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   ال وهن.. ال ذل.. ال استسالم

لن نكون مظلة ألي فاسٍد أو  مجرم والخارج عن وحدة الصف مارق ومتبلد اإلحساس
نقف مع الشعب الفلسطيني والمقاومة اللبنانية ونبارك لألشقاء في سوريا والعراق االنتصار
ندعو دول العالم الحر التعاون مع حكومة االنقاذ الوطني التي منحها مجلس النواب الثقة

مبادرات مجتمعية 
وحمالت واسعة 
لمساعدة الفقراء 

والمحتاجين واأليتام 
وأسر الشهداء تعزيزًا 

للتكافل االجتماعي 

 U³ŁË œuLBÐ WNł«u*« U½—UOš

السيد عبدالملك الحوثي يؤكد في مليونية حاشدة شهدتها العاصمة إحياًء لمناسبة 
ذكرى المولد النبوي الشريف األكبر على مستوى المنطقة والعالم 

ال بديل للبشرية عن المشروع اإللهي العالمي



)نثإللاالعنثإللثاعا2لل)ين)إللإال12 نل)ثإلللإلالا     ) ددعلاعلاا2 أخبار

رئيس التحرير:
صليل) د2إ)ني

مدير التحرير:
أحإدلع)إإع

رئيس قسم التصحيح:
محإدلعيلل) باشا

) دالقاتل) دامةلإ) تنزنن:
تلفون:01314024 – 736891529

) دإن)ن: صنعاء – شارع املطار- جوار محالت الجوبي
 عمارة منازل السعداء- تلفنن: 01314024

s a d a a l m a s i r a h @ g m a i l . c o m 771126033

  - خاص:
شاَهاَدِتل) داصإُةل)  إإ ُةلصإداء،لعرَصلأمسل
)ثحاد،لحشاد)ًلمل نن اًلعظ إااً،لتآ فتلإ اهلقلنُبل
)ثطفااللمانلقلنِبل) رجاللمنل) شا نخلإ) إثااءل
) قاعمللمنلمختلِفل)يحاإظاتل)  إإ ة،لإ)2تفدتل
أناعنهاملمداًل1اثعال2ل) خرض)ءلإأصن)تُهمل1هتاإاتل
) تلب ةل َرُسااْنِلل) لهلصىلل) لهلعل هلإعىللآ هلإسلمل

)حتفاًءل1ذكرىلمن دهل) رشنف.
ل) فدا  ةل ) حشنُعل) هائلُةل) تيلتن)إدتلإىللمَقاارِّ
)يرَكزنةل الحتفاالل1ذكرىل)ين ادل) إبنيل) رشنف،ل
إ) تيلأق إتلثإللمرةليفلم د)نل) ثبدللمإذل) فجرل
تلعنلعظإِةللذ)ل إ ملتإتِهلإالل1انتهاءل) فدا  ة،لعلرّ
)  ن2لإألإ رّةل)الحتفاِلل1هلإإنصاِلل2ساا ِةل) شدِبل

ل دنِإهلإ2َُساْن ه،لإىلل) دا م. )  إإيل)ُيِحبِّ

إ2إداتل) جإالارُلأناعنَهال1اثعاال2ِل) خرض)ِءل
) تايلتُحِإاُلليفلط رّاتهالعباا2)ِتل» ب كلنال2َُسااْنَلل
) له«لَإ«أشاد)ُءلعىلل) كفا2ل2حإااُءل1 إهم«،لمرععًةل
) هتاإااِتل)يإادرّعةل1ا دادإ)نل)ثمرنكيل) ثادنعيل
لشادبل)ننإاانلإ) حكإةلإأنصا2ل إجر)ئإاهليفلحلرّ

) رَُّساْنل.
إ)عتالتل) جإالرُ،لأنلمالنتدرَُّضل هل) شادبل
)  إإيلمنلجر)ئَملمنلقبلل) ددإ)نل) غاشملإحصا2ل
خانلللنل)متد)ٌعليالتدرََّضل هل) رَُّسااْنُللعل هلإعىلل
آ هلأزكىل) صالةلإ) ثال2،لمنلعدإ)نلإحصا2ٍلخانلل

يفلشدبل1إيللاشملمنلِقبللكفا2لقرنش.
اا ِّاُدلعبُد)يلاكل) حنثيل هلقائاُدل) ثن2ةل) ثَّ إإجرّ
خطا1ااًلجإالرناًل لجإالرل)يحتِشادةلعىلل)متد)عل
م د)نل) ثابدللإكاإةلأ1إاءل) شدبل)  إإيلإ)ثمةل
) در1 اةلإ)نساالم ة،لأشااعلإ هال1تفاُعِلل) شادِبل

)  إإيلمنلذكرىلمن دل) رَُّساْنِلل)ثعظِم،لُمشر)ًلإىلل
أنلجهانَعل) قنىل) ظالم ةل املتُفِلْحليفلتغ ِرل)نتإاِءل
شدبإال)  إإيل)يثالم،لإأنلمداناَةلشدِبإالَجااارَّ)ءل
) دادإ)نل املتثإِهلعانلإح ااءلذكرىل)ين ادل) إبنيل

) رشنف.
اا ِّاُدل) قائُد،لإىللأنل)ثمةلكانتلإاقدًةل إأشا2ل) ثَّ
 نجنعلالَقبللمبَدِثل) رَُّسااْنللصىلل) لهلعل هلإآ هل
إسالم،لإتحن تل)يفاسادلإ) خر)إاتلإىللمدتقد)تل
أناهليفلذ2إةل تحكرّإاتل1ثالنكل) إااس،لمنضحااًل
)ساتحكا2ِل) طاغنِتلتحركلأصحااُبل) ِف ل؛ل1هدفل

إأعل)يرشإِعل)ن هيليفلمهدهلإلد2ل) كدبة.
اا ِّاُدل) قائاُد،لإىللأنل)صطحاِبل) ف لل إنانََّهل) ثَّ
كانل1َغاَرِضلإخاإاِةل) داربل1كائاٍنلغاِرلمأ انفل
إتصننرهل1أناهل»يشٌءلاللنقاإ2«،لُمشار)ًلإىللأنهل مل
نتحقاللثصحابل) ف للماالأ2)عإ)،لإحإىل) لُهل1 تَهل

) حر)2.
اا ِّادل) قائد،لأنل) رساا ةل)ن ه ةلليل إأكرّادل) ثَّ
)يارشإُعل) داييل) قائملعىلل1ثاطل) دادل،لإأنهلالل
ل1دنٍللعإها،لإأنهالليل)يرشإُعل خالصل لبرشنةل1أيرّ
) نح ُدل) قاع2لعاىللإحد)ثل) تغ رل) حق قيل لن)قنل

) برشي.
اا ِّادل) قائد،لإىللأنلأمرنكالإإرس)ئ لل إأشاا2ل) ثَّ
تفاِقاُملمانلمدانااةل) برشناة،لإتإهابل) خار)ت،ل
) إظاا2َل أنل إتصإانل) حارإبلإ)ثزماات،لمؤكاد)ًل
ل تإف اذلمؤ)مر)تل ) ثادنعيل)يإاِإاَللأع)ُةلَشااااارٍّ
)ثعاد)ء،لإلد2لك اانل)ثمةلمنل) د)خال،لإأنهلنإثلل

)متد)ع)ًلظالم اًلظاياًلنإثرّلل)النحر)فلع)خلل)ثمة.
إ1خصنصل) ددإ)نلإمن)جهته،لأكدلقائُدل) ثن2ةل
ل نلنأ نلُجهد)ًليفلمن)جهةل) ددإ)نل أنل) شدَبل)  إإيَّ
ل )ثمرنكايل) ثادنعي،لمؤكاد)ًلأنل) جإ اَنلمدإايٌّ
ل) طاقاتلين)جهةل ل) د)خيل،لإحشدلُكلرّ 1نحدةل) صفِّ

) ددإ)ن.
إقاللقائدل) ثان2ة:لاللنخُرُجلعنلأإ ننةل) تصدرّيل
 لدادإ)نلإنتجالالللذ)ل) ن)جابلإاللماا2ٌقلمتبلٌد،ل

ٌغلمنلشدن2هل)ننثاني. مفلسلإمفرَّ
إكاناتل) حشانُعل) جإالرنُةلقدل)ساتإدتلإىلل

ادل) إُّاْدااِإيل قص دةلشادرنةلأ قالال) شاعرلُمَحإَّ
ل لإ هاالعانلألإ َّاِةل)الحتفااِلل1اين اِدل) إبنيِّ عالرّ
) رشنِفلإمالنتدرضل هلشادبُإالمنلعدإ)نلأمرنكيل

غاشملألَلَكل) حرثلإ) إثل.
أمإ ااًل ترت بااًل )الحتفاالل سااحاُتل إشاهدتل

إتإظ إ اًلنالل)ستحثاَنل) حشنعل) حارضة.
انلعبرّااسلرشفل) دنان،ل لإيفلذ)تل) ثا اقلثإرّ
)يرشفل) دا2لعاىلل)الحتفالل)يركزيل لإن دل) إبنيل
عىللصاحبهلإآ هلأإضلل) صالةلإ) تثال م،ل) جهنَعل
) تيل1ذَ هالطاقُمل) لجإاةل) تحضرنةلنح اءلذكرىل
لَمنلساالمليفل)نعد)عل من دل) رَُّسااْنلل)ثعظم،لإُكلُّ
إ) تحضرل كاإِةلتجه ز)تل)الحتفالل)يرَكزيلإ) ذيل

أق ملعرصلأمسليفلم د)نل) ثبدلل1صإداء.
إأكَّاَدلرشفل) دنان،لأنلقائاَدل)يثارةل) قرآن اةل
ا ِّاَدلعبَد)يلكل1نل1د2ل) دننل) حنثيلأإىلل)لتإاماًل ) ثَّ

كبر)ًلإمتا1دًةلمثتإرًَّةلخالَللإرتةلتجه زلإتحضرل
سااحةل)الحتفال،لُمشر)ًلإىللأنل)الحتفاَلل1اين ِدللنل
2سا ٌةل قنىل) ددإ)نل1أنل)ستإر)2َل) ددإ)نل نلنثإَيل
) شدَبل)  إإيلعنل)الحتفاللإ)ال1تهاجل1ذكرىل)ين دل
) إبانيل) رشنف،لإأنهملعىلل)ساتدد)ٍعل باذِلل) غايلل
إ) رخ صليفلسب ِللإعالِءلكلإةل) لهلُسبحانَهلإتداىل،ل
إ) دإاعلعنل2َُساْن هلصىلل) لُهلعل هلإآَ هلإسلملإعنل

)ث2ضل)  إإ ة.
إيفلذ)تل) ثا اقلشاهدتلُكلٌّلمانلمحاإظااتل
تدازلإ) حدندةلإحجةلإعدعلمنل)يحاإظاتل)  إإ ةل
)ثخرى،ل)حتفااالٍتلجإالرنًةلكبارًة،لعرصلأمسل
)ثحد،ل1إإاسابةلذكرىل)ين دل) إبانيل) رشنفلعىلل
صاحباهلإآ هلأإضاُلل) صالةلإأزكىل) ثاال2،لإنددل
لذ)للانل)الحتفالل) ثانيليفلظلل) دادإ)نل)ثمرنكيل

) ثدنعيل) غاشملعىلل)  إن.

العاصمُة صنعاُء تشَهــُد مظاهرًة مليونيًة 
احتفاًء بذكرى املولد النبوي الشريف



3 متابعات) ددعلاعلاا     )نثإللاالعنثإللثاعا2لل)ين)إللإال12 نل)ثإلللإلالا

  - صالح مصلح:
)متاازتل) فدا  اُةل) جإالرناُةل) ُكلىل
) تيلأق إت،لأمسل)ثحد،ليفلم د)نل) ثابدلل
1ا حضان2ل صإدااَء،ل )  إإ اةل 1ا داصإاةل
) رساإيلإ) شادبيلإ) دثاكريل) ن)سان،ل
1انضاإاِةلإىللعادٍعلمانل) قائإالل1أعإاالل

) ثفا2)تليفل) داصإة.
إ)عتلل) دإ ُدلنح اىل)يهدي،لأنل) ق اعَةل
1هاذهل ) شادبل مانل تحتفايل ) دثاكرنَةل
)يإاسابة؛لثنهالتدتلُل) رسنللمحإدل–صىلل
ل ) لاهلعل هلإعاىللآ ه-للنل) قادإَةل همليفلُكلرّ

)يجاالت
مانلجانباهلقااللعضاُنل) نإادل) نطإيل
حإ ادلعاصام:لإنل)الحتفاَلل1اين ادل) إبنيل

ل1هال)  إنل ) رشنفلنأتيليفلظللظارإفلتُإرُّ
منلعادإ)نلغاشاملإحصا2ِلإحايل قنىل

) ددإ)ن.
إأضاافلعاصامل ال»صادىل)يثارة«:ل
ل إنإالنثاتف ُدلمنللاذهل)يإاسابةليفلأنلنَظلَّ
دنانلعاىللكلإاةلسان)ءليفلمن)َجهاةل متنحرّ

) ددإ)نل)ثمرنكيل) ثدنعيلعىلل1العنا.
) قائُمل1أعإالل) ثافا2ةل)ننر)ن ةلمحإدل
إر)ل ة،لتإإرّىلأنلتكنَنللذهل) ذكرىلإاتحَةل
خرل لشادبل)  إإي،لإذلتأتايلمتز)مإًةلمنل
مإحل) ليانل)  إإيل) ثقاَةل حكنمةل)ننقاذل

) نطإي.
إقاللإر)ل ة:لأنالإخن2ٌل1ا حضن2ليفللذ)ل
) حفال،لآمُلل لشادبل)  إإيل) خارَل) كبر.ل
متإإ ااًلأنلتكانَنللذهل)يإاسابةلليل جإنل

كلإاةل)  إإ اللإأنلتكنَنللإاكلمشاا2كةل
 كلل)يكننااتليفل)يفاإضاتل)  إإ ة،لمؤكد)ًل
أنل) دادإ)َنل ملنحقللشا ئاًلسانىل)2تكابل
) كثارلمانل)يجاز2لإسافكلعمااءل)  إإ لل

1دإنلإجهلحل.
مانلجانبهلقالل) قائُمل1أعإالل) ثافا2ةل
) فلثاط إ ةل1صإداء:لإنل)  إإ للنُإاثلننل
نتشاا2كننل إلامل ) فلثاط إي،ل ) شادَبل
) صإانَعليفلإجهل) ددإ)نلع إاهلإمنل) ددإل

ذ)ته.
ل إأِشاا2لإىللأنل) شادَبل) فلثاط إيل1ُكلِّ
أط اإاهلإمكنناتهلنهإِّئُلشاق َقهل) شادَبل
)  إإايل) در1ايل1هاذ)ل)يإاسابة،لمتإإ اًلأنل
اَلل) لاُهل) فارَجل ل إإ اللإ كاإةل)ثمةل ندجرّ

)نسالم ة.

إزنارل) خدمةل)يدن ةلطاالللعقالنلقال:ل
)  إإ اللخرجان)لإىللم اد)نل) ثابدلل إنل
هلل2ساا ًةلإ)ضحاَةل) دال ة،لإليلأنهل منجرّ
2غمل) ددإ)نلإ2غمل) حصا2لإإنهملصامدإنل
َإسا تصدإنل اهلإسا إترصإن،لإأنلمئاِتل
)آلالفل) تيلأتتلإىللم د)نل) ثابدل،لحشنعل
 ملنثابلل هاذ)ل)ي د)نلأنل)ساتضاإهال1هذهل
) كثرة،لإأعتقدلأنل) صن2ةلأ1لغل2سا ةلإذ)لمال

نُقلتل لإاسلس فهإننهال1نضنح.
مانلجانبهلأإضاحلإك اُللأإللمحاإظةل
ساقطرة،للاشملسددل) ثاقطري،لأنهلقد2ل

منلسقطرىل لإشا2كةليفللذهل) فدا  ة.
2ساا ًةل لدادإ)نل ) ثاقطريل اهل إإجرّ
مفاُعلاالأنلَمانلنتآَمااارلضادل)  إنلإلنل

نجإَيلسنىل) خرس)نلإ) هزنإة.ل

تدشنُي حملة »ُرحماء بينهم« بأمانة العاصمة

�سيا�سيون وع�سكريون و�سفراء لـ »�سدى امل�سرية«:

االحتفاُل باملولد النبوي رسالٌة للعاَلم بأن 
الشعَب اليمني عصيٌّ على العدوان

  - خاص:
عشاإتل1إدنرنةل) ثابدلليفلأماناةل) داصإة،لحإلُةل
»2ُحإاءل1 إهم«ل1إإاسابةلذكرىل)ين ادل) إبنيل) رشنفل

عىللصاحبهلأإضلل) صالةلإأزكىل) تثل م.
إيفلتدشالل) حإلاةل) تايلنرعالاال)يجلاسل)يحايلل
1إدنرنةل) ثابدل،لتملتنزنُنل)يثاعد)تلإ) ثللل) غذ)ئ ةل

) تيل)ستهدإتلأ َفْيلأرسةلإقرةلكإرحلةلأإىل.ل
إأ ق اتلخاالللحفالل) تدشاللكلإااٌتلأشاا2تليفل
إ) رت)حامل )الْجتَإاعايل ) تكاإالل ألإ اةل إىلل مجإلهاا،ل
إ) تداطفلإ) إظرل1دلل) رحإةل ألرسل) فقرة؛ل تخف فل
مداناتهمل)قتد)ًءلإتأس اًل1رسنلل) لهلصىلل) لهلعل هلإآ هل
إسالم،لإخاصةليفلظلل) ظرإفل) تيلتإرل1هال) بالعلجر)ءل

) ددإ)نلإ) حصا2.
إععاتل) كلإااتلإىللتَظاإرل) جهنعلإتجثا ِدلصفاتل
) رسانلل)ثكر2ليفلإ)قنل)يجتإن،لكإالقاللتداىلل»أشاد)ءل

عىلل) كفا2ل2حإاءل1 إهم«.
إحثرّتل) كلإاُتل) تجا2َلإ) قاع2ننلعىلل1ذللمال1نسدهمل
 دعمل) فقر)ءلإ)يثاكل..لمبا2ِكًةل لشدبل)  إإيل1ذكرىل
)ين ادل) رشنافلإكذ)لتشاك للحكنماةل)ننقااذل) نطإيل
إ)ستداعةل) قر)2ل) ث ايسلعإنلإصانةلأإلتدخللخا2جي.
إكاناتل جإةل) شائننل)الْجتَإاع اةلإ) دإلل1ايجلسل
)يحيلل1أمانةل) داصإة،لعشاإتلقبللأنا2لمرشإعلتنزننل
)يثااعد)تل)ننن)ئ ةل ددعلععإلأرسةلمثاتحقةل1اععاا 
1طان ةل1دعملمإظإةلsosل إلغاثةلإإع)2ةل)ثزماتل1أمانةل

) داصإة.
إيفل) تدشاللأشااعل2ئ ُسل جإةل) شائننل)الْجتَإاع ةل
حإنعل) إق ب،ل1اثنشطةلإ)يشا2ننل) تيلتإفذلالمإظإةل
sosل1أماناةل) داصإاةليفل)يجااالتل) تإإنناةلإ) صح ةل
إ) تدل إ اة؛ل1هدفلتخف فلمداناةل)ين)طإل؛لإخاصةليفل

ظلل) ظرإفل) صدبةل) تيلتإرل1هال) بالعلجر)ءل) ددإ)ن.
ثاتل إععال) إق ب،لكاإَةل)يإظإاتلإ) جإد اتلإ)يؤسرّ

إ)يبااع2)ت،لإىلل) دإاللعاىللتإف اذلأنشاطةلإمشاا2ننل
خرنةليثاعدةل) فقر)ءلإ)يحتاجللإتخف ِفلمداناتهم،ل
إخاصةلخاللللذهل)يرحلةل) صدبةل) تيلنإرل1هال)ين)طنل

يفلظلل) ددإ)نلإ) حصا2.
إ إالأشااعلمدنُرلمكتبل) شائننل)الْجتَإاع ةلإ) دإلل
1اثمانة،لمج بل) فاتش،ل1دعمل)يإظإة،لمإثلًةل1رئ ثهال
) دكتان2لعااعللمد ضلإجهنعلااليفلمثااعدةل) فقر)ءل
إ)يحتاجاللإ) إازحال..لمتإإ اًلأنلتثاتإرل)يإظإةليفل
تإف ِذلعدٍعلمنل)يشاا2ننلإ)ثنشاطةل) تيلتخففلمداناةل

)يحتاجللإ) إازحل.
1ادإ2هلأكدل)يدنارل) تإف ذيل لإإظإاة،لإ)ئلل) ح في،ل
)ساتإر)2َل)يإظإةليفلتإف ذل) ددندلمنل)يشا2ننل) تإإننةل
إ) خدم ةلإ) خرنةليفلمختلفلمدنرناتلأمانةل) داصإة..ل
مب إاًلأنل)يإظإَةلساتإفذلعدع)ًلمنل)يشا2ننلخاللل) فرتةل

) قرنبةل) قاعمة.

استشهاُد 7 مدنيني يف غارات 
لطريان العدوان على صعدة 
وإصابة 8 آخرين يف قصف 

على مفرق السخنة بالحديدة 
  - خاص:

اَلل) دادإ)ُنل) ثادنعيل)ثمرنكي،لنن2لأماسل)ثحد،ل)2تاكاَبلعدٍعلمنل إضرّ
) جر)ئمل1حلل)يدن لليفل1العنالعإَنلمر)عاةليشااعرل)  إإ لل)يحتفللل1ذكرىل

)ين دل) إبنيل) رشنف.
إ)ساتهدفلطر)ُنل) ددإ)نل1خإسلغا2)ت،لمإطقةل) جذإةل1إدنرنةل1اقم،ل
مإهالغا2تانل1قإا1للعإقنعنةلأعرّتلإىلل)ستشهاعل)ثإللمدن ل،لإإصا1ةلآخرننل

1جرإحل1ل غة.
إقصافلطر)نل) ددإ)نلمإذلصباحلأمسل1اللالغا2ةلعىللمإاطللمتفرقةل
1إد2ناةل1اقم،ل1انضاإةلإىللقصفلصا2إخيلطااللأماكَنلمتددعًةليفل)يدنرنة،ل

خلفتلأرض)2)ًلإ)سدةليفلمإتلكاتل)ين)طإلل) دامةلإ) خاصة.
إنان2ل) جإدةل)ياض ةل)ستشاهدل5لمن)طإل،ل1 إهملأطفاال،لإأص بللا 
من)طإاًل1قصفلصا2إخيلسادنعيل)ساتهدفلمإزالًل1إإطقةلح د)نل1صددة،ل
1ا تز)ُمانلمنلقصفلمكثفل طر)نل) ددإ)نلعىللمإاطللمإد1ةلإخطل) ر1نعةل

إ) ثدبانلإ) باحةل1إدنرنةل1اقم.
إيفلمحاإظةل) حدندةل)ستهدفلطر)ُنل) ددإ)نل)ثمرنكيل) ثدنعيلمفرقل
) ثاخإة،لماالأعىلإىللإصا1اةلللمن)طإاللإ)حرت)قلشااحإتللإسا ا2ة،لكإال
شانل) طر)نلثالَثلغا2)تلعاىللمإطقةل) إخ لةلإ) رشنطل) ثااحيلل1إدنرنةل

) د2نهإيلإغا2تللعىللجزنرةلكإر)نل)ستهدإتلإحد)لإالخز)ناتلم اه.
لطر)نل) ددإ)نلغا2ةلعىللمدنرنةل) صل فلإغا2ةلأخرىلعىللمإطقةل إَشانَّ
لغا2ًةلعاىللمإطقةل) حن1اانلإمثلهال ) جباناةل1إحاإظاةل) حدندة،لكإالَشانَّ

جإنبلمدثكرلخا دل1إدنرنةلمنزعليفلمحاإظةلتدز.
طار)ُنل) دادإ)ِنلإ)َصَلل) تإاعيلنن2لأمس،لَإشانلثالثلغاا2)تلعىللمثلثل
عالامل1إدنرنةلحرضليفلمحاإظةلحجة،لإغا2تللعىللمإطقةل) جرل1إدنرنةل
عباس،لإغا2تاللعىللقرناةل) ارزإة،لإغا2ةلعىللسادلمحيلل1إدنرناةلنهمليفل
محاإظاةلصإدااءلإغاا2ةلمإاثلةلعىلل1رئلمااءلجإنبلقرنةل) هجارل1إدنرنةل

عث النليفلمحاإظةلشبنة،لكإالشنلغا2ةلعىللمإطقةل) ر1نعةليفلعثر.ل

مدفعيُة و�سواريُخ اجلي�ش واللجان 
تكّثف ق�سَفها ملواقع العدو:

مقتُل 8 جنوٍد سعوديني 
بعمليتني نوعيتني يف 

جيزان ونجران
  - خاص:

تشاَهااُدلجبهاُتلمالإ2)ءل) حدإعلسقنطاًلملحنظاًل جإنعل) ددإل) ثدنعيل
1أعد)علكبرة،ليفلإقتلتقن2ُلقن)ُتل) ج شلإ) لجانل) شدب ةل1تصد دلعإل اتهال
) دثكرنةليفلمختلِفل)ين)قنل) دثكرنة،لتز)مإاًلمنلقصفلصا2إخيلإمدإديل

متن)ِصل،لتثبرّبلخثائَرلماعنةلإ1رشنةلجث إةليفلصفنفل) ددإ.
إيفلإطا2ل)ساتهد)فلجإنعل) ددإل) ثادنعي،لإقدلأسفرتلعإل اُتل) ج شل
إ) لجاانل) شادب ةلخاللل) ثااعاتل)ياض ةلعنلمقتللللجإانٍعلإإصا1ةلعدعل

كبرلمإهم.
إأإضحلمصد2ٌلعثاكرٌيلأنلأ12دةلجإنعلسادنعنلل قن)لمصا2َعهم،لإ إال
أص ابلعدٌعلمنل) جإنعل1إصا1اتلمتفاإتةلخااللل) دإل ةل) تيلقا2ل1هالأ1طاُلل

) ج شلإ) لجانل) شدب ة،لغر1يلمإطقةل) رشإةليفلنجر)ن.
إأشاا2ل)يصد2لإىللأنلأ1طاَلل) ج شلإ) لجانل) شدب ةل)ستن ن)لعىللأسلحٍةل
إذخائَرل1كإ اتلكبرةليفل)ين)قنل) تيلأخاللال) ج شل) ثدنعيلغر1يل) رشإةل

1دَدل) هجن2ل) كاسحل) ذيلتدرضن)ل ه.
إيفلعإل اةلمإاثلة،لأكدل)يصاد2لأنلأ12دَةلجإنعلسادنعنللُقتلن)ليفلعإل ةل

ننع ةل لج شلإ) لجانل) شدب ةليفلمنقنل) كرسليفلمإطقةلج ز)ن.
ذتل) قنُةل) صا2إخ ةلإ)يدإد ةل لج شلإ) لجانل) شادب ةل مانلجانبهالنفرّ

قصفاًلعإ فاًلعىللمن)قنل) ج شل) ثدنعيليفلمختلفل) جبهات.
داتل) ج شل إفيلج ز)نل)ستهدإتلمدإد ُةل) ج شلإ) لجانل) شدب ةلتجإُّ
) ثادنعيليفلجبلل) دخانلإمنقنل)يدإل،لإأكرّادتلإحد)تل) رصدلأنل) دإل اِتل

حققتلإصا1اٍتلمبارشًةلثلد)إها.
داِتل كإالكثفتلمدإد ُةل) ج شلإ) لجانل) شدب ةل) قصَفلمثتهدإًةلتجإُّ

) ج شل) ثدنعيليفلمإفذلعلبلإ) شبكةلإ)يلطهليفلعثر.
منلجانبهالعكرّتل) قنُةل) صا2إخ ُةلمن)قَنل) ددإل) ثدنعيليفلعثر،لح ثل
قصفل1صل اتل) كات نشاالمدثاكَرل) حاجرل) ثادنعي،لمإالأعىلالشاتدالل

) إر)نلع)خله،لإ إالشنلدتلس ا2)ُتل)نسدافلتهَرُعلإىلل)يدثكر.
إإ)صلاتل) قنُةل) صا2إخ ةل) قصَفل) دإ َفلعاىللمن)قنل) ددإليفلنجر)ن،ل
ح اثلأمطارتل1صن)2نخل) كات نشاالمن)قاَنلعاكفةلإ) دشلإرشقيلساقا2ل

إ) حإاعل1صل ة،لإحققتلإصا1اٍتلمبارشة.
منلجانبهلإضإنلمحاإالتهل لَحدِّلمنلعإل اتل) ج شلإ) لجانل) شادب ة،ل
شنلطر)ُنل) ددإل) ثادنعيلعرش)ِتل) غا2)تل) جننةلمثتهدإاًلمن)قَنلإقرًىل

إ)قدًةلتحتلس طرةل) ج شلإ) لجانل) شدب ةليفلج ز)نلإنجر)نلإعثر.



)نثإللاالعنثإللثاعا2لل)ين)إللإال12 نل)ثإلللإلالا     ) ددعلاعلاا4 خطاب السيد

ال�سيُد َعبُدامللك احلوثي يف خطاٍب مبنا�سبة املولد النبوي ال�سريف للعام 1438هـ:

لن نكوَن مظلًة حاميًة ألّي فاسد يخوُن أمانَته سواء أكان منتسباً 
للجان الشعبّية َأْو األجهزة األمنية، َأْو منتمياً إىل َأي مكون

  نصيحتي للسعودية 
جارة السوء: االستمراُر 

في الُعـْدَوان على اليمن 
هو خسران لكم في 

الدنيا واألخرة

  من معجزاِت الرسالة 
اإللهية أن رافعتها 

وأنصارها والمنتصرين 
بها هم المستضَعفون 

وليس المستكبرون

ـُة كانت متفرقًة   - اأُلمَّ
وجاهلًة وظالميًة أخافها 

في يوٍم من األيام فيٌل 
واحد

 
ُ
 الرَُّســْوُل –َصلَّى اهلل

َعَلـْيِه َوَعَلى آِلـِه- استطاع 
بحركة الُقـْرآن وما منحه 
 من مؤّهالٍت عالية أن 

ُ
اهلل

يصنَع تغييرًا مفصليًا في 
التأريخ

أعنذُل1ا لِهلمنل) ش طاِنل) رج ِم..ل
1ثِمل) لِهل) رحإِنل) رح ِم..

اَإاَإ)ِتلَإ)ْث2َِْضلَجاِعِلل)ْ َإاَلِئَكِةل ا)ْ َحْإُدلِ لَِّهلَإاِطِرل) ثَّ
ثْإَىلَإثُااَلَثلَإ12َُاَع،لنَِزناُدليِفل)ْ َخْلِلل 2ُُسااًللأُإيِللأَْجِإَحاٍةلمَّ
ٍءلَقِدنٌر(،لاَماالنَْفتَِحل) لَُّهل ليَشْ ل) لََّهلَعاىَللُكلِّ َماالنََشااُء،لإِنَّ
ِ لإَّاِسلِمْنل2َْحَإٍةلَإاَللُمْإِثاَكلَ َهالَإَمالنُْإِثاْكلَإاَللُمْرِسَلل
ل َ اُهلِمْنل1َْداِدِهلَإُلَنل)ْ َدِزنُزل)ْ َحِك ُم(،لإأشاَهُدلأنلاللإ َهلإالرّ
) لاُهلإحاَدهلاللرشنَكل هلإاللكفَؤل ه،لكإالشاهدل إفثاهل
إشاهدتل هلمالئكتُهلَإأإ نل) دلملمنلخلقه،لاَشاِهَدل) لَُّهل
أَنَّاُهلاللإَِ َهلإاِللُلاَنلَإ)ْ َإالِئَكُةلَإأُإ ُنل)ْ ِدْلِملَقاِئًإال1ِاْ ِقْثاِطل
د)ًل اللإَِ َهلإاِللُلَنل)ْ َدِزنُزل)ْ َحِك ُم(،لإأْشاَهُدلأَْنلَسا َِّدنالُمَحإَّ
عبُدهلإ2َُسااْن ُهلأ2َسَلهل1ا ُهَدىلإِعننل) حلل1شر)ًلإنذنر)ًل
إع)ع ااًلإىلل) لاهل1إذنهلإرس)جاًلمإر)ً،لإبلرّغل2سااالِتل) لهل
ل1ا إن2ل ةل لهلعاىلل) داَ ِإللإجلرّ ) باالَغل)ُيبَللإأقا2ل) ُحجَّ
ل ل)ث1اط للإ) ضالالت،لاإِنَّ لُكلَّ ل) ظلإاتلإعَماَغل1ا حلِّ ُكلَّ
لنَالأَنَُّهال) َِّذنَنلآَمإُن)لَصلُّن)ل ) لََّهلَإَماَلِئَكتَُهلنَُصلُّنَنلَعىَلل) إَِّبيِّ
ااٍدلإعىلل َعَل ِْهلَإَسالُِّإن)لتَْثاِل ًإا(،ل) لرّهملَصلِّلعاىللُمَحإَّ
ااٍد،لكإال ااٍدلإعىللآِللُمَحإَّ ااٍدلإ1ا2ِْكلعاىللُمَحإَّ آِللُمَحإَّ
َصلَّ َْتلإ1ا2َْكَتلعىللإ1ر)ل اَملإعىللآِللإ1ر)ل َملإنكلحإ ٌدل
اٍدلكإالسالرّإَتل اٍدلإعىللآِللُمَحإَّ مج ٌد،لإَسالِّْملعىللُمَحإَّ
عاىللإ1ر)ل َملإعاىللآِللإ1ر)ل َمليفل) دايال،لإ)2َضل) لهمل
1ِرَضااكلعنلأصحا1ِاِهل)ثخ ا2ِلمنل)يهاجرنانلإ)ثنصا2ِل

إعنلسائِرلعباِعكل) صا حل.

قبل املبعث.. العاَلـُم يعيُش الجاهلية 
ل)يثالُمل) دزنُز،لأَنَُّهال)نِْخَنُةلإ)ثخن)تل شادبُإال)  إإيُّ
لأط افل) شادِب،لإيفل يفلسااحةل)الحتفااِلل)يبا2َِكلمنلُكلِّ
اااَل2ُلَعَلا ُْكاْملَإ2َْحاَإُةل طل دتهامل) دلإااءل)ثجالء،ل) ثَّ
تإال)نْساااَلم ةللذهل ) لاِهلَإ1ََرَكاتُه،لإمبا2ٌِكل كملإ كللأُمَّ
)يإاسابةل) دزنزةلإ) ذِّْكاَرىل)يقدساةل)يج ادة،لِذْكاَرىل
من ادلخاتامل) إب للإسا رّدل)يرسالللإصفانةل) لهلمنل
اادل1نلعبد) لاهل1نلَعبد)يطلبل1نللاشامل ) داياللُمَحإَّ
ل) لُهلإَسالََّملعل هلإعىللآ ه،لِذْكااَرىل) ُقدإ2ِل)يبا2كل َصاىلَّ
)ي إاننل) ذيلَجدلهل) لهلمإقذ)ًل لبرشنةلإ2حإًةل لدايل،ل
اُقْللنَالأَنَُّهال) إَّاُسلإِنِّيل2َُسانُلل) لَِّهلإَِ  ُْكْملَجِإ ًدال) َِّذيلَ ُهل
لُلَنلنُْحِ ايلَإنُِإ ُت،ل اَإاَإ)ِتلَإ)ْث2َِْض،لاَللإَِ ٰاَهلإاِلَّ ُمْلاُكل) ثَّ
ل) َِّذيلنُْؤِماُنل1ِا لَِّهل ايِّ ل)ْثُمِّ َإآِمإُان)ل1ِا لَّاِهلَإ2َُسان ِِهل) إَِّبيِّ

َإَكِلَإاِتِهلَإ)تَِّبُدنُهلَ َدلَُّكْملتَْهتَُدإَن(.
إإنل شادبإال)  إإايل)يثالمل) دزنازلرَشُفل) تإ ُّزليفل

تفاُعِلاهلمنللاذهل) ذِّْكاَرى؛لثناهلنإُنل)نِنْاَإااان،لنإُنل
)ثنصاا2،لإلنلمنلج اٍللإىللج للتن)2ََثللاذ)ل)نِنْاَإاان،ل
ُكل1هالإأخالًقالكرنإةلنتحىلل1هالإ2إحاًل مباعئلحللنتإثرّ
ط باةلنحإلُهالإمحبًةلإإجاالالًلإتنقر)ًل َرُساااْنلل) لهل
ل) لُهلَعَلا ِْهلَإآَ ااُهلَإَسلَّاَملإ ملتفلحلجهنُعلإمثاعيل َصىلَّ
) قنىل) ظالم ةل) ضا ةل)يخذإ ةليفلتغ رللذهل) ثاج ةل
) ط بةلإلذ)ل)النتإاءل)ثص لل هذ)ل) شدبل)يثلم،لكإالأنل
مداناَةلشدبإالمنل) ُداْدَإ)نل)ثمرنكيل) ثدنعيل) هإجيل
) ظا امل ملتُثِْإهلعانل)الحتفاِلل1هاذهل) ذِّْكااَرىليفل) دا2ل
)يايضلإيفللذ)ل) دا2؛لثنهالمإاسابٌةلتر1ُطإال1هالإش جُةل
)نِنْاَإااانلإتزناُدل)ثحاد)ُثلإ) تحدنااُتلمانلألإ تها،ل
ل) تيل إهيلمإاسابٌةلمدطاءٌةلغإ ةل1ألامِّل) د2إسلإ) ِدَلِ
اُةل)  ن2َلإتثاتف ُدلمإهال) برشنةل1كلهال تحتاُجلإ  هال)ثُمَّ
يفلتصح ِحلإضدهالإإصاالحلإ)قدهالإمن)َجهةل)ثخطا2ل
1ددلأنلتفاقإتلمشااكُلل) برشناةل1فدللقنىل) طاغنتل
إ)الساتكبا2ِل) ظالم اةل) ظاياةل) تايلتثادىليفل)ث2ضل

إثاع)ًلإتإألُلالُظلإاًلإَجااْن2)ً.
ل) لاُهلَعَلا ِْهلَإآَ ااُهل  قدلكانلمن ُدل2َُساااْنِلل) لهلَصىلَّ
َإَسالَّاَمليفلعاا2ِل) ف ال،لتلاكل) حاعثاةل) دج باة،لإكانل

 لحاعثةل1إفثهالعالقٌةل1إ2لاصاتل) ُقدإ2ل)يبا2كل خاتمل
)ثنب ااء،لقالل) لهلتداىلل1ثاِمل) لِهل) رحإاِنل) رح ِملاأََ ْمل
تَاَرلَك َْفلَإَدَلل12ََُّكل1ِأَْصَحاِبل)ْ ِف ِل،لأََ اْملنَْجَدْللَك َْدُلْمليِفل
تَْضِل اٍل،لَإأ2ََْساَللَعَل ِْهْملَطاْرً)لأ1ََا1ِ َل،لتَْرِم ِهاْمل1ِِحَجا2ٍَةل
ِمْنلِساجِّ ٍل،لَإَجَدَلُهْملَكَدْصٍفلَمأُْكانٍل(لصدقل) لُهل) ديلل
ل) لاُهلَعَلا ِْهلَإآَ ااُهل ) دظ م،لَقبَللمبَدِثل) رَُّساااْنللَصىلَّ
َإَسالَّاَملكانل) داَ اُمل1كلهل1شاتىلأنحااءل)ث2ضلند ُشل
جالل اًةلجهاالَءلتداَظاَملإ هاال) ضاالُللإ)شاتدل) دإىل
إطغاتل) حارُةلإ) تِّ ْااااُهلإ)ساتحكإتلإ هاالل إإُةل
لإتظلاُمل ) قانىل)يثاتكلةل1قنتهاالإجلإتهاا،لتضالُّ
إتضاء اتليفل)ث2ضلع)ئارُةل) إن2لإأطباللعل هال) ظال2ُل
ظاال2ُل) جهلل1ا حاللإ) حق قةلإظاال2ُل) ُخر)إةلإظال2ُل
) باطللإظال2ُل) فثااعلإ)متألتلُظلإاًلإجان2)ًلإُعاْدَإ)ناً،ل
إإقدتل) برشنةل) نعَيل1هادفلإجنعلال1هدِفلإجنعلال
)يقدَّسلإمثاؤإ  تهاليفل) ح اة،لإأصبحل)ننَْثاانلتائهاًل
اللندايلعإ2َهلإاللنحِإُللمنل)لتإاا2لإاللأنلنأُكَلل  د َشل
إأنلند اَشل  أُكَللكاثندا2ل) ثاائإة،لإتإكرَّنل)يجرمننل
)يثتكلإنل)يتثلطننل) جائرإنلأنلنجدلن)لمنل) خر)إةل
عق ادًة،لإمنل)النحر)فلإ) فثااعلسالنكاًلإعااعًة،لإمنل

) جهاالتلإ)ث1اط للعااع)ٍتلإتقا  َد،لإحررّمن)لحالَلل) لهل
إأحلرّن)لحر)َمه،لإأرشكن)ل1اهلإ1لغن)ل1إضالِ همل دباِعل) لهل
شاهملإىللتفرنِغل)ننَْثاانلمنلعاطفتهل)ننَْثاان ةل إتنحُّ
َكاُؤُلْمل ِكَللَقتَْللأَْإالِعِلْملرُشَ اَإَكذَِ َكلَزنََّنلِ َكِثٍرلِمَنل)ْ ُإرْشِ
ل ِ ُرُْعإُلْملَإِ  َْلِبُثن)لَعَل ِْهْملِعنإَُهْم(،لأإصلنلملإىللأنلنبارِشَ
)ثُبلذ1اَحلطفِلهلإقتاَللمن نعِتاه،لإماًلخنإااًلمنل) فقرل
لتلاكل) خر)إاتل أَْإل)حتثاا1اًل هاالمإقصاة،لإتحنرّ تلُكلُّ
إ)يفاسادلإ) جهاالتلإىللمدتقد)تلنقدرّساننهالإندنإننل
بننل هال لتشابٍُّث،لإعاع)تلنتدصرّ 1هالإنتشابثننل1هالأشدَّ
تطبرّداتلعل هالأج ااٌل،لنإنتلعل هالج اٌللإنح العل هال
ج ٌللآخر،لإطغتلعىللح اِةل) إاسلإ)ستحكإتلإتإكرّإتل
لمالترتبلعل هال حتىلأصبحتلُمَثالرّإاٍتلإثن)1َتلمانلُكلرّ
إنشاألمنلخال هالمنلنتائَجلسا ئٍةليفلإ)قانل) ح اةلمنل
عإاءلإشقاءلإقهرلإظلم،لإشتاتلإإرقة،لإتإاُحرلإنز)عل
إ1ؤسلإضدة،لإمانلحاجةل)يجتإنل) برشيلإىلل) تغ ر،ل
إاللأنهالمهإةل نلتكننلساهلًةلتجااهلإ)قنلإصللإىلللذ)ل
) حد،لإإ هلقنىل) طاغنتلتحإيلإترعىلذ كل)النحر)ف،ل
إتزنُدلمإه،لإمداِ مل2ساا ةل) لهلتداىلليفل)ثنب اءلإ) رسالل
) ثا1قلل)نإحتلمداِ ُإهاليفلمإتثب هالإأضاعتل)  هنُعل
مداِ َمل2ساا ةل) لهلتداىللإىللمانىسلإأنب اءل1إيلإرس)ئ ل،ل
إأضاعتل) إصاا2ىلمر)َثلع ىسلمنل) ُهادىلإ)ثخالق،ل
ل ل لجإ نلإاللطقنٌسلإشاكل اٌتلمفرَّغةلمنلُكلرّ إ ملنتبلَّ
مدإاى،لإإاقادٌةلثيلتأثار،لإأصبحن)لجزء)ًلمانل) ن)قنل
اللصا حاللإاللمصلحال،ل1اللمإحرإاننلإمحرِّإنن،ل
ضا ننلإمضلنن،لإاسادإنلإمفثادإن،لإحنرّ ن)لُكتَُبل
) لهلإىللقر)ط سلنُبدإنهالإنخفننلكثر)ًلمإها،لإحنرّ نلال
إىللعباا2)تلمكتن1ةلمدطرّلاةلعنل) تإف اذ،لإمنقفةلعنل
)اللتد)ءل1هالإ) دإلل1إالإ ها،لإحررّإنلا؛لسد اًلمإهملإىلل
تحننلهالإىللإسائَلل لتضل لل1هالإ)الإرت)ءلعىلل) لهل) كذَبل
1اسإها،لإضلرّن)لإأضلن)لكثر)ًلإضلن)لعنلسن)ءل) ثب ل.

إسا طرةل ) طاغانتل قبضاةل )ساتحكا2ِل ذ2إِةل إيفل
)يثاتكلننلتَحااررّكلأصحااُبل) ف ال؛ل1هادِفل) قضاِءل
عىللماالندتلإناهلتهدند)ًلمثاتقبل اً،لإاآلثاا2ُلإ)ثخبا2ل
إ)ياؤرش)تلقدلعرإان)لمإهاالأنلمبَدَثل) إان2لإ) خالصل
آٍتل1قادإ2ِلخاتاِمل)ثنب اءلمنلمكةل) ب اتل) حر)2ليفلذ كل
) دا2،لإتَحاررّكن)ل1ج شاهم،لنرندإنل) ثا طرَةل)يبارشَةل
إإأعل)يارشإعل)ن هايليفلمهده،لإ) قضاءلعىلل) رساا ةل
)ن ه ة،لتََإاماًلكإالإدللإرعنُنليفلساد هل لح لن ةلعإَنل
)يش ئةل)ن ه ةليفلأمرلمنىسلعل هل) ثال2لإفشللإخاب،ل

 أَطلَّ السيُد َعبُدالملك بدُر الدين الحوثي، أمس األحد، في خطاٍب َهــامٍّ بمناسبة المولد النبوي الشريف للعام 1438 هـ، متحّدثًا عن هذه الذِّْكـَرى 
 َعَلـْيِه َوَعَلى آِلـِه وسلم- وصلت إلى 

ُ
ـة َقبل مبَعِث الرَُّســْوِل –َصلَّى اهلل العظيمة في قلوب اليمنيين. وأّكد السيُد َعبدالملك في خطابه، أن اأُلمَّ

 َعَلـْيِه َوَعَلى آِلـِه وسلم- 
ُ
مرحلٍة كبيرٍة من االنحراف والجاهلية، ما جعلها عاجزًة عن مواَجهة فيل واحد، لكنها وبعد مبَعِث الرَُّســْوِل –َصلَّى اهلل

استطاعت مواجهَة جيوٍش كثيرٍة كان لديها الكثيُر من الفيلة. إلى نص الخطاب:

 خياُر شعِبنا المسلم العزيز هو الثباُت والصموُد في مواَجهة 
الُعـْدَوان والحصار اإلجرامي فال وهَن وال ُذلَّ وال استسالم.

 شعُبنا من واقِع انتمائه اإلْسـاَلمّي وُهويته اإِلْيـَمـانية وإْنَسـانيته متمسٌك 
ـة وفي مقدمتها مظلومية الشعب الفلسطيني واحتالل األقصى. بقضايا اأُلمَّ

ِل المسؤولية في   أدعو شعوَب المنطقة بكلها إلى الَحَذر واليقظة وتحمُّ
مواَجهة الخطر التكفيري الذي هو بال شك صناعٌة أمريكيٌة إسرائيلية.

 على اإلعالميين مسؤوليٌة كبيرٌة في أن يكونوا هم بَقْدِر المسؤولية وعيًا 
وتعاطيًا وممارسًة، وأن يجعلوا أولويَتهم المطلقَة هي التصّدي للُعـْدَوان.



5 خطاب السيد) ددعلاعلاا     )نثإللاالعنثإللثاعا2لل)ين)إللإال12 نل)ثإلللإلالا

إنثدننلأَنْاضاًلإىلللد2ل) كدبةل1 تل) لهل) حر)2ل)يقدرّسل
إَمْدااَلاامل) شادائرل) دنإ ةلإ) رمازل)يتبقيليفل)جتإاعل
ل كلإاةل) داربلآنذ)كلعىللتقدنثاه،لمنل)ختالإهامليفلُكلرّ
أمن2لامل)ثخارى،لإيفلمقدمةلج شاهمل)صطحبن)لإ الًل
 رعبن)ل1هل) دارَبلإنخ فنلمل1هاذ)ل) كائنلغرل)يأ نفل
 دنهاملإ) ح ن)نل) كبر،ل) ذيل2أىلإ اهل) كثرلأنهلأمٌرلالل

نقاإ2.

عَدُم التَحـرُِّك بجدية ملواجهة أصحاب الفيل 
إمنلقد)ساةل) ب تل) حر)2ل ادىل) دربل) تيلتن)2ثنلال
ل) لاهلإ1ر)ل امل) خل اللإ)1إاهلنبايل) لهل مانلعهاِدلنبايرّ
إساإاع للعل هإال) صالُةلإ) ثاال2ُ،لإ)2تباطهمل1شدائرل
) حاج،لإاللأنهاملنت جاًةل لُفرقاةلإ)الختاالفلإ) شاتاتل
) اذيلكانان)لإ اهلإ)يفال امل) ظالم اةل) تيلسا طرتل
عاىللتفكرِلاملإ2ُؤنتهملعىلل)ثمن2لإ) َخَلالل) ذيلكانن)ل
لإ)قدهملإإقد)نهمل)ثمَلليفل) لهلتداىل،ل نداناننلمإهليفلُكلِّ
 املنتَحاررّكن)ل1جدنٍةليفلمن)َجهاِةلأصحاِبل) ف ل،لإغلبتل
عل هامل) هزنإُةلإ)  أُس،لإلر1ن)لمانل)ين)َجهةلإقا ن)ليفل
لنحإ اه(،لإحإىل) لُهل1 تَاهل) حر)2َ،ل )ثخار:لا لب ِتل2َبٌّ
ل) لُهل ادلَصىلَّ إأنفذلمشا ئتَهل1قادإ2ِل)ين نعل)يباا2كلُمَحإَّ
َعَلا ِْهلَإَعىَللآِ اِهلإسلم،لإ) لُهلغا ٌبلعىللأمره،لإ كنلأكثَرل
) إااِسلاللندلإانن،لأمالأصحااُبل) ف اللإأللكهم،لإأمال
لإ)نتهىلإ ملنتحقلل هملمال ك ُدلملإمكُرلملإبَُطَللإَضلَّ
أ2)عإ)،لإإش ئُةل) لهلتداىللإ2حإتُهل1دباعهلأتتل1ا َخالِصل
إ1ا َفاَرِجل1دادلأنل1لاغل) ضاالُللذ2إتَاه،لإ)ساتحكإتل
لأقطا2ل) دن ا،لإمألتل س طرُةل) طاغنِتلإ)الستكبا2ِليفلُكلِّ
1ظالمهالقلانَبل) برشنة،لإأعإاتل1صائَرلم،لإ1ظلإهال
تل) رساا ةل إ)قدهام،لإأشاقتلح اتهام،لإاكانلأنلغررّ
ل) لُهلَعَلا ِْهلَإَعىَللآِ اِهلإسالمل )ن ه ةليفلحركةل) إبيلَصىلَّ
1هاال1ددلمبدثهل) رشنفللاعناًلإمدلإااًلإمر1 اً،لمجالد)ًل
تل) ن)قاَنل1ُكلِّه،لعاىلل) جزنرةل إصا1ار)ًلإمضح ااً،لغاررّ
لآثاا2ُلذ اكل) تغ ِرلإ1إثاتنناتل ) در1 اةل1كلهاا،ل تإتدَّ
اُةل) تايلكانتل متفاإتاةلإىللأ2جااِءل) دن اال1كلهاا،لإ)ثُمَّ
متفرقاًةلإجاللًةلإظالم اًة،لإأخاإهاليفلنان2ٍلمنل)ثنا2ل
إ اٌللإ)حاٌدليفلمقدمِةلج شلتغرلإ)قُدهال1ددلإْساااَلمهال
1دادلأنلتإان2َّتل1ا إان2،لإ)ساتبرصتل1ا هادى،لإزكتل
ل) لُهلَعَلا ِْهلَإَعىَللآِ اِهل 1ا ُقاْرآنلإ1رت1 ةل) رَُّساااْنِللَصىلَّ
إسالم،لإن)جهتلج نشل)المل)طن2ناتلإ) دإلل) كلىل
)يثتكلة،لإ ملترلبلج نشاهال) تيلكانتلتأتيل1أعد)عل
كثارةلمنل) ف لة،لكانان)لنتنقدننلأنلنخاَفل)يثالإننل
مجدع)ًلإذ)لشاالدإ)ل) ف لَةلكإالخاإن)لقبَللإْسااَلمهملمنل
إ اللإ)حد،لإأتن)ل1ا كثرلمنل) ف لاةلإلملتََخف،ل ملنََخِفل
)يثلإننلإ إال1دُد،لإَقِننَْتلعل هال1قنةل) حل،لإ)نترصتل
1إرِصل) له،لح إإاالتحنرّ تلإىللأمةلحإلتلأعظَملمرشإٍعل
إأقدسلقض ة،لإح إإالتحنرّ تلإىللأمٍلل كلل)يثتضدفلل
يفل) دن االغرلمؤطرةل1دإن)نلُجغار)يفلإالل1لننلإالل1ِدرقل
ل) إاسل) ذيلنقنلل إالل1قنم اةل1لل1خطابل) ُقاْرآنل اكلِّ
ل) لُهل إ اهلانَالأَنَُّهال) إَّاُس(ل قدل)ساتطاعل) رَُّساااْنُللَصىلَّ
َعَلا ِْهلَإَعىَللآِ ااِهل1حركِةل1ا ُقاْرآنلإ1إالمإحهل) لُهلتداىلل
مانلمؤلالٍتلعا  ٍةلإكإاٍللعظ اٍم،لإ1تأن ِدل) لِهلتداىللأنل
َسل دهٍدلجدنٍدل نصإَنلتغ ر)ًلمفصل اًليفل) تأ2نخ،لإأنلنُؤسِّ
ختامل1هل2سااالتل) لهلتدااىللإىلل)ثنب اء،لإمانلمدجز)ِتل
) رسا ةل)ن ه ةلأنل2)إدتَهالإَحَإَلتَهالإأتباَعهالإأنصا2َلال
إ)يإترصننل1هاللمل)يثتضَدفننلإ  سل)يثتكلنن،ل مل
نكنل)نتصا2ُل) رساا ةل)ن ه ةلمرلنناًل1قنىل)الستكبا2،ل
1اللكانن)للملعىلل) دإ)2لأعد)َءلالإ)يختلفللمدها؛لثنهال
تُإاِقاُضلأطإاَعهاملإطغ انَهملإ)ساتدباَعلمل لبرشنة،ل
1للكانل)يثاتضدفننللمل) ذننلنؤمإاننل1هالإندتزإنل
إ)لمال لإ)قُدهمل1هال1داَدلأنلنغررّ 1هاالإنقنإنل1هاالإنتغررّ

1أنفثهم.

ـديُة قادرٌة على إحداِث التغيري  الرسالُة املَُحمَّ
ل إ) رسا ُةل)ن ه ُةلليل)يرشإُعل) نح ُد،ل  سللإاكلأَيُّ
مارشإٍعلآخَر،لليل)يارشإُعل) نح ُدل) قااع2ُلعىللإحد)ِثل
) تغ ِرل) حق قيل لن)قنل) برشي،ل تقدنِمل) حلنلل) ن)قد ةل
 لبارش؛لثنهالمرشإٌعلشاامٌللنتجُهل إلنَْثااانلنفِثاه،ل
لمال1إفثاهلمنلُظلإةلإعنس،لإإذ)لَصلَُحل)ننَْثااُنل إ غررّ
صلحتل) ح اُةل1كلهالإَصلَُحلإ)قُده؛لثنهالمرشإٌعلنصإُنل
) نعاَيلإنزكرّيل) إفَسلإنأُخذُل1 ِدل)ننَْثااانليفل) َح اةليفل
لإنهاديل لتيلليلأقن2،لقاالل) لُهلتداىلل ) طرنلل) ثانيرّ
اِكتَاٌبلأَنَزْ إَااُهلإَِ  َْكلِ تُْخِرَجل) إَّاَسلِمَنل) ظُّلَُإاِتلإىَِلل) إُّن2ِل
)ِطل)ْ َدِزنِزل)ْ َحِإ ِد(،لإقاللتداىل:لاُلَنل 1ِِإذِْنل12َِِّهاْملإىَِلٰلِصَ
َنل) ظُّلَُإاِتل ُللَعىَلٰلَعبِْدِهلآنَاٍتل1َ ِّإَاٍتل ِّ ُْخِرَجُكملمِّ ) َِّذيلنُإَزِّ
ل) لَّاَهل1ُِكْملَ َرُءإٌفل2َِّح اٌم(؛لإثنهلمرشإُعل إىَِلل) إُّان2ِ،لَإإِنَّ
) لهل كللعباعهل  سلمنلقن2ٍلحثابن)لحثااَبلأنفثاهمل
إحثااَبلمصا حهملعىللحثاابلقن2لآخرننلإالل ِدرقل
عاىللِعرقلإالل لننلعىلل اننلإالل قنم ةلعىللقنم ة،ل1لل
لنل) كلإُةل) ثان)ُءل) تايلنإكُنلأنلنلتقاَيلعل هالجإ ُنل
) برش،لإلنل)يارشإُعل) داييل) حق قايل) صا ُحل) قائُمل
عاىلل) ددل،لإ) دادُللععامٌةلأساسا ٌةليفل1إ انه،لقالل) لهل
تداىل(ل:ُقْللأََمَرل12َِّيل1ِاْ ِقْثِط(،لإقاللتداىل:لانَالأَنَُّهال) َِّذنَنل
ةل آَمإُن)لُكننُن)لَقنَّ)ِمَلل1ِاْ ِقْثاِطلُشاَهَد)َءلِ لَِّه(،لثمللنلُحجَّ

) لاهلتداىللعىللعبااعه؛لثنهللنل) ذيلخلقهام،للنل12َُّهمل
لانلملكهملإأ هإهامل) حللإإ  هلمصرلملإحثاا1همل
إجز)ؤلام،لإقادلقد2لناد)َءهلإ  هملمإذل1د)ناةلإجنعلمل
عىلللاذهل)ث2ض،لإقاللتداىللمخال)ًل1إد)ئهلإ)حتجاجهل
ل)ثج الل) تيل اناال1إيلآع2(لخطاابل) لهلإىلل) بارشليفلُكلرّ
نَنل إُكْملنَُقصُّ االنَأِْت َإَُّكْمل2ُُساٌللمِّ قادلخلتلانَال1َِإيلآَع2َلإِمَّ
َعَل ُْكاْملآنَاِتي،لَإَإِنل)تََّقاىلَإأَْصَلَحلَإاَللَخاْنٌفلَعَل ِْهْملَإاَلل
ُلْملنَْحَزنُنَن،لَإ) َِّذنَنلَكذ1َُّن)ل1ِآنَاِتإَالَإ)ْستَْكَلُإ)لَعإَْهالأُإَ ِئَكل
أَْصَحااُبل) إَّاا2ِ،لُلْملِإ َهاالَخاِ اُدإَن(،لإ ذ كلإاللخالَصل
ل ل1دنللعنل2ساا ِةل) لهلتدااىللإاللَحلَّ )  ان2ل لبرشنةل1أيِّ
ُل) ن)قَنل1كلهلإالل)النفتاُحلعىلل) رساا ةل)ن ه ة،لعىلل نُغارِّ
اةلإالل1إالَصلَُحل 2ساا ِةل) لهلإنن2ِه،لإاللصالَحلآلخارل)ثُمَّ

1هلأَإَّ ُها.

امتداٌد ظالميٌّ لقوى االستكبار
ثباتلأنلقنَةل)الساتكبا2ل)  ان2َ،لإعىلل2أساهالأمرنكال
إإرس)ئ ل،لتَُفاِقااُملمشااكَلل) برشنةلإتُفِثاُدليفل)ث2ضل
إتدتديلعىلل) شادنبلإتإَهُبل) خر)تلإتصإُنل) حرإَبل
2ُل لبرشنةلإالل)يزنَدلمنل)يآيسلإ) إكبات،ل إ)ثزماتلإاللتقدرّ
إز)علمنلُسانءل)ثمارليفلعايإال)نْساااَلميلُخُصاْنصاًليفل
)يإطقاةل) در1 اةل) تبد ُةل) دإ اُءلمنل1داضل) دإلل) تيل
2ُلنفَثاهالعىللأنهاالتإثُِّلل)نْساااَل2َلكإاللانلحاُلل تقادِّ
) إظا2ل) ثدنعيل)يإاإل،ل) ذيلجدللمنلنفثهلأع)َةل) رشل
اةلمنل) د)خل،ل  تإف اِذلمؤ)مر)تل)ثعد)ءلإَلاْد2ِلك انل)ثُمَّ
لظا اٌمل قنىل)الساتكبا2،ل إلانل1اللشاكل)متاد)ٌعلظالميٌّ
اةل) تيل إنإثِّاُللحا اَةل)النحار)فلإ) تحرناِفلع)خالل)ثُمَّ
)ئتلفتلمنلشاب هاتهالمنلحا ةل)النحار)ِفلإ) تحرنِفليفل

رشندةلمنىسلإرشندةلع ىسلعل هإال) ثال2.
اِةل ل) ُقااْرآَنل) كرنَملنجَدااُللمنل) تبد ِةلثعد)ِءل)ثُمَّ إنَّ
لإزنغاًلعانل) ُهُدىل مانل)يثاتكلننلخرإجاًلعانل) َحالِّ
إُكاْملَإِإنَُّهل إخ اناًةل ألمةلإلنلنقانل:لاَإَمانلنَتََن َُّهملمِّ
ل) لَّاَهلاَللنَْهاِديل)ْ َقاْن2َل) ظَّاِ ِإاَل(،لإإنلأكالَل ِمإُْهاْم،لإِنَّ
اُةل)  ن2َلليللذهل) تبد ُةل) تيلمثرّلتل مدانااةلتدان هال)ثُمَّ
اة،لإنجُبل حا َةل)خرت)قلكبرلإُمؤٍذلإمخرٍِّبليفلع)خلل)ثُمَّ

َنلمإهاال1ا نعي،لإأنل اة،لإأنلتتحصَّ أنلتحاذ2َلمإهاال)ثُمَّ
تن)جاَهلمؤ)مر)ِتهالإمكائَدلاال1كاملل)يثاؤإ  ة،لإمآُلل
أإ ئاكل) خنناةل)يإحرإنن،لمآ ُهملإىلل) ُخارس)ِنلمصد)قاًل
اُةليفلمن)َجهاةل  لنعاِدل)ن هايليفلسان2ةل)يائادة،لإ)ثُمَّ
نااتل) د)خل اةلمنلقانىل) إفااق،لإ) خا2ج ةلمنل ) تحدرّ
قانىل) طاغانتلإ)الساتكبا2لمدإ اٌةل1االعتصاا2ل1ا لهل
َسابَْحاانَاُهلَإتََداَ اى،لإ)ال2تباِطل) نث ِلل1رساا ته،لإبهال
ِكل1هالتإترص؛لثنهال تتقنَّىلإ1تدا  ِإهالتُْفااِلُحلإ1ا تإثُّ
2ساا ٌةليفلمضإننهالمنل) تدا  ملإ) تنج هاتلإ) حكإةل
اكل1هال عإاصل) قنة،لعإاصل) قنةلذ)ت ةلإ ها،لإ1ا تإثُّ
اُةل1إرِصل) لهلإَعننِهلقالل) لهلتداىل:لاُلَنل) َِّذيل تحظىل)ثُمَّ
لِ  ُْظِهرُهلَعىَلل) دِّننلُكلرّهل أ2ََْسَلل2َُسن هل1ِاْ ُهَدىلَإِعننل)ْ َحلرّ

ُكنَن(. َإَ ْنلَكِرَهل)ْ ُإرْشِ
إقدلكانل شدبإال)  إإيل) رَشُفل) كبرُ،ل1دًءل1اثنصا2ِ،ل
يفلإِنْاَإاانهلإجهاِعهلإتفاُعِلهلمنل2سا ِةل) لهلتداىللحتىل
اااَرفل) كبرلإ إال2إيلعنل2َُسااْنلل) لهل ناللإسا2َل) شَّ
ل) لاُهلَعَلا ْاِهلَإَعىَللآِ اِهل1شاأنه:لا)نِنْاَإاااُنلنإانل َصاىلَّ
إ) حكإُةلنإان ة(،لإ1هذ)ل)نِنْاَإاانلكانلثا1تاًلإمتإاسكاًل
يفلمن)جهاةل) ُدااْدَإ)نل)ثمرنكايل) ثادنعيل1ا رغملمنل
حجاِمل)يداناةلنت جَةل) قتللإ) حصاا2لإ) تدمر،لإ1نع هل
 املنتأثرل1أ1ان)قل) تضل اِل،لإمالعد)ل) خنناةلإ)يإاإقلل
إ)يرتزقةلإإنلجإالرَلشادِبإال1دظ امل) صللإ) صإنعل
إ) دطااءلقدرّمتلإىلل) دا ملأجإَللصان2ٍةلعنلعظإِةلِق َِمل
ل) شاهد)ءلإ) جرحىل )نْساااَل2لإأثارل)نِنْاَإااان،لإاأرَُسُ
إأ1طاُلل)ي د)نلمنل) ج شلإ) لجانل) شادب ة،لإجإالرُل
لأط اإهلأثبتن)ل لجإ ِنلأنل) قنََّةلليلقنرُّةل ) شادبلمنلُكلرّ
)يبااعئلإقنةل) ق املإ)ثخالقلإقانُةل)العتإااعلعىلل) لهل

إ) تنكللعل ه.

ال خياَر سوى املواجهة
إ ذ اكلإإنلشادبَإال)  ان2َ،لإ1إ ثااِقل)نْساااَل2ل) ذيل
ل ادلَصىلَّ َماهليفلصاد2ل)نْساااَل2ل َرُساااْنلل) لاهلُمَحإَّ قدَّ
) لاُهلَعَلا ْاِهلَإَعىَللآِ ااِه؛لإِنْاَإااناًلإنرُصًةلإإنثاا2)ً،لنؤكُِّدل
)  ن2َ،ل1ا قنِةلإ1ا فدِل،ل)الساتإر)2َلعىلل) إهِجلإ)ين)َصلةل

 لثرليفل) طرنِللإ) ثديل)يثتإرل الستبصا2لإ)ال2تقاءل
)نِنْاَإاانيلإنلشاءل) لهلتداىل،لإنؤكرُّدليفللذهل)يإاسبةلعىلل

) تايل:
لخ ا2َلشادبإال)يثالمل) دزنازليفلمن)َجهةللذ)ل أإالً:لإنَّ
ل ) ُدااْدَإ)نل)نجر)ميل) نحايل) ذيلنقتُاُلل) برَشلإنحتلُّ
ل) ُفرقةلإنحاصل) شدَبل )ث2َضلإنإتهُكل) ُحُرماِتلإنإرُشُ
يفلُقنتهلإمد شاتهلإنثاتهدإهليفلمقد2)تاهلإمصا حه،ل
لإالل لانل) صإنُعلإ) ثبااُتلإ)ين)جهاة،لإاللَإلاَنلإاللذُلَّ
)ستثال2َ،لنأ1ىل) لُهل إالذ كلإ2َُسااْن ُهلإ)يؤمإنن،لإإحنل
شادٌبلعزنٌزل1دزرِّةل)نِنْاَإاان،لإ لهل) ِداازَُّةلإ َرُساااْنِ هل
إ لإؤمإل،لإطايال)ساتإرللذ)ل) ُداْدَإ)ُنلإلنلنأ َنلُجهد)ًل
،لإ1ا تنكُّللعىلل) لهلتداىلل لعز2ٍلإِجاادٍّ يفل) تصادرّيل هل1ُكلِّ
إ1ثقتإال1هلإ1نعادهل إال1ا إرص،لإ ذ كلإا جإ ُنليفل1لدنال
ل اافِّ مدإ ننل1ُحكمل)يثؤإ  ة،ل1ا ِحفاظلعىللَإحدةل) صَّ
ل) طاقاتلإ)نمكانااتل لتصدَّيل هذ)ل ) د)خيللإَحْشاِدلُكلِّ
) ُدااْدَإ)ن،لاللنخاُرُجلعانللاذهل)ثإ نناِةلإنتجاَلُلللذ)ل
ٌغل ) جانَبلإاللما2ٌق،لُمتَبَلِّااُدل)نحثاسلعدنُمل) نعي،لُمَفرَّ

إمفلٌسلمنل) شدن2ل)ننَْثااني.
لشادبَإا،لمانلإ)قاِنل)نتإائاهل)نْساااَلميل ثان ااً:لإنَّ
إُلننتاهل)نِنْاَإاان اةلإإنَْثااان ته،لمتإثاٌكل1قضاناال
اة،ل انلنبدَدُهلعإهال)نشاغا ُهل1إن)َجهاةل) ُداْدَإ)ن،ل )ثُمَّ
إ1إشااِكِلِهل) كثارِة،لإيفلمقدَّمتهاال) قض اةل)يركزناةل
)يتإثلةل1إظلنم ِةل) شدبل) فلثط إيلإ)حتاللل)ثقىصل
ل)نرس)ئ يلل إ)يقدرّساتلإأ2ضلإلثطل،لإمالنإثرّلهل) ُددإُّ
اةل1كلها،لإ ذ كلإإنإالنؤكُِّدلعىلل) دإ)2ل منلخطرلعىلل)ثُمَّ
إقنَإإال) صاعَقلإىللجانبل) شدبل) فلثط إيلإمقاإمتهل

إإىللجانِبل)يقاَإمةل) لبإان ة.
ثا ثاً:لندعنلشادنَبل)يإطقِةل1كلهالإىلل) َحذ2َِلإ)  قظةل
الل)يثاؤإ  ةليفلمن)َجهةل) خطارل) تكفري،ل) ذيل إتحإُّ
لنل1اللشكلصإاعٌةلأمرنك ٌةلإرس)ئ ل ٌةلنُنظُِّفلإنُثتثإُرل
ااةلمانل) د)خاللإتفك ِكهاالإ1دثرتها،لإيفل  ارضِبل)ثُمَّ
ل) دعمل)ياعيل طل دتهال)ثنظإاةل) تيلترعاهلإتقد2ل هلُكلَّ
إ) ثا ايسلإ)نعالماي،لكإالنباا2ُِكلثشاقائإاليفل) در)قل
إسان2نال)النتصاا2)ِتل) كبارَةليفلمن)َجهةللاذ)ل) خطر،ل
إنثاأُلل) لَهل) إرَصل شادِبإال)  إإيلأَنْاضاًل) اذيلنن)ِجُهل
قانىل) ارشلمجتإداًة،ل)ثنظإاَةل) د)عشا ةلإ)يجام َنل

) د)عش ةل1ُكلِّهال1شكٍللمبارش.
ل) ادإلل) ُحرَِّةلإىلل) نقفِةل)ننَْثااان ِةل 2)1دااً:لندعنلُكلَّ
إىللجانِبلشادِبإاليفلمحإِتاِهلإمظلنم ِتاه،لإإىلل) تفاُعِلل
)يثاؤإِللمنلُحُكنمِتهل) تيلمإحهالمجلُسلنُنَّ)1هل) ثقَة،ل
إليل1حثاِبل)ثنظإِةلإ) دسااتِرلإ) قن)ناِلل) حكنمُةل
ُلعنل) شدِبلإتإثِّلُه،لإليلإ  دٌةلن2)عةل ) رشع ُةل) تيلتُدلِّ

لتدخللخا2جي. ُحاارٍَّة،لن2)عةلشدب ةلُحرٍَّة،ل1دإنلأَيِّ
لُجُهنِعلاال خدمِةل لإأععانل) حكنماةلإىللأنلتباذَُللُكلَّ
لماالتثاتط ُن،ل شادبها،لإ) دإاناِةل1احت اجاتهاال1اُكلِّ
لمالمنلشأنهل إ) دإانِةل1ا ج شلإ) لجانل) شادب ة،لإ1ُكلِّ

تدزنزل) صإنعليفلمن)َجهةل) ُداْدَإ)ن.
لإأععنل) شادَبل) دزنَزلإىلل) نقنِفلإىللجانِبل) حكنمِةل
اِمل ظرإِإهال) تايلتُدانيلمإهال إ) تدااإِنلمَدهاا،لإ) تفهُّ
نت جًةل لحصا2لإ) ُدااْدَإ)ن..لإ1ا صِللإ)يثا1ََرِةلإ) صدِقل
إ)ثماناةلإ) تانكُّللعاىلل) لاهلنإكإُإاالأنلنتغلَّاَبلعاىلل

نات. ) تحدرّ
ُدلأَنْاضاًلعىللأنلتثدىل)ثجهزُةل) رقا1 ُةل تفد ِلل لإنؤكرّ
لمنلأَيلإثااع،لإنؤكدلأنإال انلنكنَنلمظلًةل عإ2ِلاال لَحدِّ
لإاسادلنخنُنلأمانتَه،لسا إالإ)يداناُةلكبرٌة،ل حام ًةلثيِّ
اساة،لإ نلنكانَنلمظلًةلحام ًةلثيلمجر2ل إ)يرحلةلحثرّ
نرتكاُبلأَنَّاَةلجرنإةل1حللشادبه،لسان)ءلأكانلمإتِثاباًل
 لجاانل) شادب ةلأَْإل)ثجهزةل)ثمإ اة،لأَْإلمإتإ ااًلإىللأَيل
ِلل مكانن،لإعىلل) جإ ِنل)ال تز)2ُل1ا صْدقلإ)ثمانةليفلتحإُّ

)يثؤإ  ة.
) شاائداتل ) َحاذ2َِلمانل نُإَبِّاُهلإىللرضإ2ِةل خامثااً:ل
)ُيغرضاِةلإ) دعانااتل) كاذ1ةل) هاعإةلإىللإ هاءل) شادبل
عنلمثاؤإ  تهل)ثساسا ةليفل) تصدرّيل لُدااْدَإ)ن،لإعىلل
)نعالم اللمثاؤإ  ٌةلكبارٌةليفلأنلنكننان)لُلامل1َقاْد2ِل
نجدلان)ل إأنل إمإا2ساًة،ل إتداط ااًل إع ااًل )يثاؤإ  ةل

أإ ننتَهمل)يطلقَةلليل) تصدرّيل لُداْدَإ)ن.
ل) جإ اَن،لإيفلمقدمتهاملم ثان2يل ساعسااً:لنَُحاثُّ
) حاال،لعاىلل) دإاناةل1ا فقار)ءلإ)يدنزنانلإ)يحتاجلل
،ل إ)اللتإا2ل1ا تكاُإالل)الجتإاعي،لإشادبُإال)  ن2َلَمدإيٌّ
لمدطاٌء،ل1ا تضاُمِنلمنلإقر)ئهل إلنلشدٌبلكرنٌملساخيٌّ
َجل) لُهل1إش ئِتهل إأنتاِمهلأكثَرلمنلأَيلإقتلمىضلحتىلنُفرِّ

لشدبَإال1إرصه. إنإرُصَ
ل) ثانء:ل ُهلنُصحيلإىلل) ثادنعيلجا2ِّ إيفل) ختاا2لأإجرّ
)ساتإر)2ُكليفل) ُداْدَإ)نل نلنزنَدكلإاللُخرس)ناً،لإعبُءلذ كل
ن الإ)آلخارة،لمنلمصلحِتاكلإمصلحِةل كبرٌلعل اكليفل) دُّ
)يإطقةل1ُكلِّهالأنلتنقاَفلُعاْدَإ)نَك،للذ)ل) ُداْدَإ)نل) دبثيل
ل)يدتدنن،لإلانلنصرُلعباِعهل )يثاتهرت،لإنل) لاَهلاللنُِحبُّ

)يثتضدفل.
أساأُلل) لاَهلتدااىللأنلنرَحااَملشاهد)َءنال)ث1ار)2َ،لإأنل
َجلعنل)ثرسى،لإأنلنإُصااَرلشدبَإال نشفَيلجرحانا،لإنَُفرِّ

)يظلن2َ.
ااَل2ُلَعَلا ُْكْملَإ2َْحاَإُةل) لِهلتََداىَللَإ1ََرَكاتُه.. ) ثَّ

 ال خالَص اليوَم للبشرية بأّي بديل عن رسالِة اهلل تعالى وال َحــلَّ 
يغّير الواقَع بكله إال االنفتاُح على الرسالة اإللهية

 النظاُم السعودي المناِفُق جعل من نفِسه أداَة الشر لتنفيِذ 
ـة من الداخل مؤامرات األعداء وَهــْدِم كياِن اأُلمَّ

 الشعُب اليمنيُّ بِإْيـَمـانه كان ثابتًا ومتماِسكًا في مواَجهة 
الُعـْدَوان األمريكي السعودي على الرغم من حجِم المعاناة نتيجَة 

القتل والحصار والتدمير

 ما عدا الَخَونة والمنافقين والمرتِزقة فإن جماهيَر شعبنا بعظيم 
الصبر والصمود والعطاء قّدمت إلى العاَلم أجمَل صورٍة عن عظمة 

ِقَيــم اإلْسـاَلم وأثر اإِلْيـَمـان
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 خاص:
يحتفُل ا�سلموُن يف ُكلِّ الدول العربية واإلسالمية 
با�ولد النَّبَـوّي، وتأُخذُ تلك االحتفاالُت عدةَ أنماط، 
بحسِب اختالف العادات والتقاليد من بلد إىل آخر، إال 
أنها َجميعاً تشرتك يف كثٍ� من أشكال االحتفاالت، 
الله،  رَْســْول  تمدَُح  التي  الدينية  األناشيد  بينها 
تتناول  التي  الثقافية  والندوات  الفعاليات  وتقيم 
س�ته، وتستلهم منها ما يتناَسُب مع الواقع الذي 

يعيشه ا�سلمون يف ُكّل زمان ومكان.
وتعد مرص واحدةً من الدول العربية واإلسالمية 
ا�دن  ُكّل  إىل  تصل  واسعة  احتفاالٍت  تشهد  التي 
واجهات   ِ́ بتزي ا�واطنون  يقوم  حيث  واألرياف، 
فيما  محالتهم،  واجهات  التجار  ويزين  منازلهم 
تتواصل الفعاليات الدينية وا�حارضات واالمسيات 

اإلنشادية التي تبدأ قبل موعد ا�ولد بعدة أيام.
ومع  أنه  اإللكرتوني،  "سيدي"  موقُع  ويذكر 
كب�ة  رسادقات  تقام  ا�بارك،  ا�ولد  يوم  اقرتاب 
مرص،  أنحاء  شتى  يف  الُكْربى  ا�ساجد  حول 
زينب،  والسيدة  الحس´،  اإلمام  مسجد  ومنها 
تضم تلك الرسادقات زوار ا�ولد من مختلف قرى 
الباعة  داخلها  ويتواَجُد  مرص،  خارج  ومن  مرص 
الذكر  حلقات  وتُعقد  فئاتهم،  بجميع  الجائل´ 
وذكر  بيته،  وآل  الله  رَْســْوِل  يف  وا�ديح  واإلنشاد 
صفات النبي الحميدة ومواقفه الشجاعة وأخالقه 

السمحة، ويتم تالوة القرآن.
ما  بيع  نقاط  انتشار  مرص،  احتفاالُت  ويميز 
يعرف بحلوى ا�ولد يف األسواق، فضالً عن مظاهر 

الفرح األخرى.
وعىل مدى التأريخ ظلِّ االحتفاِل با�ولد النَّبَـوّي 
يف مرص سمًة ثابتًة يطرأ عليها بعض االختالفات 
بحسب ا�تغ�ات الزمنية وتطور العادات والتقاليد، 
مظاهر  أن  هو  ذلك  ُكّل  رغم  فيها  الثابَت  أن  إال 

االحتفال تعم ُكّل ا�دن واألرياف ا�رصية.
ومنذ أسبوع من اليوم، أعلنت السلطاُت ا�رصيُة 
أرجاء  كافة  يف  رسميًة  عطلًة  النَّبَـوّي  ا�ولد  يوَم 
بقاعة  الرشيف،  النَّبَـوّي  ا�ولد  وبِذْكــرَى  البالد 
القرآن  من  آيات  بتالوة  األزهر،  جامعة  مؤتمرات 
السييس،  عبِدالفتاح  الرئيس  حضور  يف  الكريم، 
وا�هندس رشيف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، 

ـد مختار جمعة وزير األوقاف. والدكتور ُمَحمَّ
بمولد  االحتفاَل  إن  ا�رصية  االفتاء  داُر  وتقوُل 
النبي إنما يعّرب عن محبة ا�سلم´ لرَْســْولهم، 

وبالتايل فال مانَع منه وال يمكن تحريمه.
واإلسالمية،  العربية  الدول  ُكّل  ومثل  تونس  يف 
يحتفل الشعب التونيس با�ولد النَّبَـوّي لعدة أيام، 
وتأخذ االحتفاالت طابعاً خاصاً يف بعض جوانبها، 
الشعب  وثقافة  وتقاليد  عادات  مع  يتماىش  بما 

التونيس.
ومع اقرتاب ا�ولد النَّبَـوّي الرشيف، يبدأ التجاُر 
وا�يادين  الشوارع  وتزي´  ا�ولد  أسواق  نصب  يف 
اليوم  بهذا  احتفاال  واألضواء  باألعالم  الرئيسية 

العظيم.
ويستمرُّ االحتفاُل با�ولد عىل مدار 7 أيام تقام 
تالوة  يف  تتمثل  والتي  الدينية  األنشطة  خاللها 
والزوايا،  ا�ساجد  داخل  الدينية  والندوات  القرآن، 
تتزين  كما  باألعالم  األخرى  هي  تتزين  والتي 

األسواق.
وإىل ا�غرب حيُث يتميُز االحتفاُل با�ولد النَّبَـوّي 
بانتشار  "ا�وليدية"،  عليه  يطلق  ما  أو  الرشيف 
مجالس  وانعقاد  شوارعها  يف  الدينية  ا�واكب 
العلم والتثقيف الديني، وتالوة آيات القرآن الكريم، 
ورسد  األذكار،  وترديد  النَّبَـوّي،  وا�دح  واإلنشاد 
يف  وإقامة "ا�ولديات"  الرشيفة،  النَّبَـويّة  الس�ة 

ا�ساجد.
االحتفاالُت  تستمرُّ  حيُث  عمان،  سلطنة  ويف 
با�ولد النَّبَـوّي الرشيف ألكثر من أسبوع يف حلقات 
رَْســْول  يف  ويمدحون  الدينية  األناشيد  يرددون 
الله، ويستعرضون عظمَة وَكرََم ا�سلم´ األوائل، 

ويستخدم الدُّف يف تلك األناشيد كإيقاع تنظيمي.
وهو  "الهوامة"  فن  أيضاً  عمان  يف  وينتُرش 
الوقوف صفاً أمام قائد اإلنشاد يتمايلون ويرّددون 
األناشيد وا�ديح، وهو منترش يف بعض دول الخليج 

أيضاً.
سوريا هي األخرى يث�ُ االحتفاُل با�ولد النَّبَـوّي 
الرشيف األشجان فيها، ففي ُكّل عام تتزين دمشق 
حيث  بالزينات،  وأسواقها  القديمة  وشوارعها 
تستمرُّ االحتفاالت بهذه ا�ناسبة من اليوم الثاني 
نهاية  حتى  الهجري  األول  ربيع  شهر  من  عرش 
النَّبَـوّي يف ُكّل بيت ويف  الشهر، وتقرأ قصة ا�ولد 

جميع مساجد دمشق.
البيوُت الدمشقية تنافس ا�ساجد يف إقامة ا�والد 
ويوزعون  الرشيف  ا�ولد  يقرأون  حيث  الدينية، 
ا�حالت  أصحاب  أما  وا�صاحف،  ا�لبس  رصر 
تصيل  التي  بالالفتات  محالتهم  بتزي´  فيقومون 

عىل النبي الكريم وآل بيته األطهار ويضيفون ا�ارة 
بالحلويات وبعض األطعمة الخفيفة.

تعيش دمشق وا�ُدُن السورية جواً دينياً روحانياً 
تجد  حيث  الرشيف،  النَّبَـوّي  ا�ولد  ويوم  ليلة 
عبارات الصالة عىل النبي َصَىل اللُه َعَليِْه وآله وسلم 

تمأل ُكّل مكان.
أن "الهجوَم  سوري -  مواطن  ويرى "أحمد" - 
ـد يجعُل من مناسبة  عىل اإلسالم وعىل سيِدنا ُمَحمَّ
االحتفال با�ولد النَّبَـوّي فرصة للتعريف بحقيقة 
الدين اإلسالمي، وبشخصية الرَّْســْول الكريم عليه 
وعىل آله أفضل الصالة والتسليم"، مؤكداً أن "كث�اً 
من ا�سلم´ ال يعرفون أخالق النبي وال يمثلونها، 
ا�سلم´  غ�  من  غ�هم  مثل  بحاجة،  وهم 

والغربي´، للتعرف عىل رَْســْول الله وأخالقه".
وعىل ذات النحِو يحتفُل ا�سلمون يف موريتانيا 
ا�وريتانيون  ويعدها  الرشيف،  النَّبَـوّي  با�ولد 
النَّبَـويّة  با�دائح  تخلُِّد  جداً،  خاصة  مناسبة 
الرشيفة، وبتنظيم حلقات درس الس�ة والتعريف 
ويتم  وسلم،  وآله  َعَليِْه  اللُه  َصَىل  الله  برَْســْول 
فيها التزاور ب´ األرس ا�وريتانية، ويلبس الجميع 

الجديد من الثياب.
ويستعرض موقُع "مغاربكم" ُطُرَق احتفاالت 
حيث  النَّبَـوّي  ا�ولد  بمناسبة  ا�وريتاني  الشعب 
تقام احتفاالت دينية يف مساجَد وجوامَع يف مختلف 
واليات موريتانيا، حيث يحرص ا�وريتانيون عىل 

تخليد ا�ولد النَّبَـوّي ب´ ظهراني ذويهم.
كلمات  موريتانيا  يف  االحتفاالُت  وتتضمن 
ومحارضات للعلماء ومسابقات شعرية يف ا�ديح 
الس�ة  من  ودروساً  جوانَب  تستعرض  النَّبَـوّي، 
العطرة للرَْســْول َصَىل اللُه َعَليِْه وآله سلم، الذي 
حمل مولُده الرشيف ُكلَّ البشارات والعالمات عىل 
نهاية عهود الظالم والجاهلية وبداية عهد الخالص 
للبرشية من قيود االسرتقاق واالستعباد والخروج 

من متاهات الح�ة والشقاء والرتدي واالنحطاط.
أن  "يجب  ا�الكي:  الحاج  ابن  العالمة  ويقول 
من  األول  ربيع  يف  عرش  الثاني  االثن´  يوم  نزداد 
العبادات والخ� شكراً للموىل عىل ما أوالنا من هذه 
النعم العظيمة وأعظمها ميالد ا�صطفى َصَىل اللُه 

َعَليِْه وآله وسلم".
تقترص  ال  الرشيف  النَّبَـوّي  با�ولد  االحتفاالُت 
عىل دولة عربية دون أخرى، وال دولة إسالمية دون 
غ�ها، وإذا كان قد طرأ مؤخراً طارئ عّكر صْفـَو 

والفكر  السعودي  با�ال  متمثال  االحتفاالت  تلك 
الوهابي، الذي يحاول تصوير ُكّل جامع للمسلم´ 
وكل مناسبة تجمعهم عىل اختالف مذاهبهم، بأنها 
يبذلها  التي  الجهود  رغم  لكن  للفرقة،  مناسبة 
لم  أنهم  إال  الوهابي،  التيار  عرب  السعودي  النظام 
يتمكنوا من الحد من اقبال ا�سلم´ عىل االحتفال 

با�ولد النَّبَـوّي الرشيف. 
عىل  هناك  ا�سلمون  اعتاد  حيث  األردن،  وإىل 
إحياء ا�ولد النَّبَـوّي الرشيف، وتعلن الدولة هناك 
يوم ا�ولد عطلة رسمية يف ُكّل البالد وتبدأ االحتفاالت 

الدينية ا�تنوعة يف ُكّل ارجاء مدن وقرى األردن.
تخّصص  الرشيف  النَّبَـوّي  ا�ولد  بمناسبة 
صحيفة الرأي األردنية افتتاحيتها لتناول ا�ناسبة 
العربي  العا�´  يشاركون  األردني´  إن  وتقول 
النَّبَـوّي  ا�ولد  بِذْكــرَى  االحتفال  واإلسالمي 
ربيع  من  عرش  الثاني  يف  يصادف  الذي  الرشيف، 
األول من ُكّل عام، ففيه بَزَغ نوُر اإلسالم العظيم، 
الحق  نور  إىل  الجهل  ظلمة  من  الناس  وأُخرج 
والطريق ا�ستقيم، حيث يستذكر ا�سلمون يف هذه 
ـد َصَىل اللُه َعَليِْه  ا�ناسبة الجليلة س�ة النبي ُمَحمَّ

وآله وسلم.
وبحسب الصحيفة ال يجُد أم´ عام دائرة اإلفتاء 
ـد الخاليلة، ما يمنُع تسمية يوم  العام الدكتور ُمَحمَّ
ا�ولد النَّبَـوّي بـ (عيد أو ِذْكــرَى ا�ولد النَّبَـوّي)؛ 
ألنه ال خالف يف االصطالح، فالناس يقولون: عيد 
هنا  وا�قصود  الشجرة،  وعيد  األم،  وعيد  العمال، 
العيد لغة أي الذي يذهب ويعود، ال ا�عنى الرشعي 
معينة،  شعائر  فيه  مخصوص،  يوم  هو  الذي 
ويحرم الصيام فيه، فتسمية ا�ولد بالعيد تسمية 

عرفية ال رشعية، وال مانع منها.
النَّبَـوّي  با�ولد  االحتفال  أن  الخاليلة  ويب´ 
إليها  أشار  التي  الحسنة،  نن  السُّ من  الرشيف 
الرَّْســْول َصَىل اللُه َعَليِْه وآَله وسلم بقوله: (من 
َسنَّ يف اإلسالم سنًة حسنًة، فُعمل بها بعده؛ ُكتب 
له مثل أجر من عمل بها، وال ينقص من أجورهم 

يشء).
الفتن  األمريكي  ا�رشوع  يغذّي  وفيما  أخ�اً 
والتفرقة ب´ ا�سلم´ إلثارة الحروب والرصاعات، 
إال أن ِذْكــرَى ا�ولد النَّبَـوّي الرشيف ظلت إىل اليوم 
عصية عىل ذلك ا�رشوع، حيث تبقى ا�ناسبة، يوٌم 
الرَّْســْول  محبة  عند  واللقاء  اإلسالمي  لإلجماع 

األعظم.

 من المشرق إلى المغرب المناسبة العظيمة
ُ
ُتحيي الشعوُب العربية
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7 تقرير) ددعلاعلاا     )نثإللاالعنثإللثاعا2لل)ين)إللإال12 نل)ثإلللإلالا

  - خاص:
ثاُةل)نما2ل) هاعي،ل) ثابَتل )ختتإتلُمَؤسرّ
ل) ثا َثل»مهرجانل )ياايَض،ل)يهرجاَنل) ثاإنيَّ
) رَّْساااْنلل)ثعظم«،لإ) ذيلأقامتهل1ا تداإنل
)حتفااًءل ) جامداي؛ل ) طا ابل ملتقاىل مانل
1ِذْكاااَرىل)ين دل) إبيل) رشنافلعىللصاحبهل

أإضلل) صالةلإأزكىل) ثال2.
ثُةل إيفل) حفلل) ختاميل) ذيلنظرّإتهل)ُيَؤسرّ
يفلكل اةل) طابل1جامداةلصإدااءلإحارضهل
كنكباٌةلمانل)ثكاعنإ للإ) طاالبلإ)يثقفلل
بل)ثساتاذلعبد) لهل) نشايلل إ2جالل) دننل2حرّ
)ًلعنلعظإةلِذْكااَرىل)ين دل 1ا حارضنن،لمدلرّ
ل) رشنفلإأََلإ َّاةل)الْحتَفالل1هلإتإثُّلل ) إَّبَانيرّ
صفااتلإأخالقلصاحبهلعل اهلأإضلل) صالةل

إأزكىل) ثال2.
إنانرّهل) نشايللإىللخطان2ِةل)ُيَخطرّطل) ذيل
اةل رصفل)يثلإللعنلنب همل نإفذهلأعد)ءل)ثُمَّ
) كرناملإَصدرّلملعانلإح اءلِذْكاااَرىلمن دهل

إ) تإثلل1أخالقهلإصفاته.
إىللذ كلشاهدل)يهرجانلعادع)ًلمنل) فقر)تل
) فإ ةلإ) شدرنة،لإ إالأعلإتل) لجإةل)يإظإةل
عانلأساإاءل) فائزنانليفل)يثاا1قاتل) تايل

شهدلال)يهرجاُنلعىللمدىلستةلأنا2لليلمدةل
إقامته.

إحصلل)يإشاُدلمحإدل) صاريفلعىلل)يرَكزل
)ثإلليفلمجاالل)ننشااع،لإ إالحصلل)يإشادل
عبد) لط فل) ثابطلعىلل)يركزل) ثانيلإ)يإشدل
إضاحل) رس)جايلعىلل)يركازل) ثا ثليفلنفسل

)يجال.
) شااعرل حصالل ) شادرل مثاا1قةل إيفل
عبد) باا2يلعب ادلعاىلل)يركازل)ثإللإحصلل
) شااعرلأحإدلعطاءلعىلل)يركازل) ثانيلإ إال
حصلاتل) شااعرةلجهااعلصاالحل) دنانلعىلل

)يركزل) ثا ث.

أماليفلمثاا1قةل) تصننرل) فنتنغر)يفلإقدل
حصلل)يصن2لمحإدلساد دلعاىلل)يركزل)ثإلل
إحصالل)يصن2لساإانل) صانديلعاىلل)يركزل
) ثانايلكإاالحصلل)يصان2لمحإادل) دزلعىلل

)يركزل) ثا ث.
) دارإضل ) فدا  اةلعادعلمانل إأق امليفل

إ)السكتشااتل) هاعإاةلإىلل) تنع اةل1أََلإ َّاةل
ل) رشنفلإإقامةل إح اءلِذْكااَرىل)ين دل) إَّبَانيرّ
) شادائرل) دنإ اةلكإاالإ)ختتإاتل) فدا  اةل
1تكرنامل) فائزننليفل)يثاا1قاتلإكاذ)لتكرنمل
) قإن)تلإ)نذ)عاتلإ)يصن2ننلإ)ين)قنل) ذننل

شا2كن)ليفلإنجاحل)يهرجان.

 َعَلْيِه وعلى آِله
ُ
ْســْول األعظم َصَلى اهلل ُمَؤّسسُة اإلماِم الهادي تختتُم مهرجاَن الرَّ

 أوقاُف وتربية صنعاء ينّظمان فعاليًة
 اْحتَفاليًة بِذْكــَرى املولد النََّبـوّي الشريف

  - صنعاء:
إ)ن2شااعل )ثإقاافل مكتاُبل نظَّاَمل
إ) رت1 اةلإ) تدل مل1إحاإظاةلصإداء،ل
)ْحتَفا  اًةل إدا  اًةل )ياايض،ل ) ثابتل
ل) رشنفلعىلل 1ِذْكاااَرىل)ين دل) إَّبَاانيرّ
صاحبهلأإضلل) صالةلإأزكىل) تثل م.

إأشا2لمحاإُظلصإداءلحإللقط إة،ل
يفلكلإةل اه،لإىللأََلإ َّاةلإح اءلِذْكااَرىل
ل) ذيلأخارجل) إاسلمنل )ين ادل) إَّبَانيرّ
) ظلإااتلإىلل) إن2لإمانلعباعةل) دباعةل

إىللعباعةل2بل) دباع.
إ فاتلإىللأنلألَلل) حكإاةلإ)ننإانل
ند شاننل) ذِّْكااَرىل)  ن2لإ)قداًلإ  سل
ِشهل )ستلهاماًليفلظللِت ْااِهل) دا ملإتنحُّ
إَشاَظِفل) َد ْشلإ) فاقاةلإمر)2ةل)  ُتمل
عاىلل إ) دادإ)نل إحصاا2ل إ) حرماانل
) شادبل)  إإايل) اذيلإتاكل1اثطفالل

إ) إثاءلإمختلفلرش)ئحل)يجتإن.
إ فتل)يحاإظلقط إةلإىللمالنتدرضل
 هل) شادبل)  إإيلمنلعدإ)نلإحصا2ل
إمإنلعخنلل) غذ)ءلإ) دإ)ءلإ)ساتهد)فل
) بُإ اةل) تحت اةل لشادبل)  إإايلمانل

)يصا حلإ)يإشآتلإ)يصاننلإغرلا.
منلجانبهلأشا2لإك ُللإز)2ةل)ثإقافل
 قطاعل) تنج هلإ)ن2شاع،ل) دزيل2)جح،ل
إمدنرلمكتبل) رت1 ةل1ايحاإظة،للاعيل
عإاا2،لإىللأنل)  إانل)  ان2لتإرل1حقبةل
زمإ اةلتحتاجلالساتلها2لسارةلح اةل
خاتمل)ثنب اءلإ)يرسلللمحإدلَصىَلل) لُهل

َعَل ِْهلإآ هلإسالم..لمب إاًلأنل) رَّْسااْنَلل
)ثعظاَملعانىلإحنصلإقاتَاَللإكانتل

ثقتهلعىلل) له.
إأإضحالأنلأ1إااَءل) حكإةلإ)ننإانل
ندانننل)  ن2لإنكا1دإنلحصا2)ًلإحر1اًل
اةل كنن ةل)نتقام ة،لإأكد)ل) حاجةل)ياسرّ
 لثرلعىللنهجل) رَّْسااْنلل)ثعظملَصىَلل

) لُهلَعَل ِْهلإآ هلإسالملإ)ستلها2لُع2إسل
) دزةلإ) إبللإ) رحإةلإ) شاجاعةلمإهل

عل هلإآ هل) صالةلإ) ثال2.
إ إالأكادل2ئ ُسل2)1طةلعلإاءل)  إنل
إض لاةل) دالماةلشاإسل) دنانلرشفل
ل ) دنان،لأََلإ َّاةلإح ااءل)ين ادل) إَّبَانيرّ
) رشنافل) تيلنرندل) بدضلأنلنقلللمنل

لذهل)يإاسبةل1حجةلأنهال1دعة.
إإإرّدلتلكل) دعاإىلأنل) لَهلسابحانهل
إتدااىللأمرلعباعهل1تدظ ملشادائرل) لهل
إ)الْحتَفالل1إدإهلإ) رَّْسااْنللَصىَلل) لُهل
َعَل ِْهلإآ هلإسلملجاءل1شدائرل) لهلإلنل
مانلأعظمل) إدمل) تيلمانل) لهل1هالعىلل

عباعه.
إأشااعل1ا بطانالتل) تايلنجرتُحهال
أ1طااُلل) ج اشلإ) لجاانل) شادب ةليفل
جبهااتل) ارشفلإ) بطن اةلعإاعاًلعنل
) نطنلإأمإهلإ)ساتقر)2ه..لع)ع اًلأ1إاَءل
) شادبل)  إإيلإىلل) صإنعليفلمن)جهةل
)نْجااَر)م اة.ل إُمَخطرّطاتاهل ) دادإ)نل
إتخللل) فدا  ةلإقر)تل طالبلإطا باتل
مد)2سل) فنزلإ)آلإاقلإقص دةلشدرنةل
إمرسح اةلعلتلعنلأََلإ َّاةل)الحتفاءل

ل) رشنف. 1ِذْكااَرىل)ين دل) إَّبَانيرّ

 فعاليٌة اْحتَفاليٌة يف مديرية 
 ريدة محافظة عمران بمناسبة 

املولد النََّبـوّي الشريف
  - عمران:

أح اتلإع)2ُةل) رت1 اةلإ) تدل امل1إدنرناةل2نادةليفل
محاإظاةلعإار)ن،لإدا  اًةل)ْحتَفا  ةل1إإاسابةل)ين دل
ل) رشنفلعاىللصاحبهلأإضلل) صاالةلإأزكىل ) إَّبَاانيرّ

) تثل م.
)يدنرناةل عاا2ل مدناُرل حرضلاال ) تايل ) فدا  اةل
إتلمحارض)تلعنإ ةلتإاإ تل عبُد) نلابل) ضلديلتضإَّ
سارةل)يصطفىلَصاىَلل) لُهلَعَل ْاِهلإآ هلإسالملإمآثرهل
إأخالقهل) دطارةلإأََلإ َّاةل)ساتلها2ل) داللإ) د2إسل

مإها.
إأشاا2تل)يحارض)ُتل) تيلأ ق اتليفل) فدا  ةلإىللأنل
إح ااَءلِذْكااَرىلم العهلَصىَلل) لُهلَعَل ِْهلإآ هلإسالملمنل
اةل1صفاتاهلإأخالقهلإرضإ2ةل)القتد)ءل أجللتذكرل)ثُمَّ

1إإهجهلإ) ثرلعىلللدنه.

أبناُء البيضاء يحيون ِذْكــَرى املولد النََّبـوّي الشريف
  - صنعاء البيضاء:

أح االأ1إااُءلمحاإظاةل) ب ضاء،ل) ثابتل)ياايض،ل1رعانةل) ثالطةل)يحل اةل)ْحتَفاالًل
ل) رشنفلعىللصاحبهالأإضلل) صالةلإأزكىل جإالرناًل1إإاسابةلِذْكااَرىل)ين دل) إَّبَانيرّ
دنا«ليفل)يركزل) ثقايفل ) تثال م.ل)الْحتَفاُلل) ذيلنُظرّملتحتلشدا2ل») رَّْساااْنُلل)ثعظملننحرّ
1ايحاإظاةلشاهدلعدع)ًلمنل) فقر)تلإ) كلإااتل) تيلأ قالالُكلٌّلمانلعضنل2)1طةلعلإاءل

)  إنل) ش خلمحإدلأحإدل) ثقافلإعدعلمنل)يشانخلإ)يثقفل.
تل) كلإااتلعنلأََلإ َّااةلإح اءللذهل) ذِّْكااَرىلإ)ساتلها2ل) اد2إسلإ) ِدَللمنل إعالرّ
من ادهلَصىَلل) لاُهلَعَل ِْهلإسالملإ) ذيلمثرّللتحانالًلإنَْثاان اًلإتأ2نخ اًل1دعل) ظاال2ل1ا إن2ل

إ) باطلل1ا حلل) قننم.
إأشاا2ل)يتحدثاننلإىلل) ق مل)يحإدنةلإ) فضائلل) إَّبَاننرّةل) تيل1ُدثل1هالسا دل) نجنعل
ل1ُثإتهلإ) ثرلعىللمإهجهلإع12هلإنرشل )يبدنثل2حإةل لدايللإإجنبل) تذكرلإ) تأيسرّ

اة. ق مل)يحبةلإ)نخاءلإ) رت)حملإ) تثامحل1للأ1إاءل)ثُمَّ
كإاالتخللتل) فدا  ةلقص دتانل لشااعرننلأ1نلناع2ل) ق فيلإمطهرلعلنيل) ثاقافل

نا تال)ستحثاَنل) حارضنن.
حارضل)الْحتَفاللمدنُرلعاا2لمكتبل)الإقافلإ)ال2شااعل1ايحاإظة،لعبد) لهل) ثان)عيل
إمدنارلعا2لمدنرناةل) ب ضاءلعاعلل) كثااعيلإأمللعا2لمحيللمدنإاةل) ب ضاءلصاعقل
) قاايضلإمد2)ءلعإن2ل)يكاتابل) تإف ذنةلإ)يجا سل)يحل ةلإعدعلمانل) دلإاءلإخطباءل

إأئإةل)يثاجدلإ)يرشدننل1ايحاإظة.

أبناُء صنعاء القديمة ومديرية السبعني 
يحتفلون بِذْكــَرى املولد النََّبـوّي

  - صنعاء القديمة:
تحَتلشادا2ل»أشاد)ءلعىلل) كفا2ل2حإاءل1 إهم«لأقا2لأ1إاُءلصإداءل) قدنإة،ل
ل) رشنفلعىلل إ)لإ هالعنلعظإةل)ين دل) إَّبَانيرّ نن2ل) جإدة،لإقفةلمجتإد ةلعلرّ

صاحبهلإآ هلأإضلل) صالةلإ) تثل م.
علأ1إاءلصإداءل) قدنإةل) حلنىلتدبر)ًلعنلإرحتهمل1قدإ2ل إخاللل) نقفةلإزرّ
لذهل)يإاسابة،لكإالأ قيلإ هالعادعلمنل) كلإاتل) د)ع اةلإىللأنلنجدَلل) جإ نل
منللذهل)يإاسابةلإرصاًةل القتد)ءل1إب إاالمحإدلإأنلنحذَإلحاذَإهلإأللل1 تهل

إأصحا1هل)ثخ ا2.
ل) حرنةلإ) كر)مةلإإعالءل كلإةل مؤكدنانلأنل) إهجل)يحإديل) قرآنيللنلَخطُّ
) دنن،لإأنل) دننل)الساالميللنلعننل) تثاامحلإ)يحبةلإ) ثاال2لالل)الستثاال2ل

 طغاةل)ث2ضليفلُكلرّلعرصلإزمان.
إ)جتإنلعدٌعلكبرٌلمنلأ1إاءلمدنرنةل) ثابدل،لنن2ل) جإدةل)ياض ة،ليفلقاعةل
،ليفلإدا  ةلأ ق تل ) حإزيل1شاا2علخنالنل) ط ال،لإأح ن)لإدا  َةل)ين دل) إَّبَانيرّ
خال هال) ددنُدلمنل) كلإاتل لشخص اتل)الجتإاع ةلإ لإرشدنن،لكإالأ ق تليفل

) فدا  ةل) ددندلمنل) قصائدل) شدرنةلنا تل)ستحثانل) حارضنن.

أبناء املحويت ينّظمون 
مهرجاناً خطابياً وفنياً اْحتَفاالً 
بِذْكــَرى املولد النََّبـوّي الشريف

  - المحويت:
أح االأ1إاُءلمحاإظاةل)يحننت،ل) ثابتل)ياايض،لمهرجاناًل

ل) رشنفل جإالرناًلإ)ْحتَفا  اًل1إإاسبةلِذْكااَرىل)ين دل) إَّبَانيرّ

عىللصاحبهلأإضلل) صالةلإأزكىل) ثال2.ل

إيفل) حفلل) ذيلحارضهلإك ُللأإلل)يحاإظةل) دكتن2لإكالءل

)يحاإظاةلإماد2)ءلعإان2ل)يدنرناتلإماد2)ءل) دإان2لإق اعةل

ةل ) ثالطةل)يحل ةل1ايحاإظةلأ ق تل) ددناُدلمنل) كلإاتل)يدلرّ

ل) رشنف. عنلأََلإ َّاةل)الْحتَفالل1ِذْكااَرىل)ين دل) إَّبَانيرّ

إأشاا2تل) كلإاتليفلمجإلهاالإىللأنلمن َدل) إبايل)ثكر2ل مل

نكانلَحَدثاًلعاعناً،ل1للكانل) حدثل)ثعظمليفلتأ2نخل)ننَْثاان ة؛ل

ثنهلحَدُثلمن دلخرل) لنةلإنبيل)ننَْثان ةلأجإنلس دنالمحإدل

)يبدنثل2حإةل لدايل.

لمنل إععاتل) كلإااتل) جإ نلإىلل)ساتلها2ل) دظااتلإ) ِدَلِ

ل) رشنفل تدزنازلُعرىل) تالحملإ) تأز2ل ِذْكاااَرىل)ين دل) إَّبَانيرّ

) شادبيليفلمن)جهاةل) غاز)ةل)يحتلاللث2ضإاالإ)يدتدننلعىلل

1العنا.

كإالإشاهدل) حفللعرإضااًلمرسح ةلإإنشااعنةلإقصائدل

ةلشاا2كتلإ هاالعادٌعلمانل) فارقل)يرسح اةل شادرنةلمدالرّ

إ)ننشااعنةل1ايحاإظةلإعدعلمنل) شدر)ءل) شدب للإ) شبابل

نا تل)ستحثانل) حارضنن.
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نحتفُل بهذه ا�ناسبة لداللتها ا�هّمة 
وتقديٌر  احتفاءٌ  فهي  الكب�،  وعطائها 
ٌف بها ﴿ُقْل  للنعمة اإللهية واعتزاٌز وترشُّ
ِبَفْضِل الّلـِه َوِبرَْحَمِتِه َفِبذَِلَك َفْليَْفرَُحواْ 

ا يَْجَمُعوَن﴾ [يونس:58]. مَّ ُهَو َخْ�ٌ مِّ
باعتبارها  الذِّْكــرَى  بهذه  نحتفل   
ـة وهويتها واستقاللها  رمزاً ألصالة األُمَّ
مواجهة  يف  فارقة  أساسية  وركيزة 
ومساعي  لألمة  التذويب  محاوالت  ُكّل 
ِقبَل  من  هويتها  وطمس  لها  االحتواء 

أعدائها.
باعتبارها  ا�ناسبة  بهذه  نحتفُل 
واستذكار  اإلسالمية  للوحدة  مناسبة 
السواء  والكلمة  ا�شرتكة  القواسم 
ـد  ُمَحمَّ فالرَّْســْوُل  ا�سلم·،  ُكّل  ب· 
رمزاً  ليس  آله  وعىل  عليه  الله  صلوات 
خاصاً بمذهب أو طائفة أو عرق أو بلد 
الخاتم  بالنبي  وتذك�  ِذْكــرَى  وهي 

وبمقامه وبرسالته وتعزيز االرتباط به.
باعتبارها  الذِّْكــرَى  بهذه  نحتفُل 
منطلقاً مهماً لتغي� الواقع اليسء وا�رير 
وإصالح  ـة  األُمَّ تعيُشه  الذي  واُ�ه· 
تعيُشه  الذي  الوضع  وتصحيح  الخلل, 

ـة اإلسالمية. األُمَّ
نحتفُل بهذه الذِّْكــرَى باعتبارها رداً 
للشعوب  مسؤوالً  وموقفاً  جماه�ياً 
من  ا�وجهة  اإلســاءات  تجاه  ا�ؤمنة 
إىل  ا�جرم·  السيئ·  ومن  الربية  رش 
ـد خاتم األنبياء والتي  رَْســْول الله ُمَحمَّ
ولألنبياء  بكلها  لإلنسانية  إساءة  هي 

بأجمعهم.
ـة حتى عن اإلساءات  فإذا سكتت األُمَّ
فأي  ورمزها  نبيها  إىل  الله  رَْســْول  إىل 
حدث  أي  تجاه  تتبناه  أن  يمكن  موقف 
قتل  معناه  أخرى  مشكلة  أية  أو  آخر 

ـة. لضم� األُمَّ
إلحياء  الذِّْكــرَى  بهذه  نحتفُل 
صلواُت  األكرم  الرَّْســْول  شخصية 
ويف  ـة  األُمَّ وجدان  يف  آله  وعىل  عليه  الله 
للرَْســْول  يكوَن  وحتى  مشاعرها، 

ونوره  بهديه  ـة  األُمَّ واقع  يف  حضوٌر 
يف  حضوٌر  العالية،  وروحيته  وأخالقه 
عزماً  النفوس،  يف  وحضوٌر  القلوب، 
وأسوة،  وقائٍد  كقدوة  حضوره  وإرادة، 

ومواقفنا  وأعمالنا  سلوكنا  يف  به  نتأثر 
وقراراتنا، نتأثر به ونهتدي به، وبالهدى 

الذي أتى به من عند الله يف واقع حياتنا.
باعتبارها  الذِّْكــرَى  بهذه  نحتفل 

مناسبًة تُقدِّم لنا الكث� الكث� مما تحتاج 
إليه أمتنا يف هذا العرص إلصالح وضعها 
حينما  مناسبة  فهي  واقعها،  وتغي� 
ـة معها بوعي وفهم وبص�ة  تتعاط األُمَّ

ومسؤولية هي مناسبة معطاءة وحافلة 
بالدروس، واألمة يف أمس الحاجة إليها.

ا�ناسبة  بهذه  شعبنا  احتفاَل  إن 
من  أيضاً  هو  كب�  بشكل  وإحياَءها 

ملف8
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نحتفُل بهذه ا�ناسبة لداللتها ا�هّمة 
وتقديٌر  احتفاءٌ  فهي  الكب�،  وعطائها 
ٌف بها ﴿ُقْل  للنعمة اإللهية واعتزاٌز وترشُّ
ِبَفْضِل الّلـِه َوِبرَْحَمِتِه َفِبذَِلَك َفْليَْفرَُحواْ 

ا يَْجَمُعوَن﴾ [يونس:58]. مَّ ُهَو َخْ�ٌ مِّ
باعتبارها  الذِّْكــرَى  بهذه  نحتفل   
ـة وهويتها واستقاللها  رمزاً ألصالة األُمَّ
مواجهة  يف  فارقة  أساسية  وركيزة 
ومساعي  لألمة  التذويب  محاوالت  ُكّل 
ِقبَل  من  هويتها  وطمس  لها  االحتواء 

أعدائها.
باعتبارها  ا�ناسبة  بهذه  نحتفُل 
واستذكار  اإلسالمية  للوحدة  مناسبة 
السواء  والكلمة  ا�شرتكة  القواسم 
ـد  ُمَحمَّ فالرَّْســْوُل  ا�سلم·،  ُكّل  ب· 
رمزاً  ليس  آله  وعىل  عليه  الله  صلوات 
خاصاً بمذهب أو طائفة أو عرق أو بلد 
الخاتم  بالنبي  وتذك�  ِذْكــرَى  وهي 

وبمقامه وبرسالته وتعزيز االرتباط به.
باعتبارها  الذِّْكــرَى  بهذه  نحتفُل 
منطلقاً مهماً لتغي� الواقع اليسء وا�رير 
وإصالح  ـة  األُمَّ تعيُشه  الذي  واُ�ه· 
تعيُشه  الذي  الوضع  وتصحيح  الخلل, 

ـة اإلسالمية. األُمَّ
نحتفُل بهذه الذِّْكــرَى باعتبارها رداً 
للشعوب  مسؤوالً  وموقفاً  جماه�ياً 
من  ا�وجهة  اإلســاءات  تجاه  ا�ؤمنة 
إىل  ا�جرم·  السيئ·  ومن  الربية  رش 
ـد خاتم األنبياء والتي  رَْســْول الله ُمَحمَّ
ولألنبياء  بكلها  لإلنسانية  إساءة  هي 

بأجمعهم.
ـة حتى عن اإلساءات  فإذا سكتت األُمَّ
فأي  ورمزها  نبيها  إىل  الله  رَْســْول  إىل 
حدث  أي  تجاه  تتبناه  أن  يمكن  موقف 
قتل  معناه  أخرى  مشكلة  أية  أو  آخر 

ـة. لضم� األُمَّ
إلحياء  الذِّْكــرَى  بهذه  نحتفُل 
صلواُت  األكرم  الرَّْســْول  شخصية 
ويف  ـة  األُمَّ وجدان  يف  آله  وعىل  عليه  الله 
للرَْســْول  يكوَن  وحتى  مشاعرها، 

ونوره  بهديه  ـة  األُمَّ واقع  يف  حضوٌر 
يف  حضوٌر  العالية،  وروحيته  وأخالقه 
عزماً  النفوس،  يف  وحضوٌر  القلوب، 
وأسوة،  وقائٍد  كقدوة  حضوره  وإرادة، 

ومواقفنا  وأعمالنا  سلوكنا  يف  به  نتأثر 
وقراراتنا، نتأثر به ونهتدي به، وبالهدى 

الذي أتى به من عند الله يف واقع حياتنا.
باعتبارها  الذِّْكــرَى  بهذه  نحتفل 

مناسبًة تُقدِّم لنا الكث� الكث� مما تحتاج 
إليه أمتنا يف هذا العرص إلصالح وضعها 
حينما  مناسبة  فهي  واقعها،  وتغي� 
ـة معها بوعي وفهم وبص�ة  تتعاط األُمَّ

ومسؤولية هي مناسبة معطاءة وحافلة 
بالدروس، واألمة يف أمس الحاجة إليها.

ا�ناسبة  بهذه  شعبنا  احتفاَل  إن 
من  أيضاً  هو  كب�  بشكل  وإحياَءها 
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الله  لرَْســْول  والتوق�  اإلجالل  مظاهر 
بذلك  وهو  آله،  وعىل  عليه  الله  صلوات 
يف  القائل  وتعاىل  سبحانه  لله  استجابة 
َورَُسولِِه  ِباللَِّه  ﴿ِلتُْؤِمنُوا  الكريم  كتابه 

رُوهُ﴾ [الفتح:9]. َوتَُعزِّرُوهُ َوتَُوقِّ
إىل  اإلسالم  أعداُء  يسعى  ما  وبقدر 
اإلساءات  خالل  من  مكانته  من  الَحطِّ 
ما  بقدر  ا¨منهجة  التشويه  وحملة 

تعظم ا¨سؤولية علينا كمسلم» لتعزيز 
ومواجهة  الصادق  ــوالء  وال االرتباط 
تشنها  التي  ا¨سيئة  العدائية  الحمالت 
أمريكا  بقيادة  العا¨ية  الصهيونية 

من  كث�  يف  تُلبس  والتي  وإرسائيل، 
جديدٍة  وعناويَن  جديٍد  بقناٍع  الحاالت 
مختلفة،  وبلدان  متعددٍة  وعناويَن 
جديدة  إساءات  عن  األيام  هذه  ونسمع 

مقنَّعة  اإلسالم  رَْســْول  إىل  موجهة 
هذه ا¨رة بقناع هو (ُهْوَلنَْدا)، والحقيقة 
الصهيوني  اللوبي  هو  كله  ذلك  وراء  أن 
ـة بوجه  اليهودي الذي يجب أن تقف األُمَّ

مؤامراته، فهو يستهدف
ـة يف دينها ومقدساتها، ويسعى   األُمَّ
لرضبها يف ُكّل مقاوماتها مستغالً تخاذل 
ـة وشتاتها ومستفيداً من قلة الوعي  األُمَّ

ومستفيداً من قوى العمالة.
بهذه  اليوَم  احتفالنا  يف  أننا  كما 
واحتفاءنا  تقديرنا  عن  نعرب  ا¨ناسبة 
بنعمة  وفرحنا  ورسورنــا  وابتهاجنا 
ومنَّته  فضله  بعظيم  واعرتفنا  الله 
العظيم  والهدى  والرسالة  بالرَّْســْول 
اللَّـه  ِبَفْضِل  ﴿ُقــْل  القويم  والدين 
ا  َوِبرَْحَمِتِه َفِبذَِٰلَك َفْليَْفرَُحوا ُهَو َخْ�ٌ ِممَّ

يَْجَمُعوَن﴾ [يونس:58].
وألن هذه الذِّْكــرَى مناسبٌة جامعٌة 
يمكُن االستفادةُ منها يف العمل عىل رأب 
اإلخاء  وتعزيز  الشتات  وجمع  دِْع  الصَّ
مستوى  عىل  ا¨سلم»  ب»  والوحدة 
مستوى  وعىل  العزيز  اليمني  شعبنا 

أمتنا.
ا¨ناسبة  بهذه  االحتفاُل  يكون  وقد 
أولويات  عن  خارجاً  الشديد  ولألسف 
من  يجعلون  الذي  الوقت  يف  البعض، 
وتحس»  ارتباطهم  تعزيز  أولوياتهم 
عالقاتهم مع أمريكا وغ� أمريكا، حيث 
تجاه  الداخيل  ا¨ستوى  عىل  يترسعون 
ا¨واقف  اتخاذ  إىل  جلدتهم  وأبناء  أمتهم 
العدائية وإىل الخصام والتباين واالبتعاد 
عن لُغة التفاهم، وهذا من أهم أسباب 

تفاقم النزاعات.
إن أكربَ عامٍل للفرقة والشتات والتباين 
واالستبداد  واألنانية  البغُي  هو  والنزاع 
والِكْرب، وإن لألمة من القواسم ا¨شرتكة 
بالعودة  يمكن  ما  الجامعة  واألُســس 
إليها واالعتماد عليها، أن تذوَب وتتالىش 
حالة العداء والتفرق فيما بينها، وتعود 
ُة  فاألُمَّ والتعاون،  والتفاهم  اإلخاء  حالة 

يجمُعها انتماؤها لإلسالم يجمُعها.

9 ملف
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حرضت القضية الفلسطينية بشكل بارز واهتمام 
د عبدا�لك الحوثي التي يُلقيها  ـيـِّ كب� يف خطابات السَّ
ُكّل  يف  الرشيف  النَّبَـوّي  ا�ولد  ِذْكــرَى  احتفالية  يف 
د حس�  ـيـِّ عام وكذا يف محارضات الشهيد القائد السَّ
بدرالدين الحوثي باعتباِرها القضيَة ا�ركزيَة واألساَس 
الشعوب  وواقع  بكلها  ا�نطقة  واقُع  بها  يرتبط  التي 
ما  بكل  الوثيق  ارتباطها  ولها  بأجمعها،  اإلْسـَالمية 
االقتصادية  ا�ستويات  ُكّل  عىل  ا�نطقة  يف  يحصل 

والسياسية والعسكرية.
والتآخي  د  التوحُّ إىل  أمتنا  شعوب  ُكّل  ويدعو 
واالعتصام بحبل الله جميعاً، والتعاون �واجهة األخطار 
ا�ظلوم  الفلسطيني  الشعب  بدعم  بدًء  والتحديات 
أن  باعتبار  وا�قدسات؛  األرض  الستعادة  ومنارصته 
تُعتَربُ  وإنما  بمفرده،  ه  تُخصُّ ال  الفلسطينية  القضية 
قضيًة لألمة بكلها وا�قدسات يف فلسط� هي مقدسات 
لألمة بكلها، فيما يعترب شعب فلسط� جزء ال يتجزأ من 
ـة العربية واإلْسـَالمية وأرض فلسط� أَيضاً جزء  األُمَّ

من األرض العربية واإلْسـَالمية.
أمتنا  شعوب  ُكّل  الحوثي  عبدا�لك  د  ـيـِّ السَّ ونبه 
اإلْسـَالمية إىل العدو الحقيقي الذي يستهدفها ويحيك 
خالل  من  بكلها  شعوبها  الستهداف  اُ�َخّططات  لها 
اإلجرامي،  التكف�ي  ا�د  خالل  من  ا�نطقة  يف  أدواتها 
داعياً الشعوب إىل الوعي واليقظة تجاه مؤامرات األعداء 
التي يسعون من خاللها إلثارة الفتن وتقسيم البلدان 
ـة يف رصاعات  وتفكيك الكيانات من جديد وإغراق األُمَّ

جانبية وقهر الشعوب.
العربي  الرسمي  واإلطار  العربية  األنظمَة  أن  ويرى 

حاجزاً  وكان  بدورها  القيام  عن  العربية  الشعوب  كبََّل 
مع  ا�نظم  ا�بارش  التواصل  من  الشعوب  لتلك  مانعاً 
شعوب ا�نطقة العربية والشعب الفلسطيني وا�قاومة يف 

فلسط�.
وأوضح يف خطاباته أن الدوَر الذي يقوُم به حزب الله 
هو  له  والتصدي  اإلرسائييل  العدو  مواجهة  يف  لبنان  يف 
دوٌر لصالح ُكّل العرب ولصالح ا�سلم� ولصالح لبنان 

باعتباره يواِجُه عدواً لكل العرب ولكل ا�سلم�.
ومرتهٌن  عميٌل  بأنه  األدوار  هذا  يشّوه  َمن  معترباً 
وفاشل، حيُث أن ُكلَّ الشعوب العربية واإلْسـَالمية تعرف 

من هو حزب الله وماذا قدم حزب الله لبلده وأمته.
ُد  ـيـِّ السَّ يقوُل  ة  أََهميـَّ من  الفلسطينية  للقضية  و�ا 
عبُدا�لك الحوثي: (سنبدأ من حيث يجب أن نبدأ من القضية 
األساس القضية الفلسطينية ا�ظلومية األكرب التي تتفرع 

عنها ُكّل ا�ظالم يف منطقتنا والعالم اإلْسـَالمي).
إىل  الشعوب  انتباَه  الحوثي  عبدا�لك  ُد  ـيـِّ السَّ ويُشدُّ 
وإجرام  بشاعة  فيه  تتجّىل  الذي  الفلسطيني  ا�شهد 
وطغيان العدو اإلرسائييل ا�توحش والذي يقدُم الشواهَد 
الكب�ة عىل أنه هو العدو الحقيقي والخطر بكل ما تعنيه 
الكلمة عىل أمتنا، وما يمثله من خطورة بالغة عىل األمن 
واالستقرار والسالم يف عا�نا العربي واإلْسـَالمي ككل ويف 

العالم أجمع.

الحقائق  فيه  تتجىل  الفلسطيني  ا�شهَد  أن  معترباً 
صمود  عىل  يؤّكد  ما  الزيف،  ويكشف  الدروس  ويقدم 
معاناًة  يعاني  الذي  العظيم  الفلسطيني  الشعب  وثبات 
كب�ة بمظلوميته الكب�ة التي طال أمدها وزمانها، لكنه 
بحجم  وال  الزمن  بعامل  ال  يستسلم  لم  وثباته  بصمود 
ا�ظلومية وا�أساة يف ظل خذالن كب� عىل ا�ستوى العربي 

واإلْسـَالمي إال القليل.
د عبدا�لك الحوثي أن الشعَب الفلسطيني  ـيـِّ ويرى السَّ
السامية  وا�بادئ  إليها  ينتمي  التي  القيم  من  يحمل 
والعظيمة التي يحملها هو شعٌب أبي قرر أن يتقدَم إىل 
األمام يف أدائه ا�قاوم وا�جاهد الرامي إىل انعتاقه وتحدده 

من هيمنة وسيطرة واحتالل العدو اإلرسائييل.
د عبدا�لك الحوثي يف خطاباته إىل قضية  ـيـِّ ورّكز السَّ
هامة جداً وهي تغييب القضية الفلسطينية عربياً، حيث 
أكد أن: (سياسات األنظمة العربية يف مختلف ا�جاالت 
عىل مستوى الرتبية والتعليم وعىل ا�ستوى االقتصادي 
الفلسطينية،  القضية  لتغييب  اإلعالمي  ا�ستوى  وعىل 
التفاعل  حالة  تستوعب  عملية  مشاريع  انعدام  ظل  يف 
 �الكب بمستواها  الفلسطينية  القضية  نحو  الشعبي 
ـة التي يرتبط بها واقع ا�نطقة  باعتبارها القضية األُمَّ
العربية  شعوبنا  يف  ا�ظالم  ُكّل  منها  وتتفرغ  بكلها 

واإلْسـَالمية).
االلتفات  إىل  واإلْسـَالمية  العربية  الشعوُب  ويوّجه 

النوُر الذي 
ال ينطفئ

ـد صىل الله  ُح اليوَم بعُض ا�لحدين من أنصاف ا�ثقف� عىل سيدنا ُمَحمَّ يتبجَّ
عليه وآله وسلم، فيزعمون أنه لوال دعوتُه ورسالتُه أَن حال العرب كان أفضل مما هم 
عليه اليوم!، ملصق� باإلْسـَالم وبه صىل الله عليه وآله ُكّل مساوئ العرب وفشلهم. 
إْسـَالم  والسنة،  الشيعة  إْسـَالم  نعيُش:  الذي  اإلْسـَالم  عن  أدافَع  لن  هنا  وأنا 

داعش والقاعدة.
هذا هو اإلْسـَالم اليوم إْسـَالم جديٌر با�راجعة ال سبيل إلنكار هذا!

ـد؟ ولكن هل هذه حقيقة رسالة النبي ُمَحمَّ
صلة  ذات  ألنها  به؛  ة  الَخاصَّ الظروف  يف  تشّكلت  التي  شخصيته  يف  فلنتأمل 

بالتأكيد بطبيعة رسالته التي اختº من السماء ليحملها! 
ـد يتيُم األب واألم، طفٌل بال إخوة، انتقل بعد وفاة جده ا�حب عبدا�طلب إىل  ُمَحمَّ

بيت عمه الفقº ا�زدحم باألطفال.
يُتْـــٌم وفقٌر ووحدةٌ، ولكن َدائماً مع وجود ركٌن حنوٌن َدائماً يف حياته: جده أوالً 

ثم عمه وزوج عمه.. ضمن له التوازن النفيس خالل نشأته.
ـد بن عبدالله كما أجمع عىل وصفه أعداؤه قبل أتباعه: ُمَحمَّ

ـد َصَىل اللُه َعَليِْه وآله. صدٌق ونبٌل َوٌطْهٌر ورحمة هذا هو سيدنا ُمَحمَّ
ح� ارتبط وتزّوج كان ارتباطاً مباركاً أساسه مشاعر نبيلة بينه وب� زوجته 
وعرفته  عرفها  آخر،  أساس  أي  عىل  الزواج  هذا  يقم  لم  خديجة،  الطاهرة  السيدة 

وتوافقت رغبتهما.. 
 لم يتزوج ابنة صديق له مثالً ال يعرفها وال بحث عن شابة يافعة ليشبَع حاجات 

معينة وال كان غرضه ماالً وال جاهاً. 
وفرت له تلك العالقة الزوجية ا�ميزة الحناَن والثباَت يف مواجهة أعباء الدعوة 

يف بدايتها.
وكانت ربما من أسباب احرتامه وتقديره للمرأة والتي يثبت ما وصلنا عنه صىل 
الله عليه وآله أنه كان أُنموذجاً سابقاً لعرصه يف عالقته بها، كزوج أخلص لزوجة 
وحيدة مستقراً معها بكامل عواطفه حتى ماتت َوأٌب محبٌّ مقّدٌر البنته فاطمة عليها 

السالم بطريقة ملفتة جداً!
ـد َصَىل اللُه َعَليِْه وآله وب�  ما هو الُقبْــُح الذي يمكن أَن يربط ب� النبي ُمَحمَّ

مجرمي التطرف؟! 
الحقيقة ال يشء! 

ـدية أولوياته واضحة وال صلة لها بمشاريع  كتاب الرسالة اُ�َحمَّ القرآن أَيضاً 
التطرف الهمجية داعش والقاعدة وغºها.

أولويات اإلْسـَالم يف القرآن:
 الربا واعتباره عداوًة لله جل جالله وحرباً معه بما يمثله من استغالل للفقراء 

وتعزيز الطبقية!
َواالعالء من قيمة اإلنَْسان وحياته وكرامته ذكراً أكان أَْو أنثى من خالل الدعوة 
للعدل ورفض الظلم الواقع بالقوة - من أيَّة قوة كانت - ومواجهته بالجهاد بكل 

درجاته!
الصدقة  عىل  والحث  الزكاة  فرض  خالل  من  االْجتَماعي  التكافل  عىل  الحرُص 

والتشديد عىل أولوية االهتمام باليتيم ومصالحه بل وحتى مشاعره! 
األمُر والحثُّ عىل الصالة والذكر بما توفره من صفاء نفيس وتطهº واطمئنان 

وارتباط بأصل الكون واإلنَْسان. 
رسالة سامية راقية كحاملها ال غبار عليها وال عليه.

الخطأ واالنحراف له عالقة بمن استخدموا هذه الرسالة وحكموا وظلموا باسمها 
من بعده فقط.

ـد َصَىل اللُه َعَليِْه وآله ما هو إال نوٌر أضاء يف عتمة الظلم ليع� الفقراء  أما ُمَحمَّ
وتسامح  وعطاء  إحسان  من  البرشية  النفس  يف  جميل  ُكّل  ويحيي  وا�ضطهدين 

وصدق وشجاعة.
 لقي ربه ولم يضع حجراً عىل حجر وهو كما وصف نفَسه ألحد ا�رتبك� من 

لقائه:
هّون عليك ما انا إال ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة! 

ـَه التأريخ ولم تعد األرض  ابُن ا�رأة التي كانت تأكل القديد بمكة الذي غºّ وجَّ
بعد مولده كما كانت قبله.

فاللهم صلِّ عليه وعىل آله الطيب� الطاهرين صالًة دائمًة ال انقطاَع لها حتى 
تكرمنا بلقائه يوم يكون اللقاء.

10
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إلى َصْرِف ذهنية شعوبها 
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وتوجيهها إلى عدو آخر 
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والتأمل يف حجم ا�ظلومية الكب�ة لفلسط� وشعبها ومئات الشهداء 
الذين تزفهم غزة يومياً، واستهداف ُكّل مظاهر الحياة هناك، والوحشية 

البشعة للعدو اإلرسائييل وجرأته الفظيعة عىل قتل الناس).
العربية  ـة  األُمَّ شعوب  ُكّل  الحوثي  عبدا�لك  ُد  ـيـِّ السَّ وينبّه 
واإلْسـَالمية من خطورة هذا العدو، معترباً من جرائمه (جرس تنبيه 
ـة، ويوقظ من ال يزاُل يف قلبه ذَرَّةٌ من اإلحساس  يجب أن يوقظ األُمَّ
واإلنَْسانية، يوقظ َمن ال يزال يعي ويدرك ويتنبّه إىل طبيعة ما يحُصل).

العدو  منه  استفاد  ما  أعظم  ِمن  أن  إىل  يش�ُ  السياق  ذات  ويف 
اإلرسائييل ورشيكته أمريكا يف واقع أمتنا العربية عىل ا�ستوى الشعبي 
وعدم  والنسيان  واإلهمال  الغفلة  حالة  والنسيان  الغفلة  حالة  هو 

االلتفات الواعي والعميل الهادف إىل تغي� هذا الواقع ا�رير اليسء.
ـة من األحداث الرهيبة والهائلة  حيث أنه من الطبيعي أن تجعَل األُمَّ

واألوجاع الكب�ة حافزاً يدفعها إىل بناء نفسها، وإصالح واقعها.

 تجاه القضية الفلسطينية:
ُ

 العربية
ُ

السياسة
د عبدا�لك الحوثي يف خطاباته إىل تواطؤ بعض الجهات  ـيـِّ يش� السَّ
الرسمية العربية واتخاذها مواقف سلبية تجاه الشعب الفلسطيني 
العربية  تدج�  سياسة  إىل  باإلضافة  والجهاد،  ا�قاومة  وحركات 
واإلْسـَالمية سياسياً بما يخدم إرسائيل حيث تعمد األنظمة العربية إىل 
رصف ذهنية شعوبها عن العداء إلرسائيل وتوجيهها إىل عدو آخر، ويف 
ذات الوقت تسعى إىل إغراق ا�نطقة يف مشاكل داخلية بحيث ال تتمكن 
من االلتفات إىل قضاياها الكربى وتتنبه لعدوها الحقيقي الذي يمثل 

الخطورة الحقيقية عليها.
د عبدا�لك الحوثي عىل توضيح الرشاكة األمريكية  ـيـِّ ويحرص السَّ
شعبنا  (اليوم  قائالً:  الفلسطيني  الشعب  عىل  عدوانها  يف  إلرسائييل 
الفلسطيني يقتل بالسالح األمريكي وقنابل وصواريخ أمريكية كون 
أمريكا هي من توفر إلرسائيل السالح والدعم السيايس عىل ا�ستوى 
الدويل ويف مستوى األمم ا�تحدة ومجلس األمن، وأمريكا تقدم األموال 
الهائلة وتقف مع إرسائيل جنباً إىل جنب يف معركتها وعدوانها البشع 

ضد الشعب الفلسطيني).

 أنصار الله من القضية الفلسطينية:
ُ

موقف
موقف  الحوثي  عبدا�لك  د  ـيـِّ السَّ أوضح  الخطابات  إحدى  ويف 
عليه  حرصنا  (ما  قائالً:  الفلسطينية  القضية  تجاه  الله)  (أنصار 
عميل  مرشوع  يف  ننطلق  أن  الله)  كـ(أنصار  القرآنية  مس�تنا  يف 
بـ(شعارنا) بمرشوعنا العميل البناء، بثقافتنا الجهادية، وثقافتنا 
ا�مانعة وا�قاومة وا�ناهضة ألعدائنا، كذلك عىل مستوى حرصنا 
ودفعنا الدائم إىل مقاطعة البضائع األمريكية واإلرسائيلية، وإىل أن 
ويف  العملية،  مشاريعنا  يف  أساساً  الكربى  ـة  األُمَّ قضايا  من  نجعل 
رؤانا عىل ا�ستوى السيايس وعىل ا�ستوى االقتصادي، ليستفاَد منه 

ليكوَن حافزاً للبناء والنهضة.
د عبُدا�لك الحوثي: (سنحرُص عىل أن نسعى لنكوَن  ـيـِّ وقال السَّ
منطقتنا  اتجهت  إذا  أمتنا  اتجهت  إذا  شعوبُنا  اتجهت  إذا  أقوياًء، 
اإلْسـَالمية يف العالم والعربي وغ�ه من هذا ا�نطلق؛ �واجهة التحدي؛ 
مواجهتها،  من  تتمكن  حتى  والتحديات  األخطار  بمستوى  لتكون 
معناه أن يتجه الجميع اتجاها بناًء لبناء الواقع إلصالحه لرتميمه، 
حتى نكون أقوياء، وسيتغ� واقعنا بشكل عام، وسيكون هذا مدخال 

إىل واقعنا الداخيل كشعوب عربية).

 األعداِء لتصفية القضية الفلسطينية:
ُ

سياسة
د عبدا�لك الحوثي يف خطاباته إشاراٍت إىل ُمَخّططات  ـيـِّ ويعطي السَّ
العدو اإلرسائييل ومعه األمريكي والتي تهدُف أن تبقى الحالة العربية 
تنحِدُر نحَو األسفل عىل ُكّل ا�ستويات وأن يوصلوا الشعوب العربية إىل 
منتهى العجز واليأس وفقدان األمل وانسداد األفق إىل أن يتمّكنوا من 
تصفية القضية الفلسطينية، يف مرحلة يصل الناس إىل أن تزداَد عليهم 
القيوُد وا�شاكُل الكب�ةُ وحالة الضعف والعجز يف الوسط العربي العام، 

لتعم حالة االحتالل وحالة السيطرة من جانب األعداء.

ـد هذه أمُة ُمَحمَّ

 العربية واإلطاُر الرسمي 
ُ
األنظمة

لَ الشعوب عن القيام  العربي كبَّ
بدورها وكان حاجزًا مانعًا لها من 
م الشعب 

ّ
التواصل المباشر المنظ

الفلسطيني والمقاومة في فلسطين

من أعظم ما استفاد منه العدو 
اإلسرائيلي وشريكته أمريكا في 

واقع أمتنا العربية على المستوى 
الشعبي هو حالة الغفلة والنسيان 

واإلهمال والنسيان وعدم االلتفات 
الواعي والعملي الهادف إلى تغيير 

الواقع المرير السيء

لعظمة  وإجالالً  محبًة  تفيُض  جياشة  مشاعُر 
الرسالة ولعظمة حاملها، هذا هو الزخم البرشي وهذا 
هو الحضوُر الكب�ُ وهذه هي القلوب ا�حبة.. تواَفَدت 

بل وتسابقت رجاالً ونساًء وشيوخاً وأطفاالً.
 إن ذكرى النبوة العطرة هي من حّركت فينا الرغبَة 
ـدية تعشُق  الصادقَة إلحيائها تعب�اً منا بأنَّا أمة ُمَحمَّ
وتستشعر  الربانية  بتعاليمه  وتفتخر  وتعتز  نبيها 
بحقِّ  يجعلها  واعية..  كأمة  بها  ا�ناطة  ا�سؤولية 
دين  اإلْسـَالمي  الدين  وتبعات  أعباء  بتحمل  جديرًة 
ـٍد هذا الدين العظيم الذي يدعو لكرامة البرشية  ُمَحمَّ
وا�ساواة..  والعدل  الحق  إقامة  خالل  من  جمعاء 
للظلمة  الخنوع  ترفض  التي  واإلباء  العزة  من  النابع 
خالل  من  لإلنَْسانية  واالستعباد  الضيم  وأرباب 
ا�بادئ  نهج  قيادتها  تستمد  قوية  دولة  لبناء  السعي 
األهواء  عن  البعد  ُكّل  البعيدة  الحكيمة  اإلْسـَالمية 
واألطماع واالرتهان ألعداء األمة وللتدخالت الخارجية.
أسس  عىل  ارتكزت  ـدية  اُ�َحمَّ الرسالة  أن  شك  ال 
ا�تطلبات  بحجم  قوية  أمة  لبناء  تسعى  قوية  وقيم 
والظروف ا�حيطة بها وبحجم التحديات التي تواجه 
فهي  ال؟،  كيف  ومكان  زمان  ُكّل  يف  الشعوب  جميع 
تعاليم من خالقها العاِلم بما يصلح أحوالها ويضمن 

لها طريق النجاح والصالح.
بذلك  فهي  بنبيها  األمة  ارتبطت  ما  إذا  شك  فبال 
ترتبط بأوارص قوية تمكنها من اُ�يض يف درب الحياة 
بعزيمة مطلقة فديننا اإلْسـَالمي أهتم بجميع األمور 
اإلنَْسان..  هذا  وتكوين  وصالح  وجود  برس  ا�تعلقة 
والتي ستبني إنَْساناً واعياً متماسكاً (ومشبعاً) بأقوى 
ا�كونات الكفيلة بالس� به نحو مواجهة وإدراك ُكّل 
أن  خاللها  من  ويستطيع  وكأمة  كفرد  به  يحاط  ما 
يحدد أولويات ومسار حياته من خالل التعاطي مع 
األمور من حوله بمزيد من الوضوح ا�بني عىل معرفة 
عىل  ا�تغ�ات  ومعطيات  وخبايا  ومكنون  حقيقة 
أَْو  سياسية  أَْو  اْجتَماعية  أكانت  سواء  األصعدة  كافة 
دينية أَْو حتى اقتصادية. نعم إن ُكّل تلك اإلْمَكانيات 
كفيلة بجعل اإلنَْسان ا�سلم شخصا ال يهزم وال يمكن 
أرباب  من   Ôالعابث مرمى  يف  جعله  أَْو  به  االستهتار 
الهيمنة االستكباِرية التي عاثت اليوم باإلنَْسانية بأشد 
أنواع الظلم والقهر واالستعباد بل وجعلت منه فريسًة 
ولقمة سائغة بعد أن عملت بكل أساليبها لرصِفه عن 
تعاليم دينه اإلْسـَالمي وبرصفه أَيضاً عن تعاليم نبيه 
ُكّل  بعيداً  (متطرف.)  إرهابي  بدين  وإبداله  األكرم 
(داعش)  ولربما  والرحمة  وا�نطق  العقل  عن  البُعد 
ذلك  عىل  ودليٌل  البديل  ذلك  عىل  دليٍل  خ�ُ  هي  اليوم 
اُ�َخّطط الرجعي الذي يحاك ضد األمة لتظلَّ خانعًة 
يف  وتطورهم  أعدائها  وتمدد  نفوذ  بسط  أمام  مشتتًة 

ُكّل جوانب الحياة.
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حرضت القضية الفلسطينية بشكل بارز واهتمام 
د عبدا�لك الحوثي التي يُلقيها  ـيـِّ كب� يف خطابات السَّ
ُكّل  يف  الرشيف  النَّبَـوّي  ا�ولد  ِذْكــرَى  احتفالية  يف 
د حس�  ـيـِّ عام وكذا يف محارضات الشهيد القائد السَّ
بدرالدين الحوثي باعتباِرها القضيَة ا�ركزيَة واألساَس 
الشعوب  وواقع  بكلها  ا�نطقة  واقُع  بها  يرتبط  التي 
ما  بكل  الوثيق  ارتباطها  ولها  بأجمعها،  اإلْسـَالمية 
االقتصادية  ا�ستويات  ُكّل  عىل  ا�نطقة  يف  يحصل 

والسياسية والعسكرية.
والتآخي  د  التوحُّ إىل  أمتنا  شعوب  ُكّل  ويدعو 
واالعتصام بحبل الله جميعاً، والتعاون �واجهة األخطار 
ا�ظلوم  الفلسطيني  الشعب  بدعم  بدًء  والتحديات 
أن  باعتبار  وا�قدسات؛  األرض  الستعادة  ومنارصته 
تُعتَربُ  وإنما  بمفرده،  ه  تُخصُّ ال  الفلسطينية  القضية 
قضيًة لألمة بكلها وا�قدسات يف فلسط� هي مقدسات 
لألمة بكلها، فيما يعترب شعب فلسط� جزء ال يتجزأ من 
ـة العربية واإلْسـَالمية وأرض فلسط� أَيضاً جزء  األُمَّ

من األرض العربية واإلْسـَالمية.
أمتنا  شعوب  ُكّل  الحوثي  عبدا�لك  د  ـيـِّ السَّ ونبه 
اإلْسـَالمية إىل العدو الحقيقي الذي يستهدفها ويحيك 
خالل  من  بكلها  شعوبها  الستهداف  اُ�َخّططات  لها 
اإلجرامي،  التكف�ي  ا�د  خالل  من  ا�نطقة  يف  أدواتها 
داعياً الشعوب إىل الوعي واليقظة تجاه مؤامرات األعداء 
التي يسعون من خاللها إلثارة الفتن وتقسيم البلدان 
ـة يف رصاعات  وتفكيك الكيانات من جديد وإغراق األُمَّ

جانبية وقهر الشعوب.
العربي  الرسمي  واإلطار  العربية  األنظمَة  أن  ويرى 

حاجزاً  وكان  بدورها  القيام  عن  العربية  الشعوب  كبََّل 
مع  ا�نظم  ا�بارش  التواصل  من  الشعوب  لتلك  مانعاً 
شعوب ا�نطقة العربية والشعب الفلسطيني وا�قاومة يف 

فلسط�.
وأوضح يف خطاباته أن الدوَر الذي يقوُم به حزب الله 
هو  له  والتصدي  اإلرسائييل  العدو  مواجهة  يف  لبنان  يف 
دوٌر لصالح ُكّل العرب ولصالح ا�سلم� ولصالح لبنان 

باعتباره يواِجُه عدواً لكل العرب ولكل ا�سلم�.
ومرتهٌن  عميٌل  بأنه  األدوار  هذا  يشّوه  َمن  معترباً 
وفاشل، حيُث أن ُكلَّ الشعوب العربية واإلْسـَالمية تعرف 

من هو حزب الله وماذا قدم حزب الله لبلده وأمته.
ُد  ـيـِّ السَّ يقوُل  ة  أََهميـَّ من  الفلسطينية  للقضية  و�ا 
عبُدا�لك الحوثي: (سنبدأ من حيث يجب أن نبدأ من القضية 
األساس القضية الفلسطينية ا�ظلومية األكرب التي تتفرع 

عنها ُكّل ا�ظالم يف منطقتنا والعالم اإلْسـَالمي).
إىل  الشعوب  انتباَه  الحوثي  عبدا�لك  ُد  ـيـِّ السَّ ويُشدُّ 
وإجرام  بشاعة  فيه  تتجّىل  الذي  الفلسطيني  ا�شهد 
وطغيان العدو اإلرسائييل ا�توحش والذي يقدُم الشواهَد 
الكب�ة عىل أنه هو العدو الحقيقي والخطر بكل ما تعنيه 
الكلمة عىل أمتنا، وما يمثله من خطورة بالغة عىل األمن 
واالستقرار والسالم يف عا�نا العربي واإلْسـَالمي ككل ويف 

العالم أجمع.

الحقائق  فيه  تتجىل  الفلسطيني  ا�شهَد  أن  معترباً 
صمود  عىل  يؤّكد  ما  الزيف،  ويكشف  الدروس  ويقدم 
معاناًة  يعاني  الذي  العظيم  الفلسطيني  الشعب  وثبات 
كب�ة بمظلوميته الكب�ة التي طال أمدها وزمانها، لكنه 
بحجم  وال  الزمن  بعامل  ال  يستسلم  لم  وثباته  بصمود 
ا�ظلومية وا�أساة يف ظل خذالن كب� عىل ا�ستوى العربي 

واإلْسـَالمي إال القليل.
د عبدا�لك الحوثي أن الشعَب الفلسطيني  ـيـِّ ويرى السَّ
السامية  وا�بادئ  إليها  ينتمي  التي  القيم  من  يحمل 
والعظيمة التي يحملها هو شعٌب أبي قرر أن يتقدَم إىل 
األمام يف أدائه ا�قاوم وا�جاهد الرامي إىل انعتاقه وتحدده 

من هيمنة وسيطرة واحتالل العدو اإلرسائييل.
د عبدا�لك الحوثي يف خطاباته إىل قضية  ـيـِّ ورّكز السَّ
هامة جداً وهي تغييب القضية الفلسطينية عربياً، حيث 
أكد أن: (سياسات األنظمة العربية يف مختلف ا�جاالت 
عىل مستوى الرتبية والتعليم وعىل ا�ستوى االقتصادي 
الفلسطينية،  القضية  لتغييب  اإلعالمي  ا�ستوى  وعىل 
التفاعل  حالة  تستوعب  عملية  مشاريع  انعدام  ظل  يف 
 �الكب بمستواها  الفلسطينية  القضية  نحو  الشعبي 
ـة التي يرتبط بها واقع ا�نطقة  باعتبارها القضية األُمَّ
العربية  شعوبنا  يف  ا�ظالم  ُكّل  منها  وتتفرغ  بكلها 

واإلْسـَالمية).
االلتفات  إىل  واإلْسـَالمية  العربية  الشعوُب  ويوّجه 

النوُر الذي 
ال ينطفئ

ـد صىل الله  ُح اليوَم بعُض ا�لحدين من أنصاف ا�ثقف� عىل سيدنا ُمَحمَّ يتبجَّ
عليه وآله وسلم، فيزعمون أنه لوال دعوتُه ورسالتُه أَن حال العرب كان أفضل مما هم 
عليه اليوم!، ملصق� باإلْسـَالم وبه صىل الله عليه وآله ُكّل مساوئ العرب وفشلهم. 
إْسـَالم  والسنة،  الشيعة  إْسـَالم  نعيُش:  الذي  اإلْسـَالم  عن  أدافَع  لن  هنا  وأنا 

داعش والقاعدة.
هذا هو اإلْسـَالم اليوم إْسـَالم جديٌر با�راجعة ال سبيل إلنكار هذا!

ـد؟ ولكن هل هذه حقيقة رسالة النبي ُمَحمَّ
صلة  ذات  ألنها  به؛  ة  الَخاصَّ الظروف  يف  تشّكلت  التي  شخصيته  يف  فلنتأمل 

بالتأكيد بطبيعة رسالته التي اختº من السماء ليحملها! 
ـد يتيُم األب واألم، طفٌل بال إخوة، انتقل بعد وفاة جده ا�حب عبدا�طلب إىل  ُمَحمَّ

بيت عمه الفقº ا�زدحم باألطفال.
يُتْـــٌم وفقٌر ووحدةٌ، ولكن َدائماً مع وجود ركٌن حنوٌن َدائماً يف حياته: جده أوالً 

ثم عمه وزوج عمه.. ضمن له التوازن النفيس خالل نشأته.
ـد بن عبدالله كما أجمع عىل وصفه أعداؤه قبل أتباعه: ُمَحمَّ

ـد َصَىل اللُه َعَليِْه وآله. صدٌق ونبٌل َوٌطْهٌر ورحمة هذا هو سيدنا ُمَحمَّ
ح� ارتبط وتزّوج كان ارتباطاً مباركاً أساسه مشاعر نبيلة بينه وب� زوجته 
وعرفته  عرفها  آخر،  أساس  أي  عىل  الزواج  هذا  يقم  لم  خديجة،  الطاهرة  السيدة 

وتوافقت رغبتهما.. 
 لم يتزوج ابنة صديق له مثالً ال يعرفها وال بحث عن شابة يافعة ليشبَع حاجات 

معينة وال كان غرضه ماالً وال جاهاً. 
وفرت له تلك العالقة الزوجية ا�ميزة الحناَن والثباَت يف مواجهة أعباء الدعوة 

يف بدايتها.
وكانت ربما من أسباب احرتامه وتقديره للمرأة والتي يثبت ما وصلنا عنه صىل 
الله عليه وآله أنه كان أُنموذجاً سابقاً لعرصه يف عالقته بها، كزوج أخلص لزوجة 
وحيدة مستقراً معها بكامل عواطفه حتى ماتت َوأٌب محبٌّ مقّدٌر البنته فاطمة عليها 

السالم بطريقة ملفتة جداً!
ـد َصَىل اللُه َعَليِْه وآله وب�  ما هو الُقبْــُح الذي يمكن أَن يربط ب� النبي ُمَحمَّ

مجرمي التطرف؟! 
الحقيقة ال يشء! 

ـدية أولوياته واضحة وال صلة لها بمشاريع  كتاب الرسالة اُ�َحمَّ القرآن أَيضاً 
التطرف الهمجية داعش والقاعدة وغºها.

أولويات اإلْسـَالم يف القرآن:
 الربا واعتباره عداوًة لله جل جالله وحرباً معه بما يمثله من استغالل للفقراء 

وتعزيز الطبقية!
َواالعالء من قيمة اإلنَْسان وحياته وكرامته ذكراً أكان أَْو أنثى من خالل الدعوة 
للعدل ورفض الظلم الواقع بالقوة - من أيَّة قوة كانت - ومواجهته بالجهاد بكل 

درجاته!
الصدقة  عىل  والحث  الزكاة  فرض  خالل  من  االْجتَماعي  التكافل  عىل  الحرُص 

والتشديد عىل أولوية االهتمام باليتيم ومصالحه بل وحتى مشاعره! 
األمُر والحثُّ عىل الصالة والذكر بما توفره من صفاء نفيس وتطهº واطمئنان 

وارتباط بأصل الكون واإلنَْسان. 
رسالة سامية راقية كحاملها ال غبار عليها وال عليه.

الخطأ واالنحراف له عالقة بمن استخدموا هذه الرسالة وحكموا وظلموا باسمها 
من بعده فقط.

ـد َصَىل اللُه َعَليِْه وآله ما هو إال نوٌر أضاء يف عتمة الظلم ليع� الفقراء  أما ُمَحمَّ
وتسامح  وعطاء  إحسان  من  البرشية  النفس  يف  جميل  ُكّل  ويحيي  وا�ضطهدين 

وصدق وشجاعة.
 لقي ربه ولم يضع حجراً عىل حجر وهو كما وصف نفَسه ألحد ا�رتبك� من 

لقائه:
هّون عليك ما انا إال ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة! 

ـَه التأريخ ولم تعد األرض  ابُن ا�رأة التي كانت تأكل القديد بمكة الذي غºّ وجَّ
بعد مولده كما كانت قبله.

فاللهم صلِّ عليه وعىل آله الطيب� الطاهرين صالًة دائمًة ال انقطاَع لها حتى 
تكرمنا بلقائه يوم يكون اللقاء.
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ُ
 العربية

ُ
تعمُد األنظمة

إلى َصْرِف ذهنية شعوبها 
عن العداء  لـ "إسرائيل" 
وتوجيهها إلى عدو آخر 

صُّ الشعَب الفلسطيني 
ُ
 ال تخ

ُ
القضية

 لألمة 
ً
بمفرده، وإنما ُتعتَبُر قضية

بكلها والمقدسات في فلسطين هي 
مقدسات لألمة بكلها

سكينة حسن زيد

كتابات

????????????????????????Dš w� WOMOD�KH�« WOCI�«



)نثإللاالعنثإللثاعا2لل)ين)إللإال12 نل)ثإلللإلالا     ) ددعلاعلاا12 ..

 مولٌد 
وّحد الدرب؟ 

محمد محمد الزبيري*

يف مسيرة أمة.. مولٌد وّحد الدرب 

ولّم الشتات فضم قلوباً وأفئدة.. 

من غابر العصور آدم.. 

لتعانيق أفئدة آمنيت بالله الحقًة 

وتلحق.. 

 تسطر الثبات يلحقه الثبات حتى 

اخر دروب املستخلفني يف االرض اىل 

أَن يرث الله االرض ومن عليها.. 

اإلْسييَلم..  مسيرة  يف  رجيال 

سياروا.. وليم يزاليوا.. يميدون ييد 

العهد.. 

تيدور أيامهم حيول موليد جدد 

ألميم  تعيددت  لرسياالت  العهيد 

وشيعوب.. فاحتضنت رسيالة النبي 

فيهيا وصدقتيه  ميا  الخاتيم خير 

ووحدت مسرها وصححته وتعهدت 

لليه بالسير اىل الليه وحيده ايمانيا 

وحباً.. 

بمولد املختار نور السيماء.. حنت 

له قلوب من قبله.. وكوى الحنني اليه 

قلوب من بعده.. وقلب عاشق احبه.. 

 فَصيييلِّ اللهيم عليه وآليه قدر 

حبك له.

 َوَصييلِّ عليه وآله قدر حبه لك.

َوَصييلِّ عليه وآله قدر محبة أهل 

السماء ومحبة أهل األرض له.. 

َوَصيييلِّ علييه وآله عيدَد ما حن 

املصطفى شيوقاً إلييك وعدد ما حن 

شيوقاً إلينا وعدد ما تحن اليك واليه 

قلوبنا.. 

 َوَصييلِّ عليه وآله عدد ما ترضع 

بني يديك.. 

 َصيييلِّ علييه وآله عيدد كلمك 

اللهم وكمالك.

شيكرك  مين  يل  اللهيم  واجعيل 

يَِّتي ولكم شيكًرا بالغاً  ولواليدي َوذُرِّ

عدد ميا أحصاه علم الليه وما خطه 

قلمه وعيدد نعمه علينا وعىل العاملني 

ونيوره..  ملحاميده  جامعيا  حميدا 

واجعلنا اللهم لعهدك وعهد نبيك من 

الحافظيني اىل أَن نلقاه برضوانك يف 

جنة النعيم.

اهنئكم بذكرى موليد النور َصىلَّ 

الله عليه وعىل آله وسلم.

*األمين القطري المساعد لحزب البعث 
قطر اليمن  - وزير الثروة السمكية

كتابات

املولُد النبوي مولُد النور
مناسبٌة حيٌة يف قلوب املسلمني

محاَربة من املعتدين

 مع الجاهليتني وكيف 
نواجه كـــبـــراهما

د بن سقاف الكاف ُمَحمَّ

ل) لاُهل) خا اُللعىلللاذهل) برشنةل  قادلَمانَّ
ل) خاتمل) حاملل إن2ل) ثاإاءل 1إنجاِعلنُن2ل) إَّبيرّ
َنل) لَّاِهلنُن2ٌل إ) رشااعل)ننثاانيلاَقْدلَجاَءُكملمِّ
ِبٌل،لنَْهِديل1ِِهل) لَّاُهلَمِنل)تَّبََنل2ِْضَن)نَُهل َإِكتَااٌبلمُّ
َنل) ظُّلَُإاِتلإىَِلل) إُّن2ِل اَل2ِلَإنُْخِرُجُهملمِّ ُسابَُلل) ثَّ
ْثاتَِق ٍم(لا)يائدةل )ٍطلمُّ 1ِِإذِْناِهلَإنَْهِدنِهْملإىَِلٰلِصَ
ىل) لُهلحب بَهلإمصطفاةلصىلل 5ا-ثا(لإثاإرّ
) لاهلعل هلإآ هلنان2)ً،لإمرللاذ)ل) إن2ل) رشنفل
1إر)حاَللطن)َللمإذلعهادل)ننجاعل)ثإلليفلعا مل
) إان2لإىللأنل1رزل1رش)ًلمكتإالًلخا2جاًلمنل1طنل
) ثا دةل) رشنفاةل)يطهارةلآمإاةل1إاتلإلبل

عل هال) ثال2.
إلإثاتدرضلمثارُةل) إن2ل) إبنيل)يطهرل
) ذيل)ختصهل) لهل1إساداعل) برشنةلإكانل1حلل

لنل) هدىلإ) رشاع.
ال-لإ2عليفل)ثثرلمنلحدنثلجا1رل1نلعبد) لهل
)ثنصا2يل2يضل) لهلعإهإالعإدمالسألل) حب بل
)يصطفىلصىلل) لهلعل هلإآ هلعنلأإللمالخللل
) لهلتداىللإقال:ل هلصىلل) لهلعل هلإآ هلإسالمل
دلمنلنن2ه(لإكانل اإنل) لهلخلللنن2لنب كلُمَحإَّ
لانلأإلل)ينجنع)تلإمبادأل)يخلنقاتلإأرشفل
) كائإااتلإهذ)للنل)ي االعل)ثإللإ)ننجاعل)ثإلل

 ث دل) برشلصىلل) لهلعل هلإآ هلإسلم.
ال-لثملشاءتلعإانةل) با2يلتداىللأنلتثكنل
لاذ)ل) إان2ل)يرشفليفلكائانلط إايلنكننل هل
رِسل) خالإاةل)ن ه اةلاَإإِذْلَقاَلل12َُّاَكلِ ْلَإاَلِئَكِةل
إِنِّايلَجاِعاٌلليِفل)ْث2َِْضلَخِل َفاًة،لَقا ُان)لأَتَْجَداُلل
َمااَءلَإنَْحُنل ِإ َهالَمنلنُْفِثاُدلِإ َهالَإنَْثاِفُكل) دِّ
نَُثابُِّحل1َِحْإِدَكلَإنَُقدُِّسلَ َك،لَقااَللإِنِّيلأَْعَلُملَمال
اَللتَْدَلُإنَن(ا) بقارةلعإ(لإأساجدل) لاهلتدااىلل
 هاذ)ل) طلل)يلزإبل1ايااءلإ)يتكننلمنل) حإأل
)يثإننل)يتإثلليفل) برشل)ثإللإلنلصفنةل) لهل
دلصىلل آع2لعل هل) ثاال2لإ) ذيلتإن2ل1إن2لُمَحإَّ
) لهلعل هلإآ اهلح ثلإصفللذهل) حا ةل1قن هل
) رشنف:لاكإاُتلنب اًلإآع2لمإجادٌلليفلط إته(ل

إكانللنلإس لةل)ثنب اءلإترشنفل) برشنة.ل
إل-لإ1ددلأنلساكنللذ)ل) إن2ل) إبنيلإ) رسل
اديليفلصلبلأ1يل )يصطفانيلإ) ارشفل)ُيَحإَّ
) برشناةلصفنةل) لهلآع2لعل هل) ثاال2لإ)نتقلل
لاذ)ل) إان2ليفل2حلاةلعالَل)ثصاالبل) طالرةل
إ)ث2حا2ل) رشنفةل) فاخارةلإ) تيلتقلبلإ هال
حب ابل) لهليفللذهل) ح اةل) دن ننةل)ننثاان ةل
اِجِدنَن(ا9اا) شادر)ء(لإتإقلل اَإتََقلُّبََكليِفل) ثَّ
إتقلابللاذ)ل) إن2ل) دظ ملحتاىلنزلليفلصلبل
قإارل1إيللاشامل) ذ1 احل) ثانايلعبد) لهل1نل
عبد)يطلابل1انللاشاملعل هامل) ثاال2لإمال
أحاطاتل1هاذ)ل)ين دل)يارشفلمانلإ2لاصاتل

إ1شا2)ت.
إ) تيلإصفللذ)ل)ي العل)نما2ل) بنصريليفل

1رعتهل) شهرةل1قن ه:

أب���ان م��ول��ده ع��ن ط��ي��ب عنصره 
ومختتم م��ن��ه  م��ب��ت��دئ  ط��ي��ب  ي���ا 

لل-لإ)ختصاتل) طالارةل)يصننةل) رشنفةل
آمإاةل1إاتلإلابل) زلرناةلعل هالساال2ل) لهل
اديلإقدل 1ا حإالل) بارشيل هاذ)ل) إان2ل)ُيَحإَّ
إصفتلحالل)ي العل) دظ مل1خرإجل) إن2لمإهال
إارأتلأنهلأضاءل هل) خاإقللإرأتلمإهلقصن2ل
) فرسلإ) رإ2لإكانل) لإزل) جثديلإ) ظهن2ل
) إن2)نيل هاذ)ل) خللل) كاملل)يكإللإ)يدصن2ل

)يدظاملإكإاالأ1ادعليفل) نصفلأمرل) شادر)ءل
شنقي:

ُوِل����َد ال��ُه��دى َف��ال��ك��اِئ��ن��اُت ِض��ي��اءُ
���ٌم َوثَ���ن���اءُ َوَف������ُم ال����َزم����اِن تَ���َب���سُّ

ال�����روُح َواملَ�������َ�ُ املَ����اِئ����ُك َح���ولَ���ُه
ِل���ل���دي���ِن َوال���ُدن���ي���ا ِب�����ِه بُ����َش����راءُ

تَزَدهي َواحَلظيَرةُ  يَزهو  َوالَعرُش 
َواملُ��ن��تَ��ه��ى َوال����ِس����دَرةُ ال��َع��ص��م��اءُ

َسلَسٍل ِمن  َسلَسًا  يَقُطُر  َوالَوحُي 
ُرواءُ ال��َب��دي��ُع  َوال���َق���لَ���ُم  َوال����لَ����وُح 

يَلتَقي ال  الَّ����ذي  ال��نَّ��ب��ّي��َن  بَ��ي��ُت 
َواحُل���نَ���ف���اءُ ف��ي��ِه  احَل���ن���اِئ���ُف  ِإاّل 

آَدٌم لَ���َك  ِة ح���اَزُه���م  األُبُ������وَّ َخ��ي��ُر 
َح�����ّواءُ َوأَح��������َرَزت  األَن������اِم  دوَن 

ِة َوِان��تَ��َه��ت ُه��م أَدَرك����وا ِع��زَّ ال��نُ��بُ��وَّ
ةُ ال��َق��ع��س��اءُ ف��ي��ه��ا ِإلَ����ي����َك ال����ِع����زَّ

لَها َمخلوٌق  َوه���َو  ِلَبيِتَك  ُخِلَقت 
ال��ُع��َظ��م��اءُ ُك��ف��ُؤه��ا  ال��َع��ظ��اِئ��َم  ِإنَّ 

5ل-للإمانللإاالكانلرسل)حتفا إاالإإرحإال
1هذ)ل)ي االعلإماللنلإاللتحق قاًلياالأمرل) لهل1هل
يفلكتا1اهل) دزنازل1نجانبل)الحتفااللإ) فرحل
1ذكارل) إداملح ثلقاللتدااىل:لانَالأَنَُّهاال) إَّاُسل
نل1َّ2ُِّكْملَإِشاَفاٌءل َِّإاليِفل ْنِعَظٌةلمِّ َقاْدلَجاَءتُْكاملمَّ
اُدإ2ِلَإُلًدىلَإ2َْحَإاٌةل ِّْلُإْؤِمِإَل،لُقْلل1َِفْضِلل ) صُّ
ال إَّ ) لَّاِهلَإ1َِرْحَإِتِهلَإِبذَِٰ اَكلَإْل َْفَرُحن)لُلَنلَخْرٌلمِّ
)الحتفاالل 57-ل5(لإلاذ)ل نَْجَإُدنَن(اننناسل
دنةل)يحبةل إ) فارحللنلعندنلأ1إاءل)ثماةل)ُيَحإَّ
 ثا دل) برشنةلصاىلل) لهلعل هلإ) اهلمنلخطل
) فلبالل) ثاإغاللإلاملنثاددإنلإنفرحننل
1إ االعلمإقذلامل)ثعظملصىلل) لاهلعل هلإآ هل
إسالملسان)ءل1قر)ءةلمن دهل) رشنفلإسارتهل
) دطرةلأإلإنشاعل) قصائدلإ)يد)ئحلإ) رتنمل1هال
أإلإطداا2ل) طداا2لإتنزننل) حلانىلأإلتدل لل
) زنإااتلإ)ثنن)2لكلللذهلمظالارل)يحبةل دىل
)يثالإللأجإدللإمالنحنل)  إان ننلإاللجزءل
منللذهل)ثمةل) فرحةل)يثاتبرشةلعللتا2نخإال
دل )نسالميل) طننلل)ييلءل1ا فرحل1حب بإالُمَحإَّ

صىلل) لهلعل هلإآ هلإسلم.
إ) فارحل 1ا حابل )يتإثلاةل ) صان2ل لاذهل
إ) تقدنارل صاحبل) ذكرىلصىلل) لهلعل هلإآ هل
نجدلاالتتفاإتلمنلأمةلثخارىلإمنلمجتإنل
لإ) فرحل آلخرلإاللأنل) قاساَمل)يشرتَكللنل) ُحبُّ

إجنلرل)ننإانل)يتإثلل1هذهل) صن2.
 كانل انل)نتقلإاالإىللمكاةل)يكرماةلإلايل
دلصىلل منضانل) تارشفل)يكانايل1إان2لُمَحإَّ
) لهلعل هلإآ هلإمكانلنشاأتهلإ1دثتهل)يدظإةل
إ) تيل نثتل1دنسل) ددإ)نل) نلا1يل) ثادنعيل
إامتهانلماكانل)ي االعل) رشنفل1اأنلجدَلهليفل
1اعئلأمرهلَمااَر1ِطاًل خ الل) غز)ةل)يدتدننلمنل
) ج شل) نلا1يل) ثادنعيلثملإذ)عةلثملأصبحل
مكتباةليفلمبإااًلصغرلتدلنهلقصان2لحكا2لآلل

سدنع.
إنجادللاذهل) إا1تاةل)ثث إةليفلقلابل)ثمةل
دناةل) نلا1 اةلإعإ تهالتحاا2بل) ذكرىل )ُيَحإَّ
إصاحبهاالإ)ين ادلزمانااًلإمكاناًل1اللإأتباعاًل
إسابقاًلإهالملنكشفننلعنلإجههمل) قإيءل
1قتللأحباابل)يصطفاىلصىلل) لاهلعل هلإآ هل
إأإ)ئلل)يصدقلل1هلإلملأللل)ننإانلإ) حكإةل
ح ثلقااللإ هملصىلل) لهلعل اهلإآ هلا)ننإانل
نإاانلإ) حكإاةلنإان ةلأتاكملألالل)  إنلأ2قل

قلن1اًلإأ للأإئدة(.ل
إنلَمكَّاَةل)يكرمةلمكانلم االعل) إن2ل) إبنيل
ترَزُحلتحتلإطأةللذهل) قنىل)يجرمةل)يدتدنةل
إ) تايلتدعيلكذ1ااًل) خدمةلإ) حإانةلساائللل
)يانىللأنلنإنلعاىلل)ثمةل1إح اءلماالأإإاهللذ)ل

) ددإ)نل) بغ ض.

عبدالوهاب المحبشي
) تدبارَلعانل) جالل ِةل إنل
) تيلكانتلَقبَْلل) إبيلصىلل) لُهل
عل هلإآَ اهلإسالمل1ا جالل ةل
)ثإىللعال ٌةلإعل هلع  النلإأمال

) د  النلإهإا:
) د  الل)ثإل:لقن اهلتدااىلل
اإقارنل )ثحاز)بل سان2ةل يفل
يفل1 نتكانلإاللتلجانلتالَُّجل
لاذ)ل إيفل )ثإىل(ل ) جالل اةل
) جالل اةل أنل إىلل إشاا2ةل
)يقصنعةلليلجالل ةلمالقبلل
)نْساااَل2لإمالقبلل) إبيلصىلل

) لهلعل هلإآ ه.
) د  لل) ثاني:لقلل) إبيلصىلل) لهلعل هلإآ هل
لمنل إسالم:لا1ُدثتل1للجالل تللأُخر)لإالرشٌّ
أإاللإاا(لإإ اهلعال ةلعىللأنلجالل اَةلمالقبلل

) إبيلصىلل) لهلعل هلإآ هلليلجالل ةلأإىل.
أماال) دال ةلإهايلأنلإصافل) جالل ةلقبلل
) إبيلصىلل) لهلعل اهلإآ هل1ا جالل ةل)ثإىللأنل
لإاكلجالل اةلثان ةلأَْإلجالل ةلأخرىلرشلمنل
)ثإىللإلايل) تيلنصلعل هاال) حدنُثل) رشنُفل

)يذكن2لإ) تيلتب إهال)آلنةلتب  إاًلجل اً.
كاناتلمالماُحل) جالل اةل)ثإىللتتجاىلليفل
لمإاحايل) ح ااةلآنذ)كل1قنلل) ثا دل) قائدل ُكلرّ
عبد)يلاكل1اد2ل) دنانليفلخطاابل)ين ادل لدا2ل
لإلالاالاكانل) ن)قانل) در1يلكإاالقالل) لهل
سابحانهلإتدااىل:لاإإنلكانان)لمنلقباُلل فيل
ضاالللمبل(لإذ كل) ضاللل)يباللنتإثُللإ إال
كانلعل اهل) دربلمانل)العتإاعلعاىلل) خر)إةل
إعاىلل) جهللإعاىلل) رشكلإعاىلل) كفرلإعىلل
) نثإ اةلإعىلل) تنحاش..لمظالرلذ كل) ضاللل
كاناتليفلأنل) ن)قانل) ذيلند شاهل) ن1اءلإ)قنل
ض اعلاللك اانلنجإدهملالللدفلاللمرشإعلالل

2سا ةلاللقض ة..لإ خ.

األثُر الذي تركه اإلْسـاَلم:
نقنلل) ثا دل) قائدليفلخطاابل)ين دل) دا2ل
ادلصىلل )يايضلاعإدمالأتىل2سانلل) لاهلُمَحإَّ
) لهلعل هلإآ هل1رساا ةل) لاهل) خاتإةل1إباعئهال
للاذ)ل) ن)قن،لإلإالنتلإسل تلُكلرّ ) دظ إاةلغررّ
جن)نبللذ)ل) تغ رل) ذيلأحدثتل2ساا ةلخاتمل

)ثنب اء،لإعىللضنءل) خطابلنتجىلل)آلتي:ل
-لتغرلنفثا ةل) در1يل) بادإيل) جالللإىلل
دل لهلسابحانهل1فضلل إنَْثاانل2)ٍقلمؤمنلمنحرّ
)نْساااَل2لإ) إبيلإ) قرآنلإ1فدلل)ننإانلإنن2ل
)نْساااَل2لنحإلل2ساا ةل) حللإنتحركلنقامةل

) حل.
إ)القتصااعيل ) ثا ايسل ) ن)قانل تغارل -ل
إ)الْجتَإاعيل ألماةلمنلأمهلمإزقةلاللإزنل هال
ل إاللك اانلإىللأمةلأقنىلمنل) فرسلإ) رإ2لإُكلرّ
)ثمامل)ينجانعةليفلذ كل) درص،لإ املنكنلذ كل
1ا يءل) ثاهللكإالتحدثل) ثا دل) قائدلا مل
نكنلذ كل1ا يءل) ثاهللإالل1ا قد2ل) بثا طل
) ذيلتحاركل1هل) رسانللصىلل) لاهلعل هلإآ هل

إسلمل تغ رلذ كل) ن)قن.

مظاِهُر الجاهلية الثانية وملاذا كانت أشد
إثنل)ثماةل)نْساااَلم ةل املتن)صاللع2بل
عزتهاالمنل)نْساااَل2لإقدل)نهاا2تلمنلجدند،ل
إحلتل1هالجالل ةلأشادلمانل) جالل ةل)ثإىل،ل
ل)يظالارل) تيلتلزل1هال مظالرلالتالزليفلُكلرّ
مظالرل) جالل ةل)ثإىللمنلضخامةل) نسائل.

-ل)يدتقاد..لأصبحل)ننإاُنل1ا لهلإ1ا رسالل
إ1ا قرآنليفل1العل)يثلإللمجرعلعإاإنن،لإاللمال
لعباع)تل 2حامل) له،لإلملتددلُكلرّ
إطاعاتهامل ر1همل )يثالإلل
تدطيلأنَةلثإارةلأَْإلتُقا2لكإال
أ2)عل) لهل ها،ل1للصا2تلمجرعل
مثإ اتلاللحقائلل هالإشاعل
1اسامل ) تنحاشل أَْإل )ن حااعل
)نْساااَل2لأَْإل)النحالللعنلق مل

) دنن.
-ل)يإا2ساتل)نْجااَر)م ة..ل
)  ان2لنإا2ُِسل) قتاُلل1إجاز2ل
جإاع ةل1أإتكل)ثسالحةل) تيل
تصإانلإإ1ااع)تلجإاع ةل1الل

حدإع.
أماال) خر)إاةلإتالزلعاىللشاكللتضل الل
 لبرشنةللائللتإا2ساهلإساائللإعال2لمضلرّلةل
عاىللمثاتنىل) داا2لإتإارشل) رذنلاةلإتفتحل
عا1ارةل لفضااء)تل تإارَشل عاي اةل قإان)ٍتل

ل) دا م. ) فاحشةليفلُكلرّ
أمالنهبلأمن)لل)ثمملإلملنددلعىللمثاتنىل
إرعي،ل1الللنلنإا2َُسل1حللشادنبلتتدرضل
 إلإقاا2لإ)الحتالللإ) غازإلَطَإدااًليفلثرإ)تهال
إكذ اكلنتملتدمارل) بإىل) تحت اةل لدإللحتىل
تد اَشلحا اةل1ؤس،لإنتامل)نهاكلثالثاةلأ12اعل
ساكانل)ث2ضل1دناننللائلاةلتدانُعلإن)ئدلال
عىلل12نل) ثاكانلإقطلأَْإلأقاللمنلذ كل1كثرل
إذ كلعنلطرنلل) قرإضل) ر1ننةل) رأساإا  ةل

) داي ةل)يتنحشة.
لماالنار)هلمانلجر)ئاَمليفل) دا املنؤكادل ُكلُّ
1نضانحلأنللذهل) جالل ةلكإالإ2عليفل) حدنثل
) رشنفلأشادلإأكثرلرش)ًلمانل) جالل ةل)ثإىل؛ل
1ثاببل)نْمَكاناات،لإ املنكانلإاللأنلتلاكلقدل
أعقبهااللادًىلإ1داثل1ددلاال2سانل،لإلذهل
) جالل اةللايليفل) لحظاتل)ثخارةلمنلعإرل
) دا ام،لإكإالنقاللنحنليفلآخارل) زمانلإ كنل

) لهلمتملنن2هلإ نلكرهل) كاإرإن.
إأ1ارُزلمظالرلجالل ةل)  ن2للاذ)ل) ددإ)نل
) ثادنعيل)ثمرنكايلعاىلل)  إنل) ذيلشاهدل
صااعُقل) نعدل1أنللذ)ل) شادبل)  ن2َللنلأكثرل

) شدنبلمظلنم ةلعىللإجهل)ث2ض.

هكذا نواجُه جاهليًة العدوان السعودي 
األمريكي على اليمن

إنلمن)جهاَةل) ددإ)نل) ثادنعيل)ثمرنكيل
عىلل)  إنلتثتلز2ل) دنعةلإىللعن)ملل) قنةل) تيل
ادتل)ثمةلمإاذل) بد)نةلإجدلتهاالأمًةلقننًةل إحرّ

إليلتثتدعيل) إقاطل) تا  ة:
ل -ل) دانعةلإىلل) لاه..لإإىلل) قارآنلإإىلل) إبيرّ
ادلصاىلل) لُهلعل هلإآ اه،لإ) دنعةلإىلل) لهل ُمَحإَّ
ال تإاسل)يدننةلإ) هد)نةلإإىلل) قرآنلال تإاسل

) رؤنةلإإىلل) إبيلال تإاسل) قدإةلإ) نحدة.
-ل) نعيل) كامالل1ايرحلة،لمالليل)يخاطرل
) حق ق اةلعاىلل)ثماةلإ هالإماللايل) فرصل
إك ف اةل)نتهازلاالإ) تحركل) جااعل لحصنلل

عل ها.
-ل) دانعةلإىللق مل)نْساااَل2لإمباعئهلإإع هل
كإإظنمةلمتكاملةلاللتتجزألإكإباعئلناصدةل

 ح اةل)ننَْثانلضامإةل ثداعته.ل
-ل) تحارُّكل1إاًءلعىللتلكل) ارؤىليفلمرشإعل
إ)حدلمإظرّاملتحتلق اعةلإمإهج اةلإ)ال تز)2ل
 هاالإتإ  ازل1الل)يشاا2ننل) نك لاةل)يإفذةل
 لإشاا2ننل)ثجإب اةل) تايلتخاُد2ُل)ثعد)ءلمنل

)يرشإعل)ثص لل) ذيلنن)جهلتلكل)يشا2نن.
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ي����������ا خ��������������امت ال����������رس����������ل ه��������������ذا ي���������وم���������ك ان�����ب�����ع�����ث�����ت 
ذك����������������������راه ك�������ال�������ف�������ج�������ر ف�����������ي أح�����������ض�����������ان أن��������ه��������ار

ح���م���ل���ت  ه���������ل  و  األع����������ل����������ى،  امل���������ب���������دأ  ص�������اح�������ب  ي���������ا 
م��������خ��������ت��������ار؟ روح  إاّل  احل����������������������ّق  رس�������������ال�������������ة 

أع���������ل���������ى امل��������������ب��������������اديء م�����������ا ص���������اغ���������ت حل�����ام�����ل�����ه�����ا 
ت�������ذك�������ار ن�������ص�������ب  ال�������ض�������ح�������اي�������ا  و  ال����������ه����������دى  م����������ن 

ذكرى املولد 
النبوي 

عبد اهلل البردوني

برنامُج رجال اهلل
ملزمة األسبوع:

 

 مدرإةل) لهلإعدهلإإع دهل
) د2سل) حاعيلعرش

ُم الَيِتْيُم املَُتمِّ
زياد السالمي

أغ��ل��ُب  رؤي����اك  أن  أم  ه����وى..  أم   .. ل��ظ��ى. 
ول������م�����ر  أي����ض����اً ف����ي ع���ط���ائ���ك م���ذه���ُب 

ت������ع������ددت األص�������������وات وال������ف������م واح�������ٌد 
ت��غ��ض��ب   ي����ا رب  ال����دي����ن  وق����ال����ت حل���ف���ظ 

وم�������ن أج����ل����ه����ا اإلن������س������ان ي���ق���ت���ل غ���ي���ره  
وم���ن أج���ل م���اذا ق��د ك��ت��ب��ت..  وي��ح��س��ب ..؟ 

م����ول����ٍد   إش����������راق  ق����ب����ل  وأم��������ا   .. ت����ظ����ل 
م����ت����اه����ة ع�����ي�����ٍش خ����اض����ه����ا امل����ت����ق����لِّ����ُب 

وأس����������أل أم�������ا ب����ع����ُد ش����ك����ي وده���ش���ت���ي 
وي��ق��ت��ات��ن��ي ح���زن���ي ك���م���ن ل���ي���س ي����ج����ِرُب. 

َرْت    م����ت����اه����ُة أخ�������رى ل���ل���م���ش���اه���د ُك����������رِّ
مل������������اذا  ك����م����ا ب�����ك�����ٌر ن����ص����ي����ر وت����غ����ل����ُب   

إل�����ه�����ي أِع������نِّ������ي ك�����ي أع���������ود خل����اط����ري  
ف��ق��د ق��د ش��ع��ري : ري��ُح��ن��ا ك��ي��ف ت��ذه��ب..! 

أف�������تِّ�������ُش  ف������ي ك������ل اجل������ه������ات ل��ع��ل��ن��ي  
����ُب   س�������أمل�������ح ظ����������ًا ن���������������وُره م����ت����ش����عِّ

وح����دق����ت ج�������داً :م������ن ت���ه���ام���ة ق����د أت���ى 
ع���ل���ى خ���ط���وه ي���خ���ض���رُّ ب���اخل���ي���ر ُم���ج���دُب  

وق����ف����ت خ����ش����وع����اً ف�����ي امل�����ق�����ام م�������ردداً
ك���وك���ُب  األرض  ك���وك���ب  ف����ي  ه����ل  أي���ع���ق���ل 

ك����أن����ي ب�����ه م�����ا ع����ش����ُت ي���ن���ب���ض خ��اف��ق��ي  
ي������دان ع���ل���ى ظ���ه���ر  ال����غ����ري����ب  ت��ط��ب��ط��ُب  

وج������دُت ح��ب��ي��ب��اً ك��ف��ك��ف ال����دم����ع  ح��ان��ي��اً  
����ُب   ي���ط���م���ئ���ن���ن���ي ف����ي����م����ا س����������واه ي����ص����عِّ

ج�����ل�����وت ب������ه ن����ف����س����اً ت�����������راود ل���وع���ت���ي 
وأرغ��������ب  أخ����������اف  أج�����ل�����ى  إذا  أم����������رُّ 

م���دي���َح���ه  إال    .. ������رُت  ُخ������يِّ م����ا  ���ُل  ي���س���هِّ
ب���ش���وش احمل���ي���ا دون������ه ال����َف����ْق����ُد يَ����ط����ِرُب  

أس������ل������ُت ف�����������ؤادي أدم�������ع�������اً م����ت����أوه����اً 
ُب  وم����������ددت����������ه ق��������������والً ل���������ه أت���������ق���������رَّ

باسمه   يشهد  ال��ك��ون  ف��ي  ..م���ن  ال��ب��دء  ه��و 
األُب   ه�����و  ل���ل���ج���م���ي���ع  ي���ت���ي���م���اً  رس����������والً 

ه����و ال����ط����وق ف����ي خ���ل���د ال����رج����اء وس��ي��ل��ٌة  
َم��������ْأَرُب   خ�����اب  إذا  ال���دن���ي���ا  ع���ل���ى  م������اٌذ 

جت���لُّ���ٍد   ن����ه����ُر   .. احل��������رُّ  االل������ت������زام  ه�����و 
ش���ف���ي���ع ال����ب����راي����ا حل���ظ���ة اجل������د أجن�����ُب  

أخ���ل���ت���ي  دفء  رغ�������م  وح�������ي�������داً   أه����ي����م 
ُب    م������ع������ذَّ ط�������ه  دون  أن���������ي  وأق�������س�������م 

ُك������ِف������يْ������ُت ب������ه ق����ل����ب����اً رؤوف�������������اً ب����أم����ٍة  
أض������اء اك����ت����م����االً خ����ال����داً ل���ي���س يُ���ْع���َق���ُب  

رم����ي����ُت ه���م���وم���ي ج����ان����ب����اً ح����ن زارن������ي  
وف���ق���ت اش��ت��ي��اق��اً وه����و ب��ال��ق��ل��ب ُم���ْع���ِش���ُب   

وح������ال������ي ك�����ح�����ال ال����ع����اش����ق����ن وإمن������ا 
����ِو أس����ع����ى وأن���ص���ب   ك����أن����ي ل����ط����ي  ال����لَّ����هَّ

���ٍة   م���ش���قَّ ب���ع���د   .. احل�������ال  ع����ن����ان  أن����خ����ت 
ُب   وق������د ع���ش���ت ع����م����ري خ����ائ����ف����اً أت����ه����رَّ

م����ق����ام����اً ك����ب����ي����راً م����ث����ل ط�����ه ي���ع���وزن���ي  
وك�����������لُّ ح�����ب�����ي�����ٍب ل����ل����م����ح����بِّ ُم�����َه�����يِّ�����ُب  

ورح���������ت ك�����أن�����ي ب������ن ظ����ل����ي وم���ط���ل���ق���ي 
ُم����تْ����َع����ُب  ال�����ب�����اَل  َح  ِروَّ ع���ل���ي���ه���ا  ح�����ي�����اةٌ 

أس����اور روح����ي  : ه��ل غ���دا احل���ب خافقي  
وه�����ل ب���ع���د ط����ه احل�����ب ث���م���ة ُخ�����لَّ�����ُب ..! 

ف���م���ن غ���ي���ره ف����ي اخل���ل���ق أول������ى ب��ش��اع��ٍر  
ل�����ه م�����ن م���ع���ن احل������ب أح�����م�����د  م���ش���رب  

���راً  أت������ى ل�����ل�����ورى ن���������وراً م����ن����ي����راً م���ب���شِّ
ُب   إل�����ى اخل����ي����ر ن���ه���ج���اً ل���ل���س���ل���وك يُ�����َه�����ذِّ

���ٌم   ل�����ه ال���ف���ض���ل ب���ع���د ال����ل����ه ف���ي���ن���ا م���ت���مِّ
م�����ك�����ارَم أخ���������اٍق م�����ن ال���ط���ي���ب أط���ي���ب  

ك���م���ا امل���ث���ل األع����ل����ى ل����ب����ارئ����ه����ا..  غ����دْت 
ب������أث������اره املُ�������ثُ�������ُل ال�����ك�����رمي�����ُة تُ������ْض������َرُب  

ص������ات������ي وت����س����ل����ي����م����ي ع����ل����ي����ه وآل�������ه  
أن����س����ُب ال�����ل�����ه  إل��������ى  إاله  ش��������يء  ف������ا 

ركعة ُحب
عبدالقوي الجنيد

ل��ك خ��اف��ق��ي ..وال���ي���َك أن���َت ال���روُح
ي����ا م����ن ب��ح��ل��م ِع����ن����اق����ِه م���ذب���وُح

ل��َك ه���ذِه األش����واُق زاَد زف��ي��ُره��ا ، 
َف��ُض��وُح العاشقَن  ..ووج����ُه  زادت   

لك في اجلفوِن السوِد ُجلَّ قصائدي
وع��ل��ى دم��وع��ي ..ه���اج���ٌس م��ج��روُح

كأنني  احل��روُف  ..وترجتُف  في  لك 
ك���ل ال���ت���وج���ِس  وال�����ف�����ؤاُد نُ�����زوُح

ل��ك أن��ت ..ي��رجت��ُف ال��غ��م��اُم مهلًا
ي����ا س����ي����داً م�����لء ال���س���م���اِء ي���ف���وُح

ذك���رتُ���ُه  ح���ن  ال���ل���ِه  روُح  أن����َت  ل���ك 

ش���غ���ف���اً،،جت���ل���ى غ����اف����ٌر وس���م���وُح
ان���ي أت��ي��ت��َك .. وال���ب���اُد ع��ل��ى ي��دي

 ث���ك���ل���ى،،وأن���اُت ال��������وروِد ج��م��وُح

بداخلي ال���دم���وُع  ..وت��ن��ف��ج��ُر  إن���ي 
 ِح��َم��َم��اً،،وق��ل��ب��ي ب��ال��ص��اِة ي��ب��وُح

إن���ي أت��ي��ت��َك ..غ�����ارةٌ س��ق��ط��َت على

ي���ن���وُح واألذاُن  امل��������آذِن  وج������ِه   
وسمعُت حتَت النار .. صوَت حبيبتي

 ي��ه��ف��وا ب���ِإس���م���َك س���ي���دي ويَ���ل���وُح
لهفًة  ..وس��ك��ب��ُت ش��وق��َي   ي��ا سيدي 

ل��ب��ه��اِء روِح���َك..وال���ض���ي���اءُ ال����روُح
وم������ُت أج���ف���اَن ال��غ��ي��اِب ص��ب��اب��ًة

إن���ي ع���اش���ٌق م��ذب��وُح وش��ه��ق��ُت .. 
ك��ل ال���ك���اِم ع��ل��ى م��دي��ح��َك خ��اش��ٌع

وامل���م���ن���وُح امل�����م�����دوُح   .. ل���ك���أن���ُه 
رِحيِقَها أَِن����َن  َذَرَف����ت  ..وق���د  أم��ي 

ح���ب���اً،،ودم���ُع ال��س��اج��دي��َن َس��ُم��وُح
ص��ل��ى ع��ل��ي��َك أب���ي ..وص���ل���ت أم���ٌة 

ف����ي ُم���ق���ل���ت���ي���ِه،،ب���ال���غ���راِم تَ���ف���وُح
وعرشُه اإلل��ِه  رضى   .. عليك  صلى 

وع���ل���ي���ك ص���ل���ى ب����اب����ُه امل���ف���ت���وُح
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 متابعات فلسطينية

إعتقاُل فتاة بالُقرب من حاجز عسكري بقلقيلية بعد إطالق النار عليها

نتنياهو يسعى ملنع األذان يف القدس وضواحيها
قاللصح فاةل“لآ2تس”ل)نرس)ئ ل ةل
)نرس)ئ ايلل ) ك اانل إز2)ءل 2ئ اَسل إنل
1إ اماللنتإ الان،لندَإُنل1اتجااِهلإقر)2ل
)ساتخد)2ل نإإانل قاناننل مارشإعل
مكال)تل) صنتل رإانل)ثذ)نليفل) قدسل

إضن)ح هالنها2)ًلإ  سل  الًلإقط.
إنقلتل) صح فاةلعنلمصد2لمقربل
مانلنتإ الان،ل) جإداةل9لعنثاإل،لأنل
)ثخرلنثادىل ص اغةلمارشإعلقانننل
نإإنل)ساتخد)2لمكال)تل) صنتل رإنل

)ثذ)نليفل)يثاجدل  الًلإنها2)ً.
إ املنفصاحل)يصاد2ل)نرس)ئ يللعنل
)ينعادل) اذيلسا إتهيلإ اهلنتإ الانل
مانلإعاد)علمارشإعل) قاناننل1ص غتهل

) جدندة.
إكانلمانل)يتنقانلتقدناملمرشإعل
قاناننلنق دل)ساتخد)2لمكل)تل) صنتل
 رإانل)ثذ)ن،ل)ث12دااءل)ياايض،لإ كانل
حكنماةل) ك انل)نرس)ئ ايللقر2تلعد2ل
تقدنإهل لتصننتلثسابابل ملتكشافل

عإها.
إنإاصلمارشإعل) قاناننل1ص غتهل
)ثخارةلعاىللمإانل)ساتخد)2لمكل)تل
) صانتل رإانل)ثذ)نليفل) فارتةلماال1لل
) ثااعةل) حاعنةلعرشةل  الًلإ) ثاا1دةل

صباحاً.
إ ملنطرحل1ددلمرشإعل) قانننلعىلل

) كإ ثتل لتصننت.

العدو الصهيوني يعيُد جثامني 7 
شهداء محتجَزة لديه 

أ1لغتل) إ ا1ُةل) دثكرنةل لددإل) صه ننيلمالنثإىل»)يحكإةل) دل ا«،ل
رل لحكنمةل») كا1 إت«لعىلل نن2ل) جإدة،ل1إن)إقةل)يجلسل) نز)2يل)يصغرّ
تثال ملجثاملل شهد)ءلإلثاط إ للمحتجزةلمنلأصللعالجثاملل2إنل

) تإاسل1تثل إها.
إذكارتل) إ ا1اةلأنل») كا1 إاتلصااعقلمؤخر)ًلعىللتثال مل) جثاملل
) ثابدةلرشنطةل)ال تز)2ل1رشإطل) دإنلمنلح اثل) ددعلإ) تنق تلإعد2ل

تحننلل) جإائزلإىللمإصاتلتحرنض«.
يفلحاللاللز) اتلقض اةلإعاعةلإلجثاماللق دل) بحثلإ املنتخذلقر)2ل

1شأنها.
إ ملتذكارلصح فةل»ندندانتلأحرإننت«ل) دلنةل) تايلنرشتل) خلل

أسإاءل) شهد)ءل)يإنيلتثل ملجثام إهملأإلمنعدل) تثل م.
نُذَكُرلأنلسالطاِتل) ددإلتحتِجُزلعارش)ِتل) جثث،ل1دُضهالمإذلعرش)تل

) ثإللإترإضلتثل إها.

فشُل وساطة تركــّية إلعادة الجنود 
الصهاينة األسرى بغـزة 

كشافتل) قإاةل) ثاا1دةل) دلنةلعنلإشاللإسااطةلترك رّةليفلقض ةل
) جإنعل»)نرس)ئ ل ل«ل)ثرسىل دىل»كتائبل) قثا2«ليفلغزة.

إقا تل) قإاة:ل»إنل)يفاإضاتلقدل1دأتلقبللأ12دةلأشاهر،لإإصلتلإىلل
طرنللمثدإع«.

نذكرلأنل»كتائبل) قثا2«لأعلإتلعنلأرسلجإدنلل»إرس)ئ ل ل«لخاللل
) حربل)ثخرةلعىللقطاعلغزة.

ذكرتلمصاع2ُلعلنة،ل
أنلقن)ِتل) ددإل) صه ننيل
)عتقلتلإتااةل1ددلإطالقل
) إا2لعل ها،لنن2ل) ثابت،ل
حاجازل مانل 1ا قاربل
)  الانلعإادلعإ)2ل) إبايل
)  ااسل1قلق ل ةل1ا ضفةل

)يحتلة.
مصااع2ل إحثابل
) ددإ،لإقادلأطلقتل) إا2ل
عاىلل) فتااةلنان2سلعيلل
عامااً(،ل اثال زماا2يل
1شاكللتحذناري،لإذ اكل
قاربلحاجازل)  النلعإدل
عإ)2ل) إبيل)  اس،لإإإقاًل
يصاع2ل) ددإ،لإقدل)عتقلل

) ج شل) فتاة.

جيش العدو يعتقُل فلسطينياً تسلل من شمال غزة
أعلنلج شل) ددإل) صه نني،لنن2ل) جإدة،لأنلقن)تهل)عتقلتلمن)طإالمنلقطاعلغزةل1زعملتثللهلمنلشإالل) قطاعلإ)جتازهل

 لث اجل) فاصل.ل
إزعإتلصح فةل»مدا2نف«ل) دلنةلعىللمنقدهال)ن كرتإني،لأنهل»عثرل1حنزةل)ين)طنلعىللسكللإقإبلةلندإنة«.ل

إحثبل) صح فة،ل»جرىلنقلل)يدتقلل لتحق لل دىلجهازل)ثمنل) دا2ل) د)خيللا) شا1اك(«.

بمناسبة ذكرى 

املولد النبوي 1438 
نتقدم بخالص التهاني والتربيكات إىل قائد الثورة:

 السيد عبد امللك بدر الدين الحوثي
واألستاذ/ صالح الصّماد - رئيس املجلس السياسي

وإىل كافة أبناء شعبنا اليمني العظيم

سائلني اهلل عز وجل أن يعيدها وقد 
تحقق لشعبنا املزيد من التقدم والرخاء

رحمه 
اهلل
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السيد نصر اهلل: التهديداُت تأتي من فلسطني املحتلة، وهناك استهداٌف للمقدسات وصوالً ملنع رفع األذان 

كارتر: �سرن�سل 200 عن�سر اإ�سايف لتحرير الرقة
سوريا ترد على قرار أوباما: أسلحتكم تصل لداعش والنصرة

اإخفاقات الريا�ش 2016: 

تقهقٌر سياسي وعسكري واقتصادي وأمني

  - خاص:
أكَّادل)ثماُلل) دا2ل حزبل) لهل) ثا دلحثانلنرص) له،لأنل
)يإطقاَةلعخلاتليفلمرحلةلجدندة،لإأنللإاكلمشاا2ننلعىلل

مشا2فل)النه ا2.
إأإضاحلأنل») حدناَثلعانلمدركةل1للثإائيلشا ديلأَْإل
ثإائيلمثا حيلأإلا2لإلإااكلمنلنرنادلأنلنخرتعلمدركةل

  ثتلمنجنعة«
إإذلشادعليفلكلإاةلمتلفزةلعاىللإجنبل) دإالل  للنها2ل
 تشاك لل) حكنماةليفل بإاان،ل فاتلإىللأنللاذهل) حكنماةل
  ثاتلحكنماةل) دهادلإعإلهالسا كننلقاناننل)النتخابل
إ)جر)ءل)نتخا1اتلن ا1 ة،لإكشفلأنل»)الغلب ةل) ثاحقةلمنل
) حقائبل) نز)2نةلتملتإث لهالإلإاكلمشاكلةلعىللحق بةلأَْإل
حق بتللإتإث لل1دضل) قنىل1شاكللأَْإل1آخر«،لإنبرّهلإىللأنل
») نصنللإىللتشاك لل) حكنمةل  اسل1االتهاماتل1ا تدط لل
1لل1ا حن)2لإ) تن)صل«،لإأكدلأنل») قانننل) نح دل)يتاحل) ذيل
نإكانل) تنصلل)  اهللنل)عتإاعل) إثاب ةل) كاملةلمنل بإانل

ع)ئرةلإ)حدةلأَْإلتنس نل) دإ)ئر«.
لإيفل1د)ناةلكلإتاه،لتنجاهل) ثا دلنارصل) لاهل1ا تهانيل
إ) تلناكل1إإاسابةلذكارىلإالعةلخاتمل) إب لل2سانلل) لهل
محإادلاص(لإع دل)ي العل)يج دلم العل) ثا دل)يثا حلاع(،ل
إقالل»يفللاتلل)يإاسابتللأتنجهلإىلل)يثالإللإ)يث ح لل
1أسإىلآناتل) تلنكلإنثألل) لهلأنلتكننللذهل)الع اعل1د)نةل
أحن)للجدندةلتدمل1ركتهال) جإ نلإعىللُكلرّلصد د«،لإأضافل
»)يثلإننلإ)يثا ح ننليفل)يإطقةلنن)جهننلتحدناتلعىلل

)يثتنىل) حضا2يلإ) نجنعي«.
إ فاتلنارصل) لاهلإىللأنل»لاذهل) تهدناد)تلتأتايل)1تد)ءل

مانلإلثاطللح ثللإااكل)ساتهد)فل لإقدسااتلإصنالًل
يإانل2إانل)ثذ)ن«،لإقالل»لاذهل) تحدناتلتإرلعالل) در)قل
إسان2نالإن جرنالإكللمكانلتتدرضلإ هلأماكنل)يثلإلل
) صه ننايل ) تهدندنانل قبالل مانل إ)يثا ح لل لخطارل

إ) تكفري«.
إأشاا2ل) ثا دلنرصل) لهلإىللأنل»  سل دىلحازبل) لهلمال
نثاإىلمصاع2لإمالنإقللعنلأنهلمصااع2ليفلحزبل) لهلغرل

صح ح«،لإأضافل»نحانليفلقنىلللآذ)2ل ملنتفللعىللإجنعل
مصاع2لق اعنةلإإعالم اةلإ) إقللعإهالغرلعق ل«،لإأإضحل
»نحنل ملنتدنعلعىللإ2ساالل2سائللعللأصدقاءلأَْإلسفا2)تل
إنحانلنتحدثلمنلغرنال1شاكللمبارشلإ دنإاالمنل)يإطلل
إ)يصد)ق اةلإ) شاجاعةلمالنشاجدإالأنلنقانَللمن)قفإاليفل

) لقاء)تل) د)خل ةلإإسائلل)العال2ل1إفسل) خطاب«.
إإ إالأكدل)الملل) دا2ل حزبل) لهلأنل») حدنثلعنلمدركةل

1للثإائيلشا ديلأَْإلثإائيلمثا حيلأإلا2لإلإاكلمنلنرندل
أنلنخرتعلمدركةل  ثتلمنجنعة«،لقالل»عإدلقر)ءةل) صحفل
إ)يقا1التلإ) تحل التلنتبللأنلحزبل) لهلإق اعتهلمشاغن ةل
يفل) قان)تل) لبإان ةلإحجمل) قن)تلإك فلنفكلعالقةل) قن)تل
منل) ت ا2ل) نطإيل) حر«،لإأشاا2لإىللأناهل»عإدمال1دأل) حن)2ل
1لل) ت ا2ل) نطإيلإ) قن)تل) لبإان ةلنحنلإضدإاليفلذ كلإ مل
نكانل دنإالأيلسالب ةلإلذ)لاللنزعجإال1للقلإاالإذ)للذ)ل)المرل
نإكرّنلمنل)نتخابل) دإاعلعننل لرئاسةلإإحنلنرحبل1ذ ك«،ل
إأضافل»نحنلاللنثاتهلل1اأيلجهةلإ) قان)تل هالتإث لهال
 كانلنحنلمشاغن ننليفلمكانلآخرلمختلفلكل ااًلإ) جإ نل
ندارفلذ اك«،لإتا1نل) قانلل»نحنليفل) نضنل)يثا حيلمنل
حقإالكأصدقااءلإحلفاءلأنلتدنعل) دالقةل1لل) ت ا2ل) نطإيل

) حرلإت ا2ل)يرعةلإىللسا1للعهدلا«.
لإإذل فاتل) ثا دلنارصل) لاهلإىللأنل»لإاكلَمانلنقنلل)نل
حازبل) لهل دنهلمخااإفلعنلعالقاتل) دهادل) خل ج ةلإ)نهل
عإدماالز)2هلا لرئ سلعنن(لمنإدلسادنعيلنحنل)نزعجإا«،ل
قاالل»لذ)لغرلصح احلنحنلمرتاحانن«،لإأضافل»نحنلالل
نضانلإ تنلعىللزنا2ةل) دإاعلعننل لثادنعنةلإاللأحدلنجبل
أنلنضنلإ تنلعىللزنا2ةل) رئ سلإىللسان2نالإ)نر)ن«،لإشدعل
عىللأنل»أيلتأسا سل نضنلنثاعدلعىللرش)كةلإطإ ةلإهذ)ل

يشءلج دلإ)نجا1ي«.
إجدعلنارصل) له،ل) تأك اَدلأنل»قد2ناالكلبإان للإخ ا2نال
) نح دللانل) تالقيلإ) حن)2«،لإقالل»نحنلحزبل) لهلنإتإيل
إىللمحان2لإنحإلل2)ناةللذ)ل)يحن2ل كنل1ا شاأنل) د)خيللالل
نتحادثلمنللاذ)ل)يإطلال«،لإأضافل»يفل بإاانلنتحدثلمنل
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لس اس ة-لشاملة
تصد2لكلل)ثإللإخإ س

إن ش���عبنا من واقع االنتماء اإلسامي متمسك بقضايا األمة لن يبعده 
في االنش���غال عنها استمرار العدوان وفي مقدمتها القضية الفلسطينية 

وما ميثله العدو اإلسرائيلي من خطر على األمة..
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي     

) ددعلاعلاا )نثإللاالعنثإللثاعا2لل)ين)إللإال12 نل)ثإلللإلالا

امل���ش���اِع���ُر ت��ف��ي��ه  َم�����َق�����اٌم ع���ظ���ي���ٌم ال 
حاِضُر القلِب  َحَشى  في  َه��اٍد  وَح��ْض��َرةُ 

وم����ش����روُع َه������ْدٍي وان���ط���اق���ُة رح��م��ٍة
وم�����ول�����ُد ن�������وٍر ع���ان���ق���ت���ه ال����ن����واظ����ُر

وي��������وٌم ت�����ه�����اداه ال������زم������اُن ب���ش���ائ���راً
ن���ي���ا ال����ُع����ا وامل���ف���اخ���ُر وزف����ت����ه ل���ل���دُّ

��َص��ْت  وِذْك��������َرى خ���ت���اِم األن���ب���ي���اِء ت��ل��خَّ
رس����االتُ����ه����م ف����ي َه������ْدِي������ِه وامل����آث����ُر

رس����ال����تُ����ه ال������ق������رآُن ن�������وٌر ورح����م����ٌة
 أض�������اءْت ب���ه أب���ص���اُرن���ا وال��ب��ص��ائ��ُر

ت��ع��ال��ي��ُم��ه األخ��������اُق وال���ق���ي���ُم ال��ت��ي
ب��ه��ا ت��ع��م��ُر ال��دن��ي��ا وحت��ي��ا ال��ض��م��ائ��ُر

ةٌ وم���ش���روُع���ه اإلس������اُم َع������ْدٌل وِع������زَّ
خ��اس��ٌر ف��ه��و  غ���ي���َره  دي���ن���اً  رام  ف���َم���ن 

َه����َدان����ا ب���ه ال���رح���م���ُن ب��ع��د ض��ال��ٍة 
وع����ي����ٌش ره����ي����ٌب ك��ل��م��ا ف���ي���ه ح���ائ���ُر

وألَّ�����������َف ب������اإلس������اِم ب�����ن ق���ل���وِب���ن���ا
ف���ن���ا ب���ال���دي���ِن ف����احل����ظُّ واف�����ُر وش���رَّ

ب��ي��ن��ن��ا ال����ت����راُح����ِم  روُح  ب����ه  ت����س����وُد 
ون�����ح�����ُن أش�����������داءُ ملَ�������ن ه�����و ك����اف����ُر 

ف���ك���ان َرُس���������ْوُل ال���ل���ِه أع����َظ����َم ن��ع��م��ٍة
َم�����نَّ ال���ل���ُه ل���إن���س���ان ل���و ه���و ش��اك��ُر

���ٌد  وم����ا ق��ي��م��ُة اإلن����س����اِن ل����وال ُم���َح���مَّ
ع���اث���ُر ق������ام  وال  م���س���ك���ٌن  َع�������زَّ  مل����ا 

ف��ي��ا ع���امل���اً ك���ال���غ���اِب ق���د غ����اب وع��يُ��ه
ك����رام����اتُ����ه ف����ي ُك�������ّل ي�����وم ت����ص����اَدُر

���رْت �������ًة ف���ي ُك�����لِّ ش���ع���ٍب حت���يَّ وي����ا أُمَّ
وف����ي ُك�����لِّ ب���ي���داء ذرت���ه���ا األع���اص���ُر

وقفًة ْس��ِل  ال��رُّ خ���امِت  ِذْك����َرى  عند  قفي 
���ْح ب���ه���ا أوض����اَع����ن����ا ون����ب����ادُر ن���ص���حِّ

ت��ع��ال��وا إل���ى ح��ي��ُث اف��ت��رق��ن��ا ف��ق��د ن��أت 
م���س���اراتُ���ن���ا واس��ت��ه��دف��ت��ن��ا اخمل���اط���ُر

ل���ذك���راه ف���ي ال��دن��ي��ا ُم���ِح���بٌّ وم��ب��غ��ٌض 
ع��م��ي��ٌل ب���اس���ِم ال����دي����ِن ف��ي��ه��ا ي��ك��اِب��ُر

��ق��ت ول���ك���ن ش��ع��ب��اً ش���ام���خ���اً ق���د ت��ع��مَّ
روابُ������ُط������ه ب��امل��ص��ط��ف��ى واألواص��������ُر

ي���ع���اي���ُش م���ن ذك�����رى ال���ن���ب���وِة واق���ع���اً
ويُ���ص���غ���ي ل��ه��ا إح���س���اُس���ه وامل���ش���اع���ُر

������ا لَ���ُص���بُ���ٌر ف���ي احل�������روِب وإن��ن��ا وإنَّ
لَ���ُص���ُدُق ال��ل��ق��ا م��ا أرع��ب��ت��ن��ا ال��ط��وائ��ُر

ل���ئ���ن ع�����اد وْض�������ُع اجل���اه���ل���ي���ة ث��ان��ي��اً
وص���رن���ا ألُخ����راه����ا األش������دِّ ن��ع��اِص��ُر

ف��اب��ش��ر ب��ن��ا ي���ا س���ي���َد ال����َك����وِن ث��ان��ي��اً
وأن����ت ال���ُه���َدى وال���ن���وُر أن���ت ال��ب��ش��ائ��ُر

ن��ص��رن��اك ف��ي األول����ى ع��ل��ى ُك����ِلّ ك��اف��ٍر 
وم���ا ق��ص��رت م��ن��ا ال��س��ي��وُف ال��ب��وات��ُر

وق��د ع���ادت األخ���رى ف��ُع��دن��ا ول��م نَ���َزْل 
وح��اص��روا ح��ارب��ون��ا  مهما  ال��َع��ْه��ِد  على 

��ك��اً  مت��سُّ إاّل  ال�����ع�����دواُن  زادن�������ا  وم�����ا 
وح����ب����اً وت���س���ل���ي���م���اً ك����أن����ك ح����اِض����ُر

أوٌل وال����ع����رب  ال����ل����ِه  ل�����ِديْ�����ِن  ون���ح���ن 
ون���ح���ن ل����ه ف����ي آخ������ِر ال����ده����ِر آخ����ُر

ن��ل��ب��ي��ك رغ����م ال��ُك��ف��ر ف���ي ُك������ِلّ م��ول��ٍد
وأن��������ت إل���ي���ن���ا ُك��������لَّ ع������ام ت���ه���اِج���ُر

ن��ل��ب��ي��ك م���ن ِم���ي���دي وق���د م���اد ب��ال��ِع��دا 
زن�����اُد ال��ش��ي��اك��ي وال���ل���ي���وُث ال��ك��واس��ُر

ن��ل��ب��ي��ك م����ن حل�����ٍج وك���ه���ب���وب واخمل����ا
وت����أت����ي ت���ع���ز م����ن ح���م���اه���ا وص����اِف����ُر

ن��ل��ب��ي��ك م���ن ُع���م���ق ال���ب���ح���ار وص��ي��دن��ا
ب��������������وارُج أم�����ري�����ك�����ي�����ٌة وب������واخ������ُر

ن��ل��ب��ي��ك م����ن ن���ه���م وج�������وف وم�������أرٍب
وف��ي��ه��ا ع��ل��ى ال��ب��اغ��ي ت�����دوُر ال���دوائ���ُر

ن��ل��ب��ي��ك ِم����ن خ��ل��ف احل������دود وخ��ل��ف��ه��ا
مم������ال������ُك إج������رام������ي������ة ت����ت����ط����ايَ����ُر

ي���ل���ب���ي���ك م���ن���ا ج���ي���ُش���ن���ا وس���اُح���ن���ا
وش����ع����ٌب ع���ظ���ي���ٌم ص����اب����ٌر وم���ص���اب���ُر

أك���ف���ن���ا ف�����ي  ل����ن����ا  أرواٌح  ت���ل���ب���ي���ك 
ب��ه��ا ف���ي س��ب��ي��ل ال���ل���ه دوم������اً ن��ت��اج��ُر

بنا ف��ُخ��ْض  واق��ت��ح��ام��اً  وزح��ف��اً  هجوماً 
غ���م���اَر امل���ن���اي���ا ن��ح��ن ش���ع���ٌب م��غ��ام��ُر

ي���ل���ب���ي���ك زل����������زاٌل وجن�������ٌم وص����رخ����ٌة
ي��ل��ب��ي��ك ب�����رك�����اٌن وت���وش���ك���ا وق����اه����ُر

وخ��������زرٌج آخ����������رون  أوٌس  ي���ل���ب���ي���ك 
ون���اص���روا وض����ّح����وا  آووا  ك��آب��ائ��ه��م 

وف�����ي نَ����َك����ٍف ت���أت���ي ق���ب���ائ���ُل ش��ع��ِب��ن��ا 
ش��ب��اب��اً َوِش���يْ���ب���اً وال���ن���س���اء احل���رائ���ُر

ي���ل���ب���ي���ك م����ّن����ا ب����ذلُ����ن����ا وع����ط����اؤن����ا 
ق����واف����لُ����ن����ا أم�����والُ�����ن�����ا وال����ذخ����ائ����ُر

م�����داُرس�����ن�����ا ط����اب����ن����ا ج���ام���ع���ات���ن���ا 
م���س���ي���رات���ن���ا وق���ف���ات���ن���ا وال���ت���ظ���اه���ُر

ت���ل���ب���ي���ك م�����ّن�����ا ث�����������ورةٌ م���س���ت���م���رةٌ 
ث��ائ��ُر َذلَّ  وال  ط����اغ����وٌت  ع����اش  ف���ا 

ي��ل��ب��ي��ك ج����رح����ان����ا وَح�����بُّ�����ك ب��ل��س��ٌم
ي��ل��ب��ي��ك أس�����ران�����ا األُب����������اةُ األك����اب����ُر

ي���ل���ب���ك م���ن���ا م�����وك�����ٌب ب���ع���د م���وك���ٍب 
ب����ك����ل ش���ه���ي���د ل����ل����خ����ل����ود ي���س���اف���ُر

ت��ل��ب��ي��ك م���ن أي����دي ال��ش��ظ��اي��ا ن��ف��وِس��ن��ا
وِم�����ن حت���ت أك������وام ال����رك����ام اجمل�����ازُر

وأش������اء أط���ف���ال ي��ن��اج��ي��ك ص��م��تُ��ه��ا
ك��������������أوراِق ُق������������رآٍن ه����ن����ا ت���ت���ن���اث���ُر

وش���ع���ٌب حت�����ّدى امل������وَت وه����و ق��ن��اب��ُل
وج��ّس��د م��ع��ن��ى اجل����ود وه���و م��ح��اَص��ُر

ٌس  م���ق���دَّ ش�����يٍء  ُك�����لُّ  ع��ل��ي��ه��ا  وأرٌض 
وحت�������ت ث�����راه�����ا ل����ل����غ����زاة م����ق����اِب����ُر

ه���ن���ا ُك������لُّ ش������يٍء ي��ف��ت��دي��ك وي��ن��ت��م��ي 
إل����ي����ك ب�����ص�����دٍق وه������و ل���ل���ه ش���اك���ُر

ه���ن���ا مي�����ُن اإلمي���������اِن ي����ا ُك������لَّ ك���اف���ٍر
ه��ن��ا ن���َف���ُس ال��رح��م��ِن َم���ن ذا ي��ف��اِخ��ُر

أخ���ي���راً .. إل���ى ال����ُع����ْدَواِن م��ن��ا رس��ال��ٌة
م����دوي����ة ي��ص��غ��ي ل���ه���ا وه�����و ص���اِغ���ُر

غ��������روُرك م���ن���ك���وٌس وأن����ُف����ك راِغ������ُم
����ك ع���اِث���ُر وح����ش����دك م����ه����زوم وَح����ظُّ

ل��ك��م أم��ري��ك��ا وه���ي ف��ي ال��ض��ع��ف قشٌة
وق����اه����ُر ق�������وي  َربٌّ  ل����ن����ا  ون����ح����ن 

���ٍد وَم������ن ه����ي أم���ري���ك���ا أم�������اَم ُم���َح���مَّ
وأت����ب����اع����ه م�������اذا ت����ك����وُن ال���ط���وائ���ُر

ل���ربِّ���ِه���م امل��س��ت��ض��ع��ف��ون  س����َج����َد  إذا 
ف��ق��د س��ق��ط امل��س��ت��ك��ب��رون اجل��ب��اب��ُر

ُك����لِّ جبهٍة س����اٌم ع��ل��ى األن���ص���ار ف���ي 
وي����ا ِح���لْ���َف أم��ري��ك��ا ع��ل��ي��ك ال���دوائ���ُر

وص��ل��ى ع��ل��ي��ك ال���ل���ُه ي���ا خ��ي��َر ُم���رَس���ٍل
املَ���نَ���اِب���ُر إل���ي���ك  ����ْت  َح����نَّ م���ا  اآلِل  م���ع 

مولُد نوٍر ومشروُع َهْدٍي
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