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 : خاص
واصلت قوى العدوان األمريكي السعودّي 
اإلماراتي، أمس االثنني، خروقاتها الفاضحة 
التّفـاق الُهدنة اإلنسـانية والحديدة، يف ظل 
اسـتمرار مؤرشات مسـاعيه لنسف جهود 

السالم. 
وأوضحـت مصـادر عسـكرية أن قـوى 
العـدوان وأدواتهـا ارتكبـت، أمـس، أكثـَر 
التّفاقـي الُهدنـة والحديدة  من140 خرقـاً 

خالل آخر 24 ساعة. 
وأوضحت املصـادر أن خروقات العدوان 
للُهدنة تمثلت يف غارة للطريان االستطالعي 
الجيـش  ومواقـع  املواطنـني  منـازل  عـىل 
واللجـان يف منطقـة الفاخـرة بمحافظـة 
للطـريان  تحليـق  عمليـة  و33  الضالـع، 
االسـتطالعي املسلح والتجسـيس يف أجواء 
محافظـات مـأرب، تعـز، حّجــة، الجوف 
مرتِزقـة  أن  مؤّكــدًة  والضالـع،  صعـدة 
العدوان اسـتحدثوا تحصينات قتالية حول 

مدينة مأرب. 
ولفتـت املصـادر إىل أنه تم تسـجيل 10 
خروقـات بقصف مدفعي، َحيُث اسـتهدف 

مرتِزقـة العـدوان بقصـف مدفعـي مواقع 
الجيـش واللجان الشـعبيّة يف التبة الحمراء 
بمنطقة حوامرة بتعز وبني حسـن بحّجـة 
والفاخـرة  بصعـدة  واملدافـن  واملالحيـظ 
بالضالع.  وأَشـاَرت املصادر إىل تسـجيل 
منـازل  عـىل  نـار  بإطـالق  خرقـاً   39
واللجـان  الجيـش  ومواقـع  املواطنـني 
الشـعبيّة يف محافظـات مـأرب، تعـز، 

حّجـة، صعدة والضالع. 
ويف الحديدة املشـمولة باتّفاقني يف ُعمان 
والسـويد، سـّجلت غرفـُة عمليـات ضباط 
االرتبـاط والتنسـيق لرصد خروقـات قوى 

العـدوان، 50 خرقـاً خـالل الــ 24 سـاعة 
املاضيـة.  وأوضح مصـدر يف غرفة عمليات 
ضبـاط االرتبـاط، أن مـن بـني خروقـات 
العدوان غارة للطريان التجسيس عىل حيس 
وتحليـق للطائـرات التجسسـية يف أجـواء 
حيـس.  وأَشـاَر املصـدر إىل أن الخروقـات 
شـملت أَيْـضـاً تسـعة خروقـات بقصـف 
مدفعي و28 خرقاً باألعرية النارية املختلفة. 
وتتواصـل خروقـات املرتِزقـة ورعاتهم 
من دول العدوان بشـكل يومي وسط صمت 
أممي، ما يؤكد انسجام املنظمة األممية مع 

خروقات العدوان والحصار. 

أخبار

ظائإ وزغر الثارجغئ غرّتإ بئثء 
الرتقت وغتثر دول السثوان طظ أغئ 

إساصئ َأو تخسغث صادطني

خطح صئطغ بصغادة التعبغ غظعغ بأرًا بني آل تازب طظ طراد طأرب وآل داعط طظ طسعر سمران

 : خاص
ـب نائـُب وزيـر الخارجية، حسـني  رحَّ
العـزي، أمس، ببـدء الرحـالت الجوية من 
مطـار صنعـاء، داعيـاً إىل أن تكـوَن بدايًة 
لتعزيز فرص السـالم الحقيقيـة، ومحذِّراً 
يف الوقـت ذاته من أية إعاقة قادمة لجهود 
السـالم؛ كونها سـتؤدي إىل العودة للحرب 

والتصعيد الذي ال يتوقف. 
وقال العزي، أمس االثنني، يف تغريدة له 
عىل تويرت: «رحلتـان يوميٍّا خالل ما تبقى 
من الُهدنة، ونأمُل رسعَة الوفاء بذلك وعدم 

العودة لسلوكيات اإلعاقة والعرقلة». 
َوأََضـاَف العـزي: «دعونا نميض بُخَطا 
الرجـال الواثقني لنعـُربَ معاً نحو السـالم 
والوئام واستعادة اإلخاء وُحسن الجوار». 

ويف ختـام تغريدتـه، حـّذر نائـب وزير 
الخارجيـة دول تحالف العـدوان األمريكي 
السـعودّي من العودة لإلعاقـة والتصعيد؛ 
كونها ستؤدي إىل ما ال يحمد عقباه، َحيُث 
اختتم تغريدته بالقـول: «إن أي تعطيل أَو 
إعاقة قـد يعني العودة للحـرب، وهذا أمر 
ال ينبغـي أن يحـدث أَو يسـمح أي عاقـل 

بحدوثه». 

 : طاابسات
أرشف عضُو املجلس السـيايس األعـىل، رئيس اللجنة 
العليـا للمنظومـة العدليـة، محمـد عيل الحوثـي، أمس 
االثنـني، عىل ُصلح قبيل إلنهاء قضيـة قتل بني آل حازب 
مـن قبيلة مـراد بمحافظة مـأرب وآل داهم مـن قبيلة 

مسور يف محافظة عمران. 
وخالل الصلـح القبيل بحضور وزراء اإلرشـاد نجيب 
العجي والدولة الدكتور عيل أبو حليقة ونبيه أبو نشطان 
ومحافظ مأرب عيل طعيمان، أعلن الشـيخ حسـني عيل 
حازب عن أرسة املجني عليه موىس محمد عبدالله حازب 
وقبائل مراد بمأرب العفو عن الجاني محمد أحمد صالح 

داهم لوجه لله، وترشيفاً للحارضين. 
وأّكــد الشـيخ حـازب أن العفو عـن الجانـي، يأتي 
اسـتجابة لدعوة قائد الثورة السـيد عبـد امللك بدر الدين 
الحوثي يف لم الشمل والسمو فوق الجراح والحرص عىل 
رص الصفـوف وتماسـك الجبهـة الداخليـة يف مواجهة 

العدوان الذي يستهدف اليمن أرضاً وإنساناً. 
ودعـا قبائل اليمـن إىل التسـامح والتصالـح والعفو 
والقبـول بالحلول املرضية التي دعـت لها القيادة الثورة 
يف إصالح ذات البني وإنهـاء قضايا الثأر والتفرغ للدفاع 
عن اليمن وسـيادته واستقالله، منوًِّها بجهود املنظومة 
العدلية ورئيسـها يف حلحلة قضايا الثـأر والنزاعات بني 

أبناء القبائل، ما يتطلب االلتفاف حولها ومساندتها. 
مـن جانبه، أشـاد عضـو السـيايس األعـىل الحوثي، 

بموقف آل حـازب يف العفو والتنازل عن القضية بصورة 
تعكس قيـم وأعراف قبيلة مراد بشـكل خـاص ومأرب 
بصورة عامـة، مؤّكــداً أن الصلح القبـيل يأتي يف إطار 

تعزيز الروابـط االجتماعية وإصالح ذات البني ومعالجة 
الخالفات بطرق سـلمية وإشاعة ثقافة األخوة بني أبناء 
الوطن الواحد وتعزيز قيم التسـامح والعفو والصفح يف 

أوساط املجتمع. 
ودعا عضو السـيايس األعىل قبائـل محافظتَي مأرب 
وعمـران وكافـة املحافظات إىل التسـامي فـوق الجراح 
وإنهاء القضايا املجتمعية بطرق أخوية بعيًدا عن اللجوء 
للعنـف، بما يكفل تجاوز التحديات الراهنة التي فرضها 
العـدوان، الفتـاً إىل الجهـود املبذولـة إلنهـاء الكثري من 
قضايا الثأر بني القبائـل يف مختلف املحافظات، بتعاون 
وتكامـل وتضافر جهـود الجميع من الدولـة والحكومة 

وقبائل اليمن. 
ويف الصلح الذي حـرضه أعضاء مجليس النواب عزام 
صالح، والشـورى أحمد الزبريي، محمد الحوري ومحمد 
بلغيث، أثنى رئيُس لجنة الوسـاطة الشيخ محمد الزلب 
عـىل موقـف آل حـازب املـرشف يف العفـو عـن الجاني 

والتنازل عن القضية وإغالق ملفها إىل األبد. 
وأشـاد بجهود كافة املشايخ والوجهاء والشخصيات 
االجتماعيـة الذين سـعوا يف تقريب وجهـات النظر لحل 
القضية يف مشـهد يجسد أصالة القبيلة اليمنية يف العفو 
ْفـح، مؤّكــداً أن القبيلـة اليمنية سـتبقى عصية  والصَّ
وصخرة صمـاء تتحطم عليها املؤامرات السـاعية النيل 

من وحدة وتماسك الجبهة الداخلية. 
بدورهـم، ثّمن الحـارضون جهـوَد لجنة الوسـاطة 
وكّل من سعى وسـاهم يف َلمِّ الشمل ووحدة الصف ووأد 
الخالف وإنهـاء القضايا املجتمعية بطـرق أخوية وفقاً 
للعـادات واألعـراف القبلية.  حرض الصلـح قائد كتائب 
الوهبـي اللـواء بكيل صالـح الوهبي وعدد من مشـايخ 

ووجهاء من محافظات مأرب والبيضاء وعمران. 

 : طاابسات
تواصلت، أمس االثنني، أعماُل االحتجاجات 
النظـام  جريمـة  إزاء  واملجتمعيـة  الشـعبيّة 
السـعودّي بإعـدام املواطـن اليمنـي محمـد 
احتجاجيـٌة  وقفـة  نـّددت  َحيـُث  املعلمـي، 
املدنـي  واملجتمـع  الحقوقيـة  للمنظمـات 
داعـني  بالجريمـة،  باملحافظـة  والناشـطني 
التجـرد  إىل  الحقوقيـة  الدوليـة  املنظمـات 
عـن االنخـراط الفاضـح يف صفـوف القتلـة 

واملجرمني. 
ويف الوقفـة، أّكــد عضو مجلس الشـورى 
حسـن عبد الرزاق، استنكار القوى السياسية 
الجريمـة  لهـذه  باملحافظـة  واالجتماعيـة 
التـي تتناىف مـع الرشائـع والقوانـني الدولية 
واإلنسـانية، ُمشرياً إىل أن هذه الجريمة ليست 
بحـق الشـاب محمـد املعلمي فقـط بل بحق 

جميع اليمنيني. 

وطالب عبدالرزاق املنظمات الدولية املعنية 
بحقوق اإلنسان بفتح تحقيق يف ُكـّل الجرائم 
التي ارتكبها النظام السـعودّي بحق الشـعب 

اليمني. 
مـن جانبـه، أّكـد وكيـل املحافظة، عباس 
العمـدي، أن هذه الجريمـة تتناىف مع األعراف 
واملواثيق اإلنسانية الدولية، مبينًا أن ما تعرض 
له الشـاب املعلمي هـو جزء مـن االنتهاكات 
التي يمارسها النظام السعودّي بحق املغرتبني 

والجالية اليمنية بشكل ُمستمّر. 
بدوره، أشار مدير فرع هيئة املوارد املائية، 
املهنـدس عبدالرحمـن املعلمـي، يف كلمة عن 
أرسة املعلمـي، إىل أن إعدام النظام السـعودّي 
للشـاب محمـد املعلمـي يأتي ضمن سلسـلة 
الجرائـم التـي يرتكبهـا يوميٍّا بحق الشـعب 
اليمني، مبينًا أن الشـاب املعلمي ذهب للعمل 
يف السـعوديّة يف العـام 2014 م وُمسـتمّر يف 

عمله منذ ذلك الوقت. 

وأّكــد تمسـك األرسة بحقهـا يف مقاضاة 
النظام السعودّي، مطالباً املنظمات الحقوقية 
النظـام  محاكمـة  عـىل  العمـل  واإلنسـانية 
السـعودّي عـىل هـذه الجريمـة وغريهـا من 
الجرائـم التي ترتكب أمام مرأى ومسـمع من 

املجتمع الدويل. 
ونـّدد بيـان صـدر عـن الوقفة تـاله مدير 
مكتـب حقـوق اإلنسـان باملحافظـة محمـد 
املـاوري، بهذه الجريمة التـي ارتكبها النظام 
السـعودّي، مؤّكـداً أنه سيتم مقاضاة النظام 

السعودّي طال الزمن أَو قرص. 
ودعا كافـة املنظمات الحقوقية وشـعوب 
العالـم الحر التِّخاذ موقٍف حـازم ضد النظام 

السعودّي اإلجرامي. 
واألمـم  الـدويل  املجتمـع  البيـان  وطالـب 
املتحدة القيـام بمسـؤولياتهم يف ردع النظام 
السعودّي وكبح غطرسـته من خالل تقديمه 

إىل املحاكمة. 

غدإ حسئغ طاعاخض يف ذطار تظثغثًا بةرغمئ الظزام السسعدّي بتص «املسطمغ»

صعى السثوان وأدواتعا تعاخض ظسَش طساسغ السقم 
بأضبر طظ 140 خرصًا لطُعثظئ اإلظساظغئ والتثغثة

التعبغ: ظأطض طظ ُضـّض صئائض الغمظ الاساطغ سطى الةراح وبث اإلخاء لاةاوز طآاطرات الافاغئ السثواظغئ
تازب: غظئشغ سطغظا تطئغئ دسعة صائث البعرة شغ لط الحمض ورص الخفعف وتسجغج تقتط الةئعئ الثاخطغئ
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 : ضرار الطغإ
َرًة شـهراً ونصَف شـهر عن موعِدها؛  متأخِّ
بَسـبِب تعنت تحالـف العـدوان، انطلقت أوىل 
رحـالت اتّفـاِق الُهدنـة، االثنـني، مـن مطار 
صنعـاء الـدويل إىل األردن، يف حدث اسـتثنائي 
عكـس بوضوح فاعليـة خيـارات الصمود يف 
انتـزاع الحقـوق املرشوعـة للشـعب اليمني، 
بالنظـر إىل حجـم إرصار العـدّو عـىل إغـالق 
املطـار منـذ أكثر من سـت سـنوات، غري أنه 
لـم يعكس بعـد «جديـة» تحالف العـدوان يف 
التوقف عن اسـتخدام امللف اإلنسـاني كورقة 
ابتـزاز، والتوّجــه نحو السـالم الفعـيل، إذ ال 
زال عليـه تعويض رحالت الفـرتة الفائتة من 
عمر االتّفـاق والتوقف عن افتعـال العراقيل، 
وإال سـتبقى «املراوغة» هي العنوان الرئييس 

لسلوكه، وهو ما قد ينسف االتّفاق تماماً. 
الرحلـة التجاريـة التـي انطلقـت صبـاح 
االثنـني، من مطار صنعاء الـدويل، حملت عىل 
متنهـا ١٥١ مسـافراً معظمهـم مـن املرىض 
الذين كانوا ينتظرون هذا اليوم منذ سـنوات، 
وقد وصلـوا مبارشة إىل مطـار امللكة علياء يف 
العاصمة األردنية، لتعـود الطائرة بعد ذلك إىل 

صنعاء حاملة عدد من العالقني يف الخارج. 
رحلة مثّلـت اخرتاقاً نوعيـاً لحاجز التعنت 
الـذي تمرتس وراءه العـدّو فيما يخص مطار 
صنعاء بالذات، وليس فقط منذ بداية الُهدنة، 
بـل منـذ إغـالق املطـار قبـل أكثـر من سـت 
سـنوات، َحيـُث أرص تحالـف العـدوان طيلة 
هذه الفرتة عىل استخدام املطار كورقة ابتزاز 
وضغـط للحصـول عـىل مكاسـَب عسـكرية 
وسياسـية، ولم يكـن ليتزحزح عـن ذلك لوال 
معادالت الحرب والسالم التي فرضتها صنعاء 
والتي أجربته عىل اللجوء إىل اتّفاق الُهدنة الذي 

تضمن فتح املطار بشكل جزئي. 

وبالتايل فقد ترجمت هـذه الرحلُة بوضوح 
فاعليـة خيارات الـردع الوطنيـة ونجاحها يف 
انتزاع املسـتحقات اإلنسـانية للشعب اليمني 
وكرس الحصار املفروض عليه، األمر الذي مثل 
بـدوره رسـالة واضحة للعدو بـأن التعنَُّت لن 
يفيـَده يف املرحلة القادمـة؛ ألَنَّ تلك الخيارات 
قابلـة للتصاعد، وهي رسـالة كانـت صنعاء 
قد وجهتها عىل لسـان نائب وزير خارجيتها، 

ام، بشكل رصيح.  حسني العزي، قبل أَيـَّ
مـن جهة أُخرى، فقد نسـفت هـذه الرحلُة 
ُكــلَّ الذرائـع والدعايـات التي عمـل تحالف 
منـذ  ترويجهـا  عـىل  ومرتِزقتـه  العـدوان 
سـنوات لتربير إغالق املطار، بـدءاً من مزاعم 
«اسـتخدام املطار ألغراض عسكرية» وُمروًرا 
بمزاعم «رفض صنعاء لفتح املطار» ودعايات 
«عـدم جهوزيـة املطـار» ُوُصــوالً إىل ذريعة 
«الجـوازات»، َحيُث بات واضًحا اآلن وبشـكل 
كامل أن مـا كان يعرقل فتح املطار هو تعنت 
تحالف العدوان وإرصاره عىل حصار اليمنيني 
مكاسـب  لتحقيـق  معاناتهـم  واسـتغالل 

عسكرية وسياسية. 
إدارة مطـار صنعاء أّكـدت عىل أن الرحالت 
التجاريـة سـتنتظم خالل ما تبقـى من فرتة 
الُهدنـة «إذا لـم تتم عرقلتها مـن قبل تحالف 
العـدوان»، غـري أن التسـاؤالت كثـرية حـول 
هـذا األمـر، فالُهدنة عىل مسـافة أسـبوعني 
بالرحلتـني  االلتـزام  تـم  وإن  نهايتهـا،  مـن 
األسبوعيتني اللتني نص عليهما االتّفاق، فهذا 
يعني تسـيري ٤- ٦ رحالت فقـط، (علماً بأنه 
ال توجد حتى اآلن أيـة أنباء عن الرحالت التي 
يفـرتض أن تتوّجــه إىل مـرص) فيمـا يبقى 
مصـري رحـالت األسـابيع الفائتـة مـن عمر 

الُهدنة مجهوالً. 
ويف هذا السـياق، قال مديـر مطار صنعاء، 
خالد الشايف، للمسرية إنه تمت مطالبة األمم 

املتحدة بتعويض الرحالت التي كان من املقّرر 
تسـيريها خالل األسـابيع املاضية، وهو األمر 
ام  الـذي كانت صنعاء قـد طالبت به قبـل أَيـَّ
لـ»إنقاذ» االتّفاق الذي يشـارف عىل االنتهاء، 
وإثبـات حسـن النوايـا مـن جانـب تحالـف 

العدوان. 
وقال نائب وزير الخارجية، حسـني العزي: 
ا خالل ما  مـن املفرتض تسـيري رحلتني يوميّـٍ
تبقـى من فرتة الُهدنة، وأضاف: «نأمل رسعة 
الوفـاء بذلك وعدم العودة لسـلوكيات اإلعاقة 

والعرقلة». 
لكن سـلوك تحالف العـدوان واألمم املتحدة 
ال يبـرش حتى اآلن بتنفيـذ ذلك، إذ يرى معظُم 
املراقبني أن السـماَح بتسيري الرحالت الجوية 
يف هـذا التوقيـت يأتـي ضمـن اسـرتاتيجية 
املراوغـة التـي يطبقهـا تحالف العـدوان منذ 
بدايـة الُهدنة، َحيُث يحاول اآلن أن يغطي عىل 
تعنته ويقدم مـؤرشات إيجابية محدودة عىل 
أمل تلميـع صورته وخلق جـو لتمديد الُهدنة 
التـي بـات واضًحـا أنـه يتعامل معهـا فقط 
كفرصة لتجنب رضبات الردع اليمنية وكسب 
الوقت لرتتيب صفوفه وهندسة تصعيد جديد 
وفوىض داخلية بحسـب ما أّكــد عضو الوفد 

الوطني عبد امللك العجري هذا األسبوع. 
بعـض  بتسـيري  السـماح  أن  والحقيقـة 
الرحالت قبـل نهاية الُهدنـة كان أمراً متوقعاً 

من هذه الزاوية وليس جديًدا. 
لكن تشـديَد صنعاء عـىل تعويض الرحالت 
الفائتـة يضيـق خيـارات هـذه املراوغـة عىل 
تحالـف العـدوان، ويوجه له رسـالة واضحة 
بأن «الخدعة» لـن تنطيلَ عىل صنعاء، بل إنها 
سـتكون «مخاطرة» كبرية من جانبـه؛ ألَنَّها 
قد تنسف االتّفاق تماماً وهو ما يعني احتدام 

املواجهة مجّدًدا. 
هذا ما أّكـده برصاحة نائب وزير الخارجية 

الذي أضاف أن «أي تعطيل أَو إعاقة من جانب 
تحالف العدوان قـد يعني العودة للحرب وهذا 
أمـٌر ال ينبغـي أن يحـُدَث أَو يسـمح أي عاقل 

بحدوثه». 
كالعادة، ال تطلق صنعاء أحكاماً مسـبقة، 
بل تـرتك الباب مفتوحاً أمـام تحالف العدوان 
إلنجاح فرص السـالم حتى آخـر لحظة، لكن 
سلوك تحالف العدوان واألمم املتحدة منذ بداية 
الُهدنـة، ال ينطـوي عىل مـؤرش إيجابي واحد 
يمكـن أن تبنى عليه أيـة احتماالت معتربة لـ 

«نجاح» الُهدنة بالشكل املطلوب. 
والحقيقة أن الحديث عن «انفراجة» فعلية 
يف االتّفاق ال يـزال يف معظمه متأثراً بـ»آمال» 
وتطلعـات، ال بمعطيـات واقعيـة، فتحالـف 
العدوان كان يستطيع وبكل بساطة أن يسمح 
بتسـيري الرحالت الجوية منذ األسـبوع األول 
للُهدنة، وقـد بات واضًحا أن ُكـّل الذرائع التي 
اسـتُند إليها لتربيـر منع الرحـالت وتأخريها 
كان غرضها التعنت فقط، وبالتايل فالسـماح 
بالرحـالت اآلن ليس أمـراً عفويـاً وهو أقرب 
إىل حركـة إضافية يف مسـار املراوغـة منه إىل 
«توّجــه إيجابي» حقيقـي، ورفض تعويض 
الرحالت الجوية الفائتة من شـأنه أن يشـكل 

دليالً واضًحا عىل ذلك. 
وبالنظر إىل تجارب مشـابهة سـابقة، من 
املرجـح أن يحـاوَل تحالُـَف العـدوان واألمـُم 
املتحدة اسـتغالَل الرحالت القليلة التي قد يتم 
السـماح بها خالل األيّـام القادمـة وإبرازها 
كدالئل عـىل «التزامهم» باالتّفـاق، والتغطية 
عىل سـلوكيات التعنـت التي شـهدتها الفرتة 
املاضيـة، وهو ما سـيمثل قاعدة للضغط عىل 
صنعاء ومحاولة دفعهـا للتنازل عن تعويض 
الرحـالت التـي تم منعهـا، أَو القبـول بتمديد 
التهدئـة وفقـاً لرغبات تحالف العـدوان الذي 

يبدو أنه ال يتعلم من أخطائه أبداً. 

جصعط ضض ذرائع التخار الةعي
اظطقق أولى «رتقت الُعثظئ»: 
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 : طتمث الضاطض 
األعـىل  السـيايس  املجلـس  رئيـس  برعايـة 
املشـري الركن مهدي املشـاط، عقدت، يوم أمس، 
بصنعاَء، الهيئـُة العامُة لألوقـاف فعاليَة إطالق 
املؤتمـر الوطنـي األول لألوقاف، بمشـاركة قائد 

الثورة السيد عبدامللك بدرالدين الحوثي. 
ويف كلمـة لـه (تنرش صحيفة املسـرية نصها 
الكامـل صــ٦و٧) أّكـد قائـُد الثـورة أن املؤتمر 
يحمـل مخرجات مهمـة وجيدة ومثمـرة والذي 
يأتـي يف سـياق عنايـة الهيئـة العامـة لألوقاف 
والقائمـني عليها واهتمامهم وسـعيهم الدؤوب 
لرفـع مسـتوى أدائهـم والنهـوض بواجباتهـم 
ومسـؤولياتهم املهمة، منوًِّها إىل أن هذا التوّجـه 
ـٌه إيَمـاني وصادق وإيجابي ويَُمثُِّل نموذجاً  توجُّ
لكل اإلخوة يف ُكـّل املؤّسسات ومواقع املسؤولية. 

 
الوقُف كبُعٍد ديني

وأوضـح السـيد القائـد أن األوقـاَف يف واقع 
األمر بمثل ما هـي ذات البُعد الديني واإليَمـاني؛ 
باعتبَارها من القرب التـي يتقرب بها الواقفون 
إىل اللـه سـبحانَه وتعاىل وتتجه نحـو أعمال الرب 
والخري املتنوعة مثل إعمار املساجد ودورها املهم 
واجتماعياً، ُمضيفـاً، «وبالتايل  وأخالقيـاً  روحياً 
ُكـّل ما يف ذلك له من أثار يف حياة الناس وأعمالهم 
بما يدل عىل عظمة الدين اإلسـالمي وكّل ما يأتي 
من الدين اإلسالمي هو رعاية الناس وإحياء ُكـّل 

ما يتم تغييبه يف الساحة». 
وأردف بالقول: «نأمل من الله أن يوفقنا يف أن 
يكون هذا العمل امتداداً ملن سـبقنا من األجيال، 
عمـل ينفع الناس يف ُكـّل الجوانب عىل املسـتوى 

الروحي واالجتماعي واألخالقي». 
وشـّدد السـيد القائـد عـىل أهميّـة أن يهتـم 
الجميـع يف إصـالح مـا أفسـده السـابقون كما 
هـو الحال يف األوقاف وتحول هـذا املوضوع مثل 
الزكاة إىل مغنم، ُمشـرياً إىل حصول الكثري عندما 
أنشـئت الهيئة العامـة لألوقـاف يف واقع صعب 
وإشـكاليات كثرية ومع ذلك خالل فرتة بسـيطة 

هناك إنجازات كبرية وملموسة. 
وأّكــد عىل حـرص الهيئـة يف امتالكها رؤية 
اإلداري  املسـتوى  عـىل  عملهـا  يف  تسـاعدها 
والتنمـوي واالقتصـادي، ُمضيفـاً «نأمـل مـن 
الجميـع أن يكون هناك مسـاندة للهيئة وعملها 
ُكــّل حسـب عالقتـه ودوره، ثـم عىل املسـتوى 
الشعبي أن يكون هناك توعية للناس فيما يتعلق 
بهذه املسـألة حتى يكون هناك تجاوب»، ُمشرياً 
إىل أن هنـاك خططاً جيدة مـن جانب الهيئة التي 
تلحـظ طبيعـة الظـروف واإلشـكاالت وتسـعى 
إىل معالجـة هذه املشـكالت دون ضيـاع وهو ما 
تمتلكـه الهيئـة وقدرتهـا عـىل التعامـل الحازم 
والجاد مـع الخائنني واملسـتهرتين ممن يأكلون 

أموال الوقف. 
 

ق تظاُزَل سظ تماغئ العصش
وخـالل املؤتمر الـذي حمل شـعار «معاً نحو 
التحـول االسـرتاتيجي يف العمـل الوقفـي»، قال 
رئيس الهيئة العامة لألوقاف، عبداملجيد الحوثي، 
ــة يريدون  خالل كلمة الرتحيبية: «إن أعداء األُمَّ
تعطيـل مبدأ الرحمة يف اإلسـالم من خالل تدمري 
املؤّسسـة الوقفيـة التي تعيـد الجانب املرشق يف 
هـذا البند بأحسـن ما تملك، ُمضيفـاً «أن الوقف 
للمواطن العاجز واملسـكني وللشـعب واملجتمع 

وال يعود منه يشٌء للدولة». 
وأوضح الحوثي أن األوقاف عرب الزمن تعرض 
للتدمـري وأصبحت ُمَجـّرد عائدات رمزية ضائعة 
للنافذيـن، مؤّكـداً أننا عازمون السـري يف سـبيل 
بنـاء املؤّسسـة الوقفيـة وتحسـني عملها رغم 
الظروف، وأن القيـام بالوقف واجب الجميع من 

سـلطة تنفيذية وترشيعية، باإلضافة إىل تكاتف 
الجميع لنعيد للوقف مكانته. 

وأّكــد العزم يف إطار توجيهات السـيد القائد 
وتوجيهـات رئيـس الجمهوريـة عىل بنـاء هذه 
املؤّسسـة، مردفاً بالقول «هنـاك تحديات لكننا 
سـنميض يف إصـالح الوقـف بداية بهـذا املؤتمر 
الذي سيخرج بتوصيات ترسم لنا خارطة طريق 
للخروج وإصالح هذا املرفق الهام والحيوي الذي 

إذَا أصلح سيكون رافداً مهماً لالقتصاد. 
 

العصُش أطاظئ غةُإ تتمطعا ضما 
أراد اهللا

مـن جانبه، قال مفتـي الجمهوريـة اليمنية 
العالمـة شـمس الديـن رشف الديـن: إن الوقف 
أمانـة وابتـالء مـن الله للعبـاد َفـإْن هـم قاموا 
بواجبهـم فقد اسـتحقوا رحمة اللـه وحمايته، 
وإْن خانوا األمانة التي حملهم الله لهم الُخرسان 

املبني. 
وقـال: إن «هذه األمانة فـرط فيها الكثري من 
الناس وعـىل الجميع أن يتقوا الله فيما أسـندوا 
بـه، فقد صار يف ثقافة الناس أنه أمر هني ونهب 
للجميع َوإذَا تـوىل األجري مال وقف تعامل وكأنه 
ملـك له»، مؤّكـد أنـه ال يحق لألجري أن يبيع مال 

الوقف بأي شكل من األشكال. 
َوأََضــاَف: إن األمانـة فـّرط بهـا الكثـري من 
النـاس، فالوقـف أوقفـه الواقـف من حـر ماله 
ابتغـاء وجه لله، وعىل الجميع أن يتقوا الله تجاه 

ما أنيط إليهم من مسؤولية يف هذا الجانب. 
واستطرد «إن الوقف صار أمره هني والتعامل 

معـه كالتعامل مـع املال املباح، بـل صار الوقف 
بأزهد األثمان، وأقلها؛ ألَنَّه وقف، َوإذَا توىل األجري 
واليـة الوقف، وكان تحت يديـه تعامل معه كأنه 

ملكه، وهذه خصلة من خصال الجاهلية». 
وأّكــد العالمـة رشف الديـن عـدم الحاجـة 
للوسـطاء بني الوقف واملسـتأجر، وقال: «لسـنا 
بحاجـة للوسـطاء فيما بـني الوقف واملسـتأجر 
وعـىل الهيئـة أن تؤجـر العـني املؤجـرة املبينـة 
بصـورة مبارشة مـع املسـتأجر وفقـاً للقانون 
والزمـان واملكان، كما لو كان حـراً، ولهذا ال بُـدَّ 

من تكامل الجهود يف هذا الجانب». 
َوأََضــاَف: «إن طلـب املأذونيـة ال أصل لها يف 
الـرشع؛ ألَنَّ املأذونيـة يف الحقيقـة بيـع ضمني 
ألرض الوقـف ال يلـزم لألوقـاف وال لغريهـا أن 
تسـرتد الوقـف ممن قـد أذنـت له وأخـذت منه 
املأذونيـة؛ ألَنَّها قد باعت منـه، ما يتطلب تجنب 

هذه األخطاء التي ارتكبت سابقاً». 
وحـث مفتي الديار اليمنيِة هيئَة األوقاف عىل 
أن تـرشف بصورة مبارشة عـىل إيجار العني من 
املسـتأجر كمـا نص عليـه القانون مـع مراعاة 
املنفعـة التي يسـتأجر بهـا املسـتأجر إن كانت 

للتجارة أَو للسكن أَو لغريها. 
وتابـع: «لسـنا بحاجـة لفـرض رسـوم عىل 
املواطنني بأسماء عدة حق املأذونية وغريها، هي 
أجـرة واحدة ال غـري يف بداية مبـارشة العقد من 
العـني املؤجرة ويتم تحديدها، َوإذَا تم طلب أجرة 
مقدماً فال مانع، عـىل أن يُنَصَّ عليها أنها مقدم 
أجـرة، وليس مأذونية؛ ألَنَّ ما يسـمى باملأذونية 
فيـه تلبيـس وتدليـس، وال بُــدَّ مـن اإليضـاح 

والبيان». 
وأّكـد العالمة رشف الدين، أنه ال يحق لألجري 
بيـع مال الوقـف وال الترصف فيه بـأي حال من 
األحـوال خالفاً ملـا نص عليه عقد األجرة، سـواء 
حـق اليـد أَو غـري ذلك مـن املسـميات.. الفتاً إىل 
أن األمنـاء الذيـن يحـّررون عقـوداً ال يجوز لهم 

الترصف يف هذا الجانب. 
وقـال: «ال يجوُز لألمني وال يحـقُّ له أن يحّرَر 
عقداً ملا يسـمى بحق اليد ألي شـخص وإن كان 
األجري يسـتحق ما يسـمى بحق العنـاء الظاهر، 
فعـىل الدولـة والجهة املختصـة يف الهيئة العامة 
لألوقـاف أن تعوَِّضـه نقـداً ال أرضاً يتم تسـلُمه 

لألجري». 
ولفـت مفتـي الديـار اليمنيـة إىل أن الجهـَة 
املعنيـة بتحريـر العقـود يف أمـوال الوقـف، هي 
الهيئـة العامـة لألوقـاف بما يصـب يف مصلحة 
مقاصـد الواقفـني، مـع مراعاة أن تكـون العني 
املؤجـرة واملـدة واألجـرة واملنفعـة معلومة بني 

األجري واألوقاف. 
ولفت إىل رسالة املؤتمر املتمثلة يف بناء الهيئة 
العامة لألوقاف كمؤّسسة َوْقفية حديثة لحماية 
الوقف وتعظيم منافعه وتنميـة موارده وتفعيل 
دوره التنموي من خالل تضافر الجهود الرسمية 
والشـعبيّة وحشـد الطاقـات اإليجابيـة وتعزيز 

الُهــِويَّة اإليَمـانية للمجتمع. 
 

رؤغُئ املآتمر
فيما أَشـاَرت كلمـة اللجنة العلميـة للمؤتمر 
إىل  القطابـري،  محمـد  الدكتـور  ألقاهـا  التـي 

رؤيـة املؤتمر الوطني لألوقـاف يف كونه تظاهرًة 
علمية لتطوير مسـرية الوقف واستعادة مكانته 

االجتماعية وتنمية موارده. 
وأوضـح أن هـدَف املؤتمـر ترسـيُخ الوعـي 
الجماعيـة  باملسـؤولية  واملجتمعـي  الرسـمي 
للنهوض باألوقاف وحمايتها وتنميتها واإلسهام 
يف تطوير البنية الترشيعية والتنظيمية واإلدارية 
لبناء هيئة األوقاف ومناقشـة تطوير مشـاريع 

وقفية مبتكرة. 
وتطـرق إىل أوراق العمـل البحثيـة للمؤتمـر 
ومحاورهـا الرئيسـية، َحيُث يركـز املحور األول 
عـىل «الوقـف بـني املسـؤولية الدينيـة والواقع 
العميل» ويشـتمل عىل سـتة أبحاث، فيما املحور 
الثانـي بعنوان «مقومـات بناء هيئـة األوقاف» 
ويشـتمل عىل ثمانيـة أبحاث، ويختـص املحور 
الثالث بالوقف بني التحديات والطموحات ويضم 

ثمانية أبحاث. 
وبـنّي الدكتـور القطابـري أن عـدَد األبحاث 
املقدمـة للمؤتمـر ٣٢ بحثـاً، تم قبـوُل ٢٢ بحثاً 
مقدمـة من عـدد من أسـاتذة الجامعات سـيتم 
ـام، إضافة إىل  تدارسـها ومناقشـتها يف ثالثة أَيـَّ
أنه سـيتم عقـد خمس ورش علميـة يف الجوانب 
والترشيعيـة  اإلعالميـة  والتوعيـة  التثقيفيـة 
والقانونيـة واالقتصادية واالسـتثمارية الوقفية 

والتطويرية واالبتكارية واإلدارية. 
وكان وكيـُل هيئـة األوقـاف لقطـاع املـربات 
واملسـاجد، الدكتور عبدالله القدمي، قّدم عرضاً 
شـامالً ملنجزات الهيئة منذ تأسيسها واألنشطة 
التأسيسية واملشـاريع التي نفذتها خالل الفرتة 
املاضية، إىل جانب مرشوع الخطة االسـرتاتيجية 

الوطنية للهيئة. 
د.  الـوزراء،  رئيـس  توّجــه  جانبـه،  مـن 
عبدالعزيـز بـن حبتـور، بالشـكر لقائـد الثورة 
السـيد عبد امللك بـدر الدين الحوثـي، بتوجيهاته 
امُلسـتمّرة من جهة وللتوجيهـات الرصيحة من 
رئاسة املجلس السيايس األعىل من جهة ثانية إىل 
جانب جميع الجهات املسؤولة التي تدعم الهيئة 

العاملة لألوقاف بشكل مبارش وغري مبارش. 
وأّكــد خـالل كلمة ألقاهـا يف الفعاليـة: إننا 
طيلـة هذه املـدة نعمل تحت قيادة السـيد القائد 
عبد امللك بدر الدين الحوثي، الذي دائماً ما يستمر 
يف توجيـه الجميع بأن يقومـوا بواجباتهم تجاه 
هـذا الوطـن واملواطن الذي يعيـش عامه الثامن 
مـن العدوان األمريكـي السـعودّي ثابت وصامد 

حتى االنتصار. 
وأوضح أن هذه اللحظات التي نعيشـها بهذا 
املؤتمـر الوطنـي األول هـي لحظـات انتصـار-

تضـاف إىل انتصارات سـابقة– تعقدهـا الهيئة 
العامة لألوقاف كمؤّسسة إبداعية تخدم الجميع. 
وتخلل الفعالية فقرة استعرض خاللها وكيل 
الهيئة العامة لألوقاف عبدالله القدمي، إنجازات 
الهيئـة العامة لألوقاف خالل عـام، وكذلك ما تم 
إنجازه من املشـاريع يف شـهر رمضـان املبارك، 
إىل جانب عدد من الفقرات الفالشـية والشعرية، 
دروع  وإهـداء  تكريميـة  فقـرة  إىل  باإلضافـة 
تكريميـة لكل من سـاهم يف دعـم الهيئة العامة 

لألوقاف وتفاعلهم وجهودهم املثمرة. 
للشـاعر  قصيـدة  املؤتمـر  افتتـاح  تخلـل 
عبدالسالم املتميز، وإهداء الدروع من قبل رئيس 
هيئـة األوقاف لقيـادات ومسـؤويل الدولة نظري 
دعمهـم للهيئـة وتطوير مهامهـا، فيما حرضه 
رؤسـاء مجلـَيس القضـاء األعىل القـايض أحمد 
يحيى املتوكل والشورى محمد حسني العيدروس 
واملحكمـة العليـا القـايض عصـام السـماوي، 
ونائبا رئيَيس مجليس النواب عبدالسـالم هشول، 
والوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد، 
ومدير مكتب قائد الثورة سفر الصويف، وعدد من 

الوزراء وأعضاء مجليس النواب والشورى. 

تقرير
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بمحارضئ وطئارضئ صائث البعرة.. 

صائــث البــعرة: العصــش طــظ الصرب الاــغ غاصرب بعــا السئث طظ اهللا وغةــإ خغاظاعــا وتماغاعا 
طفاــغ الثغار: العصش أوصفه العاصش طظ تــر طاله اباشاء وجه اهللا وسطى الةمغع أن غاصعا اهللا تةاعه

ــعصــش  ــتــع تــخــتــغــح طــســار ال ــاــعجــغــعــات الـــصـــغـــادة ظ الـــتـــعبـــغ: طـــاضـــعن ب

العغؤئ الساطئ لفوصاف تسصث املآتمر العذظغ افول لفوصاف
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شغما تتالش السثوان غاتاغض سطى تضعطئ المرتِجصئ وغاراجع سظ تسطغط العدغسئ الةثغثة 

اظفةار جثغث غساعثف «املةمع 
التضعطغ» يف ساص حئعة

 : طاابسات
تحّولت شـبوُة املحتّلـُة إىل مرسح للجرائم والفـوىض األمنية وعمليات 
التصفيـة بـني أدوات ومرتِزقـة العـدوان يف مسـاعي ُكـّل طـرف لفرض 
سـيطرته عـىل املحافظة الغنيـة بالثـروات النفطية والغازيـة، َحيُث هز 
انفجـار عنيف، أمس االثنني، «املجمع الحكومي» باملحافظة شـبوة وذلك 
بعد يوم من تفجري أنبوب النفط يف ميفعة رداً عىل تغيريات واسـعة طالت 
مدراَء عموم محسـوبني عىل حزب «اإلصالح» وإنهاء ما تبقى من هيمنة 
«اإلخوان» عىل شـبوَة التي باتـت تحت قبضة االحتـالل اإلماراتي وقوات 

الخائن طارق عفاش بشكل كامل. 
وقالـت مصادر محلية، أمس: إن انفجاراً عنيفاً هز أرجاء مدينة عتق، 
املركـز اإلداري للمحافظة النفطية، موضحة أنه لم تتضح بعد مالبسـات 

االنفجار، كما لم تعلن أية جهة مسـؤوليتها عنه. 
وبينت املصادر أن هذا االنفجار يعد امتداداً لسلسلة تفجريات تشهدها 
ـام طالت أنابيب لنقـل النفط يف ميفعـة والصعيد مع  املحافظـة منـذ أَيـَّ
تصاعد األزمة السياسـية يف املحافظة بعد صدور قرارات املرتِزق العولقي 
املعـنيَّ كـ «محافظ»، من قبل أبو ظبي، تقـيص قيادات حزب «اإلصالح» 
يف السـلطة وتعيد توزيع حصص املحافظة بني امليليشيا املوالية لالحتالل 

اإلماراتي. 

«اإلخقح» غاعط سدعًة يف «طةطج 
حعراه» بالسمض لخالح اجاثئارات غربغئ

 : طاابسات
هاَجَم حزُب «اإلصالح» عىل لساِن عضو كتلته الربملانية املوالية للعدوان 
املرتِزق محمد الحزمي، عضَو مجلس شـورى الحزب والحائزة عىل جائزة 
نوبل للسـالم، توكل كرمان، ما يكشـُف حقيقة االنقسـام الحاصل داخل 

الحزب. 
واتهـم املرتـِزق الحزمـي يف تغريدة عـىل صفحته الشـخصية بتويرت، 
القياديـَة يف جماعة «اإلخوان» توكل كرمان، بالعمل لصالح اسـتخبارات 
غربية السـتهداف الحزب، متسـائالً عن مصدِر ثروتها التي ترصف منها 
ا، وكانـت حتـى ٢٠١١ ال تمِلُك تكلفـة «تصفية  ماليـني الـدوالرات يوميّـٍ
أسـنانها»، مبينًا أن أطرافـاً خارجيًة تدعُم كرمـان لتدمري اليمن، يف حني 
تناىس املرتِزُق الحزمي انخراَطه يف صفوف مرتِزقة العدوان الذين يعملون 
لصالِح السـعوديّة واإلمارات نحو تدمري اليمن أرضاً وإنسـاناً، وهو األمر 
الذي يؤّكـد أن هجوم املرتِزق الحزمي ما هو إال نتاج االنقسام الحاصل يف 

صفوف مرتِزقة العدوان. 

وجط اساراف التجب بإسثام الرغاض أتث طصاتطغه 
المرتِجصئ بثرائع واعغئ:

تمطئ اساصاقت جسعدّغئ واجسئ 
تطال السحرات طظ طةظثي 

«اإلخقح» يف التثود
 : طاابسات

ذكرت وسـائُل إعالم مواليٌة لحزب «اإلصالح»، أمس االثنني، أن القواِت 
السـعوديَّة اعتقلت العرشاِت من املقاتلني املرتِزقة التابعني لها يف جبهات 
الحـدود، وذلك ضمن حملـة اعتقاالت واسـعة طالت املجنديـن اليمنيني 

جنوَب اململكة. 
وأّكــدت املصـادُر اإلعالميـُة أن السـلطات السـعوديّة اعتقلـت خالل 
السـاعات املاضيـة، العرشاِت مـن ميليشـيا ومرتِزقة حـزب «اإلصالح» 

املتمركزة يف مدينتي نجران وعسري. 
ا عىل اعرتاف  ولـم يُعـَرْف بعُد مـا إذَا كانت عمليـُة االعتقال جـاءت ردٍّ
«اإلصالح» بإعدام السـلطات السـعوديّة واحداً من مقاتليه، تحت مزاعم 
أنه يعمـُل لصالح صنعاء، أم جزًءا من مخّطط سـعودّي إماراتي لتفكيك 

قوات «اإلصالح» والتخلص منها بشكل نهائي. 
وكان املرتِزق املحسـوب عىل جماعة «اإلخوان» أنيس منصور قد كذَّب، 
أمس األول األحد، مزاعَم السـعوديّة بشـأن إعدام شـاب يمني يف منطقة 

القطيف زعمت أنه عميٌل لقوات الجيش واللجان. 
وأوضح املرتِزق منصور أن الشـابَّ محمد عبدالباسـط املعلمي، التحق 
بمقاتـيل ما يسـمى «الرشعية» وتم توزيُعـه ضمن املئات مـن املجندين 
املرتِزقـة عىل الحـدود للدفاع عـن األرايض السـعوديّة، مبينًـا أن املعلمي 
اختفـى قبل ٦ أشـهر قبـل أن تعلن السـلطات السـعوديّة إعداَمه بتهمة 

التخابر مع صنعاء. 
وأّكــد اإلعالمي املوايل لإلصالح أن الشـاب املعلمي يعد واحداً من مئات 
املقاتلـني الذيـن احتجوا قبل أشـهٍر عىل نهب ضباط سـعودينّي للمكرمة 
ة سـعوديّة باعتقال بعضهم وقتل  ـة بهم قبل أن تقوم قوات َخاصَّ الَخاصَّ

آخرين. 
الجدير بالذكر أن الرياَض اعتقلت يف مارس املايض، العديَد من القيادات 
العسـكرية التابعة للفاّر هادي وحزب «اإلصالح»، بينهم قائد ما يسـمى 

محور الجوف املرتِزق أمني العكيمي.

طزاعرات حسئّغئ غاضئئ ضث تجب «اإلخقح» يف تسج

السسعدّغئ تضحش تصغصئ سثواظعا بسث تةاعض العتثة 
الغمظغئ ضمظ اّتفاصغئ رجمغئ

 : طاابسات
يف  الشـعبي  الَغضـِب  ِة  ِحـدَّ تصاُعـِد  مـع 
ـذَ املئاُت من  املحافظـات واملناطـق املحتّلة، نفَّ

املواطنني يف قرى ريف تعز تظاهراٍت حاشـدًة، 
أمـس االثنـني، ضـد حـزب «اإلصـالح» الـذي 
يفرض سلطته بقوة السالح يف املناطق املحتّلة 
ُ بثورة شـعبيّة قادمة  بتعـز، األمر الذي يبـرشِّ

ضد جماعة «اإلخوان» بعد سـنوات من العبث 
واالنتهاكات وتضييق الِخناق واالنفالت األمني 

وتفيش مظاهر الجريمة يف أوساط األهايل. 
وبحسـب مصـادر محلية، أمـس، فقد نّفذ 
املئاُت من السكان يف منطقة الصافية بمديرية 
الشـمايتني، املرَكز اإلداري للرتبـة، مظاهرات 
غاضبة للمطالبة برحيل ما يسمى محور تعز، 
الجنـاح العسـكري لحـزب «اإلصـالح» والذي 

يقوده املرتِزق خالد فاضل. 
وأضافـت املصـادر أن املظاهـرة الشـعبيّة 
انفجـرت عقـب فـرض ميليشـيا «اإلصـالح» 
إتاوات جديدة عىل البائعني والتجار يف املنطقة، 
مبينة أن األهايل املشـاركني يف التظاهرة رفعوا 
شـعارات والفتـات تطالـب بإنهـاء سـيطرة 
«اإلصالح» عىل مناطق تعز املحتّلة، كما طالب 
املحتجـون بتغيري قيـادات عسـكرية مرتِزقة 
محسـوبة عىل جماعة «اإلخوان» وعىل رأسهم 

املرتِزق خالد فاضل. 

املسرية: متابعات:
كشـفت السـعوديُّة عـن حقيقـِة عدواِنها 
عـىل اليمن واملخّطـط الذي يقوم عىل أََسـاس 
تقسـيم وتفتيـت البلد بمـا يخـدم مصالحها 
وتوّجـهاتها، بعد أن تجاهلت وبشـكل متعمد 
ومفضـوح الوحـدة اليمنيـة الـذي مىض عىل 

قيامها أكثر من ٣٠ عاماً. 
السـعودّي  للنظـام  جديـدة  فضحيـة  ويف 
تعمـدت الريـاض إعـادة مسـمى الجمهورية 
العربية اليمنية يف إحـدى اللوحات واليافطات 
خالل مراسـم التوقيـع مع حكومـة املرتِزقة، 
أمـس االثنـني، يف ظـل صمـت مخـز ومـذل 

املرتِزقـة  حكومـة  يف  والقيـادات  للمسـئولني 
املشـاركني يف الفعالية، َحيُث أظهـرت اللوحة 
توقيع االتّفاق بني «اململكة العربية السـعوديّة 

والجمهورية العربية اليمنية». 
وقال ناشـطون يمنيون يف مواقع التواصل 
االجتماعـي، أمـس: إن السـعوديّة ومن خالل 
إىل  فعليـاً  تسـعى  املقصـودة  الخطـوة  هـذه 
تقسيم اليمن وتفتيته، وهو ما يكشف حقيقة 
عدوانها عىل الشـعب اليمن تحت ذريعة إعادة 

الرشعية. 
مـن جانب آخـر ويف خيبـة أمل جديـدة ملا 
يسـمى املجلس الرئـايس وحكومـة املرتِزقة، 

أعلن تحالف العدوان وبصورة رسمية تراجعه 
عـن تسـليم الوديعـة النقديـة التـي أعلنتهـا 
السعوديّة واإلمارات مطلع أبريل املايض، َحيُث 
جـاء ذلـك يف أعقاب توقيـع السـعوديّة، أمس 
ُر  االثنـني، اتّفاقـاً لتمديـد وديعة سـابقة تُقدَّ
بملياري دوالر، والتي سبق أن أعلنتها قبل عدة 

سنوات. 
ووفقاً ملصادَر إعالمية، فقد تجاهل االتّفاق 
الذي احتضنته الريـاض، الحديث عن الوديعة 
الجديدة بعد أن تم اإلعالن عنها عقب تأسـيس 
مـا يسـمى املجلـس الرئـايس منتصف شـهر 

رمضان املنرصم. 

طسؤعل يف تضعطئ املرتجصئ «غئّحر» باملجغث طظ الافةريات يف سثن
 : طاابسات

فيما تغَرُق املحافظـاُت واملناطُق املحتّلة يف الفوىض األمنية 
وأعمـاِل القتل والتصفيـة واالغتياالت والتفجـريات والعبوات 
خـة، بدعـم وتمويل مـن تحالف  الناسـفة والسـيارات املفخَّ
َ مسئوٌل يف حكومة املرتِزقة، أمس االثنني، باملزيد  العدوان، برشَّ

من العمليات اإلجرامية داخل مدينة عدن املحتّلة. 
وتوّقـع املرتـِزق محمـد جميح، واملقـرَّب مـن الخائن عيل 
محسـن األحمر، أن تشهَد عدُن املزيَد من التفجريات والجرائم 
خـالل الفـرتة املقبلة، مستشـهداً بما حـدث يف الضالع وعدن 
التـي يراد مـن خاللها خلـُط األوراق يف املحافظـات الجنوبية 
التي تعيش حالة كبرية من الذعر والرعب إزاء عودة مسلسـل 

التفجريات بقوة. 
وقد دفعت ترصيحات املرتِزق جميح املئات من الناشـطني 
يف عـدَن واملحافظـات املحتّلـة، إىل تجديـد اتّهـام الخائن عيل 
محسـن األحمر بتدبـرِي تلك العمليات والتفجـريات يف محاولة 
منـه للعودة إىل املشـهد بعد خلعه من منصبه منتصف شـهر 
رمضـان املنـرصم، إىل جانـب الفاّر هـادي وتشـكيل مجلس 
مرتِزق بديـل يقوم عىل مصالح االحتالل اإلماراتي السـعودّي 

يف اليمن. 
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وسـهالً  حياكـم الله جميعـاً، وأهالً 
ومرحباً

يَْطان الرَِّجيِْم أُُعْوذُ ِباللِه ِمْن الشَّ
ِبْسِم اللِه الرَّْحَمِن الرَِّحيِْم

الَحْمُد لله َربِّ العاملني، وأَشـَهـُد أْن َال 
إلـَه إالَّ اللُه امَلـِلُك الَحـقُّ امُلِبنْي، وأشـَهُد 
ــًدا َعبْـُده وَرُســْولُه  َدنا ُمَحمَّ أن َسيـِّ

َخاتَُم النبيني. 
ــٍد وعـىل آِل  الّلهـم َصـلِّ عـىل ُمَحمَّ
ـــٍد وعىل  ـــٍد وبـاِرْك عـىل ُمَحمَّ ُمَحمَّ
ـــٍد، كما َصلَّيْـَت وباَرْكَت عىل  آِل ُمَحمَّ
إِبْـَراِهيْـَم وََعَىل آِل إِبْـَراِهيْـَم إنََّك َحِميٌْد 

َمِجيٌْد.
وارَض اللَُّهـم بِرَضـاَك عـن أَْصَحاِبِه 
األَْخيَـاِر امُلنْتََجبـني، وَعْن َسـاِئِر ِعبَاِدك 

الِحني َوامُلَجاِهِديَْن.  الصَّ
الحـارضون  األعـزاء،  اإلِْخـَوُة  أَيَُّهـا 

جميعاً ُكلٌّ باسمه وصفته: 
َالُم َعَليُْكْم َوَرْحَمُة اللِه َوبََرَكاتُُه. السَّ

يف هـذا املؤتمـِر الذي نأمُل -إن شـاء 
اللـه- أن يكـوَن لـه مخرجـاٌت جيدٌة، 
يف  يأتـي  والـذي  ومثمـرٌة،  ومفيـدة، 
ِسـياِق ِعنايِة هيئِة األوقـاف من خالل 
اإلخـوة القائمـني عليهـا واملسـؤولني 
فيهـا، واهتمامهـم وسـعيهم الدؤوب 
وتحسـني  أدائهـم،  مسـتوى  لرفـع 
مسـتوى أدائهم يف النهوض بوجباتهم 

ومسؤوليتهم املهمة. 
 ، ــٌه إيَمـانيٌّ وهـذا التوّجـُه هو توجُّ
وتوّجـه صادٌق، وتوّجـه إيجابي، يمثِّل 
نموذجاً لكل اإلخوة يف ُكـّل املسؤوليات، 
ويف ُكــّل املؤّسسـات، ويف ُكــّل املواقع 
التي هـي مواقع مسـؤولية، أن يحمل 
اإلنسـان هكـذا توّجـهـاً وإراَدة جادًة 
لالهتمـام بـكل ما يسـاعده عـىل أداء 

مسؤوليته كما ينبغي. 
قصة األوقاف قصـٌة طويلة، والكالم 
عنهـا يطـول، والـكالم عنهـا أَيْـضـاً 
مهم، وقد تحدث اإلخـوة الذين تحدثوا 
قبل حديثنـا، ويف املقدِّمة حرضة الوالد 
املفتي «حفظه اللـه» بما يكفي ويفي 
عـن ذلـك؛ وإنما مشـاركًة، ومـن باب 
التعاون عـىل الرب والتقـوى، ومن باب 
املعاضدة واملنارصة، والوقوف إىل جانب 
هـذه الهيئة ألداء مسـؤولياتها املهمة، 
الكبـرية،  مسـؤوليتها  ألداء  ودعمهـا 

أحببنا أن نشارك معكم. 
األوقـاف يف واقع األمـر بمثل ما هي 
، وذات عالقـٍة بالجانب  ذات بُْعـٍد دينيٍّ

اإليَمـانـي؛ باعتبَارها مـن القرب التي 
يتقرَّب بها الواقفون إىل الله «ُسـبَْحانَُه 
َوتََعاَىل»، وتتجه نحو أعمال الرب والخري 
املتنوعـة، من مثـل ما هو للمسـاجد، 
وله أهميته الكبرية يف إحيائها، وإحياء 
دورها املهم روحيـاً وتربوياً وإيَمـانياً؛ 
وبالتـايل بكل ما لذلك مـن آثار يف حياة 
النـاس، يف أعمالهـم، يف واقعهـم، فيما 
يرتتب عـىل ذلك من نتائـج يف حياتهم، 
َوأَيْـضاً أنـواع الرب املتنوعة، من مثل ما 
هـو للفقراء، مـن مثل ما هـو للمياه، 
مـن مثل مـا هـو لخدمـات إنسـانية 
واجتماعية، ولكن بدافع القربة إىل الله 

«ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل»، هو يدل عىل عظمة 
الدين اإلسـالمي، وأنَّ ُكــّل ما فيه هو 
رعايـٌة للمجتمـع؛ ألَنَّ اللَه «ُسـبَْحانَُه 
َوتََعـاَىل» هو غنيٌّ عن عبـاده، {َلْن يَنَاَل 
اللَّـَه لُُحوُمَهـا َوَال ِدَماُؤَها َوَلِكـْن يَنَالُُه 
التَّْقـَوى ِمنُْكْم}[الحـج: مـن اآلية٣٧]، 
مثلمـا قـال يف اآليـة التـي تحدثت عن 
الهدي، الذي يُهَدى به يف الحج والعمرة، 
إىل  واملعـرت،  القانـع  إىل  يتوّجــُه  أنـه 
الفقري البائس، إىل املحتاج، إىل اإلنسان، 
فـكل ما يف الدين اإلسـالمي هو لرعاية 
النـاس، ملـا يصلح حياتهـم، ملا يالمس 
ينفعهم،  ملـا  الرضورية،  احتياجاتهـم 

ُكـّل عوائـده لهم، فهذا يدل عىل عظمة 
الدين اإلسـالمي، وأنَّ إحيـاَءه وإحياء 
ُكــّل مـا قـد أميـت منـه، أَو غيِّب من 
السـاحة منه، إحياؤه هو خريٌ للناس، 
عائـده للنـاس، فائدته للنـاس، ثمرته 

للناس، هذا جانٌب. 
الجانـُب اآلخر هـو يـُدلُّ أَيْـضاً عىل 
ملجتمعنـا  اإليَمـانيـة  ة  الخـريِّ الـروح 
اليمنـي؛ ألَنَّ مجتمَعنـا اليمني هو من 
أكثـر املجتمعـات التي قدَّمـت أوقافاً، 
التي أوقفت أوقافاً، هناك أوقاف كثرية 
عـىل مـر عقـود وأجيـال وقـرون من 
الزمـن، هناك الكثري مـن األوقاف التي 
أوقفها الواقفون، بدافع القربة إىل الله 
«ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل»، وبما يحملونه من 
ة، محسنة، تريد أن  روٍح معطاءٍة، خريِّ
يصل الخري منها إىل الناس قربًة إىل الله 
«ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل»، ومربًة بعباده، فهذا 
يدل أَيْـضاً عىل هذا الجانب، الذي يجب 
أن يسـتمر يف الواقـع، يعنـي: ال يكون 
هناك فجوة يأتـي جيل لديه توّجـهات 
مختلفـة، وروحيـة مختلفـة، ويكون 
ُكــّل همه أن ينقض عىل مـا قد وقفه 
الواقفون يف األجيـال املاضية، فيحاول 
وأن  يأخـذه،  وأن  عليـه،  يسـيطر  أن 

يضيعه. 
هـذا الجيل نأمـل من الله «ُسـبَْحانَُه 
َوتََعـاَىل» أن يوفقنـا جميعاً نحن يف هذا 
الجيـل، ويف هذا القرن، ويف هذا العرص، 
ألن نكون امتـداداً صالحاً لألجيال التي 
قـد مضت، من آبائنا، من أبناء شـعبنا 
الذين هم من نالوا ذلك الوسام العظيم، 
وسام الرشف الكبري: ((اإليَمـان يمان، 
والحكمـة يمانية))، مـن تجليات هذا 
اإليَمــان، هـو: أن يحمل شـعبنا هذه 
ة، املعطـاءة، املحسـنة،  الـروح الخـريِّ
املهتمة بأمـر الناس، املهتمـة بما فيه 
َوتََعـاَىل»،  «ُسـبَْحانَُه  اللـه  إىل  القربـة 
وفيـه مـا يعـود بالخري عـىل املجتمع، 
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المسآولغظ لغتمطعا إراَدًة جادًة فداء المسآولغات ضما غظئشغ

 طةامسظا الغمظغ طظ أضبر المةامسات الاغ صثطئ افوصاف 
سطى طثى الصرون الماضغئ وعثا غثل سطى الروح اإلغَمـاظغئ

 غةــإ أن ظعاط شــغ عثه المرتطئ بافوصاف تاــى ظضعن اطاثادًا 
خالتًا لفجغال الماضغئ الاغ تمطئ الروح المسطاءة والمتسظئ

 جــجء طظ الثطض الضئغر شغ افوصاف خقل السصعد الماضغئ بســئإ ســثم اقعامام وسثم افطاظئ طظ جاظإ ضبغر طظ الظاس
 اّتةــاه افوصــاف ظتع أسمال الئر والثغر الماظعسئ غثل سطى سزمئ الثغظ اإلجــقطغ وأن ُضـّض طا شغه عع رساغئ لطمةامع
 شــغ ظــض عغؤئ افوصاف وأظحــطاعا تعجــث شرص ضئغــرة رغط الاسصغــثات والمحــاضض لضظعا تتااج إلى طســاظثة

 طظث بعرة 21 جــئامئر غعجث تعّجـه غاظاجــص بغظ الةاظإ الحسئغ 
والرجمغ إلخقح ُضـّض طا غاسارض طع ُعــِعغَّئ طةامسظا اإلغَمـاظغئ

 الةاظإ الرجــمغ سطى طثى سحرات السظعات تساذى طع افوصاف 
بسطئغئ تاطئ وتتعلئ إلى طشظط لغسافغث طظعا الئسخ طظ المسآولغظ

 التضعطــات الســابصئ أضاســئ افوصــاف ولــط تخض إلى 
طصاخثعا الاغ أوصفئ فجطعا

السغث سئثالمطك التعبغ خقل شسالغئ المآتمر العذظغ افول لفوصاف:

اقعامام بافوصاف غسعد بالثري سطى املةامع وغخطح 
واصسعط والاساون طع العغؤئ طسآولغئ الةمغع

 ظأطــض أن تضــعن طثرجــات 
طفغــثة  افوصــاف  طآتمــر 
وأن تســاسث سطــى  وطبمــرة 
اقرتصاء بأداء عغؤئ افوصاف

 غظئشغ الاعسغئ ظتع افوصاف 
شغ المساجث ووجائض اإلسقم
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وفيـه ما يصلح واقع املجتمع، وفيه ما 
ينفع النـاس، ينفعهم روحياً، وثقافيٍّا، 
وتربويـاً، ومعيشـياً، ينفعهـم يف ُكــّل 
الجوانب، كما هو شـأن اإلسـالم، الذي 
يرعى اإلنسان رعايًة متكاملة، ال يكون 
جانب منه عىل حساب جانب، يعني: ال 
يلحظ يف رعايته لإلنسان أن يهتم فقط 
بالجانـب املـادي واملعيـيش، بـل يرعى 
اإلنسـان كإنسـان، بكل ما يحتاج إليه 
هذا اإلنسـان، عـىل املسـتوى الروحي، 
واالجتماعـي،  والرتبـوي،  واألخالقـي، 
وعـىل املسـتوى املعيـيش... وهكذا من 

ُكـّل الجوانب. 
يف ظل هذه املرحلـة ومنذ أتت الثورة 
الشـعبيّة، هناك توّجـه يتناسق ما بني 
الجانـب الشـعبي والجانب الرسـمي، 
أن يهتـم الجميع بإصالح ما قد فسـد، 
وبتغيـري ما قـد أصبح قائمـاً، مما هو 
ة هـذا املجتمـع  انقـالب عـىل ُهــِويـَّ
ة  ُهــِويـَّ ُهــِويَّتـه  الـذي  اليمنـي، 
 ، إيَمـانيـة، وانتمـاؤه انتمـاء إيَمـانيٌّ
فبعض األمور مثلما هي قصة األوقاف، 
كان الحال فيها قد أصبح حاالً مؤسفاً 
بـكل ما تعنيـه الكلمة، ضيـاع وإهدار 
كبـري؛ ألَنَّ الجانـب الرسـمي عىل مدى 
عرشات السـنني تعاطى بسـلبية تامة 
تجاه هذا الجانب، وتحول هذا املوضوع 
-كمـا قصـة الـزكاة- إىل مغنـم، مـن 
املغانـم التـي يغنمهـا ويسـتفيد منها 
البعـض يف الدولة، وتضيع عن أن تصل 
إىل مقاصدها التي وِقَفت ألجلها وفيها. 
ثم أَيْـضاً من جانب الناس، من جانب 
املجتمع، كثريٌ من الناس لم يعد عندهم 
اهتمام، وال وفاء، وال أمانة بالقدر الذي 
ينبغي، يف رعايـة هذا الحق، يف الحفاظ 
عليه، يف رصفه يف مصارفه ومقاصده، 
عـرشات  خـالل  كبـري  خلـل  فحصـل 
ا يف هذا الجانب،  السنني، خلل كبري ِجـدٍّ
ولذلك عندما أُنشئت هذه الهيئة، وبدأت 
عملها، فهي بـدأت عملها يف ظل وضٍع 
املوضـوع،  لهـذا  بالنسـبة  مأسـاويٍّ 
لهذا املجال، ومؤسـف؛ ألَنَّ املشـاكل قد 
تراكمت َكثرياً، السـلبيات قـد تراكمت 
َكثـرياً، الضياع، الضيـاع إىل َحــّد كبري 
يف كثـرٍي مـن األوقاف، كم مـن األوقاف 
حـّرر عـن الوقـف، حصـل خلـل كبري 
ا، وتسـاهل من بعض مؤّسسـات  ِجـدٍّ
الدولة، وتساهل اشـتمل يعني اتجه يف 
الجانب الرسـمي، ويف الجانب الشعبي، 
واإلشكاليات  والعقد  املشاكل  فرتاكمت 
َكثرياً، ونقـص الوعي عـن أهميّة هذه 
املسألة، عن أهميتها الدينية، ما يرتتب 
عـىل اإلخـالل بهـا، أَو الخيانـة فيهـا، 
من ذنـٍب ومسـؤوليٍة كبريٍة أمـام الله 
«ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل»، من تبعات خطرية، 
هي ذنـب، وهي وزر، وعليها اإلثم، وما 
ترتب عليها أَيْـضاً من نتائج سـلبية يف 
الواقع، كم من املساجد أهدرت، ُعطِّلت، 
ُخرِّبت، ترضرت َكثرياً، أهملت، الفقراء 
جهـة أََساسـية  الذيـن كانـوا أَيْـضـاً 
من الجهـات التي تتجـه إليها مقاصد 
الواقفـني يف كثرٍي من األوقـاف، حرموا 
من هذا الحق، أشـياء كثـرية، مصالح 
عامـة، خدمات عامة، من مثل خدمات 
ميـاه، مياه الـرشب، أشـياء يحتاجها 
الناس... وهكذا كان لهذا تأثريه السلبي 

من ُكـّل الجوانب. 
فالهيئـة بـدأت أمـام واقـٍع صعب، 

وتحديات كبرية، وإشـكاليات تراكمت، 
وعقد كثـرية، فبدأت باالسـتعانة بالله 
«ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل»، ومـع ذلك لوحظ 
وخـالل مـدة وجيـزة، مـدة بسـيطة، 
إنجازات مهمة، ظهرت، ولو أن مستوى 
ا ال يـزال  مـا قـد تمّكنـوا منـه َحـاليّـٍ
محـدوداً، لكن ظهـرت بركاته، ظهرت 
آثـاره الطيبة، نتائجـه الجيدة، وصلت 
اآلن أمـوال إىل مقاصدها، إىل املسـاجد، 
إىل فقراء، توفرت يف شهر رمضان مياه 
الرشب يف أحياء مـن العاصمة صنعاء، 
وهكذا كلما كان االهتمام بهذه املسألة 
أكثـر؛ كلمـا تمّكنـت الهيئـة مـن أداء 
مسـؤولياتها، مسـنودًة مـن الجميع؛ 
باعتبَـار هـذا مـن التعـاون عـىل الرب 
والتقوى، ومن املسـؤوليات التي يجب 
التعـاون فيها، من ُكـّل مـن له عالقة، 
من ُكـّل من له دور، يسـهم من خالله 
يف إقامة هـذا الحق، ويف رعايته، ويف أن 
يصل الناس إىل مستوى أفضل مما كان 
عليه الحـال سـابًقا فيما يتعلـق بهذا 
األمر؛ ألَنَّ الهيئة لديها خطط طموحة، 
وخطـط مهمة، يف تنميـة الوقف، يف أن 
تتمّكن من االستفادة منه بشكٍل أفضل 

يف مقاصـده، ويف جهاتـه املحّددة، وفق 
االلتزامات الرشعية. 

فهنـاك فـرص كبـرية اآلن، بالرغـم 
من حجم التعقيدات، وحجم املشـاكل، 
وتراكم الكثري من اإلشكاالت، لكن هناك 
فرصاً كبرية مع وجود هذه الهيئة، مع 
وجـود مسـؤولني فيها قائمـني عليها 
وبالحـس  كبـري،  باهتمـام  يتجهـون 
اإليَمـاني، والشـعور باملسـؤولية أمام 
الله «ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل»، وبإدراك لقيمة 
هذا الجانـب وأهميته وتأثريه اإليجابي 
يف واقـع الحياة، وما يمثلـه من أهميّة 
دينية، وأهميّـة يف الواقع، هناك فرصة 

حقيقية، تحتاج إىل مساندة. 
مـن ضمن مـا تحرص عليـه الهيئة: 
أنهـا تسـعى إىل أن يكـون لديهـا رؤية 
واضحـة متكاملة، تَُحـدِّْث من خاللها 
أداءهـا، باالسـتفادة مـن وسـائل هذا 
العـرص، من ُكــّل التقنيات والوسـائل 
اإلداري  املسـتوى  عـىل  تسـاعد  التـي 
تسـاعدها يف عملهـا، وعـىل املسـتوى 
التنمـوي واالقتصـادي بمـا تتحّقق به 
نتائج أكرب، يف خدمة الفقراء، يف خدمة 
املجتمع، يف خدمة بيوت الله «ُسـبَْحانَُه 

َوتََعـاَىل»، يف مختلـف املقاصـد املتعلقة 
باألوقاف، وهذا توّجـه مبارٌك، وتوّجـه 
مهمٌّ وإيجابـيٌّ وعظيم، نسـأل الله أن 

يوفقهم. 
ما نأملـه مـن الجميع، وما نسـعى 
له: أن يكون هناك مسـاندة للهيئة من 
وبالذات  الدولـة،  مؤّسسـات  مختلـف 
مـن  القضـاء  العالقـة:  ذات  الجهـات 
جانبـه، الجانـب األمنـي مـن جانبـه، 
املؤّسسات الحكومية، أَو الوزارات التي 
لها عالقـة مـن جانبها، ُكـّل بحسـب 

عالقته ودوره. 
ثم عىل املسـتوى الشـعبي: أن يكون 
هناك توعية للناس، وتذكري فيما يتعلق 
بهذه املسألة؛ حتى يكون هناك تجاوب، 
وهناك خطط جيـدة من جانب الهيئة، 
هـي تلحـظ التـدرج، وتلحـظ طبيعة 
الظـروف والتعقيدات التـي قد حصلت 
يف الواقع، فهي تسـعى إىل معالجة هذه 
املشـكالت بطريقـة حكيمـة، بطريقة 
بطريقة  متدرجـة،  بطريقـة  سـليمة، 
الفقـراء،  جانـب  وتلحـظ  إيجابيـة، 
التعقيـدات التـي هي حاصلـة يف كثرٍي 
من قضايـا الوقف القائمـة، لكن دون 
الضياع، معالجات دون الضياع، هذا ما 
هو موجود يف خطط الهيئة، وتسعى له 
أكثر وأكثر، أن تعالج املسـألة بطريقة 
حكيمة، تراعي فيها الفئات املجتمعية 
املترضرة، بما يجمـع بني األمرين: بني 
مراعاتهـم مـن جهـة، والحفـاظ عىل 

الوقف. 
وعىل ُكـّل التوعية الدينية يف املساجد، 
يف اإلعـالم، واإلعـالم دوره مهـم يف هذا 
الجانـب، إضافـة إىل التعامـل الحـازم 
والجـاد مـع املسـتهرتين، والعابثـني، 
والخائنـني، أصحـاب الطمـع، الذين ال 
يهمهـم ال اعتبار دينـي، وال خريي، وال 
ـه أن يسـتحوذ عـىل ما  إنسـاني، وَهمُّ
قد سـيطر عليه من أمـوال الوقف، وأن 
دون مبـاالة، مثـل هذا  يأكلـه حرامـاً 
النـوع مـن النـاس إذَا لم ينفـع معهم 
التذكري، يبقى الحزم، وتبقى اإلجراءات 

املفرتضة تجاههم. 
فنحن نأمل من الله «ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل» 
أن يوفـق اإلخـوة يف الهيئـة بتوفيقـه، 
وأن يعينهـم بعونـه، وأن يوفق اإلخوة 
املشـاركني يف هذا املؤتمر املنعقد أَيْـضاً 
ألن تكـون املخرجات مخرجـات جيدة 
ومفيـدة، وتسـاعد عىل االرتقـاء بأداء 
الهيئة، وتحديث أداء الهيئة، لتسـتفيد 
عـىل ُكــّل املسـتويات: عىل املسـتوى 
وعىل  واالقتصادي...  والتقني،  اإلداري، 
كافـة املسـتويات بمـا يسـاعدها عىل 
النهوض بمسؤولياتها عىل نحٍو أفضل، 
وعىل مستوى أكرب وأرقى إن شاء الله. 
نكتفـي بهـذا املقدار، حتـى ال نطيَل 

عليكم..
اللـِه  َوَرْحـَمـُة  َعَلـيُْكـْم  ــَالُم  َوالسَّ

َوبََرَكاتُه.

 عغؤــئ افوصــاف بثأت سمطعا شغ ظض واصع طأجــاوي وطآجــش؛ 
بَسئِإ تراضط المحاضض والسطئغات والدغاع شغ ضبغر طظ افوصاف

 طــظ المحــاضض ظصص العسغ سظ أعمّغئ افوصــاف وطا غارتإ سطى 
اإلخقل بعا والثغاظئ شغعا طظ تئسات دغظغئ وظاائب جطئغئ شغ العاصع

 تدــرر ضبغــر طظ المســاجث وترطــان الفصراء وســثم اقعامام 
بالمخالح والثثطات الساطئ أطبطئ سطى سثم اقعامام بافوصاف

 عغؤئ افوصاف تســسى لمسالةئ الاسصغثات الماسطصــئ بالعصش وتراسغ 
الفؤات المادررة بما غةمع بغظ طراساتعط والتفاظ سطى العصش

باعسغــئ  اقعامــام  غةــإ   
الظــاس ظتــع افوصــاف تاــى 
غضــعن عظاك تةــاوب، وعغؤئ 
افوصــاف تطتر الاــثرج ظاغةئ 

الاسصغثات شغ العاصع

 رغــط الخسعبات الضئغــرة، تمّضظئ عغؤئ افوصــاف طظ تتصغص 
ظاائب جغثة حمطئ المساجث والفصراء وجاظئا طظ الثثطات الساطئ

 ضطمــا ضان اقعامام بافوصاف أضبر شعثا غســاسث عغؤئ 
افوصاف سطى أداء طسآولغاعا

 ظأطض طساظثة عغؤئ افوصاف طظ طثاطش طآّجسات الثولئ 
ئ طظ الةعات ذات السقصئ َخاخَّ

 غظئشــغ الاساطض التازم طــع المســاعارغظ والساببغظ 
بأطعال العصش إَذا لط غظفع شغعط الاثضغر
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الحساُر الثالث شغ ضمغر الاارغت

أجغاُلظا أطاظٌئ شغ أسظاصظا

حغرغظ الشغاب وصعة التاضر 

طظ ظتظ وطظ عط  
 

سئثالرتمظ المرادي  
ي أبناءنا  نحـن نربـِّ
العـداء  حمـل  عـىل 
الصهيونـي  للكيـان 
املؤقـت، وهم يزرعون 
يف نفوس الناس الوالَء 

لليهود. 
نحـن نعـزُِّز حالـَة 
والكراهيـة  السـخط 
ـــة عىل  يف واقـع األُمَّ
خون  اليهود، وهم يرسِّ
األطفـال  نفـوِس  يف 
املحبـَة والتقـاُرَب بني 

األديان. 
نحـن نعقـُد املؤتمـراِت لنُـرصة القـدس الرشيف 
ومؤازرتـه، وهـم يعقـدون املؤتمـراِت إلحيـاء مبدأ 

السالم والتعايش مع اليهود. 
نحـن نديـُن ُكــلَّ أشـكال التطبيع مـع إرسائيل، 
وهـم يدينـون العمليـاِت الفدائيـَة ألبطـال املقاومة 

الفلسطينية. 
نحـن نفِرُض معادالٍت إقليميـًة ملواجهة أي تهديد 
يسـتهدُف األقـىص املبـارك، وهـم يدعمـون عمليَة 

تهـِويده وتغيري ُهــِويَّته العربية اإلسالمية. 
نحـن ندفـُع أبناَءنا لاللتحـاق باملراكـز الصيفية 
لتحصينهم من الثقافـات املغلوطة والحرب الناعمة 
التـي يرتأُسـها الغـرُب؛ ملا فيهـا من تجريف واسـع 
للُهــِويَّة اإليَمـانية، وهم يرتكون أبناَءهم يف املالهي 
واملراِقـص والشـوارع ودهاليـز الضـالل تائهني عن 

ــة.  مسؤولياتهم تجاه قضايا األُمَّ
إذاً فالحالُة التـي نحن عليها من ِعزٍّ وكرامة وقوة 
وتمكني هي تجسـيٌد للثقافة القرآنيـة التي يتلقاها 
ـة تعشـُق  أبناؤنا يف املراكز الصيفية التي بنيت بها أُمَّ
الشهادة وما ذلك إال شـاهد عىل الحق الذي وبال شك 

أَو ريب، نحملُه ونتَحرَُّك عىل أََساسه. 
ومـا الحالة التي هم عليها مـن ذل وخزي وهوان 
وبيـٍع للقيم الدينية وللقضايا املركزية إال دليٌل قاطٌع 
عـىل أن ما ينتمون إليـه هو الباطـُل بأوضح صورة 
تتجـىل ملن لديه عقٌل يتفكَُّر ويتدبَُّر األحداَث واملواقَف 

بنظرة قرآنية. 

ق ُتسثُم الثرصاُء ِسطَّئ
 

شعث حاضر أبع راس  
دعـوات  خضـم  يف 
الزائفـة  الريـاض 
للتعايـش  والكاذبـة 
وتقبـل  والسـالم 
يضيف  اآلخـر،  الـرأي 
السـعودّي  النظـام 
مروعة  جديدة  جريمة 
مملكتـه  سـجل  إىل 
اإلجرامـي  الداعشـية 
قـام  َحيـُث  الدمـوي، 
مواطن  بإعدام  مؤّخراً 
مـن  واثنـني  يمنـي 
أبناء  من  الرأي  معتقيل 
القطيـف بعد أن لفق لهم التهـم الكيدية واالدِّعاءات 
الزائفـة والكاذبة بمـربّرات واهية ال أََسـاس لها من 

الصحة. 
يف الحقيقـة أن ُكـّل هذا الكيد والتلفيق والتربيرات 
الواهية لرشعنـة الجرائم ليس بالـيشء الغريب عىل 
هذا النظام املجرم والعميل، فعىل من يحارص شـعباً 
بأكمله ألكثر من سبعة أعوام، يقتل أطفاله ونساءه 
بأفتك األسـلحة املحرمة ويعذب املهاجرين واملدنيني 
حتى يقضوا يف املناطق الحدودية، ويسـجن املغرتبني 
اليمنيني وغري اليمنيني لسنوات، ثم يعمد إىل ترحيلهم 
ويزعـم أنهم أرسى حرب مـن أبناء الجيـش اليمني 
ولجانه الشعبيّة، لن يعدم الوسيلة يف رشعنة جرائمه 
وتربير أعماله الداعشية «فال تُعدُم الخرقاُء ِعلَّة» كما 

يقال. 
وطاملا بقيت األمم املتحدة غارقة يف صمتها ترفض 
املغادرة من شـاطئ التواطؤ واإلنكار للحقائق، فلن 
تتوقف تلـك االنتهاكات أبداً، بل سـوف يرتافق معها 

حالة إفالت شديدة من العقاب. 

 خطعد الحرشغ 
إنه من أرسار الصمود، ومعني االنتصار، 
ـام األمـان.. تلـك هي  ومنهـل العـز، وصمَّ

السمة البارزة لذلك العنوان العريض.
«الشـعار» ذلـك املـارد السـحري الذي 
خـرج من آفـاق «مـرَّان»، تلـك الرصخة 
التي انطلقت كردِّ فعل طبيعي عىل ماٍض 
مرير مؤلـم، أقل ما يُقال عنه إنه اتسـم 
بالتخلـف والجمـود، وكبـت الحريـات، 
وإهدار مصالح الشعوب حماية ملصالح 
الـدول العامليـة الكـربى، املرتبعـة عىل 
رقابهـم، َوالتي تـأكل خرياتهم، وتنهب 
أن  املفـرتض  كان  وقـت  يف  ثرواتهـم، 
يكوَن لإلسالم َواملسلمني زمام األمور، 
َوناصيُة الحياه، ليُعّربوا عن سخطهم 
لذلـك الوضع املأسـاوي املظلـم الذي 
فرضتـه حكوماُت العمالـة َواالرتزاق 
عىل شـعوبها التـي باتـت تتقلَُّب يف 
الطائفية..  وأحقـاد  الجهـل،  دوامة 
وهنـاك يف ظل هـذه الدوامة املريرة، 
بـزغ نور األمـل َوالهدايـة من قمة 
جبـل مران، نوٌر من أنوار الرسـالة 
املحمديـة الخالدة، يف مجتمع طاملا 

عانـى األمرَّين يف ظل نظـام ديكتاتوري 
متسلط، أنهك الحرث َوالنسل، وعاث يف األرض 

فسوقاً وفساداً عىل َحــدٍّ سواء. 
أنـواٌر تشـع مـن محـراب الفـداء املقّدس، 
اليقـني  وقمـة  األزيل،  الصمـود  َومعـراج 
األُسـطوري، َومنتهى السـعادة األبدية، هناك 
فقـط تنحنـي األبجديات يف محـراب العظمة، 
وتنتـيش الكلمات إجـالالً وهيبـة، ملثل خمس 
عبـارات مـن العيـار الثقيل، تحسـب لها دول 
االسـتكبار ألـف حسـاب؛ ألَنَّهـا تـدرك تمـاَم 
اإلدراك، َوتعـرف منتهـى املعرفـة أن من صنع 
هذه املعجزة، َوكرس جـدران الصمت والخوف 
مـن جربوتهـم، يف هـذه األوضاع االسـتثنائية 
بالذات، َلهو شـخٌص غري عـادي، وما يدريهم 
أنه غضٌب من السماء نزل عليهم!! أَو أن سياَط 
النقمـة من الله سـبحانَه وتعاىل قد حّلت فوق 
رؤوسـهم!! نعم.. هكـذا يحسـبون األعداء يف 
عقولهم الباطنة، َوأدمغتهم الجوفاء، وهم عىل 
حقٍّ يف ذلك، َفـإنَّ هذا الشعار األُسطوري، َوهذه 
الرصخة الرهيبة التي تكاد تنخلع قلوبهم من 
هول وقعها وأثرها العظيم، وقوة صداها الذي 

صل  و
مشارق األرض ومغاربها يف 

مدة وجيزة، رغـم محاولة حصارها يف بؤرتها 
األََساسية «صعدة»، ورغم حرصهم عىل وأدها 

يف مهدها وقبل أن تُولد!!
َوشـتان بـني الغـرب َوالعـرب!، ومـن يعـُد 
العـدة ملواجهـة أي خطـر محتمـل ولـو بعـد 
ألـف عـام، وبني مـن يُميس ويُصبـح يف أروقة 
األمنيات املعسـولة، ودهاليز املـوت البطيء.. 
هنـاك ال مجال للمقارنـة، َوال خيـار إّال خيار 
املقاومة، واستنهاض الهمم، َوشحذ النفوس، 
واالسـتيقاظ من ُسـبات النوم العميـق، الذي 
ــة أعوامـاً طويلة،  طاملا اسـتغرقت فيـه األُمَّ
َوأحقابـاً، يف حـني اسـتغل  وضيعـت أعمـاراً 
أعداؤها ُكـّل دقيقة َوثانية، وقطعوا يف سنوات 

مسافة قرون. 
أي شأن كانت تحمله هذه الكلمات الخمس، 
وأي خطر وضعه األعداء نصب أعينهم من هذا 
الرجـل الربانـي الذي أطلـق مرشوعـاً تحّررياً 
ضد هيمنتهـم، َوخرج عن نطاق سـيطرتهم، 
أيُعقـل أن يتجـرأ مثل هذا السـيد الشـاب عىل 

مواجهة قوة عظمـى بحجم أمريكا؟! أم كيف 
تمّكن وحده ومعه ثلة من املؤمنني 
املسـتبرصين الضعفـاء املسـاكني 
َوالذين ال يكاد أحدهم أن يجد قوت 
يومـه؟. كيف تمّكنوا مـن مواجهة 
أكرب إمرباطوريات العرص، َوفراعنة 
الزمان؟! والذين يملكون ما ال يملكه 
قارون نفسه يف الزمن البعيد، ويفوق 
طغيانهم َوظلمهم َوجربوتهم طغيان 
فرعـون ونمرود وأمثالهـم من طغاة 
العصور وعتالـة الزمان؟! َوماذا عمل 
هؤالء الجبـارون القدامى يف مقابل ما 
تفعلـه اليـوم دول االسـتكبار العاملي 
الجديـد، وهـل يَُقـارن إجـرام فرعون 
وقومه وذبحهم لألطفال واسـتحيائهم 
للنساء بمثل ما تقوم به دولة الشيطان 

األكرب (أمريكا وحلفائها)؟! 
إن املتأمـل للحقائـق الواضحة الجّلية 
ظلمـه  رغـم  نفسـه  فرعـون  أن  يـرى 
وجربوتـه وما قـام به من أعمال يشـيب 
مـن هولها الولدان، إنما هـو رقم ضعيف 
أمـام ما تقوم بـه دول االسـتكبار العاملي 
يف العـرص الراهـن، َوإذَا كان فرعون يقتل 
بالسـكاكني  األطفال حديثـي الوالدة ذبحاً 
واحـداً واحـداً، َفــإنَّ دول اإلجـرام العاملي 
املعارص قد ارتكبت يف ذلك إىل أبعد حدود، فها 
هم يقتلـون اآلالف املؤلفة من الناس األبرياء 
الُعـزَّل برضبة واحـدة، ويف وقت واحـد، وبدٍم 
بارد، وليس فقط األطفـال الذين قد ُولدوا، بل 
إنهـم ال يرتكونهم حتى يُولدوا من األََسـاس.. 
إنهـم يمارسـون ُكــّل وسـائل اإلعـدام حتى 
لألطفال يف أصالب آبائهم وأرحام األُمهات عىل 
َحــدٍّ سـواء وبال اسـتثناء.. فلذلك كانت هذه 
الرصخـة بمثابـة الصفعة التـي ُوجهت إليهم 
يف عز طغيانهم واسـتكبارهم.. مـاذا؟! أهناك 
مـن يتجـرأ عىل قـول املـوت ألمريـكا.. املوت 
إلرسائيل؟! هذه والله قاصمة الظهر، وهذا هو 

الرعب بعينه!!! 
َوبالفعل كما توقع الشـهيد القائد/ حسني 
بـدر الديـن الحوثـي -سـالم الله عليـه- فقد 
كانـت لهـذه الرصخـة وهـذا الشـعار املوقف 
املؤثـر والصاد م ألمريكا ومن يـدور يف فلكها، 
فجـّن جنونهم، َوسـارعوا إىل حشـد أجندتهم 
الشيطانية، وعمالئهم من ُكـّل مكان عىل وجه 
هذه البسيطة، وبكل ما أُوتوا من قوة ملواجهة 

هذا املرشوع التحّرري العظيم. 

إغظاس سئاس تمغث الثغظ 

كم نقـيض أوقات نكون فيهـا يف حاله فراغ 
ال ندري ما الذي نقوم به أَو حتى فيما نستغله 

ونشغل أنفسنا به. 
ة  وحالـة الفراغ هـذه خطرية علينـا وَخاصَّ

الشباب والشابات واألطفال.
وعندمـا ندرك جيًِّدا أننـا يف معركة وعي مع 
العدّو وأنه يحاول استغالل حالة الفراغ ألبنائنا 
ويأتي بما يفسـد أخالقهم ودينهم وما يطمس 

ويشوه عىل ثقافتهم وُهــِويَّتهم. 
وأنه وبأُسـلُـوبه الخطـري يف تجميل وتلميع 

عناوينه الرباقة بإفسادهم بالحرب الناعمة. 
وألن أجيالنـا أمانـة يف أعناقنـا َوأَيْـضاً أننا 
نراهن عليهم للمسـتقبل ملواجهة األعداء نحن 
بحاجـة أن نستشـعر أهميّـة ارتبـاط أبنائنـا 
بالهـدى اإللهـي املقدس الذي يقيهـم من ُكـّل 
الظلمات التضليل والتجهيل حتى يصل بهم إىل 

التدجني. 
ولكن بفضل الله لقد َمـنَّ الله علينا بمراكز 
صيفيـة ممتلئـة بكتـاب اللـه وآياتـه العطرة 

والكريمـة والحكيمة الذي يزيدنـا نوراً وهدى، 

وفيها نعزز ثقتنا اللـه وحبه والخوف منه من 

معرفتنـا الحقيقيـة باللـه ودروس يف تنميـة 

األخالق الفاضلة والقيم العظيمة.

 وتعلم سـرية الرسـول األعظـم محمد صىل 

الله عليه وآله وفيها دروس الفقه لتعلمنا أمور 

ديننا املهمة والرضورية. 

فكم هـي نعمة هذه املراكز لنشـغل أوقاتنا 

وفراغنـا يف مـا يـريض الله عنا جل شـأنه وما 

ينفعنا يف الدنيا واآلخرة وما يقينا من الضالل. 

طعجى المطغضغ 
ِشـريين  جنـازة  ضـد  املفرطـة  الوحِشـية 
باألمـس تظهـر مـدى رعـب وخـوف املحتـّل 
مـن شـريين حياتهـا وموتهـا وتظهـر مـدى 
عظمـة وكرب زهرة القـدس وأيقونـة القضية 
الفلسـطينية، ِشـريين ارتقت إىل السـماء بعد 

أن ارتقـت يف قلـوب ال أبالـغ: إن قلت يف ماليني 
البرش، ارتقـت من إعالمية عمالقـة ومناضلة 
حديديـة يف وجه املحتّل إىل إمرباطورية إعالمية 
الجغرافيـا  تجـاوزت  ونضاليـة  وإنسـانية 
واإلنسـان واألديان لنرصة القدس وفلسـطني 

وكل الشعوب املضطهدة. 
شـريين رحلت ورحل معها هيبة وسـمعت 
املحتـّل هزمت العدّو مرتني هزيمة سـاحقة يف 

يومـني يوم ُقتلت ويوم جنازتهـا برغم األلم ملا 
حصـل لجنازتهـا من عنف وتنكيل لم يسـقط 
نعشها لألرض بينما سقط املحتّل إىل الحضيض 
ورفـع جثمانهـا وعلـم فلسـطني إىل األوج يف 
مرشق األرض ومغربها ِشـريين مرشوع كفاح 
ونضال وإباء وعنفوان وإن مات الجسـد َفـإنَّ 
الروح واملرشوع ال يموتان أبداً من عاش للقيم 

وكان إنساناً وإن مات سيظل واقفاً. 
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افطُط الماتثة لط المراضج الخغفغئ ظااج الاتّرر الفضري والبصاشغ
تدمْظ تصعصًا ولط 

ترَع جقطًا 
 

غتغى خالح 

الَتماطغ

األمـم املتحـدة لم 

الحقـوق  تضمـن 

للمواطن  اإلنسـانية 

مـدى  عـىل  اليمنـي 

ولـم  أعـوام  ثمانيـة 

ترع السـالم الدويل يف 

اليمن ولم تستطع تنفيذ الُهدنة املعلنة ملدة شهرين 

ولم تحرتم مواثيقها ولم تعرف واجبها نحو معاناة 

أبناء اليمن ولم نعرف ما أنشـئت له يف ظل املعاناة 

اإلنسـانية التـي يتكبدها اليمنيـون بالحصار غري 

القانوني عىل شـعٍب بكاملـه وُفرض يف ظل عدوان 

من ِقبل قوى التحالف عىل الشعب اليمني ليعيش يف 

وضع حرب وحصار والذي يعترب اسـتهدافاً لألرض 

واإلنسان بعدائية خارجة عن قيم ومبادئ اإلنسان. 

تحالف العدوان فـرض الحرب والحصار وفرض 

عقوبـة جماعية عـىل اليمنيـني بطريقـة مغايرة 

ومتناقضة مع القوانني الدولية املتعارف بها. 

ما نالحظ من األمم املتحدة االسـتمرار بالصمت 

واالسـتهتار باإلنسـان اليمني وحقوقه اإلنسانية 

عىل مـدى ثمانيـة أعوام وأبنـاء اليمـن يتجرعون 

ويالت الحـرب ويتلقـون جرائم العـدوان، املجازر 

الوحشـية واإلرساف يف قتـل املدنيـني األبرياء، ُجل 

الضحايا من النساء واألطفال. 

األمم املتحدة تنحاز إىل صف قوى تحالف العدوان 

وُمسـتمّرة بالتغايض والصمت املخـزي والفاضح 

عن املعاناة اإلنسـانية املفروضـة بالحصار القاتل 

وكأن األمم املتحدة فصيل سـيايس عدائي يصب يف 

صالح قوى تحالف العدوان. 

الُهدنـة املعلنـة لم تلتـزم قوى تحالـف العدوان 

بالتنفيـذ والتي رحبـت وباركت لها جميـع الدول 

العربيـة والغربيـة ومـن أولويات الُهدنـة معالجة 

الوضع اإلنسـاني والذي عجزت عنـه األمم املتحدة 

وهـو فتح مطار صنعاء ورفـع الحصار عن ميناء 

الُحديدة والسـماح بتدفق سـفن الوقـود، فالوقود 

واحتياجـات املواطنـني ليسـت قابلـة للنقـاش أَو 

التفـاوض السـيايس ولكـن األمـم املتحـدة تغض 

الطرف عن معاناة الشعب اليمني. 

الُهدنـة بإرشاف األمـم املتحدة ومـا نالحظ من 

عنجهية قوى تحالف العدوان االستمرار بالقرصنة 

يف البحـر األحمـر واحتجـاز سـفن الوقـود بعد أن 

خضعـت للتفتيش يف ميناء جيبوتـي ويتم احتجاز 

السـفن ولديهـا تصاريح مـن ِقبل اللجنـة التابعة 

لألمـم املتحدة ويتم اعرتاضها وقد ُسـمح للسـفن 

بالدخـول إىل مينـاء الُحديـدة، مـاذا يعنـي لألمـم 

املتحـدة العجز أمـام قـوى تحالف العـدوان أم أن 

الصمـت مقابل مصالحها املاليـة؟! َحيُث لم نَر لها 

مواقـَف إيجابيًة ولم تضمـن الحقوق والحرية ولم 

تسـتطع أن ترعى السـالم الدويل التـي تتغنى به يف 

املحافل الدولية. 

األمـم املتحـدة أصبحـت مسـاعداً أوالً ورشيكاً 

أََساسـياً يف هذا العـدوان عىل اليمن وامُلسـتمّر عىل 

مدى ثمانية أعوام، كفى عبثاً باليمن وباليمنيني. 

بطصغج سطغ السططان

اإلجـازة الصيفيـة مرحلـة فـراغ تعيشـها 
األجيال الناشـئة وتعترب أرضية خصبة لخبثاء 
األرض كي ينثروا عليها بذور الضالل واملفاهيم 
الظالميـة واألفكار الهدامة التي تحرف مسـار 
إىل  وتقـوده  املسـتقيم  الـرصاط  عـن  الجيـل 
طريق االنحـراف األخالقي والقيمـي والديني، 
وباألخـص االبتعـاد عـن االهتمـام بالقضايا 
ــة ورصفهم لالنشغال  األََساسية التي تهم األُمَّ
بأشياء هامشية بعيدة ُكـّل البعد عن النهوض 

ة وتقدمها ورقيها.  باألمَّ
لقـد عمل املاسـونية العامليـة وأعاونها عىل 
إبعـاد األجيال املتعاقبة عـن القرآن الكريم -ملا 
فيـه مـن وعي وبصـرية فهـو مصـدر للعلوم 
واملعـارف والهدايـة التي يحتاجها اإلنسـان يف 
مسـرية حياته، فهـو نور الله الذي يسـتضيئ 
به الناس يف عتمـة الضالل والتيه- فعملوا عىل 
تقليـص حصص القرآن الكريم وتغيري املناهج 
بانتـزاع أهم مـا تحتويـه من علـوم ومعارف 

ـــة، واسـتبدالها بـدروس  وقضايـا تهـم األُمَّ
ومواضيـع يتـوه فيهـا الطالب وال يسـتطيع 
الخـروج منهـا بفائـدة، ناهيك عـن الثقافات 
املغلوطة التي دسـت يف ثنايا السطور وتزييف 
الحقائق وتمييع التاريـخ العريق الذي يعكس 
ة اإليَمـانيـة والتـويل الصـادق الـذي  الُهــِويـَّ

عاشته اليمن منذ القدم. 
لم يقترص االسـتهداف املمنهـج للجيل عرب 
املناهـج فقـط بـل امتـد إىل أن وصـل إىل ُكـّل 
بيـت وحتى إىل مضاجع الطالب والشـباب عرب 
القنـوات الفضائية والشـبكة العنكبوتية التي 
نسـجت خيوطها حـول أدمغة الجيـل بمواقع 
منحطة وتطبيقـات خبيثة هدفها األول تدمري 
املبـادئ واألخـالق وطمـس الديـن والُهــِويَّة 

اإليَمـانية يف داخلهم. 
وملواجهة خطط األعداء ومكائدهم كان ال بد 
من تحصني الجيل وتسـليحه بالوعي واملعرفة 
واسـتغالل أوقات فراغهم بااللتحـاق باملراكز 
الصيفيـة التـي تهتـم بالدرجـة األوىل بغـرس 
القيـم واملبـادئ واألخـالق القرآنيـة، وتعليـم 
العلـوم القرآنية املفيـدة والهامة التي يحتاجه 

الجيـل والتـي تمنحه املنعة الثقافيـة والحرية 
الفكرية التي يسـتطيع أن يتصدى من خاللها 
الظالميـة،  واألفـكار  الخاطئـة  املفاهيـم  إىل 
فيستشـعر مسـؤوليته بوعي وبصـرية ويعي 
الواقـع العاملـي من حوله ويكشـف بسـهولة 
خطـط األعداء ويرى وجههم الزائفة من خالل 
الثقافـة القرآنية التي كشـفت حقائق األعداء 

وأساليبهم وخططهم ونقاط ضعفهم. 
لقد أثبتت الضجـة اإلعالمية -التي ينتهجها 
تحالـف العـدوان عند بـدء املراكـز الصيفية- 
واإلشـاعات املغرضة والكاذبة التي يطلقونها 
أهميّـة هـذه املراكز ودورهـا يف تربيـة الجيل 
وتوعيتهـم  الصحيحـة  اإليَمـانيـة  الرتبيـة 
وتنويرهـم بـرؤى صحيحة ومعـارف ناصعة 
تعكس التحـّرر الثقايف والفكري الذي يعيشـه 
أبناء اليمن بعد أن تخلص من هوامري الفسـاد 
الذيـن انتهجوا النهـج املاسـوني املنحرف عن 
الديـن والهادف لتدمـري الجيل فكريـاً وثقافيٍّا 
ودينيـاً وإطفاء نور اللـه يف عقولهم وقلوبهم، 
ويأبـى الله إال أن يتم نوره ولـو كره الكافرون 

والعاقبة للمتقني. 

طتمث الدعراظغ

املعركـة القادمـة التي ال بُـدَّ أن نخوضهـا جميعاً نحن 
أبناء الشـعب اليمني الحر والكريـم والطامح لنيل الحرية 
واالسـتقالل من الهيمنة األمريكيـة الصهيونية، ال بُـدَّ أن 
نخوض معركتنا نحو الزراعة بشـقيها النباتي والحيواني 
بـكل اهتمام بـكل جد وتصميـم مهما كانـت الصعوبات 
والتحديات ال بُـدَّ من أن نستعني بالله ونتوكل علية ونأخذ 
باألسـباب وهو الرجوع إىل الله والتوبة من أي تقصري بدر 
منا التوبة من الذنوب واملعايص واآلثام والفساد بكل أنواع 
الفسـاد واالنحراف بكل أنـواع االنحراف، نراجع أنفسـنا 
وباألخص بعد شهر الخري والربكات شهر الله شهر تزكية 
النفـوس إالَّ وهو شـهر رمضان املبـارك وبعـد أن تلقينا 
الهـدى وأصلحنا مـا بيننا وبني الله وحرصنـا عىل أن ننال 

التقوى والتي تعترب شـيئاً مهماً يف تحقيـق الخري ويف أن ننال رعاية الله 
وتوفيقة. 

ال بُــدَّ أن نـزرع لكي ال يتمّكن منـا أعداؤنا؛ لكي ال يسـتمر العدوان 
يف حصارنـا وتجويعنـا لكي نكرس هـذا العدوان الضعيف هـذا العدوان 
البغيـض والظالـم، علينا نتَحـّرك ونحن عازمـون عىل أن 
نحّقق االكتفاء الذاتي، نتوحد جميعاً يف القيام باألعمال يف 
ُكـّل مؤّسسات الدولة ونغري من وضعنا يف تلك املؤّسسات 
لألفضـل ولكي تكون مؤّسسـاتنا خليًة مـن النحل، الكل 
يعملـون يف بنـاء اليمـن وتقديـم الخدمات لكل الشـعب 
اليمني بل وتسـاهم هذه املؤّسسـات يف الجانب الزراعي، 
تتَحّرك ُكـلُّ فئات املجتمع اليمني من التجار واملستثمرين 

والعمال واملزارعني وغريهم نحو املساهمة يف الزراعة.
َوإذَا اسـتعان الجميـُع باللـه وتَحّرك َفـإنَّ الله سـوف 
يعينُنا بـربكات السـماء ويغيثُنا باملطر يغيثنـا برحمته، 
فـال نقنَْط من رحمة الله بل نسـعى لكي يـرىض الله عنا 
ويرحمنا ويغفـر لنا ذنوبنا وتقصرينـا، فالزراعة يشء ال 
بُـدَّ منه وحرب ال بُـدَّ من خوضها وأن نشـارك فيها جميعاً مسـتعينني 
بالله متوكلني عليه راجني منه العون والسداد والنرص املبني بإذن الله. 

سئثالعارث الظةري

- يف الوقـت الـذي ينتظـر فيه أبنـاُء األمتني 

العربية واإلسـالمية، من هؤالء املشـايخ فتًوى 

حـول اقتحام األقـىص، أَو فتًوى حـول هرولة 

بعض األنظمة العربية للتطبيع مع إرسائيل!!! 

سارع هؤالء املشـايخ -عبَدُة الدينار والدرهم- 

بإصـدار فتاويهم املفربكة واملمزوجة بالعمالة 

واالرتهـان للعـدو، عـن جـواز الرحمـة عـىل 

شـهيدة الحقيقـة، وصوت ُكـّل املسـتضعفني 

الفلسطينيني الراحلة شريين أبو عاقلة (رحمة 

اللـه تغشـاها) رغمـا عـن أنـف ُكــّل متاجر 

بالدين.

- مـن طلـب منكـم يا مشـايخ السـالطني 

والدواوين هذه الفتوى التي أشـك أنها صدرت 

مـن مقـر املوسـاد يف تـل أبيـب، وليسـت من 

مشـايخ الدين اإلسالمي الحنيف الذي قال فيه 

الله عز وجل: (وما أرسلناك إال رحمة للعاملني) 

فجـاء اإلسـالم رحمـة ومحبًة لبني اإلنسـان، 

ودعا بالرحمة والرأفة ليس باإلنسان فحسب، 

بل وحتى يف الحيوان.

- يف الوقـت الـذي يفرتض أن يظهـر هؤالء 

املشـايخ املتذبذبـني ليدينـوا جريمـة قتل تلك 

اإلعالميـة الشـجاعة التـي قضت جـل عمرها 

نجدهـم  الفلسـطينية!!!  القضيـة  خدمـة  يف 

لألسف يتجاهلون الجرم األكرب واملتمثل يف قتل 

شـريين، ويغوصـون يف الدفاع عـن جزئية، ال 

حاجة للحديث حولها؛ كون (الرحمة واملغفرة 

والعفو واإلحسـان) بيد اللـه الرحيم الرحمن، 

ومن صفاته العىل.

- لألسـف بعض هؤالء املشـايخ -إذَا لم نقل 

معظمهم- نجدهم منبطحني تحت أقدام أذناب 

األذنـاب من أمـراء نجـد والحجاز، يسـبحون 

بحمد عمالء الصهيونيـة والليربالية األمريكية 

ا يف مالهم  (صبـاح مسـاء)!! ومن أجـل وحبّـٍ

املدنس تناسـوا هيئة األمر باملعـروف وصاروا 

من أنصار هيئـة الرتفيه!! فكيف لنا أن نصدق 

ونعمل بفتوى هؤالء وأمثالهم؟!

- من هـؤالء املشـايخ (املتاجريـن) بالدين 

املهرجانـات  يتجاهلـون  وأمثالـه..  العدينـي 

املاجنة التـي أصبح يقيمها النظام السـعودّي 

يف بالد الحرمـني، واالختالط الذي يحدث يف تلك 

املهرجانات واستقدام العاهرات والشواذ إليها، 

ويتحدون عن شـهيدة قتلها اليهـود بدم بارد، 

مع أن املجتمع العربي واملسـلم يدرك جيًِّدا أنها 

أرشف منهـم ومـن لحائهم املزيفـة، ولو كان 

العديني وأمثاله ممن أصدروا مشـايخ بالفعل 

لكانـوا اليوم يف سـجون بن سـلمان، كغريهم 

من املشـايخ األحـرار الذين زجهم بن سـلمان 

يف سـجونه، لشـجاعتهم وقولهم كلمة حق يف 

ذلك النظام املجرم والفاسـد واملرتهن إلرسائيل 

وأمريكا. 

- هـل الحـظ العدينـي وغـريه مـن هـؤالء 

مشـايخ آخر العرص كم الفرق بني شريين أبو 

عاقلة التي دافعت ووقفت مع أبناء فلسـطني 

ودمائهم الزكية التي يسفكها العدّو املحتّل منذ 

عرشات السـنني، وبني توكل كرمان التي كانت 

سـبباً يف إشـعال الفتنـة باليمن وسـفك دماء 

اليمنيني وتجويعهم، ولذا كافأها العدّو بجائزة 

نوبـل، بينما كافأ شـريين لصدقهـا وموقفها 

برصاصة قناص محرتف. 

طسرضُاظا الصادطُئ ظتع الجراسئ

حغرغظ أبع ساصطئ.. وشااوى طحاغت آخر السخر
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ــئ ــئطفاتغح تتصغص العتثة بغظ اُفطَّ طفاتغح تتصغص العتثة بغظ اُفطَّ

 : بحرى المتطعري

ألقـى الشـهيُد القائـُد -َسـَالُم اللـِه َعَليْـِه- 
ْفنَا إَِليَْك نََفًرا ِمَن  محارضًة ــ ملزمة ـ [َوإِذْ َرصَ
] متنـاوالً فيها موقَف الجنِّ مـن الُقـْرآن  اْلِجـنِّ
إىل  الكريـم ومـن الرسـالة املحمديـة، مشـرياً 
أسـلوب الجـن الراقي يف الدعـوة إىل الله، وكيف 
يمكـن للثقافيـني االسـتفادة منـه، فقد حكى 
عنهـم أنهم وصلوا إىل عند رسـول الله صىل الله 
عليه وآله وسـلم واسـتمعوا للُقــْرآن بإنصاٍت 
شـديد، جزء من الُقـْرآن، وفهموه، وانطلقوا إىل 
قومهم منذرين لهم، وداعني لهم إىل اإلْسَالم، لذا 
فقد سـّطر اللُه يف الُقـْرآن الكريم سـورًة كاملًة 
باسـمهم [سـورة الجن]، وذكر موقفهم أَيْضاً 
يف سـورة األحقـاف، عّل البرش يأخـذون العربَة 
منهم، يف عدم الكتمان للهدى، وتبليغه بطريقة 

موفقة.. 

اآلغاُت الاغ تظاولعا الحعغث الصائث بالحرح: 
ْفنَا إَِليَْك نََفـًرا ِمَن اْلِجنِّ  قـال تعـاىل: [َوإِذْ َرصَ
وُه َقالُوا أَنِْصتُوا  ا َحـَرضُ يَْسـتَِمُعوَن اْلُقْرآَن َفَلمَّ
ـا ُقِيضَ َولَّْوا إَِىل َقْوِمِهـْم ُمنِْذِريَن (29) َقالُوا  َفَلمَّ
يَـا َقْوَمنَا إِنَّا َسـِمْعنَا ِكتَابًا أُنْـِزَل ِمْن بَْعِد ُموَىس 
ًقـا ِلَما بنَْيَ يََديِْه يَْهِدي إَِىل اْلَحقِّ َوإَِىل َطِريٍق  ُمَصدِّ
ُمْستَِقيٍم (30) يَا َقْوَمنَا أَِجيبُوا َداِعي اللَِّه َوآِمنُوا 
ِبـِه يَْغِفْر َلُكْم ِمـْن ذُنُوِبُكْم َويُِجْرُكـْم ِمْن َعذَاٍب 
أَِليٍم (31) َوَمْن الَ يُِجْب َداِعي اللَِّه َفَليَْس ِبُمْعِجٍز 
ِيف األَْرِض َوَليْـَس َلـُه ِمْن ُدونِـِه أَولِيَـاُء أُْوَلِئَك ِيف 

َضالٍَل ُمِبنٍي] سورة األحقاف. 

ضان أجطعُب الةظ يف الثسعة إىل اهللا.. راصغاً: 
أبدى الشهيُد القائُد -َسَالُم اللِه َعَليِْه- إعجابَه 
باألسـلوب الراقي للجن عندما سـمعوا الُقـْرآن 
وعـادوا إىل قومهم منذريـن، حيث قال عن ذلك: 
[إنـذار أيضـاً عىل أرقى أسـلوب، عندمـا عادوا 
إىل قومهـم لـم ينطلق الواحد منهـم ليقول: [يا 
جماعـة اعملـوا كذا وكـذا وكذا....] مـن تلقاء 
نفسه؛ ألَنَّه هو الجنِّي الذي انرصف من عندهم 
قبل ساعة ثم عاد، سينظرون إليه نفس النظرة 
السـابقة، لن يتأثروا به، لكنهم اختاروا أسلوباً 
جميـالً - ولهـذا ُسـطِّر هـذا األسـلوب أيضاً - 
عندما عـادوا إىل قومهم قالوا: {َقالُـوا يَا َقْوَمنَا 
إِنَّا َسـِمْعناَ} ألم يحكوا أنهم سـمعوا كتاباً أنزل 
من بعد موىس؟ كتابـاً أنزل من عند الله إىل نبي 
بعثه الله من بعد موىس، الله أعلم يف أي بلد كان 
هؤالء الجن فلم يسـمعوا بعيىس، ولم يسـمعوا 
بأنبيـاء آخريـن. لكنهم عىل الرغـم من جهلهم 
حتـى باملوضـوع ليـس يف أذهانهـم إال موىس، 
تأثروا بالُقـْرآن الكريم، فكيف بمن يولد يف بيئة 
الُقــْرآن الكريـم، ويف بيوت يُقرأ فيهـا الُقـْرآن 
الكريم، وعند مساجد يُقرأ فيها الُقـْرآن الكريم، 

يف الصالة، ويف غري الصالة ثم ال يتأثر؟!]. 

سطــى البصاشغــني أن غســافغثوا طظ أجــطعب 
الةظ يف الائطغس: 

ونَصَح -َسـَالُم اللِه َعَليْـِه- الثقافيني خاصًة 
بأن يستفيدوا من طريقة الجن يف التبليغ، حيث 
قـال: [{إِنَّا َسـِمْعنَا ِكتَاباً أُنِْزَل ِمـْن بَْعِد ُموَىس} 
بعـض النـاس قـد يعـود إىل أصحابـه، وبعض 
الشـباب من طالب العلم إذا ما سـمع شيئاً عاد 

إىل بلـده، وانطلـق هو ليحكي باسـمه، باسـم 
نفسـه، ثم يأتي بعد ليقـول: [يا أخي الناس ما 
عاد رضيـوا يسـتمعوا، الناس ما عـاد بريضوا 
يقبلوا] بالطبع هم لن يتقبلوا منك، أنت ما تزال 
صغرياً يف أعينهم، لكن ملاذا ال تسـتخدم أسلوب 
الجـن؟ أن تقـول: [يـا جماعة أنا سـمعت كذا 
وكذا.. أنا سـمعت فالناً] ويف نفس الوقت تعتمد 
عىل الُقـْرآن الكريم، أن تقدمه لآلخرين؛ يف هذه 
الحالة ستؤثر؛ ألَنَّهم سيقبلونك كناقل، وحينئٍذ 
مـا تنقله إليهم أنت قـد تنقله عمن لـه مكانته 
عندهـم أعظم مـن مكانتك، وكالمـه هو أرفع 
مـن كالمـك، وكالم اآلخرين؛ ألَنَّه هـو كالم الله 
-ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل-. هذا هو األسلوب الصحيح]. 
وأضاف -َسـَالُم اللِه َعَليِْه-: [إذا كنت تريد أن 
تؤثـر يف اآلخرين، ليس أن يكـون همك أن تبني 
شـخصيتك - كما يقول البعـض - فأنا أريد أن 
أحدثهم أنـا، ألؤثر فيهم أنـا، ليعرفوا من أنا، ال 
حاجـة لهذا. أنـا عندما أحدثكـم ال آتي بجديد، 
من كتاب الله -ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل- الذي عرفه من 
هو أكرب مني سناً من الحارضين، ومن غريهم، 
ومن أقوال أئمة أهل البيت (صلوات الله عليهم) 
ومنهج أهل البيت، كاإلمـام الهادي، وغريه من 
قدمـاء العرتة (عليهم السـالم) فنحـن لم نأِت 

بجديد]. 

إجصاُط الُصـْرآن سطى العاصع.. طظ خقل طعصش 
الةظ: 

قـارن -َسـَالُم اللـِه َعَليْـِه- مقارنـة صغرية 
بني موقـف الجن الذي سـطره اللـه يف الُقـْرآن 
الكريم، وبـني موقف بعض البـرش، حيث قال: 

[ملـا كان أسـلوب الجن أسـلوباً جميالً سـطره 
اللـه يف الُقــْرآن الكريـم، اسـتطاعوا يف موقف 
واحد - وهم من هم دون اإلنسـان يف كماله - يف 
موقف واحد أن يفهمـوا الُقـْرآن الكريم أنه من 
عند الله، وأن يتأثروا به يف أنفسهم، وأن يعرفوا 
ماذا يريد الُقـْرآن منهـم، فانطلقوا عاملني، لم 
ينطلقوا إىل بيوتهم عائدين وساكتني، ثم عندما 
تحركوا للعمل عرفوا أن األسلوب الصحيح هو: 
أننـا عندما نعود إىل اآلخرين، ونحن لم نفارقهم 
إال منذُ سـاعة، أو ساعتني ماذا سيكون لكالمنا 
مـن أثر عندهم؟ فلنقل: {إِنَّا َسـِمْعنَا ِكتَاباً أُنِْزَل 
ِمـْن بَْعِد ُمـوَىس ُمَصدِّقاً ِلَما بنَْيَ يََديْـِه يَْهِدي إَِىل 
} لـم يقولوا مجرد ثناء عـىل ذلك الكتاب،  اْلَحـقِّ
كتاب هداية، فهمـوا أن الُقـْرآن هو كتاب عمل 
وكتاب هداية، يهدي إىل الحق، هو يرشد، وهم - 
فعالً - فهموا أن قومهم بحاجة إىل أن يهتدوا]. 
وأضـاف أيضا: [نحـن هنا تكررت جلسـات 
كثـرية مع مـن؟ مع الُقــْرآن الكريـم، ومع ما 
ننقله من أهل البيت (عليهم السالم) فال ينبغي 
أن نكـون أقل وعياً من الجن، يف أن نفهم أهمية 
ما سـمعناه عىل ضوء كتاب الله، ومن نصوص 
آيات الله يف الُقـْرآن الكريم، من خالل ما سمعنا 
هـو: أن الديـَن دين عمـل، أن هدى اللـه يهدي 
إىل العمـل، أن الُقـْرآن الكريـم كتاب عمل، هي 
القضية التي ترسخ لدينا، ويف مجتمعنا ضدها: 
الجمود، السـكوت، اإلعراض، هذه الحالة إذا لم 
ننتقل بأنفسـنا إليها فيكون ما يمأل مشـاعرنا 
هو: أن الدين هـو عمل يف ُكـّل مجاالته، يف ُكـّل 

جوانبه]. 

أّكــد الشهيُد القائُد سالُم الله عليه يف الدرس 
الرابـع مـن دروس (مديـح الُقــــْرآن) عىل أن 
الُقــــْرآن ليـس بديـالً عـن اللـه، حيـث قال: 
«الُقــــْرآن الكريم هو يهـدي، ومما يهدي إليه 
يهـدي كيف يكـون نظرتك إىل اللـه، كيف يكون 

تعاملك معه». 
وأشـار الشـهيُد القائد رضوان اللـه عليه إىل 
أن الُقــــْرآن الكريم يعـرض التدخالِت اإللهية 
يف مختلـف امليادين حتـى يف الحالة التي يجهلها 
املسلمون، مسـتدالً بآيات من الُقـــْرآن الكريم 
{يَـا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ اذُْكـُرواْ ِنْعَمَت الّلِه َعَليُْكْم إِذْ 
َهمَّ َقْوٌم أَن يَبُْسـُطواْ إَِليُْكـْم أَيِْديَُهْم َفَكفَّ أَيِْديَُهْم 

َعنُكْم}. 
وقال سـالُم اللـه عليه يف معـرض حديثه عن 
ــة  نوايـا وأهـداف العـدو بأنـه يسـتهدف األُمَّ
والشـعوب بمختلف طوائفها سواء املحايدين او 
القاعدين او املجاهدين، وأن الشعوب جّربت كل 
املذاهب السياسـية والنظريـات وغريها فأثبتت 
فشلها، مضيفاً «لنجّرب الُقـــْرآن الكريم لعلنا 

ننترص ونفوز عىل األعداء». 
ويف سياق حديثه سالُم الله عليه عن أن املوَت 

ال بد منه، وأن العدو سيسـتهدُفنا شئنا أم أبينا، 
لذا فاألفضـل املواجهة، بدالً عن الخوف والجبن، 
تطرق إىل ثقافة مغلوطة بني الناس ــوهي فعالً 
موجودةـــ حيث الكثري منهم يركـن إىل الهدوء 
والقعود بحجة أن األعـداء أقوياء جداً وال يمكن 
أن نغلبهـم، فمـا الفائدة من قتالهـم!! حيث رد 
عليهـم بقوله: [هذه املسـألة، وهذا التفكري عند 
النـاس كلهـم، قضية [ما بـىل با نقـم ودجونا، 
أحسـن لنا ما لنا حاجة] يف الُقـــْرآن منسـوفة 
بشكل مؤّكــد، ومكرر، ومبني؛ الفرس.. ألم يأت 
الـدج هناك؟ لكـن إذا ما تَحـّرك الناس سـيخيل 
الـروم يدجوهم، ويخيل الفـرس يدجوهم، يخيل 
أمريكا تدجهم، ويخيل كثري من الناس يدجوهم 

عندما ال يتَحـّركون؛ ألنه يكون تسليطاً].. 
ولتفنيد الثقافة املغلوطة السـابقة، استشهد 
سـالُم الله عليه بمثال َوَقَع يف بداية عهد رسـول 
اللـه صـىل اللـه عليـه وآله وسـلم وأخـرب عنه 
الُقـــْرآن يف سورة (الروم)، يؤّكــد به أنه مهما 
بلغـت قوُة األعداء فلن يهزموك ما دام الله معك، 
واملثـال هو:ـ أن الفرَس غلبوا الروم، ثم بعد ذلك 
يف بضع سـنني الروم غلبت الفرس، وأن هذا كله 

كان لصالح انتشـار اإلْسـَالم، حيث قـال: [من 
بداية حركة النبي (صلـوات الله عليه وعىل آله) 
يف مكة إىل أن تمّكن أن يقيَم دولًة يف املدينة، يعمُل 
تغيرياً عاملياً، رصاع دويل بالشـكل الذي يتناسب 
مـع حركته، ما عاد بدوا عليـه يريدوا يدجوه إال 
وقد هـو قوي، وعارف كيـف يتعامل معهم. ألم 
يدجهـم هو؟ ويف األخري أولئـك هم دجوا الفرس 

والروم، ألم تنته إىل هذه القضية يف األخري]. 
وأشـار سـالُم الله عليه بأن املؤمنني حقاً لن 
يـروا يف قـوة األعداء وكثرة أسـلحتهم مشـكلة 
مـن األصـل، أو يشء مخيـف؛ ألَنَّ رؤيتهـم هذه 
هـي نفس رؤيـة الُقــــْرآن، واللُه يقـوُل: [َلْن 
َّ أَذًى َوإِْن يَُقاِتلُوُكـْم يَُولُّوُكُم األَْدبَاَر  وُكـْم إِال يَُرضُّ
نَّ اللَُّه َمْن  وَن]، ويقـول: [َوَليَنـُرصَ ثُمَّ الَ يُنْـَرصُ

ُه إِنَّ اللََّه َلَقِويٌّ َعِزيٌز].  يَنُرصُ
 أهـم يشء هـو توفـر مفاتيـح النـرص بـني 
املؤمنـني وهي كمـا قـال: [إن الناس أنفسـهم 
يحملون الشـعور بمسـؤولية، هذه أول واحدة، 
يعرفون الله، ثم يتحملون مسـؤولية أن يكونوا 

أنصاراً له].. 
ثم ال يمر الزمان إال ويرون أنفسهم هم أولئك 

الذين كانوا مسـتضعفني يف األرض أصبحوا هذا 

وايل عـىل منطقة كذا داخل بالد فارس، وهذا وايل 

عىل كـذا، وقادة للجيـوش يف أعماق بـالد الروم 

وفارس، وهم أولئك الذين كانوا مسـتضعفني يف 

األرض {تََخاُفوَن أَن يَتََخطََّفُكُم النَّاُس}]. 

يف غـزوة حنـني، حيـث قـال: [حتـى األرقام 

عندما يقول مثالً: أحنا قليل، هو هذا قال: {أَنتُْم 

ْسـتَْضَعُفوَن ِيف األَْرِض}، قليـل لكن متى  َقِليـٌل مُّ

مـا قد رصنـا كثري ممكـن. رضب أمثلـة يف هذا 

املوضوع نفسـه، أصبحوا كثـرياً ضعفت ثقتهم 

باللـه رضبهم يف يوم حنني، اثنا عرش ألفا بعدما 

هزموا املرشكني، وفتحوا مكـة، وراحوا فهزموا 

أمام قبيلة! أليسـت هذه واحدة منها؟.. القضية 

ليسـت قضية أرقام هنا، هي قضيـة ثقة بالله، 

وتعد كل ما تسـتطيع من قوة، ومهما كان لديك 

مـن قوة وأرقام كبرية الزم أن تبقى حالتك دائماً 

َّ ِمْن ِعنِد  ْرصُ إِال مشـدود إىل الله ثقة به {َوَما النـَّ

الّلِه}. 

ـك أن تئظَغ حثخغَاك وأن تآبَر شغ اآلخرغظ بظفسك.. جغصئطعن طظك تغظ تضعن ظاصًق سّمظ لـه طضاظُاه سظثعط ـك أن تئظَغ حثخغَاك وأن تآبَر شغ اآلخرغظ بظفسك.. جغصئطعن طظك تغظ تضعن ظاصًق سّمظ لـه طضاظُاه سظثعطق غضظ عمُّ ق غضظ عمُّ

الحعغُث الصائُث غظخح باجاثثام الحعغُث الصائُث غظخح باجاثثام 
أجطعب الةظ تني جمسعا الُصْرآنأجطعب الةظ تني جمسعا الُصْرآن

الصرآُن الضرغط ضااب عثاغئ ووجغطئ الصرآُن الضرغط ضااب عثاغئ ووجغطئ 
أجاجغئ لاسرغش الظاس باهللا تساىل أجاجغئ لاسرغش الظاس باهللا تساىل 
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عربية ودوليةكتابات 

ان جظغظ  الظفغر السام واإلضراب غُسمَّ

احائاضاٌت طسطتئ بني طصاوطني وصعات 
اقتاقل يف بطثة الغاطعن غرب جظني

ابظ زاغث رئغُج اإلطارات الةثغث الصثغط

 : طاابسات
اندلعـت، فجـَر أمـس االثنـني، اشـتباكاٌت 
مسـلحٌة بـني قـوات االحتـالل ومقاومني من 
كتيبة جنني الذين تصدوا القتحام بلدة اليامون 

غرب جنني. 
ويشـار إىل أن بلدة اليامون تشهد اشتباكات 
مسـلحة مع قوات االحتالل يف ُكـّل مرة تقتحم 
فيها قوات االحتالل لتنفيذ عمليات مداهمة أَو 

اقتحامات أَو اعتقاالت. 
مصـادر عربيـة قالـت: إن «تبـادل إطـالق 
نـار كثيـف وقـع الليلـة املاضية بـني الجيش 
«اإلرسائيـيل» ومسـلحني يف بلـدة اليامـون يف 

منطقة جنني». 
وأضافت املصادر العربية، أن «حجم النريان 
يتزايـد، واملسـلحني يحاولـون الفـرض عـىل 
الجيش «اإلرسائييل» عملية واسـعة وشديدة يف 

الضفة الغربية». 
يشـار إىل أن االحتـالل الصهيونـي أعلن عن 
استشـهاد داوود الزبيدي شـقيق األسري زكريا 
الزبيدي أحد أبطال نفق الحرية وسط حالة من 

الغضب الشديد. 
يف السياق، دعت تنظيمات عسكرية يف جنني 
إىل اإلرضاب الشامل والنفري العام ضد االحتالل 

ومستوطنيه، أمس االثنني. 

وذكـرت مصادر محليـة أن كتائب شـهداء 
األقـىص يف محافظـه جنـني، وكتيبـة جنـني 
التابعة لرسايا القدس الجناح العسكري لحركة 
الجهاد اإلسالمي، والغرفة املشرتكة للمقاومة، 
دعت يف بيان مشـرتك الشـعب الفلسطيني «يف 
أماكـن تواجـده كافة التوّجـه اليـوم إىل نقاط 
التماس مع قوات االحتالل، اسـتنكاًرا لجريمة 
االحتالل واملسـتوطنني ضد قائد كتائب شهداء 
األقىص يف فلسطني ومؤّسـس «لواء الشهداء» 

الشهيد داود الزبيدي». 

كما دعت إىل اإلرضاب الشامل والحداد العام 
إكراًما لروح الزبيدي وكافة الشـهداء، معلنني 
النفـري العـام يف كافـة املحافظـات والضـوء 

األخرض لتوجيه رضبات للمستوطنني. 
وحملـت التنظيمـات يف جنني املسـتوطنني 
ة «ايتمار بن غفري» مسؤولية استشهاد  وَخاصَّ
مستشـفى  اقتحـام  محاولـة  بعـد  الزبيـدي 
«رمبـام»، َحيـُث كان يتواجـد الزبيـدي الـذي 
نقل إليهـا للعالج عقب إصابتـه يف البطن يوم 

الجمعة الفائت، يف مخيم جنني. 

ئ  : طاابسئ َخاخَّ
كان مريبـاً أن يتـم دفـُن جثمـان الرئيـس 
اإلماراتـي الراحـل، خليفة بن زايد، يف مراسـَم 
بسـيطة ورسيعـة، بخـالف مـا يحصـل عادة 
عنـد وفاة أحد شـيوخ اإلمارات الكبـار أَو أحد 
حكامهـا، ثـم أن تتحـول الوفـاة إىل تظاهـرة 
مبايعـة عربيـة ودوليـة ملحمد بن زايـد، الذي 
اختاره حكام اإلمارات الست األُخرى باإلجماع 
رئيسـاً، بينما كان املغيب الرئيس هو الشـعب 

الذي ال يؤخذ رأيه يف مثل هذه املحطات. 
وأظهـرت التعليقـات القليلـة عىل وسـائل 
التواصـل االجتماعـي، مسـتوى الخـوف الذي 
ـة أنهـم  يعيـش يف ظلـه اإلماراتيـون، بَخاصَّ
يعلمون مسـبًقا نتيجَة أي تعليق سيايس قد ال 
يعجب السلطات، بعَد ما شاهدوا ما َحـلَّ بمن 
أسماهم النظام «اإلسالميني» من سجن ونفي 
عىل مدى السنوات املاضية، التي مارس خاللها 

ابن زايد مهام الحاكم الفعيل للدولة. 
منـذ توليـه الرئاسـة، يف عـام 2004م، بعد 
وفاة زايد، لم يكن خليفة مطلق اليد يف الحكم، 
فقد عنيَّ زايد ابنه محمد، يف عام 2003م، نائباً 
لويل عهد أبو ظبي لضمان تسلمه الرئاسة بعد 

خليفة، إْن لم يكن يف ظله. 
بسـتة  ومـن البدايـة، كان خليفـة محاطاً 
إخوة هم أبناء فاطمـة الكتبي، الزوجة الثالثة 
واملفضلة لزايد، التي حرصت عىل تربيتهم عىل 
التضامـن يف مـا بينهم، واسـتخدمت مكانتها 
عنـد األب، لتحضريهم لتسـلم مواقع النفوذ يف 

الدولة. 
وهـؤالء الذين يشـملون إضافـة إىل محمد، 
هزاع وطحنـون ومنصور وعبداللـه وحمدان، 
ا، ُكــّل املناصـب السياسـية  يحتلـون َحـاليّـٍ
واألمنيـة واملالية األََساسـية، من بني عدد كبري 

من أبناء زايد من زوجات أُخرى. 
ولطاملـا أثـريت أسـئلة عمـا إذَا كان خليفة 
عاجـزاً فعلياً أم أنه أقيص مـن الحكم من قبل 
ما عندمـا عرضت له  أبنـاء فاطمـة، ال ِســيـَّ
صور غـري الئقة بدا فيها فاغراً فاه، بينما كان 
يقـوم أخوه محمد بالسـالم عليـه، وهذا ليس 
غريبـاً عىل قصـور الحكم يف دويـالت الخليج، 

التي يتم أحياناً اقتناص السـلطة فيها استباقاً 
للمسـار املرسوم، باسـتغالل لحظات تاريخية 

مالئمة. 
هكذا، وعىل عجٍل ُدفن خليفة بن زايد، وكأن 
املقصـود هو طـي هـذه الصفحة مـن تاريخ 
اإلمـارات، التي بـدا، وإن طالت بها السـنون، 
أنهـا وقـت ضائع بـني حْكم املؤّسـس زايد بن 
سـلطان آل نهيان، وبني حكم ابنه محمد الذي 
ُولـد ليكون رئيسـاً للدولـة، وأُعـد أمريكياً من 
األََسـاس لهذه املهمة، لكنـه مع التحول األخري 
يف سياسـة الواليات املتحـدة، نقل البندقية من 

الكتف األمريكية إىل الكتف «اإلرسائيلية». 
إذ لـن يحتـل خليفـة، الـذي تفيـد الروايـة 
اإلماراتية غري الرسـمية، بـأن جلطة دماغية، 
يف عـام 2014م، جعلته عاجـزاً تماماً عن أداء 
مهامه، ذلـك الحيز يف تاريخ اإلمـارات، الدولة 
الفتية التي جمعت بني سـبع إمـارات صغرية 
يف عام 1971م، وهو تاريخ يكتب جزء أََسايس 

منه اآلن. 
فلم يرتبط اسـمه بـأيٍّ من التحـوالت التي 
شـهدتها الدولة تحت قيادته، بينما ينسـب إىل 
الرئيس الجديد افتتاح عهد التدخل العسـكري 
والسـيايس للدولـة يف الخارج، مسـتخدماً قوة 

أمـوال النفط، والجيـش اإلماراتي الذي أرشف 
بنفسـه عىل بنائـه منـذ أن كان ضابطـاً فيه 
تحـت حكم والـده، وحرص عـىل تنظيم بنيته 
العسـكرية بالشكل الذي يناسب حكمه اآلتي، 
وتسـليحه بأفضل األسلحة املسـموح أمريكياً 
لإلمارات بامتالكها، وبكلفة هائلة  وإرسائيلياً 
تقـدر بمئات مليـارات الـدوالرات، عـىل مدى 

السنني. 
ما منهـا الطائرات  هذه األسـلحة، ال ِســيـَّ
الحربيـة التـي حـرص ابـن زايـد عـىل انتقاء 
مواصفاتها شخصيٍّا، استخدمت يف االعتداءات 
ـة يف العراق  التي شـاركت فيها الدولة، بَخاصَّ
املنـاورات  يف  كمـا  وليبيـا،  واليمـن  وسـوريا 
والعـروض الجويـة املتكـّررة باملشـاركة مع 
إرسائيـل، إمـا للتدرب عـىل مواجهـة «األعداء 
املشـرتكني»، وإما لتعزيـز الصداقة مع العدّو، 
الـذي صار الضامـن األول الجديـد ألمن نظام 
ابن زايد بـدالً من الواليات املتحـدة، التي تكاد 
تصبح العالقـة معها مماثلة لتلك التي يقيمها 
حاكم اإلمارات، أَو يطمح إلقامتها، مع روسيا 
والصـني، للحصول عـىل مزيد مـن الضمانات 

لهذا األمن. 

الثوراُت الخغفغئ لفذفال 
داخض «إجرائغض»!
ئ  : طاابسئ َخاخَّ

يرسُل اآلباُء واألُمهاُت اإلرسائيليون أطفاَلهم إىل الدورات 
واملعسكرات الصيفية الكتساب معرفٍة جديدٍة عن الشعب 
اليهـودي ودولـة اليهـود، َحيـُث تعترب مخيمـاُت األطفال 
الشـعبيّة يف إرسائيـل محطـاٍت تربويًة فكريـة ومهارية، 
يتلقى فيها األطفـال تدريباٍت قتاليًة متعـددة ومعلوماٍت 
عن تاريخ الدولة ويتعلمون عما يسمونه أبطال «إرسائيل» 

ويدرسون مختلف القضايا الدينية. 
يف السـياق، أظهـرت وسـائل إعالميـة عربية مشـاهَد 
العسـكرية  الصيفيـة  للمعسـكرات  طواقمهـا  لزيـارات 
اإلرسائيليـة والتي تقدم الكثري مـن الخيارات املتنوعة عىل 

القتل. 
يقول القائمون عىل هذه املخيمات الصيفية العسـكرية 
الصيفية: إنها «تسـتقبُل الطـالب من عمر 12 عاماً إىل 16 
عاماً»، وتظهر املشاهد أن األطفاَل يخضعون للتدريب ملدة 
ثالثة أسابيع عىل الطريان والقصف بالـ 16F وعىل املعارك 

الجوية وعىل الرب ويف بحر الهاكرز الكبري. 
وتعرض املشاهد شهاداِت األُمهات يف إرسائيل عىل نجاح 
مثل هذه املخيمات التـي تحتضُن أبناءهن وتحتويهم بدالً 
عن االنغماس يف التسكع بالشوارع أَو البقاء أمام شاشات 

التلفاز، حسب إفاداتهن. 
ة خالل  وتعتقـد األُمهات اإلرسائيليات أن هذا َجيٌِّد َخاصَّ
العطلة الصيفية الكبرية، «حيث يبدؤون صباَحهم بإقامة 
الصلوات والرتانيم الدينية، والحصول عىل اإلرشـادات التي 
تحتوي عىل املهام التي يجب أن يخططوا لها يف املسـتقبل، 

ملواجهة األعداء». 
وفيمـا ترى سـلطاُت االحتالل أن املعسـكرات الصيفية 
ـة باألطفـال التـي يقيمهـا الفلسـطينيون يعـزز  الَخاصَّ
مـن ثقافة العنـف واإلرهاب، تقوم برتسـيخ قيـم الحقد 
والكراهية والعنف واإلرهـاب يف أطفالها للعرب، ليس عىل 

مستوى مدارسها ومعسكراتها بل حتى يف لعبهم. 

افجث: الصدغئ الفطسطغظغئ 
طعجعدة الغعم وبصعة سطى 

الساتئ الثولغئ
 : طاابسات

التقـى الرئيُس السـوري بشـار األسـد، أعضاَء 
واملؤّسسـات  الجاليـات  التّحـاد  العامـة  األمانـة 
أُوُروبـا-،  الشـتات-  يف  الفلسـطينية  والفعاليـات 

والذي عقد مؤتمره العام الخامس يف دمشق. 
وأّكـد األسـد أّن «القضية الفلسطينية موجودة 
اليـوم وبقـوة عىل السـاحة الدوليـة بفضل جهود 
أبنائهـا املخلصـني املوجوديـن يف الشـتات ونضال 
املقاومـة يف الداخل، ووعـي الجيل الجديـد ألهميّة 

قضيته ودفاعه عنها وارتباطه بها أكثر فأكثر». 
واعترب أّن «النقطـة الجوهرية يف عمل الجاليات 
والفعاليات الفلسـطينية املوجودة يف الخارج يجب 
أن تستند إىل الفكر؛ ِمن أجِل الحفاظ عىل الُهــِويَّة 
وعـىل الذاكـرة عـرب األجيـال القادمـة كـي تبقى 
القضية موجودة، إضافـة إىل العمل ِمن أجِل تفنيد 
األكاذيب التي تحاول تصوير الشـعب الفلسطيني 

عىل أنّه شعب إرهابي». 
بدورهـم أّكـد أعضاء الوفـد أن نجاح مؤتمرهم 
يعـود إىل الدعـم الحقيقـي الـذي تقدمـه سـوريا 
للقضية الفلسطينية وتبنيها هذه القضية واعتربوا 
أن اسـتضافة سـوريا للمؤتمر هذا العام ويف املرات 
السابقة ومنحها الفلسـطينيني املوجودين داخلها 

كامل الحقوق تدل عىل أصالة الشعب السوري. 
كما أشار أعضاء الوفد إىل أن دفاعهم عن سوريا 
يف الـدول واملحافل التي يتواجـدون فيها هو أَيْـضاً 
دفاع عن فلسطني معتربين أن الحرب التي يتعرض 
لها الشعب السوري كشفت األقنعة وأسقطت زيف 
االدِّعـاءات الغربيـة بالدفاع عـن الحريات وحقوق 

اإلنسان. 
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ضطمئ أخغرة

الصدغُئ الفطسطغظغُئ 
بني افطج والغعم 

جظث الخغادي   

الجرائُم املرتََكبُة من الكيان 
الشـعب  ضـد  الصهيونـي 
الفلسـطيني األعـزل بكافـة 
تجـاوزت  َوفئاتـه  أطيافـه 
ُكــلَّ الجرائـم التـي ارتكبها 
الغزاُة عـرب التاريخ، وال يكاد 
يرتكـب  أن  دون  يـوٌم  يُمـرُّ 
هـذا الكيـان جريمـًة بحـق 
اإلنسـانية، منهـا مـا تنجُح 
عدسـات الكامريا يف توثيِقه، 
والكثـري منهـا مـا يُرتكب يف 
غيـاب وتغييب الصورة، غري أنه يظل مرسـوًما يف ذاكرة 

شهود العيان واألجيال املتالحقة. 
هذه الجرائم الوحشـية التي يرتكبهـا االحتالل كانت 
كفيلة بإشـعال ثـورة تفقده السـيطرة وترسـم طريق 
هزيمتـه واندحـاره، إالَّ أنـه ونتيجـة لحالـة املسـاومة 
َوالخـذالن العربي عسـكريٍّا َوسياسـيٍّا وإعالميٍّا وغياب 
الدعم واملسـاندة التي ظلت تحيط بالغضب الفلسطيني 
َوتطفـئ وقيـد انتفاضاتـه املتالحقـة، تمـادى العـدّو 
الصهيونـي وارتكب املزيـد من الجرائم بـدم بارد َودون 
خوف من تداعياتها، عىل الرغم من أن مشـهداً واحداً تم 
توثيُقه َوتناقلته الشاشات كان كفيالً بأن يرُسَم النهايَة 
ـَل بالتحرير، هذا لـو كان للمقاومة حامٌل عروبيٌّ  ويعجِّ
، َولو كان لإلنسانية يف هذا العالم دوٌر يف تغيري  َوإسالميٌّ

وتوجيه مواقف املجتمع الدويل َومنظوماته. 
ومن مجازر املخيمات والعدوان الوحيش امُلستمّر عىل 
غـزة والقدس َوالضفة إىل مشـاهد القتل التـي تناقلتها 
الشاشات ُمروًرا بمشهد قتل الطفل محمد الدرة وانتهاًء 
بمشهد اغتيال أبو عاقلة، تزداد الصورة التي تبدو عليها 
العدالـة الدولية سـواًدا، وترتاكم القناعـة بأهميّة القوة 
لتحقيـق العدالـة كرشط َوخيـار أوحد لنرصة الشـعب 

الفلسطيني والقضية الفلسطينية. 
غـري أنه وبـني مجازر األمـس َواليوم ثمـة ردود فعل 
فارقة يف مفاعيلهـا، َومؤرشات دافعة إىل العزم والتحفز 
أكثر مما تدفع إىل التباكي والحرسة، فبعد إعالن التطبيع 
وتنامـي محور القدس اتضحت املواقـُف وحدث التمايُُز 
بعد عقود من الضبابية، وأفرز هذا التحول حياًة يف جسد 
القضية الفلسـطينية، َوانعكسـت هذه التغريات إيجاباً 
عـىل حارض الثـورة معنويٍّا وعمليٍّا، بعـد أن بات خلَفها 
اليوم مـرشوٌع حقيقي َوصـادٌق تجاَوَز بيانـاِت اإلدانة 

والتنديِد الباهتة إىل املساندة العملية. 
والحقيقُة املؤِسـفُة أن هـذا االحتالل أوَهـُن من بيت 
العنكبـوت َوأضعـُف مـن أن يبقـى جاثماً عـىل األرض 
واملقدسـات ُكـلَّ هـذا الدهر، لو كان هنـاك عمٌل عربي 
وإسالمي مساِنٌد للمقاومة ومنحاٌز للقضية منذ البداية، 
ولو لم يتلقَّ الشـعُب الفلسـطيني عربَ املراحل الطعناِت 

املتالحقَة من أنظمة الخيانة والخذالن. 

أبظاؤظا بني ترَبني: الفضرغئ والظاسمئ
طتمث سطغ أبع طخطفى

 
حـروب رشسـة يشـنها األعـداء علينا عسـكريٍّا 
الحـرب  أن  إال  وإعالميـاً،  وسياسـيٍّا  ا  واقتصاديّـٍ
األشـد فتكاً واألكثر رضاوة هـي الحربني (الفكرية 
والناعمة)، هي تلك الحروب القذرة التي تسـتهدف 
وعينـا وثقافتنـا، فعـىل الرغـم مـن نزعـة األعداء 
االسـتعمارية وحروبهم العسـكرية التي يشـنونها 
عىل رقعة واسـعة من جغرافيا أمتنا املسـلمة سواٌء 
أكانـت حروباً مبـارشة أَو حرباً بالوكالـة، إال أنهم 
يركـزون بشـكٍل أَو بآخـر عـىل ُكــلٍّ مـن الحربني 
(الفكرية والناعمة)، فقبل عرشات السـنني وبينما 
عتاولـة االسـتخبارات الربيطانية يناقشـون داخل 

ُد مطامَعهـم ونزعتَهم  أروقتهـم الخطـَر املحِدَق بهم والـذي يهدِّ
االسـتعمارية (اإلسـالم) وصلـوا إىل نتيجة مفاُدهـا أن الحروَب 
العسكرية مهما كانت رضاوتُها وفتُكها َفـإنَّها ال تؤدي إىل تخيلِّ 
الناس عـن إسـالمهم وثقافتهم ومبادئهـم بل تزيُدهـم التفافاً 
حوَلهـا وتمسـكاً بها، عندها -وبعـد أخذ ورد- وصلـوا إىل فكرٍة 
شـيطانيٍة وهي أن يتمَّ صناعُة فكر وثقافة تلبس عباءة اإلسالم 
وتتَحّرك باسمه لتنخَر جسَم اإلسالم من الداخل، وكانت األهداف 

من إنشاء ذلك الفكر كالتايل:-
١- رضب اإلسـالم وتشـويهه يف عيـون العالـم الخارجي، من 
خالل ما يحمله املخولون به من أفكار وترصفات سيئة ومشينة 
حتى عىل مسـتوى الشكليات التي يتمظهرون بها، وبالتايل خلُق 

صورة سيئة ومشينة عن اإلسالم تؤدي إىل نفور الناس منه. 
ـَه  ٢- رضب اإلسـالم مـن داخـل أعماقه، فبـدالً عـن أن تُوجَّ
ــة إىل األعداء الحقيقيني الذين أراد الله أن تعاديَهم،  بُوصلـُة األُمَّ
ــة بل  يتم حرُف بُوصلة العداء نحو جزء هو من صميم هذه األُمَّ

هو الجزُء األهمُّ منها. 
ــة، بدالً  ــة ومقدراتها لحرب أبناء األُمَّ ٣- توجيه طاقات األُمَّ

ـَه لبنائها ولحرب أعدائها.  عن أن توجَّ
عندهـا وصلوا إىل صياغِة وإنتاج الفكر التكفريي 
ــة بناره  ـابـي الذي اكتوى جميـُع أبنـاء األُمَّ الوهَّ

حتى اآلن. 
ولم يكتـِف األعداُء بصناعة الفكـر التكفريي، بل 
عمـدوا أَيْـضـاً إىل صناعة فكـر يسـتهدُف أخالَقنا 
وقيَمنـا، وذلك عن طريق (القوة الناعمة) أَو الحرب 
الناعمـة، تلك الحرب التي يسـعون مـن خاللها إىل 
ــة طوعاً وفقاً للسـلوك وللثقافة التي  تسـيرِي األُمَّ
يصنعونها، وذلك عن طريق ِصناعِة اإلعالم َوالحرب 
األخالقيـة التدمرييـة القذرة التي ينشـطون يف بثها 

عن طريق اإلنرتنِت وغريها. 
لذلـك وأماَم هذه الحـروب القـذرة َفـإنَّه َحِريٌّ بنا أن نسـعى 
جاهدين لتحصني مجتمعنـا وأجيالنا بثقافة القرآن تلك الثقافة 
املتكاملـة والتي هي الصخرة التي يمكـُن أن تتحطََّم أمامها ُكـلُّ 

مؤامراُت األعداء ومكرهم. 
حريٌّ بنـا أن نلتفَّ جميعاً حـول ثقافِة القرآن وحـوَل قيادتنا 
ـُد روحيَة القرآن وتسـريُ باألمة عىل أََساسـه،  القرآنية التي تجسِّ
وكذلـك يجـُب علينا أن ننظـَر إىل األعـداء من اليهـود والنصارى 
كأعداٍء وأن ُكـّل ما يصدُر عن جانبهم ال يمكن أن يكون فيه خريٌ 
لنا عىل اإلطالق، فهم أعداٌء ويريُد اللُه ُسـبحانَه وتعاىل أن نتعاَمَل 

معهم كأعداء. 
ـــة متمسـكٌة بعوامل القـوة (قرآِنهـا وأعالِمها)  وطاملـا األُمَّ
نًة متماسـكًة ولن تؤثـَر فيها ُكـلُّ  ــًة قويـًة محصَّ فسـتبقى أُمَّ

مؤامرات األعداء مهما كانت. 
والعاقبة للمتقني.


