينة أقدامهم 
يف أراضيهـا بمسـاعدة بريطانيـا العظمـى آنـذاك، والشـعب 
الفلسـطيني يقـف يف وجـه املحتـّل الصهيونـي برغـم قوتـه 

وجربوته دون مساعدة من أحد ولم يخنع أَو يستسلم.
وكانت األمم املتحدة قد تدخلت يف القضية الفلسـطينية منذ 
أن أصـدرت قرار التقسـيم عـام 1947م، ورغم اعـرتاف األمم 
املتحدة بالحقوق الفلسـطينية كمـا تقول إالَّ أنها لم تقد خالل 
ما يقارب السـبعني العـام أي َحـّل يمكن أن يقبل به الشـعب 
الفلسـطيني باستثناء تشـجيع أهل البالد عىل مغادرة بيوتهم 
وقراهم واعتبارهم الجئني يعيشـون يف مخيمات ترشف عليها 

األمم املتحدة.
ومن املفرتض أن الجميع يقف إىل جوار الشـعب الفلسـطيني يف قضيتهم 
العادلـة؛ ألَنَّ هذه القضية يجب أن تحظى باهتمام مختلف شـعوب العالم، 
فهي قضية فلسـطينية؛ ألَنَّ الشعب الفلسـطيني هو املعني األول بها وهو 
املتـرضر املبارش من جـراء احتـالل الصهاينة ألراضيه وهـو الذي يتعرض 

للظلم والقهر والطرد والترشيد.
وهي قضية عربية تهم مختلف الشـعوب العربية؛ باعتبَار فلسـطني أحد 
األقطار العربية التي ما زالت تخضع لالحتالل بعد أن تحّررت بقية األقطار، 
ومن الواجب عىل العرب أن يقفوا مع األشقاء الفلسطينيني يف محنتهم حتى 

يتم تحرير بلدهم.
وهي قضية إسـالمية تهـم كافة املسـلمني يف مختلف أنحـاء العالم؛ ألَنَّ 
املسـجد األقىص املقدس أوىل القبلتني وثالث الحرمـني الرشيفني الذي يجب 

عىل املسـلمني شـد الرحال إليـه يخضع لالحتـالل الصهيوني الـذي ينتهك 
حرمته ُكـّل يوم تقريبًا ويمنع زيارته إالَّ برشوطه، ولهذا يجب عىل املسلمني 
الوقوف إىل جانب الشـعب الفلسـطيني الذي يقف وحيدا أمام 

الترصفات الصهيونية لحماية األقىص الرشيف.
وهي قضية إنسـانية ومن املفرتض أن شـعوب العالم تقف 
إىل جانب الشـعب الفلسـطيني؛ باعتبَـار أن الكيان الصهيوني 
يرُفـُض تنفيذ القـرارات الدوليـة ويتجاهل تقاريـر املنظمات 
الدوليـة التـي تؤّكــد انتهـاك الصهاينـة لحقوق اإلنسـان يف 

فلسطني. 
كما ذكرنا َفـإنَّ القضية الفلسـطينية لها امتداداٌت متعددة 
ولكن يف الواقع نجد أن الشـعَب الفلسـطيني يقف وحيداً دون 
منارصة حقيقية من أي طرف باسـتثناء املسـاعدات املحدودة 
املقدمة من محور املقاومة، والسـبب هو أن أمريـكا زعيمة العالم تقف إىل 
جانب الكيان الصهيوني؛ ولهذا تتحاىش معظم الدول اتِّخاذ موقف يتعارض 

مع املوقف األمريكي. 
ربما يعوض هانس بعضاً من الشعور بالخيبة والعجز بحضوره الحفالت 
واملهرجانـات وإلقاء العبـارات املؤيدة ملا يحصل فيها مـن تغيري يف املمثلني 
الكومبارس وتغيري لبوسهم، وتنكرهم بقناع الرشعية الذي يتناوبونه اليوم 
وسـيتنازعونه غـداً، ويظل غرودنربغ شـاهد زور عىل ُكـّل مـا يجري، ولن 
يخرج خـاوي الوفاض من هذه املهرجات، فالخزينة السـعوديّة التي مألت 
أفـواه دول، ليسـت عاجزة عـن ملء جيبـه، لتكميم فمه، ولجعلـه ُمَجـّرد 
مبعوث سـعودّي، للتوفيق بني املرتِزقة، وهـذا ال عالقة له من قريب وال من 
بعيد بالسالم املنشود يف اليمن، إن لم يكن عقبة وخطراً منذراً بالتصعيد أكثر 

منه أي يشء آخر. 

عظادي طتمث

َص السيُد القائد -يحفظه الله- املحارضة  خصَّ

الرمضانيـة الحاديـة والعرشيـن للحديـث حول 

العرش األواخر وليايل القدر، وابتدأ قائالً: إن شـهر 

رمضان ُكّله مبارك ويعترب فرصًة عظيمة للدعاء 

وذكـر اللـه وتقوية الروابـط مع القـرآن الكريم 

وتعزيز عالقتنا به الكتساب الوعي الذي نحتاجه 

ة يف مرحلتنا الحالية، إّال أن للعرش  كرضورة َخاصَّ

األواخـر أهميّـة وبركة أكثـر وفيهـا تُلتمس ليلة 

القدر، وعندمـا نتأمل يف واقعنا نجد أنّنا فقراء إىل 

الله، بهمومنا ومشـاكلنا، وما نحـن فيه يف إطار 

مسـؤوليتنا يف هذه الحياة وما يتعلق بمسـتقبلنا 

يف اآلخـرة ُكله يدفعنا إىل اسـتغالل هذه الفرصة، 

ومن رحمـة الله أن يهيئ لنا العديـَد من الفرص 

العظيمة عىل املستوى الزمني كليلة القدر التي إذَا 

أدركتها كما يجب تكون قد حّققت لنفسك نقالت 

وقفـزات كبـرية يف مصريك مع ما سـيُمن الله به 

عليـك يف عاجـل الدنيـا، ولكن لألسـف تأتي هذه 

الليـايل والبعض قد أصابُه الفتـوُر يف الثلث األخري 

من شـهر رمضـان وأصبح مشـغوالً بالكثري من 

األمور منهـا التحضري املبّكر للعيـد وهذه الحالة 

تنبئ عن قصور يف إدراك عظمتها. 

ليلـة القدر لها عالقة بَك أنت، فيما يُكتب لك أَو 

عليـك، ويهم ُكـّل واحد منا أن يكتب الله له الخري 

فيما يتعلق بواقعـه وتوّجـهاته وأعماله، لكن إذَا 

ما سـيطرت حالة الغفلة عىل اإلنسـان سـينىس 

نفسـه، وعـىل مسـتوى املجتمـع واألمـة فهـذه 

الليلة تهمهـم إن كان لديهم توّجـه صحيح وفق 

توجيهات وتعليمات الله البتغاء مرضاة الله. 

حديث القـرآن عن عظمة ليلـة القدر وفضلها 

وبركتهـا ومـا يقدر لإلنسـان فيها، يقـول -جّل 

ا أَنَزْلنَـاُه ِيف َليَْلٍة  شـأنه- يف سـورة الدخـان: ﴿إِنـَّ

ا ُمنِذِريـَن﴾، ليلة نـزول القرآن  ا ُكنـَّ بَاَرَكـٍة، إِنـَّ مُّ

بعظمتـه وفضلـه وقدسـيته، بما فيـه من هدى 

ونـور اختار اللـه أن ينزله يف ليلـة مباركة، وهنا 

تكمن أهميتهـا التي تأتي بأهميّـة القرآن، وأول 

ما وصفت به أنها مباركة، وبركتها تشمل أشياء 

كثرية منها: 

ا،  - مضاعفة األجر والثواب إىل َحــدٍّ كبري ِجـدٍّ

عـرشات اآلالف األضعاف فيما قد يسـاوي عمراً 

بأكملـه، والعمـل فيها تجـارة رابحة بـني العبد 

وربه. 

• (ِفيَها يُْفَرُق ُكلُّ أَْمٍر َحِكيٍم) ليلة تقدير وتدبري 

امور البرش عىل مدى العام بكله يف مختلف شؤون 

حياتهم بجوانبها التفصيلية، وهذه مسـألة تهّم 

ُكـّل منا. 

وألهميّـة ليلة القـدر أنزل الله سـورة بكاملها 

تفـّردت بالحديـث عنها، وهـي (سـورة القدر)، 

يقـول -َجلَّ َشـأْنُـُه-: (إِنَّا أَنَزْلنَـاُه ِيف َليَْلِة اْلَقْدِر) 

«إنّا» يعّرب مع إشعارنا بعظمته عّز وجل أنها ليلة 

نـزول الرحمات والربكات، ومـن مصاديق رحمة 

الله هو “القرآن الكريم”. 

 (َوَمـا أَْدَراَك َمـا َليَْلـُة اْلَقـْدِر) يعـّرب عن مدى 

قدسـيتها الذي يفوق إدراكك وتصّورك وتخيّلك يف 

مستوى فضلها. 

ـْن أَْلِف َشـْهٍر) يف بركتها   (َليَْلـُة اْلَقـْدِر َخـرْيٌ مِّ

وخريها وفضلها، خريٌ من ألف شـهٍر من الزمان، 

عمًرا مديًدا. 

ن ُكلِّ  ُل اْلَمَالِئَكُة َوالرُّوُح ِفيَها ِبِإذِْن َربِِّهم مِّ  (تَنَزَّ

أَْمـٍر) ليلة تتنزل فيها املالئكـة إىل األرض يف إطار 

التوجيه اإللهي البتـداء وتهيئة تدبري أمور البرش 

عىل نحٍو غيبي يف علم الله. 

ى َمْطَلِع اْلَفْجِر) سـالٌم إلهي   (َسـَالٌم ِهَي َحتـَّ

ال ينـزل فيهـا عذاب وال نقمة، وهـذه خصوصية 

عجيبة. 

مـن األدعيـة القرآنيـة التي يمكن أن يسـتفيد 

منهـا اإلنسـان يف توّجـهـه بالدعاء للـه: الدعاء 

نْيَا  الجامـع لخريّي الدنيا واآلخرة: َربَّنَـا آِتنَا ِيف الدُّ

َحَسـنًَة َوِيف اْآلِخـَرِة َحَسـنًَة َوِقنَـا َعـذَاَب النَّاِر﴾ 

[سورة البقرة 201]

• دعاء الربانيني املجاهديـن، ومهم الدعاء به: 

اَفنَـا يف أَْمِرنَا َوثَبِّْت  ﴿َربَّنَـا اْغِفْر َلنَـا ذُنُوبَنَا َوإِْرسَ

نَا َعَىل اْلَقْوِم اْلَكاِفِريَن﴾. أَْقَداَمنَا َوانُرصْ

• دعـاء الراسـخون يف العلـم: ﴿َربَّنَـا َال تُـِزْغ 

ُقلُوبَنَـا بَْعـَد إِذْ َهَدیْتَنَا َوَهْب َلنَا ِمـن لَُّدنَك َرْحَمًة، 

ــاب﴾، وهناك أدعيـة مأثورة عن  إِنََّك أنـت اْلوهَّ

النبي-صلوات الله عليـه وآله- وأدعية الصحيفة 

السجادية يمكن الرجوع إليها، وأن يكون يف سّلم 

اهتمامات ما ندعو به هو الدعاء بشـيئني األول: 

املغفـرة والثانـي: العتق من النـار؛ ألَنَّ األوىل هي 

ما توصل لألُخرى، ومشـكلتنا دائماً هي يف ذنوبنا 

وخطايانا التي تؤثر عىل مستقبلنا يف اآلخرة. 

شـؤوننا  يف  بالدعـاء  اهتمامنـا  جانـب  وإىل 

بالدعـاء  نتوّجــه  أن  عـىل  نحـرص  ـة،  الَخاصَّ

باالسـتقامة عىل توجيهات الله، ليعلم الله صدق 

التوّجـه يف نياتنا، نصحح من وضعيتنا، نتوب من 

التقصري والذنوب والخطايا واملعايص. 

* من أهم مواطن الدعاء هو: موطن املرابطني 

املجاهدين يف سبيل الله؛ باعتبَاره ميدانًا مقدًسا. 

* توصيات عملية إىل جانب ما ذُكر:

- العناية بذكر الله باالستغفار والتسبيح. 

- العناية بالقرآن وهدى الله. 

- العنايـة باألعمـال الصالحة، وأعمـال الخري 

والرب. 

- الحذر من مفسدات األعمال. 

بعد هـذا العرض املهـم يبقى عىل اإلنسـان أن 

يغتنم هذه الفرصـة التي ال مثيل لها، ومن الغبن 

والحرمان أن يضيعها؛ ألَنَّه قد ال يدرك البعض منّا 

شهر رمضان من العام القادم، باملقابل أال يمكن 

أن يقلل اإلنسان من انشغاالته. 

أسـأل الله الهداية والتوفيق والثبـات، والعون 

والسداد والرشاد، وحسـن الخاتمة باالستشهاد، 

والعاقبـُة للمتّقيـن. 
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جقطُئ الثغظ والسقطُئ الظفسغئ
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الخماد غظاخر
 

راظغـــا زغـث الحثادي

تعجـز الحروف عـن نظم كلمـات تصف هذا 
األنمـوذج القرآنـي، هـذه الشـخصية القرآنيـة 
التي لطاملا تجلـت يف مواقف عىل الواقع، وكانت 
تُرجمـان آليات قرآنيـة، كان أبـا الفضل يحمل 
ـة وليس مرشوع فرد أَو شـعب، قدم  مرشوع أُمَّ
دروسـاً يف الجهاد، يف التفاني واإلخالص، دروساً 
يف تحمل املسؤولية بكل رشف، ونزاهة، وحكمة، 
وثبات عـىل املوقف والقضية املحقة مهما كانت 
واملنحـدرات  والصعـاب  واملرهبـات،  املرغبـات 

الشديدة عىل كافة األصعدة. 
كان الـكل الشـعب وكان الشـعب كلـه كان 
الفقري لله وبـني عباد الله كان الغني بالله، كان 
املواطـن واملسـؤول، كان الجنـدي، والضابـط، 
كان الرئيـس وخطيـب الجمعة، كان السـيايس 
تقتـرص  لـم  واإلداري،  والثقـايف  والعسـكري، 
ة أَو عامة،  جهودة يف جانب محّدد أَو جهة َخاصَّ

كان حقاً جنديَّ الله يف أرض الله. 
سـعى بكل وسـعة وبما مكنه اللـه يف نرصة 
دين اللـه ورفع الظلم عن كاهل املسـتضعفني، 
كأنه لقمان الحكيم يف حكمته، وإبراهيم الخليل 
يف حلمة، وإسـماعيل يف تسـليمة للـه، وأيوب يف 
صربة، وداوود وسليمان يف شكره، وكان الصماد 

يف عرصنا. 
املؤمنـني  وحبيـب  الشـهداء  رئيـس  هـذا 
واملسـتكربين  الطغـاة  وعـدو  والصادقـني، 
ومرعبهـم ومؤرقهـم، فكيف ال نتألـم وكيف ال 
نحزن لفراقه وكيف ال تسيل األدمع عىل من ملك 
القلوب وسـكنها، وكيف ننىس لحظة تلقينا نبأ 
استشـهاده تلك الدقائق التي تمنينا لو أنا الزمن 
توقـف يف الحال لشـدة األلـم الذي ال نسـتطيع 
وصفـه أَو باألحرى مسـتحيل وصـف ذلك األلم 
وتلك اللحظة، ومع هذا لـم نخضع ولم يتزعزع 
املسـتوى املرتفع لـ معنوياتنا بـل كنا كما يُريد 
اللـه، وكمـا يُريد السـيد القائـد، وكمـا يُريد أبا 
الفضل؛ ألَنَّ املسرية هي املسرية الطويلة، العمل 

عىل إعالء كلمة الله، النرص لدين الله. 
فـأحيينا ذلك اليوم وما زلنا نُحييه وسـنظل، 
نعم خرسناه كشخصية عظيمة بما تعنيه كلمة 
عظيم، ولكنـه انترص للقضيـة العادلة، فـ ذاك 
اليوم كان الشهيد الصماد منترصاً عندما سقط 
شـهيداً يف سـبيل الله، عمل ما عليـه أن يعمله، 
بذل نفسه وماله يف سبيل الله وكان دمة وروحه 
وسـيلة مهمة لتحقيـق النرص للقضيـة، وحقاً 
روى بدمائـه الطاهـرة أرض اإليَمـان والحكمة 
لتُنبـت جيـالً قرآنيـاً بوعيـه جهاديـاً بتَحّركه، 

ومستشعراً للمسؤولية. 

أطض المطعر
 

 (أيف سـالمة من دينـي).. ُجملـٌة قالها 
أعظـُم وأحكُم رجـل عرفتـه البرشية بعد 
رسـول الله صلوات الله عليه وآله وسـلم، 
جملة تحتـاج ملجلدات لـرشح مضامينها 
ومعانيهـا وتأثريها، لكنني هنا سـأتحدث 
عـن جانب تأثري سـالمة الدين عىل النفس 

البرشية
فسالمة الدين يندرج تحت داخل إطارها 

السالمة الفكرية والثقافية. 
 فحينما يسـلم الديـن القيم من الضالل 
تسـلم  واالنحراف،  والتحريـف  والتزييـف 
النفـس وتتزكـى ويصبـح املجتمـع نقيا 
خاليـا مـن أية شـوائب فكريـة واعوجاج 

ثقايف. 
فالديـن اإلسـالمي أنزل لتسـيري الحياة 
البرشيـة بالشـكل الـذي يخـدم مصلحة 

اإلنسـان ويتجـه به نحو اإلصـالح والبناء 
يف ُكــّل املجـاالت لتحقيق املعنى السـليم 
لالسـتخالف يف األرض فكان الدين السليم 
هو مـن يبني نفوسـاً قوية واثقـة واعية 
متَحّركة تسـعى لألفضل وملـا يزيدها عزة 
ومنعة وتتمسك بسالمة دينها وال تقبل أن 

تهادن أَو تداهن فيما يخص ذلك. 
وحينما اسـتُهدف الدين املحمدي القيّم 
مـن قبـل أعدائه بشـتى الطـرق الخبيثة، 
تارة بالتشـويش وأُخرى بالتزييف وأخريًا 
بالتضليل أُصيبت النفوس التي لم تتمسك 
ًدا بسـبل الوقايـة مـن تلـك األمراض  جيـِّ
وتخلخلت أركان الهدى فتشـتت املسلمون 
حتـى  ومحرفـة  مغلوطـة  ثقافـات  بـني 
أصبـح مصريهم كما نراه اليوم ذل وهوان 
وانحراف؛ ألَنَّهم استهدفوا يف سالمة دينهم 
فكانت نفوسهم ضعيفة متخبطة مرتّددة 

تائهة. 
ولنقـس عىل ذلك يف عرصنـا نفوس من 

تمسكوا بسـالمة دينهم وتشبثوا بأسباب 
ومصـادر النجـاة سـلمت نفوسـهم مـن 
االسـتهداف ونجوا وأصبحـوا اليوم نماذَج 
مرشفة للشعوب املسلمة كالشعب اليمني 
الصامـد وكحزب اللـه يف لبنـان ويف إيران 

والعراق.
ًدا مـاذا تعني  أُولئـك الذيـن عرفـوا جيـِّ
عبارة (أيف سالمة من ديني) ففهموا رسها 

ووجدوا مفتاحها. 
وها هو اليوم الشـعب اليمني يحيا ُكـلَّ 
يوم بمنهجية فزت وربِّ الكعبة متمسـكا 
بطريـق أيف سـالمة مـن دينـي حتى يصل 
إىل مبتغـاه وغايتـه السـامية نـرصة لكل 

املستضعفني يف األرض. 
فال يمكن بأي حال من األحوال أن تسلم 
تصلـح  أن  دون  اآلخـرة  وتصلـح  الحيـاة 
النفوس وال يمكن أن تصلح النفوس بعيًدا 

عن سالمة الدين. 

طتمث غتغى شطغرة

ونحن نعيُش أياماً مباركة تتمثل يف العرش األواخر 
من شـهر رمضـان املبارك شـهر القـرآن والفرقان 
تحمل معها ليلة مباركة هي ليلة القدر خري من ألف 
شهر، أي ما يعادل 83 عاماً، قد ال يصل الكثري منا إىل 
هذا العمر، َفـإنَّه يتزامن يف هذه الليايل املباركة ذكرى 
استشهاد أمري املؤمنني اإلمام عيل عليه السالم ويص 
رسول الله وباب مدينة علمه ومن قال عنه خري خلق 

الله «عيل مع الحق والحق مع عيل. 
يحيـي اليمانيون هـذه الذكرى األليمـة عىل قلب 
ـابـي التكفريي  ُكـّل مسـلم بعـد أن كاد الفكر الوهَّ

واملتطـرف عـىل مدى عقود مـن الزمن أن ينجـح يف تغييب اإلمام 
عيل عليه السـالم من قلوبنا وأنفسنا يف إطار حقدهم الدفني عىل 
آل البيـت وسـريتهم العطرة، لوال أن تداركتنا نعمـة الله، أن بعث 
فينا قائداً علماً من آل بيت النبوة ممثالً يف السيد عبدامللك الحوثي 
-يحفظـه اللـه- ليعد املسـار الصحيح للدين بعـد أن انحرف عن 
الطريـق وصارت الثقافات املغلوطة التي تسـئ للدين والرسـول 

األعظم وآل بيته هي سيدة املوقف. 
عـىل مدى أكثر من 1400 عام ظل اإلمام عيل عليه السـالم هو 
املعيـار بني اإليَمـان والباطل، فمن طاب له ذكـر اإلمام عيل فهو 
مع الحق ومع كان عكس ذلك فهو مع الباطل، كيف ال وهو عليه 
السـالم الـذي نشـأ يف بيت النبوة وعـاش عىل الحـق وانطلق عىل 
أََساسـه، وحمل القرآن واحتضنـه والزمه حتى أصبح باب مدينة 

العلـم وكانـت حركته قرآنيـة كما هو حال وإعـالم آل البيت وقد 
صدق الرسول األعظم عندما تحدث عنه قائالً: «إن القرآن مع عيل 

وعيل مع القرآن». 
إن الحديث عن اإلمام عيل هو الحديث عن اإليَمان 
وعن الحق وعن الشـجاعة وعن العزة وعن الكرامة، 
فكم سـطر الكثري مـن أروع األمثلة عن الشـجاعة 
والدفـاع عن هـذا الدين، كيـف ال وهو صلـوات الله 
وسـالمه عليه عاش مجاهداً وقائداً عسكريٍّا حامالً 
راية اإلسـالم وصامداً يف وجه أربـاب النفاق وحملة 
رايـة الكفـر، ويكفيه رشفاً وفخـراً هـذا البطل أنه 
كان يتَحّرك عـىل بينة من ربه، وقد قال عنه الحبيب 
املصطفـى صلـوات الله عليـه يف منطقة خـم أثناء 
عودتهـم من الحج «عيل مني بمنزلة هـارون من موىس إال أنه ال 
نبي بعدي» وهذه يف َحــّد ذاتها تحمل داللة من رسـول الله لهذه 

ــة أن عيل يمثله من بعده عليه السالم.  األُمَّ
إن االعتداء عىل اإلمـام عيل هو اعتداء عىل الدين كله، فقد كان 
قريـن الحق وقريـن القرآن، َوالنمـوذج اإليَمانـي الكامل والراقي 
ــة والسـاحة تشهد بأن عيل هو من جسد الدين والحق  لهذه األُمَّ
ـة يف أبلـغ التعابري وأكمل الصـور، وبالتايل  والقـرآن وقدمـه لألُمَّ
َفـإنَّ مـن يوايل األمام عيل هم من يقفون عـىل الطريق الصحيح 
والقويم، وهم من ينكلون بأعداء الله أمريكا وإرسائيل ومن يقف 

خلفهم من األعراب واملنافقني اليوم يف ُكـّل الساحات وامليادين. 
فطوبـى ملـن كان قدوته اإلمـام عيل وأعالم الهـدى من آل بيت 
رسـول الله، وخاب وخرس من حاد عن نهجه وطريقه وسـريته، 

فهو ال يحبه إال مؤمن وال يبغضه إال منافق. 

خطعد الحرشغ 
أحرٌف نورانيٌة تطُل يف ذكرى استشهاد ويص 
ــة َويعسـوب دينها، اإلمام عيل بن أبي  هذه األُمَّ
طالـب -سـالُم الله عليـه- والُد الحسـنني، بعُل 
سـيدة نسـاء العاملني.. قالُع باب خيرب.. سـاقي 
ُمحبيه مـن حوِض الكوثر، يف يـوِم املحرش.. من 
يُعرُف املؤمنون بحبِه، َويُعرُف املنافقون بشنانِه 

َوبغضِه. 
تكلـم العلمـاُء، َوترنّـم الفصحـاُء، َوخطـب 
الخطباُء، َوشـدا الشعراُء، يف َحقِّ األمري.. صاحب 

بيعة الغدير.. 
لكن يظـلُّ الجميـُع عاجزاً عـن حِرص بعض 
مـكارم اإلمام عـيل «سـالُم الله عليه».. سـيظُل 
الجميُع مدهوشـاً مما تميّز به هذا الرجُل العظيُم 
الشـامُخ العمـالق.. يف درِب الرسـالة املحمديـة 

الخالدة.. 
الكل سـيبقى مصدوماً من ظلِم التاريخ لهذا 
اإلنسـان الكامـل اإلنسـانية، العظيـُم يف مبـدأه 
َوأخالقـه َورؤاه.. اإلمـام عيل هو ذاك الشـخُص 
الرائـُد الحكيُم الذي تجّسـدُت فيه ُكــّل معاني 
اإلسـالم الرائعـة َوالعظيمـة َوالحكيمـة بكل ما 
تعنيـه الكلمـة مـن معانـي العظمة َوالشـموخ 

َوالعنفوان.. 
َوهنا يربُز التساؤل ملاذا شخصيٌة عظيمٌة مثل 

اإلمام عيل تتعرُض لإلقصاِء َوالتهميش؟!
ملـاذا حدثت ألهل بيت النبوة ُكـّل تلك املجازر 
املرّوعة عـىل طول التاريخ منذُ مغادرة الرسـوُل 

األعظم صلوات الله عليه َوآله لهذه الحياة؟! 
أليس املفرتض ملن كان بمقاِم اإلمام عيل سالُم 
الله عليِه أن ينال ُكـّل مراتب التبجيل َواإلجالل؟!

أليس باألحرى لذرية الرسول األعظم صلوات 

اللـه عليـه َوآلـه أن تعيـش مصونـة الجانـب، 
محفوظة الذمام، مرفوعة املقام؟!

َوإذَا كان أهـل ُكـّل زمـاِن يُعّظمون أنبيائهم 
َوعلمائهم فما بالنا نحن؟!

من غرِي شـكٍّ َفـإنَّه لوال ما حدث يوم السقيفة 
ملـا صـار الذي صـار مـن إقصـاء ألهـِل البيت 
َوتهميشهم، وظلمهم، َواسـتباحة دمائهم بشكِل 
ــة  لم يسـبق له مثيل.. َوملا تربّـع عىل أعناِق األُمَّ
الطلقاُء َوأبنـاء الطلقاء َوأبناء أبناء الطلقاء.. َوملا 
وصل اإلسالم إلينا ضعيفاً مهزوزاً قد طاملا لعبوا 
به َوأنهكـوُه ثقافًة مغلوطـة، َوافرتاء واضح عىل 
الله َورسـولِه، تجعل من اإلذعان للحكاِم الظاملني 
فريضُة واجبُة، َوحكـُم مقدس ما داموا يرتبعون 

عىل كرايس امللك وَعروش السلطنة. 
ونحـن اليـوم، إذ نعيـش زمـان تجّلـت فيه 
الحقائق إىل َحــدٍّ كبري، كما قال الشـهيد القائد 

سـالُم اللـه عليـه «عـنٌي عىل القـرآن َوعـنٌي عىل 
ــة يف هذا  الحـدث» َفــإنَّ الوضع املخـزي لألُمَّ
العـرص هو نتـاج انحرافها الخطري عـن الثقلني 
منذ اللحظة األوىل إلقصاِء اإلمام عيل َوإبعاده عن 
ــة ليأخـذ بزمامها إىل بِر األمان،  قيادِة هذه األُمَّ
َوالتـي أَدَّت فيما بعد الستشـهاده عىل يد أشـقى 
العاملني، شـقيُق عاقر ناقة ثمـود.. يف وقت كانت 
ـــة أحوُج ما تكون إىل قائـد مثل اإلمام عيل  األُمَّ

سالُم الله عليه... 
َومعلوم أنه بإقصاِء العرتة الطاهرة فقد أُقَيص 
ــة؛  القرآن الكريم هو اآلخر، َوُغيّب من واقع األُمَّ
ألَنَّهما الثقالن لن يفرتقـا َوإذَا غاَب أحدهما غاَب 

اآلخر.. 
َواليـوم نـرى نتائج هـذا االنحـراف الخطري 
جليٍّا أمام أعيننا، َوعىل مسـمع َومرأى من العالِم 

أجمع.. 

فأية جنايٌة تلك التي جناها ذاك الشـقي بحِق 
ـة يُراد لها أن تكون هي قائدُة األمم األُخرى؟! أُمَّ

فال غرابَة إذَا أن نرى أمثال بن ملجم ومعاوية 
َويزيـد وَغريهـم مـن أصحـاب اللحـى امللونـة 
ـــة َودمائها  َوالكـرش املتخمة مـن أمـوال األُمَّ
يُفّجرون الجوامع َويذبحون األبرياء باسم الدين. 
َوال عجـب أن نـرى آل سـعود َومرتِزقتهـم 
يسـفكون الدمـاء َوينتهكـون الحرمـات يف هذا 

الشهر الكريم.. 
ــة  أليـس ذلك دليـالً كافيـاً عىل حاجـة األُمَّ
املاسـُة للعـودِة لنهج الهـدى املحمـدي العلوي 

الحسيني األصيل؟!
ألم يأِن بعُد لنلتحق بسـفينِة النجاة لنصل إىل 

مرافئ النرص َوالعز َوالتمكني؟!
حقيقٌة تسـتحقُّ التأمل وجوابها يكمُن يف أهل 

بيت النبوة، َومعدن الرسالة، َومهبط املالئكة.
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الرئغج الّخماد طـثرجئ شغ الادتغئ والةعاد

وجعان لسمطئ واتثة

الئرظاطُب الرطداظغ 
وتسجغُج الُعــِعغَّئ 

اإلغَمـاظغئ
 

أطئ المطك صعارة  

نسـماٌت إيَمـانية، وينابيع من الخري املتدفق 

الـذي يالمـس الواقـع ويعـود بنـا إىل عقيدتنـا 

السـمحة، َحيُث حديث ال ترغب النفس البرشية 

ويشـتهي  ينتهـي  أن  السـليمة  الفطـرة  ذات 

العقـل الحكيم أن يسـتمر كي يتـزود من غذائه 

الحقيقي، إنها املحـارضة الرمضانية التي تأتي 

لتعزز ُهــِويَّتنا وترسـخ ِقيمنـا وتثبّت أخالقنا 

وتعود بنا إىل عمـق منهجنا إنه «القرآن الكريم» 

ـة غزاها االندثار شبه الكامل وأُبيدت  ويف ظل أُمَّ

ُهــِويَّتهـا إال من رحم الله من بعض الشـعوب 

والجماعـات واألفـراد، تأتـي برامجنـا ومنهـا 

الربنامج الرمضاني ذو األهميّة البالغة ليصحح 

املسار ويبني الوعي اإليَمـاني املتكامل يف جميع 

جوانب الحياة.. 

ويف عمق الغزو اإلعالمي الذي بَسـبِبه انهارت 

وضـاع  قيـم،  وتفسـخت  وشـعوب  حضـارات 

شباب مسـلم، يبزغ فجرنا بنموذج إعالمي آخر 

ليضبط حركة الحياة ويصحح املسـار، وعندما 

تصدح منابـر أغلب قنواتنـا اإلعالمية وصحفنا 

الرسـمية بالوعي اإليَمـاني عىل لسـان السـيد 

القائـد، لتنطلق الكلمات فتسـتقبلها وتحتويها 

الفطرة، فيتجسـد أعظم وأكرب مبدأ هو ترسيخ 

القـرآن عمقـاً وثقافـة يف حياتنـا فتعـود إليـه 

األفئدة مشـتاقة بعـد أن ران عليها غبار الغفلة 

الناتجة عن األحداث والظروف ومتغريات الحياة 

وتأثرياتهـا املختلفـة، ومـن هنا تأتـي األهميّة 

القصوى يف رضورة االسـتماع إىل محارضة علم 

الهـدى والحـرص عىل الترشب مـن فيض علمه 

املتدفـق الذي ضـم الجانبـني الدينـي والدنيوي 

فأصبـح يف صورة من الوعـي املتكامل ومتابعة 

القنوات الهادفة التي تهدف إىل بناء جيل مسـلم 

صحيـح الفكر قـوي األََسـاس متـني العقيدة، 

جيل يقوى عىل مواجهـة رغبات العرص الزائفة 

وتأثرياته املادية املتعددة. 

املحـارضة  متابعـة  يف  االلتـزام  تمثـل  إن 

الرمضانيـة والربامـج الهادفـة والعـزوف عـن 

القنـوات والربامج التي تهـدف إىل ضياع الوقت 

تحـت دعـاوى الرتويـح والرتفيـه ويسـتوطن 

أغلبية تفاصيلها االنهيـار األخالقي، هو مطلب 

دينـي وأخالقـي يجـب تمثلـُه يف ُكــّل مسـلم 

ومسـلمة ُخُصوصاً من بيدهم مسؤولية األرسة 

ومسـؤوليات متعددة يف مجتمعهم، فذلك يعني 

حمايـة األفـراد واملجتمع من االنـزالق يف براثن 

الغـزو اإلعالمـي الذي تضـج به أغلبية وسـائل 

اإلعـالم وعىل مسـتوى العالم، والتي تسـتهدف 

البنيـة األخالقيـة لتجعـل الفـرد ُمَجــّرداً مـن 

مسـؤوليته تجاه نفسه ومجتمعه ومتمحوراً يف 

نطـاق رغباته وإطار نزواته الشـخصية، وهذه 

هـي األَداة القاتلة التـي تمثلها الحرب املعارصة 

والتي إنمـا توّجـه قنابلها املميتة واألشـد فتكاً 

نحـو الفكر والُهــِويَّة، فـكان مقابلها يف منابر 

إعالمنا املحـارضة الرمضانية املشـبعة بالوعي 

الكامل والنابعة من عمق الُهــِويَّة. 

خثغةـئ المـري 

ُة مـدرسـة تلـك التـي تخـرج منها  أيـَّ
الَرِئيـس الصّمـاد؟! أية تضحيـة تلك التي 
جسـدها الَرِئيـُس الّصماد حتـى فاز ونال 
ِوسـام رشف الشـهادة يف سـبيل الّله؟ أي 
مقام ومكانة حظي بهـا الَرِئيُس الّصماد، 
ـِـر ِبه،  حتـى أصبـح نُموذجا راقيـا نُفاخ
وشـخصية كان لها األثر الكبري شـخصية 

عظيمة كالصماد سالم الّله عليه.
الـّصماد مـدرسة يف التضحيـة والِجهاد 
والبذل والعطاء، ضحى بالغايل والرخيص، 
لـم يأخـذ من هـذا الشـعب فلسـا واحدا، 
كان حريصـاً ُكـلَّ الحـرِص عىل ُممتلكات 
هذا الشـعب لم يبِن له القصـور وال الفلل 
وال الخـدم كبقية الُرؤسـاء، حـقــاً كان 
الرئيـس شـخصيًة عظيمة قـّل أن يجـود 

بِها الزمان. 
الـرئيس الّصماد نُموذج راٍق يف التضحية 
يف سـبيل الّله والبذل والعطـاء فقد كان ال 
يمتلك حتى البيت لو اُستشـهد كي يُسكّن 
أوالده فيـه كمـا قـال بــ نفسـه (صالح 
الّصمـاد لـو يستشـهد غد آخر الشـهر ما 
مَع جهاله وين يرقدوا إال يرجعوا مسـقّط 
رؤوسهم وهذه نعمة عظيمة ِبفضل الله) 
ا  يـا الله كـم هـي كلمـات حساسـة ِجـدٍّ
للغايــة، كلمات خارجة مـن قلب صادق 
ورئيـس ُمجاهـد وُمخلـص وصـادق، أي 
شـخصية وأي رئيس سـبق وإن قال مثل 
هذه العبارة، رئيسـنّا الصّمـاد يُمثل حـقاً 

أروع مثال يف التضحيـة والِجهـاد
ونرفـع  نُفاخــر  مثلـك  ِبــ  صـّمـاد 
الرايـــات والهامـات عاليـٍة أيُّها الّصماد 
وثبات،  أنت املدرسـة منّك نـزداد ُصمـوداً 
بصرية ووعي وجهـاد، منك تعلمنا معاني 
اإلبـاء والعـزة والكرامة والنضـال، منك يا 
صّماد الشـعب يف صـربه زاد وواجهه ُكـّل 

الطواغيـت واألرشار، يـا صّمـاد الشـعب 
ضحـى ِبــ ما يمتلـك مـن املـال واألوالد، 
يـا صّماد الشـعب بعــدك يُواصـل الدرب 

واملشوار
مـن مثل الّصمـاد مـدرســة يف جهاده 
وصدقـه  وإحسـانـه  وعطائـه  وبـذلــه 
وتواضعــه  ونـضالــه  وإخالصــه 
جسد  واستبسـاله،  وتضحيته  وأخالقــه 
أروع األمثلـة يف ُكـّل املجاالت وخاض ُكـّل 
الُحروب، وتحدى ُكـّل امُلستحيالت، زياراته 
للجبهـات كانـت ُمسـتمّرة، تفقد شـعبه 
يف ُكــّل الحـاالت، وخشـع من ذكــر الله 
واآليات، وألتزم ِبـكل التوجيهات، وطبقها 
يف جميع املسـارات، ِبجهــاده حطم كـيد 
عروش االسـتكبار، وأرعـب جيوش العدو 
يف ُكــّل الجبهـات، وصنع نصــراً يتغنى 
ويُفـاخــر به ُكــّل األحرار والثـوار، فال 
كلمـات وال عبـارات تُـويف مقـام الرئيٌس 
الشهيد الّصماد رئيس التضحية والِجهاد. 
األعيـاد-  يف  نعرفهـم  -كمـا  الرُّؤسـاء 
يفتحـون ُقصورهـم السـتقبال الضيوف 
والوافديـن إليهـم مـن ُكـّل صـوب، أمـا 

رئيسـنا الصّماد سـالم الّله عليه فقد كان 
عيـده يف الجبهات يف زيـارات للجبهات أي 
تُـواُضعـاً هذا يف رئِيسـنا الصّماد لم يفتح 
القصـور ولم يتباهى ِبــ مقامـة ُكونُه يف 
الرئاسة، بل ما زادته الرئاسـة إال أخالقـاً 
ونُبالًء حمل همَّ شعبه وأمتـه، وجعل رضا 
الّلـه غايتَـه والفوز بـ الشـهادة يف سـبيل 
الّله وااللتحاق ِبـركاب الشـهداء العظماء 
من األنبياء والصديقني والُشـهداء األخيار 

عليُهم السالم. 
أرادوا قتل الصـّمــاد ومحـَو ذكره فلم 
يقتُلوه بـل أحيــوه من جـديـد، وصنعوا 
فينا مليـون صـّماد فيُهم القــوة والبأس 

والعنفـوان الشديـد.
صـّمـاد سنُحـي ذكـراك ونُغيظ ِعداك، 
ونأخـذ ِبثأرك، ونسـري ِبـ سـريتك، ونسلُك 
منهجك ومشـروعـك، صــّمـاد ذكــراك 
سـتبقى خـالـدة ونُحييهـا ونُجـددها ما 
بقينا وبقي الليل والنهـار، فنَْم قرير العني 
يا أبا الفضل، وأشجـع الفرسان وهنيئاً لك 
هـذا املقام واملنزلة العظيمة بجوار األنبياء 

والصديقني واألخيار.

اتارام المحرف
 

عمت الحروب والفـوىض معظم البلدان 
العربية واإلسـالمية حتى لم نعد نسمع أَو 
نحـس أَو نلتفت لقضيتنـا األوىل واملركزية 
فلسـطني املدنسـة باالحتـالل الصهيوني 
فلسـطني الجريحـة السـليبة، والتـي منذ 
الوعد املشـؤوم وحتى اليوم لم تحصل من 
العرب واملسلمني وبعبارة أصح من الحكام 
إال عىل بعـض اإلدانات والشـجب والتنديد 
ملا يرتكبـه الصهاينـة يف أرض األنبياء من 
لتهويـد  ومحـاوالت  وانتهـاكات  مجـازر 
األقـىص املبارك وهـى إدانـات تخرج عىل 
اسـتحياء من غضب سـاداتهم األمريكان 

والصهاينة
أمـا اآلن فحتـى تلـك البيانـات لـم نعد 
الخيانـة  سـقف  ارتفـع  فقـد  نسـمعها 
لفلسطني وأصبح واضحاً وضوح الشمس 
يف قارعـة النهـار ومـا كان يحـدث تحـت 
الطاولـة ويف الغـرف املغلقة أصبـح معلناً 
ممن خانوا الله ورسـوله واملؤمنني وخانوا 
أماناتهـم وطبعـوا مـع العـدّو اإلرسائييل 
وأعلنـوا والئهـم املطلق لليهـود وبراءتهم 

ممن عادى اليهود أَو وقف مع فلسطني.

ولكنهم هـذه املرة لم يكتفـوا باإلدانات 
ملن عـادى اليهـود كما كانـوا يفعلون مع 
فلسطني، فهم قد شـمروا وقاموا بعدتهم 
وعتادهـم لحمايـة إرسائيـل، وأعلنـوا أن 
حزب الله منظمـة إرهابية تزعج إرسائيل 

ويجب القضاء عليها.
يجاهر بالعداوة  والتفتوا فوجدوا عـدواً 
إلرسائيـل وأمريـكا ويـرصخ بذلـك معلناً 
عداوته ملن عادى الله ورسـوله فلم يكتفوا 
هذه املرة باإلدانات فاألمر جد خطري وينذر 
فعالً بزوال هذا الورم الرسطاني يف خارصة 

اإلسالم. 
فما كان منهم إال أن شـنوا حرباً كونية 
إلخمـاد ذلك الربكان الذى خرج من جزيرة 
النبـت  واقتـالع  بهيجـان  منـذر  العـرب 
الشـيطاني وتحريـر أوىل القبلتـني وثالث 

الحرمني. 
وأصبـح جليٍّا وواضًحا بأن بني سـعود 
وبنى صهيـون وجهان لعملـة واحدة وأن 

كالهما محتّل. 
هـذا محتـّل للحـرم املكـي وذاك محتّل 
للمسـجد األقـىص وال خالص مـن هذا إال 

بالخالص من ذاك. 
وبرغم هذا السـواد الحالك الذى يكسـو 
بالد املسـلمني باحتالل مقدسـاتهم إال أن 

بزوغ فجر التحرير للمسـجدين الرشيفني 
قد هلت بشائره وما يحصل من رجال الله 
يف دول محور املقاومة يف مقارعة الظاملني 
باختـالف مسـمياتهم مـا هـو إال بدايـة 
لتحرير ُكـّل مقدساتنا وأراضينا املغتصبة. 
وما يحدث يف اليمن عىل وجه الخصوص 
االسـتكبار  لقـوى  ومقارعـة  تصـٍد  مـن 
املحتشـدة عليـه والتـي تعرف بأنـه ومن 
اليمن سـوف يتم اجتثاث واقتالع الشجرة 
امللعونـة والتـي تمـد ظاللهـا عـىل بقيـة 
الظاملني وتمدهم باألموال وتعيث يف األرض 

فساداً.
وسينترص الحق وتلتقي أيدي املجاهدين 
يف اليمـن وفلسـطني تحفهـم وتشـد من 
أزرهم أيدي املجاهدين يف دول املحور والتي 
سـتمتد بقعتها لتحارص الصهاينة اليهود 
واملتصهينـني العرب وتعود أرض اإلسـالم 
محّررة ومقدسـات املسـلمني مطهرة من 
ُكــّل متكـرب متغطرس قـد أخذتـه العزة 

باإلثم. 
فلسطني أنت بداية الجرح وأيقونة األلم 
ـــة إال بتحريرك  ولـن تندمـل جـراح األُمَّ
وتطهـري األقـىص املبـارك، وبتحرير مكة 

وبيتها الحرام ستحّررين ويحّرر األقىص. 
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ولغث الضسئئ.. حعغُث المتراب
الُئحرى إجماسغض

بعـد أن انبلجـت شـمُس النهـار يف جـوف 
الكعبة سـطَع النوُر من ُطهـر مالئكي يف عمق 
أركانها، ما أعظم رسـاالت السـماء وعطاياها 
لتهـب النوَر ملن هـم نوٌر لـألرض، «عيل» تلك 
العطيـة التي وهبهـا الله لتكون قرينـًة للنبي 
وسـنداً ورزحاً، لم يكن «عيل» ُمَجـّرد شخٍص 
عابر، فقد كان الظـل املرافق للنبي ُمنذ نعومة 
أظافـره حني كفله وأخذه يف بيتـه لينتهل ذلك 
الطُّهـر النبوي والرسـاالت اإللهيـة، فقد كان 
كغيمٍة تُرافقه يف ُكـّل تَحّركاته، وحني توهجت 

رسـاالت السماء بأن يا محمد ادُع الناس للدين 
والنـور اإللهي كان أولهم من آمن به هو «عيل» 
وأول مـن افتـدى به عنـد تكالب قـوى الظلم 

واملؤامرات هو «عيل». 
أيَُّة نعمٍة عظيمة كانت تُرافق النبي وأي هي 
الشـخوص التي افتدتُه بروحها، فقد تنافست 

املالئكة؛ ِمن أجِل الحياة!! 
تألقـت النجوم يف سـماء النبي بوجود رفيق 
دربه بل إنه مواساة السماء له حني ذكره النبي 
بقولـه: «أنت مني بمنزلة هارون من موىس، إال 

أنه ال نبي بعدي.
كان إمام املتقني وسـيد البالغـة والفصاحة 
مقدامـاً ُهماما، معطاًء ُشـجاعاً، ذكـرة النبي 

صلوات ربي علية وآلة بقوله: «أنـا مدينة العلم 
وعيل بابها فمن أراد املدينة فليأِتها من بابها». 
بعـد أن دوت السـماء بُحزنهـا عـىل رحيل 
خـريُ البرشية امُلهـداة، « النبي» صلـوات ربي 
علية الصديـق امُلرافق لعيل ما رأت النور عينيه 
بعدها، فقد تآمرت عليه ُكـّل الكلوم والظروف 
ــة وسـارت عـىل درب غري  حـني انتهجت األُمَّ

مسارها ليومنا هذا. 
كان يُدرك وقع الخطوب، وانحرافات الزمن 
الجائـر بعد رحيـل رفيق دربـة وُمهجة فؤاده 
الظـل الظليل لـه «النبي» ولرحلتـه املمزوجة 

بجهاد قوى الضالل. 

كتاباتكتابات

رطدان طا بغظ الشثاء الروتغ واقظتطاط اإلسقطغ

تغاُة افرواح

فّظعا الُصثس
 

عظادي خالث

َفسـتُقلب  ِبالُقـدس،  األمـُر  يتعلـق  ِعندمـا 
الطاِولـة عـىل الجميـع، ومن يُشـعل النّـار أوًال 
فسـيُحرق بها، ‹قانوٌن مفروٌض وقائـم›؛ ألَنَّها 
أرُض النبـّوات ودرُب البطوالت وباُب الحضارات 

وتاريُخ األمجاِد والحارض. 
وما نـراُه اليوم من محـاوالٍت حثيثة من ِقبل 
العدّو الصهيوني عرب عمليـات اقتحام وتدنيس 
املسـجد األقىص والتي تهدف إىل السـيطرة عليه 
ومن ثمَّ تقسيمُه زمانيٍّا ومكانيٍّا ُوُصـوالً لهدمِه 
وبناء الهيكل املزعوم، أمٌر يُنذر بالخطر وسيُبدد 
حالة الهدوء ويُفجر املنطقة ِبأكمِلها، وُخُصوصاً 
أن وعي الشـعوب العربية املقاومة اليوم أصبح 
جديًرا بأن يُراهن عليه، فالسنوات األخرية كانت 
فاصلـٍة بـني الحـق والباطـل، وبني من يُجسـد 
الُهــِويَّة اإلسـالمية ومن يتلبس باإلسالم وهو 
ينُخـر فيه لتفكيـك ُمجتمعه، وبني مـن يُجاهد 
ــة وبني من يلهُث  عىل مدار السنني ِلحماية األُمَّ

وراء التطبيع خشيّة أن تُصيبَه داِئرة. 
َفــ ِيف الوقـت الذي نـرى فيه أعـراب الخليج 
يتهافتون نحو التطبيع ويعملون يف إطار تغييب 
القضيّـة الفلسـطينية، يسـعى أعـالم محـور 
املقاومـة لرتسـيخ القضيّة يف قلوب الشـعوب، 
ــة ومقدساِتها،  للحث عىل الدفاع عن قضايا األُمَّ
وإحياء ُروح الِجهاد، والسري نحو الِوْجَهِة األصل 
(الُقدس)، وتعزيز امُلقاومة امُلمتدة ِمن محاِورها 
الثائـرة ليصل امَلدد الذي قد َعبّـدت َطريَقُه ِدماُء 
ـهداء إىل األرض امُلقدسـة ِلتحقيـق التَحرير  الشُّ
املنشـود، فمهما تشبثت األنظمة امُلطبعة بكافة 
الوسائل التي تزيدها ُقربًة من اإلرسائيليني لنيل 
رضائهم وتحقيق سـالمهم املزعوم فلن يُقربهم 
ذلك إال إىل حافة الهالك، فجميُع تلك الوسائل َمـا 
ِهي إال منَجنيق سيقذف بهم ِمن ُفوهة التطبيع 
إىل هاوية الهالك، ولن يجـدوا منها ُمنقذ عندما 
تدوّي صيحات الخيبة التي ستقطع حناجرهم، 

َحيُث ال جدوى للنجاة. 
وعُي الشـعوب اليوم أصبح ذا بصريٍة وتوّجـه 
يُدرك تماماً أّال مسـتقبل للسالم مع العدّو سوى 
الذُّل والهوان، وهذا املنظور طبيعي بالنسـبة ملن 
أصبـح لديه قناعة تامـة بأّن العـدّو اإلرسائييل 
وبـاٌء خطري يسـتحيل التقرُب منـه أَو التعاطي 
معـه؛ باعتبَـاره خطًرا يُهـّدد السـالم واألمن يف 

املنطقِة بُرمِتها. 
جميُع هـذه الحقائـق أتتنا شـواهدها خالل 
هـي  األخـرية  كانـت  وإن  املاضيـة  السـنواِت 
الفاصلـة، والقادمـُة بإذن اللَّه أنصـع وأفصح، 
ويف السـياِق امُلقاوم كان للمقاومِة الفلسطينية 
النصيـُب األوفـر يف كتابـِة بدايـة زوال الكيـان 
ما وأّن معركَة ‹سيف الُقدس›  اإلرسائييل ال ِسـيـَّ
ال زال تأثريهـا عىل العـدّو حتّى اللحظة، معركٌة 
كبدت العدّو هزيمة سـاحقة، وكرست شـوكته 
وأركعـت جربوته وكانت بمثابـة صفعة مدوية 
أردت كربيـاءه أرًضـا، ولكـن يبـدو أن العدّو لم 
يفهم الدرس جيًِّدا، ويُريـُد أن يُعيد الَكرَة مجّدًدا 
عرب عمليـة اقتحام األقـىص يُقاِبُل ذلـك تهديًدا 
ووعيًدا من قبـل فصائل املقاومِة الفلسـطينية 
ِبـ معركة ‹›سـيف الُقـدس 2›› التي برشت قادة 

الفصائل بأنها ستكون أقىس وأعنف. 
وِيف إطار هذه األحـداث واملؤامرات التي تُحاك 
ضـد الُقدِس وأبنـاء الُقـدس َفـإنَّ الواجب عىل 
ل مسـؤوليتها  ـــة بكافـة ُمكوناتهـا تحمُّ األُمَّ
والتَحـّرك عىل ُكــّل امُلسـتويات للتصـدِّي لهذِه 
املؤامرة، ونُـرصَة الُقدِس ودعـِم وتعزيِز صمود 
أهلهـا، فعندمـا يتعلق األمـُر بالُقـدس «إّما أن 

نَكون أَو ال نَكون». 

روغثا الئسثاظغ
  

ِيف الوقِت الذي تطل علينا فيه نسائم الرحمة 
والغفـران، وتبتهج األرواح بقدوم هذا الشـهر 
الفضيل الـذي يعدُّ الغذاء النفـيس والروحاني 
لتلـك القلوب التـي رانت عليهـا الذنوب، حتى 
تبدأ القنـوات الفضائية بشـّن حربها الناعمة، 
الـذي يتمثـل يف املغريـات الصادة عـن ُهدى 
ينية وذلك  اللـه، واالنسـالخ التَّام من قيمنـا الدِّ
بعرض املسلسالت املاجنة املتعددة املآرب، التي 

تستهدف العقل والقلب مًعا. 
إن االعتـكاف الدرامي املنحـط الذي يزاوله 
العديـد من النـاس يف ُكـّل عام يخلُّ بالسـالم 
النفيس لإلنسـان، ويسلبه الغذاء الروحي الذي 
أعـدَّه اللـه تعاىل يف هذه األيّـام املباركة، بما يف 
ذلك قسـوة القلـب التـي تـؤدي إىل البعد عن 
اللـه واألنس بـه وجعله أقىس مـن الصخرة يف 
تحجرها، فالتمثيل هو عبارة عن فن له رسالته 
الّسامية التي تهدف إىل نرش الوعي بني الناس، 
وتثقيفهـم، وتنمية مداركهم، وذلك بأسـاليب 
محمـودة تريض اللـه ورسـوله، وال تتناىف مع 

هدى الله. 

أما عن قضية عرض املسلسـالت املاجنة عىل 
مدار العام بنفس اإلشـكالية وبـذات التمحور 
املنسـل أخالقياً يعترب خطة جهنمية مدروسـة 
مـن قبـِل الغـرب بالتعـاون مع ُشـذاذ اآلفاق 
املتعربني عىل بث كمية هائلة من السـموم التي 
تنهش ديننا اإلسالمي، وتهدم معاقل الُهــِويَّة 
اإليَمـانيـة، فمن يتابـع القنـوات املتصدرة يف 
املجون سـتتجىل له الحقائـق التي إن دلت عىل 
يشء َفإنَّما تدل عىل مدى العبث والتهاوي الذي 

تجذر يف أوساط املجتمعات العربية. 
وللعلـم أن قنـاة MBC ومثيالتهـا املعيبـة 
تسـتهدف كافة الفئـات من مختلـف األعمار، 
وكبـاراً، وتغـزو أفكارهـم بمعتقدات  صغاراً 
واهية، وخزعبالت بالية تضمر للمشـاهد الذي 
تخـدر عىل إثرهـا مـآرب عفنة، فيصـاب من 
يشـاهدها بداء الكآبـة فجأة، ويغلبـه الهوى، 
وينزلق يف حضيض التخبط والضالل فال يَرى 

النور إال من خرم إبرة أَو يكاد. 
فضائيـات خبيثـة تحقن بدواخل اإلنسـان 
أمصـال الغفلـة، وحب الدنيـا الزائفـة، حتّى 
فواصلهـا اإلعالنيـة ال تكاُد تخلو من املشـاهد 
الشـنيعة -عافانا الله وإياكم- واملؤسـف أنها 

اسـتطاعت الولوج إىل ُكـّل منزل عربي مسلم، 
لقـد دسـت براثنها يف ُكـّل ركـن بضغطة زر، 
وبهـذا انقـاد األغلـب لشـهواتهم ورغباتهـم 
الدنيوية، فتخبو تقوى الله يف قلوبهم، وما عاد 
ربيع اإلنابـة يزهر خريفهم، عـدا أُولئك الذين 
حاربوا هـذه املجريات وصدوهـا بأوج وعيهم 
املدجج بالقرآن الكريم، الذي يتوج باإلحسـان 

الذي هو أعىل مراتب العبادة. 
بعـض  انبطـاح  هـو  بالذكـر  والجديـر 
املسلسـالت اليمينـة التي ما زالـت تعاني من 
التخبـط واالنحطـاط، وكأنها بذلك تسـري عىل 
ركب املحاكاة والتقليد الذي ال تحمُد عقباه أبًدا، 
فنجد ُهناك بعض املشاهد غري الالئقة بالدراما 
اليمنيـة؛ فتنتصب عىل مـرسح القالب الدرامي 
الـذي غالبًا ما تكـون أقرب للتفاهـة وتضييع 
الوقت سدى، ورسالتي لكل العاملني يف الدراما 
بشـتى مجاالتهـا وأنتـم تعـدون وتخرجـون 
تذكروا أن هذه األوزار ستعود إليكم بأضعافها 
فكونوا ذوي أثر طيب وإال استقيلوا، وأنت أيها 
املشاهد الكريم تزود برصيد اإلحسان والتقوى 
الذي يوصلك لرب األمان وإياك وأن تميل فتندم، 

والله املستعان. 

د. شاذمئ بثغئ

نعم الله سـبحانه وتعـاىل ال تعد وال تحىص 
واْ ِنْعَمَة اللَِّه َال تُْحُصوَها}، أسبغ علينا  {َوإِن تَُعدُّ
الكثري منها، منها ما نراه ونلمسه، ومنها ما لم 
يصل إليه إدراكنا {َوأَْسـبََغ َعَليُْكْم ِنَعَمُه َظاِهَرًة 

َوبَاِطنًَة}. 
والله املنعم عىل اإلنسـان بشـتى أنواع النعم 
لـم يرتكـه دون أن يرسـم لـه املنهـج القويم 
والخط الذي تسـتقيم به حياته إن سـار عليه، 
حتـى تتحّقق له السـعادة يف الدنيـا واآلخرة، 
وتلك أعظم نعمة أنعم بها الله عىل اإلنسـان، ال 
تضاهيها نعمة أُخرى، فرسـم له طريق الهدى 
{إِنَّ َعَليْنَـا َلْلُهَدى}ٰ، حتـى ال يعيش حياة التيه 
والضالل، وذلك ال ارتباط له بزمان أَو مكان أَو 
جيـل معني؛ بل منذ خلقه واسـتخلفه عىل هذه 

ام الدنيا.  األرض وحتى آخر أَيـَّ
ومن نعمـة الله علينا يف هـذا الزمن -ونحن 
نشاهد حجم املؤامرات عىل هذا الدين واإلنسانية 
بشـكل عام من ِقبـل املفسـدين يف األرض من 
اليهود ومن تحالف معهم- أن اصطفى الله لنا 
ــة،  من أعالم دينه من يسـعى لهداية هذه األُمَّ

وإعادتها لجادة الصواب، مستشعراً املسؤولية 
تجـاه هذا الديـن، ومدركاً خطـورة التحديات 
ة مـن ُكـّل اتّجاه، يف عرص طغت  املحيطة باألمَّ
ــة  فيـه الرصاعات واالنحرافـات، وُدجنت األُمَّ
للطغاة واملسـتكربين، فكانـت دعوتهم إىل الله 
وإيضاح سـبل النجاة، بمثابـة ذلك النور الذي 
تجـىل ليبـدد دياجـي الظـالم الـذي انترش يف 
األرجـاء، لييضء عتمة النفوس ويبعث النور يف 

ُكـّل نواحي الحياة. 
ومـن يتأمـل واقعنـا يالحظ مـدى التحول 
الكبـري يف حياتنـا منذ ظهـور الشـهيد القائد 
حسـني بدرالدين الحوثي –رضوان الله عليه- 
وحتـى يومنـا الحـايل، والنقلـة النوعيـة التي 
حدثت يف حياة الكثري من الناس بربكة املرشوع 
القرآني الذي دعا إليه، وواصل حمله من بعده 
أخوه السـيد القائد عبدامللك الحوثي -يحفظه 
ــة  الله- فيتجىل مدى حرصهما عىل هداية األُمَّ
ة يف  من خالل دروسهما ومحارضاتهما، وَخاصَّ

شهر رمضان. 
وما نشـاهده اليوم ونحـن نعيش اللحظات 
الربانيـة يف ظل هذا الشـهر الكريم، من خالل 
املحارضات النورانية التي يلقيها السـيد القائد 
–يحفظه الله- ُكـّل يوم لخري شـاهد عىل ذلك 

الحـرص، وهو يتناول أدق األمـور التي تؤدي 
إىل فالحنـا ونجاتنا يف الدنيا واآلخرة، والسـري 
عـىل النهج الذي يريد لنا الله سـبحانه وتعاىل، 
لنعلـم يقيناً حجم النعمة التي شـملتنا، ونحن 
نشـاهد الكثري من الناس يتجهون إىل الربنامج 
الرمضانـي بكل شـغف بـدالً عن املسلسـالت 
الخليعـة، والربامـج الهابطـة التـي يُعـد لها 
ــة يف  أعداء الله منذ مدة السـتهداف أبناء األُمَّ
شـهر العبادة والتقوى والتقرب إىل الله، حتى 
يبعدوا النـاس عن الله وعـن الرحمة واملغفرة 
يف هذا الشـهر الكريم الـذي خصه الله من بني 
ُكـّل الشـهور بهـذه امليزة العظيمـة، فلم يدع 
السيد القائد شـاردة وال واردة فيها مصلحتنا 
إال ذكرهـا يف محارضاته، حتى شـهد له الكثري 
يف الداخل والخارج بمـدى تأثريها اإليجابي يف 
نفس اإلنسان وروحيته، ومدى أهميتها يف حياة 
اإلنسان املسـلم، إذَا ما طبقها يف واقعه العميل، 
لتصبح تلـك املحارضات هي الدواء واألكسـري 
الـذي يعيد الحياة الحقيقـة يف األرواح حتى ال 
يسيطر عليها الضالل والظالم، وتكون ضحية 
االنحراف والتيـه عن النهج الذي أراد لنا الحق 

جل وعال، لتفوز وتسعد، عاجالً وآجالً. 
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ضطمئ أخغرة

السغُث الصائث 
والربظاطُب الرطداظغ

طتمث الدعراظغ   

ام شـهر  كل يـوم من أَيـَّ

رمضـان املبارك يطـل علينا 

عبـد  العَلـُم  القائـد  السـيُد 

امللك بن بـدر الدين الحوثي، 

لينـريَ لنا ليـايلَ هذا الشـهر 

املبـارك من خـالل الربنامج 

الرمضانـي، والـذي يتحدث 

فيـه عن عدة أموٍر تتعلق بتعزيز الروحية اإليَمـانية بني 

أفراد هذا الشعب واألمة بشكل عام.

يتحدث السـيد القائد عن عدة مواضيَع تصلُح الواقَع 

ـة اإلسالمية من  اإليَمـاني والجهادي واألداء العميل لألُمَّ

ــة التي  واقع قرآني وبنظرة واسـعة إلصالح هـذه األُمَّ

تعيش الكثري من اإلشـكاالت يف واقعها وتسبب لها حالة 

من السقوط الثقايف واألخالقي. 

ــة تعاني من مشـاكَل جمة أجالها  أصبحت هذه األُمَّ

ــة عليها، وأصبحت  الُفرقة، ما أَدَّى لسـيطرة أعداء األُمَّ

تعاني من الذل برغم أنها إذَا تمسكت بدين الله وبالهدى 

وفَق رؤية صحيحة تأتينا من كتاب الله ومن خالل أعالم 

ــة يف وضع  الهـدى من آل البيت األطهـار، ألصبحت األُمَّ

غري َمـا ِهي عليه اليوم.

ـام هذا الشـهر العظيم والسـيد  يف ُكــّل يـوم من أَيـَّ

ــة يف  الكريـُم يتحـدَُّث عـن مشـاكَل تواجـُه هـذه األُمَّ

نفسيِتها َوثقافِتها ومشاكَل تواجُه الكثريَ من أبناء هذه 

ـــة بـكل فئاتهـا املواطن واملسـؤولني وغريهم من  األُمَّ

فئات املجتمع.

يعالُج السـيُد القائُد النفوَس ويربُطها بالله عز وجل؛ 

ألَنَّ النفَس إذَا َصلَُحت َصلَُح العمُل وأصلح اللُه به واقَعها 

املزري وُحلَّت الكثريُ من مشاكلها التي ال يمكن َحلُّها إالَّ 

إذَا عاد الجميُع إىل الله عز وجل من خالل القرآن الكريم. 

تاجُئ الحسعب إىل صائث تضغط
إبراعغط طتمث العمثاظغ

 
إن مـا عجز االسـتعمار عـن بلوغـه، من خالل 
سياسـة «فـرِّق تَُسـْد»، قـد نجـح يف تحقيقه عربَ 
األنظمة الحاكمة، التي احرتفت اسرتاتيجيَة التفكيك 
اإلمربيالية، عىل الطريقة املحلية، األكثِر خبثاً ودهاء 
وإجرامـاً؛ لتذبـَح املجتمَع عىل الطريقة اإلسـالمية 
أَو القوميـة، دون أن يشـُعَر بـربودة سـكينها، ما 
دام بريـُق الوعـود التنمويـة الغربية، يتـألأل أماَم 
الشعوب، وما دامت اإلشادُة األمريكية االستعمارية 

بالديمقراطية ساريَة املفعول. 
وليـت األمـوُر تقُف عنـد هذا الحد، بل تسـتمر 
األنظمـُة يف خيانِة وتدمري شـعوبها؛ خدمًة ألمريكا 
وإرسائيـل، ليصـل الحاُل بنـا -كما يقول السـيد 
القائد- أن نصبح «شـعباً يخضـُع لَوصاية ممن؟ 
هل َوصاية أصدقاء (وهذه النقطة َكثرياً ما أُكّررها 
يف َكثرياً مـن كلماتي؛ ألهميتهـا القصوى)؟ |ال| بل 
َوصاية عدو، سـيطرة عدو، يحقـُد علينا، ال يمتلك 
ذرًة من الرحمة بنـا، ال يحمل إراَدَة الخري لنا، عدوٌّ 
ُكـلُّ ما يسـعى له ويحرص عليه هو أن يستعبدنا، 
أن يُذلنا، أن يقهرنا، أن يضعفنا؛ ولذلك كان الحال 
واضًحا، كانت كلما سـيطر أكثر، وكلما استحكمت 
قبضته علينا أكثر، كلما ساء حالنا أكثر، بالرغم من 
أن الكثـري من أبناء هذا البلد كانوا يروَن يف الهيمنة 
الخارجية والسـيطرة األجنبيـة التي يعولون عليها 
أن تكون سـبيالً إىل رضا الخـارج ومحّققًة لرضا 
الخارج، كانوا يؤملون فيهـا أن يرتتب عليها رخاء 
وازدهار واسـتقرار لهـذا البلد». (السـيد القائد – 
دروس الهجـرة النبويـة – عشـية ذكـرى الهجرة 

النبوية – ١٤٣٨هـ). 
ويف ظـل وضـٍع كهذا، بقيـت مشـاريُع التنمية 
املوعـودة، وهمـاً اسـتعمارياً، لتخديـر الشـعوب، 
وإخضاعهـا وتدجينهـا، وتتضـح حقيقة املسـار 
الحضاري املزعـوم، يف صورته التفكيكية الهدامة، 
التي كشف زيفها السيُد القائُد يف حديثه عن نموذج 
الحالة اليمنية، بقوله: «املسـار الذي كانوا يعملون 
عليه وال زالوا هو مسار تفكيك لهذا البلد، ما كفاهم 
َوصاية وسـيطرة كاملـة وأنهم سـلبوا منا الحرية 
واالستقالل، وأخضعوا بلدنا لسيطرتهم ولقرارهم 
األجنبـي وأعطـوا لذلـك رشعنـة دوليـة وليسـت 
رشعنـة يف واقـع الحـال بحسـب رأيهم هـم، مثل 
البند السـابع، ما كفاهم ذلـك، يف ظل تلك الَوصاية 
والسـيطرة واملصـاَدرة للحرية وللقرار السـيايس 
ولالسـتقالل واالمتهان لكرامة هذا الشـعب يشتوا 
يفككونا، يشتوا يقسمونا، يشتوا يبعثرونا، منشئني 
بيننـا ومفاقمني بيننـا العداوَة والبغضـاء، مغذِّين 
ملشـاكلنا، تكُربُ يف ظلهم مشاكلنا وتتعقد، وتصّعب 
حلولهـا مع الوقـت، مشـاكلنا االقتصاديـة كانت 
يف حالـة تفاقم كبري، وكانوا هـم يصنّفون وضعنا 
االقتصادي بأنه متجٌه نحو االنهيار، وأتمنى مجّدًدا 
من وسـائل اإلعـالم يف بلدنـا هذا أّن تذكـر الناس 
بالتقاريـر واملقـوالت التـي كانت تُقـاُل آنذاك من 
جانـب تلك األطراف الدولية نفسـها، يتحكم عليك 
ويتحكم يف ُكـّل شؤونك، ويقول لك أنت متجه نحو 
اإلفالس، ومتجه نحو االنهيار االقتصادي،...، فإذن 
خسارة لكل يشء، نفقد استقاللنا وكرامتنا وقرارنا 
السـيايس، ونفقد معه ُكـّل يشء، ال بلدنا يبقى بلداً 
واحداً، وال اسـتقرار اقتصادي وال تنمية اقتصادية 
خطابـات  القائـد –  أبـداً». (السـيد  يشء  أي  وال 

املناسـبات – الهجـرة النبويـة – ذكـرى الهجـرة 
النبوية – ١٤٣٩هـ). 

ــة بهـذا القدر الكبري مـن الضياع،  ُمنيـت األُمَّ
حـني تواطـأ حكاُمهـا مـع مسـتعمريها ضدهـا، 
وتقاعست هي عن القيام بدورها، واالنتصار لذاتها 
ودينها، فبقيت رهينة جالديها، وحبيسـة عجزها، 
وأسـرية لحظة تنموية خاطفة، وبريق نهضة ملعت 
به تباشـري فجرها، ولكنه اختفى، لتغمض جفنيها 

عىل بريق سناه. 
ذلـك هو املـرشوع النهضوي الحضـاري، الذي 
علَّـق عليـه املجتمـُع العربـي اإلسـالمي، اآلمـاَل 
الكبار، وتلك هي الكارثـة التي أصابت املجتمعاِت 
العربية، بواسـطة حكامها، الذين لعبوا دوَر األمناء 
ـــة، وبعد سـقوطهم بتلك  واملخلصني لهـذه األُمَّ
الطريقـة املهينة، ظهرت حاجُة الشـعوب إىل قائد 
حكيـم، ومـرشوع تنمـوي رائـد، إلنقاذ مـا تبقى 
منها، واستعادة دورها ومكانتها الرائدة، فاتجهت 
األنظار نحو محور املقاومة، مبهورة بما حّققه من 
انتصـارات، عىل مختلف األصعدة، ومبدية إعجابها 
بموقفه الصامد، املقاوم للهيمنة اإلمربيالية، متمنية 

أن تقف إىل جانبه ذلك املوقف املرشف. 
ولكـن ما هي الحلـول واملعالجات التـي قّدمها 
قادُة محـور املقاومة لشـعوبهم، لتحقيِق النهضة 
ة؟ وكيف تمت ترجمتها عىل أرض  التنموية الَخاصَّ
الواقـع، وُخُصوصـاً يف اليمن، التي يعيش شـعبها 
وضًعا اسـتثنائيٍّا، بالـغ الخطـورة، يف ظل عدوان 
عاملي، وحصار مطبق بتواطؤ أممي، وقد بلغ عاَمه 
الثامن، من اإلجرام والتوحش والعبثية، وكيف تلقى 
املجتمع اليمني، تلك املوجهات التنموية الشاملة، يف 

سبيل تحقيق الخالص واالنتصار العظيم؟


