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أمريكا أنهت المفاوضات ألنها تريد استمرار الحرب
السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي في خطاب ذكرى المولد النبوي الشريف 1437هـ:
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�إ�شتباكات �سعودية�-سعودية يف موقع الرم�ضة بجيزان

 700صاروخ وقذيفة تدك مواقع العدو في جيزان مهدت الطريق للسيطرة على موقعين عسكريين وتدمير مخزني أسلحة
 خاص:َ
واص� َل أبطا ُل الجيش واللجان الش�عبية إحكا َم
س�يطرتهم على مدين�ة الخوبة القديم�ة ومجمع 
الدفاع وثالثة مواقع عسكرية ،وتقدموا يف محافظة
الحرث الس�عودية بمنطقة جيزان ،وس�يطروا عىل 

مواقع عس�كرية جدي�دة ،ودمروا مخزنَي أس�لحة
تابعة للعدو.
ّ
وتوغ�ل أبط�ا ُل الجي�ش واللج�ان الش�عبية يف
محافظ�ة الح�رث الس�عودية بمنطق�ة جي�زان
وتمكنوا من السيطرة عىل مواقع عسكرية ودمروا 
مخزناً لألس�لحة .وبحسب مصدر عسكري تمكنت

القوة الصاروخية تدك قاعدة الفيصل العسكري
وشركة أرامكو بخميس مشيط بصاروخين
باليستيين من طراز قاهر1
 خاص:ُ
َ
جدي�ة الترصيحات التي
 الصاروخية للجيش واللجان الش�عبية،
أك�دت الق�و ُة
ُ
أطلقها الناطق الرس�مي باس�م القوات املس�لحة عن رصد  300هدف س�عودي يف
ُ
ٍ
أهداف سعودية جديدة بصواريخ
جرى اس�تهداف
مَ رمَ ى الصواريخ اليمنية ،حيث
باليستية.
وتأكيداً لذلك أطلقت القو ُة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية أمس صاروخا ً
باليس�تيا ً من نوع قاهر 1عىل قاعدة الفيصل العسكرية يف خميس مشيط بعسري،
َ
تحقيق الصاروخ لهدفه بدقة.
ولفت مصدر عسكري أن قوة االستطالع رصدت
وقب�ل ذلك ويف يوم االثنني أطلقت القوة الصاروخية صاروخا ً مماثالً اس�تهدف
رشك�ة أرامكو الس�عودية بجيزان والت�ي يعتمد االقتصاد الس�عودي برمته عليها
كونها تدي ُر مبيعات السعودية من النفط ومشتقاته.
َ
أن الص�اروخ أص�اب هدفه رغم إعلان الس�عودية اعرتاض
در
وأك�دت املص�ا ُ
الصاروخ إال أن ناش�طني س�عوديني نرشوا صورا ً الحرتاق الرشك�ة جراء إصابتها
بالصاروخ الذي أطلقته القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية.
ُ
وكان الناطق الرس�مي للقوات املس�لحة العميد الركن رشف غالب لقمان أعلن
األحد املايض أن  300هدف عسكري ومنشأة حيوية سعودية ،أدخلت ضمن أهداف
قوة اإلسناد الصاروخية للجيش واللجان الشعبية.

ُ
قوات الجيش واللجان الش�عبية من الس�يطرة عىل 
مخزن
موقعَ ي الش�بكة واملستحدث وقاموا بتدمري
ٍ
لألسلحة يقع خلف موقع املستحدث.
ويف موق�ع الرمضة بجيزان دمّ �ر أبطال الجيش
واللجان الش�عبية مخزنا ً آخر لألسلحة نشبت عىل 
ٌ
خالفات يف صفوف قوات العدو الس�عودي
إث�ر ذلك

در إعالمية قالت
وتطوَّرت إىل اشتباكات .فيما مصا ُ
إن االش�تباكات جرت بني ق�وات العدو ومرتزقة تم
تجنيدُه�م يف الوديعة للقتال يف صفوف العدو ،حيث
جرى اتهامهم من قبل القوات الس�عودية بالخيانة
ونش�بت عىل إثر ذلك اش�تباكات عنيف�ة لم توضح
تفاصيلها.

�ضبط  15مرتزقاً عادوا من جيزان جندهم اللواء الفار مقابل املال

النظام السعودي يستنجد بالمرتزقة للقتال في جيزان
بعد عجز قواته عن مواجهة الجيش واللجان الشعبية
 -خاص:

كش�فت األجه�ز ُة األمني�ة ع�ن حجم
ُ
ُ
جي�ش الع�دو 
يعيش�ه
الضع�ف ال�ذي
الس�عودي وذل�ك بقبضه�ا على مرتزقة
ع�ادوا م�ن جيزان م�ن بني أع�داد كبرية
ج�رى تدريبُه�م يف معس�كرات املرتزق�ة
بمنف�ذ الوديعة بإرشاف مبارش من اللواء
ُ
يرشف
الف�ار عيل محس�ن األحمر ال�ذي
عىل استقدام املرتزقة مقابل مبالغ مالية
يقدمها النظام السعودي.
وقد تم ّكنت األجهزة األمنية بمحافظة
البيض�اء م�ن ضب�ط  15مرتزق�ا ً كان�وا 
يقاتلون يف صفوف قوات الغزو بمحافظة
م�أرب قب�ل أن يج�ري نقله�م للقت�ال
بمنطق�ة جيزان بع�د أن ت�م تدريبُهم يف
معسكرات املرتزقة بالوديعة.

وس�بق له�ؤالء املرتزق�ة القت�ال يف
مأرب ايل جانب من س�بقهم من املرتزقة
ليتجه�وا اىل منف�ذ الوديعة ث�م اىل جيزان
للمش�اركة مع الع�دو الس�عودي ،حيث
أك�دوا أن الل�واء الف�ار التقى به�م لرفع 
معنوياتهم وإبالغهم بمنح خمس�ة آالف
ريال س�عودي ش�هريا ً نظري املهمة التي
ً
نيابة عن الجيش
س�يقومون بها بالقتال
السعودي يف جيزان.
وأظهرت املش�اهدُ الت�ي وزعها مركز
اإلعلام األمن�ي أن النظ�امَ الس�عودي
وأدوات�ه يقوم�ون باس�تقطاب األطفال
إللحاقه�م يف معس�كرات املرتزقة للقتال
يف مواجه�ة الجي�ش واللج�ان الش�عبية
حي�ث كان بع�ض األطفال ضم�ن الذين
تم ضبطهم يف العملي�ة األمنية وقد جرى
استقدامهم من محافظة إب.

م�صرع مرتزق �أجنبي من بالك ووتر وعدد من املرتزقة بق�صف �صاروخي

الجيش واللجان الشعبية يحققون تقدم ًا ميداني ًا في جبهتي الضباب والمسراخ بتعز
 -خاص:

ّ
حقق أبط�ا ُل الجيش واللجان الش�عبية
تقدم�اً هام�اً بمحافظ�ة تع�ز يف مواجه�ة
مرتزقة العدوان وس�يطروا عىل عدة مواقع 
باملسراخ ،فيما قصفت الق�وة الصاروخية
مواق�ع للمرتزق�ة يف ذو ب�اب بالتزامن مع 

رئيس اللجنة الثورية العليا
يوجه باإلفراج عن  208من
السجناء المعسرين بمناسبة
ذكرى المولد النبوي الشريف
 خاص:ُ
وجّ
ه رئي�س اللجنة الثورية العليا محمد
عيل الحوثي باإلفراج عن السجناء املعرسين
الذي�ن انطبقت عليه رشو ُ
ط ومعايريُ اللجنة
العليا لرعاية السجناء ومساعدة املعرسين.
وذك�رت وكال�ة األنب�اء اليمنية س�بأ أن
ِ
التوجيه�ات أكدت عىل أن تت�وىل الدولة َ
 دفع
مبلغ
 335ملي�ون ريال ،وهو املبلغ املس�تحق 
على الس�جناء املعرسين الذين ت�م التوجي ُه
باإلفراج عنه�م وفقاً للمعايير املحددة من
قبل اللجنة.

مقتل مرتزقة أجنبي تابع لرشكة بالك ووتر
األمريكية.
وتقدم�ت وح�دات من الجي�ش واللجان
الش�عبية تقدم�ت يف جبهة املسراخ ،يف ظل
هروب جماع�ي للمرتزقة من بعض املواقع 
الت�ي كان�وا يتمرتس�ون فيه�ا ،وق�د تمت
الس�يطر ُة على بع�ض التباب بع�د فرارهم
منها.

ُ
تل�ك العملي�ات النوعي�ة بع�د قص�ف
ج�اءت
صاروخ�ي مكثّ�ف م�ن قب�ل وح�دة االس�ناد 
الصاروخي ،حيث أوضح مصدر عس�كري بجيزان
ِ
أن وحدات اإلس�ناد الصاروخي�ة واملدفعية للجيش
واللجان الش�عبية قصفت محيط الخوبة بأكثر من
صاروخ وقذيفة مدفعية.
700
ٍ

ويف تعز أوضح مصدر عس�كري أن عددا ً
من مرتزقة العدوان لقوا مصارعهم بقصف
صاروخي من قبل لجيش واللجان الش�عبية
اس�تهدف تجمعاً ملرتزقة العدوان السعودي
األمريكي خلف شبكة ذباب.
كما لقي مرت�زق أجنبي مرصعه بنريان
الجي�ش واللج�ان الش�عبية حي�ث كش�ف
مصدر عس�كري ع�ن مرصع أح�د مرتزقة

البالك ووت�ر ويدعى اليخاندرو تورينوس يف
القصف الصاروخي الذي اس�تهدف املرتزقة
يف ذو باب.
كما شهدت جبهة الضباب تقدم للجيش
واللجان الش�عبية إىل منطقه الكس�ارة بعد
فن�دق الحرمني وتم الس�يطرة على التباب
املحيطة به وس�ط هروب ملرتزق�ة العدوان
من عنارص اإلصالح والقاعدة.

شركة بالك ووتر ..جيش أمريكا الخفي شواذ ومرتزقة وفوق القانون!
 خاص:ً
واحدة م�ن أبرز
تعتبر رشك�ة «بلاك ووت�ر»
الشركات العس�كرية الخاص�ة يف أمري�كا ،وق�د
تأسس�ت وف�ق القواني�ن األمريكي�ة التي تس�مح
بمصان�ع ورشكات عس�كرية خاص�ة ،وه�ي تدعم
الجيش األمريكي وجنودها يخضعون للحصانة من
المالحقات القضائية.
وبحس�ب ترصيح سابقة لرئيس الرشكة «غاري
جاكس�ون» ف�إن «بلاد ووت�ر» ّ
توق�ع عق�ودا ً مع
حكومات أجنبية ،بينها حكومات دول مس�لمة لتقديم
خدمات أمنية بموافقة حكومة الواليات المتحدة ،كما أوضحَ أن رشكته
ال تمان ُع وجود الش�واذ يف صفوفها ،وتعرف بأنها جيش بوش الخفي
يف العراق.
ودخ�ل إىل العراق عقبَ غزوه من قب�ل أمريكا عام  48 ،2003ألفا ً
حس�ب ترصيحات صحفية أمريكية ،وتصل أجرة الشخص الواحد إىل
 1500دوالر يومياً.
ويؤكد رئيس الرشكة غاري جاكس�ون أن مهمتَهم األوىل هي «دعم
ً
خدمة
األمن القومي والسياس�ة الخارجية ألمري�كا وال يمكن أن نقد َم
ُ
تعارض هذا المبدأ».
ألية جهة إذا كانت
رئيس الرشكة أنهم ال يبالون يف توظيف الشواذ والمثليين،
وأش�ار
ُ

مش�يرا ً إىل أن لديه�م عق�ودا ً مع حكوم�ة أجنبية وأنه�م يقدمون لهم
خدم�ات أمنية لكن ذلك ال يت�م إال بموافقة أمريكا ،مؤكدا ً أنهم يدعمون
دوال ً اسلامية حليف�ة ألمري�كا .وأمي�ط اللثام عن
نشاط «بالك ووتر» (جيش الماء األسود) يف العراق
ألول م�رة عندما أعل�ن يف  31آذار/م�ارس 2004
ع�ن قتل المقاوم�ة العراقية ألربعة م�ن جنود هذه
الرشك�ة كانوا يقومون بنقل الطعام .ويف نيس�ان/
أبريل  2005قتل خمسة منهم بإسقاط مروحيتهم.
ويف بداي�ة  2007قت�ل خمس�ة منهم أيض�ا ً بتحطم
مروحيته�م .واقترف هؤالء العديد م�ن الجرائم يف
العراق منهم ما حدث يف س�جن أبو غريب ،وكذا قتل
 19مدنيا ً بينهم أطفال يف الشارع بدم بارد
ويق�ول النائبُ يف الربلمان العراقي عب�اس البياتي إن رشكة “بالك
ووتر” كان عملها س�يئا ً جدا ً مع العراقيين يف الس�نوات السابقة ،وكان
الخ�وف والقلق يدخالن يف نف�وس الناس بمجرد م�رور موكب لهذه
الرشك�ة ،حتى أنن�ا كممثلين للش�عب العراقي عندما نس�ير يف موكب
رس�مي نضط� ُّر إىل إيق�اف الموكب على جانب الطري�ق حتى نتجنب
المخاط�ر الت�ي تحيط بنا جراء وجود منتس�بي ه�ذه الرشكة بالقرب
منها.
ويف ع�ام  2007أطل�ق العامل�ون يف رشكة بلاك ووت�ر النا َر عىل
مدنيين عراقيين بدون س�بب ،ما أسفر عن استشهاد  17مواطنا ً بينهم
أطفال وإصابة  20يف ساحة النسور يف بغداد.

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

بقية من الصفحة األخيرة

الختام :خارطة طريق ( )7واألخيرة!
علي شرف المحطوري
وبمراجع�ة خط�اب الس�يد عبداملل�ك ،واختصاره مش�اك َل األمة
يف ثلاث :اختلال الوعي ،واختلال القي�م ،وغياب املشروع – يُنزه
اإلس َ
لام عن ما اعرتى املس�لمني م�ن ضعف وهوان وذل�ة – ويقد ُم
بصمود اليمن ،وثبات شعبه دليال حيا عىل أن اإلسالم املحمدي وحده
الكفي ُل بإخراج األمة من مأزقها الحضاري إىل رحاب العزة والكرامة
والسيادة واالستقالل.
ويف جدي�د العقلية الفذة للس�يد القائد إش�ارتُه املتميزة واملتفردة
إىل أن اإلسلام نج�ح مرتين« :مرة حين  ُ
طبِّق فعم الخريُ والسلام،
ُ
حين غيِّب ع�ن واقع األم�ة» ليتضح ك�م هي محتاج�ة إليه
وم�رة
كحاجة األرض العطىش لق ْ
طر الس�ماء ،وكأني بالسيد القائد   -وهو 
يس�تنهض هممَ الش�عب اليمني  -أنه عازم ليس فق�ط عىل تحرير
ما احتل من أرض اليمن ،أو املس�اهمة يف تحرير فلس�طني – بل هو 
عازمٌعىل أن يستنقذ اإلسالم من براثن املتاجرين به ،وذلك بالورود إىل
ً
تجربة معارصة عىل جدوى اإلسلام 
منهله املحمدي ،ليقدم للبرشية
يف تحرير اإلنسان ،لتكون املرة الثالثةلنجاح اإلسالم.
وإىل أن يُتمها الله عىل خري ونرص؛ س�وف يُس�جل للشعب اليمني
أن�ه نرص وانترص باإلسلام مرتني :مرة يف مواجه�ة الجاهلية األوىل
حين تصدت لها قبيلتا األوس والخزرج اليمانيتان ،ومرة يف مواجهة
الجاهلية املع�ارصة املتمثلة يف نظام الطاغوت الس�عودي التكفريي
الداعيش والطغيان األمريكي.
وم�ا يزي�د األم�ر وضوح�ا ،مقارنة الشيء بنقيضه ،كم�ا يقال:
وبضده�ا تتمايز األش�ياء ،وأعني بذلك أنه وفيما كان الس�يد القائد
ٌ
خطابا فيه رؤية متكاملة عن الرصاع القائم–
عبدامللك يقدم للشعب
كان مجلس الوزراء الس�عودي منعقدا لس�ماع كلمة امللك س�لمان،
ويمكن للقارئ أن يعود إليها يف مظانها ليكتشف – يف عنرص التزامن
َ
–حج�م التناق�ض والتص�ادم بين رؤية اليم�ن والس�عودية ملجمل
الرصاع القائم يف كل املنطقة ،وهذا ما يؤكد أن تسعة أشهر ( -ونحن
يف الش�هر الع�ارش 274 ،يوما )  -من املواجهة إىل ما س�وف يأتي إال
بروفة ،وأن الحرب لم تبدأ بعد!

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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نحن ال نلعب دوراً ل�صالح �أحد نحن لنا ق�ضية �أ�صيلة نحن نقاتل ر�ضا هلل ودفاعاً عن قيم عن �أخالق
عن مبادئ �أ�سا�سية عن حريتنا

السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي في خطاب ذكرى المولد النبوي الشريف 1437هـ:

نستعد أن نواجهَهم إلَى يوم القيامة جي ًال بعد جيل

بتحرك الجميع بمسؤولية يكون النصر
 -خاص:

أعوذُ
ِ
من الشيطان الرجي ِم..
 بالله
ِ
بس ِم ِ
 الرحمن الرحي ِم..
 الله
ِ
ُّ
 الحق
 ربِّ العاملني وأَش�هَ ـ ُد أن ال إل َه إلاَّ اللهُ املل ُك
 الحمدُ لله َ
ُ
 ور ُ
س ْ
�ــولُه خات ُم
املبني ،وأش�هَ ُد أن س�يدَنا مُحَ مَّ ــ�دا ً عبدُه َ
ً
ُ رحمة للعاملني وحُ جَّ ة
النبيني وتمام عدة املرس�لني ،أرسله الله
عىل الظاملني ،بشرياً ونذيراً وداعيا ً إلىَ الله بإذنه ورساجا ً منرياً،
فب ّلغ رس�االت الله وجهَ اد يف س�بيل الله صابرا ً محتسبا ً حتى
أت�اه اليقني ،اللهم صلِّ عىل مُحَ مَّ ــد وعلى آل مُحَ مَّ ــد وبارك
َ
َ
 وباركت عىل 
صلي�ت
على مُحَ مَّ ــ�د وعلى آل مُحَ مَّ ــد ،كم�ا
َ
مجيد ،وارض اللهم برضاك
إبراهيم وعىل آل إبراهيم إنك حمي ٌد
عن أصحابه األخيار من املهاجرين واألنصار وعن سائر عبادك
الصالحني.
َنا اليمني املسلم العزيز ،الس ُ
َّ
ـلاَم
أيها اإلخو ُة واألخوات ،شعب
 و َرحْ مَ ُ
�ة الل�هِ َ
عَ َليْ ُك� ْم َ
 وبَ َر َكاتُ�هُ ،ونبارك لكم ولكاف�ة األُمَّــة
ْ
اإلس�ــلاَ مية حل�و َل هذا الذك�رى العزيزة واملناس�بة املجيدة،
مناس�بة ذك�رى مولد خاتم األنبي�اء مُحَ مَّ ــد ب�ن عبدالله بن
ص َلــو ُ
َات اللهِ  و َ
عبداملطلب بن هاش�مَ ،
َسلاَ مُـ ُه عَ َليْـهِ  وَعَ َلـى
آلِــ�هِ  الطيبين الطاهري�ن ،ونح�ن وش�عبنا اليمن�ي العزيز
يحتف ُل بهذه املناس�بة العزيزة والذكرى الخال�دة املجيدة إنما
هو احتفاءٌ بنعمة الله ُ
س�بْحَ ان َ ُه َ
 لفضل الله
 وتَعَ ا َلـ�ى وتقدي ٌر
ِ
ُ
سبْحَ ان َ ُه َ
 وتَعَ ا َلـى وشك ٌر لله عىل ما مَ َّن به عىل البرشية جمعاء
 ر ُ
س ْ
�ــوال ً من أنفسهم يتلو 
وعىل املس�لمني حينما بعث فيهم َ
ُ
 والحكمة( ،ق ْل ِ ب َف ْ
عليه�م آياته ويز ّكيهم ويعلمُهم الكتابَ
ض ِل
 ف ِبذَ ِل َك َ
 و ِب َرحْ مَ تِهِ َ
وا ه َو َ
خيرْ ٌ ِممَّ ا يَجْ مَ عُ َ
 ف ْلي َْف َرحُ ُ
ال َّلهِ َ
ون) ،وهكذا 
يتج ُه ش�عبنا اليمني العظيم عىل نح ٍّو متميز تميَّ َز عن س�ائر
الشعوب بمدى احتفائه واحتفاله وابتهاجه وتفاعُ له مع هذه
الذكرى ومع هذه املناس�بة العزيزة من واقع محبته العظيمة
ص َلو ُ
ل َر ُ
ســوْل الله َ
َات اللهِ عَ َليْهِ  وَعَ َلـى آلِــهِ  ،من واقع انتمائه
ْ
َم ومبادئ اإلســلاَم العظيمة والعزيزة.
األصيل لقي
إن شعبَنا اليمني الذي هو يم ُن األنصار يمن األوس والخزرج
ً
َ
آووا ونصروا وحمل�وا راي�ة ْ
�ــلاَم عالي�ة وكانوا 
 اإلس
الذي�ن
س�باقني إلىَ اإليمان والنرصة ،الذين تبوؤ الدار واإليْمَ ـان ،هذا 
هو الش�عبُ  اليمني الذي يحذو حذ َو أسلافه أولئك ،بالتمسك
باإلس�ــلاَم وبقيمه وبمحبة ال َّر ُ
ْ
ســوْل صىل الل ُه عليه وَعَ َلـى
آلِــهِ  ،وباالهتداء به ،وباالحتفاء به ،وبالتوقري له ،وبالتعظيم
ص َلــو ُ
َات الل�هِ  و َ
ل�ه وبالتقديس ل�ه َ
َسَل�اَ مُـ ُه عَ َليْـ�هِ  وَعَ َلـى
آلِــ�هِ  ،وبالرغم مما يعانيه ش�عبُنا اليمني يف هذه املرحلة من
َ
 وهو يواجه هذا العدوان املتجرب الغشوم الظالم
أحداث ِج َسا ٍم
ال�ذي تكالبت فيه ق�وى الرش العاملية اإلقليمي�ة واملحلية ،ويف
طليعته�ا أَمري�كا وإرسائيل وم�ن اإلقليم من الوط�ن العربي
ِ
نفسه ،النظام الس�عودي املجرم العميل الخائن ألمته ولدينه،
َ
وعىل مس�توى البلد املرتزقة الذين باعوا أنفس�هم للش�يطان
وباع�وا ش�عبَهم وباع�وا وطنه�م ،وباع�وا كرامتَه�م وباعوا 
حتى إن ْ َ
ـسـانيتهم ،ش�عبُنا اليمني وهو يُعاني من هذا املحنة
الكبيرة والعظيم�ة وهو يُس�تهد ُ
َف ب�دون أي حق ب�دون أن
َ
يقرتف ذنب�ا ً يربر ألولئك املعتدين ما يفعلونه به وما يرتكبونه
بحق�ه من أبش�ع الجرائ�م وأفض�ع االعتداءات ،يس�تهدفون
الحي�ا َة ويس�تهدفون األ َ ْرض ،يعملون على إذالل وتركيع هذا 
ُ
تعيش
الش�عب الحر العزيز املس�لم ومن حوله املنطقة بكلها
ُ
َ وتعيش واقعاً استثنائيا ً مليئاً بالفتن ،مليئا ً
َ
األحداث الجس�ام
بالح�روب ،مليئ�اً باألزمات؛ نتيج�ة االس�تهداف الكبري لهذه
عوبها بأجمعها ،االستهداف لهذه األُمَّــة جمعاء
املنطقة ولش ِ
بهويته�ا اإلس�ــلاَ مية يف أ َ ْ
ٌ
ْ
قيمها ،واس�تهداف لها
خلاَ قها ويف
أيْـضا ً كأُمّ �ةٍ ؛ بغية تفكيكها وبعثرتها وتمزيقها والس�يطرة
التام�ة لها واالخضاع لها واإلذالل لها واالس�تعباد لها ،وبُغية
ِ
ـس�ـاناً وأرض�ا ً
ٍ
االس�تغالل لها إن ْ َ
 وخريات وثرو ًة ،ه�ذا الوق ُع
ِ
ُ
تعيش�ه األُمَّــة هذا الواقعُ املظلمُ الذي وصلت
املس�اوي الذي
إليه األ ُ
ُ
َ
ِ
 انحراف الكثري من املحس�وبني عليها من
نتيجة
مَّــ�ة
األنظم�ة ومن القوى السياس�ية ومن داخل الش�عوب ،أيْـضا ً
ً
ً
 وعمالة وتآمراً وكيدا ً
ِّ
خيان�ة
إلىَ صف األَعْ ـدَاء
انضم�ام الكثري
ومكراً بهذه األُمَّــة وبأبنائها وبهُ ويتها وبوجودها الحضاري
بكله.
ُ
 ه�ذه املرحلة املظلمة وهذا الواقع املظلم واملأس�اوي وهذه
األحداث الجس�ام الت�ي أ ّلمت به�ذه املنطقة وبش�عوبها إنما
تدفعنا وتدفع  ُك ّل املس�تنريين و ُك ّل الذين يحسون باملسؤولية
تج�اه هذا الواقع و ُك ّل األخيار وكل األحرار وكل الرشفاء الذين
يتطلع�ون إلىَ إخراج هذه األُمَّــ�ة من هذا املأزق الكارثي الذي

اإلسالم بهديه العظيم والمبارك يعطي اإلنسان رؤية ونورًا وبصير ًة تجاه
الواقع بكله فال يعيش أعمى قاب ًال للخداع والتضليل يتمكن أي ضال أو مضلل
أن يجره إلى المتاهات فالقرآن الكريم يعطيه أعلى مستوى من الوعي
ُ
تعيش�ه يف ُك ّل الش�عوب ويف ُك ّل املنطقة ،إنما ن�رى جَ ميْعا ً يف
هذه املناس�بة العزي�زة نافذ ًة للض�واء وأفقاً للخلاص ونورا ً
يبعث عىل األمل ويُنريُ الد ْربَ  ويفس�ح املجال وييضء الطريق 
ُ
حقيقة املش�كلة
للجميع ،أين هو الحل وأين هو املخرج وأين
وأين حقيقة الحل لهذه املشكلة؟.
 الي�وم من خالل ه�ذا الواقع نتطل ُع إلىَ ه�ذه الذكرى لنرى
فيه�ا ُك ّل ال�دروس وكل العِ برَ التي نحتاجُ إليه�ا نوراً وبصري ًة
ووعياً ومرشوعا ً عمليا ً يقود أمتنا إلىَ الخالص َ
 وإلىَ الفرج وإلىَ 
التغيري من الواقع اليسء وإلىَ الواقع املنش�ود الذي يمثل الخري
لىَ ر ُ
س�ــوْل الله مُحَ مَّ ــد
ويمث�ل العز لهذه األُمَّــ�ة ،نتطلع إ َ
ص َل�و ُ
َ
َات اللهِ عَ َليْ�هِ  وَعَ َلـى آلِــهِ من خالل ه�ذه الذكرى وهو 
الحارض دوماً ،نحن ال نستذكر غائبا ً غاب عن وجداننا أ َ ْو غاب
عن مرشوعنا أ َ ْو عن واقعنا أ َ ْو عن اهتمامنا أ َ ْو عن إيماننا؛ لأِ َن
ص َلــو ُ
َر ُ
َات اللهِ  و َ
ــو َل الله مُحَ مَّ ــدا ً َ
س ْ
َسلاَ مُـ ُه عَ َليْـهِ  وَعَ َلـى
آلِــهِ
 هو ر ُ
س ْ
�ــو ُل الله ال�ذي نؤم ُن به هادياً وقائ�دا ً مع ّلماً،
َ
ُ
نقف بني يدي الله ُ
س�بْحَ ان َ ُه
يف صالتن�ا يف ُك ّل يوم ويف ُك ّل ليلة
َوتَعَ ا َلـى فنشهد له بالوحدانية وبالربوبية ونشهد لعبده ونبيه
 ر ُ
س ْ
ــوال ً قائدا ً مربيا ً أُسو ًة ُقدو ًة
مُحَ مَّ ــد بالرس�الة يف موقعه َ
نورا ً نقتدي به ونهتدي به ونتأىس به ،ونسير عىل دربه ،فهو 
الح�ارض دَائما ً يف وجداننا ،حب مع قداس�ة عظيمة يف موقعه
 ر ُ
س�ــوْل من عند الله ،ويف كماله اإلن ْ َ
ـسـاني العظيم
العظيم َ
الذي تعشقه ُكلُّ نفس سليمة يف فطرتها ،ال َّر ُ
ســوْل الحارض
دوما ً يف إيماننا ويف وعينا ويف صالتنا ويف هدينا الذي ن ُ
عود إليه،
َهدَى من عند الله ُ
س�بْحَ ان َ ُه َ
 وتَعَ ا َلـ�ى ،ويف مبادئنا ويف قيمنا،
ال َّر ُ
س ْ
�ــو ُل نس�تحرضُ ه الي�وم يف هذه املناس�بة أمالً لخالص
البرشية ُك ّل البرشية من ُك ّل ما تعانيه؛ نتيجة هيمنة و ُ
طغيان
ق�وى االس�تكبار والطاغ�وت التي ملأت العالم كل�ه برشها
ُ
امها وطغيانها وسوئها وقبحها ،نتطلع إلىَ 
وفسادها وإجْ ــ َر
ص َلو ُ
ال َّر ُ
ســوْل َ
َات اللهِ عَ َليْهِ  وَعَ َلـى آلِــهِ يف حركته بالرسالة،
نتطل�ع إلي�ه بما أحدث�ه من تغيير عظيم بمرشوع�ه اإل َلهي

العظيم يف واق�ع العالم آنذاك ابتدا ًء من املنطقة العربية ،ذلكم
خالص البرشية ،فال َّر ُ
ُ
س�ــوْل
املشروع العظيم ال�ذي كان به
ص َل�و ُ
َ
َات اللهِ عَ َليْهِ  وَعَ َلـى آلِــ�هِ  وهو خاتمُ النبيني وتما ُم عدة
املرس�لني يحمل ُكلَّ إرث األنبياء ،ويف حركته ويف ذاته هو فيما
حمل�ه من قيم وأ َ ْ
خَل�اَ ق قدّم للبرشية يف مرحلته�ا األخرية ُك ّل
َ
َ
َ
خالص�ة املايض فيم�ا أودعه الله ُ
س�بْحَ ان ُه َ
 وتعَ الـ�ى ألنبيائه
ور ُ
 ونور وقيم
سله وللبرشية يف جميع مراحل التَأريخ من هدىً
ُ
ٍ
وأ َ ْ
خلاَ ق وتعاليم يرتتب عليها س�موُّ البرشية وكرامتها وعزتُها
وس�عادتها وتضمن الحلول لكل مشاكلها وتضمن لها املسري
يف االتج�اه الصحيح يف الرصاط املس�تقيم نح�و الله ونحو ما
يريض الله ،ويف اس�تخالفها على األ َ ْرض بما يعمر هذه الحياة
وبالعدل وبالحق ولسعادة الدنيا ولسعادة اآلخرة أيْـضاً.

بعثته صلوات اهلل عليه وآله أضاءت
ظلمة الجاهلية
ص َلو ُ
 ال َّر ُ
ــو ُل َ
س ْ
َات اللهِ عَ َليْهِ  وَعَ َلـى آلِــهِ  بعثه الله والعا َل ُم
آن�ذاك يف واق�ع مظلم يف جاهليته األوىل التي تتش�ابه إلىَ حَ ــ ٍّد
ُ
تل�ك الجاهلية التي كان عليها الواقع 
كبير مع جاهلية اليوم،
عىل مس�توى املنطقة العربية وعىل مس�توى بقية العا َلم بات
ُ
ـس�ـانية وَاأل َ ْ
م َُف َّرغا ً من القيم اإلن ْ َ
حالة الضالل
خلاَ قي�ة باتت
والتيه التي يعيش�ها اإلن ْ َ
ـسـان يف ش�تى أرجاء املعمورة آنذاك
ه�ي املس�يطرة ،ب�ات اإلن ْ َ
ـس�ـا ُن يفتق�ر ُك ّل االفتق�ار إلىَ ما
ّ
ـس�ـانيته كإن ْ َ
يحق ُق إن ْ َ
ـسـان إلىَ ما يستنقذُه من حالة التِّيه
ُ
يعيشها يف واقع الحياة ،بات مفتقِ را ً
واالنحطاط والضياع التي
ومتعطش�ا ً إلىَ القيَ�م الفطري�ة الت�ي بها كرامته كإن ْ َ
ـس�ـان
ـسـان وسعادته كإن ْ َ
وتَمَ يُّزه كإن ْ َ
ـسـان يف هذا الوجود ،ولذلك
كان الواقعُ العربي أوال ً كما قال الله ُ
س�بْحَ ان َ ُه َ
 وتَعَ ا َلـى« :وإن
َ
ذلك الضـَل�اَ ُل املب ُ
ني يتمثل
ضلال مبني»،
كان�وا من قب ُل َ لفي
ٍ

األحداث الجسام التي
يعاني منها شعبنا وهو
يستهدف ومن حوله
المنطقة بكلها تدفعنا
وكل المستنيرين الذين
يحسون بالمسؤولية وكل
األخيار واألحرار والشرفاء
لالحتفاء بهذه المناسبة
العزيزة ألننا نرى فيها
نافذة للضوء ونرى فيها
أفق ًا للخالص ونرى فيها
نور ًا يبعث على األمل
وينير الدرب ويفسح
المجال ويضيء الطريق
للجميع
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( ددعلالاا

األمة التي صنع منها اإلسالم بمنظومته
المتكاملة أمة واحدة اليوم متفرقة وتستمر
عملية التفريق والتجزئة وتلقى ساحة قابلة
ومهيأة فينجر الكثير من المحسوبين على
األمة بكل بساطة إلى تلك العناوين التي تسوق
وتشغل وتفعل لتفرقتها وتجزئتها وإثارة
العداوة والبغضاء بين أوساطها

نتطلع إلى هذه الذكرى
لنرى فيها كل الدروس وكل
العبر التي نحتاج إليها نور ًا
وبصيرة ووعي ًا ومشروع ًا
عملي ًا يقود أمتنا إلى الخالص
يقود أمتنا إلى الفرج يقود
أمتنا إلى التغيير من الواقع
السيء إلى الواقع المنشود
الذي يمثل الخير ويمثل العز
لهذه األمة
نؤمن برسول اهلل هادي ًا
ً
وأسوة
وقائد ًا ومعلم ًا ومربي ًا
نهتدي به ونتأسى به ونسير
على دربه ،فهو الحاضر في
وجداننا
الواقع الذي كان
يعيشه العرب كله ضياع ال
كيان يجمعهم ال هدف ال
مشروع ال رسالة ال قضية
سوى أمة متفرقة متبعثرة
متناحرة ليس لها أي مشروع
مهم في هذه الحياة تعيش
في واقعها العداء الشديد
والنهب والسلب والتخلف
والجهل بكل أشكاله
حول اإلسالم ذلك
العربي الجاهل البدوي
المتخلف والذي ليس له هدف
وال مشروع في هذه الحياة
راق مؤمن موحد
إلى عربي ٍ
هلل سبحانه وتعالى يحمل
القيم ويترفع عن سفاسف
األمور يحمل رسالة الخير
وإرادة الخير ويتحرك إلقامة
الحق والعدل

ُ
فيم�ا كان عليه العربُ
من االعتم�اد عىل الخرافة وعىل الجهل
َ
ىل الوثَنية وعىل التوحُّ ش ،مظاه ُر
وعلى الرشك وعىل ال ُكفر وع
ُ
َ
يعيش�ه العربُ كله
ذل�ك الضـلاَ ِل كانت يف أن الواقعَ الذي كان
ضياع ال كيان يجمعُ هم ،ال هدف ،ال مَ رشوع ،ال رس�الة،
واق ُع
ٍ
ال قضية ،س�وى أم�ة متفرقة متبعثرة متناح�رة ليس لها أيُّ
ُ
تعيش يف واقعها العِ داءَ الش�دي َد
مشروع مُهم يف هذه الحياة،
والنهبَ  والس�لب والتخ ُّلف والجهل بكل أش�كاله ،ولذلك كانوا 
ُ
إلىَ الخرافة عقيد ًة ،وأي َ
ضـلاَ ٍل لإلن ْ َ
ـس�ـان حينما
يس�تندون
ُ
م�ن الخرافة عقيد ًة ،فعبدوا األصن�امَ وأرشكوا بها مع 
يجع ُل
ُ
الل�ه ُ
س�بْحَ ان َ ُه َ
كانوا هم
 وتَعَ ا َلـى وجعل�وا من األحجار الت�ي
يقوم�ون بنحته�ا أَوْ برشائها أَوْ ببيعها جعل�وا منها ً
آلهة مع 
الله ُ
سبْحَ ان َ ُه َ
 وتَعَ ا َلـى ،اعتقدوا فيها النف َع وَالرضَّ  وتعبّدوا لها
وتوجهوا إليها كرشيكة ،أرشكوها مع الله ُ
سبْحَ ان َ ُه َ
 وتَعَ ا َلـى،
كذل�ك كانوا يف واقعه�م العام بعيدين عن الواقع اإلن ْ َ
ـس�ـاني
َ
أن البعض منهم لم
عىل مس�توى فظيع من التوحُّ ش ،لدرجة
يك�ن أبداً ليتح�اىش من أن يق�ومَ بقتل ابنه إذَا وُل�د له م ٌ
ولود
ُ
َ
ً
وهو يعيش ظروفا ً
خشية اإلمالق،
صعبة أَوْ فقراً ،فيقتُ ُل ابنَه
إم�ا عىل ابن�ه أ َ ْو م�ن واقعه الذي يعيش�ه كظ�رف اقتصادي
صعب ،كما ق�ال الله ُ
 وتَعَ ا َلـىَ ،
ُس�بْحَ ان َ ُه َ
ري
 (و َكذَلِ� َك َزي ََّن ِ ل َك ِث ٍ
�ن ْ
 ال ُمشرْ ِ ِك َ
ِم َ
ني َقتْ� َل أَوْالدِ هِ ْم شرُ َ َكا ُؤ ُه� ْم لِيرُ ْد ُ
ُوه ْم َ
 و ِليَ ْل ِب ُس�وا 
عَ َلي ِْه�مْ دِ ينَهُ مْ) ،كذلك قال لهم (وَال تَ ْقتُلُ�وا أ َ
ُ
ْ
ِ
ِمْ
ْ
َ
الق
إ
ن
م
م
ك
د
ْال
و
ٍ
 وإِي ُ
َ
نَحْ � ُن ن َ ْر ُز ُق ُك� ْم َ
ْ) ،وهك�ذا كان العربي ال�ذي ينظر إلىَ 
َّاه�م
ً
س�خيفة تعتمدُ الخرافة ونظرة
واق�ع الحياة من حوله نظر ًة
زائف�ة ال تس�تند إلىَ الحقيق�ة وال إلىَ الوع�ي ،كان متخبطا ً يف
واق�ع الحياة ،بهذه النظرة يتعاطى مع  ُك ّل ما حوله ،ينظر إلىَ 
املرأة نظرة احتقار بالغة ،ينظر لها إلىَ أنها مجرد سوأة وعار،
ُ
 (وإِذَا بُشرِّ َ أَحَ د ُ
حكى القــ ْرآن الكري�مَ ،
ُه ْم
ف�كان أحدهم كما
ارى ِم َن ْ
ِبالأْ ُنْثَى َ
�و ًّدا و َُه َ
ُس َ
ظ َّل وَجْ هُ ُه م ْ
 ال َق ْو ِم ِم ْن
�و َك ِظيمٌ ،يَتَ َو َ
َ
َ
شرِّ
 فيِ الترُّ
ُ
ُ
هِ
ُ
ُ
ِ
ُّ
ُ
ُ
َ
ْ
عَ
ُمْ
َاب) ،يقتل
ه
ُس
د
ي
م
أ
ون
لىَ ه
ه
ك
س
ي
أ
 ب
 ب
س�و ِء مَ ا
َ
ِ
ِ
ٍ
ابنت�ه وهي طفلة وه�ي يف منتهى الصغر يف مقام يس�تجلب
ـس�ـان ويكس�ب من اإلن ْ َ
من اإلن ْ َ
ـس�ـان عاطفتَ�ه ومحبته،
(وإِذَ ْ
ت * ِ بأيّ ذَن ْ ٍب ُقت َل ْ
س� ِئ َل ْ
ود ُة ُ
ا المَ ْو ُء َ
َ
ت) ،يَأ ُكل امليتة ،يتناحر
الجميع عىل أتفه األسباب وأبسط املسائل ،فيقتتلون عرشات
الس�نني ،ليس لهم هدف يف الحياة وال مشروع يف الحياةُ ،ك ّل
واقعه�م عبارة عن ضياع بكل ما تعنيه الكلمة ،أما الواقع من
حولهم فهناك امرباطوريات قائمة ولكنها متوحش�ة ال روح
له�ا وال قي�م وال أ َ ْ
خَل�اَ ق وال عدل تقتتل ،واقع عاملي أش�به ما
يكون بواقع الغاب�ةُ ،ك ّل اهتمامات الناس منصب ٌَّة إلىَ أن يأ ُكلُ
ُ
بعضه�م بعضاً وأن يقت�ل بعضهم بعض�اً وأن ينهب بعضهم
َ
 الضعيف َ
 وهكذا كان.
بعضاً وأن يضطهد القويُّ

نور اإلسالم يغير واقع المنطقة
العربية
ص َلو ُ
 لكن عندما أتى ال َّر ُ
ــو ُل مُحَ مَّ ــ ٌد َ
س ْ
َات اللهِ عَ َليْهِ  وعىل 
الله برس�الة الله الخاتم�ة بمبادئها العظيمة غّي�رّ ت ُك ّل هذا 
الواقع ابتداءً بالواقع العربي نفسه.
ذل�ك العرب�ي الجاهل البدوي املتخلف الذي ير َكعُ ويس�جد
للحج�ر الت�ي نحته�ا أَوْ اشترها وال�ذي يقتل ابنت�ه ويئدها
ُ
َ
 الرحم�ة يف وجدان�ه وال كيانه
يعي�ش
وه�ي طفلة وال�ذي ال
ُ
يحم�ل الخرافة تج�اه واقعه ،والواقع م�ن حوله بعي ٌد
وال�ذي
ع�ن الحقيق�ة ،وال�ذي لي�س ل�ه ه�دف وال مشروع يف هذه
ْ
ْ
مبادئ اإلســلاَم وبفعل نور 
الحياة ..بفعل اإلس�ــلاَم وبفعل
ْ
ْ
نبي اإلس�ــلاَم تحوَّل إلىَ عربي آخر،
اإلس�ــلاَم وبفعل حركة
مؤمن موحّ د لله ُ
س�بْحَ ان َ ُه َ
 وتَعَ ا َلـى يحمل القيم
إلىَ عربي راق
ٍ
ٍ
َّ
ويرتفع عن سفاسف األمور يحمل رسالة الخري وإراد َة الخري،
ويتَحَ ـ� ّر ُك إلقامة الح�ق والع�دل ..األُمَّــة املبعث�رة املتفرقة
املتناح�رة املقتتل�ة املتهالك�ة على عقال بعير أ َ ْو على قليل
م�ن الغنم أ َ ْو عىل قليل م�ن األ َ ْرض أ َ ْو أية اعتب�ارات أ ُ ْ
خــ َرى،
تحوَّلت إلىَ أمة موحدة تجتمع كلمتُها عىل أرشف رس�الة ،عىل 
أعظ�م مبدأ عىل أرشف قيم ،عىل أزك�ى أ َ ْ
خلاَ ق ،وتَحَ ـ ّركت بعد
رصاع مري�ر ،وبعد جهود كبرية من خالله�ا تغيرَّ هذا الواقع،
ل�م يكن باليشء الس�هل وال باليشء البس�يط ال�ذي تم ّكن به
ص َل�و ُ
ال َّر ُ
�ــو ُل َ
س ْ
َات الل�هِ عَ َليْهِ  وَعَ َلـ�ى آلِــهِ م�ن تغيري هذا 
الواق�ع ،تَحَ ـ ّرك يب ّل ُغ رس�االت منذراً ومبشراً وهادياً وصابرا ً
على الناس ومحتس�با ً يف ذلك ،بكتاب الله ُ
س�بْحَ ان َ ُه َ
 وتَعَ ا َلـى،
بآي�ات الله البينات حتى غيرّ ه�ذه النظرة ،هذه الروحية ،هذا 
التفكري السطحي والساذج الذي كان يح ُكمُ اإلن ْ َ
ـسـان آنذاك،
ً
فكان�ت حركة النبي صلوات الل�ه وَعَ َلـى آلِــهِ
متجهة إلىَ هذا 

اإلن ْ َ
ـس�ـان الجاهل الغبي املتخلف لتغيري فكره لتغيري نظرته
الساذجة لتزكية نفسه لتزكية روحه لتعديل وتقويم سلوكه،
باألخذ بي�ده نحو معارج الكمال اإلن ْ َ
ـس�ـاني ،فلذلك قال الل ُه
ُ
س�بْحَ ان َ ُه َ
 وتَعَ ا َلـى ال�ذي بفضله وبرحمت�ه بالبرشية جمعاء
ُ
وبرحمت�ه بالبيئ�ة األوىل له�ذا الدي�ن باملنطقة العربي�ة ،ه َو
َّالذِي بَعَ َ
ث فيِ الأْ ُمِّيِّ َ
ِ
 ر ُ
�ولاً منْهُ ْم يَتْلُ�و عَ َلي ِْه ْم آيَاتِهِ َ
ِّيه ْم
س
ني َ
 ويُ َزك ِ
َويُعَ لِّمُهُ ُم ْ
 ال ِكتَابَ َ
 و ْالحِ ْكمَ َة) ،تلك األُمَّــة التي لم تكن ترتبط ال
بكتاب من كتب الله وال بهدى من هدى الله ُ
سبْحَ ان َ ُه َ
 وتَعَ ا َلـى،
يتل�وا عليه�م آياته ويزكيهم ،وعِمادُ اس�تقامة اإلن ْ َ
ـس�ـان يف
الحي�اة وصالح�ه يف الحياة ونفع�ه يف الحياة وعالج مش�اكل
ـس�ـا ُن وعىل يد اإلن ْ َ
ُك ّل الحياة التي هي منش�أها اإلن ْ َ
ـسـان،
ُ
إلىَ تدنست النفس اإلن ْ َ
زكاءُ اإلن ْ َ
ـسـانية،
ـس�ـان ،زكاء نفسه
إلىَ منب�ع للشر ،وتكو ُن هي منش�أ ُك ّل املش�اكل يف
فتتح�ول
ٍ
 ويُعَ لِّمُهُ � ُم ْ
 ال ِكتَابَ
ِّيه� ْم َ
ه�ذا العال�م( ،يَتْلُو عَ َلي ِْه� ْم آيَاتِهِ َ
 ويُ َزك ِ
َو ْالحِ ْكمَ َة) ،فتتحول إلىَ أمة الكتاب التي تتغري ُك ّل ما لديها من
رؤى س�خيفة وأفكار ظاملة ومنحرفة إلىَ رؤى منش�أها هدى
الله ُ
س�بْحَ ان َ ُه َ
 وتَعَ ا َلـى منشأها كتاب الله؛ لتكون أمة الكتاب
ُ
ُ
ترى بنور القــ ْرآن ،تقيّم األشياء من خالل
أمة القــ ْرآن التي
ُ
القــ ْرآن ،نظرتها إلىَ الواقع من حولها ،إلىَ األحداث من حولها
ُ
ُ
ُ
آن وهدى القــ ْرآن
آن ،وتحمل رس�الة القــ ْر
خالل القــ ْر
من
ُ
وأ َ ْ
خلاَ
ق القــ� ْرآن ،ويعلمهم الكتابَ  والحكمة؛ لتكون األُمَّــة
ً
تحمل الحكمة رؤية وتحمل الحكمة سلوكاً ،وتحمل
الحكيمة
الحكمة مواق�ف ،وتتَحَ ـ ّرك عىل أ َ َ
س�ــاس م�ن الحكمة ،أمة
متزنة يف ترصفاتها ،حكيمة قائمة عىل أسس صحيحة.
أي�ة نقلة من ذل�ك الواقع املظلم الذي كان يعيش�ه العرب،
ال حكم�ة وال زكاء وال ه�دى وال مشروع إلىَ أم�ة بين يديها
ُ
 ر ُ
ْ
خالل القــ ْرآن،
ْل اإلس�ــلاَم من
س�ــو
الحكمة التي قدّمها َ
من خالل تلك التعاليم العظيمة ،الحكمة يف الس�لوك ،الحكمة
يف الترصفات ،الحكم�ة يف املواقف ،الحكمة يف القول والحكمة
يف الفع�ل ،هك�ذا أكرم الله هذه األُمَّــة به�ذه الكرامة العظيم
به�ذا الهدى العظيم ،وإن كانوا من قب�ل لفي َ
ضـلاَ ٍل مبني ،ال
حكم�ة وال زكاة وال نور ،تخلف وانحطاط يف ُك ّل واقع الحياة،
يأكلون امليتة ،يف واقعهم الحياتي يعيشون بؤساً فضيعا ً جداً،
وتناحراً( ،و َ
َآخ ِر َ
وا ب ِهمْ) لكل األجيال الالحقة
ين ِمنْهُ ْم َ لمَّ ا يَ ْلحَ ُق ِ
 باق يف أوساط األ ُ
ُ
آن باق يف أوساط األُمَّــة
مَّــة ،فالقــ ْر
ٍ
هدىً ٍ
ص َلو ُ
والرسول َ
َات اللهِ عَ َليْهِ  وَعَ َلـى آلِــهِ أسو ٌة باقية من موقع 
األس�وة من موق�ع الهداية ،فيم�ا تركه فيما قدم�ه من هدى
ص َلــو ُ
َات اللهِ
فيم�ا قدمها من تعاليم ،فيما عُ رف من سيرته َ
َسلاَ مُـ ُه عَ َليْـهِ  وَعَ َلـى آلِــهِ ( ،و َ
َآخ ِر َ
و َ
وا ب ِه ْم
ين ِمنْهُ ْم َ لمَّ ا يَ ْلحَ ُق ِ
 الحَ كِي ُم ذَ ِل َك َ
 ف ْ
 العَ ِزي� ُز ْ
�و ْ
و َُه َ
ض ُل ال َّلهِ يُ ْؤتِيهِ مَ ن ي ََش�اء وَال َّل ُه ذُو 
 العَ ِظي ِم) ،وما أع َ
ض ِل ْ
ْال َف ْ
ظم قيم هذا الدين.

مشكلة األمة نظرتها إلى اإلسالم
نظرة ناقصة
مش�كلتُنا الي�وم أيها اإلخوة األع�زاء ،مش�كلة الكثري من
ْ
إلىَ اإلس�ــلاَم 
أَبْـنَـ�اء األُمَّــة وجماهير األُمَّــة أن نظرتَهم
ص َلو ُ
وإىل رسالة اإلســلاَم وإىل ال َّر ُ
ســوْل َ
ْ
َات اللهِ عَ َليْهِ  وَعَ َلـى
آلِــ�هِ نظر ٌة ناقص�ة ينقصها الكثري والكثري ،الس�ائد اليوم يف
ْ
أن اإلس�ــلاَم هو مج�رد تلك الطقوس فقط،
الذهنية العامة
وأمة اإلس�ــلاَم هي تلك األُمَّــة التي بقي لها من ْ
ْ
إســلاَ مها
صلاة وص�وم وزكاة وح�ج ويشء يسير م�ن هام�ش ه�ذا 
ْ
اإلس�ــلاَم من هنا أَوْ هن�اك ،بينما ُغيِّبَ
ْ
من واقع اإلس�ــلاَم 
ً
ٌ
أَ َ
قيمة حتى للصلات وفاعلية
ــاس�يات ه�ي التي تُعط�ي
س
للزكات وفاعلية للمس�جد وقيمة ملا بقي ،فحينما أضيعت من
ٌ
ســاس�يات بقي لها ْ
واقع األُمَّــة تلك األ َ َ
ــلاَم ال طعم لها
إس
ال روح ل�ه ال أثر ل�ه ال نفع له ال يحق حق�ا ً ال يبطل باطالً ،ال
نرى أث َره يف الكثري من أَبْـن َ
ْ
ـاء اإلســلاَم من أَبْـنَـاء هذا الدين
ً
من أوس�اط هذه األُمَّــة ،ال نرى لها أث�را يف زكاء النفوس وال
يف القي�م وال يف األ َ ْ
ٌ
خلاَ قْ ،
�ــلاَم جُ ر َِّد م�ن العدل ،والعد ُل من
إس
ً
ْ
أَ َ
ــاسيات اإلس�ــلاَم ،وما الذي حل بديال عنه؟ ،هو الظلم،
س
فكان واقعُ هذه األُمَّــة لألسف الشديد مليئاً بالظلم والتظالم.
 واليوم  ُك ٌّل يشكو مما يعانيه من الظلم من أَبْـنَـاء األُمَّــة
وعىل يد من هم محس�وبون عىل أنهم من األُمَّــة ،ثم نأتي إلىَ 
زكاء النف�وس نجد ظاهرة التوحش الي�وم يف واقعنا الذي هو 
فعالً جاهلية أ ُ ْ
خــ َرى تحدث عنها ال َّر ُ
س ْ
ــو ُل فيما سبق حينما
ُ
َ
قال :بُعثت بين جاهليتني أخراهما رشٌّ من أوالهما»؛ لأِ ن هذه
الجاهلي�ة فيما يمتل ُك�ه قادتها وفيما يمتلك�ه رجالها وفيما
ُ
جيوش�ها وفيما يمتلكه أربابها وأصحابها هي أس�وأ
تمتلكه
وأكث�ر خطور ًة ورضاً ورشا ً عىل البرشي�ة مما كانت الجاهلية
األوىل ،الجاهلي�ة األوىل لم يكن الجاهلي�ون فيها يمتلكون من
اإلمْ َكانات العس�كرية واإلعْ ــلاَ مية وغريه�ا مثل ما هو قائم
يف واقعنا اليوم ،اليوم املس�ألة بش�كل كبري جد خطرية ووصل

سوؤها إلىَ حدٍّ فضيع ،ومعانات البرشية من ويالتها وكوارثها
ومآس�يها عىل نح ٍّ
�و ال يخفى عىل أح�د ،يف جاهلية اليوم نرى
ْ
نبي اإلســلاَم 
التوحش الذي كان يف جاهلية األمس قبل مبعث
ص َلو ُ
مُحَ مَّ ــ�د َ
َات اللهِ عَ َليْهِ  وَعَ َلـ�ى آلِــهِ  ،نرى اليوم األطفال
والنساء ،واإلن ْ َ
ـس�ـان رجالً أَوْ امرأ ًة ،كبريا ً أ َ ْو صغرياً ،شابا ً أ َ ْو
شيخا ً ال قيمة لحياته ،يقتل اآلالف بكل بساطة ،إذَا كان العربي
يف املايض بمُديته أَوْ بس�يفه أو بخنجره يقتل ،فجاهلية اليوم 
تمتلك أعتى وأفتك أَنْوَاع األس�لحة التي تتمكن من خاللها من
تنفي�ذ اإلبادة الجماعية والقت�ل الجماعي لآلالف من األطفال
ُ
َ
والنساء ،ولإلن ْ َ
يخمن أ َ ْو يقد َر األرقام من
ـان القدرة عىل أن
ـس
قتىل البرشية من ويالت جاهلية اليوم باملاليني ،أطفاالً ورجاال ً
ونس�اءً ،كباراً وصغاراً ،نتيجة إمْ َكانات جاهلية اليوم ،جاهيل
اليوم أَمريكي أ َ ْو إرسائييل ،سعودي أ َ ْو إمَ ا َراتي أ َ ْو غريه ،جاهيل
اليوم بوحش�يته بتج ُّرده من اإلن ْ َ
ـسـانية يستخدم الطائرات،
يس�تخدمُ القنابل املحرمة واألس�لحة املحرمة دولياً ،يستخدم 
افتك أَنْوَاع األسلحة؛ ليقتل اآلالف واآلالف من األطفال والنساء
بطريقة وحشية بشعة ،ال تستطيع إلاَّ أن تقو َل إن الذي يفعل
ـس�ـاني ،يعي�ش تَمَ ــاما ً
ذل�ك متجرد م�ن ُك ّل الش�عور اإلن ْ َ
الحالة الغريزية التي يعيشها أيُّ  وحش أي حيوان متوحش ،ال
َ
فرق بينه وبينه ،بل هم أضل بل حتى من الحيوانات ،قد ترحم
ُ
تلك الوحوش البرشية.
تلك الحيوانات ما ال ترحمه

اإلسالم منظومة من القيم تؤسس
للروابط اإلنسانية بين المجتمع البشري
 اإلس�ــلاَمُ هو دي ُن القيم دين األ َ ْ
ْ
خلاَ ق (إ َِّن ال َّل َه يَأ ْ ُم ُر ِ با ْلعَ د ِْل
 ويَنْهَ ى عَ ِن ْ
 وإ ِيتَ�ا ِء ذِي ْ
 ال َفحْ َش�ا ِء َ
 ال ُق ْربَى َ
�ان َ
 و ْال ُمن ْ َك ِر
َوالإْ ِحْ َس ِ
ْ
�ي يَعِ ُ
ظ ُك� ْم َ لعَ َّل ُك ْم تَذَ َّك ُر َ
ون) ،والي�وم أين هو العدل وأين
َو ْالبَغ ِ
هو االحس�ان أين هي قيم العطاء والبذل ،يف املقابل الذي نراه
سائدا ً يف واقع القوى املتجربة واملتمكنة ،حتى املحسوبة منها
ْ
عىل اإلس�ــلاَم يف ه�ذه األنظمة التي تتظاه ُر بالتدين الس�ائد
 بأقىس وأبشع أشكاله ،البغي يف التعدي عىل 
واملنكر وهو البغي
ُ
ُ
الش�عوب ،يف قتل الن�اس ،يف االنتهاك للحرمات ،يف االس�تهانة
بالدماء واسرتخاص إزهاق أرواح الناس.
ْ
اإلس�ــلاَمُ ال�ذي ه�و منظومة م�ن القيم الت�ي تربط بني
البرشية وتحسسها بأنها أرسة واحدة من نفس واحدة ،اليوم 
ْ
عىل هذا اإلســلاَم 
يتَحَ ـ ّرك البعض حتى ممن هم محسوبون
ْ
يف اإلس�ــلاَم يقول الل�ه يف قرآنه يقول
بعك�س هذا تَمَ ــاماً،
ِ
 الذِي َ
وا ربَّ ُك� ُم َّ
 وتَعَ ا َلـ�ى( ،يَا أَيُّهَ �ا الن َّ ُ
ُ
س�بْحَ ان َ ُه َ
خ َل َق ُكم
اس اتَّ ُق َ
مِّ�ن ن َّ ْف ٍس وَاحِ َد ٍة و َ
 وب َّ
َخ َل َق ِمنْهَ ا َزوْجَ هَ ا َ
ا رجَ الاً  َك ِثريًا 
َ�ث ِمنْهُ مَ ِ
ِس�اءً) ،يق�ول ُ
 وتَعَ ا َلـ�ى (يا أيها الن�اس) خطابٌ
س�بْحَ ان َ ُه َ
َون َ
اس إِنَّ�ا َ
للبرشي�ة كلها( ،يَا أَيُّهَ �ا الن َّ ُ
�ر وَأُنْثَى
خ َل ْقنَا ُك ْم ِم ْن ذَ َك ٍ
وَجَ عَ ْلنَا ُك ْم ُ
شعُ وبًا و ََقبَا ِئ َل ِ لتَعَ ا َر ُفوا إ َِّن أ َ ْك َرمَ ُك ْم عِ نْدَ ال َّلهِ أَتْ َقا ُك ْم
إ َِّن ال َّل َه عَ لِي ٌم َ
ْ
ٌ) ،هذا هو اإلس�ــلاَم الذي يؤس�س للروابط
خ ِبري
اإلن ْ َ
ـس�ـانية بين املجتم�ع البرشي بكل�ه ويق�دم للمجتمع 
البشري من املب�ادئ والقيم واأل َ ْ
خلاَ ق ما يكف�ل له ويحقق له
َ
يعيش هذا الش�عور األخ�وي األرسى ،أن يعيش التضامن،
أن
أن يعي�ش التع�اون ،أن يعي�ش التفاهم ،أن يعيش املواس�اة،
أن يعيش التعاض�د ،بدال ً عن التظالم والتناحر واالس�تهداف،
ْ
ما ه�و قائم الي�وم يف واقع البرشي�ة ،اإلس�ــلاَم بهديه
على
العظيم واملب�ارك الذي يعطي اإلن ْ َ
ـس�ـان رؤية ونوراً وبصرية
تج�اه الواقع بكله ،فلا يعيش أعمى وال يعي�ش قابالً للخداع
والتضليل وس�اذجا ً يف تفكيره يتمكن أي ض�ال أ َ ْو أي مضلل
باألس�لوب اإلعْ ــلاَ م�ي أَوْ باألس�لوب الثق�ايف أَوْ باألس�لوب
ُ
إلىَ املتاهات ..القــ� ْرآن الكريم يعطيه
الفك�ري من أن يج�ره
أعىل مس�توى من الوعي ،ق�ال الل ُه عن�ه ( ِكتَابٌ أَن َز ْلنَ�ا ُه إ ِ َليْ َك
�ن ال ُّ
�اس ِم َ
ظلُمَ ِ
�رجَ  الن َّ َ
ور) إلىَ الن�ور وهكذا هو 
�ات إ ِلىَ الن ُّ ِ
ِلتُ ْخ ِ
ْ
اإلس�ــلاَم العظيم الذي يحول األُمَّــة إلىَ أمة لها رسالة تنشد
َّ
الحق تسعى إلىَ الخري ،وتحمل إ َرادَة الخري وتسعى لنرش الخري
ْ
أجمع وإحقاق الحق وإقامة العدل ،اإلس�ــلاَم الذي
يف العالم
 وإخاء وتعامل وتفاهم ،يقول الله فيه َ
هو دي ُن ألفة َ
 (وتَعَ ا َونُوا 
ْ
َل�ىَ البرِِّ وَالتَّ ْقوَى وَلاَ تَعَ ا َونُوا عَ َل�ىَ الإْ ِث ْ ِم َ
عَ
َان) ،يقول الله
 و ْالعُ ْدو ِ
وا بحَ ب ِْل ال َّل�هِ جَ ِميعً ا وَلاَ تَ َف َّر ُقوا) يقول الله فيه
في�ه (وَاعْ تَ ِص ُم ِ
�ت ال َّلهِ عَ َليْ ُك ْم إِذْ ُكنتُ ْم أَعْ دَاء َ
ً فأ َ َّل َ
(وَاذْ ُك ُروا نِعْ مَ َ
وب ُكمْ)،
ف بَينْ َ ُقلُ ِ
ْ
هذا اإلس�ــلاَم العظي�م الذي أثمر يف الواق�ع ،تجربة معطاءة
ً
تجرب�ة الواقعي�ة وحرضوه
عظيم�ة مشروع واقع�ي كانت
الفعلي يف واقع الن�اس وملس تغيريه ،لم يك�ن مجرد مرشوع
مث�ايل ،ليبقى مجرد نظري�ة تقال أ َ ْو تدرس فق�ط ،ال ،نزل إلىَ 
ص َلو ُ
الواق�ع عىل يد ال َّر ُ
س�ــوْل مُحَ مَّ ــد َ
َات الل�هِ عَ َليْهِ  وَعَ َلـى
آلِــهِ  ،وملست عظمة هذا اإلن ْ َ
ـسـان وغيرّ َ الواق َع تَمَ ــاماً ومث ّ َل
فعلاً أرقى مرحلة يف تَأري�خ البرشية فيما عُ رف عن تَأريخها،
يف ُك ّل ما عُ رف عن تَأريخ البرشية ،وأرقى واقع هو ذلك الواقع 
ْ
صنعه اإلس�ــلاَم فعالً يف املنطق�ة العربية وامتدت آثاره
الذي
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مشاكل األمة اليوم تتلخص في ثالث
إشكاليات نتيجة انحراف عن أساسيات الدين
والرسالة أوالها :االختالل الرهيب في الوعي
وثانيها :إختالل كبير في القيم واألخالق وثالثها:
غياب المشروع الحقيقي لألمة
ص َلو ُ
َات اللهِ
إلىَ  ُك ّل أرجاء املعمورة بفعل حركة النبي مُحَ مَّ ــد َ
عَ َليْ�هِ  وَعَ َلـى آلِــهِ  بتلك القيم بتلك املب�ادئ بتلك األ َ ْ
خلاَ ق بتلك
التعاليم ،وهذا ما يجبُ أن نعيَه جيداً.
االنحراف مكن أمريكا وإرسائيل من استعباد األمة
ث�م بعد االنحراف عن تل�ك القيم عن تل�ك األ َ ْ
خلاَ ق عن تلك
التعالي�م ،ع�ن ذلك الهدى ،واالقتصار عىل ش�كليات وليس�ت
حتى يف مستوها النقي ،تطوّ ع لخدمة الجائرين واملستكربين،
أصبحت املس�اجد تُط َّو ُع لخدمتهم أصبح�ت الجبايات املالية
تُطوَّع ملصلحتهم ،وهكذا أصبحت بقية الهامشيات ،باستثناء
األوساط التي تس�تمر يف اتجاهها الصحيح كأوساط األُمَّــة،
ولك�ن نتائ�ج االنح� َراف يف واق�ع األُمَّــ�ة ملم�وس وكارثي
ومأساويي جدا ً
ْ
 ،فالدين اإلس�ــلاَ مي الذي جلب لألمة الحرية
َ
تكون ح�رة ،عندما غاب عنه هذا املبدأ
وأراد للبرشي�ة كلها أن
ما هو واقعنا اليوم نحن املس�لمني ،تأتي قوى العالم املتجربَة
ُ
إرسائيل ،ويأتي البعض
املستكربة ،ويف طليعتها أَمريكا ومعها
من داخل املس�لمني من العمالء والخون�ة واملجرمني املنقلبني
ْ
عىل مبادئ اإلس�ــلاَم العظيمة والطاعنين ألمتهم يف الظهر،
ياتون من جديد الس�تعباد األُمَّــة ..املشكلة التي تعاني منها
الي�وم أمتنا هي مش�كلة االس�تعباد ال�ذي يري�دُه األَمريكي
واإلرسائيلي بأمتنا ،هو االس�تعباد ألمتنا والتحكم يف ُك ّل يشء
َ
يف�رض عليكم ثقافتَه
يف واقع أمتنا ،وهذا هو االس�تعباد ،أن
وسياس�ته ،أن يتحكمَ بك يف ُك ّل ش�أنك ،ال تفعل إلاَّ ما يريد وال
تتَحَ ـ� ّرك إلاَّ بما يريد ،وأن يحكم حيات�ك ،أن يحكم واقعك ،أن
يتحكم بكل ش�أنك ،هذا هو االستعباد ،وديننا هو دي ُن الحرية
الذي تعلمنا فيه ونتعلم منه أن ال نقبل أبداً بأن نُس�تعبد ألحد
َ
نك�ون عبيدا ً إلاَّ لله ُ
س�بْحَ ان َ ُه َ
 وتَعَ ا َلـ�ى ،ديننا هو الذي
وأن ال
ُ
قرآنه (ق ْل يَا أ َ ْه� َل ْ
علمن�ا الله فيه وق�ال يف
�اب تَعَ ا َلوْا إِلىَ ٰ
 ال ِكتَ ِ
س�وَا ٍء بَيْنَنَا َ
َكلِمَ ةٍ َ
 وبَيْن َ ُك� ْم أَلاَّ نَعْ بُ َد إ ِلاَّ ال َّل َه وَلاَ نُشرْ ِ َك ِ بهِ َش�يْئًا
ضا أ َ
َ
ُ
ً
َ
ُون ال َّلهِ
وَلاَ يَتَّخِ
ْ
مِّ
َعْ
َعْ
) ،اإلس�ــلاَم يع ّلمنا
 د
ن
ًا
ب
َا
ب
ر
 ب
ا
ن
ض
 ب
ذ
ْ
ِ
كمسلمني أن ال نتجه نحن الستعباد أحد وأن ال نستعبد بعضنا
البعض وأن ال نقبل من أحد من البرشية أن يستعبدنا؛ لأِ َن الله
ل�م يريد ألحد أن يتخذ العب�ا َد أرباباً ،أن يجعل من العباد عبيدا ً
له ،وَأن يجعل من نفس�ه رباً لهم ،حتى املالئكة ليس لها ذلك،
وحتى األنبياء ليس لهم ذلك ،فما بالك باملجرمني واملتوحشين 
والقوى االنتهازية والطامعة واملتجربة.
مأس�ا ُة األُمَّــة أن يأتي إليها أرشُّ خلق الله أسوأ عباد الله،
ق�وى طاغية متجربة ظلومة متوحش�ة ال أ َ ْ
خَل�اَ ق لها وال قيم
وال تُعط�ي أي اعتبار وال مكان�ة للبرشية وال لحقوق البرشية
فتستعبدها قهراً وتستعبدها إذالالً وهواناً وظلماً.
إن الل�ه ُ
س�بْحَ ان َ ُه َ
 وتَعَ ا َلـ�ى حينم�ا وجّ �ه عب�اده لطاعته
ُ
يفي�ض عليهم من رحمت�ه ويفيض عليهم من
وعبادت�ه إنما
كرم�ه ،إنم�ا يمنحهم م�ن عزته ،أم�ا أولئك فه�م بطغيانهم
وإجْ ــ َرامه�م ووحش�يتهم وال إن ْ َ
ـس�ـانيتهم وخلوه�م م�ن
ُك ّل القي�م م�ن ُك ّل األ َ ْ
خلاَ ق م�ن ُك ّل املعان�ي النبيلة والرشيفة
هم يس�تعبدون الناس باإلذالل باالضطهاد بالظلم باإلفس�اد 
بالهوان ،وهذا ما ال يجوز وال يمكن القبول به نهائياً..

األمة الواحدة وأسباب تفرقها
ْ
صنع منه�ا اإلس�ــلاَم بمنظومته
 األُمَّــ�ة الت�ي كان قد
املتكامل�ة أمة واحدة اليوم متفرقة ،وتس�تم ُّر عملية التفريق 
ً
س�احة قابلة ومهيئ�ة ،فينجر
والتجزئي�ة والبعث�رة ،وتلق�ى
الكثري من املحس�وبني عىل األُمَّــة ،ينجر بكل بس�اطة إلىَ تلك
َّ
تسوَّق وتش�غل وتفعّ ل لتفرقة وتجزئة األُمَّــة
العناوين التي
وإثارة العداوة والبغضاء بني أوس�اط األُمَّــة ،العداءات وفقا ً
للعناوي�ن الطائفي�ة واملذهبي�ة ،تلق�ي تجاوب�اً بني أوس�اط
األُمَّــة ،ينج�ر اآلالف واآلالف من أوس�اط األُمَّــة فيحملون
العداوة والبغضاء وإ َرادَة الرش والحقد وَالكراهية ويتَحَ ـ ّركون
ليقتل�وا أَوْ ليدمّ �روا أَوْ لي�أذوا الكثريَ م�ن أَبْـن َ
ْ
ـاء اإلس�ــلاَم 
تح�ت عناوي�ن طائفي�ة أ َ ْو مذهبي�ة عناوي�ن ،تفرق�ة على
املس�توى املناطق�ي تلقى تجاوباً ،فيأت�ي البعض ممن يحمل
ْ
اس�م ْ
إلىَ اإلس�ــلاَم وهو يجهل مبادئ هذا 
إس�ــلاَم وينتمي
ْ
ْ
�ــلاَم وقيم هذا اإلســلاَم وهو مُف َرغ ِمن أثر تلك املبادئ
اإلس
العظيمة باإلس�ــلاَم يف نفس�ه وبحقد مناطقي يتخذ موقفا ً
ْ
م�ن أخيه املس�لم؛ لأِ َنه من تل�ك املنطقة ،أنا م�ن منطقة كذا 
فاك�ره الذي م�ن منطقة كذا ،وأريد أن أقت�ل الذي من منطقة
كذا وال أريد أن أقبل به ،أي انحطاط؟ ،أي تخلف؟ ،أية مأس�اة
هذه التي وصلت إليه�ا هذه األُمَّــة ،الله يقول (يَا أَيُّهَ ا الن َّ ُ
اس
خ َل ْقنَا ُك ْم ِم ْن ذَ َك ٍر وَأُنْث َ ٰى وَجَ عَ ْلنَا ُك ْم ُ
إِنَّا َ
شعُ وبًا و ََقبَا ِئ َل ِ لتَعَ ا َر ُفو)
اليوم تو ّ
ظف حالة االنتماءات ه�ذه االنتماءات املناطقية التي
هي للتع�ا ُرف للتحارب للتقاتل للتباغ�ض للكراهية للعداوات
والبغضاء.
 وهكذا نلحظ أن واقعَ األُمَّــة مأس�اوي وأن أبرز مش�اكل

األُمَّــة اليوم تتخلص يف ثالث إش�كاالت ،كلها نتيجة انحراف
عن أ َ َ
ســاس�يات يف هذا الدين ،يف هذه الرس�الة ،يف نهج النبي
ص َل�و ُ
مُحَ مَّ ــ�د َ
َات الل�هِ عَ َليْ�هِ  وَعَ َلـ�ى آلِــهِ  ،أوله�ا االختالل
ْ
ّم اإلس�ــلاَم بقرآنه وتعاليم نبيه
الرهيب يف الوعي ،فبعد أن قد
وإرش�اداته ما يكفل اإلن ْ َ
ـس�ـان أن يكون عىل أرقى مس�توى
من الوعي والبصرية والنور ال يحمل يف فكره وال يف تصوراته ال
س�ذاجات وال مفاهيم مغلوطة وال أفكارا ً سطحية ومغلوطة
ٍ
نظ�رات غيرَ واقعي�ة ،وأن يك�ون على مس�توىً عظي ٍم،
وال
محصنا ً ال يتأثر بخداع اآلخرين وال تضليل اآلخرين بأي ش�كل
كان دعاية إعْ ــلاَ مية ،نش�اط تثقيفي ،فكري ،أصبح املس�لم
الي�وم يف كثري من البلدان مج َّردا ً من الوعي قابالً للتأثري ،ونجد
مظاه َر االختالل الرهيب يف الوعى بأشياء كثرية اليوم ،أال يجد
التي�ار التكفريي من أوس�اط األُمَّــة الكثري م�ن الناس الذين
ينخدعون له يتأثرون به ،ويس�تغلهم لدرجة أنه يدفع بالكثري
ليفجّ
َ
روا أنفسهم ويقتلوا أنفسهم؟!.
 هذه السذاجة هذا الغباء هذا الفراغ التام من عملية الوعي
ً
َ
ضحي�ة إلىَ هذه
يجع�ل البعض
والتحص�ن الفك�ري والثق�ايف
الدرج�ة إلىَ أن ينج�ر ليك�ون أدا ًة بيد التكفريي�ن ،وقد يذهب
ويفجّ ر نفس�ه ويقتل الكثري من األطفال وَالنس�اء ويستهدف
ٍ
تجمع�ات برشي�ة متنوعة ،ه�ذه القابلي�ة للتكفرييين التي
ج� ّرت معهم وتجر يومياً العدد الكبير من الناس يف مجتمعنا
ْ
اإلســلاَ مي هي تدل بكل وضوح عىل اختالل رهيب يف الوعي،
االنسياق وراء أَعْ ـدَاء األُمَّــة ،االنسياق وراء أَمريكا ،االنسياق
وراء إرسائيل ،امليل نحو أَعْ ـدَاء األُمَّــة ،االنخداع بش�عاراتهم
وعناوينهم التي يرفعونها ،حينما يأتي األَمريكي بكل ضغائنه
الواضحُ  بكل رشه الذي مأل الدنيا ليتحد َ
ّث عن حقوق إن ْ َ
ـسـان
أَوْ ليتح�دث ع�ن ديمقراطية أَوْ ليتحدث ع�ن حرية ثم ينخدع
ُ
البعض به ويتأثر بكالمه ويصدِّقه أ َ ْو يصدق إرسائيل أنها تريد
السلام وتنش�د السلام أ َ ْو غري ذلك ،هذا من مظاهر االختالل
الرهي�ب يف الوع�ي يف وَاق�ع األُمَّــ�ة عندَم�ا نلح�ظ أن هناك
يف واق�ع األُمَّــ�ة جماهريَ واس�عة وأعداد كبيرة يف حالة من
الجمود أمام  ُك ّل هذا الواقع املأس�اوي ،والكل يش�هد بأن هذا 
واقع مأساوي وكارثي وضار باألُمَّــة وأنه يُفرتض أن تسعى
األُمَّــة للتغيري وللخروج منه ،فرتى الكثري الكثري يف حالة من
الجمود ينتظرون املجهول وينتَظرون الواقعَ ليتغري من تلقاء
نفسه ،هذا الشاهد من شواهد االختالل الرهيب يف الوعي.
ُ
 اإلش�كالية الثاني�ة اختال ٌل كبير يف القيم وَاأل َ ْ
خَل�اَ ق ،وهذا 
ملحوظ بش�كل كبري يف وَاق�ع األُمَّــة ،ال تجد اليوم الفرق بني
ني غريه من أي أمم أ ُ ْ
ينتمي لإلس�ــلاَم وب َ
ْ
خــ َرى،
الكثري ممن
انعدام لكل القيم واأل َ ْ
خلاَ ق ،توحش ،إجْ ــ َرام بشكل بشع جدا ً
جداً ،الحالة التي نش�اهدها لدى التكفريين ولدى آخرين ممن
يفتكون اليوم باألُمَّــة ويظلم�ون األُمَّــة ويقهرون األُمَّــة
ٌ
تجد ف�ارق بينما عليه النظام الس�عودي وبني إرسائيل أ َ ْو
هل
بين أمريكا أَوْ بني أية فئة متوحش�ة يف ه�ذه األ َ ْرض؟ ،مع أن
ْ
ْ
قيم اإلســلاَم؟ ،هل تجد
ينتمون لإلس�ــلاَم!! ،أين هي
هؤالء
له�ا أثرا ً يف أفعالهم يف اليمن ويف أفعالهم وَمؤامراتهم الفظيعة
الرهيبة املدمرة يف بقية ش�عوب املنطقة ،هذا االختالل الرهيب
يف القي�م واأل َ ْ
ْ
عن رس�الة اإلس�ــلاَم 
خَل�اَ ق هو نتيجة انحراف
ْ
وقيم اإلســلاَم ،بك ّل بساطة يقتلون الناس ،يظلمون الناس،
ينهب�ون ث�روة األُمَّــة ،يحتل�ون األ َ ْرض ،ينتهك�ون العرض،
يهتك�ون الكرام�ات ،تج�اوزون الحرمات ،ال ح�دود وال قيود 
وال التزام�ات واعتب�ارات ،يترصف�ون كما لو لم يك�ن لهم أيُّ
ارتباط لهذا الدين وال أي انتماء إليه ،وهذه حالة سائدة بشكل
عجيب ،عندما تجد الكثري من الناس يب ُ
يع َ
نفس�ه بمال ،يفعل
أي يشء مهما كان إجْ ــ َراميا ً أَوْ وحشيا ً مقابل أن يحصل عىل 
املال من أجل املال ،يبيع نفس�ه ،يبيع وطنه ،يبيع شعبه ،يبيع 
ـس�ـانيته ،يبي�ع أ َ ْ
أمته ،يبيع قيمه ،يبيع إن ْ َ
خلاَ قه ملاذا؛ لأِ َنهم
س�يعطونه بعضا ً م�ن املال ،وهذا امل�ال هو مم�ا نهبوه عليه
وأخ�ذوه عليه ،هذا اختلال رهيب يف القيم واأل َ ْ
خَل�اَ ق ،ولنا أن
 ومآيس يف واقع 
نتصور كم ينش�أ من خلال ذلك من مش�اك َل
َ
األُمَّــة.
ث�م اإلش�كالية الثالث�ة الكبرية غي�ابُ  املشروع الحقيقي
لألمة ،فهذا هو منش�أ ُك ّل مشاكل األُمَّــة ُك ّل مشاكل األُمَّــة
لها منش�أ يع�ود إلىَ ثالثة أس�باب االختالل الرهي�ب يف الوعي
واالختالل الرهيب يف القيم واأل َ ْ
خلاَ ق وغياب املرشوع الحقيقي
ُ
لألم�ة ،والحلول والبدائل هي ألَعْ ـدَاء هذه األمَّــة ،يُفرتض أن
ً
لها رس�الة وَمرشوعاً وَهدفا ً تبني واقعها؛ لتكون أمة عظيمة
قوية ،تقدم النموذج العاملي كأمة حضارية راقية واقعها قائم
على األ َ ْ
خلاَ ق وعىل القي�م وَعىل العدل وتنشر الحق والخري إلىَ 
ْ
أرج�اء العالم ،وتتميز بوعيها بالدور االس�تخاليف لإلن َ
ـس�ـان
يف األ َ ْرض ،كي�ف يعم�ر األ َ ْرض ويعم�ر الحياة ويبن�ي الحياة
س�ــاس من القيَم عىل أ َ َ
عىل أ َ َ
س�ــاس م�ن املبادئ العظيمة؛
به�دف مقدس يسيرُ نحو الل�ه ُ
س�بْحَ ان َ ُه َ
 وتَعَ ا َلـ�ى ،وحينما
غ�اب املشروع الحقيقي لألمة ح ّلت بدائل عنه هي مش�اري ُع

األَعْ ـدَاء وه�ي مؤامراتهم ،لم تبق األ ُ
ُ
مَّــ�ة َ
 هكذا مجرد حالة
فراغ ،اليوم تتَحَ ـ ّرك مش�اريع األَعْ ـدَاء يف األُمَّــة وَتستهدفها
بالدرج�ة األوىل ،مش�اريع تتَحَ ـ ّرك يف أوس�اط األُمَّــة لصالح
أَعْ ـ�دَاء األُمَّــ�ة ،البعث�رة والتفكي�ك الي�وم مشروع رئييس
لألَعْ ـ�دَاء ،يتَحَ ـ ّر ُك يف داخل األُمَّــة عىل أيدي محس�وبني عىل 
ه�ذه األُمَّــ�ة ،أنظم�ة كالنظام الس�عودي الجائر املس�تكرب 
ْ
إلىَ السلام واىل رس�الة اإلس�ــلاَم واىل
الغب�ي الجاهل امليسء
ْ
نبي اإلســلاَم ،وَالجماعات التي انتجها وف ّرخها وصنعها مع 
الغ�رب مع أَمريكا وم�ع إرسائيل يف وَاقع ه�ذه األمة يف داخل
هذه األُمَّــة يف أوس�اط هذه األُمَّــ�ة ،البعثرة والتفكيك لهذه
األُمَّــة إلىَ أس�وأ حال ،ثم نجد أن الس�عي ُك ّل الس�عي من ُك ّل
هؤالء الذي�ن هم صنيعة العدو يف داخ�ل األُمَّــة ويد للعدو يف
داخل األُمَّــة ُك ّل جُ هدهم ينصبُّ يف فرض تبعية عمياء وغبية
لتطوي�ع األُمَّــ�ة لعدائها وتس�خريها بكل ما تمل�ك لصالح
أَعْ ـدَائه�ا ،الي�وم يراد لألم�ة أن تتفكك حت�ى ال يبقى لها أي
كي�ان ،بعثرة وتجزئة ،مناطقية مذهبية ،العراق اليوم يفكك،
اليم�ن ي�راد له أن يف�كك ،يراد ل�كل املنطق�ة أن تُبعثر ،وبعد
عملي�ة التفتيت وحينما ال يبق�ى أي كيان لألمة تكون األ َ ْر ُ
ض
للعداء ،تكون األ َ ْرض لألَمريكي ولإلرسائييل َ
 وملن معهم ،يكون
اإلن ْ َ
ـسـان العربي ما بقي منه مطوعاً لصالح األَعْ ـدَاء لتُقا ِت َل
ب�ه أَمريكا أيَّ ع�دو لها يف أي قط�ر من أقطار العالم ،س�وا ٌء
ض�د الصين أ َ ْو ضد روس�يا أ َ ْو ض�د أية قوى منافس�ة لها يف
العال�م ،ويراد للثروة العربية أن تكون حكراً للعداء وأن تفلس 
ً
أم�ة لها مرشوع
األُمَّــ�ة ،هك�ذا ب�دال ً عن أن تك�ون األُمَّــة
أصيل مس�تقل ،ول�ن يكون لها مشروع أصي�ل ،تعيش فيه
واقع التبعية ألعدائها ،يس�تحيل هذا ،يس�تحيل أن يكون لها
مرشوعه�ا األصيل وتعيش واقعَ التبعي�ة ألَعْ ـدَائها كما يفعل
ْ
يتمظه�ر باإلس�ــلاَم وبطقوس من
النظام الس�عودي الذي
َ
ْ
سياس�اته وتوجُّ هاته وَمواقفه 100%
اإلســلاَم ،ثم ينجر يف
يف أثر ما يريدُه األَعْ ـدَاء ويف أثر األَعْ ـدَاء.
 الواق�ع الي�وم مأس�اوي لدرجة أن ع�دو األُمَّــ�ة أَمريكا
َوإرسائي�ل تحارب الرشف�اء واألحرار وتس�حق األُمَّــة بدون
أية تكلفة ،بل بربح ،تس�خر من داخ�ل األُمَّــة أولئك األغبياء
الذي�ن انقلبوا عىل أمتهم وعىل مبادئ دينه�م وأ َ ْ
خلاَ قهم وقيم
رس�الة الله ُ
س�بْحَ ان َ ُه َ
 وتَعَ ا َلـى ،تش�غلهم هم لرضب األُمَّــة
وتتَحَ ـ ّرك معهم بمقاب�ل ،أَمريكا اليوم تحارب يف اليمن ولكن
مقابل أن تكس�ب حتى املال وحتى قيمة سلاحها الذي يُقتَ ُل
ب�ه اليمنيون كم�ا يف أية بقعة أ ُ ْ
خــ َرى تفعل ذلك ،الس�عودي
ُ
كون هم
الي�وم واإلمَ ا َراتي وغريه�م من داخل األُمَّــ�ة يتَحَ ـ ّر
جن�ودا ً مجن�د ًة ألَمري�كا وَإلرسائي�ل خداما ً طيعين مذعنني،
يتفانون يبذلون ُك ّل الجهد ،يسخرون ُك ّل الطاقات ،يحشدون
ُك ّل اإلمْ َكان�ات ،يبذل�ون ُك ّل الجهود لتنفيذ مؤام�رات أَمريكا
وإرسائيل يف املنطقة ،ويف املقابل أيْـضا ً يقدمون ألَمريكا فيما
تفعله معه�م ملصلحتِها هي ،يقدمون لها املال حتى ال تخرس 
أي يشء وال تق�دم أ َ ْو تخسر دوالراً واحداً ،تقدم لهم السلاح
ري اليمن،
وتش�ارك معهم يف قتل أَبْـنَـاء األُمَّــة يف اليمن ويف غ ِ
ولكن تكس�ب املال ،كل ما قدمته تكسب مقابله مكاسب هنا
أَوْ هناك مادية وسياسية ،هذه مأساة.

الخالص من مشاكل األمة بالعودة إلى
اإلسالم كمنظومة متكاملة
إذَا ً أم�ام  ُك ّل هذا الواقع بكل مش�اكله وبمنش�أ مش�اكله
التي نعاني منها ن�رى أنه ال بد أن يتج َه ُك ّل األحرار وَالرشفاء
والبقية الباقية يف األُمَّــة؛ لأِ َنه ال يزال الخري قائما ً يف أوس�اط
األُمَّــ�ة ،وعىل امتداد تَأريخ األُمَّــ�ة بقي للحق صوته وبقي
للدي�ن أهله ،وبقي للمب�ادئ والقيم من يحمله�ا يف ُك ّل عرص
وإن كان�وا مضطهدي�ن َ
 وإن كانوا مظلومين ،واليوم وبحمد
الله تتس�ع هذه الدائرة يف أوس�اط هذه األُمَّــ�ة وتزداد أعداد 
املتطلعين والناش�دين للتغيير ،والتغيري هو بالع�ودة إلىَ تلك
املب�ادئ والقيم ،التغيري يبدأ من النفوس ،ثقايف وفكري ،تغيري
ُك ّل اآلراء ،تغيير  ُك ّل املفاهي�م املغلوط�ة الت�ي عمّ مته�ا تلك
َ
تبحث لها
الجه�ات الظاملة والطاغي�ة ،اليوم ال تحت�اج إلىَ أن
َ
طريق للخالص ،التجرب�ة معروفة ،ما هناك
ع�ن تجربة وعن
ْ
إلىَ اإلســلاَم منظومة
من سبيل لألمة إلاَّ العودة إلىَ هذه القيم
ْ
متكامل�ة ،ليس اإلس�ــلاَم عىل النموذج الس�عودي األَمريكي
اإلرسائيلي أب�دا ً
ِ
ْ
ْ
لة ،اإلس�ــلاَم 
�ــلاَم بمنظومته املتكام
 ،اإلس
ْ
بقيمه ومبادئه ،اإلســلاَم بوعيه بنوره بهديه ببصريته بعدله
بقيمه بأ َ ْ
ْ
خلاَ قه بإن ْ َ
�ـانيته ،اإلس�ــلاَم ال�ذي كان يف وَاقع 
ـس

بعث اهلل بفضله
ورحمته محمد ًا في األميين
ليزكيهم ويعلمهم الكتاب
والحكمة ليتحولوا إلى أمة
الكتاب التي تغير كل ما
لديها من رؤى سخيفة وأفكار
ظالمة ومنحرفة لتكون أمة
القرآن التي ترى بنور القران
تقيم األشياء من خالل القرآن
وتنظر إلى الواقع واألحداث
من حولها من خالل القرآن،
وتحمل رسالة القرآن وهدى
القرآن وأخالق القرآن.
األمة الحكيمة تحمل
الحكمة رؤية وتحمل الحكمة
سلوك ًا وتحمل الحكمة
مواقف وتتحرك على أساس
من الحكمة أمة متزنة في
تصرفاتها صحيحة حكيمة
قائمة على أسس صحيحة
أكرم اهلل هذه األمة
بأن نقلها من واقعها
المظلم الذي كان يعيشه
العرب ال حكمة وال زكاء وال
هدى وال مشروع إلى أمة بين
يديها الحكمة التي قدمها
رسول اإلسالم من خالل القرآن
والتعاليم العظيمة الحكيمة
في سلوكها وتصرفاتها
ومواقفها وأفعالها
مشكلة األمة اليوم
نظرتها إلى رسول اإلسالم
ورسالته نظرة ناقصة وأصبح
اإلسالم مجرد طقوس ُ
وغيب
من واقع اإلسالم األساسيات
التي تعطيه قيمة وعندما
أضيعت تلك األساسيات بقي
لها إسالم ال طعم له وال روح
وال أثر ال يحق حق ًا وال يبطل
باط ًال
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في باب المندب في ضربة التوشكا ُقتل
إسرائيليون وامتزج هناك الدم األمريكي
واإلسرائيلي والسعودي واإلماراتي
والداعشي والقاعدي في خندق واحد في
مشروع واحد واتجاه واحد

الجاهلية اليوم فيما
يمتلكه قادتها ورجالها
وجيوشها هم أسوأ وأكثر
خطورة وضر ًا وشر ًا على
البشرية مما كانت الجاهلية
األولى
جاهلي اليوم أمريكي
أو إسرائيلي  ،سعودي أو
إماراتي أكثر إجرام ًا يقتل
آالف األطفال والنساء بطريقة
وحشية بشعة متجرد ًا من كل
الشعور اإلنساني ويعيش كأي
حيوان متوحش ال فرق بل هم
أضل.
االسالم هو دين
القيم واألخالق يأمر بالعدل
واإلحسان وينهى عن
الفحشاء والمنكر واليوم ما
نراه سائد ًا في واقع القوى
المتجبرة حتى األنظمة
المتظاهرة بالتدين هو
المنكر والبغي بأقسى وأبشع
أشكاله في التعدي على
الشعوب وقتل الناس
اإلسالم منظومة من
القيم التي تربط بين البشرية
وتحسسها بأنها أسرة
واحدة من نفس واحدة ،وهو
يؤسس للروابط اإلنسانية بين
المجتمع البشري كله ويقدم
له المبادئ والقيم واألخالق
ما يحقق هذا الشعور األخوي
األسري ليعيش التفاهم
والمواساة والتعاضد بدل من
التظالم والتناحر واالستهداف

 ر ُ
س�ــوْل
تطبيق مُحَ مَّ ــد وتجربة مُحَ مَّ ــد وح َركة مُحَ مَّ ــد َ
ص َلــو ُ
َسَل�اَ مُـ ُه عَ َليْـهِ  وَعَ َلـى آلِــهِ
ْ
َات اللهِ  و َ
الله َ
 ،اإلس�ــلاَم 
وم ُ
ال�ذي أثب�ت فعليا ً نجاحَ ه مرتين :مرة ي َ
طبِّ�ق تغيرّ الواقع 
تَمَ ــام�ا ً إلىَ وَاق�ع عظيم متمي�ز مختلف ،وم�رة يوم خولف
ود مظلما ً
ســاس�ياته ،فرأينا الواق َع س�يئا ً أس َ
وانحرف عن أ َ َ
وقاتما ً إلىَ حد فظيع ،أثبت نجاحَ ه يف كلتا الحالتني.
ْ
تعود إلىَ اإلس�ــلاَم 
 الي�وم الح� ُّل لألم�ة والخيار لألم�ة أن
ُ
إلىَ القــ ْرآن يف ثقافته
كمنظوم�ة متكاملة إلىَ هديه العظي�م،
التي تقدِّمُ لألمة البصرية والوعي ،وال يُفصل بني األُمَّــة وبني
ذل�ك الصورة املش�وَّهة للدين الت�ي قدمها التكفريي�ون؛ لأِ َنه
ْ
يكفي التكفرييني والقوى التي تحس�ب َ
عىل اإلســلاَم 
نفسها
كالنظام السعودي يكفيهم ويكفي الناس عنهم أنهم يف جبهة
أَمريكا وظهروا علناً وبالوضوح حلفا َء إلرسائيل ،هم يف جبهة
أَعْ ـدَاء األُمَّــة ،ثم يف والواقع ،هناك وضوح ،املس�ألة ليس�ت
ً
خفية ،بش�اعة ما يعملون وس�و ُء ما هم عليه وس�و ُء أثرهم
يف الحي�اة وما نت�ج عنهم وعن أَعْ ــمَ ـالهم وعن سياس�اتهم
وع�ن ترصفاتهم وعن ثقافاتهم ،ما ص�در عن ذلك ونتج عنه
م�ن آث�ار كارثية يف واق�ع الحياة ٍ
كاف يف أن ن�درك أنهم باطل
الباطل ورش الرش وأس�وأ الس�وء ،ال ينبغي االنخ�داع بهم وَال
ْ
إلىَ حقيقة اإلس�ــلاَم وإىل حقيقة نوره
النظ�رة من خالله�م
ُ
وه�داه ،وال يُنتظر أيْـضا ً أن يتجه الجمي�ع أ َ ْو يصلح الجميع 
أ َ ْو يتَحَ ـ ّرك الج ُ
ميع نحو التغيري ،اليوم هناك الكثري من القوى
املتطلعة للتغيري ،القوى الساعية إلىَ التح ُّرر ،القوى التي تدرك
خطورة الواقع ،فيها الخري وفيها الرب َكة ،عندما تنشط عندما
تط�ور أداءها عندما تتعاون أكثر عندما تفعّ ل هذه املس�ارات
ُ
إط�ار صنع الوعي ،أن تتس�ع دائ�رة الوعي ،تعزيز
الثالث�ة يف
القي�م واأل َ ْ
خلاَ ق يف النف�وس ،العمل عىل الدف�ع باألُمَّــة نحو 
مرشوعه�ا الحقيقي؛ لتك�ون أمة لها مرشوع له�ا هدف لها
رس�الة لها دور يف الحياة تس�عى لتحقيقه ،هنا الله ُ
سبْحَ ان َ ُه
َوتَعَ ا َلـى سيكون إلىَ جانب األُمَّــة ،هذه من أهم الدروس التي
يمكن أن نس�تفيدَها يف هذه الذكرى ،ومع أنه ينبغي أن يكون
هناك دَائما ً يف ُك ّل املناسبات وعىل الدوام ،يف الدروس ،يف العمل
التثقيفي ،يف العمل الفكري ،يف النشاط التوعوي دَائماً ،تقديم
ْ
حقيقة اإلس�ــلاَم عن حقيقة
ال�دروس من حركة النبي ،عن
قيم�ه ،عن حقيق�ة مبادئه ،ع�ن حقيقة أ َ ْ
خلاَ ق�ه ،ما تحتاج
إلي�ه األُمَّــة وه�ي تواجه ُك ّل هذه التحدي�ات؛ لأِ َن من عظمةِ
ْ
اإلســلاَم أنه قهر آنذاك ُك ّل أَعْ ـدَائه الذين كانوا أَعْ ـدَاءً لقيمه
ـس�ـانية وأ َ ْ
وملبادئه العظيمة وَاإلن ْ َ
خلاَ قه الفطرية فتغلب عىل 
ُك ِّل التحديات وواجه ُك ّل التحديات.

سنصمد ولو عبر األجيال
يف خت�ام ه�ذه الكلم�ة نتحد ُ
َّث بالش�أن املحلي عن بعض
املواضيع:
َ
ُ العدوان اإلجرام�ي الجاهل
أوالً :وش�عبُنا اليمن�ي يواج�ه
الس�عودي األَمريك�ي اإلرسائيلي الصهيون�ي ،اليوم ش�عبنا
اليمن�ي العظيم يواص ُل معركتَه بكل عز بكل ثبات بكل صمود 
مس�تفيدا ً من رصيده القيَمي واأل َ ْ
خلاَ قي واملبدئي الذي يستمد
به من الله عزماً ويستمد به عزاً ويستمد به صرباً ،اليوم تجلىَّ 
ما يريده املعتدون يف بالدنا من خالل أش�يا َء كثريةٍ ،وحشيتهم
إجرامهم بش�اعة ما عملوه بهذا الش�عب ،بحق هذا الش�عب،
كش�فهم ..وأيضاً النموذج اليوم القائ�م واملوجود يف عدن ويف
أبين ويف لحج يتض�حُ من خالله ماذا يريد ه�ؤالء «الرشعية»
الت�ي يأتي به�ا األَمريك�ي واإلرسائيلي والس�عودي ،عبدهم
الطائ�ع والخان�ع هي داعش والقاعدة التي أت�وا بها إلىَ عدن،
هي الف�وىض العارمة التي نش�اهدها الي�وم يف الجنوب ،هذا 
النم�وذج املوج�ود اليوم يف الجنوب بحض�ور داعش والقاعدة
وانع�دَام األمن واالس�تقرار ،والفوىض الس�ائدة والغالبة عىل 
ُك ّل يشء ،هذا هو النم�وذج الذي يريدونه يف بالدنا ملرحلة؛ لأِ َن
 ه�و دور مرحيل
ور الذي يراد لداع�ش والقاعدة أن تؤديَه
ٌ
ال�د َ
ْ
ْ
إلىَ اإلس�ــلاَم ،ويم ّكن للس�يطرة
يش�وّه اإلس�ــلاَم وييسء
الفعلية املبارشة املقبولة من األَمريكيني واإلرسائيليني.
إن أه�م دور لداعش والقاع�دة يف منطقتنا العربية هو أن
تقوض ُك ّل الكيانات القائمة ،أن ترضبَ  األُمَّــة ،أن تس�تنزف
ْ
ه اإلس�ــلاَم لدى األُمَّــة،
األُمَّــة ،أن تضعف األُمَّــة ،أن تك ّر
ويف النهاية أن تهيئَ أرضية قابلة ألَمريكا وإرسائيل الحتاللهم
املب�ارش وس�يطرتهم التام�ة وغلبته�م املطلق�ة كمنقذي�ن
ا ه�و دور داعش والقاع�دة وهذا ما ي�راد لها،
مقبولين ،ه�ذ
ُ
ولذل�ك رأينا ما يري�ده أولئك يف بلدن�ا ..بالك ووت�ر األَمريكية
هي وج�ه أَمري�كا وه�ي إ َرادَة أَمريكا وهي مشروع أَمريكا

مع داع�ش والقاعدة يف اليمن ويف البل�دان العربية ،بالك ووتر
مافيا املخ�درات واملتوحش�ون التكفريي�ون املجرمون هم ما
تقوله أَمريكا عن الحُ رية والديمقراطية وحقوق اإلن ْ َ
ـس�ـان،
هذه هي حقوق اإلن ْ َ
ـس�ـان عىل الطريقة األَمريكية ،هذه هي
الحرية على الطريقة األَمريكية ،هذه ه�ي الديمقراطية التي
تعدنا بها أَمري�كا ،ديمقراطية أَمريكا وحقوق اإلن ْ َ
ـس�ـان يف
قاموسها هي هذه ،هي بالك ووتر ،هي الجانجويد املتوحشون
املجرمون ،مرتزقة املخدرات مافي�ا املخدرات املجرمون الذين
يُطلقونهم من الس�جون ويأتون بهم من أقطار العالم ليقتلوا 
الن�اس؛ لريتكبوا أبش�ع الجرائم بحق الن�اس؛ ليفقدوا الناس
األمن واالستقرار؛ لينهبوا الثورة ويحتلوا األ َ ْرض.
ْ
 ه�ذا ه�و إس�ــلاَمُ الس�عودية وديمقراطية أَمري�كا ،هذا 
ه�و النم�وذج للنظام الس�عودي املس�تبد املتفرع�ن الطاغية
اإلجرام�ي ،وهو أيْـض�اً الوجه الحقيقي ملا تقول�ه أَمريكا ،ال
حري�ة أب�داً وال ديمقراطي�ة بمفهومها الصحي�ح والحقيقي
َ
تك�ون أَمريكا وأن
وتريده�ا أَمري�كا للمنطقة ،ه�ل يمكن أن
يك�ون مرشوعه�ا الحقيق�ي للديمقراطي�ة يف املنطقة وأكرب 
يف املنطقة ومق�رب منها يف
عب�دٍ له�ا يف املنطقة وخ�ادم له�ا
ٍ
املنطقة ووليد غري رشعي لها يف املنطقة هو النظام السعودي
املس�تبد؟! ،أي�ن الديمقراطي�ة وأين الحرية؟ ،نح�ن نعرف ما
يحصل يف السعودية من عقوبات الجلد واإلعدامات عىل الفكر
على الثقافة ،على مقال يُكت�ب أ َ ْو كلمة تقال ق�د يحكم عىل 
اإلن ْ َ
ـس�ـان هن�اك باإلعدام!! ،ه�ؤالء هم جماع�ة أَمريكا هم
أَوْلاَده�ا غير الرشعيني ،ه�م تالمذتها هم أتب�اع نهجها ،هم
الذين يتَحَ ـ ّركون ملصلحتها يف امليدان.
إن م�ن أهم ما نس�تفيده من حقيقة األح�داث ،واألحداث
تقدِّمُ الكثريَ من الحقائق أنه يف باب املندب يف رضبة التوش�كا
يف رضبة ذلك الصاروخ امتزج هناك الدمُ األَمريكي وَاإلرسائييل
والس�عودي وكذلك اإلمَ ا َراتي والداعشي والقاعدي ،بالك ووتر
الت�ي هي أداة أَمري�كا جُ ند أَمري�كا مرتزقة أَمري�كا تعبرّ عن
ُ
حض�ور أَمري�كا الفعيل وعن حُ
ض�ور إرسائيل الفعلي ،وقتل
إرسائيليون يف باب املندب.
 هن�اك كانوا جَ ميْع�ا ً مجتمعني يف خن�دق واحد يف مرشوع
واح�د يف اتجاه واحدُ ،قتل منهم جَ ميْعاً وامتزج دمُهم جَ ميْعاً،
واختل�ط ذل�ك الدم يف الخن�دق الواح�د واملوقف الواح�د ،الدم 
األَمريك�ي وال�دم اإلرسائيلي والداعشي والس�عودي؛ لأِ َنه�م
جَ ميْعا ً يشءٌ واحدٌ وتوجه واحد وكلهم ملرشوع واحد ،ثم واقع 
الخون�ة يف الداخل وهو واقع مؤس�ف وأرهق البلد َكثرياً ،حالة
االس�تقطاب والنش�اط الكبري لرشاء الذمم والوالءات إنما هو 
مأس�اة يف املنطقة عموم�اً وكذلك يف البلد يق�دم خدمة كبرية
لألَعْ ـ�دَاء ،وهو أهم عامل مس�اعد لألَعْ ـ�دَاء يف ُك ِّل التطورات
التي حدثت يف البلد ،املش�كلة أن الخوَنة طبع الل ُه عىل قلوبهم
فه�م ال يفقه�ون وال يفهم�ون وإال فصفقتهم خ�ارسة ،هم
أغبي�اء ب�كل ما تعني�ه الكلمة؛ لأِ َنه�م باعوا أنفس�هم وباعوا 
أوطانهم وباعوا إن ْ َ
ـسـانيتهم وباعوا شعبهم وباعُ وا شعبهم،
وباعوا كرامتهم مقابل ماذا؟ ،مقابل قليل من املال ،السعودي
حينما يُعطي بتوجيه من األَمريكي وَاإلرسائييل لش�خص هنا
أ َ ْو ش�خص هن�اك ،لجماع�ة هن�ا أ َ ْو جماعة هن�اك قليالً من
امل�ال فهو ال يُعطي تربُّعاً وال بفع�ل إ َرادَة خري ،إنما لأِ َنه يعتربُ
كاس�باً بأكثر مما أعطى ،إذَا اشتراك وأعطاك املال فهو يعترب 
أنه كسب الكثري الكثري وأعطاك القليل ،إنه اشرتى ثروتك التي
هي أكثر بكثري مما أعطاك ،اشترى نفس�ك وقيَمَ ك وأ َ ْ
خلاَ قك،
فصفق�ة الخون�ة هي صفقة خ�ارسة ،ما قدم�وه عظيمٌ وما
حصلوا عليه قليل ويسري.
إننا يف هذا اليوم العظيم ويف هذه الذكرى املقدَّس�ة واملجيدة
والعزي�زة نؤكد عىل جُ ملة من املواق�ف أوالً :نؤكد عىل موقفنا
ـسـاني واأل َ ْ
الثابت املبدئي والديني واإلن ْ َ
خلاَ قي يف التضامُن مع 
شعب فلسطني املظلوم وحقه يف الحُ ريّة واالستقالل واستعادة
كامل أرضه واس�تعادة مقدسات األُمَّــة وعىل رأسها األقىص
الرشي�ف ،واعتب�ار العدو اإلرسائييل الغاصب لفلس�طني عدوا ً
ل�كل األُمَّــة وخطرا ً على األمن واالس�تقرار يف العالم أجمع،
واعتبار  ُك ّل أش�كال التطبي�ع للعالقات معه من كافة األنظمةِ
ً
خيانة ونفاقاً بكل ما تعنيه الكلمة،
املحس�وبة عىل املس�لمني
ُ
ووفق املصطلح القــ ْرآني ،ورشاكة معه يف ُك ّل جرائمه :
ثاني�اً :ندع�و ش�عوبَ أمتن�ا كاف�ة إلىَ اليقظ�ة والتَحَ ـ ّرك
الجاد واملس�ؤول تجاه املؤامرات األَمريكي�ة واإلرسائيلية التي
ُ
تس�تهدف الجمي�عَ بلا اس�تثناء من خلال أدواته�ا العملية
وأياديها اإلجْ ــ َرامية املتمثلة ببعض الحكومات ،ويف مقدمتها
النظام الس�عودي وَالجماعات التكفريي�ة التي تتَحَ ـ ّرك ضمن
مشروع هدام وتدميري؛ بهدف تفكي�ك ُك ّل مكونات األُمَّــة
والوص�ول به�ا إلىَ االنهي�ار الت�ام والخضوع املطل�ق ألَمريكا
ُ
وإرسائيل وتشويه اإلســلاَم وال َّر ُ
ْ
ْل والقــ ْرآن يف املنطقة
ســو
وروبا ويف سائر العالم.
ويف أ ُ ُ
ثالث�اً :أدع�و  ُكلَّ األحرار والرشفاء يف بلدن�ا العزيز املظلوم 
َ
إلىَ مواصلة التَحَ ـ ُّرك الجادِّ املس�ؤول يف
م�ن ُكلِّ فئات الش�عب
ُ
ِّي للغزاة واملعتدين واالس�تنهاض املس�تم ّر يف أوس�اط
التص�د
الش�عب لدعم الخيارات االستراتيجية وتحرير ُك ِّل شرب محتل

من البلد ،بالت�وكل عىل الله تعاىل وبالعمل والجهاد والتضحية
َ
يتحق�ق لش�عبنا العزي�ز ني� ُل الحرية
يف س�بيله تع�اىل حت�ى
واالس�تقالل وينع�مَ باألمن واالس�تقرار ،وال نضي�ع وقتَنا يف
الره�ان عىل أي أحد ،ال رهان عىل أمم متحدة ،األُمَ ــم املتحدة
 دورها ونش�اطها وفقاً للسياس�ات األَمريكية ،حتى يف
ت�ؤدي َ
املفاوض�ات األخرية يف س�ويرسا الس�فري األَمريك�ي يتص ُل إلىَ 
مبع�وث األُمَ ــم املتحدة ويقول ل�ه :كفى مفاوضات .فيقول:
كف�ى مفاوضات واملوعد لفترة أ ُ ْ
خــ� َرى؛ لأِ َن األَمريكي يري ُد
للحرب أن تس�تم َّر ويريد للغزو أن يس�تمر ويريد أن يس�تمر
ُ
نزي�ف الدم اليمني وأن تُس�فك املزيد من الدم�اء اليمنية؛ لأِ َنه
يعادي هذا الشعب ويعادي ُك ّل األحرار والرشفاء يف العالم.
 املس�ؤولية كبيرة؛ لأِ َ
َ
ن املعرك�ة لي�س فق�ط دفاع�ا ً ع�ن
أرض ،صحيحٌ أن املس�تهد َ
َف احتال ُل األ َ ْرض اليمنية ،واحتالل
اليم�ن بأجمعها هدف أل َ
ٌ
ٌ
مغر إلرسائيل ومط ٌ
مع
مريكا وه�دف ٍ
للس�عودية ،وه�ي ال ت�ؤدي إلاَّ دوراً لآلخري�ن وإال لي�س له�ا
مشرو ٌع يف املطلق نهائياً ،ليس له�ا أي مرشوع عىل اإلطالق،
هي تتَحَ ـ ّرك يف مرشوع أَمريكا ومرشوع إرسائيل ،لكن املسألة
أكرب ،املس�ألة مسألة حرية ،هم يريدون استعبادَ هذا الشعب،
ول�ن يُس�تعبد لهم أح�د ويقبل بالعبودي�ة ل�ه إلاَّ ويكون من
الخارسين ،يخرس إن ْ َ
ـس�ـانيته وكرامتَه ويخرس دينه ،يخرس 
ُك ّل يشء ،ال يمك�ن أن يقبَ� َل بهذا إلاَّ إن ْ َ
ـس�ـان خائبٌ  وخارس
وغبي وجاهل.
مخاط ُر التقصير كبرية؛ لأِ َن األَعْ ـ�دَاء يتَحَ ـ ّركون بأقىص
جُ هده�م ،يبذل�ون ُك ّل م�ا يس�تطيعون يف س�بيل تحقي�ق 
أ َ ْهــدَافهم املشؤومة ،ما يستدعي من ُك ّل األحرار والرشفاء يف
ُك ِّل االتجاه�ات ،يف الجبهة الثقافية ،يف الجبهة اإلعْ ــلاَ مية ،يف
الجبهة التعبوية ،يف الجبهة العس�كرية ،يف الجبهة األمنية ،أن
يتَحَ ـ ّركوا بجد وأن يضاعفوا من الجُ هُ ود.
 وال خيا َر لنا جَ ميْعاً ولش�عبنا إلاَّ الصمود ،طاملا أن املعركة
معرك�ة حري�ة وكرم�ة ،ال بدي�ل ع�ن الثب�ات إلاَّ االس�تعباد 
والضي�اع ،أن يمل�ؤوا اليم�ن ببالك ووت�ر ،بمرتزق�ة أَمريكا،
وبالتكفرييني ،بذبح اليمنيني ،لقت�ل اليمنيني إلفقادهم األمن
واالستقرار ،حتى يصل الحال بالناس إلىَ االستسالم املطلق ،ثم
يأتي اإلرسائييل واألَمريكي مبارشة الحتالل البلد.
 وال ينبغ�ي الوه�ن أبداً ،مهما كان حج�مُ التطورات ،مهما
طال�ت األحداث ال ينبغي الوهن؛ لأِ َن يف قداس�ة موقفنا ونح ُن
يمني�ون مس�لمون مؤمنون لنا قي�مٌ لنا مبادئ لن�ا أ َ ْ
خلاَ ق لنا
انتم�اء لن�ا هوية لنا قضي�ة عادلة ،ال وه�ن أًب�داً ،يمكنُنا أن
نصمُ�دَ ولو عربَ األجيال وليس فقط عىل مس�توى هذا الجيل،
ونحن نرى حتى يف األجيال الصاعدة من العَ ْزم والثبات والوعي
ُ
يبعث عىل األمل العظيم
والهمَّ ة والش�جاعة والفتوة والقوة ما
وما يسعدنا ويطمئننا.
ال ينبغ�ي أبداً الوه� ُن مهما طالت الحرب ،مهما كان حج ُم
التحدّي�ات ،مهما كان حجمُ املأس�اة ،وال االكرتاث باإلرجاف،
االرجاف على املس�توى اإلعْ ــلاَ م�ي أ َ ْو عىل مس�توى مَ ْرضىَ 
القل�وب الذي�ن تفرغوا م�ن إن ْ َ
ـس�ـانيتهم وقيمه�م ،وال بأية
تط�وُّرات مهما كانت؛ ألننا ح�ارضون أن نحارب مهما كانت
التط�ورات ،أن نواج�ه املعتدي�ن الذي�ن يري�دون أن يس�لبونا
حريتَن�ا وكرامتن�ا وأن يهينونا وأن يحتل�وا أرضنا وأن يهتكوا 
عرضنا وأن يضيعونا من صفحة التَأريخ.
نس�تعد أن نواجهُ هم إلىَ يوم القيام�ة جيالً بعد جيل ،ليس 
هن�اك أيُّ  اكرتاث بأية تطورات على األ َ ْرض؛ لأِ َن التطوُّرات إن
حدث�ت هنا أَوْ هناك يف بعض من الجوف أ َ ْو يف بعض من مأرب
أ َ ْو أي�ة منطقة أ ُ ْ
خــ َرى ،س�اهم يف ذل�ك التقصريُ من البعض،
ُ
وساهم يف ذلك حالة االرتزاق ورشاء الذمم والوالءات.
 ولك�ن أطمنئ ُكلَّ األح�رار واألوفياء والثابتين أن النتيجة
الحتمية التي وعد بها الل ُه عبادَه الصابرين والثابتني واملتقني
ه�ي النصرُ  وأن العاقبة للمتقين؛ ولذلك نح�ن بالله األقوى
َ
َ والثبات
تحملاً واألعظ ُم ُق�در ًة عىل االس�تمرار؛ لأِ َن الصم�ود
َ
ن�ا وق َد ُرنا ،وألننا أصحاب قضية ولس�نا يف موقف البغي
خيا ُر
وال التع�دّي وال الفض�ول ،ونح�ن ال نلع�ب دوراً لصال�ح أحد،
نح�ن لن�ا قضية أصيلة ،نح�ن نقاتل رضا لل�ه دفاعا ً عن قيم
عن أ َ ْ
خلاَ ق عن مبادئ ومبادئ أ َ َ
ســاس�ية ،عن حريتنا بكل ما
ُ
كانت األحداث التجاربُ أثبتت والس�ن ُن
تعني�ه حريتنا ،فمهما
اإل َلهية والكونية أثبتت وتجارب الش�عوب أثبتت أن الش�عوبَ
َ
يف النهاية ،وأن العاقبة يف وعد الله
الصاب�رة والصامدة تنترصُ
ُ
س�بْحَ ان َ ُه َ
 وتَعَ ا َلـ�ى لعب�اده املتقني والثابتين والصابرين ،وال
عدوان إلاَّ عىل الظاملني.
نس�أل الل َه ُ
س�بْحَ ان َ ُه َ
 وتَعَ ا َلـى أن يوفِّ َقن�ا التباع هدى نبيه
ُّ
ْ
�ك بمبادئ اإلس�ــلاَم وقيَم�ه العظيم�ة ،وأن يوفقنا
وللتمس
جَ ميْع�اً بش�عبنا هذا للثب�ات والصمود يف وج�هِ ُك ِّل التحديات
يش�في
واملؤامرات ومكائد األَعْ ـدَاء ،وأن يرحَ َم ش�هداءَنا وأن
َ
جرحانا وأن يفك أرسانا وأن ينصرُ َ ش�عبنا املظلوم ،إنه س ُ
ميع
الدعاء.
 والس ُ
َّ
 و َرحْ مَ ُة اللهِ َ
ـلاَم عَ َليْ ُك ْم َ
 وبَ َر َكاتُهُ.

( ددعلالاا
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متنى �أن تكون منا�سبة املولد النبوي فاحتة خري وكرامة وانت�صار لليمنيني

المجلس السياسي ألنصار اهلل :أعداء األمة يعملون على تشويه اإلسالم
وضربه من الداخل برعاية وتفريخ نماذج القاعدة والنصرة وداعش
 -خاص:

ُ
هن�أ املجلس الس�يايس ألنص�ار الل�ه ،األُمَّ َة
العربية واإلسالمية ،ويف مقدمتها السيد عبدامللك
بدر الدين الحوثي ،بحلول مناسبة املولد النبوي
عىل صاحبها وآله أفض ُل الصالة وأتم التسليم.
ُ
وقدم املجلس الس�يايس ألنص�ار الله يف بيان
له التربيكات إىل أبناء ش�عبنا اليمني الكريم مع 
األحرار م�ن أبناء األمتين العربية واإلسلامية
بذكرى مولد نبي الرحمة التي تس�تمد عظمتها
م�ن عظمة صاحبه�ا عليه وآله أفض� ُل الصالة
ً
والسلام من بعث�ه الله رحمة للعاملني وأرس�له
بالهدى ودي�ن الحق ليخرج الناس من الظلمات
إىل الن�ور ..مشيرا ً إىل أن مول�د النب�ي محم�د
صلوات الله عليه وعىل آله كان إيذاناً بعهد جديد
للبرشي�ة التي هي اليوم يف ّ
أمس الحاجة إىل ذلك
اله�دى وتلك القي�م والتعالي�م اإللهية للخالص
م�ن عنائه�ا وش�قائها واالنعت�اق م�ن واقعها
املأس�اوي حيث الظل�م والظالم وتس�لط أرباب
الرش والضالل.
وأوض�ح البيان أن األمة الي�وم يف ظل تكالب
األعداء عليها من ُك ّل جانب وس�عيهم وتآمرهم
املستمر يف س�بيل إضعافها وتمزيقها وتفتيتها
م�ن الداخل هي أح�وج ما يك�و ُن أن تجع َل من
هذه املناسبة العظيمة التي تجمع الجميع حول
شخصية رس�ول الله محمد صىل الله عليه وآله
وس�لم – منطلق�ا ً نح�و التوحُّ د وجم�ع الكلمة
ووح�دة الصف ،ونحو الهدف األس�مى الذي من
أجله وُجدنا عمارة لألرض ،ونرشاً للعدل واإلخاء
والرحم�ة واملس�اواة ،ورفضاً للظل�م والعدوان،
ومجاهدة للنفس ،ووقوفاً بوجه الباطل.
وأك�د البي�ا ُن أن غي�ابَ تل�ك املعان�ي ع�ن
واق�ع مجتمعن�ا وأمتن�ا طويلاً جعلن�ا ن�رى
تكال�ب اﻷعداء من ق�وى االس�تكبار والطغيان
ومحاوالته�م املس�تمرة يف تعمد اإلس�اءة للنبي
األك�رم ،وتحطيم صورت�ه الناصع�ة يف نفوس
املس�لمني ليص�ار إىل تحطيم اإلسلام املحمدي
اﻷصي�ل ،م�ن خلال الدف�ع إىل الوَاجه�ة بتل�ك
النم�اذج التي تدّعي االنتماء إىل اإلسلام – زورا ً
وبهتانا ً – لرضب اإلسلام وإعاق�ة تحرك األمة
املتطلع إىل التقدم والعدل والحرية واالنعتاق من
االستعمار والطغيان.
وأضاف :إن أعداء اﻷمة يعملون عىل تش�ويه
اإلسالم ورضبه من الداخل وبأي ٍد تنتمي لإلسالم 
برعاي�ة وتفري�خ نم�اذج القاع�دة والنصرة
وداع�ش وغريه�ا م�ن الجماع�ات اإلجرامي�ة
التي تعي�ث فس�ادا ً يف اﻷرض ،وكان�ت وال تزال
سببا ً يف اس�تدعاء القوى اﻻس�تعمارية الغربية
والصهيونية للتدخل يف شؤون املنطقة بزعم ما
يسمونه محاربة اإلرهاب.
ُ
وبينّ املجلس السيايس أن أبناء شعبنا اليمني
العظي�م ورغ�م الع�دوان الس�عودي األمريك�ي
الغش�وم والحص�ار الجائ�ر على بالدن�ا جراء
مواق�ف أبنائ�ه املرشّ ف�ة تج�اه نبيه�م ودينهم
َ
 الي�وم ذك�رى
وأمته�م ووطنه�م يس�تقبلون
مول�د نبي الرحم�ة واإلنس�انية والعدالة بلهفة
وش�وق ،وبقل�وب ملؤها اإليم�ان والثقة بنرص
الل�ه ،وبنفوس ملؤها الح�بُّ  واإلخالص والوالء
لرس�ول الله ،واتب�اع هديه ،واالس�تعداد للمزيد
م�ن تحمل تبعات هذا الحب وه�ذا الوالء للنهج
اإلبراهيم�ي املحم�دي ،مس�تمدين منه�ا العزة
والصم�ود واإلباء وعدم الخن�وع لألعداء ،وكلنا
فخ� ٌر بأن نكون نحن اليمانيين جديرين بحمل
ذلك الوسام العظيم الذي ق ّلده إيانا النبي محمد
صلى الله عليه وآله بقوله الخالد (اإليمان يمان
نكون أبدا ً
َ
والحكمة يمانية) ،فلنجدد العهد بأن
ودائم�ا ً أه�ل اإليم�ان ،وأهل الحكم�ة ،ومكارم 
اﻷخلاق التي ع ّلمنا إياها النب�ي محمد املبعوث
رحمة للعاملني.
ُ
نهاية البيان دعا املجلس الس�يايس املوىل
ويف
َ
تكون مناسبة املولد النبوي الرشيف
عز وجل أن
له�ذا العام فاتحة خير وعز وكرام�ة وانتصار 
لليمن وكاف�ة أبناء اﻷمة عىل األعداء التأريخيني
له�ا من قوى االس�تكبار واالس�تعمار ،وذيولها
وحلفائها يف املنطقة.

متابعات 7

نص البيان:

بيان من املجلس السيايس ﻷنصار الله
بسم الله الرحمن الرحيم

يحتف ُل أبناءُ الش�عب اليمني الكريم واألمتني العربية واإلسالمية بذكرى مولد نبي
الرحم�ة محمد صىل الله عليه وآله وس�لم ،وبهذه املناس�بة العظيمة يتقدم املجلس 
َ
الس�يايس ﻷنصار الله بأزكى التهاني والتربيكات إىل قائد الثورة الس�يد عبدامللك بدر 
الدين الحوثي ،وإىل أبناء الش�عب اليمني الكريم واﻷمتني العربية واإلسالمية ،بحلول
هذه املناس�بة العظيمة التي تس�تمد عظمتها من عظمة صاحبه�ا عليه وآله أفضل
َ
الصالة والسالم من بعثه الله رحمة للعاملني وأرسله بالهدى ودين الحق ليخرج الناس
م�ن الظلمات إىل النور وكان مولده إيذاناً بعهد جديد للبرشية التي هي اليوم يف ّ
أمس
الحاج�ة إىل ذل�ك الهدى وتلك القي�م والتعاليم اإللهية للخالص من عنائها وش�قائها
واالنعتاق من واقعها املأساوي حيث الظلم والظالم وتسلط أرباب الرش والضالل.
إن األمة اليوم يف ظل تكالب األعداء عليها من ُك ّل جانب وسعيهم وتآمرهم املستمر
يف س�بيل إضعافها وتمزيقها وتفتيتها من الداخل لهي أحوج ما يكون أن تجع َل من
هذه املناس�بة العظيمة التي تجمع الجميع حول ش�خصية رس�ول الله محمد صىل 
الل�ه عليه وآله وس�لم – منطلقا ً نحو التوح�د وجمع الكلمة ووح�دة الصف ،ونحو 
الهدف اﻷس�مى الذي من أجله وجدنا عمارة للأرض ،ونرشاً للعدل واإلخاء والرحمة
واملساواة ،ورفضاً للظلم والعدوان ،ومجاهدة للنفس ،ووقوفاً بوجه الباطل.
م�ن أجل تلك املعان�ي التي ُغيِّبت عن واق�ع مجتمعنا وأمتنا طويلاً ،رأينا تكالُبَ
اﻷعداء من قوى االس�تكبار والطغيان ومحاوالتهم املس�تمرة يف تعمد اإلساءة للنبي
األك�رم ،وتحطي�م صورت�ه الناصعة يف نفوس املس�لمني ليصا َر إىل تحطيم اإلسلام 
املحم�دي اﻷصيل ،من خالل الدف�ع إىل الواجهة بتلك النماذج الت�ي تدّعي االنتماء إىل
اإلسلام – زوراً وبهتان�ا ً – لرضب اإلسلام وإعاقة تح�رك األمة املتطل�ع إىل التقدم 
والعدل والحرية واالنعتاق من االستعمار والطغيان.
إن أعداء اﻷمة يعملون عىل تشويه اإلسالم ورضبه من الداخل وبأيد تنتمي لإلسالم 
برعاي�ة وتفريخ نماذج القاعدة والنرصة وداعش وغريه�ا من الجماعات اإلجرامية
التي تعيث فس�ادا ً يف اﻷرض ،وكانت وال تزال س�ببا ً يف اس�تدعاء القوى اﻻستعمارية
الغربية والصهيونية للتدخل يف شؤون املنطقة بزعم ما يسمونه محاربة اإلرهاب.
ويف ظل عدوان س�عودي أمريكي تحالفي غش�وم وحصار جائ�ر عىل بالدنا جراء
مواق�ف أبنائه املرشفة تج�اه نبيهم ودينهم وأمتهم ووطنهم ،نس�تقبل اليوم ذكرى
مول�د نب�ي الرحم�ة واإلنس�انية والعدالة بلهف�ة وش�وق ،وبقلوب ملؤه�ا اإليمان
والثق�ة بنرص الل�ه ،وبنفوس ملؤه�ا الحب واإلخالص والوالء لرس�ول الل�ه ،واتباع
هديه ،واالس�تعداد للمزيد من تحمل تبعات ه�ذا الحب وهذا الوالء للنهج اإلبراهيمي
املحمدي ،مس�تمدين منها العزة والصمود واإلباء وع�دم الخنوع لألعداء ،وكلنا فخ ٌر
ذلك الوس�ام العظي�م الذي ق ّلده إيانا النبي
ب�أن نكون نحن اليمانيني جديرين بحمل
ِ
يمان والحكم�ة يمانية) ،فلنجدد 
عليه وآله بقول�ه الخالد (اإليمان
محم�د صىل الله
ٍ
العهد بأن نك�ون أبداً ودائما ً أهل اإليمان ،وأهل الحكمة ،ومكارم اﻷخالق التي ع ّلمنا
إياها النبي محمد املبعوث رحمة للعاملني.
َ
تكون
إن املجلس الس�يايس ﻷنصار الله وبهذه املناس�بة ليس�أَل املوىل عز وجل أن
مناس�بة املولد النبوي الرشيف فاتحة خري وع�ز وكرامة وانتصار لليمن وكافة أبناء
اﻷمة عىل األعداء التأريخيني لها من قوى االس�تكبار واالستعمار ،وذيولها وحلفائها
يف املنطقة ،إنه سميع مجيب الدعاء.
وكل عام والجميع بخري
در عن املجلس السيايس ألنصار الله
صا ٌ
يوم الثالثاء املوافق 2015/12/22م

خطاب السيد عبدالملك
الحوثي ..جرعة من اليقين!
عبدالملك العجري
ً
بداي�ة ننبّ� ُه إال أن الس�ي َد عبداملل�ك
الحوثي لي�س محلالً أو خبريا ً سياس�يا ً
ننتظ ُر من�ه أن يقدمَ لنا
قراء ًة تحليلية بانورامية
للمشهد السيايس املحيل
والخارجي ،فتلك ليست
مهمة السيد عبدامللك وال
هي الوظيف�ة الطبيعية
لخطاباته الجماهريية.
عبداملل�ك
الس�يد
الحوث�ي قائ� ٌد ث�وري
جماهيري
وزعي�م
وش�عبي ،وه�ذا املوقع 
هو الذي يحدد الوظائف
النفس�ية واملعرفي�ة
لخطاب�ات الس�يد الجماهريي�ة ،وعلى
أساسها يقاس نجاحها وفعاليتها.
ُ
الوظيف�ة األساس�ية ه�ي تثوي� ُر
الجماهري وَالتحش�يد والتعبئة والتوعية
والتوجي�ه والتحذير والتنبي�ه والعرض
اإلجمايل للمش�هد الس�يايس والشواهد
م�ن تج�ارب األم�م وال�دول يف امل�ايض
والحارض ،والكش�ف عن بعض كواليس 
السياس�ة بحس�ب ما يقتضي�ه املقام،
ومن غري الوارد أن يحشوَها السيد بأكرب 
ك� ٍّم م�ن املعلوم�ات املتصل�ة بتفاصيل
املشهد السيايس ومزاعم أطراف العدوان
وتفنيدها بالحجج والرباهني والشواهد،
فلهذا مقام آخر.
خطابُ  الس�يد عبدامللك مس�اء اليوم 
(األربعاء) بمناسبة ذكرى املولد النبوي
خطاب ث�وري يحف�ز الجماهير يرفع 
م�ن معنوياتهم ويش�حن م�ن إرادتهم
ويس�تنهض م�ن همته�م ويصلب من
عزيمته�م ،ويخل�ق الطمأنين�ة والثقة
يف أنفس�هم ويص�وّب أنظاره�م نح�و 
املرتبصين به�م وباليمن ويحس�م لهم
َ
ّ
 املعرك�ة ويحصن جبهتهم
نتيجة
وبهم
الداخلي�ة ،فالهزيم�ة ه�ي م�ن نصيب
املهزومين الرعادي�د وال ح� ّ
ظ له�ا عن َد
من يتس�لحون بالوعي وصالب�ة اإلرادة
وق�وة االيمان ،واليقين بعدالة القضية
والثق�ة بالنفس ،واالس�تعداد للتضحية
باعتبارها أهم العنارص الالزمة لحس�م
املعركة مع العدوان.
واملتوقع كما هي العادة أن الجماهريَ
الت�ي احتش�دت الي�وم وكل مَ �ن تاب�ع 
خط�اب الس�يد س�ينتهون من َ
س�ماع
َ
حس�موا نتيجة املعركة يف
الخطاب وقد
نفوس�هم كمقدمة لحس�مها يف الواقع،
وص�ار يقينُه�م بالنصر كيقين مَ �ن
عاين�ه ،وإرادة صلبة وعزيم�ة فوالذية
تس�تعذبُ  التضحي�ة يف س�بيل األهداف
الس�امية وتصميم عىل معانَدة الصعاب
ُ
وقه�ر املتاع�ب ،فثق�ة الجماهير هي
دائما ً من ثقة قيادته�ا وطمأنينتها من
طمأنين�ة قيادته�ا ويقينه�ا م�ن يقني
قيادتها وتصميمها من تصميم قيادتها
وصالبتها من صالبة قيادتها وعزيمتها
م�ن عزيم�ة قيادته�ا ،وعظمته�ا م�ن
عظم�ة قيادته�ا ،وهي مهم�ة ليس أي
شخص قادرا ً عىل أدائها وال عىل توليدها
يف نفوس ووعي الجماهري.
ه�ذه العن�ارص التي يس�عى الس�يد
نف�وس ووع�ي
عبداملل�ك لخلقه�ا يف
ِ
ُ
تف�وق يف
الجماهير عن�ارص معنوي�ة
قوتها وحسمها العنارص املادية الالزمة
للمعرك�ة تتغلبُ عىل الف�ارق يف موازين
القوى.
ه�ذا البُعد النفسي اس�تغرق الجز َء
األكبر يأت�ي بع�د ُ
َه يف الدرج�ة الثانية
العرض اإلجمايل للمشهد السيايس.

الس�يد عبدامللك يف هذا الخطاب وبعد
مرور تسعة أش�هر من العدوان الرببري
الذي يت�وىل النظام الس�عودي كَِب�رَ َه ال
ي�زال خصم�ه األول والل�دود الوالي�ات
املتح�دة األمريكي�ة غريَ
آب�ه بالرس�ائل املراوغة
توحي
الت�ي تح�او َل أن
َ
به�ا اإلدارة األمريكي�ة
إلبع�اد  نفس�ها ع�ن
الح�رب العدواني�ة ،ويف
ه�ذا الس�ياق يشير إىل
ال�دور الس�لبي لس�فري
اإلدارة األمريك�ي يف
محادث�ات جني�ف2
وإرجائه�ا إىل منتص�ف
يناير طمعا ً يف املزيد من
األموال إلنعاش الخزينة
األمريكي�ة ورغب�ة يف إلح�اق أكرب رضر 
بالش�عب اليمني الذي تمرد عىل إرادتها
القاه�رة .وغير ذل�ك الرس�ائل املقرفة
ُ
املثري للغثيان التي يبعثها بني حني وآخر
س�فري اإلدارة األمريكي�ة إىل مس�ؤول
العالقات الخارجية األخ حسني العزي.
التط�ور ال�ذي ربما طرأ على النظام 
ُ
يق�ف على ق�دم 
الس�عودي أن أصب�ح
املس�اواة مع إرسائيل ،ويجمعهم السيد
يف س�لة واح�دة م�ع داع�ش والقاع�دة
وبلاك ووت�ر كأدوات وظيفي�ة يف إطار 
املشروع األمريكي التفتيت�ي للمنطقة،
مؤك�دا ً أن النظام الس�عودي ال يملك أي
مرشوع س�يايس أو ثق�ايف أو اقتصادي
مس�تقل ع�ن اإلدارة األمريكي�ة يؤهلها
لتزعُّ م املنطقة.
الس�ي ُد ال يفتري على النظ�ام 
الس�عودي ،فه�ذا األخير من�ذ تأس�س 
مرتبط�اً وظيفي�اً بل ملتح�م باملرشوع
االمربيايل الغربي يف البداية مع بريطانيا
ومن بعده�ا الوالي�ات املتح�دة الوريث
الرشع�ي ،وأكثر من هذا يضعها الس�يد
يف منزلة أحط من منزلة إرسائيل ،موقع 
ال يؤهلهم الس�تحقاق صفة الحلفاء بل
عمالء وزبائن متخلفني.
يتط�رق الس�يد للرشعي�ة املوع�ودة
التي وعد بها النظامُ الس�عودي واإلدارة
األمريكية زبانيته�م يف اليمن ،مؤكدا ً أن
الرشعية التي يمكن أن تقدمها الواليات
املتحدة والنظام الس�عودي هي الفوىض
والرشعي�ة الداعش�ية والقاعدي�ة،
فمرشوع أمريكا يف املنطقة هو الفوىض
التفتيتي�ة ،والنظام الس�عودي املرشوع
الوحيد الذي يس�تط ُ
يع تصديره يف اليمن
أو غريه�ا املشروع الداعشي ،وهو ما
ن�راه ماثالً أمامنا الي�وم يف عدن ويف غري
منطقة يف اليمن.
ويعيبُ  السيد عىل القوى اليمنية التي
رهن�ت َ
نفس�ها للرياض ويش�نّع عليها
التعامل الالمس�ؤول مع املحنة اليمنية،
ومهم�ا كان�ت املكاس�بُ  الش�خصية
الت�ي يمك�ن أن يقبضوه�ا م�ن نظ�ام 
الري�اض ليس�ت أكث�ر من ُ
طع�م وثمن
بخ�س يف مقابل الخس�ارة الكبرية التي
يخرسونها واملكاس�ب الت�ي يحققونها
ألرباب العاصفة والتدمري الذي يلحقونه
َ
أنفسهم
بالشعب والوطن الذي ينسبون
إليه.
إنه�م به�ذا الصني�ع إنم�ا ينزل�ون
ّ
َ
مستنقع سحيق من الخسة
أنفس�هم يف
والحق�ارة والنذال�ة ال يمك�ن أن يقب� َل
بها أيُّ ش�خص َ
�وي النف�س والعقل
س ِ
والضمري.
ُ
د يقذف
إنهم ليسوا أكثر من حجر ن َ ْر
به�ا نظامُ الري�اض يف االتجاه الذي يري ُد
ّ
كش�غاالت يخدمن يف
ويتعام�ل معه�م
بالط امللك مقابل أجر زهيد وثمن بخس.
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ملأوا �أر�ضية ومدرجات ملعب الثورة وحميطه

اليمانيون في موكب الوفاء لرسولهم يحتفلون بالمولد النبوي الشريف
 -خاص

ش�هد ملعبُ  الث�ورة باملدين�ة الرياضية يف
العاصم�ة صنع�اء ،أم�س األربعاء ،مراس� َم
االحتفال الجماهريي والرسمي يف ذكرى املولد
النبوي الرشي�ف عىل صاحبه أفضل الصلوات
وأزكى التس�ليم وعىل آله ،بحضور جماهريي
ٍ
مدرجات وأرضية امللعب ومحيطه ،والذين
مأل
ً
لوا بالرايات والالفتات لوحة عظيمة تعبرّ 
ش ّك
عن ارتباطهم بنبيهم ورسالته الخالدة.
وبرغ�م العُ دوان التي تش�نه قوى الطغيان
الس�عودي األمريك�ي إال أن ذل�ك ل�م يمن�ع 
االحتفال وكان ال بد م�ن إقامة هذا االحتفال
الس�تنهاض الهم�م وتجدي�د العه�د وال�والء
لرسول الله صلوات الله عليه وعىل آله والذين
يس�تمد من�ه اليمني�ون التعالي�م الجهادي�ة
والرتبوي�ة ودروس االنتص�ار لدح�ر الغ�زاة
وكرس العدوان السافر عىل الشعب اليمني.
وبهتاف�ات (لبي�ك ي�ا رس�ول الل�ه) التي
كانت ت�ردد بأصوات قوي�ة ومزلزلة من قبل
الحارضي�ن الذي�ن اكتظ�ت به�م مدرج�ات
ملعب الث�ورة وخارج�ه ،احتفاءً بي�وم مولد
الرس�ول األعظ�م محمد صل�وات الل�ه عليه
ع�ال ومتمي�ز تناغم مع 
وعلى آل�ه وبتنظيم
ٍ
وعي لدى ضيوف رس�ول الل�ه الذين كان لهم
ال�دور الكبري بااللتزام لتعاليم اللجنة املنظمة
 رفع�ت ابتهاجاً بهذا 
وباألعلام والرايات التي ُ
اليوم العظيم وهذه املناسبة الكبرية واملهمة،
تفاصيل عديدة تخللها االحتفال الذي تنوَّعت
فقرات�ه ما بين فق�رات اس�تعراضية وفنية
وثقافية شعرية.
الجان�بُ  التنظيم�ي واألمن�ي ال�ذي واكب
االحتف�ال الجماهريي الكبري كان له دور بارز
يف نج�اح هذا الحفل ،ومن الش�وارع املجاورة
مل�كان االحتفال كان االنتش�ار األمني الكثيف
وتسلس�ل األحزم�ة األمنية الت�ي كانت تقوم 

ع�ال أدى إىل ع�دم حدوث أية
بدورها بش�كل
ٍ
إشكاليات تعكر االحتفال.
أيض�ا ً نتكلم ع�ن الالفت�ات العمالقة التي
ُكتبت عليها عبارات الرتحيب بضيوف رسول
الل�ه وعىل وقع  ُ
طبول ورقص�ة «الربع « التي
كان�ت يف اس�تقبال الحارضي�ن يف البواب�ة
الرئيس�ية وباق�ي البوابات املؤدي�ة إىل مكان
االحتفال.
كل الشوارع اكتظت وكل املمرات بضيوف
رس�ول الله صلوات الل�ه عليه وعىل آله ،وعند
توافدهم كانت طائرات العدوان تح ّلق فوقهم
إال أن صف�ة الصم�ود والش�جاعة التي تالزم 
ش�عبنا اليمني العظيم حال�ت دون أن يعريوا 
أزيزها أي اهتمام ،مواصلني سيرهم هاتفني
«لبيك يا رس�ول الله» بشكل يعكس عن مدى
الثب�ات والصم�ود والصبر ال�ذي يحمله هذا 
الشعب العظيم.
«صدى املسيرة» كانت حارضة يف تغطية
االحتفال وحصلت عىل ترصيح من األستاذ /
أحم�د حامد رئيس اللجن�ة املنظمة لالحتفال
والذي بدوره تكلم عن املناس�بة وعن الرسالة
الت�ي يوجهها ش�عبنا اليمن�ي العظيم لقوى
العدوان يف هذه املناس�بة الجليل�ة ،حيث قال
«نهنئ األمة اإلسالمية والعالم أجمع باعتبار 
الرس�ول رس�ول العاملني ،بميالد النور وميالد 
الهدى الذي أتى للعاملني جميعاً».
ُ
صل�وات الل�ه علي�ه
وأض�اف أن الرس�و َل
وعلى آل�ه هو رس�و ُل الن�ور ،ورس�التُه هي
النور «ونحن أحوجُ ما نكون إىل هذه الرسالة
ويف ه�ذه الظ�روف بال�ذات لنخ�رج من هذه
الوضعي�ة التي نعان�ي منها ،ونق�و ُل لألعداء
ال يمك�ن أن تعيقون�ا ع�ن الرس�ول صلوات
الله عليه وعىل آله وس�لم مهما تآمرتم مهما
مكرت�م مهما هددتم مهم�ا أرعبتم ،ال يمكن
أن تفصلون�ا ع�ن نبي الله وعن رس�الته؛ ألن
الرس�و َل صلوات الله عليه وعىل آله ورسالته
الق�رآن الكريم هي مصد ُر عزتنا وال يمكن أن

تفصلونا عن هذا املصدر الرئييس لنا».
وبالنس�بة ل�دول الع�دوان يق�ول« :مهما
عملته�م مهم�ا تآمرت�م مهما مكرت�م مهما
هددت�م مهم�ا أرعبت�م ال يمك�ن أن تخيفونا
وال يمك�ن أن تهزوا فينا ش�عرة وال يمكن أن
تُبعِ دون�ا عن رس�ول الل�ه صلوات الل�ه عليه
وعىل آل�ه؛ ألن حب�ه ثابت ،وارتباطن�ا به هو 
ارتب�اط روحي ودين�ي منذ القدم ،والرس�ول
صل�وات الله عليه وعىل آله قال :اإليمان يمان
والحكم�ة يمانية ،ن َ َف ُ
س الرحم�ن من اليمن،
إذا اش�تدت الفتن فعليكم باليم�ن ..وها هي
جم�و ُع املؤمنين اليمانيين رغم م�ا نعانيه
ورغم األىس رغم الجراحات رغم العُ دوان أبى
اليمني�ون إال أن يحرضوا ليلبّوا دعو َة رس�ول
الله صلوات الله عليه وعىل آله وسلم وليعلنوا 
والءَهم له».
وب�دأ االحتف�ال بحض�ور ع�دد الوجاهات
والعلماء وعدد من املسؤولني بينهم محمد عيل
الحوثي رئيس اللجنة الثوري�ة العليا وصالح
الصم�اد رئيس املجلس الس�يايس أنصار الله
وعدد من ممثيل املكونات السياسية.

ُ
س�بق االحتف�ا ُل باس�تعراض بالخي�ول
والفرسان الذين يلبسون زي املحارب اليمني
القديم ليُعيدوا إىل الذاكرة روحَ  املقاتل اليمني
ال�ذي دح�ر الغزاة م�ن العثمانيين وغريهم؛
لريس�لوا بهذه رس�الة أخرى لق�وى العدوان
والغزاة الجدد أن أجدادنا الذين أخرجوا الغزاة
العثمانيين ال زال أحفاده�م يحمل�ون نفس 
العزيم�ة والجهاد ونف�س الروحية واإلرصار 
إلخراج الغزاة الجدد عىل رأس�هم جارة السوء
النظام السعودي والشيطان األكرب أمريكا.
وب�دأت الفعالية بتالوة الق�رآن الكريم ،تال
ذلك قصيدة ألقاها الش�اعر معاذ الجنيد الذي
تناول املناس�بة وارتباط اليمنيني بها ،مع ّرجا ً
على صموده�م يف وج�ه العدوان الس�عودي
األمريكي.
بع�د ذل�ك أطل�ت كوكب�ة م�ن املنش�دين
اليمنيين املبدعين يف فاصل إنش�ادي بعنوان
«لبي�ك يا رس�ول الله» كان له�ا وقعُ ها الرائ ُع
عىل أسماع الحارضين.
ث�م أطل الس�يد عبدامللك الحوث�ي من عىل 
شاش�ة عمالق�ة يف واجه�ة م�كان االحتفال

والذي تحولت إليه األنظار ،وبدوره هنأ األمة
اإلسلامية والعربي�ة بذك�رى املول�د النبوي
الرشيف التي ج�اءت هذا العام بينما يواصل

إحتفاالت واسعة بالمولد النبوي في عموم محافظات الجمهورية و

عبده عطاء:
احتف�ل اليمني�ون باملول�د النب�وي
الرشي�ف للع�ام الهج�ري  1437ه�ـ 
يف عم�وم  محافظ�ات الجمهوري�ة،
مُس�تلهمني م�ن السيرة النبوي�ة قيَ َم
الع�زة والكرام�ة والعدال�ة والش�موخ
واإلباء ورفض الضيم واالستعباد.
وتأت�ي ه�ذه الذك�رى وبالدن�ا
تمُ� ُّر بمحن�ة عظيم�ة ،ج� َّرا َء تكال�ب
األعداء عىل الش�عب اليمن�ي ومحاولة
االنقض�اض علي�ه واحتالل�ه ونه�ب
ثروات�ه ومقدراته ،وقصف وحيش طال
ُك ّل مقوم�ات الحي�اة عىل مدى تس�عة
أشهر مضت.
محافظ�ة صع�دة ..تَعَ
ــ�ال على
ٍ
الجراح
ورغ�م الج�راح الغائ�رة والوج�ع 
ُ
محافظة صعدة يف بهائها
الكبير ،بدت
ً
مزدان�ة باألل�وان البيض�اء
الجمي�ل،
والخضراء وعلى األنقاض واملس�اكن
املدم�رة ،كتبت عب�ارات امل�دح والثناء
للرس�ول الحبي�ب محم�د – صلى الله
علي�ه وعىل آل�ه -ولس�ان ح�ال أهلها
الصامدين يقول« :نحن أعزا ُء كما كان
الرس�ول عزيزاً ،أقوياء كما كان محمد
قوياً ..لن نقبل الذل والضيم ولن نرىض
الهوان».
وأك�د أبن�اء محافظ�ة صع�دة قو َة
صموده�م أم�ام الع�دوان ال�ذي ل�م
ِ
يس�تطع أن يثنيَهم عن االحتفال بهذه
املناسبة ..معتربين أن أية أمة ال تع ّ
ظ ُم
نبيه�ا ورس�ولها ال تس�تحق التعظيم
ُّ
تمس� َكهم بنهج
والتكري�م ..مؤكدي�ن

النب�ي األعظ�م وجه�اده والسير عىل 
ُ
خط�اه يف مقارعة الظاملين واملجرمني
والطغ�اة مهم�ا كان�ت التضحي�ات..
مثمنين العملي�ات البطولي�ة للجيش
واللجان الش�عبية يف مختلف الجبهات
وميادي�ن الرشف والبطول�ة .ويف أمانة
العاصمة ن ّ
ظمت األمانة العامة ملجلس 
الوزراء الثالث�اء ،حفالً خطابياً احتفا ًء
بذك�رى املول�د النب�وي الرشي�ف على
صاحبه أفضل الصالة وأزكى التسليم.
ٌ
كلم�ات تحدثت
وألقي�ت يف الحف�ل
يف مجمله�ا ع�ن عظمة هذه املناس�بة
ودالالتها الدينية واإلنس�انية ومكانتها
الس�امية يف وج�دان وقلوب املس�لمني
عامة واليمنيني خاصة.
وقال املتحدثون :إن الرس�ول -صىل 
الله عليه وآله وس�لم -شيّد دولة العدل
واملس�اواة وأن اليمنيني اليوم يسريون
على هذا النه�ج لبناء دولته�م العادلة
امللتزمة بتعاليم دينها الحنيف.
وأش�اروا يف س�ياق كلماته�م إىل أن
األعما َل اإلجرامية التي يقومُ بها أعداء
األمة واملحس�وبون عليها من تشويش
وتشهري بالدين اإلسالمي وما يقرتفونه
م�ن أعم�ال أس�اءت كثريا ً إىل اإلسلام 
واملسلمني.
ُ
وتطرق�ت الكلم�ات إىل مع�ارك
الع�زة والكرام�ة التي يخوضه�ا أبناء
اليم�ن األبط�ال يف مواجه�ة الع�دوان
الظالم لقوى الهيمنة واالس�تكبار وما
يحققون�ه من انتص�ارات أضحت أمالً
للمستضعفني يف العالم.
صنع�اء وإب ..االحتف�ال باملول�د  
تحَ ــدٍّ للعدوان
ون ّ
ظ�م مكت�بُ  الرتبي�ة والتعلي�م
بمحافظ�ة صنعاء احتف�االً احتضنته

مدرس�ة الش�هيد الزبريي ببني بهلول
بمديرية سنحان ،واعترب املشاركون أن
االحتفاء بذك�رى املولد النبوي الرشيف
بمثابة التحدي لدول العدوان الغاشم.
م�ن جانبه أحي�ى مكت�ب األوقاف
واإلرشاد بمحافظة صنعاء ذكرى املولد
النبوي الرشيف.
محاف�ظ صنعاء حنين قطينة قال
إن ذك�رى املولد اكتس�بت أهميتها من
كونها مناس�بة للتوقف أم�ام األخالق
ّ
أرس�اها وأس�س 
العظيمة والقيم التي
م�ن خالله�ا الرس�ول علي�ه الصلاة
والسلام دولة العدل واملس�اواة ..الفتا ً
إىل أن االحتف�ال بذك�رى املول�د النبوي
الرشي�ف يأت�ي ه�ذا الع�ام يف ظ�ل ما
يش�هده اليم�ن م�ن ع�دوان غاش�م
وحصار جائر.
وبّي�نّ املحافظ أنه بقدر ما يش�كله
الزخ�م الش�عبي والفرح�ة باس�تلهام 
السيرة الطاهرة وما يع�ززه يف القلوب
ُ
م�ن افتخار وع�زة وصمود وش�جاعة
ومن حُ بّ  للنبي األعظم بقدر ما يشكل
عامَ �ل قل�ق ورع�ب وخوف وانكس�ار 
ألعداء االسلام وأعداء اليم�ن الذين لم
يراعوا حرمة الدين وال الجوار وارتكبوا 
أبشع الجرائم بحق النساء واألطفال.
َّ
إب ،دش�ن مكت�بُ
ويف محافظ�ة
األوقاف واإلرشاد باملحافظة الفعاليات
التوعوية واإلرش�ادية بمناس�بة ذكرى
املول�د النب�وي الرشيف على صاحبها
أفضل الصالة وأتم التسليم تحت شعار 
(وإنك لعىل خلق عظيم).
وضم�ن الفعاليات الس�نوية ملكتب
األوقاف واإلرشاد بمحافظة إب وتزامنا ً
مع ذك�رى املولد النب�وي الرشيف نفذ
سلس�لة م�ن املح�ارضات والن�دوات

االرشادية يف عدد من املساجد بعاصمة
املحافظ�ة وعدد م�ن مديرياته�ا وذلك
احتفاءً واجالالً وتعظيماً لهذه املناسبة
العظيمة عىل قلوب املسلمني اجمعني.
الحديدة وذم�ار :صامدون وثابتون
ولن نتخىل عن قيم اإلسالم
ويف محافظة الحدي�دة أقيم باملركز
الثق�ايف مهرجان�اً احتفائياً بمناس�بة
ذك�رى املول�د النب�وي الرشي�ف على
صاحب�ه وآله أفضل الصالة والتس�ليم
وسط حضور كبري من أبناء املحافظة.
َ
وتخلل املهرجان العدي ُد من الكلمات
واملشاركات الخطابية والشعرية أكدت
يف مجمله�ا على ارتب�اط اليمنيني بني
الرحم�ة محمد صلوات الل�ه عليه وآله
وسلم.
كم�ا أقيم�ت يف محافظ�ة الحديدة
امس�يات ديني�ة يف مديري�ات زبي�د،
الدريهمي ،واملراوع�ة ،والحوك وغريها
من املديريات وس�ط احتف�اء كبري من
ري ملحبتِهم لنبيِّهم،
أبناء املحافظة كتعب ٍ
رغم ما تمُر به البالد من محنةٍ عصيبة
وعدوان غاشم.
ٍ
محافظ�ة ذمار هي األخرى احتفت
بهذه املناس�بة ،حي�ث أقي�م مهرجان
خطاب�ي وفن�ي احتف�اءً بالذك�رى
الس�نوية للمولد النب�وي الرشيف عىل 
صاحب�ه أفضل الصلاة وأتم التس�ليم
للعام 1437هـ.
واعترب املش�اركون يف الفعالية التي
تخللها العديد من املشاركات اإلنشادية
املعربة أن إحياء هذه املناسبة العظيمة
التي أتت هذا العام بالتزامن مع العدوان
الس�عودي األمريكي السافر عىل اليمن
تعد رس�الة قوي�ة لقوى الع�دوان بأن
الش�عب اليمني صامد وثابت وال يمكن

( ددعلالاا

الش�عب اليمن�ي معركت�ه ب�كل ع�ز وثب�ات
وصمود ،مس�تفيدا ً من رصي�ده القيمي الذي
يستمد به من الله عزماً ونرصاً وصرباً.
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كم�ا تن�اول الس�يد يف خطاب�ه مجم�ل
القضايا املتعلقة بتصحيح مسار األمة وتبنّي
مرشوعه�ا امت�داداً للرس�الة الخال�دة ،حيث

تنرش صدى املسرية النص الكامل للخطاب يف
صفحات العدد.

واليمنيون يؤكدون :متمسكون بمنهج الرسول ولن نركع للعدوان

أن يتخىل عن مقدساته وقيمة ومبادئه
التي تعلمها من رسول الله محمد صىل 
الله عليه وعىل آله وصحبه وسلم.
ويف مديري�ة جه�ران بمحافظ�ة
ذم�ار ،أقي�م مهرجا ٌن احتف�اءً بذكرى
املولد النبوي الرشيف عىل صاحبه وآله
أفضل الصالة وأتم التسليم.
ويف الفعالي�ة الت�ي حرضه�ا ع�دد 
من العلماء والش�خصيات االجتماعية
ُقدمت فيه�ا فقرات خطابي�ة دعت إىل
َ
تكون هذه
نب�ذ الفرقة والعصبي�ة وأن
ً
املناس�بة فرص�ة لوح�دة أبن�اء األم�ة
اإلسلامية اقتداء بم�ن يُحتفل بمولده
املس�لمني يف أصقاع املعم�ورة ومعرفة
العدو الذي أصبح واضحاً.
كما دش�ن مكتبُ  الرتبي�ة والتعليم
بمحافظة ذم�ار الفعاليات االحتفائية
بذك�رى املول�د النب�وي الرشي�ف على
صاحبه أفضل الصالة وأزكى التس�ليم
يف مختل�ف املكاتب وامل�دارس يف عموم 
املديريات.
ٌ
ٌ
 احتفائية
أقيم�ت فعالي�ات
حي�ث
به�ذه املناس�بة العظيم�ة يف مديريات
مدين�ة ذم�ار ومغ�رب عن�س والحداء
وضوران ،وأكد املشاركون يف الفعاليات
أن إحياء هذه املناس�بة العظيمة يف ظل
العدوان السعودي األمريكي الظالم عىل 
اليمن تعترب رسالة قوية لقوى العدوان
أن الش�عب اليمن�ي صام�د وثابت وال
يمك�ن أن يتخىل عن مقدس�اته وقيمه
ومبادئ�ه الت�ي تع ّلمها من رس�ول الله
محمد صىل الله عليه وعىل اله وسلم.
حجة وريمة واملحويت :فريق واحد
للتصدي للعدوان والسلوكيات املخالفة
لسنة الرسول
ون ّ
ظ�م مكت�ب األوق�اف واإلرش�اد 

بمحافظة حجة حفالً دينياً وإنش�اديا ً
به�ذه املناس�بة ،تح�ت ش�عار « مولد
النبي مولد أمة «.
ويف الحفل أوض�ح قال عام املجلس 
املحلي باملحافظة فهد دهش�وش «إن
التش�دد والغل�و  س�لوك مرف�وض يف
ديننا اإلسلامي الحنيف ويجب التحيل
بأخلاق وصف�ات نبي اإلسلام محمد
علي�ه الصالة والسلام» ..مش�ددا ً عىل 
رضورة االقت�داء بم�ا ج�اء به رس�ول
البرشي�ة وخات�م األنبي�اء م�ن مبادئ
وس�لوكيات لتعزيز التس�امح واملحبة
ِ
بين أبناء األم�ة واالصطف�اف كفريق 
واحد للتصدي لكل السلوكيات املخالفة
للقرآن الكريم والسنة املطهرة.
فيما أشار مدير عام مكتب األوقاف
واإلرش�اد باملحافظ�ة يحي�ى جح�اف
إىل أن إحي�اء املول�د النب�وي الرشي�ف
يأت�ي يف إطار ما تكتس�به هذه الذكرى
م�ن أهمية ومكان�ة عظيم�ة يف قلوب
املس�لمني ..مشيرا ً إىل أهمية االحتفال
باملول�د وما أرس�اه النب�ي األعظم من
مب�ادئ وقيم إنس�انية رفيع�ة ونرشه
للمحبة والسالم بني البرشية.
وتط� َّر َق إىل م�ا يتع�رض ل�ه اليمن
م�ن عدوان وحص�ار ..مؤك�دا ً رضور َة
اصطفاف أبناء محافظة حجة يف وجه
العدوان الغاش�م بكافة الس�بل والعمل
على نرش قي�م املحب�ة والتآخ�ي فيما
بينهم.
ويف محافظ�ة ريم�ة أقيم�ت
ُ
الفعاليات بمناسبة ذكرى املولد النبوي
الرشي�ف ،حي�ث ن َّ
ظ�مَ املعه�دُ التقني
التج�اري بمديري�ة الجبين محافظ�ة
ريمة فعالية احتفائية باملناس�بة تحت
شعار «الشعوب حينما تتحرك بعزيمة

وصرب ..ب�إرادة صادقة وتصميم فإنها
تنترص».
كما ن ّ
ظم مكتبُ  الش�باب والرياضة
ً
بمحافظ�ة ريم�ة فعالي�ة احتفائي�ة
باملول�د النبوي الرشي�ف تخللها العدي ُد
م�ن األناش�يد الدينية لطالب مدرس�ة
الفتح ،وتطرقت إىل سرية الرسول علية
أفضل الصالة وازكي التس�ليم وكيفية
االقتداء بصفاته وسلوكه النبوية.
ونظ�م مكت�ب الرتبي�ة والتعلي�م
بمحافظ�ة ريمة ن�دوة ديني�ة احتفا ًء
باملول�د النب�وي الرشيف على صاحبه
أفضل الصالة وأزكي التسليم.
وتط ّرقت الندو ُة إىل منهجية الرسالة
املحمدية وكيف اس�تطاع خاتم النبيني
واملرس�لني نرش رس�الته التي أخرجت
الن�اس م�ن الظلم�ات إىل الن�ور وم�ا
واجهه النبي صىل الله عليه وآله وسلم
من تحديات لنرش الرس�الة الس�ماوية
إىل مختلف بقاع األرض.
ويف محافظة املحوي�ت ن ُ ّ
ظم بقرص
الثقاف�ة مهرج�ا ٌن احتف�ايل وخطابي
كبير بمناس�بة ذك�رى املول�د النبوي
الرشي�ف على صاحبة أفض�ل الصالة
وأت�م التس�ليم تحت ش�عار (الرس�ول
يجمعنا والعدوان وحّ دنا).
كم�ا ن ّ
ظم�ت الجبه�ة الثقافي�ة
ملواجه�ة الع�دوان وكلي�ة الرتبي�ة
بمحافظة املحوي�ت مهرجاناً احتفاليا ً
بمناس�بة ذكرى املولد النبوي الرشيف،
وتنديداً بجرائم الحرب الوحش�ية التي
يرتكبه�ا العدوان الس�عودي األمريكي
الغاشم بحق الشعب اليمني.
ويف مديري�ة الرج�م باملحويت أقيم
مهرج�ا ٌن احتف�ايلٌّ بمناس�بة ذك�رى
املول�د النب�وي الرشيف على صاحبها

أفضل الصالة وأزكى التسليم ،وتضمن
املهرج�ا ُن فق�رات انش�ادية قدّمه�ا
ٌ
نخبة من املنش�دين الش�عبيني والفرق
اإلنش�ادية تخلله�ا عدد م�ن القصائد
الش�عرية املعّب�رّ ة ع�ن عظم�ة إحي�اء
ذكرى املولد النبوي الرشيف.
عم�ران والبيضاء والج�وف :حرب
اإلب�ادة للش�عب اليمني تتع�ارض مع 
القيم املحمدية
محافظ�ة عم�ران ه�ي األخ�رى
احتف�ت ق�رى وع�زل مديرية مس�ور 
بذك�رى املول�د النب�وي الرشي�ف ،كما
ن ّ
ظ�م ملتقى الطالب الجامعي بجامعة
عم�ران والقس�م الثق�ايف ألنص�ار الله
بمحافظ�ة عم�ران ،حفلاً بمناس�بة
ذك�رى املول�د النب�وي الرشي�ف على
صاحب�ه وآل�ه أفض�ل الصلاة وأزكى
التسليم.
ويف محافظ�ة البيض�اء نظم�ت
جامع�ة البيض�اء ،والوح�دة الرتبوي�ة
باملحافظ�ة ،ندو ًة بعنوان «محمد النبي
األس�وة الحس�نة» يف إط�ار االحتف�اء
باملولد النبوي الرشيف.
كما تناول�ت الندو ُة م�ا يتعرض له
الش�عب اليمني من حرب إبادة شاملة
وتدمري للبُنية التحتية من قبل العدوان
الس�عودي الغاشم الذي ال يراعي القيم
واألخالق.
ويف محافظ�ة الج�وف ناق�ش لقا ٌء
ّ
موسعٌ برئاسة مدير عام مكتب اإلعالم 
باملحافظة عبدالغني س�يالن ،لعدد من
املش�ايخ والش�خصيات االجتماعي�ة
والصحفيين والناش�طني وجمْ �ع من
املواطننيَ ،
آلية الرتتيب لالحتفال باملولد
النب�وي الرشي�ف على صاحب�ه وآل�ه
أفضل الصالة والتسليم.
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وثقت  10غارات استهدفت مدنيين راح ضحيتها  309شهداء و 414جريحًا
اعتبرت الواليات المتحدة طرفًا مباشرًا في العدوان بتنسيقها ومساعدتها العمليات العسكرية للتحالف بشكل مباشر
طالبت مجلس األمن بمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي

منظمة هيومن رايتس ووتش تؤكد استهداف العدوان السعودي األمريكي للمدنيين دون وجود أي أهداف عسكرية
 خاص:خالل ش�هري سبتمرب وأكتوبر املاضيني رصدت
منظم�ة هيومن رايتس ووت�ش يف تقريرها الجديد
حول  6غارات ش�نتها طائرات العدوان الس�عودي
على  6أه�داف مدني�ة بالعاصم�ة صنع�اء وراح
ضحيتها  60مدنياً.
ووصفت املنظمة تلك الغارات «بغري القانونية»
بينم�ا وثقت بني م�ارس وأغس�طس املاضيني 10
غ�ارات ش�نها طريان الع�دوان يف محافظ�ات  :إب
وعم�ران وحج�ة والحدي�دة وتعز وصنع�اء ،أودت
بحي�اة ما ال يقل عن  309مدنيني وأصابت أكثر من
 414آخرين.
واعتربت املنظم�ة ومقرها نيويورك أن الواليات
املتح�دة طرف�ا يف النزاع ورأت أنه�ا إىل جانب قوات
التحالف السعودي مطالبة بإجراء تحقيقات يف تلك
الهجمات لكن ذلك لم يحدث.
وأك�دت املنظمة أنها لم تجد «أدلة عىل وجود أي
هدف عس�كري يف الغارات التي اس�تهدفت صنعاء
القديم�ة وعلى حي األصبح�ي يف س�بتمرب املايض
والرضب�ات الجوي�ة التي أدت لخس�ائر يف صفوف
املدنيين عىل بيوت يف ش�ارع م�أرب وأحي�اء حدة
والحصبة وضاحية ضبوة».
وأش�ارت املنظمة يف تقريرها إىل أن الغارات «لم
تمي�ز بني املدنيين واأله�داف العس�كرية وأدت إىل
خسائر غري متناسبة يف صفوف املدنيني».
جو س�تورك نائب املدير التنفيذي لقسم الرشق
األوس�ط باملنظمة تس�اءل قائال« :ك�م من املدنيني
يج�ب أن يموت�وا يف غارات غري قانوني�ة عىل اليمن
قبل أن يحقق التحالف وحليفته الواليات املتحدة يف
األخطاء املرتكبة وتحديد املسؤولني عنها؟
وأش�ار تقري�ر املنظم�ة إىل أن معظ�م الضحايا
املدنيني الذين سقطوا منذ بدء العدوان بحسب األمم
املتحدة قتلوا بغارات جوية للتحالف السعودي.
وفيما لم تع�رف املنظمة ان كانت دول التحالف
الس�عودي ق�د قدم�ت تعويض�ات للضحاي�ا فإن
التقري�ر ي�رى أن «الوالي�ات املتح�دة – بتنس�يقها

ومس�اعدتها العمليات العس�كرية للتحالف بشكل
مب�ارش – هي طرف يف النزاع وم�ن ثم فهي مُلزمة
بالتحقيق يف الهجمات غري القانونية التي ش�اركت
فيها».
وأش�ار التقرير إىل أن املنظمة وأطراف حقوقية

ا�ست�شهاد  7مدنيني يف ق�صف على مناطق متفرقة بتعز

أخ�رى منذ ب�دء الع�دوان يف مارس امل�ايض وثقت
«انتهاكات جسيمة لقوانني الحرب» حيث وبحسب
التقري�ر وثقت هيومن رايتس ووتش بالفعل يف 10
غ�ارات جوية للتحال�ف يظهر بوض�وح أنها «غري
قانونية».

يف الفرتة من أبريل إىل أغس�طس يف إب وعمران
وحجة والحدي�دة وتعز وصنعاء ،أودت تلك الغارات
–بحس�ب تقري�ر املنظم�ة -بحي�اة م�ا ال يقل عن
 309مدنيين وأصابت أكثر م�ن  414آخرين» ،ويف
جميعه�ا لم تجد املنظم�ة أي دليل عىل وجود هدف

عسكري.
كما أش�ار التقري�ر النته�اكات وثقتها منظمة
العفو الدولية وتشير إىل وقوع غارات غري قانونية
استهدفت مدارس يف حجة وصنعاء والحديدة وراح
ضحيتها  5مدنيني وأصيب  14آخرين عىل األقل.
كما طالبت املنظمة مجلس األمن الدويل باإلعالن
بشكل واضح فيما يخص االنتهاكات باليمن.
 وقال�ت إن املس�ؤولني ع�ن انته�اكات للقانون
الدويل اإلنس�اني أو القانون الدويل لحقوق اإلنسان
يجب أن يخضعوا للمحاس�بة ،وأنهم قد يخضعون
لحظر سفر وتجميد األصول.
 وطالبت املنظم�ة مجلس األمم املتحدة لحقوق
اإلنس�ان «إنش�اء لجن�ة تقصي مس�تقلة ودولية
للتحقيق يف مزاعم انتهاكات قوانني الحرب».
وطالب س�تورك نائ�ب مدير املنظم�ة التنفيذي
ال�دول القادرة على من�ع التحالف الس�عودي من
ارت�كاب املزيد م�ن االنته�اكات وخاص�ة الواليات
املتحدة بالضغط ملنع ذلك.
وقال س�تورك »:تك�رر رضب التحال�ف بقيادة
الس�عودية للبيوت واملدارس واملستش�فيات ،حيث
ال توج�د أه�داف عس�كرية قريب�ة ،ال�دول األكثر
قدرة عىل منع التحالف م�ن تنفيذ هذه االنتهاكات
املروعة – ال سيما الواليات املتحدة واململكة املتحدة
– عليها الضغط بقوة وإال وجدت نفسها متواطئة
يف هذه االنتهاكات».
ووثق�ت املنظمة بواس�طة فري�ق ميداني تابع 
لها الهجمات وعددها  6التي اس�تهدفت مدنيني يف
العاصم�ة صنع�اء ،حيث نقلت ش�هادات الضحايا
وذويه�م الذي�ن بدوره�م رووا تفاصي�ل تعرضهم
لغارات التحالف السعودي.
ويف التقري�ر رص�دت املنظم�ة  6رضبات جوية
استهدفت منازل مواطنني بالعاصمة صنعاء حيث
استشهد  60مواطنا.
 وأكدت املنظمة عدم وجود هدف عسكري حيث
نقلت ش�هادات الضحايا املصابني وذوي الش�هداء
وجريانهم والت�ي أكدت يف جميعها أن القصف الذي
تعرض�وا ل�ه لم يك�ن مبرراً ويعرب عن اس�تهداف
مقصود للمدنيني.

الطريان يق�صف بئر مياه برازح ويدمر �شبكة االت�صاالت ب�سحار

تحليق مكثف للطيران في سماء استشهاد أسرة بأكملها مكونة من  19شخصًا في قصف
العاصمة وسلسلة غارات متواصلة
لطيران العدو على منزل مواطن في مديرية كتاف بصعدة

على صنعاء وحجة والمحويت
 -خاص:

حل�ق طريان العدوان الس�عودي األمريك�ي بكثافة مس�اء الثالثاء بأمانة
العاصمة ،وظل التحليق مستمراً لساعات متأخرة من الليل.
وجاء هذا التحليق قبل ي�وم واحد من االحتفال الكبري باملولد النبوي الذي
أقيم يف املعلب الريايض بأمانة العاصمة.
وبالق�رب م�ن العاصمة قصف طيران الع�دوان يوم أم�س بغارتني عىل 
مديرية همدان بمحافظة صنعاء ،مس�تهدفا ً منطقة ضالع ما أدى إىل أرضار 
يف األرايض الزراعية.
ويف سياق متصل استشهد  7مواطنني وأصيب  5آخرين يوم أمس األربعاء
يف غ�ارات لطريان العدوان الس�عودي األمريكي اس�تهدفت س�وقا َ ش�عبيا ً يف
منطقة يختل باملحافظة.
كم�ا استش�هد مواطنَي�نَ إثنين يف غ�ارة للع�دوان الس�عودي األمريكي
اس�تهدفت س�يارة يف املنطقة نفسها ،بالتزامن مع ذلك ش�ن طريان العدوان
السعودي سلسلة غارات عىل منطقة املرساخ بذات املحافظة.
و ش�ن طريان العدوان سلس�لة غارات يوم أمس عىل مناطق متفرقة من
محافظة تعز ،مستهدفا ً مديرية الراهدة وحيفان ،كما استهدف
بعرش غارات منطقة القبيطة وخمس غارات منطقة الرشيجة.
وقص�ف طيران الع�دوان بثمان غ�ارات كلي�ة املجتمع بالهج�ر منطقة
القبيط�ة م�ا أدى إىل تدمريها بالكامل وهي الكلي�ة الوحيدة باملنطقة وكانت
سكن للنازحني ،كما استهدفت غارات العدوان السكن القديم للكلية.
وش�ن طريان الع�دوان ع�دة غارات على قرية الخط�وة أع�روق واملعهد
الصناعي واملهني يف منطقة حيفان بتعز ،كما ش�ن أيضا غارتني عىل منطقة
الرشيجة ،وغارات أخرى عىل منطقة واحجة يف مديرية ذباب ،وألقى العدوان
قنابل عنقودية ،ما أدى إىل استشهاد مواطن وجرح العرشات.
ويف محافظ�ة حجة ش�ن طريان العدوان الس�عودي األمريكي عدة غارات
مساء الثالثاء عىل منطقة الجر بمديرية عبس.
واستشهد مواطن وأصيب آخرين إثر غارة لطائرة بدون طيار عىل محطة
وقود بمديرية بيحان التابعة ملحافظة شبوة الثالثاء املايض.
وأوض�ح مصدر محيل لوكالة األنباء اليمنية (س�بأ) أن طائرة بدون طيار 
استهدفت بغارة محطة قشوان للمحروقات يف منطقة العليا ببيحان ،ما أدى
إىل احرتاقها واستشهاد مواطن وإصابة اثنني آخرين.
وأش�ار املص�در إىل أن الغارة تس�ببت يف ترضر عدد من املحلات التجارية
املجاورة للمحطة.

 صعدة:واصل طيران الع�دوان الس�عودي
األمريك�ي قصف�ه ملن�ازل األبري�اء يف
محافظ�ة صع�دة ،مرتكبا ً ي�وم أمس 
مجزرة جدي�دة بحق أرسة املواطن عبد
الكري�م حم�ود حميد الع�زي بمنطقة
أمل�ح بمديري�ة كت�اف م�ا أدى إىل
استشهاد األرسة بالكامل وعددهم 19
مواطناً.
وقال�ت مص�ادر محلي�ة باملديري�ة
إن بعض�ا ً من أف�راد األرسة ظلوا تحت
األنقاض لساعات طويلة نتيجة تدمري

املن�زل بالكامل عليه�م ،وأن املواطنني
واجهوا صعوبة بالغة يف إنقاذ الضحايا
وإخراجه�م من بين األنق�اض نتيجة
التحليق املستمر للطريان .ويوم الثالثاء
املايض قصف طريان العدوان السعودي
األمريك�ي من�زل مواط�ن يف مديري�ة
الصفراء بصعدة ما أدى إىل استش�هاد 
 5مواطنني وإصابة  6آخرين.
وتض�اف ه�ذه الجرائم إىل الس�جل
اإلجرامي للنظام الس�عودي ،الذي دمر
ُك ّل مقومات الحياة يف محافظة صعدة.
وم�ن الح�دود الس�عودية تعرضت
صعدة خلال اليومني املاضيني لقصف

مدفع�ي وصاروخي عنيف ،اس�تهدف
منازل املواطنني وقراه�م وممتلكاتهم
العامة والخاصة.
وشن طريان العدوان سلسلة غارات
جوية عىل مديرية ش�دا ما أحدث دمارا ً
كبريا ً يف ممتلكات املواطنني ومزارعهم،
كما قصف العدو بالصواريخ واملدفعية
مديريت�ي الظاهر وش�دا بأكثر من 40
صاروخ�اً وقذيف�ة اس�تهدفت من�ازل
املواطنني والطرقات العامة واملزارع.
واستهدف طريان العدوان السعودي
األمريك�ي الثالث�اء برئ مي�اه بمديرية
رازح الحدودي�ة بمحافظ�ة صع�دة،

محدثا ً أرضاراً بالبرئ ومزارع املواطنني.
وش�ن طيران الع�دو غ�ارة أخرى
عىل منطقة بن�ي صياح باملديرية ،كما
تعرضت مناطق متفرقة بمديرية غمر
الحدودية لقصف صاروخي سعودي.
واستهدف طريان العدوان السعودي
األمريكي الغاش�م ي�وم االثنني املايض
ش�بكة االتص�االت بمديري�ة س�حار 
بمحافظة صعدة.
واس�تهدف طيران الع�دو بأرب�ع 
غارات ش�بكة االتص�االت يف جبل عنم
بمديرية س�حار ،م�ا أدى تدمري أجزاء
كبرية منها.
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االحتفال بالمولد النبوي جز ٌء من الثقافة المجتمعية لدى اليمنيين
جمال األشول
يُعتَب�رَ ُ االحتف�اءُ واالحتف�ا ُل بمول�د ال َّر ُ
س�ــوْل
األعظ�م عَ َليْه وعىل آل�ه أَفضل الصالة وأتم التس�ليم،
ل�دى اليمنيني جز ٌء من حياته�م االجتماعية ،كما يعد
اس�تحقاقا ً آلخ�ر األنبياء والرس�ل توارثته�ا األجيال
احياءً لذكرى مولده صالة ربي عليه وعىل آله وس�لم،
ٌ
معروف عىل مدى التأريخ باالحتفال
فاملجتمعُ اليمني
بمول�د النور والرحمة ،حيث ينقس�مُ املجتمعُ اليمني
إىل طائفتين دينيتني (زيدية وش�افعية) ،وك ٌل منهما
يرتبط بمُحَ مَّ ــد وآل بيته الطاهرين
 اليمن الذي اش�تهر باالحتف�ال بذكرى مولد النبي
مُحَ مَّ ــ�د صلى الله عليه وآله وس�لم ،ويف الس�نوات
األخرية عملت أمريكا والسعودية لزرع جماعات داخل
اليم�ن تحم�ل عقائد دخيل�ة عىل النس�يج املجتمعي
وية اإلسلاَ مية ُ
اليمني من خالل تشويه الهُ
ْ
 املحَ مَّ ــدية
ً
خدمة للسياس�ة الصليبية
وتجس�يد الركود الدين�ي
املس�تهدفة لدين اإلسَل�اَم وثقافت�ه ُ
ْ
 املحَ مَّ ــدية التي

استهداف شخصية ال َّر ُ
ســوْل ،وك ّررت هذا السيناريو 
من خالل وس�ائ َل متعددة وعرب دول يعتمد اقتصادُها
عىل اس�تهالك منطقة الرشق األوسط أي (املسلمني)
ً
خدمة للمرشوع األمريكي الصهيوني.
ومن تلك الجماع�ات الدخيلة عىل اليمن (اإلخوان،
والس�لفية) وقد مثّل حزب اإلصلاح جماعة اإلخوان
من خالل إنش�اء م�دارس ومراك�ز لتعلي�م الوهابية
وإنت�اج جماع�ات إرهابي�ة مولع�ة بالقت�ل والذب�ح
وبصورة بش�عة تس�عى إىل طمس ثقافة ال َّر ُ
س�ــوْل
ْ
األعظم وتشويه اإلسلاَم.
ومم�ا يكش�ف أبع�اد تل�ك السياس�ة الخارجي�ة
املفروض�ة على اليمن هو اختي�ا ُر تلك ال�دول ومنها
(أمريكا ،الس�عودية) ألش�خاص تم اختيا ُرهم بعناية
تامة ،حي�ث تم اختي�ا ُر عبداملجي�د الزندان�ي ليكون
رائ�دا ً يف إنت�اج الجماع�ات اإلرهابي�ة يف اليم�ن دون
ش�عور العامة بذلك وحجم الخط�ر الذي تمثل يف هذه
الجماعات الس�تهداف الش�عب اليمن املرتبط بثقافة
مُحَ مَّ ــدية س�واءٌ الش�وافع أو الزي�ود ،وكان الهدف

هو طمس ثقافة ال َّر ُ
ســوْل األعظم واستبدال بثقافة
وهابي�ة وانتهاج ثقافة قطع الرؤوس وحل املحرمات
واالعتداء عىل ش�عائر الله التي تكشف حقيقة تقوى
القلوب).
وم�ع  ُك ّل ه�ذا فش�لت أمري�كا بتنفي�ذ مرشوعها
اإلجرامي يف اليمن الذي س�عى لطمس معالم الرسالة
ُ
ته�دف إىل إغراق
ونس�ف أخالقه�ا وإضاع�ة قيمه�ا
َ
مش�اكل وحروب وأزمات ،لتنحرف عن طريق 
األمة يف
الهداي�ة والثقاف�ة القرآنية وترتب�ط ثقافة صهيونية
أمريكي�ةَ ،
 ولكنه�ا يف اليم�ن فش�لت يف تنفيذه�ا هذا 
املرشوع بعد إس�قاطه بثورة  21س�بتمرب الش�عبية،
وبعد أن حس�ت قوى الطغيان أن مرشوعها اإلجرامي
سقط قامت بش�ن عدوان غاشم عىل اليمن استهدف
األخرض واليابس منذ  26س�بتمرب إىل اليوم ،ومع ذلك
فش�لت؛ ألنها واجه�ت ش�عبا ً يمنيا ً عظيم�ا ً معروفا ً
بأ ً
ُ
صال�ة هويته وعظي�م محبته وارتباط�ه الوجداني
ُ
صلوات
واإليماني الراس�خ بحبي�ب الخال�ق مُحَ مَّ ــد
ربي وسلم عليه وآله.

محمد ..الضوء الساطع من أكواخ الفقراء
أنس القاضي
حين نحتف� ُل باملول�د النبوي فلا نحتف� ُل بذك�رى زمنية
لش�خص وُل�د قبل أربعة عشر قرناً ومضى وانقىض ،وليس 
ٍ
بعصبي�ة نقلنا الحريف ملقولة «ليعلم األعداءُ بأننا ٌ
أمة تتمس�ك
بنبيها» فلديهم أنبياؤهم كمتدينني ولديهم آلهتهم الرأسمالية
كاس�تعماريني ،تُق�ام آالف االحتفاالت الديني�ة يف العالم فما
ال�ذي يجعل من احتفال ُ
 املس�لمني باملولد النبوي ش�يئا ً مميزا ً
ال تك�راراً ،وداخل الدين اإلسلامي ما الذي يجع ُل من احتفالنا
طقوس بقي�ة املذاه�ب واملِل�ل ال ُ
كثوريين مُمي�زا ً ع�ن ُ
طرق
اإلسلامية التي تحتفل باملولد النبوي م�ع تجاهلنا ملن يُمانع 
االحتفال بهِ .

• الدين والدولة

عىل عكس بقية األديان (السماوية) ُ
 املميز يف الدين اإلسالمي أن مُمارستَ ُه
التعبديَّة ليست تديناً فرديا ً كإرشادات أخالقية وتصوفية وتأملية بني اإلنسان
واإلل�ه يكون بهِ  املؤمن مؤمن�ا ً عند ربهِ  بمعزل عن املجتمع وقضاياه ،بل إن ُه
دي�ن مُجتمعي مُمارس�تهُ التعبدية تُق�ام عىل أرضية العالق�ات االجتماعية
االقتصادي�ة السياس�ية ،فيكون من غير العلمية املطالبة بع�زل الدين عن
َ
السياسة ،كما يتحدث املذهبُ  (العلماني) الذي نجح يف هذا التطبيق مع الدين
املس�يحي الذي يُعترب إرشادات أخالقية أكثر منه توجيهات عملية ،أما الدين
اإلسلامي فالسيايس االجتماعي يغلب عىل الروحي الفردي يف مجمل أسسه
وقيمه الت�ي يق ُ
وم عليها .فيكون املطلب كما لخصه الش�هيد الدكتور أحمد
رشف الدي�ن يف رؤية أنصار الله ملؤتمر الح�وار((أن الدولة دينها القانون))
وتكون الرابطة بني الفرد والدولة هي املواد القانونية ،املس�تمدة من اإلسالم 
وغيره من قوانني حموراب�ي والقوانني الس�بأية مثالً والتجرب�ة التأريخية
(العُ رف) ومن التجربة اإلنس�انية التي قنن�ت قوانني يف صالح البرشية دون
القوانني التي ُقننت يف أي نظام لقهر الش�عوب وسحق اإلنسانية ،وكما قال
الدكتور يكون ((الدين دين الش�عب)) ويف العالق�ات االجتماعية التي تجعل
م�ن األفراد ش�عباً فيكون الدين موج�وداً وموجهاً لهم سياس�ياً واقتصاديا ً
وأخالقي�ا تتبن�اه أح�زابٌ سياس�ية وح�ركات اجتماعية وحس�ب منطقها
ُ
يتقبلها الش�عب ويق�ف معها يف العملية
ونضوج فكرها ورقي ممارس�تها
السياس�ية الديمقراطية أو الثورة الش�عبية ،إذ يحس أنها تُعرب عنهُ ،وبهذه
الطريقة تُحل أزمة اإلسلام السيايس فإقصاؤه والتهرب منه وعدم االعرتاف
بحقه ال ينف�ي وجوده املوضوعي يف هذه املجتمع�ات ،وقمعه يدفع بهِ نحو 
التطرف ،كما أن تفصيل الدولة كما يش�تهي هذا الحزب اإلسالمي السيايس
ُ
املعين يُعترب نس�فاً لديمقراطية الش�عب وش�مولية ال تختل�ف عن تفصيل
الدولة كما يُريد حزبٌ قومي أ َ ْو يساري أَوْ ليربايل ،ويف حالتنا اليمنية حكمت
س�لطة التجار وال�وكالء االحتكاري�ن والطفيليني املرتبطين بأمريكا ودول
لخليج من  94إىل  2014كرموز عسكرية وقبلية ودينية عىل الخطاب الديني
الوهابي وكانت املش�كلة لي�س خطابها وممارس�تها الوهابية التي جرفت
ج�ز ًء من املجتمع ليصب�ح وهابيا ً مقتنعاً بوهابيته ،بل كانت املش�كلة أنها
جعل�ت من الدولة وهابية وس�خرت إمكانيات الدولة لدع�م الوهابية مراكز
ومعاه�د وجمعي�ات وقامت بكل الح�روب العدوانية وبررت ُك ّل االس�تغالل
واالس�تبداد م�ن منطلق وهابي وهاجم�ت بقية األفكار والتي�ارات والتي ال
تدين بالوهابية أَوْ دجّ نتها.

• الدين والمجتمع اليمني

كتابات 11

َ
ألن الدين اإلسلامي يمل�ك مخزونا ً كبيرا ً من املوجه�ات العملية لرفض
طغاة وقيم تحرر اإلنس�ان من عبودية الطواغيت ُ
ال ُّ
 واملس�تكربين واملعتدين،
فما زالت ُ
 املمارسة الثورية النضالية يف املجتمع اليمني تسن ُد إىل هذا املوروث
التقدُّمي يف الدين اإلسلامي يف كثري من جوانبه�ا ،لهذا تأخذ الثورة واملقامة
ومناهض�ة االس�تعمار طابعا ً إسلامياً وجهادي�اً بالضرورة فهي تعكس 
املوجه�ات التي اس�تنهضت املجتم�ع وحركت�ه للعمل /النض�ال /الجهاد،
فالثقافة السائدة يف املجتمع اليمني ثقافة دينية إسالمية نظراً لواقع تطوره
التأريخ�ي كأحد ال�دول النامية وحني يث�ور فمن داخل ه�ذه الثقافة ال من
خارجها وألن الثقافة الدينية يف الدين الواحد واملجتمع اليمني الواحد ليست

واحدة بل تقدمية ورجعية فسيثور املجتمعُ بالشق التقدمي وامليضء منها.
الواق�عُ التأريخ�ي االجتماعي للش�عب اليمن�ي مَ ن يجعل طاب�ع النضال
إسلامياً وليس اإلسلام من يفعل ،وس�يأخذ النضال والثورة
واملقاومة طابعا ً نقابيا ً حني تتوس�ع القاع�دة املادية لإلنتاج
الصناعية والزراعية وتزدهر الحركة النقابية فتصبح الثقافة
النقابي�ة والعمالي�ة ه�ي الثقاف�ة الش�عبية األوىل فتعك�س 
طابعها يف النضال ،وس�تأخذ الثورة طابعاً برامجيا ً سياس�يا ً
حني تنض�ج التجربة السياس�ية لألح�زاب اليمني�ة ويصبح
ل�دى الجماهري ثقة بهذه األحزاب فتتبنى الربامج السياس�ية
األح�زاب الثوري�ة وتناضل تث�ور عىل نهجها ،وه�ذا النضوج
الس�يايس لن يتم إال بعد التطور الصناع�ي والزراعي فحينها
س�تكون الرصاع�ات السياس�ية على الربام�ج وعىل ش�كل
االقتصاد وما س�تتخلق لدى املجتم�ع من حاجات جديدة بعد
أن يُش�بع حاجته للطعام والسكن وس�تكون الثورة من أجل
تحقي�ق هذه الربامج وس�تأخذ طابعا ً سياس�ياً ،لكن يف واقع 
الي�وم حي�ث الواقع االقتص�ادي متخلف ،وحي�ث الحركة النقابي�ة ال تُذكر
وليس�ت الطبق�ة العاملة هي الج�زء الكبري من املجتمع ،وحي�ث أن الجربة
السياس�ية الديمقراطي�ة الت�ي تمتد من عام تس�عني ما زال�ت تجربة غري
ناضجة وسلبية وليس لدى الشارع ثقة باألحزاب السياسية وكانت السلطة
املس�تبدة ضد الديمقراطية ،فال يُمكن أن يكون النضا ُل الجماهريي الثوري
إال مستندا ً عىل الشق التقدمي والثوري يف اإلسالم من الثقافة الشعبية األوىل،
ومن العبث وغري العلمية تجاوز واقع املجتمع وفرض عليه أش�كال نضالية
أ َ ْو مطال�ب غريبة عن واقعه التأريخي الذي نعيش�ه ف�كادح يمني يف أقىص
َ
أو بائس يف أزقة املدينة لن تستط َ
ٌ
تستنهضه للثورة والدفاع عن
يع أن
الريف
الوطن والتضحية بروحهِ  ببالغ نقابه عمالية ،وال تس�تط ُ
يع أن تدعوه ببيان
حزب سيايس ،لكنه سوف يقوم حني ستنهضه بخطاب ديني يتلمس واقعه
وحاجاته للتحرر بأنه مُس�تضعف وهناك طغاة ومستكربون يأمره اإلسالم 
َ
يثور عليهم ليعيش حياة كريمة وأن الله س�ينرصه حني يثور ويتحرك
ب�أن
ويجاهد يف سبيلة ،فيتحرك فعالً ويعمل ويناضل وسينترص ما دامت قضيت ُه
عادله ما دامت جماهري مس�حوقة كبيرة تناضل إىل جانبه ،ولن ينترص من
ينظ�ر من املقاي�ل والقصور العاجية وبين الكتب الحزبية لي�س بينه وبني
الش�ارع أي�ة روابط وليس�ت الجماهري مس�تعدة أن تبذُ َل روحها يف س�بيلة
فكيف إذا كان يسب هذه الجماهري ويسخر منها وبؤسها كما يفعل رشيحة
اليساريني واملدنيني واللرباليني والعلمانيني يف اليمن!

• حاجة الشعب دولة ديمقراطية ال مدنية

والحاج�ة الفعلي�ة للمجتمع اليمني لي�س الدولة املدني�ة التي تحفظ له
بعض الحقوق يف الحريات الش�خصية دون الحقوق االجتماعية ،بل الحاجه
إىل الدول�ة الديمقراطية التي تكفل الحقوق الش�خصية من حق الرأي الفكر
واملعتق�د ...إلخ وبجانب ذلك تلت�زم أن تحفظ له الحق�وق االجتماعية حق 
العمل والسكن والحياة الكريمة وحق النضال يف سبيل هذه الحقوق ،فيمكن
أن تك�ون الدولة مدنية ومس�تبدة يف نفس الوقت ،لك�ن الدولة الديمقراطية
تحق�ق الحق�وق املدنية لرشيحة املدنيين وبنفس الوقت ال تكون مس�تبدة
تكف�ل حقوق س�واد الش�عب وح�ق النضال يف س�بيل هذه الحقوق بش�تى
اشكالها ،بدون استبداد وإقصاء واالستقواء بالخارج عىل الشعب.

• المولد النبوي في مواجهة العدوان السعودي األمريكي

واملجتمعُ اليمني يحتف ُّل باملولد النبوي يف هذا العام فهو ال يحتف ُّل بذكرى
زمنية كاالحتفال بميالد السيد املسيح عليه السالم عند املسيحني ،بل يحتفل
بميلاد نبي وقائد وث�وري صلب جاء دينه ليحض املس�تضعفني عىل الثورة
واملقاومة وس�حق ل ُ
طغ�اة ،فيتحرك املجتم�ع اليمني ويحتف�ل اليوم وكأن
الرسالة املحمدية بدأت اليوم ،ويحس بأن هذا النبي والقائد موجود إىل جانبه
يف مرتاسه وخندقه وأن ُه ال يتخاطب مع شخص غائب حني يرصخ« :لبيك يا
رس�ول الله» ،وما زال الرسول موجودا ً حقاً ومشاركا ً مع املجتمع اليمني يف
َّ
يتجسد
مواجَ هة العدوان الس�عودي األمريكي فالوعي بما دعا إليه الرس�و ُل
مادي�ا ً يف أرض املعرك�ة ومن يُمس�ك البندقية عىل ما أوصاه ب�هِ محمد فهو 
ال يُمسك البندقية وفقط بل ويمسك بيد محمد عليه وآله الصالة والسالم.

المولد النبوي
وحال األمة
ياسر محمد العزير
تأتي ذكرى مولد الحبيب املصطفى صىل الل ُه عَ َليْه وآله وسلم هذا العام 
ُ
واألم�ة يف ترشذم وخصام ح�دّ الفجور ،وصل األم ُر إىل املس�اس بالكليات
ّ
تس�عى للم الش�مل ورص الص�ف وتوحيد
الخم�س ،فلا عقول مُصلحة
الكلم�ة ،وال دي�ن بقي عىل اعتداله ووس�طيته ّ
 التي أُن�زل عىل خري الربية
بل ش�ابه فس�اد العلماء وجهالة العُ باد ،ولم تعد الرغبة يف الحكم وس�يلة
ْ
ْ
غدا اإلسَل�اَم وس�يلة رابحة لبلوغ الحكم وأدا ًة لجمع 
لخدمة اإلسَل�اَم بل
امل�ال وطريقا ً معب�داً للغنى .وبات�ت النفس البرشيّة رخيصة مس�تباحة
تتقاذفها أيادي اإلرهاب التي تتستر خلف الدين وتتخطفها س�كاكينهم
وتمزقها مفخخاتهم وعملياتهم االنتحارية ،واستبيحت األعراض وفتحت
َ
ْ
 ورشعنت العبودية ،وبهذا أصبح اإلسَل�اَم كرتا ً يف يد ساس�ة
لها األس�واق
الغ�رب قبل الرشق وبات الوقود األول الذي يلتهب عَ َليْه الرصاع الدائر عىل 
ثروات الرشق األوسط.
ُ
مناس�بة املول�د الرشيف لتذكر البرشية عامة واملس�لمني خاصة
تأتي
بال َّر ُ
س�ــوْل اله�ادي والنبي املختار صلى الله عليه وآله وس�لم مَ ن جاء
ً
متمم�ا ً
 مل�كارم األخالق ورحم�ة للعاملني ومحقق�اً للعدل وحامالً ش�عار 
الحري�ة ومحارب�اً لل ُّ
ظلم ومجس�دا ً
ْ
س�يادة القانون ،وتذكرهم باإلسَل�اَم 
الحقيق�ي الذي يُعنَى باإلنس�ان ،وينب�ذ اإلرهاب والتط� ُّرف ،ويحرم قتل
النف�س البرشيّة ،ويرفض الخ�رابَ  ويدعو للعم�ران والتعايُش مع اآلخر
املختلِ�ف يف الدي�ن واللون والثقاف�ة والرأي ،ولهذا يحتف ُل املس�لمون عىل 
اختالف مذاهبهم ومش�اربهم باملولد النبوي من القرن الخامس الهجري
ُ
أنواع الق ُربات من إطعام الطعام وتالوة القرآن واألذكار ،وإنش�اد 
بش�تى
 ر ُ
عليه وآله وسلم ،وإظهار الزينة
ســوْل الله صىل الله
األشعار واملدائح يف َ
ِ
ً لسنته وتذكريا ً ُ
والرسور ،إحياء ُ
 بخلقه وتعامالته ،وقد ورد ذلك عن علماء
السلف أمثال :ابن الجوزي وابن حجر العسقالني وابن كثري ،واإلمام جالل
الدين السيوطي ،واإلمام القرطبي ،واإلمام أبي شامة شيخ اإلمام النووي،
واإلم�ام مُحَ مَّ ــد بن إس�ماعيل الصنعاني ،وابن الح�اج املالكي ،واإلمام 
الس�خاوي ،وكذلك فتاوى علماء العرص الحديث كالشيخ محمود خطاب
الس�بكي ،والدكتور مُحَ مَّ ــد س�عيد رمضان البوطي ،والش�يخ مُحَ مَّ ــد
متويل الشعراوي ،والشيخني جاد الحق وعبدالحليم محمود شيوخ األزهر،
وشيخ اإلخوان يوس�ف القرضاوي والشيخ ال ُكبييس ،والشيخ عيل جمعة
ُّ
علماء الس�نة وغريهم الكثري ،وقد ش�ذ
مفتي الديار املرصية ،وهؤالء من
املتش�ددون الوهابيون يف حُ رمة االحتفال بهذه املناسبة وتكفري ُ
 املحتفلني
ب�ه واملع ّ
ظمني لنبي األمة ومعلمه�ا فريَون بنظرة قارصة غري فاحصة أن
فعل ذلك بدعة من البدع املذمومة ،ومحدث يف الدين ،بينما يعظمون كثريا ً
م�ن املحدثات التي تروق له�م ،يف تناقض عجيب ومن ذلك جمع املصحف
وتنقيطه وتش�كيله ،وتدوين الحديث ،وصالة الرتاويح يف جماعة ،واألذان
األول ي�وم الجمعة ،وزي�ادة الصالة خري من النّوم ،وزي�ادة قول «ربنا لك
الحم�د حم�دا ً كثريا ً طيب�ا ً مباركا» فيه بعد قول س�مع الل�ه ملن حمده يف
الصلاة ...إلخ ُك ّل هذه أعمال خري لم يفعلها ال َّر ُ
س�ــوْل الكريم ولم يأمر
بفعلها لكن العلماء يدرجونها ضمن البدعة الحسنة.
ْ
يف البلدان اإلسلاَ مية يُحيون هذه املناسبة
واليمنيون كسائر أبناء األمة
بإقام�ة االحتف�االت والفعالي�ات الدينية يف املس�اجد واملن�ازل وتعظيما ً
له�ذه الذكرى جُ ع�ل منها يوم راحة وإجازة رس�مية ،ولم تتوقف مظاهر
االحتف�ال إال بع�د دخول وانتش�ار الفك�ر الوهابي إىل بالدن�ا عرب املهلكة
الس�عودية ولم َ
تلغ االجازة الرسمية إال بعد حرب عام 1994م بعد وصول
الوهابية ممثلة «بتنظيم اإلخوان املس�لمني» كحزب س�يايس والس�لفيني
كجماع�ة ديني�ة إىل مصدر الق�رار وتمكنهم من الس�يطرة عىل كثري من
املس�اجد بالق�وة ،تمهيداً لس�عيهم لالس�تحواذ عىل مقالي�د الحكم وإن
زعم�وا أنهم يس�عون إلقامة الدين وإحي�اء الخالفة ،ولكنه�م يف حقيقة
األم�ر ذاقوا الدنيا واس�تمرأوها ،وعلموا أن الش�عوب تح�ول بينهم وبني
ما يتمرغون فيه من ش�هواتهم ودنياهم ،وما كان لهم س�ابقة يف خدمة
ْ
اإلسَل�اَم وحماية األوطان يستحقون بها ثقة الشعوب ،وال الوالية عليهم،
وال عرف�ت قلوبهم من خش�ية الله م�ا يحملهم عىل اتباع الح�ق ..وإنما
يخادعون الناس بزعمهم أنهم يس�عون إلقامة الدين وإحياء الخالفة وما
يريدون إال أن يكونوا جبابر ًة ومُلوكاً.
وه�ا ه�م الي�وم يش�نون حرب�ا ً عدواني�ة على اليم�ن أرضاً وش�عبا ً
ويتحالفون مع الس�عودية أم التطرف واإلره�اب العاملي ليخونوا وطنهم
وأهلهم من أجل حفنة من املال الس�عودي وس�لطة زائلة يرون أنهم أحق 
به�ا من غريهم ويتس�ابقون عىل إص�دار فتاوى بجواز الع�دوان بحجج
واهي�ة وأكاذيب مفضوحة وتأويل مكش�وف للنصوص بما يعزز الرصاع
الهويات�ي الطائفي سياس�ياً وديني�اً الذي تتبناه مملكته�م ،وال يدخرون
جهدا ً يف ممارس�ة اإلج�رام بحق اليمنيني رجاالً ونس�اء وأطف�االً بالقتل
والس�حل والتمثي�ل والتم�ادي يف التدمير والخ�راب للممتل�كات العامة
والخاصة بعرشات اآلالف من الصواريخ واألس�لحة املح ّرمة دولياً ،وكذلك
فرض حصار ش�امل براً وبحراً وجوا ً عىل خمس�ة وعرشين مليون آدمي،
كما أجازوا االس�تعانة بالكافر بتعاقدهم مع رشكة بالك ووتر األمريكية
ومش�اركة مرتزق�ة م�ن كولومبي�ا وبريطاني�ا واألرجنتين ،واستراليا
وأمريكي�ا واملكس�يك وفرنس�ا ضم�ن قواتهم ض�د خصومهم م�ن أبناء
الجيش واللجان الشعبية.
إن مناس�بة املولد النبوي هي فرصة لكل من ضل أو غرر به للعودة إىل
ْ
منبع الدين اإلسَل�اَ مي والصورة املرشقة الت�ي قدمها النبي مُحَ مَّ ــد صىل 
الل�ه عليه وآله وس�لم للعالم أجمع ،هي فرص�ة ملراجعة النفس ،والعودة
لل ُّرشد وتصحيح الصورة املشوهة للدين التي تتبناها الوهابية السعودية،
ه�ي دعوة لكل اليمنيني بمختلف انتماءاتهم لصد العدوان ووقف اإلجرام،
وإحي�اء معان�ي األخ�وّة والرحمة م�ع أبن�اء املذاهب األخرى الش�افعية
ُ
والزيدية واإلس�ماعيلية ،والتخلق بأخلق النبي صىل الله عليه وآله وس�لم
ال�ذي بدأ حياته يف املدينة املنورة باملؤاخاة بني املهاجرين واألنصار وَوضع 
دس�تورا ً يضمَ ُن التعايش الس�لمي بين الجميع بمن فيه�م اليهود وبهذا 
كان لهم ولغريهم ما للمسلمني من حقوق وعليهم ما عليهم من واجبات
س�واء بس�واء مع تأكي�د رصيح على اختالف األدي�ان ،فكي�ف بتعايش
املس�لمني مع بعضهم؟ .فهل يتوقف هؤالء عن اللهث خلف الدنيا وزينتها
والس�لطة وجربوتها ،وعن اس�تغالل الدين لتحقيق مآربهم السياسية؟،
ِ
عىل اختالف
بم�ا يعزز األمن والس�لم االجتماع�ي ويوحّ د صف املس�لمني
مذاهبه�م وتنوع ثقافاتهم ويعي�د لألمة عزتها ومكانته�ا بني األمم بدال ً
عن االس�تمرار بالرصاع عىل الس�لطة والخالفات السياسية يف الرأي حول
ُّ
م�ن هو األحق بتويل مقالي�د الحكم التي تمثل الس�ببَ  الرئيس يف التفرق
والتمزق والتكفري والزندقة ألصحاب الفكر املتحرر واملصلحني والفالسفة
وأصحاب املذاهب الفقهية.
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 خاص:س�ؤال طرحت�ه صحيف�ة الناس عىل الس�يد
عبدامللك الحوثي قالت فيه:
يالح�ظ املراقبون أن الحوثيني نش�طوا خالل
اآلون�ة األخيرة يف اس�تغالل املناس�بات الدينية
املختلفة للقيام بجمع الحش�ود الكبرية وتنظيم
االحتفاالت الجماهريية كنوع من االس�تعراض
اإلعالم�ي ،ومحاول�ة إظهار الثق�ل الجماهريي
لكم يف محافظة صعدة ،ما تعليقكم؟

الس�يد :املناس�بات الدينية تس�هم إس�هامً ا
كبيرًا يف توعية املجتم�ع ،ولها قيمته�ا الكبرية
يف الحف�اظ على الحري�ة الدينية الت�ي أهدرتها
الس�لطة ،كما لها قيمتها ً
أيض�ا بقدر ما تتعلق 
به ،وله صلة بمضامينها ،فمناسبة ذكرى مولد
الرس�ول صلوات الله عليه وعلى آله لها ثمرتها
الكبرية يف وقت تتكرر فيه اإلساءات إىل الرسول،
ويف وقت تحتاج األمة إىل االس�تفادة من الرسول
يف موق�ع الق�دوة والقيادة والرحم�ة والحكمة،
فيما يفيد ويس�هم يف إصالح واقع األمة الراهن
إىل غري ذلك ،ويف الفرتة األخرية حاولت السلطة _

( ددعلالاا

بغيًا وظلمً ا _ منع املناس�بات الدينية دون مربر،
فنح�ن نقيمه�ا بطريقة س�لمية وبإم�كان أي
ش�خص أن يتأكد عرب الحضور لدين�ا فيها ،وال
صحة لبعض االفتراءات التي تدّع�ي أننا نقوم 
بإطالق النار فيها ،فه�ي مجرد أكاذيب وبهتان
من جهات ال تس�تحي من التمرغ يف وحل الدجل
واالفرتاء.
وللعلم فبعد الحرب الثانية منعت الس�لطة يف
صع�دة حتى االحتفال بذكرى مولد رس�ول الله
محمد صلوات الله عليه وعىل آله وكانت تحتفل
حت�ى بمناس�بات ال قيم�ة لها ولكن ال تس�مح

باالحتفال بمناس�بات ،له�ا أهمية كبرية ،ولكن
كان م�ن ثمار التح�رك الجماهريي الواس�ع أن
يكسر تلك املح�اوالت الظاملة الت�ي تمس حرية
املجتم�ع فل�م يعد باإلم�كان أن تقوم الس�لطة
بإلقاء القبض عىل مئات اآلالف الذين يحتفلون
باملناس�بات الدينية ،وال أن تقتل الجميع ،فكان
محرجً �ا للس�لطة ،ولج�أت إىل أس�اليب أخ�رى
لعرقل�ة االحتفاالت ،م�ن إثارة مش�اكل أمنية،
واعتق�االت مح�دودة ،ومنش�ورات تكفريي�ة؛
لكنها لم تنجح وفشلت.

في اليمن كل شيء ينادي :لبيك يا رسول اهلل
رضوان سبيع
ُ
 اثنان يف
يختل�ف
مما ال ش� َّك فيه وال ج�دا َل وال
ِ
�ن األنص�ار يف ترجمت�ه الفعلية
ف�رادةِ وتمي ِ
ُّ�ز يمَ ِ
وتجس�يده الواقع�ي الهتم�ام الـيَـمَ ـنيين الكبري
وح ْر ِصهم الش�ديد عىل إثبات ُّ
تمس�ــكِهم بوَالئهم
لله ول َر ُ
س�ــوْله ورضورة اقتف�اء أثره واالقتداء به
بتجس�يد القيَم واملب�ادئ األخالقية الس�امية التي
َ
ها العريضة دين ُ
س� َم خطو َ
 ور َ
نا اإلسالمي
ط
ُّ
رشَعَ ها َ
ُ
نبي الهُ دَى قوال ً
املحَ مَّ ــديُّ  الذي تمثَّل يف ما ّ
جس�ده ُّ
وفعالً وتقريراً وكما ّ
جس�ده م�ن بعده أعالمُ الهُ دَى
األطهار م�ن عرتته أه�ل بيته علي�ه وعليهم أزكى
الصلوات وأتمّ التسليم.
وكاملعت�اد ومن بداية ش�هر ربي�ع األول من ُك ّل
عام تقامُ بمناسبة املولد النبوي الرشيف العدي ُد من
االحتف�االت والفعاليات الثقافي�ة والفنية التي يتم
ُصوال ً
إحياؤها يف مختلف املحافظ�ات الـيَـمَ ـنية و ُ
إ َلـى االحتفاالت الكربى يف  12من ربيع األول والتي
َ
تحضرُ ُ ه�ا حش ٌ
تتواف ُد إ َلـى س�احتني
�ود مليوني�ة
رئيس�يتني األوىل يف العاصم�ةِ صنع�اء والثاني�ة يف
محافظ�ة صع�دة ،ويف ذل�ك الي�وم تك�و ُن األبصا ُر
ً
ش�اخصة على املس�تويني املحيل وال�دويل يف ترقب
للحظة التي س�يط ُّل فيها الس�يدُ القائ�د /عبدُامللك
َّ
ُ
ع يتحدث
متوق
بن بدرالدي�ن الحوثي إللقاء خطاب
فيه عن املناس�بة ،وكما يتط�رق بالحديث عن آخر
املس�تجدات ،مواصلاً فيه ومن خالل�ه قياد َة ثورة
الواح�د والعرشين من س�بتمرب املجي�دة بمراحلها
اإلستراتيجية ورس�م الخطوط العريضة وما الذي
يجب أن تتحر َك عىل أ َ َ
ســـاس�ه جماهريُ الش�عب
َ
يتمك�ن يف نهاية املط�اف وبعَ ون الله
الثائ�ر حت�ى
تع�اىل من الو ُ
ُص�ول إ َلـى س�احل األم�ان وتحقيق 
الهَ �د ِ
َف املنش�ود واملتمث�ل بالتح� ّرر واالس�تقالل
الوطني كامالً غري منقوص.

يمانيون في رحاب المصطفى

ُ
َ
نفس�ه وقد
 هي الح�االت التي يجد املرء
ن�ادر ٌة
طوفان االنبهار وخاضعا ً ال
أصبح أسيرا ً يف قبضة
ِ
يرتدد أو يأبى مس�تنكفا ً من إعالن االستسالم أمام 
جحافل الدهشة الغازية ُ
 واملرصّ ة عىل احتلاَ ل كيانه
ِ
واس�تيطان ُك ّل أحاسيسه ومشاعره وأنفاسه وكل
يشء يف أعماقه وَوجدانه.
أن�ه وألس�باب ودواع�ي مختلف�ةٍ
وبالطب�ع 
َ
ُ بمثل
ومتفاوتةٍ من ش�خص آلخر قد يشعُ ــ ُر املرء
ِ
هذه الحاالت الرائع�ة والنادرة يف أي مكان أو زمان
إال أنه�ا بالتأكي�د لن تبلُ َغ ذروتَها ول�ن يص َل مداها
إ َلـى مستوى ذروة ومدى الحالة التي قد يشعُ ُر بها
إن ْ َس�ـا ٌن تواجَ َد يف الـيَـمَ ـن يف فرتة أيام وس�اعات
ولحظ�ات ما قبل فجر الثان�ي عرش من ربيع األول
ُ
صلوات ربي وسلامُه عليه
ذك�رى مولِد املصطفى
وعىل آل�ه الطاهرين ،وذلك حني يس�تمتعُ بمتابعةِ
لحظ�ات انتظ�ار أولئ�ك العُ َّش�اق وم�دى لهْ فتهم
وشوقهم إ َلـى لحظة بُ ُزوغ فجر ذكرى مولد النور.
حق�ا ً إن َّ
ٌ
ه�ا لحظ�ات يج� ُد حينَه�ا املر ُء َ
نفس�ه
َّ
تتدف ُق منها
ٍّ هائل من املش�اعر التي
مس�كوناً بكم
ٍ
َ
حدائ�ق مليئةٍ
ينابي�عُ اإلط�راء واإلعجاب باتج�اه
ب�ورود وأزه�ار اإلكب�ار واإلجلال ألبن�اء الش�عب
الـيَـمَ ـن�ي العظيم ،حيث ال يس�ع مَ ن يطي ُل النظ َر
ويمع� ُن يف التأم�ل إ َلـى ما يصنعُ ه أحف�ادُ األنصار 
وه�م يع�دون ويس�تعدون لالحتفاء بذك�رى مولد
خير خ ْل�ق الل�ه ،وبالرغم م�ن الظروف القاس�ية
واالس�تثنائية واملرحلة الحرجة التي يم ُّر بها بلدُهم
يف ظ�ل اس�تمرار همَ جية وإجرام وحص�ار تحالف
الع�دوان الصهيومتصهين على الـيَـمَ ـ�ن األرض
واإلن ْ َسـان.

النبويُ وأعيادُ جلوس األمراء
المولدُ
ّ
والملوك على عُرُوش الممالكِ
ُ
الحالل والحرامُ
الوهابية..

لم يعُ �دِ األم ُر غريب�ا ً يف زمن تص�دّر فيه أدعياء
التدي�ن املموَّلون من خزائن برامي�ل البرتودوالر إن
متلبس بالدين ومصاب
 دعي
أت�ى مهروال ً نحوَك أيُّ
ٍ
ٍ
بجراثيم وأوبئة ترس�بات الفكر الوهابي التكفريي

بمفاهيم�ه املغلوطة وأفكاره الهدامة كي يعلن عن
رفضه واس�تنكاره إلقدامك عىل املش�اركة يف إحياء
ذكرى املولد النبوي الرشيف وأنت تنظر إ َلـى مالمح
ه�ذا املتظاه�ر بالغرية عىل الدين يب�دو لك كيف أن
رشر الغض�ب والحقد يتطاير م�ن عينيه باتجاهك
ويف اللحظة التي يحدثك فيها عن محبته لك ،مؤكدا ً
َ
ذلك بتكرار قس�مه أنه لك م�ن الناصحني وأن
على
ِ
تتخىل عن هذه املمارس�ات
م�ا يريدُه منك ه�و أن
َ
الرشكي�ة والت�ي م�ا كان ل�ك أن ترتكبه�ا ل�وال أن
ذل�ك كان نتيج�ة النخداعك بمعتق�دات الجماعات
الرشكية الضالة!!!.
ورغم ذلك نق�ول لكل أولئك املوبوءين باملفاهيم
واألف�كار النك�رة _الت�ي رشعها وس�نَّها لهم قرن
الش�يطان مُحَ مَّ ــد بن عبدالوه�اب النجدي والتي
ُ
ت�زال الجماعات
على إثرها وم�ن مخلفاته�ا م�ا
َ
مواصلة ارتكاب
التكفريي�ة اإلجرامية مس�تمر ًة يف
جريمة التشويه واإلساءة املتعَ مَّ دة واملمنهجة لقيَم
ومبادئ وأخالقيات الدين اإلسلامي الحنيف بشتى
الط ُرق والوس�ائل_ :كيدوا كيدَكم واس�عوا سعيَكم
وناصب�وا جهدَكم ،فوالله ال تمحوا ذكرنا وال تميتوا 
وحين�ا ،وهل أيامكم إال ع�دد وجمعكم إال بدد .فقد
ُ
حقيقة إس�اءتكم وعدائيتكم
كش�ف أم ُركم وبانت
ومعاداتكم لإلسلام واملس�لمني حتى وإن واصلتم
التمظهُ َر بالتدين ال�كاذب فقد اتضح للجميع أنكم
بلا أخالق وال دي�ن وال م�روءة وإن كان لكم راب ٌ
ط
ٌ
أو عالق�ة بدي�ن من األديان فليس س�وى ما لديكم
من عالقة وانتما ِء بدين القتل والذبح التفجري ،فهو 
دينكم الوحيد املعروف واملش�هور بـ «دين ورشيعة
براميل البرتودوالر».
فم�ن كان هذا دين�ه وهكذا ه�ي رشيعته تبيحُ
وتس�تبيحُ  القتلَ والذبحَ  والس�ح َل وارتكاب جرائم
ِ
اإلعدام�ات الجماعي�ة باس�تهداف التجمُّ ع�ات
واملس�اجد بالتفجيرات وقتل املئات من املس�لمني
 ر َّك ٌع ُ
سجَّ ٌد أثناء
باألحزمة والعُ بْوات الناس�فة وهم ُ
الصالة فأنّى له أن يتدخل يف شؤون املسلمني وفيما
يجب وما ال يجب عليهم فعله من أمور دينهم؟؟!!!!
كي�ف ملن ه�ذه أعماله وهك�ذا ممارس�اته الال
أخالقية والال إسلامية والال إن ْ َس�ـانية أن يستنكر
قي�ام املس�لمني بإحياء ذك�رى مولد نب�ي الرحمة
وه�ادي األم�ة .وب�كل وقاح�ة يصر عىل تش�نيع 
وتس�فيه فعلهم بدعوى أنه بدع�ة ومن الرشكيات
التي يجب القضاء عليها؟؟!!!!
ثم عىل أي أ َ َ
س�ـــاس يا معرشَ  الوهابية أجزتم
ألنفس�كم أن تطلق�وا العن�ان احتف�اءً وابتهاج�ا ً
بمناس�بات أعي�اد جل�وس األم�راء واملل�وك على
عروش املشيخات واملمالك الوهابية وإىل الحد الذي
رأينا الكثري من مش�ايخكم يتنافس�ون عىل إصدار 
الفت�اوى الت�ي تجيز وتح�ث ال بل تج�زم بوجوب
االحتف�ال وإب�داء ُك ّل مظاه�ر الحف�اوة واالبتهاج
بي�وم جلوس األمري أو امللك على عرش هذه اإلمارة
الصحراوية أو تلك اململكة األعرابية.
تمام�ا ً كم�ا ج�اء يف إح�دى فتاوى حفي�د قرن
الش�يطان النج�دي عبدالعزي�ز آل س�عود والت�ي
احتف�ت به�ا ُك ّل وس�ائل اإلعالم ونرشته�ا جميع 
الصحف السعودية حيث قال فيها إن االحتفال بما
س�ماه اليوم الوطني _ يقصد يوم جلوس امللك عىل 
العرش _ أم ٌر رضوري وبالغ األهمية؛ كونه مظهرا ً
م�ن مظاه�ر الطاع�ة والش�كر لله تعاىل ،حس�ب
زعمه!!!!!.
لكن�ه ويف فت�وىً أخرى ،وه�ذه م�ن املفارقات
العجيب�ة والغربي�ة ،وُجد متلبس�اً بإص�دار فتوى
تكفريية يش�نع فيها ويس�تنكر ما يسميه ارتكاب
جماعات وف َرق رشكية ضالة جريمة إقامة وإحياء
مناس�بة ذكرى املول�د النبوي الرشي�ف باعتبارها
واالحتف�اء به�ا من أبش�ع البدع الرشكي�ة الضالة
والت�ي يجبُ عىل جميع املس�لمني تج�اه هكذا بدع
أن يب�ادروا إ َلـ�ى تفعيل دورهم والقي�ام بواجبهم
يف النه�ي ع�ن ارت�كاب هذا املنك�ر الش�نيع والذي
يتمثل يف السماح بانتشار مثل هذه البدع واملنكرات
الرشكية.
وأكد عىل رضورة الس�عي وبكل الوس�ائل إ َلـى
القض�اء عليها ومنع ومالحقة من يفكر ولو مجرد 
َ
مضمون فتوى
تفكري بإقامتها ،حس�ب ما يعني�ه
مفتي عام اململكة الوهابية السعودية.

ُ
تعيش�ه الـيَـمَ ـ ُن من ع�دوان صهيوأعرابي
ظل ما
اس�تهدف واس�تباح ُكلَّ يشء يف الـيَـمَ ـ�ن؛ وألن يف
االحتفاء باملناس�بة من قبَل الـيَـمَ ـنيني وبحضور 
واسع وحشد كبري سيبعث الـيَـمَ ـنيون من خالله
ً
رس�الة مفادُه�ا أنه�م يف موع�د إلعلان التفافهم
 ر ُ
ســو ِْل الله وتحت رايته للمُيض
واجتماعهم حول َ
قدما ً عىل دربه وكي يس�لكوا س�بي َله ويسريوا عىل 
نهجه ويقتفوا أثره ،تماما ً كما يف مسيرة ومنهاج
من اقتفى أثره وسار عىل دربه من عرتته أهل بيته.
فهذه املناسبة ليست عبارة عن فعالية سياسية
وال وس�يلة للكسب السيايس كما يتوهم الكثري من
الحاقدين واملرىض.
وم�ا يجب على ُك ّل الرشفاء واألح�رار من أبناء
الشعب الـيَـمَ ـني العظيم هو استشعار املسؤولية
الجماعي�ة وأن يس�عى الجمي�ع النس�اء والرجال
والعلماء واملشايخ وكل النخب واملثقفون ،مدرسني
ومهندسين وأكاديميني وتجاراً ورجال أعمال وكل
الش�خصيات االجتماعي�ة ،وليتح�رك الجمي�ع كلٌّ 
من موقعه نحو الدفع والحش�د والحث عىل أهمية
إحي�اء ذكرى املولد الرشيف هذا الع�ام والذي يأتي
خالل ظروف اس�تثنائية يمر به�ا الـيَـمَ ـن يف ظل
العدوان عليه من قبل تحالف دول التخلف األعرابي
العربي الغربي الجبان.
ومل�ا يمث�ل الحش�د الكبير واالحتف�ا ُء منقط ُع
النظير باملول�د النب�وي الرشي�ف من إدان�ة قوية
وصفعة مدوية لعبيد األمريكان وعبيدهم وأذيالهم
م�ن مرتزق�ة الداخ�ل الذي�ن تج� ّرأوا على اقرتاف
جريمة اس�تهداف الـيَـمَ ـ�ن أرضاً وإن ْ َس�ـانا ً من
خالل هذا العدوان الغاشم والحصار الظالم ،بالرغم
من كوننا جزءا ً من هذه األمة االسلامية التي حقن
املصطف�ى دم�اء وأعراض وأم�وال أبنائه�ا ،إال أن
هؤالء األعراب الذين اس�توطنت عق َ
ولهم وأفئدتهم
الصهيونية وصلفها ،أرصوا عىل أن يش�نوا العدوان
علينا وأن يوجهوا أس�لحتهم الستهدافنا يف وقت ما
يزال الفلسطينيون يقاومون إجرام ترسانة الكيان
الصهيون�ي بالحج�ارة ،وق�د كان األوىل واألح�رى
بعصاب�ات األع�راب ومش�يخاتهم وممالكه�م
الصحراوية أن يتوجهوا بعاصفة حزمهم وترسانة
أس�لحتهم لدع�م ومس�اندة مقاوم�ة الحج�ارة
َ
ام
الفلسطينية .كي
تتمكن من دحر االحتلاَ ل واإلجر ِ
الصهيوني املستمر منذ ما يزيد عن السبعني عاماً،
َ
شنوا العدوان
ولكن أنّى لهم ان يفعلوا ذلك وهم مَ ن
علينا وهدفهم من ذلك أصالً حماية إرسائيل.
+++++

الغاية من االحتفاالت الدينية

ُّ
كل األجواء تشدو فرح ًا ومظاهرُ الحياة
َ
ُ
تزدان بحُ ّلة المناسبة

ُ
يدهش�ك املنظ ُر وأنت تش�اهد الـيَـمَ ـنيني وهم
يتسابقون ويتنافس�ون عىل تعظيم وتكريم النبي
يف ذك�رى ي�وم مول�ده الرشي�ف من خلال إظهار 
مختلف اإلبداعات والفنون يتسابقون إ َلـى التعبري
عن ابتهاجهم وفرحتهم وحبهم وانتمائهم ووالئهم
لنبيهم بإبراز مظاهر وتشكيالت متنوعة وباأللوان
الجميل�ة الزاهية عاد ًة ما يش�عُ ُر ويتم�ادى الناظ ُر
إليها يف استمتاعه بروعتها وجمالها.
وكم�ا يعبر الـيَـمَ ـني�ون عن حقيق�ة والئهم
وعم�ق ارتباطه�م بنبيهم وتمجيده�م له وفرحهم
ورسورهم بحلول ذكرى مولده الرشيف بأس�اليب
وطرق ش�تى ،حيث يحرص�ون عىل طب�ع وتعليق 
الالفت�ات وإلص�اق امللصق�ات وكتاب�ة العب�ارات
امللهم�ة والهادف�ة واملعبرّ ة عىل جُ �دران املنازل ويف
واجهات املؤسسات واملنش�آت والشوارع واألحياء
العامة واملهمة.
فحين تتا ُ
ب�ع مظاه� َر الحياة واألج�واء العامة
تش�عر باملفاج�أة واإلعج�اب وق�د تس�يّدا املوقف
بع�د أن مزجتهما روعة املش�هد ثم تحدث نفس�ك
متسائالً عن كيف استطاع الـيَـمَ ـنيون أن يحولوا 
الحياة واألج�واء العامة خالل أيام االحتفاء بذكرى
املول�د النبوي الرشيف إ َلـى حي�اة وأجواء فرائحية

وبهذا الشكل البديع والعجيب.
حيث تعجز ألس�نة أرب�اب الفصاح�ة والبالغة
ُ
يس�تحقه ويليق به
ع�ن الوفاء لذلك املش�هَ د بم�ا
فم�اذا عسى املرء أن يقو َل وهو يش�اهد االنتش�ا َر
الواس�ع لألعلام والرايات ذات الل�ون وهي ترفرف
عالياً بشعار املناسبة املكتوب عليها باللون األبيض
«لبيك يا رسول الله».
يف الـيَـمَ ـ�ن ويف أيام املولد تجد ُك ّل يشء يحتفل
ب َر ُ
س�ــوْل الله ،البرش والش�جر والحجر ،فاملنازل
واملحلات التجاري�ة وكذا الس�يارات وكل وس�ائل
النقل ترتدي زينتها احتف�االً بمولد نور الهدى كما
تتزين الحواري والش�وارع العامة بألوان املناس�بة
األخرض واألبيض.
يفعل الـيَـمَ ـنيون ُك ّل ذلك تعظيماً لنبي اإلسالم 
وابتهاجاً بمولده الرشيف كمسلمني أوالً وكيمنيني
أحفاد أنصار نبي األمة وخاتم النبوة.

االحتشادُ الـيَـمَـني الكبيرُ في حضرة
ٌ
ٌ
مدوية لعبيد
صفعة
المصطفى..
األمريكان ومرتزقتهم

مما ال ش�ك فيه أن عُ َّش َ
�اق املصطف�ى من أبناء
الش�عب الـيَـمَ ـن�ي العظي�م يدركون جي�دا ً مدى
أهمية إحياء مناس�بة ذكرى املولد النبوي الرشيف
ه�ذا العام ،حيث أن إحياءَها واالحتفاء بها بش�كل
واسع وبحش�د كبري ومنقطع النظري ،خصوصا ً يف

الج�دوى م�ن االحتف�ال باملناس�بات الديني�ة،
والف�رق املوضوع�ي بين الس�يايس والدين�ي يف
االحياءات الحاش�دة ..السيد عبدامللك الحوثي يُجيل
هذه امللتبس�ات أو ما ي�راه البعض كذلك ،يف إجابته
عىل سؤال طرحته صحيفة الناس عليه قالت فيه:
يالح�ظ املراقب�ون أن الحوثيين نش�طوا خالل
اآلون�ة األخيرة يف اس�تغالل املناس�بات الديني�ة
املختلف�ة للقيام بجمع الحش�ود الكبيرة وتنظيم
االحتف�االت الجماهريي�ة كن�وع من االس�تعراض
اإلعالمي ،ومحاولة إظهار الثقل الجماهريي لكم يف
محافظة صعدة ،ما تعليقكم؟
الس�يد :املناسبات الدينية تس�هم إسهامً ا كبريًا 
يف توعية املجتمع ،وله�ا قيمتها الكبرية يف الحفاظ
على الحري�ة الدينية الت�ي أهدرتها الس�لطة ،كما
له�ا قيمته�ا ً
أيضا بق�در م�ا تتعلق ب�ه ،وله صلة
بمضامينها ،فمناسبة ذكرى مولد الرسول صلوات
الله عليه وعىل آله لها ثمرتها الكبرية يف وقت تتكرر 
فيه اإلس�اءات إىل الرسول ،ويف وقت تحتاج األمة إىل
االس�تفادة من الرس�ول يف موقع الق�دوة والقيادة
والرحم�ة والحكم�ة ،فيما يفيد ويس�هم يف إصالح
واق�ع األمة الراهن إىل غري ذل�ك ،ويف الفرتة األخرية
حاول�ت الس�لطة _ بغيً�ا وظلمً ا _ منع املناس�بات
الديني�ة دون مربر ،فنحن نقيمها بطريقة س�لمية
وبإمكان أي ش�خص أن يتأكد عبر الحضور لدينا
فيه�ا ،وال صح�ة لبع�ض االفتراءات الت�ي تدّعي
أننا نقوم بإطلاق النار فيها ،فه�ي مجرد أكاذيب
وبهتان من جهات ال تس�تحي م�ن التمرغ يف وحل
الدجل واالفرتاء.

( ددعلالاا
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الجانب القتالي في حياة الرسول األعظم

في حضرة النبي األكرم

«الكون يموتُ بال لغةٍ»
عبدالحفيظ الخزان

بشرى عبدالرحمن
ثقافة مغلوطة عن حياة رسول اهلل:

َ
تغاف� َل كثيرٌ م�ن املؤرخين الجان�ب العس�كري يف
حياة ال َّر ُ
س�ــوْل األعظ�م مُحَ مَّ ــد صىل الل�ه عليه وآله
وس�لم ،وصوّروه لن�ا وكأن�ه (درويش) ينص�ح الناس،
يحل مش�اكلهم ،يقرأ لهم القرآن ،من بيته إىل مس�جده،
وم�ن مس�جده إىل بيت�ه ،وهك�ذا ..فقط!!! حت�ى وصل
األمر بالبعض إحساس�هم وإيمانهم ب�أن القرآن الكريم
وتعاليمه العس�كرية بالذات ــ إذا صح التعبري ــ كانت
ُ
تطبيقها عىل حياة
حال�ة خاصة لذل�ك الزمان ،ال يج�وز
املس�لمني يف العصور الالحقة!! وأن جهادَ الكفار ،انتهى
 ر ُ
ْ
ْل الله ،وبالفتوحات اإلسلاَ مية!!
ســو
بموت َ
ُ
 ر ُ
س ْ
�ــو َل الله صىل الله عليه وآله
وانترشت
ثقافة أن َ
وس�لم لم يكن ينتصرُ إال باملعجزات ،واألم�ور الخارقة
للعادة ،كونه نبيا ً من عند الله ،مثل إرسال املالئكة تقاتل
م�ع املس�لمني يف غزوة ب�در وغريها ،وبذلك ج� ّردوه من
معاني الفروسية واإلقدام والش�جاعة والحنكة والذكاء
وغريه�ا من صفات القائد العس�كري العظي�م ،ويف هذا 
ظلم للنبي أيما ظلم.
أبش�ع الثقافات
أكبر الجناي�ات ،وم�ن
وه�ذه م�ن
ِ
الس�ائدة عند البعض عن حياة ال َّر ُ
ســوْل األعظم ،والتي
كان�ت عكس ذل�ك تماماً ،وبس�بب تفيش ه�ذه الثقافة
مات�ت يف نفوس ش�بابنا نزعة الجهاد ضد أع�داء الدين،
وتفش�ت فيهم روح االستسلام والس�لبية تجاه أحداث
ْ
جس�ام تمر بها األمة اإلسَل�اَ مية ،برود فضيع ،والمباالة
لاَم ور ُ
ْ
ْ
ْل اإلسلاَم برا ٌء منها.
ســو
أفضع ،اإلس
َ
نع�م كانت هن�اك معج�زات وأم�ور خارق�ة للعادة،
ووردت يف الق�رآن الكري�م ،ويؤمن بها ُك ّل مس�لم ،ولكن
كان إىل جانبه�ا ش�خصية نبين�ا العظي�م القوي�ة ،قائد
عس�كري ناجح ،عمل بكل مبادئ الحرب املعروفة ،لهذا 
انتصر عىل أعدائه ،ولو أغفل ش�يئا ً من الحذر والحيطة
واالستعداد ،لتبدّل الحال غري الحال ،ولكن الله س ّلم.
 ورى بغريها؟ وملاذا كان يأخذ
مل�اذا كان إذا أراد غزوة ّ
بمبدأ« :الحرب خدعة»؟
م�اذا كان يحدث لو ت�ردّد قبل معركة (ب�در) ،عندما
رأى املرشكني متفوّقني عىل أصحابه بالعدد والعدد؟
ماذا كان يحدث لو استس�لم للي�أس يف معركة (أحد)
بعد أن طوّقته قوات املرشكني املتفوّقة من ُك ّل جانب؟
ماذا كان يحدث لو ضعفت مقاومته لألحزاب يف غزوة
الخندق ،وبخاص�ة بعد خيانة يهود ،حين أصبح مهددا ً
م�ن خارج املدينة املنوّرة وم�ن داخلها؟ ماذا كان يحدث
ل�و لم يثبت ال َّر ُ
س�ــوْل صلىّ الله عليه وس�لم مع عرشة
فقط من آل بيته واملهاجرين بعد فرار املس�لمني يف غزوة
(حنني).
إن سري َة ال َّر ُ
س�ــوْل صلىّ الله عليه وسلم العسكرية،
تثبت بش�كل جازم ال يتط ّرق إليه الشك ،أن انتصاره كان
لش�جاعته الش�خصية وس�يطرته عىل أعصابه يف أحلك
املواقف ،ولقرارات�ه الرسيعة الجازمة يف أخطر الظروف،
ولعزم�ه األكيد يف التش�بث بأس�باب النصر ،ولتطبيقه
مب�ادئ الحرب املعروف�ة يف ُك ّل معاركه ،تلك العوامل
ُك ّل
ِ
الش�خصية التي جعلته يتفوّق عىل أعدائه يف امليدان ،ولو 
لم تك�ن تلك الصفات الش�خصية املدعومة بقوة اإليمان
بالله ،ملا كتب له النرص.
جهاده صىل الله عليه وآله وسلم ،والهدف منه :ــ 
إن حيا َة ال َّر ُ
س�ــوْل األعظ�م كانت يف معظمها جهاد،
حروب ،وغزوات ،من أج�ل نرش هذا الدين ،والتصدي ملن
يح�اول املس�اس به ،أو منع نشره بني الن�اس ،لم يكن
يق�ر ،أو يه�دأ له ب�ال ،جاه�د يف الله حق جه�اده ،رجالً
عصامياً بما تعنيه الكلمة من معنى ،أنش�أ قوة وجيشا،
ودول�ة عظيمة ،وأمة عظيم�ة من ال يشء ،حتى قال الله
عنها[ :كنتم خري أم�ة أخرجت للناس] ..وتعاليم الجهاد 
ْ
يف اإلسَل�اَم ،تنص عىل :الوفاء بالعهود ،واحرتام املواثيق،
والرتفع عن الظلم والعدوان ،وإقرار السالم.

فمنذ نزول الوحي عليه ،بدأ دعوته بالحشد للمؤمنني
ـ�ـ إن ج�از التعبير ــ ول�م يكن مأم�ورا بالقت�ال ،ثم
بع�د الهج�رة إىل املدينة ،كان�ت الحياة حافل�ة بالجهاد،
 ر ُ
ســوْلنا الكريم دعائم
وَالغزوات الكثرية ،التي أرىس بها َ
هذا الدين ،من بدر ،إىل أحد ،إىل األحزاب ،إىل قتال اليهود...
إلخ.

تربيته العسكرية ألمته:

وقد غرس قائدنا األعظم مُحَ مَّ ــد صىل الله عليه وآله
وس�لم مفاهيم إرادة القتال إلعالء كلم�ة الله ،يف نفوس
املسلمني وعقولهم:
�معْ نا وَأ َ َ
وا س ِ
• بالحث عىل الطاعة (وَقالُ َ
طعْ نا ُغ ْفران َ َك
 وإ ِ َليْ َك ْ
َربَّنا َ
 المَ ِصريُ).
َ
َّ جاه� ُدوا و َ
َّ ربَّ� َك ِم ْن بَعْ دِها
•  والصبر( :ثُم
َصبرَ ُوا إِن َ
راب ُ
ٌ)( ،اصبرِ ُوا وَصا ِب� ُر َ
ْ
طوا وَاتَّ ُقوا ال َّلهَ)،
 رحِ يم
�ور َ
َل َغ ُف ٌ
وا و ِ
ي�ن ْ
 فيِ البَأْس�ا ِء وَالَّض�رََّّا ِء وَحِ َ
َالصا ِب ِر َ
وق�ال تع�اىل( :و َّ
ني
ْالبَأ ْ ِس).
ْ
•  وغرس اإلسَل�اَم روح الش�جاعة واإلق�دام( :يا أَيُّهَ ا
ِين َك َف� ُروا  َزحْ فا ً َ
ِي�ن آمَ نُ�وا إ ِذ َ
ا لقِ يتُ� ُم الَّذ َ
الَّذ َ
 فلا تُو ُ
َلُّوه ُم
ً
ِقِ
الأْ َدْب�ا َر .وَمَ ْن يُ َو ِّل ِه� ْم يَوْمَ ِئ ٍذ ُ
تال أ َ ْو
 ل
ا
ف�
 دبُ� َر ُه إ ِلاَّ  ُمتَحَ ِّر
ٍ
ُمتَحَ يِّ�زا ً إِىل فِ ئَةٍ َ
 ف َق�دْ با َء ِ ب َغ َ
ض ٍب ِم َن اللَّ�هِ  ،وَمَ أْوا ُه جَ هَ ن َّ ُم
�س ْ
َو ِبئْ َ
 المَ ِصريُ) ،والت�ويل يوم الزحف م�ن الكبائر ،كما
 ر ُ
س�ــوْل الله علي�ه أَفضل الصالة
ن�ص عىل ذلك حديث َ
ْ
والسالم .وأمر اإلسَل�اَمُ بالثبات يف ميدان القتال( :يا أَيُّهَ ا
ا لقِ يتُمْ فِ ئَ ًة َ
ِين آمَ نُوا إ ِذ َ
الَّذ َ
 فاثْبُتُوا)
ودع�ا اإلس ُ
ْ
َل�اَم إىل الجه�اد باألم�وال واألنف�س إلعالء
كلم�ة الله( :إ ِنَّمَ ا ْ
ون الَّذ َ
 ال ُم ْؤ ِمن ُ َ
س�ــوْلهِ
 و َر ُ
وا بال َّلهِ َ
ِين آمَ ن ُ ِ
ثُم ََّ ل ْم يَ ْرتابُوا و َ
�هم َ
يل ال َّلهِ ،
ْ فيِ س ِب ِ
وا بأَمْ وال ِِه ْم وَأَن ْ ُف ِس ِ
َجاه ُد ِ
ُ الصادِ ُق َ
أُول ِئ َك ُ
 هم َّ
ون) ،وقال تعاىل( :انْفِ ُروا خِ فافا ً َ
 وثِقالاً ،
وا بأَمْ ِ
وال ُك ْم وَأَن ْ ُف ِس ُكم َ
يل ال َّلهِ ).
ْ فيِ س ِب ِ
وَجاهِ ُد ِ
• وبين اإلسَل�اَم أن ُ
ْ
 املثُ� َل العلي�ا ال ب�د أن تك�ون لها
ُ
يف الدني�ا( ،ق�ل إ ِْن َ
كان آبا ُؤ ُك� ْم
األس�بقية على ُك ّل يشء
وَأَبْنا ُؤ ُك� ْم َ
 وإ ِْخوان ُ ُك� ْم وَأ َ ْزواجُ ُك� ْم وَعَ ِشيرَتُ ُك ْم وَأَمْ �وا ٌل
َ
ْ
ٌ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
اقْترَ َْفتُمُوها َ
 وتِجا َرة تخشوْن كسادَها وَمَ سا ِكن ت ْرض ْونها
َجهادٍ
 فيِ س ِبيل ِهِ  فَترَ َ ُ
 و َر ُ
َ
أَحَ بَّ إ ِ َليْ ُك ْم ِم َن ال َّلهِ َ
بَّصوا 
ســوْلهِ  و ِ
 ال َق ْو َم ْ
حَ تَّى يَأْت َِي ال َّل ُه ِ بأَمْ ِرهِ  ،وَال َّل ُه ال يَهْ دِي ْ
فاسقِ َ
 ال ِ
ني).
ْ
• وجعل اإلسَل�اَم مقامَ الش�هداء من أعظم املقامات:
َ
َالصدِّيقِ َ
ِين أَنْعَ مَ ال َّل ُه عَ َلي ِْه ْم ِم َن الن َّ ِبيِّ َ
(فأُول ِئ َك مَ َع الَّذ َ
ني و ِّ
ني
و ُّ
َالصالِحِ َ
َالشهَ دا ِء و َّ
ني) ،وقال تعاىل :وَال تَ ُقولُوا لِمَ ْن ي ُْقتَ ُل
ِن ال تَ ْش�عُ ُر َ
وات بَ ْل أَحْ يا ٌء وَلك ْ
يل ال َّلهِ أَمْ ٌ
َ
ون) ،وقال
فيِ س� ِب ِ
 في ُْقتَ ْل أ َ ْو ي َْغلِبْ َ
يل ال َّلهِ َ
 ف َس�وْفَ
تعاىل( :وَمَ ْن يُقا ِت ْل َ
 فيِ س� ِب ِ
ن ُ ْؤتِيهِ أَجْ را ً عَ ِظيماً).

التصدي للحرب النفسية:

حتى الحرب النفس�ية اهتم به�ا وبمعالجتها القرآن
 ور ُ
س�ــوْلنا القائد ،والتي م�ن أهم أهدافها هي
الكريمَ ،
التخويف من املوت والفقر ومن القوة الضاربة للمنترص،
ومحاول�ة جعل النرص حاس�ما والدعوة إىل االستسلام،
وبث االش�اعات واألراجيف ،وإشاعة االستعمار الفكري
بالغ�زو الحض�اري ،وإش�اعة الي�أس والقن�وط ،فربى
أصحابه عىل مبدأ- :
• أن املؤم�ن حقا ً ال يخىش امل�وت( :إ ِذا جا َء أَجَ لُهُ م َ
ْ فال
ون س�اعَ ًة وَال ي َْس�تَ ْق ِدم َ
ي َْستَأْخِ ُر َ
ُون) وقال تعاىل( :أَيْنَما
َ
ُ
ْ
َ
ْ
ُ
ُ
ْ
تَ ُكونُوا يُد ِْركك ُم المَ و ُ
ْت َ
وج مُش�يَّ َدةٍ) ،وقال
 ول ْو كنت ْم فيِ بُ ُر ٍ
ُ
تع�اىل( :ق ْل َ ل ْو ُكنْتُ� ْم فيِ بُيُوتِ ُك ْم َ لَب�رَ َ َز الَّذ َ
ِين ُكتِ�بَ عَ َلي ِْه ُم
ْال َقتْ ُل) ،إن املؤمن حقا ً يعتقد إعتقاداً راسخاً ،بأن اآلجال
بيد الله س�بحانه وتعاىل ،وبذل�ك ُك ّل األراجيف لن تخيفه
أبدا ،ولهذا سينترص.
• أن املؤم�ن حقا ال يخاف الفق�ر ،ألنه يعتقد اعتقادا 
راسخا ،بأن األرزاق بيد الله سبحانه وتعاىل( :وَال َّل ُه يَ ْر ُز ُق
مَ ْ
�ن يَش�ا ُء ِ ب َغيرْ ِ حِ
َتَّ�ق ال َّل َه
ٍ
س�اب) ،وقال تع�اىل( :وَمَ ْن ي ِ
 ويَ ْر ُز ْق ُه ِم ْن حَ ي ُ
يَجْ عَ ْل َ ل ُه مَ ْخ َرجا ً َ
ْث ال يَحْ تَ ِسبُ )..
• أن املؤم�ن حقا ً ال يخىش ق�وات العدو الضاربة ،فما
انترص املس�لمون يف أيام ال َّر ُ
س�ــوْل القائ�د عليه أَفضل
الصالة والسلام لعدد أو عدة ،بل كان انتصارهم انتصار 

ِي�ن يَ ُ
ظ َ
املؤم�ن الواثق بالله .قال تعاىل( :قا َل الَّذ َ
نُّون أَنَّهُ ْم
م ُ
ُالقوا ال َّلهِ َك ْم ِم ْ
�ن فِ ئَةٍ َقلِي َلةٍ َغ َلب َْت فِ ئَ ًة َك ِثريَ ًة ِ ب ِإذْ ِن ال َّلهِ ،
َ الصا ِب ِر َ
وَاللَّ� ُه مَ ع َّ
ين) ،وقال تعاىل( :ي�ا أَيُّهَ ا الن َّ ِبيُّ حَ ِّر ِض
ين عَ ْ
ُون صا ِب ُر َ
ت�ال ،إ ِْن يَ ُك ْن ِمن ْ ُك ْم عِ ْش�رْ َ
ْال ُم ْؤ ِم ِن َ
ون
لىَ القِ ِ
 وإ ِْن يَ ُك ْن ِمن ْ ُك ْم ِمائَ ٌة ي َْغ ِلبُوا أ َ ْلفا ً ِم َن الَّذ َ
ي َْغ ِلب ِ
ُ�وا مائَتَينْ ِ َ ،
ِين
وا بأَنَّهُ ْم َق ْو ٌم ال ي َْف َقهُ َ
ون).
َك َف ُر ِ
• أن املؤم�ن حقا ً ال يقر بانتصار أح�د عليه ما دام يف
حماي�ة عقيدته ،لذلك فهو يع�رف أن االنتصار يف معركة
ق�د يدوم س�اعة ولكن�ه ال يدوم إىل قي�ام الس�اعة( :إ ِْن
يَمْ َس ْس� ُك ْم َق ْرحٌ َ
ْ
سَّ ال َق ْو َم َق ْرحٌ ِمثْلُ�هَُ ،
 ف َق� ْد مَ
 و ِت ْل َك الأْ َيَّا ُم
اس).
داولُها بَينْ َ  الن َّ ِ
نُ ِ
• أن املؤمن حقا ً ال يستس�لم بع�د هزيمته؛ ألنه يعلم
 (و ِل َّلهِ ْ
 و ِل ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
 و ِل َر ُ
ســوْلهِ َ
 العِ َّز ُة َ
بأن بعد العرس يرساَ :
ني،
وَلكِ�ن ْ
ين ال يَعْ َلم َ
َّ المُنافِ قِ َ
ُ�ون) وقال تع�اىل( :وَال يَحْ ُزن ْ َك
يع ْ
َق ْولُهُ ْم إِن ْ
َّ العِ َّز َة ِ ل َّلهِ جَ ِميعا ً ُ
ِ
َ السَّم ُ
 العَ لِيمُ)
 هو
• أن املؤم�ن حقا ً ال يصدق الش�ائعات واألراجيف( :يا
 بنَبَ�إ َ
ْ فاس ٌ
أَيُّهَ �ا الَّذ َ
ِين آمَ نُوا إ ِْن جا َء ُكم ِ
ٍ فتَبَيَّنُوا) ،وقال
�ق ِ
ُ
ُ
ُ
الَّ
وب ِه ْم مَ َرضٌ
ْ
َ
ْ
َ
تع�اىلَ :
 و ذ َ
 (لئنِ ْ  ل ْم يَنتهِ  المُنافِ ق َ
ون َ
ِي�ن فيِ قل ِ
�ون ْ
َو ْال ُم ْر ِج ُف َ
 فيِ المَ دِينَةِ َ لن ُ ْغ ِريَن َّ َك ِ ب ِهمْ) ،وقال تعاىلَ :
 (وإ ِذا 
�ن الأْ َمْ ِن أ َ ِو ْ
جاء َُه� ْم أَمْ ٌر ِم َ
 ال َخو ِ
وا ب�هِ َ
 ردُّو ُه إ ِلىَ 
 و َل ْو َ
ْف أَذاعُ ِ
ِين ي َْستَن ْ ِب ُ
 وإ ِىل أُوليِ الأْ َمْ ِر ِمنْهُ مْ َ ،لعَ لِمَ ُه الَّذ َ
ال َّر ُ
ســوْل َ
طون َ ُه
ِمنْهُ مْ).
• أن املؤمن حق�ا ً ال يقنط أبداً وال ييأس من نرص الله
ورحمته( :ال تَ ْقن َ ُ
ط ِ
 رحْ مَ ةِ  ال َّلهِ  ،إِنَّ ال َّل َه ي َْغفِ ُر الذُّنُوبَ
وا م ْن َ
جَ ِميع�اً) « ،»1وقال تعاىل( :وَمَ ْن ي َْقن َ ُ
 ربِّهِ إ ِلاَّ 
 رحْ مَ ةِ َ
ط ِم ْن َ
َّ
َ
س�يِّئَ ٌة ِ بما َقدَّمَ ْ
 (وإ ِْن تُ ِصبْهُ ْم َ
الُّ�ون) ،وقال تع�اىلَ :
ت
الض
ِذا ه ْم ي َْقن َ ُ
ط َ
ِيه� ْم إ ُ
ون) ،وقال تعاىلَ :
 (وإ ِْن مَ سَّ�هُ الشرَُّّ 
أَيْد ِ
س َقنُو ٌ
َفيَ ُؤ ٌ
ط).

اإلعداد المادي للمواجهة:

لم يهمل ال َّر ُ
س ْ
�ــو ُل القائ ُد صىل الله عليه وآله وس�لم
االس�تعدادات املادية ملواجهة العدو ،فربى أمته عىل عدم 
االس�تهانة بالعدو أوالً ،واإلعداد الحربي تدريباً وتسليحا ً
وتنظيماً وتجهيزاً وقيادة ثانياً .لقد اس�تهان املس�لمون
بعدوه�م ي�وم (حنني) .فغلب�وا عىل أمره�م يف الصفحة
�و َم حُ نَينْ ٍ إِذْ
 (ويَ ْ
األوىل من صفح�ات ذلك اليوم العصيبَ :
ْ ،ف َل ْم تُ ْغ ِن عَ ن ْ ُك ْم َش�يْئاً ،و َ
أَعْ جَ بَتْ ُك ْم َكث ْ َرتُ ُكم َ
َضاق ْت عَ َليْ ُك ُم
ُ
الأْ َ ْر ُ
َ
 رحُ ب َْت ثُم َ
َّ ولَّيْت ْم ُم ْد ِب ِرين).
ض ِ بما َ
والحذر واليقظة من مظاهر عدم االس�تهانة بالعدو:
(و ِليُن ْ ِذ ُر َ
ا رجَ عُ وا إ ِ َلي ِْه ْم َ لعَ َّلهُ ْم يَحْ ذَ ُر َ
َ
ون) ،وقال
وا قوْمَ هُ ْم إ ِذ َ
 العَ د َ
ْ ه ُم ْ
تعاىل( :يَحْ َسب َ
صيْحَ ةٍ عَ َلي ِْهم ُ
ُون ُك ّل َ
ُوُّ فاحْ ذَ ْر ُهمْ)،
وقال تعاىل( :وَأ َ ِطيعُ وا ال َّل َه وَأ َ ِطيعُ وا ال َّر ُ
ســوْل وَاحْ ذَ ُروا).
واإلع�داد الحربي إع�دادا ً متكاملاً ،يرف�ع املعنويات
ويق�وي الثقة بالنفس ويله�ب مزي�ة إرادة القتال ،قال
�ا اس�تَ َ
تع�اىل( :وَأَعِ �د َ
طعْ تُ ْم ِم ْن ُقوَّ ٍة و َِم ْ
�ن ِ ر ِ
ْ
ُّوا لهُ ْم مَ
باط
ُون ِ بهِ عَ دُوَّ ال َّلهِ  وَعَ دُوَّ ُكمْ ،و َ
َآخ ِر َ
ْ�ل تُ ْرهِ ب َ
ين ِم ْن دُون ِِه ْم
ْال َخي ِ
ال تَعْ َلمُونَهُ �مُ ال َّل ُه يَعْ َلمُهُ ْم وَما تُنْفِ ُق ِ
وا م ْن شيَ ْ ٍء َ
يل
 فيِ س� ِب ِ
ال َّلهِ يُ َوفَّ إ ِ َليْ ُك ْم وَأَنْتُ ْم ال تُ ْ
ظ َلم َ
ُون)..

ختام ًا:

نلحظ من خالل ما س�بق كي�ف أن نبينا الخاتم صىل 
الل�ه علي�ه وآله وس�لم كان قائدا ً عس�كريا ً م�ن الطراز
األول ،ب�ل أعظم قائد عىل م�ر التأريخ ..ربّى أمة تحرص
عىل الش�هادة حرص غريهم عىل الحياة( ،الَّذ َ
ِين قا َل َ لهُ ُم
اخ َش�و ُْهم َ
وا ل ُك�م َ
ْ ف ْ
اس َق� ْد جَ مَ عُ َ
ْ ،فزاد ُ
ُ
النَّ�اس إِنَّ الن َّ َ
َه ْم
َ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
وا بنِعْ مَ ةٍ
ُ
َ
َ
 ونِعْ
إ ِيماناً وَقالُوا حَ ْس�بُنَا ال َّل ُه َ
ب
ل
ق
ن
ا
 .ف
ل
ِي�
ك
و
 ال
م
ِ
وا ر ْ
ِم َن ال َّلهِ  و ََف ْ
ض َ
ض ٍل َ ،ل ْم يَمْ َس ْس�هُ ْم ُ
وان ال َّلهِ ،
سوءٌ ،وَاتَّبَعُ ِ
وَاللَّ� ُه ذُ َ
و ف ْ
�ل عَ ِظي ٍم) ،فما أحوجن�ا تحت هذه الحرب
ض ٍ
 ر ُ
س�ــوْل الله
الكونية عىل بلدنا الحبيب اليمن العودة إىل َ
واالقت�داء ب�ه يف ُك ّل جوانب العظم�ة يف حياته حتى ننال
النرص األكيد..

مفارقة:

كان النب�ي مُحَ مَّ ــ ٌد صىل الله عليه وآله وس�لم قد
إن
ُّ
أحيا أمة من ال يشء ،فإن الحسين بن بدر الدين الحوثي
كذلك قد أحيا أمة وهي يف الرمَ ق األخري لها..

ف��������ي ع�������ص�������رِ ال�������ف�������وض�������ى اخل����ّل��� اّ
�ق�������� ْه
ي��������ح��������ت��������ا ُج ال���������� َع����������ال���������� ُم إش������������� َرا َق������������� ْه
������س�������م� ٍ
������ة ُع������لْ������ي������ا
ي���������ش���������ت���������ا ُق ل�������ب�������ل� َ
وإل�����������������ى أن يُ���������������������������درِ َك أع�������م�������اق������� ْه
مي�������������������وت ب������ل�����ا لُ��������غ� ٍ
�������ة
ال��������������ك��������������و ُن
ُ
ي�������س�������ت�������ن� ِ
������ط������� ُق ف������ي������ه������ا أش�������������وا َق������������� ْه
ال�������������ع�������������د ُل ح�������ق�������ي�������ق������� ُة ب�����س�����م�����ت�����هِ
�������������ب آف������������ا َق������������ ْه
ب�����������ال�����������ع�����������دلِ ي��������������ر ِّت�
ُ
����������ع
�
وج
ال�����������ع�����������الَ����������� ُم ي������غ������ل������ي ف�����������ي
ٍ
وال��������ظ��������ل��������م يُ���������ش� ِّ
��������ب أح������������دا َق������������ ْه
��������ط� ُ
ب��������ال� ُّ
�������م ي��������������������واري س������������و َءتَ������������ ُه
�������ظ��������ل� ِ
��������ت ي�����������ح����������� ّر ُك أش�����������دا َق����������� ْه
�
��������ح
�
��������س
�
وال
ُ
ُّ
ي�������ت�������دل�������ى ال��������ع��������ال��������م ف����������ي َك��������� َم� ٍ
��������د
��������������������ن يُ��������ح��������كِ �������� ُم إط�������ب�������ا َق������� ْه
ف���������ي َو َه�
ٍ
ف��������ي ع�����ص�����ر ال������ش������ي������ط������انِ ال���� ِّن����ف����ط����ي
وم�������������س�������������و ٌخ ت���������ش���������ت���������ا ُق ِع���������ن���������ا َق��������� ْه
ُ
�����������وك األم��������������������������والِ ال�����ع�����ظ�����م�����ى
وب������������ن�
ِ
��������ات ال���������ف���������ا َق��������� ْه
ت�������ت�������ب������� ّن�������ى ش���������ي���������ك�
ي����������ب����������ت����������ا ُع امل�������������������������رءُ ك���������رام���������ت��������� ُه
ِّ
������������ذل ب���������ط���������ا َق��������� ْه
وي�����������������و ِّق����������������� ُع ل�������������ل�
������������������������راب ك�������م�������ا ك�������ان�������وا
وب��������ن��������و األع�
ِ
ٍّ
�������������������ل م������������ن أي ع�����ل����ا َق���������� ْه
ف������������ي ِح�
ي���������ل���������ه���������و َن ب������������رم������������زِ ن�������ب������� َّو ِت�������ه�������م
ف���������ي ُس���������خ� ٍ
وص��������� َف���������ا َف��������� ْه
��������ف أق���������ب��������� ُح َ
«غ������������س������������انُ» ي���������وال���������ي «ب������ي������زن������ط������ا»
و «امل������������ن������������ذ ُر» يَ�������� ْك�������� ُم�������� ُن ل������ل������ َّن������ا َق������ ْه
�����������ل�����������ام ال�����ن�����ف�����ط�����ي
وض����������ل����������ا ُل اإلس�
ِ
ق����������د أه�����������������دى ل�����ل�����ك�����ف�����ر ال��������ط��������ا َق�������� ْه
ي����������ا «ط����������������ه» ي����������ا أم�������������ل ال�������بُ�������ش�������رى
َ
������������داك ال���������دن���������ي���������ا م�������ش�������ت�������ا َق������� ْه
ل�������������ه�
����������ب م������ن������ت������ه� ٌ
�����ك
وب�������������ل������������ادي ش�����������ع�
ٌ
أورث�����������������������ه ال����������������ع����������������دوان إع������������ا َق������������ ْه
أدم���������������������������اهُ ع��������م��������ي�������� ٌل م�������ن�������تَ� ِ
������ح������� ٌل
وض���������م���������ائ��������� ُر ع��������وج��������ا زِ ْق����������������زَا َق���������������� ْه
َ
���������وك ب����������ل����������ا ٌد ت�����ع�����ش�����ق�����ه�����ا
ت����������ش����������ك�
ال���������س��������� َّب���������ا َق��������� ْه
م�������������ازال�������������ت ف��������ي��������ك
َّ
َ
�����������ار»
�������وك م������������راب������������ ُع «ع������������ ّم�
ت��������ش��������ك�
ٍ
����������ع ال����������رق����������را َق���������� ْه
ب�����������دم�
����������وع ال�����������وج� ِ
ِ
و «س���������م���������ي��������� ٌة» م������������ازال������������ت ت����ش����ك����و
�������س ال������ظ������ه������ر احل������������ ّرا َق������������ ْه
ف���������ي ش��������م� ِ
أن�������������ص�������������ارك أس�������������������رى م�����وط�����ن�����ه�����م
�����������������ن ي���������ش���������ك���������و َن ن�������ف�������ا َق������� ْه
ف�����������ي زم�
ٍ
م�����������������ازال «أب��������������و احل���������ك���������م» األش������ق������ى
ب����������ال����������ل����������ؤم ي����������ع���������� ِّب����������ئُ أب��������������وا َق�������������� ْه
َ
ِ����������ك ال������ك������ب������رى
ي��������ح��������ت��������ا ُل ب����������أ َّم����������ت
وي������ب������ي������ ُع «األق����������ص����������ى» و «بُ�����������را َق�����������هْ»
وي���������ك���������ي��������� ُد ل���������دي���������ن� َ
أمم
��������ك ف�����������ي ٍ
ق����������د ص����������������ارت تُ����������دع����������ى أس�����������وا َق����������� ْه
ق����������د أرض�����������������ى ه��������������������وداً ون���������ص���������ارى
َ
����������ط خ����� اّ
ّل������ َق����������� ْه
������������ص أس�����������خ�
وب�������������رخ�
ٍ
ّ
����������������������ذاد ال�������دن�������ي�������ا
ي����������س����������ت����������ور ُد ش�
األمم األ ّف����������������ا َق���������������� ْه
وب����������ق����������اي����������ا
ِ
ي������������ا «ط�������������������ه» ت����������ل� َ
���������ك ع������روب������ت������ن������ا
ق�����������د خ������ل������ع������ت دي�����������ن�����������اً وع������������را َق������������ ْه
ف����������ي ع�������ص�������ر اجل��������ه��������ل األم�������ري�������ك�������ي
ودع����������������������������اةُ
ح������������ق������������وق ب�������������� ّرا َق�������������� ْه
ٍ
ال������������������ ّذب������������������ ُح أه���������������������� ُّم م���ل��ام������ح������ه
ودم�������������������������������ا ٌء ش���������ت���������ى م�����������ه�����������را َق����������� ْه
�������ر ف�������ي�������ه «م�����س�����ي�����ل�����م����� ٌة»
ف����������ي ع��������ص� ٍ
ّ
اب ل��������ك��������ن ب������������أن������������ا َق������������ ْه !!
ك�
��������������������������ذ ٌ
ي������������ا «ط��������������������ه» ح���������� ّب����������ك ت����� َّي�����م�����ن�����ي
واس��������ت��������ه��������وى املُ������������ َه������������ َج ال���������ت��������� َّوا َق��������� ْه
َ
ب����������أن����������ف����������اس ح������������ ّرى
��������������������������دوك
أش�
ٍ
��������������������������روح يُ������������ه������������دي أش��������������وا َق�������������� ْه
وب�
ٍ
اجل�����������������������ر ُح ي���������س� ّ
��������ط��������� ُح ذاك����������رت����������ي
وح�������ن�������ي�������ن�������ي ج�����������������������او َز أط�������������وا َق������������� ْه
����ن
ف����������ي وط�������������ن أُغ����������������������ر َق ف����������ي م�����ح� ٍ
وب���������������ن���������������وهُ ت�������������ول�������������وا إغ���������������را َق��������������� ْه
م�����������ن أج����������ل����������ك م����������ي�����ل����اد ال�������دن�������ي�������ا
وجن����������������������و ُم ال��������ف��������ل��������ك ال��������ع��������م����ل���ا َق�������� ْه
ب���������ش���������ر ي�����������ا أزك�����������ى
ي�����������ا أس���������م���������ى
ٍ
م����������ن ي��������رج��������و ال���������ع���������ال��������� ُم أخ�����ل����ا َق���������� ْه
ف����������ي دم��������ن��������ا إس����������م� َ
���������ك ف����������ي دم�����ن�����ا
َ
��������دف���������ا َق��������� ْه
وه�
��������������������داك ال���������هِ ��������� َم��������� ُم ال� ّ
ي������������ا «ط�������������������ه» أن���������������ت ل��������ن��������ا ع������ي������ ٌد
����������ق ذ ّوا َق����������������������������� ْه
وط����������ب����������ائ����������ع ع�����������ش� ٍ
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( ددعلالاا

االفتاء المصرية تدعو لالحتفال بالمولد النبوي الشريف وتجاهل الفتاوى الوهابية
 وكاالت: دار اإلفتاء املرصية أن االحتف�ا َل بذكرى مولد
أك�دت ُ
النب�ي محم�د (ص) «جائز رشع�اً» ،ب�ل واعتربته «من
أفضل األعم�ال وأعظم القربات» ،باعتب�ار أنه يعرب عن

«الف�رح والحب للنبي (ص)» .ج�اء ذلك يف بيان لها عىل 
خلفي�ة رصد دار االفتاء لفت�وى وهابية تحرم االحتفال
باملناسبة الدينية.
وردا ً عىل تلك الفتوى ،ذكر بيان دار اإلفتاء ،أن «محبة
النب�ي (ص) أص�ل من أص�ول اإليمان» ،وش�دد عىل أن
االحتف�ال بمولد النب�ي محمد (ص) ه�و «أمر مقطوع

بمرشوعيته؛ ألنه أصل األصول ودعامته األوىل».
وأوضحت دار اإلفتاء أن «جماهري العلماء ،منذ القرن
الرابع الهج�ري ،أجمعوا عىل مرشوعية االحتفال باملولد
النبوي» ،وأضافت :أن إحياء ليلة املولد تكون بـ»ش�تى
أن�واع القرب�ات ،م�ن إطع�ام الطع�ام ،وتلاوة القرآن
واألذكار ،وإنشاد األشعار واملدائح يف رسول الله (ص)».

ويدع�و كب�ار علم�اء الدين يف ال�دول اإلسلامية ،إىل
تجاه�ل الفت�اوى التكفريية واملتش�ددة الت�ي يصدرها
ُ
بعض الش�يوخ الوهابية بحُ رمة االحتفال باملولد النبوي
الرشيف ،وإىل نبذ الفِ كر الظالمي الوهابي الذي تروج له
املنابر اإلعالمية التابعة للتيار الديني املتش�دد يف النظام 
السعودي.

السيد نصراهلل :راية فلسطين والمقاومة لن تسقط لو ُقتل من قتل
وأسر من أسر وستظل جي ًال بعد جيل وسنرد على اغتيال القنطار
 محمد الباشا:أكد األم ُ
ني العامُّ لحزب الله الس�يد حس�ن
نصر الله أن الع�دوَّ اإلرسائييل ه�و الذي ّ
نفذ
عملي�ة االغتي�ال «الصاخب�ة» الت�ي طاولت
القيادي الش�هيد س�مري القنط�ار ومقاومني
َ
سوريني آخرين ،مشددا ً
عىل أن راية فلسطني
ُ
تسقط لو قتل من قتل وأُرس من
واملقاومة لن
أرس وستظل من جيل إىل جيل.
ويف كلم�ة له ،مس�اء االثنين الفائت ،عرب 
الشاش�ة ش�دد نصر الل�ه على أن «س�مري
القنط�ار واحد منا وقد قتل�ه اإلرسائييل ومن
حقن�ا أن نرد عىل ذل�ك يف أي مكان وأي زمان
وبالطريق�ة التي نريدها ونح�ن يف حزب الله
سنمارس هذا الحق بعون الله والجميع عليه
أن يعمل عىل هذا األساس».
وأكد أن اإلرسائيلي كان يقو ُل إنه لن يرتك
س�مري القنطار والش�هيد كان يعيش يف قلب
التهديد الذي كان قائما ً من اليوم األول.
وع�ن ف�رض عقوبات أمريكي�ة عىل حزب

الل�ه ،رأى نرصالل�ه أن األمريك�ي يف قرارت�ه
ُ
يه�دف إىل محارصتن�ا والتضيي�ق علينا عىل 
أكث�ر من صعيد املايل أَوْ الس�يايس أَوْ املعنوي
وحزب الله موضوع على الئحة اإلرهاب منذ
التس�عينيات ،الفت�ا ً إىل أن األمريك�ي يح�او ُل
الضغ َ
ط من خالل تصني�ف اإلرهاب لكن ذلك
ال يؤثر ألن حزب الله غري موضوع عىل الئحة
اإلره�اب يف األم�م املتحدة واالتح�اد األوروبي
وضع الجناح العسكري وكثري من دول العالم
ً
منظمة إرهابية.
ال يعتربنا
واعتبر أن األمريك�ي يح�اول الضغط من
جدي�د عرب ق�رار أص�دره باعتبار ح�زب الله
ً
منظمة إجرامية عرب اتهامه بتجارة املخدرات
أ َ ْو غس�يل األم�وال واالتج�ار بالبشر و»هذا 
غري صحي�ح واتهامات ظاملة ولس�نا معنيني
أن نق�دم أدلتنا على الرباءة ألن ال�ذي يتهمنا
يجب أن يق�دم أدلة إذا كان لديهم وهذا اتهام 
س�يايس يف س�ياق معرك�ة سياس�ية وأمنية
وعس�كرية يف املنطقة هدفها تش�وي ُه صورة
حزب الله أَمَ ــام شعوب العالم».

وإذ أش�ار إىل «أنن�ا ليس لدينا أي�ة تجارة
وال اس�تثمار وال يوجد لدينا أموال مع أحد»،
قال نرصالله إنه�م «يضغطون عىل املصارف
والبنك املركزي للتش�دد عىل املؤسسات خوفا ً
من أتباع حزب الله ويجب عىل املرصف عندها
اتخاذ اجراءاته ولكن نحن ليس لدينا أموا ٌل يف

املصارف اللبنانية لكي ال نحرج أحداً وال لدينا
أموال نضعها يف البن�وك وال ننقل أموالنا عرب 
املص�ارف اللبنانية وليس هن�اك داع أن يوج َد
ٍ
قلق أ َ ْو خوف يف املصارف».
وأض�اف أنهم يري�دون الضغ�ط اآلن عىل 
أية وس�يلة إعالمية تدافع ع�ن املقاومة وتتم

محاس�بتُها ومحاكمته�ا؛ ألنه�ا تداف�ع عن
منظمة إرهابية ،الفتا ً إىل أن السببَ  الحقيقي
الس�تهدافنا هو مع�ادَاة إرسائي�ل ومواجهة
ُ
املرشوع الصهيوني الذي هو أساس املرشوع
األمريك�ي يف املنطق�ة يف مقاب�ل من�ع ثقافة
املقاومة وإرادة املقاومة ،مشيرا ً إىل أننا يجب
أن ال نستس�لم ولن نستسلم ويجب أن نعمل
إليصال صوت مقاومتنا بأية وسيلة.
ٌ
 األمريك�ي ه�و اعرتاف
واعتبر أن العم� َل
بتأثريَنا لي�س متواضعاً وبأن حزبَ  الله يلعب
دورا ً كبيرا ً يف مواجَ ه�ة املشروع الصهيوني
واملشروع األمريك�ي ومواجَ ه�ة مش�اريع 
الهيمن�ة على منطقتن�ا ونس�قط كجُ زء من
محورنا املؤامرات عىل منطقتنا ،وتوجّ ه للذين
اغتالوا الشهيد سمري القنطار بالقول« :كيدوا 
كيدَك�م واس�عوا س�عيَكم فلن تميت�وا وحيَنا
ولن تمح�وا ذك َرن�ا ،وهذا م�ا قالته الس�يدة
زينب س�نة  61للهجرة ومحارصتنا والحرب
علين�ا لن تغير ش�يئا وس�تنتهي بهزيمتهم
وانتصارنا».

وصية الشهيد القنطار :الجوالن المحرر سيكون هديتي على شاهدة قبري
اإلسلامية الباس�لة؛ ألن يف هذا الزمن ال أحد
ق�ادر أن يعوضن�ا ع�ن ش�خصية وحض�ور 
وحكمة وشجاعة سماحة األمني العام السيد
حس�ن نرصالل�ه،

 متابعات:ش�يَّع لبن�ا ُن ،االثنين الفائ�ت ،جُ ثم�ا ُن
الش�هيد س�مري القنطار ،بحضور جماهريي
حاشد ومشاركة شخصيات سياسية ودينية
واجتماعية وقيادات املقاومة ،وانطلق موكبُ
التش�ييع م�ن روضة الش�هيدين يف الضاحية
الجنوبي�ة لبيروت ،ووري الث�رى إىل جان�ب
الش�هداء يف روض�ة الح�وراء زين�ب عليه�ا
السالم.
وكم�ا ك ُّل املجاهدي�ن يف الثغ�ور ضد قوى
الشر يف العال�م وأياديهم يف املنطق�ة ،يتوق ُع
كلُّ مجاه�د منه�م أن ين�ا َل الش�هاد َة يف أي�ة
لحظ�ة ،فيعمد إىل كتابة وصيته ،حتى قبل أن
در بيته وي ّ
ود َع أهله ،كتب الشهيد املجاهد
يغا َ
س�مري القنطار س�مري القنطار وصيته ،التي
أورد فيه�ا عُ ص�ارة إيمان�ه بالقضي�ة الت�ي
عانى املش�اق طوال حياته ،مجاهدا ً أو أسرياً،
ُ
أورد بعض رفاق�ه أنه كان
م�ن أجلها ..وق�د
َ
يكون الجوالن املحرر هديته عىل 
يوصيه�م أن
شاهدة قربه.
وقال القنطار :لم أعد من فلسطني إال لكي
أع َ
�ود إليها .وأكد عمي�د األرسى املحررين أنه
وهب عم َره لفلس�طني «والي�وم أهب عمري
للجوالن».
وفيما ييل نص الوصية املكتوبة بخط يده:
بسم الله الرحمن الرحيم
(أُذن للذي�ن يُقاتَلون بأنهم ُ
ظلموا وأن الله
عىل نرصهم لقدير) صدق الله العظيم
منذ اختي�اري لطريق النض�ال والجهاد يف
سبيل رفع الظلم عن فلسطني وأهلها ،ولدفع 
الظل�م وامل�وت ع�ن أهلن�ا وش�عبنا يف لبنان،
كن�ت عىل يقني أن هذه الطري�ق الذي اخرتته
بقناعة تامة نهايتها النرص أو الشهادة ،وألن
النصر الكامل وإزالة ه�ذا الكيان الصهيوني
م�ن الوج�ود يحت�اج إىل تضحي�ات أكثر من

القنطار ..مقاوم
وأسير وشهيد

التي قدمت حت�ى اآلن ،وبالتايل إن العمل عىل 
تحقيق هذا الهدف يحتاج إىل س�نوات طويلة
إضافية ،فإن الش�هادة عىل األرجح هي التي
ستس�بق النرص ،وألنني عاهدت ُكلَّ املؤمنني
بحُ رية فلس�طني أنن�ي لم أعد من فلس�طني
أال لك�ي أع�ود إليها ،فإنني أرصّ ي�ت أن أكمل
ه�ذا الطري�ق ،طري�ق الجه�اد والتضحي�ة،
وعرب أرقى اش�كاله الذي هو النضال املس�لح
والبندقية ،وقد أع ّزن�ي الله عز وجل وجعلني
واحدا ً م�ن رج�ال املقاومة اإلسلامية ،وبني
إخوة أخذوا عىل عاتقهم القتال بعناد ورفض
املس�اومة والرتاجع .والي�وم أعزني الله بهذه
الشهادة التي أسأله أن يتقبلها ،فإنني أميض
وأنا على ثقة أن ه�ذه املسيرة الجهادية لن
تتوق�ف ولن ترتاجع ولن تحي�د عن بوصلتها
فلس�طني؛ ألن الل�ه أعز ه�ذه املقاومة بقادة
طامل�ا زودونا بالثق�ة واإليمان بالنصر بدءا ً
م�ن باعث النهضة اإلسلامية املعارصة روح
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عز وجل أن يديمه لهذه
 الكيان اإلرسائييل.
األُمَّـة وله�ذه املقاومة

َ
أكون قد وفي�ت عهدي ووعدي
أس�أل الله أن
لش�هداء الوع�د الص�ادق ،أله�ل فلس�طني،
لجمه�ور املقاوم�ة يف لبنان ال�ذي هو عنوان
للكرام�ة والع�زة والصمود والشرف ،وأقول
لكل املحبني لهذه املقاومة أن ش�هادتي
وش�هادة أي أخ يف ه�ذا الخ�ط على يد
الع�دو الصهيوني تعترب دافع�ا ً إضافيا ً
لهذه املسرية إىل األمام.
وهذا الع�د ُّو يتوهم أنه بقتلنا قد يج ُّر
املقاوم�ة إىل مواجَ ه�ة هو اخت�ار زمانها
ومكانه�ا وم�ن هن�ا أؤك�د ل�كل محب�ي
املقاوم�ة أن االنتق�ام لدمائن�ا يكون من
خالل التمس�ك به�ذه املسيرة ومن خالل
تنام�ي قوة ال�ردع التي تمتلكه�ا املقاومة
ومن خلال أيضاً اس�تمرار رفع جهوزيتنا
الت�ي تضمن تحقيق النصر عىل هذا العدو 
الصهيوني يف أية مواجهة قادمة .إن النرص
على ه�ذا العدو ه�و االنتقام األكبر واألهم
لكل الدماء املظلوم�ة ،وقيادة املقاومة وعىل 
رأس�ها س�ماحة األمني العام الس�يد حس�ن
نصر الل�ه تع�رف وبدق�ة مت�ى وكي�ف ترد 
على جرائم الع�دو وتدرك بمس�ؤولية تجنب
االنجرار ملعركة الع�دو حدد زمانها ومكانها،
فال أحد يشتبه بجدية املقاومة وبأن ُك ّل دماء
املقاومين عزي�زة وغالية وان ال�رد واالنتقام 
الفوري يكون فق�ط إذا أضاف إنجازاً لرصيد
املقاومة وجنّبها االنجرار ملعركة حدد زمانها
ومكانه�ا الع�دو الغاص�ب وقص�د م�ن هذا 
االغتيال ذلك.
دماؤنا متس�اوية وقيادتن�ا حكيمة هكذا 
أثبت�ت التج�ارب املاضي�ة ،لنردد دائم�ا نداء
لبيك يا نرص الل�ه وعيوننا تنظر إىل البعيد ،إىل
تحقيق الهدف األكرب لنرص الله لنا عىل عدونا
الظالم.
أس�تودعكم الله والسلام عليك�م ورحمة
الله وبركاته.

( ددعلالاا

سيمخلالا سيمخلامخلا  24سيمخلالاد  24سيمخلامخلالا

في ذكرى مولد النور
نتقدم بخالص التهاني القلبية إلى

السيد عبدالملك الحوثي

وكافة أبناء الشعب اليمني واألمة العربية واإلسالمية
بمناسبة ذكرى مولد الرسول األكرم -صلى اهلل عليه وآله وسلم-
سائلين اهلل عز وجل أن يجعل هذه الذكرى فاتحة خير للجميع
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ندعو ش���عوب امتن���ا كافة إلى اليقظة والتحرك اجلاد واملس���ؤول جت���اه املؤامرات
األمريكية واإلس���رائيلية التي تس���تهدف اجلميع م���ن خالل أدواته���ا العملية املتمثلة
ببع���ض احلكومات وف���ي مقدمتها النظ���ام الس���عودي وباجلماع���ات التكفيرية التي
تتحرك ضمن مش���روع ه���دام وتدميري لتفكيك كل مكونات األم���ة والوصول بها إلى
االنهيار وتشويه اإلسالم والرسول القرآن في املنطقة وفي العالم.
السيد /عبد امللك بدر الدين احلوثي

سياسية -شاملة
تصدر كل اثنني وخميس
( ددعلالاا سيمخلالا سيمخلامخلا  24سيمخلالاد  24سيمخلامخلالا

كلمــــــة أخـــــيرة

الشهيد سمير القنطار ..وجائزة
نوبل لتحسين صورة اسرائيل
إبراهيم السراجي
كلما قام الكيان الصهيوني
باعت�داء على أرض عربي�ة
تج�د أن الش�خصيات التي تم
تلميعه�ا وصناعته�ا تنبري
لتبرر ذل�ك االعت�داء وتبع�ده
ع�ن مس�اره الحقيق�ي وتلوم 
كل يشء ماع�دا تل�ك الخط�وة
الصهيونية وذلك ليس ألن لدى
أولئك قضية يس�عون إلبرازها
بل ألنه�م ي�ؤدون دورا ً محددا ً
يصب يف تغيير صورة إرسائيل
يف الوعي العربي.
قبل أي�ام استش�هد العميد
املناضل س�مري القنطار بغارة إرسائيلية استهدفته يف سوريا فكان
له م�ا أراد بالش�هادة يف مواجهة االحتالل اإلرسائيلي بعد أن قىض
عمره يف سجون االحتالل  30عاماً ليكون عميدا لألرسى العرب ،وقد
ع�رف عنه أن بعد إطالق رساحه قام بتأس�يس املقاومة يف الجوالن
املحت�ل وقال يف آخ�ر مقابلة له أن املقاومة يف الجوالن قد ترس�خت
وستبقى سواء اغتالته إرسائيل هو ورفاقه او لم تفعل.
عىل وقع استش�هاد القنطار خرجت األصوات التي تحدثت عنها
يف البداية بش�كل منظم ومدروس لتش�وه صورة املقاومة والشهيد
وتش�وه القضي�ة العربية يف مواجه�ة االحتالل به�دف خلق صورة
جدي�دة للكي�ان الصهيون�ي تبع�ده عن موق�ع الع�دو األول للعرب
واستاء كثريون من ردود األفعال تلك غري أنهم لم يدركوا الغاية من
وراء ابراز تلك األصوات ملواقف تصب يف مصلحة إرسائيل.
وعىل سبيل االستدالل ال الحرص كتبت القيادية يف حزب اإلصالح
م�ن تركيا توكل كرم�ان عىل صفحتها عىل الفيس�بوك قائلة   »:إذا 
اردت�م ان تعرف�وا ماهي س�وء الخاتمة فانظروا اىل مرصع س�مري
القنطار ،قتلته ارسائيل يف س�وريا وهو يقاتل ابناء الشعب السوري
!!»  
املدع�وة ت�وكل كرمان كتبت ذل�ك وهي عىل يقني انها س�تتلقى
الشتائم من املعلقني عىل صفحتها وتدرك أنها ستكشف جز ًء جديدا ً
من الصورة التي نتحدث عنها وتدرك ايضا ً أن كثريين من البس�طاء
س�يغريون نظرتهم لها باعتبارها حاملة لجائزة نوبل للسلام فهل
كان�ت هي بش�كل ش�خيص تحت�اج لهذه الخس�ارة؟ نع�م ألنه لم
يج�ري تلميعها ومنحه�ا نوبل إال لتلعب هذا ال�دور وبدونه لم يكن
بمقدورها أن تكون شيئا يذكر ،ثم إن من يتابع نشاطها منذ البداية
فليخربنا عن مس�اعي السلام التي بذلتها لتنال جائزة السالم وكل
ما تكتبه او ترصح به يبعث عىل الكراهية واالنقسام والالسالم؟؟
وبالع�ودة مل�ا كتبت�ه كرم�ان واألصوات النش�از حول الش�هيد
القنطار ،نتس�اءل :هل هي حريصة عىل الشعب السوري؟ واإلجابة
يمك�ن اس�تخراجها مما كتبته يف العدوان عىل غ�زة عندما قالت أن
ما قتله اإلرسائيليون من س�كان غزة الفلس�طينية ليس إال نس�بة
بس�يطة مما فعل�ه الرئيس املصري عبدالفتاح الس�ييس والجيش
املصري بح�ق املعتصمني يف س�احة رابع�ة العدوي�ة بالقاهرة ،ثم
ع�ادت لتحيي الجي�ش املرصي ألنه قب�ل باملش�اركة بالعدوان عىل 
اليم�ن ،ولذلك فهي عندم�ا كتبت عن حالة الش�هيد القنطار أرادت
أن تقدم إرسائيل باعتبارها قد خلصت الشعب السوري من قاتلهم،
وليس ألن «الشهيد القنطار» يش�كل خطرا عىل الكيان الصهيوني،
وهي يف حالة رابعة العدوية تريد أن تقول أن الجيش املرصي أس�وأ
من الجيش اإلرسائييل ويف الحالتني لم تكن حريصة عىل الس�وريني
وال على املرصيني ،بل هي حريصة عىل تحسين ص�ورة إرسائيل يف
الوعي العربي.
وهي كتبت عن «الش�هيد القنطار» ألنه�ا مكلفة بكرس الصورة
الس�وداوية اإلجرامية املرسومة يف الوعي العربي عن إرسائيل ،وهي
بذلك تس�اهم كما يفعل الكتاب الس�عوديون والخليجيون واالعالم 
بش�كل عام لتتالىش تلك الصورة السوداوية البشعة عن إرسائيل يف
ذهنية العرب يوما بعد يوم.
صحي�ح أن القنط�ار ليس بحاج�ة ملثل هؤالء ليؤكدوا ش�هادته
فهو لم يقم بعمليته ضد إرسائيل  عندما كان يف الس�ابعة عرش من
عمره ثم قىض يف س�جونها ثالثني عاما من اجل ان تشهد له كرمان
وامثاله�ا هو فعل ذلك ليعمق حال�ة املقاومة ضد إرسائيل وليبقيها
يف الوعي العربي  باعتبارها الكيان املحتل الذي قتل مئات اآلالف من
الع�رب فكان رشف له أن يكون يف قائمة أمريكا الس�وداء ،فأمريكا
ه�ي املس�اند والحليف األول للكي�ان الصهيوني ال�ذي يمنح جوائز
نوبل ملن يس�تحقها نظريا لجهوده يف تحسين صورة إرسائيل فيما
يمنح الله الشهادة للقنطار نظري مقاومته لذلك الكيان الصهيوني.

لقطة أخيرة:

الحياة الس�يئة والخاتمة االسوأ ملن يقف يف خندق العدوان حيث
يلق�ى االرسائيلي من بالك ووت�ر مرصعه يف تراب تع�ز وهو يدافع 
ع�ن رشعية توكل واخوتها أما الش�هيد س�مري القنط�ار فقد روى
أرض العروبة بدمه وكان ش�وكة يف حل�ق إرسائيل منذ كان فتى إىل
أن لقي الله وس�يبقى دمه لعنة تطارد إرسائيل ،فيما ستبقى دماء
اإلرسائييل واألمريكي واالسرتايل والفرنيس يف باب املندب وصمة عار 
يف جبني أبناء العاصفة.

صالة النصر
معاذ الجنيد
َ
الضروس تُعر ِب ُد
واحلرب
لبيك
ُ
ُ
َ
��ارات ف��وق رؤوس��ن��ا
لبيك وال���غ� ُ
�ت قدوتنا ،ودي��ن� َ
�ك نهجنا
م��ادم� َ
سحقاً ألسلحة الدمار وقد غز َْت
ال��ي��وم نُ��ث��ب��ت ل��ل��وج��ود ب���أن من
�ح � ُّف��ن��ا
ال���ل���ه ب��ال��ف��ت��ح امل���ب�ي�ن ي� ُ
الكون أشر َق ،واخلالئ ُق ُش ِّرفت
آدم
ل����واله م���ا ك��� ُرم���ت م��ك��ان � ُة ٍ
سجدوا ،فأُرس َل رحم ًة ،وهداي ًة
ل���تُ���ع���زروهُ ،تُ���وق���روهُ ،تُ��س��ب��ح��وهُ
فلتحتفي ال��دن��ي��ا ب��ي��وم قدومه
النبي ،ول��م جنِ د
ثرنا وح ّكمنا
َّ
مل��ا وج��دن��ا أن��ن��ا أش��ق��ى ال���ورى
مل���ا وج���دن���ا امل��س��ل��م�ين بدينهم
ومبادئ اإلس�لام بعدك ُح ِّرفت
ع��ادوا إلى األوث��ان من ح ّررتهم
ي��ا س��ي��دي ع����ذراً ف��ب��ع� َ
�دك أم��ة
امل���ذه���ب���ي��� ُة ت��س��ت��ب��ي��ح دم���اءه���ا
ووج���وه أرب���اب النفاق ّ
تكشفت
األدع���ي���اءُ ول���م ي���زل بنفوسهم
قتلوا ضيوف الله ف��ي عرفاته
ال��ن��ف��ط رب امل��ش��رك�ين بربهم
���اق م���ا بقت
ل��ك��ن��م��ا اإلمي�����ان ب� ٍ
���راب دي��ن نبيهم
إن ضيع األع� ُ
ش��رف �اً تسمينا ب��أم��ة (أح��م� ٍ�د)
هيهات أن نرضى املذلة سيدي
لو لم نكن بخُ طاك منضي ما اغتلت
هم يرفضون يرون شعباً مسلماً
جئنا م��ن ال��ق��ران فهو حليفنا

ووالؤن�����ا ل� َ
��ك ب��ال��دم��ا ِء ُم��ع � َّم � ُد
َ
ُ
والنصر فيك حليفنا املتج ِّد ُد
فليجمعوا قواتهم وليحشدوا
النبي محم ُد !
قوماً سالحه ُم
ُّ
والاَ َك بالنصر ال��ع��زي��ز يُ��ؤ َّي � ُد
ومن الرسول ُ
تش ُّد أيدينا  ..يَ ُد
وس��ن��اهُ م��ن رح��م املشيئة يول ُد
أو (قال َ
ربك للمالئكة اسجدوا)
وس���را َج ن��ورٍ إن تُطيعوا تهتدوا
تُ��ق��دس��وه ،تُ��ع��ظ��م��وه ،تُ��م��ج��دوا
إن ال��ي��م��ان��ي�ين ف��ي��ه ت���ف���ردوا
ح � َرج �اً ،وسلّمنا ور ُّب� َ
���ك يشه ُد
ح����االً ،وب�ي�ن أ ُك��ف��ن��ا م��ا يُ��س��عِ � ُد
ه��ان��وا ،ودربُ� َ
��ك بالشموخ ُمع ّب ُد
فالدي ُن من أحبارهم ُمستور ُد
صنم بـ( مكة ) يُع َب ُد
منها ،فك ْم ٍ
اإلس�لام خانع ٌة ،تُضا ُم ،وتُجل ُد
وال��ط��ائ��ف��ي��ة ف��ت��ن � ٌة ال تُ��خ��م � ُد
فقريش ال زال��ت بدينك جتح ُد
شيئاً من التسليم مهما وحدوا
صدوا عن البيت احلرام وأوصدوا
فعلى يديه تصهينوا ،وتسعودوا
( مي ٌن ) وأنصا ٌر لنصرتك افتدوا
ف��م��ب��ادئ األن���ص���ار ال ت��ت��ب��د ُد
وإل��ي��ك ضحينا مب��ا ه��و أحم ُد
م��ن دي��ن � ُه اإلس��ل�ام ال يُستعب ُد
ضج الطغاةُ وأرعدوا
ٌ
حرب ،وال َّ
حراً ،عزيزاً ،مصلحاً ما أفسدوا
واحل����� ُّق ف���ي أع��م��اق��ن��ا ي��ت��وق � ُد

ي��ا س��ي��دي صلت عليك قلوبنا
صلى عليك سالحنا ،ورجالنا
صلى عليك ثباتنا ،وصمودنا
صلت عليك نساؤنا ،وصغارنا
صلت عليك م��ذاب � ٌح ،وم��ج��از ٌر
صلى عليك الناس في أنقاضهم
البأس في جبهاتنا
صلى عليك
ُ
ص��ل��ت ع��ل��ي��ك س���واع��� ٌد مي��ن��ي� ٌة
صلت عليك وآل��ك األح��رار َمن
صد َقت لنا رؤيا الرسول مجددا
سنزور ( مكة ) فاحتني ،يحثنا
ولنا م��ع ال��رك��ن اليماني موع ٌد
القبة اخل��ض��راء ترقب وصلنا
سنزورمسجدكالرحيبوأنتمن
ي��ا س��ي��دي صلي عليك ال��ل��ه ما

شوقاً ،يقوم بها احلنني ويقع ُد
من ناصروك ،وجاهدوا ،واستشهدوا
وجهادنا وه��و الطريق األوح � ُد
وم�����ن�����از ٌل أح���ج���اره���ا ت��ت��ع��ب � ُد
كانت تفتش عن رضاك وتصع ُد
صلى عليك الصامدون ليصمدوا
م��ن جيشنا ،وجل��ان��ن��ا يتجس ُد
تُردي الظاللة عن هداك وتُبع ُد
رسموا التحرر للشعوب وأبجدوا
فسندخل البيت احل��رام نُجد ُد
مي ،وات���ب���ا ٌع س��رم � ُد
ع��ش � ٌق ق�����د ٌ
نتلوا الكتاب ،وللزوامل ننش ُد
فالساعة اقتربت( ،وطيبة) تُقص ُد
قلب مسج ُد
لك يا حبيب بكل ٍ
َّ
ُ
دك ال��ي��م��ان� ُّ�ي ال��غ��زاةَ ف��ش � ِّردوا

الختام :خارطة طريق ( )7واألخيرة!
علي شرف المحطوري
س�بق يل يف ه�ذه املس�احة
الصغرية كتابة س�تة مقاالت
تسترشف طبيعة املرحلة التي
ابت�دأت عناوينه�ا يف»ذك�رى
املول�د» أول الع�ام امليلادي
الح�ايل ،وتوس�عت باختت�ام 
العام نفس�ه «بذكرى املولد»
وما بينهما خ�اض ويخوض
ً
معرك�ة مصريي�ة يف
اليم�ن
مواجه�ة حل�ف ممت�د م�ن
الرياض إىل واش�نطن ،مرورا 
بتل أبيب.
ويف هذا املق�ال ،ومن وحي
خطاب الس�يد القائد عبدامللك بدر الدين الحوثي يكون ختا َم
مرحلة ،وتدشين مرحلة جديدة لرصاع عاملييخوضه شعب
تع�داده  22مليون من بني كتلة إسلامية تص�ل أعدادها إىل
مليار ونص�ف مليار مس�لم ،متعددة االتجاه�ات ،متوزعة
االنتماءات ،لم يعد يربطها بمحمد إال رابط شكيل.
واليمن برصاعه املفروض عليه بعدوان سعودي أمريكي،
واملفروض عىل األمة بغياب مرشوعها الحضاري – يزاح ُم -
ع�ن وعي ويقني وتحديد دقيق لطبيعة األعداء – نحو تقديم
النموذج األفضل لرسالة محمدية متكاملة األركان ،إنسانية
الجوهر ،أممية التطلع.
واليم�ن إىل اآلن وباحتفاله املده�ش والكبري واملتميز يوم 
أمس -وضع مدماكا قويا ،وأساسا راسخا النتصار يتجاوز
بُعدَه العس�كري إىل انتص�ار منظومة واس�عة من األخالق
والقيم والثقافة والفكر املستنري.
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