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السيد القائد في محاضراته التربوية مبناسبة شهر رمضان املبارك

▪:اإلنسان باالعتبارين باعتبار ما منحه الله وهيأ له من دور باعتبار اإلمكانيات التي وهبها 
له وم��ا سخر له اإلنسان صمم في خلقه وهيأ في دوره في ه��ذه احلياة ملا في ه��ذا العالم 

عنصر ومخلوق متميز في هذا اجلانب

هناك تالزم بني التقوى والقرآن الكرمي في االهتداء  به والعمل مبا جاء فيه
 نحن املسلمني في أمس احلاجة إلى التقوى , التقوى هي حالة من احلذر 

واالنضباط وااللتزام العملي جتاه أوامر الله ونواهيه

كانت هذه املسؤولية مبثابة أمانة من واقع ما هيأه الله له وما سخره له وما 
مكنه فيه أمانة كبيرة وحمل ثقيل ومسؤولية كبيرة مسؤولية لو حملت بها 

السموات واألرض واجلبال ملا طاقتها

 غ��اي��ة ال��ص��ي��اں ه��ي حتقيق ال��ت��ق��وى ف��ي واقعنا

األم��ة  استقاللية  عليه  يبنى  ال��ك��رمي  للقرآن  االت��ب��اع 
هذه مسألة جوهرية

 األمة املتمسكة بالقرآن الميكن أن تكون تابعة ألمريكا 

قصف ونسف .. واقتحامات نوعية وهجمات مباغتة وعمليات سحق طالت العشرات من الغزاة ومرتزقتهں
في شهر الصبر والنصر .. 

اس���ت���ج���اب���ة ل�����دع�����وة ال���س���ي���د ال���ق���ائ���د

ال���ي���م���ن���ي�������������������������������������������������������������������������������������������ون 
ي������ج������س������دون ح���ك���م���ت���ه���ں
ال�����������ق�����������ادں االث�������������ن�������������ني   

السيرة الذاتية 
للشيخ املقرئ محمد 

صديق املنشاوي  

 < عرض خليجي غير مسبوق صاغته السعودية 
واإلمارات لتطبيع العالقات بالكامل مع إسرائيل

فلسطني .. بعد 960 ساعة من اإلضراب عن الطعام:

 إرادة األسرى تنتصر على السجّان

البحرين..  املذبحة مستمرة
!!آل سعود يواصلون اعتداءاتهم على العوامية وأهلها
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غ��رب  احلدودي��ة  املديري��ات  ت�شه��د 
�شعدة اهتمام��ا وا�شعا مبو�ش��م الزراعة 
له��ذا العام بعد ان َم��ّن اهلل عليها بالأمطار 

الغزيرة خالل الفرتة املا�شية.
وهطلت على مناطق متفرقة من مديرية 
رازح اكت�ش��ت من خالله��ا اأجواء املديرية 
بالفرحة وال�شتب�شار باملدد الإلهي را�شمة 
لوح��ة م��ن اجلم��ال الرب��اين ال��ذي �شكلته 
ال�شي��ول املتدفق��ة من قمم اجلب��ال تاركة 

اثار نعمة اهلل على اأبناء املديرية.
ال��ى  وغ��ر بعي��د ع��ن مديري��ة رازح 

مديرية غمر والتي ب��دء اأبناوؤها يف جتهيز 
للمو�ش��م  ا�شتقب��ال  الزراعي��ة  اأرا�شيه��م 
الزراعي لهذا العام م�شتغلني نعمة هطول 
المط��ار املو�شمية وملبيني دع��وة قيادة 
الث��ورة يف ال�شع��ي احلثي��ث ل�شت�ش��الح 
الأرا�ش��ي الزراعية و�ش��ول الى الكتفاء 

الذاتي.
وبالذه��اب اإل��ى مديري��ة �شاقني ي�شعى 
نح��و  بحت��ة  ذاتي��ة  بجه��ود  املزارع��ون 
حتقي��ِق ما اأمك��َن من الكتف��اِء الذاتي من 
احلب��وب، من خ��الِل ا�شتغ��الِل الأرا�شي 

ال�شاحلِة للزراع��ِة �شيما مع حلوِل مو�شِم 
الزراعِة لهذا العام.

��ا على مياِه الأمطار  ويعتمد الأهايل كلًيّ
الطيب��ة  بالنتائ��ِج  الثق��ة  مناطِقه��م،  يف 
تبدو عل��ى وجوِه الفالحني قب��ل و�شِعهم 
احلبوَب يف الرتبة، يندفُع املجتمُع لزراعِة 
ال��ذرة، بغي��َة التخفيِف من املعان��اِة التي 
يفاقُمه��ا الع��دواُن من حنٍي لآخ��ر، وبذلك 
ي��رى املزارع��وَن اأنهم يخو�ش��وَن معركًة 

اقت�شادية موازية للجبهِة الع�شكرية.
امل�شتخدم��ة  الو�شائ��ِل  بدائي��ِة  ورغ��م 
يف احلراث��ِة وب��ذِر احلبوب، غ��َر اأن ذلك 
مل يح��ّد من م�شت��وى الإقبال عل��ى زراعِة 
الأر���ض م��ن قب��ِل املواطن��ني، ف��الإرادُة 
املتوف��رُة اأك��ُر من ذل��ك ول تتوق��ُف عند 
حجِم ونوِع املعدات، واأمُلهم اأن يح�شدوا 
الن�شَر اإلى جانِب ثماِر ما اأودعوه يف باطِن 

الأر�ض.
حمافظ��ة  مزارع��ي  اأن  بالذك��ر  جدي��ر 
�شع��دة م�شتم��رون يف م�ش��وار الت�ش��دي 
ملح��اولت ا�شته��داف م�ش��در معي�شته��م 
ف�شم��روا ع��ن ال�شواع��د وانطلق��وا لك�شر 
ح�شار العدوان م�شتعينني باهلل ومتوكلني 

عليه.

اخبار محلية 2

alhagigah.net@gmail.com
www.alhagigah.net
https://twitter.com/alhagigah_net

774165782

الناشر/
مؤسسة الشهيد زيد علي مصلح

لإلنتاج اإلعالمي والفني
اليمن - صعدة

@
مدير التحرير/

جميل الحاج

رئيس التحرير/

عابد حمزة

اأو�ش��ح رئي���ض اللجنة الثوري��ة العليا حممد 
عل��ي احلوثي، اأم�ض الأربع��اء، اأن الكثر من 
املغالط��ات وردت يف اإحاط��ة املبعوث الدويل 

لليمن اأمام جمل�ض الأمن الدويل.
واأك��د رئي���ض اللجن��ة الثوري��ة العليا، يف 
بيان وتو�شيح �شادر عنه، اأن خطة املبعوث 
الدويل املتعلق��ة باحلديدة توؤكد �شلوع الأمم 

املتحدة يف التالعب برواتب املوظفني.
وق��ال رئي���ض الثورية العلي��ا، اإن الواجب 
الوطني ي�شتوجب اإي�ش��اح ال�شورة لل�شعب 
اليمن��ي بك�شف زيف هذا املمث��ل الذي اأ�شبح 
ج��زءا م��ن الع��دوان عل��ى ال�شع��ب اليمني، 
ويعمل ل�شال��ح العدوان الأمريكي ال�شعودي 
وحلفائه بدون خجل اأو دبلوما�شية كما يداأب 

عليها اأمثاله.
و�ش��دد رئي���ض الثورية العليا عل��ى اأهمية 
ال�شتمرار يف تنظيم امل�شرات اأمام مقر الأمم 
املتحدة واإدانة مواقفها جتاه معاناة ال�شعب 
اليمن��ي، لفت��اً اإل��ى اأن ال�شغ��ط عل��ى الأمم 

املتحدة اأ�شبح �شيء مقلق لهم.
كم��ا �شك��ر رئي���ض الثوري��ة العلي��ا، مكوين 
اأن�ش��ار اهلل واملوؤمت��ر ال�شعب��ي الع��ام عل��ى 
رف���ض التباحث مع ولد ال�شي��خ، وا�شفاً ذلك 

ب� "املوقف الوطني امل�شِرّف".
واعت��ر حمم��د عل��ي احلوث��ي اأن حماولة 
ت��ذرع املبع��وث ال��دويل بالإي��رادات باطل��ة، 
مو�شحاً اأن اإدارة البنك املركزي يف العا�شمة 
ال��دويل  املبع��وث  واأطلع��ت  �شب��ق  �شنع��اء 
خ��الل الع��ام 2016م على تفا�شي��ل ال�شرف 
ب�ش��ورة ر�شمي��ة واعطائ��ه كاف��ة البيان��ات 
والوثائ��ق، وطريقة توريد الإيرادات، وكيف 
يت��م ال�شرف لها، والتي توؤك��د ت�شليم الراتب 
عل��ى  واللتزام��ات  املحافظ��ات،  جمي��ع  يف 

اجلمهوري��ة اليمني��ة الأخ��رى كالطالبي��ة اأو 
ال�شفارات اأو غرها يف ملف متكامل بالتن�شيق 

مع اللجنة الثورية العليا اآنذاك.
وكان��ت اإحاط��ة ول��د ال�شي��خ الت��ي قدمها 
ملجل�ض الأمن، يوم الثالثاء، مليئة باملغالطات 
امل�شاوم��ة  عل��ى  وقائم��ة  الكب��ر،  والزي��ف 
مبرتب��ات املوظف��ني من اأجل حتقي��ق اأهداف 
ع�شكري��ة و�شيا�شي��ة، يف خمالفة وا�شحة لكل 

الأعراف الدولية والن�شانية.

رئيس الثورية العليا: خطة املبعوث الدولي املتعلقة باحلديدة 
تؤكد ضلوع األمم املتحدة في التالعب برواتب املوظفني

حجة / احمد مهدي 
د�شن الخ حممد القا�ش��ي وكيل حمافظة حجة ومعه 
الخ نا�شر الدخينة مدير عام مكتب ال�شباب والريا�شة 
البطولة الكروي��ة الرم�شانية الثانية حتت �شعار " ل 
لالره��اب المريكي ' بدعم من ادارة الن�شطة باملكتب 

ال�شيا�شي لن�شار اهلل. 
يف مب��اراة التد�شني اكت�شح فري��ق الفقيدين نظره 
وحدة الكلية ب�شتة اه��داف نظيفة �شجلها فوؤاد عطبة 
هدف��ني ،عمر الأعور هدف��ني ،وابراهيم اجلري هدف 

وحممد الهمداين هدف. 
اللق��اء الثاين جم��ع فريق �شباب حر���ض مع نظره 
الني��زك ا�شتط��اع فيه��ا �شب��اب حر���ض الف��وز بنقاط 
املب��اراة بنتيجة �شبعة اهداف نظيفة ، �شجل لل�شباب 
عدن��ان البدي��دي ، عمر عل��ي ) هدف ( ، ح�ش��ن كيتا) 

ثالثة اهداف (،عمار قفار )هدفني (.
الربع��اء �شيلتق��ي فريق��ي " فرن�ض لي��ه ونظره 7 

يوليو ، الهالل الحمر و الريان. 
ه��ذا وقد اأقيم حفل �شباب مبنا�شبة تد�شني البطولة 
ا�شتعر�ش��ت فيه الفرق الريا�شي��ة امل�شاركة لعدد 24 

فريقا لل�شباب و 16 فريقا للنا�شئني.

الفقيدين وحرض يفوزان في افتتاح بطولة ال لإلرهاب االمريكي

قافلة غذائية دعما للجيش واللجان الشعبية 
من أبناء مديرية جبلة بإب

استجابة لدعوة السيد القائد
اليمني����������������������ون  يجسدون 

حكمتهں  األثنني القادں

أب���ن���اء م���دي���ري���ات م��ح��اف��ظ��ة ص��ع��دة ي��س��ت��غ��ل��ون م��وس��م 
ال���زراع���ة ف���ي حت��ق��ي��ِق م���ا أم���ك���َن م���ن االك���ت���ف���اِء ال��ذات��ي 

يعق��د حكم��اء وعلم��اء اليم��ن ي��وم الثن��ني الق��ادم املواف��ق 10� 
رم�شان�1438ه� اجتماعاً مو�شعاً  وذلك تلبية لدعوة ال�شيد القائد 
عبدامللك بدر الدين احلوثي يف تهنئته مبنا�شبة قدوم �شهر رم�شان 

لجتماع حكماء وعقالء البلد يف العا�شر من رم�شان. 
حي��ث �شي�شك��ل الجتم��اع فر�شة للجمي��ع يف الإ�شه��ام يف �شنع 
الق��رار مبا يحق��ق للوطن الع��زة والكرامة وال�شتق��رار. من �شل 
الطري��ق وارتهن للع��دوان لأن يرج��ع، حيث �شيب��داأ احلا�شرون 
اأراءه��م فيم��ا ي�شه��م يف مواجه��ة العدوان ال��ذي ا�شتب��اح الوطن 

والعت�شام بحبل اهلل حتت ظل و�شماء اليمن.

لقاء قبلي موسع لقبائل بني خالد وحمير مبديرية ضوران آنس في ذمار
�شر اأبناء مديرية جبل��ة مبحافظِة اإب اأم�ض 
الأربع��اء، قافلة غذائية متنوع��ًة رف��ًدا لأبطاِل 
اإ�شناَدهم  اجلي�ِض واللج��اِن ال�شعبية موؤكدي��َن 

باملاِل والرجاِل حتى دحِر الغزاِة واملنافقني.
و�شملت القافلة املقدمة من اأبناء جبلة مواد 
غذائية وموا�ش��ي دعما واإ�شن��ادا للمرابطني يف 
الثغ��ور وامليادي��ن موؤكدين ال�شتم��رار يف رفد 

اجلبهات مال ورجال..
ال�شم��ود  موا�شل��ة  احلا�ش��رون  واأك��د 
والن�ش��ال عل��ى الرغ��م م��ن احلال��ة املاأ�شاوية 
الت��ي �شببه��ا الع��دوان واحل�ش��ار متوعدي��ن 
الغ��زاة واملنافقني باأ�شد مم��ا لقوه من التنكيل 

والهالك..

نظم لقاء قبل��ي لقبائل بني خالد وحمر مبديرية 
�شوران ان�ض مبحافظة ذمار.

ويف اللق��اء اأك��دت القبائ��ل اأن م��ا متار�ش��ه دول 
الع��دوان عل��ى ال�شع��ب اليمن��ي م��ن قت��ل وت�شريد 
وتدم��ر للبني��ة التحتية وتعطيل احلي��اة ما هو اإل 

اإرهاب ب�شع تقوده اأمريكا واأدواتها يف املنطقة.
معلن��ني النفر الع��ام وداعني كل الُقب��ل اليمنية 

الى موا�شلة رفد اجلبهات حتى النت�شار.
موؤكدي��ن يف بيانه��م جاهزيته��م القتالي��ة يف �شهر 
رم�ش��ان املب��ارك وا�شتعدادهم لاللتح��ام مع اأبطال 
اجلي���ض واللجان ال�شعبية يف جبهات العز وال�شرف 

وخو�ض معركة التحرر وال�شتقالل.

طيران العدوان يواصل شن سلسلة غارات على عدد من احملافظات
�ش��ن ط��ران الع��دوان ال�شع��ودي المريك��ي �شل�شة م��ن الغارات 
عل��ى حمافظ��ي مارب وتع��ز ومديرية نه��م.. يف حمافظ��ة تعز �شن 
ط��ران الع��دوان اأرب��ع غارات عل��ى منطق��ة يختل �شم��ال املخاء 
خ��الل ال�شاع��ات املا�شية.. وغارت��ني على منطقة احلوب��ان.. كما 
الق��ى قنابل عنقودية على جبل ناب�ش��ة �شرق مديرية املخاء.. ويف 

حمافظة مارب �شن طران العدوان غارتني على مديرية �شرواح.. 
ال��ى ذل��ك تعر�ش��ت مديري��ة منب��ه مبحافظ��ة �شعدة ال��ى ق�شف 

�شاروخي ومدفعي �شعودي على مناطق متفرقة من املديرية..
ويف مديري��ة نه��م �شن طران العدوان غارت��ني على منطقة بني 

بارق.
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في رحلة هي األولى في 
التاريخ, طائرة ترامب 

تقلع من الرياض إلى تل 
أبيب مباشرة!!

لقد حتققت اأماين الكيان ال�شرائيلي يف فتح القناة املبا�شرة بني منطقة 
اخللي��ج وا�شرائيل فقد انطلقت اول رحل��ة مبا�شرة بني الريا�ض وتل 
ابيب وعل��ى متنها الرئي�ض المريكي دونال��د ترامب وزوجته والوف 
املراف��ق، ويبدوا باأن ه��ذه الرحلة كانت باأوام��ر مبا�شرة من الرئي�ض 
المريكي دونالد ترام��ب ل�شلمان بن عبد العزيز يف حركة منه لإعطاء 
الر�شمي��ة الكاملة مل�شاأل��ة التطبيع ب��ني ال�شعودي��ة وا�شرائيل ولرفع 
التكلي��ف بني الطرفني، ويبدوا مما اعلن��ه نتنياهو يف لقائه مع ترامب 
ع��ن امنيته بزي��ارة الريا�ض يف اقرب وقت فاإن ه��ذه الرحلة املبا�شرة 
تعت��ر ال�ش��وء الأخ�شر لهذه الزي��ارة املرتقبة ورف��ع للتكليف ومنع 

جلميع العرتا�شات التي ميكن اأن ت�شدر من هنا وهناك.

والالفت م��ن ت�شارع الحداث يف املنطقة باأن ترامب ا�شتطاع اأن ياأخذ 
البيع��ة والولء من جمي��ع احلكام العرب وامل�شلم��ني الذين ح�شروا 
القمم التي عقدها معهم مبا ل يرتك جماًل لل�شك يف اأن هذه الطبخة قد 
اأعده��ا ترامب قبل �شفره اإلى الريا���ض وخطط لها بكل دقه مع اللوبي 

ال�شهيوين.
ا�شتطي��ع الق��ول وبكل ج��راأة ب��اأن فتح املج��ال اجلوي بني ت��ل ابيب 
والريا���ض �شوف يفت��ح اقدام ال�شرائيلي على منطق��ة اخلليج لتنفيذ 
خطة التو�ش��ع اليهودية التي يحمل بها ال�شهاينة منذ تاأ�شي�ض كيانهم 

الغا�شب.

غزوة البقرة احللوب وأسرار األرقام .. 

من الذي دفع اجلزية لترامب

م��ن جهته��ا ذك��رت �شحيف��ة هاآرت���ض اأن��ه 
وبح�ش��ب م�شلحة ال�شج��ون فق��د مّت التو�شل 
اإلى اتف��اق مع الأ�شرى، بع��د مفاو�شات جرت 
يف الأي��ام الأخ��رة. واأ�شارت اإل��ى اأنه يف نهاية 
ال�شج��ون ع��ن  اأعلن��ت م�شلح��ة  املفاو�ش��ات 
م�شاعف��ة ع��دد الزي��ارات لالأ�ش��رى م��ن زيارة 
واحدة اإل��ى زيارتني، لفتة اإل��ى اأنها �شتجري 
حمادث��ات ب�ش��اأن املطال��ب الأخ��رى لالأ�ش��رى 
ولكن بع��د انتهاء الإ�ش��راب، بح�شب م�شلحة 

ال�شجون.
الالف��ت ان و�شائ��ل الع��الم »ال�شرائيلية« 
حتاول التقليل من اأهمية النت�شار الذي حققه 
الأ�ش��رى، حيث تعت��ر اأن معظ��م  مطالبهم مل 
ت�شتج��ب، واأن ما تو�شل��وا اإليه بالتفاق يدور 
بالأ�شا���ض ح��ول اإع��ادة الزيارتني لالأه��ل بدًل 
م��ن زي��ارة واحدة خ��الل �شهر، ولك��ن بتمويل 
ال�شلط��ة وال�شلي��ب الأحمر، وه��و الأمر الذي 

توقف منذ نحو عام فقط.

بيان مصلحة السجون اإلسرائيلية
ال�شج��ون  م�شلح��ة  اأ�ش��درت  وق��د 
اأع��داد الأ�ش��رى  »الإ�شرائيلي��ة« بيان��اً ح��ول 
الفل�شطيني��ني الذين �شارك��وا يف الإ�شراب عن 

الطعام، ت�شمن النقاط التالية:
- بتاري��خ 2017/4/17 ب��داأ 1100 اأ�ش��ر 

فل�شطيني بالإ�شراب عن الطعام.
- خا���ض الإ�شراب باملجم��ل 1578 اأ�شرًا، 

معظمهم من حركة فتح.
- خالل ال�شراب توقف عن الإ�شراب اأكرث 

من 750 اأ�شرًا.

- حت��ى تعلي��ق ال�ش��راب ك��ان 834 م��ن 
الأ�شرى يخو�شون الإ�شراب.

يتلق��ون  اأ�ش��رًا   18 ح��وايل  الآن  هن��اك   -
العالج يف امل�شت�شفيات »الإ�شرائيلية«، و�شيتم 
اإعادتهم لل�شجون بعد حت�ّشن اأو�شاعهم بقرار 

من الأطباء.

التغذية القسرّية
على �شعيد مت�شل كان��ت الّلجنة الإعالمية 
املنبثق��ة عن هيئة �ش��وؤون الأ�شرى واملحررين 
ون��ادي الأ�ش��ر الفل�شطين��ي ق��د اعلن��ت ع��ن 
خط��وة و�شفتها بالأخطر منذ ب��دء الإ�شراب، 
وه��ي ان بع���ض م�شت�شفي��ات الحت��الل ب��داأت 
مبناق�ش��ة عملية تنفيذ التغذي��ة الق�شرية بحق 
الأ�ش��رى امل�شرب��ني عن الطعام، وذل��ك باإيعاز 

من امل�شتوى ال�شيا�شي واإدارة ال�شجون.
الإطع��ام الق�ش��ري ال��ذي لطامل��ا اث��ار جدل 
وا�شع��ا، وق��د بحث��ت احلكوم��ات ومنظم��ات 
حق��وق الإن�ش��ان الدولي��ة وم�شال��ح ال�شجون 
وامل�شت�شفيات عن �شيغ��ة لتنظيمه. واإن نقابة 
الأطب��اء العاملي��ة وجمعي��ة ال�شلي��ب الأحمر 
ال��دويل وجمل�ض حق��وق الإن�ش��ان التابع لالأمم 
املتح��دة تعتره غ��ر مقب��ول ول يتما�شى مع 
مب��داأ ا�شتقاللي��ة املري���ض وانتهاك��ا للح��ق يف 

ال�شحة.
واإن نقاب��ة الأطباء يف كيان الحتالل ترف�ض 
ذل��ك ح�شب ادعائها، وقد منع��ت اأع�شاءها من 
التع��اون مع التغذية الق�شري��ة، يف حني مررت 
احلكوم��ة تعديال عل��ى قوان��ني ال�شجن ي�شمح 
للمحاك��م باإلزام امل�شت�شفي��ات باإدخال التغذية 

الق�شرية عندما يتوجه اإليها الطبيب الذي يرى 
اأن هناك خطرا على حياة امل�شرب عن الطعام. 
ومن الوا�شح اأن للحكومة م�شلحة يف اأن تكون 
لديه��ا هذه الو�شيلة لإلغ��اء ا�شتقاللية املري�ض 
عندما يكون من املمكن اأن يوؤدي ال�شراب الى 

�شهادته، مما يثر ا�شطرابات عامة خطرة. 

البرغوثي رمٌز وطني
حول قائ��د ال�شراب، هناك اجماع الآن بني 
املحلل��ني و�شانع��ي الق��رار الفل�شطيني��ني باأن 
ال�شراب الخر حّول الرغوثي الى ما ل يقل 
ع��ن رمز وطني. وي��رون ان من يتوجه الى اي 
مدين��ة فل�شطيني��ة يف ال�شفة الغربي��ة، �شيبات 
وا�شح��ا امامه اأن الأ�ش��ر الأول، الذي يق�شي 
خم�ش��ة اأحك��ام بال�شج��ن املوؤبد بع��د ادانته يف 
حمكم��ة مدنية ا�شرائيلية بتنظي��م عمليات قتل 
خالل النتفا�شة الثانية، يعتره الفل�شطينيون 

الآن ك«نل�شون مانديال« الفل�شطيني.
فل�شطين��ي  ا�ش��ر  نح��و 1600  ب��اأن  يذك��ر 
كان��وا ق��د ب��داأوا ا�شرب��ا مفتوحا ع��ن الطعام 
يف ال�شاب��ع ع�ش��ر من ني�ش��ان املا�ش��ي بعنوان 
»احلري��ة والكرام��ة«، للمطالب��ة بتحقيق عدد 
م��ن املطال��ب الأ�شا�شي��ة التي حترمه��م اإدارة 
�شجون الحتالل منها، اإل اأن �شلطات الحتالل 
مل ت�شتج��ب ملطالبهم و�شّعدت م��ن اجراءاتها 
باأو�شاعه��م  تك��رتث  ومل  بحقه��م  القمعي��ة 
ال�شحية التي تدهورت الى درجة تثر اخلطر 
عل��ى حياتهم، وكانت ترف�ض اإل��ى وقت متاأخر 
جم��رد فكرة احلدي��ث م��ع الرغوث��ي وقيادة 

الإ�شراب.

بعد 960 ساعة جوع:

 إرادة األسرى تنتصر على السجّان

يف اليوم الأول من �سهر رم�سان املبارك، وبعد 40 يومًا من الإ�رضاب عن الطعام، انت�رض الأ�رضى امل�رضبون اليوم ال�سبت يف 
معركتهم �سد ال�سجان ال�سهيوين، وعّلقوا اإ�رضابهم بعد التو�سل اإلى اتفاق مع جلنة الإ�رضاب بقيادة الأ�سري مروان الربغوثي 

واإدارة ال�سجون يف �سجن ع�سقالن ا�ستمرت لأكرث من 20 �ساعة. وهذا ما اكده عي�سى قراقع رئي�س هيئة �سوؤون الأ�رضى 
وقدورة  فار�س رئي�س نادي الأ�سري.

اأبرز املطالب التي نا�سل من اجلها ال�رضى كانت اإنهاء �سيا�سة العتقال الإداري، واإنهاء �سيا�سة العزل النفرادي، واإنهاء 
�سيا�سة منع زيارات العائالت وعدم انتظامها، واإنهاء �سيا�سة الإهمال الطبي، وغري ذلك من املطالب الأ�سا�سية وامل�رضوعة.

عندم��ا تتكل��م الأرق��ام ت�شك��ت احل��روف الهجائي��ة .. وي�شك��ت 
امل�شع��وذون والدجال��ون .. وي�شك��ت الفقه��اء وعلم��اء الفتوى ..     
فالأرق��ام لي�ش��ت مث��ل احل��روف حمالة اأوج��ه .. بل ه��ي حا�شمة 
قاطع��ة .. وق��د لف��ت نظ��ر جمي��ع م��ن تاب��ع ال�شفق��ة الأمركي��ة 
ال�شعودية اأن اأرقامها تف��وق اخليال .. حتى الأمركيون فاجاأتهم 
غ��زوة البقرة احللوب كما فاجاأ تهاون ال�ش��ادات وقبوله ال�شريع 
ب�ش��روط اتفاقية ال�شالم الوفد اال�شرائيل��ي بقيادة مناحيم بيغني 
.. ولباأ���ض اأمام هذا الن�شر لرتامب يف غ��زوة البقرة احللوب من 
ان ن�شتع��ني هنا مب�شطلح..اأم املع��ارك .. وبدل من ت�شمية �شفقة 
�شلم��ان وترام��ب بغزوة البق��رة احللوب ميكن ان نق��ول بارتياح 
اأنه��ا »معرك��ة اأم الأبقار« ..  وبالعودة ال��ى الرقم الفلكي لل�شفقة 
ال�شعودية جند اأنها اأخذت �شفة الر�شوة للتخفيف والتغطية على 
الو�شف احلقيقي لها لأنها جزية يف احلقيقة دفعها »ملك امل�شلمني 
لهرق��ل ملك ال��روم« لأول مرة منذ معركة الرم��وك .. وقيمة هذه 
اجلزي��ة عمليا تف��وق جمموع كل اجلزيات الت��ي جمعها امل�شلمون 
من الديار التي فتحوها يف كل تاريخهم ..  ولكن ال�شدمة لتتوقف 
هن��ا .. فالأرق��ام ت�شر الى حقيق��ة اأن من دفع امل��ال لي�ض الأمراء 
ولالأ�ش��رة املالك��ة ال�شعودية .. فلم تكلف ه��ذه ال�شفقة اأي اأمر 
واأي فرد من الأ�شرة املالكة ريال واحدا .. بل مت جمع هذه اجلزية 
م��ن �شعب جن��د واحلجاز )ال��ذي ي�شمون��ه ال�شع��ب ال�شعودي( 
بامللي��م والريال .. فقد ا�شاعت ال�ش��رة املالكة منذ اأ�شهر اأن البالد 
مت��ر بعجز م��ايل وانها مقبلة عل��ى الفال�ض واأنه��ا تقرت�ض و ت�شد 

الأحزم��ة على البط��ون وتخف���ض الرواتب والع��الوات والأجور 
ووو .. وك��ان وزي��ر املالي��ة ال�شع��ودي من��ذ اأ�شهر يق��ول مبرارة 
و�شراح��ة ملفتة للنظر باأن عل��ى املواطن ال�شع��ودي الذي اعتاد 
ال�شك��ن يف دار كب��رة اأن ين�شى ه��ذه الرفاهي��ة واأن ي�شكن يف دار 
�شغ��رة واأن م��ن اعت��اد رك��وب �شي��ارات فاره��ة اأن يبح��ث عن 
�شيارات التوفر القت�شادي .. وتبني اأن كل هذه احلملة الدعائية 
والتهويل من الفال�ض لترير �شحب الأموال والقتطاعات مل تكن 
لإنق��اذ القت�ش��اد ال�شعودي ب��ل لتقدمي جزية هائل��ة لالأمريكيني 
دفعه��ا كل املواطنني .. ويج��ب اأن ت�شمى »اأم اجلزيات« .. و�شار 
ك��ل ريال يوف��ره املواط��ن يف اململكة يع��رف اأنه )جزي��ة ترامب( 
متام��ا كما عرف��ت اوروبا ماك��ان يعرف ب��� )ع�شر �ش��الح الدين( 
وه��و ال�شريبة التي فر�شها البابا على الأوروبيني لتمويل حروب 
ال�شليبي��ني ل�شرتداد القد�ض بعد حتريره��ا ..  ما يلفت النظر هو 
تطاب��ق تقدي��رات العجز ال�شع��ودي مع مبلغ ال�شفق��ة الرهيبة .. 
مم��ا ل يدع جم��ال لل�شك اأن ال�شعب وحده هو ايل دفع اجلزية واأن 
الق�شر امللكي كان يح�شر لهذه ال�شفقة لي�شددها ال�شعب من حلمه 
ورفاهيته .. واأبقى الأمراء اأموالهم باحلفظ وال�شون .. والكارثة 
اأن ه��ذا اأول الغيث وه��ذه اأول اجلزيات .. فكل رئي�ض �شيحدد رقم 
جزيت��ه .. وك��ل جزية �شتبز ما قبلها ..  عندم��ا ت�شقط هذه اململكة 
يوم��ا �شينب���ض ال�شع��ب كل الأ�ش��رار ويكت�ش��ف اأن��ه مل ي�شبقه يف 
التاري��خ �شعب مت��ت �شرقته بها ال�شك��ل الأ�شطوري الذي مل حتك 

عنه احلكايا .. وحده التاريخ �شيحكي عن العرب احلكايا ..

توا�ش��ل املذبحة الت��ي يرتكبه��ا النظام 
امللكي يف البحرين �شد �شعبها املجاهد،

�شع��ب البحري��ن ه��و اأرقى اأه��ل الر�ض يف 
�شبه اجلزيرة العربية، يتميز عنهم بالثقافة 
والتعلي��م، وه��و ق��د �شب��ق اإل��ى التح�ش��ر 
العم��ل  �شمن��ه  وم��ن  ال�شيا�ش��ي  والعم��ل 
النقاب��ي، ونخبه املثقفة تت�شمن العديد من 
ال�شع��راء والروائي��ني واأهل القل��م، وكانت 

�شحافته هي الرقى يف تلك املنطقة.
ولق��د ك��ان احلك��م يف البحري��ن ل�شي��خ 
من واح��دة من القبائل فيه��ا، حتت ت�شمية 
ق��رر  احل��ايل  ال�شي��خ  لك��ن  “الأم��ر”.. 
“مملك��ة” بف�ش��ل  اإل��ى  حتوي��ل امل�شيخ��ة 
“ج�ش��ر ال�شك��ارى” الذي يرب��ط اجلزيرة 

بال�شعودية.
وميار�ض احلكم قمعاً وح�شياً �شد نخبة 
�شباب��ه، وه��م طليع��ة م��ن املثقف��ني الذين 
�شرف��وا الن�ش��ال الوطن��ي والقوم��ي، فكان 
بينهم قوميون عرب وبعثيون و�شيوعيون.. 
يع��رف  اجلزي��رة  تل��ك  �شع��ب  يك��ن  ومل 
التع�ش��ب والتفرق��ة بني ابنائ��ه، وكثرًا ما 
�شم��ت �شجون القم��ع منا�شلني من خمتلف 

الجتاهات الوطنية والتقدمية.
ولق��د وظ��ف احلكم اخل��وف م��ن الفتنة 

خلدم��ة بط�ش��ه، فاأوه��م اه��ل ال�شن��ة ب��اأن 
ال�شيع��ة يريدون تغي��ر النظ��ام لل�شيطرة 
عل��ى احلك��م، ث��م قب��ل “ن�شيح��ة ” احلكم 
ال�شع��ودي ب��اأن يرك��ز احلمل��ة عل��ى ايران 

واتهام ال�شيعة باأنهم ادوات لها.
اخ��ر اجن��ازات النظ��ام البحرين��ي ان��ه 
ارتك��ب بالأم���ض مذبح��ة �ش��د معت�شم��ني 
�شلمي��ني جلاأوا اإلى العت�ش��ام ال�شلمي منذ 
�شن��ة مطالبني بالإفراج عن معتقليهم الذين 

مل يرتكبوا ذنباً.
ح�شيلة ف���ض العت�ش��ام ال�شلمي كانت 

خم�ش��ة قتل��ى وعددًا من اجلرح��ى بال ذنب 
ارتكب��وه ال حماول��ة اظه��ار الظالم��ة لعل 

احلكم يرتدع فيفرج عن البرياء.
موؤمت��رات  اح��د  اعق��اب  ويف  وقدمي��ا، 
القم��ة العربي��ة، ح��اول �شي��خ البحرين اأن 
يجام��ل الرئي�ض الراحل جم��ال عبد النا�شر 
ح��ني وقف مع��ه ل�ش��ورة تذكاري��ة بقوله: 
ي��ا �شي��ادة الرئي���ض.. نح��ن ل ن��راك ال يف 

موؤمترات القمة.
ولق��د رد علي��ه عب��د النا�ش��ر �شاحك��اً: 

طيب، قرب، كفاية عليك ال�شورة!

املذبحة في البحرين.. مستمرة!

آل سعود يواصلون اعتداءاتهم على العوامية وأهلها
توا�شل ال�شلطات ال�شعودية م�شل�شل اإ�شرام النران واإ�شعال 
واملح��الت  واحل�شيني��ات  وامل�شاج��د  املن��ازل  يف  احلرائ��ق 
التجارية بالإ�شافة اإل��ى الأرا�شي الزراعية يف بلدة العوامية 
بالقطي��ف �شرق اململك��ة التي تعي�ض حتت احل�ش��ار منذ اأكرث 

من ع�شرين يوًما.
واأقدم��ت الق��وات الأمنية الي��وم على اإ�ش��رام النران يف عدد 
م��ن املحالت التجارية ب�”ح��ي الريف” يف العوامي��ة عر ر�شقها 
بالر�شا���ض والقناب��ل احلارق��ة حي��ث �شوه��د ت�شاع��د النران 
بكثاف��ة م��ن “خمب��ز حلوي��ات العيد” واملح��ل املجاور ل��ه “اأبو 

�شام��ي”.. و�ش��ارع الأه��ايل ال��ى اإخم��اد احلرائ��ق م��ن املحالت 
التجارية و�شط غياب متام للجهات املخت�شة من الدفاع املدين اأو 

�شيارات الإ�شعاف جراء احل�شار املفرو�ض على البلدة.
ويف ت�شاعد حلدة العنف امل�شتخدم �شد البلدة حتى مع حلول 
�شه��ر رم�شان، فق��د فتحت القوات ال�شعودية اأم���ض جمدًدا النار 
ب�شك��ل ع�شوائي يف “ح��ي الريف” �شمال العوامي��ة حيث �ُشجلت 
خ�شائر مادية كب��رة يف ال�شيارات واملنازل واملحالت التجارية، 
كما ق�شفت اأحياء الغمري والريف وال�شملي بر�شا�ض عيار 50 

، وفتحت النار اأي�شا على م�شجد العبا�ض يف العوامية.

؟
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بدا وا�شحاً جلمي��ع املتابعني اأن �شل�شلة املعارك التي جرت 
يف الآون��ة الأخرة يف حمافظة تعز وحجة ومارب واجلوف 
و�شبوة وحتدي��دا يف ريفها ال�شمايل الغربي وريفها اجلنوبي 
املح��اذي للبي�شاء ” مبديريات ع�شي��الن والعبدية وبيحان 
والع��ني، ما ه��ي اإل هدف م��ن �شل�شلة اأه��داف ا�شرتاتيجية 
كج��زء م��ن خط��ة وروؤي��ة اأك��ر يف امل�شتقبل وحتدي��دا بعد 
دح��ر الغزاة والتفرغ لداع�ض، وهذا م��ن اأجل م�شار احل�شم 
واللج��ان  اليمن��ي  اجلي���ض  علي��ه  يعم��ل  الت��ي  الع�شك��ري 
ال�شعبي��ة، واله��دف ب��األ �شا�ض ه��و تطهر الر���ض اليمنية 
م�شتقب��ال من رج�ض الرهاب العاب��ر للقارات ،ومنع حتقيق 
�شروط واإم��الءات �شتحاول بع�ض القوى االإقليمية احلليفة 
وال�شريك��ة والداعم��ة للم�ش��روع ال�شهيواأمرك��ي باملنطقة 
فر�شه��ا عل��ى الدول��ة اليمني��ة يف امل�شتقبل و�شد ه��ذا الباب 
ه��و اولوي��ة ا�شرتاتيجي��ة لقيادة الث��ورة وقي��ادة اجلي�ض 

واللجان.

والى اجلبهة الغربية....   ميدي - حرض:
هنا ل ميكن اإنك��ار حقيقة اأن جبهة ميدي -حر�ض مبوقعهم 
ال�شرتاتيج��ي ب�شمال غرب اليمن ت�شكل اأهمية ا�شرتاتيجية 
اأهمي��ة  وحتت��ل  اليمني��ة  الع�شكري��ة  العملي��ات  بخريط��ة 
ا�شرتاتيجي��ة خللق معادل��ة احلماية للغ��رب اليمني ب�شكل 
كامل وتعتر بالن�شب��ة للغزاة خا�شرة رخوه يجب حتقيق 
اي تقدم فيها وباعتبارها حامية ع�شكرية للغرب اليمني لذل 
ي�شتب�ش��ل حم��اة الوطن بالدفاع عن ه��ذه اجلبهة وحتويلها 

الى بوؤرة خ�شائر للغزاة واملرتزقة…

والى اجلبهة الشرقية: شبوة - مارب - اجلوف
ان هذه اجلبه��ة احل�شا�شة هي دفاعية م��ن حيث التو�شيف 
الع�شك��ري ولي���ض جبهة ا�شتن��زاف للغ��زاة واملرتزقة لأنها 
لي�شت خا�شرة عمليات بل م�شرح حرب متكامل تتوفر فيه ما 
يقارب كامل القوة الت�شليحي��ة والب�شرية للغزاة باعتبارها 
مفتاحاً ل�شل�شلة مناط��ق متتد على طول اجلغرافيا اليمنية، 
فه��ي نقطة و�شل بني مناطق �شرق اليم��ن وجنوبه، امتدادًا 
عل��ى ط��ول �شريط املناط��ق احلدودي��ة املرتبط��ة باجلانب 
ال�شع��ودي �شرق��ا والقريب��ة م��ن مرك��ز الق��رار “�شنعاء”، 
اإ�شافة اإلى كونه��ا ت�شكل نقطة ربط بني املناطق اجلغرافية 
اليمني��ة املرتبط��ة مبدين��ة م��اأرب �شرق��اً واجل��وف �شم��اًل 
وو�شط �شبوة اجلنوبي الغرب��ي بامتداد ا�شرتاتيجي بكامل 
مناط��ق اليم��ن جنوباً، وهذا ما يعك���ض خطورتها من ناحية 
واهميته��ا يف معادلة احلرب وحج��م الأهمية ال�شرتاتيجية 
الك��رى جلبهة م��اأرب -اجلوف-�شب��وة يف خريطة املعارك 
املقبل��ة بال�شرق وال�شمال ال�شرقي والو�ش��ط ال�شرقي ب�شكل 

عام ومبناطق اجلنوب اليمني ب�شكل خا�ض.....
لذل��ك ي�شع��ى الغ��زاة واملرتزق��ة ال��ى ا�شته��داف اجلبه��ة 
الداخلية من هذه اجلبهة ال�شرقية لأنها ت�شتهدف احلا�شنة 
ال�شعبي��ة للجي���ض واللج��ان وت�شته��دف اللحم��ة ال�شعبي��ة 
ال�شلب��ة م��ع اجلي�ض واللج��ان لذلك نود ان نق��ول ان تعامل 
الغ��زاة واملرتزقة يف ه��ذه اجلبهة ياأتي عل��ى �شاكلة انتحار 
معل��وم م�شبق��ا من ب��اب احداث خرق م��ن اي نقط��ة �شواء 
نه��م او �ش��رواح او العبدي��ة او بيح��ان اأو جن��وب اجلوف 
واذا حتق��ق ذل��ك لهم ال �شمح اهلل باي نقط��ة من هذه النقاط 
الربع��ة فذل��ك يعن��ي اخ��راج حمافظ��ة �شنعاء م��ن دائرة 
االم��ان اال�شرتاتيجي او حمافظة ذمار م��ن دائرة االرتباط 
ال�شرتاتيج��ي بالو�ش��ط اليمن��ي وف�شل��ه متام��ا وبتف�شيل 

اأكرث.
حمي��ط الم��ان الع�شك��ري الذي حتظ��ى به ذم��ار- �شنعاء 
-عم��ران -�شعده ياأتي باالرتب��اط ال�شعبي ال�شلب واملتني 
ج��دا مع اجلي���ض واللجان يف اجلبه��ة ال�شرقي��ة الهامه جدا 
وه��ي ب��الد قيف��ه – احلداء – خ��ولن الطيال ونه��م وقبائل 
اجل��وف كقبائ��ل تت�شل بخ��ط النار م��ع الغ��زاة واملرتزقة 
باجلبهة ال�شرقية ف��اذا تعر�شت هذه اللحمة لل�شلل اجلزئي 
فق��ط فقد ا�شبحت دائ��رة اخلطر لي�ض ناريا ب��ل ا�شتخباريا 
وامني��ا واجتماعي��ا تط��ال العم��ق ال�شرتاتيج��ي للجي���ض 

واللج��ان باملحافظ��ات املذكورة لذلك يت��داول اعالم الغزاة 
بتبن��ي �شري��ح ان يت��م �ش��راء الذم��م ل�شته��داف اجلبه��ة 
الداخلي��ة وتفكيكه��ا ع��ر ال�شتقط��اب خلل��ق تناح��ر وهذا 
م��ا ح��ذر منه ال�شي��د القائ��د والتعاطي اجل��اد واحلا�شم مع 
خطوات الغزاة يف ا�شتقطاب �شعاف النفو�ض يجب ان يكون 
تعاط��ي وطني حا�ش��م وقوي.. املع��ارك احيانا حتدث خلل 
كبر يف البيئة احلا�شنة اذا كانت م�شارات احلرب مف�شلية 
جغرافي��ا وع�شكريا….لذل��ك جن��د ق��وات اجلي���ض اليمني 
واللج��ان ال�شعبية حا�شرة بقوة كب��ره يف هذه اجلبهة كما 
يف باق��ي اجلبهات ولكن حا�شرة ا�شتخباري��ا وامنيا حا�شما 
و�شارم��ا ير�ش��د ك��ل �ش��يء حلماي��ة اجلبه��ة الداخلية من 
اخلطر ويتعامل مقاتلي اجلي�ض واللجان مع ا�شغر امل�شاكل 
وادناه��ا بح�ش��م وق��وة ول يتبق��ى �ش��وى واج��ب املواطن 
والع��الم بالتعاط��ي اجل��اد يف الت�شدي حلال��ة ال�شتقطاب 

اخلطر الذي ينعك�ض على امليدان الع�شكري ب�شكل كبر.
الي��وم، ل ميكن اإنكار اأن خ�شارة الغزاة واملرتزقة ملواقعهم 
ال�شرتاتيجي��ة املتقدم��ة بعم��ق حمافظ��ة م��ارب وحمافظة 
اجل��وف وحمافظة تعز وبع�ض مناط��ق ريف �شبوة الغربي 
وريف مارب اجلنوبي والغرب��ي اي�شا، حيث تتواجد قوات 
اجلي���ض واللج��ان مبجموعه��ا الق��وي وال�ش��رب يف مواق��ع 
ومناط��ق ا�شرتاتيجية ابقت حالة ال�شلل المني والع�شكري 
ثابت��ه يف �شف��وف الغ��زاة واملرتزق��ة وجعلت ق��وات حماة 
الوط��ن اجلغرافي��ا الت��ي ي�شيط��رون عليه��ا خ��ارج الم��ان 
الع�شك��ري متام��ا لذل��ك هو عبئ��اً ثقي��اًل على �شانع��ي قرار 

احل��رب على اليم��ن، ولهذا ي�شعى اجلي���ض اليمني واللجان 
ال�شعبية مبا لديهم من قوات بعموم هذه املناطق ثابته حتى 
وحا�ش��ره حل�ش��م هذه املع��ارك �شريعا ملا متثل��ه من �شربة 
قا�شم��ة مل�ش��روع داع���ض على اليم��ن بعد دحر الغ��زاة كون 
الغ��زاة ي�شلم��ون املناط��ق تدريجيا لداع�ض قب��ل مغادرتهم 

احلتمية من اليمن .
هنا، ميكن الق��ول وحتما اإن مقاتلي اجلي�ض اليمني واللجان 
ال�شعبي��ة ق��د تكيف��وا م��ع ظ��روف معرك��ة اجلبه��ات كاملة 
، وب��داأوا فعلي��اً بر�ش��م مالم��ح جدي��دة لطبيع��ة املعركة يف 
عم��وم مناط��ق غرب��ي حمافظ��ة م��ارب و�ش��رق م��ع �شم��ال 
حمافظة اجلوف امتدادا على طول ال�شل�شة املمتدة للحدود 
اليمني��ة– ال�شعودي��ة و�ش��ول اإل��ى حمافظة �شع��دة �شرقا 
، وه��ا هي طالئ��ع اجلي�ض الي��وم تقف على م�ش��ارف العمق 
ال�شرتاتيج��ي للبادي��ة اليمنية ككل من �شب��وة وحتى غرب 
م��ارب ال��ى �ش��رق و�شمال اجل��وف ، وه��ذا ما اأثم��ر مرحلياً 
جمموع��ة انهي��ارات وا�شع��ة يف �شف��وف الغ��زاة واملرتزقة 
وه��ذا النهي��ار �شيكون �شرب��ة قا�شمة لتنظي��م داع�ض الذي 
توق��ع اأن يخ�ش��ر وداعمي��ه احل��رب كنتيج��ة لتحري��ر تعز 

املدينة وحمافظة تعز مب�شاحة تقارب 17%من م�شاحة تعز 
يف ال�شابي��ع املا�شية ا�شافة ال��ى الن�شبة 60% التي ي�شيطر 
عليه��ا مقاتلي اجلي�ض واللج��ان وا�شبحت تعز ا�شرتاتيجيا 
حتت �شيط��رة اجلي�ض واللجان بح�ش��ة ا�شدين ولي�ض ا�شد 
واحد وم��ا تبقى من الحي��اء والبوؤر بتعز ه��ي منهارة وما 
يج��ري فيها م��ن عملي��ات ع�شكريه ه��ي ا�شتن��زاف للطرفني 

املتحاربني.
وه��ذه امل�شاح��ة تعت��ر م�شاح��ة خالي��ة م��ن التاأث��ر عل��ى 
حمافظة تعز عموما وان كانت ت�شكل جرحا ينزف ولكن هذا 
اجل��رح م�ش��ره ان ي�شفى قريبا ب��اأذن اهلل من خالل عمليات 
جراحي��ة ت�شتاأ�شل املرتزقة وداع�ض م��ن تعز ولو بعد حني 
وه��ي نق��اط �شغرية تت��وزع مبناط��ق حمافظة تع��ز والتي 
تعت��ر نق��اط مواجهة منف�شلة ومتوزعة م��ا بني مدينة تعز 
و�شول اإلى املناطق املحيطة مبحافظة حلج جنوبا و�شرقا.
وطامل��ا هي نق��اط مواجه منف�شلة ع��ن بع�شها رغم حماولة 
الغ��زاة واملرتزق��ة خل��ق ات�ش��ال بينه��ا لك��ي تبق��ى جبهة 
مواجه��ة مكتمل��ة ال ان ق��وات اجلي���ض واللج��ان اف�شل��ت 
املخط��ط كونه خمط��ط مراده دفع املزيد م��ن مقاتلي داع�ض 

الى و�شط مدينة تعز رغم تواجد مقاتلي داع�ض م�شبقا ولكن 
التعزي��زات الع�شكرية الب�شرية و الت�شليحية كانت بالن�شبة 
له��م �شرورة ملحة واولوي��ة ا�شرتاتيجية ولكن كان مقاتلي 

اجلي�ض لهم باملر�شاد .
وميكن اأن نقراأ وبناء على متغّرات اليام الأخرة والتطور 
امللمو���ض والنوع��ي يف عملي��ات اجلي���ض اليمن��ي واللج��ان 
ال�شعبية بعم��وم مناطق خطوط املواجهة، اأن خطط القادة 
امليداني��ني يف اجلي���ض واللجان اجتهت باملنح��ى الإيجابي، 
فخريطة العملي��ات العملياتية والتكتيكي��ة وال�شرتاتيجية 
وتب��ادل الأدوار والنتق��ال م��ن خط��ة اإلى اأخ��رى والتكيف 
م��ع ظ��روف املعرك��ة ب�شال�ش��ة ملحوظ��ة، ه��ذه املتغّرات 
الت��ي اأدارتها بحرفية وحنك��ة ملحوظة القي��ادة الع�شكرية 
امليداني��ة للجي���ض اليمن��ي واللج��ان ال�شعبي��ة مبجموعها، 
اأثم��رت وبعملي��ات نوعي��ة وخاطف��ة ع��ن �ش��رب خط��وط 
الدف��اع الأول��ى والتمويني وال�شن��ادي للغ��زاة واملرتزقة 
باجلبه��ة الداخلي��ة ومن ثم التق��دم ال�شريع نح��و ال�شراف 
الن��اري املبا�ش��ر عل��ى عم��ق املناط��ق الت��ي ي�شيط��ر عليها 
الغ��زاة واملرتزق��ة وداع���ض ، م��ن خ��الل حتري��ر جمموعة 
ق��رى وت��الل وجبال وق��رى ا�شرتاتيجية هام��ة ت�شرف على 
عمق الغزاة واملرتزق��ة ال�شرتاتيجي ،وبهذا يكون اجلي�ض 
اليمني واللجان ال�شعبية ق��د اأمنوا “مرحلياً” اأولى مراحل 
التقدم باجتاه عمق البادي��ة التعزية ومن جانب اإلى العمق 
ال�شرتاتيج��ي لل�ش��رق اليمن��ي مبجموعة باجل��وف ومارب 

و�شبوة.
ويف ه��ذه املرحل��ة العملياتي��ة الع�شكري��ة الهام��ه وم��ن هنا 
�شننتظر نتائ��ج وتداعيات �شحق الغ��زاة واملرتزقة مبدينة 
مي��دي لن م��ا تلق��اه الغ��زاة واملرتزق��ة من خ�شائ��ر كبرة 
ج��دا ينعك���ض �شلب��ا على قواته��م يف كافة اجلبه��ات معنويا 
اإجاب��ات  �شتعطين��ا  ،والت��ي  واعالمي��ا  ومالي��ا  وع�شكري��ا 
منطقي��ة واأكرث و�شوحاً وواقعية م��ن جممل التغّرات التي 
�شن�شهده��ا بال�شاحة الع�شكرية مبحافظة تعز ومارب ب�شكل 

خا�ض وعموم ال�شاحة الع�شكرية اليمنية ب�شكل عام .
و�شجاع��ة  و�شم��ود  و�شالب��ة  ارادة  ان  اخلت��ام  ويف 
واق��دام وع��زم وامي��ان رجال اجلي���ض واللج��ان واحرتاف 
ال�شتخب��اري والع�شك��ري والمني املتنوع ه��و ابداع نابع 
م��ن ا�شلوب مبه��ر واحرتاف متق��ن واقت��دار �شامخ ترتجم 
ق��وة حماة الوطن وبراعتهم يف القي��ادة وال�شيطرة والدفاع 

والهجوم...

التوصيف العسكري االستراتيجي.. للمعركة اليمنية
  ..  الدفاعية األق��وى واألش��رس في املنطقة والعالں 

أحمد عايض أحمد

املعرك�ة الدفاعية بوجهيها الدفاعي والهجومي ذات الأهداف الوا�سحة واملحددة تكون عاماًل 
ع�سكري�ا ا�سرتاتيجيا دافعًا ملن يخو�س اأغوارها ومتن�ح املقاتلني اليمنيني روح الميان والعزم و التفاين 
واال�ستب�سال والثبات اإلى اآخر اأ�سواط املعركة ، ولهذا ال�سبب كان والزال ال�سيد القائد عبد امللك 
احلوثي حفظه اهلل ون�رضه يحدد اأهداف املعركة الدفاعية ويو�سحها للجميع قبل اأن يخو�سوها 

لكي يعلموا العلم اليقني عن ماهية النتائج التي يريد اجلي�س واللجان حتقيقها...
ان م�ن ب�ني العملي�ات الع�سكري�ة والنتائ�ج امليداني�ة مع�ادلت واح�كام تبن�ى عليه�ا معطيات 
ع�سكري�ة حتدد معامل توج�ه الغزاة واملرتزقة “ع�سكريا وا�سرتاتيجي�ا” وبني ا�سرتاتيجية دفاعية 
تبناه�ا “اجلي��س +اللج�ان” عملي�ا وب�سكل �سل��س وت�سل�سل�ي حمرتف متي�ز باالن�سب�اط والتنفيذ 

والثبات لتحقيق االجنازات املرجوة.

هذه الرقام لي�شت نهائية ولي�شت اي�شا كحد اق�شى وامنا ما مت توثيقه من امل�شادر املوثوقة �شواء العالم احلربي 
او ال�شت�شه��اد بالأرق��ام التي اعرتف بها الغزاة واملرتزقة ..ول نن�ش��ى ان حتالف العدوان زج بخم�شة الوية ع�شكرية 
م�ش��اة ومدرع��ة يف معارك ميدي الخرة يف حماولة فا�شلة لل�شيطرة على مي��دي ولكن ف�شلت وهزمت وتكبدت خ�شائر 

كبرة …اذن كلما زاد قوام القوات الغازية والرتزاقية يف امل�شاركة كلما كانت اخل�شائر اكرث واكر .
ل�ش��ك ان حتال��ف الغزاة يطرحون خططه��م الع�شكرية على الإ�شتمات��ه يف ال�شيطرة على مديري��ة ميدي احلدودية 
املقابل��ة ملرك��ز املو�شم ال�شعودي لذلك م��ن املتوقع ان املعارك �شتبقى م�شتعلة يف جبهة مي��دي ولرمبا تزداد �شراوة و 
ر على  خ�شو�ش��ا وان حتال��ف العدوان الغ��ازي تلقى هزائم ع�شكرية كث��ره دون حتقيق اي تقدم عل��ى الر�ض وم�شّ
ال�شيط��رة عل��ى ميدي وه��ذا ال�شرار نابع م��ن انتحار نتيجة الف�ش��ل ال�شرتاتيجي يف هذه اجلبه��ة القتالية ال�شغرة 

وال�شد دموية.
الهم من ذلك.. ان ميدي التي ل تتجاوز م�شاحتها اجلغرافية ال�� 64 كم مربع لتزال حتت �شيطرة اجلي�ض واللجان 
ال�شعبي��ة حي��ث وان خارط��ة املعارك الت��ي يخو�شها ا�شود اجلي���ض واللجان ال�شعبي��ة �شد الغ��زاة واملرتزقة هي يف 
م�شاح��ة جغرافي��ة �شغ��رة ل تتجاوز 10 كم مربع �شمال ميدي و جزء من هذه امل�شاح��ة هي من ارا�شي مركز املو�شم 
ال�شع��ودي املح��اذي ملديرية مي��دي اي ان م�شرح املعركة على احلدود امل�شرتكة بني اليم��ن وال�شعودية – لذلك لتعد 
جغرافي��ا م�ش��رح املعركة هي مر�شومة من خالل تقدم طرف على ح�شاب اخ��ر وامنا هي جغرافيا ر�شمتها املعارك التي 
اندلع��ت من��ذ اليوم الول بني الغ��زاة واملرتزقة من جهة واجلي���ض واللجان ال�شعبية من جهة اخ��رى ومن جانب هي 
جغرافي��ا حددها ق��ادة اجلي�ض واللجان لكي تكون م�ش��رح حرب ثابت ل يتغر ويكون م�ش��رح ا�شتنزاف مميت للغزاة 

واملرتزقة وهذا ما حدث ويحدث….
يف املقاب��ل .. روج العالم الغازي والرتزاقي يف ال�شب��وع املا�شي عن �شيطرت قوات الغزاة واملرتزقة على مزارع 
الن�شي��م و م��زارع اخ��رى والتي تقدر م�شاحتها 7ك��م مربع �شمال ميدي وه��ذا غر �شحيح وه��ذه الرتويجات البائ�شة 
اليائ�ش��ة نابعة م��ن افال�ض وارتباك وتخبط وه��روب من الواقع الع�شك��ري املاأ�شاوي الذي يعي�ش��ه الغزاة واملرتزقة 
ول نن�ش��ى ان الغ��زاة واملرتزقة �شيطروا على ميدي ع�شرات املّرات وكل م��ّرة يكت�شف العامل انهم كذبة – ومن ناحية 
ه��و اعرتاف غازي �شريح ان املع��ارك تدور رحاها على احلدود امل�شرتكة ويف جغرافيا ثابتة ولتزال ومنذ عامني ومل 

تتغر قواعد ال�شتباك.

يف اخلت��ام.. ان املع��ارك الخ��رة والتي ج��رت يف ال�شب��وع املا�شي والذي يعد اك��ر ت�شعيد ع�شك��ري غازي بعد 
اجتماع ترامب باأدواته القليمية يف الريا�ض هي معارك كانت جتري وفق خطة ع�شكرية غازية تقت�شي بال�شيطرة على 
ميدي لرتجمة ر�شالة ع�شكرية با�شم من اجتمعوا يف الريا�ض بان الو�شع بعد القّمة تغر ولكن ا�شتطاع مقاتلي اجلي�ض 
واللج��ان ان ي�شحق��وا هذا الهجوم الع�شك��ري ال�شعودي-ال�شوداين الرتزاقي الكبر وتكبي��د القوات املهاجمة خ�شائر 
فادح��ة قراأه��ا قادة الغزاة بامل وحزن حي��ث �شكلت الهزمية التي نالت قواتهم يف مي��دي �شدمة كبرة جدا ومن جانب 
اخ��ر ا�شتطاع قادة اجلي�ض واللج��ان ال�شعبية اي�شال ر�شالة للغزاة واملرتزقة ان املعركة بعد اجتماع ترامب وادواته 

الإقليمية الجرامية انتقلت الى مرحلة جديدة �شتكون ا�شد نكال وق�شوة من قبل وللميدان حديث اخر.

من ميدي وباألرقاں.. حقائق خطيرة خلسائر اجليش السعودي والسوداني

ح����������ق��������ائ����������������ق 
وأسباب ونتائج

يف كل احلروب املنتهية يف املنطقة والعامل مل ت�سهد �سقوط قيادات ع�سكرية من ال�سف االول بهذا العدد وبهذه الدرجة من امل�ستوى املهني الهام اال يف ميدي اليمنية.
ميدي، اأهم اجلبهات الع�سكرية التي تدور فيها رحى املعارك الربية بق�سوة الأهميتها اجلغرافية واال�سرتاتيجية لكال الطرفني الغزاة واملرتزقة من جهة وقوات اجلي�س اليمني اللجان ال�سعبية من جهة اخرى.

تكب�د الغ�زاة واملرتزق�ة خ�سائر ب�رشي�ة فادحة وقيا�سية حيث �سقط من الغزاة واملرتزقة يف ميدي طيلة عامني قرابة 3482 قائد و �سابط وجندي غازي بينهم 6 قادة ع�سكريني �سودانيني و74 قائد ع�سكري �سعودي 
و628 قائد ع�سكري مرتزق ومن �سمنهم اي�سا 173 قتيل وجريح من اجلي�س ال�سوداين وقد ك�سف العالم احلربي اليمني عن م�رضع 83 �سابط وجندي �سوداين من بينهم قائد القوات ال�سودانية الغازية بجبهة ميدي.. 

اما بقية اخل�سائر الب�رضية فهم من املجندين �سواء مرتزقة او غزاة ا�سافة الى ذلك ا�ستطاع اجلي�س واللجان تدمري الف الليات الع�سكرية الغازية والتي توازي ت�سليح ع�رضة الوية ع�سكرية م�ساة ومدرعة.
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جرائم 
العدوان

رم�ص���ان ك���رمي يري���ده �هلل مباركا للم�صلمني ليكونو� �أمًة تقوم باحلق و�لعدل، �إال �أن ثمة ما يعكر �صف���َو تلك �لربكة، مبا �أغدقت به �ململكة على رئي�س �أمريكا من مئات 
�ملليار�ت من �لدوالر�ت جعلته يتباهى بجلبها �إلى بالده يف زيارة و�حدة، وحتولت �الأمة ب�صبب حماقات �آل �صعود �إلى �أ�صحوكة بني �الأمم.. و��صطرت �ل�صعودية لفر�س 
�صريب���ة عل���ى جملة من �ل�صلع �صيتجرع غالءها مو�طنوها لتكون عليهم �ل�صر�ئب وللجري�ن �حلرب و�حل�ص���ار.. والأمريكا �ملليار�ت.. ودنيا د�نية.. وحاٌل بهذ� �ل�صوء 

واالنحطاط غري امل�شب�ق.. له� م�ؤ�شر على انقرا�س و�شيك للأمة ما مل ت�شعر بدائها لتتلم�س الدواء النافَع والناجع.. 

800

األربعاء 28 شعبان 1438 ه� املوافق 24 / 5 / 2017م
•�شعدة:

ال�شع��ودي ي�شن  الع��دوان الأمريك��ي  •● ط��ران 
غارة على منزل لأح��د املواطنني مبنطقة ال�شوارق 
مبديري��ة رازح م��ا اأدى لإ�شاب��ة ام��راأة ورجل��ني 

ونفوق عدد من املوا�شي
•● ط��ران الع��دوان ي�شن 3 غ��ارات على منطقة 

الفرع مبديرية كتاف بالتزامن مع ق�شف مدفعي 
•● ط��ران الع��دوان ي�ش��ن 4 غ��ارات على وادي 

الإمارة وغارة على منطقة احلجر مبديرية كتاف
•● ط��ران الع��دوان الأمريكي ال�شعودي ي�شن 6 

غارات على منطقة املالحيط مبديرية الظاهر
ال�شعودي  الأمريك��ي  الع��دوان  غ��ارة لطران   ●•

على مديرية �شدا
الثعبان  •● غ��ارة لط��ران العدوان على منطق��ة 

مبديرية باقم 
•● غارت��ان لط��ران العدوان عل��ى منطقة طخية 

مبديرية جمز
•�شنعاء: •● طران العدوان الأمريكي ال�شعودي 

ي�شن غارة على منطقة وادي ظهر مبديرية همدان
•ماأرب: 

•● ط��ران الع��دوان الأمريكي ال�شعودي ي�شن 5 
غارات على مناطق متفرقة من مديرية �شرواح

•حجة:
•● 6 غارات لطران العدوان الأمريكي ال�شعودي 

على مديريتي حر�ض وميدي
•احلديدة:

ال�شع��ودي ي�شن  الع��دوان الأمريك��ي  •● ط��ران 
4 غ��ارات عل��ى مديري��ة اللحي��ة منها غارت��ان على 

�شبكة الت�شالت
•جيزان:

تويلق جبل  على  العدوان  لطران  غارة   ●•

اخلميس 29 شعبان 1438 ه� املوافق 25 / 5 / 2017م
•4غ��ارات لط��ران الع��دوان الأمريكي  •م��اأرب:  

ال�شعودي على مديرية �شرواح
يق�شف  ال�شع��ودي  الأمريك��ي  الع��دوان  •ط��ران 

بغارة مرتزقته �شرق مديرية �شرواح
•تعز:

•3 غارات لطائرة من دون طيار على مدينة الرح 
مبديرية مقبنة

ال�شعودي  الع��دوان الأمريك��ي  •غارت��ان لط��ران 
على منطقة يختل مبديرية املخا

•�شعدة:
ال�شعودي  الأمريكي  الع��دوان  غ��ارات لطران   5•

على مناطق متفرقة من مديرية �شدا
 4 ي�شن  ال�شع��ودي  الأمريك��ي  الع��دوان  •ط��ران 
غ��ارات عل��ى مديري��ة �ش��داء وغ��اره اأخ��رى عل��ى 

مديرية الظاهر 

ال�شعودي  الأمريكي  الع��دوان  غ��ارات لطران   5•
على منطقة طخية مبديرية جمز

•10 غ��ارات لطران العدوان الأمريكي ال�شعودي 
عل��ى منطق��ة طخي��ة مبديرية جمز خ��الل ال�شاعات 

املا�شية
•ميدي: 

ال�شعودي  الأمريكي  العدوان  لط��ران  غارات    5•
عل��ى مديريت��ي حر���ض ومي��دي خ��الل ال�شاع��ات 

املا�شية .
•نهم: 

•ط��ران العدوان الأمريكي ال�شعودي ي�شن غارة 
على منطقة قطبني بنهم

اجلمعة 30 شعبان 1438 ه� املوافق 26 / 5 / 2017م
•تعز: 

ال�شعودي  الع��دوان الأمريك��ي  •غارت��ان لط��ران 
على منطقة الكمب يف مديرية مقبنة 

اأحد املواطنني  العدوان على منزل  •غارة لطران 
يف  مثلث مقبنة واأنباء عن �شحايا 

•6 �شهداء بينهم اأطفال ون�شاء وعدد من اجلرحى 
اإثر غارات العدوان على مثلث مقبنة

ال�شعودي  الع��دوان الأمريك��ي  •غارت��ان لط��ران 
على منطقتي  الكمب و الرح يف مديرية مقبنة

•ارتفاع �شحايا غارات العدوان على مثلث مقبنة 
اإلى 8 �شهداء بينهم ن�شاء واأطفال

•ا�شت�شه��اد ام��راأة حام��ل متاأث��رة بجراحه��ا اإث��ر 
اإ�شابته��ا بقذيف��ة ه��اون اأطلقه��ا املرتزق��ة يف جولة 

الق�شر مبديرية �شالة
•ماأرب: 

ال�شعودي  الأمريكي  الع��دوان  غ��ارات لطران   3•
على مديرية �شرواح 

العدوان عل��ى مناطق متفرقة  غ��ارات لطران   7•
من مديرية �شرواح خالل ال�شاعات املا�شية

•ذمار:
•ط��ران الع��دوان ي�ش��ن 4 غ��ارات عل��ى م��زارع 

املواطنني يف بني �شويد ب�شوران اآن�ض    
•�شعدة: 

 3 ي�شن  ال�شع��ودي  الأمريك��ي  الع��دوان  •ط��ران 
غارات على مديرية جمز  

•ط��ران الع��دوان ي�ش��ن 3 غ��ارات عل��ى منطق��ة 
الع�شا�ض يف مديرية كتاف  

ال�شعودي  الأمريكي  الع��دوان  غ��ارات لطران   3•
على منطقة طخية مبديرية جمز

•غ��ارة لطران العدوان الأمريكي ال�شعودي على 
قاع احلجر مبديرية جمز 

اآل �شبحان  العدوان عل��ى منطقة  •غ��ارة لطران 
مبديرية باقم

السبت 1 رمضان 1438 ه� املوافق 27 / 5 / 2017م
تعز: 

● غارة لطران الع��دوان الأمريكي ال�شعودي على 
منطقة الق�شر مبديرية �شالة

● غارت��ان لط��ران الع��دوان الأمريك��ي ال�شعودي 
على منطقة الزهاري مبديرية املخاء

ماأرب: 
● ط��ران الع��دوان ال�شعودي اأمريك��ي ي�شن غارة 

على مديرية �شرواح
الأمريك��ي  الع��دوان  لط��ران  جدي��دة  غ��ارة   ●

ال�شعودي على مديرية �شرواح
● 4 غارات لط��ران العدوان الأمريك��ي ال�شعودي 

�شرقي �شرواح
حلج: 

● غ��ارة لطران العدوان الأمريكي ال�شعودي غرب 
كهبوب
حجة: 

● غارت��ان لط��ران الع��دوان الأمريك��ي ال�شعودي 
على مديريتي حر�ض وميدي

�شعدة: 
● ق�ش��ف مدفع��ي �شع��ودى ي�شته��دف منطقت��ي اآل 

ال�شيخ واآل عمر مبديرية منبة
نهم:

● غارة لطران الع��دوان الأمريكي ال�شعودي على 
منطقة احلول يف مديرية نهم
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 : •�شنعاء 
ي�ش��ن  ال�شع��ودي  الأمريك��ي  الع��دوان  •ط��ران 

غارتني على منطقة عطان
•�شعدة:

•4 غ��ارات لط��ران الع��دوان عل��ى منطقة طخية 
املالحي��ط  منطق��ة  عل��ى  وغ��ارة  جم��ز  مبديري��ة 

مبديرية الظاهر
•ماأرب:

ال�شعودي  الأمريكي  الع��دوان  غ��ارات لطران   3•
على مديرية �شرواح

•تعز: 

•ا�شت�شهاد مواطنني اثنني بغارة لطران العدوان 
ا�شتهدفت �شيارة يف جبل عقار مبديرية موزع

ال�شع��ودي  الأمريك��ي  الع��دوان  لط��ران  •غ��ارة 
عل��ى منطق��ة العري�ض يف مديرية م��وزع واأنباء عن 

�شقوط �شحايا
•ميدي:

•ط��ران الع��دوان الأمريكي ال�شع��ودي ي�شن 13 
غ��ارة  على حر�ض وميدي خ��الل ال�شاعات املا�شية 

حتى اللحظة

االثنني 3 رمضان 1438 ه� املوافق 29 / 5 / 2017م
•نهم:

ال�شعودي  الأمريك��ي  الع��دوان  غ��ارة لطران   ●•
على منطقة احلن�شات يف مديرية نهم

•● ط��ران الع��دوان ي�شن 3 غ��ارات على منطقة 
بني بارق وغارتني على منطقة حريب نهم

ال�شع��ودي ي�شن  الع��دوان الأمريك��ي  •● ط��ران 
5 غ��ارات عل��ى التبه ال�ش��وداء وغ��اره اأخرى على 

منطقة حملي
•ميدي:

•● 7 غارات لطران العدوان الأمريكي ال�شعودي 
على مديريتي حر�ض وميدي منذ ال�شباح

على  املنافقني  قبل  من  مدفعي  ق�شف   ●•   : •تعز 
من��زل مواطن يف مديري��ة موزع واأنب��اء عن �شقوط 

�شحايا
ال�شعودي ي�شن 10  الأمريكي  العدوان  •● طران 
غ��ارات على مع�شكر خال��د يف موزع  خالل ال�شاعات 

املا�شية منها 5 غارات لطران بدون طيار
•احلديدة: 

•● ط��ران الع��دوان ي�شن 4 غ��ارات على منطقة 
كيلو 16

الثالثاء 4 رمضان 1438 ه� املوافق 30 / 5 / 2017م
تع��ز:  ● 3 غ��ارات لط��ران الع��دوان الأمريك��ي 

ال�شعودي على تبة هائل يف مديرية �شالة
● غاره لطران الع��دوان الأمريكي ال�شعودي على 

مع�شكر خالد
ي�ش��ن  ال�شع��ودي  الأمريك��ي  الع��دوان  ط��ران   ●

غارتني على تبة �شوفتيل مبديرية �شالة
● غارت��ان لط��ران العدوان على من��ازل املواطنني 

اأ�شفل تبة �شوفتيل يف مديرية �شالة
● ط��ران العد الأمريك��ي ال�شع��ودي ي�شن غارتني 

على منطقة احلوبان
حجة: 

● 7 غ��ارات لطران الع��دوان على مديريتي حر�ض 
وميدي خالل ال�شاعات املا�شية

�شعدة: 
ي�ش��ن  ال�شع��ودي  الأمريك��ي  الع��دوان  ط��ران   ●

غارتني على مديرية كتاف

السعودية ُتكمل سفگها للدں اليمني يوم من العدوان
 عل���������������ى اليم����������ن

> م����ج����زرة ج����دي����دة ل���ط���ي���ران ال�����ع�����دوان مب��ن��ط��ق��ة ال���ع���ري���ش ب��ت��ع��ز

▪ بسبب احلصار اجلائر على اليمن  مرضى الفشل الكلوي مهددون بالوفاة
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في شهر الصبر والنصر .. قصف ونسف .. واقتحامات نوعية وهجم�����������������������������������������������ات مباغتة وعمليات سحق طالت العشرات من الغزاة ومرتزقتهں
اأ�ستقب�ل اأبط�ال اجلي��س واللج�ان ال�سعبي�ة �سه�ر اجلهاد 
والن��رش خري ا�ستقبال بعمليات بطولية على خمتلف ميادين 
ال��رضف وال�ستب�س�ال وقدم�وا اأروع ال�س�ور عل�ى اأن �سهر 
رم�سان �سهر عمل وجهاد وت�سحية وفداء ون�رض و�سهادة.. 
هو �سه�ر املجاهدين الثابتني الراف�س�ني لقاعدة )ذرنا نكن 
م�ع القاعدي�ن( فعل�ى خمتل�ف جبه�ات الت�س�دي للع�دوان 
ومرتزقته وخ�الل االأيام االأولى ل�سهر اهلل الف�سيل كانت 
ب�سائ�ر الن�رض تتوالى من خمتلف اجلبهات من جنران وجيزان 
وع�س�ري ال�ى مي�دي ونهم وتع�ز وم�اأرب واجل�وف وكانت 
خ�سائر الع�دوان ومرتزقتهم خ�سائر فادح�ة وقا�سية ومت 
�سحقه�م يف خمتل�ف املح�اور واجلبهات ومب�ا يب�رض ب�اأن �سهر 
اهلل ه�و �سه�ر الن�رش والثب�ات واجلهاد والتق�وى وكما ن�رش 
اهلل عب�اده امل�ست�سعف�ني يف بدر وغريها من املع�ارك الفا�سلة 
بني احلق والباطل ب�ني العدل والطاغوت هو اليوم قادرًا على 
ن�رش عبادة الثابتني ال�سابرين. )ربنا اأفرغ علينا �سربًا وثبت 

اأقدامنا واأن�رضنا على القوم الكافرين(.

 عل��ى وق��ع اأ�شوات مداف��ع رم�شان وه��ي ترحب بقدوم 
�شهر اجلهاد وال�شت�شهاد كانت مدفعية اجلي�ض واللجان 
ال�شعبي��ة حا�ش��رة يف مي��دان ال�ش��رف والبطول��ة تلق��ن 
اأعداء اهلل واأع��داء دينة درو�ض قا�شية من �شربات رجال 
اهلل واأوليائ��ه وم��ن جبهة جن��ران دك��ت مدفعية اجلي�ض 
واللج��ان ال�شعبية الطري��ق الرابط بني رقاب��ة ال�شدي�ض 
وموق��ع نهيق��ة ومت ا�شته��داف مراب���ض �ش��الح اله��اون 
للجي���ض ال�شعودي خلف ال�شدي�ض وجتمعاتهم يف موقعي 
�شق��ام والع���ض وغرب��ي املخ��روق كم��ا مت دك جتمع��ات 
للجن��ود ال�شعودي��ني يف ال�شبكة و�شق��وط قتلى وجرحى 
يف �شفوفه��م و�شيارات ال�شعاف ته��رع الى املكان ودكت 
اأي�ش��اً مراب�ض دبابات اجلي�ض ال�شعودي غربي املخروق 
وجتمع��ات  ال�شدي���ض.  موق��ع  يف  ع�شكري��ة  وجتمع��ات 
للمنافق��ني يف منف��ذ اخل�شراء وموق��ع عبا�شة ومت تدمر 
طقم ع�شكري. وكذل��ك دك جتمعات اجلند ال�شعوديني يف 

الفواز حمققة ا�شابات مبا�شرة
اأما عمليات �شاروخية اجلي�ض واللجان ال�شعبية على 
جبه��ة جن��ران فقد دك��ت جتمع��ات اجلن��ود ال�شعوديني 
الكاتيو�ش��ا  م��ن �شواري��خ  ب�شلي��ة  ال�شياف��ة  ق�ش��ر  يف 
وكذل��ك دكت اآلي��ات ع�شكرية وغرب موق��ع �شقام وموقع 
امل�شتح��دث يف ال�شدي���ض ويف مع�شكر رج��الء ويف مع�شكر 

احلر�ض الوطني وغربي الف��واز و�شمال ال�شرفة وغربها 
كما دك��ت الكاتيو�شا مع�شك��ر الثوبل��ة ومع�شكر احلاجر 
م�شتحدث��ة  مواق��ع  يف  ال�شع��ودي  للجي���ض  وجتمع��ات 
بنجران وقد كان��ت �شربات م�شددة � بف�شل اهلل � وحققت 

اإ�شابات وخ�شائر مبا�شرة.
واإل��ى جانب العملي��ات النوعي��ة للق��وة ال�شاروخية 
متكن��ت وح��دة الهند�شة من تدم��ر اآلية ع�شكري��ة قبالة 

منفذ اخل�شراء وم�شرع من كان عليها.
كم��ا متكن رج��ال اهلل امليام��ني على جبهة جن��ران من 
قتل 13 جندي �شع��ودي منهم 6 مت ا�شتهدافهم ب�شاروخ 
موج��ه غرب��ي املخ��روق و7 اآخري��ن قتل��وا اأثن��اء عملية 
اقتح��ام نوعية نفذها اأبطالنا عل��ى موقع م�شتحدث خلف 

قيادة عليب.
كما مت اإحراق خمزن اأ�شلحة للعدو مبوقع احلمر

مصرع 13 جنديًا سعوديًا وإحراق مخزن أسلحة وتدمير عشرات اآلليات

جبهة جنران

ق�شف مدفعي ي�شتهدف جتمعات اجلي�ض ال�شعودي مبوقع املعنق 
وجتمعات يف قرية املدر�شة واندلع حريق ودك حت�شينات جديدة 
للجي���ض ال�شع��ودي واآليات��ه يف موق��ع الكر���ض وموق��ع العبادي��ة 
وجتمع��ات �شعودي��ة مبوق��ع الدفين��ة وموق��ع املنت��زه وال�شبك��ة 
واخلوبة ال�شمالية وموق��ع ال�شودانة و�شقوط قتلى وجرحى، كما 
دك��ت مدفعي��ة اجلي���ض واللجان جتمع��ات للمنافق��ني يف الطوال.. 
اإ�شافة اإلى ذلك فقد متكن رجال املدفعية من تدمر اآليتني ب�شربات 
مدفعية م�شددة الأولى يف موقع املعري�شة واأخرى كانت ت�شتحدث 

حت�شينات مبوقع الفري�شة، وا�شتهداف جرافة بقائم زبيد ومعدل 
50 ومقتل طاقمه.

واإلى جانب ال�شربات املدفعية املكثفة كانت القوة ال�شاروخية 
حا�شرة باإطالق �شاروخ اأورغان على جتمعات للجي�ض ال�شعودي 

يف مع�شكر الدغارير غرب اخلوبة.
فيم��ا متكنت وحدة القنا�شة من قن�ض جنديني �شعوديني الأول 
يف موقع الفري�شة والثاين يف موقع الدفينية. و2 منافني يف الطوال.

جبهة جيزان

قنص جنديني سعوديني و2 منافقني وصاروخ أروغان يصب من فوق رؤوسهم احلميم

جبهة عسير

جبهة مأرب

 اإلجهاز على 17 منافقًا بينهم 
قيادي كبير ومدفعية اجليش تالحق 

جتمعاتهم في أكثر من موقع
املدفعي��ة ت�شتهدف حت�شينات املنافق��ني واملرتزقة بتبه املطار ب�شرواح ووادي منلة 
وجب��ل �شلب وجبل فاطم ودك جتمعاتهم باأطراف جبل هيالن ومع�شكر كوفل ووادي 
ن��وع ب�ش��رواح ووادي ملح كما مت ا�شته��داف اآلياتهم يف مع�شكر كوف��ل واآلية يف جبل 

هيالن.
كما متكن رجال اجلي�ض واللجان ال�شعبية من قتل 16 منافق بينهم القيادي ال�شيخ 
املنافق عبداهلل حمم��د بن حفرين يف مناطق واأوقات متفرقة. ومتكنت وحدة القنا�شة 

من قن�ض احد املنافقني يف منطقة حريب القرامي�ض. عل��ى جبه��ة ع�ش��ر عذاب ع�ش��ر يتلق��اه جنود 
ق��رن ال�شيط��ان على اأي��دي رجال اهلل م��ن اأبطال 
اجلي���ض واللج��ان ال�شعبي��ة حيث �ش��ن اأبطالنا 
هجومني عنيف��ني مباغت��ني الأول باغت اجلي�ض 
ال�شع��ودي يف قري��ة جم��ازه واح��راق راجم��ة 
وتدمر طقم ع�شك��ري وم�شرع طاقمه فيما كان 
الهجوم الثاين باغتهم يف موقع خلف رقابة عليب 
بطخي��ه واحراق طقم ع�شك��ري و�شقوط القتلى 
بينهم �شابط كما متكن رجال اهلل من ك�شر زحف 
ملرتزقة اجلن��ود ال�شعوديني عل��ى �شوق مندبه 
و�شق��وط قتل��ى وجرح��ى يف �شفوفه��م وتدمري 
ع��دد م��ن الآلي��ات.. كما دك��ت مدفعي��ة اجلي�ض 
واللج��ان ال�شعبي��ة مواق��ع وجتمع��ات اجلي�ض 
ال�شع��ودي �ش��رق مدين��ة الربوع��ة وغربها ويف 
املجم��ع احلكوم��ي وجتمع��ات له��م وملرتزقتهم 
مبنف��ذ عليب وكان��ت �شربات م�ش��ددة � بت�شديد 

اهلل � و�شقوط قتلى وجرحى.

كما متكنت وحدة القنا�شة من قن�ض جنديني 
�شعوديني يف رقابة الزج.

كم��ا وزع الإعالم احلرب��ي ال�شبت 1 رم�شان 
م�شاه��َد نوعي��ة لكمني حمكم يف ع�ش��ر اأ�شفر عن 

قت��ِل ثالث��ة ع�شكريني 
�شعوديني بينهم �شاب��ط واإعطاب طقم ع�شكري 

كانوا ي�شتقّلونه.
وق��د اأك��د م�ش��در ع�شك��ري اأن ه��ذا الكم��ني 

اأت��ى خالل عملي��ة نوعيٍة اأ�شف��رت اأي�ًشا عن قتِل 
اأربع��ة ع�شكري��ني �شعوديني يف موق��ع قريب من 
قي��ادة عليب لتكون احل�شيلة �شبعَة قتلى بينهم 

�شابط.

هجمات مباغته وعمليات قنص وكمائن نوعية أسفرت عن مقتل العشرات من جنود قرن الشيطان بينهم ضباط كبار
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�شكلت جبهة نهم مبثابة اخلامتة النهائية لكتائب والوية 
وق��ادة ع�شكري��ون وقبلي��ون ومرتزق��ة م��ن ك��ل ح��دب 
و�ش��وب فما اأن ت�ش��ل هذه الكتائب عل��ى �شكل زحوفات 
حتت تغطيات جوية وناري��ة مكثفة حتى تبداأ بالتال�شي 
والختف��اء اإذ ل متر فرتة وجيزة حتى تبتلعهم نهم بكل 
نهم وكاأنها قطعة م��ن جهنم كلما اأر�شل اجلي�ض واللجان 
كتائ��ب والوي��ة املرتزق��ة اإليها كلم��ا طلب هل م��ن مزيد 
وهكذا منذ بدء العدوان ويف نهم تتجلى معجزات التاأييد 
الإله��ي لأوليائ��ه فرغم اأنه��ا منطقة مفتوح��ة ومك�شوفة 
والط��ران املع��ادي ل يتوق��ف يف ا�شته��داف متو�شعات 
اجلي���ض واللج��ان عل��ى م��دار ال�شاع��ة وط��وال عام��ني 
م��ن الع��دوان الجرام��ي ولك��ن النتيجة تك��ون عك�شية 
متام��اَ فمئ��ات من قادة املرتزقة دفن��وا يف نهم والف من 
املنافقني واملرتزقة دفنتهم نهم واأحرقتهم �شم�شها وذرت 

اأج�شادهم ريحها.
ومن��ذ اأواخ��ر اأي��ام �شه��ر �شعب��ان وبداية اأي��ام �شهر 
رم�شان املب��ارك مني فلول الرتزاق بخ�شائر ج�شيمة يف 
نه��م اذا �شقط الع�ش��رات من القي��ادات امليدانية �شرعى 
وبح�ش��ب م�ش��ادر ع�شكرية فق��د ارتفعت اأع��داد القتلى 
واجلرح��ى م��ن املنافق��ني يف عملي��ات �شابق��ة للجي���ض 

واللج��ان ا�شتهدفته��م قبالة العي��اين بجبال ي��ام اإلى 14 
وجميعهم من اأب��رز القيادات  من بني القيادات التي لقت 

م�شرعها بنران اجلي�ض واللجان ال�شعبية:
1- القيادي املرتزق عرفات اجلندبي 

2- العقي��د املنافق حمم��د احل�شيني - قائ��د الكتيبة 
الرابعة باللواء 310 بجبهة نهم 

- م�شرع 3 من مرتزقة العدوان يف مديرية �شرواح .
فيما كان الل��واء 310 التابع ملرتزقة العدوان قد مني 
يف ف��رتات �شابق��ة بخ�شائ��ر فادحةحيث ن�ش��رت م�شادر 
اإعالمي��ة اإح�شائي��ة خل�شائر الل��واء 310 يف الأ�شبوعني 
املا�شي��ني حي��ث قت��ل واأ�شي��ب اأك��رث م��ن 150 عن�شرًا 
موالياً للتحالف، ومت ر�شد جانباً من خ�شائر اللواء 310 
املتمثل��ة بقتلى القياديات يف جبهة نهم والتي جاءت على 

النحو التايل:
العقيد من�شور وها�ض قائد كتيبة االحتياط

حممد حم��ود احل�شيني قائد الكتيب��ة اخلام�شة، قائد 
جبهة يام

العقي��د غيالن �شران، مدي��ر مكتب قائد الل��واء وقائد 
هجوم نهم

العقيد ظافر الهنومي

حممد عبدامللك جناد، رئي�ض حزب ال�شالح
املالزم عدنان عافية، قائد �شرية

النقيب توفيق عافية
نا�شر الوادعي قائد الكتيبة ال�شابعة

نابت م�شعود
املقدم عبده قوزع

املالزم ثاين حممد عبدامللك جناد، قائد �شرية
الرائد مروك املوهبي، عمليات الكتيبة الثانية

عبد الرحمن امل�شباحي، قائد جماميع
حممد املرادي، قائد كتيبة احل�شم

عرفات اجلندبي، قائد جماميع
عبداهلل ناجي الورك، قائد جماميع

عبداهلل اأحمد فارع
احمد حممد عو�شة
جماهد علي القبلي

عبدالعزيز حممد طامي
حممد �شوعي املطرقي

عمار الزباجي
عمار القطيبي

املالزم خمتار عافية
عدنان عافية

�شلطان احلقاري
امر �شعد

ابراهيم جمعان
اليوم��ني  خ��الل  ال�شاروخي��ة  الق��وة  متكن��ت  فيم��ا 
املا�شي��ني م��ن ط��الق �ش��اروخ زل��زال 2 و�شلي��ة م��ن 
�شورايخ الكاتيو�ش��ا على جتمعات املرتزقة بوادي ملح 
.. كم��ا متك��ن رجال اهلل م��ن ك�شر زحف��ني للمنافقني على 
تب��ة القنا�ش��ني والتبة احلم��راء و�شقوط اأع��داد كبرية 
من القتل��ى واجلرحى يف �شفوفهم وم��ن �شمن اجلرحى 

القيادي املرتزق اأبو م�شعل جمعان..

7بشائر النصر

في شهر الصبر والنصر .. قصف ونسف .. واقتحامات نوعية وهجم�����������������������������������������������ات مباغتة وعمليات سحق طالت العشرات من الغزاة ومرتزقتهں
نهم )اَل ُتْبِقي َواَل َتَذُر( مقصلة مفتوحة .. وجحيم يطال ألوية كاملة و تلتهم العشرات من قيادات النفاق واالرتزاق  جبهة نهم

اأ�شبح��ت جبهة تع��ز نكاًل ووب��اًل وعذاب��اً األيم 
يط��ال اخلونة املنافقني على اأيدي اأبطال اجلي�ض 
واللج��ان ال�شعبي��ة فال مير يوم واح��د ل ي�شقط 
في��ه الع�ش��رات م��ن ق��ادة الإره��اب والرتزاق 
يف خمتل��ف املناط��ق ومن��ذ بداية �شه��ر رم�شان 
املب��ارك ك��ان اهلل حا�شرًا مع جن��وده ال�شابرين 
منافق��ي  م��ن  بع�ش��رات  التنكي��ل  ومت  الثابت��ني 
ومرتزق��ة اجلماع��ات الإرهابي��ة يف تع��ز حي��ث 
�شق��ط يف جبهة واح��دة اأكرث م��ن 34 منافق بني 
قتيل وجري��ح اأثناء زحفهم الفا�ش��ل على الق�شر 
اجلمهوري وهذه بع�ض ا�شماء من مت �شحقهم يف 

اليام الخرة 
1- م�شرع املرتزق/عبدالرحمن الع�شايل

2- القيادي :ردفان رواح 
3- املرتزق : �شياء ال�شري

4- املرتزق : عبد احلافظ العب�شي
5-املرتزق : نبيل الهزمي

6- املرتزق عمرو �شمر �شيف 
7- ا�شابة قائد �شري��ة ثعبات القيادي حممد 

مهويب
8- املرتزق �شعيد حممد غالب ال�شويف

9- املرتزق : نايف امل�شباحي 
10-املرتزق املنافق تقي الدين احلذيفي 

11-املرتزق وائل العب�شي 
12-املرتزق �شعد الن�شاري

13-املرتزق احمد علي 
14-ا�شابة املرتزق حممد مهيوب قائد �شرية 

15-املرتزق ...�شالح احلداد ...
16-املرتزق ليد القد�شي.

17-املرتزق �شالح الدين الوهباين 
18-املرتزق املنافق عمر ال�شري

19-املرتزق املنافق جميل �شفيان 
20- املرتزق القيادي عادل مقبل ابو همام 

21-املرتزق 'عا�شم الأدميي
22-املرتزق املنافق ح�شام ال�شويد 

23-املرتزق املنافق ابوبكرالقمري
24-املرتزق املنافق حممد عبداهلل �شعيد 

 25-املرت��زق املناف��ق ابوبك��ر ج��الل بك��ري 
ابوجالل

غال��ب  عب��دة  ذك��ي  املناف��ق  26-املرت��زق 
عبداجلليل 

27-املرتزق املنافق عبدالرحمن عبدالفقي
28-املرتزق #جنمي عبدالكرمي �شيف 

29-املرتزق #حممد عبدالقوي ابراهيم 
30-املنافق املرتزق حممد �شم�شان 

31-ا�شابة املرتزق املنافق حممد املحمدي
32- ا�شاب��ة القي��ادي املرت��زق املنافق طالل 

ال�شفياين 
33-املرتزق املنافق حبيب �شادق نا�شر علي 

فارع 
34- القيادي املرتزق حممد املليكي

فيم��ا �شق��ط اأكرث م��ن 20 مناف��ق ومرتزق يف 
ال�شعبي��ة  واللج��ان  للجي���ض  عملي��ات خمتلف��ة 
مبناط��ق متفرق��ة يف املخ��ا وع�شيف��رة ومناطق 
اأخرى بينهم القياديني امليدانيني  عا�شم الأدميي 

وعادل مقبل امللقب "باأبوهمام"
وك��ان اأبط��ال اجلي���ض واللج��ان ال�شعبية قد 
اقتحم��وا، اليوم، مواقع ملرتزق��ة العدوان �شرق 
الأرواح  يف  فادح��ة  املخ��اء وكبدوه��م خ�شائ��ر 

والعتاد الع�شكري.
وكانت القوة ال�شاروخية قد اأطلقت �شاروخ 
زلزال 2 على جتمعات مرتزقة العدوان يف موزع 

حمققاً اإ�شابات مبا�شرة.
كما نف��ذت قوات اجلي���ض واللج��ان ال�شعبية 
عملي��ات نوعي��ة ا�شتهدف��ت مرتزقة الع��دوان يف 
تب��ة العم��دان وال�شرتني بال�شب��اب وال�شلو.. 
كم��ا ا�شته��دت املدفعية حت�شين��ات للمنافقني يف 
اجلحملي��ة ودك جتمعاته��م يف اأط��راف ذوب��اب 
وتب��ة ال�شيمن يف مديرية ذوباب حمققة اإ�شابات 

مبا�شرة.
كما ت�شدى اأبط��ال اجلي�ض واللجان ال�شعبية 
لزحفني عل��ى اجلحملية و�شق��وط الع�شرات من 
القتل��ى واجلرح��ى يف �شف��وف املناف��ني كم��ا مت 

اإحراق اآليتني وتدمر طقم �شمال املخا..

اسقاط طائرة من دون طيار بجبهة ميدي
متكنت وحدة خا�شة من اجلي�ض واللجان ال�شعبية من ا�شقاط طائرة 

معادية بدون طيار يوم 4 رم�شان 1438 املوافق 30-5-2017م

جبهة تعز

تعز مستقنع موت يستنزف املئات من املنافقني والغزاة أسبوعيًا
نفذت وح��دة الهند�شة التابع��ة للجي�ض 
واللجان ال�شعبي��ة عملية نوعية بتدمر 
باملنافق��ني  حمملت��ني  واآليت��ني  مدرع��ة 
وم�شرع كل من كان على متنهن مبديرية 
اخلب وال�شعف، كما اأعطبت اأي�شاً طقم 

بوادي �شواق بالغيل.
كما نف��ذ اجلي���ض واللج��ان هجومني 
نوع��ني ا�شته��دف الأول مواقع املرتزقة 
بالغي��ل و�شقوط خ�شائ��ر ب�شرية كبرية 

الهج��وم  ا�شته��دف  فيم��ا  �شفوه��م  يف 
الث��اين مواقع املنافق��ني مبع�شكر ال�شالم 
�شق��ط 5  العدي��د منه��م كم��ا  وم�ش��رع 
اجلي���ض  بر�شا���ض  باملت��ون  منافق��ني 

واللجان
 واإلى جانب عمليات اجلي�ض واللجان 
النوعية �شنت قبائ��ل ال�شولن والقبائل 
املجاورة لها، الي��وم الثالثاء 4 رم�شان 
1438ه���، هجوم��ا كب��را عل��ى مواق��ع 

مرتزقة العدوان الأمريكي ال�شعودي يف 
مديرية املتون مبحافظة اجلوف.

واأف��اد م�ش��در ع�شك��ري باملحافظ��ة 
اأن اأبن��اء قبائ��ل ال�ش��ولن بالتعاون مع 
القبائ��ل املج��اورة نفذت عملي��ة اقتحام 
نوعية ملواق��ع املرتزقة ومع�شكراتهم يف 
منطق��ة معم��رة مبديرية املت��ون وذلك 
ردا عل��ى اعتداءاته��م املتوا�شل��ة بحق 

املواطنني يف املنطقة.

ك�شف��ت وثائ��ق �شري��ة ن�شرت موؤخ��رًا ع��ن خ�شائر فادح��ة تلقاها 
مرتزقة اجلي���ض ال�شوداين يف �شحراء ميدي حيث �شقط الع�شرات 
منه��م قتلى وجرحى واأ�ش��رى وتقول الوثيق��ة املعنونة حتت بند 
لقد  الع�شكرية يف اخلرطوم  القيادة  اإلى  لواء احلزم  "�شري" من 
قت��ل اليمنيون 41 جندياً و�شابطاً �شوداني��اً واأ�شابوا 177 جندياً 
و�شابطاً فيما يظل م�شر 7 من اجلنود جمهوًل. وت�شمنت الرقية 
بعد ذلك اأ�شماء القتلى واجلرحى واأرقامهم الع�شكرية والوحدات 
الت��ي ينتمون اإليها �شمن ت�شكي��الت اجلي�ض ال�شوداين  وفيما توؤكد 
م�ش��ادر ع�شكري��ة اأن نكب��ة اجلي���ض ال�ش��وداين يف مي��دي ل زالت 
خ�شائره��م اأك��ر بكثر م��ن الأرقام املعلن��ة .. اإذا اأك��دت امل�شادر 

موؤخ��رًا م�ش��رع قائد الق��وت ال�شوداني��ة يف ميدي وكذل��ك العقيد 
" م�شطف��ى جوماق��ه" و2 من مرافقيه وكان قد �شقط 15 جندي 
�شاب��ط من من الدفعة ال��� 31 خلريجي الكلية احلربية ال�شودانية 
على اأيدي اأبطال اجلي�ض واللجان ال�شعبية خالل املعارك الأخرة 

مبيدي.
وفيم��ا �شنت مدفعية اجلي�ض واللج��ان ال�شعبية مت�شيطاَ عنيفاً 
على مواق��ع املنافقني �شم��ال �شحراء ميدي طوال اأي��ام الأ�شبوع 
املا�ش��ي و�شق��وط الع�ش��رات منهم قتل��ى وجرح��ى .. فقد متكنت 
وح��دة القنا�شة اأي�شاً من قن�ض 4 منافقني �شمال �شرحاء ميدي.. 

وما الن�شر اإل من عند اهلل العزيز احليكم

جبهة ميدي
 ميدي تسونامي يلتهم كتائب كاملة من اجليش السوداني 

وخسائرهم ترتفع ألكثر من 200 بني قتيل وجريح ومفقود

جبهة اجلوف
عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية وقبائل اجلوف تعلن إّنا من املجرمني منتقمون



ِجْيِم ْيَطاِن الَرّ اأُُع�ْوُذ ِباهلِل ِمْن ال�َشّ
ِح�ْي�ِم ْح�َم�ِن الَرّ ِب��ْش���ِم اهلِل الَرّ

احَلْم��ُد هلل َرِبّ العامل��ني، واأَ�شَه���ُد اأْن َل اإل��َه اإَلّ اهللُ املل��ُك احل��ُقّ املُبني، واأ�شَه��ُد اأن �شيَدنا 
��دًا عبُده وَر�ُش��ْوُله خامُت النبيني. َمّ حُمَ

��ٍد، كما  َمّ ����ٍد وعل��ى اآِل حُمَ َمّ ��ٍد وب��اِرْك على حُمَ َمّ ��ٍد وعل��ى اآِل حُمَ َمّ ��ِلّ عل��ى حُمَ الّله��م �شَ
اك عن  َلّْيَت وباَرْكَت على اإبراهيَم وعلى اآِل اإبراهيَم اإنك حميٌد جميٌد، وار�َض الَلُّهم بِر�شَ �شَ

اأ�شحاِبِه الأخياِر املنتَجبني وعن �شائِر ِعَباِدك ال�شاحلني.
�اَلُم َعَل�ْيُكْم َوَرْح�َمُة اهلِل َوَبَرَكاُته، ومبارٌك لكم حلوُل هذا  َه��ا الإِْخَوُة والأخواُت.. ال�َشّ اأَُيّ
�اَن �شهر العفو والرحمة واملغفرة واخلر والركات، ن�شاأُل اهلَل  ال�شه��ر الكرمي، �شهر َرْم�شَ
َقنا ويوفَقكم، واأن  �ُشْبَحاَنُه وتعالى اأن يغفَر فيه لنا ولكم، واأن يرحَمنا ويرحَمكم، واأن ُيَوِفّ

ِتنا ُكَلّ اخلر والركة والرحمة واملغفرة. يكُتَب لنا ولكم ولكل اأَُمّ
َياُم َكَما  ّ َها اَلِّذيَن اآَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم ال�شِ يقوُل اهللُ �ُشْبَحاَنُه وتعالى يف كتابه الكرمي: )َيا اأَُيّ

ُكِتَب َعَلى اَلِّذيَن ِمن َقْبِلُكْم َلَعَلُّكْم َتَتُّقوَن(.
ا ه��و معروٌف ب�شك��ل عام ل��دى امل�شلمني َجميع��اً اأن �شي��اَم �شهر  مم��ا ل �ش��ك في��ه ومَمّ
���اَن املب��ارك ه��و فر�ٌض م��ن اأهِمّ فرو���ض اهلل �ُشْبَحاَن��ُه َوَتَعاإلى وهو رك��ٌن من اأركان  َرْم�شَ
الإ�ْش��اَلم، له ُكُلّ هذه الأََهمَيّة يف ال�شرع الإ�ْشاَلمي ويف الدين الإ�ْشاَلمي؛ ولذلك حينما ياأتي 
ه��ذا ال�شهُر املبارك ي�شتعُدّ امل�شلمون ل�شيامه يف ُكّل اأنح��اء املعمورة ويحِر�ُض ُكُلّ اإْن�َشان 

ِزٍن على اأن يوؤّدَي هذه الفري�شة بكل اهتمام وبكل جد. م�شلم مَتّ
واأي�ش��اً مم��ا ل �َش��َكّ في��ه ل��دى امل�شلم��ني َجميعاً ه��و ف�ش��ُل ه��ذه الفري�ش��ة واأهميُتّها 
واإيجابيُته��ا الكبرة عل��ى نف�شية الإْن�َشان امل�شلم، ويف حيات��ه ويف الُقربة من اهلل �ُشْبَحاَنُه 

وتعالى، وفيما ُيرجى من ف�شل اهلل وِمن رحمته ومن بركاته مبنا�شبة هذه الفري�شة.
وتختل��ُف النظ��رُة اإل��ى ه��ذه الفري�شة واإلى ه��ذا الركن املهِمّ م��ن اأرك��ان الإ�ْشاَلم ويف 
طبيعتها ويف م�شتوى ال�شتفادة منها، فالكثُر مثاًل يتجُه يف نظرته ويف ما يراه بخ�شو�ض 
هذا الفر�ض العظيم اأنه م�شدُر اأَْجر وم�شدُر ف�شل وم�شدُر ُقربة اإلى اهلل �ُشْبَحاَنُه وتعالى، 
يج��زي اهللُ عليه جزاَء احَل�َشن، خر اجلزاء من ثواب العظيم يف الدنيا والآخرة وبالذات 
َبحت النظ��رُة اإلى هذه  يف الآخ��رة، ث��م م��ع ال�شتم��رار والعتياد يف واق��ع امل�شلم��ني اأَ�شْ
�اَن  الفري�ش��ة لدى البع�ض نظرًة روتينيًة واعتيادية وممار�شة اعتيادية، ياأتي �شهُر َرْم�شَ
ُد الإْن�َش��اُن امل�شلُم ومن��ذ ن�شاأته منذ طفولت��ه على �شيام هذا ال�شه��ر، فت�شبح حالًة  يتع��َوّ
روتيني��ة اعتيادي��ة، ثم تدخل فيها الكثُر م��ن العادات والتقاليد التي تتف��اوت اأَْحَياناً من 
بل��د اإل��ى بلد وم��ن ُقطر اإل��ى ُقطر ومن منطق��ة اإلى منطق��ة، البع�ض مثاًل مع ه��ذه احلالة 
الروتيني��ة والعتيادي��ة لديهم قد يكوُن اهتماُمه��م ب�شكل اأَْكَب�ر وعلى نح��و اأهّم لديهم هو 
الرتكيز فيما يتعل��ق بهذا ال�شهر الكرمي، على طبيعة ال�شهرات واحلفالت والأكالت وغر 
ُبّ اهتماَمه نحو الوجب��ات التي ُيفرَت�ُض الرتكيُز عليها بعد يوم  ذل��ك، البع�ض مثاًل قد ي�شُ
طوي��ل م��ن ال�شيام وبعد اجلوع والظماأ، البع�ُض قد يتج��ه على الكيفية التي مي�شون بها 
لي��ايل هذا ال�شهر وهكذا، البع�ُض ق��د يكون لديهم الرتكيُز على اغتنام فر�شة هذا ال�شهر يف 
ت��الوة القراآن والإكثار من ذك��ر اهلل �ُشْبَحاَنُه وتعالى؛ ُبغية احل�ش��ول على الأجر الكثر 

والكت�شاب للح�شنات التي هي م�شاعفة يف هذا ال�شهر الكرمي اأ�شعافاً كثرة.
مية، ويف واقع  ٍدّ كبري ويف اأو�شاط ال�شاحة االإ�ْشالاَ نح��ن نقول اإنه ولالأ�شف يغيُب اإلى حاَ
امل�شلم��ني الوع��ُي الالزُم جتاه ه��ذا الفر�ض العظيم وه��ذا الركن املهم من اأرك��ان الإ�ْشاَلم 
�اَن عل��ى امل�شتوى الرتب��وي وعلى امل�شتوى  وم�شت��وى ال�شتف��ادة من �شيام �شه��ر َرْم�شَ

العمل��ي، وبالتايل فيما لذلك من تاأث��ر يف واقع احلياة هو م�شتوى �شعيف اإلى َحٍدّ ما لدى 
الكث��ر من النا�ض، حينما نع��وُد اإلى الآية املباركة التي ابتداأنا به��ا كالَمنا، وهي قوُل اهلل 
َه��ا اَلِّذيَن اآَمُنوا  �ُشْبَحاَن��ُه وتعال��ى خماطباً لنا كمنت�شبني اإلى ه��ذا الدين الإ�ْشاَلمي: )َيا اأَُيّ
َي��اُم َكَما ُكِتَب َعَلى اَلِّذيَن ِم��ن َقْبِلُكْم َلَعَلُّكْم َتَتُّقوَن(، جن��ُد اأن اهلَل �ُشْبَحاَنُه  ّ ُكِت��َب َعَلْيُكُم ال�شِ
اين هو  اين، معترًا اأن ه��ذا النتماَء الإمْيَ وتعال��ى اأوًل وه��و يخاطبنا بحكم انتمائن��ا الإمْيَ
الت��زاٌم لال�شتجاب��ة، الت��زام بالطاع��ة، التزام عمل��ي، ث��م اهلل �ُشْبَحاَنُه وتعال��ى يقدم هذه 
الفري�ش��ة كفري�ش��ة م�شروع��ة ولزمة فر�شه��ا اهللُ فر�شاً ولي�ش��ت طوعي��ًة اأَْو م�شتحبة، 
ل، ُكت��ب اإلزامية، تعت��ر فري�شة اإلزامي��ة اإل ح�شب ال�شتثناءات الت��ي وردت يف الآيات 
القراآنية فيما يتعلق باملري�ض فيما يتعلق مَبن ل ي�شتطيع ال�شيام اإل بعذر �شرعي، فهناك 
اأحك��ام ذك��رت يف الآيات القراآني��ة، ولكن هو هنا يوؤّك��ُد اأنها فري�شٌة اإلزامي��ة، ُكتب عليكم 
ال�شي��ام، وفري�ش��ٌة مهم��ٌة �شرعها اهلل �ُشْبَحاَن��ُه وتعال��ى يف �شرائعه ال�شابقة م��ع اأنبيائه 
ال�شابق��ني، فلذلك قال: )َكَما ُكِتَب َعَلى اَلِّذي��َن ِمن َقْبِلُكْم(، وله هدٌف مهٌمّ من اأهّم الأَْهَداف، 
ُق��وَن”، ولالأ�شف فهذا هو ما يغيُب اإلى حد  ول��ه تاأث��ُره الكبُر يف حياة الإْن�َشان “َلَعَلُّكْم َتَتّ
�اناَ اأثٌر كبري  ْم�شاَ ��ان اأن يكوناَ ل�شيام �شهر راَ كب��ري يف اأو�شاط امل�شلمني، لعلكم تتقون باالإْمكاَ
ج��ّدًا يف ح��ل كثر م��ن م�شكالت امل�شلم��ني ويف اإ�شالح كث��ٍر من واقعه��م، واأن يكون لهذه 
الفري�ش��ة املهمة عائٌد ترب��وي واأَْخ�اَلقي، وبالتايل تاأثر يف ا�شتق��رار حياة امل�شلمني وحل 
الكث��ر م��ن م�شاكلهم لو ا�شتف��اد منها امل�شلمون كم��ا ينبغي، لو نتج��ُه يف تعاملنا مع هذه 
الفري�ش��ة من نف�ض الهدف الرئي�شي منها والأويل منه��ا وهو لعلكم تتقون، ودخل الإْن�َشاُن 
�اَن بهذا الهتم��ام بهذا التوجه بهذا الوعي، لكان لهذا اأثٌر كبٌر جّدًا يف نف�شه  يف �شه��ر َرْم�شَ
ووعيه وت�شرفاته، وبالتايل يف واقع حياته، على امل�شتوى الفردي ثم يف واقعنا ب�شكل عام 

على امل�شتوى اجلماعي كمجتمعات اإ�ْشاَلمية.
�اَن ومن جوانَب متعددٍة،  هن��ا نتحدث عن التقوى باعتبارها غايًة اأ�شا�شيًة ل�شهر َرْم�شَ
��ة التقوى حينم��ا يق��ول اهلل �ُشْبَحاَنُه وتعال��ى لعلكم تتقون، ه��ذا الظماأ وهذا  ب��دءًا باأََهمَيّ
اجلوُع وهذه املتاعب التي تكون عادًة اأثناء ال�شيام وتتفاَوُت من بلد اإلى بلد وحتى على 
امل�شت��وى الفردي تتفاوت لها ثمرٌة مهمة اإذا كانت عن وعٌي، هي التقوى وما اأحوجنا اإلى 
التق��وى وما اأعظ��م التقوى واأهمها يف واق��ع الإْن�َشان ويف حا�ش��ره ويف م�شتقبله يف الدنيا 
والآخ��رة، حديُث الق��راآن الكرمي عن التقوى حديٌث وا�شع، وحدي��ٌث عظيم وحديث مهم، 
ع��ة ويف فوائ��ده املتنوعة، حينما  ��َم هذا احلدي��ث يف جمالته املتنِوّ ونحت��اُج اإل��ى اأن نتفَهّ
ناأت��ي اإل��ى تق��وى اهلل �ُشْبَحاَنُه وتعال��ى، فاإننا جن��ُد اأهميَتّه��ا على ُكِلّ جم��اٍل من جمالت 
َث حتى عن اأهميتها قبل  حي��اة الإْن�َشان ويف الدنيا والآخ��رة، ولذلك نحن نرَغُب اأن نتح��َدّ
احلديث حتى عن تعريفها حتى حينما ن�شُل اإلى احلديث عن تعريف التقوى وامتداداتها 
ز  يف جم��الت احلياة ويف نط��اق امل�شوؤولية ندُخُل اإلى ذلك من واق��ع الوعي باأهميتها فرنِكّ

ونتفاعل.

اهللُ �ُشْبَحاَن��ُه وتعال��ى يف كتابه الك��رمي ذَكَر النتائَج العظيم��ة واملتنوعة للتقوى وعلى 
امل�شت��وى الف��ردي وكذل��ك على امل�شت��وى اجلماعي، ق��ال اهللُ َج��َلّ �شاأُنه يف كتاب��ه الكرمي 
َرًج��ا َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْي��ُث َل َيْحَت�ِشُب(، تق��وى اهلل هي و�شيلُة  َ َيْجَع��ل َلُّه خَمْ ��ِق اهلَلّ )َوَم��ن َيَتّ
خ��ر و�شب��ُب رعاية ورحمة من اهلل �ُشْبَحاَنُه وتعالى، اأنت اأيها امل�شلم حينما تتقي اهلَل فاإن 
اهلَل يولي��ك من رعايته وي�شمُلك من األطافه ورحمت��ه ما يجعلك حمَطّ لطفه الكبر اإلى هذه 
َرًجا{. ما اأَْكَث�َر ما يواجه الإْن�َشاَن يف هذه احلياة من  َ َيْجَعل َلُّه خَمْ الدرجة، }َوَمن َيَتِّق اهلَلّ
�شعوب��ات وم�شاكل وحتدي��ات واأخطار، وما اأَْكَث�ر ما يعاين، وم��ا اأَْكَث�ر ما ي�شعر بحاجته 
اإل��ى رعاي��ة اهلل واإلى لط��ف اهلل، اأمام ُكِلّ �شيق واأم��ام ُكّل �شعوبة واأمام ُك��ّل معاناة، اهلل 
�ُشْبَحاَن��ُه وتعال��ى ومن خالل التقوى يولي��ك هذه الرعاية )وَمن يت��ق اهلل يجعْل خمرجاً( 
خمرج��اً م��ن ُكّل �شيق خمرجاً من ُكّل ك��رب، خمرجاً من ُكّل َهٍمّ ومن ُك��ّل َغٍمّ ومن ُكّل بالء 
وم��ن ُك��ّل حمنة، من ُكّل ما ترى نف�َشك فيه يف اأم�ِضّ احلاج��ة اإلى اهلل لُيخِرَجك مما اأنت فيه 
م��ن �شي��ِق حال ومن كرٍب وم��ن هم، }َوَيْرُزْقُه ِم��ْن َحْيُث َل َيْحَت�ِش��ُب{، والإْن�َشاُن ي�شُعُر 
عل��ى ال��دوام بحاجت��ه اإل��ى اهلل يف اأن يرزَقه، يحتاُج اإل��ى هذا، كم احلالة الت��ي يعاين فيها 
الكث��ُر الكثُر من م�شائق احلي��اة و�شعوباتها فيما يتعلُق بال��رزق واملعاناة الكبرة يف 
ه��ذا اجلان��ب }َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث َل َيْحَت�ِشُب{ م��ن حيث ل تتوقُع، من حيث مل يكن �شمن 
ح�شابات��ك وتقديرات��ك اأنه �شياأتيك ال��رزُق فرزقك اهلل �ُشْبَحاَنُه وتعال��ى، فاإذًا التقوى لها 
عالقٌة بجانبني مهمني لكل اإْن�َشان، الرزق م�شاألة مهمة لدى ُكّل اإْن�َشان وبالذات حينما يكوُن 
الإْن�َش��اُن متحماًل م�شوؤولية جتاه اأ�شرت��ه مثاًل، في�شعى ويكد ويتعب ويعمُل على اأن يوفَر 
له��م احتياجاِته��م يف هذه احلياة، واله��م يف م�شاألة الرزق هو َهٌمّ وا�ش��ع، بل يكاد يكوُن يف 
مقدم��ة الهموم ل��دى اأغلب الب�شر لدى اأغل��ب النا�ض، جتُد الكثَر م��ن النا�ض يحملون هذا 
، كي��ف يوفر الحتياج��ات واملتطلبات ال�شروري��ة لنف�شه ولأ�شرت��ه ومَلن عليه حمل  اله��َمّ
��ل م�شوؤوليتهم يف هذه احلياه، فالتقوى و�شيل��ٌة للرزق ولُي�ْشر الرزق  م�شوؤوليته��م اأَْو حتُمّ
واأي�ش��اً يف مواَجه��ة ال�شعوبات والُك��َرب وامل�شاق وامل�شائق يف هذه احلي��اة، فكم يدُخُل 
الإْن�َش��اُن يف واق��ع حياته ويف م�ش��رة حياته يف م�شائق كثرة وخماط��َر كثرة، البع�ض 
ُل خطورًة على حياته، البع�ُض منها قد ت�شّكُل خطورًة على اأمنه وا�شتقراره  منه��ا قد ت�شِكّ
عل��ى ا�شتقراره النف�ش��ي اأَْو ا�شتقراره احلياتي، البع�ُض منها قد يك��وُن لها اأخطاُرها على 
م�شت��وى واقع��ه ال�شخ�شي والأ�شري اأَْو ما هو اأ�شمُل من ذلك اأم��ام ُكّل امل�شائق، اأمام ُكّل 
التحدي��ات، اأم��ام ُكّل الأخطار، تقوى اهلل ه��ي �شبُب خٍر لأن يتول��ى اهللُ �ُشْبَحاَنُه َوَتَعاإلى 
– وهو القديُر وهو الرحيم وهو الكرمي وهو اخلبر وهو العظيم – رعايَتك في�شتنقذك 
ويخرَج��ك، قد ل يتمكن الآخ��رون اأن يفعلوا لك �شيئاً يف كثر م��ن الأمور وقد جتُد الكثَر 
ل يبال��ون ب��ك حت��ى، ولكن هذا �شبُب خ��ٍر ورحمة، يق��ول اهلل �ُشْبَحاَن��ُه وتعالى يف كتابه 
َ َيْجَعْل َلُه ِم��ْن اأَْمِرِه ُي�ْش��رًا{، كذلك الإْن�َش��ان يف واقع هذه احلياة  ��ِق اهلَلّ الك��رمي }َوَم��ْن َيَتّ
ويف رحل��ة ه��ذه احلياة يواجُه الكثَر م��ن ال�شعوبات التي ميكُن اأن نطل��َق عليها الُع�شر، 

تتع�شر عليه الكثر من الأمور، اأمور املعي�شة، تتع�شر عليه اأمور امل�شوؤولية، تتع�شر عليه 
م�شاك��ُل كث��رٌة، جتدها م�شاكل متعرثة، فيواجه ال�شعوب��ة يف معاجلتها ويف تفكيكها ويف 
جتاُوِزه��ا ويف معاجلتها، ويحِم��ُل لذلك الكثَر من الهِمّ النف�ش��ي واملعنوي، واأحياناً حتى 
اجل�شدي اإلى غر ذلك، اهللُ �ُشْبَحاَنُه َوَتَعاإلى حينما ُيي�شر لك اأمَرك، اأي اأمر يف اأي �شاأن من 
�ش��وؤون حيات��ك املتعلقة بواقع احلياة يف اأي جمال من جمالته��ا يف امل�شوؤولية اأَْو غرها، 
حينم��ا ُيي�شر الأمور تتي�شر وتخُرُج من حال��ة التعقيدات وال�شعوبات والُع�شر والإْن�َشان 
يكون دائماً تّواقاً كيف تتي�شر اأموُره، وحينما تتعرث ي�شيق به احلال وت�شيق نف�ُشه بذلك، 
فيبتغ��ي الي�ش��ر ويتمنى كيف ل��و يتي�شر يل هذا الأمر اأَْو هذا امل�شع��ى اأَْو هذا العمل اأَْو هذا 
الأمر، اأي اأمر، م�شاألة �شاملة لكل نطاق حياة الإْن�َشان وجمالت حياة الإْن�َشان }َوَمْن َيَتِّق 
ْمِرِه ُي�ْشرًا{ ي�شمُل��ك اهلل �ُشْبَحاَنُه وتعالى برعايت��ه واألطافه فيفك عنك  َ َيْجَع��ْل َلُه ِم��ْن اأَ اهلَلّ
التعقي��دات الكث��رة وُيي�شر لك اأمورك، يعطي��ك الطاقة املعنوية والنف�شي��ة ثم يف الواقع 
نف�شه، ُيهيئ لك الكثَر من الأ�شباب التي تفُكّ التعقيداِت التي كانت ت�شُعُب عليك الأمور، 
َئاِت��ِه َوُيْعِظْم َلُه  ْر َعْنُه �َشِيّ َ ُيَكِفّ ��ِق اهلَلّ يق��وُل اهللُ �ُشْبَحاَن��ُه وتعال��ى يف كتابه الكرمي }َوَمن َيَتّ

اأَْج��ًرا{، هذا جانٌب مهٌمّ لدى ُك��ّل اإْن�َشان موؤمن، اأخطر �شيء على 
الإْن�َش��ان هي ال�شيئات يف اآثارها على امل�شتوى النف�شي ويف اأثرها 
عل��ى م�شت��وى احلي��اة ُك��ّل �ش��وؤون احلي��اة ويف خطورته��ا على 
عالقت��ك ب��اهلل �ُشْبَحاَن��ُه وتعال��ى ويف خطورتها علي��ك يف م�شتقبل 
الآخ��رة، ال�شيئ��ات هذه ال�شيئ��ات يف ُكّل ما ترتكه م��ن اأثٍر �شيء 
عل��ى النف�شية وعلى الواقع واقع احلي��اة وعلى امل�شتقبل وعلى 
اأثرها ال�شيء يف العالقة ما بينك وبني اهلل �ُشْبَحاَنُه َوَتَعاإلى، تقوى 
اهلل �شب��ٌب لتكفره��ا واإذه��اب تاأثرها؛ لأن م��ن التكفر الإذهاب 
بتاأثراته��ا؛ لأن ُكَلّ عمٍل �شيء ُكّل �شيئة لها اأثر �شيء ولها نتيجة 
�شيئ��ة، اأث��ر �شيء عل��ى امل�شت��وى النف�شي واملعن��وي حتى على 
ال�شعور والوج��دان، ثم اأثر �شيء يف احلياة ويف الواقع، يف واقع 
احلي��اة ويف الواق��ع العملي اأي�ش��اً، فالتكفُر فيه اإذه��اٌب لآثارها 
ال�شيئ��ة وتغطي��ٌة لآثاره��ا ال�شيئة عل��ى الإْن�َشان وعل��ى نف�شيته 
وعل��ى واقعه، وُيعظم له اأجرًا يكُتُب اهللُ لك على التقوى مبا فيها 
م��ن الت��زام ومبا فيها من ا�شتقامة ومبا فيه��ا من اأعمال وفيما من 
ان�شباط عملي، االأج��ر العظيم واملردود الكبري وبالتايل يف الدنيا 
فيم��ا يتحقُق لك من اهلل �ُشْبَحاَن��ُه وتعالى ويف الآخرة اأَْي�شاً يقوُل 
اهللُ �ُشْبَحاَن��ُه وتعال��ى )ي��ا اأيها الذي��ن اآمنوا( يتح��دث على نحٍو 
جماع��ي حتى يف احلديث على امل�شتوى الفردي ثم على امل�شتوى 
َها اَلِّذيَن  اجلماع��ي فيم��ا يفيدك ويفيُد الآخري��ن ب�شكٍل عام )َي��ا اأَُيّ
َئاِتُكْم َوَيْغِفْر  ْر َعْنُكْم �َشِيّ َ َيْجَعْل َلُكْم ُفْرَقاًنا َوُيَكِفّ اآَمُن��وا اإِْن َتَتُّقوا اهلَلّ

ُ ُذو اْلَف�ْشِل اْلَعِظيِم(. َلُكْم َواهلَلّ
اإن تتق��وا اهلل كموؤمنني وعلى نح��و جماعي وعام ويناُلك كفرد 
��ة هذا على امل�شتوى العام  ولك��ن اأَْي�شاً �شمن الواقع العام لأََهمَيّ
“اإن تتقوا اهلل يجعل لكم ُفرقانا”، تكونون اأمًة م�شتنرة واعية 
فاهم��ة متن��ورًة بن��ور اهلل تفّرق ب��ني الأمور تفّرق م��ا بني احلق 
والباط��ل، ما بني اخلطاأ وال�ش��واب، ل تلتب�ُض عليه��ا الأمور، ل 

تكون اأم��ة عمياء تلتب�ض عليها الأمور وتختلط عليها الأم��ور وقابلًة لالنخداع والت�شليل 
والنح��راف بكل ب�شاطة، ل، اأمة م�شتنرة واعي��ة فاهمة متزنة حكيمة لي�شت اأمًة تعي�ُض 
حال��ةاَ االلتبا�ض واالختالط يف ُكّل اأمورها والغباء وال�شالل وال�شياع، ال، اأمٌة متلُك النور 
والوع��ي والب�شرة ومتلُك الفهَم ال�شحيَح جتاه خمتلف الق�شايا، وبالتايل تتجُه يف جمال 
حياته��ا الجت��اَه ال�شحي��َح ال�شليم م��ن ُكّل ح��الت اللتبا�ض واخلط��اأ، وهذا م��ن اأهّم ما 
�ة لكي ت�شتقيَم لكي تتجَه الجت��اَه ال�شحيَح يف قراراتها ويف مواقفها ويف  حتت��اج اإلي��ه الأَُمّ
ت�شرفاته��ا ويف اأعمالها ويف حتملها للم�شوؤولي��ة، اأَْي�شاً يقوُل اهللُ �ُشْبَحاَنُه وتعالى يف كتابه 
َ َمَع امْلَُتِّقنَي”، وهذا من اأهّم املكا�شب العظيمة للتقوى  َ َواْعَلُموا اأََنّ اهلَلّ ُق��وا اهلَلّ الك��رمي “َواَتّ
اأن اهلل م��ع املتق��ني، وم��ا اأحوَجنا اأن نكوَن م��ن املتقني ليكوَن اهللُ معنا ليك��ون معنا بلطفه 
معن��ا بتوفيق��ه معنا برحمت��ه معنا بعونه معنا بن�ش��ره، وهكذا يف ُكّل م��ا نحتاج فيه اإلى 
اهلل يف ُك��ّل �ش��يء نحتاُج اإلى اهلل يف ُكّل خر نبتغيه ونرجوه، نحتاُج اإلى اهلل يف دفع ُكّل �شر 
و�ش��وء وحمذور، نحتاُج اإلى اهلل يف ُكّل ذلك، فحتى ل نكوَن يف هذه احلياة بعيدين عن اهلل 
وحتى ل نكوَن يف هذه احلياة خمذولني ومرتوكني من ُلطف اهلل ومن رعايته، مرتوكني ملا 
يف ه��ذه احلياة م��ن �شرور وما يف هذه احلياة من اأخطار وم��ا يف هذه احلياة من حتديات 
وم��ا يف ه��ذه احلياة من م�شائ��َب اإلى اآخره، حت��ى يكوَن اهللُ معنا وحني يك��وُن معنا ففي 
ه��ذا اخل��ُر كله ُكّل اخلر ُكّل الظفر ُكّل ال�شعادة ُكّل الفوز ُكّل الفالح ُكّل ال�شالم ُكّل الأمن، 
ف��اهللُ معنا بقدر ما نك��ون متقني، حينما تتحقق التقوى يف اأنف�شن��ا ويف واقعنا ويف اأعمالنا 
ويف ت�شرفاتن��ا ويف م�شار حياتن��ا يكوُن اهللُ معنا اإلى جانبنا عل��ى الدوام، يرعانا ويلطف 
َ َمَع امْلَُتِّقنَي”، يقول  بن��ا ويتولى هو دائماً رعايتنا واإعانتنا والرحمة بن��ا “َواْعَلُموا اأََنّ اهلَلّ
َقوا” معهم؛ فلذلك يف واقع  َ َمَع اَلِّذيَن اَتّ اهللُ �ُشْبَحاَنُه وتعالى يف كتابه الكرمي اأَْي�شاً “اإَِنّ اهلَلّ
امل�شوؤولي��ة فيما قد يلزُم من واقع التق��وى اأن نتحّمَله من م�شوؤوليات قد يرتّدُد البع�ُض يف 
حتمله��ا اأَْو ي��رى فيها اأنها ت�شّك��ُل خطورًة، مثل م�شوؤولية اجله��اد يف �شبيل اهلل والت�شدي 
لُق��وى الطاغ��وت والُقوى الظالمي��ة واملتجرة، قد ي��رى البع�ض يف م�شوؤولي��ة كهذه اأنها 
ت�شّك��ل خط��ورًة على العك�ض القيام به��ا والتحّمل لها ا�شتجاب��ة هلل �ُشْبَحاَنُه وتعالى �شبب 
�ِشُن��وَن”، اأَْي�شاً  ْ اَلِّذيَن ُهم حُمّ َق��وا َوّ َ َمَع اَلِّذيَن اَتّ خ��ر و�شبب��اً لأن يكون اهلل معن��ا “اإَِنّ اهلَلّ
الأََهمَيّة الق�شوى للتقوى يف الفوز مبر�شاة اهلل �ُشْبَحاَنُه وتعالى والنجاة من عذاب اهلل يف 
الآخ��رة؛ لأن للتقوى مكا�شبها العاجلة يف عامل الدنيا ويف احلياة هذه، ومكا�شبها الكرى 
َفاَزِتِهْم  َقْوا مِبَ ُ اَلِّذي��َن اَتّ ي اهلَلّ واملهم��ة مل�شتقبل الآخرة يق��وُل اهللُ �ُشْبَحاَنُه وتعالى: )َوُيَنِجّ
��وُء َوَل ُه��ْم َيْحَزُنوَن( متى هذا اأي�ًشا؟ يوم القيام��ة، يف الدنيا رعاية �شاملة  ُه��ُم ال�ُشّ �ُشّ َل مَيَ
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النص الكامل حملاضرة السيد عبدامللك بدر الدين احلوثي )لعلكں تتقون( َرْمَض�اَن 1438ه� )اجلزء األول(

غ�����������������اي�����������������ة ال������������������ص������������������ي������������������اں  ه��������������������ي حت�����������ق�����������ي�����������ق ال���������������ت���������������ق���������������وى ف��������������������ي واق�����������ع�����������ن�����������ا
> نحن املسلمني في أمس احلاجة إلى التقوى , التقوى هي حالة من احلذر واالنضباط وااللتزام العملي جتاه أوامر الله ونواهيه

▪:اإلنسان باالعتبارين باعتبار ما منحه الله وهيأ له من دور باعتبار اإلمكانيات التي وهبها 
له وم��ا سخر له اإلنسان صمم في خلقه وهيأ في دوره في ه��ذه احلياة ملا في ه��ذا العالم 

عنصر ومخلوق متميز في هذا اجلانب

ُد عبدامللك احلوث�ي، اأنَّ الأهمّيَة الكبرية للتقوى لها �سلٌة بحياة النا�س  �د ال�سيِّ اأكَّ
يف ُكّل �س�وؤون حياته�م حت�ى عل�ى امل�ست�وى النف�س�ي، فالتقوى جتعُله�م ي�سعرون 
باالطمئن�ان وال�سكين�ة، مو�سحًا ب�اأن �سياَم �سهر رم�سان له اأث�ٌر كبرٌي يف َحلِّ كثري 
م�ن م�س�كالت امل�سلمني ويف اإ�سالح كث�رٍي من واقعهم، كما اأن له�ذه الفري�سة املهمة 
عائ�ٌد ترب�وي واأخالقي، وبالت�ايل تاأثرٌي يف ا�ستق�رار حياة امل�سلمني وَح�ّل الكثري من 

م�ساكلهم لو ا�ستفاد منها امل�سلمون كما ينبغي.
واأ�س�ار قائُد الثورة يف حما��رشة م�ساء االأحد مبنا�سبة حلول �سه�ر رم�سان املبارك، 
ُب اإلى َح���دٍّ كبرٍي ويف اأو�ساط  حت�ت عن�وان “لعلك�م تتقون” ، اإلى اأن�ه ولالأ�سف ُيغيِّ
ال�ساح�ة الإ�سالمي�ة ويف واقع امل�سلم�ني الوعُي الالزُم جتاَه ه�ذا الفر�س العظيم وهذا 
الرك�ن املهم م�ن اأركان الإ�س�الم وم�ستوى ال�ستف�ادة من �سيام �سه�ر رم�سان على 

امل�ستوى الرتبوي وعلى امل�ستوى العملي.
وقال ال�سي�ُد عبٌدامللك احلوثي يف حما�رشته الرم�ساني�ة تن�رُشُ “�سحيفة احلقيقة 
بحاج�ة اإل�ى اأن نك�وَن من املتقني ليك�وَن اهلُل معنا بلطف�ه وبتوفيقه  باأنن�ا  ه�ا،  ” َن�سَّ
وبرحمت�ه وبعون�ه وبن�رضه، موؤّك�دًا اأننا نحتاُج اإل�ى اهلل يف ُكّل �سيء، نحتاُج اإلى 
اهلل يف ُكّل خ�ري نبتغي�ه ونرج�وه، نحتاج اإل�ى اهلل يف دفع ُكّل �رش و�س�وء وحمذور، 
نحتاُج اإلى اهلل يف ُكّل ذلك، فحتى ل نكوَن يف هذه احلياة بعيدين عن اهلل، وحتى ل 

نكوَن يف هذه احلياة خمذولني ومرتوكني من ُلطف اهلل ومن رعايته.



تتع�شر عليه الكثر من الأمور، اأمور املعي�شة، تتع�شر عليه اأمور امل�شوؤولية، تتع�شر عليه 
م�شاك��ُل كث��رٌة، جتدها م�شاكل متعرثة، فيواجه ال�شعوب��ة يف معاجلتها ويف تفكيكها ويف 
جتاُوِزه��ا ويف معاجلتها، ويحِم��ُل لذلك الكثَر من الهِمّ النف�ش��ي واملعنوي، واأحياناً حتى 
اجل�شدي اإلى غر ذلك، اهللُ �ُشْبَحاَنُه َوَتَعاإلى حينما ُيي�شر لك اأمَرك، اأي اأمر يف اأي �شاأن من 
�ش��وؤون حيات��ك املتعلقة بواقع احلياة يف اأي جمال من جمالته��ا يف امل�شوؤولية اأَْو غرها، 
حينم��ا ُيي�شر الأمور تتي�شر وتخُرُج من حال��ة التعقيدات وال�شعوبات والُع�شر والإْن�َشان 
يكون دائماً تّواقاً كيف تتي�شر اأموُره، وحينما تتعرث ي�شيق به احلال وت�شيق نف�ُشه بذلك، 
فيبتغ��ي الي�ش��ر ويتمنى كيف ل��و يتي�شر يل هذا الأمر اأَْو هذا امل�شع��ى اأَْو هذا العمل اأَْو هذا 
الأمر، اأي اأمر، م�شاألة �شاملة لكل نطاق حياة الإْن�َشان وجمالت حياة الإْن�َشان }َوَمْن َيَتِّق 
ْمِرِه ُي�ْشرًا{ ي�شمُل��ك اهلل �ُشْبَحاَنُه وتعالى برعايت��ه واألطافه فيفك عنك  َ َيْجَع��ْل َلُه ِم��ْن اأَ اهلَلّ
التعقي��دات الكث��رة وُيي�شر لك اأمورك، يعطي��ك الطاقة املعنوية والنف�شي��ة ثم يف الواقع 
نف�شه، ُيهيئ لك الكثَر من الأ�شباب التي تفُكّ التعقيداِت التي كانت ت�شُعُب عليك الأمور، 
َئاِت��ِه َوُيْعِظْم َلُه  ْر َعْنُه �َشِيّ َ ُيَكِفّ ��ِق اهلَلّ يق��وُل اهللُ �ُشْبَحاَن��ُه وتعال��ى يف كتابه الكرمي }َوَمن َيَتّ

اأَْج��ًرا{، هذا جانٌب مهٌمّ لدى ُك��ّل اإْن�َشان موؤمن، اأخطر �شيء على 
الإْن�َش��ان هي ال�شيئات يف اآثارها على امل�شتوى النف�شي ويف اأثرها 
عل��ى م�شت��وى احلي��اة ُك��ّل �ش��وؤون احلي��اة ويف خطورته��ا على 
عالقت��ك ب��اهلل �ُشْبَحاَن��ُه وتعال��ى ويف خطورتها علي��ك يف م�شتقبل 
الآخ��رة، ال�شيئ��ات هذه ال�شيئ��ات يف ُكّل ما ترتكه م��ن اأثٍر �شيء 
عل��ى النف�شية وعلى الواقع واقع احلي��اة وعلى امل�شتقبل وعلى 
اأثرها ال�شيء يف العالقة ما بينك وبني اهلل �ُشْبَحاَنُه َوَتَعاإلى، تقوى 
اهلل �شب��ٌب لتكفره��ا واإذه��اب تاأثرها؛ لأن م��ن التكفر الإذهاب 
بتاأثراته��ا؛ لأن ُكَلّ عمٍل �شيء ُكّل �شيئة لها اأثر �شيء ولها نتيجة 
�شيئ��ة، اأث��ر �شيء عل��ى امل�شت��وى النف�شي واملعن��وي حتى على 
ال�شعور والوج��دان، ثم اأثر �شيء يف احلياة ويف الواقع، يف واقع 
احلي��اة ويف الواق��ع العملي اأي�ش��اً، فالتكفُر فيه اإذه��اٌب لآثارها 
ال�شيئ��ة وتغطي��ٌة لآثاره��ا ال�شيئة عل��ى الإْن�َشان وعل��ى نف�شيته 
وعل��ى واقعه، وُيعظم له اأجرًا يكُتُب اهللُ لك على التقوى مبا فيها 
م��ن الت��زام ومبا فيها من ا�شتقامة ومبا فيه��ا من اأعمال وفيما من 
ان�شباط عملي، االأج��ر العظيم واملردود الكبري وبالتايل يف الدنيا 
فيم��ا يتحقُق لك من اهلل �ُشْبَحاَن��ُه وتعالى ويف الآخرة اأَْي�شاً يقوُل 
اهللُ �ُشْبَحاَن��ُه وتعال��ى )ي��ا اأيها الذي��ن اآمنوا( يتح��دث على نحٍو 
جماع��ي حتى يف احلديث على امل�شتوى الفردي ثم على امل�شتوى 
َها اَلِّذيَن  اجلماع��ي فيم��ا يفيدك ويفيُد الآخري��ن ب�شكٍل عام )َي��ا اأَُيّ
َئاِتُكْم َوَيْغِفْر  ْر َعْنُكْم �َشِيّ َ َيْجَعْل َلُكْم ُفْرَقاًنا َوُيَكِفّ اآَمُن��وا اإِْن َتَتُّقوا اهلَلّ

ُ ُذو اْلَف�ْشِل اْلَعِظيِم(. َلُكْم َواهلَلّ
اإن تتق��وا اهلل كموؤمنني وعلى نح��و جماعي وعام ويناُلك كفرد 
��ة هذا على امل�شتوى العام  ولك��ن اأَْي�شاً �شمن الواقع العام لأََهمَيّ
“اإن تتقوا اهلل يجعل لكم ُفرقانا”، تكونون اأمًة م�شتنرة واعية 
فاهم��ة متن��ورًة بن��ور اهلل تفّرق ب��ني الأمور تفّرق م��ا بني احلق 
والباط��ل، ما بني اخلطاأ وال�ش��واب، ل تلتب�ُض عليه��ا الأمور، ل 

تكون اأم��ة عمياء تلتب�ض عليها الأمور وتختلط عليها الأم��ور وقابلًة لالنخداع والت�شليل 
والنح��راف بكل ب�شاطة، ل، اأمة م�شتنرة واعي��ة فاهمة متزنة حكيمة لي�شت اأمًة تعي�ُض 
حال��ةاَ االلتبا�ض واالختالط يف ُكّل اأمورها والغباء وال�شالل وال�شياع، ال، اأمٌة متلُك النور 
والوع��ي والب�شرة ومتلُك الفهَم ال�شحيَح جتاه خمتلف الق�شايا، وبالتايل تتجُه يف جمال 
حياته��ا الجت��اَه ال�شحي��َح ال�شليم م��ن ُكّل ح��الت اللتبا�ض واخلط��اأ، وهذا م��ن اأهّم ما 
�ة لكي ت�شتقيَم لكي تتجَه الجت��اَه ال�شحيَح يف قراراتها ويف مواقفها ويف  حتت��اج اإلي��ه الأَُمّ
ت�شرفاته��ا ويف اأعمالها ويف حتملها للم�شوؤولي��ة، اأَْي�شاً يقوُل اهللُ �ُشْبَحاَنُه وتعالى يف كتابه 
َ َمَع امْلَُتِّقنَي”، وهذا من اأهّم املكا�شب العظيمة للتقوى  َ َواْعَلُموا اأََنّ اهلَلّ ُق��وا اهلَلّ الك��رمي “َواَتّ
اأن اهلل م��ع املتق��ني، وم��ا اأحوَجنا اأن نكوَن م��ن املتقني ليكوَن اهللُ معنا ليك��ون معنا بلطفه 
معن��ا بتوفيق��ه معنا برحمت��ه معنا بعونه معنا بن�ش��ره، وهكذا يف ُكّل م��ا نحتاج فيه اإلى 
اهلل يف ُك��ّل �ش��يء نحتاُج اإلى اهلل يف ُكّل خر نبتغيه ونرجوه، نحتاُج اإلى اهلل يف دفع ُكّل �شر 
و�ش��وء وحمذور، نحتاُج اإلى اهلل يف ُكّل ذلك، فحتى ل نكوَن يف هذه احلياة بعيدين عن اهلل 
وحتى ل نكوَن يف هذه احلياة خمذولني ومرتوكني من ُلطف اهلل ومن رعايته، مرتوكني ملا 
يف ه��ذه احلياة م��ن �شرور وما يف هذه احلياة من اأخطار وم��ا يف هذه احلياة من حتديات 
وم��ا يف ه��ذه احلياة من م�شائ��َب اإلى اآخره، حت��ى يكوَن اهللُ معنا وحني يك��وُن معنا ففي 
ه��ذا اخل��ُر كله ُكّل اخلر ُكّل الظفر ُكّل ال�شعادة ُكّل الفوز ُكّل الفالح ُكّل ال�شالم ُكّل الأمن، 
ف��اهللُ معنا بقدر ما نك��ون متقني، حينما تتحقق التقوى يف اأنف�شن��ا ويف واقعنا ويف اأعمالنا 
ويف ت�شرفاتن��ا ويف م�شار حياتن��ا يكوُن اهللُ معنا اإلى جانبنا عل��ى الدوام، يرعانا ويلطف 
َ َمَع امْلَُتِّقنَي”، يقول  بن��ا ويتولى هو دائماً رعايتنا واإعانتنا والرحمة بن��ا “َواْعَلُموا اأََنّ اهلَلّ
َقوا” معهم؛ فلذلك يف واقع  َ َمَع اَلِّذيَن اَتّ اهللُ �ُشْبَحاَنُه وتعالى يف كتابه الكرمي اأَْي�شاً “اإَِنّ اهلَلّ
امل�شوؤولي��ة فيما قد يلزُم من واقع التق��وى اأن نتحّمَله من م�شوؤوليات قد يرتّدُد البع�ُض يف 
حتمله��ا اأَْو ي��رى فيها اأنها ت�شّك��ُل خطورًة، مثل م�شوؤولية اجله��اد يف �شبيل اهلل والت�شدي 
لُق��وى الطاغ��وت والُقوى الظالمي��ة واملتجرة، قد ي��رى البع�ض يف م�شوؤولي��ة كهذه اأنها 
ت�شّك��ل خط��ورًة على العك�ض القيام به��ا والتحّمل لها ا�شتجاب��ة هلل �ُشْبَحاَنُه وتعالى �شبب 
�ِشُن��وَن”، اأَْي�شاً  ْ اَلِّذيَن ُهم حُمّ َق��وا َوّ َ َمَع اَلِّذيَن اَتّ خ��ر و�شبب��اً لأن يكون اهلل معن��ا “اإَِنّ اهلَلّ
الأََهمَيّة الق�شوى للتقوى يف الفوز مبر�شاة اهلل �ُشْبَحاَنُه وتعالى والنجاة من عذاب اهلل يف 
الآخ��رة؛ لأن للتقوى مكا�شبها العاجلة يف عامل الدنيا ويف احلياة هذه، ومكا�شبها الكرى 
َفاَزِتِهْم  َقْوا مِبَ ُ اَلِّذي��َن اَتّ ي اهلَلّ واملهم��ة مل�شتقبل الآخرة يق��وُل اهللُ �ُشْبَحاَنُه وتعالى: )َوُيَنِجّ
��وُء َوَل ُه��ْم َيْحَزُنوَن( متى هذا اأي�ًشا؟ يوم القيام��ة، يف الدنيا رعاية �شاملة  ُه��ُم ال�ُشّ �ُشّ َل مَيَ

وم�شتم��رة ومنجاة اأمام املخاطر اأم��ام التحديات، ويف الآخرة اأَْي�شاً ما ينبغي اأن نح�شَب 
له ح�شاباً واأََهمَيّة فوق ُكّل العتبارات واحل�شابات وفوق ُكّل اأََهمَيّة، م�شتقبلنا يف الآخرة 
النج��اة م��ن عذاب اهلل، النجاة من الفزع الأَْكَب�ر، النجاة من النار من جهنم، والعياذ باهلل 
من احل�شاب الع�شر، وينجي اهللُ الذين اتقوا، ح�شرًيا هذا، الذين اتقوا هم الناجون يوم 
يهل��ك اأغلبي��ة الب�شر وهالًكا خط��ًرا، هالًكا يف جهنم بالعذاب اأعوذ ب��اهلل، مبفازتهم فازوا 
ف��وًزا عظيًم��ا ل مي�شهم ال�شوء ول هم يحزنون، ما مي�شه��م اأي �شوء ول اأي عذاب ول هم 
يحزن��ون فهم اآن��ذاك مبفازتهم بالتقوى مرتاحون على امل�شت��وى النف�شي، ل حزن ول اأمل 
ول َغ��ّم ول ه��ّم ول كرب، فيما الآخرون غارق��ون يف اأحزانهم الكبرة وقد راأوا اأنف�شهم يف 
اجتاه الهالك الفظيع والكبر واخلطر يف اأ�شد عذاب ولالأبد والعياذ باهلل، اأما الذين اتقوا 
فق��د حتق��ق لهم الفوز فكانوا هم ال�شعداء، املرتاحون نف�شًيا، ال�شاملون اآنذاك من ُكّل حزن 

ومن ُكّل هم ومن ُكّل غم ومن ُكّل كرب، وال�شاملون من ُكّل عذاب.
َماَواُت  َها ال�َشّ ٍة َعْر�شُ ُكْم َوَجَنّ ِبّ ن َرّ يقول اهلل �ُشْبَحاَنُه وتعالى: )َو�َشاِرُعوا اإلى● َمْغِفَرٍة ِمّ
ْت ِلْلُمَتِّقنَي(، اجلنة ور�شا اهلل �ُشْبَحاَن��ُه وتعالى، مر�شاة اهلل وَجّنته الوعُد  َواْلأَْر���ضُ اأُِع��َدّ
به��ا يف الآخرة فقط وبتاأكيد يف كثٍر م��ن اآيات اهلل يف كتابه الكرمي 

للمتقني؛ لأنه يف هذه الآية يقول اأعدت للمتقني.
اجلن��ة بكل ما فيها من النعيم العظيم الذي حتدث عنه القراآن 
الك��رمي حديثاً وا�شعاً يف ُكّل ما ي�شّك��ُل رغبًة وحاجًة لهذا الإْن�َشان 
م��ن طعامها ومن �شرابها وم��ن م�شاكنها ومن احل��ور العني فيها 
ومما فيها من �شالم واأمن واطمئنان و�شعادة وا�شتقرار اإلى اآخر 
ما و�شف اهلل به جنته وما فيها من النعيم الوا�شع العظيم الراقي 
ه��ذا كله ل�شال��ح من؟ ووعد به من؟ املتق��ون اأعدت للمتقني يقول 
ُة اَلِّتي ُن��وِرُث ِمْن ِعَباِدَنا َمن َكاَن َتِقًيّا(،  َنّ يف اآي��ة اأُْخ�َرى: )ِتْلَك اجْلَ
ي��وم القيام��ة الذي باإْمَكان��ه اأن يكوَن من اأهل اجلن��ة اأن يفوَز مبا 
وع��د اهلل ب��ه بنعيم اجلنة م��ن النعيم العظيم، املتق��ون، ل جناَة 
ل��ك اإل بالتقوى ل فوز ل��ك اإل بالتقوى ل ميكنك اأن ت�شَل اإلى ذلك 
النعيم الأبدي والعظيم والوا�ش��ع اإل بالتقوى، فللتقوى ُكّل هذه 
��ة، وكل ه��ذه الأََهمَيّة يرتتب عليها اخل��ر كله وال�شعادة  الأََهمَيّ
كله��ا والف��وز احلقيقي كل��ه، النجاة م��ن ع��ذاب اهلل، النجاة من 
اخلزي، النجاة م��ن الهوان يف الدنيا والآخرة، الرعاية الوا�شعة 
م��ن اهلل �ُشْبَحاَن��ُه وتعال��ى ُكّل هذا مرتب��ط بالتقوى فله��ا ُكّل هذه 
ْي�شاً  ��ة؟ ل، اأَ ْكَث���ر من ه��ذه الأََهمَيّ ��ة، وه��ل هن��اك اأََهمَيّة اأَ الأََهمَيّ
حينم��ا ناأتي اإلى التقوى يف الأمر الإلهي بها جن��د اأن اهلل �ُشْبَحاَنُه 
وتعالى توج��ه بالأمر بالتقوى اإلى ُكّل عباده، اإلى النا�ض عموماً، 
َها  الب�شري��ة بكله��ا، يخاطُبه��ا اهللُ �ُشْبَحاَنُه وتعالى فيق��ول: )َيا اأَُيّ
ُك��م(، فتوجه بالأمر اإل��ى ُكّل الب�شر اإل��ى ُكّل من  ُق��وا َرَبّ ا���ُض اَتّ الَنّ
ُقوا  ا���ُض اَتّ َها الَنّ ه��و يف موق��ع امل�شوؤولية م��ن ُكّل عباد اهلل، )َي��ا اأَُيّ
ُك��م(، اأَْي�ش��اً يف حركة الأنبي��اء عليهم ال�شالم م��ع قومهم يف ُكّل  َرَبّ
مراح��ل التاأريخ كانوا يدعونهم اإلى التق��وى وياأمرونهم بالتقوى 
ويحثونه��م بالتق��وى، ولذل��ك حت��دث اهللُ �ُشْبَحاَن��ُه وتعال��ى عن 
�شل�شل��ة م��ن اأنبيائه ور�شله وهم يتخاطبون م��ع قومهم فيقولون 
َ َواأَِطيُعوِن(، فاتقوا اهلل، فاتقوا اهلل، فاتقوا  ُقوا اهلَلّ له��م، ياأتي النبُيّ اإلى قومه فيقول: )َفاَتّ
اهلل، ب��ل ياأت��ي الأمُر يف القراآن الك��رمي بالتقوى حتى اإلى الأنبي��اء اأنف�شهم ويخاطب حتى 
َ(، ياأتي اأَْي�شاً اخلطاب  ��ِق اهلَلّ ِبُيّ اَتّ َها الَنّ ُيّ ��ه حممدًا �شل��واُت اهلل عليه وعلى اآله: )َي��ا اأَ نبَيّ
وُتَنّ  َ َحَقّ ُتَقاِتِه َوَل مَتُ ُقوا اهلَلّ َها اَلِّذيَن اآَمُنوا اَتّ للموؤمنني كموؤمنني بالتقوى يقول اهللُ: )َيا اأَُيّ
�ْشِلُم��وَن(، ياأتي الأمر بالتقوى مع ُكّل توجيه اإله��ي مهم، كثر من التوجيهات  اإَِلّ َواأَنُت��م ُمّ
املهم��ة ج��ّدًا يف القراآن الكرمي يرتافق مع الأمر بها الأمر بالتقوى معها كما يف قوله تعالى: 
ِلُحوا َذاَت َبْيِنُكْم(، هنا اأمر بالتقوى يف اأن ن�شلَح ذات بيننا، ثم جتد هذا  َ َواأَ�شْ ُق��وا اهلَلّ )َفاَتّ
متك��ررًا َكث��رًا يف القراآن الك��رمي، اأَْي�شاً يف املناهي، فيما ينهان��ا اهلل عنه يرتافق معه كذلك 
الأمر بالتقوى، فالتقوى يف م�شتوى اأهميتها والأمر بها واخلطاب بها للب�شرية يف ُكّل ع�شر 

يف ُكّل جيل يف ُكّل زمن يف ُكّل مراحل التاأريخ، ُكّل هذا يُدُلّ على اأهميتها الكبرة.
اإذا جئن��ا اإلى واقعنا كم�شلمني ماأمورين بالتقوى واأن نتق��َي اهلَل �ُشْبَحاَنُه َوَتَعاإلى واأن 
يع��َي ُك��ّل منا اأنه ماأم��وٌر بتقوى اهلل �ُشْبَحاَن��ُه َوَتَعاإلى واأل ياأنَف من ذل��ك والعياُذ باهلل األ 
ُة ِباْلإِْثِم(،  َخَذْتُه اْلِع��َزّ َ اأَ ��ِق اهلَلّ يك��وَن الإْن�َش��اُن كمثل من حك��ى اهلل عنهم: )َواإَِذا ِقي��َل َلُه اَتّ
َح بالتقوى، واأن يقاَل له اتق اهلل، اأن يقال له اتق  ينزعج من اأن ياأمر بالتقوى، من اأن ُيْن�شَ
اهلل ينزع��ج ج��ّدًا ويغ�شب، ل، اهلل ياأم��ر حتى اأنبياَءه، ما هناك اأحد ف��وق اأن ُياأمر بتقوى 
اهلل �ُشْبَحاَن��ُه وتعالى، اجلميُع ماأموٌر بتق��وى اهلل ومن�شوٌح بتقوى اهلل، نحن امل�شلمون يف 
اأم���ّض احلاجة اإلى التقوى، التق��وى هي حالة من احلذر واليقظ��ة واالن�شباط وااللتزام 
بالعم��ل جت��اه اأوامر اهلل �ُشْبَحاَن��ُه وتعالى ونواهيه، التقوى هي م��ن الوقاية، هي م�شتقة 
ان من نتائج  م��ن الوقاية ت�شك��ل حالة من احلذر واليقظة واالن�شباط ت�شك��ل وقاية لالإْن�شاَ
الع�شي��ان، الإْن�َش��اُن يف هذه احلياة هو م�شوؤوٌل ومرتهٌن بعمل��ه على امل�شتوى ال�شخ�شي 
ث��م عل��ى امل�شتوى اجلماع��ي، والإْن�َشاُن لت�شرفات��ه يف هذه احلياة نتائ��ج؛ لأن ت�شرفات 
الإْن�َش��ان اإم��ا اأن تكوَن يف دائ��رة اخلر يف دائرة العمل ال�شال��ح، ويف اإطار العمل احل�شن 
فله��ا نتائ��ج جيدة، واإما اأن تكون اأعماًل �شيئة، اأعماًل يف اإطار ال�شر يف اإطار العمل ال�شيء 
فله��ا بالتاأكي��د نتائُجها ال�شيئة م��ن امل�شتوى الفردي عل��ى الإْن�َشان كاإْن�َش��ان، يف نف�شيته، 
يف �شع��وره يف وجدان��ه يف �شلوكياته يف حميطه القريب، ويف حميط��ه الوا�شع، الإْن�َشاُن يف 
ه��ذه احلي��اة له م�شوؤولي��ٌة كبرٌة وله دوٌر مه��م ودور كبر هو العن�ش��ُر الأبرُز يف ميدان 
امل�شوؤولي��ة ويف موق��ع امل�شوؤولي��ة يف هذه احلياة، وله��ذا جاء احلديُث يف الق��راآن الكرمي 
ع��ن م�شتوى اأهميته هذه امل�شوؤولية يف واق��ع الإْن�َشان باعتبار ما مّكنه اهللُ فيه وما �شّخره 
ل��ه وما منحه م��ن قدرات ومدارك وطاق��ات واإْمَكانات يجعُل امل�شوؤولي��َة بالن�شبة له على 

ح��د كبر وعلى نحو متميز باعتباره العن�شر الأب��رز يف هذا العامل ويف موقع امل�شوؤولية، 
اهللُ �ُشْبَحاَن��ُه وتعال��ى ق��ّدم لنا �شورة عن ه��ذه امل�شوؤولية وعن م�شتوى ه��ذه امل�شوؤولية 
َنا الأََماَنَة  ��ا َعَر�شْ بالن�شب��ة لهذا الإْن�َشان عندما ق��ال �ُشْبَحاَنُه وتعالى يف كتابه الكرمي: )اإَِنّ
ُه  ْن َيْحِمْلَنَها َواأَ�ْشَفْقَن ِمْنَه��ا َوَحَمَلَها الإِْن�َشاُن اإَِنّ َب��اِل َفاأََبنْيَ اأَ ْر�ِض َواجْلِ َماَواِت َوالأَ َعَل��ى ال�َشّ
َكاَن َظُلوًما َجُهول(، الإْن�َشاُن باعتبارين، باعتبار ما منحه اهلل وهّياأه له من دور؛ باعتبار، 
الطاق��ات، القدرات، الإْمَكان��ات التي وهبها له يف نف�شه يف وعي��ه يف �شعوره يف اإدراكه وما 

ْر�ِض َجِميًعا ِمْنُه(. َماَواِت َوَما يِف اْلأَ َر َلُكْم َما يِف ال�َشّ �شّخر له، )َو�َشَخّ
��ئ يف دوره يف ه��ذه احلياة ل��دوٍر ارتبط في��ه مبا يف هذا  ��م يف خلق��ه وُهِيّ ِمّ الإْن�َش��اُن �شُ
العامل، ما يف ال�شماوات والأَْر�ض، عن�شرًا وخملوقاً متميزًا يف هذا اجلانب، بقية الكائنات 
واملخلوقات اأدوارها حمدودة وعالقاتها يف هذا العامل مبا فيه وما اأعده اهلل فيه وما هياأه 
في��ه حم��دودة، واأدواُرها حم��دودة وم�شتوى ا�شتفادتها حم��دودة، لك��ن الإْن�َشاَن يف هذا 
الع��امل ب��ني ُكّل ه��ذه املخلوقات عالقاُته وا�شع��ة وانتفاعه وارتباط��ه يف حياته من موقع 
احلاج��ة يف موق��ع امل�شوؤولي��ة ويف طبيع��ة الدور الذي يلعب��ه يف هذه احلي��اة يقوُم به يف 

ه��ذه احلياة، دور �شامل وعالقة وا�شعة ج��دًا؛ فلذلك كانت هذه 
امل�شوؤولي��ُة مبثاب��ة اأمان��ة ملوقع ما هّي��اأه اهلل له، ما اأع��ده له وما 
�شّخ��ره ل��ه وما مكنه في��ه، اأمانة كبرة وحمل كب��ر وم�شوؤولية 
َماَواِت  َنا الأََماَنَة َعَلى ال�َشّ ا َعَر�شْ عظيمة، لها ُكّل هذه الأََهمَيّة: )اإَِنّ
َب��اِل(، فه��ذه امل�شوؤولية هي به��ذا امل�شتوى، اأنها  َوالأَْر���ضِ َواجْلِ
م�شوؤولية لو حملت بها ال�شماواُت والأَْر�ض واجلبال ملا اأطاقتها، 
لي�ش��ت مهي��اأًة لها، هّي��اأ ه��ذا الإْن�َش��ان، لي�شت ل ال�شم��اوات ول 
الأَْر���ض ول اجلب��ال مهياأة حلمله��ا، ول متل��ك ل ال�شماوات ول 
الأَْر���ض ول اجلب��ال م��ن موؤّهالت له��ذه امل�شوؤولية بق��در ما اأعد 
اهلل ل��ه الإْن�َشان وهّياأ له الإْن�َش��ان للنهو�ض بهذه امل�شوؤولية وهذا 
ال��دور، اأنت اأيها الإْن�َشاُن خليف��ُة اهلل يف اأر�شه، خليفُة اهلل يف هذا 
فاتك لها تاأث��رات كبرة يف  الع��امل، ل��ك م�شوؤوليٌة كب��رٌة، ت�شُرّ
ه��ذه احلياة على م�شت��وى واقعك النف�شي وعل��ى م�شتوى واقع 
احلي��اة من حولك، اإن كانت اأعماَل خر واأعماًل �شاحلة واأعماًل 
م�شبوط��ة ب�شابط التق��وى لها نتائجها واأهميته��ا الكبرة، ولها 
اآثاُره��ا الإيجابي��ة يف هذه احلياة، وذلك العك���ض اإن كانت اأعماًل 
�شيئ��ة وت�شرفاٍت �شيئة خارجة عن �شاب��ط التقوى وعن العمل 
ال�شال��ح له��ا تاأث��رات ال�شيئ��ة عليك وعل��ى الواقع م��ن حولك، 
امتداداُته��ا ال�شلبية يف احلي��اة ثم اإلى الآخرة، اإلى هذا يقوُل اهللُ 
يَبٍة َفِبَما  اَبُكْم ِمْن ُم�شِ �ُشْبَحاَن��ُه وتعالى يف كتابه الكرمي: )َوَما اأَ�شَ

َك�َشَبْت اأَْيِديُكْم َوَيْعُفو َعْن َكِثٍر(.
ٌة م��ن �ُشَنِ اهلل، هذا قانوٌن  اأعم��اُل الإْن�َشان لها نتائُج، هذه �ُشَنّ
اإله��ي، ل ينف��ُكّ عن واقع الإْن�َش��ان، الت�شرفاُت ال�شيئ��ة لها فورًا 
ارت��داٌد ونتائُج �شيئة وله��ا م�شائُب يجُلُبها الإْن�َش��اُن على نف�شه 
عل��ى النا���ض من حوله، عل��ى الواقع م��ن حوله عل��ى البيئة من 
حول��ه، ت�ش��ل اآثاره��ا حتى اإل��ى الب�شر حت��ى اإلى ُكّل م��ا يف هذه 
احلي��اة يف بره��ا ويف بحره��ا، ق��ال اهلل �ُشْبَحاَن��ُه وتعال��ى يف اآية 

ا�ِض(، الف�شاُد املق�شود يف هذه  ْي��ِدي الَنّ ا َك�َشَبْت اأَ ّ َواْلَبْحِر مِبَ اأُْخ���َرى: )َظَه��َر اْلَف�َشاُد يِف اْلَرِ
ُث عنه بف�شاد البيئة، انعدام الركات، ونق�ض الركات، نق�ض اخلرات،  الآية هو ما نتحَدّ
الخت��الل يف الواقع البيئ��ي، الأمطار، امل�شاكل التي يعاين منها الب�شُر على م�شتوى املياه، 
عل��ى م�شت��وى انت�شار كث��ر من الأوبئ��ة، كثر من الأمرا���ض، كثر م��ن امل�شاكل يف هذه 
احلي��اة، م�شاكل معي�شي��ة يف هذه احلياة، نق�ض كبر يف هذه احلي��اة، ت�شّرفات الإْن�َشان 
له��ا انعكا���ٌض �شلبٌيّ يف احلياة بكلها، على م�شتوى البيئة اليوم ترتفُع درجات احلرارة يف 
الأَْر���ض يف ُكّل عام تزداُد درجاُت احل��رارة يف هذه احلياة، ويتوقع الكثُر من اخُلراء يف 
الع��امل اأنه اإذا ا�شتمرت ه��ذه امل�شكلُة وتفاقمت �شتكوُن لها يف امل�شتقب��ل اآثاٌر خطرٌة جّدًا 
عل��ى الب�شر، لدرجة اأن تكوَن هناك كثٌر من الأوبئة، كثٌر من الوفيات، كثٌر من امل�شاكل 
التي تعاين منها الب�شرية يف احلياة، على امل�شتوى اجلغرايف، على م�شتوى البحار يف بقية 
الأَْر���ض، اأن متت��َدّ يف مناطَق معينٍة، متتد البح��اُر فتاأخذ م�شاحًة اأُْخ���َرى من اجلغرافيا، 
وله��ا اآثاُره��ا ال�شلبية حتى يف القط��ب اجلنوبي والقط��ب ال�شمايل املتجمد ي��ذوُب اجلليُد 
وتكون لذلك اآثاٌر وانعكا�شاٌت كبرة يف واقع احلياة؛ لأن الإْن�َشان ل بد له يف هذه احلياة 
اأن يتقي��َد بامل�شوؤولي��ة بال�شواب��ط، حالة النف��الت وحالة اخلروج م��ن ال�شوابط وحالة 
الت�ش��رف غ��ر امل�شوؤول الذي ل حتكُمُه مبادُئ ول حتُكُمه قيٌم ول حتكمه تعاليُم اإلهية له 
اآثاٌر �شيئة وخطرة جّدًا على الب�شر، والذي تعاين منه الب�شرية اليوم هو هذا، يف ال�شاحة 
الب�شري��ة الي��وم عندما اأتت ق��وى متمكنة على راأ�شه��ا اأمريكا واإ�شرائيل، ق��وى اأُْخ�َرى يف 
ال�شاح��ة العاملي��ة، ق��وى متجرة متتلك الكث��ر من الإْمَكان��ات والقدرات وله��ا النفوذ يف 
ال�شاحة العاملية، ممتدة نفوذها لي�شمل خمتلف املناطق والبلدان ثم داخل البلدان عندما 
ُتوجد الكثر من ال�شيا�شات والتوّجهات والت�شرفات وت�شبح احلالة العامة فيما فيها من 
م�شوؤوليات واأعمال ومواقف وت�شرفات، تبتعد يف كثرٍي منها عن االن�شباط للقيم لاللتزام 
للم�شوؤولية، حينها جند ما جنده اليوم من امل�شاكل املتفاقمة من ال�شرور من امل�شاوئ من 
الأخط��ار من املعاناة، من انت�شار للظل��م اإلى حد كبر، من تفاقم ملعاناة الب�شرية اإلى حد 
كب��ري، الذي ي�شلح واقع الب�شرية هو ه��ذا االن�شباط وهذا االلتزام، ظهر الف�شاد يف الر، 
ال��ر يف كثر مم��ا نراه يف ال��ر، انتقا�ض كثر يف اخل��رات والركات وم�شاك��ل ومعاناة 
كثرة، والبحر اأي�شا، ُكّل هذا مبا ك�شبت اأيدي النا�ض، ت�شرفاتهم تاأثرات مبا�شرة عليهم 
َة الكبرَة للتقوى التي لها �شلٌة موؤكدة بحياة النا�ض يف  يف �شوؤون حياتهم، اإذن جنُد الأََهمَيّ
ُكّل �شوؤون حياتهم حتى على امل�شتوى النف�شي، كيف يتحول �شعوُرك اإلى �شعور اإيجابي، 
ت�شُعُر بالطمئنان ت�شُعُر بال�شكينة، ت�شُعُر بال�شعور املطمئن، حتمُل الطمئناَن يف نف�شك، 

ُث عنها يف حما�شرة قادمة. حتتاُج اإلى التقوى، وللحديث �شلٌة وبقيٌة اإن �شاء اهللُ نتحَدّ
َز  اكم يف هذا ال�شهر الك��رمي لنكت�َشَب فيه التقوى وتتعِزّ َقنا واإَيّ ن�ش��اأُل اهلَل تعال��ى اأن ُيَوِفّ
���اَلُم َعَل�ْيُكْم َوَرْح�َمُة  ��ه �شميُع الدعاء، َوال�َشّ يف اأنف�شن��ا التق��وى التزاماً و�ُشُعورًا وعماًل، اإَنّ

اهلِل َوَبَرَكاُته.
احلدي��ث ع��ن التقوى كغاي��ٍة اأ�شا�شي��ٍة لل�شيام حينما ق��ال اهلل �شبحانه وتعال��ى يف كتابه 
َي��اُم َكَما ُكِتَب َعَل��ى اَلِّذيَن ِمن َقْبِلُك��ْم َلَعَلُّكْم  ّ َه��ا اَلِّذيَن اآَمُنوا ُكِت��َب َعَلْيُكُم ال�شِ الك��رمي )َي��ا اأَُيّ

َتَتُّقوَن(
فهو هنا حدد لنا غايًة اأ�شا�شيًة ومهمًة يهدف ال�شيام اإلى حتقيقها يف واقعنا هي التقوى 
والتق��وى مو�ش��وٌع اأ�شا�ش��ي حتدثنا بالأم�ض ع��ن اأهميتها وحتدثنا ع��ن النتائج املرتتبة 

عليها وهي نتائج يف غاية الأهمية بالن�شبة لكل اإن�شان م�شلم.
الي��وم اأي�ش��اً ن�شتمر يف احلديث ع��ن التقوى من هذا املنطلق باعتب��ار اأهميتها الكبرة 
يف م��ا يرتت��ب عليه��ا يف الدين من نتائج مهمة لك��ل اإن�شان م�شلم وق�شي��ة اأ�شا�شية ل ميكن 
ال�شتغن��اء عنه��ا ول التجاهل لها ول التهمي�ض لها ول الغفلة عنه��ا اإل ويكون لذلك نتائج 

�شيئة جدًا على م�شتوى الدين واللتزام الديني.
لأهمية التقوى الكبرة يف الدين اأنه ل قبول لالأعمال ال�شاحلة 
اإل بها، مهما عملت من عمٍل �شالح ومهما تقربت اإلى اهلل من قرابني 
من الأعمال اخلرة والأعم��ال ال�شاحلة مهما فعلت ومهما قدمت 
ل ميكن اأن ُيقبل ذلك منك اإل بالتقوى واأن تكون من املتقني، وهذه 
م�شاألة اأي�شاً مهمة جدًا تدل على ال�شرورة الق�شوى للعناية بهذه 
امل�شاأل��ة والرتكيز عليها وال�شتفادة من �شه��ر رم�شان يف �شيامه 
وقيام��ه و�شال��ح الأعمال فيه لتحقي��ق التقوى يف واق��ع الإن�شان 

امل�شلم.
اهلل �شبحانه وتعالى حك��ى لنا يف كتابه الكرمي حكايًة تاريخيًة 
مهم��ًة فيها الكثر من الع��ر والدرو�ض ويف مقدم��ة هذه الدرو�ض 
الأهمي��ة الكب��رة للتقوى قال ج��ّل �شاأنه ) َواْت��ُل َعَلْيِهْم َنَب��اأَ اْبَنْي 
َبا  ��ِقّ اإِْذ َقَرّ ��ِقّ ( ابن��ي اآدم اأبين��ا اآدم علي��ه ال�شالم ) ِباحْلَ اآَدَم ِباحْلَ
��ْل ِمَن الآَخِر( ك��ل منهما قدم  ��َل ِمن اأََحِدِهَم��ا َومَلْ ُيَتَقَبّ ُقْرَباًن��ا َفُتُقِبّ
قربان��اً اإل��ى اهلل �شبحان��ه وتعال��ى اأحدهم��ا تقبل اهلل من��ه قربانه 
والآخ��ر مل يتقبل اهلل من��ه قربانه، لحظوا م��ا اأكرها من ح�شرة 
وم��ن خ�شارة والبع���ض قد يهدم نف�شه قد يغ���ض نف�شه قد يجل�ض 
ف��رتات طويلة ويتوج��ه يف هذه احلي��اة لفرته طويل��ة بعيدًا عن 
التق��وى يعتر اأنه يعم��ل الكثر من الأعم��ال ال�شاحلة واأن له يف 
جم��ال اأعمال اخلر وال��ر والإح�شان اإلى النا���ض ن�شاًطا وا�شًعا 
واأنه يعمل ويعمل ويفعل ويفعل من الأعمال ال�شاحلة هنا وهناك 
يف جمالت متع��ددة ولكن بعيًدا عن التق��وى فيم�شي حياته على 
ه��ذا الأ�شا�ض مي�شي عم��ره بناًء على هذا كي��ف �شتكون ح�شراته 
ي��وم القيامة عندما يكون ما قدمه من الأعمال اأعمال اخلر اأعمال 
اإح�ش��ان قرابني معينة اأعم��ال تقرب بها اإلى اهلل فيكت�شف اأنها يوم 
القيامة حتولت اإلى هباٍء منثور ) َوَقِدْمَنا اإلى● َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل 
نُثوًرا(، هباء مثل ذرات الغبار ال�شغرة التي ل  َفَجَعْلَن��اُه َهَباًء َمّ
قيم��ة له��ا ول اأهمية له��ا ومل يتحقق له من ورائها اي نتيجة، هن��ا يف الآية املباركة عندما 
يق��ول اإذ ق��را قربانا ، كل منهم��ا تقرب اإلى اهلل بقرب��ان، فُتُقّبل من اأحدهم��ا ومل يتقبل من 
َك  ��َك(  حتركت فيه نزغة ال�شيطان وحالة احل�شد واحلق��د )َقاَل لأَْقُتَلَنّ الآخ��ر، )َقاَل َلأَْقُتَلَنّ
ُ ِمَن امْلَُتِّقنَي( وه��ذه نقطة يف غاية الأهمية اإمن��ا يتقبل اهلل من املتقني،  ��ُل اهلَلّ ��ا َيَتَقَبّ َ مَنّ َق��اَل اإِ
القاع��دة الأ�شا�شي��ة واملرتكز الأ�شا���ض لقبول الأعمال ال�شاحلة والق��رب التي نتقرب بها 
ُ ِمَن امْلَُتِّقنَي( مهما عملَت ومهما قدمَت  ُل اهلَلّ ا َيَتَقَبّ َ اإلى اهلل �شبحانه وتعالى هي التقوى )اإِمَنّ
ولكن من غر التقوى ومن غر التزام بالتقوى وبعيدًا عن النطالقة امل�شتندة اإلى التقوى 
يف النّي��ة واله��دف والتوجه والأ�شلوب .. اإلى غر ذل��ك، اإذا خرجت عن نطاق التقوى فما 
ْنَيا َواْلآِخَرِة( غر مقبوٍل  من قبوٍل لعملك مهما كان، هو عمل حابط )َحِبَطْت اأَْعَماُلُهْم يِف الُدّ
عن��د اهلل �شبحانه وتعالى ولي�ض له من اآث��ار او نتائج اإيجابية ل على نف�شك ول يف الواقع 

من حولك ول فيما يرتتب عليه من نتائج يف الدنيا والآخرة عند اهلل �شبحانه وتعالى.
ف��اإذًا له��ذا العتب��ار له��ذه الأهمية للتقوى م��ن امله��م اأن ن�شتفيد من �شه��ر رم�شان من 
�شيام��ه م��ن قيامه من الأعم��ال اخلّرة فيه ولدين��ا هذا التوجه ومنتلك ه��ذا احلر�ض يف 
حتقي��ق التق��وى يف واقعن��ا، لأن��ه اإذا كانت ه��ذه امل�شاألة غائب��ة عن ذهنيتن��ا وغائبة من 
اهتمامن��ا ول وجود لها يف توجهنا ف�شتكون ا�شتفادتنا �شئيلة جدًا اأو منعدمة، ا�شتفادتنا 
م��ن ال�شي��ام يف �شه��ر رم�شان ومن م��ا يف �شهر رم�ش��ان من عوامل ت�شاعدن��ا على حتقيق 
التق��وى يف واقعن��ا فنفقد هذه النتيجة املهمة وكما هو ل��دى البع�ض ينح�شر اهتمامهم يف 
ه��ذا ال�شهر املب��ارك او نظرتهم غلى �شيام �شهر رم�شان وغره مما يف هذا ال�شهر من قرب 
اإل��ى اهلل �شبحان��ه وتعالى كعملية انت��اج للح�شنات يعني تركيز فقط عل��ى الثواب تركيز 
فقط على الأجر، الثواب والأجر يتحقق اإذا حتققت التقوى، النتيجة املهمة هي التقوى، 
اإذا حتقق��ت حتق��ق معها الثواب والأجر وبقي��ة ما يوؤّمله الإن�شان م��ن بركات هذا ال�شهر 
يف �شيام��ه وقيام��ه اإذا مل تتحقق التق��وى لن تتحقق بقية النتائج، ف��ال ثواب ول اأجر بل 
اِئٍم َلْي�َض َلُه ِمْن  يكون واقع الإن�شان كما ورد عن النبي �شلوات اهلل عليه وعلى اآله )ُرَبّ �شَ

َهُر والتعب(. ل ال�َشّ وُع والظماأ َوُرَبّ َقاِئٍم َلْي�َض َلُه ِمْن ِقَياِمِه اإِ �شيامه اإَِلّ اجْلُ
فعاًل، ُرَبّ �شائم ولرمبا الكثر الكثر من ال�شائمني حظهم وما يتحقق لهم من ال�شيام 
او م��ا حلقه��م من هذا ال�شيام ه��و ظماأ هذا ال�شيام وهو جوع هذا ال�شي��ام، اأما الأجر اأما 
الث��واب اأم��ا الف�شيل��ة اأم��ا القربى اإل��ى اهلل �شبحانه وتعالى اأم��ا الآثار الطيب��ة الرتبوية 

والنف�شية لالإن�شان من هذا ال�شيام فتكاد تكون منعدمة لدى الكثر،
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غ�����������������اي�����������������ة ال������������������ص������������������ي������������������اں  ه��������������������ي حت�����������ق�����������ي�����������ق ال���������������ت���������������ق���������������وى ف��������������������ي واق�����������ع�����������ن�����������ا
> اإلن���س���ان ف��ي ه���ذه احل��ي��اة ع��ل��ي��ه م��س��ؤول��ي��ة ك��ب��ي��رة ول���ه دور ك��ب��ي��ر ه��و ال��ع��ن��ص��ر األب����رز ف��ي م��ي��دان امل��س��ؤول��ي��ة ف��ي ه���ذه احل��ي��اة

>:ك���������������������ان���������������������ت ه������������ذه 
امل����س����ؤول����ي����ة مب���ث���اب���ة 
أمانة من واقع ما هيأه 
ال�����ل�����ه ل������ه وم�������ا س���خ���ره 
ل�������ه وم���������ا م����ك����ن����ه ف���ي���ه 
أم����ان����ة ك���ب���ي���رة وح��م��ل 
ث�����ق�����ي�����ل وم�����س�����ؤول�����ي�����ة 
ك���ب���ي���رة م���س���ؤول���ي���ة ل��و 
ال��س��م��وات  ب��ه��ا  حملت 
ملا  واجل���ب���ال  واألرض 

طاقتها

> أع��م��ال اإلن��س��ان لها 
ن���ت���ائ���ج ه�����ذه س���ن���ة م��ن 
س��ن ال��ل��ه ه���ذا ق��ان��ون 
إلهي ال ينفك عن واقع 
إن���س���ان���ي , ال��ت��ص��رف��ات 
ال����س����ي����ئ����ة ل�����ه�����ا ح���ت���م���ا 
ارت������������������������دادات س���ي���ئ���ة 
على  اإلن��س��ان  يجلبها 
ن��ف��س��ه وع���ل���ى ال���واق���ع 

من حوله
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▪اإلنسان البد له في احلياة أن يتقيد باملسؤولية والضوابط حالة االنفالت واخل��روج عن الضوابط له آث��ار سيئة وخطيرة جدا على البشر وال��ذي تعاني منه 
البشرية اليوم هو هذا في الساحة العاملية اليوم عندما أتت قوى متمكنة وعلى رأسها أمريكا وإسرائيل قوى متمكنة متتلك الكثير من القدرات واإلمكانات 

ولها نفوذ في مختلف البلدان تبتعد عن املسؤولية حينها جند ما نعانيه اليوم من تفاقم ملعاناة البشرية إلى حد كبير.

▪أن���ت أي��ه��ا اإلن��س��ان 
خليفة الله في أرضه 
خ����ل����ي����ف����ة ال�������ل�������ه ه������ذا 
مسؤولية  ل��ك  ال��ع��ال��م 
ك�����ب�����ي�����رة ت����ص����رف����ات����ك 
هذه  ف��ي  تأثيرات  لها 
احل���ي���اة ع��ل��ى م��س��ت��وى 
واقعك النفسي وعلى 

مستوى هذا العالم

▪على مستوى البيئة 
ال���ي���وم ت��رت��ف��ع درج���ة 
األرض  ف�����ي  احل����������رارة 
ف�����ي ك�����ل ع�������ام ت�������زداد 
درج���������ة احل������������رارة ف��ي 
علماء  ويتوقع  العالم 
أن��ه إذا استمرت هذه 
احل���ال���ة س��ي��ك��وون لها 

آثار خطيرة جدًا

 ب��ل لالأ�ش��ف البع�ض ق��د يكون خالل �شه��ر رم�شان يف نه��اره اأو يف ليله 
يع�ش��ي اهلل �شبحان��ه وتعالى يه��در اأعز واأقد���ض واأ�ش��رف الأوقات التي 
ينبغ��ي اغتنامه��ا لأه��داف كبرة ملكا�ش��ب عظيم��ة لنتائج طيب��ة ومهمة 
لالإن�ش��ان يف حا�ش��ره يف الدني��ا وم�شتقبل��ه يف الدني��ا وم�شتقبل��ه الكب��ر 
والأبدي والدائم يف الآخرة، كيف ن�شتفيد من �شيام �شهر رم�شان لتحقيق 

التقوى، كيف هي الطريقة؟
اأوًل: التوج��ه الذهن��ي والرتكيز النف�ش��ي على هذه امل�شاأل��ة، لأنه كما 
قلن��ا اإذا كان��ت غائبة من ذهنيتنا واهتمامنا فل��ن ن�شتفيد كما ينبغي نركز 
نلتف��ت اإلى هذا اجلان��ب، عملية ال�شيام هي عملي��ة تروي�ض وعمليه فيها 
حتك��م و�شيط��رة على رغب��ة النف���ض و�شهواتها، لحظ��وا ما ال��ذي يوؤثر 
عل��ى الإن�شان فيبعده عن التق��وى اأو يفقد التزامه الديني الذي هو جوهر 

التقوى.
اأول عامل من العوامل ال�شلبية املوؤثرة يف الإن�شان التي تنحرف به عن 
تق��وى اهلل �شبحانه وتعالى رغبات النف���ض و�شهواتها وهواها فالكثر من 
النا���ض لرغبة نف�ش��ه ل�شهوة نف�شة لرغبة نف�شه ق��د ل يلتزم قد يخالف اهلل 
قد يع�شي اهلل �شبحانه وتعالى وينجر وراء �شهوات هذه النف�ض ورغبات 
ه��ذه النف�ض فيحيد عن تق��وى اهلل �شبحانه وتعالى ويق��ع والعياذ باهلل يف 
املع�شي��ة هلل، يف املع�شية هلل، ويج��ره ال�شيطان يف خطواته نحو املع�شية 
خطوة خطوة ، حالة التقوى اإما منعدمة لديه اأو  �شعيفة لديه ينجر �شيئا 
ف�شيئا ف�شيئا، ي�شول له ال�شيطان ، مينيه ويوؤثر على نف�شيته فينجر بدفع 
الرغب��ة، بدافع الرغب��ة ، بدافع الهوى،  بدافع ال�شه��وة ، حتى ي�شل اإلى 
املع�شي��ة ، لي���ض عنده ق��وة اإرادة يعاين من �شع��ف يف اإرادته يف متا�شكه 
النف�ش��ي ، ما عنده متا�شك  يف نف�شيته، �شعيف اأمام هوى النف�ض، �شعيف 

اأم��ام  مي��ول النف���ض ، �شعي��ف اأم��ام رغبات 
النف�ض  �شه��وات النف�ض، في�شقط يف الع�شيان 

والعياذ باهلل
عملية ال�شيام هي عملية تربوية تروي�شيه 
نتعلم فيها ومنها التحكم بالنف�ض امام رغباتها 
، امام �شهواتها امام رغباتها يف الطعام ، وهي 
رغب��ة اأ�شا�شي��ة ل��دى النف���ض، رغب��ة فطرية 
رغبة ملحة ورغبة غريزية يف الإن�شان رغبته 
يف الطع��ام حت��ى والإن�ش��ان ي�شع��ر باجل��وع 
ويتله��ف ويرغب للطعام ي��رى نف�شة يف موقع 
التحكم على هذه النف�ض التحكم ال�شيطرة على 
ه��ذه النف�ض فيمتع باإرادة  ينمي يف نف�شه قوة 
الإدارة ، اإدارة حره ميتنع عن تناول الطعام 
، اأي�ش��ا اأم��ام الظم��اأ، عندما يعاين م��ن الظماأ، 
ويف كث��ر من البل��دان ويف كثر م��ن احلالت 
مع احل��رارة اأي�ش��ا ت�شدد حال��ة لأ�شما اأكرث 
من حالة اجلوع فيح�ض بحاجته الغريزة اإلى 
حاج��ة ان يتن��اول املاء  واأن ي�ش��رب املاء مع 
معانات��ه مع الظماأ فيتحكم بنف�شه وميتنع من 
ذل��ك هنا يتمن��ى فيه ق��وة الإرادة وال�شيطرة 
والتحكم بالنف�ض، هذه عملية تروي�شيه ، هذه 
فيه��ا عملية تربوي��ة ، تربية على قوة الإرادة 
وعل��ى ال�شيطرة وعلى المتناع حتى ل تكون 
�شعيف��ة جمرد اأن يكون لك مي��ل رغبه نف�شية 

اأو �شهوه نف�شية ل�شي ما فتكون �شريع ال�شقوط و�شريع الوقوع يف ذلك ، ال 
، متتنع ، حتى عندما تت�شاعد هذه الرغبة هذا امليل لدى النف�ض اإلى املاء 

اإلى الطعام اإلى خمتلف اأنواع الأ�شربة واملطعومات � متتنع وت�شيطر.
كذل��ك عن الرغبة اجلن�شي��ة، فالإن�شان كذلك ممن��وع من زوجته خالل 
النهار من �شهر رم�شان الزوجة كذلك ممنوعة عن زوجها اللتزام الديني 
فال�شي��ام يفر���ض عل��ى كليهم��ا المتناع ع��ن الذات فهن��ا ال�شيط��رة اأهم 
اجلوانب ت�شكل اأو متثل رغبه وحاجة غريزية يف نف�ض الإن�شان، فيما يتعلق 
بالطع��ام وال�شراب والرغبة يف الزوجة، هذا المتناع هذه ال�شيطرة خالل 
�شهر رم�شان خالل نهاره وهذا المتناع عن الطعام وال�شراب واملعا�شرة 
للزوج��ة له اأهمي��ة كبرة يف تقوية الإرادة ل��دى الإن�شان وقوة ال�شيطرة 
عل��ى النف�ض يف رغباته��ا وتوجهاتها، بقدر ما تتحقق ه��ذه ال�شيطرة على 
النف���ض اأن��ت هنا ت�شد ثغرة خطرة جدا هي اأك��ر ثغرة يدخل من خاللها 
ال�شيط��ان يف عملية الو�شو�شة للنف�ض والتاأثر على النف�ض واجلر لالإن�شان 
اإل��ى املعا�شي والإخراج لالإن�ش��ان عن حق التقوى، ه��ذا جانب، اجلانب 
الآخ��ر كثر من الت�شريع��ات وامل�شوؤوليات التي حملنا اهلل اإياها ويفر�شها 
علينا الواقع هي م�شوؤوليات حتتاج اإلى �شر اإلى حتمل، ويف واقع احلال 
اإن ك��ل الأم��ور املهمة يف هذه احلي��اة حتى خارج العتب��ار الديني خارج 
اعتب��ار امل�شوؤولية الدينية م�شوؤولياتنا الفطري��ة لهذه احلياة حتتاج اإلى 
حتم��ل حتتاج اإلى �شر،  كثر مما نواجه��ه يف هذه احلياة من التحديات 
م��ن امل�شاكل من العوائق من ال�شعوبات حتتاج اإلى �شر، ال�شر ق�شية 
اأ�شا�شي��ة يحتاج اإليها الإن�شان يف م�شواره يف احلياة ويف رحلته يف احلياة 
واإل اإذا فق��د الإن�ش��ان ال�ش��ر ينه��ار، والكثر من النا���ض يف هذه احلياة 
ينه��ار نف�شي��ا، يتحط��م نف�شيا ب��ل البع�ض ي�ش��اب مبر�ض نف�ش��ي وتنهار 
ق��واه النف�شية وحتمله وطاقته يف مواجهة �شعوبات هذه احلياة وم�شاق 
ه��ذه احلياة اأمام ال�شعوبات التي ميك��ن اأن نواجهها يف هذه احلياة اأمام 
املتاع��ب اأمام امل�شاكل اأمام التحدي��ات وللتحمل يف النهو�ض مب�شوؤولياتنا 
الديني��ة واملقد�شة وهي م�شوؤوليات نحت��اج اإليها يف هذه احلياة لها عالقة 
به��ذه احلياة، لها عالقة باإ�شالح ه��ذه احلياة لها عالقة باحلد من م�شاكل 
هذه احلياة مثل م�شوؤولية اجلهاد يف �شبيل اهلل يف مواجهة الطغاة الظاملني 
الأ�شرار املف�شدين املجرمني، هذه الفئات التي تلعب دورا �شلبيا وتخريبيا 
يف واق��ع احلي��اة معظ��م م�شاك��ل النا�ض يف ه��ذه احلياة معظ��م م�شاكلهم 
وراءها هذه اجلهات، املجرمون املف�شدون الظاملون امل�شتكرون الطغاة، 

فئ��ات، كل فئات ال�شر كل الفئات التي ترتبط بالأجندة ال�شيطانية يف هذه 
احلياة هي وراء الكثر والكثر من م�شاكل النا�ض، من م�شاكل الب�شرية يف 
هذه احلياة هي اجلهات التي تنتج الظلم ومتار�ض الظلم ومتار�ض الف�شاد 
ومتار���ض الطغيان ومتار�ض الإجرام وترتكب اجلرائم فيعاين منها النا�ض 
يف انع��دام اأمنهم وانعدام ا�شتقرارهم وتع��اين منها الب�شرية على م�شتوى 
ال�شتق��رار ال�شيا�شي وال�شتقرار القت�شادي وال�شتقرار الأمني يفقدون 
النا���ض الأمن والأمان والطمئنان، يعاين منها اأوتعاين منها الب�شرية على 
امل�شت��وى القت�ش��ادي فيزداد الفقر وتزداد معان��اة النا�ض على امل�شتوى 
القت�شادي وحتدث املجاعات ويتولد عن امل�شكلة القت�شادية الكثر من 
امل�شاكل الجتماعية وامل�شاكل الأمنية وامل�شاكل املتنوعة يف هذه احلياة، 
اإذن علين��ا م�شوؤولية معينة، هذه امل�شوؤولية ي�شميها اهلل اجلهاد يف �شبيله، 
اجله��اد يف �شبيل اهلل هي عب��ارة عن الت�شدي لهذه الق��وى املجرمة، قوى 
الإج��رام قوى الطغي��ان قوى الإف�شاد ق��وى الظلم الت�ش��دي لها وال�شعي 
ملنعه��ا م��ن ممار�ش��ة م��ا متار�شه م��ن جرائم بح��ق الب�شرية م��ن ظلم من 
نكب��ات وويالت وماآ�ض تلحقه��ا بالب�شر والعمل على اإقام��ة العدل واإقامة 
احل��ق واإعالء كلمة اهلل وه��ي كلمة اخلر كلمة العدل كلم��ة الإح�شان، ما 
ال��ذي يري��ده اهلل لعباده وما الذي يريده اهلل من عب��اده وما الذي ياأمر اهلل 
ب��ه عباده؟قال يف اآي��ة جامعة )اإن اهلل ياأمر بالع��دل والإح�شان واإيتاء ذي 
القرب��ى( هذه املج��الت الثالث ت�ش��ب فيها توجيه��ات اهلل، تعليمات اهلل، 
فيه��ا الإط��ار اجلامع لك��ل التفا�شيل الت��ي ياأتي بها الدي��ن، العدل ونطاق 
وا�ش��ع ي�شم��ل الكثر الكثر م��ن توجيهات اهلل وتعليم��ات اهلل والتفا�شيل 
الت��ي اأتى بها ال�شرع الإلهي )وينهى ع��ن الفح�شاء واملنكر والبغي( الذي 
ينهى اهلل عنه وياأمرنا اأن ننهى عنه اأن نت�شدى له يف هذه احلياة اأن نعمل 
عل��ى مواجهته يف هذه احلياة، كذل��ك ا�شتملت عليه 
ه��ذه العب��ارات الث��الث الفح�ش��اء، املنك��ر، البغي، 
هذه �شملت ك��ل املفا�شد �شملت كل املظامل �شملت كل 
ال�شرور �شمل��ت كلما ميكن اأن ينتج عنه اأمور �شيئة 
و�شلبية يف واق��ع النا�ض كلما ميكن اأن تت�شايق منه 
الب�شري��ة كلم��ا ميك��ن اأن تعاين من��ه الب�شرية يدخل 
�شم��ن الفح�ش��اء مب��ا فيه��ا م��ن م�ش��اوئ و�شلبيات 
اجتماعي��ة ته��د احلي��اة الجتماعية، تفك��ك الأ�شر، 
تدن���ض النفو�ض، له��ا انعكا�شات �شلبي��ة وفظيعة يف 

الواقع.
املنك��ر اأي�ًشا ويدخل �شمن��ه تفا�شيل كثرة هي 
كل م��ا ميكن اأن نرك��ز على مواجهت��ه والت�شدي له 
لآث��اره ال�شيئ��ة يف واق��ع احلياة البالغ��ة ال�شوء يف 
كل جم��الت احلياة عل��ى امل�شت��وى الأخالقي على 
امل�شت��وى القت�ش��ادي عل��ى امل�شتوى الأمن��ي اإلى 
اآخ��ره، والبغي وحالة البغي اليوم هي احلالة التي 
تعاين منها ال�شعوب بغي البغاة ظلمهم تعديهم على 

النا�ض بغر احلق.
ك��م هناك م��ن حروب ه��ي تدخل يف اإط��ار البغي 
الي��وم الع��دوان ال�شعودي الأمريك��ي على بلدنا هو 
حالة بغي ما يجري على الفل�شطينيني هو حالة بغي 
ما يج��ري عل��ى ال�شوريني هو حالة بغ��ي ما يجري 
عل��ى العراقيني حال��ة بغي  ما يج��ري على خمتلف 
�شع��وب املنطق��ة، م��ا تع��اين الب�شري��ة، وم��ا يعاين 
من��ه امل�شت�شعفون يف �شت��ى اأقطار الدنيا، البغي، لك��ي نتحمل م�شئوليتنا 
يف الت�ش��دي للبغ��ي يف الت�ش��دي للظل��م يف الت�ش��دي لل�ش��ر يف العمل على 
اإقام��ة العدل عل��ى اإحقاق احلق، لب��د من ال�شر ل بد م��ن ال�شر، كيف 
نرتب��ى على ال�شر ال�شر يف النهو���ض بامل�شوؤولية، ال�شر يف طاعة اهلل، 
ال�ش��ر يف المتناع عن مع�شية اهلل، وال�شيط��رة على النف�ض، والنت�شار 
عل��ى هوى النف�ض، عملية ال�شيام ه��ي عملية نتعلم منها ال�شر اأن ن�شر 
عن��د الظماأ تظمى ت�شعر بالظماأ وتعاين م��ن الظماأ ويزداد ال�شغط النف�شي 
واجل�ش��دي عليك من ذلك فتتعل��م اأن ت�شر واأن تتحمل وال�شر هي حالة 
حتم��ل باخت�ش��ار ال�ش��ر حالة حتم��ل يف النف���ض واجل�شد، عن��د اجلوع 
مث��ال تع��اين من اجل��وع وال�شغ��ط النف�شي عن��د اجلوع وال�شغ��ط البدين 
عن��د اجل��وع فتتعود على اأن ت�ش��ر واأن تتحمل وهك��ذا نتعود ونرتو�ض 
على ال�ش��ر عند حالت املتاعب النف�شية واملتاع��ب اجل�شدية كلما تعود 
الإن�ش��ان عل��ى ال�ش��ر كلما امتلك الق��درة عل��ى التحمل وبالت��ايل القدرة 
عل��ى النهو�ض بامل�شوؤولية، القدرة على اللت��زام، املنعة النف�شية، القوة 
النف�شي��ة تتنام��ى حالة من الق��وة النف�شي��ة والطاقة النف�شي��ة والمتالك 
للق��درة ب�شك��ل اأف�شل وب�شكل اأك��ر، لكن يحتاج الإن�ش��ان اإلى ا�شتح�شار 
الذهني��ة له��ذا مبعنى اإذا مل ترك��ز يف ذهنيت��ك ونف�شيتك عل��ى اأنك عندما 
تعي���ض اأج��واء ال�شيام وت�شت�شعر اأثناء ال�شيام ه��ذا التجلد هذا الت�شر 
ت�شت�شع��ره وت�شعى اإلى ال�شتفادة منه كحالة نف�شية من التحمل النف�شي 
والتحم��ل الب��دين اإذا مل ت�شتح�شر ه��ذا فيمكن اأن يغيب عن��ك، يتجه فقط 
تركي��زك اإلى النتظار لوق��ت الإفطار وحلينما ياأت��ي الع�شاء وال�شتعداد 
عن��د ذل��ك اأن تتجه اإلى الأكل وال�شرب بكل نه��م لتعو�ض هذه احلالة التي 
عاني��ت منها اأثناء ال�شيام فاجته ك��ل تركيزك اإلى النتظار لالإفطار حينما 
ياأتي الليل وبالتايل تتجه ب�شرا�شة كبرة ورغبة عارمة وتوجه كبر جدا 
اإل��ى اأن تق�ش��م وتاأكل اأق�شى م��ا ت�شتطيع اأكله من الطع��ام لتمالأ به بطنك 
وم��ن ال�ش��راب لتم��الأ به ظم��اأك حتى تعو�ض ع��ن نف�شك ما ق��د عانيته من 
اجل��وع والظماأ اأثناء ال�شيام، ل، لحظوا حتى عندما ياأتي امل�شاء يحاول 
الإن�ش��ان اأن يكون توجه��ه لل�شراب والطعام وهو ي�ش��رب املاء اأو ي�شرب 
الع�شائر اأو ياأكل من الطعام بدون نهم �شديد، بتما�شك بوقار برتٍو بتوؤدة، 
ولي���ض باجتاه وكاأنه خ��رج من �شجن فيتجه فورا اإلى الأكل وال�شرب بكل 
نه��م وق��وة وياأكل ب�شكل كبر ج��دا، يتعب نف�شه ط��وال الليل، ل، يحاول 
الإن�ش��ان يتما�شك، فاإذن عملية ال�شيام ن�شتفيد منها التعود على ال�شيطرة 

عل��ى النف�ض، على تنمية الإرادة والقوة وال�شيطرة والتحكم اأمام رغبات 
النف�ض واأمام �شهواتها، نتعود من ال�شيام ال�شر ونحن نحتاج اإلى ال�شر 
يف ك��ل �ش��يء، يف اللت��زام الديني يف البتع��اد عن املع�شي��ة، يف طاعة اهلل 
�شبحان��ه وتعالى حتى فيما خالف ه��وى النف�ض ورغبة النف�ض، اأو �شعب 
عل��ى النف���ض اأو راأت فيه النف�ض امل�شق��ة عليها، وللنهو���ض بامل�شوؤوليات 
املهم��ة نحت��اج اإلى التقوى، اأن نتقي اهلل فال نف��رط فيها، الأننا اإن فرطنا يف 
م�شوؤولياتن��ا الكبرة ترتب على ذلك نتائج �شيئة يف حياتنا ويف م�شتقبلنا 
ي��وم القيامة، كم من املظامل تنت�شر يف هذه الأر�ض؟ كم من املفا�شد تنت�شر 
يف هذه الأر�ض نتيج��ة التق�شر؟ نتيجة الإهمال يف النهو�ض بامل�شوؤولية، 
لحظ��وا الأك��رث م��ن الب�ش��ر ل يزال��ون متن�شل��ون ع��ن م�شوؤولياته��م يف 
الت�شدي للظلم والظامل��ني والف�شاد واملف�شدين والطغاة وطغيانهم، وهذا 
يفيد اأولئك، يزداد ظلمهم يزداد ا�شتبدادهم يزداد طغيانهم، تزداد املظامل 
ت��زداد املاآ�شي، تكر النكبات والويالت عل��ى الب�شرية، لكن كلما ا�شت�شعر 
النا���ض التقوى كلما حتملوا م�شوؤولياتهم كلما حت�شن واقع احلياة وكلما 

كان لذلك اأثرا اإيجابيا يف واقع احلياة.
اأي�ش��ا م��ن الفوائ��د املهم��ة يف �شي��ام �شه��ر رم�ش��ان، وينم��ي التقوى 
والإح�شا���ض اخل��ِرّ يف نف���ض الإن�ش��ان والإح�شا���ض مبعان��اة الآخري��ن، 
اأن��ت اأثن��اء اجلوع ح��اول اأن تتذكر الآخري��ن الذين يعان��ون من اجلوع، 
الكث��ر م��ن النا���ض خ�شو�شا يف ه��ذه املراحل الت��ي تعاين منه��ا الأمة من 
احل��روب وامل�شاكل الكبرة والويالت واملاآ�شي والنكبات من ظلم الطغاة 
واملجرم��ني، الكث��ر من الأ�شر تع��اين، امل�شكلة القت�شادي��ة اليوم م�شكلة 
كب��رة تع��اين منها �شعوبنا بالدرج��ة الأولى، عندنا يف بلدن��ا يف اليمن مع 
العدوان ال�شعودي الأمريكي الكثر من الأ�شر تعاين يف خمتلف املحافظات 

تاأت��ي اإلى �شنعاء حت��ى يف املدينة، يف الأمانة 
وحمي��ط �شنع��اء، تاأت��ي اإل��ى اإب، تاأت��ي اإلى 
احلديدة، تاأتي اإل��ى تعز خمتلف املحافظات، 
الكثر من الأ�شر، يف امل��دن اأي�شا هناك الكثر 
من الأ�ش��ر تعاين، يف حميط امل��دن، النازحون 
اأي�شا يعانون معاناة كبرة، الكثر من الأ�شر 
تع��اين يف �ش��د جوعه��ا، تع��اين يف توف��ر لقمة 
العي���ض، تع��اين يف توفر اخلب��ز لتاأكله وت�شد 
جوعه��ا به، اأنت عندما حت���ض باجلوع حاول 
اأن حت�ض بالآخرين الذين يعانون من اجلوع، 
الذي��ن ي�شع��ب عليه��م توف��ر لقم��ة اخلب��ز، 
عندما تع��اين من الظماأ تذكر معاناة الآخرين، 
ه��ذا ي�شاع��دك، حينما حت�ض اأن��ت من معاناة 
اجل��وع ح��اول اأن حت���ض مبعان��اة الآخرين، 
وه��ذا جانب مهم ي�شاع��دك على التقوى، على 
اأن تتق��ي اهلل يف الآخري��ن م��ن حول��ك، لأنه ما 
اآمن من بات �شبعانا وجاره جائع، ل يليق بك 
كموؤمن اأن تكون اأنانيا ل تفكر اإل بنف�شك، واإذا 
امتالأ بطنك من الطع��ام مل تعد تذكر الآخرين 
ومل تع��د حت���ض بالآخري��ن ومبعاناتهم، هذا 

اإذن جانب اآخر ي�شاعد على ذلك.
الك�ش��ر  ة،  اخل��ِرّ ال��روح  تنمي��ة  اأي�ش��ا 
ل�شهوة النف���ض وطمع النف���ض ورغبة النف�ض 
وه��وى النف�ض يرتك اأثرا اإيجابيا يف معنويات 

الإن�ش��ان، ي�شده اإلى اهلل �شبحان��ه وتعالى في�شعر بالقرب من اهلل �شبحانه 
وتعال��ى، ي�شع��ر اأي�ش��ا ب�شف��اء الذه��ن، ذهنيت��ه، وي�شع��ر يف وجدان��ه 
ة نح��و الآخرين اأي�شا، ه��ذا ي�شاعد اأي�شا  بالتوجه��ات الإيجابية واخلِرّ
عل��ى فعل اخلر يف ه��ذا ال�شهر وعل��ى الهتمام بالقرب الأخ��رى، فيكون 
الإن�ش��ان مهي��اأً لأن يتفاعل مع تالوة القراآن على نح��و اأف�شل، باأن يتفاعل 
م��ع الإنفاق والإح�ش��ان اإلى الآخرين عل��ى نحو اأف�شل، ب��اأن تتنامى فيه 
روح اخل��ر والرغبة يف روح اخلر على نحو اأف�شل، باأن تتح�شن اأخالقه 
و�شلوكياته مع الآخرين على نحو اأف�شل، طبعا هناك لدى البع�ض العادة 
ال�شيئ��ة وهي ناجم��ة وناجتة عن ت�شرف خاطئ، يعن��ي البع�ض يت�شور 
اأن��ه اأثناء ال�شي��ام من املفرت�ض اأن يك��ون �شيق النف���ض، �شريع الغ�شب 
�شري��ع النفع��ال ومتجهم��ا وعبو�شا، يظن ذل��ك ظنا يعن��ي فيتفاعل على 
ه��ذا الأ�شا�ض، يبني على العبو���ض يبني على التجهم، يبني على اأن يكون 
�شيق��ا، ومنفعال على طول ملاذا؟ لأنه �شائم، هذه ق�شية لي�شت �شحيحة، 
لي�شت من لوازم ال�شيام، رمبا ت�شبح حالة نف�شية اإذا بنى الإن�شان عليها، 
يعني نتجت عن ت�شور له اأنه ل بد من ذلك، ل بد اأن اأكون عبو�شا ومتجهما 
ومن�شد النف�ض ومنقب�ض اخلاطر، ل، على العك�ض، ال�شيام هو ي�شاعد اأن 
تك��ون يف نف�شيتك من�شرح النف�ض ومرتاح البال، و�ش��ارح البال اأي�شا، ما 
تك��ون عبو�شا متجهما م�ش��دودا ومنفعال وتكاد تنفج��ر يف الآخرين، ل، ل 
تبني على ذلك اأ�شال، لأنه هي م�شاألة وهمية يعني، خاطر معني، ظن وهم 
مع��ني ين�شاأ عن��ه هذه احلالة النف�شية، واإل ل ل��زوم لذلك اأ�شال، بالإمكان 
اأن تك��ون �شائما ح�شن اخللق وح�شن التعامل م��ع الآخرين لأنه كما قلنا 
ال�شي��ام واأجواء �شهر رم�شان هي ت�شاعد عل��ى النطباع النف�شي انطباع 
اخلر، انطباع التفاوؤل، النطباع الطيب يف النف�ض والوجدان، الإح�شا�ض 
بالقرب من اهلل، وهذا ي�شفي على النف�ض الطمئنان، )األ بذكر اهلل تطمئن 
القل��وب( ول �شيم��ا واأنه مطل��وب فعال يف �شه��ر رم�شان الإكث��ار من ذكر 
اهلل، الت�شبي��ح ال�شتغف��ار، وهك��ذا اأي�ش��ا العناية بتالوة الق��راآن الكرمي، 
والتاأث��ر بالقراآن الكرمي، كل ما يف �شهر رم�شان اإذا توجه الإن�شان وتفاعل 
ه��و، من �شيام من ت��الوة ومن ذكر هلل �شبحانه وتعال��ى، من فعل للخر، 
ه��و ي�شاعد على النطب��اع النف�ش��ي الإيجابي، اأنه نف�شيت��ك حتمل الروح 
اخل��رة، ومطل��وب منا يا اأيه��ا الأعزاء الإخوة والأخ��وات يف هذا ال�شهر 
الك��رمي اأن نحر���ض على فعل اخلر يف كل اجتاه من الجتاهات واأن ندرك 
قيم��ة هذا ال�شهر الكرمي يف فعل اخلر، كل الأعمال ال�شاحلة هي م�شاعفة 

يف هذا ال�شهر، وهي ت�شاعد على تنمية التقوى، فعل اخلر بنف�شه، العمل 
ال�شال��ح اإذا ك��ان مبني��ا قاع��دة التق��وى ينمي في��ك حالة التق��وى، حالة 
املنع��ة، حالة اللتزام الديني، حالة التوجه الديني وال�شتقامة والتوجه 
نحو اهلل �شبحانه وتعالى، وهنا نخم كلمتنا يف هذا الليلة بهذا الن�ض املهم 
عن النبي �شلوات اهلل عليه وعلى اآله وهو يتحدث عن �شهر رم�شان، هذه 
الرواي��ة ع��ن اأمر املوؤمن��ني علي بن اأب��ي طالب عليه ال�ش��الم قال: خطب 
ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله و�شلم يف اآخر جمعة من �شهر �شعبان، على 
اإطالل��ة �شه��ر رم�شان وَمْقدم �شهر رم�شان فحم��د اهلل واأثنى عليه ثم قال: 
“اأيه��ا النا���ض، اإنه قد اأظلكم �شهر”يعن��ي اأقبل اإليكم �شهر على الأبواب 
“في��ه ليل��ة خر من األف �شهر”، هذا �شيء يجب اأن ن�شتح�شره يف �شهر 
رم�ش��ان، ليل��ة القدر ق��ال اهلل عنها يف الق��راآن: )وما اأدراك م��ا ليلة القدر، 
ليل��ة الق��در خر من األف �شه��ر(، ليلة عظيم��ة ليلة مباركة ليل��ة ف�شيلتها 
وف�شيلة العمل فيها �شيء عظيم م�شاعف اإلى هذا امل�شتوى من امل�شاعفة، 
خ��ر من األف �شه��ر، قد ت�شاوي عم��را باأكمله، ثم تقدر فيه��ا وتكتب فيها، 
يكت��ب فيه��ا للب�شر اأمورهم، يف ه��ذه الليلة نف�شها ليلة الق��در، عندما تاأتي 
يق��در اهلل فيها اأمور العاملني، واأمور كل فرد من الب�شر كل اأمر حكيم يكتب 
يف ه��ذه الليل��ة، يعني ليلة الق��در بالتحديد، “فيه ليلة خر م��ن األف �شهر 
وه��و �شهر رم�ش��ان فر�ض اهلل فيه عز وجل �شيام��ه، وجعل قيام ليلة منه 
بتطوع �شالة كمن تطوع �شبعني ليلة فيما �شواه من ال�شهور” هذا يف بقية 
لي��ايل �شهر رم�ش��ان، يف غر ليلة الق��در، امل�شاعفة فيه به��ذا امل�شتوى من 
امل�شاعف��ة لالأعمال كمن تطوع �شبعني ليلة فيما �شواه من ال�شهور، وجعل 
مل��ن تط��وع فيه بخ�شلة م��ن خ�شال اخلر وال��ر كاأجر م��ن اأدى فري�شة 
م��ن فرائ���ض اهلل فيما �شواه، ف�شل التطوع يف �شه��ر رم�شان كاأجر الفر�ض 
والفري�ش��ة فيما عداه من ال�شه��ور، بهذا امل�شتوى، 
بهذه الأهمية وهذا امل�شت��وى من الأهمية والف�شل، 
“وم��ن اأدى فري�شة م��ن فرائ�ض اهلل عز وجل فيه 
كم��ن اأدى �شبعني فري�شة م��ن فرائ�ض اهلل عز وجل 
فيما عداه من ال�شهور، وهو �شهر ال�شر” وهو �شهر 
ال�شر، نتعود فيه على ال�شر ون�شر، واإن ال�شر 
ثواب��ه اجلنة، وهو �شهر املوا�ش��اة، نتعود فيه على 
املوا�ش��اة على الهتم��ام بالآخرين، عل��ى اللتفات 
اإلى الآخرين، وهو �شهر يزيد اهلل تعالى فيه يف رزق 
املوؤمن، “ومن فطر فيه موؤمنا �شائما” وفر له الفطر 
ليفط��ر، “كان له عند اهلل بذل��ك عتق رقبة”، ف�شيلة 
كب��رة كاأنها اأعتق رقبة من رق العبودية، ومغفرة 
لذنوب��ه فيما م�ش��ى، “فقيل له يا ر�ش��ول اهلل: لي�ض 
كلن��ا يقدر على اأن يفط��ر �شائما” يعني البع�ض من 
النا�ض ظروفه��م �شعبة، ما عنده ق��درة واإمكانات، 
اإن اهلل تعالى كرمي، يعطي هذا الثواب من  “فقال: 
ل يق��در اإل على مذق��ة من لنب يفطر به��ا �شائما، اأو 
ب�شرب��ة من م��اء عذب اأو مترات ل يق��در على اأكرث 
من ذلك”، يعني يعطيك اهلل هذا الف�شل والأجر حتى 
بح�ش��ب ظروف��ك، اإذا كن��ت ل متتلك م��ن الإمكانات 
والق��درات اأن تق��دم �شيئ��ا، لالآخري��ن، لل�شائم��ني 
الآخري��ن اإل �شرب��ة املاء الع��ذب، ل تقدر على اأكرث 
من ذلك هنا �شتنال هذا الأجر، اأو مترات اأو ي�شرا 
م��ن الطعام ح�شب م��ا ت�شتطيع، ما ك��ان مبقدورك، 
ق��دم مب�شت��وى ما تقدر، ل يقدر على اأكرث من ذلك، اأما اأن تتباخل ل، تقدم 
�شرب��ة من ماء ع��ذب ولديك ما ت�شتطي��ع اأن تقدمه ملن يحت��اج من يعطيه 
م��ا يفط��ر علي��ه، البع�ض يعاين م��ن ظروف كه��ذه، ل يجد ما يفط��ر عليه، 
“ومن خفف فيه عن مملوكه خفف اهلل عنه ح�شابه، فهو �شهر اأوله رحمة 
واأو�شطه مغفرة واآخره اإجابة وعتق من النار”، فما اأحوجنا اإلى اأن نغتم 
فر�ش��ة هذا ال�شهر واأن ن�شعى في��ه يف كل الجتاهات اإلى تنمية التقوى يف 
اأن ن�شيطر على رغبات اأنف�شنا و�شهواتها فنمتنع عن احلرام وعما ي�شخط 
اهلل �شبحانه وتعالى، واأن ننمي يف اأنف�شنا التقوى فنطيع اهلل، ونتجه فيما 
علين��ا اأن نعمل وب�ش��ر، واأن نتقي اهلل يف اأن نتحمل م�شوؤولياتنا، فنتحمل 
امل�شوؤولي��ات الكبرة ونحن يف مرحل��ة نحتاج فيها اإلى اأن ننمي يف اأنف�شنا 
التق��وى لتحم��ل امل�شوؤوليات، مرحلة خط��رة، مرحل��ة ح�شا�شة، مرحلة 

مليئة بالظلم مليئة بالف�شاد، مليئة باملنكر، مليئة بالطغيان.
الي��وم نع��اين عل��ى م�شت��وى اخلط��ر الأمريك��ي، على م�شت��وى اخلطر 
الإٍ�شرائيل��ي الكب��ر، وبالأم�ض اجتمع ق��ادة الكيان ال�شهي��وين املجرم يف 
خط��وة خطرة جدا وموؤمل��ة لكل اإن�ش��ان م�شلم وا�شتفزازي��ة ب�شكل كبر 
عندما اجتمع��وا يف نفق حتت امل�شجد الأق�شى، حتت حائط الراق، هذه 
تعت��ر عملي��ة ا�شتفزازية وفيها ا�شتهانة كبرة بكل ه��ذه الأمة، يعني اأن 
الإ�شرائيل��ي الي��وم مل يع��د يخ�شى الأم��ة بكلها، ومل يعد يب��ايل بها بكلها، 
العامل الإ�شالم��ي بكله مل يعد يعطيه اأي اعتبار، ملاذا؟ لأنه ا�شتفاد ب�شكل 
كب��ر م��ن قوى النف��اق التي اأغرق��ت الأم��ة يف م�شاكل كث��رة و�شراعات 
جانبية كثرة حتى اأ�شب��ح امل�شلمون ين�شغلون ببع�شهم بع�شا ومل يعد 
لديهم الفر�شة الكافية للتحرك ملواجهة اخلطر الإ�شرائيلي، ولكن المتداد 
للخط��ر الأمريك��ي والإ�شرائيلي هو ذل��ك اخلطر الذي متثل��ه قوى النفاق 
العميلة بكل و�شوح لالأمريكي والإ�شرائيلي، والتي ت�شتغل يف داخل الأمة 
�شغلها التخريبي والإف�ش��ادي والتفكيك لالأمة من الداخل، كل هذا ل�شالح 
اأمريك��ا ول�شال��ح اإ�شرائي��ل، نحت��اج اإلى تق��وى اهلل، نحتاج اإل��ى ال�شر، 
نحت��اج اإلى التحم��ل، نحتاج اأن منتلك هذه الطاق��ة الإميانية القوية حتى 

نكون اأقوياء يف اأن نتحمل م�شوؤولياتنا كما ينبغي وكما يلزم.
ن�شاأل اهلل �شبحانه وتعالى اأن يوفقنا واإياكم ملا ير�شيه عنا، واأن يتقبل 

منا ومنكم يف هذا ال�شهر الكرمي �شيامه وقيامه و�شالح الأعمال فيه.
وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..
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اأعوذ باهلل من ال�شيطان الرجيم
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

احلم��د هلل رب العامل��ني، واأ�شه��د اأن ل اإل��ه اإل اهلل املل��ك احل��ق املبني، 
واأ�شهد اأن �شيدنا حممدا عبده ور�شوله خامت النبيني.

الله��م �ش��ل عل��ى حممد وعل��ى اآل حممد، وب��ارك على حمم��د وعلى اآل 
حمم��د، كما �شليت وبارك على اإبراهيم وعلى اآل اإبراهيم اإنك حميد جميد، 
وار�ض اللهم بر�شاك عن اأ�شحابه املنتجبني وعن �شائر عبادك ال�شاحلني.

اأيها الإخوة والأخوات، ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..
يف اإط��ار حديثن��ا ال�شابق عن التق��وى كغاية اأ�شا�شية م��ن ل�شيام �شهر 
رم�ش��ان املب��ارك نوا�شل احلديث بناء على ذلك، م��ن املعلوم اأيه الإخوة 
والأخ��وات اأن �شهر رم�شان املبارك ه��و �شهر نزول القراآن، وهذا له عالقة 
اأ�شيا�شي��ة بالتق��وى، اأن يكون �شه��ر رم�شان املبارك ال�شه��ر الذي ن�شومه 
كعملي��ة تربوية وحمطة تروي�شية نرتبى فيها عل��ى االلتزام واالن�شباط 
والتحم��ل، اأن يك��ون هو �شهر نزول الق��راآن لأن القراآن الك��رمي ل ميكن اأن 
تتحق��ق لنا التق��وى اإل من خالل اتباعه والتزام تعاليم��ه، فهناك تالزم ما 
ب��ني التقوى وب��ني القراآن الكرمي يف الهتداء به والتب��اع له والتم�شك به، 
والق��راآن الك��رمي كما ق��ال اهلل تعالى عن��ه يف كتابه الك��رمي: )�شهر رم�شان 
ال��ذي اأنزل فيه الق��راآن هدى للنا�ض وبينات من اله��دى والفرقان(، نزل يف 
�شه��ر رم�شان املب��ارك، وبالتحديد يف ليلة القدر منه كم��ا قال اهلل �شبحانه 
وتعال��ى يف كتابه الكرمي: )اإنا اأنزلن��اه يف ليلة القدر(، وليلة القدر هي ليلة 
مباركة، ليلة عظيمة، ليلة لها �شاأن مهم، ليلة قال عنها اهلل يف كتابه الكرمي: 
)فيه��ا يفرق كل اأمر حكي��م(، وكما ا�شمها، باعتبار ا�شمه��ا ليلة القدر، ليلة 
ر اهلل فيه��ا، يعني يكتب فيما يكتبه لعباده عل��ى م�شتوى العام املقبل،  ُيق��ِدّ
على م�شتوى عام كامل، يكتب اهلل فيها لعباده ما يكتبه مما يتعلق ب�شوؤون 
حياته��م، يف كل ما يتعلق ب�شوؤون حياتهم، قال عنها اأي�شا: )فيها يفرق كل 
اأم��ر حكي��م( ُيف�شل وُيبني ويحدد ما ُيقرر للنا���ض من تدابر فيما قدره اهلل 

وكتبه لهم اأو عليهم.
اأن يك��ون نزول �شهر رم�ش��ان يف ليلة كهذه، ليلة لها �شلة ب�شوؤون حياة 
النا���ض، ولها عالقة باأمور حياتهم وك��ل �شوؤونهم، لأن القراآن الكرمي كتاب 
له عالقة ب�شوؤونن��ا، عالقة باأمورنا، عالقة بحياتنا، لي�ض فقط جمرد كتاب 
روح��ي نق��راأه للت�شلي��ة اأو الرتبية الروحي��ة فقط، ل، ت�شم��ن التعليمات 
والتوجيهات من اهلل �شبحانه وتعالى ذات العالقة وال�شلة ب�شاأننا، اهلل هو 
ربنا، هو ملكنا، هو اإلهنا، ونحن يف هذه احلياة يف ميدان امل�شوؤولية اأمامه، 
مل يخلقن��ا عبثنا ومل ياأت بنا �شدى، ومل يرتكنا يف حالة اإهمال، ل، خلقنا، 
خل��ق هذا الع��امل من حولنا، اأتى بن��ا اإلى هذا الوجود حلكم��ة مل�شوؤولية، 
ول��دور حمدد لنا نقوم ب��ه يف هذه احلياة، ومل يرتكنا بعد اأن خلقنا وخلق 
ه��ذا العامل م��ن حولنا وهذا الكون بكله، مل يرتكن��ا يف هذه احلياة مهملني 
اإل��ى اأنف�شنا، نت�شرف كما يحلو لنا وانته��ى املو�شوع، ل، اأتت توجيهاته 
وتعليماته يف كل مراحل تاريخ الب�شرية عر اأنبيائه وكتبه وختام النبيني 
ه��و ر�شول اهلل حممد �شلى اهلل علي��ه واآله و�شلم، وختام كتب اهلل واأ�شملها 
واأعظمه��ا هداية هو القراآن الكرمي ال��ذي جعله اهلل م�شدقا ملا بني يديه من 

الكتاب ومهيمنا عليه.
يف ليلة القدر من �شهر رم�شان نزل القراآن الكرمي، اأول نزوله كان يف هذه 
الليل��ة، كت��اب هداية كما قال ج��ل �شاأنه: )هدى للنا���ض وبينات من الهدى 
والفرق��ان(، ولالأ�ش��ف ال�شدي��د عندما نعود اإل��ى واقعن��ا كم�شلمني، هناك 
ابتع��اد كبر عن القراآن الكرمي ككتاب هداية، ل يزال للقراآن الكرمي مكانته 
عظيم��ة يف اأو�ش��اط االأمة وقد�شيت��ه الكبرية يف اأو�ش��اط االأمة، واحرتامه 
الكب��ري ب��ني اأو�شاط االأمة لك��ن م�شتوى العالقة بني ه��ذا الكتاب من خالل 
الهت��داء ب��ه وال�شتب�ش��ار ب��ه، ال�شت�ش��اءة بن��وره م�شت��وى �شعيف، 
ن�شتطي��ع الق��ول باأن��ه �شعيف اإلى حد كب��ر، وما هذه التباين��ات يف واقع 
الأم��ة وهذه امل�شاكل يف واقع الأمة وه��ذه الختالفات يف واقع الأمة وهذا 
الت��دين الكب��ر يف م�شتوى الوع��ي لدى الأم��ة والتدين اأي�شا عل��ى م�شتوى 
التزكي��ة والرتبي��ة الروحي��ة والنفي�شية اإل��ى نتيجة موؤك��دة لالبتعاد عن 

القراآن الكرمي.
ج��رت العادة خ��الل �شهر رم�شان املب��ارك يف واقع امل�شلم��ني اأن يكون 
هناك اإقبال متزايد نحو الهتمام بالقراآن الكرمي، نحو تالوة القراآن الكرمي 
وهذه ع��ادة ح�شنة، ومن املعروف اأنه خالل �شه��ر رم�شان هناك م�شتوى 
ل باأ���ض به م��ن �شفاء النف�ض والذهن يهيئ الإن�ش��ان لال�شتفادة من القراآن 
الكرمي على نحو اأف�شل، لكن الذي يجب علينا جميعا وينبغي علينا جميعا 
كم�شلم��ني اأن نلتفت اإليه هو اأن تتحدد اأمامنا عالقتنا بالقراآن الكرمي، كيف 
يج��ب اأن تك��ون، وم�شتوى هذه العالق��ة كيف يجب اأن يك��ون، هذه عالقة 
حموري��ة ترتتب عليها كل التفا�شيل، تندرج حتته��ا كل التفا�شيل، حينما 
نع��ود اإلى القراآن الكرمي ونتعرف على اأهمية هذا الكتاب وعلى عظمة هذا 
الكت��اب وعلى طبيعة العالقة املفرت�شة ما بينن��ا وبني هذا الكتاب، ندخل 
من خ��الل جوانب حمددة اأو اعتبارات حمددة، اأول كيف ينبغي اأن يكون 
تاأثرن��ا بهذا الكت��اب؟ القراآن الكرمي، اأنت كاإن�ش��ان م�شلم يفرت�ض اأن تكون 
عالقت��ك الوجدانية به عالقة كبرة، تاأث��رك النف�شي بهذا الكتاب باعتباره 
كت��اب اهلل، وما في��ه هو وح��ي اهلل وتعاليمات اهلل واأوام��ر اهلل وتوجيهات 
اهلل، كلم��ات اهلل �شبحان��ه وتعالى التي يتحدث بها اإليك، يتخاطب معك من 
خالله��ا، فه��و حبل اهلل املت��ني، يفرت�ض اأن يك��ون تاأثرك بكلم��ات اهلل، بهذا 
الكت��اب الذي هو كت��اب اهلل ووحيه �شبحانه وتعالى عل��ى النف�شي، التاأثر 
الوج��داين ب�شك��ل كب��ر، اأن ت��رى يف الق��راآن الكرمي اأن��ه ن��ور اهلل �شبحانه 
وتعال��ى وخطابه اإليك وكالمه اإليك، تتعام��ل معه بكل اهتمام وبكل تفاعل 
وبك��ل تاأث��ر، اأن ت�شغي له ب�شمعك واأن تلتفت اإلي��ك بوجدانك واأن تفتح له 
قلب��ك، ه��ذا هو املفرت�ض بك كاإن�ش��ان م�شلم، اهلل جل �شاأنه ق��ال عن القراآن 

الك��رمي: )ل��و اأنزلن��ا هذا الق��راآن على جب��ل لراأيت��ه خا�شع��ا مت�شدعا من 
خ�شي��ة اهلل وتل��ك الأمثال ن�شربنا للنا�ض لعله��م يتفكرون(، اجلبل مبا فيه 
م��ن �شخ��رات �شماء و�شلبة، ل��و اأُنزل علي��ه القراآن الكرمي، لك��ان تفاعله 
م��ع القراآن وتاأثره بالقراآن اإلى ه��ذا امل�شتوى، لراأيته خا�شعا مت�شدعا من 
خ�شي��ة اهلل، فاأن��ت اأيها امل�شلم كي��ف تاأثرك بالقراآن يف واقع��ك النف�شي ويف 
وجدان��ك، يف م�شاعرك؟ اهلل �شبحانه وتعالى قال يف كتابه الكرمي: )اهلل نزل 
اأح�شن احلديث كتابا مت�شابها مثاين تق�شعر منه جلود الذين يخ�شون ربهم 
ث��م تل��ني جلودهم وقلوبهم اإل��ى ذكر اهلل(، التفاعل ملن ل ي��زال يخ�شى اهلل 
�شبحان��ه وتعال��ى، يفتح قلبه و�شمعه وب�شره له��دى اهلل �شبحانه وتعالى 
ي�ش��ل اإل��ى هذه الدرجة م��ن التاأثر، ي�ش��ل اإلى هذا امل�شتوى م��ن التاأثر يف 
جل��ده ويف وجدان��ه ويف م�شاعره )ث��م تلني جلودهم وقلوبه��م اإلى ذكر اهلل 
ذل��ك ه��دى اهلل يهدي ب��ه من ي�شاء م��ن عب��اده(، اأنت كم�شل��م تخ�شى اهلل، 
توؤم��ن باهلل، تعظ��م اهلل، ينبغي اأن تك��ون معظما لكتاب��ه ومتاأثرا ومتفاعال 
م��ع اآيات��ه، هذا هو ال�ش��يء الطبيعي لأي اإن�شان م�شل��م، اهلل جل �شاأنه قال 
اأي�ش��ا يف كتاب��ه الكرمي: )اأمل ي��اأن للذين اآمنوا اأن تخ�ش��ع قلوبهم لذكر اهلل 
وم��ا نزل من احلق ول يكون��وا كالذين اأوتوا الكتاب م��ن قبل فطال عليهم 
الأمد فق�شت قلوبهم وكثر منهم فا�شقون(، ينبغي اأن يكون الإن�شان حذرا 
م��ن اأن يق�ش��وا قلبه فال يتفاعل مع ه��دى اهلل ول يتاأثر باآيات اهلل ول ينتفع 
بكلم��ات اهلل، حال��ة خط��رة وحالة �شلبية ج��دا، اإذن فال�ش��يء ال�شحيح، 
ال�ش��يء الطبيعي لالإن�ش��ان امل�شلم الذي ل يزال �شحيحا يف قلبه وم�شاعره 
وتوجه��ه اأن يتاأث��ر بالقراآن الك��رمي، هذا التاأث��ر يهيوؤه لأن ينتف��ع بالقراآن 
الك��رمي يف كل الجتاه��ات، على امل�شتوى الرتب��وي، فتتزكى نف�شه ويكون 
القراآن �شفاء ملا يف �شدره، الكثر من الرت�شبات النف�شية والآفات الروحية 
والرتبوي��ة �شيك��ون مهيئا للتخل���ض منها وللتعايف منها، ث��م على م�شتوى 
الوع��ي والب�شرة، الق��راآن كتاب هداية يخرجك م��ن الظلمات اإلى النور، 
ي�شح��ح لديك الكثر م��ن املفاهيم املغلوطة وال��روؤى املغلوطة، نحن اأيها 
الإخ��وة والأخوات ع��ادة ما نكون �شحية لكثر وكث��ر وكثر من الروؤى 
اخلاطئة واملفاهي��م املغلوطة يف هذه احلياة، نبني عليها مواقفنا، ننطلق 
م��ن خاللها يف حياتنا ه��ذه، فيما نتخذه من مواقف فيم��ا نعمله من اأعمال، 
يف ت�شرفاتن��ا، يف كث��ر من الأم��ور، ولكن يجب علين��ا اأن نعي اأن الوظيفة 
الأ�شا�شي��ة للقراآن الكرمي والدور الأ�شا�ض له اأنه كتاب هداية، وهنا يقول: 
)�شه��ر رم�ش��ان ال��ذي اأنزل في��ه الق��راآن هدى للنا���ض وبينات م��ن الهدى 
والفرق��ان(، كتابة هداية نهتدي به، يدلنا مبا فيه من توجيهات وتعليمات 
وحقائ��ق وتقييم ع��ن احلياة وعن واقع احلياة وع��ن النا�ض، وما يحدده 
م��ن مواق��ف جت��اه كثر م��ن الأح��داث والق�شاي��ا والأمور، كت��اب هداية 
نهت��دي به ونتبعه، نب�شر به، نغر م��ا لدينا من مفاهيم والروؤى اخلاطئة 
جت��اه الكث��ر من الق�شاي��ا، جتاه الكثر م��ن الأمور ونتبنى م��ا يقدمه لنا 
ه��و م��ن روؤى ومفاهي��م، نعترها ه��ي احلقائق التي ل ري��ب فيها ول �شك 
فيه��ا، وهذا ما نحن يف اأم�ض احلاجة اإليه يف هذا الزمن، نحن يف زمن طغت 
في��ه الظلمات، زمن القوى الظالمية فيه له��ا تاأثرها الكبر مبا متتلكه من 
و�شائ��ل تثقيفية وو�شائل اإعالمي��ة واأن�شطة وا�شعة جدا تر�شم فيها الكثر 
من املفاهيم اخلاطئة، ت�شنع الكثر من التوجهات والروؤى توؤثر يف الراأي 
الع��ام جتاه الكثر م��ن الق�شايا والأمور واملواقف، ولذل��ك نحن اأمام هذا 
امل�شت��وى م��ن الظالم الذي طغى على العامل، ل ميك��ن اأن نتخل�ض منه اإل 

بنور اهلل، هو النور القوي الذي يك�شف كل الظلمات مهما كانت.
لرمب��ا الكثر اليوم م��ن امل�شلمني و�شل��وا اإلى فجوة عجيب��ة ما بينهم 
وب��ني القراآن الكرمي ككتاب هداية، مبنعى بات��وا يتحركون يف هذا احلياة 
فيم��ا ه��م فيه من مواق��ف اأو يف ماهم علي��ه من الروؤى واملفاهي��م بعيدًا كل 
البع��د عن العودة اإلى الق��راآن الكرمي، مبعنى مل يع��ودوا يرون يف القراآن 
الك��رمي اأن ل��ه عالقة بهم يف هذه امل�شاألة نهائياً، بات��وا ينظرون اإليه ككتاب 
مع��زول ل �شلة له ب�ش��وؤون هذه احلياة، ل �شلة له بنا يف واقع حياتنا، ل 
جت��اه املواقف ول القرارات ول الق�شايا ول اأي �شيء، كتاب روحي كتاب 
ذو اعتب��ار معني قدا�شة معينة نقراأه للترك باآياته وانتهى املو�شوع، اأما 
اأن نع��ود اإليه من واقع حايتنا نع��ود اإليه لنعتمد عليه فيما نكون عليه من 
مواق��ف جتاه خمتل��ف الق�شايا، ه��ذه امل�شاألة غيبها الكثر م��ن امل�شلمني، 
ولالأ�ش��ف ال�شديد اأ�شتطيع الق��ول اأن �شكوى النبي �شلوات اهلل عليه وعلى 

َخُذوا َه●َذا اْلُقْراآَن  َنّ َقْوِمي اَتّ �ُشوُل َيا َرِبّ اإِ اآله التي حكاها القراآن )َوَقاَل الَرّ
َمْهُجوًرا( هي �شكوى تالم�ض هذا الزمن مثلما كانت يف ذلك الزمن.

هن��اك هج��ران كبر للق��راآن الكرمي هج��ران كبر يف داخ��ل الأمة حتى 
اأولئك الذين لديه��م الكثر من املدار�ض لتحفيظ القراآن الكرمي والكثر من 
املطابع لطباع��ة القراآن الكرمي جندهم اليوم بعيدين كل البعد عن التباع 
للق��راآن وعن الهت��داء بالقراآن الك��رمي، جندهم الي��وم يف تبعية مطلقة يف 
مواقفه��م ويف م�شار حياتهم لأعداء الإ�شالم واأعداء الأمة واأعداء الب�شرية 
واأع��داء القراآن الكرمي، جتد اليوم النظام ال�شعودي ومن معه، جتد اليوم 
الت�شكيلة الوهابية والتوجه الوهابي يف كثرٍي من املنتمني اإليه بني اأو�شاط 
الأمة يف خمتلف املناطق يتجهون يف ما هم عليه من مواقف وبرنامج عمل، 
ت�شتطيع اأن تقول �شمن التبعية املطلقة لل�شيا�شة الأمريكية والإ�شرائيلية 
والتوجهات الأمريكي��ة والإ�شرائيلية بكل ما ي�شكله ذلك من اأخطار كبرة 
يف واق��ع الأم��ة واأ�شرار كب��رة يف واقع الأم��ة، لهم يف اهتمامه��م بالقراآن 
الك��رمي، له��م اهتمام��ات حم��دودة و�شكلية عناي��ة بطباعة الق��راآن الكرمي 
طبع��ات جميلة ومزينة ومزخرف��ة، عناية بالقراآن الك��رمي كحالة �شوتية 
وظاهرة �شوتية، عناية باأحكام التجويد، ول تتجاوز اهتماماتهم جوانب 
حم��ددة، اجلوانب ال�شوتية جوان��ب عملية حم��دودة يف جوانب معينة، 
اأما اأ�شل توجههم اأما اأ�ش��ل مواقفهم فبتبعية مطلقة للتوجهات الأمريكية 

والإ�شرائيلية والأجندة الأمريكية وبو�شوح.
اليوم ن�شتطيع اأن نقول اأن الذي يقود فعلياً التوجه الوهابي واملجاميع 
ذات التوج��ه الوهاب��ي يف خمتل��ف مناط��ق الع��امل الإ�شالم��ي ه��و النظام 
ال�شع��ودي، ك��ل الفرق الوهابية �شواًء يف اليم��ن اأو يف دول املغرب العربي 
اأو يف �شوري��ا اأو يف الع��راق منته��ى ارتباطها هو بالنظ��ام ال�شعودي، هذا 

�شيٌء وا�شح و�شيٌء بنّي ل غبار عليه.
النظ��ام ال�شع��ودي ارتباط��ه بالأجن��دة الأمريكي��ة، عالقت��ه باأمريك��ا 
تبعيته املطلقة والوا�شحة وال�شريحة والبّينة باأمريكا م�شاألة من اأو�شح 
الوا�شح��ات الت��ي ل �شك فيها عل��ى الإطالق، واآخر ما ي��دل على ذلك اآخر 
ال�شواه��د على ذلك كي��ف كان تفاعلهم مع ترامب، كي��ف كان تعاملهم معه 
عندما اأتى اإلى ال�شعودية، تعامل وتفاعل املتبع املرتبط املقتدي املتم�شك 
املعتم��د اأ�شا�شاً املرتبط كلي��ًة بالأمريكي، كان هذا �شيئاً وا�شحاً �شيئاً بّيناً 
ل خف��اء فيه، والنظ��ام ال�شعودي اأ�ش��اًل ل ينكر ه��ذه امل�شاألة حتى يتعب 
الإن�ش��ان نف�ش��ه، ارتباطه باأمريك��ا م�شاألة يفاخر بها ويجاه��ر بها وُيعلنها 
ويتحرك فيها بكل و�ش��وح، بدون ل اإنكار ولخفاء ولأ�شيء، هذه التبعية 
له��ا �شلبياتها الرهيبة يف واقع الأم��ة مبعنى اأنها تف�شل الأمة تف�شل الأمة 
ع��ن القراآن الكرمي كم�شروع كم�شروع حياة وككتاب هداية وت�شرب الأمة 

يف ا�شتقالليتها.
لميك��ن اأبدا اأن يتحقق لالأمة يف واقعها التباع للقراآن الكرمي والتم�شك 
بالق��راآن الك��رمي اإل على اأ�شا���ض ال�شتقالل لأن القران الك��رمي يحدد لالأمة 
يحدد لها م�شارها يف هذه احلياة بناء على مبادئ وقيم واأخالق وتوجهات 
م�شتقل��ة تف�شله��ا ع��ن التبعية للق��وى الأخرى يف ه��ذا الع��امل لميكن اأن 
نك��ون اأمة م�شلمة متم�شك��ة بكتاب اهلل وبنبي اهلل حمم��د �شلوات اهلل عليه 
وعل��ى اآله مب��ا تعنيه الكلم��ة نهت��دي بالق��راآن، ن�شتب�شر بالق��راآن نقتدي 
بالنب��ي حممد �شل��وات اهلل عليه وعلى اآل��ه ثم نكون يف ه��ذه احلياة، هذه 
الأم��ة بكتابها ونبيه��ا وم�شروعها جم��رد اأمة تابعة لأمريك��ا، هذا لي�شح 
نهائي��ا ل ميك��ن اإطالقا ل ميكن اأن يكون من يقدم��ون اأنف�شهم يف داخل هذه 
الأمة اأن يقدموا اأنف�شهم ولة لأمرها هم اليوم مثال يقدمون اأنف�شهم قيادة 
النظ��ام ال�شعودي يقدمونها على اأنها قيادة لالأمة الإ�شالمية قيادة �شرعية 
للم�شلم��ني قيادة اإ�شالمية لالأمة الإ�شالمي��ة، ولة اأمر لالأمة الإ�شالمية، ثم 
يكون ولة الأمر هوؤلء هوؤلء القادة الذين يفرت�شون يف الأمة اأن تطيعهم 
طاع��ة مطلق��ة واأل تع�ش��ي لهم اأم��را واأل تخال��ف لهم توجه��ا واأل حتيد 
قي��د اأمنل��ة عن توجهاتهم اأن يكون��وا هم متبعون اتباع��ا اأعمى ومطيعون 
طاع��ة مطلقة لأمريكا لقيادة اأمريكا، ياأتي من يقدم نف�شه ويل اأمر امل�شلمني 
وحاكم��ا على امل�شلمني وقائدا للم�شلمني ويفرت�ض يف امل�شلمني األ يع�شوه 
اأبدا واأل يخالفوا له اأمرا ليكون ويل اأمره ويكون قائده ويكون من ير�شم له 
التوجهات ويعطيه البيت الأبي�ض، اللوبي ال�شهيوين يف اأمريكا، هذه كارثة 
هذه م�شاألة خطرة جدا على الأمة. فاإذن التباع للقراآن الكرمي ُيبنى عليه 

ا�شتقاللية الأمة هذه م�شالة جوهرية وم�شاألة حمورية وم�شاألة اأ�شا�شية.
نحن يا اأيها امل�شلمون اأمة يجب اأن نعي حقيقة انتمائنا اأنه انتماء يبني 
لن��ا ا�شتقالل ثقافي��ا، ا�شتقالل فكري��ا ا�شتقالل �شيا�شيا يبن��ي لنا م�شروعا 
م�شتق��ال يف هذه احلياة يف�شلنا ع��ن التبعية نهائيا لأي قوى اأخرى يف هذه 
الدني��ا تف�شلنا ع��ن التبعية، ما نكون جمرد اأمة تتج��ه �شواء يف اجتاهاتنا 
ال�شيا�شي��ة اأو يف اأي �ش��اأن م��ن �شوؤونها على اأ�شا�ض م��ن التبعية لأي قوى 
اأخرى يف هذه الأر�ض ل اأمة لها منهجها امل�شتقل لها مبادوؤها لها اأخالقياتها 
له��ا منهجها ال�شامل الذي تبني علي��ه توجهها يف هذه احلياة لها م�شروعها 
احل�ش��اري العظيم الذي ينبثق من الروؤي��ة القراآنية ويفرت�ض اأن تتحرك 
عل��ى اأ�شا�شه يف هذه احلياة ولي�ض هناك ما يخجل هذه الأمة حتى حتاول 
اأن تته��رب م��ن ذلك ث��م ترتك الق��راآن الكرمي كمنه��ج للحي��اة ترتكه هناك 
معزول وتكتفي منه ببع�ض الأ�شياء الب�شيطة ثم تذهب هنا اأو هناك وراء 
اأم��ة هن��ا اأو اأمة هناك �شرقا اأوغربا، ل، لي���ض هناك ما يرر لالأمة هذا على 
الإطالق فاإذن القراآن الكرمي هو كتاب هداية هدى للنا�ض، واهلل اأراده كتاب 
هداية لك��ل الب�شرية وكان يفرت�ض بامل�شلمني اأن يكونوا الأمة التي تهتدي 
به��ذا الكتاب وتقدم النموذج الراقي بني اأو�شاط الب�شرية النموذج املتميز 
على اأ�شا���ض من هدى هذا الكتاب اأمة اهتدت بهذا الكتاب فكانت باهتدائها 
منوذًج��ا راقًي��ا يف وعيه��ا يف ب�شرته��ا ويف اأخالقها ويف مبادئه��ا ويف قيمها 
ويف منهجه��ا ويف واقعه��ا بكل��ه حتى تقدم النم��وذج اجل��ذاب الراقي اأمام 
اأم��م الأر�ض كافة ولك��ن كل هذا �شاع ب�شبب التبعية العمياء التبعية التي 

اأبعدت الأمة عن ال�شتفادة من هذا الكتاب كما ينبغي.
الق��راآن الك��رمي م��ن اأه��م ما نحت��اج اإلي��ه فيه ه��و الوع��ي والب�شرة، 
الي��وم الختاللت كثرة يف واقع الأمة اخت��الل كبر على م�شتوى الوعي 
ولدرج��ة موؤ�شفة جدا لدرجة فظيعة جدا الكثر من اأبناء الأمة لميتلكون 
احل��د الأدنى م��ن الوعي والب�ش��رة، ولذلك هناك قابلي��ة كبرة يف داخل 
الأم��ة لالخرتاق والتاأث��ر ملن هب ودب يعني ي�شهل عل��ى لأمريكي ي�شهل 
عل��ى لإ�شرائيل��ي ي�شهل عل��ى اأع��داء الأمة من خارجه��ا ي�شه��ل عليهم اأن 
ي�شلل��وا هذه الأمة جتاه اأي م�شاأل��ة اأو ق�شية، وي�شهل حتى يف داخل هذه 
الأم��ة مل��ن يتحرك حتت اأي عن��وان اأو حتت اأي توج��ه اأن يلقى له الكثر 
والكث��ر م��ن الأتب��اع قابلية عجيب��ة لالنخ��داع وقابلية كب��رة للت�شليل 
والتاأث��ر مل��ن هب ودب كل فرتة وياأتي اأحد اإم��ا حتت عنوان مذهبي فيجد 
ل��ه الكث��ر من الأتباع اأو حتت عناوين �شيا�شي��ة فيخدع الكثر من النا�ض 
وهك��ذا تخبط عجيب وتخبط كثر، فالق��راآن الكرمي اأول ما يجب اأن ننظر 
اإلي��ه اأنه كت��اب هداية نع��ود اإليه لن�شحح م��ا لدينا من املفاهي��م والروؤى 
عل��ى اأ�شا���ض ما فيه م��ن الب�شائر على اأ�شا���ض ما فيه م��ن التعليمات على 
اأ�شا�ض ما فيه من احلقائق املهمة اهلل قال عنه: )كتاب اأنزلناه اإليك لتخرج 
النا���ض من الظلمات اإلى النور( ق��ال عنه: )هو الذي ينزل على عبده اآيات 
بين��ات ليخرجك��م من الظلم��ات اإلى الن��ور( الأمة الي��وم يف اأم�ض احلاجة 
اأن تع��ود اإلي��ه لت�شتفيد منه، ثم هو يف�شح حت��ى الأدعياء الذين يحاولون 
اأن يجعل��وا منه جم��رد عن��وان اأو يجعلوا حتى من الدي��ن جمرد عناوين 
خمادع��ة ل.. ه��و يف�شحهم لأن هناك فعال يف واق��ع الأمة من ميكن كما هو 
ح��ال النظ��ام ال�شعودي كما هو ح��ال التوجه الوهابي لك��ن يف نهاية الأمر 
الق�شي��ة املحورية التي ت�شكل عامال مهم��ا يف�شح كل الأدعياء على القراآن 
الكرمي الق�شية املحورية والأ�شا�شية هي ا�شتقاللية الأمة اأنه ل ميكن باأي 
ح��ال م��ن الأحوال اأن يكون هن��اك توجه قراآين �شادق وه��و يف نهاية الأمر 
يتبع اأطراف اأخرى من خارج الأمة، ل، ثم القراآن الكرمي وا�شح وا�شح يف 
معامله العظيمة يف توجهاته املهمة عندما ياأتي مثال التوجه الوهابي ليقدم 
نف�ش��ه دعيا على القراآن وحم�شوبا على القراآن ممار�شاته تف�شحه، تبعيته 
لأعداء الإ�شالم تف�شحه، �شلوكياته الب�شعة تف�شحه، خروجه على الكثر 
م��ن تعاليم الإ�ش��الم يف ممار�شاته ي�شكل اأي�شا ف�شيحة له، ل ميكن اأبدا اأن 
ياأت��ي من يخادع النا�ض حت��ت عناوين دينية وعناوي��ن اإميانية وعناوين 

قراآنية األ ويكون مف�شوحا.
نح��ن اليوم يف �شهر رم�ش��ان املبارك كم�شلمني وكاأم��ة اإ�شالمية حتاول 
اأن تقب��ل على نح��و اأف�شل يف هذا ال�شهر الكرمي على القراآن الكرمي معنيون 
اأن نحر���ض على ال�شتفادة من القراآن الك��رمي على امل�شتوى النف�شي على 
امل�شت��وى الرتبوي على امل�شت��وى الوجداين والروح��ي، اأن يقيم الإن�شان 
واقعه عل��ى م�شتوى �شلوكياته معامالته ت�شرفات��ه ليعدلها ويهذبها على 
اأ�شا���ض من تعاليم القران الكرمي، هذه م�شاأل��ة يف غاية الأهمية، اأن يراجع 
الإن�ش��ان نف�شه واأن يقي��م نف�شه خالل هذا ال�شهر املب��ارك، واأن يكون لديه 
كل ال�شتعداد لي�شلح نف�ش��ه ويهذب نف�شه يف �شلوكياته ومعامالته ب�شكل 
ع��ام واأن نتذكر واأن ن�شتب�شر بهذا الكت��اب، اهلل �شبحانه وتعالى يف كتابه 
الك��رمي: )وم��ن اأظلم مم��ن ذكر باآيات رب��ه فاعر�ض عنها ون�ش��ي ما قدمت 
ي��داه( ل اأظلم ول اأ�ش��واأ ممن يذكر باآيات ربه يف واقع��ه العملي يف واقعه 
ال�شلوك��ي جت��اه م�شئولياته، ميكن اأن تقيم نف�شك يف ه��ذا ال�شهر الكرمي يف 
معامالت��ك يف ت�شرفاتك، ميكن اأن تكت�شف الكثر من امل�شئوليات التي اأنت 
مق�ش��ر فيها وغافل عنها، ففي كل ما تذكر به من اآيات اهلل �شبحانه وتعالى 
وتقي��م نف�شك فرتى نف�ش��ك مق�شرا فيه اأو خماًل به اأم متج��اوزا له مهم اأن 
ترتاج��ع مه��م اأن تتذك��ر اأن ت�شتب�ش��ر اأن تنتبه اأن تراج��ع ح�شاباتك واأن 
تعم��ل عل��ى اأن تعي��د عالقتك بهذا الكت��اب، عالقة الهتداء عالق��ة الإتباع 
عالق��ة التم�شك العالق��ة التي تهذب به��ا اأخالقك و�شلوكيات��ك وت�شرفاتك 
العالق��ة التي ت�شت�شفي فيها ومن خاللها مب��ا يف �شدرك من تر�شبات مبا يف 
نف�ش��ك من اختاللت تربوية ن�شاأل اهلل �شبحان��ه وتعالى اأن يوفقنا واإياكم 
لأن نك��ون م��ن املهتدي��ن بكتابه، م��ن امل�شتب�شرين بنوره، م��ن املتم�شكني 

بهديه، اإنه �شميع الدعاء وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..

11محاضرة

هناك تالزں بني التقوى والقرآن الكريں في االهتداء  به والعمل مبا جاء فيه
السيد القائد في محاضراته التربوية مبناسبة شهر رمضان املبارك  )القرآن كتاب هداية(

> ال ميكن أن نكون أمة مسلمة مستمسكة بالقرآن ومبا نزل على محمد صلى الله عليه وآله ثم نكون مجرد أمة تابعة ألمريكا هذا ال يصح إطالقًا
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نقل��ت �شحيفة “هاآرت���ض” ال�شهيوني��ة اأن دول اخلليج قدم��ت اقرتاحاً 
يق�شي باتخاذ خطوات غر م�شبوقة باجتاه التطبيع مع كيان العدو.

ونقلت ال�شحيفة ال�شهيونية عن “وول �شرتيت جورنال” اأن ال�شعودية 
والإمارات، اللتني �شاغتا القرتاح، عر�شتاه على كل من الإدارة الأمركية 

و”اإ�شرائيل”.
ويط��رح اإن�شاء خطوط ات�شاالت مبا�شرة بني كيان العدو وبع�ض الدول 
العربي��ة، مما ي�شم��ح ل�شركات الطران الإ�شرائيلي��ة بالتحليق فوق املجال 

اجلوي لدول اخلليج واإلغاء القيود التجارية مع “اإ�شرائيل”.
وت�شم��ل خط��وات التطبيع الإ�شافي��ة التي يت��م تقييمها من��ح تاأ�شرات 
للريا�شي��ني ورج��ال الأعم��ال ال�شهاينة املهتمني بزي��ارة دول اخلليج. ويف 
املقابل، يطالب القرتاح باأن تتخذ حكومة نتنياهو خطوات هامة لدفع عملية 

ال�شتيطانية. الكتل  خارج  البناء  وجتميد  الفل�شطينيني،  “ال�شالم” مع 
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صحيفة واشنطن بوست عن كاتب أمريكي:

 السعودية مس������ؤولة بشكل رئيس عن 
انتشار اإلرهاب في العالم

اأك��د الكات��ب الأمريكي فري��د زكري��ا اأن ال�شعودية تعتر 
امل�شوؤول الرئي�شي عن انت�شار الإرهاب يف العامل بتمويلها 
التنظيمات الإرهابي��ة واملجموعات املتطرفة وحماولتها 
املتوا�شل��ة ن�شر الفكر الوهابي �ش��واء يف ال�شرق الأو�شط 

اأو يف اأنحاء العامل.
وقال زكريا يف مق��ال ن�شرته �شحيفة وا�شنطن بو�شت: 
اإن “ال�شعودية وعلى مدار خم�شة عقود ن�شرت منوذجها 
املزي��ف ع��ن الإ�ش��الم و�شاهم��ت الأم��وال ال�شعودي��ة يف 
ت�شوي��ه املفاهيم الإ�شالمية يف اأوروبا” م�شرا اإلى حقيقة 
اأن اليديولوجية الظالمي��ة التي يتبعها تنظيم “داع�ض” 
الإرهاب��ي نابعة من الفكر ال�شعودي الوهابي واأن املتزعم 
ال�شاب��ق لتنظيم “القاعدة” الإرهاب��ي “اأ�شامة بن لدن” 
ك��ان مواطنا �شعودي��ا كم��ا اأن مرتكبي هجم��ات احلادي 

ع�شر من اأيلول �شعوديون اأي�شا.
واأع��اد زكريا اإل��ى الأذه��ان ر�شائل الري��د اللكرتوين 
اخلا�شة بوزي��رة اخلارجية الأمريكي��ة ال�شابقة هيالري 
كلينتون التي اأكدت فيها اأن النظامني ال�شعودي والقطري 
“داع���ض”  لتنظي��م  امل��ايل واللوج�شت��ي  الدع��م  يقدم��ان 
الإرهاب��ي لفتا اإلى اأن معظم الإرهابيني الذين يقاتلون يف 
�شفوف التنظي��م املذكور وغره من املجموعات امل�شلحة 

�شعوديون..وانتق��د زكري��ا تغا�ش��ي الرئي���ض الأمريك��ي 
دونال��د ترامب عن انتهاك��ات النظام ال�شع��ودي وحقيقة 
دعم��ه الإرهاب مقاب��ل ح�شوله على ملي��ارات الدولرات 

عن طريق �شفقات عقدها مع النظام الوهابي.
واعت��ر زكري��ا اأن ترامب خ��الل زيارت��ه الأخرة اإلى 
عا�شم��ة التط��رف والإره��اب “الريا�ض” اأعط��ى النظام 
ال�شع��ودي “ال�ش��وء الأخ�ش��ر ليت�ش��رف باملنطق��ة كم��ا 
ي�ش��اء” وجعله يفلت من جمي��ع التهامات املتعلقة بدعم 

الإرهاب ون�شره يف اأنحاء العامل.
وقوبل��ت الدع��وة الت��ي وجهه��ا ترام��ب اإل��ى النظ��ام 
ال�شع��ودي من اأج��ل مكافحة الإرهاب بانتق��ادات وا�شعة 
كما اأثارت موجة ا�شتهزاء و�شخرية كبرية نظرا الرتباط 
الإرهابي��ة  بالتنظيم��ات  الوهاب��ي  ونظامه��ا  ال�شعودي��ة 
وعمله��ا منذ عقود طويل��ة على ن�شر التط��رف والعنف يف 

اأنحاء العامل.
وك��ان ع��دد م��ن اأع�ش��اء جمل���ض ال�شي��وخ الأمريك��ي 
تقدموا اأول اأم�ض مب�ش��روع قرار يهدف اإلى اإلغاء اأو منع 
بي��ع ق�شم من �شفقة العت��اد الع�شكري التي وقعها ترامب 
مع النظ��ام ال�شعودي خالل زيارته على خلفية �شجل هذا 

النظام احلافل بدعم الإرهاب وانتهاك حقوق الإن�شان.

وكالة اسبوتنيك الروسية : 

السعودية تشتري أسلحة إسرائيلية
ك�شف��ت م�ش��ادر �شحفي��ة اأن �شرك��ات ال�شالح الإ�شرائيلي��ة �شتح�شل على ح�ش��ة كبرة من اأرب��اح �شفقات ال�شالح 
ال�شخمة التي وقعها الرئي�ض الأمركي دونالد ترامب مع اجلانب ال�شعودي، اأثناء زيارته الريا�ض الأ�شبوع املا�شي.
وح�شب ما جاء يف تقرير نقلته كالة ا�شبوتينك الرو�شية عن �شحيفة »ذا ماركر« الإ�شرائيلية ، فاإن كثًرا من ال�شركات 

املنتج��ة لل�ش��الح يف اإ�شرائيل تعمل 
متعه��دة ل��دى امل�شان��ع الع�شكرية 
الأمركي��ة الت��ي �شتم��د ال�شعودية 
بال�ش��الح والأنظم��ة القتالي��ة الت��ي 
وردت يف ال�شفقات التي تبلغ قيمتها 
املرحل��ة  يف  دولر  ملي��ارات   110
الأول��ى، والتي من املق��رر اأن تزداد 
قيمته��ا اإل��ى 350 ملي��ار دولر بعد 

ع�شر �شنوات.
واأكد التقرير اأن ال�شفقات الأمركية 
ال�شعودي��ة �شتحدث طفرة يف اأعمال 
ال�شرك��ات الإ�شرائيلي��ة و�شتو�ش��ع 
م�شاريعه��ا ب�شب��ب حج��م الطلب��ات 
الهائ��ل الذي يجب توفره يف الوقت 

املحدد.
وكما ج��اء يف التقرير ف��اإن امل�شانع 
الع�شكري��ة الأمركية التي �شتتولى 
توف��ر ال�ش��الح والأنظم��ة القتالية 
لل�شعودية، ومنها )لوكهيد مارتني، 
ونورثوغ��روب غرم��ان، وريثيون( 

تقوم اأحياًنا بت�شويق منتجات �شركة ال�شناعات الع�شكرية الإ�شرائيلية »رفائيل«.
ويقول التقرير اأنه مبا اأن �شركة »رفائيل« تتبع القطاع العام واحلكومة الإ�شرائيلية، فاإن ال�شيا�شيني والع�شكريني يف 
اإ�شرائيل يبدون اهتماًما كبًرا باملكا�شب القت�شادية الهائلة التي �شتعود على القت�شاد الإ�شرائيلي نتيجة ال�شفقات 

الأمركية ال�شعودية.
ونقلت »ذا ماركار« عن م�شوؤول بارز �شابق يف وزارة احلرب الإ�شرائيلية، رف�ض الك�شف عن ا�شمه، قوله اإن �شفقات 
ال�شالح ال�شخمة بني الريا�ض ووا�شنطن حت�شن من قدرة �شركات ال�شالح الإ�شرائيلية على التناف�ض داخل الوليات 
ا كب��رة، مما يزيد م��ن حاجة ال�شرك��ات الأمركية اإل��ى م�شاعدة  املتح��دة، باعتب��ار اأن ه��ذه ال�شفق��ات متنح فر�شً

ال�شركات الإ�شرائيلية التي �شتعمل »من الباطن« لتوفر الكثر من طلبات هذه ال�شفقات.
وي�ش��ر مهري��ن فروزنفر، الذي عمل م�شت�ش��ارا اقت�شاديا �شابًقا لهيئ��ة اأركان اجلي�ض الإ�شرائيل��ي، اإلى مك�شب اآخر 
�شتحقق��ه اإ�شرائي��ل يتمث��ل يف اأنه على الرغ��م من اأن �شفق��ات ال�شالح بني ال�شعودي��ة واأمريكا لن توؤث��ر على التفوق 
النوع��ي الإ�شرائيلي، اإل اأنه��ا �شتمنح اإ�شرائيل يف املقابل، الذريعة ملطالب��ة الإدارة الأمركية بتعوي�شها باحل�شول 

على �شالح نوعي مل ي�شبق للوليات املتحدة اأن منحته لتل اأبيب

صحيفة هآرتس:  عرض خليجي غير مسبوق صاغته السعودية 
واإلمارات لتطبيع العالقات بالكامل مع إسرائيل

صحيفة ناشيونال انترست: تراجع سمعة أمريكا و السعودية 

في املنطقة واليمن هي السبب في ذلك

في مقالة بموقع “Thtintel”:دعوة ترامب السعودية ملكافحة 

اإلرهاب أشبه بالتحالف مع “كوكلوس كالن” للقضاء على العنصرية

ميدل ايست آي البريطاني : ملاذا تنفق السعودية املليارات على ترامب وشعبها يعاني البطالة

قالت ال�شحيفة الأمريكي��ة اأن �شمعة الوليات 
املتح��دة وال�شعودي��ة تراجعت��ا يف العامل ح�شب 
ا�شتطالع اأخر، ب�شب��ب احلرب اليمنية . وت�شر 
بالق��ول اأن��ه بالإ�شافة اإل��ى م�شاهم��ة ال�شعودية 
والوليات املتحدة يف املعاناة الن�شانية ال�شخمة 

فاإنهما يفقدان معركة العالقات العامة ..
فك��ل ي��وم ت�شتم��ر يف احل��رب يقع الل��وم اأكرث 
عل��ى اململكة والبلد الذي يبيعها ال�شالح الباه�ض 
الثم��ن .. وا�شافت املجل��ة اأن اأمريكا وال�شعودية 
تعاني��ان من �شربات �شدي��دة يف �شمعتيهما جراء 

ما يحدث يف املنطقة وخ�شو�شا يف اليمن ..
واأن اأك��ر عملي��ة م�ش��ح وا�شتبي��ان يف ال�شرق 

الأو�ش��ط لل�شب��اب العربي اأكدت اأ�ش��واأ املخاوف 
للعديد من املحلل��ني يف وا�شنطن عن تراجع نفوذ 
اأمريك��ا يف املنطق��ة .. وذك��رت املجل��ة ع��ن م�شح 
�شنوي اأجراه جيم���ض زغبي للراأي العام العربي 

اأن اململك��ة ه��ي امل�ش��در الرئي�ش��ي مل��ا يجري يف 
اليمن …

واأن الولي��ات املتح��دة هي الط��رف امل�شوؤول 
الأك��رث تدخ��ال يف زعزعة ال�شتق��رار يف اليمن من 

بني دول عدة ..
وختمت املجل��ة باأن ا�شتطالع��ات الراأي ت�شر 
ب��اأن الولي��ات املتح��دة ل ميكنه��ا الإف��الت م��ن 
العق��اب جراء احلملة التي تدعمها يف اليمن، وان 
عل��ى ال�شعودية ال�شتثم��ار يف تنوي��ع القت�شاد 
بدل من التبذير يف الأ�شلحة واحلروب اخلا�شرة، 

وان على اأمريكا الفوز بالدبلوما�شية .

طائ��رة الرئي���ض الأمرك��ي دونال��د  حت��ط  “ح��ني 
ترامب يف مطار الريا�ض، �شيكون الأخر قد �شمن اأكر 

�شفقات الت�شليح يف تاريخ بالده، 
و�شيك��ون بذلك ق��د وفى بالوع��د الذي قطع��ه اأثناء 
حملت��ه النتخابية واأجر ال�شعودية على الدفع”، هذا 

ما كتبه الكاتب الريطاين ديفيد هر�شت يف مقال له على 
موقع“ميدل اإي�شت اأي”.

وق��ال هر�شت اإن��ه  حت��ى الآن تعه��دت ال�شعودية 
بتق��دمي 300 ملي��ار دولر لإبرام عق��ود الت�شليح و 40 
ملي��ون دولر لال�شتثمار يف البن��ى التحتية الأمركية، 

وه��ي تكلفة قد ترتف��ع اإلى ما يقرب م��ن ترليون دولر 
لال�شتثمار يف القت�شاد الأمركي الذي �شيخلق املاليني 

من فر�ض العمل اجلديدة يف الوليات املتحدة.
ولف��ت الكات��ب الريط��اين اإل��ى حجم النف��اق الذي 
تغدقه ال�شعودية احتفاء برتامب يف وقت يعاين �شعبها 
البطال��ة، ونق��ل  ت�ش��اوؤًل يرتدد عل��ى األ�شن��ة ال�شباب 
ال�شعودي ملحمد بن �شلمان: كيف باإمكانك اأن تغدق كل 
هذا امل��ال على الأمركيني لبينما ترتدد يف فعل ذلك مع 
�شعبك؟ ويت�شاءل هر�شت اأي ت�شريح لوزير القت�شاد 
ال�شع��ودي حممد التويجري ي�شدق��ه ال�شعوديني؟ هل 
هو الذي اأعلن في��ه اأن اململكة خف�شت عجزها يف الربع 
الأول باأك��رث من الن�شف بف�ش��ل التق�شف اأم الذي حذر 

من خالله اأن اململكة �شتفل�ض خالل 4 �شنوات؟
وي�ش��ر الكاتب اإل��ى مع��دل البطالة املُعل��ن ر�شمياً 
ليبل��غ 12%، موؤك��دًا اأن املعدل احلقيقي ه��و اأعلى من 

ذلك بكثر.
وي��رى الكات��ب اأن هناك �شبب��ان يف�ش��ران ا�شتعداد 
ال�شعودي��ة لالإغداق على الأمركي��ني، الأول اأن حممد 
ب��ن �شلم��ان يدفع فدي��ة جعله ملك��اً والث��اين اأن اململكة 
تدف��ع فدي��ة “احلماي��ة من اإي��ران” – وف��ق تعبره- 
حتى واإن كان��ت الأ�شلحة التي ت�شرتيه��ا لن جتد يوماً 

طريقها اإلى ال�شتخدام!

ت��ب “ك��ال ثوما�ض” مقالة اجلمع��ة )26 مايو 2017( يف موق��ع “ذه انتلجن�شر” 
اإلى الدعوة التي وّجهها الرئي�ض  بعن��وان: “اإزدواجية ال�شعودية” تطرق خالله��ا 

الأمريكي دونالد ترامب خالل زيارته للريا�ض للق�شاء على الإرهاب.
الكات��ب �شخر من دع��وة ترامب لل�شعودية للق�شاء عل��ى املتطرّفني، م�شّبها اإياها 

مثل التحالف مع منظمة ” كوكلوك�ض كالن” للق�شاء على العن�شرية.
املقال��ة اأ�ش��ارت اإلى دور ال�شعودي��ة يف تعزيز �شر الإرهاب ال��ذي تدعي حماربته 
الي��وم، موؤك��دا عل��ى ع��دم ن�شي��ان حقيق��ة اأن 15 �شخ�ش��ا م��ن جمم��وع 19 اإرهابّيا 
�شارك��وا يف اأحداث 11 �شبتم��ر؛ هم �شعوديون.. الكاتب اأو�ش��ح اأن خطاب ترامب 
يف ال�شعودي��ة ا�شتن��د اإل��ى ت�ش��ور غرب��ي و�شف��ه باخلاط��يء، ويقوم عل��ى “اإقناع 
املتطرف��ني بالعدول عن هدف اإقام��ة اخلالفة الإ�شالمية” يف العامل. مو�شحا باأن هذا 
اله��دف مركزي يف الفك��ر الوهابي الذي يقوم على تف�شر ح��ريف للقراآن، وهو املذهب 
ال��ذي روجته ال�شعودية ط��وال ال�شنوات املا�شية يف امل�شاج��د ويف الكتب املدر�شية 
وم��ن خالل و�شائل الإع��الم.. واتهم الكاتب ال�شعودي��ة بالزدواجية، مو�شحا باأنها 
بذل��ت جهودا ملنع تق��دمي الإدارة المريكية ملقرتح اإلى جمل���ض الأمن لت�شنيف فرع 
داع�ض يف ال�شعودية كجماعة اإرهابية، وذكر باأن هذا املقرتح اأْجه�ض خالل الأ�شابيع 

املا�شية يف مناورة و�شفها ب�”البروقراطية” يف جمل�ض الأمن.
واأ�ش��ار الكات��ب اإلى العق��ود القت�شادية الت��ي اأم�شاها ترامب م��ع ال�شعوديني، 
والتي توفر فر�ض عمل لالأمريكيني، لكنه اأو�شح باأن ال�شعودية لن تتوقف عن ترويج 

الفكر الإرهابي ما مل تتخلَّ عن فكرة اخلالفة، بح�شب تعبره.
وتط��رق الكاتب اإلى ت�شريح وزير اخلارجي��ة ال�شعودي عادل اجلبر الذي جاء 
في��ه: “اإذا ا�شتطعن��ا تغير احلوار يف العامل الإ�شالمي م��ن العداوة جتاه الوليات 
املتحدة اإلى ال�شراكة مع الوليات املتحدة، واإذا ا�شتطعنا تغير احلوار يف الوليات 
املتحدة ويف الغرب من العداوة جتاه العامل الإ�شالمي اإلى نوع من ال�شراكة، �شنغر 
عاملن��ا، و�شوف نغرق حقا اأ�شوات التطرف، و�شوف جنفف املنابع التي ينبثق منها 
التط��رف والإره��اب”، واعتر هذا الت�شري��ح مبثابة “ا�شتع��ارة �شحراوية مثرة 

لالهتمام”.
وفيما يتعلق مبوقف ال�شعودية من اإعادة انتخاب الرئي�ض الإيراين ح�شن روحاين 
ل��دورة رئا�شي��ة ثانية، والذي علق علي��ه عادل اجلبر قائال “�شنحك��م على الأفعال 
ل الأق��وال”؛ ق��ال الكات��ب: “اإن ه��ذا معي��ار منا�شب ميك��ن من خالل��ه احلكم على 

ت�شريحات قادة ال�شعودية”.
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تعري��ف: هي عبارة عن هج��وم مفاجئ و�شريع من موقع خمفي لتدمر 
ق��وات العدو املتحركة اأو الت��ي تقف لال�شرتاحة موؤقت��اً وذلك لأ�شر ق�شم 
كب��ر من اأفراد العدو والق�شاء عليه اأو ملنع و�شول جندته. العدو يعني 

الزمان ونحن نعني املكان.
"تعت��ر الكمائ��ن من اأجن��ح العمليات التي لها تاأث��ر على معنويات 

العدو يف احلرب التقليدية اأو حرب الع�شابات".
* واجبات دورية الكمني: 

1(قت��ل اأف��راد العدو2(تاأخر اأو اإيقاف حترك��ات العدو3(اأ�شر اأو قتل 
ال�شخ�شيات والقادة4(تدمر معدات العدو اأو ال�شتيالء عليها 5(اإزعاج 
الع��دو للتاأثر على معنوياته 6(حتديد حركة العدو وعزل املناطق التي 
تعم��ل به��ا قواتن��ا 7(منع دوري��ات العدو م��ن العمل بحري��ة يف املناطق 

ال�شديقة.
* حاالت الكمائن:

هن��اك حالتان لتطبيق الكمائن، تتحكم طبيعة الأر�ض واملهمة واملوقف 
وحجم القوة لختيار اإحدى احلالتني التاليتني:

• كم��ني نقط��ة: يطب��ق عندما تك��ون الطرق التي ي�ش��ر عليها العدو 
حم��دودة اأو عندما يكون العدو جمرًا عل��ى ا�شتخدام طرق معينة لعدم 
تواف��ر غرها، ومن هذه احلالة يج��ب اأن تختار اأف�شل موقع للكمني على 

تلك الطريقة وعندما تكون املعلومات موؤكدة.
العدو غر حمدودة  مرور  نقطة  تكون  يطبق عندما  املنطقة:  • كمني 

اأو عندما تكرث طرق املرور.

*أنواع الكمائن
� كمني مدبر: هو الكمني املخطط له على اأن يكون عماًل حمددًا �شد هدف 
حم��دد. املعلوم��ات املف�شلة ع��ن الهدف مطلوب��ة مثل احلج��م، التنظيم، 
الأ�شلحة، املعدات املحمولة، الطرق واجتاه احلركة ووقت مرور الهدف 

على نقاط حمددة موجودة على الطرق.
� كم��ني �شريع: يحدد ه��ذا النوع من الكمائن ب�شكل �شريع وتكون خطته 
�شريع��ة وق��د يحدث يف معظ��م الأحي��ان يف عملي��ات مقاوم��ة الع�شابات 
ك��اأن ت�ش��ادف اأي دورية ق��وات العدو ويج��د قائد الدورية اأن��ه لبد من 

ال�شطدام بقوات العدو فيقوم بتوزيع �شريع لقواته ملواجهة العدو.
� كم��ني خدعة: يحدث ه��ذا الكمني بتوزيع كمني مدب��ر يف منطقة معينة 
وتدف��ع م��ن قوة الكم��ني جمموعة �شغ��رة لتق��وم بالرماية عل��ى العدو 
وت�شتب��ك مع��ه حتى يح��اول الع��دو مطاردته��ا للق�شاء عليه��ا فتن�شحب 
اإل��ى موقع الكمني الرئي�ش��ي حتى يتم الق�شاء على ق��وة العدو وغالباً ما 

ي�شتعمل هذا النوع من الكمائن يف حرب الع�شابات.

* تنظيم الكمائن
يق�شم الكمني اإلى ثالثة اأق�ش��ام رئي�شية وتق�شم الأق�شام اإلى جمموعات 

ح�شب احلاجة حيث يتوقف ذلك على العوامل التالية:
• مهم��ة الكم��ني • حجم العدو واأعماله املحتملة • طبيعة الأر�ض • 

حجم القوة املنفذة من الأفراد وال�شالح واملعدات.

* مقومات الكمني الناجح ويعتمد جناح الكمني على اآلتي:
1. اختي��ار املوق��ع:� عند اختي��ار املوقع يجب درا�شت��ه ب�شكل جيد من 
اخلارط��ة وال�ش��ور اجلوي��ة وا�شتطالعه �شخ�شي��اً كلما ك��ان ذلك ممكناً 

ويجب مالحظة النقاط التالية عند اختيار املوقع:
o ال�شتف��ادة م��ن املواق��ع الطبيعي��ة  oو�شع اخلط��ة بحيث حترم 
  o الع��دو م��ن النت�ش��ار واله��روب م��ن منطق��ة تقتي��ل الكمني املخت��ارة

انتخاب الطريق من واإلى الهدف.
2. ال�شيط��رة:� لل�شيط��رة والت�ش��الت اأهمي��ة كرى يف جن��اح دورية 
الكم��ني يف مراحله��ا الثالث وه��ي: احلركة اإل��ى الهدف، احت��الل الهدف، 
وتنفي��ذ املهمة والع��ودة. والعوامل التي ت�شاعد عل��ى حتقيق ال�شيطرة 

هي:
النار  وال�شيطرة على  الرتيث   o الهدف.  بقرب و�شول  مبكر  اإنذار   o
 o .فت��ح النار يف الوق��ت املنا�شب o .حت��ى مي��ر الهدف يف منطق��ة القتيل
القي��ام بعم��ل منا�شب اإذا م��ا اكت�شف الكمني. o رف��ع وحتويل اجتاه نار 
الإ�شن��اد عندما يكون الهجوم م�شتع��اًل على اقتحام الهدف. o الن�شحاب 
امل�شيط��ر عليه بالوقت املح��دد وبالأمر اإلى نقطة اجتماع الهدف. o يجب 
عل��ى جميع اأف��راد الدوري��ة اأن ي�شيطروا عل��ى اأنف�شهم حت��ى ل يكت�شف 
الكم��ني ويجب اأن يكون لديهم ال�شر و�شبط النف�ض للمكوث هادئني عند 
انتظارهم لظهور الهدف وعند اقرتاب الهدف يجب اأن يقاوموا الإغراءات 

لفتح النار قبل اإعطاء الإ�شارة.
3. الت�ش��الت:� الت�شالت املرئية وامل�شموعة مثل الت�شفر وطلقات 
التنوي��ر اأن تغر با�شتمرار ملنع خلق فجوات وال�شتعمال امل�شتمر لنف�ض 
الت�ش��الت ميك��ن اأن يت�شبب مبعرفتها من قبل الع��دو وميكن للهدف اأن 
يتع��رف عل��ى الإ�شارة واأن يقوم ب��رد فعل بتوقيت مبك��ر بتجنب التاأثر 
الكام��ل للكمني. ومثال عل��ى ذلك اإذا ا�شتعملت طلقة تنوي��ر بي�شاء دائماً 
كاإ�ش��ارة ان�شحاب من كمني ليلي فاإن العدو احلذر ميكن اأن يطلق واحدة 
في�شب��ب ان�شحاباً مبكرًا للدورية. عادة هنال��ك اإ�شارات حتتاج يف الكمني 

مثل:

اإ�ش��ارة م��ن قبل جمموعة الإن��ذار لتحذير قائ��د الدورية باقرتاب   o
الهدف ميكن اأن تعطى بالو�شائل التالية:

اأو  o الأجه��زة الال�شلكية )برقية ب�شوت منخف�ض  o الي��د والذراع. 
بع��دد م��ن ال�شغط��ات على مفت��اح جه��از �شب��ق اأن ح��ددت(. o تليفون 
العي��دان )عندم��ا ل يكون هناك خطر ب��اأن ال�شلك ب��ني املوا�شع �شيك�شف 
الكمني(. o اإ�شارة لبدء الكمني تعطي من قبل قائد الدورية او امل�شرف اأو 
م��ن قبل اأي ف��رد يحدده ويجب اأن تكون هذه الإ�ش��ارة لإحداث اخل�شائر 
مث��ل رماي��ة الر�شا�ش��ات اأو تفج��ر املتفج��رات. o اإ�شارة لتحوي��ل النار 
عندم��ا يطلب اقتح��ام الهدف. ميك��ن اأن ي�شتخدم ال�ش��وت اأو �شفارة اأو 
طلق��ات التنوير عند �ش��دور الإ�شارة كل النران يج��ب اأن تتوقف اأو اأن 
حت��ول يف احلال حت��ى ميكن اقتحام اله��دف قبل اأن يقوم الع��دو باأي رد 
فع��ل. o اإ�ش��ارة الن�شحاب وهذه ميكن اأن تعط��ى بال�شوت اأو ال�شفارة 

اأو طلقة التنوير.
4. تن�شي��ق الن��ران:� يجب اأن تو�ش��ع جميع الأ�شلح��ة بالإ�شافة اإلى 
الألغ��ام واملتفج��رات وهاونات الإ�شن��اد والتي يج��ب اأن تن�شق لتحقيق 

التايل:
o املفاجاأة  o ع��زل منطق��ة التقتيل ملنع الهروب اأو اإع��ادة التنظيم. 
وذل��ك ب�شب اأكر كمي��ة من النران املرك��زة على منطق��ة التقتيل وهذه 
الن��ران يجب اأن تكون ذات تاأثر ع��ال حتى يدمر ويعزل الهدف ب�شرعة 

عند الطلب.
5. التخفية والتمويه:� يجب اأن تتخذ جميع الإجراءات لتمويه الأفراد 
والأ�شلح��ة ح�ش��ب طبيعة الأر�ض بع��د احتالل املوقع ويج��ب على قائد 
دوري��ة الكم��ني اأن يتاأكد م��ن متويه املوق��ع والأفراد وحم��و اآثار دخول 

الدورية اإلى موقع الكمني وتطبيق التخفية ب�شكل جيد.
6. التج��ارب والتمارين والتفتي�ش��ات:� بعد التاأكد م��ن اأن جميع اأفراد 
الدوري��ة قد فهموا واجباتهم، جتري التمارين التطبيقية ح�شب ما ي�شمح 
ل��ه الوق��ت والقي��ام بالتفتي�ش��ات عل��ى الأ�شلح��ة واملع��دات والتاأكد من 

�شالمتها.
7. ا�شتخدام الأق�شام:� للراعة يف ا�شتخدام جمموعات الكمني اأثر كبر 
لإجن��اح الكمني ويتوقف هذا على براعة قائد الدورية الذي قام بتخطيط 

املهمة وتن�شيقها لوحداته.
8. اختي��ار الأفراد:� يجب اأن يك��ون الأفراد ذوي لياقة بدنية وم�شتوى 
عال يف التدريب على اأعم��ال الدوريات والكمائن يتمكنوا من تنفيذ املهمة 

بنجاح.
9. املعلوم��ات اجليدة:� للمعلومات اجلي��دة اأثر يف جناح الكمني وكلما 
كانت املعلومات �شحيحة فاإن جناح العملية موؤكد لأن اخلطة تبنى على 

املعلومات، وت�شمل املعلومات ما يلي:
 o o نوع وحجم ق��وات العدو.  o املك��ان ال��ذي �شيم��ر منه الع��دو. 
احتياط��ات الأمن التي يتخذها العدو �ش��د الكمائن. o حمتويات الآليات 
وال�شي��ارات. o اأي معلومات عن العدو. o الوقت الذي �شيمر فيه العدو 

اأو اآخر وقت حمتمل ملروره. o اأي معلومات �شرورية اأخرى.

* توقيت الكمني:
ميكن اإجراء الكمني خالل اأربعة توقيتات خمتلفة بالن�شبة لليل والنهار، 
ويتحك��م بذلك الوقت الذي �شيمر فيه العدو وفيما يلي هذه التوقيتات مع 

احل�شنات وال�شيئات.
1. الكمني النهاري:

o �شهول��ة ال�شب��ط وال�شيط��رةo  ا�شتخ��دام الن��ران  • ح�شنات��ه   
بكثافة ودقة  o الروؤية اجليدة.

o �شعوبة الختفاء والتمويه  o�شهولة قيام العدو بالرد  • �شيئاته   

العدو. مع  التما�ض  قطع  �شعوبة    oجوًا ك�شفه  �شهولة   o
2. الكمني الليلي:

الكمني  العدو واإلى مواقع  اأر�ض  الت�شلل داخل  o  �شهولة  • ح�شناته 
  oحتقيق عام��ل املفاجاأة  oشهول��ة اختي��ار املواق��ع لتوفر الظ��الم� o

�شهولة قطع التما�ض.
 o o عدم دقة الرماية.  o  �شعوب��ة ال�شبط وال�شيط��رة.  • �شيئات��ه 

�شعوبة املالحظة. o �شعوبة حتديد املواقع.

* تشكيالت الكمني
� ت�شكيلة اخلط:� عادة تتوزع اأق�شام القتحام والإ�شناد موازية لطريق 
احلرك��ة )طريق، مدق، جمرى م��اء اأو نهر( ويف هذا الو�شع تكون اأق�شام 
الإ�شن��اد والقتح��ام موازي��ة ملحور منطق��ة التقتيل. حج��م الهدف الذي 
ميك��ن ا�شطي��اده يف منطق��ة التقتيل يح��دد بحجم املنطقة الت��ي ميكن اأن 
تغطيه��ا اأق�شام القتحام والتاأم��ني واحلماية باأكر كمية من النار ويكون 
اله��دف حما�شرًا يف منطق��ة التقتيل مبوانع طبيعي��ة واألغام �شد الدروع 
والأف��راد ومتفجرات ون��ار مبا�شرة وغر مبا�شرة. ميك��ن ا�شتخدام هذا 
الت�شكي��ل ب�شك��ل جي��د يف الأرا�شي ال�شيق��ة التي حتد من ق��درة مناورة 
اله��دف. ويف الأر���ض املفتوح��ة الت��ي ميك��ن فيه��ا تغطية اأح��د الأجنحة 
بالألغ��ام واملتفج��رات واملواق��ع ال�شبيهة بتل��ك التي ميك��ن و�شعها بني 
اأق�ش��ام القتحام والإ�شن��اد ومنطق��ة التقتيل حلماية الدوري��ة من ردود 
فع��ل الع��دو، وم��ن ح�شنات ه��ذا الت�شكي��ل �شهول��ة ال�شر حت��ت جميع 
ظ��روف الروؤية ومن �شيئاته اأنه ميكن انت�شار الهدف اأكر منطقة التقتيل 

املحدودة.
� ت�شكي��الت على ح��رف L:� ت�شكيل الكمني على هيئ��ة حرف منبثق من 
ت�شكي��ل اخل��ط يف اجل��زء الطويل من ح��رف L )ق�شم القتح��ام( ويكون 
موازي��اً ملنطقة التقتيل واجل��زء الق�شر )ق�شم الإ�شن��اد( وهذا الت�شكيل 
ميك��ن اأن ي�شتخدم على امتدادات طويلة )الطريق، النهر، املدق( اأو عند 
 L منعط��ف ح��اد للم��دق اأو الطري��ق اأو النهر.ت�شكيالت اخل��ط واحلرف
يج��ب اأن ت�شتخ��دم عندما تكون الروؤية جي��دة واإذا كان املوقف ل ي�شمح 
باتخاذ اأحد الت�شكيلني با�شتطاعة الدورية اتخاذ ت�شكيالت اأخرى تنا�شب 

الأر�ض.
� ت�شكي��الت على حرف Z:� ه��ذا الت�شكيل منبثق من حرفLيتوزع فيه 
ق�ش��م القتح��ام كما يف ت�شكي��ل حرف L ولك��ن باإ�شافة جان��ب اآخر حتى 
يك��ون الت�شكيل على هيئة حرف Z وهذا اجلانب الإ�شايف مبكن اأن يخدم 

اأحد الأ�شباب التالية:
• تغطية نهاية  اأو تعزيز اله��دف.  • لتعطي��ل ق��وة حتاول تخلي���ض 

منطقة التقتيل.
القوة. تطويق  من  العدو  • ملنع  الأجنحة.  • حلماية 

� ت�شكي��ل حرف T:� تت��وزع يف هذا الت�شكيل اأق�ش��ام الإ�شناد والقتحام 
عل��ى اجلانب الأمين وبتقاطع مع طري��ق الهدف حتى ي�شكل هو والهدف 
ح��رف T وهذا الت�شكيل ميكن اأن ي�شتخ��دم يف النهار لإن�شاء كمني اإزعاج 
ويف الليل لإن�شاء كمني ملنع احلركة خالل اأر�ض �شعبة ومفتوحة وتغطية 

اأرا�شي مثل حقول الأرز.
ميك��ن لقوة �شغرة ا�شتخدام ت�شكي��ل حرف T لإزعاج، اإبطاء، اإخالل 
نظام وحدة اأكر. عندما تكون اأق�شام قيادة الهدف معزولة ف�شوف يحاول 
املناورة اإما على اجلانب الأمين اأو الأي�شر لالقرتاب من الكمني يجب اأن 
تو�ش��ع الألغام وم�شائ��د الأفراد واأي موانع اأخ��رى على اأجنحة منطقة 
التقتي��ل لإبط��اء حترك��ات الع��دو وال�شماح لأق�ش��ام القتح��ام والإ�شناد 

باإنتاج نران كثيفة والن�شحاب بدون اأن ت�شبح معزولة نهائياً.
ت�شكي��ل حرف T ميك��ن اأن ي�شتخ��دم ملنع جمموع��ات �شغرة حتاول 

التح��رك لياًل عر املناط��ق املفتوحة وهذا الت�شكي��ل ذو تاأثر فعال اأثناء 
مرحل��ة ت�شل��ل العدو ولكن هن��اك �شيئة واحدة وهي وج��ود احتمال باأن 
الكم��ني �شيعزل ق��وة يف الليل عندما يكون منت�شرًا لذل��ك يجب اأن ينا�شب 

هذا الت�شكيل موقف العدو املحلى.
� ت�شكيل حرف V:� ويف هذا الت�شكيل يتوزع ق�شم القتحام على جانبي 
طريق حت��رك الهدف لت�شكيل حرف V ويج��ب اأن تراعي احليطة للتاأكد 
م��ن ع��دم رماية اأحد اجلوانب عل��ى الآخر وهذا الت�شكيل ي��وؤدي باأن يقع 
اله��دف حتت رماي��ة متقاطعة. ه��ذا الت�شكيل يكون منا�شب��اً يف الأرا�شي 
املفتوحة واأي�شاً ميكن ا�شتخدامه يف الأرا�شي ال�شيقة. جميع التحركات 
والن��ران يجب اأن تن�شق واأن ي�شيطر عليها بدق��ة للتاأكد عند رماية اأحد 
الرج��ال اأن ل يكون خطرًا على الرجل الآخر. اإن ات�شاع وانت�شار الأق�شام 
يجع��ل ه��ذا الت�شكي��ل �شع��ب ال�شيط��رة عليه وهنال��ك قليل م��ن املواقع 
التي تتنا�ش��ب هذا الت�شكيل، وميزته الرئي�شي��ة باأنه ي�شعب على الهدف 

اكت�شاف الكمني حتى يدخل منطقة التقتيل.
� ت�شكيل املثلث:� هذا الت�شكيل منبثق من ت�شكيل حرف V وهناك ثالثة 

اأنواع من هذا الت�شكيل:
� ت�شكي��ل املثلث املغل��ق:� ويتوزع ق�شم القتحام اإل��ى ثالثة جمموعات 
تو�ش��ع لت�شكيل مثلث وتو�شع الأ�شلح��ة الآلية عند كل نقطة حتى ميكن 
نقل نريانها ب�شرعة للتقاطع مع اإحدى النقاط ويو�شع االأفراد اأي�شاً بهذا 
الت�شكي��ل حت��ى ميكن حتوي��ل منطق��ة م�شئوليتهم. كما ميك��ن اأن تو�شع 
الهاون��ات داخل املثلث وعند و�شعها على هذه الطريقة فاإن املثلث ي�شكل 
نقط��ة قوي��ة لوحدة �شغ��رة ميكن اأن ت�شتخ��دم ملنع التحرك��ات الليلية 
خ��الل املناطق املفتوحة، ه��ذا الت�شكيل مينح احلماي��ة جلميع اجلوانب 
وتت��وزع جمموع��ات احلماي��ة فقط عندما ميك��ن تو�شيعه��م للتعامل مع 
الهدف وعدم متكني العدو من ال�شيطرة على الكمني يف حالة اكت�شافهم من 
قبل الهدف يك��ون الهجوم بالنران فقط وي�شمح للهدف بالقرتاب لأدنى 

م�شافة قبل فتح النران ومن خ�شائ�ض هذا الت�شكيل:
اأي   o o احلماية جلميع اجلوانب.  ال�شيطرة.  �شهولة    oاملميزات •
ه��دف يق��رتب من اأي اجت��اه يقع حتت ن��ران اثنني م��ن الأ�شلحة الآلية 

على الأقل.
 • ال�شيئ��ات: o يتطل��ب دورية كمني بحجم ف�شي��ل )ثالثة ف�شائل( اأو 
اأكر للتقليل من خطر الكت�شاح من هدف كبر غر متوقع. o اأحد الرجال 
اأو اأك��رث من مثل��ث ميكن اأن يقع حت��ت النران املوؤث��رة. o الفتقار اإلى 

االنت�شار وخا�شة عند النقاط مما يزيد من خطر تاأثري هاونات العدو.
� ت�شكيل املثلث املفتوح )بق�شد التعطيل(:

ه��ذا الت�شكي��ل منبث��ق م��ن ت�شكي��ل املثلث املغل��ق الذي ميك��ن بوحدة 
�شغرة تعطيل اأو اإبطاء اأو اإحداث خ�شائر كبرة بدون اأن تعزل ويوزع 
ق�ش��م القتح��ام على ث��الث جمموعات ك��ل جمموعة تكون زاوي��ة للمثلث 
حاوي��ة ملنطق��ة التقتي��ل وعندما يدخ��ل الهدف اإل��ى منطق��ة التقتيل فاإن 
املجموع��ة املجابهة للهدف تفتح الن��ران على ق�شم القيادة وعندما يقوم 
اله��دف بهجوم معاك���ض على ه��ذه املجموعة فاإنها تن�شح��ب واملجموعة 
الت��ي عل��ى اجلناح تفت��ح النران وعندم��ا تهاجم ف��اإن املجموعة التي يف 
اجلن��اح املقابل تفتح النران ويكرر هذا الإجراء حتى تفريغ الهدف وكل 
جمموع��ة تعيد احتالل ال�شاب��ق اإذا اأمكن وت�شتمر باإح��داث اأق�شى تاأثر 

ممكن بدون اأن تعزل.
� ت�شكي��ل املثل��ث املفت��وح )بق�ش��د التدم��ر(:� يف ه��ذا الت�شكي��ل يوزع 
ف�ش��م القتحام على ث��الث جمموعات وتو�شع بحي��ث تكون كل جمموعة 
زاوي��ة له��ذا املثلث من 200 اإل��ى 300 مرت ومنطقة التقتي��ل تكون داخل 
منطق��ة املثل��ث وي�شم��ح لله��دف بالدخول اإل��ى منطقة للتقتي��ل وتهاجمه 
اأق��رب جمموع��ة وعن��د حماول��ة اله��دف للمن��اورة اأو الن�شح��اب تفتح 
باق��ي املجموعات النران وتكون اإح��دى هذه املجموعات اأو اأكرث )حتدد 
�شابق��اً( تقتحم اأو تناور لحت��واء اأو تدمر الهدف. هذا الت�شكيل منا�شب 
لدوري��ة كمني بحجم ف�شي��ل اأو اأكر ووحدة اأ�شغر م��ن ف�شيل ميكن اأن 

تكون حتت تاأثر اخلطر باأن تكت�شح. ومن �شيئات هذا الت�شكيل ما يلي:
جدًا. �شعبة  املناورة  اأو  القتحام  عند  • ال�شيطرة 

اأن جمموعات  للتاأكد م��ن  • التن�شي��ق وال�شيط��رة اجلي��دة �شرورية 
القتحام اأو املناورة ل تقع حتت تاأثر نران موجوعة اأخرى.

• موقع الكمني يجب اأن يكون يف اأر�ض �شبه م�شتوية. اأر�ض مفتوحة 
)ح��ول حدوده��ا( مما متنح الختف��اء لدورية الكم��ني اإل اإذا ك��ان كميناً 

على م�شتوى واحد مع �شطح الأر�ض.
� ت�شكي��ل ال�شندوق: هذا الت�شكيل م�شابه لأ�شباب و�شع ت�شكيل املثلث 
املفت��وح، ي��وزع فيه ق�شم القتح��ام لأربع جمموع��ات وتو�شع حتت كل 
جمموعة ت�شكيل زاوية للمرب��ع حاوية ملنطقة التقتيل وميكن ا�شتخدامه 

للتعطيل اأو التدمر على نف�ض طريقة ت�شكيل املثلث املفتوح.

* املنطقة اإلدارية:
يج��ب تاأمني املنطقة للراح��ة، الغت�شال يف حالة جتاوز مدة الكمني 12 
�شاعة ول��ذا فاإن هناك �شرورة لتاأ�شي�ض منطق��ة اإدارية، ويجب اأن تكون 

هذه املنطقة:
• خ��ارج منطق��ة الكم��ني. • قريب��ة من م�شدر مائ��ي. • مربوطة مع 

مو�شع الكمني بطرق م�شتورة وخمفية.

الكمائن العسكرية .. أنواعها ..وأشكالها .. ومقومات جناحها 
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العالقات ال�شعودي��ة الإ�شرائيلية لي�شت وليدة ال�شاعة بل هي قدمية 
ج��دا، حت��ى قبل اإن�ش��اء الكي��ان ال�شهيوين فك��ال الكيانني اأن�ش��اأ بدعم 
وتخطيط غربي ويقول ت�شر�شل يف هذا ال�شاأن اأن هدف بريطانيا الأول 
يف منطق��ة ال�شرق الأو�ش��ط كان اإن�شاء كيان اآل �شع��ود والذي بدوره 
�شيمه��د الطري��ق لإقام��ة اإ�شرائيل على اأر���ض فل�شط��ني دون م�شاكل 
تذكر، فحني ي�شمت ال�شعوديون �شي�شمت الباقون وهذا الكالم موثق 
يف الر�شائ��ل الت��ي ار�شله��ا ت�شر�شل اإل��ى حاييم وايزم��ان، اول رئي�ض 
للكي��ان الإ�شرائيل��ي حيث قال له يف اإحداها "اأري��د اأن اأرى ابن �شعود 
�شي��دا عل��ى ال�شرق الأو�شط وكب��ر كراء هذا ال�ش��رق على اأن يتفق 
معك��م اأول، ومتى مت هذا يا م�شرت حاييم عليكم اأن تاأخذوا منه كل ما 
تري��دون" وهذه هي نف�ض ال�شيا�شة التي ينتهجها نظام البيت الأبي�ض 

اليوم مع حكومة الريا�ض مع اأن اململكة ل تقوم اإل بالدور الذي
ان�شئ��ت من اجله فلي���ض من باب ال�شدفة اإن�ش��اء امل�شتعمر القدمي 
]اجلدي��د[ للدولة ال�شعودية قب��ل الدولة اليهودية بزمن قليل، بل 
لتك��ون عونا لبناء الدول��ة ال�شرائيلية اجلديدة حاله��ا حال النظمة 
العربي��ة التي اُن�شئت م��ن قبل �شاي�ض بيكو، كل ه��وؤلء ليكونوا عونا 
للدولة ال�شهيوني��ة، اإل اأن ال�شعودية حتتل املركز الول]عامليا[ يف 
دعم الكيان ال�شهيوين بكل الجتاهات واأولها الجتاه الديني الوهابي 
، والدلي��ل على ذللك الفتاوى الوهابية التي ت�شب مل�شلحة العدو كما 
ان ُهناك درا�شات عدة �شلطت ال�شوء على تلك العالقة التي جتمع اآل 
�شع��ود ]باليه��ود[ اأما الفرق بينهما، فكان فعال كم��ا اأرادت بريطانيا 
وه��و اإن�شاء كي��ان اآل �شعود الذي اأت��ى قبل اإن�ش��اء اإ�شرائيل، والذي 
مًه��د الطريق بقوة باإن�شاء الكيان الإ�شرائيل��ي، حيث عمل هذا الكيان 
العمي��ل )اآل �شعود( على تنفيذ كل ما اأوكل اليه من مهام كانت ت�شب 
يف خان��ة التاأث��ر القوي والفع��ال على ال��دول العربية للقب��ول بقيام 
اإ�شرائي��ل يف فل�شطني. كما اأن الوح�شية، و�شيا�شة الف�شل العن�شري، 
و�شفات الدول ال�شتعمارية ال�شتيطانية ون�شر كال منهما الإرهاب يف 
جميع اأنحاء املنطقة، يجمعهما معا حتت املظلة الأمريكية ويجعلهما 
يف الواق��ع حلفاء طبيعيني فال�شعودية منذ ن�شاأتها، غارقة يف العمالة، 
م��ن مفرق راأ�شها وحتى اأخم�ض قدميه��ا، فهي منذ تاأ�شي�شها تتقلب يف 
العمالة والتبعية، بني بريطانيا واأمريكا بح�شب عمالة حكامها لإحدى 
هات��ني الدولت��ني وقد هدف املُ�شتعم��ر من خالل تاأ�شي���ض هذه اململكة 
امل�شطنع��ة امل�شم��اة )ال�شعودي��ة( اأن تك��ون معول هدم فّع��ال له يف 
تدمر الدولة الإ�شالمية، ومن ثم لتكون عقبة كاأداء يف وجه العاملني 
لإع��ادة بنائها فلم يعد لإ�شرائيل عدو يف املنطقة، اإل وا�شبح ال�شالح 
ال�شعودي موجه��اً اإلى نحره والدليل يف ذلك اأن اململكة ح�شدت للمرة 
الأول��ى يف تاريخها احلدي��ث جيو�شاً جرارة، وحركته��ا �شد ال�شعب 
اليمن��ي، بدًل من اأن حُتركها يف اجتاه من ي�شتحق الر�شا�ض العربي، 
و�ش��د من اجتاح الأر�ض واحرقه��ا ودمرها وقتل اهلها و�شلبهم اغلى 
م��ا ميلكون اأ�ش��ف الى ذل��ك اأن ال�شعودي��ة حققت بالفع��ل لإ�شرائيل 
الكثر مما كانت تتمناه، ووفرت عليها مئات املاليني، ورمبا مليارات، 
كان من املمكن اأن ُتنفقها اإ�شرائيل على حماية نف�شها من اخلطر القادم 
م��ن جبهات املقاومة يف �شوريا ولبنان واليمن، حيث اأن و�شع "حزب 
اهلل" يف ازم��ة، وان�شغال اجلي�ض العربي ال�شوري واجلي�ض اليمني يف 

حروب داخلية جعل اإ�شرائيل يف امان جزئي .
اململك��ة بتعاونها م��ع الدول ال�شتعمارية هي م��ن فرخت الإرهاب 
وه��ي من متول هذا التنظي��م، فكل املنظمات الإن�شاني��ة التي اأن�شاأتها 
اململك��ة حتت ُم�شمى ” املُنظم��ات اخلرية” لإغاثة ال�شعوب الفقرة 
واملنكوب��ة، تبني اأنها عب��ارة عن موؤ�ش�شات مموه��ة لتمويل الإرهاب 
ب�شهادة املخابرات الغربية، فالنظام ال�شعودي ل يقدم الأموال لوجه 
اهلل وحتالفاته��ا، �شواء مع اأمريكا او “اإ�شرائيل” او الغرب، وغرها، 
ل تقوم على الندية، بل يعتر الغرب اململكة عبارة عن حممية نفطية 
وبن��ك لال�شتنزاف لي�ض اإل، واآل �شعود جم��رد وكالء ل اكرث، ومقابل 
ذل��ك يغ�ش��ون الط��رف عن ظلمه��م وف�شاده��م، وعن مطال��ب ال�شعب 
بالدميقراطي��ة وحقوق الإن�شان، يف حني تبتز دول اأخرى ‘اآل �شعود’ 
الأغبي��اء فيبيعونه��م الوهم مقابل الرز كما اأن قم��ة الريا�ض الأخرة 
وزيارة الرئي�ض الأمريكي)ترام��ب( اململكة والكيان ال�شهيوين ك�شف 
ع��ن ُعمق العالقات بني اآل �شعود وا�شيادهم ال�شهاينة وك�شف حقيقة 
ال �شع��ود بعك���ض ما يعلنون، فه��م الذي يظه��رون اأنف�شهم باأ�شحاب 
العفة والطهر و"خدام" احلرمني ال�شريفني، اإل اأن "القناة العا�شرة" 
ال�شرائيلي��ة تق��ول عنه��م اأنه��م يخ��رون الق��ادة ال�شهاين��ة خ��الل 
الجتماعات "اإنهم غر مهتمني بالفل�شطينيني ول يخجلون بالعالقات 
القائم��ة م��ع ا�شرائي��ل لكنه��م يوؤك��دون على �ش��رورة ابقائه��ا �شرية 
و�شم��ن الغرف املغلقة ب��ل اإنهم يريدون ا�شرائيل اإل��ى جانبهم" فيما 
تعجز ال�شعودية الأن عن اتخاذ قرار يخالف عقيدة الوليات املتحدة 
ال�شيا�شية، وتقدم تنازلت تخدم اإ�شرائيل، وت�شطرها التنازلت اإلى 
تن��ازلت اأكر، حت��ى ا�شبحت اإ�شرائي��ل قادرة عل��ى مطالبة اململكة 
ب�شك��ل مبا�شر وعلني باأي ت�شُرف اأو موقف يدعم موقفها، يف مواجهة 
اأي دول��ة عربي��ة، كم��ا يحدث يف �شوري��ا واليمن، ويف ه��ذا نكون امام 
حقائق و�شواهد كثرة ُتدلل على يهودية الأُ�شرة احلاكمة يف جند كما 
جنزم قطعا اأن اململكة اليوم تخرج بالفعل من الدائرة العربية متاماً، 
وتعتر نف�شها الولية رقم 51 يف الوليات املتحدة الأمريكية، تعادي 

كل من ُيطالب باحلق العربي، وت�شحق اأي ُمقاومة �شد املحتلني.

ال�����رم�����ام ب����ق����ل����م/ ص�������الح        

زي�����������ن ال������ع������اب������دي������ن ع����ث����م����ان

ب��������ق��������ل��������م/ زي���������������د ال��������ب��������ع��������وة.

ي����������ح����������ي����������ى أب������������������������و زك������������ري������������ا

هل تسعود اليهود أم 
تيهود آل سعود؟

للع��ام الثال��ث و�شعبنا اليمن��ي العظيم ي�شوم 
�شهر رم�شان خالل الع��دوان ويجاهد وي�شمد 
رغ��م الدم��ار واحل�شار وق��د ا�شتط��اع �شعبنا 
م��ن خالل اأبنائ��ه البطال يف اجلي���ض واللجان 
ال�شعبية ان يحققوا الكثر من النت�شارات يف 
�شه��ر الق��ران واجلهاد يف كل ع��ام حيث يراهن 
العدوان على ك�ش��ر عزميتهم وثباتهم م�شتغاًل 
�شومه��م وعبادتهم لكنهم جعل��وا �شعارهم كل 
حياتنا عبادة اأوله��ا ال�شالة وال�شيام وذروة 

�شنامها اجلهاد..
الإجن��ازات  ع��ن  نتح��دث  ان  وقب��ل 
اهلل  رج��ال  يحققه��ا  الت��ي  والنت�ش��ارات 
املجاهدين من ابطال اجلي�ض واللجان ال�شعبية 
يف خمتلف اجلبهات احلدودي��ة والداخلية مع 
العدوان ب�شكل مبا�شر ومع مرتزقته يف الداخل 
خ��الل �شهر رم�شان اوًل نتذك��ر ون�شتح�شر يف 
اذهانن��ا انت�ش��ارات �شهر رم�ش��ان يف العامني 
ال��ذي  الأول  �شك��ود  �ش��اروخ  م��ن  املا�ش��ني 
اطلق��ت  حي��ث   – 6/6/2015م  يف   انطل��ق 
الق��وة ال�شاروخية للجي�ض واللجان �شاروخا 
بالي�شتي��ا م��ن نوع �شكود على قاع��دة خالد بن 

عب��د العزيز اجلوي��ة يف خمي���ض م�شيط والتي 
قت��ل فيها عدد 33 من ال�شباط ال�شعوديني كان 
ابرزهم قائد القوات اجلوية ال�شعودي ا�شافة 
اإل��ى خراء وم�شت�شاري��ن �شهاينة واأمريكيني 
وك�ش��ف املوق��ع ال�شهيوين"ديبك��ا" الع�شكري 
ال�شهر يف حين��ه عن م�ش��ادره الع�شكرية، اأن 
اجلي���ض اليمن��ي واللج��ان ال�شعبي��ة اأطلق��وا 
وف��ق  اجلوي��ة  القاع��دة  باجت��اه  ال�ش��اروخ 
ت�شريح��ات �شب��اط �شهاينة بقاع��دة خمي�ض 
م�شي��ط ، واأن فرًقا ع�شكري��ة اأمريكية م�شوؤولة 
ع��ن اإدارة منظومة "باتريوت" الدفاعية توؤكد 
ان��ه حقق هدفه واحلق دمارا هائال و�شط تكتم 
�شع��ودي حي��ث تفاج��اأ ال�شعودي��ون بالهجوم 
ال�شاروخ��ي وكث��ر م��ن النت�ش��ارات التي ل 

يت�شع املقام لذكرها ...
وقب��ل �شه��ر رم�شان ه��ذا ك��ان للمجاهدين 
مواقف بطولية وانت�ش��ارات عظيمة �شطروها 
�شد الع��دوان ومرتزقته ك��ان ابرزها يف جبهة 
ميدي حيث لقي املرتزقة من اجلي�ض ال�شوداين 
هناك خ�شائ��ر فادحه يف الأرواح والعتاد وقتل 
منه��م الع�شرات بينهم �شباط وتدمرت الياتهم 

واحرتق��ت احالمهم وهزموا �شر هزمية بف�شل 
اهلل كذل��ك ا�شتط��اع رجال اهلل يف جبه��ة نهم ان 
يلقنوا مرتزقة العدوان هزائم ل مثيل لها على 
الطالق حيث ح��اول املرتزقة التقدم اكرث من 
مره ولكنهم كان��وا يلقون املوت ينتظرهم على 
ايدي املقات��ل اليمني البطل كذلك يف جبهات ما 
وراء احلدود التي توزعت عمليات رجال اهلل يف 
جيزان وجنران وع�شر بني وحدات القنا�شة 
والهند�ش��ة والق��وة املدفعي��ة وال�شاروخي��ة 
والكمائ��ن حيث متكن املجاه��دون من قتل عدد 
كب��ري من اجلن��ود وال�شب��اط ال�شعوديني اإلى 
درج��ة انه يف ي��وم واح��د اكرث م��ن 15 جنديا 
و�شابطا يف ع�شر وجنران وجيزان يف عمليات 
قوي��ة توزع��ت ب��ني القن���ض والكمائ��ن كما مت 
تدم��ر ع��دد م��ن الياته��م يف خمتل��ف املواق��ع 

بف�شل اهلل ...
وخ��الل الأي��ام الأول��ى م��ن �شه��ر رم�ش��ان 
الك��رمي اطلت علينا ب�شائ��ر الن�شر من خمتلف 
اجلبه��ات والت��ي ك��ان ابرزه��ا م��ا ح�ش��ل يف 
اجل��وف حي��ث متكن رج��ال اهلل يف ي��وم واحد 
ال��ذي ه��و ي��وم 4 رم�ش��ان م��ن اح��راق دبابة 

واغتنام اأربعة اطقم بع�ض الأ�شلحة وم�شرع 
ع��دد كب��ر م��ن مرتزق��ة الع��دوان يف مديري��ة 
املت��ون كذل��ك يف نف���ض الي��وم عملي��ة ع�شكرية 
نوعية يف جبهة املخا حيث متكن اأبطال اجلي�ض 
واللج��ان م��ن اقتحام عدة مواق��ع غرب موزع 
و�شقوط ع�شرات القتلى واجلرحى يف �شفوف 
املرتزق��ة وتدمر اآلي��ة وعمليه اأخ��رى اقتحم 
رج��ال اهلل يف عمليات نوعي��ة عدة مواقع لقوى 
الغ��زو واملرتزقة �شمال املخا ما اأدى اإلى مقتل 
جندي��ني �شوداني��ني و4 من مرتزق��ة العدوان 
وكبدوه��م خ�شائ��ر فادحة يف العت��اد وهكذا يف 
جبه��ات م��ا وراء احل��دود ويف مي��دي ويف نهم 

عمليات ت�شتدعي ال�شكر هلل تعالى..
ونح��ن ل نزال يف بداية ال�شهر الكرمي ونحن 
عل��ى يقني انه �شهر كرمي بكل م��ا تعنية الكلمة 
�شوف يح�ش��ل فيه الكثر م��ن النت�شارات يف 
خمتل��ف ميادين اجلهاد الكث��ر من الإجنازات 
الت��ي ت��دل على ك��رم اهلل تعال��ى له��ذا ال�شعب 
ال�شامد املجاهد ال�شابر الذي جعل كل اوقاته 
عب��ادة وال��ذي �ش��وف يفرج اهلل عن��ه ومينحه 

الن�شر ان �شاء اهلل .

يف ظ��ل النهي��ارات الك��رى والنك�شارات املتتالي��ة يف العامل 
العرب��ي والإ�شالم��ي يح��ق لن��ا الت�شاوؤل ع��ن �شب��ب القابلية 
لل�شقوط ل��دى امل�شلمني، فالعق��ل ال�شهيواأمريكي يتحدث عن 
م�شاريعه ب�شفافية مطلقة و�شراحة بليغة، هنا تق�شيم، و هنا 
فتن��ة، و هن��اك حرب اأهلي��ة، و هنالك فتنة �شيعي��ة – �شنية، 
و و و و ..  ورغ��م ه��ذا التو�شي��ح م��ن قب��ل الآخ��ر املرتب�ض 
اأن امل�شلم��ني ل ميلك��ون  اإل  بالع��امل الإ�شالم��ي لأجندات��ه، 
القدرة على وقف هذه امل�شاريع اأو حت�شني واقعهم اجلغرايف 
وال�شرتاتيجي وحتى الأمن��ي وال�شيا�شي والثقايف ...ونف�ض 
ه��ذه احلالة ك��ان عليها اأجدادن��ا عندما ك��ان يقودهم لورن�ض 
الع��رب وال�شي��د همف��ر وغرها م��ن القرا�شنة الذي��ن �شرقوا 

جغرافيا الإ�شالم وامل�شلمني املكانية والفكرية ..

اإن م�شكلة الوعي يف الع��امل العربي والإ�شالمي هي م�شكلة  
متج��ذرة يف ال�شخ�شاني��ة اجلماعي��ة للم�شلم��ني الذي��ن ظلوا 
حق��ل جت��ارب ل اأق��ول من الغ��ارة املغولي��ة عل��ى بالدنا، بل 
من��ذ بداي��ة القرن التا�ش��ع ع�شر، فف��ي الوقت الذي ك��ان فيها 
العامل الإ�شالمي ينهار ويتحطم ويغرق، كانت علماء الإ�شالم 
يتجادل��ون ح��ول جن���ض املالئك��ة اإن��اث ه��م اأم ذك��ور، طول 
ح��ور الع��ني، عذاب القر والعب��ور على ال�ش��راط واإ�شكالية 

البعو�شة ال�شاقطة يف كوب ماء..
و عل��ى امت��داد التط��ورات يف خ��ط طنج��ة – جاكرتا كان 
الوع��ي فردي��اً، وكان اأ�شح��اب هذا الوعي بخط��ورة املرحلة 
ودقته��ا يتهم��ون بالزندقة واخل��روج على الدي��ن وامللة، ومل 
ننج��ح نهائياً يف اإنتاج وع��ي جماهري وا�ش��ع يح�شن الأمن 

الثق��ايف والفك��ري وال�شرتاتيج��ي له��ذه الأمة،  وق��د ق�شرت 
احلكومات واملوؤ�ش�شات يف بناء الوعي اجلماهري وتطويره، 
فاحلكوم��ات كان��ت تغ��رق يف �شرق��ة ال�شع��وب، واملوؤ�ش�شات 
الديني��ة نقل��ت امل�شلمني اإلى مع��ارك التاري��خ وجتديد حرب 

�شفني والنهروان وغرهما ...
وعلى الرغم ما حاق ويحيق بامل�شلمني فاإن العامل الإ�شالمي 
يفتق��د اإلى موؤ�ش�ش��ة ت�شم العقول املنتج��ة للمعرفة العلمية، 
موؤ�ش�ش��ة حتدد لنا الألغ��ام والزلزل التي �شتته��دد امل�شلمني 
يف امل�شتقب��ل القري��ب واملتو�ش��ط والبعي��د، ويف الوق��ت الذي 
توحد في��ه الآخر املرتب�ض بالعامل الإ�شالم��ي ذاب امل�شلمون 
وله��ا وع�شق��اً يف القطري��ة واملذهبي��ة والطائفي��ة واجلهوية، 

فاأ�شبحت اأمة العاملني اأمة القرية، واأمة احلي وال�شارع.

األي�ض من يعتدي علينا اليوم هم اأنف�شهم من يقولون اأن عكا وحيفا ويافا والنا�شرة هي مدٌن 
اإ�شرائيلية، واأنهم هم اأنف�شهم اأي�شاً من ظلوا ي�شوقون لنا عر و�شائل اإعالمهم خريطة فل�شطني 
املحتل��ة عل��ى اأنه��ا خريطة اإ�شرائي��ل، وهم اأنف�شه��م كذلك من اأط��ل علينا مب�شئ��ويل و�شيا�شي 
ومفك��ري الكيان ال�شهيوين ع��ر �شا�شاتهم امل�شبوه��ة ليك�شروا بذلك حاج��ز القطيعة والعزلة 

العربية لذلك الكيان الغا�شب ؟!
األي�ش��وا ه��م من جاءونا مبب��ادرات ال�ش��الم اخلانعة مع اإ�شرائي��ل، وهم اأنف�شه��م اأي�شاً من 
�شنفوا حركات املقاومة الفل�شطينية واللبنانية كحما�ض واجلهاد وحزب اهلل حركاٍت اإرهابية، 
وه��م كذلك الي��وم من يجاهرون علناً بعالقاته��م املتوطدة والوثيقة مع ذل��ك الكيان ال�شهيوين 

املجرم ؟!
اأذك��ر اأنن��ا عندما كنا طالب��اً يف مراحل التعلي��م الأ�شا�شي اأن جامعة اأك�شف��ورد يومها قدمت 
منح��ًة عبارة عن )قامو�ض( اإك�شفورد اإجنليزي – عرب��ي لكل طالٍب مينٍي وقبل اأن يتم توزيع 
ه��ذه املنح��ة بعد اأن و�شل��ت اإلى خم��ازن وزارة الرتبية والتعلي��م تفاجئنا بق��راٍر �شارٍم من 
القي��ادة العلي��ا للدول��ة يق�شي برف�ض املنح��ة وياأمر باإعادتها ف��ورًا اإلى حيث اأت��ت منها، وملا 
ت�شائلن��ا ع��ن �شب��ب رف���ض تلك املنحة قي��ل لنا اأن تل��ك القوامي���ض تت�شمن يف داخله��ا تعريفاً 
لإ�شرائي��ل باأنه��ا الدولة التي تب�شط نفوذه��ا على �شائر الرا�شي الفل�شطيني��ة وهذا بالطبع ل 

�ض للطالب اليمني باأي حاٍل من الأحوال ! ميكن اأن ُيَدَرّ
لق��د كن��ا يف الواقع ن�شعر بالإ�شمئ��زاز وُن�شاب بالغثي��ان كلما ُذكر اأمامنا اإ�ش��م اإ�شرائيل اأو 
اأح��د قاداته��ا اأو حت��ى مواطنيها لف�شاع��ة وجرم ما ُذِكر حت��ى جاء عهد ال�شم��اوات املفتوحة 

وب��داأت القن��وات املدعوم��ة �شعودياً وخليجي��اً تاأخذ مواقعه��ا يف الثلث الأول م��ن ت�شعينيات 
الق��رن املا�ش��ي لت�شرع على الفور يف ب��ث �شمومها واأفكارها املت�شهينة عل��ى املتلقي وامل�شاهد 
العرب��ي، فاإذا بال�شهاينة اأ�شبحوا بق��درة قادر اأبناء عمومتنا واإذا بن��ا ن�شتمع ون�شاهد لأول 
مرة جرنالتهم و�شيا�شييهم وهم يتوعدون من خالل هذه القنوات ويهددون اإخواننا واأبناءنا 
الفل�شطيني��ني، واإذا بال�شراع العرب��ي الإ�شرائيلي الذي تر�شخ يف اأذهاننا لعقود وكذلك ق�شية 
الع��رب الأولى – فل�شطني مل يع��د لها وجود، فكل ما هنالك هو �شراع اإ�شرائيلي فل�شطيني من 
اأجل حكٍم ذاتٍي يف ال�شفة وقطاع غزة لي�شبح فيما بعد �شراعاً فل�شطينياً فل�شطيني بني حركتي 

حما�ض وفتح، فمن من العرب من قبل كان ميكن له اأن يتخيل ذلك ؟!
ب��ل ومن كان له منهم اأن يتخيل اأي�شاً اأن نظام��اً عربياً اأو و�شيلة اإعالٍم عربية �شتحتفل يوماً 

بق�شف اإ�شرائيل ل�شوريا اأو حلزب اهلل اأو حلما�ض ؟!
م��ن كان يت�شور ذلك لول وجود هوؤلء العاهات من الأنظمة املتواطئة والعميلة التي ل َهَمّ 

لهم �شوى كيف ير�شون اأ�شيادهم من ال�شهاينة والأمريكان ؟!
ث��م ياأتون بعد ذلك ويعتدون على اليمن و�شوريا وي�شعون اإلى تق�شيمهما وتفتيتهما بدعوى 

الدفاع عن الأمن القومي العربي والإ�شالم وذلك كما فعلوا من قبل مع العراق وليبيا ؟!
فهل راأى العرب اأخبث واأ�شر واأكرث لوؤماً من هوؤلء النكرات ؟! فمن اأراد بب�شاطة اأن يتعرف 
على قوى العدوان اليوم على اليمن و�شوريا وفل�شطني وعلى العروبة اأي�شاً والإ�شالم، فلينظر 
اإل��ى هوؤلء القوم و�شيعرف الكثر والكثر عن ماهي��ة وحقيقة تاريخهم التاآمري امل�شبوه وما 

خفي ل�شك كان اأعظم !

مت��ى �شيقر ويع��رتف حتالف الثم والع��دوان بان �شوكته 
يف اليم��ن قد حتطم��ت وان جيو�شه املجي�شة ق��د مزقت كل 

ممزق و وا�شبحت  رمادا من رماد تذروه الرياح .
 ومتى يق��ر وقد ا�شبح��ت مدرعاته واليات��ه الع�شكرية 
اث��را بعد عني وان من بقي من اجلن��ود واملرتزقة على قيد 
احلي��اة هم الي��وم جام��دون مطاأطئ روؤو�شه��م وكاأن على 
روؤو�شه��م الطر من هول وفزع احلجي��م الذي فتح ابوابه 

عليهم يف اليمن.
 اأما اآن الوان بان يعرتف الظاملون بظلمهم ويعلموا انهم 
يف اليم��ن قد �شارعوا احل��ق ف�شرعهم وارداه��م يف �شكرة 
ال��ذل والهزمية والنهي��ار وانهم بجرائمه��م وجريرتهم قد 

ق�شوا على انف�شهم خدمة لل�شهاينة والمريكان.
ويعلم��وا انه��م ق��د خ�ش��روا معرك��ة فيه��ا انت�ش��ر الدم 
عل��ى ال�شل��ب و امل��درع وفيه��ا ك��ان اهلل موهن كي��د الذين 
كف��روا ودافع عن الذين اآمن��وا وجعل رايتهم العليا وراية 

امل�شتكرين الطغاة املجرمني  حتت الرتاب .
فم��ا اآن الوان مبملكة بني �شعود ب��ان تقر بهزميتها هي 
وجحافله��ا من العراب الذي��ن  يخو�شون حربا نيابية عن 
اع��داء ال�شالم  �شد ابناء اليم��ن الذين ابو ال ان يخرجوا 
من دائرة العبودية لالإن�شان وديدن حياة ال�شقاء واخلنوع  
حت��ت وط��اأة �شرب �شي��اط الطغ��اة واملارق��ني واختاروا 
طريق��ة النبياء وال�شه��داء وال�شاحلني كمثل اعلى حلياة 

البقاء.
لذا فاأولى باململكة اولى بان تقر بالهزمية فجميع الطرق 
نح��و جناحها م�ش��دود  وانت�شاره��ا يف اليم��ن ا�شعب من 
الم�ش��اك بالنجوم فال فالح لظامل على مظلوم ول �شبيل له 
ما دامت عدالة رب ال�شماء جارية يف ار�شه لذا ل خيار اآخر 
امامها �شوى ايقاف هذه احلرب الربرية والهمجية التي ل 
تخدم �شوى المريكان وال�شهاينة قبل ان تبتلعها هي ومن 
حتال��ف معها م��ن العرب وقبل ان يخ��ر �شقفها عل اجلميع 
ثم ل ي�شتطيعون تو�شي��ه ول الى اهلهم امريكا وا�شرائيل 

يرجعون.

800 يوم واململكة تخوض حربًا خاسرة 

وللجيش واللجان مواقف خالل رمضان

ال������وع������ي م������ع������رك������ة  ف��������ي  ن����ن����ت����ص����ر  أن  ي������ج������ب 

ه����������ؤالء ه������م م������ن ي����ع����ت����دي ع���ل���ي���ن���ا ال����ي����وم
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العمل في سبيل الله هو بالشكل الذي تزداد أنت فهمًا, ومعرفة, وذكاء, وفطنة أعني: ليست عملية تقول: أنها تستنفد 
طاقاتي. هذه من األشياء العجيبة في دين الله قد تكون كثيٌر من األعمال مثاًل, كثيٌر من املهام, تستنفد طاقاتك, أما 

العمل في سبيل الله فهو بالشكل الذي تتنمى معه, وتنمو معه مواهبك, طاقاتك فعاًل. 

التذك��ر باجله��اد يف هذا ال�شه��ر املب��ارك ، تذكر مبا�ض 
م�ش��رق نحن اأحوج ما نكون اإل��ى ال�شرت�شاد به، لنخرج من 
اأزمة طال اأمدها، وبعد زمنها، حتى �شرنا يف موؤخرة الأمم، 
واأ�شبحن��ا مع كرثتن��ا غثاًء كغثاء ال�شي��ل، فنزع اهلل املهابة 
من��ا من قلوب اأعدائن��ا، وقذف يف قلوبنا الوهن - حب الدنيا 
وكراهية املوت، فالتذكر باملا�شي ينبغي اأن ي�شاق للعرة، 
ولالإف��ادة من��ه يف �شن��ع حا�شرن��ا، ور�ش��م �ش��ورة م�شرقة 
مل�شتقبلنا، حيث اأمر اهلل عز وجل باجلهاد وحث عليه، ورغب 
فيه حتى و�شف من يبذل نف�شه يف �شبيله مبن يبيع نف�شه هلل، 
ونع��م البيع ذلك البيع فقال عز وج��ل : }اإن اهلل ا�شرتى من 
املوؤمنني اأنف�شهم واأموالهم ب��اأن لهم اجلنة يقاتلون يف �شبيل 
اهلل فَيْقُتل��ون وُيْقتلون وعدا عليه حق��ا يف التوراة والإجنيل 
والق��راآن ومن اأوفى بعهده من اهلل فا�شتب�شروا ببيعكم الذي 

بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم {  .
و�شم��ى �شبحان��ه اجلهاد جت��ارة ولكنها جت��ارة مع اهلل، 
ولي�ض الثمن دراهم ودنانر، ولكنه الن�شر يف الدنيا واجلنة 
يف الآخ��رة ، ق��ال تعالى : }ي��ا اأيه��ا الذين اآمنوا ه��ل اأدلكم 
عل��ى جتارة تنجيكم من عذاب األيم * توؤمنون باهلل ور�شوله 

وجتاهدون يف �شبيل اهلل باأموالكم واأنف�شكم ذلكم خٌر لكم اإن 
كنتم تعلمون {  .

ووردت يف ف�شل اجله��اد الأحاديث املتكاثرة، من ذلك ما 
ج��اء اأن ر�ش��ول اهلل - �شلى اهلل عليه و�شل��م �شئل اأي العمل 
اأف�ش��ل ؟ ق��ال : ) الإمي��ان ب��اهلل واجلهاد يف �شبيل��ه ( ، وقال 
عليه ال�شالة وال�شالم : ) لغدوة يف �شبيل اهلل اأو روحة خر 

من الدنيا وما فيها (.
لي�ش��ت الغاي��ة م��ن اجله��اد يف الإ�ش��الم اإزه��اق النفو�ض 
وتدم��ر املمتلكات ، وترميل الن�ش��اء ، ولكن الغاية هي ن�شر 
دي��ن اهلل يف الأر���ض وحترير املقد�ش��ات والوطان من دن�ض 

العدو املحتل .
�شه��ر رم�شان املبارك هو �شهر اجلهاد، وفيه وقعت اأعظم 
معركتني يف حي��اة الر�شول - �شلى اهلل عليه و�شلم- الأولى 
معرك��ة بدر الكرى التي كان��ت فرقاناً فرق اهلل به بني احلق 
والباطل ، واأ�شبح للم�شلمني بعدها العزة واملنعة .والثانية 
فتح مكة ، وبها زالت غربة الإ�شالم الأولى ، و�شقطت رايات 

الوثنية يف البلد احلرام .
فكث��ر من الأحداث والفتوح��ات التي كان لها اأعظم الأثر 

يف حياة امل�شلم��ني وقعت يف هذا ال�شهر الكرمي، ومما يوؤ�شف 
له اأن هذا املفهوم قد انقلب يف نفو�ض كثر من امل�شلمني اليوم 
، فبع��د اأن ك��ان رم�شان �شه��ر اجلهاد والعم��ل والت�شحية، 
اأ�شبح �شهرًا للك�شل والبطالة وف�شول النوم والطعام، وهو 
انتكا���ض خط��ر يف املفاهي��م، يجب ت�شحيح��ه، حتى تعي�ض 
الأم��ة رم�ش��ان كما عا�ش��ه نبين��ا - �شلى اهلل علي��ه و�شلم- 
جه��ادا وعبادة وعماًل وت�شحية، و�ش��دق نبينا - �شلى اهلل 
علي��ه و�شلم- ح��ني ق��ال : ) اإذا تبايعتم بالعين��ة ، واأخذمت 
اأذن��اب البقر ، ور�شيتم بال��زرع ، وتركتم اجلهاد ، �شلط اهلل 
عليكم ذًلّ ل ينزعه حتى ترجعوا اإلى دينكم ( رواه اأبو داود 

.
فه��ل يعي قادة الأمة در�ض اجلهاد ليعيدوا لالأمة كرامتها 
وعزته��ا ، بع��د اأن ذاق امل�شلم��ون �شن��وف ال��ذل و�شروب 

الإهانة .

رمضان شهر الصبر ومتحيص النفس
رم�شان هو �شهر ال�شر ومتحي�ض للنف�ض، ومن ل يتعلم 
ال�ش��ر فيه ويرو�ض نف�ش��ه عليه فقد خ�ش��ر خ�شراناً مبيناً. 
فال�ش��ر هو مفت��اح الن�شر والف��الح يف الدي��ن والدنيا، وما 

اجلهاد اإل �شر وت�شحية وكبح جلماح النف�ض. 
وك��ل من ل يكون هدفه هو اإع��داد النف�ض للجهاد يف �شبيل 
اهلل فه��و بال �ش��ك ل يدخل فيهذه الفئة، ومن ثم فعليه واجب 
عظي��م وه��و اأن ينقذ نف�شه من براثن النف��اق الذي يو�شك اأن 
يق��ع في��ه، فر�ش��ول اهلل �شلى علي��ه و�شلم يق��ول :" من مات 
ومل يغ��زو ومل يح��دث نف�شه بغزو فقد م��ات على �شعبة من 

نفاق".{ 
و�شه��ر رم�شان ه��و حمطة للرتبي��ة والإع��داد اجليد من 
اأج��ل متهي��د النف���ض للدخ��ول يف معمع��ة اجله��اد، حيث اأن 
هن��اك امتناع عن �شهوت��ي البطن والفرج ، وهم��ا ال�شهوتان 

الأ�شا�شيتان اللتان ينبغي جتاوزهما اأثناء فري�شة اجلهاد.
اإنن��ا مطالب��ون اأكرث م��ن اأي وقت م�ش��ى با�شتغالل �شهر 
رم�شان واتخ��اذه و�شيلة لالرتقاء بالنف�ض اإلى اأعلى مراتب 
التق��وى وال�ش��ر لتك��ون مهي��اأة لتلبي��ة نداء اجله��اد يف كل 

حلظة واآن. 
فكما تتخذه الفئات ال�شالة غاية لل�شهر والأكل وال�شراب 
والفئ��ات القاع��دة غاي��ة للعب��ادة وعم��ارة امل�شاج��د، فاإنه 
يتعني على املجاهدي��ن واملرابطني اأن يتميزوا يف هذا ال�شهر 
ويحولوه اإلى مدر�شة وحمطة من اأجل ملئ ثغرات ال�شعف 
لديه��م وتقوي��ة الو�شائل الت��ي لديهم ليكونوا اأق��رب اإلى اهلل 

واإلى تلبية نداءات اجلهاد.

بالنسبة للمرابطني على الثغور:
اأن يك��ون ه��ذا ال�شهر فر�ش��ة لت�شعيد وتكثي��ف اأعمالهم 
اجلهادي��ة، اقت��داء بر�ش��ول امللحم��ة علي��ه اأف�ش��ل ال�شالة 

واأزكى الت�شليم وعلى اله 
 

ف��اأول غزوة من غزوات ر�ش��ول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم 
كانت غزوة بدر، وقد كانت يف رم�شان، وغزوة بدر هي اأول 
لق��اء حرب بني امل�شلم��ني والكفار وقد �شم��ى اهلل تعالى ذلك 

اليوم بيوم الفرقان ملا له من قيمة عظيمة. 
فقتال الأعداء من اأعظم القربات اإلى اهلل تعالى فهو ذروة 
�شن��ام الإ�ش��الم، فكيف حينم��ا يكون يف رم�ش��ان وهو اأف�شل 

ال�شهور عند اهلل عز وجل .
�شتلتق��ي بال �ش��ك الذروتان لتكون ذروة ك��رى ل يبلغها 
اإل م��ن ا�شطفاه واخت�شه اهلل بذلك ال�ش��رف العظيم، �شيام 
وقت��ال، وكالهما جهاد، ف��الأول جهاد للنف���ض لكبح جماحها 
عن املع�شية والثاين جهاد لالأعداء لكبح جماحهم عن الف�شاد 

يف الأر�ض ون�شر الفتنة. 
فطوبى ملن وفقه اهلل واختاره لأن ينال �شرف ال�شهادة يف 

هذا ال�شهر املبارك لُيفطر مع الر�شول يف اأعلى عليني. 
كما ينبغي على املجاهدين واملرابطني اأن يتقربوا اإلى اهلل 
تعال��ى يف هذا ال�شه��ر بتقوية الروابط الإمياني��ة فيما بينهم 
والإكث��ار من خدم��ة اإخوانهم حت��ى يقوى ال�ش��ف املجاهد 
وي��زداد متانة و�شالب��ة يف مواجهة الأع��داء، وبهذا ميكنهم 
تفوي��ت الفر�ض عل��ى ال�شيطان حت��ى ل يف�ش��د العالقة فيما 

بينهم في�شعف ال�شف وتذهب الريح. 

فعن�شر الأخوة من اأقوى الأ�شلحة التي ينبغي املحافظة 
عليه��ا، وينبغ��ي ا�شتغالل ن��زول ال�شكين��ة والرحمة يف هذا 
ال�شه��ر لر�ض ال�ش��ف والتنازل ع��ن حظوظ النف���ض واإيثار 
الغ��ر تقرباً اإل��ى اهلل واإغاظ��ة لل�شيط��ان اإن اهلل يحب الذين 

يقاتلون يف �شبيله �شفاً كاأنهم بنيان مر�شو�ض.
فالنف���ض وال�شيط��ان م��ن اأخط��ر الأع��داء الذي��ن ينبغي 
النت�ش��ار عليهم يف هذا ال�شهر الف�شي��ل وبدون هذا ل ميكن 

حتقيق الن�شر على العدو اخلارجي. 
يف ه��ذا ال�شهر املبارك يكون العبد اأقرب اإلى اهلل من غره 
م��ن ال�شهور، ولبد بالتايل من تكثي��ف الدعاء والت�شرع اإليه 
�شبحانه اأن يفتح على املجاهدين اأبواب اخلر وُيعمي عنهم 

عيون الأعداء واأب�شارهم.

حدث في شهر رمضان
� اأن��زل القراآن ال�شريف ليلة الق��در يف الع�شر الواخر من 

رم�شان .
� اأنزل��ت �شح��ف �شيدنا اإبراهيم عليه ال�ش��الم يف اأول ليلة 
م��ن �شهر رم�شان، واأنزلت الت��وراة على �شيدنا مو�شى عليه 
ال�ش��الم يف ال�شاد�ض منه، واأن��زل الإجنيل على �شيدنا عي�شى 

عليه ال�شالم يف الثالت ع�شر منه.
� غزوة بدر الكرى يف 17 رم�شان �شنة اثنتني للهجرة.

� ك��ان فتح مك��ة يف 17 رم�شان يف ال�شن��ة الثامنة للهجرة 
على يد ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم.

� ا�شت�شهاد �شيدنا اأمر املوؤمنني المام  علي بن اأبي طالب 
ر�شي اهلل عنه وكرم وجهه بالكوفة �شنة اأربعني للهجرة.

�  وقع��ة ع��ني جال��وت يف فل�شط��ني ي��وم اجلمع��ة يف 25 
رم�ش��ان �شنة 658 ه�، انت�شر فيه��ا �شلطان ديار م�شر امللك 
املظف��ر �شيف الدين قطز عل��ى كتبغانوين قائ��د التتار وكان 

نائباً لهولكو على بالد ال�شام.
� فت��ح الأندل���ض يف 28 رم�ش��ان �شنة 92 للهج��رة بقيادة 

طارق بن زياد.

.. ش����ه����ر اإلع�������������داد واجل�������ه�������اد ف������ي س���ب���ي���ل ال���ل���ه رمضان
رم�سان �سهر اجلهاد وال�سيام م�سدر قوة روحية تدفع اإلى العمل ، واعتقاد املوؤمن انه 

يوؤدي عبادة فر�سها اخلالق مما ميده بالروح والعزم القوي ؛ لذلك كانت �سهور رم�سان 

اأيام ن�رض ففي موا�سم هذا ال�سهر الكرمي حتققت انت�سارات اإ�سالمية رائعة فهو ياأتي 

اليوم واالأمة تنزف يف مواطن كثرية .

اجلهاد يف �سبيل اهلل ذروة �سنام االإ�سالم ، وبه تنال العزة يف الدنيا واالآخرة ، وهو من 

اأف�سل الأعمال واأجل القربات ، وما ذل امل�سلمون اإل عندما تركوا اجلهاد ، وركنوا اإلى 

الدنيا ، فتكالب عليهم الأعداء ، وتداعت عليهم الأمم كما تداعى الأكلة اإلى ق�سعتها.

اء القراآن الأعالم، الذين  يعد ال�شيخ حممد �شديق املن�شاوي اأحد قَرّ
وهب��وا حياتهم لتالوة القراآن الكرمي ح��ق تالوته، وجتويده اأح�شن ما 
يك��ون التجويد، فعا�ض بالقراآن، وعا�ض مع الق��راآن، اإلى اأن �شارع اإليه 

الأجل ومَلَّا يبلغ اخلم�شني من العمر .
ولد ال�شيخ رحمه اهلل �شنة 1338ه�-1920م بقرية املن�شاأة التابعة 
ملحافظ��ة �شوهاج يف جمهورية م�شر العربي��ة، من اأ�شرة قراآنية حملت 
ر�شال��ة الق��راآن كابًرا عن كاب��ر؛ فاأبوه ال�شيخ �شدي��ق املن�شاوي ، كان 
قارًئ��ا جموًدا للق��راآن، وا�شتهر من خالل ذلك، واأي�ًش��ا كان عمه ال�شيخ 
اأحم��د ال�شيد من املقرئ��ني املرزين يف هذا امل�شمار، وق��د ورث ال�شيخ 
حمم��د �شدي��ق املن�ش��اوي ع��ن ه��ذه ال�شاللة املبارك��ة جتوي��د القراآن 

وترتيله .
التح��ق ال�شي��خ من��ذ وقت مبك��ر م��ن عم��ره بالُكَتّاب، وك��ان �شيخه 
ي�شجعه ويتعهده بالعناية والرعاية، مِلَا مل�ض منه من �شرعة يف احلفظ، 
وق��وة يف احلافظة، ِعالوة عل��ى حالوة ال�شوت؛ ومَلّا بل��غ الثامنة من 

العمر كان قد اأمت حفظ القراآن الكرمي .
ومع م��رور الأيام والأعوام ب��داأت �شهرة ال�شيخ متت��د وتنت�شر، ملا 
ُع��ِرف عنه م��ن ُح�ْشن قراءة، و�شالم��ة اأداء، فاأ�شب��ح حديث النا�ض يف 
م�ش��ر؛ ومَلَّا ُعِر�ض عليه احل�شور لالإذاعة م��ن اأجل اختياره واعتماده 
قارًئ��ا يف الإذاع��ة، رف�ض ذلك العر���ض، فا�شطرت الإذاع��ة بنف�شها اأن 

حت�ش��ر اإلي��ه يف اإح��دى املنا�شبات التي ك��ان يقراأ فيه��ا، ف�شجلت له ما 
تي�شر من القراآن الكرمي، ومَتّ اعتماده قارًئا يف الإذاعة على اإثر ذلك بعد 

طول رف�ض منه وممانعة .
بعد ذلك انتقلت �شهرة ال�شيخ املن�شاوي خارج م�شر، وتلقى العديد 
م��ن الدعوات والطلبات من الإذاع��ات والدول للقراءة فيها، فا�شتجاب 
مِلَ��ا ي�شره اهلل له، فزار اإندوني�شيا بدعوة م��ن رئي�شها، وزار العديد من 

الدول العربية والإ�شالمية .
امت��از ال�شي��خ املن�ش��اوي يف قراءت��ه القراآني��ة، بعذوب��ة ال�ش��وت 
وجمال��ه، وق��وة الأداء وجالل��ه، اإ�شاف��ة اإل��ى اإتقان��ه تع��دد مقام��ات 
الق��راءة، وانفعال��ه العمي��ق باملع��اين والألف��اظ القراآني��ة. ولل�شي��خ 
املن�ش��اوي ت�شجي��ل كام��ل للق��راآن الك��رمي مرت��اًل، ول��ه اأي�ًش��ا العديد 
م��ن الت�شجي��الت القراآني��ة املج��ودة، ميك��ن الط��الع عليها ع��ر ق�شم 

الت�شجيالت على موقعنا .
تاأث��ر ال�شي��خ املن�شاوي بال�شي��خ حممد رفعت وك��ان حمًبا له، ومن 
املعجب��ني ب�شوته وتالوت��ه، وكان كذلك يحب ال�شتم��اع اإلى اأ�شوات 
كبار املقرئني الذين عا�شروه، كال�شيخ عبد الفتاح ال�شع�شاعي ، و اأبي 

العينني �شعي�شع ، وغرهم .
م��ن ال�شفات ال�شخ�شية لل�شيخ املن�ش��اوي رحمه اهلل اأنه كان �شديد 
التوا�ش��ع، لني اجلان��ب، عطوًفا على الفقراء وامل�شاك��ني، حمباً للخر 

اآتياً له .
ج��اءت بداية ال�شي��خ املن�شاوي متاأخرة بع���ض ال�شيء وحدث ذلك 
اأب��ان الإذاع��ة امل�شرية فيه��ا جتوب اأقالي��م البالد اأثن��اء �شهر رم�شان 
املعظ��م عام 1953م وكانت الإذاعة ت�شجل من اأ�شنا عندما كان ال�شيخ 

املن�شاوي ال�شغر �شمن جمموعة من قراأ القراآن الكرمي 
وكان��ت قراءاته الت��ي اأدت اإلى اعتم��اده يف العام 

الت��ايل مبا�ش��رة. ومل يك��ن �ش��وت املن�شاوي 
البن ي�شافح اآذان جمهور امل�شلمني �شرقا 

وغربا فح�شب بل لقد ذاع �شيته واحتل 
مكان��ة ع��ن ج��دارة وا�شتحق��اق ب��ني 
كوكب��ة الق��راء بف�ش��ل اهلل ثم متيزت 
وجمال��ه  ال�ش��وت  بق��وة  قراءات��ه 
وعذوبت��ه اإ�شافة اإل��ى تعدد مقاماته 
وانفعاله العميق باملعاين واملو�شيقى 
ولع��ل  الكرمي��ة،  لالآي��ات  الداخلي��ة 

م�شتمع��ي القراآن الك��رمي يلم�شون تلك 
املزايا الت��ي ينطق بها �شوت املن�شاوي 

الب��ن بو�شوح ف��اإذا بهم ماأخ��وذون بقوة 
ال�ش��وت وجمال��ه وعذوبته ، ولع��ل امل�شتمع 

اأي�شاً يتاأمل متذوقاً هذا الأداء املعجز
يف �شباب��ه املبكر تاأكد للجمي��ع ان القارئ ال�شيخ حممد 

املن�ش��اوي ه��و ث��اين الفر�ش��ان يف عائلة املن�ش��اوي الذائع��ة ال�شيت يف 
رب��وع م�شر وخا�ش��ة حمافظات ال�شعيد ومع متاث��ل الب والبناء يف 
عبقري��ة ال�ش��وت والإبداع ال�شم��اوي يف اأ�شل��وب الأداء و�شدق النية 
الت��ف حولهم ع�ش��رات الآلف من العا�شقني له��ذه املدر�شة خا�شة تلك 

النرة املتميزة  ورغم ذلك كله فقد انفرد كل فرد يف العائلة بلون خا�ض 
وال�شيخ حممد ا�شتهر باأ�شلوب الفذ ال�شهل املمتنع ذلك الطريق ال�شعب 
وال�ش��اق بقرار �شليم وجواب قوي وا�شح املعامل ونف�ض طويل وقدرة 
هائل��ة على التجاوب مع النا�ض ورغ��م التهليل والتكبر الذي ي�شتقبله 
ب��ه امل�شتمعون عند كل ت��الوة ال انه حر�ض على ال�شر 
عل��ى نهج وال��ده ل يتاأثر مبن حول��ه ول يخرجه 
�شئ عن الت��الوة ال�شحيحة ملتزما بالإحكام 
والقواع��د الرا�شخ��ة للق��راءة والتجوي��د 
وظ��ل هكذا طوال حيات��ه حتى غاب عن 

دنيانا .
من املواق��ف التي ُتْذَك��ر لل�شيخ، 
ه��ت  موقف��ه م��ن الدع��وة الت��ي ُوِجّ
اإلي��ه يف عهد الرئي���ض عبد النا�شر ، 
��ه اإليه اأحد ال��وزراء الدعوة  اإذ وَجّ
قائاًل له: �شيك��ون لك ال�شرف الكبر 
بح�ش��ورك حف��اًل يح�ش��ره الرئي���ض 
عب��د النا�ش��ر ، فما كان م��ن ال�شيخ اإل 
اأن اأجاب��ه قائ��اًل: وملاذا ل يك��ون ال�شرف 
ل عب��د النا�شر نف�شه اأن ي�شتم��ع اإلى القراآن 
ب�ش��وت حمم��د �شدي��ق املن�ش��اوي ، ورف�ض اأن 

يلبي الدعوة .
اأم�شى ال�شيخ رحمه اهلل حياته قارًئا لكتاب اهلل، اإلى اأن وافاه الأجل 
بع��د مر�ض ع�شال األ�َمّ به، وكان ذلك �شن��ة 1388ه�-1969م، ومَلَّا يتَمّ 
ال�شيخ اخلم�شني من العمر. رحم اهلل ال�شيخ رحمة وا�شعة، وجزاه اهلل 

خًرا عن امل�شلمني .

السيرة الذاتية للشيخ املقرئ محمد صديق املنشاوي  



الق������وة الصاروخية تدك موقع املس������يال وجتمعات 
املرتزقة مبنفذ علب في عسير

لق��ي ع��دد كب��ر م��ن مرتزقة الع��دوان 
الأمريك��ي م�شرعه��م وج��رح  ال�شع��ودي 
اآخ��رون، الي��وم الأربع��اء، خ��الل ت�شدي 
اجلي���ض واللجان ال�شعبي��ة لزحفهم �شرق 

مديرية املخا مبحافظة تعز.
واأف��اد م�ش��در ع�شك��ري  انك�شار زحف 
ناب�ش��ة  جب��ل  �شم��ال  الع��دوان  ملرتزق��ة 
ت�ش��دي  موؤك��دا  املخ��ا،  مديري��ة  �ش��رق 
اأبطال اجلي�ض واللج��ان ال�شعبية لزحفهم 
موقع��ني عدًدا كبر م��ن القتلى واجلرحى 
يف �شفوفه��م، وتدمر طقم ع�شكري بعبوة 

نا�شفة.
الغ��زاة  زح��ف  اأن  امل�ش��در  واأ�ش��اف 
غ��ارات  �شل�شل��ة  م��ع  تراف��ق  واملرتزق��ة 
لط��ران الع��دوان، وقد مت ك�ش��ر الزحف �� 
بف�ش��ل اهلل � بعد تكبيدهم خ�شائر فادحة يف 

العديد والعتاد.
وك��ان جندي��ان �شوداني��ان ق��د قتال مع 

عدد من مرتزقة العدوان اأم�ض الثالثاء، يف 
عمليات نوعية للجي���ض واللجان ال�شعبية 

متكن��وا خالله��ا م��ن اقتح��ام مواق��ع عدة 
لقوى الغزو واملرتزقة غربي تعز.

قائد الثورة الشعبية السيد /

 عبدالملك بدر الدين الحوثي

ي�ص��نعون عناوين لذل��ك التحرك عنوان الإره��اب بات عنوانًا 
مك�ص��وفًا هم الإرهاب بذاته ه��م الفتنة هم الظلم هم اجلرمية 
ه��م الطغي��ان وعن��وان اآخ��ر يفعلونه مع م��ن ل يخن��ع لهم ول 

ي�صت�صلم لهم هو عنوان حماربة النفوذ الإيراين.
الخميس 
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قصيدة x صورة
اأك������ر اهلل  راي���������ة  ي������ا  رف���������ريف 

ف����وق ه���ام���ات ال�����ش��ح��اب ال��ث��ق��ال
وا����ش���م���خ���و ي����ا ج���ن���د ط����ه وح���ي���در

م���وق���ف ال�����ش��ام��خ ���ش��م��وخ اجل��ب��ال
ب��ادع�����ض ال��ب��اط��ل ب��رج��ل��ي وب��اف��خ��ر

ي��خ�����ش��ئ ال��ب��اط��ل وح��ل��ف ال�����ش��الل
وال�شغ��ر الك��ر  ال�شيط��ان  يخ�ش��ئ 

حم����ال ي��خ�����ش��ع ج��ن��د رب����ي حم��ال
وال�شر والح����الف  ام��ري��ك��ا  تخ�شئ 

ال���رج���ال. رج�����ال  اح���ن���ا  ع����اد  دام 

الشاعر محمد البهلولي

أمام التحدي اإلماراتي.. 
السعودية في املوقف األضعف 

يبدو وا�شحاً اأن الأمور يف اجلنوب املحتل ت�شر ل�شالح الإمارات 
بع��د اأن جنح��ت يف تق��دمي نف�شها لأمريك��ا ك�شريك ميك��ن العتماد 
عليه يف قي��ادة معركة ال�شاحل الغربي ومترير امل�شروع الأمريكي 
اله��ادف اإل��ى احت��الل اليمن كل اليم��ن بينما ظه��رت ال�شعودية يف 
املوق��ف الأ�شعف اأمام متدد الإم��ارات يف اجلنوب وب�شط نفوذها 
عل��ى م�شي��ق ب��اب املن��دب و�شيطرتها عل��ى املوان��ئ واملطارات 
واجل��زر وم�شادر ال��رثوة وفوق ه��ذا تعمدها ب�شك��ل ا�شتفزازي 
اإل��ى تقلي�ض نف��وذ ال�شعودي��ة وا�شتهداف املوالني له��ا بالت�شفية 
اجل�شدي��ة اأو اخلطف والعتقال والتعذيب يف �شجون تابعة لها يف 

عدن وح�شرموت ي�شرف عليها كبار ال�شباط االإماراتيني.
م��ا يهمنا هن��ا هو معرف��ة �شبب �شم��ت ال�شعودية وعجزه��ا اأمام 
ال�شتف��زاز الإماراتي وكيف ظهرت الإمارات لأول مرة يف تاريخها 
مناف�ش��اً قوي��اً لل�شعودية ت�شع��ى اإلى حتجيمه��ا وتقلي�ض نفوذها 
وف��وق هذا جعلها عميلة من الدرج��ة الثانية لأمريكا بعد اأن كانت 
الإم��ارات اإلى ما قبل العدوان على اليمن جمرد اإقطاعية �شعودية 

يجدد اأمراء اآل� زايد البيعة والولء لآل� �شعود مع بداية كل عام.
باعتقادنا هناك �شببان جعل الإمارات تظهر مبا هي عليه من القوة 
والتح��دي لل�شعودي��ة يف اجلن��وب املحتل الأول ف�ش��ل ال�شعودية 
الذري��ع يف الع��دوان على اليم��ن وعجزها عن حتقي��ق اأي تقدم يف 
اجلبه��ات املوكل اإليه��ا اأمريكي��اً الإ�شراف عليه��ا كجبهة �شرواح 
ونهم واجلوف وميدي بالإ�شافة اإلى ف�شيحتها املدوية اأمام العامل 
وهي تقف عاجزة عن �شد هجمات املقاتلني اليمنيني يف جبهات ما 
وراء احلدود وظهور جي�شها الذي و�شفه الأمريكيون موؤخرًا بنمر 
من ورق هزي��اًل �شعيفاً ل يقوى على املواجهة وال�شمود ويحتاج 
يف املواجهة مع اأبطال اجلي�ض واللجان ال�شعبية اإلى دروع ب�شرية 
م��ن املرتزق��ة واملح�ش�شني وقطاع الط��رق اأما ال�شب��ب الثاين وهو 
الأه��م فيتمثل يف ال�شراع املحتدم اليوم ب��ني اأمراء اآل� �شعود على 
ال�شلط��ة و�شعي بن �شلم��ان لال�شتحواذ على ك��ل �شيء دون غره 
من اأمراء اآل� �شعود ولأنه اأمر متهور وطائ�ض وخرته ال�شيا�شية 
�شب��ه معدومة فقد ا�شتغ��ل ثعلب الإمارات الأم��ر حممد بن زايد 
�شف��ه هذا الأمر وغباءه وع�شق��ه اأّل حمدود لل�شلطة بالتقرب منه 
وايهام��ه باأنه ي�شتطي��ع دون غره مبا ميتلكه م��ن عالقة قوية مع 
ال�شهاين��ة وحلفائهم الغربيني اأن يقدم��ه لالأمريكيني كعميل ميكن 
العتم��اد عليه يف مترير م�شاريعه��م واملحافظة على م�شاحلهم يف 
املنطق��ة وفعاًل جنح العب��د الإماراتي يف �شلب ب��ن �شلمان تفكره 
وت�شويق��ه ل��دى الأمريكي��ني وال�شهاينة كعميل ميك��ن الوثوق به 
والعتم��اد عليه اأك��رث بكثر م��ن العتماد على العمي��ل الأول ويل 
العه��د حمم��د بن ناي��ف ل �شيما بعد �ش��خ املراهق الأم��ر موؤخرًا 
للخزان��ة الأمريكية بن�شف ترلي��ون دولر وتعهده لإدارة ترامب 
بال�شتم��رار بفاعلية يف العدوان على اليمن مهما كلفه ذلك من ثمن 
ومثلم��ا جنح الثعل��ب الإماراتي يف جع��ل الأمريك��ان وال�شهاينة 
يرجح��ون كفة ب��ن �شلمان يف �شباق��ه املحموم عل��ى ال�شلطة جنح 
اأي�شا يف الت�شلق من على ظهره اإلى هرم ال�شلطة ال�شعودية وبالتايل 
اإخ�شاع قراراتها مبا يتالءم مع م�شاحله وطموحاته الهادفة اأوًل 
اإل��ى النكاية بال�شعودية واإ�شعافه��ا واإفقارها واإغراقها يف م�شاكل 
داخلي��ة وخارجي��ة تخوله الق��درة عل��ى التخل�ض م��ن و�شايتها 
الت��ي اأثقلت كاهل��ه وكاهل اأبيه م��ن قبله واإخوت��ه وجعلتهم على 
م��دى عقود من الزمن عبيدًا لآل� �شع��ود وثانياً متكنه من ال�شعود 
اإل��ى املرتبة الأول��ى بدون مناف�شة ال�شعودي��ة  يف العمالة لأمريكا 

واإ�شرائيل متاماً كما هو حا�شل اليوم يف اجلنوب املحتل 

عابد حمزة

استهداف جتمعات مرتزقة اجليش 
السعودي شمال صحراء ميدي

ا�شتهدفت القوة املدفعية التابعة للجي�ض واللجان ال�شعبية م�شاء الأربعاء 
جتمعات مرتزقة العدوان يف ميدي مبحافظة حجة.

واأك��د م�ش��در ع�شكري ل���� »احلقيق��ة » اأن ق��وة الإ�شناد املدفع��ي للجي�ض 
واللج��ان ال�شعبي��ة نفذت ق�شف��اً مدفعياً عل��ى جتمعات منافق��ي ومرتزقة 

العدوان �شمال �شحراء ميدي وحققت اإ�شابات مبا�شرة يف �شفوفهم.

تعز:ضبط عناصر إجرامية 
جندها العدوان لرصد حتركات 

اجليش واللجان الشعبية
متكنت الأجهزة المنية واللجان ال�شعبية يف حمافظة 
تع��ز ام���ض الأربع��اء، م��ن �شب��ط عنا�ش��ر اجرامية 
جنده��ا الع��دوان يف مه��ام ر�ش��د حترك��ات اجلي���ض 

واللجان ال�شعبية.
وق��ال امل�ش��در اأمن��ي » اأن العنا�ش��ر الت��ي مت الق��اء 
القب���ض عليه��ا قام��ت بتزوي��د الع��دو مبعلومات عن 

مواقع اجلي�ض واللجان ال�شعبية يف تعز.
العميل��ة  الجرامي��ة  العنا�ش��ر  اأن  امل�ش��در  واأك��د   
ارتبط��ت بقيادات يف حتالف العدوان على بالدنا الذي 
تقوده اأمريك��ا وزودتهم مبعلوم��ات مهمة يف حمافظة 
تع��ز خ�شو�ش��ا يف مناطق اجلبه��ة ال�شاحلية وو�شط 
تع��ز ومنه��ا معلومات عن من��ازل مواطن��ني ومقرات 
ومواقع للجي�ض واللجان نتج عنها قيام طران العدو 

بق�شف الكثر منها.

انكسار زحف للغزاة واملرتزق��������ة ش�������رق املخاء 
وقت��������������������لى وج�����������������رحى ف���������������ي صف�������������وفه������������ں

واملدفعي��ة  ال�شاروخي��ة  الق��وة  دك��ت 
للجي�ض واللجان ال�شعبية، ام�ض الأربعاء 5 
رم�شان 1438ه�، جتمع��ات ومواقع العدو 

ال�شعودي ومرتزقته يف قطاع ع�شر.
واأف��اد م�شدر ع�شك��ري اأن اأبطال اجلي�ض 
حم��ولت  ا�شتهدف��وا  ال�شعبي��ة  واللج��ان 
الكهرب��اء وخمزين وق��ود يف موق��ع امل�شيال، 
الع��دو  جي���ض  جتمع��ات  ق�ش��ف  مت  كم��ا 

ال�شعودي ومرتزقته يف منفذ علب.
واأك��د امل�شدر اأن الق�ش��ف حقق اإ�شابات 
مبا�شرة يف �شفوف جي�ض العدو ما اأ�شفر عن 
�شقوط قتلى وجرحى يف �شفوفهم وتكبيدهم 

خ�شائر مادية ج�شيمة

شبوة :مصرع وجرح 3 من مرتزقة 
العدوان في مديرية عسيالن

لق��ي عدد م��ن مرتزق��ة الع��دوان ال�شع��ودي الأمريك��ي م�شرعه��م وجرح 
اآخ��رون، ام���ض الأربعاء يف عملي��ة ع�شكرية للجي�ض واللج��ان ال�شعبية يف 

مديرية ع�شيالن مبحافظة �شبوة.
واأف��اد م�ش��در ع�شك��ري اأن اثنني من مرتزق��ة العدوان قد لقي��ا م�شرعهما 
وج��رح اآخ��ر يف عملي��ة ع�شكري��ة نفذها اأبط��ال اجلي�ض واللج��ان ال�شعبية 
يف مديري��ة ع�شي��الن.. وكانت وح��دة الهند�ش��ة التابعة للجي���ض واللجان 
ال�شعبي��ة قد دمرت ال�شبت املا�شي اآليتني للمرتزقة يف عملية هجومية على 

مواقعهم يف مديرية ع�شيالن ب�شبوة.


