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المجلس السياسي ألنصار اهلل :نحو االنتصار ماضون

نحن من نحدد مكان وزمان المعركة األكثر تنكي ًال بالعدوان وعملية اإلرجاف والتهويل لن تنطلي على أبناء
اليمن ولن تفت في عضدهم وقف أبناء الشعب اليمني بوجه أعتى آالت الموت وواجهوا الجيوش من مختلف
دول العالم وأذاقوهم مر الهزائم والنكسات وأبهروا العالم بشجاعتهم وصمودهم
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ناطق الجيش :قادمون على اتخاذ خيارات يصعب التراجع أو التنازل عنها ودول العدوان لن تحتملها
�أبطال اجلي�ش واللجان ال�شعبية يدمرون زورقاً حربياً ب�إ�صابة مبا�شرة ب�سواحل املخاء

عناصر القاعدة بتعز تعدم امرأة بحي الجمهوري بتهمة التخابر

مصدر عسكري :اإلعالم المعادي يشن حمل ًة مضلل ًة عن الجوف لخلخلة الجبهة الداخلية
الجيش واللجان يسيطرون على الخوبة الشمالية
ومجمع الدفاع العسكري وموقع الشبكة وموقع الكبرى

والقادم أقسى

أحد المقاتلين بعد اقتحام مواقع عسكرية سعودية
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�أبطال اجلي�ش واللجان ال�شعبية يدمرون زورقاً حربياً ب�إ�صابة مبا�شرة ب�سواحل املخاء:

عناصر القاعدة بتعز تعدم امرأة بحي الجمهوري بتهمة التخابر
 -خاص:

ُ
�ر الجي�ش واللجان الش�عبية زورق�اً بحريا ً
دمّ
قبالة سواحل املخاء.
وقال مصدر عسكري إن أبطال الجيش واللجان
حرب�ي إصابة
زورق
الش�عبية تمكنوا م�ن إصابة
ٍ
ٍ
مبارشة ،بعد استهدافه قبالة سواحل املخاء.
من جهة ثانية أع�دم تنظيم القاعدة اإلجرامي،
امرأ ًة يف منتصف العقد الرابع من عُ مرها بمحافظة
تعز ،بتهمة التخابُر مع الجيش واللجان الشعبية.
وقالت مصادر محلي�ة بمحافظة تعز لـ»صدى
املسيرة» إن عن�ارصَ تنتم�ي لتنظي�م القاع�دة
ُ
تبل�غ من العمر 35
اإلجرام�ي قام�ت باقتياد امرأة
ّ
ح�ي الجمه�وري ،ونفذت فيه�ا حُ ك َم
عام�اً ،م�ن
اإلعدام يف مقربة اللجينات بتهُ مة الحوثية والتخابر
مع الجيش واللجان الشعبية.
وعلى صعي�د املواجه�ات امليداني�ة بمحافظ�ة
ُ
منطق�ة الجحملية وثعب�ات وكالبة
تع�ز ،ش�هدت
ً
ٍ
عنيف�ة بين ق�وات الجي�ش واللج�ان
اش�تباكات
الش�عبية م�ن جهة ،ومرتزق�ة العدوان الس�عودي
األمريك�ي املدعومين بعن�ارص م�ن التنظيم�ات
اإلجرامية «داعش» و»القاعدة» من جهة أخرى.
در محلية إن االش�تباكات استمرت
وقالت مصا ُ
من السادس�ة والنصف صباحاً وحت�ى الثانية من
ِ
قوات الجيش
ظه�ر يوم أمس األحد ،مشير ًة إىل أن

واللجان الشعبية استهدف موقعَ املرتزقة يف جنوب
تبة الوكي�ل .يف الوقت الذي ش�هدت أحياءَ األربعني 
والحصب والدحي ،هدوء ولم تشهد أية اشتباكات.
ويف منطقة املرساخ ،أكدت املصادر إصابة املدعو 
«رائد سيف» ،قائد مرتزقة العدوان يف جبل ضحيح،
إثر االشتباكات التي شهدتها منطقة املرساخ براس
در إىل
نقيل ابو رباح ورشف كهيالن ،وأش�ارت املصا ُ
أن قائ َد مرتزقة العدوان أصيب نتيجة القصف الذي
ش�نه أبطال الجي�ش واللجان الش�عبية عىل موقع 
للمرتزقة بجبل ضحيح.
ويف جبه�ة الوازعي�ة ،قالت مص�ادر خاصة إن
الجي�ش واللج�ان الش�عبية قاموا بقص�ف موقع 
النوبة ،مشير ًة إىل أن طريان العدوان ش�ن سلسلة
من الغارات عىل منطقة الوازعية واملخاء.
ويف مديري�ة الرتبة ،خرجت أمس األحد مظاهرة
احتجاجي�ة ض�د م�ا يمارس�ه مرتزق�ة الع�دوان
السعودي األمريكي من أعمال يف املديرية.
وأك�د مص�د ٌر محلي يف املديرية أن أبن�اء الرتبة
خرج�وا يف مظاه�رة احتجاجي�ة ض�د ممارس�ات
مرتزق�ة الع�دوان يف املديرية ،وضد م�ا يقومون به
م�ن عملي�ات التجني�د والتغري�ر بالش�باب والزجّ
به�م يف ه�ذه الرصاعات ،مشيرا ً إىل قي�ام مرتزقة
العدوان بفتح معس�كرات تدريب وتجنيد للمرتزقة
ِ
يف املنطقة.
وق�ال املص�در إن الجماهيرَ الت�ي ش�اركت يف
املظاه�رة االحتجاجي�ة ردَّدت الهتاف�ات املناوئ�ة

للعدوان الس�عودي األمريكي عىل اليمن واملناهضة
ُ
ملا يمارس�ه مرتزقة العدوان من أعمال يف املديرية..
موضح�اً  أن م�ن بين الهتاف�ات الت�ي رددته�ا
الجماهري اثن�اء املظاهرة( :أنا قوم�ي وكل الناس
قومية ،ال ذهب يغنيني وال مال السعودية).
م�ن جه�ة ثانية ،أقي�م أمس األح�د ،يف منطقة
الجَ نَ�د بمحافظ�ة تع�ز ،حف� ُل اس�تقبال رس�مي
وش�عبي للمحاف�ظ عبده محمد الجن�دي بحضور 
عدد كبري من الش�خصيات االجتماعية والسياسية

ومش�ايخ ووجه�اء وأعي�ان املحافظ�ة والقيادات
العس�كرية واملدني�ة واملحلي�ة ،ويف مقدمتهم قائ ُد
املنطق�ة العس�كرية الرابعة قائد الل�واء  35مدرع
الل�واء عبدالل�ه يحي�ى الحاك�م ووكيلا املحافظة
محمد منصور الشوايف وعبدالله أمري.
ويف كلمة له أش�اد محاف ُ
ظ تع�ز بالدور البطويل
ألبطال الق�وات املس�لحة واللجان الش�عبية الذين
ي�روون بدمائه�م ترابَ  ه�ذا الوط�ن ،يف عملياتهم
البطولي�ة لل�ذود ع�ن س�يادة الوط�ن ومواجه�ة

ناطق الجيش :قادمون على اتخاذ خيارات يصعب التراجع
أو التنازل عنها ودول العدوان لن تحتملها
 خاص:ُ
 الرس�مي باس�م القوات
َ الناط�ق
وجَّ �ه
ُّ
ً
ٍ
قوي�ة ل�دول الع�دوان
تحذي�رات
املس�لحة
واملرتزقة من استمرارهم يف خرق االتفاقات
الخاصة بوقف إطلاق النار ،وأن رد الجيش
واللج�ان الش�عبية كان بس�يطاً وأن هناك
خيارات س�يتم اتخاذُه�ا ويصعب عىل دول
العدوان واملرتزقة تحملها.
واتهم العميد رشف لقمان يف ترصيحات
لـ «صدى املسيرة» دول العدوان السعودي
واملرتزقة بع�دم االلتزام باتفاق وقف إطالق
الن�ار وعدم احرتام ميث�اق األمم املتحدة وال
قراراته�ا التي أفض�ت التف�اق أعلنته األمم
املتح�دة لوق�ف إطالق الن�ار ،مُشيرا ً إىل أن

الجميع الحظ ذلك.
وأش�ار العمي�د
لقم�ان إىل أن الق�وات
املس�لحة واللج�ان
الش�عبية رحّ ب�وا بوقف
إطلاق الن�ار ،غير أن
دو َل الع�دوان واملرتزقة
ومنذ أول يوم كثَّفوا من
غاراته�م واس�تمروا  يف
تنفيذ هجم�ات يف كافة
املحاور.
أض�اف لقم�ان أن
املرتزق�ة ورغم تبعيتهم
ل�دول الع�دوان إلاّ أنهم
أعلنوا بش�كل رصيح عدمَ اعرتافهم باتفاق
وقف إطالق النار ،مُشريا ً إىل أنه تم تحذي ُرهم

وتوجي� ُه ع�دة رس�ائل
لهم خالل األيام األربعة
ُّ
املاضي�ة للتوق�ف ع�ن
التمادي يف سفك الدماء
وااللت�زام باالتفاق�ات
املعلنة دون جدوى.
وأوض�ح العمي�د
لقم�ان أن الجي�ش
واللج�ان الش�عبية
اضط�روا للر ّد عىل خرق
وق�ف إطلاق الن�ار،
معتبرا ً أن ذل�ك الرد لم
يك�ن إلاّ ج�زءً بس�يطا ً
وعنواناً ملا س�وف يكون
عليه الرد يف قادم املرات.
وح�ذَّ َر لقم�ان دو َل الع�دوان واملرتزق�ة

الإعالم املعادي ي�شن حملة م�ضللة عن اجلوف خللخلة اجلبهة الداخلية
الجيش واللجان الشعبية يكسرون زحف
الغزاة والمرتزقة بالمزاريق واشتداد
للمعارك في أطراف مدينة الحزم
 خاص:تصدّى أبطا ُل الجيش واللجان الش�عبية لزحف
ُ
ق�وات الغ�زو ومرتزقتها على املزاريق 
قام�ت به
بمحافظ�ة الجوف ،فيم�ا تدور مع�ار ُك عنيفة يف
مدينة الحزم عاصمة املحافظة.
َ
مدين�ة الح�زم 
وق�ال مص�در العس�كري إن
بمحافظ�ة الج�وف ال زال�ت تش�هد اش�تباكات
مس�تمرة .الفتا ً إىل أن هناك حملة مغرضة يشنها
إعالم العدوان الهدف منها خلخلة الجبهة الداخلية

غطرس�ة العدوان وصلفه وجرائم�ه ،داعيا ً ج َ
ميع
القوى إىل تجاوز األوضاع التي يعيشها الوطن حاليا ً
واختيار السلام م�ن أجل إعادة األمن واالس�تقرار 
للجميع.
وعّب�رّ الجندي عن أمل�ه يف أن يعود املغرر بهم يف
محافظ�ة تع�ز إىل جادة الص�واب وااللتحاق بركب
الدفاع عن الوطن وسيادته وكرامته ..مضيفاً« :إننا
نؤمن بشعار سلطة للجميع وثروة للجميع وعدالة
وتنمي�ة وإغاث�ة للجمي�ع ،ونحن الي�وم يف مرحلة
 ر ُ
س�ل سالم وتعايش
مواجَ هة ويف الوقت ذاته نحن ُ
وإخاء وأعداء للطائفية والتم ُّزق».
ودع�ا محافظ تع�ز م�ن يصفون أنفس�هم بـ 
«املقاوم�ة» إىل «مراجَ ع�ة النفس وعدم االس�تمرار 
يف السير بالطري�ق الخط�أ ،منوه�ا ً أن أبن�ا َء تعز
منتشرون يف جمي�ع أنح�اء اليم�ن ،وال يمك�ن أن
ِ
يرفعوا الش�عارات الطائفي�ة املقيتة ..وقال :إن مَ ن
يغ ّذي هذه الش�عارات ه�م أعداء تع�ز الحقيقيون
الذين يريدون السوءَ لتعز واهلها».
ُ
وكان رئيس مجلس تضامن مش�ايخ تعز درهم
ً
ً
ترحيبي�ة أكد فيها
كلمة
ب�ن يحيى أبو ف�ارع ألقى
َ
وق�وف جمي�ع أبناء تع�ز ووجهائها م�ع املحافظ
الجدي�د ودع�م توجُّ هاته يف إحالل األمن االس�تقرار 
وإعادة البناء والتنمية وتحقيق االستقرار.
َ
ِ
 املس�لحة واللجان الش�عبية
ّ�ا الق�وات
كما حي
يف جُ هُ وده�م البطولي�ة لل�ذ ِ
ود ع�ن َكرام�ة الوطن
وسيادته.

المجلس السياسي ألنصار اهلل يعزي في
استشهاد المناضل العربي سمير القنطار

قائال« :إن الجيش واللجان الشعبية قادمون
عىل اتخاذ خيارات س�يصعب علينا أيضا ً أن
نتنازل أو نرتاجع عنها وسيصعب عليهم أن
يتحملوه�ا؛ ألننا بهذا قد وصلن�ا إىل مرحلة
قد طفح ال َكيل وال نس�تطيع أن نتحمل أكثر
من ذلك».
وأضاف“ :نس�اؤنا وأطفالنا يُقتلون ُك ّل
ي�وم والبن�ى التحتي�ة تتدمر م�اذا يريدون
ُ
نحن لهم باملرصاد ،السعودية
أكثر من ذلك،
ال تس�تطيع محوَن�ا م�ن الخارط�ة ،ولكن
نحن نس�تطيع أن ند َ
افع عن أنفسنا ونثبت
وجودن�ا ونق�ول إن اس�تقرارنا وكرامتن�ا
ُّ
تستحق الدماء التي ذهبت
ورشفنا وحريتنا
ونح�ن مس�تعدون للتضحي�ة أكث� َر حت�ى
نحقق هذا الهدف ،وليحققوا هم هدفهم إن
استطاعوا»  .

 خاص:ُ
 الس�يايس ألنصار الله عن تعازيه لحزب الله اللبناني
أعرب املجلس
ُّ
وَلعائل�ة الش�هيد املنارص الكبري س�مري القنطار الذي استش�هد جرا َء
ً
صهيوني�ة اس�تهدفته ومجموع�ة م�ن املواطنني الس�وريني يف
غ�ارة
جرمانا بدمش.
ُ
وق�ال املجلس يف بيان العزاء إن ما نا َله عميدُ األحرار هي الش�هاد ُة
التي توّ جَ  بها مسرية نضاله وجهاده الطويل من أجل تحرير فلسطني،
ٍّ
حي�ث يع�د بحق نموذج�اً يُحتذى ب�ه يف املصابَرة ،واإليم�ان بالقضية
العادلة ،والعمل الدؤوب يف سبيلها مهما كانت التحديّات ،ومهما بلغت
الصعوبات.
ُ
 األمة ،الخط� َر اإلرسائييل املهدد 
وأك�د املجلس عىل واج�ب أن تتذك َر
ل�كل الش�عوب العربية واإلسلامية ،والواج�ب أن تتوح�د ُك ّل الجهود 
ٍ
تحالفات عبثية لم تخدم س�وى أعداء
ملواجهته ،عوضا ً عن بعثرتها يف
األمة.

طيران العدوان يرتكب مجزرة جديدة بالحديدة
 -خاص:

وال�ذي طاملا س�معناها من�ذ بداية عدوان�ه وذلك
للنيل من الصمود األسطوري للشعب اليمني طيلة
تسعة أشهر.
وعن ظ�روف املعركة أوضح املص�د ُر أنه جرى
اس�تدراجُ قوات االحتلال ومرتزقته�م إىل محاذاة
مدين�ة الح ْزم ،وذل�ك نظراً لطبيع�ة أرض املعركة
والت�ي كان�ت صحراوي�ة ،وكان الطيران يح ّل ُ
�ق
ويقص�ف عىل مدار الس�اعة ،مم�ا اضطر الجيش
واللجان الش�عبية إىل تغيري االسرتاتيجية القتالية
ونقلها إىل مكان آخر.

استش�هد  6مواطنني بينه�م أطفال،
وأصيب العرشات يف حصيلة أولية ملجزرة
جديدة ارتكبها طريان العدوان السعودي
األمريكي الغاشم ،مس�اء أمس األحد ،يف
حي الش�هداء يف مديرية الحايل بمحافظة
الحديدة.
طب�ي بمحافظ�ة
وأوض�ح مص�د ٌر
ٌّ
َ
طيران الع�دوان اس�تهدف
الحدي�دة أن
بغ�ارة ح�ي الش�هداء الش�عبي بمديرية
َ
الحايل ،مدم�را ً
أربعة منازل بش�كل كيل،
باإلضاف�ة إىل تضرُّ ر ع�دد م�ن املن�ازل
األخرى يف الحي.
ُ
ُ
 املروعة والبشعة
وتأتي هذه الجريمة
للعدوان السعودي األمريكي يف ظل إعالن
األمم املتحدة عن وق�ف إطالق النار الذي
انتهك�ه الع�دوا ُن من�ذ اللحظ�ات األوىل
لرسيانه.

رئيس التحرير:
صربي الدرواني
العالقات العامة والتوزيع:
تلفون736891529 – 01314024:
771126033

مدير التحرير:
أحمد داوود

رئيس قسم التصحيح:

محمد عيل الباشا

العنوان :صنعاء – شارع المطار -جوار محالت الجوبي
عمارة منازل السعداء -تلفون01314024 :
sadaalmasirah@gmail.com
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ينثإلالانينثإلاثإلا 21نينثإلالا  21نينثإلاثإلالا

هجوم �شامل ي�سقط مدينة اخلوبة القدمية بالكامل و�أربعة مواقع ا�سرتاتيجية بينها جممع الدفاع

تدمير ثالث دبابات وآلية محملة بالذخيرة في منفذ الطوال ..وإحباط تقدم
للغزاة والمرتزقة ينتهي باالستيالء على آلية وأسلحة متوسطة وخفيفة
 -خاص:

يف إطار الرد عىل االعتداءات املس�تمرة عىل 
الش�عب اليمني واس�تهداف املدنيني وقتلهم
ُ
قوات الجيش
بالقنابل املح َّرمة دولي�ا ً أعلنت
واللجان الشعبية عن عملية عسكرية واسعة
ونوعية يف مواجَ هة العدو الس�عودي بمنطقة
جي�زان ،وذلك بالب�دء باالقتحام والس�يطرة
عىل منطقة الخوبة وخمسة مواقع عسكرية
اسرتاتيجية.
وأعلن الجي�ش اليمني واللجان الش�عبية
عن الس�يطرة عىل منطقة الخوبة الشمالية
ومجم�ع الدف�اع العس�كري بمنطقة جيزان
وكذلك موق�ع الش�بكة االستراتيجي املطل
عىل الخوبة والس�يطرة عىل معسكر ومواقع 
الكبرى ومواق�ع مس�تحدثة يف الخوب�ة ،يف
هجوم ش�امل لوحدات م�ن الجيش واللجان
الشعبية ،وال زال التقدم مستمراً.
ُ
وخلال العملي�ة دمّ �ر الجي�ش واللج�ان
الش�عبية س�ت آليات للعدو وألحقوا يف العدو 
خسائر كبرية يف األرواح والعتاد.
واس�تطاع الجي�ش واللج�ان الش�عبية
التق�دم والس�يطرة رغ�م التغطي�ة الجوي�ة
الكثيفة للطريان الحربي السعودي األمريكي

واألباتيش واالستطالع.
وأك�د مصد ٌر عس�كريٌّ أن أبط�ا َل الجيش
واللجان الشعبية باغتوا العدو بهجومهم من
ور باتجاه مواقع�ه بمنطقة ،حيث
ع�دة محا َ
تمكن�وا من الس�يطرة عىل منطق�ة الخوبة
الشمالية والتي تُع َر ُ
ف بالخوبة القديمة وتعد
منطقة كبرية من حيث املساحة.
وأض�اف املصد ُر أن هج�وم أبطال الجيش
واللج�ان الش�عبية كان واس�عاً وم ّكنهم من
السيطرة عىل املواقع السعودية الهامة ،حيث
ش�هدت العمليات مقتل وجرح عدد كبري من
قوات العدو وتدمري عدد من آلياته.
وبحس�ب املصدر ب�دأت العمليات بقصف
مدفع�ي وصاروخ�ي مكثّ�ف تاله�ا عملي�ة
االقتحام من قبَل الجيش واللجان الش�عبية،
وبع�د ذل�ك تم�ت الس�يطرة على املواق�ع 
السعودية االسرتاتيجية بالخوبة.
ُ
َ
 الجيش واللجان
كتابة الخرب واص َل
وحتى
الش�عبية التق�دم باتج�اه مواقع س�عودية
جديدة يف الخوبة وتمكنوا إىل اآلن من تدمري 6
آليات خالل العمليات.
وي�و ّزع اإلعلام الحرب�ي يف وق�ت الح�ق 
مش�اهد مصورة توثق العمليات التي نفذها
الجي�ش واللجان الش�عبية يف إط�ار املرحلة
األوىل التصعيدية من الخيارات االسرتاتيجية،

فيم�ا يخ�ص إس�قاط الخوب�ة واملواق�ع 
العسكرية التي تمت السيطرة عليها أمس.
وص ّد أبطال الجيش واللجان الشعبية أكثر
م�ن  15زحفا ً متواصلة على منفذ الطوال يف
حرض م�ن قبل الغ�زاة واملرتزق�ة ،وبفضل
ُ
الله اس�تطاع الجي�ش صدَّ ه�ذه الزحوفات،
حي�ث قتل يف صفوف ق�وات الغزو واالحتالل
ومرتزقته عددا ً كبريا ً جداً.
وأك�د مصدر عس�كري أن ما يق�ارب 20
ُ
إحراقها خالل ه�ذه الزحوفات ،وأن
آلية ت�م
ً
بني القتىل س�ودانيني ومغاربة ومرتزقة من
مأرب وغريها من املناطق.
وضمن العمليات العس�كرية تمكن أبطال
الجيش واللجان الش�عبية من تدمري دبابتني 
من طراز إبرامز وبي-إم-بي وآلية عس�كرية
يف عملي�ة إحب�اط تق�دم الغ�زاة ومرتزقتهم
باتج�اه منف�ذ الط�وال ،كم�ا تدمير آلي�ة
ً
محملة بالذخائر يف منفذ
عسكرية س�عودية
جمارك الطوال.
ُ
حي�ث لق�ي عد ٌد م�ن الجنود 
 ويف جي�زان
الس�عوديني واملرتزقة الذين تمت االس�تعانة
بهم مصارعهم يف العملية ،كما تم االس�تيالء
على آلي�ة عس�كرية وكمي�ة م�ن األس�لحة
املتوسطة.

من اقتحام وادي جارة بالقرب من الخوبة (ارشيف)

 490قتي ًال إحصائية قتلى قوات الغزو والمرتزقة بالصواريخ الباليستية خالل خمسة أيام
 خاص:ُ
إنف�رد ص�اروخ توش�كا األو ُل بكون�ه أكث�ر ص�اروخ
ّ
باليس�تي يحق ُ
�ق أكبر هدف عس�كري منذ ظه�ور هذا 
ُ
إطالقه يف س�بتمرب املايض عىل 
النوع الصواريخ والذي تم
معسكر قوات الغزو واملرتزقة بصافر.
من�ذُ تلك الرضبة وإدخال صواريخ قاهر 1الباليس�تية
والتي طوّرها قسم التصنيع العسكري بالجيش واللجان
الش�عبية والق�وة الصاروخية اليمنية ّ
تحق�ق أكرب نتائج
عسكرية يف تأريخ الصواريخ الباليستية.
ً
رضبة
لم تكد قوات الغزو واملرتزقة تصحو بعد تلقيها
ً
قاصم�ة ج�راء إطالق ص�اروخ توش�كا الباليس�تي عىل 
معاقله�م يف معس�كر تداوي�ن بمأرب إال وجدت َ
نفس�ها
ُ
جديدة لقي فيه�ا العرشات من
وس�ط محرقة مزدوج�ة
جن�ود الغ�زاة واملرتزق�ة مصارعه�م ،إضاف�ة إىل تدمير
مراكز حساس�ة ومعها طائ�رات أباتيش جراء قيام القوة
صاروخني
الصاروخية للجيش واللجان الش�عبية بإطالق
ِ
من طراز قاهر 1الباليستي عىل تجمُّ عَ ات الغزاة واملرتزقة
يف صافر بمأرب ومنفذ الطوال الحدودي.
وق�ال مصد ٌر عس�كريٌّ إن الق�وة الصاروخية أطلقت
صاروخ�اً باليس�تيا ً من ط�راز قاهر 1عىل قاع�دة تابعة
للمرتزق�ة يف منطقة صاف�ر بمأرب وأص�اب هدفه بدقة
موقعا ً عرشات القتىل والجرحى.
وأوضح املصد ُر أن إطالق الصاروخ جاء بعد معلومات
مؤك�دة ع�ن عق�د اجتم�اع ض�م قي�ادات لق�وات الغزو 
معظمهم إماراتيون وس�عوديون ومن جنس�يات أخرى،
مُشيرا ً إىل وق�وع أكث�ر  86قتيلاً م�ن الغ�زاة واملرتزقة
وعشرات الجرح�ى ،باإلضاف�ة إىل تدمير غ�رف أنظمة
التحكم املتطورة والخاصة بالطائرات بدون طيار وغرفة
عمليات ،باإلضافة إىل عتاد عس�كري ضخم تم استقدامه
مؤخرا ً من منفذ الوديعة.
وأض�اف املص�در أن العملي�ة أس�فرت ع�ن تدمير 8
طائ�رات أباتشي وطائرتني من ن�وع تش�ينوك ودبابات
متطورة ،مُشيرا ً إىل أن قوات الغزو فرضت حظراً للحركة
يف محي�ط القاع�دة واس�تمرت الدوري�ات واالس�عافات
بالتحرك لس�اعات طويلة عقب إطالق الصاروخ ،وس�ط
حال�ة من اإلرباك أصاب�ت الغزاة واملرتزق�ة ،فيما تناثرت
جثث القتىل التي احرتقت يف مكان انفجار الصاروخ.
ويف عملي�ة مماثلة أ ّكد املص�در أن  79من قوات الغزو 
واملرتزق�ة الذي�ن جرى تدريبه�م مؤخ�را ً يف الوديعة لقوا 
تجمع
مصارعهم وأصيب نحو  100منهم إثر اس�تهداف
ٍ
لقوات الغزو واملرتزقة يف منفذ الطوال بصاروخ باليستي
من طراز قاهر 1بالتزامن مع عملية صافر.
وأشار املصدر أن أح َد قادة كتائب العدو السعودي لقي
مرصع�ه يف العملي�ة ،الفتا ً إىل أنه جرى نق� ُل املصابني إىل
أحد املستش�فيات داخل الحدود الس�عودية فيما تفحَّ مت
أجساد القتىل.

:2015/12/19

86

قتيلاً من ق�وات الغ�زو واملرتزقة
بصاروخ قاهر 1بمنطقة صافر
:2015/12/19

79

قتيلاً م�ن جنود العدو الس�عودي
ومرتزق�ة دربوا مؤخ�راً بالوديع�ة بصاروخ
قاهر 1بمنفذ الطوال
:2015/12/18

184

قتيلاً م�ن املرتزق�ة بينه�م
عدد كبير من قوات الغزو بصاروخ توش�كا
بمعسكر تداوين بمأرب
:2015/12/14

146

قتيلاً بينه�م قائ�دا الق�وات
اإلماراتية والس�عودية و 42من مرتزقة بالك
ووتر بصاروخ توش�كا اس�تهدف مقر قيادة
االحتالل بشعب الجن بباب املندب

ُ
قوات الغ�زو واملرتزقة
وي�وم الجمع�ة املاضية كان�ت
بمأرب وتحديدا ً يف معس�كر تداوين على موعد مع أقوى
رضب�ة للصواري�خ الباليس�تية عندم�ا أطلق�ت الق�و ُة
الصاروخية للجيش واللجان الش�عبية صاروخاً باليستيا ً
من طراز توشكا عىل قوات الغزو واملرتزقة باملعسكر.
ويف نتائ�ج العملي�ة أك�د املص�در أن الص�اروخ دم�ر
طائرت�ي أباتيش ومنظومات لبطاري�ات الباتريوت تابعة
لدول العدوان ،فيما لقي  90ش�خصا ً من مرتزقة العدوان
مصارعهم ،بينهم قيادات ميدانية ،قبل أن يرتفع العدد إىل

 184قتيالً ،حيث أش�ارت املعلومات أن مستشفى بمنفذ
الوديعة استقبل عرشات الجثث املتفحة عقبَ  العملية.
قب َل رضبة توش�كا عىل معس�كر تداوي�ن بمأرب كان
ُ
إطالقه عىل 
توش�كا اآلخر قد فعل املطلوبَ منه عندما تم
مق� ّر القيادة العس�كرية للغزاة واملحتلني يف ش�عب الجن
بباب املندب يف الرابع عرش من الشهر الحايل.
وأوضح�ت املص�ادر يف حين�ه أن ما يق�اربُ  146جثة
أغلبُه�ا متفحم�ة وصل�ت إىل ع�دن وإىل معس�كر عمران
بفع�ل الرضب ُ
 املحكمة من بينه�م  42رصيعاً ينتمون إىل

بالك ووتر ،وأن العدو أرسل سفينة طبية إىل قرب الساحل
بسبب عدد اإلصابات الكبرية برضبة توشكا باب املندب.
ويف تلك العملية لقي قائدا القوات السعودية واإلماراتية
مرصعهم�ا وهم�ا العقيد الرك�ن عبدالله الس�هيان قائد
القوات الس�عودية والعقيد س�لطان هويدان الكتبي قائد
القوات اإلماراتية الغازية.
ّ
أوىل الرضبات املوفقة للجيش واللجان الشعبية
وكانت
ضد الغزاة واملرتزقة يف الرابع من س�بتمرب املايض بإطالق
ص�اروخ توش�كا عىل معاق�ل ق�وات الغ�زو واملرتزقة يف
صحن الجن بمأرب ،ويومها أكد مصدر عس�كري لصدى
املسيرة أن  67جندي�ا ً إماراتي�ا ً
َ
ارعَ ه�م ،كم�ا
 لق�وا مص ِ
ً
إضافة
س�قط  42جنديا ً س�عودياً و 16جُ ندياً بحريني�اً،
إىل  12جُ ندي�ا ً أردني�اً ،أما يف ما يتعلق بالخس�ائر البرشية
يف صف�وف مرتزقة حزب اإلصالح وعن�ارص القاعدة فقد
درنا أن ما يزي� ُد عن  52لقوا مصارعَ هم وعدد 
أك�دت مصا ُ
كبري ج�دا ً م�ن الجرحى ،وعلى صعيد العتاد العس�كري
فقد دمَّ �ر الص�اروخ  25عربة حاملة صواري�خ من نوع
مانس�تري وثالث قاطرات وقود و  4ناقالت إسعاف وعددا ً
من طائ�رات اس�تطالع وطائرتني أباتشي ،واحرتق عدد 
كبري من اآلليات العسكرية األخرى ما بني دبابة ومدرعة،
وقدرت املصادر أن مجموع ما تم إحراقه من هذه اآلليات
ُ
يفوق املائة آلية عسكرية.
وبالبحث يف تأريخ نتائج العمليات العسكرية للصواريخ
الباليس�تية نج ُد أن ما حققته الق�وة الصاروخية اليمنية
س�يظ ُّل رقم�ا ً قياس�يا ً يف تأري�خ العملي�ات الصاروخية
يصعب تكراره إال من قبل القوة الصاروخية نفسها ،ففي
َ
صاروخ توش�كا األول يف صافر كان
حني أكد الخبراء أن
أنجح صاروخ باليستي يف تأريخ هذا النوْع من الصواريخ
ُ
يحقق هدفه العسكري ليتمكن الجيش واللجا ُن الشعبية
م�ن كرس رقمهم القيايس مرة ومرتني وثالث وأربع مرات
والرقم مرشح للزيادة.
ففي س�بتمرب املايض نشرت األخب�ار اللبنانية مقاال ً
للكاتب عامر محس�ن ،عىل خلفية صاروخ توشكا صافر
األول قال فيه« :صاروخ «توش�كا» اليمن�ي ،الذي أصاب
نقطة تجمّ ع عسكرية لقوى «التحالف» يف منطقة صافر
قرب مأرب ،ليقتل أكثر من  100عس�كري من جنس�يات
متنوع�ة ،صار ه�و الحامل للرقم القي�ايس العاملي .ظهر
«توش�كا» يف االتح�اد الس�وفياتي يف س�بعينيات الق�رن
املايض ،ليك�ون أول صاروخ تكتيكي موجّ �ه (أي ّ
َ
أن فيه
جهازاً لتصحيح املسار وتقليل دائرة الخطأ خالل طريانه،
عىل عكس س�لفه« ،فروغ» ،ال�ذي كان عبار ًة عن قذيفة
صاروخية ،توجّ هها حني اإلطالق وال تعود تتح ّكم بها)».
ويضي�ف« :كان الهدف من الص�اروخ ،عدا عن إيصال
ً
الش�حنات النووية التكتيكية ،هو أن يكون دقيقا ً
َ
كفاية،
بمس�اعدة رأس حربي انش�طاري ،لرضب مواقع «كبرية
الحجم» ،كالقواعد العس�كرية واملطارات ومراكز القيادة
وتجمُّ عات الجنود ،وه�ذه األهداف كلها كانت موجود ًة يف
مأرب».
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( ددعلالاا

قال �إن الأمم املتحدة مل تكن جادة يف م�ساعيها لوقف العدوان بقدر النية يف توفري الفر�صة املنا�سبة لت�صعيد الغزاة

المجلس السياسي ألنصار اهلل :نحو االنتصار ماضون

نحن من نحدد مكان وزمان المعركة األكثر تنكي ًال بالعدوان وماضون في خيارات قاسية ستحددها الساعات القادمة
عملية اإلرجاف والتهويل لن تنطلي على أبناء اليمن ولن تفت في عضدهم
وقف أبناء الشعب اليمني بوجه أعتى آالت الموت وواجهوا الجيوش من مختلف دول العالم في ظل تواطؤ األمم المتحدة
لقن أبناء الشعب اليمني العدو دروسًا بليغة في الشجاعة والتضحية وأذاقوه مر الهزائم والنكسات وأبهروا العالم بشجاعتهم وصبرهم وصمودهم
 -خاص:

ُ
 املجل�س الس�يايس ألنصار الله ،للش�عب
ب�ا َر َك
اليمني انتصاراتِه عىل الغزاة واملحتلني وأذنابهم من
املرتزقة والعمالء يف كافة جبهات الرشف والعزة.
وأش�اد املجل�س يف بي�ان ل�ه بنج�اح الرضبات
الصاروخي�ة يف إلح�اق خس�ائر غير مس�بوقة يف
األع�داء وقواته�م الغازي�ة ،كم�ا أش�اد باألجه�زة
ٍ
نجاح�ات يف تحقيق األمن
األمنية وم�ا تحققه من
واالس�تقرار وإحباط مخطط�ات األعداء اإلجرامية
وتفكيك شبكات اإلجرام والرش العميلة.
نفس�ه عاجزا ً
وأش�ار املجل�س إىل أن العدوَّ يج ُد َ
ع�ن تحقي�ق أي إنج�از يف املي�دان ،ويعم�د عوضا ً
ع�ن ذلك إىل ممارس�ة عمليات التضلي�ل واإلرجاف
ُ
والتهوي�ل وصن�ع االنتص�ارات اإلعالمي�ة الكاذبة
ِ
للتخفيف من صدمته والتسُّت�رُّ عىل فضيحته جراء
انتكاس�اتِه املدوي�ةِ عىل املي�دان وفش�له الذريع يف
تصعيدِه العسكري خالل األيام املاضية.
وأوض�ح بي�ا ُن املجل�س أن�ه اتضح ب�أن العدو 
الس�عودي األمريكي كان ينتظ� ُر انطالق املحادثات
الت�ي ترعاه�ا األم�م املتح�دة يف س�ويرسا موع�دا ً
لتدش�ينه بهدف الغدر واالستفادة من الغطاء الذي
ْ
ّ
عرب إعالنه�ا وق َ
ف إطالق النار 
وفرت�ه األمم املتحدة
م�ع بدء تل�ك املحادث�ات ،والت�ي بدت لألس�ف من
خلال تعاطيها مع ذلك التصعيد أنها لم تكن جاد ًة
يف مس�اعيها لوق�ف الع�دوان بقدر الني�ة يف توفري 
الفرصة املناسبة لتصعيد الغزاة.
ُ
وأك�د املجل�س أن عملية اإلرج�اف والتهويل لن

تنطيل َ على أبناء يمن اإليم�ان والحكمة ،ولن ُ
تف َ
ت
يف عَ ُ
ض�دِ اليمنيين الذي�ن اس�تطاعوا بفض�ل الله
َ
َ وتحقيق
تع�اىل وعَ ونه وتأيي�ده الصبرَ والصم�ود
ّ
طيلة التس�عة األش�هر املاضية ،ولقنوا 
االنتصارات
َ
خالله�ا الع�دوان الس�عودي األمريك�ي الهمج�ي
ومرتزقت�ه دروس�اً بليغ�ة يف الش�جاعة والبطولة
والتضحية والفداء ،وأذاقوه ُم َّر الهزائم والنكسات،
وأبهروا العالم بش�جاعتهم وصربه�م وصمودهم،
حيث وقفوا بوجه أعتى آﻻت املوت والدمار وأشدها
َ
جيوش اإلجرام واالرتزاق
فتكاً ،وواجهوا وال يزالون
من مختلف دول العالم ،يف ظل تواطؤ األمم املتحدة
وما س�مي باملجتمع ال�دويل عىل حرب إب�ادة أبناء
الش�عب اليمن�ي الكري�م وحص�اره الجائ�ر وغري 
ِ
املسبوق.
ُ
ار
وطم�أن املجلس أبناءَ الش�عب اليمن�ي وأحر َ
العال�م إىل أننا نحو االنتصار ماضون ،وأن ما يروّ ج
ُ
ٍ
تهدف إىل
من انتص�ارات وهمية إنم�ا
ل�ه الع�دوان
خلق حالةٍ من اإلرباك واإلرجاف لش ِّد أنظار الشعب
ٍ
خيارات ال
اليمن�ي والجيش واللج�ان الش�عبية إىل
تقدم وال تؤخر يف ميدان املعركة ،وثنيهم عن ُ
 امليض
ُ
س�تحددها الساعات القادمة إن
يف خيارات قاسية
ش�اء الله لتُ َ
ثبت لش�عبنا اليمني وللعالم أجمع أننا
بالله تعاىل وبصمود ش�عبنا أكثر قو ًة وإرصارا ً عىل 
َ
مواصلة التص�دي للعدوان بكل الوس�ائل وأننا من
نحدد مكان وزمان املعرك�ة األجدى واألكثر تنكيال
بالعدوان.
وأكد املجلس أيضا ً أنه «لن يثنينا عن نَيل حريتنا
وكرامتنا حشودُ الغزاة وال أسلحتهم وال دواعشهم،

وال مرتزقته�م املجرم�ون من بالك ووت�ر التي هي
جزء م�ن منظومة الشر العاملي�ة بقي�ادة أمريكا
والكيان الصهيوني ودول االس�تعمار ،ويكفي أبناء
َ
ش�عبنا اليمني فخراً ورشفا ً
أن يواجهوا حلف الرش 
والع�دوان بمفرده�م ،متوكلين على الل�ه وحدَه،
واثقني بنرصه وتأييده دون ريب».
ودعا املجلس كافة أبناء الش�عب اليمني الكريم
إىل املزيد من اللحمة الوطنية واليقظة ،وحشد املزيد
م�ن الطاقات والجهود يف ُك ّل الس�احات والجبهات
وعىل  ُك ّل املس�تويات لبل�وغ النرص العظي�م املؤ َّزر 
ب�إذن الله ،س�ائالً الل�ه الرحم�ة للش�هداء األبرار 
والشفاء العاجل للجرحى واملصابني.

نص البيان:
يف ظ�ل اس�تمرار ملحم�ة الصم�ود والتص�دي
للعدوان السعودي اﻷمريكي الهمجي التي يس ّ
طرها
أبن�اءُ الش�عب اليمن�ي العظي�م وجيش�ه ولجان�ه
الش�عبية ،وما يس ّ
طره من بطوالت وانتصارات عىل 
الغ�زاة واملحتلين وأذنابه�م من املرتزق�ة والعمالء
ّ
تحقق�ه
يف كاف�ة جبه�ات الشرف والع�زة ،وم�ا
الرضب�ات الصاروخية من نجاح يف إلحاق خس�ائر
غري مس�بوقة يف األعداء وقواته�م الغازية ،ويف ظل
ما ّ
تحققه األجه�زة األمنية من نجاحات يف تحقيق 
األم�ن واالس�تقرار ،وإحب�اط مخ ّ
طط�ات األع�داء
اإلجرامية ،وتفكيك شبكات اإلجرام والرشِّ  العميلة،
فإننا نبارك لش�عبنا اليمني العزيز وجيشه ولجانه
ِ
ِ
 واإلنجازات عىل األرض التي
تلك البطوالت
الشعبية
َ
معها العدو نفس�ه اليوم عاجزا ً عن تحقيق أي
يج ُد

إنجاز يف امليدان ويعم ُد عوضا ً عن ذلك إىل ممارس�ة
عملي�ات التضلي�ل واإلرج�اف والتهوي�ل وصن�ع 
االنتصارات اإلعالمية الكاذبة للتخفيف من صدمته
والتسرت عىل فضيحته جراء انتكاساته املدوية عىل 
امليدان وفش�له الذريع يف تصعيده العس�كري خالل
األيام املاضي�ة الذي اتضح أن�ه كان ينتظر انطالق
املحادث�ات الت�ي ترعاها األمم املتحدة يف س�ويرسا 
موعداً لتدشينه بهدف الغدر واالستفادة من الغطاء
الذي وفرته األم�م املتحدة عرب إعالنها لوقف إطالق
النار مع بدء تلك املحادثات والتي بدت لألس�ف من
خلال تعاطيها مع ذلك التصعيد أنها لم تكن جاد ًة
يف مس�اعيها لوق�ف الع�دوان بقدر الني�ة يف توفري 
الفرصة املناسبة لتصعيد الغزاة.
وعلي�ه إذ نؤكد أن عملي�ة اإلرجاف والتهويل لن
تنطيل على أبناء يمن اإليم�ان والحكمة ،ولن تفت
يف عض�د اليمنيين الذي�ن اس�تطاعوا بفض�ل الله
تع�اىل وعون�ه وتأييده الصبر والصم�ود وتحقيق 
االنتصارات طيلة التس�عة األش�هر املاضية ،ولقنوا 
خالله�ا الع�دوان الس�عودي األمريك�ي الهمج�ي
ومرتزقت�ه دروس�ا بليغ�ة يف الش�جاعة والبطولة
والتضحية والفداء ،وأذاقوه مر الهزائم والنكسات،
وأبهروا العالم بش�جاعتهم وصربه�م وصمودهم،
حي�ث وقف�وا بوج�ه أعت�ى آﻻت امل�وت والدم�ار 
وأش�دها فتكاً ،وواجهوا وال يزالون جيوش اإلجرام 
واالرت�زاق من مختل�ف دول العال�م ،يف ظل تواطؤ
األمم املتحدة وما س�مي باملجتمع الدويل عىل حرب
إبادة أبناء الش�عب اليمني الكريم وحصاره الجائر
وغري املس�بوق – فإننا نطمنئ ش�عبنا وأحرار أمتنا

والعالم إىل أننا نحو االنتصار ماضون ،وأن ما يروّ ج
ُ
تهدف إىل
ل�ه الع�دوان من انتص�ارات وهمية إنم�ا
خلق حالة من اإلرباك واإلرجاف لشد أنظار الشعب
اليمن�ي والجيش واللج�ان الش�عبية إىل خيارات ال
تقدم وال تؤخر يف ميدان املعركة ،وثنيهم عن امليض
يف خيارات قاسية س�تحددها الساعات القادمة إن
ش�اء الله لتثبت لش�عبنا اليمني وللعالم أجمع أننا
بالله تعاىل وبصمود ش�عبنا أكثر قوة وإرصارا ً عىل 
مواصلة التص�دي للعدوان بكل الوس�ائل وأننا من
نحدد مكان وزمان املعرك�ة األجدى واألكثر تنكيالً
عال
بالعدوان ،فليطمنئ شعبنا وليكن عىل مستوى ٍ
من الوعي بمكائد األعداء وتضليلهم.
ونؤك�د أنه ل�ن يثنينا عن نيل حريتن�ا وكرامتنا
حش�ودُ الغ�زاة وال أس�لحتهم وال دواعش�هم ،وال
مرتزقته�م املجرمون من بلاك ووتر التي هي جزء
م�ن منظومة الرش العاملية بقي�ادة أمريكا والكيان
الصهيوني ودول االس�تعمار ،ويكفي أبناء ش�عبنا
َ
اليمن�ي فخ�راً ورشف�ا ً
أن يواجه�وا حل�ف الشر
والع�دوان بمفرده�م ،متوكلين على الل�ه وحده،
واثقني بنرصه وتأييده دون ريب.
وندع�و كاف�ة أبناء الش�عب اليمن�ي الكريم إىل
املزيد م�ن اللحمة الوطنية واليقظة ،وحش�د املزيد
م�ن الطاقات والجهود يف ُك ّل الس�احات والجبهات
وعلى ُك ّل املس�تويات لبلوغ النصر العظيم املؤزر 
بإذن الله ،كما نس�أل الله الرحمة لش�هدائنا األبرار 
والشفاء العاجل للجرحى واملصابني.
صادر عن املجلس السيايس ألنصار الله
يوم األحد املوافق 2015/12/20

محمد عبدالسالم :األمم المتحدة عجزت في وقف إطالق النار والجيش واللجان سيواصلون الدفاع عن الوطن
ولد الشيخ :األمم المتحدة متمسكة بطلبها رفع كل أنواع الحصار وأشكال الحصار في البر والبحر وكذلك عن المدن والتجمعات
السكنية وتسهيل اجراءات استيراد المواد الغذائية
وفد الرياض لم يذهب للتفاوض من موقع المسؤول وصاحب القرار واقتصر حضوره للمطالبة بإطالق خمسة معتقلين فقط

إختتام مفاوضات جنيف  2دون التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطالق النار
 أحمد داود:ُ
مفاوض�ات جني�ف  2يف مدين�ة بييل
اختتم�ت
ُّ
ُ املتحدة دون التوصل
بس�ويرسا والتي رعتها األم�م
إىل تثبي�ت وقف إطالق النار وعج�ز أممي واضح يف
إيقاف العدوان السعودي األمريكي عىل بالدنا.
وعُ قدت الجلس�ة األخيرة م�ن املفاوضات يوم 
أم�س من الس�اعة الثانية عشرة إىل الثانية ظهراً،
واقتصرت عىل رؤس�اء وف�دَي صنع�اء والرياض
بحض�ور مبعوث األمني العام لألم�م املتحدة لليمن
إسماعيل ولد الشيخ.
وهدفت الس�عودية من خالل ه�ذه املفاوضات
الخ�روج بأية نتيج�ة يف ما يتعلق بمل�ف املعتقلني 
لكن الوفد الوطني نجح يف عدم تقديم أية معلومات
ع�ن وضعه�م على الرغ�م م�ن الضغوط�ات عىل 
وفد صنعاء من قبل الس�فراء الذي�ن كانوا كثريين
ُ
وبالقرب من جلسات الحوار.
ويبرُ ُز من مطالب الوفد الوطني أنه كان يطرح
َه�مَّ الوطن بأكمله وفك الحصار الظالم الجائر عىل 
ً
قاطبة ،باإلضافة إىل انسجام 
أبناء الش�عب اليمني
الوف�د الوطن�ي وتم ّكنه م�ن إدارة الح�وار بنجاح،
ُ
فيما اختلف الط�رف اآلخر وفد «الرياض» وظهرت
ٌ
خالفات كبيرة بينهم وصلت إىل املش�اجَ رة العلنية
بني أعضاء الوفد.
وأش�ار البي�ان اإلعالم�ي الختام�ي ملفاوضات
جنيف إىل أنه تم االتف�اق عىل مجموعة من النقاط
منه�ا وض�ع مجموعة من تدابري بن�اء الثقة بما يف
ذل�ك آلية لإلفراج عن الس�جناء واألرسى ستش�مل
إفراج�ا ً ع�ن الجميع عند تفعيل وق�ف دائم إلطالق
ر وإنش�اء لجنة للتنس�يق وَالتهدئ�ة تتأ ّل ُ
النا َ
ف من

مستش�ارين عس�كريني من كال الجانبني وترشف
عليه�ا األمم املتح�دة ،إضاف�ة إىل رفع  ُكلِّ أش�كال
الحصار والسماح بوصول اإلمدادات اإلنسانية دون
أي قيد أو رشط إىل املحافظات املترضرة.
ُ
كم�ا اتفقت األطراف بحس�ب البي�ان الختامي
على عقد جولة جديدة من املفاوض�ات يدعو إليها
املبعوث الخاص تُح َّددُ باالتفاق مع األطراف ،مُشريا ً
إىل أن ول�د الش�يخ يعتزم الدع�وة إىل عق�د الجولة
القادمة لهذه املحادثات يف منتصف الشهر القادم.
وق�دم وف�د صنع�اء احتجاج�ا ً على اس�تمرار 
القصف املتواصل من قبل طريان العدوان السعودي
األمريك�ي على بالدن�ا ،مؤكدي�ن أن ذلك ينُ� ُّم عن
ترتيبات مبيَّتة لعدوان كبري وليس مسألة خروقات

هن�ا وهناك يمك�ن معالجته�ا مما يدل عىل س�وء
النوايا.
وقال�وا لولد الش�يخ إنه�م قدموا حس�ن النوايا
وأب�دوا كثريا ً من التنا ُزالت ،كم�ا طالب وفد صنعاء
م�ن ول�د الش�يخ موقفاً واضح�ا ً تجاه م�ا يحدث،
َ
أن الط�رف اآلخ�ر ال يمل�ك أي قرار أو 
مشيرين إ ِىل
صالحية بوقف العدوان.
ويف مؤتم�ر صحف�ي تح�دث ناطق أنص�ار الله
محم�د عبدالسلام لوس�ائل اإلعالم يف خت�ام اليوم 
ارهم يف التشاور.
الرابع من املباحثات ،مؤكداً استمر َ
وقال عبدالسلام إنهم طلبوا م�ن األمم املتحدة
يف ورق�ة االحتجاج وقف الح�رب وليس ترحيل هذا 
األمر.

وأش�ار عبدالسلام إىل أن األممَ املتحدة أصدرت
بياناً بما يخص الجانبَ  اإلنس�اني دون الرجوع إىل
وفد صنع�اء ،وأنه كان لديهم تعديلات عىل البيان
لكن لم يتضمنها بيان األمم املتحدة.
وق�ال إن وف�د صنع�اء كان يلت�زم بع�دم 
الترصيح�ات اإلعالمية ،لكن لألس�ف األمم املتحدة
تري ُد تحارص ودون أن تقدم حتى رؤية.
ً
ً
 رس�مية
قدم ورقة
ولف�ت إىل أن الوف�د الوطني
تحدث عن الخروقات التي حصلت يف مناطق كثرية
وعن القصف الجوي واالنتش�ار العسكري والتمدد 
يف الجوف ومأرب.
وواصل عبدالسالم قائالً« :ال توجد لدينا مشكلة
من اس�تمرار الحرب ،فنحن س�ند ُ
افع عن أنفس�نا
ب�كل كرامة ..احتجاجنا على األمم املتحدة ألنها لم
تك�ن قادر ًة عىل تثبي�ت وقف إطالق الن�ار الذي تم
ُ
التواف ُق علي�ه قبل مجيئنا إىل مس�قط ،ولهذا نحن
س�نواصل املش�اورات ..والجيش واللجان الشعبية
واألمن س�تواصل الدف�اع عن كرامتن�ا وعن كرامة
اليمنيني بدون أي نقاش».
وواص�ل القول« :نحن نعتقد أن األمم املتحدة لم
ً
َ
تثبيت
تقدم رؤية يف ما يخص
تستطع حتى اآلن أن
وقف إطالق النار ،وَنحن سنعاود الجلسات من أجل
تثبيت وقف إطالق النار».
وأظه�ر وف�دُ هادي عج� َزه الكبير يف اتخاذ أي
ُ
ق�رار ،وأفصح رئي�س الوفد عبداملل�ك املخاليف أنهم
عاجزين عن وقف العدوان عىل اليمن ،وأنهم ليسوا 
أصحابَ قرار وال مخولني بإجراء أي اتفاق من هذا 
النوع من شأنه أن يتحقق يف الواقع.
ٌ
خاصة لصحيفة «صدى املسرية»
در
وقالت مصا ُ
ُ
ح�اول التواص� ُل م�ع الس�عوديني 
إن ول�د الش�يخ
واألمريكيني للحصول عىل تقدم بشأن وقف إطالق

النار لكن الرجل لم يفلح.
وحرض وفد هادي إىل س�ويرسا وه�م يتحدثون
فق�ط عن رضورة اإلف�راج عن محم�ود الصبيحي
ون�ارص ه�ادي وفيص�ل رج�ب ومحم�د قحط�ان
وعبدال�رزاق األش�ول ،ويتحدثون أيض�ا ً عن إدخال
املس�اعدات إىل تعز ،متجنبني الحديث عن مواضيع 
هامة وش�ائكة كوق�ف إطالق النار ووح�دة اليمن
وملف القاعدة وداعش.
ِ
وبحس�ب املص�ادر ف�إن وف�د ه�ادي ل�م يأت
للتفاوض من موقع املسؤول وصاحب القرار وإنما
ج�اء لتنفيذ مهم�ة معينة أوكلت إلي�ه من تحالف
العدوان وتنحرصُ يف إطالق خمسة معتقلني وعرقلة
وإعاق�ة أي توجه من األمم املتح�دة لوقف العدوان
ورفع الحصار مهما قدّم الوفد اليمني من مبادرات
وخطوات تسهيلية يف سبيل انجاح ذلك.
ورفض وف�د الرياض ف َّك الحصار عن الش�عب
اليمن�ي والس�ماحَ  بامل�واد التجاري�ة والنفطي�ة
والدوائية بالدخول إىل الش�عب اليمني ،وهو ما أدَّى
َ
أن فريق
إىل اس�تياء األم�م املتح�دة والتي اعتبرت
ه�ادي «الرياض» ال يري ُد س�وى تحقيق مكاس�بَ
ش�خصية ضيق�ة ج�داً ولي�س لدي�ه ح ٌّل ش�امل
ودائ�م ،بينما وف�دُ القوى الوطني�ة كان يرصُّ عىل 
رضورة تس�هيل دخول ُك ّل امل�واد اإلغاثية إىل كافة
محافظات الجمهوري�ة؛ كونها مترضرة جميعها؛
بس�بب الحصار بما فيها تعز وأي�ة مناطق أخرى
أش�د رضرا ً من غريها مثل حرض وحجة وصعدة،
حي�ث والطيران يس�تهدف ُك َّل القواف�ل التجارية
واملواد األساس�ية التي يف طريقه�ا إىل املترضرين،
ه�و املطل�بُ  الذي ل�م يك�ن وارداً لدى وف�د هادي
«الري�اض» وال�ذي كان يطال�بُ  فق�ط بإدخ�ال
املساعدات إىل تعز.

( ددعلالاا
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(جنيف )2يف طريق الف�شل ،و»القواهر» ت�ستعد للحوار

األمم المتحدة (المنحازة) للعدوان تبرز كمشكلة مضافة بطريق المفاوضات في سويسرا

 إبراهيم السراجي/حسين الجنيد
ُ
ُ
 الجاري�ة يف س�ويرسا بعاملني 
اصطدم�ت املفاوض�ات
مخيبين للتطلع�ات نح�و ح�ل س�يايس ينه�ي الع�دوان
الخارجي والحصار القائم عىل اليمن ،حيث وجدت القوى
الوطنية نفس�ها أمام طرف (وفد الرياض) ال يملك القرار 
إىل األمام وأمام راع (األمم
ال�ذي يخوّله الدفع باملفاوضات
ٍ
املتح�دة) ليس�ت ق�ادرة عىل إجب�ار املعنيني على احرتام 
إعالنها بوقف إطالق النار كأقل تقدير ملا يُفرت ُ
َ
أن يكون
َض
 دورها يف تلك املفاوضات.
عليه ُ
قبيل انطالق املفاوضات الجارية يف س�ويرسا بساعات
أعلن�ت األم�م املتحدة رس�مياً وق�ف إطالق الن�ار باليمن
لتهيئة الظروف املالئمة للمفاوضات التي ترعاها املنظمة
به�دف التوص�ل إىل اتفاق س�يايس باليم�ن ،ومع رسيان
الوق�ت املحدد لوقف إطالق النار ب�ارشت طائرات العدوان
بالتحلي�ق وتطور األمر إىل القصف يف عدة مناطق ،والحقا ً
تبني أن دول العدوان هي التي هندس�ت اتفاق وقف إطالق
النار عبر األمم املتحدة ألهداف عس�كرية مبيَّتة مس�بقا ً
ظه�رت معا ُمله�ا بتم�دد املرتزقة وق�وات الغ�زو يف مأرب
والجوف ،يف خطوة بدت أنها تنفيذ ملخطط جرى اإلعداد له
بدقة ،فلم يكن لدى األمم املتحدة أي موقف من خرق وقف
إطلاق النار ولم يك�ن لديها آلية ملراقب�ة االتفاق أو رؤية
مسبقة تتخذ بموجبها موقفا ً محددا ً من ذلك الخ ْرق.
منذ الخط�وات األوىل النطالق املفاوضات برز دور األمم
املتح�دة املنحاز لطرف الع�دوان ،حيث أعلن�ت املنظمة يف
بيان بخصوص الوضع اإلنس�اني عىل غير ما تم االتفاق
علي�ه ،وهو ما أكده رئيس وفد أنص�ار الله إىل املفاوضات
محمد عبدالسلام الذي قال إن األمم املتحدة خرجت ببيان
بخصوص الوضع اإلنس�اني باليمن مخالف ملا تم االتفاق
علي�ه ،متهم�اً األم�م املتحدة بف�رض رسية تام�ة ومنع 
الترصيحات حول املفاوضات ،وبرر عبدالسالم ترصيحاته
بسعي األمم املتحدة إىل محاصرَ ة وفد القوى الوطنية دون
أن تقدم رؤية واضحة.
ٌ
مالحظات
وأوض�ح أن وفدَ القوى الوطنية كان�ت لديه
لم يتضمنها البيان الصادر عن األمم املتحدة بشأن الوضع 
اإلنساني.
وأضاف أن ممثيل األمم املتحدة طلبوا االجتما َع مع وفد
القوى الوطنية صب�اح اليوم وتم ذلك حيث طالبت القوى
تثبيت وق�ف إطالق النار ولكن األمم املتح�دة تريد ترحيل
األمر.
ول�م تكن تلك الخطوة هي آخر ما أقدمت عليه املنظمة
األممي�ة ومبعوثه�ا ال�دويل ،حي�ث ج�رى إبالغهم م�رارا ً
بتحركات قوات الغزو ومرتزقة العدوان يف امليدان وخرقهم
بذلك لوقف إطالق النار ،غري أن املبعوث األممي ماطل وفود 
القوى الوطنية يف س�لوك وب�دا وكأن األمم املتحدة تريد أن
ً
قوات الغزو ومرتزقته فرصة لتحقيق إنجازات عىل 
تعطي
َ
األرض ،فحاول ولد الش�يخ الدف�ع باملفاوضات متجاهالً
ً
إطلاق النار وأبدى رغبة يف القفز إىل نقاط
خروقات وقف
أخرى أقل أهمية بحس�ب ترصيح�ات عدد من ممثيل وفد
القوى الوطنية.
وإذا كان م�ن البديهي أن األمم املتح�دة هي مَ ن أعلنت
َ
تكون
وقف إطالق النار رس�مياً ،فقد كان م�ن الواجب أن
ه�ذه الخط�وة مصحوب�ة برؤي�ة متكامل�ة لتثبيت وقف
إطالق النار ،بحس�ب اإلعالن ،لكن األمم املتحدة جاءت إىل
ً
مستسلمة إلرادة دول العدوان ،وكان بديهيا ً أن
املفاوضات
ً
 رؤية فيما يخص
يقول رئيس وفد أنصار الله إنها ال تمل ُك

تثبي�ت وقف إطلاق الن�ار ،موضح�ا ً أن الق�وى الوطنية
ِ
ستواص ُل املفاوضات من أجل التوصل إىل ذلك.
ويكمُ� ُن خروجُ  األم�م املتحدة ومبعوثه�ا إىل اليمن عن
دوره�م يف املفاوضات يف ع�دة جوانب ،أبس�طها أن األمم
املتح�دة وقفت عاج�ز ًة عن تحديد موقف ق�وي من خ ْرق
وق�ف إطلاق الن�ار وأمام ضغ�ط الق�وى الوطني�ة التي
رفضت االنتقا َل لنقاط أخرى والقفز عىل األولويات اضطر
ُ
املبع�وث األممي إىل قط�ع وعدٍ بالتواصل مع الس�عوديني 
واألمريكيين لبح�ث موض�وع وقف إطلاق الن�ار لتبدو 
ُ
العالقة بني األمم املتحدة والعدوان إن لم تكن عالقة تبعية
وانصي�اع فه�ي عالق�ة تحالُف بين طرفني ال تب�دو فيها
ً
املنظمة األممي�ة راعية للمفاوضات فيم�ا يخص الطرف
القادم من الرياض.
ٍ
صعوب�ات من�ذ
بالع�ودة للمفاوض�ات الت�ي واجه�ت
انطالقها وإىل اليوم الخامس ظلت املش�كلة بالنسبة لوفد
 الس�لبي لألم�م املتحدة ومعها
ور
ُّ
الق�وى الوطنية هي الد ُ
وب�دال ً عن أن تتفه�م األمم املتحدة مطالب�ات وفد صنعاء   
دفعتهم إىل أخذ صورة أكثر سوداوية عن األمم املتحدة.
يف الي�وم الخام�س للمفاوض�ات الس�بت امل�ايض بدت
املفاوضات تراوح مكانها وهن�اك اجتمع وف ُد صنعاء مع 
املبعوث األممي إس�ماعيل ولد الش�يخ ،حيث قال مراس�ل
قن�اة امليادين يف س�ويرسا إن املبعوث األممي س�مع كالما ً
عن استمرار غياب الرؤية لدى
قاسيا ً من قبل وفد صنعاء
ِ

األمم املتحدة بشأن وقف إطالق النار.
وصاح�ب ذل�ك خ�روجُ  رئيس وف�د أنصار الل�ه محمد
عبدالسلام للترصي�ح مج�دداً بانحي�از األم�م املتح�دة
ومبعوثها للطرف اآلخ�ر ،وقال يف تلك الترصيحات« :نحن
فق�ط احتجاجنا عىل األمم املتحدة التي لم تكن قادر ًة عىل 
ُ
تم االتف�اق عليه قبل
تنفي�ذ وقف إطلاق النار ،وهو م�ا
املجيء إىل مسقط».
يبقى الس�ؤا ُل مع تواصل تل�ك املفاوضات دون تحقيق 
أي تق�دم هو هل األم�م املتحدة عاجزة ع�ن اتخاذ موقف
وخط�وات تل�زم بوقف إطالق الن�ار؟ أم أن األم�م املتحدة
ومبعوثها جزء من مخطط اس�تغالل املفاوضات لتحقيق 
أه�داف ميدانية لدول الع�دوان واملرتزق�ة؟ تكمن اإلجابة
عن الس�ؤالني يف س�لوك األمم املتحدة نفس�ها وعجزها أو 
تواطؤها فيما يخ�ص االتفاقات ،يف ما يمكن التعرف عىل 
بقية اإلجابة م�ن العودة إىل تعيني املبعوث األممي بضغط
واختيار ومطا َلبة س�عودية خ َلفاً للمبعوث السابق جمال
ً
َ
أن العدوان جاء ليقيضَ عىل 
رصاحة
بن عمر الذي أعلنه�ا
ُ
 التفاهمات الت�ي كانت قد وصلت إىل ُقرب نهايتها مع 
ُك ّل
َ
ُ
املكونات السياسية للو ُ
ُّ الفراغ
سيايس يســد
ُصول إىل ح ٍّل
الس�يايس الذي كان قائما ً يف ذل�ك ،ناهيك عن األخبار التي
قالت إن ولد الش�يخ نفسه كان جزءا ً من صفقة سعودية
بموجبها تم جلبُ قوات من املرتزقة من موريتانيا بلد ولد
الشيخ نفسه.

المجتمع الدولي ومعركة استقالل اليمن
طالب الحسني
تس�عة أش�هر وال يزال الس�ؤال يردد لماذا يصمت المجتمع الدويل وتفش�ل األمم المتحدة أمام
العدوان الذي تجاوز كل األعراف الدولية
تس�عة أش�هر من الصمت الدويل والتواطؤ األمم�ي تجاه الحرب العدوانية الغير مس�بوقة عىل
اليمن
حرب اس�تخدم فيها العدوان كل ما بحوزته من أسلحة بما فيها المحرمة دولية  ،ورغم تقارير
المنظم�ات الدولية التي تثبت ت�ورط العدوان يف جرائم إبادة وجرائم حرب مكتملة األركان إال أن
ذلك لم يصل إىل مسامع المجتمع الدويل يف أعىل هيئاته.
مجل�س األمن ال�دويل الذي اجتمع أكثر من مرة بش�ان اليم�ن دفع هو اآلخر باتجاه اس�تمرار
العدوان بل والبحث عن مس�ارات جديدة لمحاولة تعديل الكفة لصالح الرياض وواشنطن لكسب
المعركة أبرزها القرار الدويل  2216الذي صدر تحت الفصل السابع.
لك�ن هذه المعطيات كلها لم تصنع للغزاة حس�ما عس�كريا بقدر ما صنع�ت تالحما وصمودا
شعبيا وإرصارا عىل مواجهة العدوان بكل الوسائل الممكنة.
وأمام إخفاق قوى العدوان وانتكاساتها العسكرية سعت األمم المتحدة لفتح أبوابها ولكن ليس
أمام الحل الس�يايس وإيقاف العدوان بل أمام محاولة تحقيق مكاس�ب سياس�ية للعدوان عجزها
عنها بالميدان.
ومن أروقة جنيف واحد الذي اظهر أن األمم المتحدة عاجزة عن إرس�اء هدنة إنسانية لمرتين
على التوايل إىل رحالت مبعوثه�ا األممي بين العواصم الخليجية ومق�ر األمم المتحدة وصوال إىل
لقاءات مس�قط ومؤخرا إىل بيال الس�ويرسية تنطوي تسعة أشهر من الفشل والتواطؤ األممي يف
م�ؤرش واضح أن معركة اليمن ليس�ت معركة مع أطراف محددة هن�ا أو هناك بل معركة تثبيت
الوجود واالستقالل أمام قوى العالم التي ال تحبذ رؤية هذا البلد قويا ومستقال ومستقرا.

إصرارٌ وجدّية إليجاد الحل

ورغ�م س�يناريو الفش�ل ال�ذي يل�وح يف األف�ق ،يؤكد
ِ
قنوات االتصال بني األطراف
بع�ض املحللني واملراقبني بأن
املشاركة يف (جنيف )2لن تُغلق ،سواء إذا استمرت الحرب
أو توقف�ت .وحت�ى يف حال فش�ل التوصل إىل حل ،س�يتم
ترحي�ل الحوار ألجل مس�مى ملتابعة فصول�ه ،مع ترجيح
ٍ
التوصل إىل تفاه ٍم حول بعض النقاط يف الحدّ األدنى.
حيث تفيد مصادر مطلعةٍ  ومقربةٍ من وفد صنعاء ،بأن
ً
َ ملس رغبة يف وقف الحرب لدى األطراف الدولية أكث َر
الوف�د
من الرغبة نفس�ها ل�دى الطرف اليمني اآلخ�ر والخاضع 
للإرادة الس�عودية .كم�ا ح�ازت أطروحات وف�د صنعاء
وم�ا يقدمونه من أف�كار اهتمامَ ال�دول الراعية للمؤتمر،
ٌ ل�دول دائمة العضوي�ة يف مجلس األمن
واعتربها س�فراء
ٍ
ً
إيجابي�ة كبرية ،إىل جانب س�فرا ٍء للعدي�د من الدول،
ذات
منها دول خليجية ،ومجلس األمن.
كما أشار الصماد يف بيان إىل حرصهم الكبري عىل إنجاح
هذا املؤتم�ر حيث قال« :نصيحتنا لهم أن يظهروا حُ س�ن
نواياهم ويكفوا عدوانهم ويس�هموا بدور إيجابي يف دعم
العملية السياس�ية ،والش�عبُ  اليمني س�يكون بمستوى
املس�ئولية ،فكم�ا كان أهلاً للدف�اع عن نفس�ه وكرامته
واس�تقالله فسيكون أهالً يف السلام والعفو والصفح بما
يحفظ له الحد األدنى من كرامته وحريته واستقالله».

تداعيات انهيار جنيف 2

أم�ا يف ح�ال تعنُّت قوى الع�دوان وعمالئه�م باملراوغة
والتحاي�ل على مجريات مباحث�ات هذا املؤتم�ر ،وجعلها
غط�اءً لصن�ع أرشاكٍ متمثل�ةٍ
يف ه�دن ملباغت�ة الجي�ش
ٍ
اليمن�ي واللج�ان الش�عبية إلح�راز تق�د ٍم على األرض
ٍ
وتحقي�ق انتصارات ق�د تغيرّ م�ن املعادلة العس�كرية يف
امليدان لتوظيفها يف امللف الس�يايس ،يؤك�د بعض الخرباء
العس�كريني ب�أن هذا س�يدفعُ الجي�ش اليمن�ي واللجان
الش�عبية لرفع وترية التصعيد من جهتهم ،وإدخال املزيد
من عنارص القوة يف املعرك�ة والتي قد ترفع املواجهات إىل
ٍ
مس�تويات جحيميةٍ  لم يكن ليتصوّره�ا األعداء ،فما كان
إدخ�ال منظوم�ة «قاه�ر »1إال مثاالً بس�يطاً مل�ا يمتلكه
الجي�ش واللجان الش�عبية من عنارص قو ٍة تس�تطيعُ بها
الحسم العسكري يف امليدان.
وه�ذا م�ا أ ّكده األس�تاذ صال�ح الصم�اد يف ذات البيان
حي�ث ق�ال« :ويف ح�ال اس�تمر الع�دوان بهمَ جيت�ه ،فإن
ٌ
ٌ
ِ
مدروسة،
خيارات
خيارات الش�عب ال تزال مطروحة وهي
والخط�وات القادم�ة س�تكون خط�وات كبيرة ويصعب
الرتاجع بعدها ،وما كان س�يصل إلي�ه العدوان ومرتزقته
قب�ل الدخول فيها ،س�يصعبُ عليه الوص�ول إليها يف حال
اس�تمر الع�دوان وأق�دم الجي�ش واللجان الش�عبية عىل 
تنفيذها» ،يف إش�ار ٍة منه إىل مدى قوة تلك الخيارات والتي
ٌ وتداعيات عىل املستوى اإلقليمي ،محمالً
ٌ
سيكو ُن لها تأثري
َ
إليه األمور ،املجتمع الدويل الذي وق َ
ف
املسئولية ملا ستؤول
ٍ
صمت يتف َّرجُ
عاجزا ً عن إيقاف العدوان عىل اليمن وظل يف
عىل إبادة الش�عب اليمني ،وبأن ه�ذه الخيارات تُعَ دُّ دفاعا ً
ٌّ
ع�ن النف�س وهو حق مكف�ول يف ُك ّل الرشائع الس�ماوية
والقوانني الدولية ،خصوصاً وقد تم س�د ب�اب ُك ّل الذرائع 
ار العدوان ،بالجل�وس إىل ُك ّل
الواهي�ة الت�ي بررت اس�تمر َ
طاوالت الح�وار واالعرتاف بقرار مجل�س األمن (،)2216
داعياً الش�عبَ  اليمني لالس�تمرار يف جهوزيته ومضاعفة
صموده وثباته حتى يقىض الله أمرا ً كان مفعوالً.
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العميد �شرف لقمان� :أكرث من  300خرق من الثالثاء وحتى م�ساء اخلمي�س

العدوان يواصل خرق وقف إطالق النار ..استشهاد  42مدني ًا في قصف هستيري
على محافظات صعدة وحجة وذمار والحديدة وتعز وصنعاء ومأرب
 -خاص:

ل�م يب�دأ اإلعال ُن ع�ن رسيان وق�ف إطالق
الن�ار ال�ذي أعلنته األمم املتح�دة حتى واصل
طيران العدوان الس�عودية غارات�ه عىل عدد 
من مناطق محافظ�ات الجمهورية يف تجاوز
واضح لوقف إطالق النار.
ُ
وأك�د الناط�ق الرس�مي للقوات املس�لحة
العمي�د الرك�ن رشف غالب لقمان اس�تمرار 
الع�دوان الس�عودي ومرتزقت�ه يف خرق وقف
إطلاق الن�ار ال�ذي أعلنته األم�م املتحدة منذ
الثالثاء املايض.
وأوض�ح العمي�د لقم�ان أن الع�دوان
الس�عودي اخترق وق�ف إطلاق الن�ار م�ن
خالل اس�تمرار غ�ارات طريانه على مختلف
املحافظات ،كما واص�ل مرتزقته اعتداءاتهم
عىل مواقع الجيش واللجان الشعبية يف مأرب
وتعز وحجة ،الفتا ً إىل أن عدد الخروق املسجلة
َ
بلغ أكث�ر من  300خرق  من�ذ الثالثاء وحتى
مساء الخميس.
وأكد أن الجيش واللجان الشعبية لن يقفوا 
مكتويف األيدي أمام هذا التصعيد واالعتداءات
والخروقات التي يقوم بها العدوان الس�عودي
ومرتزقته جواً وبراً وبحراW.
واستشهد ( )23مدنياً بينهم نساء وأطفال
وأصي�ب ( )5آخ�رون ج�راء قص�ف الطريان
الس�عودي وتحالف�ه بغارة جوية اس�تهدفت
منزل الدكت�ور /عبدالله جعدان املطري غارة
ثاني�ة اس�تهدفت املس�عفني يف منطقة كنى
بمديرية الصفراء.
وتضاف هذه الجريمة إىل السجل اإلجرامي
آلل س�عود والذي تمادى يف عدوانه وتوحش�ه
عىل صعدة وقص�ف ُك ّل مقومات الحياة فيها
م�ن طرق�ات وجس�ور ومس�اكن مواطنين 
وش�بكات مياه واتص�االت واملطار ومحطات
الكهرباء وغريها.
واعترب أهايل املنطقة هذه التجاوزات لوقف
إطالق النار ليس�ت من أعمال املسلمني الذين
يلتزمون بعهودهم وبالصلح ،مشيرين إىل أن
العدوان ال دين له ،وأن قاتل األطفال والنساء
واألبرياء ال عهد له.
وأوضح�وا أن األم�م املتح�دة ال ثق�ة فيها
أيض�اً ،فه�ي تنح�از للجلاد على حس�اب
الضحي�ة ،وه�ي يف األٍس�اس تخ�دم املصالح
األمريكية والصهيونية يف املنطقة العربية.
ً
وإضاف�ة إىل قصف املنازل واصلت مدفعية

الجي�ش الس�عودي قص�ف عدد م�ن املناطق 
يف صع�دة ،إضاف�ة إىل القص�ف الصاروخي،
َ
مناطق متفرق�ة يف مديرية
حيث اس�تهدفت
رازح وقص�ف صاروخ�ي ومدفعي س�عودي
اس�تهدفت املناط�ق الحدودي�ة يف محافظ�ة
صعدة
وأصي�ب ( )3مدنيني جراء انفج�ار قنبلة
عنقودية خ ّلفها الطريا ُن الس�عودي وتحالفه
يف منطقة م�ران بمديرية حيدان يوم الجمعة

املاضية.
وواصل طريا ُن العدوان السعودي األمريكي
َ
تحليقه املكثف عىل عدد من املناطق الحدودية
يف محافظة حجة.
واستش�هد  16مدني�اً وأصي�ب آخ�رون يف
قص�ف لطيران العدو اس�تهدف من�زل أحد
املواطنني يف مديرية حرض.
وقصف طيرا ُن العدو خلال الثالثة األيام 
املاضي�ة بقص�ف متواص�ل وعني�ف عدد من

املناطق ،مس�تهدفا ً جبل الش�بكة يف مديرية
حيران ومناطق متفرق�ة يف مديريتي حرض
ومي�دي ،كما ش�هدت حج�ة تحليق�ا ً مكثفا ً
للطريان.
ويف محافظ�ة ذمار ش�ن طيران العدوان
السعودي األمريكي عددا ً من الغارات الجوية
مس�تهدفا ً من�ازل املواطنين بمنطق�ة مرام 
بمديرية ميفعة عنس ،مَ ا أَدَّى إىل استشهاد 3
مواطنني وإصابة  3آخرين بجروح.

العدوان يوا�صل خرق وقف �إطالق النار وي�شن غارات على عدد من حمافظات اجلمهورية
استشهاد  5نساء في غارة لطيران العدوان على
منزل مواطن بمديرية كتاف بمحافظة صعدة
 متابعات:واصل طريا ُن العدوان الس�عودي األمريكي
َ
قصف�ه لع�دد  مناط�ق 
ي�وم  أم�س األح�د
ومديري�ات املحافظ�ات ،مس�تهدفا ً من�ازل
األبرياء واملنشآت العامة والخاصة.
واستش�هدت خم�س نس�اء ي�وم أمس يف
غ�ارة لطيران الع�دوان على من�زل مواطن
بمديرية كتاف بصعدة.
وقال�ت مصادر محلي�ة باملديرية إن املنزل

ت�م تدميره بالكام�ل وأن جمي�ع محتوياته
أتلفت ،يف تلك الغارة.
ُ
َ
جيش العدو 
ويف املناطق الحدودي�ة واص َل
الس�عودي قصف�ه الج�وي والصاروخي عىل 
عدد م�ن املناط�ق ،مس�تهدفاً بسلس�لة من
الغ�ارات مديرية ش�دا والظاهر بأكثر من 40
صاروخاً ،مستهدفاً الطرقات العامة واملزارع
ومنازل املواطنني.
وأغ�ار طيران الع�دوان ي�وم أم�س على
مديريتي خوالن الطيال وبني مطر بمحافظة

صنعاء ،حيث ش�ن غارتني على قريتي حالل
وريشان يف منطقة املصنعة بني شداد ،وغارة
عىل مصنع السواري للجلود يف منطقة مسيب
يف بن�ي مط�ر ،مَ �ا أَدَّى اىل توق�ف املصنع عن
العمل.
وَش�ن طريان العدوان السعودي األمريكي
الغاش�م يوم أمس غ�ارة جوية على مديرية
مناخة بمحافظة صنعاء ،مس�تهدفا ً منطقة
ب�ابَ  باج�ل ،مَ �ا أَدَّى إىل إح�داث أرضار  يف
املساكن املجاورة.

وواصل طريا ُن العدوان السعودي األمريكي
َ
اختراق وقف إطلاق الن�ار يف محافظة تعز،
حي�ث ش�ن ع�ددا ً م�ن الغ�ارات على معظم
مديريات املحافظة.
وقص�ف طيران الع�دوان الس�عودي
األمريكي بأكثر من  12غارة استهدفت شارع
األربعين واملط�ار القديم ومين�اء املخا وجبل
علا يف الحوبان ومدارس ومعس�كر العمري،
إضافة اىل اس�تهدف منطق�ة يختل بأكثر من
 6غارات استهدفت املنشآت الخاصة ومزارع
املواطنني.
كم�ا قصف طيران الع�دو بثلاث غارات
جوية مديرية املخاء ،كما قصف بغارة جوية
جبل العيل يف منطقة الحوبان.
واس�تهدف طيران الع�دو مبن�ى املجلس
املحلي القديم ومنزل أح�د املواطنني يف املخاء
ً
إضاف�ة إىل غارات عىل 
بع�دد من الصواري�خ،
الوازعي�ة وغارتين لطائرة ب�دون طيار عىل 
معس�كر العمري .وح ّلق طريان العدو بكثافة
يف سماء املحافظة ويف أوقات متفرقة من يوم 
الجمعة املاضية.
قص َ
ويف محافظ�ة مأرب َ
ف طريان العدوان
َ
منطقة كوفل،
بعدة غارات جوية اس�تهدفت
كم�ا قص�ف بع�دة غ�ارات جوية اس�تهدف
َ
مناطق متفرقة يف مديرية رصواح.
َ
عىل مناطق متفرقة
وأغار طريا ُن العدوان
بالجدعان ،كما َش َّ
�ن عدة غارات عىل معسكر
امل�اس ونقطة حلحلان وغ�ارات أخری عىل 
منطقة املخدرة.
واس�تهدف طيرا ُن الع�دوان بع�دد  م�ن
الغارات منطق�ة الرشيج�ة بمحافظة لحج،
وح ّل�ق بش�كل مس�تمر يف أوق�ات متفرقة يف
سماء املحافظة.
ويف محافظة الحديدة ش�ن طيران العدو 
سلس�لة غارات عىل مديري�ة اللحية وجزيرة
عقب�ان ،وغ�ارات أخ�ری اس�تهدفت املعه�د
التقني ومنطقة أبو زهر ومعسكر ابو موىس
يف مديرية الخوخة.
وشن طريان العدو يوم السبت املايض أربع 
غارات عىل مديرية همدان بمحافظة صنعاء،
مس�تهدفا ً منطق�ة ضالع ،مَ �ا أَدَّى إىل إحداث
أرضار يف األرايض الزراعي�ة ،كما ش�ن طريا ُن
العدوان الس�عودي األمريكي ثالث غارات عىل 
مديرية الطيال بمحافظة صنعاء ،مس�تهدفا ً
َ
منطق�ة العرق�وب بع�دد من الغ�ارات أثارت
الخوف والهلع يف املدنيني.

تقرير رسمي :خسائر القطاع السياحي جراء العدوان
السعودي األمريكي على بالدنا بلغت  12مليار دوالر
 خاص:در عن وزارة الس�ياحة
كش�ف تقري ٌر صا ٌ
أن خس�ائر القطاع السياحي يف اليمن جراء
العدوان السعودي األمريكي والحصار بلغت
 12ملي�ار دوالر حت�ى أغس�طس املايض ،يف
حني خرس نحو ربع مليون عامل يف مختلف
مجاالت العمل السياحي أعمالهم.
وأش�ار التقرير إىل أن القطاع السياحي يف
ٍ
تحديات كبير ًة نتيجة العدوان
اليمن ش�هد
والحص�ار املف�روض على البلاد تمثلت يف
استهداف وتدمري املنشآت واملواقع واملزارات
وامل�دن والق�رى الس�ياحية والتأريخي�ة
واألثري�ة ،وتدمير وتوق�ف الكثير م�ن
االس�تثمارات الس�ياحية الوطنية والعربية
والدولي�ة يف املجال الس�ياحي ،واس�تهداف
البُن�ى التحتي�ة والخدمي�ة األ َ َ
ســاس�ية يف

البلاد ،وتوقف الحرك�ة الس�ياحية الوافدة
لليمن بشكل كامل.
َ
أن العدوان تسبب يف انتشار 
وبينّ التقرير
 ربع مليون عن العمل
البطالة وخروج حوايل ُ
ممن كانوا يعملون يف مختلف مجاالت العمل
السياحي غالبيتهم يف مجال النقل السياحي
ومنش�آت الطعام والرشاب واإليواء منذ بدء
العدوان يف مارس امل�ايض ،فضالً عن فقدان
أرسهم ملص�ادر دخلها الرئيسي ،حيث كان
الف�ردُ العام� ُل يع�و ُل نحو أربعة أش�خاص
كأقل تقدير بمتوس�ط دخل نحو ١٥٠-١٠٠
دوالر شهرياً.
وأوض�ح التقري�ر أن الع�دوان تس�بب يف
توقف العمل يف أكثر من نحو َ 15
ألف منشأة
س�ياحية كبيرة ومتوس�طة وصغيرة من
منش�آت الطعام والرشاب واإليواء والس�فر
والنقل والتنزه والرتفيه واالتصال والتفويج

الس�ياحي عىل امتداد الرتاب الوطني ،فضالً
عن مغادرة الكثري من الخربات السياحية إىل
خارج البالد.
ووف�ق وزارة الس�ياحة ،ف�إن الع�دوان
تس�بب يف تدمري وتوق�ف العمل يف نحو 360
موقعاً ومزاراً ومنش�أة س�ياحية وتأريخية
وأثرية بش�كل كام�ل وجزئ�ي ،يف حني أدت
غ�ارات تحالُ�ف الع�دوان الت�ي اس�تهدفت
املواق�ع الس�ياحية والتأريخي�ة واألثري�ة
املوجودة يف املدن واألحياء الس�كنية املكتظة
باملدنيني إىل استش�هاد ما نس�بته  %١٢من
إجمايل عدد الش�هداء ،بما فيها تلك املسجّ لة
ضمن قائمة الرتاث العاملي اإلنس�اني التابع 
ملنظم�ة اليونس�كو أبرزه�ا مدين�ة صنعاء
القديم�ة وزبيد التأريخي�ة وغريها من املدن
والقرى واألحياء املكتظة بالسكان يف ُك ّل من
صعدة وحجة والحديدة وتعز وعدن ومأرب.
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في باب المصطفى
للعالمة عدنان الجنيد
ي��اس��ي��د ال���رس���ل ي���ا ط���ه وي����ا س��ن��دي
أن���ت ال��ش��ف��ي��ع وأن��ت��م ص��اح��ب امل���ددِ
أن���ت ال��غ��ي��اث وأن���ت ال��ع��ون والصمد
ف��ي��ك��م رج��ائ��ي وف��ي��ك��م ك��ل معتمدي
أن����ت ال���وج���ود وأن�����ت ع�ي�ن واج���دن���ا
روح ال���ب���راي���ا وروح األم�����ر ب���األب���دِ
أن���ت اجل���واد ال���ذي م��ا خ��اب سائله
تعطي العطاء وت��رع��ى كامل الرشدِ
ي��ا ك��ام��ل ال��وص��ف ي��ا م����رآة خالقنا
انظر محباً ضعيف ال���روح واجلسدِ
وال���ل���ه وال���ل���ه م���ال���ي غ��ي��رك��م س��ن��داً
ِ
وال���ش���ددِ
وال م��ل��اذاً م���ن األه������وال
أت���ي���ت ب���اب���ك واألش���������واق جت��ذب��ن��ي
إل����ى ج��ن��اب��ك ي��اع��ي��ن��ي وي����ا ك��ب��دي
أت����ي����ت ب����اب����ك واآلم���������ال ت��غ��م��رن��ي
حاشا جلودك أن أقصى من الرفدي
أت����ي����ت ب����اب����ك أش����ك����و أم�����ة ت��رك��ت
ق���رآن���ه���ا وال���ت���ه���ت ب���امل�ت�ن وال��س��ن��دِ
أت����ي����ت ب����اب����ك واألح������م������ال م��ث��ق��ل��ة
ف��ي��ه��ا ذن���وب���ي وه����م األه�����ل وال��ب��ل��دِ
ه�����ذي ذن����وب����ي وذا ه����� ٌم ي��ك��اب��دن��ي
ف��ام�نن ع��ل� َّ�ي وال طفني وخ���ذ بيدي
ح��ق��ق رج���ائ���ي وم����ا أن���وي���ه ي���ا أم��ل��ي
����م إل�����ى ب��ل��دي
ح���ت���ى أع������ود ب��ل�ا ه� ٍ
ك����ن ل����ي م��ع��ي��ن �اً إذا ق� َّ
����ل ال��ن��ص��ي��ر
علي باخلير فيما دار في خلدي
وعد َّ ،
أف���ض ع��ل� َّ�ي ج���م���االً م��ن��ك يُ��ش��ه��دن��ي
ح��ت��ي أغ���ي���ب ب���ه ع��ن��ي وع����ن ول���دي
ل��ك��ي أع�����ود ب��ك��م م��ن��ك��م ب�ل�ا ن��ص� ٍ�ب
واس���ت���ري���ح م���ن األش������رار واحل���س���دِ

رسول اهلل محمد صلوات اهلل عليه وآله في القرآن الكريم
بشرى عبدالرحمن

حريص على إسالمنا وإنقاذنا من
الضالل:

أن يقف اإلنس�ا ُن محتارا ً
َ
م�ن الطبيعي
إذا أراد يف مقالةٍ  يكتبُها أن يتط َّر َق ألوصاف
س�يد الخلق محم�د بن عبدالل�ه عليه وآله
أفضل الصلوات وَالتسليم ،حيث ستتزاحم
الكلم�ات والجم�ل يف رأس�ه ،وتضط�رم 
املش�اعر الفياض�ة يف ص�دره وجوارح�ه،
تَهَ يُّب�اً ملق�ام خير خل�ق الله ،م�ن وصفه
ٍ
جام�ع ،حوى آالف
جل وعلا بوصف
الل�ه
ٍ
األوص�اف يف أربع كلمات ﴿ َوإِن َّ َك َ لعَ ُ
لىَ خلُ ٍق
عَ ِظي ٍم﴾ (القلم..)4 :

عندم�ا يخاطبن�ا الل�ه بقول�هَ ﴿ :ل َق� ْد
س�ــوْل ِم ْن أَن ْ ُف ِس� ُك ْم عَ ِزي ٌز عَ َليْهِ
 ر ُ
جَ ا َء ُك ْم َ
 ر ُؤ ٌ
ي�ص عَ َليْ ُك ْم ِ با ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
مَ ا عَ ِنتُّ ْم حَ ِر ٌ
وف
ني َ
َرحِ يمٌ﴾ (التوبة )128 :بهذا الخطاب ندرك
أوصافا ً أخرى رائعة لنبينا محمد صىل الله
عليه وآله وس�لم ،فهو من جنس أنفس�نا،
عرب�ي مثلن�ا ،يع ُّز علي�ه أن نعن َ َ
�ت ونعان َد
فنس�تحق العق�اب ونح�رم من الث�واب..
وندرك م�ن هذا الخطاب م�دى رحمة الله
بنا بإرساله محمداً.

فل�و  تأملن�ا آي�ة ﴿وَمَ �ا أ َ ْر َ
س� ْلنَا َك إ ِلاَّ 
َرحْ مَ ًة ِ ل ْلعَ ا َل ِم َ
ين﴾ (األنبياء )107 :نجد أن
َر ُ
ســوْل الله صىل الله عليه وآله وسلم هو 
الرحم�ة املهداة للعاملني جميع�اً ،دينه دين
رحم�ة يف جميع جوانبه ،حتى مع الذبيحة
الت�ي تُذبح لنأكلها أمرنا بالرحمة( :وليحد
أح ُد ُكم شفرته ،وليرُ حْ ذبيحته)..

أش�ار الق�رآن الكريم أيض�ا ً إىل صفات
 ر ُ
س�ــوْل الل�ه
القائ�د الت�ي اتص�ف به�ا َ
صلى الله علي�ه وآله من لينه م�ع الناس،
وعف�وه عمن ظلمه ،وخل�وه من الفظاظة
والخش�ونة ،وأشار إىل حسن معارشته مع 
ُك ّل من صحب�ه ،وإىل رأفته وعطفه عليهم
ورحمته بهم ،وتنزهه ع�ن فظاظة ْ
 ال ُخلُ ِق
وغلظ�ة القلب .بقوله تع�اىل َ
 رحْ مَ ةٍ
﴿ف ِبمَ ا َ
�و ُكن ْ َت َ
 ف ّ
ظ�ا ً َغلِيظَ
 و َل ْ
ِم�نَ اللَّ�هِ ِ لن ْ َت َ لهُ � ْم َ
َ
ُ
ْ
ْ
َ
�ب لاَ ن ْ َفض ِ
ُّ�وا م�ن حَ ْو ِلك فاعْ �ف عَ نهُ ْم
ْال َق ْل ِ
و ْ
َاستَ ْغفِ ْر َ لهُ مْ﴾ (آل عمران)159 :

نبي الرحمة:

كاد يموت هما وغما خوف ًا علينا
من النار:

د ر ُ
س�ــوْلنا الكريم
 ولو تأملنا كيف كا َ
يموت همًّا وغمًّ ا خوفا ً عىل أمته من الكفر،
من النار ،وم�دى حرصه عىل هداية الناس
أجمعين ،حتى خاطبه الله بقول�ه ﴿ َلعَ َّل َك
بَاخِ ٌع ن َ ْف َس َك أَلاَّ يَ ُكونُوا  ُم ْؤ ِم ِن َ
ني﴾(الشعراء:
 ،)3وقال تعاىلَ :
﴿ف َلعَ َّل َك بَاخِ ٌع ن َ ْف َس� َك عَ لىَ 
وا بهَ ذَ ْ
ا الحَ د ِ
ِيث أ َ َ
س�فاً﴾
آث َ ِارهِ ْم إ ِْن َ ل ْم يُ ْؤ ِمن ُ ِ
(الكهف .)6 :والبخع :هو قتل النفس غماً،
ألدركن�ا حينها م�دى رحمته بن�ا ،وخوفه
علين�ا ..وقد حثه الله عىل ترك التأس�ف يف
آيات عديدة ،نح�و قوله تعاىلَ :
﴿فال تَذْ َهبْ
ن َ ْف ُس� َك عَ َلي ِْه ْم حَ َس�رَ َ ٍ
ات إِنَّ اللَّ� َه عَ لِي ٌم ِ بمَ ا
َصنَعُ َ
ي ْ
ون﴾ (فاطر..)8 :

رحيم لين الطباع:

القدوة الكاملة:

ف�كان يتحمل املش�اق والصعاب يف س�بيل
تطبي�ق الجانب األخالق�ي ،فبعض األمور 
ق�د تتعلق ب�ه ش�خصياً فم�ن األدب أن ال
يدافع عن نفس�ه لذلك كان املوىل سبحانه
ه�و الذي يدافع عن�ه قال تعاىل﴿ :يَ�ا أَيُّهَ ا
ِي�ن آمَ نُوا ال تَد ُ
الَّذ َ
ْخلُ�وا بُي َ
ُوت النَّ ِب�يِّ إ ِلاَّ أ َ ْن
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
 و َلكِنْ
َ
يرْ
ِ
ُ
يُ ْؤذَ َن لك ْم إ ِلىَ طعَ ا ٍم غ َ ناظ ِرين إِناه َ
طعِ مْ تُم َ
ْخلُ َ
إِذَا دُعِ يتُ�م َ
ْ فاد ُ
وا ف� ِإذَا  َ
ْ فانْتَشرِ ُوا 
ِيث إِنَّ ذَ ِل ُك ْم َك َ
ُستَأْن ِِس َ
ين لِحَ د ٍ
وَال م ْ
ان يُ ْؤذِي
النَّ ِبي َ
َّ في َْس�تَحْ ِيي ِمن ْ ُك ْم وَال َّل ُه ال ي َْس�تَحْ ِيي
ِم َن ْ
 الحَ قِّ ﴾ (األحزاب)53 :

ما ينطق عن الهوى:

املصدر لحديثه ه�و الوحي اإللهي فهو 
مأمون م�ن االنحراف والضلال ﴿مَ ا َ
ضلَّ 
صاحِ بُ ُك� ْم وَمَ �ا َغ�وَى * وَمَ �ا يَن ْ ِط ُ
َ
�ق عَ ِن
ْالهَ �وَى * إ ِْن ُ
 ه َ
�و إِلاَّ وَحْ ٌي يُوحَ �ى * عَ لَّمَ ُه
َش�دِي ُد ْ
 ال ُقوَى﴾ (النج�م ،)5-3 :ال تعارض
بين كالمه وبني الق�رآن ،وإنما جاء الخلل
من بع�ض الرواة للحدي�ث الرشيف ،الذين
تعم�دوا الكذب عليه ،فليتب�وؤوا مقعدهم
من النار..

يشدد على نفسه بالعبادة:

 بالرغم م�ن أن الله قد غفر له ما تقدم 
م�ن ذنبه وما تأخ�ر ،كان يقومُ الليل حتى
َّ ربَّ َك يَعْ َل ُم أَن َّ َك
تت َّ
�ور َم قدماه ،قال تعاىل ﴿إِن َ
وم أ َ ْدنَى ِم ْن ثُلُث َ
تَ ُق ُ
ِص َف ُه َ
 ون ْ
�ي اللَّي ِْل َ
 وثُلُثَهُ﴾
ِ
(املزمل)20 :

رس�ولنا محم�د صلى الل�ه علي�ه وآله
وس�لم ه�و الق�دوة الكاملة ،لق�د بلغ من
الكمال م�ا جعله إماماً لكل من يريد الخري 
والهداية والصلاح ،أن يقتديَ  به ويحتذيَ
عىل ش�اكلته ،ق�ال تع�اىل ﴿ َل َق� ْد َك َ
ان َ ل ُك ْم
ِمَ�ن َكانَ
�و ٌة حَ َس�ن َ ٌة ل ْ
فيِ ر ُ
س َ
س�ــوْل ال َّلهِ أ ُ ْ
َ
 و ْاليَ ْو َم الآْ خِ � َر َ
يَ ْرجُ �و ال َّل َه َ
 وذَ َك َر ال َّل َه َك ِثرياً﴾
(األحزاب)21 :

ق�ال تع�اىل ﴿وَمَ �ا َك َ
ان اللَّ� ُه ِ ليُعَ ذِّبَهُ � ْم
يه� ْم وَمَ �ا َك َ
وَأَن ْ َ
ان ال َّل ُه مُعَ ذِّبَهُ � ْم و َُه ْم
�ت فِ ِ
ْ
ً
َ
ي َْس�تَغفِ ُرون﴾ (األنفال ،)33 :فهنيئا ألمة
َ
كنت فيها..

رس�ولُنا الكري�م كان ش�ديدَ الحي�اء،

قال تعاىل ﴿ َو َل ْو أَنَّهُ ْم إِذْ َ
ظ َلمُوا أَن ْ ُف َس�هُ ْم

شديد الحياء:

أن وجوده أمان لألمة من العذاب:

استغفاره لألمة مستجاب:

جَ �اءُو َك َ
اس�تَ ْغ َف ُروا اللَّ� َه و ْ
 ف ْ
َاس�تَ ْغ َف َر َ لهُ ُم
ً
ً
َ
َ
ال َّر ُ
 رحِ يم�ا﴾
س�و ُل لوَجَ �دُوا اللَّ� َه توَّاب�ا َ
(النساء)64 :

أذهب اهلل عنه وعن أهل بيته
الرجس وطهرهم تطهيرا:

قال تع�اىل ﴿إ ِنَّمَا ي ُِريدُ ال َّل ُه ِ ليُذْهِ بَ عَ ن ْ ُك ُم
طهِّ َر ُك� ْم تَ ْ
 ويُ َ
�س أ َ ْه َل ْ
 البَي ِ
ْ�ت َ
ال ِّرجْ َ
ط ِهرياً﴾
ُ
(األح�زاب ،)33 :وقد كثر األخ�ذ والردُّ بني 
علم�اء املس�لمني يف مَ ن املقص�ود بـ(أهل
البيت) ،ونح�ن نقو ُل هنا :انظ�روا حادثة
املباهل�ة م�ع نص�ارى نج�ران ،يف ُكتُ�ب
الحدي�ث ،وبمَ ن باه�ل املصطفى صىل الله
عليه وآله وس�لم ،واآلية التي نزلت يف هذه
الحادثة يف ُكتُب الحديث املختلفة ،تعرفون
أن أه َل بيته هم أصحاب الكس�اء [رس�ول
الله ،عيل ،الحسن ،الحسني ،فاطمة].

اهلل ومالئكته يصلون عليه:

ُص َ
قال تع�اىل﴿ :إِنَّ اللَّ� َه وَمَال ِئ َكتَ ُه ي َ
لُّون
ِين آمَ ن ُ
عَ َل�ىَ النَّ ِبيِّ يَ�ا أَيُّهَ ا الَّذ َ
�وا صلُّوا عَ َليْهِ
َ
َسلِّمُوا  تَ ْس�لِيماً﴾ (األحزاب )56 :تكريما ً
و َ
وتعظيم�اً لجلال النب�ي الكري�م أن الل�ه
ومالئكته يصلون علي�ه وأنتم أيضا ً ضموا 
صوتَك�م بالصلاة عليه .الصلاة من الله:
إرس�ال الرحم�ة علي�ه وما يفعل�ه به من
إعلاء درجات�ه ،ورف�ع منازل�ه وتعظي�م
ش�أنه وغري ذلك من أنواع كراماته .الصال ُة
م�ن املالئك�ة :مس�ألتهم الله س�بحانه أن
يصيل علي�ه وطلب الرحمة وإعالء درجته.
والصالة من الله ومن املالئكة مستمرة عىل 
ىل ر ُ
َر ُ
ســوْل
ســوْله .الصال ُة من الناس ع َ
الله :هو الدعاء له بإنزال الرحمة عليه كما
ورد :الله�م ص ِّل عىل محمد وآل محمد كما
صليت على إبراهي�مَ وآل إبراهيم .ومعنى
السلام عليه :التسليمُ ألوامره قال تعاىل ﴿
لا و َربِّ َك ال يُ ْؤ ِمن ُ َ
َف َ
ون حَ تَّ�ى يُحَ كِّمُو َك فِ يمَ ا

َش�جَ َر بَيْنَهُ ْم ثُمَّ ال ي َِجدُوا فيِ أَن ْ ُف ِس ِه ْم حَ َرجا ً
ِممَّ ا َق َ
ضي َْت َ
 وي َُس�لِّمُوا تَ ْس�لِيماً﴾ (النساء:
)65

أولى بالمؤمنين من أنفسهم:

لىَ با ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
ني ِم ْن
ق�ال تع�اىل ﴿النَّ ِب�يُّ أ َ ْو ِ
أَن ْ ُف ِس ِهمْ﴾ (األحزاب)6 :

أنه شهيد على الشهداء:

ق�ال تع�اىل َ
﴿ف َكي َ
ا جئْنَ�ا ِم ْ
�ن ُك ّل
ْ�ف إِذَ ِ
َ
ُ
ً
ِ
َ
َ
عَ
�هيدا﴾
َجئْنَا ِ بك لىَ هؤالء ش ِ
�هي ٍد و ِ
أُمَّ ةٍ ِ ب َش ِ
(النساء)41 :

عالمية رسالة النبي في القرآن:

ق�ال تع�اىل ُ
ُ
﴿ق� ْل يَ�ا أَيُّهَ
�ا النَّ�اس إِنِّي
َر ُ
س�ــوْل اللَّ�هِ إ ِ َليْ ُك ْم جَ ِميع�اً﴾ (األعراف:
)158
وق�ال تع�اىل ﴿وَمَ �ا أ َ ْر َ
س� ْلنَا َك إ ِلاَّ  َكافَّ ًة
َ
َ
 النَّ
ْ
 ونَذِيرا ً َ
اس ب َِشيرا ً َ
اس ال
 و َلكِ�نَّ أكث َر
ِ
لِلنَّ ِ
يَعْ َلم َ
ُون﴾ (سـبأ)28 :
وقال تع�اىل ﴿تَبَا َر َك الَّذِي نَ� َّز َل ْ
 ال ُف ْر َق َ
ان
 ل ْلعَ ا َل ِم َ
 ليَ ُك َ
�ون ِ
عَ َل�ىَ  عَ بْ�دِهِ ِ
ين نَذِي�راً﴾
(الفرقان)1 :
ِليََّ ه�ذَ ْ
�ي إ َ
ا ال ُق ْرآ ُن
وق�ال تع�اىل ﴿وَأُوحِ َ
لأِ ُن ْ ِذ َر ُك ْم ِ بهِ  و ْ
َمَن بَ َل َغ ﴾ (األنعام)19 :
ــوال ً
 ر ُ
س ْ
وقال تعاىل ﴿وَأ َ ْر َ
س ْلنَا َك لِلنَّ ِ
اس َ
َو َك َفى ِ بال َّلهِ َش ِهيداً﴾ (النساء)79 :
وقال تع�اىل َ
﴿هذَا بَيَ�ا ٌن ل
ِلنَّ�اس و َُهدىً
ِ
وَمَ وْعِ َ
ظ ٌة ِ ل ْل ُمتَّقِ َ
ني﴾ (آل عمران)138 :
َ
 الَّ
ُ
َ
 ر ُ
َ
َ
س�ــوْل ُه
ل
�
س
ر
أ
ِي
ذ
و
﴿ه
تعاىل
وقال
َ
ْ
�قِّ ليُ ْ
ي�ن ْ
 الحَ ِ
ِّين
ظ ِه َر ُه عَ َل�ىَ الد ِ
ِبا ْلهُ �دَى وَدِ ِ
�و َك ِر َه ْ
 ال ُمشرْ ِ ُك َ
 و َل ْ
ُك ِّلهِ َ
�ون﴾ (التوبة)33 :
وَ(الصف)9 :
وقال تعاىل ُ
 ر ُ
﴿ه َو الَّذِي أ َ ْر َ
س�ــوْل ُه
س� َل َ
ْ
ين ْ
ُ
ِّين ُك ِّلهِ
ِ
ُ
عَ
 الحَ
د
لىَ ال
ه
ر
ه
ظ
ي
قِّ ل
َ
ِ
ِ
ِبا ْلهُ دَى وَدِ ِ
َو َك َفى ِ بال َّلهِ َش ِهيداً﴾ (الفتح.)28 :
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( ددعلالاا

محمد رسول اهلل في خطابات السيد عبدالملك الحوثي
 خاص:ي�رى الس�ي ُد عبدُاملل�ك الحوث�ي أن
َ
األُمَّ
ــ�ة يف واقعنا املعارص تجه ُل الكثريَ
والكثيرَ ع�ن النب�ي محمد –صلى الله
علي�ه وعلى آله وس�لم -وع�ن حاجتها
إليه ،وحاجتها إىل تعاليمه ،وحاجتها إىل
َ
تعرف الرسول وماذا يعني لنا محمد
أن
وماذا يعني لنا هذا الرجل العظيم.
ويشير الس�يد عبداملل�ك الحوث�ي يف
معظم خطاباتها بمناسبة املولد النبوي
إىل أن األه�م يف تن�اول سيرة الرس�ول
محمد –صىل الله عليه وعىل آله وسلم  -
ليس عن كيف حملت ب�ه أمه آمنة بنت
وه�ب أو كي�ف والدت�ه ،ب�ل األه�م هو 
الحديث عن رس�الته وع�ن قيادته وعن
أخالق�ه ،وع�ن جهاده ،وع�ن حكومته،
وع�ن دولت�ه ،وعن جوان�ب متعددة من
عظمته ،وكيف ينبغي أن تكون عالقتنا
ب�ه ،وتأثرنا به ،واتباعنا له؛ ألن الحديث
ع�ن هذا كله إنما هو م�ن واقع الحاجة
والرضورة.
ويوضح الس�يد عبدامللك أن الرس�و َل
محم�دا ً –صىل الل�ه عليه وآله وس�لم-
تَحَ ـ� ّر َك ضم�ن املواصف�ات العظيم�ة
إلقام�ة الدين ولقيادة البشر إىل ما فيه
صالحُ هم وخريُه�م ،تَحَ ـ ّرك بمواصفات
عظيم�ة ،مواصفات من الل�ه جل وعال
تجعل�ه مؤهالً ألن يق�ود البرشية تحت
راية الله ،عىل أساس هدى الله العظيم،
ويتحقق للناس ،من خالل اتباع الرسول
والقرآن ،التحرر م�ن عبودية الطاغوت
املذلة والس�يئة والتي ه�ي رش محض،
وتتحقق لهم عبادة الله بش�كل صحيح
يف إقام�ة دينه متكامالً بما يحقق الخري 
لهم والعزة والفالح.
ويؤك�د الس�يد عبداملل�ك الحوث�ي
حاجتن�ا الكبرية اآلن إىل الرس�ول محمد
– صلى الله عليه وعىل آله وس�لم -فهو 
م�ن نقت�دي به ونت�أىس به ،ونس�تلهم
من�ه ال�دروس ،ونأخ�ذ من�ه التعالي�م،
مشيرا ً إىل أن الجهل بالرسول يف زماننا
الح�ارض ملحوظ حين يتم اس�تهداف
أعظم رمز للمس�لمني ،ن�رى حاجتنا إىل
أن نع�رف الرس�ول ،نع�رف صلتنا بهذا 
الرس�ول ،نع�رف ماذا يعن�ي لنا محمد،
ماذا يعني لنا هذا الرجل العظيم ،نعرف
الخط�ورة الكبيرة حينم�ا نُفصل عنه
ونُبعد عن�ه ،وحينما يكون هو يف نظرنا
شخصية مش�وهة وغري مقدسة نبتعد
عن�ه؛ وبالتايل نبتعد ع�ن تعليماته وعن
توجيهاته وإرشاداته.
َ العاملي ال�ذي تقودُه قوى
إن الواق�ع
َّ
الطغيان وتصنعه ،ويف مقدمتها أمريكا
وال�ذي غاب�ت عن�ه القي�م وغ�اب فيه
االرتب�اط باألنبي�اء ش�اهد على حاجة
البرشي�ة إىل التغيير والع�ودة إىل القيم
وإعادة دور التأيس واالقتداء بأنبياء الله
وخاتمه�م محمد (صىل الله عليه وآله)،
وتعزيز االرتباط بأنبياء الله.

في�ه األُمَّ ــ�ة مجرد متبع ملا أن�زل الله؛
ألنه ج�اء عبداً لل�ه ،ولذل�ك كان يقول:
﴿إ ِْن أَتَّ ِب ُ
�ع إِلاَّ مَ �ا يُوحَ �ى إِليََّ﴾ بل قال له
َ
ُّ اتَّق اللَّ� َه وَلاَ تُ ِط ِع
الل�ه﴿ :يَا أيُّهَ �ا النَّ ِبي ِ
ان عَ لِيما ً
ني إِنَّ ال َّل َه َك َ
 و ْال ُمنَافِ قِ َ
ْال َكافِ ِر َ
ين َ
حَ كِيم�اً وَاتَّ ِب ْع مَ ا يُوحَ ى إ ِ َليْ َك ِمن رَّبِّ َك إِنَّ 
ون َ
ان ِ بمَ ا تَعْ مَ لُ َ
ال َّل َه َك َ
خ ِبرياً﴾.
ويواص�ل الس�يد عبداملل�ك حديث�ه
 ر ُ
س�ــوْل الله قائالً( :والرس�ول لم
عن َ
يك�ن يف�رض هيمنة ش�خصية له عىل 
الن�اس ،ل�م يك�ن يريد م�ن الن�اس أن
يسيروا يف حياتهم وف�ق مزاجه ،ووفق 
ه�وى نفس�ه ،وأن يأمره�م بم�ا يريد
ه�و ،ويفرض عليهم ش�يئا ً من نفس�ه
عىل اإلطالق ،الرس�ول كان فقط يسير
بالناس معه عىل ضوء تعاليم الله ،يُعبِّد
َ
الن�اس لله فقط ،ال يعبِّدُهم لنفس�ه ،ال
يفرض عليهم أشياء لنفسه ،ومن أجله
ه�و ،أو من عنده ه�و ،كان مع الناس،
م�ع الناس متبع�اً لهدى الل�ه ،متبعاً ملا
أن�زل الله ،يبل�غ رس�االت الل�ه وأوامر
الل�ه ثم يطبقه�ا مع الن�اس ،يعمل بها
مع الن�اس ،لكن ما يري�ده منا الزعماء
العرب هو أكثر مما كان لرسول الله ،لم
يكن لرسول الله أن يأمر من نفسه ،وأن
يُسِّي�رِّ الناس عىل نفسه ،أن يتحكم عىل 
الناس بيشء من نفسه هو ،كان يقول:
﴿إ ِْن أَتَّ ِب ُ
�ع إِلاَّ مَ ا يُوحَ ى إِليََّ﴾ وكان يتقيد
بأوام�ر الل�ه ،يأم ُر بما أم�ر الله وينهى
َ
أن يكون
عم�ا نهى الل�ه؛ ألن�ه ال يري�د
ُ
الن�اس عبي�دا ً إال لله ،أما ه�ؤالء فإنهم
يري�دون أن يس�تعبدونا ،أن يُسِّي�رِّونا
يف حياتن�ا ويف مواقفن�ا على أهوائه�م،
ملصالحه�م الش�خصية ،ألطماعهم ،أن
يس�تذلونا ،أن يقهرونا ،أن يستعبدونا،
وه�ذا يش ٌء غيرُ مقبول فل�م يكن حتى
لرسول الله).

التربية الجهادية

ويق�ول الس�ي ُد عبداملل�ك الحوثي إن
مشروع رحمة
َ
دي�ن الل�ه يربِّ�ي رج�االً وَينت�ج رجاالً،
والرس�ول ل�م يك�ن لدي�ه مشروع
تس�لط ،وال مرشوع قه�ر ،وال مرشوع وينتج أبطاالً يخلعون ثوب الذل ،وكذلك
اس�تعباد للن�اس ،وال إذالل للناس ،هو  يكونون بعيدا ً عن الس�كينة واملس�كنة
بنفسه يف الوقت الذي يقود فيه األُمَّ ــة ،واله�وان واإلذالل والتعاس�ة ،رج�اال ً
 ر ُ
ســوْله
ه�و بنفس�ه كان مجرد متب�ع ،لم يكن أعزاء بعزة الله العزيز ،وبعزة َ
لدي�ه هيمن�ة على الن�اس وال إذالل وال العزيز ،وبعزة القرآن العزيز ،مشيرا ً إىل
 ر ُ
س�ــوْل الل�ه تَحَ ـ� ّرك كأعظم قائد
اس�تعباد ،هو كان يف الوق�ت الذي يقود  أن َ

عس�كري وبط�ل ورجل عظي�م ليقارع
الطغي�ان ،ويقارع املنكر ،وواجه اليهود 
وهزمهم ،وواجه مرشكي العرب وطغاة
العرب ،واملفسدين من العرب وهزمهم،
وواجه أيضاً النص�ارى بكل إمكانياتهم
العسكرية وانترص عليهم.
ويزي�د الس�يد عبدامللك بقول�ه( :هذا 
هو ر ُ
س ْ
�ــو ُل الل�ه الذي خ�اض الكثريَ
َ
م�ن املع�ارك ذودا ً ع�ن الحق ،م�ن أجل
املس�تضعفني ،من أج�ل املظلومني ،من
أجل إقام�ة الحق ،من أج�ل إزالة الظلم
وإزال�ة الطغيان ،عىل هذا األس�اس قام 
الدي�ن ،وقام الحق ،وقام العدل ،وأصبح
للمس�لمني كي�ا ٌن عزيز ،وكي�ان مقتدر 
وقوي).
وأشار إىل أن الرسو َل بجهاده العظيم
حت�ى وه�و يحتضر عىل ف�راش املوت
كان قد أعد رسية جهادية ،وأعد جيش�ا ً
مجاه�داً وه�و يق�ول( :أنف�ذوا جيش
أس�امة ،أنفذوا جيش أس�امة) ،وبهذه
الجُ هُ �ود العظيمة الت�ي بذلها وهو يبلغ
ث�م وهو يقاتل ،ثم وه�و يربي ،ثم وهو 
يعل�م ،ثم وه�و يصل�ح ،به�ذه الجهود 
العظيم�ة ق�ام لإلسلام كي�ان عزي�ز
وعظيم وقوي ،لكنه فيما بعد تضعضع 
ذل�ك البني�ان وحص�ل تراج�ع ل�دى
املس�لمني ،يف الرتاجع عن تلك التعليمات
املهمة والعظيم�ة ،ويف نفس الوقت مع 
هذا الرتاج�ع الذي صحبه ذل�ة وهوان،
وصحبه تش�تت وفرقة ،وصحبه انعدام 
للضمري وانعدام للش�عور باملس�ؤولية،
وانحط�اط يف القيم ،حت�ى أصبح أغلب
املنتمين لإلسلام يحمل�ون نفوس�ا ً
مهزوم�ة ومأزومة وضعيف�ة وهزيلة،
ويف نف�س الوق�ت أصبح�وا قابلين ألن
يُظلم�وا وأن يُس�تذلوا وأن يُقه�روا وأن
يُهانوا).
ويتطرق الس�ي ُد عبدُاملل�ك الحوثي إىل
جوانب من ش�خصية الرسول محمد –
صىل الله عليه وعىل آله وسلم -فالرسو ُل
َ
يحمل الرحمة لهذه األُمَّ ــة ،ويع ُّز عليه
َ
أن يلح�ق به�ا أي رضر ،وكل س�عيه
وكل جه�ده وكل اهتمام�ه فيم�ا يفي�د
ه�ذه األُمَّ ــة ،وفيما يدف�ع عنها الرش،
وإرش�اداته كذل�ك هي عىل ه�ذا النحو،
ويحم�ل الرحم�ة وبالرحم�ة يتَحَ ـ� ّرك
يف أمت�ه مرش�داً وهادياً ومربي�اً ،يحمل
الحرص الكبري والتألم عىل واقع البرش،

يف مواجه�ة أعدائنا ،أال نبق�ى ً
أمة ذليلة
يقتله�ا أعداؤه�ا يومي�اً ،يس�تبيحون
دماءها ويستبيحون كرامتها ،أما من ال
يتبع محمد ،وال يتمسك بمحمد ،ال يسري 
على درب محم�د ،وال يتمس�ك بتعاليم
محم�د فهو من يتربأ منه محمد ويلعنه
محمد ،أن نكون أم�ة تعمل وتصمد ،أن
تكون أمة ف�وق اليهود ،فوق النصارى،
ف�وق املرشكين ،ال أن تك�ون أُمَّ ًة تحت
أقدام األمم األخرى.
وي�رى الس�يد عبدامللك أن�ه ال يمك ُن
َ
 اليوم إال
مواجه�ة األخطار املحدقة بن�ا
بالعودة إىل الرس�ول والقرآن ،العودة إىل
َ
َر ُ
نعرف
س�ــوْل الل�ه ،إىل حكمت�ه ،وأن
َ
بعض األم�ور التي تتعلق بنا نحن أمته،
يجب أن نع�رف ارتباطنا بهذا الرس�ول
أنه ولينا ،ل�ه علينا والية ،ولاَّ ه الله علينا
لىَ با ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
ني ِم ْن
حينما قال﴿ :النَّ ِب�يُّ أ َ ْو ِ
أَ ُ
�همْ﴾ [األحزاب ]6 :هذا جانب من
نف ِس ِ
العالقة ب�ه ،عالقة الوالية ،أن�ه ولينا له
والية علينا أوىل بنا حتى من أنفس�نا﴿ ،
 و َر ُ
 و ِليُّ ُكمُ ال ّل ُه َ
ويحرص عىل أن يهتدوا وأن يؤمنوا وأن إِنَّمَ ا َ
سولُهُ﴾ [املائدة]55 :
ُ
يفلح�وا ،ويحرص على نجاتهم؛ ولذلك واليته علينا بعد والي�ة الله وهي امتداد 
ق�ال الله عن�هَ ﴿ :لعَ َّل َك بَاخِ ٌع ن َّ ْف َس� َك أَلاَّ  لوالية الله العظيم.
يَ ُكونُوا  ُم ْؤ ِم ِن َ
ني﴾[الشعراء.]3 :
 ولم يكن الرس�و ُل – كما يرى السي ُد اإليمان الزائف بالرسول محمد
عبداملل�ك -متجربا ً عىل أمت�ه ،بل يعامل
ويح ّذر الس�يد عبداملل�ك الحوثي من
أمتَه عىل أس�اس الخري والرحمة ،وعىل 
اإليمان الزائف بالرس�ول ،مشيرا ً إىل أن
أس�اس الحرص على ما في�ه صالحها
من يذهبون إىل أعداء محمد من الزعماء
وس�عادتها ،ويتَحَ ـ ّرك عىل أس�اس هذه
العرب واألنظم�ة العربي�ة والحكومات
القيم وبهذه الروح كرحمة من الله.
العربي�ة ،مَ �ن يوال�ون أع�داء محمد ال
علي�ه وعىل آله
ومحم�د – صلى الله
يمك� ُن أبدا ً أن نقول عنه�م إنهم يوالون
وس�لم -هو ذلك الرج�ل العظيم الرحيم
محم�داً ،ال يمكن ل�ك أن تجمع بني والء
الكري�م ،كان عزي�زاً يأب�ى أن يخض�ع 
ســوْل الله ،أن تكون متولياً له ومؤمنا ً
َر ُ
لباط�ل ،ويأب�ى أن يُ�ذَل ،ويأب�ى ألمته
بواليت�ه عليك ،ث�م يف نف�س الوقت أنت
أن ت�ذل ،ورب�ى أمته عىل أس�اس العزة
تيك�ون لديه�ا توايل أع�داءَه ،وتنارص أع�داءَه ،وتقف
َ
ومفاهي�م الع�زة ،أال َّ 
القابلي�ة للإذالل والقهر واالس�تعباد ،مع أعدائ�ه ،ال يمكن أبداً ،فالرس�و ُل له
فتَحَ ـ�رك تحت راية الله ،ولم يتَحَ ـرك يف والي�ة علين�ا ،وهو أوىل بنا من أنفس�نا،
ّ
ّ
حروبه ال ظاملاً وال متجرباً وال مس�تكربا ً وله علينا حق الطاعة واملحبة والتعظيم
وال طاغياً ،حمل راية الله ،وتَحَ ـ ّرك عىل  واإلتباع واالقتداء ،هذا يشء مهم.
ويشيرُ الس�يد الحوث�ي إىل أن هناك
أس�اس العدل ،وألج�ل الح�ق ،وبالحق 
قاتل ،وبالحق تَحَ ـ ّرك ،وواجه الطاغوت لألس�ف الش�ديد مَ �ن ينتم�ي لإلسلام 
عند العرب وعند اليهود وعند النصارى ،لكنه�م يف مواقفه�م ويف قراراته�م ويف
ك فرق س�لوكهم ويف أعمالهم يتَحَ ـ ّركون بعيدا ً
َ
وخاض املعارك تلو املعارك ،وح َّر
الجيش اإلسلامي يف الرساي�ا والغزوات عن هذا اإلسلام ينسون النبي وينسون
ُ
حت�ى رس�ت راي�ة الح�ق ،الق�رآن وينس�ون االقتداء برس�ول الله
والح�روب
ُ
َ
ور وينسون أنه يجبُ
 املوقف الذي
أن يكون
َ
 الع�دل ،وعمَّ الخري ،وانترش ن
وتحقق
ُ
الله ،فأصبح واقع أمتن�ا العربية واقعا ً يتخذ والقرار الذي يتخذ والس�لوك الذي
عظيم�اً ،أمة اس�تبدلت من ال�ذل العز ،تك�ون عليه حياته�م واملوق�ف والقول
َ
أن يكون ه�و ما قرره
أصبح�ت أمة عزيزة ،وأمة كريمة ،وأمة والتصرف يجب
لها قضية عظيمة ،ولها مرشوع عظيم الل�ه ،م�ا أراده الل�ه؛ ألن يف ذلك الحكمة
يوصلُها بالله ويكس�بها رض�وان الله ،يف ذل�ك العزة يف ذلك القوة يف ذلك الرشف
ويوصلُه�ا إىل جنة الله ..هك�ذا يتحدث وذلك هو أحس�ن ه�و األعظم هو الخري 
السيد عبدامللك الحوثي.
لألمة وهو الصواب.
وأمامَ هذا الواقع الذي نعيشه ،وأمام 
املسؤولية التي علينا أمامَ الله ،وأمام ما
االرتباط بالرسول
 ويتس�اء ُل الس�ي ُد عبدامللك عن كيف يمليه الواجب ،وأم�ام ما يمليه الضمري 
طن�ا بالرس�ول األعظ�م ،يج�بُ أن نتَحَ ـ ّرك ،نتَحَ ـ ّرك عىل أس�اس
يك�و ُن ارتبا ُ
نك�ون م�ن أم�ة ه�دى الل�ه ،عىل أس�اس اتباع م�ا أنزل
َ
موضح�ا ً أن�ه ولك�ي
 ر ُ
س�ــوْل الل�ه (صىل عليه
الرس�ول محمد –صىل الل�ه عليه وعىل  الل�ه ،واتباع َ
أن يكون هذا االنتماء وآله وسلم) ،وأن ن َ
عود إىل النبي نستلهم
َ
آله وس�لم -يجبُ
انتم�اء العم�ل ،انتم�اء اإلتب�اع ،انتماء منه صمودَه وثباتَه وشجاعتَه ،نستلهم
التمسك ،أن نكون كما يريده محم ٌد منا ،من�ه الصبرَ والعم� َل والج�دَّ والص َ
مود
س�ــوْل الله يري�د لنا أن نكون والصبر ،هذا يش ٌء مهم ،أم�ا الالمباالة،
 ر ُ
محمد َ
أع�زاء كما كان عزيزاً ،وكم�ا الله عزيز أما التجاه�ل ،أما الغفلة والضياع فإنها
ُ
﴿ َو ِللَّ�هِ ْ
 و ِل ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
 و ِل َر ُ
س�ولِهِ َ
 العِ � َّز ُة َ
 والخسرا ُن والش�قاء يف
ين﴾ والل�هِ  الهلا ُك
[املنافق�ون ]8 :وللمؤمنين ،يري�دُ لن�ا الدنيا ،والهوان والخزي يف الدنيا واآلخرة
َ
أن
نك�ون مجاهدي�ن ،أن نك�ون رجاال ً والعياذ بالله.

( ددعلالاا
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علماء و�أكادمييون وق�ضاة لـ «�صدى امل�سرية»:

إحياء المولد النبوي رسالة للمعتدين والغزاة
بأن الشعب اليمني يهوى ويحب ويتبع الرسول

محمد عند
علماء الغرب
أرلونوف
كات�ب رويس كت�ب يف مجل�ة «الثقافي�ة الروس�ية» املجلد
التاسع عدد  9تحت عنوان «النبي محمد»
«يف ش�به جزيرة الع�رب املجاورة لفلس�طني ظهرت ديانة
أساس�ها االعتراف بوحداني�ة الل�ه ،وه�ذه الديان�ة تع�رف
باملحمدية ،أو كما يس�ميها أتباعها اإلسالم وقد انترشت هذه
الديانة انتشارا ً رسيعاً ،مؤسس هذه الديانة هو العربي محمد
وقد قىض عىل عادات قومه الدينية ،ووحد قبائل العرب ،وأنار 
أفكاره�م وأبصارهم بمعرفة اآلله الواح�د  ،وهذب أخالقهم،
ولين طباعه�م وقلوبه�م ،وجعلها مس�تعدة للرق�ي والتقدم 
ومنعهم من س�فك الدماء ووأد البنات وهذه األعمال العظيمة
التي قام بها محمد تدل عىل أنه من املصلحني العظام وعىل أن
يف نفسه قوة فوق قوة البرش ،وكان ذا فكر نري وبصرية وقادة،
واش�تهر بدماثة األخلاق ولين العريكة ،والتواضع وحس�ن
املعاملة مع الناس.

داود ارلوهات

 طالب العزعزي:يستعدُّ اليمنيون هذا العامَ لالحتفال باملولد النبوي
وره�م ج�راءَ العدوان
رغ�م اآلالم والج�راح الت�ي تعت ُ
السعودي األمريكي عىل بالدنا.
ُ
ويؤك�د العالم�ة عبدُالفتاح الكبيس عض�وُ رابطة
علماء اليمن ،على أهمية االحتف�ال باملولد النبوي يف
هذا العام ،عام الغزو واالس�تكبار من قبل قوى الرش 
العربي املصنوع بأي ٍد أمريكية واملربمج صهيونياً.
وأش�ار العالم�ة الكبسي ،إىل أن الش�عب اليمن�ي
بإحيائ�ه للمول�د النب�وي ،يوصل رس�ائ َل عدي�د ًة إىل
مملكة الرش ،حس�ب وصفه ،مضيفاً بقوله« :الشعب
اليمن�ي ،عندم�ا يُحي�ي املول�د النب�وي فإن�ه يوصل
الرسائَل للمعتدين والغازين وقوى االستكبار مفادها
أن وراء جن�د الله الثابتني الصابرين املرابطني ش�عبا ً
يه�وى ويحبُّ  ويتبعُ ويقتدي ويهت�دي بقائد الرحمة
وقائد العدل وقائد الجهاد وقائد األخالق وقائد األُمَّــة
وأس�وتها محم�د بن عبدالل�ه –صىل الل�ه عليه وعىل 
آله -ال ُ
تف ُّ
�ت يف عضده غاراتُه�م الجوية وال صواريخ
بوارجهم وال ما اس�تعانوا به من جُ ند وسالح وخطط
واس�تخبارات م�ن ش�تى دول العال�م ،وال تضع�ف
عزيمت�ه وإرصاره عىل هزيمة أعدائه وتحقيق النرص
املوعود ب�ه املؤمنون من عند الله بتوكل هذا الش�عب
عىل الله وثقته الكبرية بنرص الله».
وتاب�ع العالم�ة الكبسي بالق�ول« :س�يكون يوم 
االحتف�ال ي�وم ف�رح ونعم�ة ي�وم خير وبركة حني 
يكتس�ب الن�اس األج�ر والث�واب م�ن إظه�ار عالمة
محبتهم لنبيه�م والصالة عليه والتس�ليم واالقتباس
م�ن هديه ول�ه أثر يف نف�وس أعدائن�اُ ،
خ ُ
صوصاً وَأن
إحياءَه س�يكون لهم فيه غيظ؛ ألن مملكة الرش ومن
خالل علمائها علماء الس�وء يبدّعون االحتفال باملولد
النب�وي ويعتربونه من الضالل وكل ضاللة بدعة وكل
بدع�ة يف النار ،وكم قد حاولوا جاهدين منع االحتفال
باملول�د النب�وي عبر مرتزقتهم م�ن اتب�اع مذهبهم
الوهابي التكفريي اإلجرامي».
 وخت�م العالم�ة الكبيس حديث�ه بالق�ول« :نقول
ألعدائن�ا كم�ا أمرنا الل�ه أن نقول (موت�وا بغيظكم)
فنحن رغ�م العدوان الغاش�م نحتفل بالنب�ي األكرم،
وليتبني له�م بمن نرتب�ط وبمن يرتبط�ون وليعرفوا 
بمن نهتدي ونقتدي وبمن يضلون ويتيهون».

بداية مرحلة جديدة

من جانب�ه يقول العالم�ة عبداملجي�د الحوثي :إن
ُ
ظ�ل العدوان بداي�ة مرحلةٍ
االحتف�ال بمولد النبي يف
جديدة لبناء الـيَـمَ ـن والدولة العادلة ،فيما الش�عب
َّ
ـن�ي الي�وم يتنف ُ
الـيَـمَ
�س نس�يمَ الحري�ة والع�زة
والكرامة.
وأش�ار العالمة الحوثي إىل أنه ما دامت قد غضبت
علينا أمري�كا وإرسائي�ل وأَذنابهم م�ن األعراب فهو 
دليل على أننا يف االتجاه الصحيح ،وأن ما وصلت إليه
األُمَّــة من الضياع وَاالرتهان ألَعْ ــدَاء األُمَّــة وألئمة

َ
أهمي�ة الرجوع إىل مصدر عز
الكفر جعلنا نستش�ع ُر
هذه األُمَّــة وفخرها وَوحدتها وقوتها.
وقال« :املس�تبدون يف ُك ّل زم�ان ومكان ال يريدون
للضعفاء وللمس�تضعفني أن يتح�رروا من هيمنتهم
وال أن يخرجوا عن سيطرتهم وال أن يعيشوا أَحْ ــ َرارا ً
كما أ َ َرادَ اللهُ لهم».
أم�ا العالم�ة س�هل ب�ن عقي�ل ،فيؤك�د أن العزة
والكرام�ة والنج�اح والحض�ارة س�تكو ُن على أيدي
تخلي�ص األُمَّــ�ة
الش�باب الذي�ن س�يعملون على
ِ
اإلسالمية من رشِّ  اململكة السعودية ،وستكون وحدة
الجزي�رة العربي�ة على أيدي ش�باب اليم�ن الذين ال
يحملون األفكا َر الهدامة والتكفريية.
مفت�ي محافظ�ة تع�ز يف محارضت�ه ،يف الن�دوة
العلمي�ة واألكاديمية بمناس�بة املولد النب�وي ،والتي
أقامها ملتقى الطالب الجامعي بالتنسيق مع امللتقى
األكاديم�ي بجامع�ة صنع�اء ،تح�ت عن�وان «العزة
النبوي�ة توجي�ه إله�ي وتطبي�ق محمدي» ،أش�ار إىل
أن االحتف�ا َل باملول�د النبوي عىل صاحب�ه وآله أفضل
الصلاة والتس�ليم ه�و احتف�ا ٌل بالرحم�ة ..فاملول ُد
ٌ
ٌ
ٌ
إلهي�ة ونعمة من الله
 وعدالة
النب�وي الرشيف رحمة
سبحانه وتعاىل عىل اإلنسانية جمعاء.
 وق�ال العالمة ب�ن عقي�ل :إن ما تعيش�ه األُمَّــة
اإلسلامية والعربي�ة ومنه�ا اليمن من َك�رب عظيم
ج�راء تكال�ب ق�وى الظلم والظلام؛ بس�بب تجهيل
ً
ثقافة
املس�لمني بالسرية النبوية الحقيقية وتعليمهم
ً
مشوهة والتي يقودُها الفك ُر الوهابي برعاية اململكة
السعودية.

شعب يعشق الشهادة

وأكد ب� ُن عقي�ل أن الش�عبَ  اليمني ش�عبٌ عربي
ُ
مسلم يعشق الشهادة لحماية الدين وأهله ،وأن وحد َة
األُمَّــ�ة اإلسلامية هي األص�ل ،وس�يواجه العدوان
الس�عودي بالقلم والس�يف ..س�يواجه برس�الة الله
س�بحانه وتعاىل التي بُعث بها محم�د صىل الل ُه عليه
وآ َله وسلم ليخرج الناس من الظلمات إىل النور.
من جانب�ه تناول الدكت�ور أحم�د عبدامللك حميد
الدين ،أس�تاذ جامعي بكلية الرشيعة جامعة صنعاء،
الجانبَ
 الس�يايس لخاتم األنباء محمد صىل الل ُه عليه
َّ
وآ َله وس�لم ..كما تناول كيف عمل الرس�و ُل صىل الل ُه
عليه وآ َله وسلم عىل تأسيس الدولة اإلسالمية ونظام 
الحكم اإلسلامي واملبادئ التي أرس�اها خال َل الفرتة
املكية واملدنية.
وتط� ّرق الدكت�ور حمي�د الدين إىل أخالق الرس�ول
األعظ�م محمد صلى الل ُه علي�ه وآ َله وس�لم وتعامله
م�ع اليهود والنصارى ..وكي�ف كان أيضاً يتعامَ ُل مع 
ً
س دولة إسالمية ..مشريا ً
أصحابه ومخالفيه حتى َّ
أس
إىل أن السيرة النبوية تعرضت إىل أكرب حملة تش�ويه
وتحري�ف خال َل الفرتة األخرية م�ن قبل أعداء األُمَّــة
اإلسالمية وقوى االستكبار وعمالئهم يف الداخل.
الق�ايض عبدالوه�اب املحبشي ،ويف مح�ارضة له
أن النب�ي محمدا ً صلى الل ُه علي�ه وآ َله
بالن�دوة أك�د،
َّ

ِ
وس�لم لم يأت بالذبح كما يروج له أعداء اإلسالم ،ولم
يكن مس�تضعفا ً أو ضعيف�ا ً أو جاهالً ،ولم يكن رج َل
زاوي�ة ،بل كان ح�ارضا ً يف ُك ّل امليادين يأ ُم ُر باملعروف
ً
ً
قرآني�ة ،كان أمني 
ش�خصية
وينه�ى عن املنكر ،كان
أمته وحاكمها وحكيمها ..كما أنه صىل الل ُه عليه وآ َله
وسلم كان قوياً وشديدا ً يف وجه املستكربين والظاملني 
والطاغين ،كان م�ع املس�تضعفني والضعف�اء ،كان
يخاطب الناس بالقول الحسن وكان ُ
خلُ ُق ُه عظيماً.
 ويف حدي�ث ل�ـ «ص�دى املسيرة» ق�ال الدكت�ور 
إس�ماعيل الذاري« :إن إحياء ذكرى املولد النبوي عىل 
صاحبها وآله أزكى الصالة والتس�ليم له أهميه كربى
يف حياة املس�لمني ،بحيث نذكر املس�لمني بأكرب نعمة
مَ �نَّ بها الله علين�ا بأن جعلنا من خير األمم ونتذكر
بهذه الذكرى عظمة نبينا صىل الل ُه عليه وآ َله وس�لم،
َ
محب�ة قدوتنا األوىل يف الحياة وديننا
فنحيي يف قلوبنا
وأخالقنا».
 وزاد بقول�ه« :أعداء االسلام يري�دون أن يجعلوا 
ً
قلوبَ
 املس�لمني ممتلئة بثقاف�ة الباطل ،منحرفة عن
منه�ج القرآن ،وه�ذا ما أوصل األُمَّــ�ة إىل هذا الحال
ٌ
ق والتناحر ،ويف ه�ذه الذكرى فرصة لتتجه
م�ن التم ُّز
األُمَّــ�ة نحو راية واحدة ،ننهل من ثقافة واحدة ،من
منب�ع نبوي قرآني واحد ،فيتحارص فكر التمزق بمثل
هذه الذكرى».
األديب والش�اعر محمد العابد ،يف حديثه لـ»صدى
املسيرة» قال« :املولد النبوي مناسبة عظيمة وتنفيذ
أم�ر إلهي وهو ت�راث وفكر دين�ي اعتادت�ه األُمَّــة،
ٍ
وتحتف�ي به بمختلف طوائفه�ا ومذاهبها عىل امتداد 
قرون وقرون إىل أن أتى ذلك الفكر التكفريي اإللغائي
ملعالم وفقه وفكر األُمَّــة وتراثها ومناس�باتها ليقيم
دولت�ه ومملكت�ه الصحراوي�ة وخلفيت�ه التكفريي�ة
كبديل يجعل من مدرسة ودعوة محمد بن عبدالوهاب
تح�ل مح�ل مدرس�ة النب�ي محمد ب�ن عبدالل�ه ،أي
التكفري بدال ً عن التفكري والتعصب بدال ً عن التس�امح
والتطرف بدال ً عن الوس�طية واالره�اب الوهابي بدال ً
عن الرحمة للعاملني».
 وأض�اف العاب�د« :األُمَّــة بأحيائه�ا لذكرى مولد
نبي الرحمة ،هي تس�تعيد فيها روحه�ا وروحانيتها
ومفاهيمها العظيمة بمعنى أن يستعيدَ فيها االسالم 
ُهويته الروحية الدينية من بني براثن امللكية النفطية
الت�ي كادت تصب�ح املمث�ل العضوض لإلسلام الذي
ً
خدم�ة ألغراضه�ا وتبعيتها للغ�رب ورشعنة
تري�دُه
كيانه�ا الدني�اوي عىل حس�اب دي�ن الحق ورس�الة
اإلسلام النق�ي التقي املحم�دي ،الذي عم�دت خالل
عق�ود طويل�ة إىل مس�خه وتش�ويهه عبر إمكانات
ضخمة وهائلة وترسانة إعالمية هائلة».
 وزاد« :من خالل أموال النفط الكبرية جداً ،أوصلت
ُ
مملكة الرش ،األ ُ َ
مَّــة اإلسالمية إىل حالة فقدان املعنى
تعاني
يف كثير من حاالته�ا وهو أخطر ما يمك�ن أن
َ
منه األمم ،والسعودية والوهابية ُ
ترف ُ
ض املولد النبوي
وتحاربه وتش�ن عليه حملات التكفير والقمع وقد
تصل ملا هو أش�د لك�ن رغما ً عنهم س�نحتفل باملولد
النبوي ونقول لهم موتوا بغيظكم».

كندي ول�د يف «كيبك» له كتاب «اإلسلام والع�رب» نقل إىل
اللغتني قال فيه:
«إن محمداً الذي هدمت لبعثته األصنام وتمزق لنبوته رداء
الجهل ،الذي كان كغش�اوة عىل أبصار العرب ،قد أرشق قرآنه
ن�وراً يا له من نور وهو نور حكمه ،وهو الذي أنزله عىل صدر 
نبي�ه املبعوث ال محالة إلرش�اد البرش والل�ه يعلم حيث يجعل
رسالته.

ميخائيل أماري
مؤرخ ومس�ترشق إيطايل ولد يف بالرمو (يف صقلية) صورة
حي�ة لالس�ترشاق العلمان�ي نقف م�ن مصنفاته على الجدة
والسعة والعمق قال فيه:
لقد جاء محمد نبي املس�لمني بدين إىل جزيرة العرب يصلح
أن يك�ون دين�اً ل�كل األم�م ،ألنه ين كم�ال ورق�ي  ،دين دعة
وثقاف�ة ،دين رعاية وعناية ،وال يس�عنا أن ننقصه ،وحس�ب
محم�د ثناء علي�ه أنه لم يس�اوم ،ولم يقبل املس�اومة لحظة
واح�دةن يف موض�وع رس�الته ،عىل كث�رة فنون املس�اومات
واش�تداد املحن ،وهو القائ�ل« :لو وضعوا الش�مس يف يميني
والقمر يف يس�اري على أن أترك هذا األمر م�ا تركته» ،عقيدة
راس�خة ،وثبات ال يقاس بنظري ،وهمة ترك�ت العرب مدينني 
ملحمد بن عبدالله ،إذ تركهم أمة لها ش�أنها تحت الش�مس يف
تأريخ البرشية.

وليامس أندري
مسترشق أمريكي قال يف كتابه «أمريكي يف البالد العربية»:
قد يكون اس�م محمد أحد أكثر األس�ماء ش�يوعا ً يف العالم،
وأش�هر من حمل هذا األس�م عىل اإلطالق ،عرب�ي أبرص النور 
يف قري�ة نائية م�ن أرض الجزيرة العربية ه�ي مكة عام 571
للميلاد ،إلي�ه أوحى الله كلمت�ه ،فاجراها يف كت�اب ،ونرشها
بني الناس ،ودعا أصحاب�ه لإليمان باإلله الواحد رباً ،وبمحمد
ابن عبدالله رس�والً ،وبالعمل الصال�ح والنهي عن املنكر قبلة
ومصىل ،وآذنت حياته بمغيب يف الثالثة والثالثني بعد الستمائة
من امليلاد ،تاركاً لقوم�ه دينا ً جدي�داً وكتابا ً منزالً ،ورس�الة
ضخمة لنرش الدين وإقامة الحضارة ،ولقد دعا محمد يف عهده
إىل أخوية جديدة ،املس�لم ألخيه املسلم ،ال فرق بني أول وآخر،
سوا ًء أكان أمريا ً أم عبداً ،إال بالعمل الصالح والخري واإلحسان.

موهنداس كرمشنيد «المهماتما» غاندي
ق�ال عن محمد «أردت أن أعرف صف�ات الرجل الذي يملك،
م�ن دون نزاع ،قل�وب ماليني البرش ،لقد أصبح�ت مقتنعا ً كل
االقتناع أن الس�يف لم يكن الوس�يلة التي من خاللها اكتسب
اإلسلام مكانته ،بل كان ذلك من خالل بس�اطة الرس�ول مع 
دقته وصدقه يف الوعود ،وتفانيه وإخالصه ألصدقائه وأتباعه،
وشجاعته ،مع ثقته املطلقة يف ربه ويف رسالته ،هذه الصفات
ه�ي التي مهدت الطري�ق ،وتخطت املصاعب ،وليس الس�يف
بع�د انتهائ�ي م�ن ق�راءة الج�زء الثاني م�ن حياة الرس�ول،
وجدت نفيس أس�فاً لعدم وجود املزيد للتعرف أكثر عىل حياته
العظيمة.
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فعاليات ثقافية وشعرية لمؤسسة اإلمام الهادي بمناسبة المولد النبوي الشريف

وزارة األوقاف تهنئ االمة
اإلسالمية بحلول ذكرى
المولد النبوي الشريف
 متابعات:َ
 األوقاف واإلرش�اد اليمنية ،األمة اإلسلامية ،بحلول
هنأت وزار ُة
ذك�رى مولد س�يد البرشية األعظ�م محمد ،صىل الل�ه عليه وعىل آله
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َ
أئمة
ودعت وزار ُة األوقاف – يف بيان صادر عنها – بهذه املناسبة،
وخطباء املساجد أن يناولوا ذكرى املولد النبوي يف خطبهم ودروسهم
بأهمية إحياء هذه الذكرى ،وأهمية وحدة الوطن واألخوّة ونرش روح
التسامُح والدعوة إىل التصدّي للعدوان السعودي وحلفائه وعصاباته
اإلجرامية ،وكذا االبتهال إىل الله أن يحفظ اليمن وسيادتها وشعبها.
كم�ا دعت الوزارة – يف بيانها  -مديري عم�وم مكاتب األوقاف يف
املحافظات ومديري املديريات إىل االهتمام باملساجد ورسالته.

إستعدادات مكثفة في محافظة
عمران لالحتفال بالمولد النبوي
 عمران:أكمَ � َل أبنا ُء مديريات محافظة عمران (مديرية الس�ود – مديرية
امل�دان – مديرية عيال رسيح – مديرية ثالء – مديرية مس�ور) كافة
االس�تعدادات والرتتيبات لالحتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف عىل 
صاحبها أفضل الصالة وأزكى التسليم.
وأك�د مدير املركز اإلعالمي باملحافظة أحمد الحرجي أن املديريات
تقوم بالتجهي�زات األخرية وَكافة الرتتيبات واالس�تعدادات الخاصة
باالحتفاء بالذكرى النبوية العطرة يف مديريات املحافظة.
وأش�ار إىل أن قي�ادة املحافظ�ة حريص�ة ُك ّل الح�رص عىل إحياء
ذكرى تليق بمكانة وعظمة وأهمية خاتم األنبياء واملرسلني يف قلوب
كافة اليمنيني.

 محمد الباشا:ُ
مؤسس�ة اإلمام الهادي عليه السالم ،األيا َم
أقامت
ً
ً
َ
ٍ
 وش�عرية بمناس�بة املولد
ثقافية
 ،فعاليات
املاضي�ة
النبوي الرشيف يف أمانة العاصمة.
ُ
وأحي�ت املؤسس�ة صب�احَ  ي�وم الس�بت امل�ايض
ً
ً
ش�عرية باملركز الثقايف ضمن سلسلة برامج
صباحية
وفعاليات «مهرجان الرس�ول األعظ�م» الثاني والذي
ُ
ُه املؤسس�ة سنوياً ،بمناسبة حُ لُول املولد النبوي
تقيم
الرشيف على صاحبه وعىل آله أفض�ل الصلوات وأتم
التسليم.
ُ
ويف أج�وا ٍء روحاني�ةٍ نبوي�ةٍ
 ابت�دأت الصباحي�ة
ُ
الش�عرية بقصيدةٍ للشاعر الكبري محمد عبدالقدوس
َ
عنوان “النبي أحمد» ،تجلىّ فيها البُـعد
الوزير حملت
اإلنساني الذي تناولُه الشاع ُر لسرية خري البرش محمد
ُّ
عليه وعىل آله الصالة والسالم ،مستعرضاً الحا َل الذي
ُ
إليه األمة اإلسلامية حينما ابتعدَت عن الهدي
وصلت
املحمدي.
ُ
 املعروف األستاذُ «ضيف
 اإلعالمي
كما ألقى الشاع ُر
ُّ
الل�ه دري�ب» قصي�د ًة حملت تعابيرَ الث�ورة يف وجهِ
االس�تكبار العاملي ،وقوى العدوان ،والتي اس�تلهمَ ها

مهرجان جماهيري ألهالي مديرية جهران بذمار
احتفاء بمناسبة المولد النبوي الشريف
ً

أرس�اها النبي
م�ن املنهجي�ة الديني�ة الثورية الت�ي
ُّ
األعظم حني ح ّرر البرشية من عُ بودية العباد إىل عبادة
ربِّ  العباد.
ٌ
نخب�ة م�ن الش�عراء
كم�ا ش�ارك يف الصباحي�ة
املبدعني كالدكتورة جميلة الرجوي ،والش�اعر محمد
ْ
الشمريي ،والش�اعر املعروف بقصائد العشق النبوي
عبدالق�وى مح�ب الدين وال�ذي ح�ازت قصيدتَه عىل 
إعجاب الحارضين.
ونظمت مؤسسة اإلمام الهادي عليه السالم بقاعة
املرك�ز الثقايف بصنعاء ن�دوة ثقافية بمناس�بة املولد
النب�وي الرشيف حرضها ع�دد من األدب�اء والعلماء
واملثقفني.
وش�ا َر َك يف تقدي�م الفعالية العالم�ة عدنان الجنيد
والدكت�ورة ه�دى العم�اد واألس�تاذ أحم�د الرازحي
والش�اعرة أحلام  رشف الدي�ن والباح�ث وض�اح
عبدالباري طاهر.
ُ
كلمة العالمة عدنان الجنيد عىل محبة الله
وَركزت
ورس�وله واإلمام عيل ورضورة معاداة أعدائه ،مذكرا ً
الحارضين بتأريخ الس�عودية الداعيش يف اس�تهداف
األمة وآثارها النبوية.
 املرأة يف اإلسلام كان�ت حارض ًة يف الن�دوة بورقة

ُ
عم�ل للدكت�ورة ه�دى العماد أس�تاذة الفق�ه بكلية
الرشيع�ة جامعة صنع�اء وتط ّرقت فيه�ا إىل الصور ِة
الواقعي�ة للمرأة واإلسلام يف حي�اة النب�وة وقارنتها
بالجاهلية القديمة والحديثة ،مرسد ًة نماذجَ عاش�ت
يف زمن النبوة.
كما تطرقت ورقة األس�تاذ أحم�د الرازحي إىل أبرز
املقومات التي اس�تطاع النبي أن يربُ َزها يف ش�خصية
ور اخترصه�ا يف محاربة
ه�ذه األم�ة عربَ ع�دة مح�ا َ
الخرافة أولها والتأكيد عىل اإليمان بالله ثانيها وتعزيز
الروابط االجتماعية ،آخرها مستعرضا ً شواهد لحياة
العرب قبل ويف صدر النبوة.
 الش�اعر ُة أحلام رشَف الدين تناول�ت يف ورقتها،
رب ُز آخرين
الصورة النمطية الثانوية للرس�ول الت�ي تُ ِ
م�ن خالله�ا ،باإلضاف�ة إىل الجانب الرتب�وي والطبي
ً
مقارنة
الفلسفي وفنون التنمية البرشية وإسقاطها
مع علماء من العرص القديم والحديث كـ ابن خلدون
وبن سيناء.
ُ
تواف َق
 وتناولت ورقة األس�تاذ وضاح عبدالب�اري
ذك�رى مولد الرس�ول األعظم واملس�يح وق�راء ًة بني 
ّ
الوالدتني وضح�ت نظرة اإلسلام إىل األقليات الدينية
والتعايش معها يف ظل الحكومة اإلسالمية.

ملتقى الطالب الجامعي بصنعاء ينظم مهرجانات
بذكرى المولد النبوي الشريف

 متابعات:عقد أبنا ُء مديريه جه�ران بمحافظة ذمار صباح
الس�بت املايض مهرجانا ً جماهريياً احتف�اءاً بقدوم 
املولد النبوي الرشيف عىل صاحبه وآله أفضل الصالة
وأتم التسليم.
 الفعالي�ة الت�ي حرضه�ا جم�ع كبري م�ن أبناء
املنطقة وعدد من العلماء والش�خصيات االجتماعية
قدمت فيها ع�دد من الفق�رات الخطابية التي تدعو 
َ
تك�ون هذه
لنب�ذ الفرق�ة والعصبي�ة ،داعين إىل أن
ً
املناسبة فرصة لوحدة أبناء األمة اإلسالمية.
ودع�ا أبناء مديري�ة جهران أبناء الش�عب اليمني
إىل املش�اركة والتفاعُ �ل إليص�ال الرس�الة إىل العالم
أن اليمنيني يعش�قون محمدا ً – صلى الله عليه وآله
وسلم -ويتمسكون به قائدا ً جامعاً وملهماً لهم ،ولو 
يجتمعُ العالمُ لثنيهم عن االحتفال به والفرح بمولده
لن يستطيع ثنيَهم أبــداً.

لقاء علمائي بمسجد قبة المتوكل بصنعاء احتفا ًء بذكرى
المولد النبوي الشريف
 متابعات:ُ
مديري�ة التحرير بالعاصمة صنعاء بمس�جد
أقام�ت
قب�ة املتوكلَ ،
 يوم أمس األحد ،لقا ًء علمائيا ً تنا َو َل عظمة
مناس�بة االحتفال باملولد النبوي ودور العلماء وأهميته
َ
حفظ اإلسالم وصونه من املؤامرات.
ما بعد زمن النبي يف
 دور العلم�اء من خالل مناس�بة املولد
اللق�اء تن�اول َ
النب�وي الرشيف يف توثيق الروابط بني املس�لمني ونبيهم
عبر إحياء واالحتفاء بهذه املناس�بة ،وملا لذلك من أثر يف
اعتزاز املسلم بدينه ونبيه وإرثه الحضاري.
وتطرق�ت الكلمات امللقاة إىل الدور الوضيع الذي لعبه
اليهود يف رضب اإلسلام من الداخل عرب إنش�اء حركات
تلبس�ت بثياب اإلسالم لتش�ويهه ،الفتني إىل ما تتعرض
ل�ه بالد اإلسلام ومنها اليمن من ع�دوان ،هو بفعل تلك
الحركات املتلبسة باإلسالم زوراً وبهتاناً.

 متابعات:ن ّ
ظ�م ملتق�ى الطال�ب الجامعي
بجامعة صنعاء اليومَ بكلية التجارة
واالقتصاد مهرجانا ً طالبياً بمناسبة
ذكرى املولد النبوي الرشيف.
وتخل�ل املهرجان فقرات ش�عرية
وإنش�ادية حول ذكرى املولد النبوي
للمصطف�ى عليه الصالة والسلام،
كما تناولت جانبا ً من جرائم العدوان
عىل اليمن وأهمية مواجهته.
وتم خالل الفعالية تكريمُ الطالب
والطالب�ات األوائ�ل يف امتحان�ات
القبول أثناء حفل اس�تقبال الطالب
والطالبات للعام الجامعي.
كم�ا أقيم�ت صب�احَ  الس�بت
بقاع�ة جم�ال عبدالن�ارص بجامعة
صنعاء ن�دو ٌة ح�ول «املول�د النبوي
الرشيف ..إش�اد ٌة بالذك�رى وتقيي ٌم
للواق�ع» ..نظمه�ا ملتق�ى الطال�ب
الجامع�ي بالتنس�يق  م�ع امللتق�ى
األكاديم�ي بحُ ُ
ضور ع�دد من طالب
جامعة صنعاء وأكاديميني وباحثني 
وشخصيات اجتماعية.

وخالل الندوة ألقى الدكتور أحمد
املأخ�ذي ورق�ة العم�ل األوىل ،فيم�ا
ألق�ى الدكت�ور يوس�ف الح�ارضي
ورق�ة العم�ل الثاني�ة ..كم�ا ألق�ى
الباحث إبراهيم الشامي ورقة العمل
الثالثة واألخرية.
ُ
أوراق العمل إىل فرتة ما
وتطرق�ت
قبل ميلاد النبي األعظم محمد صىل 
الله عليه وآله وس�لم ..واإلرهاصات
الرباني�ة الت�ي رافقت ي�وم ميالده..
باإلضاف�ة إىل مراحل نش�أة صاحب
املول�د النب�وي الرشي�ف محمد صىل 
الل�ه عليه وآله وس�لم ..وكيف كانت
فرتة شبابه وصفاته.
كما أش�ار املتحدثون إىل َّ
أن خاتم
األنبي�اء محم�د صىل الل�ه عليه وآله
وسلم يتعرض لحملة رشسة من قبل
أعداء الله وأعداء األمة اإلسالمية من
ّ
سيرته الذاتية ودس
خالل تش�ويه
األقوال الكاذبة ونس�بتها إىل رس�ول
الل�ه صىل الل�ه علي�ه وآله وس�لم..
مؤكدين أن خات�مَ األنبياء املصطفى
محم�د صلى الل�ه عليه وآله وس�لم
من� َّز ٌه عن فع�ل الكبائ�ر وأي أقوال

َ
تواف�ق الق�رآن الكري�م والرشيعة
ال
اإلسالمية السمحة فهي ليست منه،
وأنها مدسوسة عىل األمة اإلسالمية
بغرض تشويهها.
وأك�د املش�اركون أن االحتف�ا َل
باملول�د النب�وي على صاحب�ه وآله
ٌ
 الصالة والتس�ليم هو رس�الة
أفض ُل
للعال�م أجمع ب�أن األمة اإلسلامية
تحتف� ُل بميلاد الرحم�ة والسلام..
احتفاالً بمخرج الناس من الظلمات
إىل الن�ور ..مشيرين إىل أن خات� َم
ٌ
من الل�ه ورحمة
األنبي�اء هو فض� ٌل
للناس أجمعني.
وش�دد املش�اركون يف الن�دوة
عىل أهمي�ة االقتداء بأق�وال وأفعال
الرس�ول األعظ�م محم�د صلى الله
عليه وآله وس�لم ..مشريين إىل أن ما
ُ
يعيش�ه العالم اإلسلامي من تفرقة
واقتتال سببه تشويهُ السرية النبوية
واإلسلام ..وأن اس�تذكا َر الرس�الة
الرباني�ة التي بُعث به�ا محم ٌد صىل 
الل�ه عليه وآله وس�لم ه�ي الوحيد ُة
ُ
الكفيلة بإخراج الناس مما هم عليه
من تفرقة وشتات.

( ددعلالاا
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مسافات

عنفوان ذوي الشهداء يشكل ثقافة انتصار!
عبدالحميد الغرباني
كاد ليلُن�ا يحرمُن�ا الفج� َر إىل أن تش� ّك َل وعي�اً وعي ه�دى الله
وانساب للناس جموعاً وأفراداً.
توال�ت األيام فحورب�ت الثقاف�ة وحامليها لك�ن الهزيمة م ّلت
أيامَ ه�م ،حدث�ت ث�ورة فرسقت وحدث�ت ثورة وانتصرت وتهاوت
األقنعة.
أزعج األمريكان أن يس�قط مرشوعهم يف اليمن ،وَهال آل سعود 
َ
أن اليمن اس�تيقظ ساعياً لرس�م خرائط جديدة تبني اليمن وتوفر
لبنيه الحياة الكريمة.
وأغ�اظ املنبطحني يف الداخل أنهم س�يأخذون حجمهم الطبيعي
ويب�دأ الجمي�ع برتتيب البي�ت اليمني م�ن جديد ،التهبت الس�ماء
ُ
واألرض بالن�ار تق�ذف على اليم�ن ،يف مش�هد لم يس�بق ،يقذفها
األمريك�ي والس�عودي ،واملنبط�ح يصفق لها ،ويح�اول أن يجاريَ
ُ
عاد الشعث الغرب ومن التف حولهم.
والته يف ذلك ويف املقابل
اىل البندقي�ة ألج�ل أن يمضي املس�ار الصحيح ،وهك�ذا توزعوا 
النضال والتضحية يف ُك ّل مكان..
ويف خض�م األحداث ب�رزت ظاهرة جدي�رة بالكتابة حولها ه�ي ردة فعل أهايل
الشهداء الذين يرتقون يف الجبهات املختلفة فيما بعد الحدود ويف الجبهات الداخلية
عىل حد سواء.
إذ شهد املتابع والحظ أيضا ً يف ُك ّل موكب يُشيع الشهداء فيه صيحة وطنية عىل 
ألس�نة ذويهم تنحاز لألرض وتمجد البندقية عىل الرض�وخ ،وتؤكد أن الدمَ اليمني
املب�ذول يف مجابه�ة العدوان الس�عودي انتصا ٌر ليس لليمن فحس�ب ب�ل وللوطن
َ
العربي وسريٌ به إىل الخالص من مضيعي قضاياه املر َكزية والهامة..
يُقال أرض الوطن غالية!!
ّ
ذلك وجس�د ذلك أهايل الشهداء واقعاً وهم يجبلونها بالدم الغايل
يدرك اليمنيون
بحالة من الجس�ارة الن�ادرة واإلرادة الصلبة وليس أمرا ً عادي�ا ً أن يجالد اليمنيون
إيغال آلة القتل الس�عودية يف اللحم اليمني برف�د الجبهات امللتهبة عىل الحدود ويف
املحافظات اليمنية بمزيد من الشباب ...ونحن هنا ال نتحدث عن يشء من الخيال،
فق�د أظهرت مقاطعُ فيديو وتقارير متلفزة لقناة املسيرة ما يثبت أنه يف قاموس
ذوي الش�هداء ج�راء غ�ارات العدوان أو إثر النض�ال الباس�ل يف الجبهات ال مكان
للرتاجُ ع وإن عظمت التضحية ،وأن الش�هادة  -يف س�بيل الوط�ن ومعركة التحرر 
َ
من االرتهان للسياسة السعودية واملرشوع األمريكي يف املنطقة
املقدسة واالنفالت
 -مثار فخر لدى اليمنيني.

وجدي ٌر بنا اس�تعادت املش�اهد املتلفزة لوالدة الش�هيد العالمة والخطيب املفوه
فيصل عاطف وهي يف موكب تشييعه تكلله بالفل وتودعه كأنه عريس!
هذا املرأة اليمنية عكس�ت كربياء يمنية ،إذ أنها قبل فرتة زمنية
ال تتجاوز الش�هر كانت قد ودعت ابنها زكريا بعد أن التهَ بَ  باملجد
يف جبه�ة مأرب ،كم�ا أنها فقدت قب َل�ه وليدها عاط�ف يف مجزرة
األمن القومي الش�هرية يف شهر تس�عة من عام ألفني وثالثة عرش 
وراح ضحيتها تس�عة شهداء بعد قمع مسرية لشباب الثورة كانت
تطالبُ  بحل جهاز األمن القومي لألعمال السلبية التي كان الجهاز
يقومُ بها قبل ثورة الحادي والعرشين من سبتمرب املجيدة.
(فخ�ورة بول�دي! أوالً ألنه يمن�ي وثاني�اً ألنه بط�ل وثالثاً ألنه
أنقذ الناس) ما س�بق حديث آخر بثته قنا ُة املسيرة لوالدة الشهيد
َ
حال دون اس�تهداف انتح�اري للمصلني 
مصطف�ى املطري ال�ذي
بمسجد البلييل يف العاصمة صنعاء بعد أن احتضنه يف بوابة املسجد
مانع�اً ل�ه من الدخ�ول والغوص يف جم�وع املصلين صبيحة عيد
األضحى املبارك ليتحو َل مصطفى إىل أشالء..
 ه�ذا مثال آخ�ر للمرأة اليمني�ة التي ذهب وليده�ا راحالً عنها
لكنه�ا ته�رول لالفتخ�ار به ال غري وه�ذا األمر أذه�ل الجميع خصوص�ا ً يف العالم
العربي.
والد الطفل عبدُامللك أنموذج رائع!
(عبدُاملل�ك ولدي استش�هد ي�ا رجال الحمد والش�كر لله) هذه الصيحة س�تظ ُّل
مدوي�ة وحارضة وهي لوالد فق�د ابن َ ُه أمام عينيه يف محافظ�ة حجة ووقف صلبا ً
برباط�ة جأش ي�ردد أبيات�ا ً ش�عرية كان طفلُه الش�هي ُد إثر غارة جوي�ة لطريان
الرياض يردده فيما سبق ووثقه الوالد بفيديو نرشته قناة املسرية الحقاً.
لك�م أن تتخيل�وا ماذا يعن�ي أن ير ِّددَ املرء وهو يش�اهد طف َل�ه مقطع األوصال
(عبدامللك ولدي استش�هد يا رجال الحمد والش�كر لله) ويسرتس�ل مخاطبا ً أمراء
ومل�وك النفط (ماذا جنينا يا صهاينة العرب م�اذا ارتكبنا أي جرم اي ذنب؟ أألننا
نسعى لتحرير الوطن من رجسكم!!!!..
ُ
صيحات الكربياء اليمنية املجابهة لهمجية العدوان الس�عودي،
وهك�ذا تتابعت
أفال يش�كل عنفوا ُن ذوي الش�هداء ثقافة انتصار! هو كذلك بل وهو املحطة األوىل
النتصار اليمنيني!
وإنن�ا لنقف إجلاالً وإكباراً لهم ،لق�د علمونا الصرب والصم�ود والتضحية ،أما
الش�هداء فهم الس�ادة والقادة ،وإن�ي دون أن أكتب عنهم ،إذ ل�ن أوفيَهم حقهم،
ورهم دائماً وملهما ً
لكن حتما ً نضالُهم الباس�ل سيُكلل بالنجاح كما س�يظل حض ُ
للجميع إذ رحلوا شهداء والشهداء أحياء.

ال نفاوض الخصم حوار توشكا والقاهر
بل وسيلته
الشيخ/
محمد علي طعيمان
لس�ا ُن حال اليمنيين الوطنيني األحرار 
يق�ول :ذهبن�ا اىل جني�ف  ٢بس�ويرسا 
ُ
للتح�اور مع ط َر ٍ
 هو الوس�يلة للخصم،
ف
أم�ا الخص�مُ والع�دوا ُن الحقيق�ي تركناه
ُ
مرتزقته ويقص�ف وينتهك
خلفن�ا يم�وّل
بلدنا بطائراته.
ونح� ُن عىل علم أن من يقعد عىل طاولة
ُ
أضعف وأعج ُز من أن يكون
الح�وار أمامنا
خصماً لش�عبنا ،لوال أنه خصمنا بالوكالة
لجبروت عدوان دويل وعرب�ي ،ليس طرفا ً
يف الحوار وإنما ط�رف يف امليدان والحصار 
والقت�ل .ولك�ن ليس م�ن ذلك ب�داً اآلن أن
نح�اور ثُل�ة الوس�يلة كرها ً أجربن�ا عليه
ُ
صمت العالم املخزي تجاهَ وحشية العدوان
الدويل إلنق�اذ ما تبقى من حي�اة وحيوية
وأرواح وح�رث ونس�ل ومق�درات ورغ�م
 دوره لم نحصل
هذا املس�توى الذي نؤدي َ
عىل أدنى لفتةٍ من اإلنس�انية واملصداقية،
ال من الراعي املضي�ف (مجلس األمم) وال
ُ
حتى بوقف الخروقات
تضامن من العال�م
أثناء جنوحنا للس�لم .وكأنن�ا نمثل ُكوكبا ً
اخر والجميع م�ن كوكب األرض لوحدهم
يناصبونن�ا ع�داءَ الصمت وع�داء الحرب
والقتل.
فليعل�مْ ه�ؤالء إن ل�م يس�لموا أننا من
كوكبه�م املظل�م ،بأننا نح�ن اليمنيني من
كوكب الحق املرشق وستنترص مظلوميتنا
ش�اءوا أم أب�وا .وإن الل�ه نارصُن�ا مهم�ا
تآمروا علينا ومهما تجربوا ومهما صمتوا.
ونع�وذ بالله من رشوره�م وندعو الله
بدع�اء نبي�ه محمد صلى الله علي�ه وآله
وس�لم ونش�كو إلي�ه :إىل من تكلن�ا يا رب
إىل بعيدٍ يتجهمن�ا أم إىل عدوٍّ م ّلكته امرنا.
إن لم يكن ب�ك غضبٌ علينا فال نبايل مهما
أصابن�ا ،وأوكلنا إليك أمرن�ا ،فاحكم بيننا
وبين القوم الظاملين ،يا عزيز ي�ا قوي يا
متني ،اللهم آمني؟

سمية الطائفي
ُ
 2وتعالت األص�وات ما بني 
وار جني�ف
م�ا أن ب�دَأ ح ُ
ٌ
أص�وات كاذبة من
مؤيد ومع�ارض للح�وار وارتفعت
قوى الغ�زو وَالعدوان الس�عودي األمريك�ي ومرتزقته
وأصوات م�ن األمم املتحدة لبداي�ة رسيان وقف إطالق
الن�ار حتى س�ارعت قوى العدوان باخرتاق ما أس�موه
ُ
إطالق النار ،االس�م البديل لكلمة هدنة الس�ابقة
وقف
التي لطاملا س�مع عنها الش�عبُ  اليمني ولكنه لم يَ َرها
ولن يراها..
فهك�ذا ه�و  ح�زبُ  الش�يطان ح�زب آل س�عود 
ٌ
ميثاق ..اختراق للهدنة
واألمري�كان ،ال عه�د له�م وال
ٌ
واختراق لوق�ف إطلاق الن�ار ،ووع�ود ومفاوض�ات
كاذبة ..جميعها س�تظل حربا ً عىل األوراق أو كالما ً عىل 
األف�واه ،طاملا والجه�ة املتفاوض معها هم آل س�عود 
أذنابُ  اليهود ناكثو العهود منذ أقدم العصور..
ُ
ُ
أطلق الجي�ش اليمن�ي واللجان الش�عبية
م�ن هن�ا
رصختَهم من جديد ..هنا اليمن وهنا اليمانيون فلي ُكن
وارن�ا املدعوم يف
لك�م حواركم املزع�وم وس�ي ُكن لنا ح ُ
جبه�ات القت�ال وميادين الجه�اد بصواريخ توتش�كا
والقاهر والزلزال وال تنسوا االسكود..
ف�ردا ً على طائراتك�م املجرم�ة وقتلك�م ألطفالن�ا

األبرياء ..لنا صواريخن�ا ذات القوة الفتاكة وبها ندحر
مرتزقتكم من مختلف الجنسيات ..وقياداتكم من أرفع 
املس�تويات ..بها ندمر طائراتك�م ومدرعاتكم ونحرق
مطاراتكم ومعسكراتكم..
م�ن هنا أطل�ق األبط�ال الثالث�ة رصخاتهم رصخة
القاه�ر ورصخ�ة التوتش�كا ورصخ�ة الزل�زال الت�ي
ارتفع�ت إىل عنان الس�ماء ..وبها اندح�رت قوى الغزو 
والعدوان يف مأرب وب�اب املندب ونجران ..وبها تناثرت
أشلاء مرتزق�ة العدوان هن�ا وهناك ،وتفحم�ت جُ َ
ثث
قياداته�م وكانت مجازر جماعي�ة ملدرعاتهم وآلياتهم
ولن ننىس تصادم بارجاتهم..
صواريخن�ا بعد الله س�بحانه وتعاىل وبفضل تأييده
للش�عب املظلوم وتحقق وعده الصادق لنا بالنرص هي
عن�وا ُن عزتنا وفخرنا هي بعد الجي�ش واللجان قو ٌة ال
يُستها ُن بها ،فقو ُة جيشنا عىل األرض وقو ُة صواريخنا
ُ
نطلقها عنان الس�ماء لتنقض عىل فريس�تها يف أرض
امليدان..
وليس هذا فحسب ،فبداخل ك ِّل إنسان يمني توتشكا
َ
أن يكون بركاناً ينفجر بوجه كل
ف ّذ وَش�جاع مس�تعد
َ
 ومحت�ل ،فاليمني رف َ
ض ال�ذل والهوان والخضوع
غاز
ٍ
ً
ً
ً
واالستسالم وستظ ُّل ُ
 وأبية
 وشامخة
عصية
أرض اليمن
ومقرب ًة لكل الغزاة.

هاشم شرف الدين

بين سويسرا
وأثيوبيا..
خ�اض الط�رف اليمن�ي الوطن�ي مباحث�ات
سويرسا بمعنويات عالية جراء عملية «توتشكا»
بش�عب الجن يف باب املندب ،الت�ي أحبطت عملية
كبيرة للمعتدي�ن ومرتزقته�م كانت ته�دف ألن
تحدث العكس وهو دخول وفد الرياض املباحثات
م�ن موقف املنترص يف مقاب�ل ضعف موقف الوفد
الوطني ،ليسهل فرض رشوط املعتدين..
ولك�ن ألن املفاوض�ات ب�دأت بم�ا ل�م يؤمل�ه
الع�دوان ،فل�م يتمكن وفد الرياض م�ن إحراز أي
انتص�ار نوع�ي يف مباحثات س�ويرسا بإس�تثناء
مصافحته لوفد اليمن الوطني..
لذل�ك ق�ررت دول العدوان منح نفس�ها فرصة
جدي�دة عله�ا تتمكن خاللها م�ن تحقيق انتصار 
نوعي على األرض يس�تثمره وفد الري�اض يف أي
مباحثات قادمة..
ل�ذا أعل�ن مبع�وث األم�م املتح�دة إىل اليم�ن
ول�د الش�يخ يف مؤتم�ره الصحفي عق�ب اختتام 
مباحثات سويرسا اليوم أن مباحثات جديدة ربما
تعقد يف اثيوبيا س�تبدأ يف  15يناي�ر القادم ،أي أن
م�دة الفرصة املمنوحة للع�دوان لتحقيق انتصار 
نوعي هي خمسة وعرشون يوما..
يراهن النظام السعودي وحلفاؤه عىل إمكانية
تحقيقهم لذل�ك النرص ،والذي ب�دأ العمل عليه يف
جبهتي مأرب والجوف وجبهة «حرض» بحجة..
ه�و ره�ان يأت�ي يف س�ياق رهان�ات خ�ارسة
عديدة سابقة تجرع فيها املعتدون أقىس الهزائم،
بل وق�اد إىل انهيار خ�ط الدفاع الس�عودي األول،
وس�يطرة الجي�ش اليمني واللجان الش�عبية عىل 
مدين�ة الربوعة وقرى س�عودية أخ�رى ،والعديد
من املواقع العسكرية الس�عودية ومراكز قيادات
حرس الحدود السعودي..
وهو رهان محسوم الخس�ارة سلفا ،فخسارة
كل الرهان�ات الس�ابقة الت�ي تم�ت قب�ل إعلان
الجيش اليمن�ي واللجان الش�عبية دخول املرحلة
األوىل من الخيارات االسرتاتيجية تعني خسارة أي
رهان آخر بعدها..
ومالمح خس�ارته بدت رسيعا ،فبينما كان ولد
الش�يخ يعقد مؤتمره الصحفي بس�ويرسا كانت
مدينة الخوبة الش�مالية القديمة بجيزان تسقط
يف يد الجيش اليمني واللجان الشعبية..
يمكن القول وبكل االعتبارات إن مدة الخمس�ة
والعرشي�ن يوما لن تكون س�وى فرصة لليمنيني 
إلح�راز املزيد م�ن االنتص�ارات م�ا وراء الحدود،
بم�ا س�يمكن الوف�د اليمن�ي الوطني م�ن دخول
املباحثات القادمة مس�تندا إىل ق�وة أكرب وموقف
أقوى ،والعكس صحيح..

ومضة:

كما استمر نجاح العس�كرية اليمنية  -بفضل
الله تعاىل  -س�تنجح السياس�ة اليمنية ،يف أصدق
عط�اء متب�ادل ،لكونهم�ا ينطلق�ان م�ن أرض
واح�دة ويحمالن هوية واح�دة ويكمل كل منهما
اآلخ�ر ،فيما س�تتواىل هزائم املعتدي�ن وعمالئهم
ومرتزقتهم ألن قلوبهم شتى ،واأليام بيننا..
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من هو محمد صلوات
اهلل عليه وآله؟
رجاء المؤيد
«ه َو َّ
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سبحانه وتعاىل بعَ َ
ال يدينون بكتاب
ث وأرسل نبياً للعرب األميني الذين
ٍ
س�ماوي ولم يكن أنبياءُ الل�ه منهم بل كان األنبي�ا ُء من بني إرسائيل
ّ
الذي�ن اصطفاهم وفضلهم عىل العاملني ،لكنه�م بذنوبهم ومعاصيهم
قس�ت قلوبُهم فاس�تحقوا بذلك اللعنة وضرُبت عليهم الذلة واملسكنة
وباءوا بغضب من الله ،وكانوا يعلمون بنبي آخر الزمان خاتم األنبياء
ٍ
واملرس�لني أنه س�يبعث يف جزيرة العرب وكان اليه�ود يخربون العربَ
عن�ه وعالمات�ه وصفات�ه ،لكنهم كان�وا يظن�ون أنه منه�م من بني
إرسائيل ،إلاّ أن الله استبدل بهم العربَ  بعد ظلمهم وكفرهم وادعائهم
لبن�وَّة عُ َزي�ر وعيىس لله تعاىل ،وق�د منع الل ُه عه�دَه بالنبوة واإلمامة
للظاملني من ذرية إبراهيم عليه السالم عندما قال« :إني جاعلك للناس
إمام�ا ً قال وم�ن ذريتي قال ال ين�ال عهدي الظاملني» ،م�ن هنا انتقل
العه�د إىل ذرية إس�ماعيل عليه السلام الذي س�كن الجزي�رة العربية
وكان من نسله بنو هاشم وغريهم من القبائل العربية الذين كانوا عىل 
فرتة من الرس�ل ولم يبعث فيهم نبي ،لذل�ك كان أه ُل الكتاب يطلقون
عليهم اسم األميني ،أي أنهم ال كتاب لهم وال أنبياء ،ولنتخيل معا ً كيف
كان يتفاخ�ر اليهود والنصارى عىل الع�رب ويحتقرونهم وينتقصون
م�ن قدره�م ،وكذل�ك كي�ف كان�وا يس�تكربون عليهم ويس�يطرون
ويهيمن�ون عىل أمور كثرية اقتصادية وثقافية ونرشوا فس�ادَهم عىل 
ُك ّل املس�تويات ،بينما كان ال يزال العرب يحتفظون بيشء من األخالق
ولو قليالً ،وكانوا أفضل يف ظني من أهل الكتب السماوية التي حُ ّرفت،
فاس�تبدل الل�ه بني إرسائي�ل بالعرب وبال�ذات ذرية إس�ماعيل عليه
السلام مَ �ن ال يزالون على طهارتهم ونقائهم ،فاصطف�ى الله منهم
ً
عليه وآله وأرس�له للعاملني الع�رب والعجم رحمة
محم�دا ً صلوات الله
لهم وأرس�ل معه القرآن الكريم يتلو عىل الناس آياته ويعلمهم الكتاب
وأحكامه وترشيعاته وقوانين�ه ونظامه وعلومه ومعامالته وعباداته
ويعلمهم الحكم�ة يف األقوال واألفعال وَكل يشء يف حياتهم من عادات
وتقاليد وآداب وس�لوكيات اجتماعية وسياس�ية والتي كانوا من قبل
ذلك كله يف ضالل مبني ،كان العرب يف ضياع أشبه ما يكون باملوت وإال
ملا دعا الله الناس لالستجابة لله ولرسوله يف دعوتهم لحياتهم يف قوله:
«يا أيها الذين آمنوا اس�تجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ملا يحييكم» ،إن
م�ا كان عليه العرب والعالم أجمع من الفس�اد والظلم وعبادة األوثان
وممارس�ة الخبائث من األقوال واألفعال وقت�ل النفس املح ّرمة والزنا
ورشب الخم�ر والتعامُ�ل بالربا واس�تعباد الناس املس�تضعفني وأكل
األم�وال بالباطل وقول الزور وكانوا ال يتناهون عن املنكر وال يفعلون
وال يأم�رون املعروف ،فكان رس�ول الل�ه هو املبع�وث رحمة للعاملني 
ليزكيه�م ويطهرهم م�ن أدناس وأرجاس الرشك وم�ا ترتب عليه من
فس�اد يف ُك ّل أمورهم االجتماعية والسياس�ية واالقتصادية لكنه وجد
الص�د والجحود والعناد واألذى واالس�اءة من قبل قومه فصرب وجاهد
وب�ذل أقىص جهده إلتمام الدين ولم يس�تجب الغراءاتهم وتهديداتهم
معاً وصرب عىل األذى ومعه أهل بيته وأصحابه املخلصون واملجاهدون،
خاص�ة املس�تضعفني منه�م من الفق�راء والعبي�د كبلال وآل يارس
والكثري منهم من جهلنا قصصهم وسيرتهم بسبب التعتيم والتضليل
ُ
الذي فرض عىل األمة اإلسلامية من قبل أعداء األمة الذين عجزوا عن
هزيمة اإلسلام من خارجه فش� ّكلوا جبهة معادية من داخله باس�م
الدي�ن وتحت لواء اإلسلام ،ق�ال الله تعاىل« :وما محمد إلاّ رس�ول قد
خلت من قبله الرس�ل أفإن مات أ َ ْو ُقتل انقلبتم عىل أعقابكم» ،ويؤكد
على ذلك ما حصل من هجر لكتاب الله واس�تبداله بروايات موضوعة
يف األحادي�ث النبوية وكتب من الحديث والسيرة التي معظمها ييسء
إىل النبي ،ما مأل املجلدات ،ونقلوا لنا صورة مش�وهة ومسخاً وصفات
أَحيانا ً نستقبح أن تصدر من عامة الناس فما بالك برسول الله ،بينما
رس�ول الله يجلس م�ع الجواري وبع�ض الصحاب�ة يف مجلس ط َرب
بالدف�وف ،ورواي�ات تصوّره وزوجه يف ماراثون س�باق ،مرة تس�بقه
ومرة يسبقها والكثري من هذه السموم الفكرية التي حرفوا بها الدين
بع�د عجزهم عن تحري�ف القرآن ال�ذي تكفل الله بحفظ�ه «إنا نحن
نزلن�ا الذكر وإنا له لحافظون» ،لذا كان السلاح الفتاك هو التحريف
يف السيرة النبوية واألحاديث املوضوعة س�واء أكان�ت أحاديث نبوية
ُ
ما يس�مى باألحاديث القدس�ية التي ال يتجرأ أح�د أن يصنفها كما
أ َ ْو
صنفت بعض األحاديث الصحيحُ منها والحس�ن والضعيف ،بحس�ب
َ
نعرف رسول الله ،يكون
األهواء واالنتماء الس�يايس ،لكننا إذا أردنا أن
م�ن خالل الق�رآن واألحاديث التي ال تتعا َر ُ
ض م�ع القرآن ،فمن خالل
معرفت�ه صل�وات الله عليه معرفة صحيحة س�نتمكن من االقتداء به
صلوات الله عليه وآله يف ُك ّل حياتنا ألننا مكلفون بذلك« ،لقد كان لكم
يف رس�ول الله أسوة حس�نة ملن كان يرجو الله واليوم اآلخر وذكر الله
كثيراً» ،وأخترب الله حبنا ل�ه تعاىل باتباعنا لرس�ول الله «قل إن كنتم
تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله».
نس�أل الل�ه تعاىل أن يرزقن�ا اتبا َع نبي�ه لننا َل محبتَ�ه تعاىل وحبَّ
نبيه ونرصت�ه وتعزيره وتوقريه« ،إال تنرصوه فقد نرصه الله» ،وبذلك
س�يكون نرصُه والدفا ُع عنه ضد ُك ّل االس�اءات من قبل أعدائه اليهود 
واملرشكين بكل أش�كال االس�اءات ثقافية وإعالمي�ة وغريها ،وكذلك
م�ن قبل املنافقني الذين هم أش�د عِ �داءاً وهم العدو الذي�ن ح ّذرنا الله
منه�م وأمَ َرنا بقتاله�م جَ ميعاً والوقوف بوجه عدوانهم لله ولرس�وله
وللمؤمنني.
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( ددعلالاا

القيادة العامة من خالل القرآن الكريم
والرسول العظيم ()2
حمود األهنومي
القائد النموذجي على ضوء الهدي اإللهي

هن�اك صفات يمكن أخذها أو اس�تيحاؤها م�ن هدي القرآن
الكري�م ومم�ا كان عليه خري القادة املرس�لني محم�د صىل الله
عليه وآله وس�لم ،ويتميز بها القائ�د يف الثقافة القرآنية عنه يف
العلوم اإلنسانية
أوال :يؤمِ�ن بمرجعي�ة الق�رآن الكري�م والحبِّ لل�ه والخوف
من�ه .وه�ذه الصفة تضم�ن عدم الوق�وع يف القص�ور البرشي
يف الترشي�ع ويف األه�داف ويف كل املنص�وص علي�ه يف اإلسلام،
ويضمن االس�تنباط للحك�م الرشعي من غير املنصوص عليه
ضم�ن الضواب�ط واإلطارات املنص�وص عليها؛ كم�ا يضمن أن
تلت�زم القيادة بقي� ٍم عميقة ومنها اإليمان بالل�ه وباليوم اآلخر
تضبُ�ط األداء ،وتعمل دائما عىل تحس�ينه وفعاليته ،وتع ِّزز حالة
الرقابة الداخلية واس�تمرار املس�ار الصحيح الذي يريض الل�ه تعاىل؛ يقول الله
 ومُهَ ي ِْمنا ً
�ن ْ
تع�اىل( :وَأَن َز ْلنَا إ ِ َليْ َك ْ
ُصدِّقاً لِّمَ ا بَينْ َ  يَ َديْهِ ِم َ
اب َ
 ال ِكتَابَ ِ با ْلحَ �قِّ م َ
 ال ِكتَ ِ
 الحَ قِّ  ...وَأنَ
َ
َ
عَ َليْهِ َ
َّ
ّ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ِ
مَّ
جَ
عَ
ْ
ْ
َ
 فاحْ ُكم بَيْنَهُ م ِ بمَ ا أنزل الله وال تت ِبع أهوَاءهم ا اءك من
ِ
 وال َ تَتَّ ِب ْع أ َ ْهو ُ
احْ ُك�م بَيْنَهُ م ِ بمَ ا أَن َز َل ال ّل ُه َ
َاءه ْم وَاحْ ذَ ْر ُه ْم أَن ي َْف ِتنُو َك عَ ن بَعْ ِض مَ ا
لَّوا ْ َ
أَن� َز َل ال ّل ُه إ ِ َليْ� َك َ
وب ِه ْم َ
 فإِن تَ َو ْ
 وإِنَّ 
 فاعْ َل ْم أَنَّمَ ا ي ُِريدُ ال ّل� ُه أَن ي ُِصيبَهُ م ِ ببَعْ ِض ذُن ُ ِ
اس ُق َ
اس َ ل َف ِ
ون) (املائدة.)49-48 :
َك ِثريا ً مِّ َن النَّ ِ
ثانيا :ينطلق القائد النموذجي من واقع املس�ؤولية وواقع الوجوب الرشعي،
وليس من واقع الطموح والرغبة يف الربوز والحضور؛ فلوال تحتم القيام باملهمة
ً
مندوحة عن القيام بها وتكلف عنائها ،وهذا واضح يف سري 
لوجد القائدُ لنفسه
األنبي�اء صل�وات الله عليهم وعىل نبينا وآله ،وهم أنم�وذج القادة األفضل؛ كما
نجده أيضا يف واقع األئمة املصلحني كاإلمام عيل عليه السلام الذي قال( :ولوال
حض�ور الح�ارض وقيام الحجة بوجود النارص ،وما أخ�ذ الله عىل العلماء أن ال
يق�ا ّروا عىل ك ّ
ظة ظالم وال س�غب مظلوم أللقيت حبلها عىل غاربها ،وس�قيت
آخرها بكأس أولها ،وأللفيتم دنياكم هذه أزهد عندى من عفطة عنز).
ثالث�ا :يهدي القائ�د إىل الله عز وجل ،وإىل وحيه ورشائع�ه ،وينرش تعاليمه،
فالقائ�د يف التص�ور القرآن�ي هو ال�ذي يهدي إىل الح�ق ،ويدعو إلي�ه ،ويبينه،
اه ْم أَئِمَّ ًة يَهْ د َ
ويرشح�ه ،وهداية البرش جزء من مهامه وتكليفات�ه( ،وَجَ عَ ْلن َ ُ
ُون
 و َكان ُ َ
ِبأَمْ ِرنَ�ا وَأَوْحَ يْنَ�ا إ ِ َلي ِْهمْ فِ عْ َل ْ
 ال َخْي�رْ ِ
 وإ ِيتَاء ال� َّز َكا ِة َ
 وإ َِقامَ الصََّل�اَ ِة َ
َات َ
وا لنَا
عَ ا ِبد َ
ِي�ن) (األنبي�اء .)73:إن�ه يه�دي بأم�ر الله إىل م�راده ،ودين�ه ،وتعاليمه،
ورشائع�ه ،وكل م�ا يق�رب إليه ،إن�ه منهج الل�ه يف عباده ،وه�و منهج واضح
ومفتوح وليس حكرا عىل القيادة ،فالقرآن والتعاليم اإللهية موجودة ،ومن ييل
أمر األمة عىل أس�اس هذا املنهج إنما يضع نفسه للرقابة املجتمعية ضمن هذا 
َ
املنهج الذي بات بحكم املتعاقد عليه بينه وبني الخلق الذين يقودهم؛ األمر الذي
يع ّزز حالة املسؤولية لديه ،ويجعله أكثر شعورا بها ،فهو من جهة بني الرقابة
الش�عورية الذاتية املستش�عرة رقابة الله ،وبين الرقابة الش�عبية الخارجية،
التي تقيِّمه عىل أس�اس املنهج املتعاقد عليه .وهو بطبيعة الحال يتح ّرك لغاية
رس�مها القرآن والدين له ،وغاي�ة هذه الغايات هي رض�وان الله عليه ،هي أن
يحصل القائد ومجتمعه عىل رضوان الله.
رابعا :وإذا كان من أهم وظائف القائد هو داللته عىل الهدى ونرشه يف قلوب
الن�اس وواقعهم ،فإن�ه يجب أن يكون هو على التزام كامل به�ذا الهدى ،وأن
ينطل�ق عىل ضوئ�ه ،وحينئذ ال يجب بحال م�ن األحوال أن يك�ون مناقضا له،
(كبر مقتا عن�د الله أن تقول�وا ما ال تفعل�ون) ،وهو حينئ�ذ خاضع ملنظومة
كبرية من الرقابة؛ فهناك الرقابة الذاتية التي تحمله دائما عىل الس�عي ملرضاة
الل�ه والتحرك الجاد كما أمر الله ،وهناك الرقابة املجتمعية التي تجد الدس�تور 
ال�ذي يمكنها مراقبته من خالله .وهو الدس�تور الذي له س�لطان عىل القلوب
والعقول والجوارح؛ إنه سلطان الحجة والربهان ،سلطان القرآن الكريم .وهذا 
يس�تلزم أن يكون القائد حس�ب النموذج القرآني بعيدا عن الخضوع للشهوات
الش�خصية والنزوات الذاتي�ة يف قراراته وتحركاته .كما تتي�ح تعليمات القرآن
الكري�م وبحس�ب الرقاب�ة املجتمعية مل�ن لديهم األهلي�ة واملعرف�ة أن يقدموا 
نصائحهم للقائد إذا ما وجدوا انحرافا يف مسيرته القيادية ،وإذا تمادى القائد
يف ه�ذا االنحراف إىل درجة لم يعد ينفع فيها النص�ح والحوار فإن املجتمع من
خلال العلماء وأهل االختصاص مخ�وَّل يف أن يتخذ قرار اإلنكار بل واجب عليه
حت�ى ولو باس�تخدام القوة لجرب املنحرفني من القادة عىل الخضوع لس�لطان
القرآن والتعاليم اإللهية؛ فـ(ال طاعة ملخلوق يف معصية الخالق).
رابع�ا :ويجب أن يكون القائد النموذجي عامل�ا ،آتاه الله من العلم ما يمكِّنه
به من مواجهة املستجدات الحياتية يف مختلف املجاالت ،ال بد أن يكون عاملا بما
يريده الله م�ن عباده ،وما هداهم إليه ،وعاملا بتنزيل الحوادث عىل مصاديقها،
عامل�ا باملفترض وبالواقع وكيفية تحريك الواقع عىل ض�وء املفرتَض ،قال الله
تعاىل( :وإذا جاءهم أمر من األمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إىل الرسول وإىل
أويل األمر منهم لعلمه الذين يس�تنبطونه منهم) (النس�اء ،)83 :وحني اعرتض
بن�و إرسائيل عىل اصطفاء الله لطالوت مل�كا عليهم بحجة أحقيتهم املزعومة
َّ�ع عليه يف املال ،جاء الردُّ اإللهي بأهم املقوِّمات للقائد
يف امللك ،وكونِه غريَ موس ٍ
الفعال واملؤثر ،وهي اختيار الله ،وأن الله آتاه بس�طة يف العلم والجس�م ،العلم
الذي به يس�تطيع سْب�رْ َ غور القضاي�ا املختلفة ويعطيه الخي�ارات األفضل يف
التعامل معها ،والجس�م الذي يمكنه من القيام بمهامه حيث كان للجسم دور 
فع�ال يف القيادة امليدانية ،يف مصارعة الفرس�ان ،ومصاول�ة الفحول ،والقرآن
الكريم بهذا يؤ ِّكد عىل رفض قيادة الجاهل وغري املؤهل فس�يولوجيا .ومع ذلك
فإن التكنولوجيا الحديثة واس�تخدام وس�ائل القيادة الحديث�ة تجعل إمكانية
االستغناء عن بعض االشرتاطات بصحة بعض أعضاء الجسم أمرا واردا.

خامسا :يضع القرآن الكريم ضوابط وقواعد عامة للحاكم النموذجي تش ّكل
بمجموعها النظرية السياس�ية يف اإلسلام ،ويعترب اإلسلام الكف�اءة والقدرة
والعدال�ة والعل�م كمبادئ أساس�ية تش� ّكل األس�اس الذي من
خالل�ه يتم اختي�ار القائد ،وهو بهذا ال يعترف بقيادة املتغ ّلبني 
بالقوة ،وينكر إمارة وقيادة هؤالء القادة العمالء الذين تدفعهم
األنظمة املس�تكربة لقيادة ش�عوب مغلوب على أمرها ،وينكر
امللك العضوض وإمارة الس�فهاء والظاملين ،ورغم أن التطبيق 
التاريخ�ي اإلسلامي له�ذه الخصيصة مزعج ج�دا إال أنه ليس
بحج�ة أبدا عىل تجاهل هذه املب�ادئ وضعف االلتزام بها ،فحني 
أح�ب س�يدُنا إبراهي�م عليه السلام أن تكون القي�ادة يف عقبه
ج�اءه ال�رد القرآني ليبني أن األس�اس هو الع�دل ،وأنه ال والية
 فأَتَمَّ هُ ن َ
ات َ
 ربُّ ُه ِ ب َكلِمَ ٍ
للظاملين عىل األمةَ ،
َّ قا َل
 (وإِذِ  ابْتَلىَ إِبْ َراهِ ي َم َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ِلنَّ�اس إِمَ اما ً َقا َل و َِم�ن ذُرِّيَّتِي ق�ال ال يَنال عَ هْ دِي
إ ِنِّ�ي جَ اعِ لُ َك ل
ِ
ال َّ
ظال ِِم َ
ين) (البقرة)124:؛ ويقول اإلمام عيل عليه السلام( :إن
أحق الن�اس بهذا األمر أقواهم علي�ه وأعلمهم بأمر الله في�ه)؛ ويقولَ :
 (و َل ُك ْم
عَ َليْنَا ْ
 ر ُ
ول ال َّلهِ  ( صىل الله عليه وآله ) َ
 و ْالقِ يَا ُم
س ِ
اب ال َّلهِ تَعَ الىَ و َِسريَ ِة َ
 العَ مَ ُل ِ ب ِكتَ ِ
ِبحَ ِّقهِ  وَالنَّعْ ُش ل ُ
ِسنَّتِهِ ).
سادسا :يبني القائد دولته عىل أساس التشارك واالنفتاح عىل كل ما يساهم
يف بن�اء الدول�ة القوية والعادلة والتي تحقِّق الهدف اإللهي ،ومؤسس�ة القيادة
لديها القنوات التي من خاللها  تش�اور أهل الرأي والخربة (وشاورهم يف األمر)
(وأمرهم ش�ورى بينهم) ،ويقول اإلمام عيل عليه السلام( :من ش�اور الرجال
شاركها يف عقولها)( ،وما خاب من استشار) ،وأما تنظيم هذا املبدأ عىل الواقع 
العملي فهو أم�ر مرتوك للعقلية اإلنس�انية لتنظيمه لي�ؤدي مهمته عىل أكمل
وجه ،ومجالس الش�ورى الفاعلة والحقيقية بصورتها اليوم هي صورة معبرِّ ة
للش�ورى التي يريدها الق�رآن الكريم ،والتي تس�اعد القائد عىل إدارة ش�ؤون
دولت�ه ،والقرآن بهذا يرف�ض االعرتاف باألنظمة الديكتاتوري�ة وحكم الفرد أو 
األقليات املتسلطة.
س�ابعا :يهتم القائد ببناء اإلنس�ان وروح�ه وليس ببناء املادي�ات الفائضة
عن الحاجة ،إنه التصور اإلسلامي الذي ير ِّكز جهوده إلس�عاد اإلنس�ان ،وتلك
الحضارات املادية بما فيها هذه الحضارة الغربية املعارصة التي سحقت اإلنسان
وجعلته عبد شهواته وأسري الحاجات املادية وقرين الشهوات النفسانية هي يف
الواقع تشقي اإلنسان أكثر مما تسعده ،إن الحضارة التي ترى يف اإلنسان الذي
يعي�ش خارج اهتمامها الجغرايف والوطني كائنا ال يس�تحق الحياة إال بقدر ما
يدر عليها من ماديات لهي حضارة ناقصة وتافهة ومنحرفة؛ وتشير بوضوح
إىل مدى االنحراف الفظيع لهذه الحضارة يف أهم مقومات أي حضارة حقيقية.
لق�د كرم الله اإلنس�ان ،كل إنس�ان ،وأعط�اه الله حقوقه ،وكفلها اإلسلام 
َ
ل�ه ،ورشع الترشيع�ات الكثرية التي بها يحافظ عىل وج�وده وعرضه وكرامته
وحريت�ه وحاجته ،وضيّق الخي�ارات إىل حدٍّ بعيد حني يري�د معاقبته عىل ج ْر ٍم
انتهكه أوخالف به؛ ولهذا يثني القرآن الكريم عىل س�يد القادة محمد صىل الله
 ر ُؤ ٌ
يص عَ َليْ ُك�م ِ با ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
علي�ه وآله وس�لم بأنه (عَ ِزي ٌز عَ َليْهِ مَ �ا عَ ِنتُّ ْم حَ ِر ٌ
وف
ني َ
رَّحِ ي�مٌ) (التوب�ة ،)128 :وأن�ه رحمة للعاملني جميع�ا (وَمَ ا أ َ ْر َ
لاَّ رحْ مَ ًة
س� ْلنَا َك إ ِ َ
 (لعَ ُ
ني) (األنبياء ،)107 :وأنه َ
لِّ ْلعَ ا َل ِم َ
ىل خلُ ٍق عَ ِظي ٍم) (القلم ،)4 :ومن هذا الخلق 
نت َ
َ
 ف ّ
ّ
ظا ً
َ
َ
 و َل ْو ُك َ
َ
 رحْ مَ ةٍ مِّ ن اللهِ  لِنت لهُ ْم َ
جاءت الرحمة التي بها يلني للناس (ف ِبمَ ا َ
 ال َق ْل ِب ال َ َ
ظ ْ
َغلِي� َ
نفضُّوا ْ ِم ْ
�ن حَ ْو ِل َك) آل عم�ران ،)159 :إىل كثري من أحواله صىل 
الله عليه وآله وسلم التي نص عليها القرآن والتي تفضح تصورات وممارسات
الحضارة الغربية املادية اليوم ،والتي اس�تعبدت اإلنس�ان وجعلت منه مرسحا
لجميع أنواع قساوتها وشدتها.
ثامن�ا :يعتم�د القرآن الكري�م االلت�زام باملنهجية واألخالق والقي�م القرآنية
كمطلوبات عىل القائد أن يجتهد فيها ،وال يعرتف برشوط أخرى ،تتعلق بجنس
القائد أو أولونه ،أو وطنه ،أو مذهبه ،أو حزبه؛ فالقرآن أممي يف اختيار القادة.
تاس�عا :القي�ادة يف القرآن الكريم ال تفرق بني الدين�ي والدنيوي فكله ديني،
ف�كل التح�ركات الت�ي يتحركها اإلنس�ان املكلف ه�ي من طبيع�ة الدين ومن
مقتضيات�ه ،حت�ى التحرك ضمن املباح هو من الدي�ن ،وكل تحرك مدني يخدم 
اإلنس�ان ويس�عده ويجلب له الكرامة والعزة والس�عادة والرف�اه حتى ولو بدا 
للبع�ض أنه أمر دني�وي فهو من الدين ،والدنيا هي مزرع�ة اآلخرة ،هي املكان
الجغ�رايف وامل�دة الزمني�ة التي يتجس�د فيها الدي�ن واقعا ملموس�ا ،فقط هم
املناهضون للدين من يحاولون التفريق بني الديني والدنيوي.
ع�ارشا :يتحرك القائد حس�ب النموذج القرآني يف مس�احات الخري وميادين
العبودي�ة لله س�بحانه وتعاىل ،وضمن أعم�ال الطاعة له وح�ده تبارك وتعاىل،
اه� ْم أَئ ً
ُون ِ بأَمْ ِرنَا وَأَوْحَ يْنَا إ ِ َلي ِْه�مْ فِ عْ َل ْ
ِمَّ�ة يَهْ �د َ
(وَجَ عَ ْلن َ ُ
 ال َخْي�رْ ِ
َات َ
 وإ َِقامَ الصَّلاَ ِة
ُ
َ
َ
 و َكانوا لنا عَ ا ِبد َ
َوإ ِيتَ�اء ال َّز َكا ِة َ
ِين) (األنبياء ،)73:إنهم يف مواقع القدوة العملية،
يف م�ا يفعل�ون ،وما يري�دون لآلخرين أن يفعل�وه ،من خالل ما يري�د الله لهم
أن يحققوه م�ن حركة ومنهج وهدف ،أنهم يتحرك�ون لصناعة الخري ،إليجاد 
الخير ،لنشر الخير ،لفعل الخير ،يدعون بحس�ب منه�ج الل�ه ،ويدعون إىل
الخري ،ويمارس�ون يف ذاتهم أعم�ال العبادة التي تزكيه�م ،ويصلحون وضعية
مجتمعاته�م بتعزيز حال�ة الثقة بني الفقراء واألغني�اء ،ومع كل ذلك يتمثلون
الش�عور باالنس�حاق أمام الله واالنقياد إليه من خالل عبادة واس�عة ش�املة
تتحرك يف كل موقع لله فيه أمر فيطيعونه كما يريد تبارك وتعاىل.
تلك هي بعض مقاييس ومواصفات القائد بحس�ب النموذج القرآني والتي
تنطبق عىل س�يدنا رس�ول الله محمد صىل الله عليه وآله وسلم بشكل أولوي،
وأفضيل.
يتبع،،

( ددعلالاا
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بشرى النبوة
بش���رى من الغي���ب ألقت في ف���م الغار
بش���رى النب ّوة طافت كالش���ذى سحرا
و ش���قّت الصم���ت و األنس���ام حتمله���ا
و هده���دت « م ّك���ة» الوس���نى أنامله���ا
فأقب���ل الفج���ر من خلف الت�ل�ال و في
كأن في���ض الس���نى ف���ي ك ّل رابي���ة
ّ
ّ
ي���زف إلى
تداف���ع الفج���ر ف���ي الدني���ا
تبس���مه
واس���تقبلت طف�ل�ا ف���ي
ّ
ش���ب طف���ل اله���دى املنش���ود متّ���زرا
و
ّ
ف���ي كفّ���ه ش���علة ته���دي و ف���ي فم���ه
و ف���ي مالمح���ه وع���د و ف���ي دم���ه
و ف���اض بالن���ور فاغت���م الطغ���اة ب���ه
و الوع���ي كالن���ور يخ���زي الظاملني كما
نادى الرس���ول نداء العدل فاحتش���دت
كأ ّنه���ا خلف���ه ن���ار مجنّح���ة
فض���ج باحل���قّ و الدني���ا مب���ا رحب���ت
ّ
ّ
و س���ار و ال���درب أحق���اد مس���لخة
وه���ب ف���ي درب���ه املرس���وم مندفع���ا
ّ
فأدب���ر الظل���م يلق���ي ه���ا هن���ا أج�ل�ا
و الظلم مهما احتمت بالبطش عصبته
رأى اليتي���م أب���و األيت���ام غايت���ه
ّ
ي���رف عل���ى
وامت��� ّدت امللّ���ة الس���محا
مض���ى إل���ى الفت���ح ال بغي���ا و ال طمعا
فأن���زل اجل���ور قب���را وابتن���ى زمن���ا
ي���ا قات���ل الظلم صال���ت هاهن���ا و هنا
أرض اجلن���وب دياري و ه���ي مهد أبي
س���جان و ينهش���ها
يش���دها قي���د
ّ
ّ
تعط���ي القي���اد وزي���را و ه���و متّج���ر
فكي���ف الن���ت جل�ّل�اّ د احلم���ى «عدن»
وقاده���ا وعم���اء ال يب ّره���م
أش���باه ن���اس و خي���رات الب�ل�اد له���م
أش���باه ن���اس دناني���ر الب�ل�اد له���م
و ال يصون���ون عن���د الغ���در أنفس���هم
أمة السالم القاسمي
تأتي ذك�رى المولد النبوي الرشيف هذا
ً
ُ
ً
جديدة وحساسة
مرحلة
نعيش
العام ونحن
يف ظل ظروف اس�تثنائية ،فبعد أن َم َّن اللـ ُه
مواط َن
عىل شعبنا اليمني بنرصه وتأييده يف
ِ
عد ٍة (باب المندب وعس�ير ونجران ومأرب
و...و)...
تطل علينا هذه الذكرى العظيمة وشعبنا
يزداد ثباتا ً وصمودا ً يف مواجهة ثالثي الرش
(أمريكا وإرسائيل والسعودية)
ها هي ش�وارعنا تزدهي بالزينة وتلبس
أحىل حلة ترحيبا بمول�د النور رغم الجراح
النازف�ة واألل�م والح�زن الناج�م ع�ن هذا
العدوان الغاشم.
إال أن تمس�كنا باالحتف�اء بهذه الذكرى
العظيم�ة هو رس�الة لكل أع�داء اﻷمة أنكم
ل�ن ترهبونا ولن نرتاج�ع عن طريق هدايته
ونهج�ه ،وهو ر ٌّد من ُك ّل أبن�اء اليمن أننا ال
زلنا نعي أهمية ارتباطنا برسول اللـه صىل
اللـه عل�ه وآله ..أم�ة تتمس�ك بنبيها ومنه
َ
الوقوف يف وجه الظالمين ومعاداة
تس�تلهم
أعداء اللـه ،ولن نكون إال عىل طريقه ونهجه

***

***

***

***
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عبد اهلل البردوني

وحي���ا و أفض���ت إل���ى الدنيا بأس���رار
و أعلن���ت ف���ي الرب���ى مي�ل�اد أن���وار
حت���ت الس���كينه م���ن دار إل���ى دار
و ه���زّت الفج���ر إيذان���ا بإس���فار

ت���رى ش���خوصهم رس���م ّية و ت���رى
أكاد أس���خر منه���م ث��� ّم تضحكن���ي
منجده���م
يبن���ون بالظل���م دورا ك���ي ّ
إن أعين���ه
ال تخب���ر الش���عب عنه���م ّ
اآلكل���ون ج���راح الش���عب تخبرن���ا
ثيابه���م رش���وة تنب���ي مظاهره���ا
ّ
بال���ذل ألقاب���ا تس���تّرهم
يش���رون
حتس���هم ف���ي ي���د املس���تعمرين كم���ا
ّ

عيني���ه أس���رار عش���اق و س���مار
م���وج و ف���ي ك ّل س���فح ج���دول ج���اري
تاريخه���ا فج���ر أجي���ال و أده���ار
آي���ات بش���رى و إمي���اءات إن���ذار
باحل���قّ متّش���حا بالن���ور و الن���ار
بش���رى و ف���ي عين���ه إص���رار أق���دار
بطول���ة تتح��� ّدى ك ّل ج ّب���ار

وي���ل ووي���ل ألع���داء الب�ل�اد إذا
فليغن���م اجل���ور إقب���ال الزم���ان ل���ه

ص يخشى سطوع الكوكب الساري
و اللّ ّ
يخ���زي لصوص الدجى إش���راق أقمار
كتائ���ب اجل���ور تنض���ي ك ّل بتّ���ار
قدام���ه أف���واج إعص���ار
تع���دو
ّ
ته���وي علي���ه بأش���داق و أظف���ار
كأن ف���ي ك ّل ش���بر ضيغم���ا ض���اري
ّ
كالده���ر يق���ذف أخط���ار بأخط���ار

والن���اس ش��� ّر وأخي���ار وش��� ّرهم
وأضي���ع الن���اس ش���عب ب���ات يحرس���ه
ف���ي ثغ���ره لغ���ة احلان���ي بأ ّمت���ه
حق���د الش���عوب براك�ي�ن مس��� ّممة
م���ن ك ّل محتق���ر للش���عب صورت���ه
وج ّث���ة ش��� ّوش التعطي���ر جيفته���ا

ّ
ك���ف  ...حفّ���ار
و ه���ا هن���ا يتلقّ���ى
فل���م تط���ق وقف���ة ف���ي وج���ه ت ّي���ار
قص���وى فش���قّ إليه���ا ك ّل مضم���ار
جبينه���ا ت���اج إعظ���ام و إكب���ار
لك���ن حنان���ا و تطهي���را ألوزار
ّ
ع���دال  ...تد ّب���ره أف���كار أح���رار
فظاي���ع أي���ن منه���ا زن���دك ال���واري
تئ���ن م���ا ب�ي�ن س���فّاح و سمس���ار
ّ
س���وط  ...ويحدو خطاها صوت خ ّمار
بجوعه���ا فه���و فيه���ا الباي���ع الش���اري
فجار ؟
و كي���ف س���اس حماه���ا غ���در ّ
فع���ل و أقواله���م أق���وال أب���رار
ي���ا للرج���ال و ش���عب جائ���ع ع���اري
ووزنه���م ال يس���اوي رب���ع دين���ار
فهل يصون���ون عهد الصح���ب و اجلار

ب�ي�ن اجلن���وب و ب�ي�ن العابث�ي�ن ب���ه
ي���ا خامت الرس���ل ه���ذا يوم���ك انبعثت
يا صاح���ب املبدأ األعلى  ،و هل حملت
أعل���ى املب���اديء م���ا صاغ���ت حلاملها
فكي���ف نذك���ر أش���خاصا مبادئه���م
يب���دون للش���عب أحباب���ا و بينه���م
مال���ي أغنّي���ك ي���ا « ط���ه» و ف���ي نغمي
متلمل���ت كبري���اء اجل���رح فانتزف���ت
ي���ا «أحم���د النور» عف���وا إن ثأرت ففي
ف���إن أب���ي
«ط���ه» إذا ث���ار إنش���ادي
ّ
أن���ا ابن أنص���ارك الغ��� ّر األل���ى قذفوا
تظافرت ف���ي الفدى حوليك أنفس���هم
نح���ن اليمان�ي�ن ي���ا «ط���ه» تطي���ر بن���ا
إذا تذ ّك���رت «ع ّم���ارا» و مب���دأه
«ط���ه» إلي���ك ص�ل�اة الش���عر ترفعه���ا

***

***
***

***
***

***

أطماعه���م ف���ي احلم���ى أطم���اع ّ
جتار
دعواه���م أ ّنه���م أصح���اب أف���كار
و مجده���م رج���س أخش���اب و أحجار
ت���رى فظائعه���م م���ن خل���ف أس���تار
ثيابه���م أ ّنه���م آالت أش���رار
بأ ّنه���ا دم���ع أكب���اد و أـبص���ار
لكنّه���م يس���ترون الع���ار بالع���ار
ّ
س���حار
ك���ف
حت���س مس���بحة ف���ي
ّ
ّ
ض���ج الس���كون وه ّب���ت غضب���ة الثار !
ّ
ف���إن إقبال���ه إن���ذار إدب���ار
ّ
زي أخي���ار
مناف���ق يتز ّي���ا
ّ
ل���ص تس���تره أث���واب أحب���ار
ّ
و ف���ي يدي���ه له���ا س��� ّكني ج���زّار !
وقوده���ا ك ّل خ��� ّوان و غ��� ّدار
رس���م اخليان���ات أو متث���ال أق���ذار
ّ
عط���ار
كأ ّنه���ا ميت���ه ف���ي ث���وب
يح���ن إلي���ه ي���وم «ذي ق���ار»
ي���وم
ّ
ذك���راه كالفج���ر ف���ي أحض���ان أنه���ار
رس���الة احل���قّ إ ّال روح مخت���ار؟
م���ن اله���دى و الضحاي���ا نص���ب تذكار
مباديء الذئب في إقدامه الضاري ؟ !
و الش���عب ما ب�ي�ن طب���ع اله��� ّر و الفار
دم���ع و ف���ي خاط���ري أحق���اد ث��� ّوار ؟
حق���دي على اجلور م���ن أغوار أغواري
ّ
تش���ظت بني أش���عاري
ص���دري جحيم
«حس���ان» أخب���اره في الش���عر أخباري
ّ
جي���ش الطغ���اة بجي���ش من���ك ج��� ّرار
ه���ن ق�ل�اع خل���ف أس���وار
كأ ّن ّ
إل���ى رواب���ي الع�ل�ا أرواح أنص���ار
فافخ���ر بن���ا :إ ّنن���ا أحف���اد «ع ّم���ار»
روح���ي و تعزفه���ا أوت���ار قيث���ار

بين يدي االحتفال النبوي الشريف
وجهاده .فمنه نستلهم الصرب والثبات.
ولهذه المناس�بة وإحيائه�ا آثار ودالئل
تعود عىل الفرد والمجتمع لعل أهمها:
 -1التق�وى :نتيجة إحياء ش�عائر اللـه
وتعظيمها قل تعاىل ( َو َم ْن ُيع َِّظ ْم َشعَا ِئ َر هَّ
اللِ
ُ
وب)
َفإِ َّنهَا ِم ْن َت ْقوَى الْ ُقل ِ
 -2الفرح برس�ول اللـه هو فرح بنعمة
اللـه ورحمته .ويف ذلك اس�تجابة ألمر اللـه
الذي دعا إىل الفرح بنعمته.
وه�ل هناك نعمة تضاهي نعمة رس�ول
اللـه وهدايته لنا (قل بفضل اللـه وبرحمته
فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون)
 -3التثبيت :إن احتفالنا بنبينا هُ و تثبيت
لنا يف مواجهة الظلمة والمنافقين وإرجافهم
وتثبيطه�م( ..وكذلك نق�ص عليك من أنباء
الرسل ما نثبت به فؤادك)
 -4تأكيد االنتماء لرسول اللـه ومنهجه
واتباع�ه ..قال تع�اىل (ق�ل إن كنتم تحبون
اللـه فاتبعوني يحببكم اللـه)

إقام�ة نش�اط اجتماع�ي إلحي�اء ه�ذه
المناس�بة ينم�ي روح الجماع�ة والعم�ل
الجماعي (وقل اعملوا فس�يرى اللـه عملكم
ورسوله والمؤمنون)
 -5إحي�اء المَثَـ�ل اﻷعلى يف نف�وس
المؤمنين .فاالعتنا ُء واالهتما ُم برسول اللـه
وس�يرته وأخالقه وآدابه هو دعوة لالقتداء
به فهو المَثَل األعىل لكل المسلمين.
(لق�د كان لك�م يف رس�ول اللـه أس�و ٌة
حسنة لمَن كان يرجو اللـه واليوم اآلخر)
 -6رب�ط الف�رد والمجتمع بت�ويل الهل
ورس�وله من خلال االهتمام ب�ه وتعظيمه
ومعرف�ة س�يرته .قال تع�اىل (إنم�ا وليكم
اللـه ورس�وله) (النب�ي أوىل بالمؤمنين من
أنفسهم)
 -7االحتف�ال بالنب�ي وبمول�ده صلى
اللـ�ه عليه وآله هو دع�و ٌة إلصالح النفوس
واالرتقاء بها من خالل إحياء هذه الشخصية
العظيمة ،فهو رحمة وهداية للناس جَ ميعاً..

(هو الذي بعث يف األميين رس�وال ً منهم يتلو
عليهم آياته ويعلمه�م الكتابَ والحكمة وإن
كانوا من قبل لفي ضالل مبين)
 -8رفض ثقافة القتل والذبح والوحشية
التي يحاول اليهود والنصارى أن يش�وهوا
صورته صىل اللـه عليه وآله..
(وما أرسلناك إال رحمة للعالمين)
( ُمّحَ َّم ٌد َرّسُ ُ
�ول الل َّـ ِه وَالَّذِي َن َم َع ُه أ َ ِش َدّا ُء
َعلىَ الْ ُك َّفا ِر رُحَ مَا ُء َبيْنَ ُهمْ)
 -9رس�الة ألع�داء اللـه ب�أن أمة محمد
باقية عىل عهدها مع رس�ولها ولن تميض إال
بما جاء ب�ه هذا النبي العظي�م ،ولن يرتكوا
هذا النور المنزل عليهم من عند اللـه..
ُون أَن ي ُْط ِف ُئوا ُن�و َر هَّ
( ُي ِريد َ
اللِ ِبأ َ ْفوَا ِه ِه ْم
َويَأْبَ�ى هَّ ُ
�م ُن�و َر ُه وَلَ� ْو َك� ِرهَ
الل إ ِ اَّل أَن ُيتِ َّ
ُون ،هُ َو الَّذِي أَرْسَ َ
الْ َكا ِفر َ
�ل رَسُ �ولَ ُه ِبالْ ُه َدىٰ
َودِي ِن الْحَ ِّق لِي ُْظ ِه َر ُه َعلىَ ال ِدّي ِن ُكل ِّ ِه وَلَ ْو َك ِر َه
الْ ُمشرْ ِ ُك َ
ون)
 -1نرش للقي�م والمب�ادئ الرفيعة التي

ج�اء بها صلى اللـه علي�ه وآله م�ن خالل
شخصية النبي وأخالقه العظيمة..
َ
خلق عظيم)
(وإنك لعىل ٍ
 -11االحتف�ال بمول�ده يبع ُ
َ�ث ع�اى
الصالة عليه وذكره امتثاال ً ألمر اللـه:
(إن اللـ ًه ومالئكتَه يصلون عىل النبي يا
أيها الذين آمنو صلوا عليه وسلموا تسليما)
ٌ -12
بعث لثقافة الجهاد التي عمد أعداء
هذا الدين إىل تغييبها وتش�ويهها من خالل
ربطها بداعش والقاع�دة ..فإظهار جهاده
ضد أع�داء الدين من يه�ود ومرشكين دون
التمثيل والتشويه والحقد..
وال أنىس المبادئ اإلنس�انية التي علّمها
النب�ي ألصحابه يف جهادهم ب�أن ال يقطعوا
امرأة وال شيخا ً
ً
ً
ش�جرة وال يقتلوا طفالً وال
وال يمثلوا وال يشوّهوا.
كذلك ما رواه مالك األشتر عن عيل عليه
السلام حين ق�ال :علّمني عيل كي�ف أقاتل
عدوي دون أن أحقد عليه

وهنا ال ننىس أن ُ
نذك َر أن ال خالص لألمة
إال بالجه�اد كما عرب عنه صىل اللـه عيل وآله
وس�لم بقوله :ما ت�رك قوم الجه�اد قط إال
ذل�وا .ما هذه الحالة المرتدي�ة التي وصلت
ُ
األم�ة اإلسلامية إال برتكه�ا للجهاد
إليه�ا
ومواالة اليهود والنصارى.
إن المول�د النب�وي الرشي�ف مناس�بة
عظيمة وفرصة لكل المسلمين للتوحد ونبذ
القرق�ة والخالفات والع�ودة إىل منبع النور
اإللهي للـهداية.
وه�ي دع�وة إىل مع�اداة أع�داء اللـ�ه
واإلسلام وأعداء هذا النبي العظيم بالعودة
إىل قيمه ومبادئه والتأيس واالقتداء به.
فلي�س هناك طريق للخلاص من الظلم
والطغيان إال طريق هذا النبي األمي واتباعه
ولن يتأتى ذلك إال بإحياء مولده وسيرته..
ُون ال َرّسُ َ
(الَّذِي� َن َيتَّبِع َ
�ى االُْ ِم َّّى
�ول النَّبِ َّ
الَّ�ذِى ي َِجدُو َن� ُه م َْك ُتوب�ا ً ِعندَهُ � ْم ىِف التَّ ْورَي ِه
ُوف َو َينْهـ ُه ْم َع ِن
وَاال ِْ ْن ِجي ِل يَأ ْ ُم ُرهُ �م ِبالْ َم ْعر ِ
ُنك� ِر َوي ُِح ُّل لَ ُه ُم َّ
الْم َ
الطيِّبـ�تِ َويُحَ ِّر ُم عَلَيْ ِه ُم
َض ُع َعنْهُ� ْم إِصرْ َ هُ � ْم و ْ
�ث َوي َ
الْ َخبـئِ َ
َاألغلاَ َل
الَّتِي َكا َنتْ عَلَيْ ِه ْم َفالَّذِي َن ءَا َم ُنوا ِب ِه َو َع َّزرُو ُه
َو َنَص�رَ ُ و ُه وَا َّتبَعُ�وا ال ُنّ�و َر الَّذِي أُن� ِز َل َم َع ُه
أُ ٰ
ولَئِ َك هُ ُم الْ ُم ْفلِحُ َ
ون).
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المراهق الذي جعل من
السعودية « ُفرْجة» لخلق اهلل
نبيل لطيف *
ّ
ُ
 الس�عودية الجدي�دة التي دش�نتها
كان�ت السياس�ة
ال أدري إن
الري�اض يف ظ�ل حكومة امللك س�لمان وابن�ه محمد ،ج�اءت تنفيذا ً
َ
أن يكون للقيادة الس�عودية حو ٌل وال
ألوامر الس�يد األمريك�ي ،دون
ق�وة ،أ َ ْو إنه�ا من بن�ات أفكار امللك وابن�ه ،فمن الصعب ج�دا ً قبول
فكرة أن تكون هذه السياس�ة السعودية الحالية ،هي نتاج سعودي
خالص ،فهي تدفع بالس�عودية إىل حاف�ة الهاوية ،ملا تتصف به من
تخبط وعدم اتزان.
ٌ
أن يقتنع ش�خص م�ا ،حتى لو كان
بالرغ�م م�ن أنه من الصعب
صاحب ذكاء يف حدوده الدنيا ،بقيام حكومة ما يف بلد ما ،بالدفع مع 
س�بق اإلرصار ،بالبلد الذي تحكمه إىل االنهي�ار والفوىض واملجهول،
ولكن العارفني بطبيعة العقلية الس�عودية ،ال يس�تغربون من وجود 
هكذا الحكومة يف الس�عودية ،فالسياس�ة الس�عودية ليست وحدها
هي الش�اذة يف هذا البلد ،فكل ما يف الس�عودية م�ن نظام حكم ومن
نظام ديني ومن سياس�ة خارجية ،هو ش�ذوذ يف شذوذ ،فمن املحال
أن تجد عىل الكرة األرضية قديماً وحديثاً ،أن يطلق ش�خص ما اس�م
ج�ده عىل بلد كبير ،وهذا البلد ال يوجد فيه دس�تور ،وال يحق للمرأة
فيه من قيادة س�يارة ،ويعاقب املدنيني بذبحهم بالسيف يف الشوارع
والس�احات العامة ،والش�عب ليس إلاّ رعية للملك وأمراء آل سعود،
فمثل هذا البلد ليس سوى السعودية.
ال�ذي زاد الطين الس�عودي بلة ،وجعل م�ن الس�عودية ُ
“ف ْرجة”
ُ
للناس ،السياس�ة الرعناءُ التي يعتمدها ابن امللك ويل ويل العهد وزير
الدفاع األمري محمد ،فهذه السياس�ة جعلت من السعودية موضوعا ً
للتن�در ،فمن�ذ نحو عام وهي تق�ود تحالفا ً عربيا ً إسلامياً ،ال يوجد
إلاّ يف عق�ل ابن س�لمان ،ضد الش�عب اليمني ،وبع�د ُك ّل هذه الفرتة
الطويل�ة وبع�د ُك ّل الفظائ�ع الت�ي ارتكبها يف اليم�ن دون أن يحقق 
هدف�ا ً من أهداف العدوان ،نراه يخرج علين�ا بتحالف أكرب هذه املرة،
تحت عنوان “التحالف اإلسالمي العسكري” املؤلف من  34بلدا ً عربيا ً
وإسالمياً ،وهدف هذا التحالف هو محاربة اإلرهاب ،ومقر قيادة هذا 
التحالف هو الرياض.
الغريبُ أن ابن س�لمان ،لم يخرب أغلب الدول الـ  33بتحالفهم مع 
بلاده ،كما كان حال تحالفه األول عىل اليم�ن ،فقد أعلن لبنان ،عىل 
لس�ان رئيس وزرائه ووزي�ر خارجيته ،أنه ال علم ل�ه بهذا التحالف
وال يع�رف طبيعته وال أهدافه ،ومث ُل هذا الكالم قالته باكس�تان عىل 
لسان كبار مس�ؤوليها ،حتى قال بعضهم انه فوجئ بخرب مشاركة
إسلام أب�اد بالتحالف ،أما إندونيس�يا فق�د رفضت تقدي�م أي دع ٍم
عسكريّ  لـ”التحالف اإلسالمي العسكري” ،وقالت وزيرة خارجيتها
إن إندونيس�يا ل�ن تش�ارك مطلق�ا ً يف أي تحالف عس�كري مع دول
أخرى ،ويف ُك ّل س�اعة يزداد عدد الدول الرافضة لهذا التحالف ،والتي
أدرجها ابن سعود يف قائمة تحالفه دون علمها.
ال أدري ملاذا يرص ابن س�لمان عىل إذالل بالده ووضعها يف موضع 
ال يُحس�د عليه ،فقد حول الس�عودية إىل “أضحوكة ” بهذه السياسة
الصبياني�ة ،الت�ي تصطنع تحالفات “عس�كرية” ضخم�ة بني دول
َ
أن يك�ون هناك أدنى تنس�يق مع هذه
بالعشرات ،بج�رة قلم ،دون
ال�دول ،الت�ي من املق�رر أن ترس�ل جنوده�ا ومد ّرعاته�ا ودباباتها
وطائراته�ا إىل أماكن تبعد عنها آالف الكيلومترات لخوض الحروب
مع اإلرهاب “الداعيش” وَ“القاعدي” ،وهذا اإلرهاب باملناسبة يحمل
عقيد َة الوهابية ،وهذه العقيدة هي املذهبُ  الرس�مي يف الس�عودية،
لذل�ك أخشى أن توجّ ه ال�دول  33املنضوي�ة يف التحالف العس�كري،
صواريخها نحو الرياض ،للقضاء عىل اإلرهاب الوهابي من جذوره!!.
اب ُن س�عود استش�عر مبك�راً بغب�اء اطروحت�ه بش�أن التحالف
العس�كري ،لذلك عاد مرة أ ُ ْ
خــ َرى إىل املبدأ الس�عودي القديم القائم
عىل رشاء الحلفاء باملال ،حيث أعلن عن رفع اس�تثمارات السعودية
ملصر إىل ما يقرب م�ن الثمانية ملي�ارات دوالر ،وتوفري احتياجاتها
من النفط لخمس س�نوات ،ودعم حركة النقل يف قناة الس�ويس من
قبل الس�فن الس�عودية ،ظنا ً منه ،أنه س�يمتلك ق�رار القاهرة بهذا 
السخاء الحاتمي ،فاته أن مرص ال يمكن أن تتحول لتابع للسعودية،
واالنخراط يف مغامراتها الصبيانية ،التي أرضت باملنطقة وبشعوبها،
فمرص التي لم تنخدع باإلغراءات السعودية عندما شنت عدوانها عىل 
اليمن ،س�وف لن تنخد َع هذه املرة أيضا ً يف الحرب الوهمية السعودية
عىل اإلرهاب “الوهابي”!!.
رغ�م أنن�ا نع�ارض السياس�ة الس�عودية ،وكثيرا ً م�ا ننتقدها
لطائفيته�ا وضي�ق أُفقه�ا وتبعيته�ا للتحال�ف الصهيوأمريكي ،إلاّ 
أننا نأس�ف أن تتحو َل الس�عودية ،هذا البلد اإلسالمي الكبري؛ بسبب
سياسة مراهق ،إىل “أضحوكة” لدى الرأي العام العربي واإلسالمي.

* العهد اإلخباري

( ددعلالاا

متابعات فلسطينية

فاتورة انتفاضة األقصى ارتفعت:
 126شهيدًا بينهم  26طف ًال وطفلة و 6نساء ،و 14680مصاب ًا
ُ
جمعية «الهلال األحمر الفلس�طيني»
أعلن�ت
َ
حصيلة أعداد الش�هداء من�ذ انطالق االنتفاضة
أن
مطلع أكتوب�ر املايض ،ارتفعت حت�ى منتصف ليل
الجمع�ة اآلنف�ة إىل 126 :ش�هيداً بينه�م  26طفالً
وطفلة ،و 6نساء.
 وذك�رت أن اإلصابات الت�ي تعاملت معها بلغت
 14680مصاب�ا ً يف الضفة الغربية بما فيها القدس
وقطاع غزة.
َ
ّ
نوعية األسلحة التي تسببت باإلصابات
وفصلت
يف صفوف املدنيني الفلس�طينيني ،بالقول :إن «بني 
املصابين  1380أصيبوا بالرص�اص الحي و3022
باألعيرة املطاطي�ة ،و 9811باالختن�اق ج�راء
استنش�اق الغاز املس�يل للدموع ،فيما أصيب 454
ش�خصا ً نتيج�ة تعرضه�م للرضب وس�قوط ،و7
دهس و 6قصف.
ُ
واندلعت انتفاضة القدس احتجاجا ً عىل تصاعد
عملي�ات االقتح�ام من املس�توطنني واملس�ؤولني 
الصهاين�ة للمس�جد األقىص ،بالت�وازي مع خطط
لفرض التقسيم الزماني واملكاني ،إضافة لتصاعد
اعتداءات العصابات االستيطانية ضد املواطنني.

«أوتشا» :االحتالل قتل  13فلسطينيًا في أسبوعين بينهم طفالن!!
قال مكتبُ تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع 
ِ
ق�وات االحتالل
لألم�م املتح�دة «أوتش�ا» :إن
«اإلرسائيلي» قتل�ت  13مواطن�اً فلس�طينياً،
خلال الفترة م�ن   14-1ديس�مرب ،بدع�وى
تنفيذهم عمليات مزعومة ،بينهم طفالن.
وسجّ ل «أوتشا» يف تقريره عن حالة حقوق
اإلنس�ان يف األرايض الفلس�طينية ،استش�ها َد
ثالثة فلسطينيني بالرصاص الحي ،خالل ثالثة
ح�وادث منفصلة يف س�ياق عمليات اعتقال يف
مخيم الدهيشة لالجئني يف محافظة بيت لحم،

وخالل مظاه�رات قرب الس�ياج الفاصل مع 
غزة ،واملدخل الشمايل ملدينة الخليل.
وأوض�ح أن�ه أصي�ب خلال تل�ك الفترة
 1,409مواطنني يف أنحاء األرض الفلسطينية
املحتل�ة ،بينه�م  102بالق�رب من الس�ياج
املحي�ط بغزة ،والبقي�ة يف أنحاء مختلفة من
الضفة الغربية.
وق�ال إن ( )1,290مصاب�ا ً أصيب�وا  يف
س�ياق املظاهرات الت�ي تُنظ�م احتجاجا ً عىل 
االحتالل اإلرسائييل املتواص�ل منذ زمن طويل

طالب جامعيون في جنوب أفريقيا
يقاطعون «إسرائيل» اكاديمي ًا

والسياس�ات اإلرسائيلية املتصل�ة ،ومن بينها
احتجاز سلطات االحتالل جثث الشهداء.
وأش�ار إىل أن قوات االحتالل اعتقلت خالل
الفرتة نفس�ها  365فلس�طينيا ً يف الضفة ،ما
يزيد عن ربعهم يف القدس املحتلة ،أما يف قطاع
غ�زة فاعتقل صياد أس�ماك يف س�ياق القيود 
اإلرسائيلية املفروضة على الوصول إىل البحر،
كم�ا اعتق�ل أحد العاملين يف جمعي�ة الهالل
األحمر الفلسطيني أثناء خروجه من غزة عرب 
معرب بيت حانون «إيرز».

حماس :سيكون لنا موقف من عالقات تركيا بـ «إسرائيل»

َ
محمود الزه�ار ،التعليق عىل التقارير حول عودة العالقات بني 
رف�ض القياديُّ يف حركة «حماس»
تركيا و»إرسائيل» وتعهد أنقرة بتقييد نشاطات «حماس» عىل أراضيها.
وق�ال الزها ُر يف حدي�ث لـ»امليادين نت»« :حتى اآلن لم تتضح صورة املوضوع ،وحني يصبحُ  هناك
موقف رسمي تركي حول ما يتم تداوله نعلن املوقف املناسب» ،الفتا ً إىل أن «ما ورد حتى اآلن ال مستند
در مجهولة ،وبالتايل ال يمكن األخذُ به».
له ونقل عن مصا َ
وأش�ار إىل أن «العالقات بني إرسائيل وتركيا موجودة منذ زمن ولم تنقطع يوماً بالرغم من املنحى
الذي اتخذته بعد مؤتمر دافوس».
وكانت وس�ائل إعالم «إرسائيلية» قد كشفت عن «اجتماع رسي جرى بني رئيس املوساد ومساعد
وزير الخارجية الرتكية يف س�ويرسا انتهى بورقة تفاهمات أولي�ة ،من جملة ما تتضمنه قبول أنقرة
بتقييد نشاط «حماس» عىل األرايض الرتكية ،ومنع املسؤول يف حركة «حماس» صالح العاروري من
الدخول إىل البالد ،فضالً عن عدم سماحها بـ(األنشطة اإلرهابية) ،عىل حد تعبريها.

إصابة جنديين من جيش العدو باشتباك مسلح شمال القدس

تعهّ �د أكث ُر من  200طالب جامعي من جنوب أفريقيا بدعْ م املقاطعة
األكاديمي�ة إلرسائي�ل .وق�ال الطالب يف إعلان لهم «أنهم ل�ن يقبلوا أية
إرسائيلية ،وأنهم لن يشتركوا يف أية
دعوات لزيارة مؤسس�ات أكاديمية
ِ
مؤتمرات يتم تنظيمها أَوْ دعمها من قبل إرسائيل».
وج�اء يف البيان عىل لس�ان الطالب« ،س�نبقى عىل ه�ذا املوقف حتى
تلتزم دولة «إرسائي�ل» بالقانون الدويل وتحرتم املب�ادئ العاملية لحقوق
اإلنسان».
وتقول املجموعة ،والتي تضم أيضا ً أس�اتذ ًة جامعيني إىل جانب طالب
يف معاهد األبحاث ومؤسس�ات التفكري والرأي ،بأنها «تش�عر باالنزعاج
َ
الشديد ملواصلة إرسائيل احتالل األرايض الفلسطينية ،وتواصل انتهاكات
حق�وق اإلن ْ َ
ـس�ـان بح�ق جميع طبقات الش�عب الفلس�طيني وعزمها
الواضح يف مقاومة أية تسوية ممكن التوصل إليها».
وتقومُ املجموعة بإعالنها هذا بربط ِ
نفس�ها مع مبادرة تمت بالفرتة
األخيرة م�ن قب�ل  600أكاديمي م�ن اململك�ة املتح�دة و 120أكاديميا ً
إيرلندياً.

قال�ت مصادر فلس�طينية ،إن «جنديني من جيش العدو أصيبا مس�اء الجمع�ة ،يف اقتحام لقوات
العدو لبلدة عناتا الواقعة إىل الشمال الرشقي من مدينة القدس املحتلة.
وأفاد ش�هود عي�ان ،أن «مواجه�ات عنيفة دارت بني الش�بان والجنود الذين أطلقوا النار بش�كل
عشوائي يف اشتباك مسلح يف البلدة».
وقال الشهود :إن «قوة كبرية اقتحمت البلدة فجأة ،كما اندلعت املواجهات وسط البلدة ،بني قوات
العدو ومقاومني فلسطينيني ،أطلق جنود العدو خاللها الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت ،ما أدى
إىل إصابة جنديني صهيونيني».
ويأتي هذا االقتحام عىل خلفية إطالق النار عىل مستوطنة «بسغات زئييف» القريبة عىل البلدة.

إصابة  3مستوطنين في عملية طعن بالداخل المحتل
أصي�ب ثالث�ة «إرسائيليني» بجراح ،عرص الس�بت ،بعد تعرضه�م لعملية طعن بمدين�ة «رعنانا»
شمال «تل أبيب» وسط الكيان «اإلرسائييل» ،يف حني جرى اعتقال املنفذ باملكان ،وفق اإلعالم العربي.
وذكرت صحيف�ة «يديعوت احرونوت» أن مهاجما ً طعن ثالثة «إرسائيليني» بش�ارع «أنيالبيتس»
ويف ش�ارع «رمحال» وس�ط املدينة ،حيث أصيب أحدهم بجراح خطرية ،فيم�ا أصيبت «إرسائيليتان»
بجراح طفيفة.
ونصبت الرشط�ة «اإلرسائيلية» الحواجز داخل املدينة وخارجها بعد ورود أنباء عن وجود مهاجم
آخر باملدينة.
وتدور الشبهات لدى الرشطة بأن إحدى املصابات بالشارع أصيبت عىل يد مهاجم آخر.

( ددعلالاا
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أزمة سوريا في طريقها للحلحلة ..إجماع أممي على خارطة طريق تبدأ مطلع 2016
 وكاالت:ُ
مجلس األمن ال�دويل الجمعة ،باإلجماع
ص�اد ََق
على ق�رار يدعم خارط�ة طري�ق لتس�وية األزمة
الس�ورية تب�دأ ُ مطلع يناي�ر املقبل وإرس�اء وقف
إلطالق النار.
وفيم�ا أكد القرار أن الش�عب الس�وري هو من
يق�رر مس�تقبله ،رحّ ب�ت دمش�ق بالق�رار الدويل،
وأعرب�ت ع�ن اس�تعدادها لوق�ف االش�تباكات يف
مناطق املسلحني السوريني فقط.
َ
موس�كو البح�ث يف مصير الرئي�س
ورفض�ت
الس�وري ،إذ أك�د وزير خارجية روس�يا سيرغي

الفروف خلال مؤتمر صحايف ،أن موقف موس�كو 
ار يف هذه
بهذا الش�أن لم يتغري ،وه�ي تعترب أن القر َ
املسألة يجب أن يكون بأيدي السوريني لوحدهم.
وق�ال الف�روف« :وح�ده ح�وار واس�ع يق�وده
َ
ُ
أن يض َع ح�دا ً آلالم 
أنفس�هم بإمكان�ه
الس�وريون
الشعب السوري».
وكان الرئيس السوري ح ّذر يف مقابلة مع شبكة
تلفزيونية هولندية بثت مس�اء الخميس ،من تدفق 
املس�لحني وتس�ليحهم وق�ال« :إذا اتخ�ذت البلدا ُن
املس�ؤولة التدابير الالزمة لوقف تدف�ق اإلرهابيني 
َ
أضم�ن أن األم َر
والدع�م اللوجس�تي أس�تطيع أن
سينتهي خالل أقل من عام».

ُ
مجل�س األم�ن بإجم�اع
والق�رار ال�ذي تبن�اه
أعضائه الخمسة عرش ،بما فيهم روسيا ،يف جلسة
عُ قدت عىل مس�توى وزراء الخارجية ،ينص عىل أن
تبدأ يف مطلع يناير مفاوضات بني حكومة دمش�ق 
واملعارضة حول عملية انتقال سيايس تنهي الحرب
يف سوريا.
َ
أن يتزام�ن ب�دءُ هذه
كم�ا ين�ص الق�رار على
املفاوض�ات م�ع رسي�ان وقف إطالق نار يف س�ائر
ُ
منه الجماعات املسلحة وعىل 
أنحاء سوريا تُستثنَى
رأسها جماعة «داعش» اإلجرامية.
ورحّ �ب وزي�ر الخارجية األمريك�ي جون كريي
ال�ذي ت�رأس الجلس�ة بالق�رار ،معتربا ً أنه يرس�ل
«رس�الة واضح�ة إىل ُك ّل املعنيني بأن�ه حان الوقت
لوقف القتل يف سوريا».
وإذ أكد كريي أن ليس�ت لديه «أية أوهام» بشأن
صعوب�ة تنفيذ ه�ذه الخطة الطموحة ،أش�اد بهذا 
«القدر غري املسبوق من الوحدة» بني الدول الكربى
بشأن رضورة إيجاد حل لألزمة يف سوريا.
وخلال مؤتم�ر صح�ايف َأعقب جلس�ة مجلس
األمن ق�ال كريي« :يف يناير نأم�ل أن نكون قادرين
على تطبيق وقف إطالق نار كام�ل ،أي ال مزيد من
الرباميل املتفج�رة وال مزيد من القص�ف أ َ ْو إطالق
النار أَوْ الهجمات ،ال من هذا الطرف وال من ذاك».
ُ
جهته ،بدا مبعوث األمم املتحدة إىل س�وريا
م�ن
س�تافان دي ميس�تورا «واقعي�اً» بش�أن الج�دول
الزمن�ي املنصوص عليه يف الق�رار ،مضيفا ً نأمل أن
نتمكن يف يناير من إطالق املفاوضات.
كذل�ك رحّ ب األمني العام لألم�م املتحدة بان كي
مون بـ»أول قرار يركز عىل الس�بل السياسية لحل
األزمة» السورية ،مشددا ً عىل أن «هذه خطوة بالغة
األهمية تتيح لنا امليض قدماً» نحو حل ينهي النزاع.
وأكد األمين العام أن األمم املتحدة «مس�تعدة»
ألداء دورها يف تنظيم مفاوضات السلام واإلرشاف
عىل تطبي�ق وقف إطلاق النار املنص�وص عليه يف
القرار.

سوريا :ال فرق بين ما يفعله تنظيم
«داعش» وما يفعله النظام السعودي
 متابعات:ض سورية املشا َر َ
ْ
 وزير الخارجية واملغرتبني فيصل املقداد ،رف َ
ْ
أعلن نائبُ
تحالفات وهمية
كة يف أية
ذات طابع طائفي أو ديني بحُ جّ ة محاربة اإلرهاب؛ ألن اإلرهابَ ال دين له وال لون.
وقال املقداد يف مقابلة مع وكالة نوفوستي الروسية “ليس هناك فرق بني ما يفعله تنظيم “داعش”
ُ
َ
خلف تمويل وتس�ليح ودع�م الجماعات اإلجرامية يف
اإلرهابي وما يفعله النظام الس�عودي الذي يقف
سورية ،وبالتايل ال يمكن أن يكون هذا النظام جزءا ً من الحرب ضد اإلرهاب”.
وأش�ار املقداد إىل أن “االجتما َع الذي أقامه النظامُ الس�عودي ملا سمّ اها املعارضة السورية شاركت
فيه وجوه ال تمث ُل املعارضة ،إضافة إىل مجموعات إرهابية” ،وقال “إن هؤالء اإلرهابيني ال يمكن اللقاء
معهم إال ّ يف س�احات القتال ،فنحن مع الحوار مع قوى معارضة حقيقية موجودة عىل الس�احة ولها
ً
مؤهلة لعقد مثل هذا اللقاء؛ ألنها تدعم بشكل مكشوف املجموعات
تأثري ،وال نعتقد أن السعودية كانت
اإلرهابية املسلحة”.
وأضاف املقداد “إذا كان ما يس�مى الجيش الحر ق�ادرا ً عىل تغيري طبيعته والتعاوُن مع القوى التي
َ
أن يتوقف هذا الطرف عن توجيه السلاح
تناضل ضد اإلرهاب ،فهذا يجب أن يكون أمرا ً مع َلناً ،ويجب
إىل املدنيين واألبري�اء وتدم ُ
ري املدُن وإع�ادة املختطفني ،علما ً أن هذا التنظي�م (الجيش الحر) لم يعد له
وجود عىل األرض”.
وأعل�ن نائبُ  وزير الخارجية واملغرتبني “ترحيبَ س�ورية بأي جهد رويس تحدده القيادة الروس�ية
يف إط�ار مكافحة اإلرهاب» ،مشيرا ً إىل أن “الدعم الرويس لس�ورية حتى اآلن غّي�رّ الوقائع عىل األرض
وساهم يف االنتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري”.
وأش�ار إىل أن “س�ورية تتعاون مع إيران أيضا ً يف محاربة اإلرهاب وهناك مستش�ارون عسكريون
إيرانيون يقومون بتقديم املشورة للجيش العربي السوري يف الحرب املشرتكة ضد اإلرهاب”

ويطلب الق�رار من األمم املتح�دة أن تعد ضمن
مُهل�ة ش�هر «خي�ارات» إلرس�اء «آلي�ة مراقب�ة
وتحقق» من حسن تطبيق وقف إطالق النار.
كما يطلُبُ منها أن «تجمَ َع ممثلني عن الحكومة

الس�ورية واملعارضة م�ن أجل أن يب�دآ مفاوضات
رس�مية حو َل عملية انتقال س�يايس بشكل عاجل،
عىل أن تبدأ املباحثات يف مطلع يناير .»2016

حزب اهلل ينعي استشهاد عميد األسرى اللبنانيين
سمير القنطار بغارة إسرائيلية قرب دمشق

العبادي يهدد القوات التركية في
العراق بخطوات تصعيدية

 -متابعات:

 وكاالت:ُ
ّد رئي�س ال�وزراء العراقي حي�در العبادي ،تأكي�دَه عىل رفض
ج�د
الحكوم�ة العراقية لتواجُ د القوات الرتكي�ة يف العراق ،مه ّدداً بالتصعيد
إذا لم تسمح أنقرة جنودها من املوصل.
وأضاف العبادي ،خالل مؤتمر «العمل التطوعي» الذي أقامته وزارة
َ
أن العراق لن يسمح ببقاء القوات
الشباب والرياضة العراقية ،السبت،
الرتكي�ة عىل أراضيه« ،ولدينا العديد من الخطوات املتخذة تباعاً واليوم 
الح�ق معنا والعالم معنا والبعض يحاول إضعاف العراق بعد أن حصل
عىل احرتام العالم من خالل انتصاره عىل اإلرهاب».
وح� ّذر العبادي مما أس�ماها بمح�اوالت جهات تعم�ل بـ»أجندات
معروف�ة إلثارة الفت�ن» يف الع�راق ،وفيما أكد أن حكومته لن تس�مح
َ
أرجع رفض أنقرة س�حب
ببقاء القوات الرتكية عىل األرايض العراقية،
تل�ك القوات إىل «خش�ية» املس�ؤولني األتراك م�ن اإلقدام على ذلك لـ 
«دواعي داخلية «.
َ
وجدد العبادي دعوته لرتكيا لـ «االنس�حاب م�ن األرايض العراقية؛
ألن املس�ؤولني األتراك يبدو أنهم يخشون اإلقد َ
ام عىل هذا األمر لدواعي
داخلي�ة ،لك�ن من يثق بش�عبه علي�ه أن ال يخاف ألن ه�ؤالء يقولون
لنا إننا سننس�حب وقال�وا أيضاً لألمريكان بأنهم سينس�حبون لكنهم
يتخوفون من إعالنه».

أعلن ح�زبُ  الله صب�اح أمس األحد
عن استشهاد األسير اللبناني السابق 
يف س�جون إرسائيل س�مري القنطار يف
غارات ش�نتها ليالً طائ�رات إرسائيلية
على مدين�ة جرمان�ا ،جن�وب رشق
دمشق.
وأف�اد الح�زبُ يف بي�ان نع�ي “عند
الس�اعة الع�ارشة والرب�ع من مس�اء
الس�بت    أغ�ارت طائ�رات الع�دو 
الصهيوني عىل مبنى س�كني يف مدينة
جرمان�ا يف ري�ف دمش�ق ،م�ا أدى إىل
استش�هاد عمي�د األرسى اللبنانيني يف
الس�جون اإلرسائيلي�ة األسير املح� ّرر 
األخ املق�اوم واملجاهد س�مري القنطار 
وعدد من املواطنني الس�وريني” .ونعى
َ
ُ القنطار شقيقه س�مري ،وكتَبَ
بس�ام
يف تغري�دة على موق�ع تويتر صب�اح

األح�د “بع�زة وإب�اء ننعي استش�هاد 
القائد املجاهد سمري القنطار ولنا فخ ُر
انضمامنا إىل قافلة عوائل الشهداء“.

وأك�د املرص�دُ الس�وري لحق�وق
اإلنس�ان م�ن جهت�ه مقت� َل القنطار،
واصفا ً إياه بـ ”قائد املقاومة السورية

لتحرير الج�والن” التي ّ
أسس�ها حزب
ِّ
عامني لش�ن عمليات يف
الله من�ذ نح َو
َ
“الطريان
منطقة الجوالن ،مشريا ً إىل أن
اإلرسائييل اس�تهدف القنطار يف أوقات
س�ابقة ومل�رات ع�دة داخ�ل األرايض
السورية من دون أن يتمكن من قتله”.
وأش�ار املرص ُد إىل مقتل قيادي آخر
مع القنطار وهو مساعده يف املجموعة
ذاته�ا ويدع�ى فرح�ان الش�عالن.
ٌ
س�ابق يف
 لبنان�ي
والقنط�ا ُر معتق� ٌل
ٌّ
ً
عقوبة بالس�جن
إرسائيل ،كان يقيض
املؤبَّد فيه�ا بتهمة قتل إرسائيليني عام 
 1979قبل أن يفرج عنه يف العام 2008
يف إط�ار صفقة تبادُل ع�ام  2008مع 
حزب الله.
وأدرج�ت أمري�كا يف  8س�بتمرب 
ً
القنطار وثالثة من قادة حركة حماس
على الئحته�ا الس�وداء “لإلرهابين 
الدوليني”.

نيويورك تايمز :السعودية أنشأت «التحالف ضد اإلرهاب» لتغطية هزيمتها في اليمن
 وكاالت:ُ
صحيفة «نيويورك تايمز» األمريكية عىل 
ع ّلقت
التحالُ�ف العس�كري الجديد الذي ش� ّكلته الرياض
ملحا َرب�ة اإلره�اب ،فتح�ت عن�وان «ش�كو ٌك حول
التحال�ف الس�عودي ملحارب�ة اإلره�اب» ،اعتبرت
الصحيفة أن من أكرب نقاط الضعف يف الحرب التي
تقوده�ا أمريكا ضد اإلرهاب تتمث�ل يف غياب قوات
إقليمية مقت�درة يمكن أن تنض َّم إىل معركة هزيمة
املس�لحني املتطرفين خاصة قوات بري�ة ،ورأت أن
املخط َ
ط الس�عودي بتنظيم تحالف عسكري مكون
م�ن  34بلدا ً ضد اإلره�اب يمكن أن يك�ون انجازاً،
لكننا نشك ُك بمدى فعالية هذه الخطة.
وتحدثت الصحيف�ة عن عدم وضوح مهمة هذا 
ً
التحال�ف ،واصفة محمد بن س�لمان ويل ويل العهد
ووزير الدفاع الس�عودي بالعدي�م الخربة .وتوقفت
الصحيف�ة عند كالم األخري ب�أن جهود التحالف لن
تنحرصَ  بمحاربة داعش فقط بل بمحاربة اإلرهاب
يف ُك ّل أنحاء العالم اإلسلامي ،ف�رأت أن مغزى هذا 

الكالم غري واضح فهو يعطي رخصة إليجاد األعداء
يف ُك ّل مكان.

وشددت الصحيفة عىل أنه من الصعب أن ينظر
إىل الس�عودية كرشي�ك جاد ضد داع�ش إال يف حال

أوقفت تموي�ل املدارس الدينية الوهابية وأس�كتت
رجال الدين الذين ينرشون املعتقدات املتطرفة التي

نتنیاهو یأمل االنضمام لتحالف السعودیة الجديد!!
 وكاالت:َ
إعالن الس�عودية عن
إعتربت صحیف�ة یدیعوت أحرونوت،
تش�كيل تحالف عس�كري جديد م�ن  34دول�ة بقيادتها ،بأنه
مثريٌ لالهتم�ام ،وأ ّكدت ّ
َ
 رئيس ال�وزراء اإلرسائييل ّ ،بنيامني 
أن
ٌ
عىل نس ِج العالقات ،بل وربمّ ا أيضا ً
ْ
حلف
نتنياهو ،يُع ّل ُق اآلما َل
مع الس�عودية؛ وذل�ك لوجود مصالح مشتركة بني الجانبني،
کما جاء يف صحيفة رأي اليوم.
در سياس�يّة
ورأت الصحيف�ة العربي�ة ،نقلاً ع�ن مص�ا َ
ٌ
عليمة جدا ً يف تل أبي�بّ ،
أن هذه الخطوة تُعترب 
وصفته�ا بأنّها
إنج�ازاً دبلوماس�يا ً كبيرا ً جداً للس�عودية حتى على الصعيد
ً
متسائلة عن دور ومكانة “إرسائيل” من هذه القصة.
العاملي،
ّ

َ
ولفتت الصحيفة إىل ّ
أن الس�عوديّة التي تق ُ
جبهة تخفيض أسعار النفط،
ود
خ�اص ،وَتابعتّ ،
ٍّ
أن ذلك
ٍّ من روس�يا وإيران وفنزويال بش�كل
تُلحق رضراً بكل
ٍ
يأتي يف إطار معاقبة روس�يا عىل مساعدتها للرئيس السوريّ  بشار األسد ،كما
أنّها تُضعف إيران وهي مصلحة اسرتاتيجيّة للسعودية.
علاوة عىل ذل�ك ،أ ّكدت على ّ
أن رئيس ال�وزراء اإلرسائييل ّ،
بنيامني نتنياه�و ،يُع ّلق اآلمال عىل نس�ج العالقات ،بل وربمّ ا
ً
الفتة إىل وجود مصالح مشتركة
أيضا ً حلف ،مع الس�عوديني،
بين الجانبني ،ب�ك ّل م�ا يتع ّلق بمحارب�ة ما س�متها الهيمنة
اإليرانية ومرشوع إيران النوويّ .
وأضاف�ت إنّ�ه توجد أيض�ا ً مصال�ح مشتركة يف محاربة
التطرف واإلرهاب “اإلسلاميني” ،ومشير ًة إىل أنّه يف األساس،
“إرسائيل” بحاجةٍ أيضا ً إىل مرشوعية دوليّة وإسلاميّة ،ومن
شأن السعودية ْ
أن توفر ذلك إلرسائيل.

هي يف قلب أيديولوجية داعش ،ولفتت إىل أن القادة
الس�عوديني حت�ى اآلن يركزون بش�كل أكرب بكثري 
على التصدي إلي�ران «الش�يعية» الت�ي يعتربونها
الخصم األكرب.
الصحيف�ة رأت أن الس�عودية ،التي تملك إحدى
أحدث الرتس�انات العس�كرية يف املنطق�ة لم تلتزم 
بش�كل ج�اد بمحارب�ة داع�ش ،وأك�دت أن إعالن
التحال�ف ه�و رد جزئ�ي على ضغ�وط واتهامات
الرئي�س األمريك�ي ب�اراك أوبام�ا بأن الس�عودية
وغريها من «الدول الس�نية» كانت مقصرّ ة بش�كل
كبري يف هزيمة قوة تش�كل تهدي�دا لها أكثر من أي
أطراف أ ُ ْ
خــ َرى.
كم�ا توقعت الصحيف�ة أنه يف القري�ب العاجل
ستنكش�ف حقيق�ة ه�ذا الط�رح الس�عودي الذي
يعترب مج�رد محاولة لتحويل االنظ�ار عن التدخل
العس�كري الس�عودي الكارث�ي يف اليم�ن وتأجي�ل
مع اململكة بسبب دورها
تصفية الحساب املتأخرة
ِ
يف إنت�اج املتطرفني الذين من املفترض أن يتصدّى
لهم التحالف.

محم����د ذلك الرجل العظيم الرحي����م الكرمي كان عزيزاً يأبى أن يخضع لباط����ل ،ويأبى أن يُ َذل ،ويأبى
ألمت����ه أن ت����ذل ،وربى أمته على أس����اس العزة ومفاهي����م العزة ،أ َّال يك����ون لديها القابلية ل��ل�إذالل والقهر
واالس����تعباد ،وحترك على أس����اس العدل ،وواج����ه الطاغوت عند الع����رب وعند اليهود وعن����د النصارى،
وخاض املعارك تلو املعارك ،وح َّرك فرق اجليش اإلس��ل�امي في الس����رايا والغزوات واحلروب حتى رست
راية احلق ،وحتقق العدل ،وع َّم اخلير ،وانتشر نور الله؛ فأصبح واقع أمتنا العربية واقعاً عظيماً.،

سياسية -شاملة
تصدر كل اثنني وخميس

السيد /عبد امللك بدر الدين احلوثي

( ددعلالاا ينثإلالانينثإلاثإلا 21نينثإلالا  21نينثإلاثإلالا

كلمــــــة أخـــــيرة

عن جنيف  2وأداء
وفد القوى الوطنية
آزال الجاوي
أثبت وف�دُ القوى الوطنية
أنه صع�بُ  املراس وذو اقتدار 
يف انت�زاع بع�ض االنج�ازات
باملفاوضات أهمها:
 -1إس�قاط الق�رار الدويل
 2216أو على األق�ل انت�زاع
فكرة التنفي�ذ اآليل والتلقائي
له من خلال إجب�ار الطرف
اآلخ�ر على الح�وار  ح�ول
كيفي�ة تطبيق�ه وم�ا ال�ذي
يمك�ن تطبيق�ه وبواس�طة
مص�در القرار نفس�ه (األمم
املتح�دة) أي اعرتافه�ا أيضا ً
بعدم صالحية تنفيذه آلياً وربما أكثر من ذلك سنكتش�فه خالل
اليوميين القادمني بعد جلس�ة مجلس األمن يف  22من الش�هر
الجاري.
 -2اعرتاف وفد «رشعية» الرياض بالوفد كس�لطة أمر واقع 
بيدها زمام األمور من خالل توجيه الطلبات واملطالبات لها دون
قدرتهم أي (وفد الرياض) عىل تقديم يشء عميل .
 -3أثب�ت وف�د الق�وى الوطني�ة أن وف�د حلف�اء الرياض ال
يمتلك�ون صالحيات أو قرار ايقاف الحرب وإنما ذلك القرار بيد
التحالف الس�عودي بما يعني أن الحرب ليس�ت أهلية كما كانوا 
يزعمون وإنما عدوان خارجي عىل اليمن .
 -4تميَّز وفدُ القوى الوطنية أنه ال يمثل طرفاً واحداً ،بل قوى
وطنية متعددة وبالتايل أس�قط فك�رة تمثيل جهة واحدة يمكن
وصمه�ا باالنقالبية واثبت أيضا ً أن ل�ه مرجعية وطنية متعددة
وحس�ناً فعلوا عندما أطلقوا اس�م وفد الق�وى الوطنية عليه يف
حني ما يسمى بوفد «الرشعية» كان بكامله معني بقرار رئايس
فردي .
 -5تناغم كلياً وفد القوى الوطنية مع نفسه أثناء املفاوضات
وم�ع واق�ع املقاتلني امليدان�ي يف حني تناقض وف�دُ الرياض مع 
نفسه وبدا بعيداً وغري مرتبط بالعمليات العسكرية يف امليدان .
وأشياء أخرى كثرية سنكتب عنها الحقا ً .
ُ
خالل هذه األيام هو تحقيق
إال أن أه َّم يشء عىل اإلطالق كان
انتص�ارات على امليدانين الس�يايس والقت�ايل للق�وى الوطنية
وانكس�اريني س�يايس وعس�كري لتحال�ف الري�اض وأتباعهم
وفلولهم .
والقادم بإذن الله تعاىل أفضل.

حروب الهدنة!
ضيف اهلل الشامي
حقق�ت دو ُل الع�دوان
ومرتزقتهم تقدُّما ً عىل األرض
خلال الهُ دن�ة الت�ي أُعلن�ت
َ
نهاية شهر رمضان!!..
وذلك نتيجة الوفاء والتزام 
م�ن قبَ�ل الجي�ش واللج�ان
الش�عبية بوقف إطالق النار،
ومنهجية املك�ر والخداع لدى
األعداء.
وباملثل أ ُ
ُ
عل�ن وقف إطالق
النار يف األيَّـام املاضية ليج ِّد َد
العدوُّ املك�ر والخداع كما هي
َ
ُ
أعم وخصُ وصاً بعد
عادت�ه ،لكن اليقظة كانت أكثر والفضيح�ة
ار وقف إطلاق النار ليثبت
اعتراف وفد الرياض أن�ه ال يملك قر َ
َ
حقيقة تبعيته الكاملة للرياض فقط وفقط.
اليوم يج�دد األعداء والخونة املك�ر والخديعة من جديد وذلك
َ
نتيجة
عبر إعالن البوق عبدامللك املخاليف تجديد الهُ دنة من جديد
فشلهم يف تحقيق أية مكاسبَ سياسيةٍ  وميدانيةٍ  ليواصلوا املكر
والخداع من جديد!!..
أيها الحمقى واملغفلني..
إن كان�ت قيَمُن�ا وأخالقياتُن�ا يف الحرب هو االلت�زام والوفاء
فلي�س معن�ى ذل�ك أن نُلد ََغ م�ن مكركم وخداعكم م�رة أخرى،
فنح�ن بالله أق�وى وثقتُنا به واعتمادُنا عليه ستس�قط مك َركم
وخداعَ كم.
وألبناء ش�عبنا اليمني وجيش�نا ولجاننا الش�عبية أن يكونوا 
َ
على درج�ةٍ عاليةٍ
م�ن الوع�ي واليقظ�ة والح�ذَر م�ن الخداع
والتطبيل ملكرهم وباطلهم.

الشهيد بسام صادق أحمد عز الدين األصبحي
مع ولديه أحمد وجمال قبل وبعد استشهاده
َ�ان أ َ ْلحَ ْقنَا ِ ب ِه� ْم ذُرِّيَّتَهُ ْم َ
َ
 ومَا
(والَّذِي� َن آ َمنُ�وا وَاتَّبَعَ تْهُ � ْم ذُرِّيَّتُهُ ْم ِ ب ِإيم ٍ

 رهِ ٌ
أ َ َلتْن َ ُ
ني)
اه ْم ِم ْن عَ َمل ِِه ْم ِم ْن شيَ ْ ٍء ُكلُّ ام ِْر ٍئ ِ بمَا َك َسبَ َ
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يوم�ا يدخ�ل الش�هر الع�ارش عىل ع�دوان ض�د اليمن لم
تش�هد مثله الجزيرة العربية واملنطقة مثيال يف وحش�يته
ودمويته ،ويف حجم التحالف�ات التي اجتمعت خالله ضد
أفقر بلد عربي حسب أدبيات األمم املتحدة.
ورغم كل ذلك  فقد شكل صمود اليمن مفاجأة لم تكن
تخط�ر عىل بال مخططي العدوان ،ولو أنهم علموا ش�يئا
من ذلك َ لمَ ا تجرأوا للحظة واحدة عىل شن هكذا عدوان.
ويف ظ�ل ه�ذه املنازل�ة التأريخية تقرتب ذك�رى املولد
النبوي الرشيف حاملة تباشري أعظم انتصار سوف تكون
ل�ه بصمته عىل مس�ار التأري�خ اإلنس�اني ككل ،واليمن
يحت�ل  -من بني الش�عوب -البلد األكث�ر كفاحا ونضااليف
س�بيل تقدم البرشية وعدالة اإلنس�ان بعي�دا عن رشيعة
الغاب التي تسود العالم.
ويف هذا السياق تحرض جملة من املواقف التالية:
إذا كان لش�عب أن يفتخ�ر بشيء ،فهو الش�عب اليمن�ي يحق له أن
يفاخ�ر كل الش�عوب باعتباره املتقدم يف إحياء مول�د النبي محمد صىل 
الل�ه عليه وآله وس�لم ،وما يزيد األمر تميزا وف�رادة أن ذلك يأتي يف ظل
معركة تحرر وطني.
أن صمود تسعة أشهر يعد بحد ذاته هزيمة ماحقة للنظام السعودي،
ولكل تحالفاته اإلقليمية والدولية.
أن الش�عب اليمن�ي أم�ام التحالفات الس�عودية يج�دد بإحياء مولد
«الرسول األعظم» حلفه مع «الرسالة املحمدية» ،عىل منوال ما صنعته
قبيلتا األوس والخزرج اليمانيتان يف فجر اإلسالم بنرصتهما رسول الله
يف مواجهة طغاة ذلك العرص.
أن الش�عب اليمني يقدم نموذجا حيا «لإلسالم» الغري قابل لالنهزام،
خلاف ما تصنعه أمري�كا باخرتاع جماعات متأس�لمةال عالقة لها من
قريب أو بعيد باإلسالم املحمدي األصيل.
س�يمثل انتصار اليمن طوق نجاة لكثري من الشعوب التواقة للحرية

والكرامة والسيادة واالستقالل.
انتص�ار اليمن س�يكون مس�مارا يف نع�ش الهيمن�ة األمريكية عىل 
الجزي�رة العربي�ة ،ومقدم�ة لخروجها م�ن املنطقة كما
خرج املارينز األمريكي من العاصمة صنعاء.
صم�ود اليم�ن س�يعيد االعتب�ار ملوقع�ه الجغ�رايف
االستراتيجي لجهة إطاللته عىل باب املندب أخطر املنافد
البحرية يف العالم.
وأخيرا وليس آخرا فمعركة اليمن الحالية سيس�جلها
التأري�خ بأنها أهم املعارك وأخطره�ا التي عبّدت الطريق 
نحو تحرير فلسطني كل فلسطني.
وعلى ذك�ر فلس�طني ،...فإنه�ا القضي�ة الت�ي تندب
املناضل العربي اللبناني الكبري سمري قنطار ،والذي قىض
ثالثين عاما  ثالثين عاما يف معتقالت الع�دو اإلرسائييل،
وبع�د نيله الحري�ة أعلن جملته الش�هرية أن�ه خرج من
املعتقالت يف فلس�طني ليعود إىل فلس�طني ..وقد عاد إليها
باستش�هاده مس�اء األح�د  -اإلثنني يف س�وريا عىل طري�ق األقىص....
مرسى رس�ول الله صىل الله عليه وآله وس�لم  ...مَ �ن تنتظر األمة بعد
ثالث�ة أيام االحتف�ا َل بمولده الرشيف حامال معه ألح�رار العالم برشى
النرصو الفتح املبني.
وما أتذك�ره عىل الصعيد الش�خيص عام 2008أنن�ي ومجموعة من
الرف�اق كنا يف الس�جن املرك�زي بصنعاء عىل خلفية الحروب الس�ت –
وحينه�ا تابعنا عىل شاش�ة التلف�از لحظةتحرر «عمي�د األرسى» من
الس�جون اإلرسائيلي�ة يف صفق�ة «الرض�وان» يف ش�هر يولي�و ،2008
وش�كلت حينها يقينا لدينا بأننا سننال الحرية كما نالها ،وأن القضية
التي يناضل يف س�بيلها هي القضية التي نهض لها اليمن شعبا بأكمله
وليس مجرد أفراد أو جماعات ،وأنها قضية ال تخص الفلسطينيني ،بل
ه�ي قضية كل العرب واملس�لمني ،واالنحراف عنه�ا – كما يف تحالفات
السعودية – خدمة مجانية إلرسائيل.
وأخريا وليس آخرا ..مبار ٌك لش�عبنا احتفاله بمولد الرس�ول األعظم
صلى الل�ه عليه وآله وس�لم.وإىل مزي�د من التق�دم اإلنس�اني والتألق 
الحضاري ..يا شعبنا اليمني العظيم.

