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تضمنت الرسالة السماوية تشريعات حملها الرسول لتزكية األمة
السيد عبدامللك الحوثي يف ثاني محاضراته بذكرى املولد النبوي الشريف:

آيات القرآن الكرمي مبا احتوته من توجيهات للناس أمجعني حثت على اجلهاد والتحرك امليداين 

مقابل شراء طائرة خارجة عن الخدمة وصيانة وهمية لمحطة كهرباء في عدن:
وثائق تكشف نهب حكومة المرتزقة 
أكثر 50 مليار ريال في صفقات فساد

بيان لقبائل وأبناء المهرة: 
مستمرون بالنضال حتى طرد االحتالل 

السعودي.. وجرائمه لن توقفنا
مفيت الديار اليمنية يدعو العلماء للقيام مبسؤوليتهم يف توعية الناس وحتريضهم على اجلهاد

أدانوا التطبيع مع الكيان الصهيوني بكافة أشكاله ودعوا الشعب إلحياء املولد النبوي الشريف:

علماء اليمن: لنواجه التصعيد ونحرر األرض

ناطق القوات املسلحة: مقتل وإصابة 200 منافق وتدمري 15 آلية خالل التصدي لزحف باجتاه حريان
تدمري آليات ومصرع وجرح العديد من املرتزقة يف عمليات هجومية بنجران والساحل ونهم
اغ�����ت�����ي�����ال ق�����ائ�����د أم��������ي ت�����اب�����ع ل�����الح�����ت�����الل يف ع��������دن وجن���������اة ق�����ائ�����د ل���������واء ت�����اب�����ع ل����ل����م����رت����زق����ة يف ت��ع��ز
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مقتل وإصابة عشرات املرتِزقة بانكسار ثالث محاوالت زحف يف نجران
 تدمير آليتين ومصرع طاقمهما في صحراء األجاشر:

اغتيال نائب رئيس الحزام األمني التابع لالحتالل اإلماراتي يف عدن
 : عدن

تتوّقـُف بالغتيـاالُت يف عـدن لفـربٍت قصـرة يجري 
خاللهـا بلتخطيُط لع ليات جديدة اـا أطربف بملرتِزقة، 
حيث شـهدت بملديلة، أمس برحد، ع ليـًة جديدًة جاءت 
1ـذه بملرة ضد قائد أملـي اارز تااع لالحتـال1 بإلماربتي 

 ليس بلعكس. 
احسب بملصادر بإلعالمية  بملحلية، لقي بملرتِزق بلع يد 
نهد غربمة فائب قائد ما يسـ ى بلحزب1 برملي ملحانظة 
أاا بلتااـع لالحتال1 بإلماربتي، مرصعه خال1 توبجده يف 

مديلة عدن عىل يد مسلحا ُ صفوب ااملجهولا. 
 أضانـت بملصـادر أن بلع يـَد بملرتـِزق كان عىل متن 
إف ـاء  ا ديلـة  مـر ره  "1ايلوكـس"  أالـاء  سـيارة 
بلسـياحية أقد1 مسلحون عىل إطالق  بال من بلرصاص 
عىل سيارته، ما أَدَّى ملقتله عىل بلفور  عدد من مربنقيه، 
ني ا  جد بملسـلحون كالعادة سـبيَلهم للهر ب د ن أن 

يتعقبهم أحد. 
بملصـادُر ذبتهـا قالت: إن بلع ليَة  قعـت تحديدبً أما1 
ـِة  أن رصاصات بملسـلحا  مدرسـة بلفـرد س بلَخاصَّ

بخرقت اوباة بملدرسة، ما أَدَّى إلصااة ست طالبات. 
 سـارعت  سـائل إعـال1 تااعـة ملرتِزقـة بالحتـال1 

بإلماربتي إىل توجيه بالتّها1 لحزب بإلْصاَلح االوقوف  ربء 
بلع لية،  1و بتّها1 متوقـٌع؛ كون ع ليات بالغتيا1 بلتي 
شـهدتها عدن  طالت بملئاِت من بلقيادبت كان معظ ها 
محصـوربً اا 1ذين بلطرنا، ني ـا كان عدد بالغتياالت 
بلتي طالت قيادبِت حزب بإلْصـاَلح بملوبيل للعد بن أَْكبَــَر 

اكثر م ا طا1 خصومه يف عدن. 
ع ليُة بغتيا1 بملرتِزق غربمة بلتااع لالحتال1 بإلماربتي 
بلتي يُتََّهُم اتلفيذ1ا حزُب بإلْصاَلح تأتي اعد أَيّا1 من لقاء 
قيادبت برخـر "بليد مي  بآلفيس" مع  يل عهد أاو ظبي 

مح د اـن زبيد يف بلعاص ة بإلماربتيـة،  1و بللقاُء بلذي 
تحّقـق رغم بعربنات مرتِزقـة أمريكيا االع ل لصالح 
بإلمـاربت يف عـدن ض ـن رشكـة أمليـة لل رتِزقة جرى 

بلتعاقد معهم الغتيا1 قيادبت بإلْصاَلح. 
 يف سـياق بلرصبع بلقائم اا نصائـل بملرتِزقة، أنادت 
مصـادر إعالميـة موبليـة للعـد بن اـأن بلع يـد بملرتِزق 
عبدبلرح ن بلش سـافي قائد ما يسـ ى بللوبء 17 بلتااع 
لإلْصاَلح، فجا، أمس برحد، من محا لة بغتيا1 إار بعربض 

مسلحا ملوكبه يف ملطقة بللش ة ا ديرية بملعانر. 

 فيما نجا قائد لواء تابع للمرتِزقة من محاولة ُأْخــَرى في تعز:

 : خاص
سـقط عرشبُت بملرتِزقة اا قتيـل  جريح، أمس 
برحد، اافكسار االث محا الت زحف من قبل قبلهم 
يف عـدة ملاطـَق الجـربن  اع ليـة فّفذتهـا  حدة 

بلهلدسة بلتااعة للجيش  بللجان بلشعبيّة. 
 أّكد َمْصَدٌر َعْسـَكريٌّ أن  حدة بلهلدسة بلتااعة 
راطـا1 بلجيش  بللجان بلشـعبيّة ت كلت اتسـديد 
بلله من تدمر آليتا عسـكريّتا مح لتا ا رتِزقة 
بلجيش بلسعودّي اعبوبت فاسفة يف صحربء برجارش 

 مرصع من عليه ا من بملرتِزقة. 
ك ـا قتل  أصيـب عدد مـن بملرتِزقة إاـر تصدي 
أاطا1 بلجيش  بللجان بلشعبيّة لزحف مكثّف ُقبالة 

رقااة بلضبعة الجربن. 
 أّكـد َمْصـَدٌر َعْسـَكريٌّ أن مجا1ـدي بلجيـش 
 بللجـان بلشـعبيّة صد ب زحفـاً موّسـعاً لل رتِزقة 
ُقبالـة رقااة بلضبعـة الجربن، موضحـاً أن بلزحف 
بلحراـي  بلطـربن  ا شـاركة  لسـاعات  بسـت ر 

 بالستطالعي د ن تحقيق أي تقد1. 

 أضـاف بمَلْصـَدُر أن عـددبً من بلقتـىل  بلجرحى 
اصفوف بلغزبة  بملرتِزقة سقطوب يف صد بلزحف. 

 يف بلسـياق، لقـي عدد مـن بملرتِزقـة مرصعهم 
اافكسار زحف لهم عىل مراع شجع الجربن. 

 أ ضح َمْصَدٌر َعْسَكريٌّ أن أاطا1 بلجيش  بللجان 

بلشعبيّة كرس ب زحفاً ملرتِزقة بلعد بن يف مراع شجع 
 سقط عدد من بلقتىل  بلجرحى يف صفونهم. 

 أضـاف بمَلْصـَدُر أن بلزحـف لل رتِزقة عىل مراع 
شجع بست ر لعدة ساعات  نشل يف إحربز أي تقد1 

رغم مشاركة بلطربن بلحراي  برااتيش. 

قتلى وجرحى من املرتِزقة بعمليات 
هجومية بنهم وتعز

 : خاص
لقـي عدٌد من مرتِزقة بلعد بن بلسـعودّي برمريكي مرصَعهم 
 أصيـب آخـر ن، أمـس برحـد، يف ع ليتا 1جوميتـا للجيش 

 بللجان بلشعبيّة يف فهم  تعز. 
 أناد َمْصَدٌر َعْسَكريٌّ اأن مجا1دي بلجيش  بللجان بلشعبيّة 
فّفـذ ب ع لية 1جومية عىل موبقع لل لانقـا يف يا1 اجبهة فهم 

 كبّد 1م قتىل  جرحى. 
 يف تعـز، فّفذ بملجا1د ن ع لية 1جوميـة م االة عىل موبقع 
مرتِزقة بلعد بن يف ار ااشـا، ما أسـفر عـن  قوع قتىل  جرحى 

يف صفونهم. 
 كان مجا1ـد  بلجيـش  بللجـان بلشـعبيّة قد فّفـذ ب، أمس 
بر 1، ع لية 1جومية بستهدنت موبقع مرتِزقة بلعد بن يف جبهة 

بلوبزعية اتعز  أ قعوب قتىل  جرحى يف صفوف بملرتِزقة. 

هجوم مباغت لُقــوَّات الجيش واللجان 
على مواقع املرتِزقة جنوب شرق حيس

 : الساحل الغربي
فّفـذ أاطـا1ُ بلجيـش  بللجـان بلشـعبيّة أمس برحـد ع لية 
1جوميـة مباغتـة عىل موبقع بلغـزبة  بملرتِزقة اجبهة بلسـاحل 

بلغراي. 
 أ ضح َمْصَدٌر َعْسـَكريٌّ أن أاطا1 بلجيش  بللجان بلشـعبيّة 
فّفذ ب ع لية 1جومية مباغتة عىل موبقع بلغزبة  بملرتِزقة جلوب 
رشق حيس، مؤّكدبً سـقوط عدد من بلقتىل  بلجرحى يف صفوف 

بملرتِزقة خال1 بلع لية. 
 كان بإلْعـاَل1 بلحراي  ّزع أمس بر 1 مشا1َد فوعيًة لخسائر 
بلغـزبة  بملرتِزقة شـ ا1 قريـة بمللظـر االسـاحل بلغراي، حيث 
أظهرت بملشـا1د حجم بلخسـائر بملادية  بلبرشية بلذي ملي اها 

بلغزبة  بملرتِزقة. 

الشهيد األشرت بطل اإلعالم الحربي: خلف كل مشهد عظيم رجل أعظم
 : يحيى الشامي

 اّـق بللحظـَة بلحرايَة  أارقها لشـعبه صوَر 
فرص ظهر نيها أاطا1ُ بملشـهد ج يُعهم إاّل 1و 
تلحى جافبـاً  بقترصت اطولتُه عىل تصوير 
اطوالتهـم تاليـاً آيـات جهاد1ـم  فاقـالً 
تربتيـل الادقهم صوربً 1ـي آية بلعرص يف 
زمن بللرص تسـيد نيه بإلْعــاَل1 بلحراي 

ُكـّل بلشاشات.

م الحربي الشهيد  أشــر اإلْعـلاَ
محمد شرف املتوكل

مـن اـا أَيْـِدي أشـر بإلْعــاَل1 بلحراي 
 أقربفه بلقااضا عىل كامربتهم  أسـلحتهم 

بمتدت بللحظة تأريخاً ام صارت مستقبالً تتطلع 
مله إليه أعُا بملستضعفا.. 

يف جيـزبن بعتىل مح د رشف بملتوكل )أشـر( 
مدرعـات أمريـكا  طفـق يفحصهـا اكامرتـه 
محّضبً ففسـه لل وبجهة بلتالية، حيث سيلتقل 

مع رناقه من بلحد د إىل بلحديدة..

 1لاك يف بلساحل يدخل برشر بلساحة الفس 
جديد مضيفـاً إىل رصيد بإلْعــاَل1 بلحراي بلكثرَ 
من مشا1د بلتلكيل االغزبة  بلفضح لل لانقا. 

 يف ذر ة بملوبجهـة حضت تلا1يـُد أتعااه يف 
ـة  كثر من صور بلساحل بلحراية ملحقات َخاصَّ
 مشـا1د زبخرة االبطـوالت  بلتضحيـات..  يف 
غيا1ب بلد1شـة من بلصورة غاب بلسـؤب1: من 
اطـل بلصـورة  من  قعهـا اصوتـه؟   1و ال 

يجيب إاّل ا ا يعيُد بلفضل لراه  جلده.. 
بملالحـم  مـن  َكثـربً  عدسـته   اّقـت 
 بلبطوالت لكن بركثر تلك بلتي رأتها عيلاه 
 بسـتقرت اقلبه بط ئلافاً لم يَر من اعد1ا 
أرشف إاّل ااسـ اً ال تحليـه بلعوبصـُف  ال 

تثليه بر1وب1. 
 لعلَّ آخـَر تلك بلبطوالت ع ليات بقتحا1 
 تطهـر ملطقة بملتيلـة  بلجبلية االتحيتا يف 

بلساحل بلغراي. 
لم تكن بلجبهة لدى برشر إاّل خلادقها  الادقها، 
نالز1 متارسـها  صـار عيلها بلربصـدة إىل أن فالها 

شـهادة يختم اها اطوالت بلصورة  بملشـا1د. 
ـْلفي-  كان اوسـع برشـر -  1و يف زمن بلسِّ
أن ي يَل االعدسـة صوَب  جهه  يلتقط للفسـه 
صورًة اجـوبر براطا1 أَْ  عىل أطال1 بلغزبة ليغدَ  

من فجو1 بلشات  بلشاشات. 

استشهاد طفل وإصابة آخر 
بقصف صاروخي سعودّي 
بصعدة ومدفعية املرتِزقة 
تقتل مواطناً يف الحديدة

 : خاص
بستشـهد  أصيـب االاة موبطلـا طفلا أمس 
برحـد إار قصـف صار خي سـعودّي عـىل ملطقة 
غانـرة ا ديريـة بلظا1ر محانظة صعـدة  قذيفة 

مدنعية بملرتِزقة ا حانظة بلحديدة.
  أ ضـح َمْصـَدٌر أملـي ا حانظـة صعـدة أن 
بلقصف بلصار خي بلسـعودّي عـىل ملطقة غانرة 
أّدى إىل بستشـهاد طفـل  جرح آخر، مشـربً إىل أن 
طـربن بلعـد بن عا د بسـتهدبف ملطقـة عالف يف 
بملديريـة اأراـع غـاربت اعـد أن بسـتهدف بمللطقة 

ففسها اغارتا مساء أمس بر 1.
 يف محانظة بلحديدة أّكد َمْصَدٌر أملي بستشهاَد 
موبطـن اقذيفـة مدنعيـة بملرتِزقـة غـرب مديرية 
حيس،  شـن طربن بلعد بن شـن أراع غاربت عىل 
ملطقـة بلجبلية  غرب بلتحيتـا  جلوب كيلو 16 يف 

مديرية بلدريه ي.
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اللجنة املنّظمة تضيف ثالث ساحات يف الجوف وتعز إلقامة فعاليات ذكرى املولد النبوي الشريف
 : خاص

أعللـت بللجلـُة بمللّظ ـُة إَضاَنــًة االث 
سـاحات لالحتفـا1 اذكـرى بملولـد بللبوي 
بلجـوف  تعـز،  محانظتَـي  يف  بلرشيـف 
ااإلَضاَنـة إىل بلسـاحات بلخ س بلتي جَرى 

بإلعالن علها مسبقاً. 
 أ ضحـت بللجلـة يف ايـان أفـه تقـّرر 
إَضاَنـُة سـاحتَي بحتفـا1 يف بلجوف،  1 ا 
ة  سـاحة ارط بلعلان  ساحة  ساحة بملط َّ

االثة يف مديلة تعز. 
 كافـت بللجلـة أقـّرت قبل ذلـك خ َس 

االعاص ـة  بلسـبعا  ميـدبن  يف  سـاحات 
صلعاء  محانظات ذمار  بلحديدة  صعدة 

 إب. 
 تشـهُد محانظـاُت بلي ن غـدبً بلثالااء 
إحيـاَء ذكـرى بملولد بللبـوي بلرشيف، حيث 
يتوقُع أن يحتشَد بملاليا يف بلساحات بلث ان 
بملعَلن علها،  كذلـك يف بلفعاليات بلتي تقا1 
يف بملدن  مربكز بملديريات  بلقرى عىل بمتدبد 

بملحانظات بلي لية. 
 يف بلسـياق أ ضح  كيل أمافة بلعاص ة 
عيل بلسقاف أن دخو1 بملشاركا يف بلفعالية 
بملركزية ا يدبن بلسبعا سيبدأ من بلساعة 

بلثافية عرش ظهربً، دبعياً ج يع بملشـاركا 
إىل باللتـزب1 اخطـوط بلسـر بملحـددة لهم، 
 بلتي سـيتم بعالفها ع9 بلقلوبت بلرسـ ية 
 بر1لية  بلحزاية، ك ا حث بلج يع عىل أن 
يكوفوب مسـتعدين  جا1زيـن قبل دخولهم 
إىل سـاحة بلفعالية سوبء من فاحية بلصالة 
أ  مـن فاحيـة بلتغذيـة االلسـبة للحشـود 

 بلحضور.
 يف ترصيحـات خاصـة لل سـرة دعـا 
بلسـقاف بملشـاركا بىل بلبقـاء يف بلسـاحة 
بلفعالية حتى فهايـة بلفعالية  ذلك لتجلب 
إحدبث برااك يف بلجافب بلتلظي ي  بلفلي. 

بلتـزب1  رض رة  عـىل  بلسـقاف   شـدد 
بملشـاركات اخطـوط بلسـر بملحـدد لهن، 
 بملت ثلـة يف خط 15 مع شـارع بلرئاسـة، 
مشرب إىل أفه تم تخصيص موقفا خاصا 
االلسـاء رشق جامع بلشـعب، النتـاً إىل أفه 
م لوع ملعاً ااتاً دخو1 بللساء من أي مدخل 
إال من بملراع  بلطريق بلتي تم تحديد1ا لهن 
من شارع 15  بلرئاسة،  ذلك حسب بلخطة 

بملر رية بلتي تم أعدبد1ا  تحديد1ا.
اد ره أكد 1اشـم مح د ح يـد بلدين – 
مسـؤ 1 بللجلـة بلتلظي ية بفه تم تقسـيم 
ميدبن بلسـبعا إىل 75 مراعا، مسـاحة كل 

 بحـد ملها تقدر اـر3 مر مراع ،  ملها 15 
مراـع خاصاً االلسـاء مشـربً إىل أن ع لية 

بلتلظيم يشارك نيها أكثر ر1 آالف نرد.
من جافبه قا1 مسـؤ 1 بللجلة بإلعالمية 
للفعاليـة أن بلعديد من بلصحـف  بلقلوبت 
بلعراية  بلد لية بملحلية  بلخارجية توبصلت 
االجلة من أجـل تغطية بلفعالية"، موضحاً 
اأن عـدد من بلقلوبت  بالذبعات سـتبدأ من 
بليـو1 اث عدد مـن بل9 نـات  بل9بمج من 
ساحة بلفعالية من ض لها ارفامج بلعد بن 
 حدفا  بلذي سـيتم اثه مسـاء يومي برحد 

 بالالا.

قبائل وأبناء املهرة يؤّكدون استمراَر 
النضال حتى طرد االحتالل السعودّي

 : المهرة
جـّدد أالـاُء  قبائـُل محانظـة بملهرة 
بلتأكيَد عـىل بسـت ربر1م يف بللضا1 ضد 
بالحتال1 بلسـعودّي  أن إقدب1َ برخر عىل 
قتل  إصااة عدد من بملحتجا لن يثليَهم 

عن ذلك. 
 صـدر اياٌن جديٌد عـن بعتصا1 أالاء 
بملهرة أشـار إىل أن "دماء شهدبء بللضا1 
بلسل ي لن تذ1َب ُسـدى، ال 1ي مفتاُح 
بلطريـق صـوب بلحريـة  بلكربمـة لهذب 
بلشـعب،  أفلا سـائر ن عىل ُخطا1م يف 

مشوبر بللضا1 بلسل ي". 
 أّكـد بلبيـاُن موبصلـَة بللضـا1 ضـد 
بلتـي  بلسـعودّي  سـلوكياته  بالحتـال1 

بفتهكت بلسيادة بلي لية. 
بلسـعودّي  بالحتـال1َ  بلبيـاُن   بتّهـم 
ـة اه يف بملحانظة  "اصلاعـة أد بت َخاصَّ
من مليشـيات  قوى خارجة عن سيادة 
بلد لـة  أن حا 1 أن يصبغهـا االصبغة 

بلرس ية". 
 دعـا بلبيان "كانة ج ا1ر بلشـعب 
بلوقـوف صفاً  بحدبً لح ايــة بلبالد من 
برط ـاع بلسـعوديّة بلتي لم تعـد خانيًة 

عىل أحد". 
 تطرق بلبيان إىل إقدب1 بالحتال1 عىل 
قتـل بملتظا1رين  قـا1: إن "برحدبَث 
برخرَة بلتي  قعـت يف ملطقه بلوبدي 
االقـرب من برففـاق اتأريـخ )13 / 
11 / ن1ر1(  بلجري ـة بلتـي يلـدى 
لهـا جبا بإلفَْســافية  ع ليـة بلقتل 
بلع د لل حتجا أالاء تلا لهم بلعشاء 
ليالً.. دليٌل قاطٌع عىل بإلْر1َـاب بمللّظم 
 بلـذي يدبر من قبل رجـا1 بلعصااات 

ال بلد لة". 
 بعت9 بلبيان أن "بلجري ة بلتي حدات 
احـق بملوبطلـا بملحتجا 1ـي محا لة 
اائسـة إلنـربغ بالعتصا1 من سـل يته"، 
مؤّكدبً عـىل بالسـت ربر يف بللضا1 "حتى 
إخربج بلقوبت بلسعوديّة من بملحانظة". 

علماء اليمن يدعون األحرار إىل مواصلة التصدي للعدوان ويهيبون بتعزيز ُكـّل عوامل الصمود
 : خاص

صلعـاء  االعاص ـة  موّسـع  لقـاء  يف 
عل ـاء  بلخطبـاء  مـن  بلعديـُد  حـضه 
 بملرشدين  بملثقفا من مختلف محانظات 
بلج هورية، أمـس برحد، فّدد عل ـاُء بلي ن 
ا ا تقـو1 اـه اعـُض برفظ ـة بلعراية من 
تطبيـع رسي  عللي مع بلكيـان بلصهيوفي 
يف إطـار تلفيـذ ملا يسـ ى اصفقـة بلقرن، 
معت9يـن ذلك خيافـًة عظ ى لله  لرسـوله 
 رر بح  دماء بلشـهدبء بلذي قضوب يف سبيل 
ـة  بستعادة  بلله  يف سـبيل عزة  كربمة برُمَّ
بلبقاع بملقدسة  برربيض بملغتصبة، مؤّكدين 
عىل مركزية بلقضية بلفلسطيلية  أ لوياتها 
ـة بلعراية  بإلْساَلمية.  يف سلم ب1ت ا1 برُمَّ

 يف ايان لهم تلقت صحيفة بملسرة فسخة 
ملـه أدبن عل اُء بلي ـن بلتحالـَف  بلتعا ن 
َبلعسـكرّي مع أمريكا  إرسبئيل اأي شـكل 
من برشكا1 ضد أالاء بملسل ا يف أي الد من 
بلبلدبن، مؤّكدين أن 1ذب يأتي يف سـياق بلوالء 
لهـم، مثّ لا عالياً بلد ر بلبطويل بلتي قامت 
اه حركاُت بملقا مة بلفلسطيلية مؤخربً ضد 

بلكيـان بلصهيوفـي، مشـّددين عىل رض رة 
بلوحـدة  بلع ـل بلجهـادي بملشـرك  قيا1 
بلـد 1  بلشـعوب بلعرايـة  بإلْسـاَلمية  يف 
مقدمتهم بلعل اء  بلسياسيون ااملسؤ ليات 
بلرشعية  بلوطلية  بإلفَْسـافية حتى تحرير 

كامل بررض بلعراية بلفلسطيلية. 
 يف بلشـأن بملحـيل، بسـتلكر بلبيـان مـا 
تعـرض له أالـاء محانظـة بملهرة مـن قبل 
برمريكـي،  بلسـعودّي  بالحتـال1  ُقـــوَّبت 
مباركـا جهود رشنـاء بملحانظة بمللا1ضة 
لقـوى بالحتـال1، دبعيـاً أالـاء بملهـرة  كل 
بملحانظـات بملحتلـة إىل بملزيد مـن بلتَحـّرك 
 ج ـع بلكل ـة  ملا1ضة بالحتـال1، مع9ّبً 
عن إدبفـة عل اء بلي ن بلشـديدة لكل جربئم 
بلعـد بن  حراـه بالقتصاديـة بلظاملـة بلتي 
تهـدف إىل إماتـة أالـاء بلشـعب بلي لي اكل 

بلسبل. 
  اّ ـن ايـاُن عل ـاء بلي ـن ما يسـطره 
أاطا1 بلجيش  بللجان بلشـعبيّة من مالحَم 
اطوليـة يف موبجهة قوى بلعد بن  بالحتال1، 
دبعيـاً كانـة أالـاء بلي ـن إىل  حـدة بلصف 
 ج ـع بلكل ـة  فبـذ ُكــّل أشـكا1 بلفرقة 
 بلوقوف ار ح بملسئولية يف موبجهة بلعد بن 

بلسـعودّي  حلفائهـم  رض رة  برمريكـي 
بلتَحـّرك بلجاد  بلفعـا1  رند جبهات بلعزة 

 بلرشف  بلبطولة االرجا1  بملا1. 
االعل ـاء  بلخطبـاء  بلبيـان    أ1ـاب 
 بملرشـدين يف مختلـف بملحانظـات للقيا1 
بللصـح  بإلرشـاد  يف  بلديلـي  اوبجبهـم 
 بلتوعيـة  بلحشـد  بلتعبئـة  قيـا1 ُكـّل 
مؤسسـات بلد لـة  بلقبائل برايـة  كانة 
بملجت ـع اوبجبهـا يف سـبيل ذلـك  نئـات 
حتى يتحّقـق بللرَص اـإذن بللـه، مؤّكدين 
عـىل رض رة مكانحة بلفسـاد  محاسـبة 
بملفسـدين  تطهر ُكـّل أجهـزة بلد لة من 

مظا1ر بلفساد. 
ـة   يف ختـا1 بلبيان 1لّأ عل ـاء بلي ن برُمَّ
بلعرايـة  بإلْسـاَلمية ا لاسـبة ذكرى ميالد 
بلرسـو1 برعظم َصىلَّ بللُه َعَليِْه َ آَلُه َ َسـلََّم، 
مؤّكدين عىل رض رة بالسـتفادة من سرته 
بلعطـرة  بلتأيس اه يف ج يـع أقوله  أنعاله 
 جهـاده  فضالـه، ك ا يهيُب عل ـاْء بلي ن 
اأ1 يّة حضور إحياء ملاسـبة مولد رسو1 
بللـه يف بلسـاحات بملحددة  أن ذلـك يعد من 

تعزير بللبي  توقره  تعظي ه. 
)التفاصيل ص10 وص11(..

ـة:  في لقاء موّسع أدان التطبيع مع الكيان الصهيوني وجّرم التحالَف مع أعداء اأُلمَّ

 حّددت مداخل المشاركين وموعد دخولهم للفعالية المركزية بصنعاء

كشـفت  اائـُق رسـ يٌة صـادرٌة عـن حكومة 
بملرتِزقـة يف عـدن  رّساتها مصادُر إعالمية نسـادبً 
ماليـاً أَدَّى للهب ملياربت بلريـاالت ض ن صفقات 
نسـاد لرشبء طائرة مَدفية لخطوط بلجوية بلي لية 
عـ9 بإلدبرة بلتااعة ملرتِزقة بلعد بن  كذلك يف قطاع 

بلكهرااء. 
حكومـُة بملرتِزقـة كافت قد أعللـت رشبء طائرة 

بلي ليـة  بلجويـة  للخطـوط  مدفيـة  ركاب 
اقي ة 13 مليـون د الر، أي ما يعاد1 
أن  ي لـي"، غـر  ريـا1  مليـاربت   9"
 اائَق تتبعت بلطائـرة بلتي تم رشبؤ1ا 
 كشـفت أن 1ـذه بلطائـرة كافـت قـد 
خرجت عن بلخدمة  جرى سـحبُها من 
بلرشكة بملصلِّعة )رشكة إير ااص( ليعاَد 
ايُعهـا لحكومـة بملرتِزقة، حيـث زع ت 

برخرة أن بلطائرَة جديدة. 
بلفسـاُد يف 1ـذه بلصفقـة لـم يتوقف 
علـد 1ـذب بلحـد، نحكومة بملرتِزقـة كافت 
قد زع ت أفها بسـتخدمت إيـربدبت رشكة 
1ـذه  لـرشبء  بلي ليـة  بلجويـة  بلخطـوط 
بلطائـرة ني ا كان حجم بإليربدبت بلحقيقي 
قـد الـغ ر7 مليـون د الر أي أن 1لـاك 57 
مليون د الر )ما يعاد1 ر1 مليار ريا1 ي لي( 

قد تم فهبُها من قبل حكومة بملرتِزقة. 
أما بلوايقة برُْخــَرى بلتي تكشـُف نسـاَد 

حكومـة بملرتِزقة نتتعلق اقطاع بلكهرااء  تعود إىل 
ديس 9 من بلعا1 بملايض  تظهر مذكرة صادرة عن 
مديـر كهرااء عـدن لرئيس حكومـة بملرتِزقة آفذبك 
أح ـد عبيد اـن دغر يطلب ملـه بلتوجيه ارصف 1 
مليـون يور  أي أَْكثَــر من )3.5 مليار ريا1 ي لي( 
مقااـل صيافـة محطة كهراـاء بمللصـورة  رشبء 

ني ـا اعـض قطع بلغيار، 

تظهر  ايقة أُْخـــَرى موبنقة بملرتِزق ان دغر عىل 
رصف بملبلغ. 

 أّكدت مصادر صحفيـة  محلية أفه لم يجر أي 
صيافة لل حطة ااإلَضاَنـة إىل مديلة عدن شـهدت 
 تشـهد أسـوأ نربتهـا مـن حيـث بفقطـاع بلتيار 
بلكهراـاء لفـربت تتجا ز يف اعـض برحيان بلـن1 

ساعة يومياً. 

وثائق تكشف نهب حكومة املرتِزقة أكثر 50 مليار ريال يف صفقات فساد
 نظير شراء طائرة خارجة عن الخدمة وصيانة وهمية لمحطة كهرباء في عدن:



4
بالالا

بلعدد

11 رايع بر 1 ر1111ـ
19 فون 9 ن1ر11

)511(
 

بلعالقات بلعامة  بلتوزيع:
تلفون:01314024 – 776179558

رئيس قسم التصحيح:
مح د بلباشا

بملقاالت بمللشورة يف بلصحيفة 
تع9 عن رأي كاتبها  ال تع9 
االض رة عن رأي بلصحيفة

مدير التحرير:
إارب1يم بلرسبجي بلعلوبن: صنعاء – شارع املطار- جوار 
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أخبار

لقاءات قبلية وفعاليات شعبية وتربوية احتفاًء بالمناسبة:

 في فعاليات احتفائية بمناسبة المولد النبوي:

لمزيد من المعلومات أرسل ”مكس 75” إلى 111 مجاناً

إلعبها صح.. مكالمات، نت ورسائل

مع باقة مـكس األسبوعية

معك في كّل مكان

كل ذلك فقط بـ410 ريال أسبوعياً

اآلن مع باقة مكس األسبوعية من MTN استمتع بــ:

75 دقيقة
داخل الشبكة

50 رسالة نصية
لجميع الشبكات 

المحلية

100 ميجابايت
إنترنت

إستخدام المحدود
لتطبيقات تويتر، فيسبوك 

و فيسبوك ماسينجر

#1*15*551*لشراء الباقة أطلب :  mtn.com.ye

اآلن جديد
MTN

أبناء ووجهاء املحويت ُيْحيون املولد النبوي ويسّيون قافلة غذائية ومالية كربى
 : المحويت

بلطويلـة ا حانظـة  سـّرت قبائـُل مديريـة 
بملحويـت، أمـس برحـد، قانلـًة غذبئيـة  ماليـة 
ك9ى؛ دع اً لل رباطـا يف موبقع بلعزة  بلص ود 

ا لاسبة ذكرى بملولد بللبوي بلرشيف. 
 خال1 تسير بلقانلة بلتي بحتوت موبدبً غذبئية 
متلوعة  أموبالً، فّظ ت قبائُل بلطويلة لقاًء حاشد 
بًضم بملشـايخ  بلشـخصيات بالجت اعية   جهاء 
 أعيان بملديريـة  أعضاء بلسـلطة بملحلية، أّكدت 
خاللها بست ربر ص ود أالاء بملديرية  تقديم بلغايل 
 بللفيس لرند بلجيش  بللجان يف بلجبهات للدناع 

عن سيادة بلوطن. 
ك ا أّكـدت قبائل بلطويلة مشـاركتها بلفاعلة 
 حضور1ـا بملـرشف بلثالاـاء بملقبـل يف بلفعالية 
بملركزية لذكرى بملولد بللبوي يف بلعاص ة صلعاء. 
إىل ذلـك، فاقـش لقـاء موّسـٌع ا ديرية شـبا1 
بلفعاليـة  يف  لل شـاركة  بالسـتعدبدبِت  كوكبـان 
بملركزيـة اذكـرى مولد خاتـم برفبيـاء االعاص ة 

صلعاء. 
 يف بللقـاء اعزلـة بلزاـربت احضـور م ثـيل 
بلقطـاع بلراـوي، دعـا  كيـل بملحانظة حسـا 
عـركاض  عدٌد من مسـئويل بملحانظة، إىل إسـلاد 
بملرباطا  بلتَحــّرك بلجاد لرند جبهـات بلكربمة 

اكل غا1  ففيس؛ دناعاً عن سـيادة بلوطن  أمله 
 بستقربره. 

 إىل ذلـك أقي ـت ا ديرية جبـل بملحويت، أمس 
برحـد، نعاليـة ا لاسـبة ذكـرى بملولـد بللبـوي 
بلـورد احضـور  بلفعاليـة اعزلـة  بلرشيـف.  يف 
مشايخ   جهاء بمللطقة دعا مدير بملديرية مح د 
بلقر1 إىل بالسـتفادة من إحياء 1ذه بمللاسبة لرص 
بلصفوف  تعزيز بلتالحم  رند جبهات بلدناع عن 

بلوطن ااملا1  بلرجا1  قوبنل بملساعدبت. 
 يف بلسياق، فّظ ت مدبرس محانظة بملحويت، 
أمـس برحـد، نعاليـات طالايـة اهـذه بمللاسـبة 

بلعظي ة. 
نفـي مديلة بملحويت، أحيت مدرسـة عائشـة 
للبلات ذكرى مولـد بلرَُّســـْو1 برَْعَظـم احضور 
ااملحانظـة رشف  بلرايـة  مكتـب  مديـر  فائـب 
إارب1يـم  بملحويـت  مديلـة  عبدبلرح ـن  مديـر 

َعبدبلح يد. 
 حثت نقربت  مضاما بلفعالية عىل بلت سـك 
الهـج بللبـي مح د صـىل بللـه عليه  آله  سـلم 

 بلتحيل اصفاته بلكري ة  أَْخــاَلقه بللبيلة. 
ني ا دعت نعالية ا درسـة صالح بلدين اعزلة 
بلزاربت ا ديرية شـبا1 كوكبان احضور إارب1يم 
بللارص  مدير مكتب بلراية عبدبلله بلقاسـ ي إىل 
تجسـيد أَْخــاَلق بلرَُّســـْو1  شجاعته  اأسه يف 

موبجهة بلتحديات. 

 يف مديريـة بلطويلـة أقي ـت نعاليـة اذكرى 
بملولد ا درسـة أسـامة ان زيد احضور مدير عا1 
بلتدريـب اوزبرة بلرايـة  بلتعليم صـادق ح دبن 

 عيل بلخطيب. 
ك ا أحيت مدرسـتا عائشـة يف حصن بملخر 
بلطويلـة  ا ديريـة  قطيلـة  ايـت  يف   أسـ اء 
بمللاسبة افعاليتا ركزتا عىل مبادئ بلرَُّســْو1 
كقائـد تأريخي أخـرج بلبرشية إىل فـور بلَحـّق 

 بإلْسـاَل1. 
إىل ذلك، بحتفلت مدبرس أْجيَا1 بلخبت ا لطقة 
بملـر بح ا ديرية بلخبت اذكرى مولد خاتم برفبياء 
احضـور مديـر بلتعليـم بر1ـيل ا كتـب بلرايـة 
ااملحانظـة عـيل بلجواعـي  عـدد مـن بلقيادبت 

بلراوية. 
 أشـاد مسـئولو بلراية افقربت بلفعالية بلتي 
تلا لت جوبفَب من بلسـرة بلجهادية للرَُّســـْو1 

بلكريم  رسالته بملح دية بلتي أفارت بآلناق. 
 يف مديريـة حفـاش، فّظ ـت مدرسـتا معا 
اعزلة ح اطة  ع ر ان بلخطاب اعزلة الي قشب 
نعاليتا احضور عدد من مسئويل بملديرية  م ثيل 

بلقطاعات بلراوية  بلثقانية. 
 عـ9ّ طالب بملدرسـتا عـن نرحتهـم اذكرى 
بملولـد بللبـوي، مؤّكديـن يف بلفقـربت بملرسحيـة 
 بإلفشـادية  بلقصائد حبهم لللبي بركر1  أ1 يَّة 

بالحتفا1 اها لالقتدبء اسرته بلعطرة. 

بحضور القائم بأعمال المحافظة:

فعالية جماهيية بالحديدة 
تؤّكد أهميَّة االقتداء بسية 

الرسول األكرم 
 : الحديدة

فّظم مكتُب بلراية  بلتعليـم ا ديرية بلحوك ا حانظة بلحديدة 
يف مدرسـة خولة، أمس برحـد، نعالية ج ا1رية ا لاسـبة ذكرى 

بملولد بللبوي بلرشيف. 
 يف بلفعاليـة بلتي حض1ا بلقائُم اأع ا1 بملحانظ مح د عياش 
قحيم   كيل بملحانظة مجدي بلحسـلي ُقدِّمت بلعديد من بلفقربت 
تحدات عن مآار بلرَُّســْو1 برَْعَظـم َ سرته  معجزبته  مكافته يف 

ففوس بملسل ا. 
 أشـارت إىل أ1 يَّة بالقتدبء ا لهج بللبي بلكريم  أقوبله  أنعاله 
 بلتذكـر اهـا من خال1 بالحتفـا1 اذكرى بملولد بللبـوي بلذي ي ثل 

رسالًة  بضحة ااست ربر بلدعوة بإلْسـاَلمية عىل مر بلعصور. 
 أ ضحـت أن بلرسـالة بملح دية جاءت لللاس كانـة،  أن برمة 
بإلْســاَلمية يف 1ـذه بملرحلـة احاجـة إىل بالقتدبء البيهـا  ملهاجه 
بلشـامل لـكل بلترشيعـات  برفْظ ـة بلتـي تض ن بلعـد1  فرُصة 

بملستضعفا. 
حض بلفعالية أما عا1 بملجلس بملحيل ااملديرية عيل ااري جرب 
 مدير برفشـطة بملدرسـية ا كتب بلرايـة خالـد بملحويتي  مدير 

مكتب بلراية ااملديرية إارب1يم عييد. 

مديريات ريمة تؤّكد أهمّية استحضار مواقف الثبات 
والصمود من سية الرسول يف مواجهة العدوان

 : ريمة
توبصلـت يف محانظـة ري ـة، أمـس برحـد، 
بلفعاليـاُت بالحتفاليـُة اذكـرى بملولـد بللبـوي 

بلرشيف يف عدد من بملديريات. 
حيـُث أقي ت ا ديرية بلجبا نعالية خطااية 
 عرض طالاي  كشـفي لطالب عدد من مدبرس 
بملديريـة، احضـور عـدد من قيـادبت بلسـلطة 

بملحلية  بلشخصيات بالجت اعية. 
 يف بلفعالية ألقيت بلعديد من بلكل ات أشارت 
ة بالحتفـاء اهذه بمللاسـبة  يف مج لهـا إىل أ1 يَـّ
إليصا1 رسـالة للعالم ا دى برتبـاط ب1ل بلي ن 
البيهـم بلكريم  ادعوته بلخالدة بلتي بخرجت 

بلبرشيـة من بلظل ات إىل بللور، دبعية إىل 
بلثبـات  بلص ود  بسـتحضار موبقف 
مـن سـرة بلرَُّســـْو1 برَْعَظــم يف 

موبجهة بلعد بن. 
ك ـا أقي ـت نعاليـة طالايـة 
ا ديريـة كسـ ة حض1ـا  كيل 
أ 1 محانظة ري ة حسـن مح د 
ألقيت  بلراويـة،  طـه  بلقيـادبت 
عكسـت  كل ـات  أفاشـيد  نيهـا 

تعظيـم بملجت ـع لل ولـد بللبوي بلرشيـف عليه 
أنضل بلصالة  أزكى بلتسليم. 

 يف مديريـة مز1ـر ا لطقـة الـي بلعامري 
أقي ت نعاليـة اقانية  عرٌض طالاي، حضتها 
بلقيادبت بملحلية  بلتلفيذية  بلراوية ااملديرية. 
 ألقيت يف بلفعالية بلعديُد من بلكل ات تلا لت 
بلجوبفَب بلجهاديـة لحياة بلرَُّســـْو1 برَْعَظـم، 
 مـا يتعـرض لـه بلشـعب بلي لـي من عـد بن 
سعودّي أمريكي بستهدف ُكـّل مقومات بلحياة. 

 يف مديريـة بلجعفريـة فّظم أالاء  مشـايُخ 
قبائـل عزلتَي الي سـعيد  الي بلحـربزي  قفة 
بحتجاجيـة تلديـدبً اجربئـم بلعـد بن يف بلي ـن 
 آخر1ـا مجـزرة بلحديدة بلتي بسـتهدنت أرسة 

اكاملها من محانظة ري ة. 
فّظ ـت  بلتـي  االوقفـة  بملشـاركون   أّكـد 
ا لاسـبة بملولـد بللبـوي  حض1ـا بلقيـادبت 
بسـت ربر  رض رة  عـىل  بملحليـة  بلتلفيذيـة 
بلتحشـيد للجبهـات  جبهـة بلسـاحل بلغراـي 

ُخُصـْوصاً ملوبجهة تصعيد بلعد بن. 
ك ـا أقي ـت ا ديريـة اـالد بلطعـا1 نعاليٌة 
اذكرى بملولد بللبوي حض1ا ع يد كلية بلراية 
 بلعلـو1 بلتطبيقية ااملحانظة بلدكتور ح ود 
بلقليـي  بلقيادبت بملحليـة  بلتلفيذية 

 بملجت عية. 
نقـربت  بلفعاليـة   شـ لت 
إفشادية مت يزة  كل ات مع9ة 
عـن 1ـذه بمللاسـبة بلعظي ـة 
 بلعديد من بلقصائد بلشعرية. 
 يف مديريـة بلسـلفية فّظم 
قبائـل الي بلوبحدي ا لاسـبة 
بللبوي  قفة بحتجاجية؛  بملولد 
بلعد بن حض1ا  تلديدبً اجربئم 
عضوب مجلس بلشوري صالح بلضبيبي  ملصور 

بمللترص   كيل بملحانظة حانظ بلوبحدي. 
 أّكـد بملشـاركون يف بلوقفة أ1 يَّة بملشـاركة 
سـتقا1  بلتـي  بملركزيـة  بلفعاليـة  يف  بلفاعلـة 
ا حانظـة بلحديـدة ا لاسـبة بملولـد بللبـوي، 
مؤّكديـن عـىل رض رة بلتَحــّرك بلجـاد لتعزيز 
بلجبهات  رند1ا االرجا1  بملا1  بلسـالح، حتى 
تحقيـق بللرص بملؤزر  خـر ج بلغزبة من بررض 

بلي لية. 
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بحضور محافظ المحافظة وعدد من الشخصيات.. جامعة صعدة تحتفي بالمولد النبوي:
صعدة: قبائل مديريتي قطابر والصفراء تسّي قافلتني ماليتني كبيتني دعماً للمرابطني بمناسبة املولد النبوي

 في لقاء موّسع تحت شعار 
)وما أرسلناك إّل رحمًة للعالمين(:

خطباء وعلماء ومرشدو رداع يؤّكدون أهميَّة 
املنابر يف شد اأُلمَّـة لالقتداء برسول اهلل

الوزير غازي: العدوان في آخر مراحله ما يتطلب من أبناء الشعب 
اليمني الصبَر والنصُر بات قريبًا

وزارة التعليم الفني وصندوق تنمية املهارات تحتفي باملولد النبوي

قبائل بني صريم تعلن النفير العام بالتزامن مع ذكرى المولد النبوي:
شرطة عمران تؤّكد التمسَك بالنهج األمني والقتالي الذي رسمه َرُســْوُل اهلل

 : صعدة
قـّد1 أالـاُء مديريـة قطااـر ا حانظة 
صعـدة، أمـس برحـد، قانلًة ماليـة ك9ى؛ 
دع ـاً لل رباطـا يف بلجبهـات ا لاسـبة 

ذكرى بملولد بللبوي بلرشيف. 
 خـال1 تقديـم بلقانلـة بلتـي حض1ا 
محانـظ بملحانظـة مح ـد جااـر عوض، 
فّظم بلحارض ن  قفة ألقيت نيها عدد من 
بلكل ـات بلتي أدبفت بلجربئـم بلتي يرتكبها 
بلعـد بن برمريكـي بلسـعودّي يومياً احق 
أالـاء بلشـعب بلي لـي، مشـرًة إىل أ1 يَّة 
بالسـت ربر يف بلحشـد لرنـد جبهـات بلعزة 
 بلـرشف  كذلـك بلتحشـيد إلحيـاء بملولد 

بللبوي بلرشيف. 
مـن جافبهم أّكـد بلحارض ن بسـت ربَر 
بلص ـود  بلثبات  تجهيـز بملزيد من قوبنل 
بللـرص  حتّـى  بلعطـاء  بلجـود  بلكـر1 
بلغـز   بالحتـال1   بالفتصـار عـىل قـوى 
 دحر1م من ُكـّل ش9 من أرض بلوطن. 

 يف بلسياق سـّر أالاُء مديرية بلصفربء، 

أمس قانلًة مالية  شتوية؛ دع اً لل رباطا 
يف بلجبهات ا لاسبة ذكرى بملولد بللبوي. 

بشـت لت بلقانلة عىل مبالَغ مالية كبرة 

 عدٍد من بلسـياربت تح ل مالاـَس  موبدبً 
غذبئية. 

 خال1 تقديـم بلقانلة، فّظم بلحارض ن 

 قفـًة تخللها عدد مـن بلكل ات  بلقصائد 
بلشـعرية بلتي أّكدت يف مج لها عىل أ1 يَّة 
بالسـت ربر يف بلحشـد لرند جبهـات بلعزة 

 بلـرشف  كذلـك بلتحشـيد إلحيـاء بملولد 
بللبوي بلرشيف. 

 حثـت بلج يـع عـىل مضاعفـة جهود 
تعزيز ت اسـك بلجبهـة بلدبخليـة  عوبمل 
بلص ود  بلثبـات يف موبجهة بلعد بن  رند 

مختلف بلجبهات. 
ني ـا أّكـد أالـاء بملديريـة بسـت ربر1م 
يف تسـير قوبنـل بلدعـم  رنـد بلجبهـات 
ااملقاتلـا حتـى تحقيـق بللـرص.  إىل ذلك 
فّظ ت جامعة صعـدة، أمس برحد، نعالية 
خطااية بحتفاًء ااملولد بللبوي بلرشيف عىل 

صاحبه أنضل بلصالة  بلتسليم. 
ك ـا دعـا بملشـاركون يف بلفعالية كانة 
أالـاء بملحانظـة إىل بلحضـور بملـرّشف يف 
بلفعاليـة بملركزية بلتي سـتقا1 ااملحانظة 

يو1 بلثالااء بلقاد1. 
حض بلفعالية محانُظ بملحانظة مح د 
جاار عـوض  رئيس بلجامعـة عبدبلرحيم 
بلح ربن  عـدد مـن  كالء بملحانظة  عدد 
مـن بملسـئولا  أكادي ي  طـالب جامعة 

صعدة. 

 : البيضاء
ُعقـد، أمـس بالالـا لقـاٌء موّسـٌع لخطباء 
 مرشـدي   جهـاء  تراويـي مديريـات ردبع 
بلسـبع تحـت شـعار ) مـا أرسـللاك إاّل رح ًة 
للعاملا(،  ذلك ا لاسبة ذكرى بملولد بللبوي. 

بر قـاف  مكتـب  فّظ ـه  بلـذي  بللقـاء   يف 
 بإلرشـاد اقطـاع ردبع  بلوحدة بلراويـة، أّكد 
بملشاركون عىل أ1 يَّة د ر عل اء بلدين يف توعية 
ــة  بجتثاث بلثقانـات بملغلوطة  بلضاللية  برُمَّ
بلتي زرعهـا بملذ1ب بلو1ّااي اأ سـاط بملجت ع 
بلي لي  يف مقدمتها إطالق بلفتا ى بلكاذاة عن 
مولد بلرَُّســـْو1 بالكر1  جعله ادعة ال ليشء إاّل 
ـة عـن فبيها بلكريـم،  بلتطرق إىل  لتغييـب برُمَّ
بلعديـد من بلقضايـا بمله ة عـىل بلصعيد بملحيل 
 يف مقدمتها بلعد بن بلغاشم من قبل قوى بلرش 
عىل بلشـعب بلي لي  تصعيده بملست ر عسكريًّا 

ة نعاليـة بالحتفـاء ااملولد   بقتصاديـاً،  أ1 يَـّ
بللبـوي بلرشيـف  د ر بلعل اء  بلخطبـاء إَزبَء 

مختلف بلقضايا. 
  أشار بللقاء إىل أ1 يَّة بملل9 يف موبجهة أعدبء 
ـة  إظهار بلَحـّق لللاس سـي ا  أن بلعل اء  برُمَّ
 بلخطباء يت تعون اثقة كبرة من قبل بملجت ع 
 1ـو ما يضاعف مسـؤ لية أَْدبء1ـم مله ة أَْدبء 
برمافة بملح دية بلتي 1م مكلفون اها، مشـّددبً 
عىل رض رة دعوة بللاس إىل بملشـاركة يف إْحيَـاء 
ملاسـبة بملولـد بللبـوي بلرشيـف اشـكل كبر 
 مرّشف ااعتبـاره  بجباً ديلياً لـه أاٌر االغ عىل 
بلعدّ  من خال1 مشـا1دته لزخم بلحضور فلا1 

اه من عزي تهم  معلوياتهم. 
اتخـرج  بلثقانيـة  بلوحـدة  بحتفلـت  ك ـا 
 تكريـم دنعة بلشـهيد ج ـا1 يحيـى بلديل ي 
لتعليم بلُقــْرآن  بلعلو1 بإلْسـاَلمية من مدرسة 

بلجامع بلكبر اردبع. 

 : صنعاء
فّظ ـت  زبرُة بلتعليم بلفلـي  بلتدريب 
تل يـة  صلـد ق  مـع  االتعـا ن  بملهلـي 
بملهاربت، يو1 بلسبت حفالً مرَكزياً يف بملعهد 
بلوطلـي للفلدقـة  بلسـياحة االعاص ـة 
صلعاء  ذلك ا لاسبة ذكرى بملولد بللبوي 
بلرشيـف ر1111ـ تحت شـعار »يـا أيها 
بللبـي جا1ـِد بلكفـاَر  بمللانقـا  بغلظ 
قيـادبت  موظفـي  ا شـاركة  عليهـم«، 
بلوزبرة  عدد من بلشـخصيات بالجت اعية 

 بلديلية. 
 يف بلحفل أشـار  زير بلتعليم بلفلي إىل 
أن بلعد بن بلسـعودّي يف آخر مربحله  1و 
ما يتطلُب من أالاء بلشـعب بلي لي بلص9َ 
حتـى ال يضيع بلجهد  برجـر،  أن بللرص 
قاب قوسا أَْ  أدفى، مبيلاً أن بملولد بللبوي 

بلرشيـف ملاسـبة جليلـة  عظي ـة  من 
حق بلشـعب بلي لي أن يحتفلوب اها؛ رَفَّهم 

أفصار َرُســْو1 بلله. 
 دعـا بلوزير غـازي محسـن موظفي 
 زبرة بلتعليـم بلفلي بلقاعديـن يف بلبيوت 
 بملتخلفـا عـن بلحضـور رَْدبء  بجبهـم 
بلوظيفي اـأن يحض ب للع ـل يف بلوزبرة 
أن  مكاتبهـم،  ليعل ـوب  عـىل   باللتـزب1 
بلعد بن يلفظ أففاسـه برخـرة، ك ا دعا 
بلتسـهيالت  تقديـم  إىل  بلـوزبرة  مسـئويل 

لطالب بملعا1د بلفلية  بملهلية. 
من جافبه قا1 بلدكتـور خالد بلحوبيل – 
فائب  زير بلتعليم بلفلي  بلتدريب بملهلي، 
اأفـه ليس غريباً عـىل بلي ليا أن يحتفلوب 
اذكـرى بملولد بللبوي؛ كوفها ملاسـبة من 
أَْعَظـم بمللاسـبات  أَْعَظـ هـا  ليس ك ا 

يصور1ا بلبعض اأفها ادعة. 

 لفت فائـب  زير بلتعليـم بلفلي إىل أن 
بالحتفـا1 اذكـرى بملولد بللبـوي بلرشيف 
بلهدُف مله بلتـأيّس االرَُّســـْو1 برَْعَظـم 
كقد ة حسـلة  بلعودة إىل ملهجه  سرته 
 بلعـودة إىل أَْخــاَلقه  مبادئـه بلتي تكاد 
تغيـُب يف زمافلـا بلحـارض، مشـربً إىل أن 
إحياء ذكرى بملولد بللبـوي 1ذب بلعا1 يأتي 
يف ظر ف صعبة جدبً يعيُشها أالاء بلشعب 
بلي لي للعا1 بلرباع جربء بست ربر بلعد بن 
بلسـعودّي برمريكـي  بلحصـار بلظالـم، 
موضحـاً اـأن بلي ليا يسـتبرش ن خربً 

اهذه بمللاسبة. 
تخلـل بلفعالية بلعديد من بلكل ات بلتي 
أشارت إىل عظ ة بمللاسبة  بملكافة بلعالية 
بلرنيعة بلتي يحتلُّها بلرَُّســْو1 برَْعَظـم يف 
قلـوب بلي ليا، ك ا تخلـل بلحفل نقربٌت 

إفشادية فالت بستحساَن بلحارضين. 

 : عمران

نّظم�ت اإلَداَرُة العام�ة لرشط�ة محافظ�ة 
عمران، أمس االثنني، عرضاً عس�كريًّا وفعاليًة 

احتفالية بمناسبة ذكرى املولد النبوي. 
ويف الحف�ل الذي حرضه مدي�ُر عام رشطة 
املحافظ�ة العمي�د َعبدالل�ه العربج�ي ومديُر 
مديرية عم�ران العقيد مطه�ر الدرة واملرشف 
العام االجتماعي َعبدالعزيز خرفش�ة وعدٌد من 
القي�ادات األمني�ة، ألقيت العديُد م�ن الكلمات 
املع�رة ع�ن عظم�ة ه�ذه املناس�بة ورضورة 
استلهام العر والدروس من سرية أَْعَظ�م قائد 
عرفه التأريخ يف مواجهة قوى الغزو واالحتالل. 
وأش�ارت الفعالي�ة إىل أن االحتف�اء به�ذه 
�ة بنبيه�ا وقائدها  املناس�بة دليُل تمس�ك األُمَّ
العسكرّي والطريق الذي رسمه لها يف مواجهة 

أعداء الدين واإلْس��اَلمي، الفت�ًة إىل أن املرحلة 
الراهنة تتطلب املزيد من الثبات والتمسك بنهج 
َرُس���ْول الل�ه يف مواجهة الع�دوان وحصاره 

الجائر عىل بالدنا. 
تخل�ل الفعالي�ة ع�رٌض للوح�دات األمنية 
باملحافظ�ة عكس�ت جهوزيته�ا واس�تعدادها 
لحف�ظ األمن واالس�تقرار والدف�اع عن الوطن 

ومواجهة العدوان والتصدي ألدواته. 
إىل ذل�ك، نّظم أبن�اُء ووجه�اء مديرية بني 
رصيم، أمس فعالية جماهريية بمناسبة ذكرى 
املولد النب�وي الرشيف عىل صاحبه وآله أفضل 

الصالة والتسليم. 
َواحت�وت الفعالي�ة َع��َدداً م�ن الكلم�ات 
والقصائ�د املع�ّرة ع�ن أهميَّة إحياء املناس�بة 
للرج�وع إىل النب�ي محم�د صلوات الل�ه عليه 
وآله ورسالته والتمسك به كقائد ومعلم وُملِهٍم 
�ة باملس�توى الذي أراد الله  ��ة لتكوَن األُمَّ لألُمَّ

ونبيُّه لها أن تكون. 
وتطرق�ت الكلم�اُت إىل اس�تلهام الدروس 
العملية واملواقف التي اتخذها الرَُّس��ْول تجاه 
الكف�ر والطغي�ان واالس�تفادة منه�ا ملواجهة 
طغيان العرص وأذنابه من أعراب العرص الذين 
يش�نون اليوم عىل بلدنا حرب�اً ظاملة للصد عن 
الس�بيل املحمدي الناصع خدم�ة منهم لليهود 
والنص�ارى، محفزة إىل النف�ري العام للتصدي 
لق�وى الغ�زو والعمال�ة والتوجه الع�ام لرفد 
الجبه�ات بالرج�ال الذي�ن يس�ّطرون املالحم 
األصيلة واملعرة عن مكانة اإلْس��اَلم املحمدي 
يف قل�وب اليماني�ني كامت�داد ال ينقص�ل ع�ن 
الصفح�ات املرشفة الت�ي رس�مها األجداد مع 

النبي ورسالته صلواُت الله عليه واله. 
وح�رض الفعالية عدٌد من وجهاء ومش�ايخ 
وأعيان املديرية وجمع غفري من أبناء املديرية. 

اختتام مهرجان الرسول األعظم السنوي 
الخامس لإلبداع الفني والثقايف

 : صنعاء
بختت ت اصلعاء، أمس برحد، نعاليات مهرجان بلرسـو1 برعظـم لإلادبع بلفلي  بلثقايف 

السخته بلخامسة. 
 يف ختا1 بملهرجان كر1 رئيس مؤسسـة بإلما1 بلهادي عبد بلله بلوشـيل بلفائزين ااملربكز 
بلثالاـة بر ىل  لجان بلتحكيم يف مجاالت بإلفشـاد  بلشـعر  بلرسـم بلتشـكييل  بلدربسـات 

 براحاث  بلتصوير، إضانة إىل بملسا1 ا  بملشاركا يف إفجاح نعاليات بملهرجان.
 أشـار بلوشـيل إىل أن بملهرجان مسـا1 ة من مؤسسـة بلهادي يف إحيـاء نعاليات بملولد 
بللبوي بلرشيف ملا لهذه بمللاسـبة من مكافة يف ففوس أالاء بلي ن  بملسـل ا قاطبة، مشيدب 

اجهود كل من سا1م  أعد  شارك لفعاليات بملهرجان.
اـد ره عـ9ت كل ة ملتقـى بلطالب بلجامعي بلتـي ألقا1ا ج9بن بلعصي ـي عن بمتلافه 
ملؤسسـة بإلما1 بلهادي بلتي فظ ت بملهرجان، ما أتاح لل شـاركا بلتلانس  إاربز موب1بهم 

يف مختلف بملجاالت.
 فـّوه اجهود بللجان بلتلظي ية يف إفجاح بملهرجان سـوبء بلفعاليات بلصباحية أ  مرسح 

بلطفل بلذي أقيم اجامعة صلعاء أ  برمسيات ا رسح بلهوبء بلطلق اصلعاء بلقدي ة.
تخلل بلفعالية مشـاركات من بلفائزين ااملربكز بر ىل يف بإلفشاد  بلشعر  مشاركة للفائز 
يف مجا1 بإلفشـاد ا هرجان بلعا1 بلسـااق عبدبلرح ن بلسـ ا ي  مرسحيـة اعلوبن »حفل 

مهم«.
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ِجيِْم يَْطاِن الرَّ أَُعـْوُذ ِباللِه ِمْن الشَّ
ِحـيْـِم ْحـَمـِن الرَّ ِبـْســـِم اللِه الرَّ

احَلْمُد للـــه َرِبّ الَعالَِميَْن، وأَشـــَهـُد أْن َل إلَه 
ُد أن َســـيِّـَدنا  إَلّ اللُه املَـِلُك احَلـُقّ املُِبيْن، وأشـــهَ

ــًدا َعبْـُده وَرُســْولُه َخاتَُم النبيني.  ُمَحَمّ
ــٍد  ــٍد وعلـــى آِل ُمَحَمّ اللّهـــم َصِلّ علـــى ُمَحَمّ
ــٍد، كما  ـــــٍد وعلـــى آِل ُمَحَمّ وبـــاِرْك علـــى ُمَحَمّ
َصلَّيَْت وباَرْكَت على ِإبْـَراِهيَْم َوَعلَى آِل ِإبْـَراِهيَْم 
إنك حميٌد مجيـــٌد، واْرَض اللَُّهـــم بِرَضاك عن 
أَْصَحاِبِه األَْخَياِر املنتَجبني وَعْن َســـاِئِر ِعَباِدك 

الصاحلني. 

أَيَُّها اإِلْخَوةُ واألخواُت.. 
ـَلُم َعلَـيُْكْم َوَرْحـَمُة اللِه َوبََرَكاتُه: الَسّ

نواِصـــُل احلديَث على ضـــوء اآليات املباركة 
مـــن ســـورة اجُلُمعـــة فـــي احلديِث عـــن نعمة 
اللـــه -ُســـبَْحانَـُه َوتََعالَى- وِمنَِّتـــه الكبرى لبعثة 

ُســْول َصلََواُت اللِه َعلَيْـِه َوَعلَـى آِلـِه.  الرَّ
وَمـــرَّ بنـــا احلديُث باألمس عـــن نقاٍط مهمة 
ـة إلى استيعابها بشكل  وأساســـية وحتتاُج األُمَّ
جيٍد؛ لتبني عليها تفاُعلَها املطلوَب مع الرسالة 
اإللهيـــة، اللُه َجـلَّ َشـــْأنُــُه عندما قال في كتابه 
ِيّنَي َرُســـوًل  املبـــارك )ُهَو الَّـــِذي بََعَث ِفـــي اأْلُِمّ
ُســْوُل هو  نُْهْم( الرســـالة هي رســـالة الله والرَّ ِمّ
َرُســـــْوُل اللـــه واملنهُج هو منهج الله -ُســـبَْحانَـُه 
َوتََعالَـــى- برحمتـــه فمـــا فيـــه مـــن توجيهـــات 
وإرشـــادات وتعليمـــات من منطلـــق رحمة الله 
من منطلـــق حكمته من منطلـــق عزته وله هذا 
األثُر في حياة الناس إَذا متسكوا بهذه الرسالة 
فهي رســـالة تتســـم بالعزة بالرحمـــة باحلكمة 
باخلير بالصلح بالفلح، يستفيُد الناُس منها 
وليس هناك أيُّ بديل يســـاويها أَبْــــًدا أَْو يكون 
هناك مبّرر للتمســـك به بـــدلً عنها، ثم أضف 
إلـــى ذلـــك أنهـــا ترتبُط مُبلـــك الله مبلـــك الله 
َجـلَّ َشـــْأنُــُه؛ ألَنَّه هو ملك الســـماوات واألرض 
ْـضاً ملك الناس  ملك هـــذا العالم بكله وهـــو أَيـ
الذي له حق األمر والنهي فيهم والتشـــريع لهم 
وإليه هدايتهـــم )ِإَنّ َعلَيْنَا لَلُْهَدى( كما قال َجـلَّ 
َشـــْأنُــُه في كتابه الكرمي هي مســـألة تعود إلى 
الله -ُســـبَْحانَـُه َوتََعالَى- والبشر يحتاجون إلى 
الله َجـلَّ َشـــْأنُــُه في الَهداية كما يحتاجون إليه 
فـــي بقية أمور حياتهم كمـــا وهبهم احلياة كما 
وهبهم الرزق كما من عليهم بسائر النعم املادية 
والنعـــم املتنوعة واملتعددة التـــي ل حتصى ول 
تعد، يحتاجون إليه في هـــذا األمر فيما يتعلق 
بالهداية، الهداية املتصلة مبسؤوليتهم في هذه 
احليـــاة وواجباتهم في هـــذه احلياة ونّظم هذه 
احلياة مبنهـــج يتحّدد لهم فيه مـــا يعملون وما 
يتركـــون، ثم املســـألة يرتبط بها ثـــواٌب وعقاٌب 
وجزاء، جزاءٌ على اإلحســـان باإلحسان وجزاء 
على اإلســـاءة بالعقـــاب؛ ألَنَّ اللَه هو امللك ومن 
عزتـــه أن يجـــازي وأن يعاقـــب ول أن يهمل ول 
ميكـــن أن يهمـــل ويتركهم في هـــذه احلياة في 
حالـــة من الفوضى والعبث، ثـــم كما أّكدنا على 

نقطة أُْخــَرى باألمس. 
املنهُج اإللهيُّ والرســـالة اإللهية هي من جهة 
في ُكـّل ما فيها من مضامني وتوجيهات وأوامر 
وتشـــريعات خير لإلنَْســــان وصلح لإلنَْســــان 
توجيهات حكيمة ورحيمة وخير لهذا اإلنَْسـان 

وهي كذلك يرتبط بها جزاء، جزاءٌ على اخلير 
باخليـــر وعلى اإلســـاءة بالعقاب وهـــي كذلك 
متصلة بتدبير الله ورعايته يعني ليست املسألُة 
منحصرًة في أنها توجيهاٌت إيجابيٌة لألخذ بها 
أثـــٌر إيجابي في واقع احليـــاة وكذلك تصل بها 
اجلـــزاء في اآلخـــرة إما باجلنـــة ومرضاة الله 
وإما بالنار وســـخط الله إَذا انحرف اإلنَْســــان 
ْـضاً  وخالـــف نهـــج اللـــه ورســـالته، املســـالة أَيـ
يتصل بها تدبير إلهي مباشـــر فـــي ُكـّل مناحي 
احليـــاة كما حتدثنا باألمـــس على هذه النقطة 
وضربنـــا بعـــض األمثلة مثـــل قوله -ُســـبَْحانَـُه 
َوتََعالَـــى-: )َولَـــْو أََنّ أَْهـــَل الُْقَرى آَمنُـــوا َواتََّقْوا 
ـــَماِء َواأْلَْرِض(  َن الَسّ لََفتَْحنَـــا َعلَيِْهم بَـــَرَكاٍت ِمّ
جند هذه الرعاية اإللهية الواســـعة والشـــاملة 
التي تدخل إلى ُكـّل شؤون حياتهم إلى أرزاقهم 
إلى مرافق حياتهم تأتي مرتبطة بهذا التفاعل 
اإليَْمانـــي والتقوى في التعامل مع رســـالة الله 
-ُســـبَْحانَـُه َوتََعالَـــى- واللتزام بهـــا، جند مثل 
قوله -ُســـبَْحانَـُه َوتََعالَى- )َوَمن يَتَِّق اللََّه يَْجَعل 
لَُّه َمْخَرًجا َويَْرُزْقُه ِمْن َحيُْث َل يَْحتَِســـُب( جند 
مثل قوله -ُسبَْحانَـُه َوتََعالَى- )يَْهِدي ِبِه اللَُّه َمِن 
لِم( وهكذا جند َكثيراً  اتََّبَع ِرْضَوانَُه ُســـبَُل الَسّ
مـــن اآليات املباركـــة مثل قوله تعالـــى )َوالَِّذيَن 
َجاَهـــُدوا ِفينَا لَنَْهِديَنَُّهْم ُســـبُلَنَا( فيأتي التدبير 
اإللهـــي والرعايـــة اإللهية متصلـــة بهذا الهدى 
بهـــذا النـــور بهذه الرســـالة اإللهيـــة كلما اجته 
اإلنَْســــان في جانٍب من اجلوانب يجد في ذلك 
رعاية إلهية تسانده متده تعينه تيسر له حتّقق 
ا  لـــه الكثير مـــن النتائج هـــذا جانب مهـــم ِجـّدً
وجـــذاب للغاية جذاب بشـــكل كبير إلى اإلتباع 
لهدى الله إلى التمســـك برسالة الله -ُسبَْحانَـُه 
َوتََعالَـــى- وليس هناك فيما يتجه إليه البشـــر 
مـــن بدائل أي شـــيء مـــن هذا القبيـــل ليس له 
ُكـّل هذه املميـــزات الثلث الكبرى بحيث أن له 
ا في واقع احلياة إَذا نّفذ إَذا  إيجابية كبيرة ِجـّدً
طبـــق إَذا التزم به وله نتائج عظيمة في اآلخرة 
ســـلمة مـــن عذاب اللـــه وفـــوٌز بَأْعَظــــم نعيم 
باحلياة الســـعيدة األبديـــة اجلنة التي عرضها 
السماوات واألرض التي هي مستقر أولياء الله 
وعباد الله الذين اســـتجابوا له في هذه احلياة 
واتبعوا رســـالته، فإًذا ليس هناك أية بدائل لها 
هذه اإليجابية لها هذه القيمة لها هذه األهميَّة 
ويتصـــل بها رعايـــة إلهية مباشـــرة وتدبير من 
الله -ُسبَْحانَـُه َوتََعالَى- متصل بها تنّفذ توجيه 
اللـــه -ُســـبَْحانَـُه َوتََعالَـــى- مع تنفيـــذك لذلك 
التوجيـــه اإللهي حتظـــى برعاية مباشـــرة من 
الله -ُســـبَْحانَـُه َوتََعالَى- )َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفينَا 
لَنَْهِديَنَُّهْم ُســـبُلَنَا( وهكذا جتد َكثيراً من اآليات 
املباركة التي تؤّكد على هذا اجلانب، فما الذي 
يصـــرف الناس إلى بدائـــل، بدائل ليس لها أي 
قيمة فـــي جنب القيمـــة واإليجابيـــة العظيمة 

للرسالة اإللهية. 
ْـضـــاً في قـــول الله -ُســـبَْحانَـُه  جنـــُد هنا أَيـ
َوتََعالَـــى- )هو الذي بعث في األميني َرُســـــْولً( 
أنهـــا من أَْعَظــــم النعـــم اإللهية أن يبعـــَث اللُه 
َرُســـــْولً فل خلص ول مناص ول حل ملشكلة 
البشـــرية فيمـــا تعانـــي منـــه باتباعهـــا لرموز 
آخريـــن ولبدائل مـــن األطروحـــات والثقافات 
والقـــرارات والتوجهـــات والنّظـــم كّبدائـــل عن 
رســـالة اللـــه -ُســـبَْحانَـُه َوتََعالَـــى- وبدائل عن 
رســـل اللـــه ل خـــلَص لها بذلـــك ول فلح ول 

خير ول جناح، جناة البشـــرية وفلح البشـــرية 
البشـــرية  مشـــاكل  وحـــل  البشـــرية  وصـــلح 
يتوقف على اتباع الرســـالة اإللهية، وخلصهم 
عـــن طريق الرســـل واألنبيـــاء وما أتوا بـــه ُكـّل 
البدائـــل األُْخـــــَرى هي الضيـــاع وتصنع املزيد 
من املشـــاكل مهما امتلكت مـــن إمكانات مهما 
كانت ســـيطرتها في األرض فـــي عصرنا هذا 
فـــي زمننا هذا جربت بدائَل ل تزال بعض منها 
ا،  قائمة في واقع احلياة وســـلبياتها كبيرة ِجـّدً
ة وبســـطوة  جربـــت الشـــيوعية بإخلص وبُقــوَّ
وبجبـــروت فكانت نتائجها كارثية في َكثيراً من 
أقطـــار العالم وفي األخيـــر اضمحلت إلى َحـدٍّ 
كببر ودخلتها تعديلت كثيرة كثيرة كثيرة حتى 
أصبحت بشـــكل آخر، أضف إلـــى ذلك الرأس 
ماليـــة اليـــوم التي تطبق على نطاق واســـع في 
ا مفاســـدها  واقع البشـــر ســـلبياتها كبيرة ِجـّدً
ا املشـــاكل الناجتـــة عن تطبيقها في  كبيرة ِجـّدً
ا، النحرافات  واقع احلياة مشـــاكل كبيرة ِجــــّدً
التـــي حصلـــت فـــي ســـاحتنا اإلْســــَلمية إما 
انحرافاٌت محســـوبٌة على اإلْسـَلم نفسه وهي 
محســـوبة باخلطـــأ بالغلـــط ل متثـــل حقيقـــة 
اإلْسـَلم وحقيقة تشريعاته وتوجيهاته كما هي 
ُســْوُل َصلََواُت اللِه  في الُقــْرآن وكما أتى بها الرَّ
َعلَيْـِه َوَعلَـى آِلـِه بل هي نتاٌج لتحريف ولتضليل 
ْـضـــاً مبا يأتي  وألخطاء ولغلـــط وإما التأثر أَيـ
ـة اإلْسـَلمية  من جانب اآلخرين من خارج األُمَّ
من خارج اإلْســــَلم كانت نتائجها سلبيًة كبيرًة 
في واقع حياتنا كمسلمني سلبية ومعاناتها إلى 
اليـــوم معاناة كبيرة وتزداُد يوماً بعد يوم تتفاقم 
املشـــاكل وتعظم وتطغى احلالة الســـلبية على 

واقع احلياة. 
فيجـــب أن ننظـــر إلى أن نعمـــة الله عظيمة 
بالرســـل، الرســـل الذين يحظون بإعداد إلهي 
هم بهذا اإلعداد ل يخرجون عن واقعهم كبشر 
ُســـــْول هو بشـــٌر وهذه نعمة أنه من البشر؛  الرَّ
ألَنَّـــه يعيـــش اجلو البشـــري والواقع البشـــري 
فـــي َهمِذه فـــي معاناته فـــي ظروفـــه، إَضاَفـة 
إلـــى األُنـــس به كإنَْســــان مـــن البشـــر يتَحـّرك 
بواسطتهم أَْو يتَحـّرك بواسطة الرسالة اإللهية 
فيما بينهـــم؛ ثم ألَنَّه هو فـــي واقعه في احلياة 
وفـــي واقعه العملي يكـــون معنيـــاً أن يكون هو 
القدوة في اللتزام بهذه الرســـالة في التطبيق 
ـة  لهذه الرســـالة في أن يكون هو على رأس األُمَّ
على رأس البشـــرية ملتزمـــاً معبِّداً نفَســـه لله 
-ُســـبَْحانَـُه َوتََعالَـــى- مؤمنـــاً؛ ولهـــذا يأتي في 
اآليـــات الُقــْرآنيـــة مـــن مثل قولـــه -ُســـبَْحانَـُه 
َوتََعالَـــى- )َوأُِمـــْرت أِلَْن أَُكون أََوّل الُْمْســـِلِمنَي( 
وهكذا يأتي التعبير بأول املسلمني أول املؤمنني 
أول من أســـلم بهذه التعبيـــرات الُقــْرآنية التي 
جتعله هـــو القدوة في اللتزام في التطبيق في 
العمـــل ليس كما هو حاصل في واقع البشـــرية 
يأتي طاغية يفرض على الناس أنْظمة وقوانني 
ول يلتـــزم هـــو بهـــا، يكـــون هنـــاك بعيـــداً عن 
التزامـــات من هذا النوع، أما في واقع الرســـل 
فهـــم األَْكثَــر تعبيداً ألنفســـهم لله -ُســـبَْحانَـُه 
َوتََعالَى- األَْعَظـم طاعة األَْكثَــر التزاماً القدوة 
في اللتزام والتطبيق واخلضوع لله -ُسبَْحانَـُه 
َوتََعالَـــى- واّتجاههم إلى البشـــر من حولهم ل 
يكون قائماً على أســـاس الســـتعلء ول التكبر 
ول الطغيان ول الستعباد ول الستغلل أَبْـًدا 
ويتَحــــّرك كعبٍد للـــه -ُســـبَْحانَـُه َوتََعالَى- وهو 

القدوة في تعبيد نفسه لله -ُسبَْحانَـُه َوتََعالَى- 
يتعامل مع الناس يبلغ رســـالة اللـــه إليهم وفي 
ونفس الوقـــت يكون هو رحيماً بهـــم محباً لهم 
مريداً للخير فيهم ل مثيل له بينهم في مستوى 
الرحمـــة واللـــني واإلحســـان واحلـــرص علـــى 
خلصهـــم وإَراَدة اخلير لهـــم مميزات مهمة ل 
توجد عند غير الرسل واألنبياء )َرُســْولً منهم( 
وكونـــه منهم هـــي نعمـــة عليهم وحجـــة عليهم 
ُســـــْول هل يتَحـّرك  ومســـؤولية عليهم، هذا الرَّ
مع ما أعطاه الله من كمال، ذكاء على مســـتوى 
عاٍل، ملكات ذهنية وفكرية على مستوًى عظيٍم، 
حـــرص وفهم، حرص علـــى الناس حرص على 
إَراَدة اخلير لهـــم رحمة بهم حكمة عالية نظرة 
ثاقبـــة لألمور وعـــي كبير مؤمتن علـــى التبليغ 
ومؤمتن على املســـؤولية ومؤمتـــن جتاه الناس 
فيمـــا يريـــده لهم ومنهـــم، مؤمتن أمانـــة كاملة 
وشـــاملة وتامة مع ذلك هل يتَحــــّرك من تلقاء 
نفســـه بأطروحات شـــخصية بأفكار شخصية 
باّتجاهات شـــخصية ابتكرها هو اخترعها هو 
من تفكيره من نتاجه الشـــخصي أَْو حلسابات 
شـــخصية يتَحــــّرك ليحّقـــق لنفســـه مصالـــَح 
ومكاســـَب معينٍة مادية من الناس أَْو معنوية أَْو 
فئوية لفئته أَْو قومية لقومه قبيلته أَْو أوسع من 
إطـــار قبيلتـــه َمثَـًل؟، هل كان يهم َرُســـــْول الله 
َصلََواُت اللِه َعلَيْـِه َوَعلَـى آِلـِه أن يتَحـّرك ملصالَح 
عربيـــة على حســـاب بقية الشـــعوب واألمم أَْو 
د  بـــأي اعتبار كان؟ ل، الرســـل يتَحـّركون بتجرُّ
تام عن ُكـّل هذه األمور ل يتَحـّرك على أســـاس 
رؤيٍة شـــخصيٍة من ابتكاره ونتاجه الشـــخصي 
البشـــري الذي ســـيبقى قاصراً مهمـــا كان إَذا 
كان منفصًل عن الله -ُســـبَْحانَـُه َوتََعالَى-؛ ألَنَّ 
الواقع البشـــري محـــدود مهما كان اإلنَْســــان 
كإنَْســــان، هناك حدوٌد، َحـدٌّ لقدرته َحـّد لعلمه 
تتفاوت حتـــى في الواقع البشـــري ميتلك هذا 
من العلـــم أَْكثَــر مما يتملـــك اآلخر هناك ذكي 
هنـــاك من هو أذكى هنـــاك عالم هناك من هو 
أعلم وهكـــذا فوق ُكـّل ذي علٍم عليم حتى تصل 
املســـألة إلـــى اللـــه والله هـــو الذي لـــه الكمال 
املطلق الكمال املطلق، أما الواقع البشري فكل 
شـــيء فيه محـــدود القدرات الذهنيـــة امللكات 
الفكرية ُكـّل القدرات لدى اإلنَْسـان ُكـّل امللكات 
ُكــــّل ما ميكـــن أن يحصل عليه مكتســـبا أَْو من 
األساس شيء محدود محدود محدود محدود 
كبشر فالرسل لم يكونوا يتَحـّركون على أساس 
نتاج شـــخصي رؤية شـــخصية اّتجاه شخصي 
ول حلســـابات شـــخصية أنه يريد مصالَح لهم 
كانوا يقولـــون َدائماً ألقوامهم )ُقل َلّ أَْســـَألُُكْم 
َعلَيْـــِه أَْجـــًرا( ل أريد من وراء تبليغي للرســـالة 
إليكم أيَّ أجر منكـــم أيَّ مقابل منكم تعطونني 
شـــخصياً ل مـــال ول منـــال ول منصب ول أي 
شـــيء شـــخصي تقّدمونه لي كمكافئة على أن 
أوصلت إليكم الرســـالَة اإللهية، ول حلسابات 

أَيـْـضاً فئوية أَْو شخصية أَْو حزبية أَْو قومية. 
ولهذا كما نكّرر اإليجابياِت العظيمة واملهمة 
ا للرســـالة اإللهيـــة هـــذا ل يوجـــد خارج  ِجــــّدً
إطار رســـالة اللـــه -ُســـبَْحانَـُه َوتََعالَى-، اذهب 
إلـــى أيـــة رؤية يتبعها البشـــر فـــي بلد هنـــا أَْو 
هنـــاك قّدمها رمٌز معني زعيـــم وطني أَْو زعيم 
قومـــي أَْو مفكـــر أَْو فيلســـوف أَْو منظر أياً كان 
سيحسب حساب أولً ســـتكون نتاجاً شخصياً 
بحدود قدراته وســـتكون متأثرًة بواقعه هو في 
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نفســـيته فـــي اهتماماته في واقعه بشـــكل عام 
ثم ســـينظر مـــن منظـــار معني، البعـــض ينظر 
من منظار مصلحة شـــعبه أَْو بلـــده أَْو حزبه أَْو 
قومـــه أَْو عشـــيرته أَْو أي اعتبـــار كلها مؤطرة 
كلهـــا لها حدودها لهـــا اعتباراتها، أما رســـالة 
اللـــه فهي الوحيدة التي تصلح ألن يلتقَي عليها 
ُكـّل البشـــر وأن يجتمـــع عليها ُكــــّل الناس هي 
صاحلـــة لوحدها أن تكون للنـــاس َجميعاً؛ ألَنَّ 
فيهـــا اخلير للناس َجميعاً ليســـت مؤطرة بأية 
أُُطـــٍر جتعل منها مصلحة شـــخصية لشـــخص 
أَْو مصلحـــة قوميـــة لقـــوم أَْو مصلحة محدودة 
بحدود جغرافية أَْو بحدود سياسّية معينة، ل، 
هذه اإليجابية الكبيرة والعظيمة واملهمة فيأتي 
ُســـــْوُل كنعمة مـــن الله -ُســـبَْحانَـُه َوتََعالَى-  الرَّ
برؤيـــة إلهية، يأتي ليتَحـّرك ضمن مســـؤوليته 
ووظيفتـــه الرئيســـية لهداية النـــاس بهدى الله 
ودعوتهم إلى الله -ُسبَْحانَـُه َوتََعالَى-، هو قناة 
وصل مع اللـــه، يوصل إلى النـــاس التوجيهات 
اإللهيـــة، ويتَحــــّرك بهم على أساســـها، يوصل 
رســـالَة الله فـــي مضمونها الشـــامل والكامل، 
من عقائَد من تشـــريعاٍت من حقائـــَق، من ُكـّل 
مـــا يتصـــل بهداية هـــذا اإلنَْســــان وتربية هذا 
اإلنَْســــان وتزكيـــة هذا اإلنَْســــان وحيـــاة هذا 
اإلنَْسـان، »َرُســْولً منهم يتلو عليهم آياته«، فهو 
يتَحــــّرك على هذا األســـاس، اآلخـــرون الذين 
يرتبط بهم البشر ويعتمدون عليهم ويتمسكون 
مبـــا هو منهـــم وكّبدائل، املصيبُة هـــذه كّبدائل 
عن الرســـالة اإللهية، ليســـت لديهم هذه امليزة 
ُســـــْول هو فقط يوصـــل إلى الناس  املهمة، الرَّ
ما هو من الله -ُســـبَْحانَـُه َوتََعالَى-، قناة وصل 
ما بينهم وبني الله -ُســـبَْحانَـُه َوتََعالَى-، ل يأتي 
ليســـتغل الناس ملكاســـب شـــخصية ول حزبية 
ول فئويـــة ول قوميـــة ول ألي اعتبـــار ول يأتي 
بنتاجه الشـــخصي، »يتلـــو عليهم آياِتـــه«، يتلو 
عليهـــم آياته، آيات اللـــه -ُســـبَْحانَـُه َوتََعالَى-، 
ُســـــْول صلى الله عليه وآله  آياتـــه في حركة الرَّ
وســـلم، الكلُم هنا يرّكز عن بعثة الله له كنعمة 
عظيمة، اآليـــات املباركة آيات الُقــْرآن الكرمي، 

يتلو عليهم آياته. 
ُســـــْوُل َصلََواُت اللِه َعلَيْــــِه َوَعلَـى آِلـِه لم   الرَّ
تكـــن مســـألُة تلوتـــه آليـــات الله علـــى الناس 
كاحلالـــة الســـائدة الروتينية املعتـــادة، احلالة 
الســـائدة اآلن لدى الكثير من الناس أن مسألة 
تلوة اآليـــات هي عبـــارة عن قـــراءة اعتيادية 
روتينية يرغب الكثير أن تكون بصوت حســـن، 
وأَْحَيانـــاً تتحول مســـألُة الصوت احَلَســـِن إلى 
مســـألة أساســـية ورئيســـية، يتلو عليهم آياته 
لهدايتهـــم بها، هذه اآليـــات مبا فيها من هدى، 
مبـــا فيها مـــن نور، مبـــا فيها مـــن بصائر، مبا 
تصنعـــه من وعـــي، مبا تصححه مـــن مفاهيم، 
مبـــا تقدمه من تشـــريعات مـــن توجيهات، من 
تعليمـــات، مبـــا فيها مـــن عقائد مبـــا فيها من 
أحكام، مبا فيها من بصائَر واســـعة، متتد إلى 
شتى شؤون احلياة، إلى ُكـّل ما له علقة بهداية 
هـــذا اإلنَْســــان، ما يحتـــاج هذا اإلنَْســــان إلى 
معرفته ليهتدي، إلى ما فيه اخلير له في الدنيا 
واآلخـــرة، فلذلك تأتي تلك اآليـــات لتكون هي 
فيما حتمله من فكرة ورؤية وتشريعات وأحكام 
لتكـــون هي التي يتجـــه إليها النـــاس للهتداء 
بهـــا للنتفاع بها للســـتنارة بنورهـــا، يحملون 
مـــا تقدمه مـــن أفكار لتكـــون هـــي البديل عن 

األفـــكار الظلمية واألطروحات األُْخــَرى التي 
كانـــت رائجة في الســـاحة، الناس ل يبقون في 
حالـــة من الفراغ، َدائماً مـــا تكون لديهم الكثيُر 
مـــن التصورات واألفكار والنظرة والرؤية جتاه 
مســـائَل كثيرة، وهذه احلالة كانت قائمًة سواء 
فـــي الواقع العربي أَْو فـــي الواقع العاملي بكله، 
بقية اجملتمعات البشـــرية، لديهـــم عقائُد بدءاً 
مـــن عقائدهم نحو اللـــه -ُســـبَْحانَـُه َوتََعالَى-، 
عقائد باطلة كثيرة، كانت ظاهرةُ الشـــرك في 
مقدمتها، الشـــرك بالله -ُســـبَْحانَـُه َوتََعالَى-، 
ثـــم الكثيـــر مـــن العقائـــد الباطلـــة التصورات 
اخلاطئـــة، األفكار الضالة، كثيـــر والكثير مما 
هو باطل بشـــكل عقائد، بشكل رؤية في احلياة 
بشـــكل عادات وتقاليد بشـــكل مواقف، بشكل 
تصرفـــات وســـلوكيات، اآليات تأتـــي وما أتت 
بـــه ليكون هو املتبـــع، الثقافة تكون هي الثقافة 
الُقــْرآنيـــة، الفكرة تكون هي تلـــك التي قدمها 
الُقـــــْرآن الكرمي، العقيدة هي تكـــون تلك التي 
قدمهـــا الُقـــــْرآن الكـــرمي، الســـلوكيات تكـــون 
منضبطـــًة ملتزمًة على أســـاس تلك املضامني 
الُقــْرآنيـــة والتوجيهات التي أتت فـــي الُقــْرآن 
ُســـــْول َصلََواُت  الكرمي، وهكذا كانت حركة الرَّ
د  اللـــِه َعلَيْـِه َوَعلَــــى آِلـِه، لم تكن تلوتُـــه ُمَجـرَّ
تلوة صوتية يســـتمع الناس إليها ليستحسنوا 
د تلوة يتأثر  ذلـــك الصوت اجلميـــل، أَْو ُمَجــــرَّ
الناس بها وجدانياً فحسب وينتهي املوضوع، ل، 
ما يقـــدم للواقع العملي ليتم اللتزام به عملياً، 
يعني تلوة بهدى يسير الناس عليه، يتمسكون 
به، يلتزمون به، مشـــروع للحياة، منهج للحياة، 
وهكـــذا كانـــت حركة َرُســـــْول الله مـــن موقعه 
كَرُســْول، موقعه في الرسالة اإللهية كَرُســْول، 
يتَحــــّرك ويقدم هـــذا الهدى إلى النـــاس، يتلو 
عليهم آيات الله ليهتدوا بها فيغير بتلك اآليات 
الكثير من األفكار الظلمية واخلاطئة والرؤى 
اخلاطئـــة وليصلـــح بها في واقع هـــذه احلياة، 
وليقدم بهـــا تعليمـــات وتوجيهـــاٍت وأوامَر من 
اللـــه -ُســـبَْحانَـُه َوتََعالَـــى- إلى ميـــدان احلياة 
وإلى واقع احلياة، وهذا ما يجب أن نركز عليه 
فـــي واقعنا من جديـــد، واقعنا العربـــي واقعنا 
اإلْســــَلمي، الذي ابتعد َكثيراً عن طبيعة هذه 
العلقة مع آيات الله، علقة الهتداء والتباع، 
كـــم هناك مـــن أفكار من أطروحـــات تقدم في 
الســـاحة بعيداً عن الُقـــــْرآن الكرمي، كم هناك 
مـــن مواقف لدى الكثير مـــن الناس واألطراف 
واجلهـــات بعيدة عن الُقــْرآن الكرمي، كم هناك 
مـــن ولءات وعداوات وتوجهـــات، وكم ظهرت 
في الساحة من مشاكل نتيجة هذا البتعاد عن 

الُقــْرآن الكرمي. 
»يتلـــو عليهـــم آياِته« فهـــو كان كَرُســـــْوٍل من 
عنـــد الله، قناةَ وصٍل مع الله، ل يقدم من تلقاء 

نفسه وليست له أَْهَداٌف شخصية أَبْـًدا، يدعو 
إلى الله ويأتي بهدى اللـــه، ويتَحـّرك على هذا 
األســـاس، آيات الله كلماته نوره، هديه، »احلق 
الـــذي ل يأتيـــه الباطل مـــن بني يديـــه ول من 
خلفـــه«، آيات الله التي هي مـــن كتابه احلكيم، 
كلها آيـــات أحكمت، ُكـّل ما فيهـــا حكمة، وحق 
وخير وهداية، ونور، نور، آيات الله التي ينقذنا 
بها كما قال الله -ُسبَْحانَـُه َوتََعالَى-: )ُهَو الَِّذي 
َن  ُل َعلَـــى َعبِْدِه آيَـــاٍت بَِيّنَـــاٍت ِلّيُْخِرَجُكم ِمّ يُنَـــِزّ
لَُماِت ِإلَى النُّوِر(، )ِكتَاٌب أَنَزلْنَاهُ ِإلَيَْك ِلتُْخِرَج  الُظّ
لَُماِت ِإلَـــى النُّـــور(، الظلمات  النَّـــاَس ِمـــَن الُظّ
بشكل مفاهيَم مغلوطة، أفكاٍر ضالة، اّتجاهات 
خاطئة، عقائد باطلة، سلوكيات منحرفة، كلها 
ظلمات يحتاج اإلنَْسـان لإلنقاذ منها، تؤثر على 
حياة اإلنَْســــان، وتشـــكل خطورة على اإلنَْسـان 
فـــي الدنيـــا وفي اآلخـــرة، يتلـــو عليهـــم آياته، 
اآليات التـــي تضمنهـــا الُقــْرآن الكـــرمي، وهي 
نـــور وهي هدى وهي حـــق محض ل باطل فيه، 
وهـــي التي تقدم لنا البصائر واحلقائق في ُكـّل 
أمـــور احلياة املهمـــة، ذات الصلة مبســـؤوليتنا 
ومـــا يترتب عليه في حياتنا خير أَْو شـــر، تقدم 
لنـــا في ذلك الهداية اللزمـــة التي فيها اخلير 
والصـــلح والفـــلح، ثم متثل تلـــك الرؤية حل 

ملشاكل احلياة في ُكـّل اّتجاهاتها. 
عندمـــا جـــاء اإلْســــَلُم كـــم كان هنـــاك من 
مشاكَل وأزماٍت في الواقع العربي ثم في الواقع 
العاملي؟ مشـــاكل كثيرة كانت قائمة وكثير منها 
ـة عن  باتـــت اليوم قائمة بقدر ما ابتعـــدت األُمَّ
الُقــْرآن بقدر ما خالفت منه، بقدر ما جهلت من 
هديه، نشأت مشاكل كثيرة، آنذاك كانت هناك 
مشاكَل كثيرة، أزمات كثيرة، املشاكل السياسّية 
املشـــاكل القتصاديـــة، املشـــاكل الجتماعية، 
كثيـــر من املشـــاكل كانت قائمة، آيـــات الله مبا 
فيهـــا من هـــدى مبا فيهـــا ومبا لها مـــن عطاء 
تربـــوي، ومبـــا فيها مـــن تشـــريعات مّثلت حًل 
وتوجيهات وتعليمات، مثلت حًل للمشاكل التي 
يعاني منها الناس، مشكلة الختلف والتناحر 
والعداوات، والتشـــرذم، كانت من أبرز املشاكل 
فـــي الواقع العربـــي، العرب فيمـــا بينهم كانوا 
وكانت  مختلفني، ومتشـــرذمني ومتباغضـــني، 
تســـوُدهم العصبية، كانت ســـائدًة فـــي الواقع 
العربي إلى َحـدٍّ كبير، العصبية بكل أشـــكالها، 
كانوا يختلفون على املســـتوى الديني، في كثيٍر 
من العقائد حتى في األصنام، قبيلة معها صنم 
وقبيلة معها صنم آخر، وقبيلة معها صنم ثالث، 
أُولئك اســـم صنمهم الـــلت، واآلخرون الُعّزى 
واآلخرون مناة وآخرون ُهبَل، قائمة طويلة من 
أسماء األصنام يختلفون في كثيٍر من املواقف، 
العصبيات فيمـــا بينهم، العصبيات العنصرية، 
بنـــو فلن وبنـــو فلن وبنـــو فـــلن، أَْو القبلية، 

قبيلة كـــذا وقبيلة كذا وقبيلة كـــذا، اخللفات 
بكل أشكالها كانت موجودة في الواقع العربي، 
ـُة على  كلها عاجلها اإلْسـَلم عندما التقت األُمَّ
رؤية واحدة، ليس فيها أحد يستغل أحداً، الكل 
عبيـــد لله -ُســـبَْحانَـُه َوتََعالَـــى-، الكل يتجهون 
ليس على أساس رؤية لطرف يستغل بها طرفاً 
آخر، ل، هدى الله الذي هو خير للناس َجميعاً، 
هـــدي اللـــه الـــذي يلتقي عليـــه الكل مـــن الله 
-ُسبَْحانَـُه َوتََعالَى-، السقف واحد العبودية لله 
-ُسبَْحانَـُه َوتََعالَى-، فكانت متثل حًل ملشاكلهم 
وصلحـــاً حلياتهـــم، وإذا جئنا لنقيـــم النتائج 
ُســْول بتلك اآليات  ماذا بعد؟ بعد أن حَتـّرك الرَّ
فـــي الواقع، ســـنأتي لنشـــير إلى ذلك إن شـــاء 
اللـــه بعد أن نصـــل إلى هذا املوطـــئ، فيزّكيهم 
ويعلمهم الكتاَب واحلكمـــة، بعد ذلك نعود إلى 
تقييم كيف كانـــت النتائج، )يتلـــو عليهم آياته، 
ْـضاً ليـــس فقط ليقدم لهم  ويزكيهـــم(، يتجه أَيـ
التوجيهات اإللهية كمعارف ومعلومات وتنتهي 
املســـألة عند هذا احلد، أَْو حتى كمنهج للحياة 
يلزمون بـــه عمليا هكذا من دون أن يؤخَذ بعني 
العتبـــار، تزكيـــة النفس البشـــرية، مهما قدم 
لإلنَْســــان مـــن أفـــكاٍر عظيمـــة مـــن توجيهات 
صاحلـــة، مهما طلب منه من أعمال إيجابية أَْو 
مواقـــَف إيجابيٍة، إَذا لم يلحـــظ جانب التزكية 
ا لدى  للنفـــس، تبقـــى هذه مشـــكلة كبيرة ِجــــّدً
اإلنَْسـان، ميكن أن يعرف اإلنَْسـان أشياَء مهمًة 
في هذه احلياة ذات قيمة أَْخــَلقية وإنَْســــانية 
كبيرة ولهـــا إيجابيٌة في واقع احلياة وأثر طيب 
في واقع احلياة، فيها خير فيها مصلحة، ولكن 
إَذا لـــم تكن نفســـه زاكية، وإذا لـــم يتجه بدافع 
هذا الزكاء فـــي النفس لألعمال الزاكية ميكن 
أن ينحـــرف، ميكن أن يتعمـــد التوجه لألعمال 
السيئة واألعمال السلبية والسلوكيات السلبية 
وهو يعـــرف أنها أعمال ســـيئة وأنها تصرفات 
ســـيئة ويتعمد فعل ذلك، ملاذا؟؛ ألَنَّ عنده خلًل 
في زكاء نفســـه، النفـــس البشـــرية خلقها الله 
-ُســـبَْحانَـُه َوتََعالَى- وجعل فيهـــا قابليًة للزكاء 
واخلير والصلح وقابلية للفساد وللنحطاط 
وللظلم والظلم والنحراف ميكن أن تزكوا هذه 
النفس وميكن أن تتدنس هذه النفس وتفســـد 
هـــذه النفـــس؛ ولَذلـــك يقول اللـــه -ُســـبَْحانَـُه 
َوتََعالَـــى- )َفَألَْهَمَها ُفُجوَرَهـــا َوتَْقَواَها )8( َقْد 
ـــاَها(  اَها )9( َوَقـــْد َخاَب َمن َدَسّ أَْفلَـــَح َمـــن َزَكّ
فالنفس البشرية قابلة ألن تزكَو ألن تصلَُح ألن 
تطُهَر ألن تســـمَو ألن تنمَو فيهـــا البذراُت التي 
فطرت النفُس البشـــرية عليهـــا بذرات اخلير، 
اإلنَْســــاُن في فطرته يحب اخلير يحب السمو 
يحب الشـــرف يحب مـــكارم األَْخــَلق، يشـــعر 
بعظمتها بقداســـتها ينجذب إليها؛ ولهذا جنُد 
في الســـاحة البشـــرية وفـــي الواقع البشـــري 
حتى األشـــرار كيف يسَعون َدائماً أن يقدموا ملا 
هم عليـــه عناويَن إيجابيًة َمثَـــًل ل يَُحبُِّذون أن 
يرفعوا عنواَن الباطل صراحًة فيسمون باطلهم 
بحق ويقدمون أنفســـهم أنهم أهـــل احَلـّق؛ ألَنَّ 
اإلنَْســــاَن فـــي فطرتـــه مفطـــور علـــى أن يتبع 
احَلــــّق وأن يعظم احَلـّق وأن يؤمَن بأن الشـــيَء 
الصحيَح الذي يفترض أن يتبع في هذه احلياة 
وأن يلتزَم به هو احَلـّق ولذلك ُكـّل فئات الباطل 
ل تأتي لتعترَف على نفسها بصراحة على أنها 
جهات باطل فكانت هناك حالت نادرة وشاذة 
ل اعتبار لها ول حضور لها في الواقع البشري 
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بشـــكل كبير ولكن يحاولون حتى فرعون يقول 
َشـــاِد( يرفع  لقومه )َوَما أَْهِديُكْم ِإَلّ َســـِبيَل الَرّ
عنـــوان الهدايـــة ويرفع عنـــوان الرشـــاد جتد 
كذلك عناوين لفســـادهم لإلْصَلح يحكي الله 
عـــن املنافقـــني )َوِإَذا ِقيـــَل لَُهْم َل تُْفِســـُدوا ِفي 
اأْلَْرِض َقالُـــوا ِإنََّمـــا نَْحُن ُمْصِلُحوَن( فيســـمون 

فسادهم بالصلح. 
القيـــم  بســـموِّ  يعتـــرف  البشـــريُّ  الواقـــُع 
واألَْخــَلق العظيمة واألشـــياء الســـيئة يعترف 
البشـــر بســـوئها وقبحها، إمنا يشـــتغلون على 
تبريرات لها أَْو فلسفات أَْو عناويَن، ويتعبون في 
ذلك، يتعبون في التبرير لها وفي التفلسف لها، 
النفُس البشرية قابلة للزكاء لكن إَذا لم يكن أي 
اهتمام لها بتزكيتها تفسد وإذا فسدت انحرف 
اإلنَْســــان وكان عنده اندفاع داخلي للنحراف 
اندفاع نفســـي نحو النحـــراف وحينئٍذ ل ينفع 

فيه معرفة احَلـّق ول معرفة اخلير. 
نحـــو  تتجـــه  التـــي  هـــذه  التزكيـــة  عمليـــُة 
اإلنَْســــاِن إلْصـــَلح نفســـه ولتنميـــة مشـــاعر 
اخليـــر في نفســـه ولتنميـــة الّتجـــاه اإليجابي 
في نفســـه الّتجـــاه نحو القيـــم الُفْضلى ونحو 
مـــكارم األَْخـــــَلق ونحـــو احَلـّق ونحو الســـمو 
للنفـــس  اإلْصـــَلح  الزاكيـــة  األعمـــال  ونحـــو 
البشـــرية إلبعادها عن اخلذائـــف من األعمال 
والتصرفات والسلوكيات وإبعادها عن الرذائل 
وإبعادها عن املفاســـد والسمو بها حتى حتمل 
اهتمامـــات زاكيـــة واّتجاهـــات زاكيـــة وميـــول 
صاحلـــة حتب مـــكارم األَْخــَلق تعشـــق حميد 
الصفات تنشـــد إلى ما فيه خير وسمو وشرف 
تترفـــع عـــن الرذائـــل واخلســـائس والنقائص 
املســـيئة لإلنَْســــان في أَْخــَلقة وشـــرفه وفي 
حياتـــه واملضرة بواقع حياته، يحتاج اإلنَْســــان 
إلـــى جهـــد أَْعَظــــم برنامـــج لتزكيـــة النفـــس 
البشـــرية هو في رسالة الله، أشـــياء كثيرة في 
رسالة الله -ُسبَْحانَـُه َوتََعالَى- تتجه نحو تزكية 
اإلنَْســــان وتترك أثراً عظيماً في تزكية نفســـه 
بدءاً بإيَْمانه بالله -ُســـبَْحانَـُه َوتََعالَى- اإليَْمان 
الصـــادق اإليَْمـــان الواعـــي اإليَْمـــان الفعلـــي 
الذي يترك أثراً عظيماً في مشـــاعر اإلنَْســــان 
متتلـــئ باحملبة لله -ُســـبَْحانَـُه َوتََعالَى- هذا له 
أثـــٌر فـــي ُطهر املشـــاعر في نقائهـــا في صفاء 
الوجدان اإلنَْســــاني إلى َحدٍّ كبير، إَذا ســـكنت 
في مشـــاعرك محبة الله احملبة لله -ُسبَْحانَـُه 
َوتََعالَى- ومنت وعظمت تركت أثراً إيجابياً في 
شـــعورك ووجدانك واّتجاهـــك في هذه احلياة 

وسمو روحك. 
اخلـــوُف من عذاب الله -ُســـبَْحانَـُه َوتََعالَى- 
التعظيـــُم لله والستشـــعار لعظمتـــه ولرقابته، 
اإليَْماُن باملعاد واحلســـاب واجلزاء، ُكـّل هذا له 
أثٌر مهم في تزكية النفس البشرية والنطلقة 
فـــي هـــذه احليـــاة مبســـؤولية وإدراك لقيمـــة 
هذا الوجود البشـــري ومـــاذا يعنيه وما هو دور 
هذا اإلنَْســــان في هذه احليـــاة وما ينتظره من 
حساب ومن مســـتقبل كبير جداً إما في اخلير 

وإما في العقاب. 
ثم كثيٌر مـــن العقائد كثيٌر أيضاً مما ورد في 
الُقـــــْرآن الكرمي ممـــا يحبُِّب لإلنَْســــان اخلير 
مـــكارَم األَْخـــــَلق مـــا ورد عنهـــا ممـــا يحببها 
بُه  ه نحوها ممـــا يرغِّ لهذا اإلنَْســــان مما يشـــدُّ
فيهـــا ملا تراه فيها مـــن إيجابية في هذه احلياة 
فمـــا يترتب عليها من نتائَج ملا متثله من ســـمو 

لإلنَْســــان وزكاء وارتقـــاء وصـــلح حلياته، ثم 
كذلـــك التدخل اإللهـــي الرعايـــة اإللهية التي 
تســـاعُد فـــي صـــلح هـــذا اإلنَْســــان )َوالَِّذيَن 
اْهتَـــَدْوا َزاَدُهـــْم ُهـــًدى َوآتَاُهـــْم تَْقَواُهـــْم( الله 
-ُســـبَْحانَـُه َوتََعالَى- يقـــول: )َولَِكَنّ اللَّـــَه يَُزِكّي 
َمْن يََشـــاءُ( )َولَْوَل َفْضـــُل اللَِّه َعلَيُْكـــْم َوَرْحَمتُُه 
ْن أََحـــٍد أَبًَداً(، فاللـــُه بفضله  َمـــا َزَكى ِمنُكـــم ِمّ
وبرحمته هناك جانب أساس من رعايته يتجه 
نحو اإلنَْســــان لتزكيته، عطـــاءٌ إضافي من الله 
-ُســـبَْحانَـُه َوتََعالَـــى-، تشـــريعات كذلك مهمة 
حتميك من األشـــياء التي تدنُِّس نفَسك، تلّوُث 
مشـــاعَرك تصيب قلبك ومشاعرك ووجدانك 
بالرجس فتأتي كثير من التشـــريعات لتحميك 
منهـــا وتبعدك عنهـــا فتصونـــك وحتافظ على 

وجدانك ومشاعرك. 
كثيٌر من التشـــريعات واألعمال التشـــريعات 
اإللهية واألعمال املهمة التي يأُمُرنا الله بها أَْو 
يرشدنا بها ويحثنا عليها تترك أثراً من الزكاء 
في نفس اإلنَْسـان، وهكذا برنامٌج واسٌع يساعُد 
ُســْوُل )َصلََواُت  على تزكية هذا اإلنَْســــان، والرَّ
اللـــِه َعلَيْـِه َوَعلَـى آِلـِه( من موقعه في الرســـالة 
فيما يدعـــو إليه فيما يرّبي عليـــه فيما يحّرك 
ـة فيه فيما يقدمه من إرشادات وتوجيهات  األُمَّ
ـة، مســـار رئيســـي في  ـــَي األُمَّ وتعليمـــات ليزكِّ
حركة الرسالة وفي مضمونها يتجه نحو تزكية 
اإلنَْســــان، إَذا لم تتزكَّ نفســـية اإلنَْسـان لو بلغ 
ما بلغ، ميكن أن يصل إلى مســـتوى عالم ديني 
باملفهوم الســـائد يعني يحمـــُل معلوماٍت كثيرة 
يحمـــل كثيـــراً مـــن املعلومـــات عـــن الدين عن 
الشـــرع اإللهي عن املعـــارف الدينية وفي نفس 
الوقـــت يكون فـــي غاية الســـوء مثلما ســـيأتي 
لُـــوا التَّـــْوَراةَ ثَُمّ لَـــْم يَْحِملُوَها  )َمثَـــُل الَِّذيَن ُحِمّ
َكَمثَِل الِْحَماِر( كمثل احلمار هل ميكن أن تقول 
إن احلمـــار يحمل نفســـاً زكيـــة وتوجهات زكية 
وأَْخــَلق فاضلة ويحمل من مضمون ما يحمل 
من كتـــب أَْو من حتى لو حملوه أســـفار التوراة 
هل سيحمل مضمونها األَْخــَلقي والعملي في 
نفسيته وشعوره وســـلوكياته وفهمه وبصيرته؟ 
ل، حمـــار، ولذلـــك هذا اجلانب أساســـي جداً 
حتـــى في الواقـــع العملي والســـتقامة العملية 
ل تتحّقـــق إل بهـــذا، إَذا أُهمـــل هذا اجلانب ل 
تنفـــع اجلوانب األُْخـــــَرى، ويزكيهم، ويريد الله 
للمجتمع املســـلم أن يكـــون مجتمعـــاً زاكياً في 

النفســـيات والتصرفـــات واألعمـــال، أن يبتعد 
هـــذا اجملتمع عـــن املفاســـد عـــن الرذائل عن 
القبائـــح عن الفواحـــش عن اجلرائـــم، يتزكى 

فيبتعد عن ذلك حتى بدافع نفسي. 
َوالِْحْكَمـــَة(  الِْكتَـــاَب  َويَُعِلُّمُهـــُم  يِهـــْم  )َويَُزِكّ
ويعلّمهم الكتاَب كيف كانت عملية التعليم هذه، 
من َرُســـــْول الله َصلََواُت اللـــِه َعلَيْـِه َوَعلَـى آِلـِه، 
هل هـــي كاحلالة الروتينية التي ســـرنا عليها؟ 
مـــدارس لتعليـــم الُقـــــْرآن الكـــرمي وحتفيـــظ 
الُقـــــْرآن الكـــرمي، يتـــم الهتماُم فيهـــا بحفظ 
النـــص الُقــْرآنـــي أَْو قراءة النـــص الُقــْرآني ثم 
املرحلة التي تلي ذلك التجويد وأحكام التجويد 
فـــإذا مت القفز إلى مرحلـــة أعلى فتلك املرحلة 
هـــي بعض املعانـــي للمفـــردات ويتدخل الكثير 
من اّتجاهات مذاهب بأفكارهم بتوجهاتهم في 
بعض املعاني لفرضها كمعاني بالنص الُقــْرآني 
ممـــا يلئم ما هـــم عليه مـــن مذاهـــَب وأفكاٍر 
واّتجاهاٍت وتُحســـب علـــى الُقـــــْرآن على أنها 
تفســـير ملعانيـــه، وهي بعيدةٌ، وهـــذه احلالُة لم 
تؤثر في واقعنا البشري في واقعنا في الساحة 
اإلْســــَلمية األثَر املفتـــَرَض للُقـــــْرآن الكرمي، 
األثـــَر العظيـــَم الذي يصلح واقـــع احلياة الذي 
ًة مستنيرة ُمبصرة واعية، ترى الكثيَر  يجعلنا أُمَّ
ممـــن يتجهون هـــذا الّتجاه ممـــن لديهم هذه 
املنهجية يتجهون في واقع احلياة في مواقفهم 

في تصرفاتهم بعيداً عن الُقــْرآن الكرمي. 
ُســـــْوُل في عملية التعليم هذه كان ضمن  الرَّ
مســـيرة عملية، مســـيرة عملية ارتبط بها واقع 
عملي لم يعمل له َمثَـًل مدرســـة معينة ويجلس 
فيها ليبدأ بعملية التعليم يُقِرُئ من بجنبه سورًة 
ســـورًة أَْو صفحًة صفحة مـــن أول الُقــْرآن من 
احلمد لله رب العاملني إلى سورة الفاحتة بسم 
الهـــد الرحمن الرحيم احلمد للـــه رب العاملني 
إلـــى ســـورة الناس ويختـــم من اجلنـــة والناس 
وانتهـــى املوضـــوع وعلّمهـــم الكتـــاب وانتهـــت 
املســـألة عمليـــة تعليـــم الكتـــاب كانـــت عمليًة 
ـة  مرتبطـــًة بواقع عملي، هذا ما يجُب على األُمَّ
أن تلحظه كيف يعوُد ارتباُطنا العملي بالُقــْرآن 
الكـــرمي ضمن مســـيرة عملية، طيـــب أن يكون 
هناك اهتماٌم بتعليم الُقــْرآن واهتماٌم بتحفيظ 
الُقـــــْرآن وعنايٌة بحفظ النص الُقــْرآني وعناية 
بالقراءة للنص الُقــْرآني هذا أمٌر مطلوب، نحن 
ل نقول إنه خطأٌ في نفســـه بحد ذاته، اخلطأُ 

ُل هو  هـــو القتصاُر عليه، اخلطـــأُ عندما يتحوَّ
املفهوُم عن عملية تعليم الكتاب حصراً، اخلطأ 
عندمـــا يتم القتصـــاُر عليه كمســـاٍر يكفي في 
ُســـــْوُل  طبيعـــة العلقة مع الُقــْرآن الكرمي، الرَّ
صلـــواُت الله عليه وعلى آله تنزل عليه الُقــْرآن 
الكرمي ضمن مسيرة الرسالة على مدى سنوات 
طويلة منـــذ أن بُِعَث حتى العام الذي توفي فيه 
وكان الُقـــــْرآن يأتي ضمن واقع عملي في كثير 
من احلالت وكان يقدم الُقــْرآن الكرمي مرتبطاً 
بواقـــع عملي عندما تأتي آيـــات النفير للجهاد 
تقرأ على الناس ملاذا؟ ليحفظوها وينتهي األمُر 
عنـــد حفظها )انفروا ِخفافاً وثقـــالً( ويهتمون 
فيها بأحكام التجويـــد واإلدغام وما إلى ذلك، 
وانتهـــى املوضـــوع أَْو عنـــد مـــا جنُد التفســـيَر 
للمفـــردات ماذا تُدلُّ عليه مفـــردة النفير كانت 
تأتي لتدفع الناس إلى امليـــدان )انفروا ِخفافاً 
وثقالً( فيتَحـّرك الناُس، تعليٌم يرتبط به عمٌل، 
يرتبط بـــه تطبيق يرتبط به اّتجـــاه في احلياة 
لللتزام بهذا الكتاب ملا فيه من تعليمات كانت 
تأتـــي آيات تصلـــح للناس َكثيراً مـــن أفكارهم، 
تأتي إلى واقعهم في احلياة مبا فيه من مشاكل 
آية حتل مشـــكلة آية تدفع إلى عمل آية لتحّدد 
موقفـــا وعليهم أن يتبنوه آيـــة لتصّحَح مفهوماً 
خاطئاً ويعرف الناس أن عليهم أن يحملوا ذلك 
املفهـــوم الُقــْرآني ول يتشـــبثوا بذلـــك املفهوم 
اخلاطـــئ الذي هو مفهوم ظلمـــي وأن ينبذوه 
ويتركـــوه آية تنهاهم عن تصرف معني آية حتل 
احللل حللً معيناً ليلتزم الناس به وآية حترم 
حراماً معينـــاً ليتركه النـــاس تأتي آيـــة )اتَُّقوا 
بَا( تأتي آيات النهي  اللَّـــَه َوَذُروا َما بَِقَي ِمـــَن الِرّ
با وهكذا  با ليلتـــزَم الناُس فيتركـــوا الرِّ عن الرِّ
ارتبطت عملية التعليم مبســـيرة عملية وبواقع 
عملـــي وبالتزام عملي ونزلـــت إلى واقع احلياة 
لتربـــى لتصلـــح لتجل املشـــاكل لتعالـــج الواقع 
لتبنـــي احلياة، فهكذا كان يعلم هكذا كان تعليم 
َرُســـــْول الله صلـــوات الله عليه وآلـــه ولم يكن 
تعليمـــاً نُخبويـــاً اقتصر علـــى مجموعة طلب 
ومت تســـجيلُهم في كشف وأدخلوا إلى املدرسة 
وحّددت لهم رســـوم َوانتهى املوضوع، مشـــروُع 
الرســـالة اإللهية يتجه إلى النـــاس َجميعاً، إلى 
اجلميع، يوجه لهم الهدى ثم تأتي الســـتجابُة 
ممن يتوفق في الســـتجابة، تتفاوت مستوياُت 
الســـتجابة في واقع النـــاس بني ُمطيع وعاٍص 
وبـــني مطيـــٍع بشـــكل جيد بـــني مطيع بشـــكل 
أفضـــل، بني أَْكثَــر طاعة أَْكثَــر اســـتجابة أَْكثَــر 
إيَْمانـــاً، هـــم درجات عنـــد الله، كمـــا في اآلية 
املباركة، ولكن يكوُن هناك واقٌع هو هذا الواقع 
فيه أمٌر مبعروف نهٌي عن منكر، تََواٍص باحلق، 
تََواٍص بالصبر، دعـــوةٌ إلى اخلير، دفٌع بالناس 
نحـــو هذا الّتجـــاه فيكون هو الّتجاهَ الســـائَد 

والقائم. 
نكتفي بهذا املقدار ونَْســـَأُل اللَه -ُســـبَْحانَـُه 
َقنا ملا يُرضيه عنا، وأن يهديَنا  َوتََعالَـــى- أن يوفِّ
بكتابه ولّتباع َرُســـْوله صلواُت الله عليه وعلى 

َعــاء.  آِله.. إنَُّه َسِميُْع الدُّ

ـَلُم َعلَـيُْكْم َوَرْحـَمُة اللِه َوبََرَكاتُه.. َوالَسّ

آيات القرآن الكريم بما احتوته من توجيهات للناس 
أجمعين حثت على الجهاد والتحرك الميداني 

محاضرة السيد
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تتمات من الصفحة األخيرة .. 
حي على املقاومة 

فـرٌص جزئـي ال ريـب يف ذلك، إال أفـه حلقٌة يف سلسـلة من حلقات 
بلكفـاح بلوطلي  نيـه تضحيات  بفتصاربت متدرجـة تقوُد إىل الوغ 

بلهدف بملرجو يف فهاية بملطاف. 
اهـذب بللـرص بلجزئـي  بملهـم للشـعب بلفلسـطيلي عـىل بلكيان 
بلصهيوفـي لم تزعزِع بملقا مُة بلفلسـطيلية يف قطـاع غزة بلحكومَة 

بلصهيوفية نحسب، ال خطَّت مساَر دنن صفقة بلقرن بلتي رّ ج لها 
 أمر اها تربمب  إدبرته  تهانت لالسـتث ار نيها أسـوأ حكا1 بلعرب 

بللفطيا  بملتسولا علد أاوباهم. 
علدما يقا 1 بلشعب بلفلسطيلي اهذب بلتحدي  بإلرصبر يستحيُل عىل 
أيـة قوة يف بررض أن تفِرَض عليه صفقاتهـا مه ا دعم تلك بلصفقات 

سيُف تربمب  ذ1ُب بلخليج. ن ا مات حقُّ شعٍب   ربءه مقا مة. 
حيَّ عىل بملقا مة. 

فعاليات تربوية بمدارس مديريات ذمار تدعو إىل 
االقتداء بالرتبية القرآنية للرسول األعظم

 : ذمار
شـهدت مديريـاُت محانظة ذمار أمـس بالالا 
عددبً من بلفعاليات بلخطااية  بلراوية  بلتثقيفية 
بحتفـاًء اذكرى بملولد بللبوي بلرشيف عليه  عىل آله 

أنضل بلصالة  أزكى بلتسليم. 
نفي مديلة ذمار فّظ ت مدبرس بلعراية بلسعيدة 
مـع بلعديـد من مـدبرس بلقطـاع بلخـاص  بر1يل 
بحتفاليـًة حاشـدة أشـار نيها مدير مكتـب بلراية 
 بلتعليم ا ديرية عبدبلكريم بلحبيس ملاقب رسـو1 
بلله بملجسدة للقيم  بملعافي بلُقــْرآفية، مشربً إىل أن 
إيَْ ان بملرء ال يكت ل حتى يكون يف أعىل مستوى من 
بالقتدبء  بلتأيس ارسو1 بلرح ة  بلحق  بلعد1،  أفه 
يجب عـىل بلج يع بستشـعار بملسـؤ لية يف بلتأيس 
ارسـو1 بللـه  بلع ـل ا ـا جاء اـه يف ُكــّل أع اله 

 جهاده  بلتَحـّرك ضد أعدبء بلله  أعدبء ديله. 
 تخلـل بالحتفالية بلعديد من بملشـاركات ع9ت 
عـن عظ ـة بمللاسـبة بلعظي ـة  رض رة بلدنـع 

 بملشاركة إلحياء بلفعالية بملركزية ااملحانظة. 
 ك ـا أحيـت مـدبرس مديريـة علـس نعاليـات 
مـدبرس  بقامتهـا  حاشـدة   مهرجافـات طالايـة 
عبارص  شعرة  بلشهيد مسعد ع ربن قد1 خاللها 
بلطالب  بلطالبـات بلعديد من بلفقـربت بملع9ة عن 
عظ ة بمللاسـبة عىل قلب ُكـّل مسـلم محب لرسو1 
بلله  مت سـٍك اديله  كتاب راه  مقتديا اسـرته، 
 بملؤّكدة عىل أ1 يّة إْحيَـاء 1ذه بمللاسـبة  بالحتفاء 

اها  مؤّكدة عىل بلسر عىل فهج بملصطفى  بالقتدبء 
كقائـد  معلـم  مراـي  سـيايّس،  رض رة  اـه 
بالست ربر يف بلتحشيد  بالستعدبد لل شاركة بلفاعلة 
يف بالحتفالية بملركزية بلتي ستقا1 بلثالااء بلقاد1 يف 

ساحة جامعة ذمار. 
يف حـا فّظـم مج ـع فشـوبن اأسـلع  مدبرس 
أك ة بلشـا ش  بللرص االصيـح ا ديرية ضوربن، 
بحتفالياٍت كبرًة  حاشـدًة ا لاسـبة بملولد بللبوي، 

تخللتها نقربٌت نلية مت يزة  كل ات مع9ّة عن 1ذه 
بمللاسبة بلعظي ة  بلعديد من بلقصائد بلشعرية. 

 إىل ذلك أقا1 مج ـع بلتضامن االجبجب مديرية 
بمللـار، نعاليـًة خطاايـًة  اقانيـة؛ بحتفـاًء اهـذه 
بمللاسـبة، تخللتهـا عـدد مـن بلكل ـات بلتوجيهية 
 بلقصائد بلشـعرية بملع9ة عن بمللاسبة بلعظي ة يف 
قلوب بلي ليا، ك ا تحدات بلكل ات عن سرة بللبي 

برعظم  ش ائله بلعطرة. 

فعاليات تربوية وقبلية بمحافظة حجة تدعو إىل 
إْحَيـاء سية الرسول األكرم يف مواجهة الطغيان

 : حجة
يف سـياق بالحتفـاالِت بلشـعبيّة 
يف مختلـف محانظـات بلج هورية 
ا لاسـبة بملولـد بللبـوي، شـهدت 
مـن  بلعديـَد  حجـة  محانظـُة 
أّكدت  بلتي  بلج ا1ريـة  بلفعاليات 

بلت سك اليبي بلرح ة. 
بلطالـب  ملتقـى  فظـم  حيـث 
بلجامعـي أمـس برحد، االتلسـيق 
مع بمللتقى بركادي ي اكلية بلراية 
 كليـة بلعلـو1 بملاليـة  بملرصنيـة 
ا ديريـة عبـس، نعاليـًة اقانيـًة؛ 
بحتفـاًء اامللاسـبة تخللها عدد من 
بلفقـربت  بلكل ـات بلتـي تجسـد 
مولد رسـو1 بلرح ـة  بإلفَْسـافية 
بلذي أفهت رسالته حقبة من بلظلم 
 بلقهـر يف عرص بلجا1ليـة  أّكدت 
بلكل ـات عـىل أ1 يّـة إحيـاء 1ذه 
ــًة يف ظل  بلذكـرى بلعظي ـة َخاصَّ
بر ضاع بلرب1لة بلتي ت ر اها بلبالد 

من عد بن  حصار ظالم. 
  يف بلسـياق فظم مكتب بلراية 
 بلتعليم ااملحانظة نعالية احضور 
مديـر صلد ق بللظانة  بلتحسـا 
مح ـد بلكحالفي  بلقـايض عصا1 
بلوزبن، أشـار خاللهـا مدير مكتب 
بلرايـة  بلتعليـم عـيل بلقطيب إىل 

أ1 يّة ذكرى مولد بلرسـو1 برعظم 
  جـوب بالحتفـاء اهـا  إحيائها، 
مؤّكـدبً أن بالحتفا1 اهذه بمللاسـبة 
محطـة يسـتلهم ملهـا بملسـل ون 
بلدر َس  بلع9 من سـرة بلرسـو1 
برعظم عليه أنضـل بلصالة  أزكى 
بلتسليم لتقويم حياتهم مقتدين يف 

ذلك اصفاته  خصاله بلكري ة. 
 إىل ذلك فظ ت بلهيئة بللسـائية 
يف بملعهـد بلعـايل للعلـو1 بلصحيـة 
ااملحانظـة نعاليـة خطااية تحت 
شـعار "يا أيها بللبي جا1ِِد بلكفار 

 بمللانقا  بغلظ عليهم". 
  يف بلفعاليـة ألقيـت عـدد مـن 
بلكل ات أشارت إىل أن 1ذه بمللاسبة 
أعظـم  أنضـل ملاسـبة يف تأريخ 
بلبرشيـة  أن بالحتفا1 اها يجسـد 
حـب أالـاء بلي ن لرسـو1 برعظم. 
بللسـائية 1ـذه  بلهيئـة   بعتـ9ت 
ملهـا  يسـتلهم  بمللاسـبة محطـة 
بملسل ون بلدر س  بلع9 من سرة 
بلرسـو1 برعظم يف موبجـه بلكفار 
 بمللانقـا.  أّكـدت عـىل أن بلعزة 
 بلكربمـة مـن أ1ـّم خصـا1 بللبي 

بلكريـم  بالقتدبء اه من أ1ّم عوبمل 
بللرص رية أمة مسل ة. 

من جافب آخر، أقـا1 أالاء عزلة 
جافـب بلشـا1  عزلة جافـب بلي ن 
ا ديرية بلشـا1ل، نعاليـة اقانية 
تخللهـا نقربت إفشـادية  خطااية 
تلا لـت جافبـاً مـن حيـاة بللـور 
 بلهـدى مح ـد صـالة بللـه عليـه 
 عـىل آله، بلذي أخـرج بلبرشية من 
بلظل ـات إىل بللـور  أعللوب  الء1م 
ر ليائـه  معادتهـم رعدبئـه مـن 

بليهود  بللصارى.

أكاديميو وجامعيو العاصمة 
يحيون ذكرى املولد النبوي 
ويؤّكدون مواصلة التعليم 

رغم ُكـّل املؤامرات
 : صنعاء

بحتفلت جامعة صلعاء  كلية بملجت ع يف الي حشيش  معهد 
بلشوكافي أمس بالالا اذكرى بملولد بللبوي بلرشيف.

 نفي بحتفالية كليتي بلهلدسة  بآلدبب، بلتي حض1ا بلدكتور 
يـارس بلحوري  ع يـد بملعهد بلدالومايس بلدكتـور أح د بلع اد، 
بعت9 رئيس جامعة صلعاء بلدكتور أح د دغار، بالحتفا1َ اذكرى 
ــة  بجت اعها عىل قيم بللبي  بملولد بللبوي ملاسـبًة لتوحيد برُمَّ
صىل بللـه عليه  آله  سـلم  فرُصة بلدين  بلجهاد يف سـبيل بلله 
ـًة يف ظل بلعد بن بملسـت ر عىل بلي ن ملذ سلوبت،  إْحيَـاًء  َخاصَّ
لتعاليم ديللا بلحليف، حاااً بلج يع اأن فجعل من 1ذه بمللاسـبة 
ملطلقا لت ثل قيم بللبي صىل بلله عليه  سـلم  ُسلته بملطهرة يف 

ملاحي بلحياة كانة. 
 اـد ره أّكد ع يد كلية بلهلدسـة بلدكتور مح د بلبخيتي د ب1َ 
بلحاجة لالقتدبء  بلت سك االسلة بملطهرة يف بلتعامل  برَْخــاَلق 

 بلتضحية  بلص9. 
 ك ا فّظ ت دبئرة بلتعليم بلجامعي االتلسيق مع  حدة بلتعليم 
بلفلـي  بمللتقى بركادي ي  بإلدبري اكليـة بملجت ع ا ديرية الي 
حشـيش نعاليـًة اذكرى بملولـد بللبوي بلرشيـف، حض1ا مدير 
مكتب بلراية ابلي حشـيش مح د خ يس  فائبه ص9ي بلقحم 
 عـدد من بلراويـا، أّكد خاللهـا  كيل محانظـة صلعاء مافع 
بالغراي أ1 يّة إحياء بلفعالية السـتلها1 بلدر س من سرة بللبي 

 أَْخــاَلقه  شجاعته. 
إىل ذلك بختت ت نعاليـات بملهرجان بر 1 لالحتفا1 ااملولد 
بللبوي بلرشيف ا عهد بلشـوكافي، فّظ ه عىل مدى خ سـة 
أيا1 معهد بلشـوكافي لتدريب بملعل ـا، حضه  كيل  زبرة 
بلرايـة  بلتعليم إارب1يم رشف   كيل بلوزبرة بملسـاعد نؤبد 
بلشـامي   كيـل قطـاع بلتدريـب  بلتأ1يـل بملسـاعد أح د 

عباس. 
 أّكد ع يد بملعهد مح ـد غالب حرَص بملعهد من خال1 تلظيم 
نعاليـات بملهرجان عىل بإلسـها1 يف إحياء ذكرى ميالد بلرسـو1 
برعظـم بلرح ة بملهدبة للعاملا كلقطـة نارقة يف حياة بلبرشية، 
مشـربً إىل عظ ـة بمللاسـبة  أ1 يّـة بسـتلها1 بلـدر س  بلع9 
 بلعظات من سـرة بملصطفى صلوبت بلله  سـالمه عليه، دبعياً 
بلج يـع للخـر ج  بالحتشـاد بلثالااء بلقاد1 يف ميدبن بلسـبعا 
إلحيـاء ذكرى مولد فبيلـا بلكريم، ملو1ا اجهود ُكـّل من أسـهم 

يف إفجاح بملهرجان.

مدارس التعليم األهلي 
بمديريات أمانة العاصمة 

تحتفل باملولد النبوي الشريف
 : صنعاء

فظ ـت مـدبرس بلتعليم بر1ـيل ا ديريات شـعوب، بلتحرير، 
صلعـاء بلقدي ـة، آزب1، بلصانيـة اأمافة بلعاص ـة أمس برحد 
حفالً خطااياً ا لاسـبة إْحيَـاء ذكرى بملولد بللبوي بلرشيف عىل 
صاحبـه  آله أنضل بلصالة  أزكى بلتسـليم احضور  كيل  زبرة 
بلرايـة  بلتعليم لقطـاع بلتعليم بر1يل أح د بللوفو  مستشـار 
بلوزبرة للُقــْرآن بلكريم محسـن بلح زي  عدد من مدربء ع و1 

 زبرة بلراية  بلتعليم. 
  تخلـل بلحفَل نقربٌت إفشـادية  شـعرية  بسـتعربضية عن 

مولد بلرسو1 برعظم لز1ربت  اربعم مدبرس برمافة. 
 يف بلحفل بلخطااي أّكد محسـن بلح زي مستشـاُر بلوزبرة 
للُقــْرآن بلكريم عىل أ1 يّة إحياء ذكرى مولد بلرسـو1 برعظم 
 بسـتلها1 بلـدر س  بلعـ9 من سـرته صلوبت راي  سـالمه 
عليه يف موبجهة بلكفار  بمللانقا، مشـّددبً عىل رض رة بلتأيس 
االرسـو1 يف ُكــّل أنعالـه  أقوبلـه  تلشـئة بلطـالب عىل حبه 

 بالقتدبء اه. 
من جافب آخر أشـار مديُر بلتعليم بر1ـيل االوزبرة عيل بلد لة 
 مدير ملطقة شـعوب بلتعلي ية بلدكتور عصا1 بلعااد إىل أ1 يّة 
بمللاسـبة  بالحتفاء اها  فرش سرة بلرسـو1 بلكريم  بلسر عىل 

فهجه  بلتزب1 أ بمره  بجتلاب فوب1يه. 

 بمشاركة رئيس جامعة صنعاء وعدد من عمداء الكليات:



10
بالالا

بلعدد

11 رايع بر 1 ر1111ـ
19 فون 9 ن1ر11

)511(
تقرير 

علماء اليمن كلمة واحدة ضد الــتطبيع وإىل مواجهة التصعيد
 : تقرير/ هاني أحمد علي

علمائياً  لقاًء  الأح��د،  اأم�س  �صنعاء،  العا�صمُة  احت�صنت 
��ع��اً ع���ررّ ع��ن م��وق��ف��ه��م م��ن التطبيع وال��ت�����ص��ع��ي��د يف  م��و���صرّ
ف��ل�����ص��ط��ن وال��ي��م��ن، وذل����ك ب��ح�����ص��ور امل���ئ���ات م���ن ال��ع��ل��م��اء 
م��ي��ة  واخل��ط��ب��اء وامل��ر���ص��دي��ن م��ن خمتلف امل��ذاه��ب الإ���ْص��ماَ

واملحافظات اليمنية.
مته رابطُة علماء اليمن تزاُمناً  وياأتي هذا اللقاُء الذي نظرّ

مع ذكرى مولد خامت النبين ومتام عدة املر�صلن الداعي 
ال�صاحُة  ت�صهُده  ملا  ونظراً  املنري؛  وال�صراج  باإذنه  اهلل  اإىل 
جهة  على  واليمن  وفل�صطن  العموم  وج��ه  على  العربية 
اخل�صو�س من ت�صعيد ع�صكري على قطاع غزة وت�صعيد 
البغي وال��ع��دوان على خمتلف اجلبهات يف  ل��دول  ع�صكري 
ٍل  ال�صاحة اليمنية ول �صيما جبهة ال�صاحل الغربي مع تدخُّ
مبا�صر من اأمريكا واإ�صرائيل وقوى ال�صر املتحالفة معهما 

بغية احتمل احلديدة وال�صتيمء على مينائها الذي ميثرُّل 
الرئة التي يتنف�س منها ال�صعب اليمني لغلق ما تبقى من 
وت�صديداً  ت�صييقاً  املظلوم  اليمني  ال�صعب  وجه  يف  منافذ 
ل��ل��ح�����ص��ار ع��ل��ي��ه��م وا���ص��ر���ص��ال دول ال���ع���دوان ال�����ص��ع��وديرّ 
الأمريكي يف ارتكاب املجازر املروعة والب�صعة بحق الأبرياء 
من اأبناء ال�صعب اليمني والإ�صهاِم يف تدهور الُعملة وارتفاع 
الأ�صعار وغمء املعي�صة، ما اأاَدَّى اإىل تفاقم اأو�صاع املواطنن 

مفتي اليمن: معركة الساحل أمريكية إسرائيلية بامتياز وعلى العلماء 
مسؤولية توعية الناس وتحريضهم على القتال

أّكد مفتي بلديار يف بلج هورية بلي لية بلعالمة 
شـ س بلديـن رشف بلديـن أن بملعركـة بليو1 يف 
جبهة بلسـاحل بلغراي ليست حرااً ي لية ي لية 
ك ا يصور1ـا بلبعض، ال 1ي معركـٌة أمريكية 
إرسبئيليـة اامتياز، النتاً إىل لقاءبت رئيس أركان 
بلجيـش برمريكي ارئيـس أركان بلجيش بلي لي 
بملرتـِزق بملـوبيل للعـد بن يف عدن  بلـذي تم اعده 
بلتصعيـُد يف بلحديـدة،  1و ما يؤّكـد اأن بلحرَب 
عىل بلي ن 1ـي أمريكية إرسبئيلية،  كذب بجت اع 
 زيـر خارجيـة بملرتِزقة يف حكومـة بلفار 1ادي 
ارئيـس بملوسـاد بإلرسبئيـيل  بلتطبيـع بلعللـي 
مـع بإلرسبئيليا  1ر لة برفْظ ـة بلخليجية إىل 
أحضان بليهود  بللصارى، ُكـلُّ ذلك يؤّكد حقيَقَة 

بلعـد بن عـىل بلي ـن.
 دعا بلعالمة ش س بلدين ج يَع عل اء بلي ن 
اأن يقومـوب اوبجباتهـم  مسـئولياتهم يف فرش 
بلتوعية  بإلرشـاد  بللصح اـا بللاس  توضيح 
بلكثر من بلشـبهات حـو1 ما يجـري يف بلي ن، 
مشـربً إىل د ر1ـم يف بلتعبئة بلعامة  بلتحشـيد 
 موبجهة بلعـد بن  تحريض بللاس عىل بلقتا1؛ 
بمتثـاالً ر بمر بلله اتحريـض بملؤملا عىل قتا1 
بملعتدين، مذكربً من سـكت عـن بلحق اأفه خرس 

بلدفيـا  بآلخـرة.
 أ ضـح شـ س بلدين اـأن بلعـزة  بلكربمة 
مر1وفة االجهاد يف سبيل بلله  لن يكون للجبان 
 بملتخاذ1  بملتثاقل أية عزة أَْ  كربمة، مؤّكدبً عىل 
بلج يع  جوَب بإليَْ ان اوعد بلله  فرصه ال سي ا 
 بلـكل مج ع اـأن بليهود  بللصـارى 1م أعدبء 

بلله  َرُســْوله  بملؤملا.
 قـا1 بلعالمة شـ س بلديـن: خـال1 زياربتلا 
إىل عدد من بلبلـدبن بلعراية، بلتقيلـا اعل اء تلك 
بلبلـدبن  قد طلبوب ملا نتـَح عالقات مبارشة مع 
أمريكا  بلسـ اح لها ابلاء قوبعَد عسـكرية من 
أجـل أن تسـَلَم بلي ن رَشَّ بلسـعوديّة، إال أن 1ذه 
بلُعـر َض جعلتهم يسـقطون مـن أعيللـا؛ رَنَّ 
بملسـلم ال يسـا 1 عـىل ديله  للـا يف فبيلا مح د 
صىل بلله عليه  عىل آله  سلم قد ة حسلة علدما 
قـا1 لع ـه عبدبملطلـب " بلله يا عم لـو  ضعوب 
بلش س يف ي ليلي  بلق ر يف يساري عىل أن أترك 
1ـذب برمر ما تركتـه، حتى يُظِهَره بللـُه أَْ  أ1لك 

د فه".
 ع9 مفتـي بلديار بلي لية شـ س بلدين عن 
آسـفه ملا  صل إليـه حزب بإلْصـاَلح  برت ائه يف 
أحضـان بإلماربتيا رغم تصليـف أاو ظبي لهم 
اأفهم ج اعـة إْر1َـااية، دبعيـاً ج يَع بلي ليا 
إىل بلتصالـح  بلتسـامح، موضحاً اـأن بلعد بن 

لـم يكـن لرتكـب جربئ ه لـوال تفـرق بلي ليا 
 بفقسـامهم، مضيفـاً: فحن لن فقـو1 ك ا قا1 
بلبعـض اأفه ال ي افع من قتل 15 مليون موبطن 
ي لي  يبقى مليون نقط، ال فقو1 فحن فريد أن 

يبقى بلي ليا ج يعاً  أن ال يذ1َب ملهم أحد. 
 دعا بلعالمة شـ س بلدين كانَة أالاء بلشعب 
ااملولـد  بالحتفـا1  مـن  بالسـتفادة  إىل  بلي لـي 
بللبوي بلرشيف اعيـدبً عن أي خالف طاملا  بلكل 

مج عـون عـىل رض رة بالقتـدبء ارسـو1 بللـه 
صلوبت بلله عليه  آله  بال1تدبء اهديه.

 أ ضـح بلعالمـة رشف بلديـن اـأن بللاس يف 
حالة باتـالء دبئم  يجـب عليهـم أن يفرقوب اا 
بلرشد  بلغي، مؤّكدبً اأن بملسألة أصبحت مسألًة 
مصريـة ني ا يخص بملظلوميـة بلي لية  يجب 
عـىل بلعل اء أن يلطلقوب نيها ال يخشـون يف بلله 
لومـة الئم  1ذب مـا يجب أن يكون عليـه بلعالم 
بلراافـي بملؤمن، أما لو كان بلعالم ضعيفاً نيجب 
عليـه أن يفتش عن إيَْ افـه  أن يتذكر دبئ اً اأن 
بلله ال يعز من عـادبه  ال يذ1 من  باله،  إذب كان 
يف قلب بملؤمـن ذ1ٌّ عليه أن يفتشَّ عن إيَْ افه كي 

يلقى بلله يف حالة من بلرضا  بلشـوق للقائه. 
 خاطـب مفتـي بلي ن  رئيـُس رباطة عل اء 
بلي ـن ُكـلَّ بلعل اء يف بلسـعوديّة  بإلماربت  كل 
َمـن يّدعي بالقتـدبء اُسـلة بلرَُّســـْو1 برَْعَظـم 
قائالً: لـو كان بلحبيُب مح ٌد اُن عبدبلله صلوبت 
بللـه عليه  عىل آلـه يعيش ايللا بليـو1 1ل كان 
سـيقبل أن يضع يديه يف أَيْـِدي بليهود  بللصارى 

 يقبل بلتطبيع معهم؟! 
 أشـار بلعالمة شـ س بلدين إىل أن أك9 بلبدع 
1ـو أن ت ـد يديك لتبايع شـخصاً ال يعـرُف من 
بإلْســاَل1 إال بسـ ه  من بلقرآن إال رس ه،  1ذب 
يعلـي أفك مـن خال1 مبايعتك له نإفك سـتصبح 
عبدبً ذليالً لهذب بلشـخص، أَْ  أن تبايَع رئيسـاً ال 
يعرف شـيئاً عن بللغـة بلعرايـة  ال يعلم ما 1و 
كتاب بلله  يقولون اأفه رئيٌس رشعيٌّ  1و يوبيل 
بليهـود  بللصـارى  يأتـي االقوبعـد برمريكية 

 بلفرفسية  بل9يطافية إىل االد بلعرب.
 أظهر مفتي بلي ن بلعالمة شـ س بلدين أفه 
ال يهم َمن يحكم بلي ن سوبًء من آ1 بلبيت أَْ  من 
غر1م  إن ما يهم 1و بلعد1  بتّباع رشيعة مح د 
ان عبدبلله، مشربً إىل أن أعدبء بلله  برمة بليهود 
 بللصـارى يثـر ن بللغ ة بلعلرصيـة للتفرقة 
اـا أالاء بلبلد بلوبحد  بلديـن بلوبحد اإاارة مثل 
1ذه بلقضايا بلسـاللية  بلطائفيـة  بمللاطقية، 
مبيلاً أن بملسـتفيد من 1ذه بلحرب بملسعورة 1م 
بليهود  بللصارى؛ رَنَّ بلسالَح ملهم  برموب1 1ي 
من ار بت برمة بلعراية  بإلْساَلمية  بلدماء بلتي 

تُسفك 1ي إْساَلمية.
 شـّدد بلعالمة شـ س بلدين عىل د ر بلعل اء 
بلهـا1  بلبـارز يف توضيح 1ـذه بلحقائق لللاس، 
موضحاً اأن بملسئولية بلكبرة تقع عىل عوبتقهم 
من أجـل أن يبيلـوب كتـاب بلله لللـاس  يف حا1 
تقاعسوب عن ذلك نإفهم  بلعياذ االله سيكوفون 

قد خرس ب بلدفيا  بآلخرة.

 الناس في حالة ابتالء دائم ويجب 
عليهم أن يفرقوا بين الرشد والغي

 أعداء اهلل واألمة اليهود والنصارى 
يثيرون النغمة العنصرية للتفرقة بين 

أبناء البلد الواحد والدين الواحد
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علماء وخطباء ومرشدو اليمن: ميالد الرسول األعظم هو 
ميالد األمة والبشرية جمعاء

أّكـد عل ـاُء  خطبـاُء  مرشـد  بلي ن عـىل أ1 يّة 
بالحتفـا1 ااملولد بللبوي بلرشيف ك لاسـبة توحد برمة 
بلعرايـة  بإلْسـاَلمية،  ملاسـبة تعزيـز مـن برتباطها 

البيها مح د صلوبت بلله عليه  عىل آله  سلم.
قا1 بلعالمة أح د در1م حوري بملؤيد – عضو رباطة 
عل ـاء بلي ن: إن عىل بلج يـع أن يحتفَي ااملولد بللبوي 
بلرشيف اقـدر بملكافة بلتي يحتلها بلرَُّســـْو1 برَْعَظـم 
صىل بلله عليه  عىل آله يف ففوس بملؤملا، كيف ال  1و 
بللع ة بمُلسدبة  بلرح ة بملهدبة لكل بلبرشية، دبعياً ُكـّل 
بلي ليـا أن يكوفـوب يف طليعة من يحتفـل ااملولد بللبي 
بلرشيـف؛ رَفَّه من أشـار إليلا يف كثر مـن أحاديثه اأن 
أ1ل بلي ن 1ـم أرق قلوااً  ألا أنئدة  أفهم أ1ل بإليَْ ان 
 بلحك ة، مبيلاً أن بالحتفـا1 ااملولد بللبوي 1و تعظيٌم 

لله  لَرُســْوله بلكريم. 
 أضـاف بلعالمـة بملؤيـد: إذب رآفا أئ ـُة بلكفر  فحن 
فحتفـل ااملولـد بللبـوي بلرشيـف نـإن ذلـك سـيكرس 
شوكتهم  سـيغيظهم كثربً، مشـّددبً عىل بالست ربر يف 
رنـد جبهات بلقتـا1  ميادين بلعـزة  بلكربمة االرجا1 
 بملا1  بلعتاد  بلتضحية االغايل  بللفيس من أجل إعالء 

كل ة بلله  بلدناع عن بلوطن. 
 دعـا بلعالمـة بملؤيد ُكــلَّ عل اء بلي ن اـأن يكوفوب 
بلقد ة لهذب بلشـعب  أن يعّظ وب شـعائَر بلله يف ففوس 
بلشـعب بلي لـي؛ رَنَّ له بلصـدبرة يف 1ذب بملجـا1 اعد أن 
عافـى من بلفكـر بلو1ّااي بلضـا1 بلذي جعـل من ُكـّل 
ج يـل ادعـة  جعل يحارب ملاسـبة بالحتفـا1 ااملولد 
بللبوي بلرشيف، مبيلاً أن عىل عل اء بلي ن إَعاَدة تعظيم 
بلرَُّســـْو1 برَْعَظـم  رسـالته يف ففوس بلي ليا بلذين 
عاشوب غز بً نكرياً كان جاا اً عىل ففوسهم طيلة عقود 

مضت. 
 أ ضـح عضـو رباطـة عل ـاء بلي ن اأن مـن كان 
يتحـدث سـااقاً عن أ1ـل بلبيـت عليهم بلسـال1 نإفهم 
يته وفـه االسـاللية  بلطائفية  بلُعلرْصيـة، مضيفاً: 
فحن مخاطبون أما1 بلله عز  جل اأن فعيد لهذب بلشعب 
بملحبـَة بلتي تبّوأ1ا بلرَُّســـْو1 بلكريـم  آ1 ايته عليهم 

بلسال1. 
مـن جهتـه، قـا1 بلعالمة ملصـور  بصـل – عضو 
مجلس بللوبب: إن ميالد َرُســـْو1 بللـه 1و ميالد برمة 
 بلبرشية ج عاء نهو َرُســـْو1 بلله رح ة للعاملا  أن 
بحتفاللا  تآزرفا  تآلفلا عىل كل ة سـوبء يغيُظ بلكفار، 
موضحاً اأن بلرَُّســـْو1 مح ـدبً صلوبت بلله عليه  عىل 
آله  سـلم جـاء رس بختياره يف بلجزيـرة بلعراية اعد أن 
بمتـأت بلدفيا ظل ـاً  جـوربً  كافوب يعبـد ن ر1بافهم 
 أحبار1م من د ن بلله  اعد أن ذكر بلله سـيدفا مح دبً 
يف كتب برفبياء بلسـااقا،  اـرّش بلله االلبي مح د من 
خال1 برفبياء من قبله  حا  لد صىل بلله عليه  عىل آله 
 سـلم تساقطت برصلا1 حو1 بلكعبة  سقطت عر ش 

كرسى  قيرص. 
 أ ضح بلعالمة  بصل اأن بلرَُّســـْو1 برَْعَظـم كان 
ملحـًة  رح ة  1دية للعاملا،  ما كان من أُ لئك بلذين 
تأاـر ب االثقانـة بليهودية إال أن حّولوب مسـقط رأسـه 

صلـوبت بللـه عليه  عـىل آله  سـلم إىل خدمـات عامة 
 ط س ُكـّل معالم  آاار ملزله. 

كذلك، أ ضح بلعالمة مح د أح د بلسـقاف – عضو 
رباطة عل اء بلي ن، اأفه كل ا 1ل عليلا شهر رايع بر 1 
1لت عليلا ذكرى ميالد بللبي بلشفيع بلذي سيظل اركة 
 خرب للج يع، نهو من يردد بس ه ليالً  فهاربً  1و من 
يردد بسـ ه عىل ُكـّل لسـان  1و مـن ديله عاملا ن ن 
غر مح د يسـتحق أن فحتفل ا ولـده  من عدبه  1و 
صاحب بلشـفاعة ااملحـرش، دبعياً بلج يـع أن يتذكر ب 
أَْعَظـم إفجاز للرَُّســـْو1 برَْعَظـم  1و لّم شـ ل برمة 
جعلها خر أمة أخرجت لللاس   ّحد صفونها  عل هم 
معلـى بلجهـاد  بلبذ1 يف سـبيل بلله اعـد أن كافت قبل 
مجيئـه صـىل بلله عليـه  عىل آله  سـلم أمة يسـود1ا 

بلظلم  بلز ر  بلبهتان  كل سوء. 
 أشـار بلعالمة بلسـقاف إىل أن بلجهاد يف سـبيل بلله 
1و بلطريق بملخترص  بملض ون  برقرب لدخو1 بلجلة، 
حيـث عـاش بللبـي بلكريم مجا1ـدبً يف سـبيل بلله  لم 
يجلـس يف ايتـه  دبخل مل9ه اـل كان حـارضبً يف ُكـّل 
سـاحات بلقتا1 يوبجه بملرشكا  أعدبء بلله،  كان كل ا 
بشـتد بلبأس ااملسـل ا لجـأ ب إىل بلرَُّســـْو1 صلوبت 
بلله عليه  عىل آله  سـلم ليخلصهم مله، دبعياً بلشعَب 
بلي لـي اـأن يفرحـوب ااملولد بللبـوي بلرشيـف ليعللوب 
للعاَلم مدى برتباطهم بلوايـق االلبي برَْعَظـم يف بلوقت 
بلذي يحتفـل بلخليجيون ازيـارة بلصهايلة إىل الدبفهم، 
اعـد أن  صل اهـم بلَهـوبُن  بلـذ1 إىل بسـتقبا1  زيرة 

بلثقانيـة بلصهيوفيـة  بلذ1ـاب اهـا إىل زيـارة أَْكبَــر 
مسـجد يف بإلمـاربت  1و مسـجد زبيد، النتـاً إىل خلوع 
 ذلة أصاات 1ؤالِء بلحكا1َ بلعرَب بلذين يسـا مون عىل 
قضية نلسـطا لكن 1يهاَت لهم ذلـك، نقد رأيلا كيف 
1زمت بملقا مُة بلفلسـطيلية بلجيـَش بإلرسبئييل بلذين 
كافوب يقولون اأفه ال يُقهـر،  1ذه بملقا مة بلبطلة 1ي 
بمتـدبد ر1ـل بلي ن بلذين صـ9 ب  ص ـد ب طيلة أراع 

سلوبت أما1 أعتى عد بن  حصار يف بلتأريخ. 
 قا1 عضو رباطـة عل اء بلي ن: إفلـا بليو1 يف أمسِّ 
بلحاجـة أَْكثَــَر من أي  قت مىض للّم بلشـ ل  توحيد 
بلصـف ملوبجهـة بلعـد بن  محاراـة بلشـائعات بلتـي 
تسـتهدف االدفا  شـعبلا   حدتلا  أمللا  بستقربرفا، 
محّذربً من بالسـت اع إىل بإلْعـاَل1 بملعـادي بلذي يحرض 
عىل قتللا ليالً فهاربً؛ كون بإلْســاَل1 بعت9 بالسـت اع إىل 
بلكـذب مشـاركًة يف بلكـذب  بإلنك  بلكـذب صفة من 
صفات بمللانقـا، مبيلـاً أن  بجبلا بلديلـي  برخالقي 
 بلوطلـي يفرض عليلا بليـو1 أن فكون جلـودبً مجلدة 
للدنـاع عـن بلوطـن  محاراـة بملغرضـا  بملرجفـا 
 بلُعَ ــالء  بلخوفة بلذي خافـوب ديلهم   طلهم  ااعوب 

أففسهم اَعَرٍض من بلدفيا يسر. 
 أّكـد بلعالمة بلسـقاف أن بملسـرة بلقرآفية ليسـت 
محصـورًة عىل بلي ليا  حَد1م، ال 1ي لكل بملظلوما 
 بملسـتضعفا يف بلعالـم، موضحـاً اأفها مسـرة حب 
  ناء  مسـرة سـيعم فور1ا ُكـلَّ أرجاء بررض، مبيلاً 
أن مظلومية بلشـعب بلي لي  بلفلسـطيلي 1ي بمتدبد 

ملظلومية بإلما1 بلحسا عليه بلسال1  مظلومية بلشهيد 
بلقائد حسـا ادر بلدين بلحواي رضوبن بلله عليه، ك ا 
أفها بمتدبد لل سـرة بلتي جاء اها بلرَُّســْو1ُ برَْعَظـُم؛ 

كي فستعيَد مجدفا  عزفا  كرملا. 
 أّكـد بلعالمة بلقايض أح ـد مح د بلرشعي – عضو 
رباطة عل اء بلي ن، أن برمَة تعيُش يف 1ذب بلعرص أحدبااً 
مؤملـًة  قاسـيًة  لكن يف 1ذب بلشـهر تطـلُّ عليلا ذكرى 
مولد فبـي آخر بلزمـان بلرح ة بملهدبة للعالـم، نعلدما 
فعـوُد إىل بلرَُّســـْو1 برَْعَظـم  بالحتفـا1 ا ولده فتذكر 
حاجتَلـا إىل بلرَُّســـْو1 بليو1  فحن فعافـي من 1ج ة 

رشسة من قبل أعدبء بلله. 
 أ ضح بلعالمة بلرشعـي أن بالحتفا1َ ااملولد بللبوي 
بلرشيف 1و رَفَّلا فقتدي االقرآن بلكريم بلذي ذكر مح دبً 
صىل بلله عليه  عىل آله  سلم  مدَحه اأالغ بآليات ما لم 
يذُكـْر فبياً آخر؛ لـذب يجُب أن فقاال 1ـذه بملحبة ا حبة 
أَْكبَـــر ملهـا، ملو1ـاً أن بللبـي بلكريـم جاء ارسـالة 
بإلْسـاَل1  الغ اها بلعاملا  يجُب عليلا أن فرنَع من ِذْكِر 
َرُســـْو1 بلله بمتثاالً لقوله سبحافه  تعاىل " رنعلا لك 
ذكرك"، مشـربً إال أن بللَه أمرفا اقطع أسـباب بلتطبيع 
مع بليهود  عد1 توليهم؛ رَفَّهم أعدبؤفا  ال يريد ن بلخرَ 
للـا أادبً  يُحيكون بلدسـائَس  بملؤبمربت ضد بإلْســاَل1 
 بملسـل ا، موضحاً أفه علدما بعتدى آ1 سعود  آ1 زبيد 
عىل بلي ن نإفهم أابتوب ِعدبء1م لله  بلرَُّســـْو1  بلدين 
 ليس أماملا سـوى بلجهاد  مقاتلتهـم  قد ض ن بللُه 

للا يف كتااه بللرَص. 

علماء اليمن كلمة واحدة ضد الــتطبيع وإىل مواجهة التصعيد
و�صدة معاناتهم وغريها من امل�صتجدات. 

واإ�صرائيل  اأمريكا  مع  الع�صكري  بالتعاون  العلماء  د  ون��درّ
من  بلد  اأي  يف  امل�صلمن  اأب��ن��اء  �صد  الأ�صكال  من  �صكل  ب��اأي 
البلدان واأن ذلك يعد من الولء لهم الذي نهى اهلل تعاىل 
نن الدوراَ البطويل التي قامت به حركاُت املقاومة  عنه، مثمرّ
وي��ب��ارك��ون  ال�صهيوين  ال��ك��ي��ان  ���ص��د  م���وؤخ���راً  الفل�صطينية 
الوحدة  �صرورة  على  دين  موؤكرّ امل�صهود،  النت�صار  هذا  لهم 

العربية  وال�صعوب  ال��دول  وقيام  امل�صرك  اجِلهادي  والعمل 
مية ويف مقدمتهم العلماء وال�صيا�صيون بامل�صوؤوليات  والإ�ْص�ماَ
الأر�س  كامل  حترير  حتى  �انية  والإْن�صاَ والوطنية  ال�صرعية 
الفل�صطينية  الق�صية  اإحياء  و�صرورة  الفل�صطينية  العربية 
العلماء  قباَل  م��ن  الأم���ة  اأب��ن��اء  نفو�س  العادلة يف  وامل��ط��اِل��ب 
والأُدباء وال�صا�صة والوقوف بحزم اأمام دعوات تق�صيم الأمة 
�اناً، وكل دعوات التفرق الطائفية واملناطقية؛ ملا  اأر�صاً واإْن�صاَ

يرتب على ذلك من حماذيراَ وعواقباَ وخيمٍة. 
اإىل اهلل والأخذ  ��د علماُء اليمن على �صرورة العودة  واأكرّ
باأ�صباب الن�صر و�صرورة قيام العلماء واخلطباء واملر�صدين 
واحل�صد  والتوعية  والإر���ص��اد  الن�صح  يف  الديني  بواجبهم 
�صات الدولة والقبائل الأبيرّة وكافة  والتعبئة وقيام ُك�لرّ موؤ�صرّ
ق الن�صر  فئات املجتمع بواجبها يف �صبيل ذلك حتى يتحقرّ

باإذن اهلل. 
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الرســـوُل صلى الله عليه وعلى آله وســـلم اصطفاه اللُه رجًل عظيماً جديراً باملسؤولية ليكوَن رسولً يبلُِّغ 
رســـالِت الله وقدوًة في تطبيق تعاليم الله والقيام بها في مهمة واضحة، وهو مظهر من مظاهر رحمة الله 

أن يقدم لعباده التعاليم التي إِن اتبعوها عاشوا حياًة عزيزًة وكرميًة، عاشوا بعيداً عن الهوان والشقاء.

كلمة أخيرة

إبراهيم السراجي 

ح�زب  حال�ُة  تب�دو 
مث�ال  أب�رَز  اإلص�اح 
مل�آل ومص�ر املكونات 
انخرطت  التي  اليمنية، 
وتوّرطت  الع�دوان  مع 
يف  والقت�ال  بتأيي�ده 
صفوف�ه، بعدم�ا وجد 
هذا الحزُب نفَسه فاقداً 
الوطني�ة،  للخي�ارات 
ينتظر متى يرىض عنه 
فيقبل  اإلماراتي  النظاُم 

علي�ه، ثم يع�ود إىل قوائ�م اإلرهاب 
بصفته »إخوان مسلمني« يُستهَدُف 
بشكل خاص بعمليات االغتيال التي 
تط�اُل قياداِت�ه وبالغ�ارات الجوية 
التي تستهدُف عنارَصه يف الجبهات.

قب�َل أيّ�اٍم اس�تقبل ويلُّ عه�د أبو 
ظب�ي محم�د ب�ن س�لمان رئي�َس 

الع�ام  اليدوم�ي وأمينَ�ه  اإلص�اح 
اآلن�ي يف اإلم�ارات، يف لق�اٍء ه�و 
الثان�ي من نوع�ه بعد 
فش�ل األول، وهو لقاٌء 
يأتي بعد نحو شهر من 
نرشه  ال�ذي  التحقي�ق 
موقع »ب�از فيد نيوز« 
وكش�ف  األمريك�ي 
م�ع  اإلم�ارات  تعاق�د 
رشكات أمنية أمريكية 
للمرتِزقة عىل تش�كيل 
فريق اغتياالت تم جلبه 
إىل ع�دن، وأق�ر أعضاُء 
الفري�ق يف التحقي�ق ذات�ه، بتنفيذ 
عمليات اغتيال طالت قيادات حزب 

اإلصاح.
وما ب�ني اللقاء األول يف ديس�مرب 
امل�ايض واللق�اء الجدي�د يف نوفمرب 
اإلع�ام  وس�ائُل  كان�ت  الج�اري، 
اإلماراتية الرس�مية والخاّصة تُشنُّ 

حم�اٍت إعامي�ًة متواصل�ًة تته�م 
اإلصاح باإلرهاب وتصمه بالخيانة 
وغره�ا م�ن التهم الت�ي وصلت إىل 

َح�ّد اتهام الحزب بالتبعية إليران.
يُظِه�ُر ذل�ك أن ح�زَب اإلصاح لم 
يعد قادراً عىل رف�ض إَراَدة االحتال 
اإلمارات�ي أي�اً كانت، فحني تش�عر 
اإلم�ارات بأنه�ا يف غر حاج�ة إليه 
يتلقى الرضب�اِت املتعددَة سياس�يّاً 
وأمني�اً وعس�كريّاً وإعامي�اً لي�س 
ال�والء  بتجدي�د  وإنم�ا  بالصم�ت 
لإلم�ارات كم�ا يفع�ُل اليدومي بني 
الح�ني واآلخ�ر، ويس�تجيُب لحكام 
اإلم�ارات يف حال وج�دوا حاجًة إليه 
وه�ي حاج�ٌة مؤقت�ٌة كم�ا أثبت�ت 

التجارب السابقة.
ه�ذا الخض�وُع م�ن ِقبَ�ِل قي�ادة 
ح�زب اإلص�اح ال ينُ��مُّ ع�ن دناءة 
فحس�ب، ب�ل يكش�ُف فق�داَن هذا 
الحزب للخي�ارات بعَد ما وضع »كلَّ 

البيض يف س�لة العدوان« كما يقال، 
ويكش�ف أيضاً الثم�َن الباهَظ الذي 
عىل املكونات اليمنية أن تدفَعه نظرَ 
تورُّطه�ا يف تأيي�د الع�دوان وتجنيد 
عنارصها يف صفوفه ونظرَ رهانها 
عىل الخارج وتجاهلها للرشخ الكبر 
الذي أحدثه ذلك بينها وبني الش�عب 
اليمني عىل َمدى قرابة أربعة أعوام.

لي�س هن�اك أس�وأ م�ن أن تج�د 
نفَسك غر قادر عىل رفض إماءات 
صادرة ع�ن طرف ما حتى لو كانت 
تلك اإلماءات تحتمُّ عليك »االنتحار« 
أو تعمل ضد نفس�ك، ه�ذا هو حاُل 
ح�زب اإلصاح الي�وم يف عاقته مع 
دول العدوان الت�ي تصنّفه يف قوائم 
اإلرهاب وتغت�اُل قياداته، ويف نفس 
الوق�ت يجنّ�ُد عن�ارَصه للدفاع عن 
الس�عودية ويطوع خطابه  الحدود 
مصلح�ة  يخ�ُدُم  بم�ا  الس�يايّس 

االحتال اإلماراتي.

السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

رئيس التحرير:
ص9ي بلدر بفي

حزب اإلصلح ومآالُت تأييد العدوان

د. أحمد الصعدي
 

بينما كان رئي�ُس وزراء 
بنيامني  الصهيوني،  الكيان 
الُفَرَص؛   ُ يتح�نيَّ نتنياه�و، 
َ عن دهشته الفلسفية  ليَُعربرِّ
ُودٍّ  م�ن  كيانُ�ه  يلق�اه  مل�ا 
م�ن  وتضام�ن  وحف�اوة 
جهة ُح�ّكام ع�رب، َوبينما 
ممال�ك  عواص�ُم  كان�ت 
خليجي�ة تفت�ُح قصوَره�ا 
م�ن  َووزرائ�ه  لنتنياه�و 
وكان  العنرصي�ني،  ُغ�اة 
ه�ؤالء أجمع�ني يحف�رون 
م�ع ترام�ب وإدارت�ه ق�رباً 
للقضية الفلسطينية سموه 
أبطاُل  الق�رن، كان  صفقة 
يف  الفلس�طينية  املقاوم�ة 
ِقَطاع غزة يعدون أنفس�هم 
لألي�ام اآلتي�ة حتم�اً، أَيّ�ام 
م�ع  القاس�ية  املواجه�ة 
وكان  الغاص�ب.  الكي�ان 
ش�بان وش�ابات مقاومون 
فلس�طينية  مناط�َق  م�ن 
أُْخ���َرى - وكل فلس�طني 
ون  تحت االحت�ال - ينقضُّ
ع�ىل الصهاين�ة ب�ني ح�ني 
أن  ع�ىل  تأكي�ٍد  يف  وآخ�ر، 
املقاومة بش�تى الوس�ائل، 
ه�ي  املقاوم�ة  س�وى  وال 
الكفيل�ة باس�تعاَدة الَح�ّق 
األصيل للشعب الفلسطيني 

يف وطنه املستقل الحر. 
األج�واء  ه�ذه  يف 
ج�اءت املواجه�ُة القتالي�ة 
أبط�ال  ب�ني  واملخابراتي�ة 
يف  الفلس�طينية  املقاوم�ة 
قط�اع غ�زة وب�ني جي�ش 
ومخابرات�ه،  االحت�ال 
الت�ي ل�م  املواجه�ة  وه�ي 
 48 م�ن  أَْكثَ���َر  تس�تمر 
س�اعًة وظه�رت املقاوم�ة 
الفلس�طينية فيه�ا أَْكثَ��َر 
ق�وًة واس�تعداداً م�ن حيث 
وحدة املقاومني املنتمني إىل 
فصائل مختلفة، ومن حيث 
استخدام  التس�ليح وبراعة 

الساح. 
املقاوم�ُة  حّقق�ت  لق�د 
يف  الصام�دُة  الفلس�طينية 
هذه املواجهة األخرة نرصاً 

بائناً وواضحاً. هو 

حيَّ على 
املقاومة 
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