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لـــــــقـــــــرآن  ا عــــــلــــــى  اخلــــــطــــــيــــــب  يـــــعـــــتـــــمـــــد  أن  لـــــــقـــــــرآن جيـــــــــب  ا عــــــلــــــى  اخلــــــطــــــيــــــب  يـــــعـــــتـــــمـــــد  أن  جيـــــــــب 
حتــــــــركــــــــه يف  أســــــــــــــاســــــــــــــي  بـــــــــشـــــــــكـــــــــل  لــــــــــــــكــــــــــــــرمي  حتــــــــركــــــــها يف  أســــــــــــــاســــــــــــــي  بـــــــــشـــــــــكـــــــــل  لــــــــــــــكــــــــــــــرمي  ا

نــــــيــــــة  اإلميــــــا ملـــــــســـــــؤولـــــــيـــــــات  بـــــــا لـــــــتـــــــذكـــــــري  ا نــــــيــــــة جيــــــــب  اإلميــــــا ملـــــــســـــــؤولـــــــيـــــــات  بـــــــا لـــــــتـــــــذكـــــــري  ا جيــــــــب 
لــفــرقــة  ا مـــن  واحلــــذر  لــكــلــمــة  ا ووحــــدة  لــفــرقــة كـــاجلـــهـــاد  ا مـــن  واحلــــذر  لــكــلــمــة  ا ووحــــدة  كـــاجلـــهـــاد 

األمــــــــــة  اســـــــــتـــــــــهـــــــــداف  عـــــــلـــــــى  األعــــــــــــــــــــداء  األمــــــــــة يــــــــركــــــــز  اســـــــــتـــــــــهـــــــــداف  عـــــــلـــــــى  األعــــــــــــــــــــداء  يــــــــركــــــــز 
لــــــــرذيــــــــلــــــــة ا ونـــــــــشـــــــــر  وقـــــــيـــــــمـــــــهـــــــا  أخـــــــــالقـــــــــهـــــــــا  لــــــــرذيــــــــلــــــــةيف  ا ونـــــــــشـــــــــر  وقـــــــيـــــــمـــــــهـــــــا  أخـــــــــالقـــــــــهـــــــــا  يف 

لــــــــتــــــــقــــــــدمي  لــــــــــــــــســــــــــــــــوء  ا عـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــاء  لــــــــتــــــــقــــــــدمي يـــــــــــتـــــــــــحـــــــــــرك  لــــــــــــــــســــــــــــــــوء  ا عـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــاء  يـــــــــــتـــــــــــحـــــــــــرك 
اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــالم عــــــــــــــــــــــــــن  حمــــــــــــــــــــــرفــــــــــــــــــــــة  اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــالمصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة  عــــــــــــــــــــــــــن  حمــــــــــــــــــــــرفــــــــــــــــــــــة  صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة 

لـــتـــقـــوى  وا لـــرب  ا عـــلـــى  لـــلـــتـــعـــاون  لـــنـــاس  ا دفـــع  لـــتـــقـــوى جيـــب  وا لـــرب  ا عـــلـــى  لـــلـــتـــعـــاون  لـــنـــاس  ا دفـــع  جيـــب 
ملــــــســــــاكــــــني  وا لــــــــفــــــــقــــــــراء  وا لــــــضــــــعــــــفــــــاء  ا ملــــــســــــاكــــــني وإغـــــــــاثـــــــــة  وا لــــــــفــــــــقــــــــراء  وا لــــــضــــــعــــــفــــــاء  ا وإغـــــــــاثـــــــــة 
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(1609)
أخبار 

السططاُت المخرغئ تئاحر الاتصغَص وجط اّتعام اإلطارات بالعصعف وراء الةرغمئ:

شغما تط ضئُط 4 خقغا تظحط شغ الثسارة:

اجاحعاد طعاذظ جراء السثوان السسعدّي سطى 
املظاذص التثودغئ بخسثة

الئتث الةظائغ غدئط خقل حعر رجإ 3304 جرائَط طثاطفئ 
وغضحش 79 ُأخرى ضاظئ طةععلئ لسظعات

اتاةاجاٌت غاضئئ ُفطعات املساصطني يف جةعن اقتاقل اإلطاراتغ بسثن

 : خسثة
أّكــدت مصادُر طبيٌة بصعدَة، أمس االثنني، استشـهاَد 
مواِطـٍن؛ جـراء العدوان السـعودّي املتواصل عـىل املناطق 

الحدودية يف املحافظة. 
وأوضحت املصادر أن مستشـفى رازح الريفي استقبل، 
أمس االثنني، شـهيداً من املدنيني، سقط إثر قصف مدفعي 

للعدو السعودّي عىل مديرية شدا الحدودية. 
ويف وقت سـابق، اسـتهدفت مدفعية الجيش السعودّي 
مناطـَق متفرقـة من مديرية شـدا الحدودية، التي تشـهد 

تصعيداً ُمستمّراً وبشكل يومي من قبل العدّو السعودّي. 
صعـدة  بمحافظـة  الحدوديـَة  املناطـَق  أن  إىل  يشـار 
تتعرَُّض العتـداءات متكّررة بالقصف الصاروخي واملدفعي 
واالسـتهداف املبـارش للمدنيـني، وبشـكل متصاعد خالل 

األسابيع األخرية، يف ظل صمت دويل وأممي مطبق. 

 : خظساء
واصلـت اإلدارُة العامـُة للبحـث الجنائي، خالل 
الشـهر املنـرصم، إنجازاتهـا األمنيـة الجنائيـة يف 
ضبـط الخاليا التخريبية الرامية إىل تفتيت واخرتاق 
الجبهـة الداخليـة، َحيـُث أعلنت، أمـس، إحصائيًة 

إلنجازاتها خالل شهر رجب املايض. 
وبحسـب التقرير اإلحصائي الصادر عن اإلدارة 
العامـة للبحث الجنائي لشـهر رجب املنرصم؛ فقد 
تم ضبط 3304 جرائم مختلفة، وكشف 79 جريمة 

كانت مجهولة لسنوات، يف مختلف املحافظات. 
وأّكــدت اإلدارُة العامـة للبحـث الجنائي أنه تم 
ضبُط 4 خاليا دعارة وفسـاد أخالقي ألقي القبض 

فيها عىل 31 متهًما، وإحالتهم للجهات املختصة. 
يشـار إىل أن تحالف العدوان األمريكي السعودّي 
اإلماراتـي يعمـل، وبكل جهد، عـىل زعزعة الجبهة 
الداخلية عرب اخـرتاق املجتمع وإغراقـه بالجرائم، 
كمـا هو حـال املناطـق واملحافظـات املحتّلة، غري 
أن أجهـزَة األمـن كانـت باملرصـاد لُكلِّ األنشـطة 

التخريبية والهدَّامة. 

 : طاابسات
نّظمـت عرشاُت النسـاء يف مدينة عـدن املحتّلة، 
للمطالبـة  غاضبـًة؛  احتجاجيـة  وقفـة  أمـس، 
بالكشـف عن مصري أقاربهن املختطفني يف سجون 
ومعتقـالت االحتالل اإلماراتـي الرسية التي يرشف 
عليهـا مرتِزقتُه املنضوية ضمن ما يسـمى املجلس 

االنتقايل. 
ويف الوقفة االحتجاجية، طالبت «رابطُة أُمهات 
املختطفـني» بعـدن املحتّلـة، مليشـيا االحتـالل 
اإلماراتي بالكشف عن مصري 61 مخفياً، وإطالق 
رساح 37 آخرين، يعانون أسوأَ األوضاع اإلنسانية 
ـمعة  السُّ سـيئة  الرسيـة  اإلمـارات  سـجون  يف 

والصيت. 
وأضافـت الرابطـة يف بيـان لهـا، أن ميليشـيا 
االنتقـايل تماطـل يف ملفـات أبنائهـن املختطفـني 
واملخفيني قرساً منذ سنوات داخل سجون االحتالل 
اإلماراتـي الرسيـة، دوَن ذكـر األسـباب التي تقف 
بمحاكمـة  مطالبـًة  التعسـفي،  االعتقـال  خلـف 
مرتكبـي االنتهاكات، مبينـًة أن تلـك الجرائم التي 
يرتكبها االحتالل وأدواته ومرتِزقته ال يمكن التنازل 

عنه ولن تسقط بالتقادم. 

وناشـدت أُمهـاُت املختطفني واملعتقلـني قرساً 
بعـدن، املجتمع الـدويل ومنظمات حقوق اإلنسـان 
وكّل الجهات املعنية، الضغط عىل مليشـيا االحتالل 
اإلماراتـي؛ ِمن أجل إطـالق رساح أبنائهن دون قيد 

أَو رشط. 
أبنـاء  مـن  املئـاُت  يقبَـُع  وقـت  يف  ذلـك  يأتـي 
املحافظـات اليمنية الجنوبية داخل معتقالت رسية 
تابعـة لالحتـالل اإلماراتـي ومـا يسـمى االنتقايل، 
َحيُث يماَرُس فيها مختلُف أنواع ووسـائل التعذيب 

النفـيس والجسـدي، باإلضافة إىل جرائـم التصفية 
واالغتصاب بحسـب منظمات دوليـة ومحلية، ويف 
املقابـل ينتهُج االحتـالُل السـعودّي ومرتِزقته ذات 
اإلجـرام والوحشـية يف السـجون الرسيـة التابعة 
لهـم يف املناطق التي يسـيطرون عليها، َحيُث كانت 
آخر الجرائم وفاة العميد األمري الحوشـبي وابنته يف 
مـأرب؛ جراَء التعذيب الذي تلقوه عىل أيدي مرتِزقة 
العـدوان اإلخوانية تحت ذرائَع واهية؛ للتغطية عىل 

اإلجرام اإلخواني املمنهج. 

شغ ظض اجامرار الةرائط الغعطغئ تتئ الشطاء افطمغ المفدعح:

إتالئ ٧ طاعمني يف صدغئ شساد 
إىل الظغابئ تةاوز تةط أضرارعا 14 

ططغعن دوقر و620 ططغعن رغال
 : خظساء

أقـرَّت الهيئُة الوطنية العليا ملكافحة الفسـاد، نتائَج التحّري 
والتحقيـق يف قضية فسـاد وإحالة سـبعة متهمـني يف القضية 
املتمثلة يف اسـتيالء وتسـهيل اسـتيالء عىل املال العام واإلرضار 

بمصلحة الدولة إىل النيابة. 
ويف اجتماعهـا، أمس االثنني، برئاسـة رئيس الهيئة، القايض 
مجاهد أحمـد عبدالله، أوضحت الهيئـَة الوطنية العليا ملكافحة 
الفساد، أنَّ حجَم الرضر بلغ ١٤ مليونًا و١١٠ آالف و ٣٠٠ دوالر، 
باإلضافـة إىل مبلغ ٦٢٠ مليونًا َو٥٦٠ ألًفـا َو٧١٩ رياالً، وتهرب 
رضيبـي بمبلغ ٦٣٦ ألفـاً و٦٥٦ دوالًرا، َو19 مليونًـا و516 ألًفا 

و538 رياالً. 
كمـا أقـرت الهيئة اتِّخـاذَ التدابـري االحرتازية الالزمـة لتتبُِّع 

األموال املستوَىل عليها وإحالة املتهمني إىل النيابة. 
يُشـاُر إىل أن الهيئـَة الوطنيـَة العليا ملكافحة الفسـاد أحالت 
نهايـَة يناير املايض تسـعَة متهمني يف ثالث قضايا فسـاد تتمثل 
يف اإلرضار باالقتصاد الوطني، وغسل األموال والتزوير، إىل نيابة 
مكافحة الفسـاد؛ السـتكمال إجـراءات رفع الدعـوى الجزائية 
بحقهـم وفقاً للقانون، فيما أقرت اتِّخاذَ إجراءات وتدابري قانون 
مكافحة غسل األموال وقانون مكافحة الفساد بحق املتهمني يف 
حجز األموال واألصول التابعة للمتهمني، بما يعادل حجم الرضر 

بأكثر من مليوٍن و607 آالف ريال سعودّي. 

اغاغاُل طسآول صدائغ يف تضعطئ املرتجصئ داخض حصاه بالصاعرة يف ظروف غاطدئ
 : طاابسات

كشفت مصادُر إعالميٌة، أمس االثنني، عن مقتِل مسؤوٍل 
يف حكومة املرتِزقة، يف ظـروف غامضة بالعاصمة املرصية 
القاهـرة، وسـط اتّهام االحتـالل اإلماراتـي بالوقوف وراء 
الجريمة؛ كـون املجني عليه من التابعني البارزين لالحتالل 
السعودّي ومرتِزقته املتمثلة يف جماعة اإلخوان وبقايا أتباِع 

الفاّر املخلوع هادي. 
وأَفـادت املصـادُر بأنـه تـم العثـوُر عىل القـايض فهيم 
عبدالله محسن الحرضمي، عضو ما يسمى املحكمة العليا 
التابعـة لحكومة املرتِزقة، مقتوالً داخل شـقته يف القاهرة، 
مبينة أن السلطات املرصية بدأت التحقيق لكشف مالبسات 

الجريمة. 
ويف ذات السـياق، أملـح قيـاديٌّ مـواٍل للعـدوان، أمـس 

االثنـني، إىل تورط اإلمارات يف مقتـل واغتيال القايض فهيم 
الحرضمي. 

وقال الناشـُط املوايل للعدوان عادل الحسـني، يف تغريدة 
عـىل صفحتـه الشـخصية بتويـرت: إنَّ عضـو مـا يسـمى 
املحكمة العليا يف حكومة املرتِزقة القايض الحرضمي، كان 
أوَل مـن فتـح ِملف االغتيـاالت يف مدينة عـدن املحتّلة التي 
يقُف وراءها املرتِزُق هاني بـن بريك وضباٌط من اإلمارات، 
مبينًـا أنه سـبقه القايض عيل جميـل، وكيـل النيابة الذي 
حّقق مع الَقتَلة، ونرش املِلف وفيه االعرتافات الواضحة عن 
املرتِزق ابن بريك والضابط اإلماراتي أبو سـالمة، ثم وجدوه 

ميتاً وهو ال يتجاوز 40 من عمره. 
َوأََضــاَف الحسـني: «القـايض محمد عـيل صالح مات 
أوالً يف عـدن، ثم القـايض عيل جميل وأخـرياً القايض فهيم 
الحرضمي، جميُعهم فتحوا ِمَلفَّ االغتياالت يف عدَن، ونرشوا 

اعرتافـاِت بعض ضباط اإلمارات وأداتهـم املنفذة هاني بن 
بريك»، يف إشـارة إىل أن االحتالَل اإلماراتي قد يكون متورطاً 
يف هذه العملية؛ كون جرائـِم االغتياالت التي نفذها املرتِزُق 

التكفريي هاني بن بريك كانت جميُعها بأوامَر إماراتية. 
ورغَم محاوالِت سـلطات املرتِزقة يف السـفارة بالقاهرة 
َ عىل جريمة مقتـل القايض املوايل للعدوان  التمويَه والتسـرتُّ
فهيـم الحرضمـي داخل شـقته بالقاهـرة، إال أن سـفارَة 
املرتِزقـة أَشـاَرت يف البيـان ذاِته إىل وجوِد آثـاٍر جنائيٍة عىل 

جسد القايض املقتول. 
ووفق خـرباَء جنائيني؛ فقد تعـّرض القايض الحرضمي 
لالعتـداء والتعذيب قبل مقتله، فيما تعَمُل سـفارُة حكومة 
ِ عىل جريمة  املرتِزقة بالقاهرة عىل تمييِع القضيِة والتسـرتُّ
القتـل التي مـن املتوقـع أن تقـَف خلَفها دويلـُة االحتالل 

اإلماراتي.
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 :  خاص
كثّــف السـفريُ األمريكي لـدى املرتِزقة، 
سـتيفن فاجن، لقاءاِته مع قيادات حكومة 
املرتِزقـة، خـالل األيّـام القليلـة املاضية، يف 
إطار مسـار التصعيد العدوانـي الذي تتبناه 
الواليـاُت املتحـدة األمريكيـة؛ إلعاقة جهود 
السالم وفرِض واقع االحتالل والوصاية عىل 

البلد وثرواته. 
وبحسب وسائل إعالم املرتِزقة؛ فقد عقد 
السـفري األمريكي خالل أسـبوع واحد ثالثَة 
لقـاءات منفصلـة جمعته بُكلٍّ مـن املرتِزق 
رشـاد العليمـي، رئيس ما يسـمى «مجلس 
القيـادة»، املعـنيَّ مـن السـعوديّة، واملرتِزق 
عبداللـه العليمـي، عضـو املجلـس نفسـه، 
واملرتِزق عوض الوزير، محافظ شبوة املعنيَّ 

من تحالف العدوان. 
وقـد تطرقت اللقاءاُت، بحسـب وسـائل 
إعـالم املرتِزقة، إىل مختلف القضايا، وأبرزها 
«القضايـا األمنيـة» التـي تتعلـق بالذرائـع 
التي تريد الواليات املتحدة تكريسـها؛ لتربير 
توسيع وتثبيت تواجدها العسكري العدواني 
ذريعـة  وأبرزهـا  املحتّلـة،  املحافظـات  يف 
«مكافحة تهريب األسلحة» التي تستخدمها 
أمريكا كغطاء للهيمنة عىل السواحل واملياه 

اليمنية. 
وقال إعالم املرتِزقة: إن السفري األمريكي 
ناقش مع مسـؤويل املرتِزقة أَيْـضاً القضايا 

السياسـية املتعلقـة باملشـاورات الجاريـة، 
والتـي أصبـح واضًحـا أن الواليـات املتحدة 
تحـاول إعاقتهـا وعرقلـة تقدمهـا نحو أية 
حلول حقيقية تمهد إلنهاء الحرب والحصار 

واالحتالل. 
وجـاءت هذه اللقـاءات يف إطار سلسـلة 
تَحّركات عدوانية مكثّـفة للسفري األمريكي 
منـذ مطلع الشـهر الجاري، تضمنـت زيارًة 
اسـتفزازيًة إىل محافظة املهـرة، برفقة قائد 
قوات األسطول األمريكي الخامس، ولقاءاٍت 
أُخرى مـع مسـؤولني يف حكومـة املرتِزقة، 
منهـم عضو ما يسـمى «املجلـس الرئايس» 
النبـك  ومحافـظ  مجـيل،  عثمـان  املرتـِزق 

املركزي الذي يسيطر عليه العدّو يف عدن. 

ويـرى مراقبون أن التَحـّركاِت األمريكيَة 
املكثّـفـة  واللقـاءات  املحتّلـة  املناطـق  يف 
بمسـؤويل املرتِزقـة تأتي يف سـياق التصعيد 
الذي ترعاه الواليات املتحـدة لتثبيت احتالل 
تلـك املناطق، وتوسـيِع نفوذها العسـكري 
يف السـواحل الرشقيـة ويف امليـاه اإلقليميـة 
اليمنية، واالسـتحواذ عىل الثروات يف املناطق 
املحتّلة، َحيُث تحاول واشنطن من خالل ذلك 
قطـَع الطريق أمام أية حلوٍل حقيقية يمكن 

التوصُل إليها من خالل املشاورات. 
التَحـّركاِت  اسـتنكرت  صنعـاُء  وكانـت 
األمريكيـَة يف املناطـق املحتّلـة، وأّكــدت أن 
رحيَل القوات األجنبية من اليمن أمٌر حتمي، 

سواء تم ذلك بشكل سلمي أَو بالقوة. 

 :  خاص
جـدَّدت صنعاُء التأكيَد عىل اسـتمرار مماَطلِة تحالف 
العـدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتـي وُرعاِته يف رفع 
الحظـر اإلجرامـي املفروض عـىل مطار صنعـاء الدويل، 
معتـربة ذلك دليالً عـىل النوايا املبيتة لدى رعـاة العدوان 

ملواصلة الحصار عىل الشعب اليمني. 
ونقلت وكالة «سـبأ» الرسمية، مساء أمس األول عن 
وكيـل هيئة الطـريان املدني واألرصاد، رائـد جبل، قوله: 
إنَّ «تحالـف العـدوان يواصُل فرَض الحصـار عىل مطار 
صنعاء، ويرفض السـماح بتشغيله بالشـكل الذي يلبِّي 

االحتياج الفعيل». 

َوأََضـاَف جبل: «شـارفنا عىل مرور عـام من الُهدنة، 
وما يزال مطار صنعاء الدويل مغلقاً أمام الرحالت املدنية، 

باستثناء الرحالت األسبوعية الثالث إىل األردن». 
وعاد اسـتحقاُق فتح مطار صنعاء إىل واجهة املشهد 
خالل األيّـام املاضية مع إعالن صنعاء عن رفض تحالف 
العـدوان ورعاتـه فتـح وجهـات جديدة مـن وإىل مطار 
صنعـاء، برغـم أنه تـم االتّفاق عـىل ذلك مسـبًقا خالل 

مشاورات الفرتة املاضية. 
وجـاء ذلـك أَيْـضـاً بالتـوازي مـع إعالن السـلطات 
األردنيـة عن فـرض قيوٍد تعسـفية جديدة تعيق سـفر 
املـرىض اليمنيني، َحيُث اشـرتطت عليهـم الحصوَل عىل 
تقاريـَر طبيٍة من مستشـفيات أردنيـة، والحصوَل عىل 

موافقة من وزارة الداخلية يف األردن. 

وقـال وكيل هيئـة الطـريان املدنـي: «إن إرصار دول 
العدوان والواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسـا عىل إغالق 
األجـواء اليمنيـة «ينُـمُّ عن نيـة مبيَّتة السـتمرار فرض 

الحصار عىل الشعب اليمني». 
ويسـتخدُم تحالـُف العـدوان ورعاتُـه إغـالَق مطار 
صنعـاء كورقـة ابتـزاز وضغـط يسـعون ملقايضتهـا 
بمكاسـَب عسـكرية وسياسـية تعـزز اسـتمراَر حالـة 
العـدوان والحصار والوصاية عىل البلـد، وهو ما ترُفُضه 

صنعاُء بشكل كامل. 
وأوضح جبل أن «ما يتم تسيريُه من رحالت إىل األردن 
عرب مطـار صنعاء َحـاليٍّا ال يمثل سـوى واحـد يف املِئة، 
مقارنـة بمـا كان عليـه قبـل العـدوان، َو0.5 باملئة من 

االحتياج الفعيل للشعب اليمني». 

َوأََضــاَف أن «تحالـف العـدوان يتعّمد إغـالق مطار 
صنعاء الدويل ليحرم الشـعب اليمنـي من حقه املرشوع 
يف السـفر والذي كفلته القوانـنُي واالتّفاقيات الدولية، يف 
ظل صمت من األمم املتحدة»، مطالباً «املنظمات الدولية 
والجهـات ذات العالقـة يف مجـال النقل الجـوي باتِّخاذ 
موقٍف جاد وفعـال إللزام تحالف العدوان بفتح مطارات 

الجمهورية اليمنية». 
ويعتـرب فتـُح مطـار صنعـاء الـدويل مـن املحـّددات 
الرئيسـية التي يرتكُز عليها املوقـُف التفاويض الوطني؛ 
كونه يعترب مطلباً شـعبيٍّا واستحقاقاً إنسانياً مرشوعاً؛ 
وهو ما يجعُل اإلرصاَر عـىل إغالق املطار عرقلة واضحة 
لـكل جهـود ومسـاعي السـالم، إذ ال يمكُن تجـاُوُز هذا 

املطلب والتقدم نحو أية خطوات أُخرى. 

ئ   : طاابسئ َخاخَّ
قـال موقـُع «ذا كريـدل» األمريكـي: إن الواليـاِت 
ــَه نحـو إنهـاء  املتحـدَة األمريكيـَة ال تنـوي التوجُّ
العـدوان، وإنهـا تدفـُع نحـو اسـتمرار الحصار عىل 
اليمن، واملناطِق الواقعة تحت سيطرة حكومة اإلنقاذ 
الوطني بشكل خاص، ُمشرياً إىل أن السعوديَّة تشارُك 

أمريكا الرغبَة يف إبقاء اليمن غري مستقر. 
وأوضـح املوقـُع يف مقـال نرشه هذا األسـبوع، أن 
الواليات املتحـدة األمريكية دفعت النظاَم السـعوديَّ 
نحـو اللجـوء إىل الهدنـة، «لكـن بـرشط اسـتمرار 
الحصـار» عـىل املحافظـات الواقعـة تحت سـيطرة 

صنعاء. 
عيّنـت  األمريكيـَة  اإلدارَة  أن  إىل  املقـال  وأَشـاَر 
مبعوثهـا الخاص إىل اليمن، تيـم ليندركينغ؛ ِمن أجل 
القيام بمهمة الدفع نحو هذا النوع من التهدئة (الذي 
يتضمـن اسـتمرار الحصـار)، موضًحـا أن املبعـوَث 

استمرَّ منذ بداية عمله بالدفِع ضد تحقيق االستقرار 
الحقيقي لليمن. 

ونقـل املوقُع عن «مصـادَر يف صنعاء» أن الواليات 
لت ملنع اتّفاق ملعالجة  املتحـدة األمريكية هي من تدخَّ
املِلف اإلنسـاني، من خالل تخفيـِف القيود عىل مطار 

صنعاء، وميناء الحديدة، ورصف رواتب املوظفني. 
وكانـت صنعاُء قـد كشـفت ذلك يف وقت سـابق، 
ـاط، أن املبعـوَث األمريكي  َحيـُث أوضح الرئيس املشَّ
أفشـل تفاهمات جيدة كان قد تم التوصُل إليها خالل 

املشاورات التي أعقبت انتهاء الُهدنة. 
الدفـَع  حاولـت  السـعوديّة  أن  املوقـُع  وأوضـح 
بـ»رشكائها املحليني» (مرتِزقتها) إىل الواجهِة لتربير 

الرتاجع عن االتّفاق. 
وذكـر املوقع أنـه «مع اقرتاِب الحـرب من ذكراها 
الثامنـة، َفـإنَّ السـعوديَّة والوالياِت املتحـدة ما زالتا 
تملكان رغبًة مشـرتكًة يف إبقاِء اليمن ضعيفاً وغارقاً 
يف أزمـة؛ ملنـع أنصـار الله مـن لعب دور أكـرب داخل 

محور املقاومة يف املنطقة». 

وأَشـاَر إىل أن تعاُظـَم القدرات العسـكرية للقوات 
املسـلحة اليمنية أجـرب النظاَم السـعودّي عىل تجنُّب 
التصعيـد العسـكري؛ ِمن أجـل «حمايـة» مصالحه 

االقتصادية داخل اململكة. 
لكـن -بحسـب املوقـع- َفــإنَّ الواليـاِت املتحدة 
األمريكيـة «تواصـُل اإلرصاَر عـىل اسـتمرار الرصاع 
الستخدامه كرافعة السرتاتيجياتها اإلقليمية األوسع، 
ويشـمل ذلك اسـتغالل العواقب اإلنسـانية الكارثية 

للحرب لزيادة الضغط الداخيل عىل أنصار الله». 
َوأََضــاَف املقال أن الشـكَل الحـايل للتهدئة والذي 
ـُن اسـتمراَر الحصـار االقتصادي عـىل اليمن،  يتضمَّ
يؤّكــد أن «إنهـاَء الحـرب ليـس جـزءاً مـن خطـة 

واشنطن».
وتؤّكـد صنعاُء بشـكل ُمسـتمّر اسـتحالَة القبول 
ـُن اسـتمراَر الحصـار، وكان قائد  بـأي َحــلٍّ يتضمَّ
الثورة السـيد عبد امللك بـدر الدين، قد أوضح أن حالَة 
«خفض التصعيد» الراهنة لن تسـتمرَّ إىل ما ال نهاية، 

محذراً من استمراِر املماطلة. 

تقارير

واحظطظ تعاخض تترضاتعا لابئغئ تعاجثعا السثواظغ يف الغمظ

خظساء: إخرار السثو ورساته سطى إغقق ططار خظساء غضحش ظعاغاعط ملعاخطئ التخار

طعصٌع أطرغضغ: أطرغضا تثشع ظتع اجامرار التخار سطى الغمظ

السفغُر افطرغضغ غضّبـش لصاءاته بصغادات المرتجصئ شغ طسارات الاخسغث افطظغ واقصاخادي وسرصطئ جععد السقم

وضغض عغؤئ الطغران المثظغ غةّثد الاأضغَث سطى رشخ تتالش السثوان شاح وجعات جفر إضاشغئ

أّضـث أن الاعثئئ بحضطعا التالغ تعضح أن إظعاَء الترب لغج ججًءا طظ خطط واحظطظ
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املقاالت املنشورة يف الصحيفة 
تعرب عن رأي كاتبها وال تعرب 
بالرضورة عن رأي الصحيفة العنوان: صنعاء – شارع املطار- جوار 

محالت الجوبي  -  عمارة منازل السعداء- 
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 : خاص
أعلنـت لجنُة دعم الصحفيـني بجنيف عن إطالق 
جائـزة الخيواني للعـام ٢٠٢٣ للصحافة واإلعالم يف 

اليمن. 
وذكرت اللجنة يف بيان لها، أنها تحرُص بأن تكون 
الجائزة سنوياً، بحيث تمنح ألي صحفي أَو إعالمي. 
وسـيرشف عـىل اختيار الفائـز لهذا العـام لجنٌة 

مكونـٌة مـن ُكـلٍّ من: وزيـر اإلعالم األُسـتاذ ضيف 
اللـه الشـامي، َورئيس مؤّسسـة الثـورة للصحافة 
والنرش عبد الرحمـن األهنومي، َونائب رئيس وكالة 
سـبأ محمد عبـد القدوس، إضافـة إىل رئيس تحرير 
صحيفـة ال صالح الدكاك، وَعضـو الهيئة التنفيذية 

للجنة دعم الصحفيني عبدالحافظ معجب. 
وسـيتم اإلعالن عن الفائـز بهـذه الجائزة خالل 
ة بالذكرى السـنوية التاسـعة للصحفي  ندوة َخاصَّ

عبد الكريم الخيواني، يف العاصمة صنعاء. 

لةظئ دسط الختفغني بةظغش تسطظ سظ 
إذقق جائجة الثغعاظغ لطسام 2023

سمطغاُت ظئح وتثرغإ ضربى تطال أعطَّ املعاصع افبرغئ والاارغثغئ بالةعف
 : طاابسات

قالت مصادُر قبَليٌة يف الجوف، أمس االثنني: إنَّ املواقَع 
األثريـَة والتاريخيـَة يف املناطـق الواقعة تحَت سـيطرة 
تحالـف العدوان وأدواته ومرتِزقته، تتعرَُّض ألكرب عملية 

تخريب ونبٍش يف تاريخ اليمن. 
وذكرت املصـادر أن محافظة الجوف تزخُر بأكثَر من 
100 موقـع أثـري وتاريخـي، تنتمي إىل ما قبل اإلسـالم 
واىل الفـرتة اإلسـالمية، وأهمها قرنـاو املعينية التي تعد 
أقدم حضارة يف الجزيرة العربية، ومن العرص اإلسـالمي 
مسـجد الدرب يف املصلوب ومسـجد عبدالله بن حمزة يف 

ة، والكثري من املواقع.  املطمَّ
ولفتـت املصـادُر إىل أن املواقع األثريـة يف الجوف تتم 
املتاجرة بها من قبل عصابات منظمة من داخل املحافظة 
ومـن خارجها، حتـى وصل األمـر ببعـض املواطنني إىل 
تأجري املساحات باملرت املربع لتلك العصابات؛ للحفر فيها 
والبحث عن القطع األثريـة، مؤّكـدين أن املواقع األثرية 
مهّددة؛ بَسـبِب زحـف املباني واملدن والتوسـع الزراعي 

وأعمال البنية التحتية. 
وكشـفت تلك املصادُر عـن العثوِر عىل مملكة نشـن 
أقـدِم املمالـك اليمنيـة يف محافظـة الجـوف، مبيِّنني أن 
اململكـَة عبـارة عـن مدينـة مدفونة بشـكل كامل تحت 
األرض يف منطقـة السـوداء ببنـي نوف، منّوهـني إىل أن 

مملكة نشن تعرضت للنبش والتدمري بالحفر بالشيوالت 
واملعـدات الحديثة من قبل عصابـات متخصصة يف نهب 
ورسقـة اآلثـار اليمنيـة النـادرة ونقلها للخـارج، إال أن 

املدينة بما تحتويه ما تزال مدفونًة تحت األرض. 
يشـار إىل أن صحًفـا وتقاريَر محليـًة ودولية وخرباء 
يف علـم اآلثـار، قد كشـفوا جميعهم عـن آالف الرسقات 
التـي تمت بحق اآلثـار اليمنية التاريخيـة، َحيُث ظهرت 
اآلثـار اليمنية املرسوقة يف عـدد من املتاحـف األُوُروبية 
واألمريكيـة والخليجيـة، وسـط تأكيـدات عـىل تـورط 
حكومة املرتِزقـة يف التواطؤ املبارش مع عمليات الرسقة 
لآلثار اليمنية، وتهريبها لصالـح دول العدوان األمريكي 

السعودّي اإلماراتي.

طؤاُت املةّظثغظ املرتجصئ غازاعرون يف طأرب 
طغعط» خرَف طرتئاتعط بسث رشخ «طحشِّ

 : طاابسات
نّظم املئاُت من الضباط واملجندين املرتِزقة املوالني لتحالف 
العـدوان يف مدينة مـأرب املحتّلـة، أمس االثنـني، مظاهراٍت 

غاضبًة؛ احتجاجاً عىل حرمانهم من مرتباتهم. 
وقالـت مصـادر إعالميـة: إن غضبًا كبريًا سـاد املئات من 
الضبـاط واملجندين املرتِزقة بعد إيقـاف رصف مرتباتهم من 
قبـل تحالف العدوان، والذي كان من املقّرر رصفها األسـبوع 

املايض. 
ووفقاً للمصادر، فقد اتهم ضباُط ومجنَّدو تحالف العدوان 
بمأرب، املرتـِزَق صغري بن عزيز، منتحـَل صفِة رئيس أركان 
وزارة دفـاع حكومـة املرتِزقـة، بإصـداِر توجيـٍه ملا تسـمى 
«الدائرة املالية» بإيقاف رصف مرتباتهم، ومحاولة االستيالء 
عليهـا؛ بغـرض اسـتثمارها يف رشكات الرصافـة التابعة له 

بمأرب املحتّلة. 

غعظغسش: أضبُر طظ ططغعَظـغ ذفض غمظغ غساظعن 
جعء الاشثغئ؛ بَسئِإ السثوان والتخار

 : طاابسات
أّكــدت منظمـُة األمـم املتحـدة للطفولة «يونيسـف» أن 
سـوَء التغذية يحـرم مالينَي األطفـال يف  اليمن مـن صحتهم 
وإْمَكاناتهـم، يف ظل األوضاع االقتصادية واملعيشـية الصعبة 
التي يعيشـها أبناُء الشـعب اليمني؛ جراء اسـتمرار العدوان 
والحصـار األمريكـي السـعودّي اإلماراتـي املتواصـل منذ 8 

سنوات. 
وأوضحـت املنظمـة األممية يف بيان، أمـس، أن هناك نحو 
2.2 مليون طفل يعانون من سوء تغذية حاد، وأكثر من 540 
ألف طفل يعانون من سـوء التغذية الحاد الشـديد، مضيفًة: 
أنـه «يجب العمل رسيعـاً لتقديـم الرعاية  العالجيـة والدعم 

الالزمني». 
وبحسـب املنظمة، يعيش أكثر من 80 % من سكان البالد 
البالـغ عددهم نحو 31 مليون نسـمة، تحت خط الفقر، بعد 
أن كانت النسـبة قبل العدوان ال تتجاوز 45 %، وفق تقديرات 
أمميـة، مؤّكــدة ارتفاع معدالت سـوء التغذية بـني األطفال 
والنسـاء خالل السـنوات املاضية؛ نتيجًة لألوضاع املعيشـية 
املرتدية التـي خّلفها العدواُن والحصـار، منّوهة إىل أن اليمن 

يعيُش أسوأَ أزمٍة إنسانية عىل مستوى العالم. 

تتحغثاٌت طائاَدلئ تعّثد بمسرضئ بني اقتاقل السسعدّي وطرتجصئ ظزريه اإلطاراتغ يف حئعة

اساخاُم املعرة غطالُإ الصعات افجظئغئ بسرسئ املشادرة وغتّثر طظ اجاعثاف املتاشزئ

 : طاابسات
دخلت محافظُة شـبوَة الغنيُة بالثروات النفطية، 
أمـس االثنني، مرحلًة جديـدًة من الرصاع القائم بني 
دولتَي االحتالل السـعودّي واإلماراتي، وذلك يف إطار 

األطماع الخارجية لنهِب ثروات وخريات اليمن. 
وبحسـب مصـادَر إعالميـة، أمس االثنـني؛ فقد 
نّفذت ميليشـيا ما يسـمى دفاع شبوة املدعومة من 
االحتالل اإلماراتي، انتشاراً واسعاً هو األول من نوعه 
ـباً  داخـل مدينـة عتق واملناطـق املحيطة بها؛ تحسُّ
لهجـوم مرتَقـٍب قد يقـوُم بـه االحتالُل السـعودّي 
وأدواتُه، يف ظل التفاهم السـعودّي اإلماراتي إلزاحة 
مرتِزقة ما يسمى االنتقايل والفصائل املتفرعة منه، 

عىل غرار ما حصل يف عدن. 
وأضافـت املصـادُر أن مرتِزقة ما يسـمى «دفاع 
شـبوة» التـي يقوُدها نجـُل منتحل صفـة املحافظ 
املعـنيَّ مـن االحتالل اإلماراتـي، املرتـِزق عوض ابن 

الوزير، استدعت ميليشياِتها املتمركزَة رشقي عتق؛ 
استعداداً لنرشها يف مداخل ومنافذ املدينة. 

وبيَّنت املصـادُر أن ذلك يأتي يف أعقـاِب تَحرُّكاٍت 
جديدٍة لالحتالل السعودّي يف شبوة لنرش ثالثة ألوية 
من ميليشيا ما يسـمى «درع الوطن» املوالية لها يف 
مديريـات املحافظـة النفطية، وذلك بالتنسـيِق مع 
مقاتـيل الجماعات التكفريية، التي تسـعى الرياض 

إىل دمجها ضمن فصائلها الجديدة. 
إىل ذلـك، حّذر ما يسـمى املجلـس االنتقايل التابع 
إعـادة  مـن  االثنـني،  أمـس  اإلماراتـي،  لالحتـالل 
مـا وصفها بميليشـيا اإلخـوان إىل شـبوة، مهـّدداً 
بمواجهِتهـا عسـكريٍّا، وذلك عقَب تعيينهـا قياداٍت 
بـارزًة يف حزب اإلصـالح عىل رأس ألوية ما يسـمى 
«درع الوطـن»، بينهـم املرتِزق عبدربـه لعكب، أبرز 
خصـوِم االنتقايل، يف حني يؤّكـُد االحتالُل السـعودّي 
–من خـالل اإلنعاش املتواصـل للمرتِزقـة الذين تم 
دحرهـم بمعارك داخلية عنيفة– أنه يعمُل وبتفاهم 

إماراتـي عـىل توفـري األجـواء؛ لتجـدد الرصاعـات 
وإدارة إطالتهـا يف املناطق املحتّلة؛ بغرض تشـتيت 
واسـتنزاف مكونات املرتِزقة ومقاتليهم، وتمييعهم 
عن املخّططات واألجندات املشبوهة التي تسعى دول 

العدوان واالحتالل لتمريرها. 
وبعـد انفجـاِر الوضع يف عـدن، توّقعـت املصادُر 
انفجاَر الوضع عسكريٍّا داخل محافظة شبوَة يف ظل 
استمرار التحشيدات والتَحّركات العسكرية املتبادلة 
بني االحتالل السـعودّي َومرتِزقة نظريه اإلماراتي، ال 
ما أن هناك ترتيباٍت ملعارَك مماثلٍة يتم التجهيز  ِسـيـَّ
لهـا يف عـدن وحرضموت وسـقطرى، وذلـك ضمن 
خطة سـعوديّة إماراتية لعمل تدويـٍل وتدوير جديد 
لـألدوات املرتِزقة والنفايـات املتخىل عنها، والتي يتم 
اسـتخدامها حال الحاجة القائمة عىل االسرتاتيجية 
التي يسري عليها االحتالل السعودّي اإلماراتي؛ إلطالة 
السـيطرة عىل املحافظـات واملناطق املحتّلـة الغنية 

بالثروات والسواحل واملوانئ والجزر الساحلية. 

 : طاابسات
جّددت لجنُة االعتصام السلمي بمحافظة املهرة، 
أمـس االثنـني، رفَضها لزيـاراِت الوفود العسـكرية 

لدول الغزو واالحتالل املتكّررة إىل مطار الغيضة. 
وقالـت اللجنُة يف اجتماعها، أمس، برئاسـة رئيس 
راِت  الدائرة السياسـية، سعيد عفري، إنها تتابُع التطوُّ
العسكرية واألمنية يف املحافظات الرشقية بشكل عام، 
واملهرة بشـكل خاص، مبيِّنـًة أن وصوَل هـذه الوفود 
العسكرية واملدنية األجنبية إىل املحافظة يسبُِّب إزعاجاً 

بعَد ما تم تحويُل مطار الغيضة إىل قاعدٍة عسكرية. 
ودعـا عفـري، السـلطَة املحلية املواليـة لتحالف 
العـدوان، إىل إيقاِف عسـكرة املهـرة، والحفاِظ عىل 
األمن واالسـتقرار فيها، مؤّكـداً عـىل رضورِة وقف 
العبـث والتجاوزات وحالة االنفالت التي تعاني منها 

املحافظُة يف الفرتة األخرية. 
وطالب رئيُس الدائرة السياسية يف اعتصام املهرة، 
القوات األجنبية برسعِة املغادرة من أرض املحافظة، 
مؤّكــداً أن لجنة االعتصام لـن تقَف مكتوفَة األيدي 
أمام هذه التجاوزات واالسـتفزازات عرب شخصيات 

مدعومة إلثارة الفوىض والتخريب. 

من جانبه، اسـتنكر رئيُس دائرة الشيوخ يف لجنة 
اعتصام املهرة، الشيخ سـالم عيل يارس، االختالالِت 
األمنيـَة األخريَة يف املحافظة، موضًحـا أن ما يحدث 
دخيـٌل عـىل أبناء وقبائـل املهرة الرافضـني لتدنيس 

أراضيهم من قبل قوى الغزو واالحتالل. 
بـدوره، حـّذر رئيـس الدائـرة األمنيـة يف لجنـة 
اعتصام املهرة، مسلم رعفيت، من خطورة التمادي 
يف اسـتهداف أمـن املحافظـة، ُمشـرياً إىل أن هـدَف 
تحالـف العـدوان هو َجـرُّ املحافظة إىل مـا ال تُحَمُد 

عقبـاه، وانزالقها يف رصاعات داخليـة، منوًِّها إىل أن 
التَحـّركات األخرية يف مطـار الغيضة، والتكريم التي 
تقـوُم بها شـخصيات وقيادات مرتِزقـة ال تمثل إال 
نفسـها وتسـعى لرشعنة االحتـالل، وتحويل مطار 

الغيضة إىل ثكنة عسكرية. 
إىل ذلك، أعلن املشاركون يف اجتماِع لجنة اعتصام 
املهرة اسـتمراَرهم يف النضال، والسـعي نحو إفشال 
املؤامـرات واملخّططـات الجديـدة التـي تُحـاُك ضد 

املحافظة وأبنائها
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 :  طظخعر الئضالغ
ُق النظـاُم السـعودّي الِخنـاَق عىل  يضيـِّ
بيوت الله مع قدوم شـهر رمضان الفضيل، 
َن منَع  َحيُث أصدَر قـراراٍت مجحفـًة تتضمَّ
بَـثِّ الصلوات يف الوسـائل اإلعالميـة، ومنع 
مكـربات الصـوت، ومنـع جمـع التربعـات 
ملشـاريع إفطـار الصائمـني، وهي قـرارات 
القت استياًء واسًعا يف العالم اإلسالمي، الذي 
بات يدرك جيًِّدا أن اململكة تتصّدر العداء ضد 

اإلسالم واملسلمني. 
يف املقابل تبذُُل السلطاُت يف صنعاء جهوًدا 
كبريًة السـتقبال الشـهر الفضيل بالشـكل 
الـذي يليق بـه، َحيُث يتم تنفيـذُ حملة (وأن 
را بيتي)؛ لتنظيف مساجد الله؛ استعداداً  طهِّ

لقدوم الشهر الكريم، والعبادة والصيام. 
ومـن الرحـاب الطاهـرة للجامـع الكبري 
عـيل  محمـد  األُسـتاذ  يحدثنـا  بصنعـاء، 
القرمانـي، أحد املعلمـني لكتـاب الله، وهو 
يف حلقـة مـن طالبـه املجاهديـن املتدبرين 
واملتفهمني آليـات الذكر الحكيـم بكل لهفة 
وشـوق وإقبال: «نحمـد الله الـذي َمنَّ عىل 
شـعبنا اليمني بقيـادة ربانية مـن عرتة آل 
البيـت املطهرين مـن لزموا القـرآن؛ فكانوا 
قرنـاءه، وأوفوا مع اللـه بدمائهم يف ميادين 

ـة، علم وجهاد».  تعليمية وتقديمة لألُمَّ
ويشـري إىل أن ديـَن اللـه يتعـرض اليـوم 
لالسـتهداف يف الكثري من الشـعوب العربية 
واإلسـالمية، ومـن قبل األنظمة السياسـية 
الحاكمة، كما هو اليوم يف اململكة السعوديّة، 
مملكـة العـدوان عىل شـعبنا اليمنـي، التي 
فرضت مؤّخراً منَع مكـربات الصوت، ومنع 
نقل شـعائر الصالة يف وسائل اإلعالم، ومنَع 
مشـاريع اإلفطـار والتربع لهـا، كما منعت 
قبـل ذلك الحج والعمرة؛ بذريعـة كورونا، يف 
استهداف متدرج للدين اإلسالمي وشعائره، 
ج ذاُت النظـام للمراقـص  ويف املقابـل يـروِّ
واملالهي، ويسـمح بمكربات الصـوت فيها، 
والكثـري مـن القوانـني والترشيعـات التـي 
تسـتهدف العفة وزكاء النفوس، حتى وصل 
القيـم  ورضب  األرسي  البيـت  إىل  خطرهـا 
والعادات والتقاليد واملبادئ العربية والقبلية 

التي كان يحافظ عليها الشعب السعودّي. 
ويتابـع القرمانـي يف حديثـه لصحيفـة 
«املسـرية»: «ال غرابـة يف األمـر حـني تظهر 
اليمـن موطن اإليمان وهي تدّشــن حمالت 
«وأن طّهرا بيتي» اسـتقباالً لشـهر رمضان 
فيما النظام السـعودّي يضاعـف من قيوده 
عىل بيوت الله، ويزيد من ترشيعاته املشّجعة 
وعـرب  دروس  وهـذه  واإلضـالل،  للضـالل 
يلمسـها أبنـاء شـعبنا اليمني املتمسـكون 
ـدون  بدينهـم وُهــِويَّتهـم اإليمانيـة املجسِّ
وجدانهـم  يف  وتوجيهاتـه  الكريـم  للقـرآن 
وأعمالهـم وأقوالهـم وواقعهم، كمـا ُعرفوا 
به بني مختلف الشـعوب العربية اإلسالمية، 
وقيادتنـا  بديننـا  تمسـكاً  يزيدنـا  وهـذا 

وُهــِويَّتنا اإليَمـانية». 
ويوضح القرماني أن منع املكربات حرب 
عىل دين الله ومنع مشاريع إفطار الصائمني 
حرب عىل الفضيلـة التي يحثنا الدين عليها، 

ــة االسـتجابة للثقافة  الفتـاً إىل أن عىل األُمَّ
القرآنيـة والخطاب القرآنـي الواضح والبني 
بمعاملـه وتجلياته يف املـرشوع القرآني الذي 
يسـري عليـه اليـوم أبنـاء الشـعب اليمني، 
املجاهديـن الصامدين  املحمديني  القرآنيـني 
يف وجه قوى االستكبار العاملي منذ 8 أعوام. 

 

 املحروُع الصرآظغ ظسمئ أظصثت اُفطَّــئ: 
بـدوره يقـول األُسـتاذ جـرب عـيل صالح 
محمد، مدرس قـرآن كريم يف الجامع الكبري 
بصنعـاء: «بدايـة نحمـد اللـه عـىل نعمـة 
املـرشوع القرآنـي الـذي قدمـه لنـا كأبناء 
ـة جمعاء قرين القرآن  الشعب اليمني ولألُمَّ
الشـهيد القائـد حسـني بدرالديـن الحوثي، 
وعىل نعمة اسـتمرار هذا املرشوع تحت راية 
أخيه قائد املسـرية القرآنية السـيد عبدامللك 
بدرالدين الحوثي، ونؤّكـد للجميع أن ما نراه 
اليوم من اسـتهداف للدين وللقيم وللشعائر 
مـن قبـل النظام السـعودّي املضـل ليس إال 
ــة  جـزء من مخّطـط كبري السـتهداف األُمَّ
اإلسالمية يف دينها ومقدسـاتها وُهــِويَّتها 

اإليَمـانية». 
لصحيفـة  حديثـه  يف  جـرب  ويضيـف 
«املسـرية»: «كانـت اليمـن قبل بـزوغ فجر 
ـابية  املـرشوع القرآني حديقة خلفيـة للوهَّ
السـعوديّة ولوال املرشوع القرآنـي وقيادته 
والتضحيات التي قدمت يف هذا الطريق لكان 
شـعبنا اليمني من أول الشـعوب املستهدفة 

ـابي  يف دينه وشـعائره، والستمرَّ الفكر الوهَّ
املخـِرتق لبالدنـا والـذي يدفـع بعـض أبناء 
شـعبنا ثمنـه إىل اليوم مـن دمائهـم ودماء 
وخيانتهـم  املخزيـة  ومواقفهـم  إخوانهـم 
الفاضحة للشـعب املعتدى عليـه واملحاَرص 

منذ 8 أعوام». 
ويعتـرب جـرب مـا تقـوم بـه السـعوديّة 
واضحـة  رشعنـة  للديـن  اسـتهداف  مـن 
وعلنية للمخّطط املاسـوني املسـمى بالدين 
«اإلبراهيمـي» الـذي يحـاول القضـاء عـىل 
الدين اإلسالمي والرتويج لدياناتهم املحرفة؛ 
مقدسـاتها  أقـدس  يف  ـــة  األُمَّ ولـرضب 
ومـا بقي مـن ُهــِويَّتهـا»، ُمضيفـاً: «هذه 
الخطوات تحرف الشعب السعودّي عن دينه 
ليتقبـل باملنتجعـات واملراقـص وكّل أنـواع 

الشذوذ الديني والفكري والثقايف». 
العلـوم  يف  الطالـب  يقـول  جانبـه،  مـن 
األكاديميـة يونـس عبدامللك أحمـد املروني: 
«إن مـا يحصـل مـن قيود عـىل بيـوت الله 
وإقامة الشعائر الدينية، ومنع نقل الصلوات 
يف الحرمـني الرشيفـني عرب وسـائل اإلعالم؛ 
نتيجـًة للتوّجــه الجديد للنظام السـعودّي 
املرتهن لـإلدارة األمريكية ومخّططات كيان 

العدّو الصهيوني». 
لصحيفـة  حديثـه  يف  املرونـي  ويتابـع 
«املسرية»: «كلما اقرتبت األنظمة السياسية 
يف دولنا العربية واإلسالمية من اليهود األشد 
ـة اإلسـالمية تكون هذه من نتائج  عداء لألُمَّ

الـوالء لهـم ويكـون دين اللـه وبيوتـه أول 
املسـتهدفني من قبـل املخّططـات املعادية، 
ولهذا نقول إن النظام السيايس يف السعوديّة 
يبتعـد عن ديـن الله خطوة خطـوة ويقرتب 
ــة أميـاالً، ونعترب  من موجهات أعـداء األُمَّ
فتـح املراقص واملالهـي بالقرب مـن بيوت 
الله اسـتبداالً متعمداً الستهداف الشعوب يف 
دينها ويف ُهــِويَّتها ويف معتقداتها املقدسة، 
لتكـون يومـاً ما لقمة سـائغة يسـهل عىل 

العدّو التهامها». 
باملقابل يشـيد املروني باهتمـام القيادة 
السياسـية يف صنعـاء بالجوامـع وتنفيذها 
ـرا بيتي» التي دّشــنت يف  لحملـة «وأن طهَّ
عموم املحافظات اسـتقباالً لشـهر رمضان 
املبارك، الفتاً إىل أن ذلك يعكس ُقرَب السلطة 
مـن دين الله ومـن بيوت الله، وبعيـدة ُكـّل 
البُعد من أعداء الله وأعداء دينه، وأن املسرية 
ـة وإنقـاذاً لها  القرآنيـة جاءت رحمـة لألُمَّ
مـن املؤامـرات التـي تسـتهدفها يف دينهـا 

ومعتقداتها ومقدساتها». 
مـن زاوية أُخـرى، يقول خطيـب جامع 
الحافـة الدكتـور العالمـة خالـد القروطي، 
مستهجناً عىل صفحته يف التلجرام: «يف فتوى 
حديثة، صار األذان اليوم مزِعجاً بنظر عضو 
هيئـة كبار العلمـاء وعضو اللجنـة الدائمة 
لإلفتاء يف السعوديّة الشيخ صالح بن فوزان 
وغـريه، بينما أصـوات الفنانـني واملهرِّجني 
والهالوين، ومكربات صوت حفالت االختالط 

واملجـون والتعري، يف شـوارع ومدن اململكة 
ال تسبب إزعاًجا، حسبُنا الله ونعم الوكيل».

 

تعّجـه غربغ غساعثف اُفطَّــئ:
وعـىل صعيد متصـل، يقول إمـام جامع 
أمانـة  يف  بالحافـة  الجولـب  بحـي  رسيـع 
العاصمة، الحاج محمـد أحمد: «كان الكثري 
مـن أبنـاء شـعوبنا قبـل عقـود مخدوعني 
ـابـي،  بالنظـام السـعودّي وتوّجـهـه الوهَّ
ـة يف  وكانوا يتطلعـون إليه عىل أنه قائد لألُمَّ
الحفـاظ عىل دينها وخدمة بيـوت الله فيها 
وأولهـا الحرمـني الرشيفـني، وكانـت تبنى 
الكثري مـن الجوامع يف عدد مـن البلدان عىل 
نفقات ودعم وتمويل سـعودّي، لكن ما نراه 
اليـوم عىل النقيـض تماماً، فقيـادة اململكة 
توّجـهت من سـنوات لفتـح البارات وأحلت 
بعـض املحرمات، وتحاول متعمدة وبشـكل 
رسـمي إبعاد النـاس عن الخطـاب الديني، 
وعن بيوت الله، وعن ُكـّل ما له صلة بالدين 
اإلسـالمي الحنيف، والقيـم واملبادئ العربية 
واإلسـالمية األصيلـة، وهـذا يخفـي وراءه 
التوجيهات الغربية التي تسـتهدف الشعوب 
ومعتقداتهـا، عـرب تنفيـذ أجندة شـيطانية 
يتبناها الخائـن لله ولدينه ولشـعبه محمد 
بـن سـلمان مقابـل أن يصل إىل السـلطة». 
ويدعـو الحـاج محمـد يف حديثـة لصحيفة 
ــة اإلسـالمية  «املسـرية» أبناء شـعوب األُمَّ
إىل أخذ الـدروس والعرب ممـن يتبع خطوات 
الشيطان، وإىل اليقظة العالية حماية لدينهم 
ومقدسـاتهم التـي بـدأت بعـض األنظمـة 
باملتاجرة بهـا واملقايضة بها مقابل مصالح 

سياسية تريد الحصول عليها من األعداء». 
ويخاطـب الحـاج محمد مكتَب اإلرشـاد 
واألوقـاف بأمانة العاصمة بتنفيذ توجيهات 
القيـادة ورصف منظفات للمسـاجد وفرش 
واسـتكمال ملحقاتهـا ُخُصوصـاً أن هنـاك 
جوامع صغرية وعىل حساب ونفقات فاعلني 
خـري كما هـو جامع رسيـع، ُمشـرياً إىل أن 
األوقاف واإلرشـاد غائبة عنهم وال تقدم لهم 

أية معونات لالهتمام بالجوامع. 
ونفذت صحيفة «املسرية» جولة ميدانية 
را بيتـي» ووجدت أن  لتفقـد حملة «وأن طهِّ
جامـَع رسيع وغـريه الكثـري مـن الجوامع 
تحتاج توسـعًة واسـتكماَل امللحقات؛ نظراً 
لزيادة السـكان وغيـاب التخطيط العمراني 
العمرانـي  والتوسـع  الجديـدة،  األحيـاء  يف 
املطـرد يف ظـل العـدوان والحصـار وضعف 
إْمَكانيـات الدولـة، والجهات املسـؤولة عن 

ترك مساحات خدمية. 
يف  واملسـاجد  الجوامـع  وتشـهد  هـذا 
املحافظـات واملناطـق اليمنيـة الحرة حملة 
ـام  أَيـَّ منـذ  ُمسـتمّرة  بيتـي»  ـرا  طهِّ «وأن 
لشـهر رمضان املبارك، واستجابة  استقباالً 
لتوجيهات القيادة الثورة والسياسية، َحيُث 
القت الحملُة تفاعالً رسـمياً وشـعبياً ممثالً 
بجهـود وزارة األوقـاف واإلرشـاد، وتفاعل 
ووجهـاء  وقيـادات  اإلعالميـة،  الوسـائل 
حمـالت  يف  املواطنـني  وتفاعـل  املجتمـع 
تنظيف الجوامع وتأثيثها بالفرش واملكربات 

ووسائل الكهرباء واإلضاءة. 

استطالع

طتاربئ الظزام السسعدي لئغعت اهللا ترب سطى الثغظ والفدغطئ 

اعاماٌم واجٌع بالمساجث شغ خظساء والمتاشزات الترة صئض الحعر الفدغضاعاماٌم واجٌع بالمساجث شغ خظساء والمتاشزات الترة صئض الحعر الفدغض
طعاذظعن وخطئاء وسطماء لختغفئ «المسغرة»:

التاج طتمثالصرطاظغاملروظغ
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 حيَّاكم اللُه وأهالً وسهالً ومرحباً.. 
ُب بآبائـي العلماء اإلجالء واإلخوة  أرحِّ
أجمعني،  الحارضيـن  وكافـة  الخطبـاء 

حياكم الله جميعاً.. 
يَْطان الرَِّجيِْم أَُعـْوذُ ِباللِه ِمْن الشَّ
ِبـْســـِم اللَِّه الرَّْحـَمـِن الرَِّحـيْـِم

اْلَحْمـُد ِللَّـِه َربِّ اْلَعاَلِمنَي، َوأَشـَهُد أَن 
ال إَِلـَه إِالَّ اللَُّه اْلَمِلُك اْلَحقُّ امُلبني، َوأشـَهُد 
ـداً َعبُدُه وَرُسـْولُُه َخاتَُم  أنَّ َسـيَِّدنا ُمَحمَّ

النَِّبيِّني. 
د،  ٍد وََعىل آِل ُمَحمَّ اللَُّهمَّ َصـلِّ َعىل ُمَحمَّ
د، َكَما  ٍد وََعـىل آِل ُمَحمَّ َوبـاِرْك َعـىل ُمَحمَّ
َصلَّيْـَت َوبَاَرْكـَت َعـىل إبراهيـم وََعىل آِل 
َك َحِميٌد َمِجيـٌد، وارَض اللَُّهمَّ  إبراهيم إِنـَّ
ِبِرَضـاَك َعْن أصحابِه اْألَْخيَـاِر امُلنتََجبني، 
اِلِحنَي َوامُلَجاِهِدين.  وََعْن َساِئِر ِعبَاِدَك الصَّ
وَن  الَحـاِرضُ اإلِْخـــــَوُة  أَيَُّهـــــا 

جميعاً. 
ـَالُم َعَليُْكْم َوَرْحَمُة اللَِّه َوبََرَكاتُُه.  السَّ

مسـاهمًة معكم يف هـذا اللقاء -الذي 
حـرض فيه اآلبـاُء العلمـاُء اإلجـالء، ويف 
حضورهـم ما يكفـي ويفـي؛ وإنما من 
باب املسـاهمة- نتحدث حـول ما يتعلَّق 
بدور الخطباء ومسؤولياتهم، وأهميّة ما 
يقومون به، وما يتعلق بذلك، ببعٍض من 
العناوين، ونتحدث عن بعضها -إن شـاء 

الله- ببعٍض من النصوص القرآنية. 
دور الخطبـاء يف املسـاجد يف خطـب 
الجمعـة، ويف غريهـا دوٌر مهـم، يتعلـق 
ــة بهدى الله «ُسـبَْحانَُه  بتذكريهم لألُمَّ
النـاس،  لهدايـة  وبسـعيهم  َوتََعـاَىل»، 
والدعـوة إىل اللـه «َجـلَّ َشـأنُه»، وهـذه 
مسؤوليٌة عظيمٌة ومقدَّسة، كما أنه دوٌر 
ُمِهـمٌّ للغاية، يحتاج إليه املجتمع حاجًة 
رضورية؛ ولذلك فهو إىل جانب أنه فضٌل 
ـق الخطيـب أَو الداعيـة  كبـري، َوإذَا توفَّ
يف مسـجٍد معـني، ويف واقـع املجتمع، إىل 
هداية شـخٍص واحد، أسـهم يف هدايته، 
ففـي ذلك فضـٌل عظيم، وأجـٌر كبري، بل 
كمـا ورد يف الحديـث النبـوي الرشيـف: 
((َخـريٌ لك ِمَما َطَلعت َعليِه الشـمس))، 

ا.  ا، وأجر كبري ِجـدٍّ فضل عظيم ِجـدٍّ
هـو إىل جانـب ذلـك: مسـؤولية، من 
يحمل العلم واملعرفة بدين الله «ُسبَْحانَُه 
َوتََعـاَىل»، وبكتاب الله، وبهدي الله، عليه 
مسؤولية يف التذكري للمجتمع، يف التوعية 
للمجتمـع، يف تبليغ هدى اللـه، وإيصال 
ـة أنَّ  صـوت الحـق إىل املجتمـع، وَخاصَّ
املجتمـع بحاجٍة إىل ذلـك، الواقع يتطلب 
ذلـك، بكل مـا يعانيـه مجتمعنا املسـلم 
من اسـتهداف واسـع من جانـب أعدائه 
الضالني املضلني من اليهـود والنصارى، 
وأتباعهم واملوالني لهـم، والذين قال الله 
عنهم يف القرآن الكريم: {يُِريُدوَن ِليُْطِفئُوا 
نُوَر اللَِّه ِبأَْفَواِهِهْم}[الصف: من اآلية٨]، 
وقال أيضاً: {يُِريُدوَن أَْن يُْطِفئُوا نُوَر اللَِّه 
ِبأَْفَواِهِهْم}[التوبـة: مـن اآلية٣٢]، فهم 
يسـعون إىل إضالل املجتمع، إىل إفساده، 
وتحدَّث القرآن عن املسألة يف آياٍت كثرية: 
عن رغبتهم الشديدة يف إضالل املسلمني، 
يف أن يحوِّلوهم إىل حالـة الكفر واالرتداد 
عن دين الله، ومبادئ هذا الدين وقيمه. 

فاملقـام يتطلـب التبليـغ، والدعوة إىل 
الله، وإيصال الهـدى إىل الناس، والتذكري 
لهم، والتوعية لهـم، والتبصري لهم، َوإذَا 

كتم اإلنسـان أمام ذلـك، أمام هذا الواقع 
الذي يتطلـب التبيني والتبليـغ والتذكري؛ 
ا، ويعترب  يعتـرب ذلك جرمـاً خطرياً ِجــدٍّ
أمراً سـيئاً للغايـة، ولهـذا ورد الوعيد يف 
القـرآن الكريـم يف قول اللـه «ُسـبَْحانَُه 
َوتََعـاَىل»: {إِنَّ الَِّذيـَن يَْكتُُمـوَن َمـا أَنَْزْلنَا 
ِمـَن اْلبَيِّنَـاِت َواْلُهَدى ِمـْن بَْعِد َمـا بَيَّنَّاُه 
اِس ِيف اْلِكتَـاِب أُولئـك يَْلَعنُُهـُم اللَّـُه  ِللنـَّ
اآلية١٥٩]،  ِعنُوَن}[البقرة:  الالَّ َويَْلَعنُُهـُم 
وعيـد شـديد، {إِالَّ الَِّذيَن تَابُـوا َوأَْصَلُحوا 
َوبَيَّنُـوا َفأُولئـك أَتُوُب َعَليِْهـْم َوأَنَا التَّوَّاُب 
الرَِّحيُم}[البقـرة: اآليـة١٦٠]، ففي هذه 
ــُة حالًة  الظروف التي تعيُش فيهـا األُمَّ
من االستهداف الكبري من جانب أعدائها، 
إلضاللها، وإفسـادها، وإغوائهـا، ال بُـدَّ 
من البيان، البياُن هو مسـؤولية التبليغ، 
إيصاُل الهـدى إىل الناس هو مسـؤولية، 
التذكريُ لهم، السـعُي لهدايتهم، الحمايُة 
لهم من االستهداف هو مسؤولية كبرية، 
إىل جانـب أنه فضٌل عظيـم، واألجُر عليه 

كبريٌ كما وعد الله «ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل». 
إىل التذكـري،  اإلنسـاُن يحتـاُج دائمـاً 
اإلنسـان املؤمن بنفسـه، دع عنـك بقية 
إىل  يحتـاج  املؤمـن  اإلنسـان  النـاس، 
التذكري، املجتمع بشـكٍل عـام يحتاج إىل 
التذكـري، حالـة الغفلـة تشـكِّل خطورًة 
كبريًة عىل اإلنسـان، إذَا غفـل؛ يمكن أن 
يتأثـر بوسـاوس الشـيطان، يمكـن أن 
يتأثر بوسـاوس املضلني، يمكن أن يتأثر 
بإغراءات، أَو مخاوف، أَو مؤثرات الحياة 

التي تعرض لإلنسـان يف ظـروف حياته؛ 
ولذلـك يحتاج اإلنسـان إىل التذكري، والله 
«ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل» قال يف القرآن الكريم: 
{َوذَكِّـْر َفـِإنَّ الذِّْكـَرى تَنَْفـُع اْلُمْؤِمِننَي}

[الذاريات: اآلية٥٥]، فاملؤمنون ينتفعون 
بالذكرى، فهـم يتنبَّهون مما غفلوا عنه، 
أَو تجـاوزوا فيـه، يتنبَّهون ملسـؤوليات، 
ويدركـون تقصريهـم فيهـا، فيسـعون 
أَو  تجـاوزات،  يدركـون  ذلـك،  لتفـادي 
أخطـاء معينة، فيتنبهـون ويرجعون إىل 
الله «ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل»، يتنبهون إىل أمور 
اإليمانية  بمسـؤولياتهم  تتعلـق  مهمـة 
والدينيـة، فيتَحّركون يف ذلـك، يتذكرون 
الله «ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل» والدار اآلخرة، وما 
وعـد الله به، ووعده ووعيـده، فيتأثرون 
بذلك، وتحيا ونفوسـهم بحيـاة اإليمان، 
ا، واإلنسـان املؤمن  التذكـري مهـم ِجــدٍّ
ينتفع به، ويقول الله «ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل»: 
{َفذَكِّْر إِْن نََفَعِت الذِّْكَرى (٩) َسيَذَّكَُّر َمْن 
يَْخـَىش (١٠) َويَتََجنَّبَُهـا اْألَْشـَقى (١١) 
اَر اْلُكـْربَى (١٢) ثُـمَّ َال  الَّـِذي يَْصـَىل النـَّ
يَُمـوُت ِفيَهـا َوَال يَْحيَى}[األعىل: ٩-١٣]، 

فالتذكري مطلوب. 
وكان مـن املهام األََساسـية لرسـول 
اللـه وخاتم أنبيائـه محمد بـن عبد الله 
«َصَلَواُت اللَِّه َوَسـَالُمُه َعَلـيِْه وََعَىل آِله»، 
كان من مهامه األََساسـية كرسـوٍل لله 
أن يذكِّـر للـه، وكذلـك هـي مهمـة ُكـّل 
أنبياء الله، ُكـّل رسـل الله، هي مهمتهم 
أن  ينـذروا،  وأن  يذكِّـروا  أن  األََساسـية: 

يوصلوا هـدى الله وتعليماتـه إىل عباده، 
مسـؤولية  عظيمـة،  مسـؤولية  فهـي 
مقدَّسـة، القادة والُقدوة فيها واملعنيون 
األوائل فيها هم األنبياء والرسل «َصَلَواُت 
اللَّـِه َعَليِْهـم»، فهـي مسـؤولية يف غاية 
القداسـة واألهميّة؛ ولذلك عندما يتَحّرك 
اإلنسـان فيجب أن يعي هـذه األهميّة أَو 
هذه القدسية لهذا الدور ولهذه املسؤولية 

العظيمة. 
ثم عندما يتَحّرك اإلنسـان، أن يتَحّرك 
بروٍح إيمانية، وبإخالص لله «ُسـبَْحانَُه 
َوتََعـاَىل»، أن يكـون مبتغـاه رىض اللـه 
«ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل»، أالَّ يكـون مبتغـاه 
وهدفه من وراء هذا الدور، هذا النشاط: 
أن يناَل شـيئاً من الدنيا، أَو من املقام، أَو 
ة إذَا  من السـمعة، أَو من الجـاه، وَخاصَّ
كان خطيبـاً بارعـاً، يكون دائمـاً مركزاً 
عىل حالـة االعجاب به شـخصيٍّا، وليس 
مركزاً عـىل أن يوصل إىل الناس هدى الله 
«ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل»، وأن يبلِّغ ويدعو، وأن 
يحرص عىل أن تصـل إىل الناس تعليمات 
اللـه «ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل» وتوجيهاته، بل 
يركِّز عىل عـرض عضالته، يعني: عرض 
موهبتـه الخطابيـة، وأن يقـدم نفسـه 
كخطيـٍب بارع، وأن يركِّـز عىل االعجاب 
به شخصيٍّا، أن يكون حذراً من ذلك، هذا 
مزلق من مزالق الشـيطان الخطرة التي 
ينبغي الحـذر منها، وأن يكـون مخلصاً 
لله «ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل»، ومسـتعيناً بالله 
«ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل»، وأن يطلب التوفيق 

مـن الله «َجـلَّ َشـأنُه»، ولذلـك نبيٌّ من 
أنبيـاء اللـه: نبـي اللـه شـعيب «َعَليْـِه 
ـَالُم» الذي يقـول: {َوَمـا تَْوِفيِقي إِالَّ  السَّ
ِباللَِّه}[هـود: من اآليـة٨٨]، أنت تحتاُج 
إىل توفيـق الله يف ُكـّل يشٍء من أمورك أَو 
أعمالك، ومن ضمن ذلك، ويف مقدِّمة ذلك: 
عندمـا تتَحّرك يف مثل هـذا الدور العظيم 

واملهم. 
ثـم أن يمتلـك الحـرَص عـىل هدايـة 
ا، من  النـاس، هـذه مسـألة مهمة ِجــدٍّ
أهـم مـا اتصـف بـه أنبيـاء اللـه: أنهم 
هدايـة  عـىل  الحـرص  يحملـون  كانـوا 
النـاس، بـل هذه مـن أبرز صفات سـيِّد 
الرسـل وخاتـم األنبياء محمـد «َصَلَواُت 
اللَّـِه َوَسـَالُمُه َعَلـيِْه وََعَىل آِلـه» وبلغ يف 
ذلـك إىل مسـتوًى عجيـب، إىل املسـتوى 
الذي قـال الله عنه له يف القـرآن الكريم: 
{َلَعلَّـَك بَاِخٌع نَْفَسـَك أَالَّ يَُكونُوا ُمْؤِمِننَي}

عجيباً  [الشـعراء: اآلية٣]، امتلك حرصاً 
ا عـىل هداية الناس، يؤملـه ويحزنه  ِجــدٍّ
أن يضلوا، أن يضيعوا، أن تكون مسـرية 
حياتهـم تتجه بهم نحو سـخط الله، أن 
تكـون عاقبتهم يف األخـري هي املصري إىل 
جهنم، يمتلك الرحمة بالناس، واالهتمام 
بأمرهـم؛ ولذلـك يندفع باهتمـام كبري، 
وبحرص كبري، وهو يسـعى إىل هدايتهم، 
ا،  إىل إنقاذهـم، وهذه مسـألة مهمة ِجـدٍّ
والذي يهتـدي بهدى اللـه، ويحمل العلم 
النافـع، وتتزكى نفسـه، ويرتبى الرتبية 
اإليمانيـة، هـو سـيحمل هـذا الحرص: 
الحرص عىل هداية الناس، عىل إنقاذهم، 
الرحمة بهم، اإلشـفاق عليهم من عذاب 
الله، من سخط الله، من عواقب الضالل، 
وعواقب الزيـغ، وعواقـب االنحراف عن 
ديـن اللـه، عـن تعليمـات اللـه، عواقب 
املخالفة لتعليمات الله، وما يرتتب عليها 
من مخاطر كبرية عىل الناس، فأن يحمل 
اإلنسـان الحرص عىل هدايـة الناس، ثم 
أن يكـون معتمـده األََسـاس يف التذكري، 
يف التبليـغ، يف الدعـوة إىل الله «ُسـبَْحانَُه 
َوتََعـاَىل»، هو القـرآن الكريـم، أن يكون 
املصدر األََسـاس الذي يعتمـد عليه، هذه 

ا.  مسألة مهمة ِجـدٍّ
رسـول الله «َصَلَواُت اللَِّه َعَلـيِْه وََعَىل 
آِلـه» كانت مهمتـه األََساسـية تتمحور 
التذكـري  للقـرآن،  التبليـغ  ذلـك،  حـول 
بالقـرآن، اإلنـذار بالقرآن، ولهـذا يتكّرر 
يف اآليـات القرآنيـة نفسـها قـول اللـه 
«ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل»: {َوذَكِّـْر ِبِه}[األنعام: 
مـن اآليـة٧٠]، يعنـي: بالقـرآن، {َوذَكِّْر 
ِبِه}، {ِلتُنْـِذَر ِبِه}[األعراف: من اآلية٢] يف 
آيٍة أُخرى، {َوذَكِّْر ِبِه أَْن تُبَْسـَل نَْفٌس ِبَما 
ويتكّرر  اآلية٧٠]،  من  َكَسـبَْت}[األنعام: 
من مثل هذا التعبـري: {ِلتُنِْذَر ِبِه}، {َوذَكِّْر 
ِبِه}... إىل آخره، فتأتي عبارة: {ِبِه}، التي 
تعني بالقرآن، لتبني أنَّ املحور األََسـاس 
يف التذكـري هـو التذكري بالقـرآن، اإلنذار 
بالقرآن، فرسول الله «َصَلَواُت اللَِّه َعَلـيِْه 

وََعَىل آِله» كان يركِّز عىل ذلك. 
والقرآُن الكريم كتـاٌب عظيم، كلمات 
اللـه، وهديه لعباده، وهـو عظيم التأثري 
والربكـة، عندمـا تقـدِّم للنـاس القـرآن 
الكريـم، أنـت تقـدِّم لهم أبلـغ موعظة، 
وتقدِّم لهم أحسـن الحديـث، وتقدِّم لهم 
أرقى تذكـري يمكن أن يؤثـر؛ ولهذا يأتي 

  طسآولغُئ الثطئاء سزغمئ وطصثجئ وتمبض تاجئ ضرورغئ لطمةامع وغةإ أن 
غسامث الثطغإ والمئّطس سطى الصرآن الضرغط بحضض َأَجاجغ شغ تَتّرضه

  تترك الثطغإ غةإ أن غضعن بروح إغماظغئ وأق غضعن عثشه أن 
غظال حغؤًا طظ الثظغا َأو طظ السمسئ والةاه

  بسخ الثطئاء غسامث ُأجُطـعَب الحاات شغ ذرغصئ تصثغط المعاضغع 
وق غدع برظاطًةا لمعاضغع خطئه وعثا خطأ 

الثطغإ غةإ أن غاَتّرك ضمةاعث يف جئغض اهللا وأن 
غضعن يف سثاد طظ غصاثون بأظئغاء اهللا ورجطه

صائُث البعرة السغث سئث المطك التعبغ شغ خطاب خقل لصائه بـ خطئاء وطرحثي طتاشزات الةمععرغئ:

سطى الثطئاء اقعامام بالعاصع؛ شالخراُع طع أسثاء اإلجقم سطى أحثه وسطغعط 
دشع الظاس لطاساون سطى الئر والاصعى وإغابئ الدسفاء والفصراء والمساضغظ

خطاب السيد
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يف القـرآن الكريـم عـن مسـتوى التأثري 
القرآني يف قـول الله «ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل»: 
{َلـْو أَنَْزْلنَا َهذَا القـرآن َعَىل َجبَـٍل َلَرأَيْتَُه 
ًعا ِمْن َخْشـيَِة اللَّـِه َوِتْلَك  َخاِشـًعا ُمتََصدِّ
بَُها ِللنَّاِس َلَعلَُّهْم يَتََفكَُّروَن} اْألَْمثَاُل نَْرضِ

[الحرش: اآلية٢١]، هـذه هي قوة القرآن 
يف تأثريه البليـغ، تأثريه البليغ أن لو أنزل 
عـىل جبل بصخوره الصمـاء ألثَّر فيه إىل 
درجة أن يخشع، وأن يتصدع من خشية 

الله. 
اللـُه يقـوُل عـن القـرآن الكريـم: {يَا 
اُس َقـْد َجاَءتُْكـْم َموِْعَظـٌة ِمْن  أَيَُّهـا النـَّ
ـُدوِر َوُهـًدى  َربُِّكـْم َوِشـَفاٌء ِلَمـا ِيف الصُّ
اآليـة٥٧]،  ِلْلُمْؤِمِننَي}[يونـس:  َوَرْحَمـٌة 
فالقرآن الكريـم موعظٌة بليغة، ومؤثِّرة، 
وزاجـرة لإلنسـان، ولها أثرهـا الكبري يف 
ووجدانه،  ومشـاعره  اإلنسـان  نفسـية 
لكلمـات الله ما ليس لغريهـا من التأثري 
يف النفـوس واملشـاعر والوجـدان، مـن 
األثـر املهـم يف القلـوب، {َوِشـَفاٌء ِلَما ِيف 
ـُدوِر}؛ ألَنَّ للقـرآن األثـَر الكبـريَ يف  الصُّ
تزكية النفس البرشية، يف معالجة الكثري 
من اإلشـكاالت، والشـكوك، والشبهات، 
والرواسـب السـلبية التي ترتسب يف قلب 

اإلنسان، {َوُهًدى َوَرْحَمٌة ِلْلُمْؤِمِننَي}. 
فالقـرآُن الكريـُم هـو تلـك املوعظـُة 
الشـافية، الهادية، املؤثـرة، النافعة، وله 
أثره العظيم، والله «ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل» قد 
ه للذكـر، ال يحتاج ُكــّل خطيب أن  يـرسَّ
يتحـوَّل إىل مفرس، وأن يتكلف التفسـري، 
وأن يتكلـف التعمـق يف مـا ال يعلمه، أن 
يتجـاوز حـدود معرفتـه، حـدود علمه 
بمجازفـة، فيقع يف محذور أن يقول عىل 
اللـه ما ال يعلـم، وهذه مسـألة خطرية، 
{َوأَْن تَُقولُـوا َعـَىل اللَّـِه َمـا َال تَْعَلُمـوَن}

[البقـرة: من اآلية١٦٩]، مما يسـعى له 
الشـيطان، ويأمـر به الشـيطان، يكفي 
اإلنسـان أن يذكِّر بآيات الله، أن يقدِّمها 
مـع التذكري فيمـا يتعلق بالواقـع، والله 
قد يـرسَّ القـرآن للذكـر، كما قـال «َجلَّ 
نَا القرآن ِللذِّْكِر َفَهْل  ْ َشـأنُه»: {َوَلَقْد يَرسَّ

ِكٍر}[القمر: اآلية١٧].  ِمْن ُمدَّ
ثم مع القـرآن الكريـم، والرتكيز عىل 
القرآن الكريم بشـكٍل أََسايس، ويحرص 
اإلنسـان عـىل أن يتقـن قـراءة اآليـات 
القرآنية، البعض مـن الخطباء قد يكون 
عنـده قصـوٌر يف هـذا الجانـب، عليه أن 
يتالىف هـذا القصـور، وأن يتعلَّـم القرآن 
الكريـم، ويسـعى إلتقـان قراءتـه، هذه 

ا.  مسألة مهمة ِجـدٍّ
ثـم إىل جانب ذلك يأتي الحديث النبوي 
يف إطار النصوص القرآنية ويف سـياقها، 
ومن املصادر املؤتمنة املوثوقة، َوإَذا كان 
نـص الحديـث يف إطـار النـص القرآني، 
ويف نفس السـياق واملضمـون، فهذا مما 
يساعد عىل أن يكون اإلنسان اختار فعالً 
نصاً موثوقاً، إضافـة إىل اعتماد املصادر 
املؤتمنـة، ثم إذَا أتت أيـة نصوص أُخرى 
مـن الِحَكـم، أَو من أقوال أمـري املؤمنني 
ـَالُم»، فتكون يف هذا السـياق،  «َعَليِْه السَّ
هذا بالنسـبة للمصدر الـذي يقتبس منه 

الخطيب. 
ثم عـىل مسـتوى املواضيـع: البعض 
مـن الخطباء يعتمد أُسـلُـوباً غري دقيق، 
أُسـلُـوب الشتات، الشـتات يف طريقة ما 
يقدمـه، ليس عنده برنامـج محّدد يركِّز 
عليـه يف طريقتـه يف الخطابـة، وفيمـا 
يقدمه للحارضين يف املسـجد؛ فأُسلُـوبه 
أُسـلُـوب مشـتت، ليـس هنـاك قضايـا 
وإىل  ترسـيخها،  إىل  يسـعى  أََساسـية 
البنـاء املعـريف والتوعوي ملـن يحرضون 
ويسـتمعون، وحالة الشتات تغيب عنها 

كثريٌ من األشياء املهمة. 
الخطيـب  لـدى  تكـون  أن  املفـرتَُض 
اهتمامـاٌت محـّددة وواضحـة، ويلحظ 

فيها األشياء األََساسية:
يف مقدِّمتهـا: عنواُن اإليمـان، العنوان 
األََسـايس: اإليمـان، وترسـيخ االنتمـاء 
اإليماني، هذه مسـألة جامعـة، وعنوان 
أََسـاس، تتفـرع عنـه بقيـة التفاصيل، 
الرتكيز عـىل الجانب اإليماني يف عناوينه 
الكربى: اإليمان بالله، ومالئكته، وكتبه، 
ورسـله، واليوم اآلخر، كما ورد يف اآليات 
القرآنية، هذه العناوين التي ركَّزت عليها 

اآليات القرآنية يف مسألة اإليمان. 
ثم يف مسـألة اإليمان بالله، والشـد إىل 
اللـه، والربط باللـه «ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل»، 
وترسيخ الخوف من عذاب الله، واإليمان 
بوعـده، والرغبـة فيمـا وعد بـه، والثقة 
يف وعـده «ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل»، واإليمـان 

بوعيده، واليقني بذلك، كم هناك من آيات 
يف القرآن الكريم تركِّز عىل هذه املسـائل، 
خت لدى  هذه مسـائل أََساسـية، إذَا ترسَّ
الً إىل َحــّد كبري  املجتمـع؛ يصبـح متقبـِّ
لبقيـة التفاصيل العمليـة، وملتزماً بها، 
ثم تربـط بها أَيْـضـاً التفاصيل العملية، 
يرتبـط الجانـب العمـيل بهـا، ثـم كذلك 
الرتكيـز عـىل القيـم اإليمانية، ومسـألة 
الطاعة لله «ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل»، والتحذير 
من املعـايص، ومـن عواقبها السـيئة يف 

الدنيا واآلخرة. 
بالجانـب  يتصـل  ممـا  وكذلـك 
اإليمانـي عىل املسـتوى العمـيل: التذكري 
باملسؤوليات األََساسية اإليمانية، حسب 

ما ورد يف القرآن الكريم، مثل:
اللـه  سـبيل  يف  الجهـاد  مسـألة   •

«سبحانه وتعاىل». 
• واألمر باملعروف، والنهي عن املنكر. 

• والتعاون عىل الرب والتقوى. 
• ووحدة الكلمة، واالعتصام بحبل الله 
جميعاً، والتحذير من الفرقة واالختالف. 
• وكذلـك تبصـري املجتمـع وتوعيتـه 
تجـاه األعـداء ومؤامراتهـم ومكائدهـم 

ــة.  تجاه األُمَّ
كل هذا له صلة بالجانب اإليماني. 

األخالقـي،  بااللتـزام  التذكـري  كذلـك 
والقيـم  األخـالق،  بمـكارم  واالهتمـام 
اإلسالمية والقرآنية، هذه من أهم األمور، 
يف الحديـث النبوي: ((إِنَّمـا بُِعثُت ُمتِمماً 
ِلَمـَكاِرِم األخالق))، واألمة مسـتهدفة يف 
أخالقهـا، بينما تجد يف مواصفات القرآن 
الكريم التـي يعرضها للمؤمنني، يقدِّمها 
عن املؤمنني، أكثرها مواصفات أخالقية، 
اِدِقنَي  اِبِريـَن َوالصَّ أخالق عظيمـة: {الصَّ
َواْلُمْسـتَْغِفِريَن  َواْلُمنِْفِقـنَي  َواْلَقاِنِتـنَي 
ِباْألَْسـَحاِر}[آل عمـران: اآليـة١٧]، كثري 
أخالقيـة،  مواصفـات  املواصفـات  مـن 
املجتمع يحتـاج إىل تربية ُمسـتمّرة عىل 
األخـالق، وعىل مكارم األخـالق، وتندرج 
ُكـّل هـذه املسـألة يف إطار عنـوان مهم 
ا ركَّـز عليه القـرآن الكريـم، وبرز  ِجــدٍّ
من أهـم األدوار واملسـؤوليات للرسـول 
«َصَلـَواُت اللَّـِه َعَلـيِْه وََعـَىل آِله» يف قوله 
«ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل» عنـه: {َويَُزكِّيِهْم}[آل 
عمران: مـن اآلية١٦٤]، التزكية، التزكية 
للنفوس، والرتبية عىل مكارم األخالق من 
أهم األمور يف اإلسـالم، يف القرآن الكريم، 
يف الدعوة إىل الله «ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل»، فالح 

الناس مرتبٌط بذلك، الله يقول: {َقْد أَْفَلَح 
َمـْن تََزكَّى}[األعىل: اآليـة١٤]، يقول عن 
النفس البرشيـة: {َقْد أَْفَلَح َمـْن َزكَّاَها}

[الشـمس: اآليـة٩]، فالتزكيـة والرتبية 
عىل مكارم األخالق، وحماية املجتمع من 
الحرب املفسدة التي تستهدفه يف أخالقه؛ 
ألَنَّ مـن أكرب ما يركِّز عليه األعداء يف هذه 
ـة يف أخالقها، يف  املرحلة: االستهداف لألُمَّ
قيمهـا، يف طهارتها، يف عفتها، ومحاولة 
أن تسود وتنترش حالة الرذيلة، والفساد، 
واملنكرات، والفواحـش، املجتمع بحاجة 
إىل تحصـني قوي تجاه ذلـك، والتذكري يف 

هذا مجال واسع. 
إضافـة إىل ذلك: التذكـري تجاه قضايا 
والقضايا  ومشاكله،  وهمومه،  املجتمع، 
االجتماعية، والتصدي للظواهر السـلبية 

يف أوساط املجتمع. 
وكذلـك املواكبـة للمسـتجدات املهمة 
التـي تسـتجد يف الواقع، سـواًء يف داخل 
ـــة، أَو من جهة أعدائهـا، ويحتاج  األُمَّ

املجتمع فيها إىل توعية وتذكري. 
واملهمـة:  األََساسـية  األشـياء  ومـن 
التذكـري بالجانـب الروحـي والعبـادي، 
والرتكيـز عليـه، والعنايـة بشـد الناس 
مثـل:  اإلسـالم،  بـأركان  االهتمـام  إىل 
الشـهادتني، والوعـي عـن الشـهادتني، 
الصـالة،  فريضـة  وأهميّـة  والصـالة، 
والـزكاة، والصيام، والحـج، وربط هذه 
األركان وهذه العبـادات املهمة بغاياتها: 
يف التزكية، والتطهري للنفوس، والحفاظ 
عـىل اإلنسـان مـن االنـزالق يف املعايص 
والرذائـل واملفاسـد، مـن مثل قـول الله 
{إِنَّ  الصـالة:  عـن  َوتََعـاَىل»  «ُسـبَْحانَُه 
ـَالَة تَنَْهى َعـِن اْلَفْحَشـاِء َواْلُمنَْكِر} الصَّ

[العنكبوت: من اآلية٤٥]، ومن مثل قوله 
ُرُهـْم َوتَُزكِّيِهـْم ِبَها} عـن الـزكاة: {تَُطهِّ

[التوبـة: من اآليـة١٠٣]، ومن مثل قوله 
عـن فريضة الصيـام يف شـهر رمضان: 
{َلَعلَُّكـْم تَتَُّقوَن}[البقرة: من اآلية١٨٣]، 
أن تربـط بغاياتهـا الرتبويـة، وأن يأتي 
الحديث الواسع عن ذلك يف سياق الحديث 
عنه، وعىل ضوء ما ورد يف القرآن الكريم. 
تكـون  أن  يفـرتض  العناويـن  هـذه 
برنامـج  يف  منظـم  بشـكل  حـارضة 
الخطباء، أن تؤخذ بعني االعتبار، ويمكن 
أن تكـون وزارة اإلرشـاد وهيئة األوقاف 
مسـاعدًة يف ذلـك، يف جدولـة وبرمجـة 
اهتمامات الخطباء، ومسار تقديمهم يف 

الخطب. 
ثـم يف األخـري؛ ألَنَّنـا ال نريـد أن نطيَل 
عليكـم هنـاك توصيـاٌت مهمـٌة تتعلَّـُق 

باألداء:
مـن أهـم مـا يفيـُد يف أداء الخطيب، 
ويف التأثـري مـن جانبـه، هـو: أن يكون 
هو نموذجاً وُقدوة حسـنة، هذا من أهم 
األمـور املتعلقة بمـدى تأثـريه، وانتفاع 
الناس بخطبه وتذكريه، عندما يكون هو 
الُقـدوة، ويقدم صورة الئقـة عن الدين، 
يف التزامه اإليمانـي، يف تدينه، يف روحيته 
اإليمانيـة، وهـذا يشٌء يجـُب أن يكـوَن 
اإلنسـان مهتماً به ما بينه وبني الله؛ ِمن 
أجـل الله «ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل»، وتقرباً إىل 

الله. 
أن يكـوَن مهتمـاً بالتحضـري الجيـد، 
وليس أن يكون حديثه ارتجالياً من دون 
سـابق تحضري وإعـداد، التحضري الجيد 
واإلعداد املسبق يساعده عىل أن يأتي بما 

يفيد، بما ينفع. 
أن يحرص عىل حسن األداء يف أُسلُـوبه 
يف التقديـم، وأن يكـون املضمـون كذلك 
مضموناً حسـناً، مفيـداً، نافعـاً، مرتباً، 
منظماً؛ حتى يخرج املسـتمع بما يفيده 
وينتفـع به، وهذا يدخـل ضمن قول الله 
«ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل»: {ادُْع إىل َسـِبيِل َربَِّك 
اْلَحَسـنَِة}[النحل:  َواْلَموِْعَظِة  ِباْلِحْكَمـِة 
مـن اآليـة١٢٥]، {ِباْلِحْكَمـِة َواْلَموِْعَظِة 
اْلَحَسـنَِة}، ال بـدَّ مـن الحكمـة، وال بـدَّ 
أن يحـرص اإلنسـان أن تكـون املوعظة 
حسنًة حتى يف مضمونها، ويف محتواها، 
ويف طريقـة التقديـم، هـذا يدخل ضمن 

اآلية املباركة. 
ثـم فيما يتعلـق بخطـب الجمعة، أن 
يحـرص الخطبـاء عـىل أن تكـون بقدٍر 
متناسـب، وغـري مطولـة، وال مرهقـة 
للمسـتمعني، أن تكـون موجـزًة بقـدر 
اإلْمـَكان، التطويـل يف خطـب الجمعـة، 
أَو  الحارضيـن،  مـن  البعـض  يرهـق 
بالقـدر  فاالختصـار  بامللـل،  يصيبهـم 
ـًة يف  ا، وَخاصَّ املمكـن أمـٌر ُمِهــمٌّ ِجــدٍّ
خطـب الُجُمعـة، يحرض من هـو طاعٌن 
يف السـن، مـن هو تاعب، مـن له ظروف 
معينـة، فالتطويل عىل النـاس يرهقهم، 
ويجعـل الكثري يتذمرون، بـل إن البعَض 
ينفرون من بعض املساجد؛ ألَنَّ الخطيب 
فيها معروٌف بالتطويل، فهم يهربون من 
املسـجد الذي يخطب فيه، فينبغي الحذر 

من التطويل. 
أيضاً مراعاة مسـتوى السامعني، من 
تتخاطب معهم، من تتحدث إليهم، فيهم 
العامي، الذي ينبغي أن تقدم له العبارات 
الواضحـة، املفهومة، ال تتحدث وكأنك يف 
وسـط جامعـي، أَو تعتمد أُسـلُـوباً غري 
مناسـب، احرص عىل أن تكون العبارات 
واضحـة مفهومة للجميـع؛ ألَنَّ هذا من 
التبيـني، وأن تقـدم املسـائل املهمة التي 
يحتـاج إليهـا النـاس، وما هـم بحاجٍة 
إليـه أكثر، ومـا يالمـس واقعهـم أكثر، 
ويمكن أن تستشهد بالبعض من األمثلة 
التوضيحيـة وهكـذا، هـذه مـن األمـور 

املهمة. 
فيما يتعلق باملوسـم القادم، املوسـم 
العظيم (شهر رمضان املبارك): من املهم 
الرتكيـز عليه بشـكل مكثّــف، يف تذكري 
الناس، وربطهم بالله «ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل»، 
وأن يعوا األهميّة الرتبوية لشهر رمضان 
يف صيامـه، وقيامـه، وبركاتـه، وفرصة 
العمـل الصالـح فيـه، والتقـرب إىل الله 

«ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل»، وما يتصل بذلك. 
من األشـياء املهمة أَيْـضـاً التي تأتي 
عادًة مع موسـم شـهر رمضـان: الحث 
عىل الزكاة، واالهتمـام بأمر الزكاة؛ ألَنَّه 
عـادًة مثل أموال التجارة وما يتصل بذلك 
مما الزكاة فيه سـنوية، عـادًة ما يكون 
موسمها يف شـهر رمضان املبارك، هناك 
غفلـة كبـرية يف موضوع الـزكاة، وتأثري 
للمرحلة املاضية، واإلهمـال لهذا الركن، 
ر عىل الكثري من النـاس، مع أنها ركٌن  أثـَّ
عظيـٌم مـن أركان اإلسـالم، واقرتنت يف 
القـرآن الكريـم بالصـالة َكثـرياً يف األمر 
بها، والتأكيد عليهـا، والحث عليها كبريٌ 
يف القـرآن الكريـم، ويف األحاديث النبوية 
تذكـري؛  إىل  النـاس  يحتـاج  الرشيفـة، 
ا،  ـٌة ِجـدٍّ َوألَنَّ هذه املسـألة مسـألٌة مهمَّ
واإلخالل بهـا خطري عىل الناس يف دينهم 

ويف دنياهم. 
كذلك مـن أهم املشـاكل التي تشـكل 
خطورة عـىل النـاس: مسـألة األوقاف؛ 
ألَنَّهـا كذلـك تأثـرت يف املرحلـة املاضية 
بشكل كبري، فضاعت الكثري من األوقاف، 
يحتاج الناس إىل تذكري بمثل هذه األمور. 
تذكـري فيمـا يتعلـق بمظالـم اإلرث، 
مظالم مهور النساء، األشياء املهمة التي 

ينبغي الحذر تجاهها. 
ثـم االهتمـام بالواقـع: مـن أهـم ما 
نعيشـه يف هـذه املرحلة هـو الرصاع مع 
أعداء اإلسـالم عىل أشـده، هم يتَحّركون 
بكل إْمَكاناتهم، وبكل الوسائل، ويشنون 
ــة: االسـتهداف  حرباً شـاملًة عـىل األُمَّ
العسكري، االستهداف األمني، السيايس، 
الثقـايف، الفكـري، االقتصـادي، فعندما 
يتَحـّرك الخطيـب يتَحـّرك كمجاهـد يف 
سـبيل الله «ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل»، ويسـعى 
أن يكـون يف عـداد مـن يقتـدون بأنبياء 
اللـه ورسـله، الذيـن قـال اللـه عنهـم: 
{الَِّذيَن يُبَلُِّغوَن ِرَسـاَالِت اللَِّه َويَْخَشـْونَُه 
َوَال يَْخَشـْوَن أََحًدا إِالَّ اللََّه}[األحزاب: من 
اآليـة٣٩]، وأن يكـون متصديـاً لألعـداء 
يف حربهـم الثقافية، وسـعيهم إلفسـاد 
ـــة،  األُمَّ إلضـالل  وسـعيهم  ـــة،  األُمَّ
ــة حتى من  هنـاك حملة تسـتهدف األُمَّ
ل علماء  ـــة، هناك من يَُشـغِّ داخـل األُمَّ
السـوء يف بعـض الـدول والبلـدان التـي 
هـي مواليـة علنـاً ألمريـكا وإرسائيـل، 
لتقديـم صـورة محرفـة عن اإلسـالم يف 
قيمـه وأخالقه، وتماشـياً مع توّجـهات 
أعـداء اإلسـالم، فيما يركـزون عليه من 
والتضييع  واإلضالل،  واإلفساد،  التمييع، 
ـة، ويف تجريدها من روح املسؤولية،  لألُمَّ
يكـون  أن  يجـب  اإليمانيـة،  والروحيـة 

اإلنسان متنبهاً. 
ثـم يف الواقع الداخـيل: االهتمام بدفع 
النـاس إىل التعـاون عـىل الـرب والتقوى، 
واإلغاثة للملهوفـني والضعفاء والفقراء 
واملسـاكني، والتعـاون فيمـا بينهم عىل 
الرب والتقوى هو دائرة واسـعة، تشـمل 
أشـياَء كثـريًة ال يتسـع الوقـت للحديث 
عن تفاصيلها، وألن الكلمة كمسـاهمة، 
وألننـا حثثنا فيهـا، وأّكـدنا عـىل أهميّة 
االختصار، وحذرنـا من التطويل؛ ال نريُد 

أن نقَع يف محذور التطويل. 
نكتفي بهذا املقدار. 

أَْن  َوتََعـاَىل»  اللَّـَه «ُسـبَْحانَُه  َونَْسـأَُل 
َقنَا َوإِيَّاُكم ِلَما يُرِضيِه َعنَّا، َوأَْن يَْرَحَم  يَُوفِّ
ُشَهَداَءنَا األَبَرار، َوأَْن يَْشِفَي َجْرَحانَا، َوأَْن 

ه.  انَا، َوأَْن يَنُرصنَا ِبنَْرصِ َج َعْن أَْرسَ يَُفرِّ
ـَالُم َعَلـيُْكْم َوَرْحـَمُة اللَِّه َوبََرَكاتُه َوالسَّ

  غةإ الاثضغر بالمسآولغات اإلغماظغئ سطى المساعى السمطغ ضـ: 
الةعاد شغ جئغض اهللا وافطر بالمسروف والظعغ سظ المظضر والاساون 

سطى الئر والاصعى ووتثة الضطمئ والتثر طظ الفرصئ والثقف

  طظ افطعر اَفَجاجغئ لطثطئاء طعاضئئ المساةثات المعمئ شغ 
ــئ َأو طظ جعئ أسثائعا  العاصع جعاء داخض اُفطَّ

غعاط  أن  وسطغه  تسظئ  وُصثوة  ظمعذًجا  غضعن  أن  غةإ  الثطغإ    
بالاتدغر الةغث وأق غضعن تثغبه ارتةالغًا دون جابص تتدغر وإسثاد

باهللا  وربطعط  الظاس  تثضغر  رطدان  حعر  شغ  الارضغج  المعط  طظ 
وتبعط سطى تأدغئ الجضاة والتفاظ سطى طال العصش

خطاب السيد
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اليـوَم نعيُش العـزَة والكرامَة التـي افتقرت إليها 

األمُة يف املـايض، العزة التي منبُعها منهُج الحق وهو 

القرآُن الكريم ومسـرية الجهاد واالستبسـال يف وجه 

أعداء دين الله وأعداء اإلسـالم وأعداء القرآن الكريم 

كمنهج نسريُ من خالله يف هذه الحياة.

إننـا اليوَم ورغَم حجم املؤامـرات الكبرية عىل هذه 

املسـرية وأنصارها، مؤامـرات عسـكرية، مؤامرات 

اقتصادية، وثقافية، وإعالمية، وغريها من املؤامرات 

التي يشـتغل عليها أعداء الله ويبحثون عن وسـائل 

يتمّكنون من خاللها إفشـال هذا املـرشوع الذي عالج الكثري من 

االختـالالت واالنحرافـات التي عمل عليها أعداء ديـن الله وأعداء 

ــة اإلسـالمية إلثـارة الخالفـات والنزاعات  اإلسـالم وأعداء األُمَّ

واالنشقاقات لصالح اليهود ومن نارصهم ووقف معهم. 

نالحظ أن َمــرَضــى النفوس واملعقدين وأصحاب املشـاريع 

الشـخصية املحصـورة حـول مصالحهم فقـط وأهدافهم فقط، 

أمثـال هؤالء ال ينظـرون لألمور بمنظار قرآنـي ورؤية صحيحة 

لألحـداث ويربطونها مع القرآن الكريـم، أمثال هؤالء هم ال يشء 

أمام أعداء الله بل يستخدمها اليهود يف مواجهة املرشوع القرآني 

التحـّرري ومواجهـة القيـادة القرآنية مـن آل البيـت الصادقني 

األوفيـاء األتقيـاء املخلصـني للـه، هـؤالء ال يغـريون مبادئهـم 

وأهدافهـم ونظرتهم لألحـداث ويربطون ُكـّل يشء وفق مسـار 

قرآني صحيح. 

إن املعَقدين والحاقدين عىل أنصار هذه املسرية القرآنية املمثلة 

بالقيـادة الثورية سـوف يخرسون مهمـا كان حجـم الرتتيبات 

والشـائعات والتحليـالت والعبـارات وغريهـا مـن أمثـال هؤالء 

الحاقدين واملعقدين َوَمرىض النفوس. 

عندما نجد أمامنـا أن الصادقني يف تَحّركهم هم القليل والكثري 

يعتربون ال يشء يُذكر يف مواقفهم وتوّجـهاتهم، نجد 

أن هـؤالء القليَل مـن الصادقني هم من كرسوا هيبة 

األعـداء ومرغوا أنوفهم يف الـرتاب ولقنّوهم الدروس 

ــة اإلسالمية.  القاسية وحافظوا عىل ماء وجه األُمَّ

بينما نجد الفرق كبري بني هؤالء القليل وبني هؤالء 

الكثر من املعقدين واملتنصلني عن تحمل املسـؤولية 

الفرق واضح وكبري بينهم، الفرق كبري يف نفسياتهم 

ويف عزتهـم ويف مواقفهم ويف أهدافهـم، الفرُق كبريٌ 

بينهـم يف كالمهـم ويف مشـاريعهم ويف رجولتهـم، 

الفرُق كبريٌ يف زكاة نفوسـهم وطهارتها وسالمتها من الثقافات 

املغلوطة واالنحرافات التي عمل عىل تغذيتها أعداء اإلسـالم، نجد 

دين واملتنصلني  أن من انقاد وراء تلك الثقافات هم الكثريُ من املعقَّ

عن املسؤولية، بينما نجد أن هؤالء القليل هم من كانوا أكثَر وعيًا 

ات ورؤيتهم صحيحٌة وانطالقتُهم سليمة.  باألحداث والتغريُّ

يف ُكـّل يوم تتضح لنا األمور وينكشـف الكثري أمامنا يفشلون 

يف تحقيق أهدافهم الشـيطانية ويسـقطون يف ُكـّل مشـاريعهم 

ويحفظ الله هذه املسـرية برجالها وأنصارهـا ويمكنهم الله من 

الكثـري والكثـري، ويـزدادون عزة وكرامـة وشـموًخا، بينما نجد 

العكس أن املنافقني يزدادون ذلًة وسـقوطاً أخالقياً، وأصبحوا ال 

يشء يُذكر؛ ألَنَّهم فّضلوا أن يكون دورهم هو هذا الدور املخزي. 

إن أنصار الله هم ليسـوا ُمَجـّرد أشخاص هم يعتربون منهًجا 

وقضية وتَحّرًكا سليًما وتوّجـه صادق يف مواجهة أعداء الله، هم 

يحملون مرشوًعـا تحّرريٍّا من منطلق إيَمـاني وأهداف رسـمها 

اللـه لنا لنسـري من خاللهـا يف واقعنا يف هـذه الحيـاة هم رجال 

صدقوا ما عاهدوا الله عليه. 

سئثاإلله طتمث أبع رأس
 

إنني ال أرى سـالماً وال أشم رائحة أمان، وكيف يريدون 
بالتاريـخ أن يـرتَُك جسـوَر الواقـع ويميش عىل جسـور 
خيالهـم مُلَجــّرد أن يجامَلهـم يف ذلـك الحلـُم املستسـلُم 

الكسوُل بسالٍم يُعَطى مجاناً؟! 
إننـا اليوم نواجُه عدواً حقيقيٍّا، وجاّراً غادراً، ومفاِوضاً 
كاذبـاً، ومبعوثـاً أمميـاً ماكراً، وعميـالً خائنـاً، ومرتِزقاً 
مأجوراً، وتأييًدا غربياً، وتواطؤاً عربياً، ومساندًة أمريكية، 
وبوقـاً إعالميـاً، وصحفياً ُمدلسـاً، ومزعومـاً رشعياً غري 

دستورّي ومترشعنني باعوا أرضاً وشعباً وديناً وإنساناً. 
إننا اليوم نِقُف عىل مشـارف منعطـف تاريخي خطري، 

فالسـالم الذي يدسـونه يف طعامكم اإلعالمـي واألمان الذي 
يلوكونـه بأفواهكـم ليـس إالَّ تخدير موضعـي اسـتعداداً وتأهباً لذات 
الشوكة، وهل تراجع الغرب الباغي األكرب وعىل رأسهم أمريكا الشيطان 
األكرب عـن تنفيـذ مخّططاتهـم االسـرتاتيجية ومؤامراتهـم اإلقليمية 
وخري دليل عىل ذلك دولة العراق، أليسـت أمريكا هي من أشعلت النريان 
وألقت بالعراق حطباً يابساً لنريانها تمهيًدا لغزوها ونهب نفطها وزرع 
قواعدها وبوارجها العسكرية، أجمعوا أمركم قبل أن تأخذكم وأنتم عىل 

غفلة من أمركم. 
إن القلـق؛ بَسـبِب حرٍب محتملـٍة أفضُل من النوم عىل سـالم كاذب، 
وأوىل بنـا أالَّ نخـدََع أنفَسـنا وأن نواجـَه الواقـَع بـكل احتماالتـه، وأن 
ـَب لأليـام األسـوأ واالعتماد عىل ِسـْلم ونرصة أمريـكا اعتماٌد عىل  نتأهَّ
رساب ِبِقيعـة؛ فأمريـكا تعيـش حلم اليقظـة يف صناعـة إمرباطورية 
عظيمـة باتسـاع األرض هـذا الحلم الكبـري يحتاج إىل كالب مسـعورة 
ووكالء عسـكريني ومرتِزقـة مأجورين وعمـالء خائنـني يف ُكـّل بقعة 
اسـرتاتيجية، واملنطقة العربية أرُض الخـريات وحقول النفط والثروات 
ال بُـدَّ أن تؤوَل إىل السـيطرة األمريكيـة بالكامل ودويالت حديثة الوالدة 
هي الكالب املسـعورة التي تستطيُع أن تؤدَي هذه املهمة؛ فتم الزج بها 
يف أتـون معـارك ال ناقة لهم فيهـا وال جمل، وهم يعرفـون حق املعرفة 
بأنهم مهزومون فيها ال محالة وسـيصبحون ضحية للذئاب املفرتسـة 
وحطباً يابسـاً تأكله النار املسـتعرة، ولكن أوهموهم بأنهم منترصون 
وسـيحّققون نًرصا مؤزًرا ومكسـباً وفريًا، وأمريكا تسـاندهم والغرُب 

يؤيدهم واملجتمع الدويل يعطُف عىل قضيتهم والصحف تكتُُب لصالحهم 
وبوٌق إعالمّي ينارص ظلمهم ويتسرت عىل جرائمهم وأن اليمن لو عاشت 
يف سـالم دائم سـتكون هي العقبة الكؤود يف طريق ميالد 

إرسائيل. 
وهـل عرفنـا وعرف الشـعُب اليمنـي اليوم مـن يقوم 
بتنفيذ قرارات مجلس األمن الدويل تحت الفصل السـابع؛ 
بَهـدِف -كمـا يزعمـون- حمايَة األمـن الـدويل، الحقيقُة 
التي يجهلُها الكثـريُ أن أذيال األمريكان واإلرسائيليني هم 
أنفسهم اليوم من ينفذون قرارات مجلس األمن العدواني 

بشن حرب عدوانية عىل الشعب اليمني. 
أين السـالم الذي تتشّدق به األمم املتحدة؛ خوفاً من أن 

يفوتها القطار؟ 
إن ُحضـَن االفاعـي أكثُر أمنـاً من حضن واليـات املكر 
والغدر واإلرهـاب، ذلك القطار الذي ظلوا يضحكـون به علينا منذ أكثر 
من ستني سنة، القطار الذي ال عمل له سوى اخرتاق الحدود، واغتصاب 
األرض، والتوسع بال نهاية طمعاً يف خريطة بال حدود، ولكنه اليوم قوض 
السالم اإلنسـاني بالعدوان الذي استهدف املنشآت املدنية اليمنية، وقام 
-عمًدا- بالحصار لتجويع الشعب اليمني، واستوىل -بواسطة عمالئه يف 
املنطقـة- عىل أموال اليمن الالزمة للمرتبات وتشـغيل الخدمات العامة 
الرضورية للحياة!، وهذه األفعال -جميعاً- تمثل جرائم عدوان، وجرائم 
ضد اإلنسـانية، وجرائم حرب، ولكن رغم ُكـّل هذا التكالب العاملي علينا 
هل حّققوا شيئاً عىل الصعيد املحيل واإلقليمي والدويل طبعاً ال والحارض 

يشهد واملستقبل يتأهب والتاريخ يُكتب. 
الجرائـُم التـي ارتُكبـت يف حق الشـعب اليمني ال يمكنها أن تسـُقَط 
بالتقادم، طال الزمن أَو قرص، وكّل جريمة لم يحدث قط أن ُولدت كاملة؛ 
إذ ال بُـدَّ أن ينقصها يشٌء، واملجرم مهما بلغ ذكاؤه ال بُـدَّ أن ينىس شيئاً 
صغرياً تافهاً ينهار؛ بَسـبِبه البنيان كله يف الوقت املعلوم، وهذه الجرائم 
العدوانية املحبوكة التي اشرتك فيها مئات العقول الساذجة وقد امتألت 
بالثغرات سـوف تنفضـح وتنهار رغم حبكتها؛ فـكل بنيان يحمل معه 
جرثومـة فنائـه، وكل أكذوبة تحمـل معها جرثومـة فضحيتها، ونحن 
أبناء هذا الزمان سـوف نشـهد هذه الخاتمة ونرى بأعيننـا انهداَم هذا 
الهيكل األُسـطوري لكثرة ما سـال من دم، لرتتفع جدرانه عالية؛ فعمر 

الباطل مهما طال هو -يف ُعمر األبدية- ُمَجـّرد ساعة. 

ق غرغثون جقًطا بض اجاسقًطا  

التاصثون والمسّصثون سطى افظخار وطحروِسعط 

طعجُط تخاد الصمح.. 
طاذا أسثدظا له؟  

طتمث خالح تاتط
 

املزارعون  يستعدُّ 
يف الجـوف لحصـاد 
القمـح  محصـول 
موسـُم  بـدأ  الـذي 
زراعِتـه نهايَة العام 

املايض. 
الحـايل  املوسـُم 
بالخـري،   ٌ مبـرشِّ
مسـاحاٌت  وهنـاك 
األرايض  من  شاسعٌة 
الزراعيـة يف محافظـة الجـوف تمـت زراعتُهـا 

بالقمح البلدي. 
تمتلـك محافظـة الجـوف مقومـاٍت زراعيًة 
كبـرية، وتتناسـُب بيئتُهـا مـع زراعـة القمح، 
هذا املحصـول الذي أصبـح أحد األسـلحة التي 
تسـتخدُمه دول االسـتكبار العاملي للهيمنة عىل 
شـعوب العالـم، نحـن يف اليمـن نسـتورد أكثر 
من ثالثة ماليني طن سـنوياً؛ وهـذا يجعل أمننا 
الغذائي مهـّدداً ويجعلنا مسـتعمرين غذائياً، ال 

نمتلك حريتنا وال قرارنا السيايس. 
وهـو ما جعـل القيـادة الثورية والسياسـية 
تسعى للتوسع يف زراعة القمح لتقليص الفجوة 
ا حتـى الوصـول  مـن هـذا املحصـول تدريجيّـٍ

لالكتفاء الذاتي منه. 
خالل هذا املوسـم كان هناك اسـتعداد مبكر 
ملوسـم زراعة القمح يف الجوف؛ استجابة لدعوة 
السـيد القائـد عبدامللـك الحوثـي، الـذي وّجـه 
االستعداد الجيد الستقبال موسم زراعة القمح، 
واسـتغالل ُكــّل املقومـات التـي تمتلكها هذه 

املحافظة. 
اآلن بعـد أن وصل القمـُح إىل مرحلة الحصاد، 
ـُب عـىل الجهـات املعنية القيـام به  مـاذا يتوجَّ

استعداداً ملوسم الحصاد؟ 
كما نعلـم أن زراعَة القمح مـا زالت بطريقة 
مرتفعـة  تكاليفـه  أن  يعنـي  وهـذا  تقليديـة، 
ا، وأن مرحلة الحصـاد تعد إحدى العمليات  ِجـدٍّ
الزراعيـة وتحتاج إىل تظافر الجهود من الجميع 

لتوفري حصادات وكامبيانات لحصاد القمح. 
املزارعـون بعـد طول انتظار وتعـب متواصل 
بدايـة مـن الحراثـة والبـذار والري والتسـميد 
ومكافحة اآلفات واألمراض حتى موعد الحصاد؛ 
فقد حـان الوقت ليحصـد ثماَر تعبـه، وينتظر 
مـن يشـرتي منـه القمـح، وبأسـعار مدعومة 
ومشـجعة، تعوضه عن تعبـه وما خرسه خالل 

املوسم. 
وهـذا مسـؤولية الجميـع حكومـة وقطاعاً 
خاصاً ومؤّسسات، وكذلك املواطن؛ فالُكلُّ معنيٌّ 
وُكلٌّ مطاَلـٌب، وعىل الحكومة رصد مبالغ لرشاء 
القمـح، وعـىل التجـار التوّجـه لـرشاء القمح، 
وعـىل املؤّسسـات والهيئات التي تقـوم بتوزيع 
سـالل غذائية عليها أن تشـرتي القمـح البلدي 
ة هيئة  وتوزيعه عىل الفقراء واملسـاكني وَخاصَّ

الزكاة واألوقاف وبنيان ويمن ثبات وغريها. 
فاملـزارع إذَا لـم يجد من يشـرتي منه القمح 

وبأسعار مشجعة فقد ال يزرع العام القادم. 
فليـس املهم أن نزرع بل األهم من سيشـرتي 

ما زرعنا. 
وعلينا االسـتفادة من تجارب دول استطاعت 

االكتفاء الذاتي من القمح ومنها سوريا. 
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غتغى خالح الَتماطغ

النظاُم السعودّي بقيادة سلمان وويل العهد محمد 
سلمان نراهم يف تطاول دائم عىل الله وعىل مقدسات 
األمـة وانتهـاك وتعـدي حـدود اللـه، ووصـل األمر 
بالنظـام السـعودّي لفتح أبواب مكة لزيـارة اليهود 
والنصـارى، هـذا تطـاول وجـراءة عىل اللـه يف بيته 
من قبل آل سـعود وهذا تدنيـس للبيت العتيق عندما 
تطأ به أقدام أحفاد القردة والخنازير، الله سـبحانه 
وتعاىل رضب عليهم الذلة واملسكنة ولعنهم يف التوراة 
واإلنجيل والزبور ويف القـرآن الكريم ونجد ويل العهد 
السـعودّي من يطهرهم ويحتضنهـم؛ لذلك نجد من 

هـذا املوقـف هو تخيل آل سـعود عن الدين ونَرى هذه السـماحة 
مـع اليهود جـراءة عىل اللـه يف بيتـه أم تباهي وعظمـة العمالء 
حتـى يف االنبطـاح أم أصبح االنحطاط ُمنجزاً أم امتلَك آل سـعود 
الُحرية لتفعل ما تشـاء بمكة وهي من أعظم مقدسـات األمتني 
أم أصبحت مكة املكرمة والبيت العتيق تحت ُملكهم وسـلطانهم 
لذلـك تملكت الحكم بالعمالة، وامتلكت القرار بالعبث يف بيت الله 
العتيـق بحماية أمريكا ومن خـالل النفوذ يفعلون ما يشـاءون 
أم أنـه الكفر والرشك الرصيح بالله أم أُجرب ويل العهد السـعودّي 
عىل ذلك ويتطلب فشـله وفشـل سياسـته أن يخفض جناح الذل 
من الخيبة لليهود والنصارى وأصبح يُصحح الفشـل الذي انتابه 
أثنـاء قيادة اململكة العربية السـعوديّة بطاعة اليهود لقد فشـل 
سياسـيٍّا وعسـكريٍّا واقتصاديٍّا وال يزال يكابر حتى يف الفشل أم 
أنه يستسـلم لليهود وللنصارى؛ والسـبب يف ذلـك حماية العرش 
الذي يرتبع عليه أم؛ ِمن أجل إغالق ملفات جرائمه اإلنسانية التي 
أقدم عليها من إزهاق أرواح األبرياء من املواطنني يف داخل اململكة 
وخارجهـا مما كفـر بربه وأمـن باليهود وأصبح يسـهل لليهود 

تنفيـذ مخّططات اليهود ويقف بجانب سياسـِتهم عىل حسـاب 
الدين واألرض واإلنسـان، من انتهاك للحرمات وتدنيس بيت الله 
العتيـق وُكلَّ ما يفعله ويل العهد السـعودّي؛ ِمن أجل 
التغـايض عنه والصمت من املسـاءلة أمـام القانون 
والعدل الدويل حيال الجرائـم التي أرتكبها منذُ توليه 

األمر يف قيادة الحكم عىل أرض نجد والحجاز. 
الله -سـبحانه وتعـاىل- من أمر نبيـه إبراهيَم أن 
ـَر بيتَه مـن التماثيل ويطهر املـكان وما حوله  يُطهِّ
للطائفني والقائمني الراُكع والسـجود لـم يأمر الله 
بغري ذلك، قال الله تعاىل يف سـورة الحـج: (َوإِذْ بَوَّأْنَا 
ْر  ْك ِبي َشـيْئاً َوَطهِّ إلِبَْراِهيـَم َمَكاَن اْلبَيْـِت أَن الَّ تُْرشِ

ُجوِد).  بَيِْتَي للطائفني والقائمني َوالرُّكَِّع السُّ
ويل العهد السـعودّي أطاح باململكة ديناً وأرضاً وماالً وإنسـاناً 
لذلـك مصـري طغاة األرض هـو الهالك، ونرى أن مصـري ُحكم آل 

سعود إىل زوال.
ومـن واجـب أحرار نجـد والحجـاز مواجهـُة الباطـل واملنكر 
ومحاربة الفسـق والفحشـاء التي يأُمُر بهـا ويلُّ العهد محمد بن 
سـلمان والذي يحتسب بيع الدين وآداب وأخالق العرب ُمنجزات، 
ونَسـأل ابن سـلمان: هل هذا ما تسـعى إليه مـن تحقيق الرؤية 
ئُ للنجاح الذي  الوطنيـة؟ وهل بإدَخـال اليهود مكة املكرمة تهيـِّ
تُريـُده من النقلة النوعية التي سـتحّققها يف عـام 2030م؛ فقد 
قلَت: أتمنى أن ال أموَت وأفارَق هذه األرض إال وقد شـاهدُت هذه 

النقلَة النوعية؟
اللُه -سـبحانه وتعـاىل- إذَا أراد أن يأخذ القرية الظالم أهلها يف 
هذه األرض يأمر مرتفيها يفسـقون فيها ويحق القول؛ لذلك نجد 
أن ولد سـلمان ُمرتف يف أرض الحرمني ومصري مملكة آل سـعود 
إىل زوال قـال الله تعـاىل: [َوإِذَا أََرْدنَا أَن نُّْهِلَك َقْريَـًة أََمْرنَا ُمْرتَِفيَها 
ْرنَاَهـا تَْدِمريًا] صدق الله  َفَفَسـُقوا ِفيَهـا َفَحقَّ َعَليَْها اْلَقـْوُل َفَدمَّ

العظيم. 

خالث السراجغ 

منذ قرن من الزمن واملسلمني يتعرضون للتدليس 
بمـا يعكـس قناعـات وثقافـات مغلوطـة فهنـاك 
مـن األفـكار املزروعة مـا يجعلنا نسـتهني بالذنوب 
وارتـكاب املعايص؛ ألَنَّ بضـع كلمـات إن ُقْلتها قبل 
النوم وعندمـا تصحو دخلَت الجنة، وهـذه إذَا قلتها 
غفرت ذنوبك ولـو كانت كالجبال، وصيام يوم يغفر 

لك ذنوب عامني وهكذا.
ومن ناحيٍة أُخرى نجـد بعض القصص واألقاويل 
واألحاديث املدسوسـة والسـرية املغلوطة، تقودنا إىل 
أن نكوَن غريَ ما يجـب أن يكون عليه املؤمن، وهناك 

ما يشـّوه الديـن، ويعكس عنه صورًة خاطئًة ويصور املسـلمني 
كمجموعة أمرها الله بالقتل لكل غري املسـلم وكلها أفكار دخيلة 
عىل ديننا وليس لها أي أََساس يف إسالمنا الحنيف، وكنا عن جهل 

ودون دراية نعتقد بصحتها. 
فمثـالً بخصوص شـهر رمضـان املبـارك كنا نحرص مسـألة 
التهيئة واالسـتعداد لدخول الشـهر بتجهيز املأكـوالت والعصائر 
وغالبًا أشـهر ما يتم االستعداد بتوفريه يف املطبخ اليمني والعربي 
بشـكٍل عام هـي سـلع مصنعـة غربياً ومنهـا سـلع صهيونية 
فسـاهمنا يف اسـتهالك السـلع التي يجب مقاطعتها وجعلنا من 
فقراء املسلمني يعانون يف هذا الشهر أكثر من غريه نظراً لعجزهم 
عـن توفـري االحتياجات التي يتوجـب توفريها يف شـهر رمضان 
دون غريه وكأنه شـهر التبذير واإلرساف يف الطعام لدرجة إصابة 
األغلبية بالتخمة وَمــرَضــى املعدة من انتفاخ وعرس هضم ويف 
ذلك إعاقة للتهجـد وأداء العبادات بالشـكل املطلوب وهناك عدم 
التفات إىل املسـاكني والجوعى يف حـني أن أحد أكثر األعمال تقرباً 
إىل اللـه عز وجل هي إشـباع بطون الجائعـني وتوفري الطعام ملن 
ال يملكـون قوَت يومهم، كما علمونا أن مـا نقوم به من عبادات 

خالل الشهر الفضيل ستغطي تقصرينا وتهاوننا يف العبادة خالل 

الفرتة السـابقة وتكفر الذنوب التـي ارتكبناها، حتى بخصوص 

ليلـة القدر نرتقـب الليـايل الفردية، وهـدوء األجواء 

وسـاعة االسـتجابة التي من خاللها سـنحصل عىل 

ُكـّل ما ندعو به الله عز وجل بُمَجـّرد أن نظفر بتلك 

الليلة يعني مسـألة حظوظ ال أكثـر، بينما الحقيقُة 

هـي أنها بمثابـة الجائزة ملـن صام وأقـام رمضان 

واحتسـب بالشـكل الصحيح منذ بدايتـه إىل نهايته 

وليسـت ُمَجـّرد رضبة حظ، هذه األفكار وغريها لم 

تأِت من فراٍغ؛ فقد كانت ُكـّل فكرة مدروسة بعناية 

بمـا يـؤدي إىل التيه والضـالل والتمـادي يف ارتكاب 

الذنوب والتقصري. 

إىل أن ظهرت مسرية الحق عىل يد السيد الشهيد القائد -رضوان 

الله عليه- ومن بعده قاِئد الثْورة -حفظه الله-. 

فكان استعداُدنا لرمضان منذ قدوم أعالم الهدى روحياً وعلمنا 

منهم أن ليلة القـدر ال يحظى بها من عرف عالماتها فقط وإنما 

من أقام الشـهر كله بالتقرب إىل الله عز وجل باألعمال الصالحة 

وعىل رأسها اإلطعام للمساكني والجوعى والرتاحم والتكافل. 

وعلمنـا أن ثواب قـراءة القـرآن الكريم يكون مـن خالل تدبر 

آياتـه والعمـل بها وليس بكثرة القراءة بشـكٍل عابـر دون تدبر؛ 

فتسارعنا كان نحو التدبر أكثر من التسارع نحو عدد مرات ختم 

القرآن الكريم. 

وعلمنـا أن التوبة النصوحـة يليها العمل الصالـح هي النجاة 

من سخط رب العباد وليس التحايل بأقاويل وعبادات مؤقتة بني 

الحني واآلخر والقلب أجوف وأسود واألعمال خبيثة طوال العام. 

فليكن اسـتعدادنا السـتقبال رمضـان روحانياً وليكن شـهر 

الفضيلة بما تحمله الكلمة من معنى. 

والله املوفق واملستعان. 

شاُح أبعاب طضئ لطغععد 
والظخارى تطاُوٌل سطى اهللا

حعُر رطدان والبصاشُئ المشطعذئ

ُطسطسقُت رطدان 
شغ صظعات طرتجصئ 

السثوان  
إبراعغط طةاعث خقح

 

انتباهـي  لفـت 

إعـالن عـىل قنـاة 

شـباب  يمـن 

ملرتِزقـة  التابعـة 

يتحـدث  العـدوان 

عن مسلسل سيتم 

القنـاة  عـىل  بثـه 

يف شـهر رمضـان 

ويحمـل  املبـارك 

اسـم (العاليـة) من خالل االسـم؛ فهو اسـٌم 

عـادي وال يمثل أية إسـاءة؛ ولكـن عندما تتم 

متابعـُة ما يُخِفيه هذا االسـم خلَفـه يتبنّي أن 

الخطورَة أكربُ وأخطُر؛ فقد رّكز هذا املسلسـل 

عىل اسـتهداف املـرأَة اليمنيـة الريفيـة؛ ألَنَّها 

تشـّكل عائقاً أمام االنفتـاح الذي يتم الرتويُج 

لـُه يف هذه القنوات املنحطة عرب مسلسـالتهم 

خـالل السـنوات املاضيـة والتي ظهـرت فيها 

بعض امُلَمثَّالت اليمنيات، وقد انسـلخت منُهن 

ة اإليمانيـة واليمنيـة كمـا ينسـلخ  الُهــِويـَّ

الجلـُد من عـىل الذبيحـة؛ وألن املـرأَة اليمنية 

تمتـاُز بعفتهـا وكرامتها ولم تتأثـر بما يأتي 

به املتجردون من العروبة واإلسـالم من خالل 

قنواتهـم؛ وألن املـرأَة اليمنية هـي حجر عثرة 

أمام األطماع الغربية التي تركز عىل جعل املرأَة 

املسـلمة أكثَر انفتاحاً من املرأَة غري املسـلمة؛ 

فقـد كانت قناة «يمن شـباب» هي من تتبنى 

موضـوَع هـذا املسلسـل الوضيـع كوضاعـة 

مؤلفه ومخرجـه ومصوريه وممثليه ليتم بثُُّه 

يف اليمن املحافظ عىل ُهــِويَّته.

إن هذا املسلسل الذي يحمل موضوًعا دخيًال 

عـىل مجتمعنـا اليمنـي املحافـظ هـو ضمن 

مـرشوع اسـتهداف شـامل تديـره املخابرات 

األمريكية الصهيونية ضد الشعب اليمني الذي 

لم يستسـلم لهم رغم القتل والدمار والحصار 

وانقطاع املرتبات منذ ثمانية أعوام.

ولكي يعرَف اليمنـي املحاِفُظ عىل ُهــِويَّته 

اإليمانية واليمنية ما يشـّكله هذا املسلسل من 

خطـورة عـىل األرسة اليمنية الريفيـة َفــإنَّ 

أحداثَه تبدأ بقصِة حب عفيفة كما يتم الرتويج 

لـُه، وأنهـا والله لقصـة يريدون بهـا ترويض 

املجتمـع املتابع لهم من قـارصي الوعي؛ لكي 

يتقبـل مثل هذه األفـكار الشـيطانية الوقحة 

والتي تندرج ضمن الحرب الناعمة التي تم من 

ــة العربية واإلسالمية  خاللها اسـتهداف األُمَّ

خـالل العقود املاضية وتحظـى باهتمام بالغ 

من الغرب.

فمـا يجب علينا كمجتمـع يمني طاهر من 

هذه الشـوائب هـو حذف هـذه القنـوات من 

شاشـات منازلنا وتوعية األرسة بمخاطر هذه 

القنـوات، وما تبثه من سـموم مميتة لألخالق 

والعفة. 
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أمـرا النـاُس  أيهـا  سـأخربُكم 

ا ِرسَّ األمـَر  تََدعـوا  بـأن  وأرجـو 

خطيبًـا رأيـُت  نهـاٍر  فـذاَت 

جهـرا النـاس  يعـظ  منـرب  عـىل 

زيفـا بالضاللـة  الهـدى  يبيـع 

زورا الحـق  بالباطـل  ويُْلِبـُس 

الديانـة  كمـاَل  بـأن  يقـوُل 

وكـرا البيـَت  تلـزَم  أن  والزهـد   

عـاش الـذي  التقـيَّ  بـأن  وقـال 

وِغــرَّا وديعـاً  الحيـاة  طـوَل 

خطابـاً  أو  نـرشًة  يسـتمْع  ولـم 

أمـرا السياسـِة  يف  يعـي  وليـس 

اليهـود  بوجـه  الجهـاَد  وأن 

تـّرسا لـن  (فتنـٌة)  وأذناِبهـم 

للمعتديـن  التصـدَي  وأن 

(رصاٌع عـىل الحكـم) فالـَرتُك أحرى 

أقـوى التحالـف  جيـوَش  وأن 

وحـرشا نـرشاً  وأقـدُر  سـالحاً 

الجهـاد وانْـَس  العلـِم  َطَلـَب  فُخـذْ 

ِذْكـرا صالِتـك  عقيـَب  ورّدْد 

شـهيٍد  ألـِف  أجـَر  بـه  تنـال 

قـدرا النبيـني  عنـد  وتُرفـع 

حتـى  ذنوِبـك  ُكّل  وتُغفـر 

بحـرا خطايـاك  حجـُم  كان  ولـو 

يأتـي؟ دعُمـَك  أيـن  فمـن  فقلـت 

رسا؟ املـاَل  تسـتلم  أيـن  ومـن 

كـراٌم  رجـاٌل  هنـاك  فقـال 

يسـتمرا أن  للعلـم  يحبـون 

(األمـري) دعـَم  اللـُه  سـّخر  وقـد 

نـرشا التديّـن  بهـذا  لنسـعى 

تـراه؟  هـل  وعدوانُهـم  سـألُت: 

نَكـرا؟ جرائـَم  مـن  ارتكبـوا  ومـا 

فينـا املجـازَر  بـأن  فقـال 

اسـتقرا علينـا  السـماء  عقـاب 

حمـاراً  ذاك  حـني  بـه  رأيـت 

وأدرى ألوعـى  الحمـاَر  وإن 

بجيـِش يعـوُد  (هشـاٌم)  فهـذا 

وجـزرا وفتـكاً  بَغيـاً  (التحالـف) 

طـه  ِلتَْشـِتَم  يهـوُد  وعـادْت 

حـرا ليصـدَع  يعـوُد  (وزيـٌد) 

الـرباءة) شـعاَر  يـا  (َمـٍه  وقالـوا 

ُكـربى  فهـي  دولتَهـم  تـؤِذ  ال 

بحيـث إال  زيـد  تجـدوا  فلـن 

خـرسا ويلقـون  الطغـاة  يغـاُظ 

ً وروحـا اهتـداًء  الكتـاِب)  (حليـف 

وفكـرا ووعيـاً  وفعـالً  وقـوالً 

يدعنـي  لـم  الـذي  وقـال: (الكتـاُب 

بـأن أسـُكَت اليـوم) لـم يُبْـِق ُعـذرا

يدعنـا لـم  الـذي  الكتـاب  ونفـس 

أزرى والوضـع  اآلن  نسـُكَت  بـأن 

للمؤمنـني َك  ربـُّ قـال  فقـد 

(انفروا) و(اثبتـوا) مثلما قال (إقرا)

علمـاً) زدنـي  رب  (قـل  قـال  كمـا 

شـكرا) داوود  آل  (اعملـوا  يقـول 

طـه  قبـُل  حّركـْت  وآياتُـه 

َفَسـْل (خيـرباً) و(ُحنينـاً) و (بدرا)

ً وغربـا رشقـاً  اآلَل  وحرَكـِت 

شـربا اليـوم  تَُحـِرُكَك  ال  َفِلـْم 

ً رمشـا بجفنـك  تهـز  ال  ولِـْم 

تُـرضى صهيـون  نـار  بـه  بعـٍرص 

تيهـاً التذبـذب  رهـَن  تبْـَق  فـال 

أخـرى وترِجـُع  ِرجـالً  تقـّدم 

منـه  كنـت  إذا  زيـٍد  مثـل  وكـن 

وصـربا وحزمـاً  وعلمـاً  جهـاداً 

وخزيـاً ذالً  ترسبْلـَت  وإّال 

وزورا إفـكاً  انتمـاؤك  وكان 

العصـور عـرب  بربـك  يل  وقـل 

فـأرا اآلل  كتـب  أنجبـت  متـى 

إال (البصـريَة)  زيـُد  قـال  ومـا 

حـرَّى السـيف  قبضـة  يـده  ويف 

ربـي  قـرآن  البصائـر  وخـريُ 

فيـا بـؤَس مـن ليـس يفقـه ذكـرا

ربـي  كان  ومـا  الجميـع،  سـيُبىل 

أخـرى ِوْزَر  واِزَرًة  ـل  يُحمَّ

السـيوف حـرَّ  القـوُم  َكـِرَه  ومـا 

قـرسا الـذل  أصابهـم  إال 

وكانـوا يقولـون ( إن جـاء يـوم ال

وبحـرا) بـراً  سـننفر  جهـاد 

نفاقـاً القلـوب  يف  فأعقبهـم 

قهـرا الخـزي  سـمة  وألبََسـهم 

وعـدوه مـا  اللـه  أخلفـوا  بمـا 

وزرا القيامـة  يف  لهـم  وسـاَء 

شـربٌ للمنافـق  يكـْن  وأيـن 

ِمـرتا لألَمريـكان  فيـه  تجـْد 

الجنـوب يف  قواعدهـم  فتلـك 

مـن رأس (ميّون) حتى (سـقطرى)

زيـداً  يحتـاج  اليـوم  وعاَلمنـا 

أحـرى باملجـِد  اليماِنـنْي  وشـعب 

نـوراً  ليمتـد  تشـّظى  وزيـٌد 

ذعـرا املسـتبدين  يف  ويمتـّد 

الدهـور عليـه  َلتتخـذَنَّ 

ُعْمـرا أخصـُب  فهـو  مسـاجدها 

نسـتكني  بـأن  زيـٍد  نهـج  وهـل 

أجـرا  الجـور  طاعـة  يف  ونطلـَب 

وفينـا  للعلـوم  شـغٌف  بنـا 

مـرا العيـش  أصبـح  إذا  إبـاٌء 

وكتـاٌب  مصحـٌف،  قلـٌم،  هنـا 

صفـرا ومعابـر  جعبـٌة،  هنـا 

الـدروس)  (حلقـات  مـن  سـنجعُل 

دحـرا سـلمان  تدحـر  كتائـَب 

ً نـارا البالغـة)  (شـعر  سـيقدح 

جمـرا النحـو)  (أمثلـُة  وتنطـق 

ونصبـاً رفعـاً  القـول  نُعـرَب  ولـن 

ً وجـرا كـرساً  الخصـم  عـىل  ولكـْن 

وعمـرٌو)  زيـٌد  ِمن(قـام  ونَخـرُج 

رشا َط  تأبـَّ العـدوَّ  ألن 

ناظـوَر الـدرس)  سـنجعل(نظارة 

و(إبـرا) (بـرديل)  ضـد  ُكرنيـت 

الكتـاب  وسـط  العالمـة)  و(خيـط 

تـرتى أللغـاَم  فتيـالً  سـيغدو 

سنَنِْسـُج من(غـرتة الرأس) شاشـاً

ليَـربى الجريـح  ُجـْرح  يُضّمـُد 

الجيـاع  اليتامـى  دمـع  يكفكـف 

سـرتا الكرامـة  ثـوب  ويُسـدل 

ً خبـزا فلسـطني  لجوعـى  ويُهـدي 

كـرسا صهيـون  قضبـان  ويكـرس 

ولسـنا سـالٍح  كل  نطـّور 

عـذرا للتخّلـف  طـّوروا  كمـن 

ظلـوٍم عـدٍو  كل  نـؤدب 

ووتـرا شـفعاً  العـز  إىل  ونـرسي 

املشـاعر يُحيـي  العلـُم  يـُك  لـم  إذا 

إْرصا الِعْلـُم  أصبـح  فقـد  فينـا 

إذا لـم يكـن حـول (يأجـوج) سـدا

ِقطـرا امُلحّقـني  بأيـدي  ويفـرْغ 

ِلحانـا  اإللـُه  َفَجـزَّ  وإال 

فخـرا للرجولـة  نكـن  لـم  إذا 

ً ورصفـا ونحـواً  فقهـاً  سـنقرأُ 

ونثـرا وشـعراً  وجـرباً  وطبـاً 

 ( ِ امُلسـريَّ (ُصنـَع  سـنقرأ  ولكـن 

يُقـرى قبـُل  يكـْن  لـم  وان  حتـى 

دينـاً الـذل  جعـل  عابـداً  أيـا 

ذخـرا سـلمان  ابـِن  بسـؤر  تعطَّـْر 

دمـاَء  جعلنـا   – كزيـٍد   – فإنـا 

عطـرا الدهـر  عنـق  يف  الشـهادة 

تعرفـوه أن  اللـه  فمعرفـُة 

مكـرا وأرسع  انتقامـاً  أشـدَّ 

قـوالً أحكـُم  اللـه  هـدى  وأن 

أمـرا وأنفـذ  وعـداً  وأصـدق 

اعتزلنـا قالـوا  الكهـف  فتيـة  هنـا 

جهـرا  قـوم  يـا  املذلـة  سـكوت 

أوينـا الكريـم  الكتـاب  لكهـف 

فَطـورا َطـوراً  سـنطلع  ومنـه 

لنلقـى الهـوان  نعـال  خلعنـا 

بـرشى املقـدس  الكتـاب  ِبـواِد 

إبـاء مـن  جـذوة  بـه  لعـل 

فجـرا الليـل  ظلمـة  بهـا  نحيـل 

نـور كان  سـينائه  طـور  ويف 

فـورا فأطعنـاه  (انفـروا)  يقـول 

(شـعاٌر) قلنـا  يمينـك؟  يف  ومـا 

ُطـرا العـرص  فراعنـَة  يُعـّري 

ضعـوا قبضـة العلـم يف جيـب عـٍز

ونـورا نـاراً  بيضـاء  لتطلـع 

ربـي بقـرآن  يُهـَدى  ليـس  وَمـن 

كفـرا) اللـه  نعمـة  (بّدلـوا  فقـد 

الخـري هـو  وقـال  للقتـال  دعـا 

رشا حسـبناه  انّـا  لـو  حتـى 

جـداراً يقيـم  بنبـٍي  أتـى 

فقـرا يخشـون  يتيمـني  ألجـل 

كنـٌز النفـط  لـه  بشـعٍب  فكيـف 

وأمـرا نهيـاً  أطعنـاه  ونحـن 

يقيـم مـا  بقرآنـه  أليـس 

ونُـذْرا ُعـذْراً  العزيمـة  جـدار 

حـرٍث بـني  نَفَشـْت  غنـٍم  ويف 

فـورا (لسـليمان)  مهـا  ففهَّ

حمانـا يف  نفشـْت  وقـد  فكيـف 

وَجـورا انتهـاكاً  اليهـود  كالب 

أضلـوا الزمـان  هـذا  وأصنـام 

و(نـرسا) (يعـوَق)  وفاقـوا  كثـرياً 

الـرؤوس  نحِنـي  لسـلمان  فلسـنا 

نحـرا لداعـَش  نُمـدُّ  ولسـنا 

يومـاً سـلمان  بـاب  يف  وهيهـاَت 

ونُـذرى نُبـاُد  لـو  يـداً  نمـدُّ 

بالشـعار رصَخـْت  يـٍد  فِظفـُر 

ِكـرسى ألـف  مـن  وأرشف  أعـّز 

أغـىل  طوَمـَر)  (ابـن  ِنعـاِل  ُغبـاُر 

قـدرا  العميلـِة  امَلملـكاِت  مـن 

قلٍب(حسـينا) كل  يف  سـنزرُع 

زهـرا ألـف  دمنـا  مـن  وتنبـُت 

بكـٍف كفـاً  اليـوم  نـرضَب  ولـن 

أخـرى فلسـطني  نصـريَ  أن  إىل 

بهـوٍل  هـوالً  نـِرضُب  اآلن  بـل 

وجـذرا سـاقاً  الـرش  ونقتلـع 

(عاديـاٍت) أطقـٍم  عـىل  سـنعدو 

وعـرصا صبحـاً)  (املغـريات  بعـزم 

واٍد  ُكلٍّ  يف  الجمـَع  بـه  وسـْطَن 

صحـرا ُكلِّ  يف  النَّْقـَع  بـه  أثـْرَن 

الغـزاِة  دفـَن  أدمـَن  تُرابـَي 

وشـعبي بسـحق الطواغيـت ُمغرى

سـيخُرُج من (ُجبِّ يوسـف) شعبي

طهـرا وأكثـَر  مقامـاً  أعـزَّ 

زمـاٌن سـيأتي  (الِعجـاف)  وبعـد 

نـرصا ونـزداُد  َرخـاًء  نغـاُث 

دواًء (الشـعار)  قميـص  سـنُهدي 

َحـرْيى بصائـَر  عـن  العمـى  يزيـل 

الكرامـة صـالَة  سـنصيل  غـداً 

وَقـْرصا َجْمعـاً  القـدِس  سـاحِة  يف 

ويحيـى  كزيـٍد  كرامـاً  سـنحيا 

يُـرسا العـرس  مـع  أن  ونعلـم 
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جـــراغا الصثس ُتظفِّــُث طظاورَة «العشاء لدفئ البعار» 
بمحارضئ ضاشئ وتثاتعا السسضرغئ

شطسطني: حغُت افجرى «شآاد الحعبضغ» 
غساظُص الترغئ بسث 17 ساطًا

 : طاابسات 
الجناُح  القـدس،  رسايـا  نّفذت 
الجهـاد  لحركـة  العسـكريُّ 
اإلسالمي يف فلسطني، منذ ساعات 
الصباح األوىل ليوم االثنني، مناورًة 
عسـكريًة ضمن خطتهـا لتطوير 
قدراتها العسـكرية، تحت مسمى 

«الوفاء لضفة الثوار». 
يف  أمنيـة  مصـادُر  وأّكــدت 
«املنـاورة  أنَّ  القـدس:  رسايـا 
العسـكرية التـي بـدأت يف تمـام 
صباحـاً  السادسـة  السـاعة 
البحر،  صوب  صاروخية  برشـقة 
وسـتنتهي يف تمام الثالثة عرصاً، 
الرسـائل  مـن  العديـد  تحمـل 

لالحتالل». 
ـة:  الَخاصَّ املصـادر  وأَفـادت 
فيهـا  شـاركت  «املنـاورة  بـأن 
كافـة الوحـدات العسـكرية مـن 
وقنـص  ومدفعيـة  هندسـية 
أن  موضحـًة  وراجمـات،  ودروع 
املناورة بالذخرية الحيّة، وتشـمل 
رمايـات صاروخيـة، ومدفعيـة، 
وانتشار ملقاتيل الرسايا، ومهمات 
الوحـدات  ملختلـف  اختصـاص 

العسكرية». 
وبيّنـت املصـادر، أن «املنـاورة 
تحمُل رسالَة دعم لثوار ومقاومي 
الضفـة يف ظـل زيـادة انتهـاكات 

املتواصـل،  والعـدوان  االحتـالل 
باإلضافة إىل التأكيـد عىل معادلة 
وحـدة السـاحات التي رسـختها 
حركـة الجهاد اإلسـالمي ورسايا 
معركـة «وحـدة  خـالل  القـدس 
 5 يف  اندلعـت  التـي  السـاحات» 

أغسُطس من العام املايض». 
بدورها، أّكــدت حركة الجهاد 
رسايـا  «منـاورة  أن  اإلسـالمي، 
القدس تأتي وفـاًء للضفة الثائرة 
هو مبدأ تجسده رسايا القدس من 
الدؤوب  واستعدادها  عملها  خالل 

الـذي يجعـل ُكــلَّ مقاتـل فيهـا 
يؤمن إيماناً عميقاً بواجبه ودوره 
القـدس  عـن  الدفـاع  معركـة  يف 
واملسـجد األقىص، ونرصة إخوانه 

وأهله يف الضفة الباسلة». 
وقـال الناطـُق باســم حركـة 
طــارق  اإلسـالمـي  الجهــاد 
سـلمـي: «نجدد التزامنـا بوحدة 
شعبنا ووحدة ساحات املواجهة»، 
معتـربًا اسـتعداد رسايـا القـدس 
واملقاومة هو «سـعي دائم بدافع 
اسـتمرار االشتباك وتطوير أدوات 

املواجهة». 
ألهلنا  سـلمي «التحيـة  ووّجه 
والداخـل  والضفـة  القـدس  يف 
املحتـّل، ونرتحـم عـىل شـهدائنا 
الذيـن سـتبقى وصاياهـم أمانة 
ألرسانـا  والتحيـة  أعناقنـا،  يف 

وأسرياتنا البواسل». 
وانتهت املناورُة يف تمام الثالثة 
العديـد  حملـت  أن  بعـد  عـرصاً، 
االحتـالل  لكيـان  الرسـائل  مـن 
كافـة  بمشـاركة  الصهيونـي، 

الوحدات العسكرية. 

 : طاابسات 
أفرجت سـلطاُت االحتالل الصهيوني، ظهر 
االثنـني، عن شـيخ األرسى «فؤاد الشـوبكي» 
83 عاماً بعد 17 عاماً من االعتقال يف سـجون 

االحتالل. 
وقالـت هيئـة االرسى: إنه «تـم اإلفراج عن 
وهـو  الشـوبكي  فـؤاد  اللـواء  األرسى  شـيخ 
متوّجـه اآلن إىل معرب ترقوميا يف الخليل، وسط 
تجمـع كبري من أهايل االسـري والقوى الوطنية 

الستقباله». 
يف  للمشـاركة  األرسى  مؤّسسـات  ودعـت 
«استقبال شيخ األرسى القائد فؤاد الشوبكي، 
وذلك يوم االثنني، بعـد وضع إكليل من الزهور 
عىل رضيح الشهيد الراحل يارس عرفات، ومن 
ثـم التوّجـه إىل قاعة مجمع رام الله الرتويحي 
يف ردانـة إلقامة مهرجان اسـتقبال األخ القائد 

فؤاد الشوبكي». 

ويف غزة، أّكـد أحد أقارب األسـري أّن «العائلة 
أنهـت جميـع التجهيزات والرتتيبـات يف ديوان 
العائلة بسـاحة الشوا يف مدينة غزة، الستقبال 

املهنئني». 
وقال أحد أفراد عائلة األسـري املحّرر يف غزة: 
«تتابع لحظة بلحظة أخبار األسـري الشوبكي، 
وتتشـوق للحظة اإلفـراج عنه»، داعيـاً «الكّل 
الفلسطيني للوقوف إىل جانب األرسى والعمل؛ 

ِمن أجل اإلفراج عنهم». 
أوضحـت مؤّسسـاُت األرسى أنـه «سـيتم 
اسـتقبال املهنئني يوَمي الثالثاء واألربعاء، من 
السـاعة الثالثة عرصاً وحتى الثامنة مسـاًء يف 

نفس املكان». 
واألسـري الشـوبكي ُولـد يف 12 آذار/ مارس 
وعسـكري  سـيايس  وهـو  غـزة،  يف  1940م، 
فلسـطيني برتبـة لواء، وقد كان مسـؤوًال عن 
اإلدارة املاليـة املركزيـة العسـكرية يف األجهزة 
األمنية الفلسطينية، وأحد امُلقربني من الرئيس 

الراحل يـارس عرفـات، وأحد أعضـاء املجلس 
الثوري لحركة فتح واملجلس العسـكري األعىل 

للثورة الفلسطينية. 
والشـوبكي مريٌض منذ عام 2006م؛ َحيُث 
يعاني من رسطان الربوسـتاتا وأمراض أُخرى 
كثـرية، ورغـم أنه بلـغ مـن العمـر 83 عاماً، 
ويحمـل الكثـريَ مـن العلـل يف عينيـه ومعدته 
وقلبـه، ويعاني من ارتفاع ضغـط الدم، إال أن 
االحتـالل رفـض التماًسـا باإلفـراج عنـه بعد 

قضائه ثلثي املدة. 
وكانت محكمة االحتـالل «اإلرسائيلية»، قد 
رفضـت النظر يف طلبـات اإلفـراج املبكر طلب 
اإلفـراج عنه، وقالت املحكمـة التي انعقدت يف 
مدينة برئ السـبع داخل فلسـطني املحتّلة: «إن 
الشـوبكي ال يزال يشـكل تهديـًدا حقيقيٍّا عىل 

أمن االحتالل». 
وتوفيـت زوجُة الشـوبكي يف عـام 2011م، 

وله 6 أبناء و9 أحفاد ال يَعرف غالبيتهم. 

تماس: جظئصى أوشغاء لطةرتى 
وجظمدغ طسعط سطى درب املصاوطئ

 : طاابسات 
جّددت حركُة املقاومة اإلسالمية حماس، االثنني، العهَد 
مـع الجرحى الفلسـطينيني األبطال بأن تبقـى وفيًة لهم، 
وأن تميض عىل درب املقاومة الشاملة حتى انتزاع الحقوق 

املرشوعة ودحر االحتالل عن األرض الفلسطينية. 
الجريـح  يـوم  ذكـرى  بمناسـبة  صحفـي  بيـان  ويف 
الفلسـطيني، قـال مسـؤوُل مكتـب الشـهداء والجرحى 
واألرسى يف حركـة حماس زاهـر جبارين: «مع ذكرى يوم 
الجريح مـا زال جرحانا امليامني يسـّطرون نموذجاً فريداً 
مـن الصمـود والتحـدي واإلرصار عـىل الثبـات يف طريـق 
املقاومة والنضال والتمّسـك بالحقوق والثوابت، فهم وإْن 
فقدوا قطعاً من أجسادهم، لكنَّهم لم يفقدوا حبّهم لألرض 
ويف القلـب منها القدس واألقـىص؛ َحيُث جاد أكثر من ربع 
مليون جريح بدمائهم؛ ِمن أجل فلسطني، تخضبت أرضها 
بدمهـم الطاهر، فأنبتت زهراً للحرية، وتنوَّعت جراحاتهم 
وآالمهـم، لكنَّهـم لـم ييأسـوأ مـن اسـتكمال مسـريتهم 

النضالية». 
وأضاف: «يف يوم الجريح الفلسطيني، نرتّحم عىل أرواح 
شـهدائنا األبـرار، ونربق بأسـمى آيـات الشـكر والتقدير 
والدعـاء للجرحـى واألرسى وذويهـم وعوائـل الشـهداء، 

ونشيد بصربهم وثباتهم ومقاومتهم لالحتالل». 
وشـّدد عـىل أن قضية الجرحـى قضية وطنيـة بامتيَاز 
ال يمكن نسـيانها أَو تجاوزها، فمن حـّق جرحانا جميعاً 
الحصـول عـىل حقوقهـم الكاملـة دون نقـص أَو تمييز؛ 
فكّلهـم أبنـاُء الوطـن، وكّلهـم قدَّمـوا وضّحـوا؛ ِمن أجل 

فلسطني. 
وتابـع: «إنَّ دماء الجرحى والشـهداء لن تضيع سـدى، 
بل سـتزهر يف أرض التحرير، ولـن يفلح املحتّل املجرم من 
اإلفـالت من املحاكمة عىل الجرائـم التي اقرتفها ويقرتفها 
يف ُكــّل يوم بحّق أبناء الشـعب الفلسـطيني عـىل امتداد 

ساحات الوطن». 
وختـم جبارين قائالً: «سـيبقى خيـار املقاومة خيارنا 
االسـرتاتيجي يف التعامل مع االحتـالل الصهيوني املجرم، 
مهما بلغت التضحيات، ومهما قّدمنا من شـهداء وجرحى 

وأرسى قرابني عىل طريق النرص والتحرير». 

الحغت صاووق: ق ظظازُر 
أغَئ تسعغئ خارجغئ لتض 

اقجاتصاق الرئاجغ
 : طاابسات 

أّكـد عضـُو املجلس املركزي يف حزب الله، الشـيخ نبيل 
قـاووق: «أننا ال ننتظر أية تسـوية خارجيـة ال ثنائية وال 
خماسـية، تَفـرض عـىل اللبنانيـني مواصفـات وأسـماء 

لرئاسة الجمهورية». 
ويف كلمة له االثنني، شـّدد الشيخ قاووق عىل أّن «حزب 
الله و»حركـة أمل» والحلفاء واألصدقـاء فتحوا أفًقا لحل 
األزمـة الرئاسـية مـن خـالل التوافـق الداخيل بعيـًدا عن 
الفيتـوات واملواصفـات الخارجيـة»، واعتـرب أن «وصول 
رئيـس للتحـدي واملواجهة، أصبح مرحلـة ماضية، ونحن 

نتحدث عن الحارض واملستقبل». 
وأَشـاَر إىل أن «فريـق التحدي واملواجهـة َضّخم حجمه 
ورفع شـعارات أكـرب من واقعـه وقدرته، ويريـد أن يأتَي 
برئيس للتحدي واملواجهة، وهذا يعني أنه يريد جر البلد إىل 
الفتنة الداخلية»، وقال: «جّربوا 11 جلسة وفشلوا، وكانت 
هذه الجلسـات كافية ألن يعـودوا إىل أحجامهم الطبيعية، 
وأن يكتشـفوا أن شـعاراتهم غري واقعية وليس لها مكان 

يف لبنان». 
وشـّدد عىل أن «املطلـوِب من دول التطبيـع موقًفا عرب 
طـرد السـفراء اإلرسائيليني مـن عواصمهم بعـد تصاعد 
ما  العدوانية اإلرسائيلية عىل الشـعب الفلسطيني، ال ِسـيـَّ
يف جنـني ونابلـس، وأمـا املقاومة فسـتكمل يف مسـارها 

بتعميم اسرتاتيجيتها». 
ورأى أن «االتّفـاق اإليراني - السـعودّي يشـّكل فشـالً 
اسـرتاتيجيًا مزدوًجا لـ»إرسائيل» وأمريكا ورضبة قاضية 
ملرشوعهما السـاعي إلنشـاء «ناتو عربي - إرسائييل» ضد 

إيران». 
وختم الشـيخ قـاووق بالقـول: «إن املنطقـة دخلت يف 
مرحلـة جديدة ليسـت لصالـح أمريكا و»إرسائيـل»، التي 
تـرصخ وجًعـا؛ ألَنَّ ُكــّل أحالمهـا التطبيعيـة لـم تؤد إىل 

محارصة إيران أَو إنهاء االنتفاضة». 
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ضطمئ أخغرة

تثاسغاُت الفحض 
افطرغضغ يف املظطصئ

طتمعد المشربغ
يتصاَعُد الغضُب يف األوسـاط 
نتيجـة  األمريكيـة؛  السياسـية 
مواجهـة  يف  الكبـري  الفشـل 
الهيمنـة الصينيـة التـي بـدأت 
وتتجاوز  جديـدة  أشـكاالً  تأُخذُ 
املحسـومة  االقتصادية  الهيمنة 

لصالحها. 
بعـد َعقَديِن من رصاع صيني 
أمريكي عىل الهيمنة االقتصادية 
ربحـت فيـه الصـني وخـرست 

أمريكا. 
ها هـي الصنُي تبدأ أوىل معارِكها للهيمنـة األمنية، وتختاُر 
منطقـًة حساسـًة كانـت مقفلًة بالشـمع األحمـر األمريكي 
ويُمنَـُع االقـرتاب منها، وعـىل ما يبـدو أن الصنَي قـد ربحت 
أوىل جـوالت هذه املعركة؛ فيما تحاول أمريكا االسـتيقاظ من 
كابـوس مزعج واسـتيعاب الصدمـة والتقليل مـن أهميّة ما 
حدث تارة والتشـكيك يف النوايا اإليرانيـة وصمود هذا االتّفاق 
تـارة أُخرى، إىل محاولة تخويف النظام السـعودّي من الخطر 
اإليرانـي وقرب امتالك إيران قنبلة نووية يف محاوالت يائسـة 
من قبل البيـت األبيض؛ المتصاص غضب النخب السياسـية 

األمريكية. 
أما التنني الصيني فذهب ليحتفَل بهذا االنتصار واالستفادة 
القصـوى منه والتباهي به، وعىل ما يبدو أن الصني لن تتنازل 
عن هذا االنتصار، ولن تسـمح بإفشاله ولن ترتاجع خطوة إىل 
الوراء، وَستذهُب إىل أبعد مدى يف الدفاع عن املوقع الذي وصلت 
إليـه؛ وهذا ما يجعل النظام السـعودّي الـذي نجهُل حتى اآلن 
النوايا الحقيقيَة له يبدو واثقاً من نفسـه وغريَ عاِبٍئ بعواقب 

وردة الفعل الغربية. 
ومـن الواضـح أن الصني قد قفـزت قفزًة كبـريًة إىل األمام 
وتقرتُب من أمريكا إىل الحد الذي لم يصل إليه أحٌد وهي تراهُن 
عـىل العجز األمريكي يف هذا الوقت وعـدم القدرة عىل الدخول 
يف مواجهـة عسـكرية، ُخُصوصـاً مـع عدوٍّ تخـىش املواجهة 

العسكرية معه وتجهُل قدراِته العسكرية. 
وأعتقـُد أن أمريـكا َسـتتقبّل الصفعـة الصينيـة يف الوقت 
الراهن، وتحاول إرجاع النظام السعودّي إىل بيت الطاعة بطرق 
دبلوماسـية، وتتجنـب تصعيـد املوقف مع الصـني، وتتجاوز 
ضغـط اللوبـي الصهيونـي الذي كانـت له -عـىل األرجح- يٌد 
خفية يف إنجاح االتّفاق السـعودّي اإليراني لالسـتفادة منه يف 
حرش أمريـكا يف الزاوية، والضغط عليها بقـوة؛ لتبنَّى وجهة 
النظـر املتطرفة للكيـان الصهيونـي، وتصعيـد املواجهة مع 
إيـران، وقد يكـون ذلك هـدَف النظـام السـعودّي أَيْـضاً من 
املصالحـة مع إيران إثـارَة الغضب والِغـرية األمريكية والدفَع 

بها نحو التصعيد مع إيران. 
ويف حقيقـة األمـر، تتزاحـم األفـكار يف رؤوس الكثري منا؛ 
نتيجَة املوقف السـعودّي الذي يدفعنا إىل كثرة التحليل وطرح 
كافة االحتماالت؛ كوننا نؤمن بأن النظاَم السعودّي هو إحدى 
أدوات الصهيونيـة العامليـة، ويسـتحيُل الخـروُج عليها أَو أن 

ـة العربية واإلسالمية.  يأتَي منه خريٌ لألُمَّ

حاعر أتمث سمغر

املسـريُة القرآنيُة هي سـفينُة نوح؛ ألَنَّها مسريُة 

األنبياء والرسل، مسريٌة قائدها َعَلٌم رباني من سليل 

النبوة والرسالة، سفينة نوح يف زماننا هذا!!

نعـم إن نحن نعانـي وتمتلئُ قلوبنـا أملاً من كالم 

النـاس َوأفعالهـم، ولكـن يُفـرتَُض أن يكـوَن األلُم 

األكرب والَهمُّ األكرب هو عـىل الناس الذين لم يصْلهم 

بعُد هدُي الله ومالزُم الشـهيد القائد السـيد حسني 

-سـالم الله عليه- ويكون هّمنا هو أن نوصل إليهم 

هذا الحقُّ املغيَّب عنهم، وإزهاق الباطل عنهم، واسـتبداله بهدى 

الله وثقافة قرآنية. 

ويجـب أن نفهـَم أننـا نعيـُش يف زمـن هيمنـة أعـداء اللـه، 

وبإْمَكانياتهـم الهائلة وأقمارهم الصناعية وقنواتهم الفضائية، 

التي بها اسـتطاعوا أن يسـيطروا عىل عقوِل البرش؛ فلنحاول أن 

نكـوَن كما كان أنبياُء الله وآُل بيت -عليهم السـالم- يف صِربهم 

عـىل النـاس وأذاهـم، وحرصهـم عـىل هدايتهـم إىل هـدى الله 

واالستقامة عىل دين الله. 

ـُب علينـا معرفـُة الطـرق واملراحل التـي نُمرُّ من  لذلـك تتوجَّ

خاللها؛ حتى نصَل إىل االسـتقامة عـىل دين الله والهداية إىل دين 

الله؛ فلن نكون أناسـاً مؤمنني مستقيمني إّال إذَا أخلصنا أنفسنا 

لله، وتولينا أعالَم الهدى وقائد املسـرية القرآنية سـيدي عبدامللك 

بـن بدر الديـن الحوثـي -حفظه اللـه- وطلبنا الهدايـَة من الله 

-سبحانه َوتعاىل-، واهتدينا وسعينا لها سعيَها. 

والهدايـُة ال تأتـي إّال ملـن اتقـى اللَه، وسـار عىل 

نهجـه، بتطبيق القوانـني اإللهيـة َوالحاكمة، التي 

يبينهـا اللُه يف القرآن الكريم، والعمل بالقرآن، وتدبر 

آياته، يكوُن القرآُن الكريُم وعدُل القرآن َوالنبي وأهل 

بيته أعالم هداية له؛ ألَنَّ القرآَن بدوره هدى للمتقني 

املؤمنني، وخري الهدي هدي الرسـول الله -َصىلَّ اللُه 

َعـَليْــِه وََعـَىل آِلـــِه َوَسـلَّـَم-، َوإذَا كنا متقني لله 

نصبـح طائعني له؛ ألَنَّ ُكـلَّ تلك السـنن اإللهية هي 

 ، الهدايـُة إىل اللـه، ويكون التصميـُم عىل هداية الله بشـكٍل جادٍّ

وإذَا عرف اإلنساُن أن يف الحياِة طرقاً شتَّى ال تؤدي به إىل أهدافه 

املنشودة، وأن هناك طريقاً واحداً فقط هو الذي يوصله ملا هدف 

اِطي ُمْسـتَِقيًما َفاتَِّبُعوُه  إليه، هو اللـه الذي قال: {َوأَنَّ َهـذَا ِرصَ

اُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم  ـبَُل َفتََفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبيلِِه ذَِلُكْم َوصَّ َوَال تَتَِّبُعوا السُّ

تَتَُّقوَن}.

هنا لـو نظرنا إىل كيف يمكن أن يصبَح حاُل الواحد منا عندما 

يهجـُر هدى الله وكتابَه، وهـو يف بيئٍة مليئٍة باملؤثِّرات السـلبية 

عىل النفس من مغريات وغريها.. فكيف سـيكوُن عندما يحصُل 

الُهجراُن يف بيئٍة موبوءة؟!

نسأُل من الله الثباَت عىل دين الله -ُسبحانَه وتعاىل- والرحمَة 

واملغفرَة من الله.

طسريُة الرتمئ وعثاغئ اهللاطسريُة الرتمئ وعثاغئ اهللا


