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العدوان كارثة اليمن
إجماع أممي يف مجلس األمن:

الفخ املميت

الرسالة مشروع إلهي مرتبط باهلل يف كل املجاالت واالتجاهات
السيد عبدامللك الحوثي يف أوىل محاضراته بذكرى املولد النبوي الشريف:

من عظمة هدى اهلل أنه يبين ويصلح اجملتمع البشري ويرتقي به إىل أرقى مستوى 

أكدت استمرار رفد الجبهات وتوحيد الصفوف لمواجهة العدوان
قبائل الطوق تدعو للمشاركة الواسعة في المولد النبوي بميدان السبعين

اإلعالم  احلريب يوثق خسائر  املرتزقة وتدمري آلياهتم يف املنظر 



2
برلا

بلعاد

ر1 رايع بر 0 ر0100ـ
ن1 فون 8 ن1ر11

)503(
 

 : الحدود
 بصلـت ُقـــوَّبُت بلجيـش  بللجان بلشـعبيَّة 
ع لياِتهـا  رضااِتهـا بلعسـكريَّة بلنوعيـَة عـى 
موبقع  تج عـات بلعاّ  بلسـعودّي  مرتِزقته يف 
مختلف جبهـات ما  ربء بلحـا د،  فّفذت، أمس 
بلسـبت، عاة رضاـات  ع ليـات متنوعة، كبّات 

بلعا َّ  بملرتِزقَة خسائَر نادلًة. 
نفـي جيزبن، أطلقت ُقــوَّبُت بلجيش  بللجان 
أراعَة صوبريخ من فـوع "زلزب10" عى تج عات 
كبرية لجيش بلعاّ  بلسعودّي تم رصُا0ا يف مرَكز 
محولـة  خلفه،  أّكا مصاٌر عسـكرّي لصحيفة 
بملسـرية أن بلصوبريـخ لّققـت إصااـات دقيقة 
 أسـفرت عـن مـرع  إصااـة بلعـربت من 

بلجنود بلسعودينّي. 
جاء ذلك ني ا تم كـر محا لة زلف لجنود 
بلعـاّ   بملرتِزقة عى جبـل بلتويلق، ليث لا 0 
بلجنـود بلسـعودينّي  مرتِزقتهـم تحقيق تقا1 
0نـاك تحت غطـاء من طـريبن بلعـا بن، إال أن 
 لـابت بلجيش  بللجان بسـتهانتهم ارضاات 
مسـّادة أ قعـت َعَادبً مـن بلقتـى  بلجرلى يف 
صفونهم،  أجـ8ت اقيتهم عى بلفربر،  بفتهت 
محا لتهم االفشـل اـا ن أن يحّققـوب نيها أي 

تقا1. 
ك ا ت ّكنت ُقــوَّبُت بلجيش  بللجان من كر 
محا لة زلف أُْخــَرى ملرتِزقة بلجيش بلسعودّي 
عـى جبل قيـس قبالـة جيزبن،  سـقط عربت 
مـن بملرتِزقة قتـى  جرلى،  بفتهـت محا لتهم 

االفشل أَيْضاً. 
بلجيـش  عنـارص  ألـُا  سـقط  فجـربن،   يف 
بلسـعودّي ارصـاص قناصـة بلجيـش  بللجـان 
بلشـعبيَّة، يف بلرنة، ني ا تم تامري آلية معادية 
قبالة بلسـايس، اوبسطة صار خ موجه أصااها 

مبارشة، َ أَدَّى إىل مرع  إصااة طاق ها. 
 االتوبزي مـع ذلك، رضاـت مانعية بلجيش 
 بللجان بلشـعبيَّة عاة تج عـات ملرتِزقة بلجيش 
بلسـعودّي تـم رصا0ـا يف ُكـــلٍّ مـن صحـربء 
برجـارش قبالة فجربن،  قبالـة منَفذ علب  غرب 

مجازة يف عسري. 
 لّققـت بلرضاـات بملانعية إصااـاٍت دقيقًة 
أسفرت عن سـقوط عاد من بلقتى  بلجرلى يف 
صفوف بملرتِزقة  كبّاتهم خسائَر ماديًة متنوعة. 

أخبار

4 صواريخ "زلزال2" تضرب تجمعات الجيش السعودّي يف جيزان وتدمري آلية يف نجران

اإلعالم الحربي يعرض خسائر العدّو شمال قرية املنظر يف الساحل الغربي
 : متابعات

ض َن تغطيته بملتوبصلة الفتصاربت 
بلجيـش  بللجـان بلشـعبيَّة يف جبهـة 
بإلعـا1ُ  عـرض  بلغراـي،  بلسـالل 
مشـا0َا  بلسـبت،  أمـس  بلحراـي، 
مصـورًة جايـاة  ثق نيهـا جافباً من 
خسـائر بلغزبة  بملرتِزقة شـ ا0 قرية 
بملنظر، ليث لـا 0 بملرتِزقـُة بلزلَف 
0ناك،  تلقوب رضااٍت مسّادة كبّاتهم 
خسائَر كبرية، أج8ت من تبقى منهم 

عى بلفربر. 
ك ائـَن  عـاَة  بملشـا0ُا   أظهـرت 
فوعيٍة بستهانت بملرتِزقة أثناء زلفهم 
0ناك، إذ بففجـرت اهم  اآلياتهم عاة 
ألغا1  عبـوبت فاسـفة زرعتها  لاة 
بلهناسـة بلعسـكريّة، مـا أسـفر عن 
مرع  إصااة عاد منهم  تامري عاة 
آليات،  ظهرت اقية بآلليات  0ي تلوذ 

االفربر من بملنطقة. 
 يأتـي ذلـك ض ن ع ليـات  لاة 
بلهناسـة بلتـي كان لهـا أثـر كبري يف 
تكبيا بلعاّ  خسائَر كبرية يف بلسالل، 
بلهناسـية  بلك ائـُن  أطالـت  ليـث 
خـا0 بلفرتة بملاضية اأعابد كبرية من 
مجاميـع بلعـاّ   دّمرت عـربٍت من 

آلياته. 
بلزلـف  نـربر  بفكسـار   اعـا 
بملرتِزقة، تجولت كامريب بإلعا1 بلحراي 
يف أرض بملعركة،   ثّقت َعَادبً من جثث 
عنارص بلعاّ  بلذين لقـوب مصارعهم، 
ك ا  ثّقت آلياِت بلعاّ  بملاّمرة،  آليات 
أاطـا0ُ  ألرقهـا  معطواـة  أُْخـــَرى 

بلجيش  بللجان االواّلعات. 
ك يـاٍت  بملشـا0ُا  عرضـت  ك ـا 
برسـلحة  بلذخائـر  مـن  متنوعـًة 
بغتن ها بملجا0ـا ن من أرض بملعركة 

اعا بفالار بملرتِزقة. 

اقتحام عدة مواقَع للعدّو يف 
الجبلية ومصرُع 5 مرتِزقة 

سودانيني وتدمري آليتني
 :  الساحل الغربي

سقط بلعربُت من بلغزبة  بملرتِزقة قتى  جرلى، أمس بلسبت، 
خـا0 ع ليات فّفذتها ُقــوَّبُت بلجيش  بللجان بلشـعبيَّة يف جبهة 
بلسـالل بلغراي بلتي تشـهُا 0ـذه بلفرتة محرقًة كـ8ى مفتولة 
لُقـــوَّبت بلعـاّ ، تكبّـا نيها خسـائَر كبـريًة مثّلت نشـاً ذريعاً 
لتصعيـاه برخري 0ناك.   أناد مصاٌر عسـكريٌّ لصحيفة بملسـرية 
اـأن  لابٍت من بلجيش  بللجان فّفذت، أمس، 0جوماً مباغتاً عى 
عـاد من موبقع مرتِزقة بلعا بن يف منطقة بملتينة االجبلية، اعا أن 

تم قطع خط إمابد0م 0ناك خا0 بريا1 بملاضية. 
 أ ضح بملصار أن بلهجو1َ بسـت ر عاة سـاعات، جرى خالها 
بسـتهابُف مجاميع بملرتِزقة بلذين كافـوب يت ركز ن يف تلك بملوبقع 
انـريبن مكثّفة  مركزة، أسـفرت عـن مرع  إصااـة بلعربت 
منهـم.   بفتهـى بلهجو1ُ ااقتحا1 تلك بملوبقع  نـربر اقية بملرتِزقة 
منهـا مخلفـني  ربء0ـم جثـث قتا0ـم،  ك يـات من برسـلحة 

 بلّذخائر بغتن تها بلولابُت بملهاج ة. 
 االتزبمن مع ذلك، لقي خ سٌة من عنارص بملرتِزقة بلسودبفيني 
بلذيـن يقاتلـون يف صفـوف بلعـا بن، مصارَعهم، جـربء رضاات 

فوعية فّفذتها ُقــوَّبُت بلجيش  بللجان يف مثلث بملتينة. 
 أ ضـح مصـاٌر ميابفـي للصحيفـة أن بلرضاات بسـتهانت 
آليتني كان بملرتِزقة بلسـودبفيني عـى متنه ا، ما أَدَّى إىل تامري0 ا 

 مرِعهم َج يعاً. 

هجوم على مواقع املرتِزقة 
وكمنٌي نوعي يطيح بعدد منهم 

يف جبهة صرواح
 : مأرب

فّفذت ُقــوَّبُت بلجيش  بللجان بلشعبيَّة، أمس بلسبت، 0جوماً فوعياً 
عى عاد من موبقع مرتِزقة بلعا بن برمريكي بلسعودّي، يف جبهة رص بح 
ا حانظة مأرب، ني ا بسـتهاف ك ني فوعي مج وعًة من عنارص0م.  
 أناد مصاٌر عسـكريٌّ لصحيفة بملسرية اأن بلهجو1َ بستهاف َعَادبً من 
بملوبقـع بلتي يت ركُز نيها بملرتِزقـة ااتّجاه بملطار،  جرى خا0 بلهجو1 
بسـتهابُف مجاميع بملرتِزقة بلذين كافوب 0ناك انريبن مسـّادة، أسفرت 
عن سـقوط عاد من بلقتى  بلجرلى يف صفونهم.   االتوبزي مع ذلك، 
تكبّـا مرتِزقـُة بلعا بن خسـائَر اريـًة جربء  قوعهـم يف ك ني فوعي 
بسـتهانهم يف منطقـة بلنجا اجبهة رص بح أَيْضـاً، ليث زرعت  لاة 
بلهناسـة بلعسكريّة للجيش  بللجان 0ناك عاة عبوبت فاسفة بففجرت 
ا ج وعة من بملرتِزقة خا0 محا لتهم بلتسلل عى اعض بملوبقع، َ أَدَّى 

ذلك إىل مرع  إصااة عاد منهم.

هجوٌم على مواقع املرتِزقة 
يف "قانية" ومصرع عدد 
منهم بكمني يف "ناطع"

 : البيضاء
ُقِتـَل  أُصيـب عـاٌد من عنـارص مرتِزقـة بلعا بن 
برمريكـي بلسـعودّي، أمـس بلسـبت، خـا0 0جو1 
فوعي عى موبقعهم،  ك ني بسـتهاف مجاميعهم، يف 

محانظة بلبيضاء. 
 أنـاد مصـاٌر عسـكريٌّ لصحيفـة بملسـرية اـأن 
 لابٍت من بلجيش  بللجان فّفذت 0جوماً مباغتاً عى 
عـاد من موبقع بملرتِزقة يف جبهة قافية،  سـقط عاٌد 
م ـن كافوب يف تلـك بملوبقع اني رصيـع  جريح انريبن 

بلولابت بملهاج ة، ني ا الذ بلبقية االفربر. 
 يف جبهـة فاطع، لـا 0 عاٌد من بملرتِزقة بلتسـلل 
بلايـر،  يف جبـل  بلجيـش  بللجـان  موبقـع  ااتّجـاه 
ناففجـرت اه ثـاث عبـوبت فاسـفة زرعتهـا  لاة 
بلهناسة بلعسـكريّة 0ناك، ما أسفر عن سقوط قتى 

 جرلى يف صفونهم،  نشل محا لتهم. 

هجوٌم على مواقع املرتِزقة يف "الوازعية" وقتلى وجرحى يف صفوفهم
 : تعز

0اج ت  لابٌت من بلجيش  بللجان بلشعبيَّة، 
أمس بلسـبت، َعـَادبً من موبقـع مرتِزقة بلعا بن 

برمريكـي بلسـعودّي، يف محانظة تعز،  سـقط 
عاد من بملرتِزقة قتى  جرلى. 

 أنـاد مصـاٌر عسـكريٌّ لصحيفـة بملسـرية 
اأن بلهجو1 بسـتهاف عاَة موبقـَع يت ركز نيها 
بملرتِزقـة يف جبهـة بلوبزعيـة، اعـا رصـا دقيـق 

لتَحـّركات  لجم ُقــوَّبتهم 0ناك. 
 أ ضح بملصـار أن بلولابِت بملهاج َة شـنّت 
رماياٍت فاريًة مرّكزة عى مجاميع بملرتِزقة يف تلك 
بملوبقع، ما أسـفر عن مرع  إصااة عاد منهم، 

 الذ اقيتهم االفربر. 

مصرع قياديني من املرتِزقة بنريان الجيش 
واللجان يف الضالع والبقع

 : البيضاء

مرتِزقـة  مـن  اـارزبن  قياديـان  لقـي 
بلعـا بن برمريكي بلسـعودّي مرَعه ا، 
أمس بلسـبت، مـع ثاثِة عنـارَص آخرين، 
انريبن بلجيش  بللجان بلشعبيَّة يف جبهتي 

بلضالع  بلبقع. 
 أناد مصاٌر عسكريٌّ لصحيفة بملسرية 
اان بلقيـادي بملرتِزق "بلع يا عيل مسـعا 
طنب بملنتر" سقط رصيعاً خا0 ع لية 
فّفذتها ُقــوَّبت بلجيش  بللجان يف إْلـَاى 

جبهات بملحانظة. 
 أ ضـح بملصـار أن ثاثـة عنارص من 
لقـوب مصارعهـم خـا0  أَيْضـاً  بملرتِزقـة 
بلع ليـة،  0ـم ُكــلٌّ مـن: بملرتـِزق أكر1 
مسـعا طنب بملنتـر،  بملرتـِزق مهيوب 
مسـعا طنب بملنتر،  بملرتِزق عيل صالح 

بملاطري. 
من جافـٍب آخر، لقي بلقيـادي بملرتِزقة 
بلصلـوي  بلصـويف  سـعيا  أل ـا  صـاب1 
مرَعـه، أمـس أَيْضـاً، انـريبن بلجيـش 
 بللجـان بلشـعبيَّة، خـا0 موبجهـات يف 

جبهة بلبقع بلحا دية. 
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قبائل بني حشيش وأرحب وهمدان ونهم تعلن النفري العام 
وتؤّكد استمرار رفد الجبهات باملال والرجال

 : صنعاء
عقات قبائُل أرلب  اني لشـيش 
 0 ـابن  فهم، أمـس بلسـبت، لقاءبً 
قبلياً لاشـابً ا ناسـبة ذكرى بمَلـْوِلـا 
عـى  نيـه  أّكـات  بلريـف  بلنَّبَـِوّي 
بالسـت ربر يف بلص ـود  بلثبـات  دعم 
 رنـا بلجبهـات لتى تحقيـق بلنر 

 تحرير كانة برربيض بلي نية. 
 يف بللقـاء بلـذي لـرضه محانـظ 
صنعـاء لنـني قطينـة   كيـل  زبرة 
بإلَدبَرة بملحليـة خليـل بلقريـي  عاد 
من بلـوكاء  بملشـايخ  برعيان، دعت 
بلقبائـل كانـَة بلشـباب بلقادرين عى 
ل ـل بلسـاح لالتحاق ا عسـكربت 
بلتاريب ملسافاة إخوبفهم يف بلاناع عن 
بلوطن  أمنه  بستقربره، معلنًة بلنفريَ 

بلعا1. 
اا ره، أشـاد بملحانظ لنني قطينة 
بلعـا بن  موبجهـة  يف  بلقبائـل  اـا ر 
 بلتصاي له  إنشا0 كانة ُمَخّططاته، 
دبعيـاً بلقبائَل إىل اـذ0 بملزيا من جهود 
بلحشـا  بلتعبئة لاعم  رنا بلجبهات 
ـة جبهتَي فهم  بلسالل بلغراي،  َخاصَّ
مشريبً إىل أن اشـائر بلنر ااأت تلوح 

يف برنق. 
 أّكـا قطينة أن باللتفـا0َ اامَلـْوِلـا 
ـة يف ظل بلظر ف بلصعبة  بلنَّبَِوّي َخاصَّ
ُل رسـالة  بلتـي ي ر اهـا بلوطـن يَُ ثِـّ
قويـة لتحالـف بلعـا بن مفاد0ا اأن 
بلي نيني مست ر ن يف بلص ود  بلثبات 
 موبجهة بلعا بن لتى تحقيق بلنر 
 تحرير كانة برربيض بلي نية، النتاً إىل 
أن باللتفـا0 ا ناسـبة بمَلـْوِلــا بلنبي 
بلريف يجسـا ماى ت سـك بلي نيني 

االنبـي مح ا َصَلَوبُت بللـِه َعَليِْه َ َعَى 
آِلــِه  بالقتـابء اـه  ا بادئه  بلسـري 
عى فهجه، مؤّكابً عى أ0 يّة بملشاركة 
بلوبسـعة يف بلفعاليـة بملركزيـة اهـذه 

بملناسبة. 
مـن جافبـه، أشـار رئيـُس لجنـة 
بلحشـا  كيـل أ 0 محانظـة صنعـاء 
ل يـا عاصـم إىل أن بلشـعَب بلي نـي 
يحتفُل اذكرى بمَلـْوِلـا بلنَّبَِوّي بلريف 
 0ـو يتعـرَُّض لعا بن  لصـار جائر 
مؤّكـابً  بلتـوبيل،  عـى  بلرباـع  للعـا1 
عـى أ0 يّـة باللتفـاء اهذه بملناسـبة 
 بسـتلها1 بلـار س  بلع8 من سـرية 
بلنبي  مبادئه  أَْخــَاقه  شجاعته.. 
مث ناً جهود ُكــّل من سا0م يف تنظيم 

0ذب بللقاء بلقبيل بلحاشا. 
إىل ذلـك، أّكا  كيـل بملحانظة مافع 
برغراـي عـى أ0 يّـة بللقاء بلحاشـا 
لقبائـل أرلـب  فهـم  0 ـابن  اني 
لشـيش بلتي رضاـت أر ع برمثلة يف 
بلتضحيـة  بلفـابء يف مختلف جبهات 

بلـرف  بلبطولة،  بلتـي قامت  ما 
زبلـت تقا1 بلتضحيات تلو بلتضحيات 
يف سـبيل بللـه  بلانـاِع عـن بلوطـن، 
مشـريبً إىل أن باللتفا0 اهذه بملناسـبة 
ـُل محطة ينبغـي أن يقف عنا0ا  يَُ ثِـّ
بلج يـع  بسـتلها1 بلـار س  بلعـ8 
أنضـل  عليـه  ااملصطفـى   بالقتـابء 
بلصـاة  أزكـى بلتسـليم يف بلتضحية 
 بلفابء  بلعطاء  موبجهة بلتحايات. 
 من جافبهـم، أّكا بملشـايخ مح ا 
اشـري  ش سان أاو فشـطان  ربجح 
قبائـل  بسـتعابَد  جا0زيـة  سـعيا، 
أرلب  فهـم  0 ابن  اني لشـيش 
لرنا جبهات بلعـزة  بلرف االرجا0 
 بلعتـاد للانـاع عـن بررض  بلِعرض 
 بلسيادة، مشريين إىل أ0 يّة باللتفا0 
اذكـرى مولـا خـري بلبريـة مح ـا 
َصَلَوبُت بللِه َعَليِْه َ َعَى آِلـِه،  د ر0ا يف 
تعزيز بالصطفاف  بلتالم اني ألفاد 
أفصـاره صلـوبت بللـه عليـه ملوبجهة 
بلعا بن  إنشـا0 ُمَخّططاته، مؤّكاين 
بسـت ربر0م يف دعـم  رنـا بلجبهـات 
ااملـا0  بلرجـا0 لتى تحقيـق بلنر 

 تحرير كانة برريض بلي نية. 
بلقبائل  يف ايان لها تلقت بملسـريُة 
فسـخًة منه دعت أاناء بلشعب بلي ني 
إىل بلنفـري بلعا1  بلحشـا لرنـا  دعم 
بلجبهـات ملوبجهـة تصعيـا بلعـا بن 
ـة يف جبهات بلسالل  بلحا د.  َخاصَّ

 أّكـا بلبيان عـى أ0 يّـة موبجهة 
ل ـات بلتضليـل بلتـي يسـعى مـن 
خالها تحالف بلعا بن خلخلة بلجبهة 
بلابخليـة، منّو0اً إىل أ0 يّة بملشـاركة 
بلفاعلـة  بلحضـور بملـرف بلفعالية 
بملركزية  بلتي سـتقا1 يـو1 بلثاثاء يف 

ميابن بلسبعني االعاص ة صنعاء. 

قبائل سنحان وبالد الروس وبني بهلول تدين جرائم 
العدوان وتؤّكد مواصلة الصمود والتصدي للمؤامرات

 : صنعاء
عقات قبائُل سـنحان  ااد بلر س  اني اهلو0 
ا حانظة صنعاء، أمس بلسبت، لقاءبً قبلياً موّسعاً 
أدبفـت نيـه بسـت ربَر بلعـا بن يف برتـكاب بملجازر 
 بلجربئـم بلبشـعة  بلولشـية احـق بملافيـني من 
برطفا0  بلنسـاء، معلنـًة بلنفريَ بلعـا1 إىل جبهات 
بلقتا0 ملوبجهة صلف بلعا بن  بلرد عى جربئ ه. 

 يف بللقاء بلذي مثّل 0َبًَّة ي افية شـامخة، أّكات 
قبائُل سـنحان  ااد بلـر س  اني اهلـو0 عى أن 
بلتوجـه إىل جبهـات بلقتا0  رنا0ا ااملـا0  بلرجا0 
ملوبجهـة بلعا بن  بلتنكيل اه 0و أفسـب خيار للرد 
عـى بلجربئم  بملجازر بلبشـعة بلتـي يرتكبها احق 

برطفا0  بلنساء  بلحصار بلجائر. 
 ل لـت بلقبائل يف ايان صـادر عن بللقاء تلقت 
صحيفـة بملسـرية فسـخة منـه، تحالُـَف بلعا بن 
 برَُمـَم بملتحاة  بملجت َع بلا يل مسـؤ ليَة بلجربئم 
 بلحـرب بالقتصاديـة بلتـي يشـنها بلتحالـف عى 

بلشـعب بلي ني منذ أراعة أعـوب1، مؤّكاة أن ت ادي 
بلعا بن يف برتكااه للجربئم احق بملافيني  بستهابنه 
للُع لـة بلوطنيـة  بالقتصـاد بلي نـي كل ـا بزدبد 
بلشـعب بلي ني يقيناً ارض رة موبجهته  بلتصاي 

له،  كل ا زبد بفاناع بلشباب إىل جبهات بلقتا0. 
 دعا بلبيان كانة أاناء بلشـعب بلي ني إىل بلنفري 
بلعا1 إىل بلجبهات  بالست ربر يف دعم  رنا بلجبهات 
ااملـا0  بلرجا0، مشـريبً إىل أن قبائل سـنحان  ااد 
بلـر س  اني اهلـو0 يف أتم بلجهوزية  بالسـتعابد 
لاعـم  رنا جبهـات بلقتا0 اعـربت بملقاتلني  يف 
مقامتها جبهات بلسالل بلغراي  بلحا د  فهم. 

 تعا قبائل سـنحان  ااد بلـر س  اني اهلو0 
مـن أ ىل بلقبائـل بلي نية بلتي بفطلقـت للاناع عن 
بلوطـن،  بلتي سـّطر نيها أاناؤ0ا مالـَم اطوليًة 
 عظي ًة لقنوب نيها بلعاّ  در سـاً قاسية،  قّامت 
يف سـبيل ذلك تضحياٍت كبريًة  جسـي ًة سياّ فها 
بلتأريـخ يف أفصـع صفحاته،  سـتظل محفورًة يف 

أذ0ان بملايني من أاناء بلشعب بلي ني. 

 بريطانيا تقدم غدًا مشروَع قرار في مجلس األمن بشأن اليمن

 في لقاء قبلي حاشد:

مسؤولو األمم املتحدة: الحرب على اليمن سبُب الكارثة
 : متابعات

"بلحـرُب 0ي سـبُب بلكارثة بإلفَْســافية يف بلي ن" 
0كـذب َخلُـَص مسـؤ لو  مبعوثـو برَُمــم بملتحاة يف 
جلسة مجلس برمن اشـأن بلي ن بلتي عُقات يف  قت 
متأخـٍر من ليل بلج عة،  شـهات ثـاث إلاطات من 
قبـل بملبعوث برَُمـ ـي مارتن غريفيـث   كيل برمني 
بلعا1 لألَُمـم بملتحاة للشـؤ ن بإلفَْسـافية مارك لوكوك 
 رئيـس ارفامـج بلغـذبء بلعاملي ديفيا ايسـيل، ليث 
دعـا ثاثتُهم مجلَس برمـن إىل بلتَحـّرك بلفوري لوقف 
بلحرب عـى بلي ن  منـع  قوع كارثة سـتقيض عى 
ليـاة بملايـني يف بلي ن؛ اسـبِب تفي بلجـوع  خطر 

بملجاعة. 
 خـا0 بلجلسـة، قـا0 لوكـوك يف إلاطتـه إن 
"بلي َن يوبجُه أَْكبَــَر لالـة طوبرئ لألمن بلغذبئي 
يف بلعالـم،  تتطلب برلـوب0 بإلفَْســافية بملتفاق ة 
بتخـاذ إجـربءبت عاجلة للحـا من بلت ـا0  قوع 
خسـائر كبـرية يف برر بح"، مضيفـاً أن "بملايـني 
مـن برشـخاص بلذيـن يعافون مـن بفعـاب1 برمن 
بلغذبئي بلشايا يف بلي ن يوبجهون نجوبٍت كبريًة يف 
بالستهاك بلغذبئي تؤدي إىل زيادبت يف معا0  نيات 

بلبر". 
 كشـف لوكـوك أن تحالـَف بلعـا بن منـع أراـع 
شحنات مح لة انحو %ر0 من باللتياجات بلشهرية 
للي ـن من بلغذبء  بملشـتقات بلنفطية، مشـريبً إىل أن 
لكومـة بملرتِزقة قامت اإصـابر قربر نرض بملزيا من 
بلقيود عى دخو0 بملساعابت  بلغذبء  بلا بء إىل بلي ن، 
معتـ8بً أن ذلك كله سـيّرع من لـا ث بلكارثة غري 

بملسبوقة يف بلي ن. 
 جّاد لوكوك مطالبتَه مجلَس برمن اتنفيذ بملطالب 
بلخ سـة بلتي طرلها يف إلاطة سـااقة، مشّادبً عى 

رض رة تنفيـذ تلـك بملطالـب كُحزمـة  بلـاة  عا1 
تجزئتها  0ي:

بلبنيـة  يف  لـو0  بلعابئيـة  برع ـا0  أ الً:  قـف 
برََساسـية  بملنشـآت بلتي يعت ا عليها ع ا0 بإلغاثة 

 بملستورد ن بلتجاريون. 
ثافيـاً: ل ايـة إمابدبت بلغذبء  بلسـلع برََساسـية 

اأفحاء بلي ن. 
ثالثـاً: ضـخ بلع ـات برجنبيـة اشـكل عاجـل يف 

بالقتصاد ع8 بلبنك بلا يل. 
رباعاً: زيادة بلت ويل  بلاعم للع ليات بإلفَْسـافية. 
خامساً: دعوة برطربف بملتقاتلة إىل بالفخربط اشكل 
كامل  منفتح مع بملبعوث بلا يل للي ن إلفهاء بلربع. 
0ـذه بملطالب تبنا0ا أيضاً بملبعـوُث برَُمـ ي مارتن 
غريفيـث  كذلك رئيـس ارفامج بلغـذبء بلعاملي ديفيا 

ايسـيل، ني ا أّكا أعضاء مجلس برمن عى موبنقتهم 
عى تنفيذ تلك بملطالب، ليـث أّكات منا اة اريطافيا 
يف بملجلس أفها سـتقا1 غـابً بالثنني مر ع قربر اهذب 

بلشأن للتصويت عليه. 
مايـر ارفامـج بلغـذبء بلعاملـي أّكا مـن جافبه أن 
بلعا بن عى بلي ن 0و سبب بلكارثة قائاً إن "بلكل ات 
بلناع ـة لن تقا1  صفاً منصفاً عن لقيقة ما يحاث 
لألمهـات  بآلااء  برطفا0 يف 0ذب بلبلا؛ اسـبِب بلحرب 
 بلكارثة بإلفَْســافية بلناتجة عنها"، مضيفاً أن "عى 
بملجت ع بلا يل أن يسـتخا1 ُكـــّل قوته إلفهاء بلحرب 
 إفقاذ بقتصاد بلي ن. نهذب بلبلا بلبالغ عاد سكافه ن1 
مليون فسـ ة يعافي منذ سـنوبت، لكنه بآلن عى شفا 

كارثة".
  صف ايسـيل مشـا0ابِته عـى بررض يف زيارته 

للي ـن اأفهـا مـن شـاكلة "بلكوبايـس"،  قـا0 "ما 
شـا0اته يف بلي ن 0ذب برسـبوع 0ـو كوبايس  رعب 
 لرمـان  اؤس،  فحن - ُكـــّل بلبرية – نقط من 

يا1".
 قا0 ايسـيل "بلي ن عى شـفا كارثة ال قا  قع يف 
بلها يـة، لذب يجب أن فع ل معـاً،  يجب عى بملجت ع 
بلا يل بسـتخاب1 ج يـع قـوبه إلفهاء بلحـرب  إفقاذ 

بقتصاد بلي ن". 
كذلـك أّكـا بملبعـوث برَُمـ ـي مارتـن غريفيث أن 
بلي ن يشـها أسوأ أزمة إفَْسـافية يف بلعالم"، مشريبً إىل 
رض رة دعم بالقتصاد بلي نـي  كذلك بلُع لة بلوطنية 
بلتـي تربجعـت قي تها  تسـبب ذلـك اتفاقـم برزمة 

بإلفَْسـافية. 
من جافـب آخر، أعرب غريفيث عن بمتنافه لج يع 
َمن دعا إىل  قف بلع ليات بلعسكريّة يف بلحاياة. النتاً 
إىل أفه غريفيث سيز ر بلحاياة برسبوع بملقبل لاطاع 
عى بلوضع بإلفَْسـافي  كذلك سيز ر بلعاص ة صنعاء 

للقاء بلسيا عبابمللك بلحوثي. 
 أضـاف غريفيـث أفـه لصل عـى ض افـات من 
برطـربف بلي نية للحضـور إىل بملشـا ربت بلقادمة يف 
بلسويا، منّو0اً إىل أن بملفا ضات ستباأ خا0 برساايع 

بلقادمة. 
 قـا0 غريفيـث إن بملحادثـات بلقادمة يف بلسـويا 

سرتتكز عى  ثيقة قا1 0و اإعابد0ا. 
 أضـاف أن بلوثيقـة بلتي قامها ترتكـز عى آليات 
سياسـيّة  أمنيـة اض افـات للتنفيذ،  تهـاف لوقف 

إطاق بلنار يف بلي ن. 
 أّكا أفه سـيز ر صنعاء برسبوع بملقبل،  سيلتقي 
االسـيا عبابمللك بلحوثي، مع8بً عن بستعابده ملربنقة 

بلونا بلوطني إىل بلسويا. 
 قـا0 غريفيـث: "أ شـكنا عـى إت ـا1 بتّفاق اني 

برطربف بلي نية لإلنربج عن بملعتقلني". 
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دعت إلى المشاركة الفاعلة والواسعة في فعاليات المولد النبوي:

 بمناسبة المولد النبوي وزعت مؤّسسة الشهداء 9000 سلة غذائية ألسر شهداء المحافظة:

قبائل القطاع الغربي لطوق صنعاء تؤّكد استمرارها يف رفد الجبهات
 : صنعاء

مطـر  بلحي تـني  انـي  قبائـُل  عقـات 
بلابخليـة  بلخارجيـة ا حانظـة صنعـاء، 
أمـس، بجت اعـاً قبليـاً موّسـعاً ا ناسـبة 
بمَلـْوِلــا بلنَّبَـِوّي بلريف عـى صالبه  آله 
أنضـل بلصـاة  أزكى بلتسـليم، أّكـات نيه 
بسـت ربر0ا يف دعـم  رنا بلجبهـات اقوبنل 
بملـا0  بلرجـا0  بلغذبء لتـى تحقيق بلنر 

 تحرير كانة برربيض بلي نية. 
 يف بللقاء بلذي لـرضه أمني عا1 مجلس 
بلقضـاء برعـى بلقـايض مح ـا بلرعـي 
  كيا بملحانظة شـايف عاصم  عبابملغني 
دب  د،  رئيس مجلس بلتالم بلقبيل بلشيخ 
ضيف بلله رسـا1  ماربء بملايريات  بملشايخ 
 بلوجهاء  برعيان،  لشـا غفـري من أاناء 
بلقبائل، أعلنت قبائـل بلقطاع بلغراي لطوق 
صنعـاء بلنفـري بلعـا1 إىل جبهـات بلقتـا0، 
موضحـة اـأن بلتوجـه إىل جبهـات بلقتـا0 
ملوبجهـة بلعـا بن  بلجهـاد يف سـبيل بللـه 
 بلانـاع عن أرضهـم  عرضهم اـات  بجبا 
دينيـا  نـرض عـني عى ُكـــّل ي نـي قادر 
عى ل ل بلسـاح، دبعيًة شـبااها لالتحاق 
بلقتـا0  بلتاريـب  جبهـات  ا عسـكربت 
ملشـاركة إخوبفهم رشف بلانـاع عن بررض 

 بلعرض. 
مـن جافبـه، أشـاد أمـني عـا1 مجلـس 
بلقضاء برعى ا وبقف قبائل بلقطاع بلغراي 

 بلتضحيـات بلكبـرية بلتـي قّاموب يف سـبيل 
بللـه  بلانـاع عن بلوطـن، مشـريبً إىل أ0 يّة 
تكثيف  مضاعفة بلجهـود ملوبجهة بلعا بن 
ـة يف ظل تصعياه بلعسكرّي برخري عى  َخاصَّ

محانظة بلحاياة  غري0ا من بلجبهات. 
بلحضـور  أ0 يّـة  عـى  بلرعـي   أّكـا 
 بملشـاركة بلفاعلة راناء بلقبائل ا ناسـبة 
ُل محطة  بمَلـْوِلـا بلنَّبَِوّي بلريف  بلتي تَُ ثِـّ
لتعزيـز ص ـود  ثبـات بلشـعب بلي نـي يف 
موبجهـة بلعـا بن، النتـاً إىل د ر بلي نيني يف 
فُرة َرُســْو0 بللـه َصَلَوبُت بللـِه َعَليِْه َ َعَى 
آِلـِه،  بلاناع عن بلاين بإلْسـَامي بلحنيف. 
اا ر0ا، أّكات بلقبائُل بستعابَد0ا بلكامل 

 جهوزيتهـا بلتامـة لاعـم  رنـا بلجبهات 
بلغراـي  بلقطـاع  أانـاء  دبعيـة  ااملقاتلـني، 
ــة محانظة صنعاء عامة لل شـاركة  َخاصَّ
بلفاعلة يف بلفعاليـة بملركزية اذكرى بمَلـْوِلـا 

بلثاثاء بلقاد1. 
يف  بملشـاركة  اـأن  بلقبائـل   أ ضحـت 
مناسـبة مولا خـري بلبرية يعـ8 عن ماى 
برتبـاط بلشـعب بلي ني  لبه لَرُســْو0 بلله 
لُـه من رسـالة لقوى  ااإلضانـة إىل مـا يَُ ثِـّ
اـأن  مفاد0ـا  بلعاملـي  بلغـز   بالسـتكبار 
بلشـعب بلي ني مت سـك انهج َرُســْو0 بلله 
 أفـه مسـت ر يف ص وده  ثباتـه يف موبجهة 

بلعا بن. 

قبائل مديريتي مناخة وصعفان تسرّي 
قافلتني غذائيتني دعماً وإسنادًا للجبهات

 : صنعاء
سـرّي برلـربر  بلرنـاء مـن أاناء 
أمـس  مناخـه  صعفـان،  مايريتـي 
راطـا0  غذبئيتـني  قانلتـني  بلسـبت، 
بلجيـش  بللجـان بلشـعبيَّة بملرباطـني 
يف جبهـات بلعـزة  بلكربمـة ا ناسـبة 

بمَلـْوِلـا بلنَّبَِوّي بلريف. 
 جاء ذلـك خا0  قفتني مسـلحتني 
للحشـا  بلتعبئة بلعامة لرنا بلجبهات، 
 كذب للتنايا اجربئم بلعا بن بلسـعودّي 

برمريكي. 

 أّكـا بلحارض ن موبصلـة بلص ود 
 بلثبات  إعابد بملزيا من قوبنل بلعطاء 
 بلجود  بلكر1 لتّـى بلنر  بالفتصار 
عـى قوى بلغز   باللتا0  دلر0م من 

ُكــّل ش8 من أرض بلوطن. 
 عـ8ّ بلحـارض ن يف بلوقفـة عـن 
بسـتنكار0م لجربئم بلعا بن احق أاناء 
بلشعب بلي ني، مؤّكاين لقوى بلعا بن 
أفه  مه ا الغت  لشـيته نإن بلجربئم 
لـن تثنيَهم يف بلاناع عن بلوطن  أانائه، 
دبعني ُكــّل برلربر يف بلشعب بلي ني إىل 

بالست ربر يف بلتحشيا  بلتعبئة. 

أبناء ووجهاء املحويت يؤّكدون أن 
إحياء املولد النبوي رسالُة صمود 

وثبات إىل قوى العدوان

 :المحويت
فُظِّ ت ا حانظة بملحويت نعاليٌة ج ا0رييٌة لاشـاٌة ا ناسـبة ذكرى 
بمَلـْوِلــا بلنَّبَِوّي بلريف، احضـور بملحانظ نيصل أل ـا ليار  عاٍد من 

قيادبت بلسلطة بملحلية  بملشايخ  برعيان  بلشخصيات بالجت اعية. 
 ع8ّت بلحشـوُد من كانـة مايريات بملحانظة عـن نرلتها  باتهاجها 
اقـا 1 ذكرى مولـا خاتم برفبيـاء، مؤّكاين عظ َة بملناسـبة  أ0 يتها يف 

تجايا رسائل بلص ود  بلثبات ملوبجهة قوى بلعا بن. 
 بسـتعرض بملحانظ ان ليار محطاٍت من موبقف  شخصية بلرَُّسـْو0 
صـى بلله عليه  آله  سـلم، دبعيًا إىل بستشـعار د ر بلرسـالة بملح اية يف 
0ابية بلبرية من بلرك  بلضا0 إىل فور بلحق  دين بإلْســَا1 منّو0اً اأن 
إلياَء ذكرى بمَلـْوِلـا بلنَّبَِوّي يعا إلياًء لسـرية بلنبي  رسـالته بلتي أفقذت 
بلبريـة   صلت ُكـــّل اقاع بلافيا.   ليا محانـظ بملحويت تفاُعَل كانة 
أانـاء  قبائل مايريـات بملحانظـة  لضور0م بملرف لالتفـا0 اذكرى 
بمَلـْوِلــا  تأكيا ص ود0م  موبصلة تصايهم للعـا بن  ُمَخّططاته، ُمثْنياً 
عى 0بتهم بلشـعبيَّة يف مختلـف بملوبقف بلوطنية بلتـي تعكس  الَء0م لله 

 بلوطن  لرصهم عى أمن  بستقربر بلباد. 
 دعـا بملحانظ ليـار إىل تضانر بلجهـود لرنا جبهات بلعـزة  بلبطولة 
ااملـا0  بلرجـا0، مؤّكابً أن ال خيار أما1 بلشـعب سـوى بلص ود  إسـناد 

بملرباطني لتى تحقيق بلنر بملؤزر. 

صعدة: أبناء ووجهاء "بني معاذ" يؤّكدون استمرار التحشيد للجبهات 
وحرائر "غمار" يقدمن قافلة للمرابطني

 : صعدة 
فّظ ت قبائُل اني معاذ ا ايرية 
سـحار ا حانظـة صعـاة، أمـس 
بلسبت، لقاًء موّسعاً، أّكا ب نيه عى 
أ0 يّـة بالسـت ربر يف بلحشـا لرنا 
جبهات بلعزة  بلرف  كذلك إلياء 
بمَلـْوِلـا بلنَّبَِوّي بلريف  مناقشـة 

باللية بملرتتبة لذلك. 
 تطـرق بللقـاء إىل بلتحضـريبت 
بملركزيـة  بلفعاليـة  يف  لل شـاركة 
ا ناسـبة  لالتفـاء  ااملحانظـة 
عـى  بلريـف  بلنَّبَـِوّي  بمَلـْوِلــا 
بلصـاة  أزكـى  صالبهـا أنضـل 
بلتسليم، مشّادبً عى رض رة تعزيز 
لرنـا  بلص ـود  بلحشـا  عوبمـل 
بلجبهات االرجـا0  بلعتاد للتصاي 

لقوى بلعا بن  مرتِزقته. 
إىل ذلك، دّشنت مؤّسسُة بلشهابء 
يف محانظـة صعاة، أمس بلسـبت، 
آالف  تسـعة  أَْكثَـــَر مـن  توزيـَع 

سـلٍة غذبئية لج يع أرس بلشـهابء 
بمَلـْوِلـا  ااملحانظة ا ناسبة ذكرى 
بلنَّبَِوّي بلريف عـى صالبها  آله 
أنضل بلصـاة  أتم بلتسـليم تحت 

شعار "رل اء اينهم".
مـن جافٍب آخـر، قامـت بلهيئة 
بلنسائية اعزلة غ ار ا ايرية ربزح 
بلحا ديـة ا حانظة صعـاة قانلًة 
بلجبهـات  يف  لل رباطـني  غذبئيـًة 
ا ناسـبة للـو0 بمَلـْوِلــا بلنَّبَـِوّي 

بلريف. 
بلحـارضبت يف بلقانلـة بعتـ8ن 
تقايَم بلقانلة أقلَّ ما ي كن تقاي ه 
ملـن يبذلـون أر بلهـم رخيصـًة يف 
سـبيل بلاناع عن بررض  بلِعرض، 
تقايـم  يف  بسـت ربَر0ن  مؤّكـابت 
بلقوبنـل دع ـا للجيـش  بللجـان 
بلشعبيَّة لتى تحقيق بلنر بملؤزر. 
 بلتـوت بلقانلـة مبالـَغ مالية 
 مئـات برطباق مـن بلكعك  بلكيك 

 بملوبد بلغذبئية بملتنّوعة. 

فعالية جماهريية حاشدة ألبناء مديريات املربع الشرقي بالبيضاء احتفاالً باملولد النبوي الشريف 
 : البيضاء

فُظِّ ـت، أمـس بلسـبت، نعاليـٌة ج ا0رييٌة 
اَر  لاشاة تحت شعار )يَا أَيَُّها بلنَِّبيُّ َجا0ِِا بْلُكفَّ
َ بْلُ نَاِنِقـنَي َ بْغلُـْظ َعَليِْهـْم( رانـاء مايريات 

بملراع بلرقي. 

 خـا0 بلفعالية، أُلقيـت بلعايُا من بلكل ات 
إىل توبشـيَح شـعبيَّة   بملشـاركات، ااإلضانـة 
تنا لت سريَة بلرَُّسـْو0 بلكريم  عظ ة موبقفه. 
 بختت ـت بلفعاليـُة اكل ـة للشـيخ ل ود 
شـتان مرف عـا1 بملحانظة  بلـذي ليّا أاناَء 
ف  بلكبري،  بلبيضـاء  شـكر لضوَر0ـم بملـرِّ

دبعيـاً إىل أن يكوَن لضوُر0ـم بلفعاليَة بلُك8ى 
يو1 بلثافي عر من رايع بر 0 بسـتثنائياً  غري 
مسـبوق  ا ـا يليـق اعظـم بملناسـبة  اأاناء 
بلبيضـاء.  لـرض بلفعاليـة عـاٌد مـن بلعل اء 
 بلوكاء  بملاربء  بلرتاويني  بملشايخ  بلوجهاء 

 برعيان ااملحانظة. 
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تربويو حّجة يؤّكدون أن املولَد النبوي محطة 
يستلهم منها املسلمون الدروَس ملواجهة أعدائهم

أسر الشهداء والجرحى واملفقودين بصنعاء القديمة 
يحتفلون بمولد الرسول األعظم

وزارة الصحة ُتْحيي املولد النبوي وتؤّكد أن هذه 
املناسبة تعترب نقطة تحول لتصحيح مسار اأُلّمة

 ذمار: تربويون يؤّكدون أن االحتفال باملولد النبوي 
يعكس ارتباَط الشعب اليمني بالرسول األعظم

 : حجة

فّظم مكتـُب بلرتاية  بلتعليـم ا حانظه لّجة، 

أمس، نعاليًة خطاايًة إلياًء لذكرى بمَلـْوِلـا بلنَّبَِوّي 

بلريف عى صالبه  آله أنضُل بلصاة  بلتسليم. 

 يف بلفعاليـة بلتـي لرض0ـا مايـر صنـا ق 

بلنظانـة  بلتحسـني مح ـا بلكحافـي  بلقايض 

عصا1 بلوزبن مرف عا1 بملاينة  ماربء  إدبريون 
 موظفو مكتب بلرتاية، أشـار ماير مكتب بلرتاية 
 بلتعليـم عـيل بلقطيـب، إىل أ0 يّـة ذكـرى مولا 
بلرَُّســْو0 برعظم   جوب باللتفاء اها  إليائها، 
مؤّكابً أن باللتفا0 اهذه بملناسـبة محطة يستلهم 
منها بملسل ون بلار َس  بلع8 من سرية بلرَُّسـْو0 
برعظم عليه أنضل بلصاة  أزكى بلتسـليم لتقويِم 
اصفاتـه  خصالـه  ذلـك  يف  مقتايـن  لياتهـم، 

بلكري ـة، منّو0اً أن بملرللة بلرب0نـة بلتي ي ر اها 
بلوطـن تتطلـب توليـا بلصفوف  اـذ0 بملزيا من 
بلجهود يف موبجهة بلعا بن  رنا بلجبهات االرجا0 
 بلعتـاد  بملـيض عى درب بلشـهابء بلذيـن  0بوب 
أر بلهم رخيصًة يف سبيل عزة  كربمة بلي نيني. 

 تخللت بلفعاليـة عاٌد من برفاشـيا  بلقصائا 
 بلز بمل  بملور ث بلشـعبّي بملع8ّ عن عظ ة 0ذه 

بملناسبة بلعظي ة. 

 : حسين الكدس
اأمافـة  بلقاي ـة  صنعـاَء  مايريـُة  فّظ ـت 
بلعاص ة، أمس بلسبت، ا ارسة فشوبن بلح ريي، 
نعاليًة ررس بلشـهابء  بلجرلى  بملفقودين تحت 

شعار » لبيك يا َرُسـْو0 بلله«. 
 يف بلفعاليـة بلتي لرض0ا عضُو محيل بملايرية 
أل ا صاح  عاٌد من بملشـايخ  بلوجهاء  بلُعّقا0 
 أ0ـايل بلشـهابء  بلجرلى ااملايرية، أشـار  كيُل 
أمافـة بلعاص ة عـيل بلقفري، إىل أ0 يّة مناسـبة 
بمَلـْوِلـا بلنَّبَِوّي،  د ر أاناء مايرية صنعاء بلقاي ة 
يف إليـاء باللتفـاالت اهذه بملناسـبة، لاثـاً أاناَء 
صنعاَء بلقاي ة عى بملشـاركة بلفاعلة يف بلفعالية 
بملرَكزيـة اامَلـْوِلــا بلنَّبَـِوّي؛ للتعبـري عـن لبنـا 
للرَُّسـْو0 بركر1 بلذي أرسله بللُه رل ًة للعاملني. 

اـا ره، دعـا بلوكيُل بملسـاعُا رمافـة بلعاص ة 
0اشـم بلوزير أاناَء برمافـة إىل بلتوجه يو1 بلـ 11 

من رايـع بر 0 إىل ميابن بلسـبعني لالتفاء اهذه 
بملناسبة  بلتعبري عن بلفرح  بالاتهاج اها. 

 : خاص
 أليـت  زبرُة بلصحـة بلعامة  بلسـكان، أمس 
بلسـبت، نعاليًة ا ناسـبة ذكرى بمَلـْوِلــا بلنَّبَِوّي 

بلريف. 
بلعامـة  بلصحـة  تطـرََّق  زيـُر  بلفعاليـة   يف 
 بلسـكان، بلاكتور طه بملتوكل، إىل مآثر بلرَُّســْو0 
برعظـم َ سـريته  بلتأريـخ بإلْســَامي للي نيني 
 مكافتهم عنا بلرَُّسـْو0 عليه أنضل بلصاة  أزكى 
بلتسـليم، موضحاً اـأن بلرسـالَة بملح اية جاءت 
ـة يف 0ذب بلعر  ــة  بلبرية ج عاء،  أن برُمَّ لألُمَّ
احاجة ماّسة إىل بالقتابء انبيها  منهاجه بلعاملي، 
ا ـا شـ له مـن تريعـات  أفْظ ة تنـر بلعا0 
 تنر بملسـتضعفني  تحّقق لهم بلنَر  بلصاح 

 بلفاح،  تقـُف يف  جه قوى بلكفر  بلطغيان ع8 
ُكــّل زماٍن  مكان،  أن 0ذه بملناسبة تعت8 فقطة 

ـة.  تحو0 لتصحيح مسار برُمَّ
 مـن جافبه، أّكـا  زربُء بلا لـة بملزجاجي  أاو 
فشـطان  رضية، أ0 يَّة باللتفا0 اامَلـْوِلـا بلنَّبَِوّي 
عى صالبهـا أنضل بلصاة  أزكى بلتسـليم بلذي 
أخـرج بلبريـة من بلظل ـات إىل بلنـور، مؤّكاين 
أفها مناسـبٌة لتعزيز بلص ـود  بلثبات يف موبجهة 

بلتحايات. 
 كذلـك، أّكا عضـُو رباطة عل ـاء بلي ن ل اي 
زيـاد، إىل أن باللتفا0 اامَلـْوِلـا بلنَّبَِوّي 0و من أجل 
ـة إىل قيم بلرسـالة  إىل فهج بلنبي عليه  إَعاَدة برُمَّ
بلصاة  أزكى بلتسليم  شـجاعته  فُبله  لك ته 
 سـ الته، دبعيـاً بلشـعب بلي نـي إىل بملشـاركة 

 باللتشاد إللياء ذكرى بمَلـْوِلـا بلنَّبَِوّي يف بلفعالية 
بملركزيـة رغم بملعافاة  بلظـر ف بلصعبة بلتي ت ر 
اها بلباد جربء بست ربر بلعا بن  بلحصار، إليصا0 
رسـالة محبة َرُســْو0 بلله مح ا صـى بلله عليه 
 آله  سـلم، لقوى بلعـا بن  بالسـتكبار  0ي أن 

َرُسـْو0 بلله يف قلوب بلي نيني قوال  نعا. 
اا ره، أّكا  كيُل  زبرة بلصحة لقطاع بلخامات 
بلاكتـور عبُابلعزيـز بلايل ـي أ0 يّـَة جعل ذكرى 
بمَلـْوِلــا بلنَّبَـِوّي بلريف محطـة عظي ة  مه ة 
فتز د منهـا ما يزيافـا إيَْ ـافاً  شـعوربً ااالفت اء 
بلصـادق بلقائم عـى بالقتابء  بال0تابء  بلت سـك 
انهج بلرَُّسـْو0 -َصىَّ بللُه َعَليِْه َ َعَى آِلـِه-، مشريبً 
إىل أ0 يّة بلعودة بلصادقة إىل بلرَُّســْو0  رسـالته 

ـة  مشاعر0ا.   إلياء ُسنته يف  جابن برُمَّ

 : ذمار
بلتفل مكتـُب بلرتاية  بلتعليـم ا ج ع بلنر 
ا ايرية عت ة، أمس بلسـبت، اذكـرى مولا معلم 
بلبريـة عليـه  عـى آلـه أنضـل بلصـاة  أزكى 

بلتسليم، يف نعالية خطااية  إفشادية. 
 يف بلفعالية بلتي لرض0ا عاٌد من ماربء بملكاتب 
بلتنفيذيـة  لشـٌا غفريٌ مـن بملشـايخ  بلوجهاء 
 بلُعقـا0  ماربء بملـابرس  تراويون، أشـار مايُر 
عا1 بملايرية عباه لسني لاتم، إىل أ0 يّة باللتفا0 
اهذه بملناسـبة  بستلها1 بلار س  بلِع8َ من سرية 
بملصطفـى، مؤّكابً عى أ0 يّة بملشـاَركة بلفاعلة يف 

نعالية بمَلـْوِلـا بلنَّبَِوّي بلتي ستقا1 ا حانظة ذمار 
بلثاثـاء بلقـاد1،  أخذ بلـار س  بلِع8َِ مـن ُمَعلِّم 
ــة  قائا0ـا يف موبجهة قوى بلكفـر  بلنفاق  برُمَّ
مـن خـا0 رنـا بلجبهـات االرجا0  بملـا0،  فر 
بلعلـم  بملعرنة اني أجيالنا مـن خا0 بلحفاظ عى 
بسـت ربرية بلع لية بلتعلي ية ارغم بلظر ف بلتي 

ي ر اها بلوطن. 
 يف بلكل ـة بلعل ائيـة، أ ضح إارب0يم بلوشـيل 
أن باللتفاَء اهذه بملناسـبة يعكس لبَّ أ0ل بلي ن 
ـة من بلضا0 إىل بلهاى  من  للنبي بلذي أخرج برُمَّ
بلظـا1 إىل بلنور،  مـا زب0 بلي نيون عى ذلك بلعها 
لتـى بليـو1 يف موبجهة بلطغيان اشـتى أشـكاله 

 صوره. 
إىل ذلك، فّظم مكتب بر قاف  بإلرشـاد ا ايرية 
 صاب بلعايل نعاليًة خطااية  بلتفالية الستقبا0 
ذكـرى بمَلـْوِلــا بلنَّبَـِوّي بلريـف تحـت شـعار 
»َرُســْو0ُ بللـه قائُافا  ُقا تنـا يف موبجهة بلطغاة 
 بملسـتك8ين«، ألقيت خالهـا بلعايُا من بلكل ات 
بملع8ة عى أ0 يّة فر بلوعي يف أ ساط بملجت عات 
ارض رة باللتفا0 اهذه بملناسبة  تن ية لب بلنبي 
برعظم يف ففوس بلنـشء  برجيا0 بلقادمة ف08ن 
من خالهـا للعالم اأفنـا أفصار بلنبي  سـنظلُّ يف 
موبجهة ُكــّل بلطغاة  بملستك8ين، يف ُكــّل زماٍن 

 مكان. 

فعاليات احتفائية بريمة 
تؤّكد أن مناسبة املولد النبوي 
ُتْحيي قيَم التعاون والتكافل 

املجتمعي أسوًة برسول اهلل
 : ريمة

فّظ ـت مايريـاُت محانظة ري ـة، أمس بلسـبت، عادبً من 

بلفعاليـات باللتفائية ا ناسـبة قـا 1 ذكرى بمَلـْوِلــا بلنَّبَِوّي 

بلريف. 

 يف بلفعاليـات بلثقانيـة بلتـي لرض0ـا مشـايخ   جهاء 

 أعيان محانظـة ري ة  مـاربء بملكاتب بلتنفيذيـة  بملعل ون 

 بلطاب  أ لياء أمور0ـم، ألقيت عاٌد من بلكل ات بملؤّكاة عى 

أ0 يّة بسـتلها1 بلار س  بلِع8َِ من بلسـرية بلنَّبَِويّة بلعطرة يف 

موبجهـة قوى بلعـا بن بلتي يقود0ـا بليَُهـود  بملنانقون عى 

شـعبنا بلي ني،  إليـاء قيم بلتكانل  بلرتبلـم بملجت عي بلتي 

دعافا إليها َرُسـْو0ُ بلله؛ لتعزيز بلص ود يف موبجهة بلعا بن. 

 دعـت بلكل ـاُت  بلفقـربُت بإلفشـادية إىل تجسـيا محبـة 

َرُسـْو0 بلله من خا0 بالست ربر يف رنا بلجبهات االرجا0  بملا0 

 مضاعفـة بلجهـود يف ُكـــّل برع ـا0 بلتي من شـافها تعزيز 

بلجبهة بلابخليـة   لاة بلكل ة  بلصـف  بملوبقف يف موبجهة 

قوى بالستكبار بلعاملي  أد بته. 

إىل ذلـك، فّظ ـت قبائـُل منطقة بلضبـارة ا ايرية كسـ ة 

 منطقة رماع ا ايرية بلجعفريـة  قفتني بلتجاجيتني أّكات 

خالهـا بالسـت ربر يف رنـا بلجبهـات االرجا0  بملـا0 ملوبجهة 

تصعيا قوى بلعا بن  مرتِزقتهم يف بلسالل بلغراي. 

 يف بلوقفتني بلتي لرض0ا مشـايُخ   جهاء قبائل بلضبارة 

 رمـاع، فّاد بملشـاركون ااسـت ربر جربئم قـوى بلعا بن احق 

بملافيـني يف محانظـة بلحايـاة  بسـتهابف مينـاء بلحايـاة 

 صوبمع بلغـا0، محّ لني بملجت َع بلا يل  بملنّظ ات بلتااعة له 

مسئوليَة بلتَحـّرك يف  قف بلعا بن  بلحصار  محاك ة قيادبت 

د 0 بلعـا بن  إَعاَدة بالْعتبَـار لل وبثيق  بلتريعـات بلا لية 

بملتفق عليها. 

فوز املنشد العّزي والشاعر 
العقاب باملراكز األوىل يف 
اختتام مهرجان الرسول 

األعظم
 : خاص

يف بلفعاليِة بملسـااقاتيِة بلنهائيِة، لصل بملنشُا ك ا0 بلعزي 

عـى بملرَكـز بر 0 يف مجـا0 بإلفشـاد،  بلشـاعر أمـني بلعقاب 

عـى بملرَكز ذبته يف مجا0 بلشـعر، اِ ْهَرَجان بلرَُّســْو0 برعظم 

انسخته بلخامسة بلذي تنّظ ه مؤّسسُة بإلما1ِ بلهادي. 

 نازت إيَْ ـان رشف بلاين ااملرَكِز بر 0ِ يف مجا0 بلاربسـات 

 براحاث،  لنان بملتوكِّل يف مجا0ِ بلرسم بلتشكييل. 

 أعلنـت بللجنُة بملنّظ ـُة للِ ْهَرَجـان عن بلفائزيـن ااملرَكِز 

بلثافي يف مجا0 بإلفشاد،  0م: عبُابمللك بملؤّذن،  يف مجا0 بلشعر 

سـلي ان د0شـوش،  مجا0 بلرسـم بلتشـكييل بلطفل عبُابلله 

رب ية،  مجا0 بلاربسات  براحاث سوسن لسن عباس. 

يف لني لاز عى بملرَكِز بلثالث يف مجا0 بإلفشاد عيل بليوسفي، 

 بلشعر ش سان بلع وش،  بلرسم بلتشكييل أمري بلهزمي. 

 سـيتمُّ تكريُم بلفائزين ااملربكز بلثاثة يف مجاالت بإلفشـاد 

 بلشـعر  بلرسـم بلتشـكييل  بلاربسـات  براحـاث يف بلحفِل 

بلختامي للِ ْهَرَجان بلذي يقا1ُ برلَا ر1 رايع بر 0. 

 تناَنـَس يف بلفعاليـة بلنهائية من مسـااقات بملِْهَرَجان عى 

بملربكز بلثاثة يف ج يع بملجاالت ستٌة من بملنشاين  خ سٌة من 

بلشعربء، اتقايم ُكـلِّ  بلا موشحا  فشيابً  قصياًة شعرية. 

تخّلل بلفعاليَة تكريُم بملشـاركني يف بملِْهَرَجان  ريبورتاج عن 

بلسـرية بلنَّبَِويّة در س  ِع8َ،  مرلية كومياية اعنوبن »من 

أين أجـي لهم«، ع8ّت عن بلِخَابِع برمريكـي بإلرسبئييل للنظا1 

بلسعودّي عى بلرغم من تبنِّيه ُكـلَّ مشاريعهم بإلنسادية. 
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ِجيِْم يَْطاِن الرَّ أَُعـْوُذ ِباللِه ِمْن الشَّ
ِحـيْـِم ْحـَمـِن الرَّ ِبـْســـِم اللِه الرَّ

احَلْمــــُد للــــه َرِبّ الَعالَِميـْـــَن، وأَشــــَهـُد أْن 
َل إلَه إَلّ اللــــُه املَـِلُك احَلـُقّ املُِبيْن، وأشــــَهُد 
ــًدا َعبْـُده وَرُســــــْولُه َخاتَُم  أن َســــيِّـَدنا ُمَحَمّ

النبيني. 
ــٍد  ــٍد وعلى آِل ُمَحَمّ اللّهــــم َصِلّ على ُمَحَمّ
ــٍد، كما  ــــــٍد وعلى آِل ُمَحَمّ وباِرْك على ُمَحَمّ
َصلَّيـْـــَت وباَرْكــــَت علــــى ِإبْـَراِهيـْـــَم َوَعلَى آِل 
ِإبْـَراِهيـْـــَم إنك حميٌد مجيــــٌد، واْرَض اللَُّهم 
بِرَضــــاك عــــن أَْصَحاِبِه األَْخَيــــاِر املنتَجبني 

وَعْن َساِئِر ِعَباِدك الصاحلني. 
أَيَُّها اإِلْخَوةُ واألخواُت.. 

ـَلُم َعلَـيُْكْم َوَرْحـَمُة اللِه َوبََرَكاتُه: الَسّ
مبناســــبِة اقتراِب ِذْكـَرى مناســــبة املَـْوِلـد 
النَّبـَـــِوّي الشــــريف حرصنــــا كما فــــي العام 
املاضــــي وكما فــــي املناســــبات املاضية أن 
ْكـَرى باْعتَبارها محطة  نستفيَد من هذه الذِّ
ا نســــتلهُم منها أعظــــَم الدروس  مهمــــة ِجـّدً
والِعبـَـــِر التي نحن في أمــــسِّ احلاجة إليها 
فــــي واقع حياتنا، بحكم انتمائنا لإلْســـــَلم 
وبحكم مــــا نواجُهــــه في واقِع هــــذه احلياة 
مــــن مشــــاكَل ومــــن حتديــــاٍت ومــــا نتحمله 
مــــن مســــؤوليات، وإَذا جئنا إلى أيــــة ِذْكـَرى 
ُرنــــا بَرُســـــْوِل اللــــه محمٍد  أَْو مناســــبٍة تذكِّ
-َصلََواُت اللِه َوَســــَلُمُه َعلَيـْـــِه َوَعلَى آِلـــِه- 
فل شكَّ أنها ستكوُن املناسبَة األهمَّ في ما 

ميكُن أن نستفيَده منها من دروس وِعَبٍر. 
علقتُنــــا كأُّمــــة إْســـــَلمية تنتمــــي إلــــى 
ُســـــْول مــــن موقعه كَرُســـــْوٍل  اإلْســـــَلم بالرَّ
َصلََواُت اللــــِه َعلَيِْه َوَعلَى آِلـِه كَرُســـــْوِل الله 
ا علقة إيَْمـانية  علقــــة وارتباط مهم ِجـــــّدً
وارتبــــاٌط قائــــٌم علــــى أََســــاس التعليمــــات 
أََســــاس  والتوجيهــــات واإلرشــــادات وعلى 

العقيدة والشريعة وما يتصل بذلك. 
علقُة الهداية التي متتدُّ إلى ُكــّل شــــؤون 
حياتنا ونحن في أمسِّ احلاجِة للســــتفادة 
منهــــا والرتباط بها وإل لم يُكِن البديُل ولن 
يكوَن البديُل إل الضــــلُل وإل الضياُع وإل 

التَّيْه. 
فــــي هذا العــــام حرصنا أولً علــــى إَعاَدة 
الدروس التي ألقيناها في العام املاضي ملا 
ا، بحســــب  تضّمنته من مواضيَع مهمٍة ِجـّدً
الظــــروف التي نعيُشــــها والتحديــــات التي 
نواجهها، ثم على أََساس أن نُكِمَل من حيث 
ُز  انتهــــى بنا املطاُف في تلــــك الدروس ونركِّ
علــــى بعــــض املواضيــــع املهمــــة وعلى ضوء 
اآليات املباركة من كتاب الله اجمليد الكرمي 
الذي نســــتهدي به ونستفيُد منه ونسترشُد 
بــــه ونعوُد إليــــه كأهمِّ مصدٍر نســــتفيُد منه 
ُســـــْول َصلـَـــَواُت اللــــِه َعلَيِْه  في معرفــــة الرَّ
َوَعلـَـــى آِلـــــِه ومعرفــــة الرســــالة اإللهية في 
طبيعتهــــا فــــي مضمونها فــــي دللتها إلى 
آخــــر مــــا يتصــــُل بذلك مــــن املعــــارف التي 
نحتاُج إليها كمســــلمني؛ ولذلك ســــنحرص 
إْن شــــاء اللــــُه فــــي هــــذه احملاضــــرة، على 

احلديــــث علــــى ضــــوء اآليــــات املباركة من 
أول ســــورة اجلمعــــة، يقوُل اللُه -ُســــبَْحانَـُه 
َوتََعالَـى- بســــِم اللِه الرحمِن الرحيِم )يَُسبُِّح 
َماَواِت َوَما ِفي اأْلَْرِض الَْمِلِك  ِللَِّه َما ِفي السَّ
وِس الَْعِزيِز الَْحِكيِم )1( ُهَو الَِّذي بََعَث  الُْقــــدُّ
نُْهْم يَتْلـُـــو َعلَيِْهْم آيَاِتِه  يِّنيَ َرُســــوًل مِّ ِفي اأْلُمِّ
يِهــــْم َويَُعلُِّمُهــــُم الِْكتـَـــاَب َوالِْحْكَمَة َوِإن  َويَُزكِّ
ِبنٍي )2( َوآَخِريَن  َكانُوا ِمن َقبُْل لَِفي َضَلٍل مُّ
ا يَلَْحُقوا ِبِهــــْم، َوُهَو الَْعِزيُز الَْحِكيُم  ِمنُْهْم لَمَّ
)3( َذِلــــَك َفْضُل اللَِّه يُْؤِتيِه َمن يََشــــاءُ، َواللَُّه 
لُوا  ُذو الَْفْضــــِل الَْعِظيِم )4( َمثـَـــُل الَِّذيَن ُحمِّ
ــــْوَراةَ ثُمَّ لَْم يَْحِملُوَها َكَمثَِل الِْحَماِر يَْحِمُل  التَّ
بُوا ِبآيَاِت  أَْسَفاًرا، ِبئَْس َمثَُل الَْقْوِم الَِّذيَن َكذَّ
اِلِمــــنيَ(،  اللَّــــِه، َواللَّــــُه َل يَْهــــِدي الَْقــــْوَم الظَّ
ابتــــدأت الســــورةُ املباركــــُة باحلديــــث عــــن 
التسبيح لله -ُســــبَْحانَـُه َوتََعالَـى- يسبُِّح لله 
ما في الســــماوات وما في األرض، استنفاٌر 
شــــامٌل جلميع ما فــــي الســــماوات وما في 
األرض لتســــبيِح اللــــه -ُســــبَْحانَـُه َوتََعالَـى- 
تنزيهــــه وتقديســــه عــــن ُكــلِّ عيب عــــن ُكــلِّ 
نقص فــــي مقام ربوبيته وكماله والتســــبيح 
لله -ُسبَْحانَـُه َوتََعالَـى- الذي هو دللٌة على 
تنزيهه وُقدســــيته وكمالــــه وتنزيهه عن ُكــّل 
نقص فــــي مقام أُلوهيته فــــي مقام ربوبيته 
ا ويتصُل في  ميتــــدُّ إلى موضــــوع مهم ِجـــــّدً
هذا الســــياق مبواضيَع في غايــــة األهمّية 
موضوع الهداية للعباد من جوانَب متعددٍة، 
سنشــــيُر إلى البعض منها وطبعاً النصوُص 
القرآنية واسعُة الدللة واسعُة الهداية وما 
ميكن أن نســــتفيَده منها أَْو نقدَمه منها هو 
بل شك شيءٌ محدوٌد فيما فيها من الهدى 
ا فيما ميكُن أن نستفيَده فيما  الواســــع ِجـّدً
ُم من بعدنا فيما  َم من قبلنا، فيما يَُقدَّ قد ُقدِّ
ميكن أن نستفيَده مجدداً في أية مناسبات 
وبالتأكيد أَيْضاً بحسب الظروف واملراحل 

وبحسب املناسبات. 
اللُه -ُســــبَْحانَـُه َوتََعالَـى- حكى عن نفسه 
بعَض األســــماء احُلســــنى املهمــــة في هذا 
الســــياق، امللــــك القــــدوس العزيــــز احلكيم 
ُس من أن يتُرَك  هُ واملقدَّ فهو َجلَّ شــــأنُه املنزَّ
عباَده عبثــــاً، أن يخلَُق هذا الكوَن الفســــيَح 
العجيــــَب الكبيــــَر العظيم املتقــــن في غاية 
اإلتقان واإلحــــكام واإلبداع، وأن يخلَق هذا 
الكائن البشري الذي هو اإلنَْسـاُن على هذه 
األرض بــــدون هــــدٍف بدون أن يرســــَم لهذا 
اإلنَْسـان هدفاً بدون أن يرعى هذا اإلنَْسـان 
في مسيرة حياته ويترك البشرية في حالة 
من العبــــث والفوضى ل مســــؤولية محّددة 
ول واجبات ول أهداف ملســــيرة حياتهم ول 
توجيهات وإرشــــادات تضبُُط لهم مســــيرةَ 
حياتهــــم، فيعيشــــون فــــي هذه احليــــاة في 
حالــــٍة من الصــــراع والفوضــــى والنزاعات 
والختلفــــات والتباينــــات ل يرســــُم لهــــم 
منهجاً لضبط مســــيرة حياتهــــم، ول يكون 
هنــــاك مــــا يُدلُّهــــم علــــى اخلير والرشــــاد 
والصلح حلياتهم، ول يكون هناك حساٌب 
هٌ  ول جــــزاء ول ثــــواب ول عقاب. اللــــُه ُمنَـزَّ

هٌ عن  عــــن أن يفَعَل ذلــــك أَبَـًدا وكذلــــك ُمنَـزَّ
أن تكــــوَن طريقتُه في هدايــــة عباده طريقًة 
بعيــــدًة عن احلكمة أَْو بعيدًة عن الُقدســــية 
أَْو بعيدًة عن العّزة، وهذا أَيْضاً ما سنشــــير 
إليه في اآلية التي تلي هذه اآلية )ُهَو الَِّذي 
نُْهْم( هــــو َجـلَّ  يِّنيَ َرُســــوًل مِّ بََعــــَث ِفــــي اأْلُمِّ
َشْأنـُـُه من مقام ربوبيته ومن مسؤوليته كإله 
ُـُه الذي  وكملك وعزيز وحكيم هو َجـلَّ َشــــْأنـ
بعث في األميني َرُســـــْولً منهم، وهنا يجُدُر 
بنا أن نســــتفيَد من هذا النص املبارك أننا 
في واقعنا البشري فيما نعيُشه من مشاكَل 
ومحــــٍن وأزمــــات وهموم وتضاربــــات ورؤًى 
متناقضــــٍة واضطرابات كبيرة فــــي واقعنا 
البشــــري يجــــُب أن نعــــَي أن ســــبيَل جناتنا 
وَحلِّ مشــــاكلنا وصــــلح حياتنا إمنــــا يكوُن 
بالعودة إلى الله والتطلُّع إلى الله -ُسبَْحانَـُه 
َوتََعالَـــــى- في ما يقدُمه لنا ليرســــَم لنا هو 
ُـُه مســــؤولياِتنا في هــــذه احلياة  َجـــــلَّ َشــــْأنـ
ســــبيل اخلير ســــبيل النجاة ســــبيل الفلح 
الــــذي فيه صــــلح حياتنــــا وحل مشــــاكلنا 
في ُكــــــّل مناحي حياتنا أن نتطلــــَع إلى الله 
ُـُه هــــو املصدَر لذلك ل  باْعتَباره َجـلَّ َشــــْأنـ
ســــبيل إلى ذلــــك إل بالعودة إليــــه وهو َجـلَّ 
َشْأنـُـُه يبتدئُنا أَْصــًل، ل تكوُن املسألُة َمثَـًل 
متروكًة إلــــى أن نطاِلَبه أن نعمَل مظاهرات 
في األرض نتجمع ككائنات بشــــرية ونعمل 
مظاهــــرات في ُكــّل أنحــــاء األرض، )يا الله 
نحن نتظاهر ملاذا ل ترشــــدنا ملاذا ل تدلنا 
على ما بِه َحلٌّ مشــــاكلنا علــــى ما نصلح بِه 
حياتنــــا علــــى مــــا يضبــــط مســــيرة حياتنا 
كمنهــــج وكنظام لهــــذه احلياة علــــى ُكــّل ما 
يتصل بواقع حياتنا التي نعيشــــها(، ل، الله 
-ُسبَْحانَـُه َوتََعالَـى- يبتدُئ عباَده منذ بداية 
وجودهــــم أول مــــا خلــــق اإلنَْســـــاَن منذ آدم 
عليه الســــلم أتى إليه وحُي الله توجيهاُت 
الله تعليماُت الله -ُســــبَْحانَـُه َوتََعالَـى- فهو 
َجـلَّ َشْأنـُـُه يبتدُئ عباَده وعلى طول مسيرة 
التأريخ منذ آدم عليه السلم وأتت األجياُل 
تلو األجيال من البشــــر ويترافُق معها نزوُل 
الهدى اإللهــــي مجيءُ الهدايــــة اإللهية إلى 
الواقع البشري، فاللُه يبتدُئ عباَده بالهداية 
وتأتي إليهم الهدايُة منه وْفَق طريقته ووفق 
ُســــّنته التــــي هي مرتبطــــٌة بحكمتــــه بعزته 
بقدســــيته -ُســــبَْحانَـُه َوتََعالَـى- ثم ما يأتي 
منــــه -ُســــبَْحانَـُه َوتََعالَـــــى- وهو مشــــروُعه 
لعبــــاده فــــي أرضــــه مــــن موقعه فــــي امللك 
والربوبية واأللوهية هــــو معنيٌّ بأمر عباده 
ُل في شــــؤونهم وليست  ليس فضولياً يتدخَّ
له علقة بهم فيأتي البعُض َمثَـًل يقول ملاذا 
يريد اللُه أن يفِرَض علينا في حياتنا منهجاً 
معيناً ويقدم لنا توجيهــــاٍت وأوامَر ونواهَي 
وغير ذلك، ل، هو َجـلَّ َشْأنـُـُه املعنيُّ بأمرنا؛ 
ــــه ربُّنــــا ملُكنا إلهنــــا وهو كذلــــك العزيز  ألَنَّ
واحلكيم تأبــــى عزتُه وتقتضــــي حكمتُه أن 
يكــــوَن له في واقع حياتنا تدخٌل كامٌل، تأبى 
تُه أن يتُرَكنا َهَمــــًل وتقتضي حكمتُه أن  ِعزَّ
يتدخــــَل في ُكــّل شــــؤوننا ملا فيــــه اخلير لنا 

فيرســــم لنا منهجاً إَذا ِســــرنا عليه في هذه 
احلياة كان بذلك فلُحنا وخلُصنا وصلُح 
حياتنا، وكان بذلك فوُزنا في الدنيا وفوزنا 
ُـُه من موقع ُملكه  في اآلخرة، هو َجـلَّ َشــــْأنـ
وقدســــيته وعزتــــه وحكمته الــــذي بعث في 
األُّميني َرُسـْولً ويتسم منهُجه ورسالته هذه 
برحمتــــه بحكمته مطبوعة بطابع أســــمائه 
احلســــنى بالرحمة باحلكمة بالعلم باخلير 
والعــــزة إلى آخــــره، فليس فضوليــــاً وليس 
ُمَجـّرد مقترحاٍت متروكــــة ملزاجنا إْن نحن 
رغبنا أن نعمَل بهــــا فل بأَس وإن لم نرَغْب 
نتركها ويكون املوضــــوع عادياً وطبيعّيًا، ل، 
بل املشــــروع اإللهي هــــذا هو ُملــــِزٌم، ُملِزٌم؛ 
ألَنَّه من الله -ُسبَْحانَـُه َوتََعالَـى- الرب امللك 
للســــموات واألرض وللنــــاس، وإَذا لم نعمل 
ولم نقبل بهذه الرسالة اإللهية هناك عقاٌب 
وهناك حساٌب وهناك جزاءٌ، هناك عواقب 
وخيمــــة، عواقــــب وخيمــــة للرفــــض لهدي 
الله واإلعــــراض عن هدي الله -ُســــبَْحانَـُه 

َوتََعالَـى- في الدنيا وفي اآلخرة. 

املشروُع اإللهيُّ تفاعلي ليس ُمَجـّرَد 
توجيهات جافة

ا أن  ثــــم كذلك هنــــاك نقطــــٌة مهمة ِجـــــّدً
الهــــدَي اإللهيــــة والرســــالَة اإللهية ليســــت 
ُمَجـــــّرَد توجيهات جافــــة ومنفصلة عن الله 
-ُســــبَْحانَـُه َوتََعالَـــــى- ومشــــروعاً ينزل إلى 
البشر يرســــُم لهم طريَق اخلير والفلح ثم 
يترك األمــــر هكذا إن أخذوا به اســــتفادوا 
وإن لــــم يأخــــذوا بــــه يُعاَقبــــون فــــي الدنيا 
واآلخرة، هذا املنهُج اإللهي وهذه الرســــالة 
اإللهية تتصل بالله -ُسبَْحانَـُه َوتََعالَـى- في 
تقديره يعني املشــــروُع اإللهي هو مشــــروٌع 
تفاعلي إْن صحَّ التعبيُر، يتصل بالله القيوم 
املدّبر والله -ُســــبَْحانَـُه َوتََعالَـى- لم يفصل 
هــــذا املنهــــج عنه يعنــــي يفعل فينــــا جميًل 
ويقــــدم إلينــــا رؤيًة جميلة َحَســــنة وخلص 

وانتهت املسألة عند هذا احَلّد، ل. 
املشــــروُع اإللهــــيُّ هــــو مشــــروٌع تفاعلــــي 
يبقى مرتبطاً بالله -ُسبَْحانَـُه َوتََعالَـى- في 
ُكــــــّل اجلوانــــب في ُكــــــّل اجملالت فــــي ُكــّل 
الّتجاهــــات وســــنذكر بعــــض األمثلة على 
ذلــــك، َمثَـًل جند في القــــرآن الكرمي األمر 
باجلهاد في سبيل الله -ُسبَْحانَـُه َوتََعالَـى- 
وهــــو أمر مبا فيــــه خير لنا عــــزة لنا كرامة 
لنــــا دفٌع للشــــر عنــــا ودللة علــــى عمٍل هو 
لصاحلنــــا فيه دفع للظلم عنها ودفٌع للشــــر 
عنــــا فيه حتقيــــق للخير لنا لكــــن هل تكون 
املســــالة فقط عند هذا احلد، ل، املســــالة 
أَْكَبــــــر الله يقول )إن تنصروا الله ينصركم( 
املسالة يرتبط بها تدخل إلهي تدبير إلهي، 
نلحظ َمثَـًل الله -ُسبَْحانَـُه َوتََعالَـى- يقول 
ُقوا(  )َواْعتَِصُموا ِبَحبِْل اللـَّـــِه َجِميًعا َوَل تََفَرّ
ـة  والله -ُســــبَْحانَـُه َوتََعالَـى- عندما تتجه أُمَّ
أَْو قــــوم أَْو أي نــــاس مــــن البشــــر يجتمعون 
لينفــــذوا هذا التوجيــــه اإللهي كيف يتدخل 
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الله -ُسبَْحانَـُه َوتََعالَـى- فيؤلف بني قلوبهم 
ُـُه القائل )َوأَلَّــــَف بَيَْن ُقلُوِبِهْم،  هو َجـلَّ َشــــْأنـ
ا أَلَّْفَت  لـَـــْو أَنَفْقَت َما ِفــــي اأْلَْرِض َجِميًعــــا َمّ
بَيـْـــَن ُقلُوِبِهْم َولَِكَنّ اللـَّـــَه أَلََّف بَيْنَُهْم( والقائل 
)َواْذُكــــُروا ِنْعَمَت اللَِّه َعلَيُْكــــْم ِإْذ ُكنتُْم أَْعَداًء 
َفَألََّف بَيَْن ُقلُوِبُكْم َفَأْصَبْحتُم ِبِنْعَمِتِه ِإْخَواًنا( 
ُـُه في ُكــّل  كيــــف أن الله يتدخل َجـــــلَّ َشــــْأنـ
اّتجاه نتجــــه بتطبيق هديه لقبول توجيهاته 
يتدخل على أََســــاس تنفيذنا لذلك التوجيه 
فيمدنا -ُســــبَْحانَـُه َوتََعالَـــــى- ميدنا مبدده 
فــــي ُكــّل مقــــام مبا يقتضيــــه )َولـَـــْو أََنّ أَْهَل 
الُْقَرى آَمنـُـــوا َواتََّقْوا لََفتَْحنـَـــا َعلَيِْهم بََرَكاٍت 
ــــَماِء َواأْلَْرِض( يأتي التدخل اإللهي  َن الَسّ ِمّ
مع الهدى هذا فاملشــــروع اإللهي والرسالة 
اإللهيــــة ل ينفصــــل عن الله ليســــت ُمَجـّرد 
توجيهات طيبــــة وإرشــــادات جميلة ينزلها 
إلينــــا ونســــتفيد منهــــا بحســــب إيجابيتها 
فــــي احليــــاة بحســــب بــــل يرتبــــُط بقيومية 
اللــــه وبتدبيــــره ويكــــون ملــــا ننفــــذه ونطبقه 
من تعليمــــات الله -ُســــبَْحانَـُه َوتََعالَـى- أثر 
فــــي تدبير الله فــــي تدخل الله -ُســــبَْحانَـُه 
َوتََعالَـــــى- وميتــــد بهــــذا إلى ُكــــــّل مجالت 
احلياة ُكــّل واقع احلياة وهذه مسألة مهمة 

ا.  ا مسالة مهمة ِجـّدً ِجـّدً

اإلعــراض والرفــض لتوجيهات اهلل 
ترتتب عليها عقوبات 

الســــلبي حالــــة  املســــتوى  علــــى  كذلــــك 
اإلعــــراض حالة الرفــــض لتوجيهــــات الله 
واإلعــــراض عــــن هــــدي اللــــه -ُســــبَْحانَـُه 
َوتََعالَـــــى- أَيْضــــاً تترتــــب عليهــــا عقوبــــات 
عقوبــــات مــــن اللــــه -ُســــبَْحانَـُه َوتََعالَـــــى- 
الشــــقاء الضنك في املعيشة عقوبات إلهية 
في الدنيا وعقوبات في اآلخرة، فالرســــالة 
اإللهية مشــــروع إلهــــي يتصل بتدبيــــر الله 
تفاعلــــي  ومشــــروع  َوتََعالَـــــى-  -ُســــبَْحانَـُه 
ترتبــــط بــــه إجــــراءات إن صــــح التعبير من 
الله ســــبحانه وتعالــــى وتترافق معــــه أَيْضاً 
إجــــراءات كثيرة من جانــــب الله أمور كثيرة 
يفعلها الله -ُسبَْحانَـُه َوتََعالَـى-، وهذه سمة 
مهمة من مشروع اإللهي يجب أن نستوعَبها 
ا في اجنذاب  جيداً وتَُمثِّـُل أهمّيًة كبيرة ِجـّدً
اإلنَْسـان إلى هذا املشــــروع اإللهي وإدراكه 
ــــه يَُمثِّـــــُل صلة مــــا بيننا وبني  ألهميتــــه؛ ألَنَّ
اللــــه نحظى من خللها برعاية واســــعة من 
اللــــه في ُكــــــّل مجالت احليــــاة واإلعراض 
كذلك يترتب عليه مخاطر كبيرة وعقوبات 
شديدة من جانب الله -ُسبَْحانَـُه َوتََعالَـى-، 
هو الله -ُســــبَْحانَـُه َوتََعالَـى- مبلكه برحمته 
بحكمته بتدبيــــره بقيوميته والــــذي وبعزته 
وحكمتــــه بعــــث في األميــــني َرُســـــْول منهم 
بعث في األميني، احلالة التي كان يعيُشــــها 
العرب ويعيشــــها اجملتمُع البشــــري ما قبل 
بعث َرُســـــْول اللــــه َصلََواُت اللــــِه َعلَيِْه َوَعلَى 
آِلـــــِه بالرســــالة اإللهيــــة إلى النــــاس، كانت 
ا، الواقــــع العــــام الذي  حالــــة رهيبــــة ِجـــــّدً

يعيُشــــه البشر كان واقعاً ســــلبياً وسيئاً بكل 
مــــا تعنيه الكلمــــة، واقعــــاً ظلميــــاً وواقعاً 
ممتلئاً بالظلم والفســــاد واجلــــور، ومأزوماً 
باملشــــاكل، في الســــاحة العاملية كان الواقع 
ـيَّـة الشديدة واجلهالة  العربي يتصف باألُمِّ
والبدائيــــة، اجملتمع العربــــي، كان اجملتمع 
األَْكثَــر جهًل واألَْكثَــــــر أُمية واألَْكثَــر بداوة 
إن صــــح التعبيــــر، وأتى الهــــدي اإللهي إلى 
هذا اجملتمع وفي هذا عبر عظيمة ودروس 
ا، أن عظمة هدى الله -ُسبَْحانَـُه  مهمة ِجـّدً
َوتََعالَـى- أنه يبني ويصلح اجملتمع البشري 
ويرتقــــي به إلى أرقى مســــتوى حتى لو كان 
في أهبط مستوى، أضعف مستوى، عندما 
جنــــُد أن اجملتمَع العربي الذي كان مجتمعاً 
أُميــــاً ل ميتلك ثقافــــة ول ميتلك معرفة ول 
ـيَّـة العربية أُمية شــــاملة،  ميتلك وعياً واألُمِّ
ليســــت فقــــط أُمية فــــي القــــراءة والكتابة، 
فتقــــل َمثَـًل أنهم كانوا يعانون أزمة في هذا 
اجلانب فحسب، ل يستطيعون أن يقرأون، 
ـة متعلمة تقرأ الكتب، وحالة نادرة  ليست أُمَّ
ـة ل تسطيع الكتابة  في أوساطهم وكذلك أُمَّ
والكتابة في أوســــاطهم حالة بســــيطة، ولم 
تكن هذه املســــألة الرئيسية، ولذلك عندما 
ُســـــْول َصلََواُت اللِه َعلَيِْه َوَعلَى آِلـِه،  بعث الرَّ
لــــم يكــــن املوضوع الرئيســــي في الرســــالة 
اإللهيــــة أن يكــــون لــــه برنامــــج محــــو أُمية 
يتجه فقط وبشــــكل رئيســــي إلــــى أن يتعلم 
الناس كيف يكتبون وكيــــف يقرأون وانتهى 
ـيَّـة  املوضــــوع، لــــم تكن املســــألة هــــذا، األُمِّ
األَْكَبــــــر من ذلــــك واألخطر بكل مــــا تعنيه 
الكلمــــة أنهــــم ل ميتلكــــون رؤيــــًة صحيحة، 
ول فهمــــاً صحيحاً ول معرفة صحيحة في 
ا، ينقصهم الوعي، املعرفة  أشياَء كثيرٍة ِجـّدً
الصحيحة، النظرة الصحيحة جتاه معظم 
األمــــور التي تتصل بحياتهم مبســــؤوليتهم، 
وفــــي مختلــــف املســــائل الدينيــــة منها في 
املقدمــــة، لديهــــم أفــــكار خاطئــــة كثيــــرة، 
تصورات مغلوطة، ومفاهيم مغلوطة كثيرة 
ليســــت صحيحة، وخرافات كثيرة، مساحة 
واســــعة مــــن التصــــورات واملفاهيــــم كانت 
عبارة عن خرافــــات، ومفاهيم تنحرف بهم 
في واقع حياتهــــم، وضياع في هذه احلياة، 
ل هــــدف ول مســــيرة صحيحــــة يتَحـّركون 
ـــــة كانت قائمة  ـيَّ على أََساســــها، وهذه األُمِّ
في الواقع العام البشري، يعني لدى غيرهم 
مــــن األَُمـــــم، ولكنهم كانــــوا أَْكثَــــــر أُمية من 
غيرهم، واألَُمـم األُْخــَرى واألقوام اآلخرون 

كان لديهم نفس املشــــكلة وبقــــدر متفاوت، 
يعنــــي البعض أَيْضاً كانــــت لديهم حالة من 
الضــــلل الرهيــــب، ولكن اجملتمــــع العربي 
كان اجملتمــــع األَْكثَــــــر أُميــــة، األَْكثَــــــر أُمية 
واألَْكثَــــــر بدائيــــة وجهًل، أتى هــــذا الهدى 
إلى هــــذا اجملتمع، غّير واقــــع هذا اجملتمع 
بشكل كامل، وكان التغيير في هذا اجملتمع 
مــــن خــــلل هــــذا الهــــدى، من خــــلل هذا 
املشــــروع اإللهي الشــــامل الواســــع احلكيم 
والصحيح الذي فعل ميكن أن يعتمَد عليه 
لتغيير حقيقي وتغيير مثمر، وتغيير مصلح، 
وتغييــــر مضمون نحو األفضــــل، فأتى هذا 
ـة مبا تعيشــــه من أُمية،  الهدى إلى هذه األُمَّ
ليغيــــر واقعها تََماماً، تســــتبدل باخلرافات 
واملفاهيــــم املغلوطة واألفــــكار والتصورات 
الباطلة مفاهيــــم صحيحة من نور الله، من 
هدي الله من رســــالة الله، أفكار صحيحة، 
معــــارف صحيحــــة، توجيهــــات صحيحــــة، 
تعليمــــات صحيحــــة، إرشــــادات صحيحة، 
فتتغيــــر فــــي واقعهــــا بشــــكل جــــذري نحو 
األفضل، وســــيتغير واقع حياتها بشكل تام؛ 
ولذلــــك علينا أن نــــدرَك أن هــــذه التجربة 
التــــي وقعــــت بالفعــــل، ولــــم تكــــن ُمَجـــــّرد 
مت فــــي كتاب، بــــل ُطبِّقت على  نظريــــة ُقدِّ
أرض الواقــــع وأثمرت تغييــــراً جذرّيًا، غّير 
ـة التي كانــــت أُّمية وبدائية  واقع هــــذه األُمَّ
إلــــى أن ارتقت وتفوقت على ســــائر األَُمـم، 
وتطلعــــت إليها بقية األَُمـم لتــــرى فيها أنها 
أصبحــــت أرقــــى منــــوذج قائــــم فــــي واقــــع 
األرض فيمــــا لديهــــا من فكر، فيمــــا لديها 
من ثقافــــة، فيما لديها مــــن معالم في هذه 
احلياة، من اهتمامــــات من تصّورات، فيما 
حتمله من مشــــروع في هذه احلياة، وحتت 
قيادة َرُســـــْول الله َصلََواُت اللــــِه َعلَيِْه َوَعلَى 
آِلـِه، َرُســـــْول الله هو حَتـّرك بهذا املشــــروع 
اإللهي بعد ســــنوات معينــــة بعد فترة زمنية 
محــــدودة تغّير هذا الواقع ليكون هو الواقع 
األرقى آنــــذاك في األرض بكلهــــا، وليكون 
ذلك العربي هنــــا أَْو هناك في تلك املنطقة 
أَْو تلــــك الذي كان رأســــه مليئا باخلرافات، 
واملفاهيــــم اخلاطئة، وكانت نظرته في هذه 
احليــــاة إلــــى واقعهــــا ومشــــاكلها وأمورها، 
وكانــــت كذلــــك مفاهيمــــه جتــــاه الكثير من 
األمور مغلوطة وخاطئة وخرافية قد أصبح 
متنــــوراً، لديه مفاهيُم صحيحة، لديه نظرةٌ 
صحيحٌة لديه اهتمامات صحيحة، وَطبْــعاً 
هذا بقدر تفاعل مــــن تفاعل مع هدى الله، 

بقــــدر الســــتجابة بقدر مــــا كان هناك من 
ارتبــــاط، من علقة بهذا الهدى، من تفاعل 

وتأثر مع هذا الهدى وبهذا الهدى. 

نقلٌة هائلة إىل الواقع األرقى
ا في  فحدثــــت نقلة هائلة، نقلة كبيرة ِجـّدً
الواقــــع األُمي العربي من حالة أُمية فظيعة 
ـة متتلــــك ثقافة هي  ا إلى أُمَّ ومتدنيــــة ِجـــــّدً
أرقى ثقافــــة، متتلك وعياً هــــو أرقى وعي، 
بــــني يديها نور الله وهديه وتعليماته التي ل 
يساويها شــــيءٌ في ُكــّل الدنيا، فهذه النقلة 
الهائلــــة والكبيــــرة تَُمثِّـُل نعمــــة عظيمة من 
الله ســــبحانه أنعــــم الله بهــــا، ولحظوا ما 
تعيشه البشــــرية في هذا العصر من أُمية، 
فــــي هذا الزمــــن ل ميكن أن يعالج مشــــكلة 
ـــــة التي نعيشــــها كعرب فــــي املقدمة  ـيَّ األُمِّ
قبــــل ُكــــــّل الشــــعوب وقبــــل ُكــــــّل األَُمـم، ثم 
مــــن حولنا بقية األَُمـم، نعيــــش حالة رهيبة 
ـيَّـة، غير أُمية الكتابة  ا من األُمِّ وفظيعة ِجـّدً
وغيــــر أُميــــة القــــراءة، املفاهيــــم الظلمية 
واخلاطئة املنتشرة بشــــكل كبير، والتي لها 
من يروج لها من ينشرها، والتي لها حضوٌر 
كبيٌر فــــي املناهج التعليمية الرســــمية وفي 
وســــائل اإلعلم وفــــي األنشــــطة التثقيفية 
حضــــور  أنواعهــــا،  مبختلــــف  والتعليميــــة 
ـيَّـة  ا، ل ميكن أن تتغير هذه األُمِّ واســــع ِجـّدً
ـــــة في حيــــرة وفي تخبط  التــــي جعلت األُمَّ
وانعكســــت بآثارهــــا الســــلبية علــــى واقــــع 
احليــــاة وعلــــى واقع اإلنَْســـــان في نفســــه، 
احلالــــة التربوية احلالة األَْخــَلقية، الواقع 
العملــــي، الهتمامــــات التصرفات، تأثرت، 
تأثرت بالثقافة السائدة، وهي ثقافة جعلت 
ـيَّـة الشــــديدة، أُمية  ـة في حالة من األُمِّ األُمَّ
حينما ل ميتلــــك الناس الفكرة الصحيحة، 
الرؤية الصحيحة، الرؤية الرشــــيدة التوجه 
الصحيح، النظرة الواعية إلى األمور، هذه 
ـة إلــــى َحـّد كبير، ول  مفقــــودة في واقع األُمَّ
ميكن أن يعاجلها إل هدى الله، إل الرجوع 

إلى هذا الهدى. 

مهمُة النبي تغيرُي واقعِ الناس كافة
هــــذا الهدى الذي أنقذنا فيما ســــبق في 
اجلاهلية األولى وغير الواقع بشكل جذري 
هو فقــــط الكفيل فــــي اجلاهليــــة األُْخــَرى 
ـة والنتقال بها وانتشــــالها من  بإنقــــاذ األُمَّ
هــــذه احلالة حتــــى متتلك مــــن جديد رؤية 
صحيحة، رؤية في واقع حياتها في شــــؤون 
حياتهــــا فــــي مواقفهــــا، ملعاجلة مشــــاكلها 
إلصــــلح وضعهــــا، رؤيــــة صحيحــــة، رؤية 
إلهية رؤية ربانية، من هدى الله -ُســــبَْحانَـُه 
ِيّنَي  َوتََعالَـــــى-، » ُهــــَو الَّــــِذي بََعَث ِفــــي اأْلُِمّ
نُْهْم«، بعث َرُسـْولً، الله -ُسبَْحانَـُه  َرُســــوًل ِمّ
َوتََعالَـــــى- لم يوكْل مهمَة تغيير الواقع الذي 
عانى منه اجملتمع العربي واجملتمع البشري 
مــــن حولــــه، البشــــرية بكلهــــا؛ ألَنَّ َرُســـــْوَل 
اللــــه هو إلى الناس كافــــة، وليس فقط إلى 
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العــــرب، فــــي املقدمة كبيئة أوليــــة انطلقت 
فيهــــا التعاليم اإللهية وأتت إليها الرســــالة 
اإللهية لتنطلق من خللها إلى بقية العالم، 
لــــم يوكل املهمة اإلنقاذية أمــــام ذلك الواقع 
املأزوم والظلمي الــــذي يعاني فيه الناس، 
ل ميتلكون حتى الفكرة الصحيحة للخروج 
من ذلك الوضع وإلصــــلح ذلك الواقع، لم 
يــــوكل هذه املهمــــة َمثَـًل إلــــى زعيم وطني، 
فيقــــول َمثَـــــًل هو الــــذي بعث فــــي األميني 
زعيمــــاً وطنياً، أَْو زعيًمــــا قومّيًــــا، أَْو َمثَـًل 
يقوُل هــــو الذي بعث في األميني عاملاً دينياً 
أَْو بــــأي تعبيــــٍر مــــن التعبيــــرات األُْخــــــَرى، 
عندمــــا نتأمل في الواقع البشــــري في هذا 
الزمن وقبل هــــذا الزمن عبر التأريخ بكله، 
جنــــُد أن الواقــــع البشــــري َداِئماً مــــا يكون 
متأثراً بأشــــخاص معينــــني كرموز، ويعتمد 
عليهــــم فيمــــا صدر منهــــم من تعليمــــات أَْو 
فيما تبنّوه من رؤى وأفكار، الواقع البشري 
قائــــم على هــــذا األََســــاس ولو تأتــــي اليوم 
لتتأمل الواقع البشــــري فــــي أنحاء املعمورة 
في الغرب والشــــرق من أمريكا إلى الصني 
إلى روسيا إلى كوريا إلى الواقع العربي إلى 
بقية البلدان العربية يتجه الناس في شؤون 
حياتهــــم فيمــــا يتعمدونــــه من نظــــام فيما 
يحملونه من تصــــورات فيما يعتمدون عليه 
لنّظــــم أمرهم، فيما ينظرون من خلله إلى 
الواقــــع من حولهم على أََســــاس رؤى معينة 
من هنــــا أَْو هناك، أفكار مــــن هنا أَْو هناك 
تتبع أَْو تنبع من خــــلل رموز معينني منهم، 
فالقــــوم هنــــاك َمثَـــــًل يعتمدون الفلســــفة 
هنــــاك  فــــلن،  رمزهــــا  ولهــــا  الشــــيوعية 

الرأسمالية ولها رموزها فلن وفلن. 
هناك رؤية معينة تقوم عليها حياة الناس 
فيمــــا هم فيه من نظــــام وواقع وأمور كثيرة 
ا يرتبطون بهــــا ورمزهــــم فيها فلن،  ِجـــــّدً
زعيم وطني زعيم قومي إنَْســـــان متفلسف، 
ر، هذه مســــألة  إنَْســـــان مفكر إنَْســـــان ُمنَظِّ
معروفــــة فــــي الواقــــع البشــــري، والشــــيء 
العجيب أنك جتُد في الواقع البشــــري وفي 
التجربة البشــــرية أنهم َداِئمــــاً ما ينطلقون 
ا، ومتســــك وتشــــبث إلى  بتفاُعــــٍل كبير ِجـّدً
َحـّد كبيــــر، مؤمنون برمز معــــني قدم فكرة 
معينــــة أَْو رؤيــــة معينة اعتمــــدوا عليها في 
شؤون حياتهم، أَْو في مواضيَع معينٍة أَْو في 
نظامهم، ويتعصبون لتلك الرؤية يتشــــبثون 
ــــدون ذلــــك الرمَز،  بهــــا يؤمنــــون بها، وميجِّ
ويعتبرون تلك الرؤيَة أَْو تلك الفكرة أَْو ذلك 
املشــــروع الذي قدمه أنــــه يَُمثِّـُل مشــــروًعا 
راقيــــاً ل أرقى منــــه في هذه احليــــاة، وأنه 
ينبغــــي اللتزام به والســــير على أََساســــه، 
والتمســــك به في هذه احلياة، والعمل على 
أََساســــه وهكذا يصبح هو الــــذي يعتمدون 
عليه، هذه احلالة دائمة في الواقع البشري 
بشــــكل كبير، وعندما نتأمل َمثَـًل في حال 
الكثير من الرموز الذين فعل البشــــر معهم 
هذا الفعل، آمنوا بهــــم بنظرياتهم برؤاهم، 
وذابوا  بأفكارهم بأطروحاتهم، واعتنقوها 

فيها وتفاعلــــوا معها والتزموا بها، والبعض 
يتجه إلى اآلخرين بعدائية شــــديدة ملاذا لم 
يقبلوا بها، هو يراها هي األقوم لهذه احلياة 
واألصلــــح لهــــذه احليــــاة، وجتــــد أن كثيراً 
من تلــــك الرموز كانت في واقعها النفســــي 
والبشري في واقع سلبي، البعض مثًل كان 
طاغيــــة والبعض كان جاهــــًل والبعض كان 
متأثــــراً بثقافــــة معينة بواقــــع معني، ميتلك 
قليًل من املعرفة والثقافة لكنه ميتلئ جهًل، 
البعض مثًل كان له رصيٌد ســــلبي جداً في 
واقعه الســــلوكي وأدائه العملي، واقعاً سلباً 
معظــــم الرموز الذين اعتمد عليهم البشــــر 
فآمنوا برؤاهم واعتنقوا أفكارهم وتشبثوا 
بأطروحاتهم وساروا عليها في هذه احلياة 
معظمهم ســــيئون، كثير منهــــم، وكثير منهم 
إمــــا كان طاغيــــة إمــــا كان ظاملــــاً إمــــا كان 
جاهــــًل إمــــا كان مبتعداً عن واقــــع احلياة، 
جاهًل بواقع احلياة أَْو ينطلق من اْعتَبارات 
مصلحية شــــخصية أَْو فئويــــة أَْو قومية في 
إطــــار محدود جداً وضيــــق ونابعة من رؤية 
معينة متأثرة بواقع شخصي وثقافة معينة. 

اعتباراُت أن يأتَي َخالُص البشــرية 
عرب َرُسـْوٍل من اهلل

أما الله -ُســــبَْحانَـُه َوتََعالَـى- فمشــــروعه 
وهديه يأتي عبر من؟ واخللص للبشــــرية 
واإلنقاذ للبشــــرية أتــــى عبر َمن؟ َرُســـــْول، 
َرُســـــْول من الله -ُســــبَْحانَـُه َوتََعالَـى-، وفي 
هــــذا دروٌس مهمة جداً ونقــــاط وإيجابيات 

عظيمة جداً ل توجد في أي اْعتبَار آخر:
ُســـــْول وهنا يتحدث عن َرُســـــْول  أولً: الرَّ
اللــــه محمد )َصلََواُت اللِه َعلَيـْـــِه َوَعلَى آِلـِه( 
ُســـــْول محمــــد هو  وهــــذه ســــنة إلهيــــة والرَّ
آخر الرســــل خامت النبيني وقبله الكثير من 
الرســــل في احُلقب البشــــرية املاضية، أولً 
ُســـــْول يحظــــى بإعداد إلهــــي، وصناعة  الرَّ
إلهيــــة يصطفيه اللــــه -ُســــبَْحانَـُه َوتََعالَـى- 
ويعّده خصيصاً حلمل هذه املهمة والنهوض 
بهذه املسؤولية، يعّده على املستوى الذهني 
والنفســــي فيمتلــــك فــــي واقعــــه النفســــي 

والذهني من املؤهلت ما يجعله في مستوى 
هذه املســــؤولية فيكون أرقى إنَْسـان حلمل 
هذه املسؤولية والنهوض بها، على املستوى 
النفســــي على املســــتوى الذهنــــي القدرات 
الذهنية والقدرات النفســــية وامللكات التي 
يعطيــــه اللــــه -ُســــبَْحانَـُه َوتََعالَـــــى-؛ ولهذا 
قال عن موســــى عليه السلم )َواْصَطنَْعتَُك 
ِلنَْفِســــي( هــــذا اإلعــــداد يدخــــل حتــــى في 
عمليــــة اخللق والتكوين، فــــي عملية اخللق 
والتكوين أنه مينح هذا اخمللوق الذي يريده 
َرُســـــْولً مؤّهــــلت معّينة يحتــــاُج إليها هذا 
اإلنَْســـــان الذي ســــيتحمل هذه املسؤولية؛ 
ألَنَّها مســــؤولية كبيرة وعظيمة ومهمة ولها 
ـة،  َخاصَّ مواصفــــاٌت ومؤهــــلٌت ومعاييــــُر 
ـــــة بهــــا تفــــوق واقــــع أي إنَْســـــان من  َخاصَّ
البشــــر ممن لم يخلقه الله لهذه املهمة ولم 
يصطِفه لهــــذه املهمة ولم يعده لهذه املهمة، 
هــــذا أولً في عمليــــة اخللــــق والتكوين، ثم 
كذلك في اإلعــــداد والتربية اإللهية يحظى 
ـة ولذلك عادًة  ـة ورعاية َخاصَّ بعنايــــة َخاصَّ
ما يكون الرســــل واألنبياء هم صفوة البشر 
خير البشر أزكى البشر أطهر البشر ويكون 
ســــجلّهم في احليــــاة ورصيدهم الســــلوكي 
والعملي نظيفاً وطاهــــراً ومتميزاً وصاحلاً 
وسليماً ويحظون بالعصمة اإللهية ويحظون 
بإعداد إلهي خــــاص، وبالتالي عندما يأتي 
ُســـــْوُل أَْو يأتي النبــــيُّ ل يكون في واقعه  الرَّ
النفســــي متأثراً مبــــا يتأثر به بقية البشــــر 
فل يكون محكوماً باملصالح الشخصية ول 
الْعتَبارات النفســــية التي يعاني منها بقيُة 
النــــاس فل ينطلق مــــن خلل مــــا يتأثر به 
بقيُة الناس وهو يؤدي رســــالَة الله، فليؤدي 
ٍد تام غير خاضع أَْو  الرســــالة اإللهية بتجرُّ
متأثر بأية اْعتَبارات أُْخــَرى خارج مضمون 
هذه الرســــالة خارج مضمون هــــذا الهدى 
خــــارج ما يَُدلُّ عليه هــــذا الهدى وما حتمله 
مــــن مضامني وتوجيهات، بــــل إنه هو يكون 
أول من يلتزم بتلك الرسالة من يؤمن بها من 
يتأثر بها مــــن يتَحـّرك من موقع القدوة في 
تطبيقها واللتزام بها والتأثر بها والتطبيق 

لهــــا والعمل بهــــا واللتزام بهــــا، فيَُمثِّـُل هو 
في واقعه أرقى منوذج حلمل تلك الرســــالة 
عقيدة فكرة روحيًة التزاماً عملياً وسلوكياً 

إلى آخره. 

ما يمتــازُ به الرســُل واألنبيــاُء عن 
غريهم

ولهــــذا ميتــــاز الرســــل مبــــا ل يوجد في 
غيرهم، ويَُمثِّـُل هذا عامًل جاذباً فيفترض 
بنا أن نَنْـَشــــدَّ إلى الرســــل وأن نَنْـَشــــدَّ إلى 
َرُســـــْول الله )َصلََواُت اللِه َعلَيِْه َوَعلَى آِلـِه(، 
ونحن نــــدرُك هــــذه امليزةَ التي لــــن جنَدها 
فــــي غير الرســــل واألنبيــــاء عنــــد غيرهم، 
بقية الناس مثًل قد يّتجُه الناُس إلى زعيٍم 
وطني أَْو زعيم قومي أَْو متفلســــف أَْو مفكر 
هنا وهناك في الشــــرق والغــــرب لكن كيف 
كان ذلك املتفلســــف كيف كان ذلك الزعيم 
الوطنــــي، ذلك الزعيم القومــــي كيف كانت 
نفسيته روحيته رصيده السلوكي اهتماماته 
اّتجاهاتــــه، هل ميتلُك ذرًة من الرحمة التي 
حتلّى بهــــا الرســــل واألنبياء؟، وهــــم أرحُم 
النــــاس بالناس بعــــد الله، هــــل ميتلك تلك 
احلكمــــَة ذلــــك النقــــاَء ذلــــك الصفــــاَء تلك 
الطهارة تلك املواصفات الكثيرة والكثيرة؟!، 
فاللــــُه -ُســــبَْحانَـُه َوتََعالَـى- لــــم يجعْل هذه 
املهمــــَة اإلنقاذية موكولًة إلــــى زعيم وطني 
أَْو إلى شــــخصية هنا أَْو شخصية هناك أَْو 
متفلســــف هنا أَْو متفلسف هناك، كذلك لم 
يتركها مثــــًل إلى حبر من األحبار، اجملتمع 
آنــــذاك فيه أحبــــار من بني إســــرائيل ممن 
يقدمون أنفســــهم على أنهم أتباع للرســــالة 
أَْو كذلــــك مثــــًل قساوســــة مــــن  اإللهيــــة، 
النصــــارى لم يجعل املســــألة اإلنقاذية هذه 
متروكــــة إلــــى ِقـسٍّ هنــــاك أَْو إلــــى حبر من 
أحبار من بني إســــرائيل هناك فيقول إليك 
هــــذه املهمة؛ ألَنَّهم بأنفســــهم مــــن بقي من 
أحبار وقساوســــة كانوا فــــي واقعهم أصًل 
قد حتّولوا إلى جزٍء من املشكلة القائمة في 
الواقع البشــــري، أحبار ســــيئون لم يعودوا 
هــــم مبســــتوى حمل املســــؤولية ولــــو خارج 
مستوى أداء الرسل كأتباع للرسالة اإللهية، 
باتوا يعيشــــون حالة النحــــراف والتحريف 
وباتوا جزءا من املشكلة وباتوا هم ُمسِهمني 
ســــلباً في ذلك الواقع، قساوسة وأحبار لم 
يعــــودوا ملتزمــــني بهدى اللــــه ول بتعليمات 
اللــــه وأصبحوا يتَحـّركــــون فيها مبنطلقات 
وتأقلمــــوا مع ذلك الواقع فكانــــوا ُجزءاً من 

مشكلِته. 
نكتفي اليوَم بهــــذا املقدار، ونُِتمُّ احلديَث 
إْن شاء اللُه في الغد على ضوء هذه اآليات 

املباركة.
نَْســــَأُل اللَه ُســــبَْحـانَُه َوتََعالـَـــى أَْن يوفَقنا 
ـَقنا للهتداء  وإّياكم ملا يُرضيه عنا وأن يَُوفِّ
بَهْدِيِه والّتباِع لرســــالته والقتداِء بَرْسْوِله 

)َصلََواُت الله وسلُمه عليه وعلى آله(.
ـَلُم َعلَـيُْكْم َوَرْحـَمُة اللِه َوبََرَكاتُه..  َوالَسّ

عظمُة هدى اهلل ُسْبَحاَنـُه َوَتَعاَلـى أنه يبني وُيصِلُح المجتمَع البشري 
ويرتقي به إلى أرقى مستوًى حتى لو كان في أهبط مستوى

محاضرة السيد
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تتمات من الصفحة األخيرة .. 

إحياء ذكرى املولد النبوي.. السؤال 
املتجدد

نتوبه »بملسيَّسـة« إىل أن بلرَُّســْو0َ لم يجز ذلك،  0ي نتوى تثريُ 

بلسـخرية، إذ أن تكريـَم بلرَُّســْو0 0و لقٌّ له عى بملسـل ني  لقٌّ 

لل سـل ني أن يحتفوب اِذْكـَرى مولا َرُســْو0 أخرجهم من ظل ات 

بلجا0لية  ل ل إليهم رسالَة أعظم دين  0و دين بإلْسـَا1. 

بلغريـُب أَْ  اارصح »برمر بلفاضـح« 0و أن تلك برصوبِت تنتظُم 

دبئ ـاً يف ُكــّل عـا1 عى تجايا تلـك بلفتوى بلتي تحـّر1ُ باللتفا0َ 

اِذْكـَرى بمَلـْوِلـا بلنَّبَِوّي، 0ي ففُسها برصوبُت بلتي تغيُب كل ا لان 

موعُا إقامة بملهرجافات بلسنوية بلتي تقا1ُ يف كثري من بلا 0 بلعراية 

بلتي تسـت رُّ لعاة أيـا1  تقو1ُ عى بسـتضانة مطراني  مطراات 
إلقامة بلحفات بلغنائية بلربقصة مثل ما يس ى »مهرجان َجَرش« 
أَْ  »مهرجـان قرطاج«... إلخ من بملهرجافـات بلتي تُبَثُّ عى بلهوبء 
ع8 عربت بلقنوبت بلفضائية، نهل ي كن أن تخرج تلك بلجهات أَْ  
أ لئك بلاعاة ليقولوب 0ل إقامة تلك بملهرجافات يُجيُز0ا بإلْسـَا1؟!
إنَّ ذلـك بلتسـاُؤ0َ أَْ  بلسـؤب0َ لـن يحظـى اإجااة مـن قبل تلك 
بلجهـات، لكنه يكشـُف لقيقَة أن بإلنتـاء اُحرمِة إليـاء ِذْكـَرى 
بمَلـْوِلـا بلنَّبَِوّي يجري نيها توظيُف بلاين أَْ  اارصح تشـويُه بلاين 
للحيلولـة اني برمة بإلْســَامية  أْعَامها، عى رأسـهم بلرَُّســْو0 
مح ا صى بلله عليه  عى آله، خصوصاً إذَب ما شـها بملألُ عى تغري 

تلك بلفتا ى احسب رغبة بلحاكم. 
تطويُع بلفتوى احسـب 0وى بلحاكم تجـىَّ يف إْلـَاى صوره يف 

10 ن8بيـر بملايض عناما خرج َمن يسـ ون أففسـهم اـ »بلاعاة« 
إىل شـوبرع بلرياض  ِجّاة بلسـعوديّتني ليوزعوب بلـور َد عى بملارَّة 
ا ناسـبة ما يسـ ى »عيا بلحـب« بلذين كافوب أففسـهم يحّرموفه 
 عـاد ب عـ8َ بلقنـوبت بلسـعوديّة بلفضائيـة ليفتوب اعـا1 ُلرمة 

بملشاركة يف »عيا بلحب« 0ذب. 
ـاايـة مفيابً ملعرنة  قا يكوُن بسـتعربُض تناقـض بلفتا ى بلَو0َّ
ـااية اات يف  كيـف تتـمُّ ع ليُة تطويـع بلفتـوى، إال أن تأثـريَ بلَو0َّ
تربُجـٍع كبرٍي سـوبء يف بلي ن عقب ثورة 11 سـبت 8  خا0 أعوب1 
بلعـا بن  يف بلا 0 بلعراية  بإلْســَامية،  0و ما يتجى يف بتّسـاع 
رقعة بملشـاركة يف إلياء ِذْكـَرى بمَلـْوِلــا بلنَّبَِوّي،  0و يف بلحقيقِة 
ـاايُة  عودٌة عراية إْســَامية إىل مـا كافت عليه قبل أن تغـزَ  بلَو0َّ

ااملا0 بلسعودّي بملجت عاِت بلعرايَة  بإلْسـَامية.

كيف نعزز ارتباطنا برسول اهلل َصَلَواُت اهلِل َعَلْيِه َوَعَلى آِلـِه؟
عبداهلل اليوسفي

تكـوَن  أن  ــِة  برُمَّ لهـذه  بللـُه  أربد 
مرتبطـًة انبيهـا بالرتبـاَط بلقائـَم عى 
أََسـاِس بلَواَلِء بلصـادق  بلطاعة )بلنَِّبيُّ 
أَْ ىَل ِااْلُ ْؤِمِننَي ِمْن أَفُْفِسِه( )َ َما أَْرَسْلنَا 
ـة  ِمْن َرُسـو0ٍ إاِل ِليَُطـاَع ِاِإذِْن بللَّـِه( أُمَّ
تقتاي انبيها تتعـرف عليه عى صفاته 
تسـتفيا من 0ايه تسـتفيا مـن لياته 
من منهجه )لََّقْا َكاَن َلُكْم يِف َرُسـو0ِ بللَِّه 
أُْسَوٌة َلَسنٌَة لَِّ ن َكاَن يَْرُجو بللََّه َ بْليَْو1َ 
بآْلِخَر َ ذََكَر بللََّه َكِثريً(، ن سـؤ ليتُه 0و 
 أمتـه ترتبط االناس ع ومـاً االعاملني 
ي َرُسـو0ُ بللَِّه  اُس إِفِـّ )ُقـْل يَـا أَيَُّهـا بلنَـّ
إَِليُْكـْم َجِ يًعا( )َ َما أَْرَسـْلنَاَك إاِلَّ َرْلَ ًة 
لِّْلَعاَلِ ـنَي( فصل إىل فتيجـة أفه يتحّقـق 
للناس من خا0 بتباع بلرَُّسـْو0  بلقرآن 
بلتحرر من عبودية بلطاغوت  يتحّقـق 
لهم عبادة بلله اشـكل صحيح يف إَقاَمة 

دينه متكاماً ا ا يحّقـق لهم بلخري. 

رّبى املسلمني على االهتمام واملبادرة
بلرَُّســْو0ُ )َصَلـَوبُت بللِه َعَليْـِه َ َعَى 
آِلـِه( راّى بملسـل ني عى بال0ت ا1، راّى 
بملسـل ني عى بملبـادرة، راى بملسـل ني 
عى بستشعار بملسـئولية، عى أن تكون 
لايهـم ر ح  ثّااـة دبخل ُكـّل شـخص 
تستشـعر  ر ح  ر ح جهاديـة  منهـم، 
بملسئولية نتنطلق، ال تنتظر برعابء  إن 
كافوب كباربً،  إن كافوب ي تلكون مختلَف 
 سـائل بلُقـــوَّة، ال ينتظر فهـم لتى 

يهج وب عليهم.

ربى اأُلمَّـة تربيًة توحي لها بأن يف 
استطاعتها أن تقَف على قدميها
بللـُه -ُسـبَْحـافَـُه َ تََعاَلــى- أربد أن 
يعل نـا اأن دينَـه يسـتطيُع أن يجعلنا 
ــًة مسـتقلًة، تقـُف عـى قاميهـا،  أُمَّ
عزيـزًة، ربنعـًة رأَسـها، تقهـُر برَُمــَم 
برُْخـــَرى، ما بلـذي يحصل بآلن؟ أليس 
ُكـّل بلعـرب يتجهون إىل أمريكا لتفكهم 
من إرسبئيل؟  لو أن أمريكا 0ي بملحتّلة 
إىل إرسبئيـل  للجئـوب   إرسبئيـل 0نـاك 
تفكهـم عن أمريكا! يلجئـون إىل أمريكا 
 ر سـيا ربعيتَـي بلسـا1 أن تفك نيهم 
من إرسبئيل. بلنظـرة بلقارصة بلتي أربد 
بللـه أن ي سـحها مـن أذ0ـان بلعرب - 
لـو تراوب عى دينـه، لو تراـوب عى فهج 
فبيه )َصَلَوبُت بللِه َعَليْـِه َ َعَى آِلـِه(، لو 
عرنوب سـريته  0ـو يف جهـاده من اار 
إىل آخـر غـز ة لـم يلجأ إىل طـرف آخر، 
لـم يلجأ إىل بلفـرس، أَْ  يلجـأ إىل بلر 1، 

ُل بلقوى   0 ا بلقوتان بلتـي كافت تَُ ثِـّ
بلعظ ـى يف بلعالم يف ذلك بلعر لم يلجأ 
إىل بلفرس ليسـاعا ه ضا بلر 1،  ال إىل 
بلـر 1 ليسـاعا ه ضـا بلفـرس،  ال إىل 
بلفـرس ليسـاعا ه عى قريـش،  ال إىل 
ـة  بلر 1 ليساعا ه عى قريش، راى برُمَّ
ترايـة تولـي لها اـأن يف بسـتطاعتها 
أن تقـف عـى قاميهـا  تقـارع برَُمـم 
برُْخــَرى.  كان أاـرز مثا0 عى 0ذب ما 
ع لـه 0و يف ترتيبات ]غز ة تبوك[؛ رَفَّه 
كان رجاً قرآفياً )َصَلَوبُت بللِه َعَليِْه َ َعَى 
آِلــِه( يتَحـّرك احركة بلقـرآن،  يعرف 
ماذب يريا بلقـرآن أن يصل اارمة إليه يف 
منا0جـه بلرتاوية  0و يراي ففوسـهم 
كيف تكـون كبرية، كيف تكـون معتزة 
ا ـا اني يايها من 0ذب بلاين بلعظيم نا 

تحتاج إىل أية قوى أُْخــَرى. 
لم يلجـأ إىل بلفـرس ليسـاعا ه ضا 
بلـر 1،  ال إىل بلـر 1 ليسـاعا ه ضـا 
بلفـرس،  ال إىل بلفرس ليسـاعا ه عى 
قريـش،  ال إىل بلـر 1 ليسـاعا ه عـى 
ــة ترايـة تولي لها  قريـش، راـى برُمَّ
اأن يف بسـتطاعتها أن تقف عى قاميها 

 تقارع برَُمـم برُْخــَرى. 
 كان أاـرُز مثـا0 عى 0ذب مـا ع له 
0ـو يف ترتيبات ]غز ة تبـوك[؛ رَفَّه كان 
رجاً قرآفيـاً )َصَلـَوبُت بللِه َعَليْـِه َ َعَى 
آِلــِه( يتَحـّرك احركة بلقـرآن،  يعرف 
ماذب يريا بلقـرآن أن يصل اارمة إليه يف 
منا0جـه بلرتاوية  0و يراّي ففوَسـهم 
كيف تكـوُن كبرية، كيف تكـون معتزة 
ا ـا اني يايها من 0ذب بلاين بلعظيم نا 

تحتاج إىل أية قوى أُْخــَرى. 

رّبــى املســلمني علــى االهتمام، 
َوعلى استشعار املسئولية

فـوربً  بللـُه  جعلـه  بلكريـم  بلقـرآُن 

لل ؤمنـني، فـوربً لل سـل ني يهتـا ن 
بلظُّْل ـة،  اـه قبـل أن تهجـَم عليهـم 
يتَحـّركـون 0ـم عـى أََساسـه قبل أن 
يهجـم عليهم بلعـاّ  إىل ُعقـِر ديار0م، 
سـوبء افسـاده، أَْ  أن يصـل اقامـه 
بلرَُّســْو0  يتَحــّرك  ألـم   انفسـه، 
)َصَلـَوبُت بللـِه َعَليِْه َ َعـَى آِلـِه( 0و يف 
غز ة ]تبوك[ ليهاجم 0و،  عى مسانة 
طويلة جابً مـن بملاينة فحو )ر75 كم( 
إىل تبـوك ليوبجـه د لة عظ ـى يف ذلك 
بلزمن 0ـي د لة بلر مان. أربد أن يقو0 
رمته: إن من ينتظر ن،  يص تون 0م 
من سـيكوفون أذالء إذَب ما 0جم عليهم 
بلعاّ ، 0م من سـيكوفون معّرِضني رن 
يُفتنوب عن دينهم،  رن يتنازلوب ابساطة 
عن دينهـم إذَب ما 0جم عليهم بلعاّ  إىل 
دبخل ديار0م، بلرَُّســْو0 )َصَلَوبُت بللِه 
َعَليْـِه َ َعـَى آِلــِه( راّى بملسـل ني عى 
بال0ت ا1، راّى بملسـل ني عـى بملبادرة، 
راى بملسل ني عى بستشعار بملسئولية، 
عـى أن تكون لايهـم ر ح  ثّااة دبخل 
ُكـّل شـخص منهم، ر ح جهادية ر ح 
تستشعر بملسـئولية نتنطلق، ال تنتظر 
برعـابء  إن كافـوب كبـاربً،  إن كافـوب 
ي تلكـون مختلف  سـائل بلُقــوَّة، ال 

ينتظر فهم لتى يهج وب عليهم.
إىل 0ذه بلارجة، أن فرى ما يبعث عى 
بلخـزي أن فرى ما 0و مؤسـف لقا من 
ع ل ضا بإلْســَا1،  بملسـل ني يف ُكـّل 
منطقة، ثـم اعا فحن لم فتجـه بتّجا0اً 
جادبً، أَْ  بلكثـري اعا لم يخطر عى االه، 
لم يخطـر عى االه اعـا أن يتَحـّرك، أَْ  
أن يع ل شيئاً ما، 0ذب يَُا0ُّ عى بفحطاط 
إىل ألـط مسـتوى يف نه نـا لايننا،  يف 
ثقتنـا ارانـا،  يف بعتزبزفا اهـذب بلاين، 
 بنتخارفـا اهـذب بلايـن بلعظيـم، أن ال 
فتَحـّرك لتى عى بلرغم م ا فشـا0اه، 

م ا فعل ه لرااً شاياة ضا ديننا،  ضا 
أمتنـا،  ضا ُكـّل نرد نينا،  كل أرسة يف 

مجت عنا. 
 أفهم سـيع لون عـى أن يكون لهم 
 جـود 0نـا يف بلي ن،  قوبعـا يف بلي ن، 
أي أن يسـيطر ب عـى بلي ـن سـيطرة 
مبـارشة، أمـا بلهي نـة نهـي قائ ـة، 
ُكــّل بلـا 0 بلعراية تخضـع رمريكا يف 
مختلـف شـؤ فها، يف بملجا0 بلسـيايّس، 
 يف بالقتصادي،  يف بلثقايفّ،  يف مختلف 
بملجـاالت، لكنهـم ال يكتفـون اهذب، 0م 
يريـا ن أن ياخلـوب مبـارشة إىل أع اق 

ُكـّل قطر إْسـَامي.. 
 فحن من عافينا كثريبً من نساد0م 
كيهود  فصارى،  0م من ال يزبلون يف 
ااد0م،  صل نسـاد0م إىل ُكـّل أرسة 
دبخـل اادفـا،  صـل نسـاد0م دبخل 
ُكـّل أرسة يف بلبـاد بلعراية، نكيف إذَب 
مـا دخلوب 0م اأففسـهم؟ - سـيذّلون 
بلنـاس، سـيحاراون بلاين مـن دبخل 
بلباد، سيذلون ُكـّل إفَْسان سيقهر ن 
بلي نيـني، سـيذلوفهم، سـيجعلوفهم 
عبيابً لهم، خريبت اادفا سـينهبوفها، 
0ـذه  يف  يشء  ُكــّل  يف  سـيتحك ون 

بلباد.. 
فحن فرى بآلخرين، بليَُهود  بلنصارى 
0م من يتَحـّركون يف بلبحار، يف مختلف 
اقاع بلافيا مقاتلني يح لون أسـلحتهم 
طائربتهم دااااتهم قوبعا0م بلعسكريّة 
اريـة  احريـة، نرقـاً مـن بلجنـود من 
أمريكا  من أملافيا  من نرفسا  إسبافيا 

 كناب  مختلف الابن بلعالم بلغراي. 
0ـم مـن ينطلقـون ناتحـني، 0ـم 
مـن يتَحـّركـون يح لـون أسـلحتهم 
ـة  يف مختلـف اقـاع بلافيا،  0ـذه برُمَّ
ـة بلقـرآن، بلقرآن بلذي  بإلْســَامية أُمَّ
أربد أن ترتاـى عـى أن تح ـل ر لـاً 

جهادية أن تح ل مسؤ لية ك8ى، 0ي 
مسـؤ لية أن تع م ديـن بلله يف بررض 
كلها، لتى يظهـر 0ذب بلاين عى بلاين 
كله عى بلايافات كلها لتى يصل فوره 

إىل ُكـّل اقاع بلافيا. 
ـة بلتي قا0 بلله عنها مذكربً  0ـذه برُمَّ
ـٍة أُْخِرَجْت  ااملسـؤ لية: }ُكنْتُْم َخـرْيَ أُمَّ
اِس{ للعالم كله }تَأُْمُر َن ِااْلَ ْعُر ِف  ِللنَـّ
َ تَنَْهـْوَن َعِن بْلُ نَْكـِر َ تُْؤِمنُـوَن ِااللَِّه{ 
)آ0 ع ربن: من بآليـةر11( أَْصبَـح بآلن 
بلحايث عن بلجهاد، بلحايث عن بملوبقف 
بلقرآفية بلع ليـة يف موبجهة أعابء بلله، 
بلحايـث عـن فر ديـن بللـه، بلحايث 
عن اذ0 بملـا0 عن اذ0 بلنفس عن بلع ل 

أَْصبَـح غريباً.. 
 

حّرك املجتمع
كان َرُســْو0ُ بلله )َصَلـَوبُت بللِه َعَليِْه 
َ َعَى آِلـِه( يحشـُا بلناَس معه،  يحشا 
أشـخاصاً 0ـو يعـرُف ليسـوب صناديا 
موبجهة لكن 0و ع ل طريقة جاياة يف 
بلحرب صف، يصـف أصحااه من 0ناك 
ـة، 0ذب  إىل 0ناك،  رآ0م بلعـاّ  0ناك أُمَّ
بلشخص يشـّكل رق اً، أليس 0و يشكل 

رق اً 0ناك، إىل آخره. 
ناإلْســَا1 يسـتوعب برقويـاء من 
اعا0ـم،  بلذيـن  يسـتوعب  يـو1،  أ 0 
يستوعب بلذين اعا0م، يستوعب بلذين 
اعا0ـم، يسـتوعب بلـكل،  لهـذب يأتي 
اخطـاب: يـا أيها بلذيـن آمنـوب، أليس 
يا أيهـا بلذين آمنـوب؟؛ رَنَّ ُكــلَّ مؤمن 
يسـتطيُع أن يشـتغل،  كل مؤمـن 0و 
ماعـّو إىل ميابن يتسـع له مع بآلخرين 
كيف ـا كافـت  ضعيتهـم، مـن فالية 
بلرتكيبـة بالجت اعية، أَْ  ااْعتبَار بلبيئة 
بلحاصلة، ااْعتبَـار بلوضعية بلحاصلة، 
اللظ كان َرُســْو0ُ بلله )َصَلـَوبُت بللِه 
َعَليِْه َ َعَى آِلـِه(، 0كذب، يحرك بملجت ع، 
ففـس بملجت ع، ذلـك بملجت ـع عى ما 
0ـو عليه، ال يوجا عنـاه نكرة أفه أ الً 
يارسهم، يارسـهم، يارسهم، يح يِّه، 
ه، يح يِّه،  يف برخـري يفلته. ال،  يح يِـّ
فاس يسل ون  قا0: 0يا يرح معهم، 
يرح معهم، يسلم أ 0 يو1،  ثافي يو1 
يـرح معهم؛  رن بللـَه يتاخل يف اناء 
بلنفوس، 0ذه بلقضية أََساسـية، يرنع 
معنويـات بلناس، يشـا قلواهم، يراط 
عـى قلواهم، ينـري أنكار0ـم نيصبح 
بلذيـن كافوب يـر ن أففسـهم أغبياء يف 
برخـري يصلون إىل أن قـا عنا0م قارة، 
يف  برشـياء،  إدربك  يف  قـارة  عنا0ـم 
نهم برشـياء، يف تحليل برشـياء، رؤية 

برشياء،  0كذب. 
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برنامج رجال اهلل: ملزمة )الهوية اإلْيَمانية(:
اإليماُن باهلل ليس مجرد تصديق.. ال بد أن 

يكون إيماناً واعياً وعملياً ويبعث على التطبيق

 قراءة يف درس )الهوية اإلْيَمانية( 
للسيد حسني بدر الدين الحوثي -ِرْضــَواُن اهلِل َعَلْيـِه- )5-1(

اإليَْمان بالرس�ول )صلوات الله علي�ه وعىل آله( الذي 
يجب أن يرتس�خ يف نفوس من يحملون العلم برس�الته، 
يج�ب أن ينطلقوا هذا املنطلق الذي انطلق منه الرس�ول 
)صلوات الله عليه وعىل آله(، وأن يتحركوا بحركته، لكن 
لألس�ف ما نشاهده عند الكثري ليس عىل هذا النحو الذي 
كان عليه الرسول )صلوات الله عليه وعىل آله(، يجلسون 
يف زواي�ا بيوته�م، أَْو يف زواي�ا مس�اجدهم ويعظ�ون 
اآلخرين، أَْو يدعون لآلخرين، وأحياناً ينطلقون ملعارضة 
العاملني يف س�بيل الله، وهم يؤمنون بما أنزل إىل رسول 
الل�ه )صلوات الل�ه عليه وعىل آله(، ه�ذا القرآن العظيم، 
ويؤمن�ون بالنبي محمد )صلوات الل�ه عليه وعىل آله(..؛ 
ألن�ه يف الوق�ت الذي ن�رى فيه ه�ذه اآليات ه�ي تقرير 
للمؤمن�ني كي�ف يجب أن يك�ون إيَْمانه�م، هي يف نفس 
الوق�ت توض�ح لنا ما ه�و مقاييس صحيح�ة وصادقة 
ننظر من خاللها إىل بعضنا بعض، ونقيّم عىل أساس�ها 
مواق�ف بعضنا بعض، فال نتس�مى باس�م اإليَْمان، وال 
نتسمى باسم أولياء الله، وال نحمل اسم صالحني، إذا لم 
يكن إيَْماننا عىل هذا النحو. }َواْلُمْؤِمنُوَن{، آمن الرس�ول 
{ كل منهم }آَمَن ِبالّل�ِه َوَمالِئَكِتِه  وكذل�ك املؤمن�ون }ُكلٌّ
َوُكتُِبِه َوُرُس�ِلِه{، الرسول نفسه واملؤمنون كل منهم آمن 
بالل�ه ومالئكته وكتبه ورس�له، اإليَْمان بالله -ُس�بَْحانَُه 

َوتََع�اىَل- ه�ل فقط مج�رد تصدي�ق بأنه إلهن�ا؟! وأنه 
ربن�ا؟! أم أنه ال بد أن يكون إيَْمانا واعي�ا، إيَْمانا عمليا، 
إيَْمان�ا يبعث عىل التطبيق، إيَْماناً يعزز الثقة يف نفوس�نا 
بالله -ُس�بَْحانَُه َوتََعاىَل-، فيما وعد ب�ه أولياءه يف الدنيا 
واآلخرة، هو من قال -ُسبَْحانَُه َوتََعاىَل- يف كثري من آيات 
كتابه الكريم أنه س�يكون مع أوليائه املؤمنني، س�يكون 
مع عباده الصالحني، س�يكون مع عباده الصابرين، هو 
من طمأنهم عىل أنه س�يكون معهم، فأي عذر لهم يف أن 
يقعدوا عما أراد منهم أن يتحركوا فيه، عما أراد منهم أن 
يعمل�وا به، عما أوجب عليهم أن يدعو إليه. اإليَْمان بالله، 

وكذلك اإليَْمان بمالئكته. 
واإليَْماُن بمالئكة الله له قيمته الكربى، له أثره الكبري 
عند من يعرف املالئكة، وعند من يعرف الدور الذي يقوم 
به املالئكة. قد يرى الناس أنفسهم يف ظرف من الظروف 
وه�م عازمون عىل أن يتحرك�وا يف ميدان املواجهة ألعداء 
الله ولكنهم قد يرون أنفس�هم قليالً، وقد نرتاح فيما إذا 
بلغن�ا أن هن�اك منطقة أخرى تتحرك نف�س التحرك أَْو 
ع�دد من الناس ينطلقون نفس االنطالقة ويقفون نفس 
املوقف، أليس ذلك مما يعزز معنويات أنفسنا؟!. اإليَْمان 
باملالئك�ة باعتبارهم جنداً من جند الله، اإليَْمان باملالئكة 
مت�ى ما كن�ت يف طريق تصبح فيها جدي�راً بأن تحظى 

بوق�وف املالئكة معك فإنك قد ت�رى يف ميادين املواجهة 
آالفاً من املالئك�ة، من جند الله ينطلقون وبكل إخالص، 
وبكل نصيحة، وبما يملك��ون من خب�رة عالية لتثبيت 
قل��وب املؤمنني مت�ى م�ا توجه األمر اإلله�ي إليهم }إِذْ 
يُوِحي َربُّ�َك إىَِل اْلَمآلِئَكِة أَنِّي َمَعُكْم َفثَبِّتُ�واْ الَِّذيَن آَمنُواْ{ 
)األنفال: من اآلية 12(. قد ال نش�عر نحن بقيمة اإليَْمان 
باملالئكة، وقد ال يش�عر كل إنس�ان قاعد، كل إنس�ان ال 
يحمل هم العمل يف س�بيل الله، ال يكون إيَْمانه باملالئكة 
إال مج�رد تصدي�ق بأنه�م عب�اد مكرم�ون، وأنهم كما 
حك�ى الله عنهم: }اَل يَْعُصوَن اللََّه َما أََمَرُهْم َويَْفَعلُوَن َما 
يُْؤَم�ُروَن{ )التحريم: من اآلي�ة 6(. لكن يف أن يرتك ذلك 
اإليَْمان أثراً يف نفس�ه ال يحصل يشء؛ ألنه ليس يف ميدان 
يرى فيه قيمة إيَْمانه باملالئكة، لكن أولئك الذين ينطلقون 
يف ميدان العمل يف س�بيل الله س�يعرفون أهمية اإليَْمان 
بمالئكة الله -ُس�بَْحانَُه َوتََع�اىَل-، وقد تحدث القرآن عن 
دور للمالئك�ة يف بدر ويف يوم األحزاب ويف أيام غريها يف 
حركة الرس�ول )صلوات الله عليه وعىل آله( أولئك الذين 
خرجوا وعدده�م قد ال يزيد عىل نحو ثالثمائة ش�خص 
إال عددا قلي�ال، الله وعدهم بأنه س�يعزز بجند من لديه 
يبل�غ عددهم أضع�اف أضعاف أولئك، هناك س�يعرف 
اإلنس�ان قيمة إيَْمانه باملالئكة، وس�رتى بأنه لس�ت أنت 

وحدك يف ميدان املواجهة، س�رتى تلك املجاميع الصغرية 
من املؤمنني بأنها ليس�ت وحده�ا هي يف ميدان املواجهة 
بل هناك آالف من مالئكة الله -ُس�بَْحانَُه َوتََعاىَل- الذين 
ليسوا كمثلنا يقعدون ويتثاقلون، ويعصون، ويتحيلون، 
ويتهرب�ون، ويبحثون عن مربرات. ال.. هم من ينطلقون 
انطالق�ة واح�دة ال يعصون الله ما أمره�م ويفعلون ما 
يؤمرون. فإذا كانت معنوياتك ترتفع عندما تس�مع بأن 
هن�اك عدداً قد يكون أقل م�ن هذا، أَْو أكثر فإن عليك أن 
ترتفع معنوياتك وتستش�عر القوة إذا ما كنت يف طريق 
س�تقف معك فيه آالف من مالئكة الله، إذا ما توجه األمر 
منه -ُس�بَْحانَُه َوتََعاىَل- إليه�م، فقط عليك أن تبحث عن 
كيف تؤهل نفسك، عىل تلك املجاميع أن تبحث عن كيف 
تؤهل نفس�ها لتكون جديرة بأن تقف مالئكة الله معها. 
فإيَْمانن�ا باملالئكة هو إيَْماننا بجن�د من جنود الله، متى 
ما تص�در أمر إله�ي نحوه�م: انطِلق�وا لتثبيت نفوس 
املؤمنني، فهم من س�ينطلقون بكل ج�ّد، وبكل إخالص 
وب�كل نصح، ينطلق�ون ولديهم خ�ربة، ولديهم معرفة 
فيكون لهم تأثريه�م الكبري يف تثبيت نفوس املؤمنني، أَْو 
يف أي عمل يأمرهم الله -ُسبَْحانَُه َوتََعاىَل- أن يقوموا به. 

إذاً ال بد من إيَْماننا بمالئكة الله. 

 : خاص

يف 0ذب بلارس قّا1 بلشهيُا بلقائُا بلسيا 
لسني اار بلاين بلحوثي -ِرْضــَوبُن بللِه 
َعَليْـِه-، يف محـارضة )بلُهوية بإليَْ افية( 
بلتـي ألقا0ا يف اتأريـخ: 1/1/31رر11، 
إضـاءبت عـى اعـض بآليـات بلقرآفية يف 
سـياق ع يل  بضـح، باتعا عـن بلتنظري 
 بلتفسـري،  قـا1 بلتطبيـق بلع ـيل، يف 
صـورة جّسـات بلُهويـَة بإليَْ افيـَة نعاً 
يف  بقـع بملؤمنـني،  جعلتهـم ي تلكـون 
بملقاييس بلصحيحية بلتي يحاك ون إليها 
بلوبقـَع بإليَْ افـي لهـم  ملجت عهم،  0و 
برمـُر بلـذي يؤ0ّلُهم إلصـاح بالختاالت 
بإليَْ افيـة،  يجعلهم أ0ـاً لرضا بلرل ن 

عليهم،  أ0اً لعوفه  َمَاِده بلغيبي. 
-ِرْضـــَوبُن  بلقائـُا  بلشـهيُا  بفطلـق 
بللـِه َعَليْــِه- يف تحايا بلُهويـة بإليَْ افية 
من قوله تعـاىل: }آَمَن بلرَُّسـو0ُ ِاَ ا أُفِز0َ 
ِه َ بْلُ ْؤِمنُوَن ُكلٌّ آَمـَن ِاالّلِه  إَِليْـِه ِمن رَّاِـّ
ُق انَْيَ أََلٍا  َ َماِئَكِتِه َ ُكتُِبِه َ ُرُسِلِه الَ فَُفرِّ
ن رُُّسـِلِه َ َقالُوبْ َسِ ْعنَا َ أََطْعنَا ُغْفَربفََك  مِّ
َراَّنَا َ إَِليَْك بْلَ ِصريُ الَ يَُكلُِّف بلّلُه فَْفًسـا إاِلَّ 
ُ ْسَعَها َلَها َما َكَسبَْت َ َعَليَْها َما بْكتََسبَْت 
َراَّنَا الَ تَُؤبِخذْفَا إِن فَِّسـينَا أَْ  أَْخَطأْفَا َراَّنَا 
ب َكَ ـا َلَ ْلتَُه َعَى  َ الَ تَْحِ ـْل َعَليْنَـا إرِْصً
ْلنَـا َما الَ  بلَِّذيـَن ِمن َقبِْلنَـا َراَّنَـا َ الَ تَُح ِّ
َطاَقَة َلنَا ِاِه َ بْعُف َعنَّا َ بْغِفْر َلنَا َ بْرَلْ نَآ 
فَا َعَى بْلَقْو1ِ بْلَكاِنِريَن{  أَفَت َمْوالَفَا َنافُرْ
)بلبقرة:5ن1-6ن1( صاق بلله بلعظيم. 

 قا جعل بلشـهيا بلقائـا -ِرْضــَوبُن 
بللـِه َعَليْــِه- مـن بآلية بلسـااقة محّادبً 
لُهويـة إيَْ افية جامعة،  لّلق يف سـ اء 
بإليَْ ـان بلرلب، نلم يقـر بلُهوية عى 
شـخص،  ال عـى جيـل،  ال عـى أمـة، 
اـل جعلهـا 0ُويـة بملسـرية بإللهية  من 

ثـم 0ُويـة ُكــّل من يسـري نيهـا، يقو0 
-ِرْضـــَوبُن بللِه َعَليْــِه-: ]0ي بلبطاقة 
بلكاملـة بلعنا يـن رفبياء بلله  رسـله، 
 بلسـائرين عـى طريقـه مـن بملؤمنني 
اهم، 0ي تقرير لل ؤمنني أفه 0كذب يجب 
أن يكـون إيَْ افهم، 0ي تعريف ااملسـرية 
بإللهيـة رفبيـاء بلله  رسـله  بلصالحني 
مـن عباده جيًا اعا جيل[،  من 0نا اات 
ُكـّل نرد يشـعر اأفه معني شخصياً اهذب 
بلطـرح،  يشـعر ااالفت ـاء إىل إخوته يف 
0ذه بملسـرية بإللهية يف ُكـّل مكان،  أكثر 
من ذلك أفه قا تعّزز لايه بالفت اء لألفبياء 
َج يعاً،  لنبي مح ا صى بلله عليه  آله 
 سلم،  لألئ ة بلهادين من اعاه، إذ كان 
بلجامع بملشـرتك لارضبً اقوة من خا0 

0ذه بلهوية بملشرتكة بلجامعة. 
اهذب يكوُن بلشـهيا بلقائا -ِرْضــَوبُن 
بللِه َعَليْـِه- قا لّقق اهذه بللفتة أمربَ االغ 
بر0 يـة، توقف عناه بلكثـري من بلاعاة 
 بملصلحني،  0و لم يبذ0 كثري جها، إف ا 
عل نا كيف ففهم بلنص بلقرآفي يف سياق 
ع يل  بع مث ر،  لذلك بسـتطاع أن يصل 
انا إىل أن بإليَْ ان بلكامل يصل اصالبه يف 
فهاية بلطريق إىل بملوبجهة مع أعابء بلله، 
 0ذب مـا جاء يف بلنص بلقرآفي بلسـااق، 
 0ـذه 0ـي بلرتج ـة بلوبقعيـة لإليَْ ان 
بلصـادق،  ليـس لإليَْ ان برجـوف،  مع 
أن بلكثـري مـن بلعل ـاء بلسـااقني أكا ب 
عى أ0 يـة بفتقـا0 بإليَْ ان مـن مرللة 
بلتصايـق االقلـب  بإلقربر االلسـان إىل 
أن يتحقـق يف بلوبقع بلع ـيل؛ إال أفهم لم 
يتحركـوب يف تعريـف بإليَْ ـان االطريقـة 
بلتي جاء اها بلنص بلقرآفي، 0و ما نعله 
بلشـهيا بلقائا -ِرْضــَوبُن بللـِه َعَليْـِه-، 
 بلذي أسس من خا0 0ذب بملاخل ملقياس 
قرآفي نالص لسـامة بلهويـة بإليَْ افية 

االنسبة للفرد أَْ  لل جت ع. 
 يف سياق بلتأكيا عى أ0 ية بملوضوع 
يراـط بلشـهيا بلقائـا -ِرْضـــَوبُن بللِه 
بلافيـا  يف  االرسـو0  عاقتنـا  َعَليْــِه- 
 بآلخرة اهذه بلقضية،  يسـقطها أيضا 
يف عاقة 0ذه برمـة اارمم برخرى، لني 
يقو0: ]أ لم يقل بلله له: }إِنَّ بلَِّذيَن َنرَُّقوبْ 
ٍء{  ِدينَُهْم َ َكافُوبْ ِشـيًَعا لَّْسَت ِمنُْهْم يِف يَشْ
)برفعـا1: 159( لسـت منهـم يف يشء، ال 
تلتقي مع مح ا )صلوبت بلله عليه  عى 
آله( ال تلتقي برمة مع رسـولها )صلوبت 
بللـه عليه  عى آلـه( إال يف طريق إيَْ افية 
 بلاة 0ي: 0ذه بلطريق بلتي ااأ بلخطوة 
عليها بلرسـو0 )صلوبت بللـه عليه  عى 

آله([
يباأ بلشـهيُا بلقائـُا -ِرْضـــَوبُن بللِه 
َعَليْـِه- لايثَه اعا 0ذه بملقامة ااإلشارة 
إىل مجـاالت بإليَْ ان بلتي بشـت لت عليها 
0ذه بلبطاقـة بملحّادة للهويـة بإليَْ افية، 
 0ـي: بإليَْ ان االلـه،  بإليَْ ان ااملائكة، 
 بإليَْ ـان االكتـب بلسـ ا ية،  بإليَْ ان 
االرسل،  يركز بلشهيا بلقائا -ِرْضــَوبُن 
بللِه َعَليْـِه- عى قضية بلتجسـيا بلع يل 
لإليَْ ـان،  ملصاديق ذلك بإليَْ ان االحركة 
بلنشطة،  بالستقامة  بلثبات  بإلخاص 

لله. 
 مـن 0نـا يتسـاء0 -ِرْضـــَوبُن بللِه 
َعَليْــِه- عن لقيقة بإليَْ ـان االله،  0ل 
0ـي مجـرد بلتصايـق نقـط،  يصل إىل 
يف  االتجـيل  بملرتبطـة  بإليَْ ـان  لقيقـة 
بلوبقـع بلع ـيل، ليـث يقـو0: ]ال اا أن 
يكـون إيَْ افًا  بعيًا، إيَْ افًـا ع ليًا، إيَْ افًا 
يبعث عى بلتطبيـق، إيَْ افًا يعزز بلثقة يف 
ففوسـنا االله -ُسـبَْحافَُه َ تََعـاىَل-، ني ا 
 عا اه أ لياَءه يف بلافيا  بآلخرة، 0و من 
قا0 -ُسـبَْحافَُه َ تََعـاىَل- يف كثري من آيات 

كتااـه بلكريـم أفه سـيكون مـع أ ليائه 
بملؤمنني، سـيكون مع عباده بلصالحني، 
سـيكون مع عبـاده بلصااريـن، 0و من 
ط أفهـم عى أفه سـيكون معهـم، نأي 
عـذر لهم يف أن يقعـا ب ع ا أربد منهم أن 
يتحركـوب نيه، ع ا أربد منهـم أن يع لوب 

اه، ع ا أ جب عليهم أن ياعو إليه[. 
 مثـل ذلك يقـا0 يف بإليَْ ان االرسـو0 
صـى بلله عليـه  آله  سـلم، نـا اا أن 
يكـون لهـذب بإليَْ ـان محـاكاة يف بلوبقع 
لوبقـع بلرسـو0 بلكريـم، بلـذي لـم يكن 
يكتفـي اأن يبلـغ بآلخرين،  يرشـا0م، 
 يعظهـم،  0و قااع يف زب يـة من ز بيا 
مسجاه بملقاس، ياعو عى أ لئك برعابء 
بملحاراـني لله، ال كان صلـوبت بلله عليه 
 آله يف مقامة صفوف بملجا0اين يف ُكـّل 

ميابن. 
 يصل بلشـهيا بلقائا -ِرْضــَوبُن بللِه 
َعَليْــِه- إىل بلحايث عن بإليَْ ان ااملائكة، 
لل ؤمـن  بلع ـيل  االوبقـع   يراطـه 
 لل جت ع،  ذلك من خا0 معرنة بلا ر 
بلـذي يقو1 اه بملائكة يف بلوقع بلع يل، ال 
سي ا يف ميابن موبجهة برعابء،  االرغم 
مـن برد بر بلكثرية لل ائكة إال بلشـهيا 
بلقائـا -ِرْضـــَوبُن بللِه َعَليْـِه- لم يشـا 
ب0ت امنـا إىل غـري برثر بملبـارش لإليَْ ان 
ااملائكـة يف  بقـع بملوبجهـة مـع بلعا ، 
 0ذب ما ينسجم مع بلنص بلقرآفي بملحّاد 
للهويـة بإليَْ افـي، بلـذي كان يف خات ته 
بلحايـث عـن بملوبجهـة مـع عـا  برمة 
} بفرفا عـى بلقو1 بلكانريـن{، يقو0 
-ِرْضـــَوبُن بللِه َعَليْـِه- يف 0ذب بلسـياق: 
]بإليَْ ـان ااملائكة ااعتبار0ـم جنًاب من 
جنا بلله، بإليَْ ـان ااملائكة متى ما كنت 
يف طريـق تصبح نيهـا جايًرب اأن تحظى 
اوقـوف بملائكـة معـك نإفك قـا ترى يف 

مياديـن بملوبجهة آالًنا مـن بملائكة، من 
جنا بلله ينطلقـون  اكل إخاص،  اكل 
فصيحة،  ا ا ي لكـون من خبـرة عالية 
لتثبيـت قلـوب بملؤمنني متـى مـا توّجه 
َك إىَِل  برمـر بإللهـي إليهـم }إِذْ يُوِلي َراّـُ
بْلَ آلِئَكـِة أَفِّي َمَعُكْم َنثَبِّتُـوبْ بلَِّذيَن آَمنُوبْ{ 

)برففا0: من بآلية 11([. 
 0نا يؤكُا بلشـهيُا بلقائُا -ِرْضــَوبُن 
بللـِه َعَليْـِه- عـى قضية مه ـة جعلتنا 
فغفل عن 0ذب بلتفاصيل بمله ة،  0ي أفه 
ال ي كن إدربك 0ذب بلبعا لإليَْ ان ااملائكة 
إال من خا0 بلتحرك يف  بمليابن بلجهادي؛ 
قعـا ب  لـم  برمـة  أنـربد   رن معظـم 
يتحركـوب يف 0ذب بمليابن بملهم لم يشـعر ب 
اقي ـة 0ذب بملجا0 يف  بقعهم بلع يل؛ رفه 
ال يأتـي برمر من بللـه لل ائكة االتثبيت 
إال يف ميـابن بملوبجهة،  اعـا أن يرى بللُه 
مـن بملؤمنـني صاقهـم  ص08ـم؛  لذب 
عى بلج اعـة بملؤمنة أن تجّسـا معافي 
إيَْ افهـا االلـه يف  بقعهـا بلجهادي لتى 
تل س ث ـرة إيَْ افها ااملائكـة،  0ذب ما 
خفـي –را ـا – عى كثري مـن بملصلحني 
 بلاعاة يف  بقعنـا بملعارص  تربثنا بلتليا، 
يقو0 -ِرْضــَوبُن بللِه َعَليْـِه-: ]نإيَْ افنا 
ااملائكـة 0ـو إيَْ افنـا اجنـا مـن جنود 
بللـه، متى مـا تصار أمر إلهـي فحو0م: 
بفطلقوب لتثبيت ففوس بملؤمنني، نهم من 
سينطلقون اكل جّا،  اكل إخاص  اكل 
فصـح، ينطلقون  لايهم خـ8ة،  لايهم 
معرنـة نيكـون لهـم تأثري0ـم بلكبري يف 
تثبيـت ففـوس بملؤمنـني، أَْ  يف أي ع ـل 
يأمر0م بلله -ُسبَْحافَُه َ تََعاىَل- أن يقوموب 

اه. إذًب ال اا من إيَْ افنا ا ائكة بلله[. 

 لل وضوع اقية..  

برنامُج رجال اهلل
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استشهاد 40 مدنياً يف مجزرة ارتكبها 
الطريان األمريكي بدير الزور 

البحث عن 1000 مفقود يف 
أسوأ حريق تشهده كاليفورنيا 

األمريكية على اإلطالق

 : متابعات
برتكـب بلتحالُف بلـذي تقوُده 
أمريـكا، صبـاح أمـس بلسـبت، 
مجزرًة جاياًة أَدَّت إىل بستشـهاد 
مـا ال يقـل عن ر0 مافيـاً يف قرية 
بلبقعـان بلتااعـة ملاينـة 0جـني 
جنـوب رشق ماينـة ديـر بلـز ر 
انحـو ر11 كم، ليـث تأتي 0ذه 
بملجزرة يف إطـار تصعيا بلتحالف 
برمريكـي  عا بفه عـى برربيض 
بلسـورية عـ8 قصفـه بملزيا من 
بلقـرى  بلبلابت يف ريف دير بلز ر 
غراـي سـوريا، موقعـاً عـربت 
بلضحايـا غالبيتهم اـني برطفا0 
 بلنسـاء؛  ذلك اذريعـة محاراة 

بلج اعات "بإلر0ااية". 
إن  محليـة  مصـادر   قالـت 
طائـربت  تنّفـذه  عنيـف  قصـف 
بلتحالـف منذ مسـاء أمـس بر 0 
بلج عة عى ماينة 0جني  ع و1 
بلقرى  بلبلـابت بلتااعة لها ليث 
دّمرت بلصوبريـخ عربت بملناز0 
بلسـكنية  رشدت مئات بلعائات 
 قتلـت ر0 مافيـاً غالبيتهـم من 
برطفا0  بلنساء يف قرية بلبقعان 
بلتـي أصبحت شـبه خا يـة اعا 
بضطـربر معظم سـكافها للفربر 
0رااً مـن طائـربت بلتحالف بلتي 
تنّفذ سياسـة بررض بملحر قة يف 

ع و1 ريف دير بلز ر. 
 أّكات بملصادر بستشهاد بملزيا 
من بملافيني بلعالقني تحت أفقاض 
بملنـاز0 بملاّمـرة يف بلقريـة؛  ذلك 
إليهم  بلوصـو0  اسـبب صعواـة 
فتيجة بلعا بن بملتوبصل  بلكثيف 

عى بلقرية. 
بلتحالـف  مجـزرة   جـاءت 
برمريكـي بلجاياة لتضاَف إىل ج لة 
بملجازر بلتي برتكبها خا0 برسبوع 
بملايض يف ماينة 0جني  قرى  الابت 
بلشـعفة  بلبواـاربن  بلسوسـة، 
 بستشـها خالها أَْكثَــُر من رر1 
مافـي،  قصفـت بلطائـربت خا0 
برسـبوع بملايض بلقـرى  بلبلابت يف 
ريف ديـر بلز ر اقناال بلفوسـفور 
برايض  بلقناال بلعنقودية بملحرمة 
د ليـاً د ن أن يصـار أي تعليـق أَْ  
موقـف مـن مجلـس برمـن بلـا يل 

 برَُمـم بملتحاة. 
 طالبـت سـورية مـربربً عـ8 
عـربت بلرسـائل إىل برمني بلعا1 
لألَُمــم بملتحـاة  رئيـس مجلس 
برمـن االتَحــّرك بلفـوري لوقف 
بلتي يرتكبها  بالعتابءبت  بملجازر 
طـريبن "بلتحالـف بلـا يل" غـري 
بلرعي اقيـادة بلواليات بملتحاة 
 بتخاذ ما يلز1 إلفشـاء آلية د لية 
مسـتقلة  محايـاة للتحقيـق يف 
0ذه بلجربئم  معاقبة مرتكبيها. 

 : متابعات
ألـف  مـن  أَْكثَـــُر  يـزب0ُ  ال 
شـخص يف عـابد بملفقودين جربء 
تشـها0ا  غااـات  لريـق  أسـوأ 
 اليـة كاليفورفيـا برمريكية عى 
رجـا0ُ  يوبِصـُل  ليـث  بإلطـاق، 
بإلطفـاء بلبحـَث عـن بملزيـا من 
بلضحايا يف الاة ااربديس اشـ ا0 
 اليـة كاليفورفيـا بلتي بفتشـلت 
نـرق بإلفقـاذ منهـا رنـات ما ال 
يقل عن 71 شـخصاً دبخل  لو0 
ااربديـس بلتـي تقع عنا سـفوح 
تا0 سيريب  كان يقطنها فحو 17 
ألَف شـخص  تبعا رن1 كيلومرتبً 
شـ ايل سـان نربفسيسـكو قبل 
أن يلته هـا لريـق كامـب نايـر 
يف بلثامـن مـن فون ـ8 بلجـاري 
  صلت مسالة برربيض بملحرتقة 

إىل فحو 101 ألف نابن. 
بمل تلكات  بلخسـائر يف   تضاُف 
إىل بلخسـائر بلبريـة ليصبَح 0ذب 

بلحريـق 0ـو برَْكثَـــر تامـريب يف 
تأريخ كاليفورفيا  يفرض تحايات 
إضانيـة لتونري مـأ ى طويل برما 
بلنازلـني،  بلسـكان  مـن  لـآلالف 
 قالـت بلسـلطات إن ما ال يقل عن 
رر11 مـن بلسـكان بلذيـن جـرى 
إجاؤ0م فقلـوب إىل 10 مأ ًى مؤقتاً 
يف كنائـَس  مابرَس  مربكَز محليٍة 
أ بمـر  صـارت  اين ـا  ااملنطقـة 
اإجاء أَْكثَــَر من 07 ألفاً آخرين. 
 قا0 كوري 0وفيا قائا رشطة 
بلسـلطات  إن  ايـوت:  مقاطعـة 
بفتشـلت رنـات ث افيـة ضحايـا 
آخريـن، م ـا يرنـُع عـاَد قتـى 

بلحريق إىل 71 قتياً. 
 يتزبَمـُن لريـُق كامـب ناير 
مع سلسـلة مـن بلحربئق برصغر 
أارز0ـا  كاليفورفيـا  جنـوب  يف 
  لزي نايـر بلذي أَدَّى ملقتل ثاثة 
أشخاص  دّمر ما ال يقل عن رر5 
مبنـى االقرب من سـالل ماليبو 

غراي لوس بفجليس.. 

سرايا القدس تبث رسالًة مصورًة لـ "صاروخ بدر" وتتوعد االحتالل باملزيد

 : متابعات
اثَّت رسبيا بلقاس بلذربُع بلعسكرّي لحركة بلجهاد 
بإلْسـَامي، مسـاء أمس بلسبت، رسـالًة مصورًة لـ 
"صار خ اار"  بلذي لو0 عسـقان لجحيم من فار 

خا0 بملعركة برخرية مع باللتا0 بإلرسبئييل. 
 ظهـر يف بملقطع بملصور رجـا0 رسبيا بلقاس 
 0ـم يعا ن  يجهز ن صـار خ اار قبل إطاقه 
عى بملان بملحتّلة بملحاذيـة لقطاع غزة، ك ا ظهر 
يف بلفيايـو لقطات إلطاق بلصـار خ تجاه ماينة 

عسـقان بملحتّلـة  بلتـي لّولهـا إىل جحيم افعل 
بلامار بلذي خلفه يف بملبافي بإلرسبئيلية. 

 كتبت رسبيا بلقاس يف فهاية رسالتها "فعاكم 
ااملزيا إْن تجرأتم". 

مـن جافب آخـر، قـا0 رئيـس  زربء باللتا0 
بإلرسبئيـيل انيامـني فتنيا0و اأفه سـيلتقي بليو1 
برلـا رئيـس لـزب كوالفـو موشـيه كحلون يف 
محا لة أخرية إلقناعه اعا1 بإلطالة االحكومة. 
 أضـاف فتنيا0ـو عـ8 تغريـاة لـه يف موقـع 
بلتوبصل بالجت اعي )تويرت(، أمس بلسـبت،  نقاً 

ليايعوت: "يجـب أن تبقى 0ذه بلحكومة  أال يتم 
إسقاطها؛ رَفَّها لكومة ي ينية". 

 أشـار إىل أن عـا1 سـقوط بلحكومـة يعنـي 
أن ج يـع أعضـاء بلليكـود سـيوبصلون خامـَة 
"إرسبئيـل" لعـا1 آخـر لتـى بفتهـاء  اليتهـا يف 

فون 8 19ر1". 
يُشـار إىل أن فتنيا0ـو يحـا 0ُ إفقـاذَ لكومته 
من خطر بلسقوط  بلهزي ة اعاما بستقا0  زير 
بلحـرب لي8مان، م ا 0ـّاد بلحكومة االسـقوط 

 بلتوجه إىل بفتخااات مبكرة يف "إرسبئيل". 

 نتنياهو يحاول إنقاذ حكومته من السقوط بعد هزيمتها في غزة 

بن سلمان يف دائرة االّتهام بقتل خاشقجي
 : متابعات

ُق  يلَّ  ُة بالتّهامات بلتي تطوِّ برتفعت ِلاَّ
بلعها بلسـعودّي مح ا ان سل ان؛ اسبِب 
مقتل بلصحفي ج ا0 خاشـقجي، االرغم 
من محا لـة إَدبَرة تربمب إخربجه من تلك 
بلابئرة، ليث كشفت تركيا عن تسجيات 
صوتية جاياة، فسفت ايان بلنيااة بلعامة 
بلسعوديّة برخري بلتي لا لت نيه بلرياض 
ت8ئة ان سل ان  إلقاء بللو1 عى "كباش 
بلفابء" بالسـتخباربتية،  ألقـى بلتريب 
بلرتكـي اظالـه عـى بملوقـف برمريكـي 
مـن بلقضية دبنعـاً اوكالة بالسـتخباربت 
"يس آي إيه" إىل بإلعان - إن اشـكل غري 
رس ي- عن توصلها السـتنتاج مفاده أن 

 يل بلعها 0و من أمر اقتل خاشقجي. 
 قالـت صحيفـة لريـات بلرتكيـة إن 
بلتسـجيات بلرتكية، تكشف يف 15 دقيقة، 
مناقشة نريق بالغتيا0 بلسعودّي لطريقة 

قتل خاشـقجي ا قر بلقنصليـة يف تركيا، قبل 
 صوله إىل بملقر،  0ـو ما يؤّكا أن بلفريق جاء 
لتنفيـذ أمر  بضـح االقتل، برمر بلذي ينسـف 
بدعاءبت بلنيااة بلعامة بلسـعوديّة اأن بلفريق 

جاء إلَعاَدة خاشقجي. 
 اعا بلكشـف عن تلك بلتسـجيات، فرت 
صحيفـة " بشـنطن اوسـت" برمريكيـة أن 
 كالـَة بالسـتخباربت بملركزيـة "يس آي إيـه" 
توصلت إىل أن ان سـل ان أمر اقتل خاشقجي 

 نقاً ملعلوماٍت من مصادَر بستخباربتية. 
 قالـت  بشـنطن اوسـت: إن مـن اـني ما 
بعت ات عليه يس آي إيه يف بستنتاجها، بتصا0ٌ 
0اتفـي أجـربه برمـري خالـا اـن سـل ان مع 
خاشقجي، ليث طلب بر 0 من برخري بلذ0اَب 
إىل بلقنصليـة،  قـّا1 له تط ينـاٍت،  أ ضحت 
بلصحيفة أن ذلـك بالتصا0  بلطلب جاء اطلب 

من  يل بلعها. 
 ذكرت بلصحيفة أن بلعايَا من بملسـؤ لني 

ب مـن تقييـم "يس  برمريكيـني  بثقـون ِجــاًّ
آي إيـه" لأللـابث  راط بلجري ـة ا ح ا ان 

سل ان. 
 إىل جافب  بشنطن اوسـت، فرت بلعايُا 
من بلصحف برمريكية   كاالت برفباء بلا لية 
تأكيـابت عى توصـل بملخااـربت برمريكية إىل 
راـط  يل بلعهـا االجري ة، ليـث فقلت  كالة 
"أسوشـيتا اـرس" عن مسـؤ 0 أمريكي اأن 
بالسـتخباربت توصلت نعـاً إىل تلـك بلنتيجة، 
ني ـا فقلت ر يرتز عن مصـاٍر آخر قوله: "إن 
 كالـة بالسـتخباربت بملركزية أطلَعـْت جهاٍت 
أُْخــَرى االحكومة برمريكية عى بسـتنتاجها 
اأن  يل بلعها بلسعودّي أمر اقتل خاشقجي"، 
 0و ما أّكاته صحيفة "  0 سرتيت جورفا0" 
بلتي قالـت إن "قيادبت بلكوفغرس بطلعت يو1 
بلخ يس بلفائت عى تقييم بملخااربت برمريكية 

اشأن مقتل خاشقجي".
 مـن جافبهـا، قالـت صحيفـة "فيويـورك 
إىل  بسـتنا  إيـه  آي  يس  تقييـم  إن  تاي ـز": 

رصـا مكاملـات ملح ا ان سـل ان قبـل بغتيا0 
خاشـقجي،  أضانت أن من اني بملعلومات بلتي 
قادت إىل تلك بلنتيجـة، بلتريب برخري التصا0 
بملطرب االقحطافي ) 0 ا من ض ن بملسؤ لني 
عن ع لية بالغتيا0( اعا مقتل خاشقجي  قوله 

له "أخ8 رئيسك أن بمله ة أفجزت". 
إىل ذلك، قا0 رئيُس لجنة بلعاقات بلخارجية 
ا جلس بلشـيوخ معلقاً عى بملوضوع: إن "كل 
يشء يشري إىل أن  يل عها بلسعوديّة 0و من أمر 
اقتل ج ا0 خاشقجي"  أضاف أن "عى إَدبَرة 
ترمب أن تتوصل إىل تحايا موثوق لل سـؤ لية 
قبـل أن يعا1 مح ا ان سـل ان من يبا  أفهم 

فّفذ ب أ بمره". 
أما تربمب بلذي يبـا  أن محا الته للحفاظ 
عى ان سـل ان، تصطا1 اتوجهات بملخااربت 
برمريكية، نلـم يعقب عى بملوضـوع اأَْكثَــَر 
مـن قوله إفه سـيتحاث مـع  زيـر خارجيته 
  كالـة بالسـتخباربت بملركزيـة لـو0 قضية 

خاشقجي، احسب  كالة الومبريغ. 



بلعاد 
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برلا 
ر1 رايع بر 0 ر0100ـ  -  ن1 فون 8 ن1ر11

َم ألولئك رسالًة أنَّا ل زلنا نعي أهمّيَة ارتباطنا برسول  حينما جنتمُع في هذه املناســــبة نريُد أن نقدِّ
َز هــــذا الرتباَط بنبيها، أُّمًة تعوُد إلى نبيِّها؛  ــــُك بنبيها، وتعمُل على أن تعزِّ ــًة تتمسَّ اللــــه؛ ألنَّا ل زلنا أُمَّ

َف عليه وتستلهَم منه احلكمَة واملواقَف الصحيحة. لتتعرَّ

كلمة أخيرة

إبراهيم السراجي   
بِذْك��َرى  االحتف�اء  مظاه�ُر 
امَل�ْوِل��د النَّبَ�ِوّي الرشي�ف الت�ي 
تتس�ُع يف اليم�ن يف ُك���ّل ع�ام 
تبَع�ُث ع�ى الفخ�ر، وتثب�ت أن 
الكثريين ق�د تخّلصوا رسيعاً من 
األفكار الوّهابية التي غزت اليمن 
باملال الس�عودّي وتواطؤ النظام 
السابق، واألمر ينطبُق نسبياً عى 
ال�دول العربية الت�ي إما حافظت 
ع�ى نق�اِء دينه�ا وتحّصنت من 
�ابي�ة أَْو تلك التي بدأت تثور  الَوهَّ

عى هذا الفكر الدخيل. 
�ابية، ما نزال يف ُك��ّل عام نس�مُع  لك�ن وبفعل تأثريات الَوهَّ
أصواَت بعض الجهات الدينية وَمن يس�ّمون ب� »الدعاة« الذين 
يّجددون فتاواهم التي تح�رُِّم االحتفاَء بِذْك�َرى امَل�ْوِل�د النَّبَِوّي 

وتعتربُه بدعًة، وكثريٌ من تلك األصوات يستنُد يف 

السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

رئيس التحرير:
ص8ي بلار بفي

البقية ص 8

إحياء ذكرى املولد النبوي.. 
السؤال املتجدد

ست فتيات يمنيات يف جلسة مجلس األمن!

صالح الدكاك
 

الكبرِي  بعَد وقوع زحِف�ه 
برؤوس�ه  الحدي�دة  ع�ى 
املتع�ّددة يف ِخن�اِق الجي�ش 
تحال�ُف  يه�دُف  واللج�ان، 
الع�دواِن إىل تحوي�ِل مأزقه 
يف الس�احل إىل مكَسٍب وذلك 
ع�رب الرتويج ل�)قرار تعليق 
بالتزامن  إعالمي�اً  عملياته( 
مع دع�وة أَُم�مي�ة مرتقبة 
ل� )ُهدنة عس�كريّة تعقبها 

مشاورات سياسيّة(... 
هذا سيمكِّنُه من تخليِص 
املطّوقة  الزاِحف�ِة  رؤوس�ه 
بخن�اق أبطالن�ا وتنكيله�م 
إىل  املمنه�ج به�ا، لتتح�وَل 
ثابت�ة  متقدم�ة  تماس�ات 
املتوقع�ة  الُهدن�ة  بموج�ب 
وبذل�ك يتمّك�ن م�ن وض�ع 
ُب  الحدي�دة يف خناق�ه ويرحِّ
كمب�اَدرٍة  باملش�اورات 
لتجني�ب  من�ه؛  كريم�ٍة 
ٍس  املدين�ة وتحييدها كُمتَنَفَّ

إنَْس�اني.. 
وهك�ذا س�يكوُن تلويُحه 
بمع�اودة العمِل العس�كرّي 
ل�ن يتوق�ف بطبيعة  )الذي 
الحال( ورق�ًة ضاغطًة عى 
طاولة املشاورات السياسيّة 
ويتع�ّ�ُ بحس�ب تقديرات�ه 
َم املف�اِوُض الوطني  أن يُق�دِّ
يف  اس�رتاتيجية  تن�ازالٍت 
مقابله�ا أبرزه�ا )من قبيل 
والتحلي�ل(  االس�ترشاف 
تمك�� ُق���وَّة دولية بقرار 
املدين�ة  إَداَرة  م�ن  أَُم�م�ي 
ال  صنع�اَء  س�يادة  خ�ارج 
ع�ى  األَُم�م�ي  اإلرشاف 
إيْ�َرادات امليناء لوجه س�داد 
الدول�ة  موظف�ي  مرتب�ات 
كم�ا اقرتح س�يُد الثورة أبو 

جربيل يف وقت سابق.. 

 وقف الحرب كسبيل 
الستمرار العدوان عمار قاضي

ال�دويل  األم�ن  انعق�اد جلس�ة مجل�س  قب�َل 
�ة باليمن انطلقت طائرة الرش من إْح�َدى  الَخاصَّ
مطارات دول العدوان محّددة هدفها االسرتاتيجي 
بمديرية الحايل بالحديدة، هدٌف انتظره املجرمون 

طويالً.!
»منزل املواطن ماجد الواحدي«.!

فّرقت صواريخ الطائرة س�ت فتيات شقيقات 
يف مقتبل أعمارهن.!

الفتاتان األوىل والثانية استش�هدتا قبل انعقاد 
جلس�ة مجل�س األم�ن، وأثن�اء انعقاد الجلس�ة 
أُخرج�ت الفتاة الثالث�ة من تحت أنق�اض املنزل 

جثًة هام�دًة، وبعد انتهاء الجلس�ة رحلت الفتاُة 
الرابعة إىل جوار بارئها متأثرًة بجراحها.!

ش�هيدات  أرب�ع  حصيلتُه�ا  ك�ربى  جريم�ٌة 
وجريحت�ان، جميُعه�ن م�ن أُْس��َرة واحدة هي 

أُْس�َرة األب املكلوم »ماجد الواحدي«.!
ست فتيات.!

َحّق�اً إنه�ا جريم�ٌة بكلِّ م�ا يحملُ�ه الرشُّ من 
معان�َي، جريم�ُة حرب قب�َل وأثناء وبعد جلس�ة 
مجل�س األم�ن الدويل الت�ي دعا فيه�ا إىل رضورة 

وقف الحرب عى اليمن.!
أيَّ�ُة دعوات هذه؟! دع�وات إليقاف الحرب عى 
اليم�ن يف نفس الوقت الذي أوقف�ت فيه صواريُخ 
طائ�رة العدوان »تس�امر« فتي�ات اجتمعن تحَت 

سقف منزل أبيهن املتواضع.!


