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 : أتمث داوود
ًدا أنهم الرقُم األوُل  أثبتـت اليمانيون مجدَّ
اإلنسـانية  لرسـول  وتعظيمهـم  حبهـم  يف 
محمد -َصىلَّ اللُه َعـَليْـِه وََعـَىل آِلـــه- وأن 
االحتفـال بمولـده ال يقاَرُن بـأي احتفال يف 

العالم. 
وامتـأل ميداُن السـبعني بصنعـاء، عَرص 
أمـس االثنـني، ١٨ أُكتوبر ٢٠٢١، بالحشـد 
َر عـدده بأكثَر مـن مليون  املهيـب الـذي ُقدِّ
مشـارك، حمـل الكثـريون منهـم األعـالم 
الخرضاء، ولبسـوا بعَض املالبس الخرضاء، 
مطلقني هتافات متواصلة «لبَّيك يا رسـول 
اللـه»، وغريهـا مـن العبـارات التـي تمجد 

رسول الله وتوقره وتعزره. 
ومنذ مسـاء األحد، كانـت صنعاء تعيُش 
لهـذا الحـدث  اسـتثنائيٍّا؛ اسـتعداداً  وقعـاً 
املهيب، فأبطاُل األمن منترشون يف شـوارع 
العاصمـة، وعدد مـن املداخل، واسـتحدثت 
عـرشات النقـاط األمنية يف صنعـاء؛ تأميناً 
يف  وللمشـاركني  اللـه،  رسـول  لضيـوف 

االحتفال. 
ومـا إن جـاء صبـاح االثنـني، حتـى بدأ 
التواُفـُد الكبـريُ إىل ميـدان السـبعني، والذي 
كان يف األصـل مكتظٍّـا بالوفـود التي قدمت 
ام، وتحوَّلت صنعاء إىل يوم عيد،  إليه منذ أَيـَّ
فالسـيارات ممتلئٌة باملواطنـني، والحافالت 
الكبرية، وكل وسـائل النقـل تحولت تلقائياً 
لخدمـة ضيـوف رسـول اللـه، ورصخـات 
املواطنني تهتُف يف ُكـّل شـارع وحي لرسول 
اللـه، ودقـات «الـربع» ال تتوقـف يف معظم 
السـيارات، والدخول إىل امليدان كان من ُكـّل 
الجهات والجوانب، ويف مشـهد الفت نُصبت 
بوابات اكتسـت باللون األخرض، وبجوارها 
رجـاُل األمـن البواسـل، يف لوحـة عكسـت 

جماليًة أروع وتنظيم بديع. 
إىل  صنعـاء  يف  املسـؤولني  كبـاُر  وَحـلَّ 
جانب الشـعب يف ميدان السـبعني، يف تالُحٍم 
وثيٍق بني الشـعب والقيـادة، وتأكيد عىل أن 
ما يجمعهمـا هو حب رسـول الله األعظم؛ 
باعتبَـاره «الُقـدوَة» لليمنيـني يف تَحّركهـم 
ونضالهم ضد العدوان األمريكي السـعودّي 
الـذي يواصـل عربدتـه للعـام السـابع عىل 

التوايل. 
وكعادة املحتشـدين يف ُكـّل مناسبة، فقد 
َ عن السـخط  جلجلت األصواُت مدويًة لتُعربِّ
الكبري من أمريكا وإرسائيل، وأطلق الحضور 
شعار الرصخة عرشات املرات، مرّددين (الله 
أكرب، املوت ألمريكا، املـوت إلرسائيل، اللعنة 
عىل اليهود، النرص لإلسالم)، يف مشهد يغيُظ 
الصهاينة، ويوحي للعالم بأن اليمانيني عىل 
ارتبـاٍط وثيٍق مع النبـي محمد صلوات ربي 
وسـالمه عليه، وأنه من املحال هزيمتُهم أَو 

االستهانة بهم. 
وامتـاز االحتفـاُل برفـع رايـة الرسـول 
اليمنـي  الشـعب  َوحـدَة  لتؤّكــَد  األكـرم، 
كمـا  العظيـم،  النبـي  حـول  والتفافهـم 
أظهـرت اللجـاُن التنظيمية براعـًة مذهلًة، 
من خـالِل ارتـداء البعـض مالبـَس تعكُس 

ُهــِويَّة اإلنسـان اليمني وأصالته بتاريخه 
وُهــِويَّتـه، ُكـّل ذلـك كان مصحوباً برتديد 
األناشـيد الدينية، وعىل رأسـها «طلع البدُر 
علينـا مـن ثنيات الـوداع» والتـي هتف بها 
أجداُدنا األنصار، إضافًة إىل األناشيد الرتاثية 

املعربة عن حب الرسول والتويل له. 
وعّرب العديُد من املشـاركني عن فرحِتهم 
بميـالد النـور، وذلـك مـن خالل ممارسـة 
ترديـد  إىل  إضافـًة  الشـعبيّة،  «الربعـة» 
األناشـيد واألشـعار والقصائد، كما تميّزت 
االحتشـاد بمشـاركة صغـار السـن، الذين 
رسـموا عىل وجوههـم العبـاراِت املحمدية، 
وارتدوا الُقبعات الخرضاء، ورفعوا الالفتاِت 
الصغـرية التي كتبـت عليها عبـارات الثناء 

واملجد لرسول الله. 
وإىل جانب األطفال الصغار، شـارك كباُر 
السن، واملرىض، وجرحى الحرب، وكل فئات 
املجتمـع كانـت متواجدة وحـارضة يف هذا 
الحشـد املليوني املهيِب، يف حـني كان رجال 
األمـن يف مهامهم الكبرية يرتبون وينّظمون 
الصفـوف، محّققني انتصاراً أمنياً فريداً من 
نوعـه، وبجانبهم كان اإلعالميـون يعملون 
كخليـة نحل لنقل وقائع هـذا االحتفال عرب 
وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملكتوبة. 

 

رجالئ طاسثدة
وقال مديُر مكتب قائد الثورة السـيد عبد 
امللـك بدر الديـن الحوثي، سـفر الصويف: إن 
الشـعَب اليمني توّجـه إىل السـاحات ليعيلَ 
مقاَم رسـول الله، وهي رسـالٌة بأن الشعب 
ــة أن  اليمني كريـم وعزيز، وبإْمـَكان األُمَّ
تأخـذ ُكــّل عزتها مـن التوّجـه والتمسـك 
بمنهـج رسـول اللـه، ُمضيفـاً أن الشـعب 
اليمنـي أوصـل رسـالًة إىل قـوى العـدوان 
األمريكـي السـعودّي بأنـه مهمـا حاربتـم 
الشعب اليمني، ومهما توّجـهتم باملؤامرات 
فهـذا لـن يوهـن مـن عـزم اليمنيـني ولن 
يرضهم، وسـيظلون متمسـكني بالرسـول 

وبالدين ومسرية اإلسالم. 
مـن جانبـه، قـال مديـر مكتب رئاسـة 
الجمهورية، أحمد حامد: إن االحتفال الكبري 
بهذه املناسـبة يدل عىل مـدى وعي اليمنيني 
والتفافهم حول القرآن الكريم، ومدى أهميّة 
العودة الصادقة إىل الرسـول عـودة عملية، 
ــة إال بالعودة إىل  مؤّكــداً أنه ال مخرَج لألُمَّ
مصـدر عزتهـا وقوتها التي يحـاول األعداء 

فصلنا عنها. 
وأَشـاَر حامد إىل أنه مهما طـال العدواُن 
واشـتد الحصار عىل الشـعب اليمنـي كلما 
ازداد الوعُي يف مواجهـة هؤالء األعداء تحت 

قيادة واحدة. 
بـدوره، قـال وزيـر اإلعـالم يف حكومـة 
صنعـاء، ضيـف الله الشـامي: إن الشـعب 
اليمنـي وهـو يحتفـل بهذه املناسـبة يقدم 
رسـائل عديدة للعالم بأكمله بـأن من يريد 
العـزة والكرامـة والحرية فعليـه أن ينتهَج 
منهـَج النبي الـذي أخرج النـاس من واقع 

العبودية إىل العزة. 
َوأََضــاَف الشـامي أن الشـعَب اليمنـي 

ُق ذلـك عىل امليـدان من خـالل التَحّرك  يطبـِّ
يف ُكــّل املياديـن يف السـاحات، َحيـُث عـرب 
املحتشـدون عن فرحهم وابتهاجهم بالنبي، 
مؤّكــداً أن الحصـاَر عـىل الشـعب اليمني 
ومحاولـَة القضاء عليه قد فشـل وال يمكن 
أليـة قوة يف العالم أن تفصَلنـا عن الله وعن 

الرسول. 
أمـني العاصمـة حمـود ُعباد مـن جهته 
قال: إن الشـعب اليمني يحتفُل بذكرى مولد 
رسـول الله يف لحظة تاريخية تشتد املؤامرة 
عليه، مؤّكـداً أن اليمنيني ينترصون يف كافة 

امليادين الرتباطهم بنهج رسول الله. 
وقـال اإلعالمي محسـن الشـامي: إن 
اليمنيـني لـم يأتـوا بجديـد، وإنمـا هـذا 
الذيـن  لألنصـار  امتـداٌد  هـو  االحتفـاُل 
فرحـوا بالرسـول ونـارصوه، ُمشـرياً إىل 
وأخالقيـة  دينيـة  محطـة  املناسـبَة  أن 
وسياسية، وتوصل رسالة لكل العالم بأن 
هذه املناسـبة هي عودة للقيـم واألخالق 
واملبادئ، وأنها رسالة للشعب اليمني بأن 
يكونوا يداً واحدة يف مواجهة الباطل مهما 

كانت املخاطر. 
أمـا املواطـن عيل املسـاجدي، فقـال: إن 
وإن  املناسـبة  بهـذه  يفتخـرون  اليمنيـني 
اليمنيني يحبون رسـول اللـه وهم أهل املدد 

والسند لرسول الله. 
من جهتها، قالـت الطفلة رصخة الحق: 
إن أطفـال اليمـن جـاءوا ليحتفلـوا باملولد 
النبـوي الرشيـف، يف حني تحتفـُل اإلمارات 
والسـعوديّة بعيـد الحـب والشـجرة ورأس 
السـنة بحسـب قولهـا، مختتمـًة حديثهـا 

بالقول: «روحي لك الفداُء يا رسوَل الله».

تقرير

تةمع بحري شرغث لط غحعث له الاارغت طبغض

 الغماظغعن يف رتاب الرجعل الغماظغعن يف رتاب الرجعل
تحث ططغعظغ طعغإ شغ طغثان السئسغظ بخظساء..تحث ططغعظغ طعغإ شغ طغثان السئسغظ بخظساء..

خعرة تزعر السغعل الئحرغئ المحارضئ شغ إتغاء ذضرى طعلث الرجعل افسزط شغ الساخمئ خظساء
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 : خاص 
جـاء خطـاُب قائد الثورة السـيد عبـد امللك 
بـدر الديـن الحوثـي، بمناسـبة ذكـرى املولد 
النبـوي الرشيف، عرص أمس االثنني، ُمتَِّسـقاً 
يف مضامينـه مـع حجـم أهميّـة وخصوصية 
ومميزات املناسبة «الجامعة» التي بات واضًحا 
أن الشـعَب اليمنـي مـن خالل إحيائـه الفريد 
لها يتصدر مكانة قيادية يف العالم اإلسـالمي، 
فـكان الخطـاُب مليئـاً بالـدالالت والرسـائل 
الهامـة املتعلقة بالرصاع مع األعداء عىل كافة 
مستوياته، بدءاً من املستوى األشمل واألوسع 
ــة اإلسـالمية بأكملها  الـذي تخوض فيه األُمَّ
معركتهـا العاملية املمتدة من الرصاع األزيل بني 
الحق والباطل، إىل مسـتوى الـرصاع اإلقليمي 
وقضاياه املركزية ويف مقدمتها قضية القدس 
وفلسـطني ثـم قضايـا بقية شـعوب املنطقة 
املستهدفة، ُوُصـوالً إىل مستوى معركة التحّرر 
اليمنية املقدسة التي ال يمكن فصل مجرياتها 

عن بقية مستويات الرصاع. 
 

الةععُر الةعادي يف حثخغئ الظئغ 
والرجالئ اإللعغئ

الخطاُب بـدأ كالعادة من مدخـل «الحدث» 
نفسه الذي تتعلَُّق به املناسبُة وهو والدُة النبي 
األعظـم محمد صلـوات اللـه عليه وآلـه، بما 
يمثله ذلـك الحدث من نقطة تحـول نهضوي 
شـامل وغري مسـبوق يف تاريخ البرشية كلها، 
ويف تاريـخ املنطقـة العربيـة بشـكل خـاص؛ 
كونها البيئَة التي احتضنت مساَر هذا التحول 

وانطالقته نحو بقية العالم. 
ِل بالنسبة لواقع الجمهور  وألهميّة هذا التحوُّ
العربـي واإلسـالمي اليـوم كمرجعيـة نهضة 
مضمونـة النتائـج دائمـاً، تنّقَل قائـُد الثورة 
بإيجـاٍز بني بعـض مراحل ومجريات مسـار 
حياة صانع هذا التحـول العظيم، صلوات الله 
عليه وآله، مسـلًِّطا الضوَء عىل بعِض السمات 
الرئيسـية والجوهرية لشخصية النبي األعظم 
َوالدين اإلسـالمي، القيادة واملنهج اللذين ينتج 

عن التمسـك العميل بهما خالٌص مضموٌن من 
املشاكل واألزمات. 

أبرز تلك السـمات كانت «الجهـاد» وتحمل 
مسـؤولية التصـدي لألعـداء الذين لـم تتغري 
ُهــِويَّتهـم وأسـاليبهم عـىل امتـداد قـرون، 
يف داللـة عـىل أزليـة الـرصاع العام بـني الحق 
والباطـل، واملوقع املحوري الـذي تمتلكه هذه 
املواجهـة يف تعاليـم وروح الديـن اإللهي، وقد 
حـرص القائـد يف هذا السـياق بشـكل مبارش 
وغـري مبارش عـىل إزالة التشـويش الذي تمت 
صناعتـه بشـكل ممنهـج مـن قبـل األعـداء 
وأدواتهـم لحـرف األنظار عن مسـألة الرصاع 
ومسـؤولياته، فشـد االنتبـاه نحـو تفاصيـل 
الجانب «الجهادي» يف شخصية النبي األعظم، 
وهو جانب رئييس واسـع يشـكل تجـاوزه أَو 
تجاهلـه انتقاصـاً رهيبـاً من كمال الرسـالة 

وكمال قائدها وقدوتها. 
وسّلط قائُد الثورة الضوَء أَيْـضاً عىل جوانَب 
من صفـات العـدّو وأتباعـه داخـل الجمهور 
اإلسـالمي، لتكون الصورة واضحة بما يكفي 
لسـد أية ثغرة يتسـلل منها التضليـل إىل وعي 
الجمهـور وفهمـه ألدبيات الـرصاع بني الحق 
والباطل يف الرسالة املحمدية، ويف الدين اإللهي 
بشـكل عـام، َحيـُث أوضـح القائـد أن إطالق 
تسـمية «اتّفاقـات إبراهـام» عـىل صفقـات 
«التطبيـع» بـني العـدّو اإلرسائيـيل واألنظمة 
العميلة، تمثل إسـاءة ملقام نبـي الله إبراهيم 
عليه السـالم، الـذي كانت «الرباءة مـن أعداء 
اللـه» ومواجهـة االسـتكبار والظلـم جوهـر 
سريته وشخصيته كما حكاها القرآن الكريم. 

 
الغمظ يف طسادلئ إزالئ «إجرائغض»: 

ظراه صرغئًا
من هـذه الخلفية العامة املهمـة التي تحّدد 
بوضوح معالم املواجهة ورضورتها وموقعها 
التحـول  مسـار  ويف  اإلسـالم  يف  الجوهـري 
النهضـوي املحمـدي الـذي بـدأ لحظـة املولد 
النبـوي الرشيف، انتقل قائد الثورة إىل الحديث 
عن الواقع الحارض لهذه املواجهة، والتي تدور 

اليوم بشـكل مبارش وعىل مستوى إقليمي مع 
العدّو الصهيوني. 

ويف هـذا السـياق، أّكـد قائد الثـورة عىل أن 
مالمح حتميات هذه املواجهـة (هزيمة العدّو 
وخسـارة أدواته اإلقليمية وانتصار املقاومة) 
ا عىل األرض، وأَشـاَر إىل أن  بـارزة اليوم عمليّـٍ
تحّققها الكامل صار أقرب من أي وقت مىض. 
هذا التأكيد حمل رسالة مهمة تبرش بتحوالت 
كربى عىل مسـتوى املنطقة، وسـيكون اليمن 
أحد صانعيها الرئيسـيني، فالقائد جدد أَيْـضاً 
التأكيد عىل االسـتعداد والجهوزية للمشـاركة 
الفاعلـة يف معادلـة «الحرب اإلقليميـة» التي 
أعلنها سـماحة السيد حسن نرص الله سابًقا، 
لصـد أي تهديد أَو خطر عىل القدس واملسـجد 

األقىص، كجزء من محور املقاومة. 
ويؤّكــد هذا اإلعـالن املتجـدد بوضوح عىل 
أن هـذا املوقف ال يخضع ألية مسـاومات، وال 
يمكن الرتاجع عنه، وهي رسالة مهمة للقوى 
التي ما زالت تحاول التحكم بمسـتقبل اليمن 
وتشـكيله وفقا ألهوائها، كما أنه تأكيد جديد 
عـىل أن هذا املوقـف يمتد من جوهـر االلتزام 
الدينـي الـذي يعرب عنـه إحياء هذه املناسـبة 
وبالتايل فهو موقف مجمع عليه شعبيٍّا، وليس 

ُمَجـّرد خيار سيايس «نخبوي». 
وال يختلف ذلك عن موقف التضامن مع بقية 
شعوب املنطقة املسـتهدفة من قبل الصهاينة 
ورعاتهـم، والذي أّكـد القائـد أن اليمن ملتزم 
بشـكل مبـدأي وثابـت بالوقـوف إىل جانبها، 
كمـا أّكـد «االعتـزاز باألُخـوَّة اإلسـالمية مع 
ــة ومحور املقاومـة»، وهو تأكيد  أحـرار األُمَّ
آخر عـىل إغالق البـاب نهائيٍّا أمـام محاوالت 
سياسـية  ومسـارات  رؤى  لفـرض  األعـداء 
تتحكم بشـكل العالقات بـني اليمن ومحيطه 
العالقة بمحور  العربي واإلسالمي، وُخُصوصاً 

املقاومة. 
 

اجاصقلظا عثف طصثس ق طساوطئ شغه
واألمر نفسه بالنسبة ملعركة التحّرر اليمنية 
التـي أّكـد قائد الثورة أن هدف تحقيق الحرية 
واالسـتقالل الكامل فيها هـو هدف «مقدس» 

ة اإليمانيـة الجامعـة التي  بقداسـة الُهــِويـَّ
ينطلق منها، يف رسـالة واضحة لقوى العدوان 
اإلقليمية والدولية بأن املسـألة ليسـت مطلباً 
تفاوضيـاً سياسـيٍّا يخضـع لألخـذ والـرد أَو 
«اشـرتاطات» يمكـن تعديلهـا يف إطار صفقة 

ما. 
وجـّدد قائـد الثـورة التأكيـد عىل التمسـك 
باملحـّددات الرئيسـية لهـذا املوقـف الثابـت، 
واملتمثلة بإنهاء العـدوان والحصار واالحتالل 
ومعالجة امللفات اإلنسانية ودفع التعويضات، 
وهي النقـاط الرئيسـية التي يحـاول تحالف 
العدوان منذ مدة، وبـال جدوى، التحايل عليها 
والقبـول  عنهـا  للتخـيل  صنعـاء  واسـتدراج 

بمقايضات فاضحة تنطوي عىل االستسالم. 
ولطاملا حملت الرسـائُل التـي يوّجهها قائد 
الثورة يف خطابات املولـد النبوي أهميّة بالغة؛ 
ألَنَّها ال تعرب عن مواقَف سياسـية فحسب، بل 
تشـكل ثوابت دينية ووطنية ومعالم راسـخة 
ملسـار التَحـّرك الشـعبي والرسـمي والثوري 
عىل ُكـّل املسـتويات، ومن خطاب هذه السنة 
يبدو بوضوح، إجماًال، أن مستقبَل الرصاع مع 
األعـداء يف اليمن ويف املنطقـة، ميلٌء بمفاجآت 
وانتصاراٍت لن تكوَن نتائَج للصدفة بل لخطط 

معدة وخيارات محسومة. 
ويمكن القول إن السمة األبرز لهذا الخطاب 
التاريخـي كانـت التأكيـَد الواِضـَح والرصيَح 
عىل الثبـات الدائـم ملختلف املواقـف املعلنة يف 
إطار الـرصاع مع العدّو عىل ُكـّل املسـتويات، 
وبعبارة أُخرى تأكيد الجذور الدينية واإليمانية 
لهـذه املواقـف وبالتايل قطـع ُكــّل احتماالت 
الرتاجع والتنازل عنها، مهما كان حجُم ونوُع 

التضحيات التي يتطلَّــبُها األمر. 
وقـد برزت هـذه السـمُة بوضـوٍح يف حجم 
التفاعـل الجماهـريي الكبـري مـع الخطـاب 
ومضامينـه، والـذي يأتـي يف إطـار التفاعـل 
االسـتثنائي مع املناسـبة نفسـها ومع دعوة 
القائـد للتفـرد يف إحيائهـا، َحيـُث يعكس هذا 
التفاعل بوضوح اإلجماع الواسـع عىل املواقف 
التـي عربت عنهـا القيـادة كمواقـَف إيمانية 

عامة. 

تقرير

إضاءة سطى ضطمئ السغث سئث المطك بثر الثغظ التعبغ شغ ذضرى المعلث الظئعي الحرغش 

ترغُاظا عثٌف إغماظغ طصثس
الصائث شغ خطاب تأضغث البعابئ:



4
الثالثاء

العدد

13 ربيع األول 1443هـ..
19 أكتوبر 2021م

(1258)
أخبار 

العالقات العامة والتوزيع:
تلفون:01314024 – 776179558

مديرا التحرير:
محمد عيل الباشا
أحمد داوود

سكرتري التحرير:
نوح جالس

املقاالت املنشورة يف الصحيفة 
تعرب عن رأي كاتبها وال تعرب 
بالرضورة عن رأي الصحيفة العنوان: صنعاء – شارع املطار- جوار 

محالت الجوبي  -  عمارة منازل السعداء- 

21@ .  77511179901314024

 : التثغثة 
يف مشـهد احتفايل بهيـج وحشـد جماهريي غري 
مسـبوق، شـارك أبناء محافظة الحديدة يف الفعالية 
املرَكزيّـة التـي شـهدتها سـاحُة الرسـول األعظـم 
باملدينـة، عرص أمـس االثنـني؛ إلحيَاء ذكـرى املولد 
النبوي، عىل صاحبه وآله أفضل الصالة وأتم التسليم. 
وشـارك يف االحتفال نائُب رئيس الوزراء لشـؤون 
الخدمات، الدكتور حسـني مقبـويل، ووزير الصحة، 
الدكتور طه املتوكل، ووزير املياه والبيئة، عبد الرقيب 
الرشمانـي، واملحافـظ محمد عياش قحيـم، ووكيل 
أول املحافظة أحمد البرشي، وعضو مجلس الشورى 
عبـد الرحمن مكرم، ونائب وزيـر املياه والبيئة حنني 

الدريب ووكالء املحافظة. 
ورفـع املشـاركون يف الفعاليـة األعـالم الخرضاء 
والبيضـاء والشـعارات املعّربة عن الفرحـة والبهجة 
بمولـد خاتـم األنبياء واملرسـلني، محمد -َصـىلَّ اللُه 
َعـَليْــِه وََعــَىل آِلــــه-، َحيـُث رسـمت الحشـود 
الجماهرييـة لوحـة عظيمـة جّسـدت ُكــّل معانى 
التالحم واالصطفاف، والتمسـك بمنهج رسـول الله 

الُقدوة الحسـنة، واالقتَداء بسريته، واالهتداء بهديه، 
كمـا عربت عن الـوالء لله ولرسـوله وألويل األمر من 
أعالم الهدى واسـتمرار الصمـود والثبات يف مواجهة 
العـدوان والجهوزيـة الكاملة لرفـد الجبهات بالغايل 

والنفيس حتى تحقيق النرص. 
وبـارك أهـايل الحديـدة انتصاراِت أبطـال الجيش 
واللجان الشـعبيّة يف ميادين الصمود وجبهات العزة 
والكرامـة، مؤّكـديـن أن إحيَاَء ذكـرى املولد النبوي 
الرشيـف، بهـذا الزخـم الجماهـريي غري املسـبوق، 
رسـالٌة بتمسـك أبناء الشـعب اليمني بنبيهم الكريم 

ـة.  وسريته النرّية التي تمثل منهاج حياة لألُمَّ
وعـىل هامش الفعالية، شـهد الرشيط السـاحيل 
ملدينة الحديدة، أمـس االثنني، عرضاً بحرياً بالزوارق 
احتفـاًء بذكرى املولـد النبوي الرشيـف عىل صاحبه 

وآله أفضل الصالة وأتم التسليم. 
وقدمـت العـرشات من قـوارب الصياديـن املزيَّنة 
بحريـة  وتشـكيالت  عروضـاً  الخـرضاء  باألَعـالم 
مختلفـة؛ ابتهاجـاً بمولد خري الربية عليـه وعىل آله 
أفضل الصالة وأتم التسليم، يف مشهد الفت لم يحدث 

من قبل. 

 : إب 
أّكــد محافـظ إب عبدالواحـد صـالح، أن االحتفاَل 
باملولد النبوي الرشيف، هو بمثابة رسالة للعالم بميض 
أهل اليمـن عىل نهج النبـي األكرم يف مقارعـة الطغاة 

وقوى االستكبار العاملي. 
جـاء ذلـك يف االحتفال املرَكزّي الشـعبي والرسـمي 
املهيـب الذي نظمتـه السـلطة املحليـة بمحافظة إب، 
عَرص أمس االثنني؛ إحيَاًء لذكرى املولد النبوي الرشيف، 
بحضـور نائـب رئيـس الـوزراء للشـؤون االقتصادية 
-وزير املالية الدكتور رشـيد أبو لحـوم، ووزراء الدولة 

فارس مناع وعبدالله البكري وأحمد القنع. 
وأَشـاَر صالح إىل أهميّـة املناسـبة يف تعزيز التالحم 
واالصطفـاف يف مواجهـة تحالـف العـدوان، ودورهـا 
يف إحيَـاء قيـم الرتاحـم والتكافـل االجتماعـي لكـرس 
الحصـار، الفتاً إىل أن هذه املناسـبَة محطـة للتزود من 
السـرية العطرة للرسول األكرم ونهجه القويم وأخالقه 

وجهاده. 

وجـّدد محافـظ إب التأكيـَد عـىل أن اليمنيـني رغم 
العـدوان والحصار مـن قبل تحالف العـدوان األمريكي 
السـعودّي، ُمسـتمّرون يف صمودهـم وتصديهم لقوى 
العدوان واملرتِزقة بقيادة قائد الثورة السيد عبدامللك بدر 
الديـن الحوثي، حتـى تحقيق النرص، مبينًا أن الشـعب 
اليمني سيظل متمسـكاً بقيم ومبادئ الرسول األعظم 
رغـم املؤامرات التي تحاك ضده لسـلِخه عـن ُهــِويَّته 
اإليمانية، مشـيداً بتوافد الحشود الجماهريية املشاركة 
ــة  يف الفعاليـة، الفتاً إىل أن ذلك يؤّكـد مدى ارتباط األُمَّ
بالرسـول الكريم وتعظيمها له ورداً عىل اإلساَءات التي 

يتعرض لها من قبل أعداء اإلسالم. 
ويف الفعاليـة، رفع املشـاركون -الذيـن توافدوا من 
مختلف مديريات املحافظة- الالفتات املعّربة عن الحب 
والوالء واالرتباط الوثيق بالرسـول األعظم صلوات الله 
وسـالمه عليه وعىل آله، كما رّددوا شـعاراٍت وُهتافاٍت 
تؤّكــد التمسـك باملنهج النبـوي القويم واتبـاع أوامر 
ـة  النبي املصطفى عليه الصالة والسـالم، بما يعيُد لألُمَّ

مجَدها وعزتها وكرامتها. 

 : تّةـئ 
احتشـد اآلالُف مـن أبنـاء حّجـة، أمـس االثنني، يف 
سـاحة الرسـول األعظم بمديرية عبس؛ إلحيَاء ذكرى 
املولد النبوي الرشيف، عـىل صاحبه وآله أفضل الصالة 
وأتم التسليم، حباً واعتزازاً وتقديراً وتوقرياً لخاتم أنبياء 
الله وتأكيداً متجدداً للوالء وتصدياً ملحاوالت استنقاص 

مكانته يف القلوب. 
وتوافـدت الحشـود مـن جميـع املديريـات رافعـة 
الالفتـات والشـعارات املعـّربة عـن الفرحـة والبهجة 
بذكرى مولـد خاتم األنبياء واملرسـلني، والرساج املنري، 

املصطفى محمد صىل الله عليه وآله وسلم. 
وخـالل الحفـل الجماهـريي الـذي حـرضه وزيـُر 
ومحافـظ  الـدرة،  ــاب  عبدالوهَّ والتجـارة  الصناعـة 
املحافظة هالل الصويف، ومساعد وزير الدفاع اللواء عيل 
الكحالني، ونائب وزيـر الزراعة والري الدكتور رضوان 
الرباعي، ورئيس هيئة تنظيم شـؤون النقل الربي وليد 
الوادعـي، دعا أبنـاء حّجـة إىل الوقوف صفـاً واحداً إىل 
جانب الجيش واللجان الشـعبيّة لطرد الغزاة واملحتّلني 

من ُكـّل شرب يف أرض اليمن. 

وبارك املشـاركون انتصاراِت أبطال الجيش واللجان 
الشـعبيّة يف ميادين الصمود وجبهـات العزة والكرامة، 
مؤّكـديـن اسـتمرار الصمود والثبـات يف مواجهة قوى 
الغـزو واالحتـالل والجهوزيـة لرفـد الجبهـات بالغايل 

والنفيس حتى تحقيق النرص. 
واعترب املشاركون إحيَاَء املولد النبوي، بهذه الحشود 
الجماهريية غري املسبوقة، التي رسمت لوحة يف التالحم 
واالصطفـاف، والتمسـك بمنهـج رسـول اللـه الُقدوة 
الحسـنة، واالقتَداء بسـريته، واالهتداء بهديه، رسـالًة 
لقـوى العـدوان واالسـتكبار بتمسـك أحفـاد األنصار 
بالنبي الخاتم وسريته النرّية، مشريين إىل أن مولَد النبي 
-عليه الصالة والسـالم- مولٌد للنـور والهدى، ومنهاج 

ـة للخالص من العبودية.  حياة لألُمَّ
تخلل الحفـل الجماهريي إلحيَاء ذكرى املولد النبوي 
الرشيـف، بحضور عدد مـن أعضاء مجليس الشـورى 
والنـواب ووكيـل وزارة اإلدارة املحليـة عمـار الهـارب 
ووكالء املحافظة ومنتسبي السلطة القضائية والعلماء 
قصيدتـان  واملديريـات،  التنفيذيـة  املكاتـب  ومـدراء 
للشـاعرين عـيل النعمـي وعزالدين جحـاف، وأوبريت 

لِفرقة البصرية. 

تحعد جماعريغئ غري طسئعصئ يف التثغثة اتافاًء باملعلث الظئعي

الطعاء افخدر غضاسغ بافخدر يف ذضرى طغقد الرجعل افسزط

تّةـئ تتافغ بمعلث الرجعل افضرم بتحث ق طبغض له يف تارغثعا

سرض بتري وتحضغقت طثاطفئ لصعارب الخغادغظ اباعاجًا بالمظاجئئ

المتاشر خقح: اقتافال بالمعلث رجالئ لطسالط بأن أعض الغمظ طاضعن سطى ظعب الظئغ افضرم
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 : تسج 
ــَر أبناُء محافظة تعـز عن فرِحهم وابتهاجهم بذكـرى املولد النبوي  عبـَّ
الرشيف، مؤّكـدين السـري عىل نهجة يف اتّباع طريـق الهدى ومقارعة الظلم 

والطغيان. 
جـاء ذلـك يف االحتفال الجماهريي الحاشـد الذي شـهدته سـاحُة املدينة 
الطبيـة بمنطقـة الجنـد بتعز، عـرص أمس االثنني، بمشـاركة شـعبيّة من 
مختلف مديريات املحافظة، وبحضور رسـمي مثّله عضو املجلس السيايس 

األعىل، سلطان السامعي ونائب رئيس مجلس الشورى عبده الجندي. 
وأّكــد املشـاركون يف االحتفـال من أبناء تعـز أن إحيَاَء املناسـبة الدينية 
الجليلـة الغاليـة والعزيـزة عىل قلب ُكـّل مسـلم إنما يأتي تعبـرياً عن الوالء 

والحب للرسول األكرم -َصىلَّ اللُه َعـَليْـِه وََعـَىل آِلـــه-. 
ورّدد املشاركون الشـعاراِت والُهتافات املعربة عن املكانة العظيمة لخاتم 
األنبياء واملرسـلني يف النفوس وما تمثله هذه الذكرى من محطة مفصلية يف 
تاريخ البرشية، أخرج الله به الناس من الظلمات إىل النور ومن عبادة العباد 

إىل عبادة رب العباد. 
تخلـل االحتفـال الـذي حـرضه محافظ تعز صـالح عبدالرحمـن بجاش 
ومـرشف املحافظـة عبداللـه النـواري وعـدد مـن أعضـاء مجلـيس النواب 
والشـورى ووكالء املحافظة وقيادات عسـكرية وأمنيـة وإرشافية ووجهاء 

ومشايخ وشخصيات اجتماعية، فقرات إنشادية وقصائد شعرية. 

 : المتعغئ 
أّكــد أبناُء محافظـة املحويت، أنهم سـيظلون متمسـكني بالنبي محمد 
-َصىلَّ اللُه َعـَليْـِه وََعـَىل آِلـــه- وملتزمني بتطبيق ُسـنته املطهرة ومنهجه 

القويم. 
جاء ذلك يف الفعالية املرَكزيّة التي نظمتها السلطة املحلية باملحويت، أمس 
االثنني، بذكرى املولد النبوي الرشيف، بمشاركة عضو املجلس السيايس األعىل 
محمد عـيل الحوثي، ومـرشف املحافظة عزيـز الهطفـي، ووكالء املحافظة 

حسـني عركاض وحمود شـمالن ويحيـى إبراهيم، وعضو املكتب السـيايس 
ألنصار الله الدكتور حزام األسد، وعرشات اآلالف من املواطنني الذين تقاطروا 
من مديريات املدينة والرجم والطويلة وشـبام كوكبان منذ الصباح إىل ساحة 
االحتفـال بمديرية الرجم، يف لوحٍة نادرٍة وغري مسـبوقة، والتعبري عن مكانة 

النبي يف نفوسهم. 
ورفع املشـاركون يف االحتفـال الالفتات والشـعارات املعربة عـن الفرحة 
والبهجـة بهذه املناسـبة الدينية الغالية عـىل قلوب ُكـّل اليمنيـني، مجّددين 
تأكيدهم التمسك بنهج املصطفى -َصىلَّ اللُه َعـَليْـِه وََعـَىل آِلـــه- واالقتَداء 

بسريته النرية. 

ــة وظـروف العدوان  وأشـاروا إىل أنه رغـم التحديات التـي تواجُه األُمَّ
والحصـار عـىل اليمن، َفــإنَّ ذكرى املولـد النبوي، تعترب محطـًة إيمانيًة 
السـتلهام الـدروس والعـرب يف تعزيـز صمـود وثبـات الشـعب اليمنـي 
واالنتصـارات التـي يحّقُقها أبطاُل الجيـش واللجان الشـعبيّة يف مختلف 
ة اإليمانية  الجبهـات، مشـّددين عـىل أهميّة التَحـّرك من واقـع الُهــِويـَّ
واألسس واملبادئ التي جاء بها الرسول األكرم يف مواجهة العدوان وإفشال 

مخّططاته. 
ودعـا أبنـاء املحويـت، إىل مواصلة الصمـود والثبات يف مواجهـة العدوان 

األمريكي السعودّي ومرتِزقته حتى تحقيق النرص. 

 : خظساء 
أفرجت النيابُة العامـة، أمس االثنني، عن ٧٦١ 
سجيناً، بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف عىل 

صاحبه وآله أفضل الصالة وأزكى التسليم. 
ويف ترصيـح خاص لـه، قال القـايض الدكتور 
محمد الديلمي -النائب العام-: إن السجناَء املفَرَج 
عنهم، هم ممن قضوا ثالثة أرباع املدة يف السـجن 
املحكـوم بهـا عليهم، وكـذا سـجناء وموقوفون 
عىل ذمـة قضايا جنائية أُخرى تـم الترصف فيها 
من قبل النيابة العامـة يف أمانة العاصمة وجميع 

املحافظات. 
وأوضـح القايض الديلمـي أن اإلفراج تـم بناًء 
عىل املادة ٥٠٦ من قانون اإلجراءات الجزائية التي 

تجيز اإلفراج عن املحكوم عليهم بعقوبات سـالبة 
للحرية إفراجاً مرشوطاً بعد ميض ثالثة أرباع املدة 
إذَا ثبـت أن سـلوَكهم خـالل املدة التـي قضوها يف 
املنشـأة العقابية تدعو إىل الثقة يف تقويم أنفسهم، 
مبينًا أن النيابَة العامـَة تعمُل بوترية عالية إلنجاز 
ما التـي عـىل ذمتها سـجناء،  القضايـا، ال ِســيـَّ
وتنفيـذًا لتوجيهات قائـد الثـورة ورئيس املجلس 

السيايس األعىل؛ ِمن أجِل تحقيق العدالة الناجزة. 
ونّوه النائُب العام إىل أن االحتفاَل باملولد النبوي 
يسـتوجب عىل الجميع التَحّرك يف ُكـّل االتّجاهات؛ 
إلظهار مشـاعر الحب وتعزيز االرتباط بالرسـول 
األعظم، واالقتَداء بُخلُِقه والتمسك بنهجه القويم، 
واسـتلهام الدروس والعـرب من سـريته الَعِطَرة يف 

تطبيق العدالة ونُرصة املستضعفني. 

تسج تتافغ بثضرى املعلث وتآّضـث السري سطى ظعب الرجعل يف طصارسئ الزطط والطشغان

أبظاء املتعغئ غتغعن ذضرى طعلث الرجعل افسزط وغآّضـثون اقصاثاء بسريته الظرية

الظغابئ الساطئ تفرج سظ 761 جةغظًا بثضرى املعلث الظئعي الحرغش

تثطض الفسالغئ أوبرغئ إظحادي وطعحتات دغظغئ شغ طثح الرجعل وشدائطه وخخاله وجغرته الظغرة وصخغثة لطحاسر سئثالصادر الئظاء بسظعان «طتمث الظعر»

شغ شسالغئ طرَضجغئ حارك شغعا سدع السغاجغ افسطى طتمث سطغ التعبغ
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 : خظساء 
توّجـه رئيُس املجلس السـيايس األعىل بصنعاء، 
املشـري مهدي املشـاط، بالشـكر لكافـة جماهري 
الشعب اليمني عىل الخروج املليوني غري املسبوق يف 
العاصمة صنعاء ومختلـف املحافظات واملديريات 
والُعـَزل والقـرى، الذين شـاركوا يف صنع املشـهد 
التاريخـي لالحتفاء بمولد سـيدنا محمد صىل الله 
عليه وآله وسـلم، والـذي أّكـد خصوصيـَة مكانة 

رسول الله يف قلوب اليمنيني يف املايض والحارض. 
وأَشـاَر املشـاط إىل أن الشـعَب اليمنـي تصـدر 

املشـهد العربي واإلسـالمي، بخروجـه املالييني إىل 
سـاحات االحتفاء بمولد رسـول اللـه يف العاصمة 

واملحافظات. 
وأشـاد الرئيـس املشـاط بجهـوِد جهـاز األمن 
الدفـاع  ووزارة  الداخليـة  ووزارة  واملخابـرات 
واالسـتخبارات العسـكرية، يف تأمـني الفعاليـات 
صنعـاء  العاصمـة  يف  أُقيمـت  التـي  املليونيـة 
واملحافظات احتفاًء بهذه املناسـبة، منوًِّها بجهود 
اللجـان التنظيميـة واإلرشافية والفنيـة يف اإلعداد 
والرتتيـب والتجهيز لتنظيم الفعاليات الجماهريية 
بذكرى رسـول اإلنسانية والتي سـارت عىل النحو 

املطلوب. 
كما أشـاد الرئيس املشاط، بدور وزارتَي الرتبية 
والتعليم والصحة العامة والسكان، ومساهمتهما 
الفاعلة وامللموسة يف إنجاح فعاليات املولد النبوي. 
وعّرب عن الشـكر لوزارة اإلعالم ووسائل اإلعالم 
الوطنيـة عـىل تغطيتها الواسـعة واملتميـزة لهذه 
الفعاليـات، ومواكبتها منذ بدء الرتتيبات لالحتفاء 
بهـذه املناسـبة وانتهـاء بالفعاليات الكـربى التي 
جسـدت املكانـة العظيمة التـي يحتلها الرسـول 
األعظـم يف قلوب اليمنيـني يف وقت تتجه الكثري من 

األنظمة للتطبيع مع الكيان الصهيوني. 

 : سمران 
عـىل ِغـراِر املاليني من أبنـاء الشـعب اليمني، 
احتفـل أبنـاُء ووجهـاُء محافظة عمـران، عرص 
أمـس االثنني، بذكـرى املولد النبـوي الرشيف، يف 
حفل جماهريي حاشد، اكتظ به اإلستاُد الريايض 

بمركز املحافظة. 
ويف االحتفـال بحضـور نائـب رئيس الـوزراء 
لشـؤون الدفـاع واألمـن الفريـق الركـن جـالل 
الرويشـان، ووزيَري اإلرشـاد والثروة السـمكية 
نجيـب العجـي ومحمـد الزبـريي، حيّـا محافظ 
املحافظـة الدكتـور فيصـل جعمـان، الجماهري 
املحتشـدة التـي توافدت مـن مختلـف مديريات 
املحافظـة للتعبـري عـن البهجة والـرسور يف يوم 
مولده صىل الله عليه وآله وصحبه وسـلم، ُمشرياً 
إىل أن اليمنيـني، هـم أوُل من احتفل برسـول الله 
عندمـا اسـتقبلوه مهاجـراً مـن مكـة إىل املدينة 
املنورة باألناشـيد التي ما تزال تـرّدد حتى اليوم، 
وواصلـوا منارصته يف الغزوات التي خاضها عليه 
الصالة والسـالم وحملوا عـىل كاهلهم نرش دعوة 

اإلسالم يف أصقاع املعمورة. 

ونّوه املحافُظ جعمان بالحشـود الجماهريية، 
التـي عكسـت حـرص أبنـاء املحافظـة كغريهم 
مـن أبنـاء املحافظات عـىل إحياء هذه املناسـبة 
الدينية الجليلة، والتعبري عن حبهم ووالئهم لسيد 
املرسـلني وخاتم النبيني محمد عليـه وآله أفضل 

الصالة والتسليم. 
وعّرب عـن الفخر واالعتزاز بمـا يتحىل به أبناء 
محافظـة عمران من إيثار يف الحضور إىل سـاحة 
االحتفـال وتجشـم عناء السـفر، رغـم الظروف 
االقتصادية الصعبة الناجمة عن استمرار العدوان 

منذ ما يقارب سبع سنوات. 
وأّكــد محافظ عمـران أن أهميّة إحياء ذكرى 
املولـد النبـوي، تكُمـُن يف أنهـا أعظم حـدث غري 
مجرى تاريخ اإلنسـانية وأخـرج الله به البرشية 
مـن الظلمات إىل النور ومن جـور األديان إىل عدل 

اإلسالم. 
وكان أبناء املحافظة، توافدوا منذ صباح أمس 
إىل ساحة االحتفال، حاملني الشعاراِت والالفتاِت 
واألعـالَم والرايـات الخرضاء املعـربة عن الفرحة 
والبهجـة بذكـرى املولـد النبـوي الرشيـف عـىل 

صاحبه وآله أفضل الصالة وأزكى وأتم التسليم. 

الرئغج املحاط: الحسإ الغمظغ تخّثر املحعث السربغ واإلجقطغ بثروجه 
املقغغظغ إىل جاتات اقتافاء بمعلث رجعل اهللا يف الساخمئ واملتاشزات

أحاد بةععد افجعجة افطظغئ والطةان الاظزغمغئ واإلحراشغئ ووزارات الاسطغط والختئ واإلسقم

 : خظساء 
جّددت حرائُر اليمن تسـجيَل حضورهن، باحتشاد واسع يف ساحة 
مدينـة الثـورة الرياضية بالعاصمـة صنعاء، عرص أمـس، يف فعالية 

احتفالية كربى إلحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف. 
ة عـن مدى ارتباط  ورفعت املشـاركاُت الالفتاِت والشـعارات املعربِّ
أهـل اليمن بخاتم األنبياء واملرسـلني محمد بـن عبدالله عليه الصالة 

والسالم. 
ويف الفعالية النسـوية الحاشـدة، أّكـدت حرائـر اليمن، امليض عىل 
نهج الرسـول األكـرم، والتحيل بأخالقه وقيمه العظيمة وغرسـها يف 

نفوس األجيال وترسيخ االرتباط الوثيق بخاتم األنبياء واملرسلني. 
واعتربن االحتفاء بهذه املناسـبة الدينية، محطًة تعبوية وتربوية، 
للتـزود باملعاني والقيـم التي جاء بها املصطفى صـىل الله عليه وآله 
وسلم، واستلهام الدروس والعرب من سريته العطرة يف تعزيز الصمود 

والثبات ملواجهة العدوان. 
واسـتمعت املشـاركات يف االحتفالية إىل خطاب قائد الثورة السيد 

عبدامللك بدر الدين الحوثي. 
واكتـظ ملعُب مدينـة الثورة بحرائـر العاصمة صنعـاء وعدد من 
املحافظات؛ ابتهاجاً بذكرى املولد، وتعبرياً عن الوالء والتمسك برسول 
اإلنسـانية محمد صىل الله عليه وآله وسلم، واالقتَداء بسريته ونهجه 

القويم. 

ترائر أطاظئ الساخمئ غمفن ططسَإ البعرة بتحث طتمثي ضئري إلتغاء ذضرى املعلث الظئعي الحرغش

طؤات اآلقف طظ أبظاء سمران غتاحثون يف شسالغئ ضربى إلتغاء ذضرى املعلث الظئعي
جثدوا العقء هللا ورجعله وأّضـثوا اجاطعام الثروس المتمثغئ شغ طصارسئ الطشاة
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 : طاابسات 
شهدت مديريُة حريب بيحان بمحافظة 
مـأرب، أمس االثنـني، حشـوداً جماهرييًة 
النبـوي  املولـد  بذكـرى  احتفـاًء  غفـريًة؛ 
الرشيـف عـىل صاحبه وآله أفضـل الصالة 
وأتم التسليم، ألول مرة منذ سنوات كثرية. 
وتوافد أبناُء ووجهاء ومشايخ املحافظة 
مـن مختلـف مديريـات مأرب للمشـاركة 
يف االحتفاليـة األكـرب يف تاريـخ املحافظة، 
ترشفاً بإحياء مولد سيد املرسلني وتعظيماً 

وإجالالً ملقامه الكريم. 
ت مظاهُر الفرح واالبتهاج سـاحَة  وعمَّ
االحتفـال التـي تزينـت باللـون األخـرض 
باملولـد  املرحبـة  والشـعارات  واللوحـات 

النبوي، بزخم شعبي غري مسبوق. 
ويف االحتفـال الذي حـرضه نائُب رئيس 
مجلـس النـواب عبـد الرحمـن الجماعي، 
ووزيـر الدولـة نبيه أبـو نشـطان، ونائب 
مدير مكتب رئاسة الجمهورية فهد العزي، 
ومحافـظ مـأرب عـيل محمـد ُطعيمـان، 
ورئيس مصلحة الرضائب أحمد الشوتري، 
رفـع املشـاركون الشـعارات املعـربة عـن 
االبتهاج بميالد خري البرش النبي املصطفى. 
النبـوي  باملولـد  االحتفـاَء  أن  وأّكــدوا 
ـــة العربية  مثّل رسـالًة مهمًة ألعـداء األُمَّ
واإلسـالمية، بأن الشعب اليمني أصبح رقماً 
صعباً والقوة التي ستواجه طواغيت العرص. 
وجّدد املحتفلـون التأكيَد عـىل مواصلة 
الصمـود واالسـتمرار يف مواجهـة العدوان 
والوفاء لدماء الشـهداء وامليض عىل النهج 
الذي اختطوه بدمائهم يف الدفاع عن الوطن 

وأمنه وحريته واستقالله. 
التـي  الكبـريَة  االنتصـاراِت  وباركـوا 
يحّقُقهـا أبطاُل الجيش واللجان الشـعبيّة 
وأبنـاء مـأرب األحـرار ضد قـوى العدوان 
واالرتـزاق والتـي تكللت بتحريـر عدد من 

مديريات املحافظة. 
وأّكـدوا االستمراَر يف رفد الجبهات باملال 
والرجـال حتى تحرير كامل الرتاب الوطني 

من دنس الغزاة واملرتِزقة. 
قصائـد  الجماهرييـة  الفعاليـة  تخلـل 

وأناشـيد وموشـحات دينيـة تغنـت بحب 
محمـد وآلـه، وعـّربت عن الشـكر لله عىل 

نعمة الهداية، ونعمة الرسول الخاتم. 
حـرض االحتفاَل أعضـاُء مجلس النواب 
أحمـد النزيـيل وأحمد نارص شـايع وخالد 
العنـيس وعـيل املنبهـي ومحمـود الهارب 
وخالـد الصعـدي ووكيـل محافظـة ذمار 
عباس العمدي، وعدد مـن وكالء محافظة 
مأرب والقيادات العسكرية ومدراء املكاتب 
التنفيذيـة واملديريـات ومشـايخ ووجهاء 

املحافظة. 
ويعترب هذا الحفُل الجماهريي هو األكرب 
يف تاريـخ املحافظـة احتفاًء بذكـرى املولد 
النبـوي الرشيف وذلك بعد تطهري مديريات 
املحافظة من دنـس العمالء واملنافقني من 

قبل أبطال الجيش واللجان الشعبيّة. 
وعـىل صعيـد متصل، شـارك اآلالف من 
أبنـاء مديريـات بيحان بمحافظة شـبوة، 
الجماهرييـة  الفعاليـة  يف  أمـس،  عـرص 
الحاشـدة احتفـاء بذكـرى املولـد النبوي 

الرشيف. 
ورفعت الحشوُد الجماهريية يف االحتفال 
بسـاحة مدينـة بيحـان، بحضـور وزيـر 
الكهربـاء والطاقـة أحمـد العليـي وعضو 
مجلس الشـورى أحمد الزبريي ومحافظي 
شبوة عوض محمد بن فريد العولقي ولحج 
أحمـد جريـب وحرضموت لقمـان باراس 
واملهرة القعطبي عيل الفرجي، الشـعارات 
واألعالم الخرضاء املعربة عن مدى االرتباط 
بالرسول الكريم صىل الله عليه وآله وسلم، 
وحبهم له واالقتَداء بسريته العطرة.  وأّكـد 
ـَك بهدي خـري البرشية  املشـاركوَن التمسُّ
محمد عليـه الصالة والسـالم، الذي أخرج 
اللـُه به الناَس من الظلمـات إىل النور ومن 
عبادة العباد إىل عبادة رب العباد.. معتربين 
االحتفـاَل بهذه املناسـبة، عـاداٍت وتقاليَد 

متوارثة عرب األجيال. 
تقاطرت  الجماهريية،  الحشـوُد  وكانت 
إىل ساحة االحتفال يف بيحان، من مديريات 
يف  للمشـاركة  وحريـب  وعسـيالن  عـني 
الفعالية االحتفالية بهذه املناسـبة الدينية 

الجليلة. 

 : ذطار 
يف سـياق التفاُعـِل اليمانـي املليونـي الكبري مع العـرس املحمدي 
الرشيـف، أحيا أبناء محافظة ذمـار، عرص أمس، ذكرى املولد النبوي 
الرشيف عىل صاحبـه وآله أفضل الصالة وأزكى التسـليم، بمهرجان 

جماهريي حاشد. 
ويف املهرجان الذي أُقيم يف مدينة ذمار، عّرب املشاركون عن االعتزاز 
بإحياء ذكرى مولد رسـول اإلنسـانية وهاديها وتمسـكهم برسالته 
ونهجه القويم، مؤّكـدين أن الشعب اليمني كان وما زال وسيظل عىل 

عهده ووالئه لله تعاىل ولرسوله الكريم املبعوث رحمة للعاملني. 

ــة  واعتـربوا إحياَء هـذه الذكرى العظيمـة يف ظل ما يواجـه األُمَّ
واليمن من تحديات وعدوان غاشـم، رسـالة ألعداء األمة وتأكيد عىل 
حبنا لنبي الرحمة وتمسـكنا برسـالته ونهجه كُقدوة ومنارة لكافة 

األمم. 
فيمـا عرب محافظ ذمـار محمد نارص البخيتي، عن الشـكر ألبناء 
املحافظة عىل االحتشـاد املـرشف يف الفعالية املرَكزيّـة إلحياء ذكرى 

مولد الرسول األعظم، مثمناً كافة الجهود املبذولة إلنجاحها. 
ونـّوه بالتفاعل واملشـاركة املتميـزة لكافة القطاعات الرسـمية 
واإلرشافيـة واملجتمعيـة يف إقامـة األنشـطة التحضرييـة املتنوعة يف 

مختلف واملديريات. 
وحـث محافظ ذمار عىل العودة الصادقة إىل الله والتمسـك بكتابه 

ــة وامليض  وسـنة نبيه الكريـم واالقتَداء بنهجـه إلصالح واقـع األُمَّ
بثبات يف طريق العزة والنرص. 

شارك يف الفعالية، أمني عام محيل املحافظة مجاهد شايف العنيس، 
ووكالء املحافظة وعدد من أعضاء مجليس النواب والشورى والسلطة 
املحلية والتنفيذية وقيادات أمنية وعسكرية وممثيل مكونات املجتمع 

ومشايخ وشخصيات اجتماعية.
واكتظـت سـاحُة حديقة هران بالحشـود التي توافـدت من كافة 

املديريات، فيما احتشد القطاع النسوي يف ساحة جامعة ذمار. 
ة عن املناسبة  ورّددت األهازيج واألناشـيد ورفعت الشعارات املعربِّ
يف مشـهد جّسـد ارتباَط اليمنيني وحبهم لرسـول الله صىل الله عليه 

وسلم وعىل آله. 

املثغرغات املتّررة بمتاشزاغ طأرب وحئعة تتافغ فول طرة باملعلث الظئعي

طعرجان طتمثي تاحث يف ذطار اتافاًء بثضرى املعلث الظئعي 

خطسئ الراغات السعد وتجّغظئ بافلعان الثدراء

أّضـث أعمّغئ المظاجئئ ضمتطئ غتااج قجاطعام دروجعا ُضـضُّ أترار الغمظ:
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ُب بكـم جميعاً.. نفيس لكم الفداء  أَُرحِّ
يـا أحفـاَد األنصـار، ويـا يمـَن اإليمان، 
احتفالُكـم هـذا اليـوم عـىل هـذا النحو 
املنقطـع النظـري مـن الشـواهد الجلية 
للحديث النبوي الرشيـف: «اإلِيَماُن يََماٍن 

َواْلِحْكَمُة يََماِنيَّة».
يَْطاِن الرَِّجيِْم أَُعـْوذُ ِباللِه ِمْن الشَّ
ِبـْســـِم اللِه الرَّْحـَمـِن الرَِّحـيْـِم

الَحْمـُد لله َربِّ العاملني، وأَشـَهـُد أْن َال 
إلـَه إالَّ اللُه امَلـِلـُك الَحـقُّ امُلِبنْي، وأشـَهُد 
ــًدا َعبْـُده وَرُســـْولُه  َدنا ُمَحمَّ أن َسـيـِّ

َخاتَُم النبيني. 
ـــٍد وََعـَىل آِل  اللَُّهـمَّ َصـلِّ َعـَىل ُمَحمَّ
ـــٍد وََعـَىل  ـــٍد وبَـاِْرْك َعـَىل ُمَحمَّ ُمَحمَّ
ـــٍد، كمـا َصلَّيْـَت وباَرْكَت َعَىل  آِل ُمَحمَّ
َك َحْميٌْد  إِبْـَراِهيَْم وََعـَىل آِل إِبْـَراِهيْـَم إِنـَّ

َمِجيٌْد.
وارَض اللَُّهـم بِرَضـاك عـن أَْصَحاِبـِه 
األَْخيَـاِر املنتَجبـني وَعـْن َسـاِئِر ِعبَـاِدك 

 . اِلِحنْيَ الصَّ
ون يف  أَيَُّها اإلِْخـَوُة َواألََخَواُت.. الَحاِرضُ
ُكلِّ ساحاِت االحتفال، يا أحفاَد األنصار، 

ويا يمَن اإليمان، ويا جماهريَ اإلسالم: 
اللـِه  َوَرْحـَمـُة  َعَلـيُْكـْم  ــَالُم  السَّ

َوبََرَكاتُه.
ِتنا  ونُبَاِرُك لكم ولكل أبناِء شـعِبنا وأُمَّ
اإلسـالميِة بهذه املناسبة الدينية املباركة 
ذكـرى مولِـِد خاتـِم األنبياء رسـوِل الله 
محمـد بـن عبدالله -َصـىلَّ اللـُه َعـَليْـِه 
وََعـَىل آِلـــِه َوَسـلَّـَم-، الذي كان مولُده 
مولِـداً للنـور، وَمْقَدُمـُه رحمٌة مـن الله 
للبرشية مـن ظلماِت  للعاملـني، وَخالصاً 
الجاهلية، اليوم وكما يف األعوام املاضية، 
يحتفـُل شـعبُنا العزيـُز بهـذه املناسـبة 
املقدَّسـة ِبـُكلِّ محبـٍة وإعـزاٍز وتقديٍس 
وتعظيـٍم، وتوقـرٍي لخاتـِم أنبيـاء اللـه؛ 
ِعرفانًـا بالنعمة، وشـكراً للـه، واحتفاًء 
للوالء،  داً  ُمتجـدِّ برسـول اللـه، وتأكيـداً 
الشـيطانية  املحـاوالت  لـكل  وتصّديـاً 
الهادفـة إىل االنتقـاِص مـن مكانتـه يف 
ـــة عـن اتِّباعـه  القلـوب، وفصـل األُمَّ
واالقتـَداء بـه، كمـا أن شـعبَنا املسـلم 
العزيـز جعل من هذه املناسـبة موِسـماً 
ا، وتنويرياً وخريياً، حافالً  تربوياً وثقافيّـٍ
باألنشـطة املكثّـفـة التـي تعـزز حالـة 
الوصل مع رسالة الله -ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل- 
عىل مسـتوى البصـرية والوعـي والنور، 
وعىل مسـتوى الزكاء والرتبيـة، وتقويم 
السلوك، وعىل مستوى العطاء والتضحية 
والثبـات، وإحياِء الشـعوِر باملسـؤولية، 
ُمستلهماً من سريِة رسوِل الله -َصىلَّ اللُه 
َعـَليْـِه وََعـَىل آِلـــِه َوَسلَّـَم-، وُمستنرياً 
من هديه، ومن واقـِع الوعي فيما يعنيه 
اإليماُن ِبِه، وبرسالته، من اقتَداء واهتداء 
واتبـاع، يف إطار التوّجـه العميل لشـعبنا 
العزيـز للتحـّرر مـن هيمنـة الطاغـوت 
واالسـتكبار، وتحقيـق االسـتقالل عـىل 
أََسـاس من ُهــِويَّته اإليَمانية، وانتمائه 
لإلسالم؛ باعتبَار ذلك من أهم ثمرات مبدأ 
التوحيد واإليَمان برسل الله وكتبه، الذي 
 ُ هو العنواُن األوُل ألركان اإلسـالم، وتعربِّ
عنه الشـهادتان، أشـهد أن ال إله إال الله، 
وأشـهد أن محمداً رسـوُل الله؛ وباعتبار 
ذلـك األََسـاَس الذي يبنـي عليـه االتباع 
يف املبـادئ  الحقيقـي، واقتـَداًء واتِّباعـاً 
الكـربى، واملواقـف املهمـة، وااللتزامات 
العمليـة يف كبـرِي األمـور وصغريها، ويف 
الوالء والعطـاء، وتحمل املسـؤولية، ويف 

التضحية والثبات والصرب. 
ويف هـذه املناسـبة املباركـة نتذّكُر ما 

ينبغـي أن نتذكََّره، وأن نسـتحَرضه من 
املفاهيـم األََساسـية املتعلقة بالرسـالة 
اإللهيـة، نبي الله عيىس -عليه السـالم- 
كان آخـر األنبيـاء مـن بنـي إرسائيـل، 
وسـعى لتقويـِم االعوجـاج، وتصحيـح 
الديـن  إىل  املنتمـني  وإعـادة  االنحـراف، 
اإللهـي، إىل الرصاط املسـتقيم، وإىل نرش 
الرسـالة اإللهية، وتوسـيع دائـرة النور 
اإللهي يف أوساط املجتمع البرشي، وكان 
مـن أبرز العناوين يف رسـالته (الِبَشـارة 
بخاتم األنبياء، وسـيد املرسـلني، ورحمة 
اللـه للعاملني، رسـوِل الله محمـد -َصىلَّ 
اللـُه َعَليْـِه وََعـَىل آِلــه-)، كما قـال اللُه 
-ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل- يف القرآن الكريم: (َوإِذْ 
َقـاَل ِعيَىس ابْـُن َمْريَـَم يَا بَِنـي إرسائيل 
ًقـا ِلَما بنَْيَ  ي َرُسـوُل اللَِّه إَِليُْكـْم ُمَصدِّ إِنـِّ
ا ِبَرُسـوٍل يَأِْتي  ً ْوَراِة َوُمبَرشِّ يََديَّ ِمـَن التـَّ
ـا َجاَءُهْم  ِمـْن بَْعـِدي اْسـُمُه أحمـد َفَلمَّ
ِباْلبَيِّنَاِت َقالُوا َهذَا ِسـْحٌر ُمِبنٌي)، وما بني 
بعثـة نبي الله عيىس عليه السـالم، وعىل 
مدى قـرون طويلة، إىل بعثة رسـول الله 
وخاتم أنبيائه محمد -َصـىلَّ اللُه َعـَليْـِه 
وََعـَىل آِلــــِه َوَسـلَّـَم- كان املنحِرفون 
من الجاحدين املكذِّبني بالرسل واألنبياء، 
والرسـالة اإللهيـة، واملحرِّفـون ملفاهيم 
الدين، واملهِملـون لتعليماته من املنتمني 
لها، قد طمسوا معالَم الرسالة، وانحرفوا 
بالنـاس عـن القيـم الفطريـة، ونرشوا 
الخرافـات، واألباطيـل الظالمية، وجعلوا 
منها معتقـدات وثقافات، ومـألوا الدنيا 
بظلمهم وظلماتهم، حتـى تحول الواقع 
البـرشي إىل الجاهلية الجهالء، وتفاقمت 
املعانـاة، وتراكمـت املشـاكل، وسـاءت 
ظروُف الحياة، ومألوا الدنيا ظلماً وَجوراً، 
وأصبح الناس يف أََمسِّ الحاجة إىل اإلنقاذ 

من ذلك الوضع الكارثي. 
املـؤرشاُت  كانـت  الوقـت  نفـس  ويف 
ُء السـاحَة  واإلرهاصاُت والبشـارات تُهيِّ
لقـدوم التغيـري الكبري، وقـرب الخالص 
والفـرج، وقـدوم الرحمة اإللهيـة، (ُوِلَد 
بـن  عبداللـه  بـن  محمـد  اللـه  رسـوُل 
عبداملطلب بن هاشم) يَمتدُّ نََسبُه إىل نبي 
الله إسماعيل بن نبي الله وخليله إبراهيم 
-عليهما السـالم- بمكـة املكرمة يف عام 
الفيـل، العام الذي أهلـك الله فيه الجيَش 
املوايل للروم، الذي اتجه غازياً ملكَة؛ بَهدِف 
تدمـري الكعبـة، ووأد املـرشوع اإللهـي، 
يف وقـت ظهرت فيـه الدالئـل واملؤرشات 
عىل قرب قدوم منقـذ البرشية، ومحطم 
الطاغـوت، خاتـم األنبياء، وكانـت اآلية 
العجيبـة التي هي من أكـرب اإلرهاصات، 
عندما أرسـل الله الطـري األبابيل ترميهم 
بحجـارٍة من سـجيل، فجعلهـم كعصٍف 
مأكـول، وأهلك اللـه ذلك الجيـش بكله، 
ولـم يكن ذلك َحَدثاً عاديـاً، بل لربما كان 
أبـرز حدٍث من بعد نبي الله عيىس -عليه 
السـالم- وكان لـه أثره الكبـري يف تعزيز 
ومكـة  املرشفـة،  الكعبـة  ودور  مكانـة 
املكرمـة كمركز ديني مقـدس، والتهيئة 
للرسـالة اإللهيـة التـي سـيكون مهدها 

األول وموطنها يف املنطلق هو مكة. 
كمـا حدثـت متغـريات كونيـة كربى، 
مقرتنة بقدومه امليمون، وقدومه املبارك، 
وكان مـن أبرزها منع الجن والشـياطني 
من اسـرتاق السمع يف السـماء، ورميهم 
بالشـهب، كما ذكره اللُه يف اآلية املباركة: 
ـَماَء َفَوَجْدنَاَهـا ُمِلئَْت  (َوأَنَّا َلَمْسـنَا السَّ

َحَرًسا َشِديًدا َوُشُهبًا). 
وقد نشـأ رسـول الله -َصىلَّ اللُه َعَليِْه 
وََعَىل آِلـه- نشأًة مباركًة طيبة، وآواه الله 

-تََعاَىل- برعايِة جده عبداملطلب، ثم عمه 
أبي طالب، فجرب يُتَْمـه، وحظي باإلعداد 
الخاص من الله تََعاَىل ِلُمهمته املقدسـة، 
ومسـؤوليته الكربى، فلـم يتدنس بدنس 
الجاهلية، ولم يتأثر بالجِو العام السـائد 
يف مكـة، بـل كان ينمـو ويكُرب يف سـموٍّ 
ورشـٍد  عظيـم،  أخـاليف  وكامـٍل  وزكاٍء 

فكري، وحكمٍة متميِّزة. 
ويف األربعـني من عمـره الرشيف بعثُه 
الله بالرسـالة إىل العاملني، وأمرُه بالتبليغ 
بشرياً ونذيراً وداعياً إىل الله بإذنه ورساجاً 
منرياً، وهادياً وُمنقذاً، وأنزَّل عليه القرآن 
الذكَر الحكيـم، والنور املبـني، والرصاَط 
ُمواكبـاً  الخالـدة،  واملعجـزَة  املسـتقيم، 
لحركته بالرسـالة، ومنهجاً عمليٍّا يتبعه 
ويسـعى به إلخراج الناِس من الظلمات، 
كما قال الله -تََعاَىل-: (ِكتَاٌب أَنَْزْلنَاُه إَِليَْك 
ِلتُْخِرَج النَّاَس ِمَن الظُّلَُماِت إىل النُّوِر ِبِإذِْن 
اِط اْلَعِزيـِز اْلَحِميِد) فنهض  َربِِّهـْم إىل ِرصَ
-َصَلَواُت اللِه َعَليْـِه وََعَىل آِلـه- بأمر الله 
-تََعـاَىل- وفق تعليمـات الله، متوكالً عىل 
الله، وبدأ مشـواره يف تبليغ رسـالة الله، 
وإقامـة دينـه، وإنقاذ عبـاده من نقطة 
الصفر، َحيُث كانت بداية عمله يف تكوين 
ـة املسـلمة، ثم توسعت  النواة األوىل لألُمَّ
دائـرُة الدعوة يف مكَة، ويف مواسـم الحج 
مع الحجـاج الوافدين من مختلف أرجاء 
املناطق والقبائل العربية التي كانت تحج 

إىل بيت الله الحرام. 
وقـد امتـازت الرسـالة اإللهيـة بـكل 
والتأثـري،  والجمـال  الجاذبيـِة  عنـارص 
فهي يف مضمونها راقية ومنسـجمة مع 
الفطـرة، وترتكـز عـىل مـكارم األخالق، 
وعـىل الحق والعدل، وتسـتند إىل الحّجـة 
والربهـان، وهـي كذلـك تمتلـك املعجزَة 
الخارقـَة العجيبة، القـرآن الكريم، الذي 
قـال الله عنه: (ُقـْل َلِنئِ اْجتََمَعـِت اْإلِنُْس 
َواْلِجنُّ َعـَىل أَْن يَأْتُوا ِبِمثْـِل َهذَا القرآن َال 
يَأْتُـوَن ِبِمثِْلِه َوَلـْو َكاَن بَْعُضُهـْم ِلبَْعٍض 
َظِهـريًا)، إضافـًة إىل أنهـا تقـدم الحلول 
للمشـاكل التـي يعانـي منهـا املجتمع، 
وتصلح الواقع، كما أن الذي يتَحّرك بهذه 
الرسـالِة مبلغاً وقائداً وُقدوًة هو رسـوُل 
اللـه -َصـىلَّ اللـُه َعَليْـِه وََعَىل آِلــه- بما 
الٍت راقيـة وعظيمة،  يمتـاُز به مـن مؤهِّ
بلـغ بها أعىل مراتـِب الكماِل اإلنسـاني، 
وترصفاتـِه  وتعاملـِه  سـلوكِه  يف  فهـو 
وأعماله يجسـد مـكارم األخالق، وبلغ يف 
ذلـك إىل مسـتوى العظمة، كمـا قال الله 
َك َلَعـىل ُخلٍُق  -ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل-: (َوإِنـَّ
َعِظيـٍم)، وهو يف ُرشـدِه ووعيـِه وفهمِه 
ومعارفـِه وتعليماتِه وحكمتِه وبيانِه من 
بلغ أعـىل املراتـب يف أنبياء الله ورسـله، 
فكان كما وصفه الله -ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل- 
بقولـه يف القرآن الكريـم: (َوداعياً إىل اللَِّه 
اًجـا ُمِنريًا)، فقولـه -تََعاَىل-:  ِبِإذِْنـِه َوِرسَ
اًجا ُمِنـريًا) هو أرقى تعبري يبني لنا  (َوِرسَ
مسـتوى ما كان عليه رسـول الله -َصىلَّ 
اللُه َعَليْـِه وََعَىل آِلـه- من الهداية والنور، 
وهو الـذي اتصل بالوحي اإللهي بشـكل 
مبـارش، فـكل معارفه وعلومـه من الله 
-تََعاَىل- ال تشـوبُها أيُّ شـائبة من ضالٍل 
أَو خرافـٍة أَو باطـل، بـل كمـا قـال الله 
-تََعـاَىل-: (َوَمـا يَنِْطـُق َعِن اْلَهـَوى * إِْن 
ُهـَو إِالَّ َوْحـٌي يُوَحى)، ثـم هو يف حرصه 
العجيـب عىل هدايـِة النـاس، واهتمامه 
الكبـري بإنقاذهـم من الضـالل، من بلغ 
إىل درجـة عجيبـة يف ذلـك، فـكان يتألم 
أشـد األلم، لحالهم إىل املستوى الذي عربَّ 
عنـه القرآن الكريم يف قـول الله -تََعاَىل-: 

(َلَعلََّك بَاِخٌع نَْفَسـَك أَالَّ يَُكونُوا ُمْؤِمِننَي)، 
فيما يعنيه ذلك أنه يكاد أن يُهلك نفَسـه 
حزنـاً عليهـم، وهـو يف قدرتـه البيانية، 
ومسـتوى التقديـم للهـدى، ومواهبه يف 
اإلقنـاع والتأثري إىل درجـة اإلقناع بالحق 
ومصداقيتـه املعروفـة، مـن كان يصـل 
باملتعنتني الجاحدين إىل مسـتوى اإلقرار 
بالحـق يف قـرارة أنفسـهم، حتـى ولـو 
جحدوا بألسـنتهم كما قال اللُه -تََعاَىل-: 
(َقْد نَْعَلُم إِنَُّه َليَْحُزنَُك الَِّذي يَُقولُوَن َفِإنَُّهْم 
َال يَُكذِّبُونَـَك َوَلِكـنَّ الظَّاِلِمـنَي ِبآَيَاِت اللَِّه 
يَْجَحـُدوَن)، وهـو يف حكمتـه وطريقته 
يف العمـل، والتزامـه بتعليمـات الله له يف 
ذلك، من قال الله عنـه: (َوأَنَْزَل اللَُّه َعَليَْك 
اْلِكتَـاَب َواْلِحْكَمَة وََعلََّمَك َما َلْم تَُكْن تَْعَلُم 
َوَكاَن َفْضـُل اللَِّه َعَليْـَك َعِظيًما)، ومع ما 
كان يبـني لهـم عـن عظمة هـذا الهدى، 
وأنـه يحظـى بتأييد اللـه -تََعـاَىل-، وأنه 
سـيُظهره عـىل الدين كلـه، وأن املجتمع 
سـيحظى  أََسـاس  عـىل  يتَحـّرك  الـذي 
-تََعـاَىل-:  قـال  كمـا  الكبـري،  بالـرشف 
(َلَقـْد أَنَْزْلنَا إَِليُْكْم ِكتَابًا ِفيـِه ِذْكُرُكْم أََفَال 
تَْعِقلُوَن)، مع ُكــّل ذلك كانت ردة الفعل 
من املأل املستكرب، ومن اتبعهم من أغلبية 
املجتمع يف مكة سـلبية، فكفـروا وكذَّبوا 
واسـتكربوا، واتجهـوا إىل الصـد ملحاربة 
واتجهـوا  اإللهيـة،  والرسـالة  اإلسـالم، 
إىل الصـِد واملحاربـِة لإلسـالم والرسـالِة 
اإللهيـة بـكل الوسـائل واألسـاليب، ويف 
مقدمتها الدعايـات الكاذبة، واالتّهامات 
يُْسـِلمون  للذين  واالسـتهداف  الباطلـة، 
بمختلـِف أسـاليب الضغـوط، والتعذيب 
للمسـتضعفني منهـم، ويف تلـك املرحلة، 
ما قبل الهجـرة النبوية أرسى الله بعبده 
ورسـوله محمد -َصَلَواُت اللِه َعَليِْه وََعَىل 
آِلــه- مـن املسـجد الحـرام إىل املسـجد 
األقىص يف رحلـة ليلية عجيبـة، أراه الله 
فيهـا من اآليـات العجيبـة، إضافة إىل ما 
حملتـه تلك الرحلـة املعجزة مـن ِدالالت 
وإشـارات تضمنتهـا اآليـات املباركـة يف 
سـورة اإلرساء، وكشـفت عن مسـتقبل 
الـرصاع بـني املسـلمني وأعدائهـم مـن 
الـدور  وعـن  اإلرسائيليـني،  الصهاينـة 
التخريبـي امُلفسـد الـذي يقومـون به يف 
وعـن  وإجـرام،  وعلـوٍّ  وبعتـوٍّ  األرض، 
عاقبتهـم الوخيمـة املحتومة، وتسـليط 
الله عليهم من عباده أُويل البأس الشـديد 
مـن يضُع الله عـىل أيديهم الحدَّ لفسـاِد 
وعتِو بني إرسائيل، وكما حدث يف املايض 
يتحّقق الوعـد اإللهي يف املرة اآلخرة، وقد 
تجـىلَّ يف عرصنا ما كشـفه القرآن وأخرب 
فسـادهم  مـن  اإلرساء  سـورة  يف  عنـه 
بال  وسـيتحّقُق  واسـتكبارهم،  وظلمهم 
ريب ما وعد اللُه به من التسـليط عليهم، 
ونهاية ما هم فيه من العلو واالسـتكبار 

(إِنَُّهْم يََرْونَُه بعيًدا * َونََراُه َقِريبًا). 
ويف مكَة يف موسـم الحج عرض النبيُّ 
-َصـىلَّ اللـُه َعَليْـِه وََعـَىل آِلــه- فرصَة 
الفـوز برشف وفضـل اإليـواء والنرصة، 
واالحتضـان لإلسـالم وللرسـالة اإللهية 
عىل نحو ثالثني قبيلة مـن قبائل العرب، 
لكنها رفضت، والبعض اشرتطوا رشوطاً 
ال يمكـن القبـول بها، بينمـا حظي بهذا 
الـرشِف الكبري، والفضـِل العظيم األوُس 
والخزرج اليمانيـون القاطنون يف يثرب، 
فهاجر رسـول الله -َصىلَّ اللُه َعَليِْه وََعَىل 
آِلــه َوَسـلَّـَم- إليهـم، وأصبـح بلُدهـم 
تكـوَّن فيـه املجتمُع املسـلُم من  موطناً 
مرحلـٌة  وبـدأت  واألنصـار،  املهاجريـن 
جديـدٌة مـن التمكـني للرسـالة اإللهية، 

ـة قوية تتمّكن من  وديـن الحق، وبناء أُمَّ
العمِل بمنهج الله -تََعاَىل-، وتتصدَّى لُكلِّ 
محـاوالِت األعـداء الراميـِة إىل منع ذلك، 
ُم النموذَج يف الواقع الذي يتجىلَّ من  وتُقـدِّ
خالله عظمُة اإلسالم، وصالُح الحياة به، 

وأثره العظيم يف اإلنسان.
لكـن كيانـات الطاغـوت والكفـر من 
ومـن  اليهـود،  ومـن  العـرب،  مرشكـي 
النصـارى، لـم يرق لهـم ذلـك، واتجهوا 
ملحاربِة اإلسـالم عسكريٍّا، وكانت البداية 
مـن قريش، الذيـن لم يكفهم مـا فعلوه 
عىل مدى ثالثة عـرش عاماً من الصدِّ عن 
سـبيل اللـه، ومحاربـِة اإلسـالم يف مكة 
بالدعايِة والتعذيـِب والرتهيب، ومحاولِة 
قتل رسـول الله -َصـىلَّ اللُه َعَليْـِه وََعَىل 
آِلــه-، فبدأوا بإعداد الُعدَّة بشـن الحرب 
عسكري  لهجوم  والتحضري  العسـكرية، 
يسـتهدف الرسـول -َصـىلَّ اللـُه َعـَليْـِه 
املنـورة،  املدينـة  إىل  آِلــــِه-  وََعــَىل 
وبتحريـض لهم، وتشـجيع لهم من قبل 
اليهـود، فنزل قول الله -تَبَـاَرَك َوتََعاَىل-: 
(أُِذَن ِللَِّذيـَن يَُقاتَلُـوَن ِبأَنَُّهـْم ُظِلُموا َوإِنَّ 
ِهـْم َلَقِديٌر * الَِّذيَن أُْخِرُجوا  اللََّه َعَىل نَْرصِ
ِمـْن ِديَاِرِهْم ِبَغرْيِ َحـقٍّ إِالَّ أَْن يَُقولُوا َربُّنَا 
اللَُّه َوَلْوَال َدْفُع اللَِّه النَّاَس بَْعَضُهْم ِببَْعٍض 
َمْت َصَواِمُع َوِبيٌَع َوَصَلَواٌت َوَمَسـاِجُد  َلُهدِّ
نَّ اللَُّه  يُذَْكُر ِفيَها اسـم اللَِّه َكثرياً َوَليَنُْرصَ

ُه إِنَّ اللََّه َلَقِويٌّ َعِزيٌز).  َمْن يَنُْرصُ
فكان الجهاُد يف سبيل الله -تََعاَىل- هو 
الطريقـَة املعتمدة لدفـع األرشار الطغاة 
املعتديـن املجرمـني، الذيـن يسـعون إىل 
ـــة، وإىل منع  الحيلولـِة دون تحـّرر األُمَّ
املسـلمني من االسـتقالل عىل أََساس من 
دينهم وإيَمانهم وقيمهم ومبادئهم، وأتى 
األمـُر من اللـه -تَبَـاَرَك َوتََعـاَىل- إىل نبيه 
-َصىلَّ اللـُه َعَليْـِه وََعَىل آِلــه- بالتَحّرك، 
ورفـع رايـة الجهـاد، كما قـال -تَبَـاَرَك 
َوتََعـاَىل-: (َكَمـا أَْخَرَجـَك َربَُّك ِمـْن بَيِْتَك 
ِباْلَحقِّ َوإِنَّ َفِريًقا ِمَن اْلُمْؤِمِننَي َلَكاِرُهوَن 
َ َكأَنََّما  * يَُجاِدلُونَـَك ِيف اْلَحقِّ بَْعَدَما تَبَـنيَّ
يَُساُقوَن إىل اْلَمْوِت َوُهْم يَنُْظُروَن)، فكان 
غزواتُه والرسايا العسكرية التي يَبَْعثُها يف 
املهمات القتاليـة ُقرابًة ٨٠ غزوًة ورسيًة 
تصـدى بهـا ملختلـف الجهـات املعاديـة 
لإلسـالم، واملتآمرة املحاربة للمسـلمني، 
من مرشكي العـرب، ومن اليهـود، ومن 

النصارى.
ولم يتواَن -َصىلَّ اللُه َعَليِْه وََعَىل آِلـه- 
عن مواصلة الجهـاد، والتصدي لألعداء، 
ودفع رشهم وفسادهم حتى حطم كيان 
الطاغـوت، وثَبََّت دعائم اإلسـالم، وأحق 
الله بـه بجهـاِدِه وُجُهـوِدِه ومسـاِعيِه 
العظيمة الحـق، وأزهق الباطل، وتصدى 
لـكل التحديات، متوكالً عىل الله -تََعاَىل-، 
واثقاً بنرصه، مقدماً التضحيات، وصابراً 
عىل ُكـّل أنواع املعاناة، ومثابراً ال يَكلُّ وال 
يمل، يتلقى من الله -تََعاَىل- التوجيهات، 
فـال يـرتّدد يف التَحـّرك، حتـى لـو تـرّدد 
البعـض من حولـه، بالرغم ممـا واجهه 
من صعوبـات ومخاطر، ال تقترص فقط 
عىل مؤامرات ومكائِد الكافرين بمختلف 
فئاِتهم من املرشكني العرب، ومن اليهود 
والنصـارى الذيـن بذلـوا ُكــّل جهدهم، 
ملحاربـة  إْمَكانياتهـم  بـكل  وتَحّركـوا 
التحديـات  وإنمـا  واملسـلمني،  اإلسـالم 
أَيْـضـاً والعوائـق التي كانـت تواجهه يف 
داخـل السـاحة اإلسـالمية، َحيـُث كان 
مـرض  قلوبهـم  يف  والذيـن  املنافقـون، 
بالرغم من انتماِئهم لإلسالم يتَحّركوَن يف 
أوساط املسلمني لتثبيطهم عن الجهاد يف 

السغث سئثالمطك التعبغ شغ ذضرى المعلث الظئعي الحرغش:
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سـبيل الله، ويستخدمون ُكـّل األساليب: 
مـن التشـكيك يف املوقف، ومـن اإلرجاف 
والتهويل، ومن اإلثارة للعوائق واملشـاكل 
الداخليـة، وإثـارة الفتنـة مع مـا كانوا 
يقومون به من الدخول يف عالقاٍت وروابط 
مع أعداء اإلسالم، وتنسيق معهم، وكانوا 
يُكثّـفون نشـاطهم التخريبـي أكثر عند 
ُكــّل ُمسـتََجدٍّ ُمهم من األحـداث، وكان 
البعض لألسف الشـديد من املسلمني من 
ناقيص الوعي وضعـاف اإليَمان يتأثرون 
بدعاياتهـم وينخدعون بأسـاليبهم، كما 
قـال اللـُه -ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل- (َوِفيُكـْم 
اُعوَن َلُهـْم) كانوا يعتـربون الجهاَد  َسـمَّ
مع رسـول اللـه -َصىلَّ اللـُه َعَليْـِه وََعَىل 
آِلــه- فتنـة، ال يريـدون االشـرتاَك فيها 
بزعمهـم، كما قـال الله -تََعـاَىل- عنهم: 
(َوِمنُْهـْم َمـْن يَُقـوُل ائْـذَْن ِيل َوَال تَْفِتنِّي 
أََال ِيف اْلِفتْنَـِة َسـَقُطوا)، وكانوا يعتربونه 
مغامرة فاشلة، كما قال الله عنهم: (َوإِذْ 
يَُقوُل اْلُمنَاِفُقوَن َوالَِّذيَن ِيف ُقلُوِبِهْم َمَرٌض 
َما وََعَدنَا اللَُّه َوَرُسولُُه إِالَّ ُغُروًرا)، وكانوا 
يُثبِّطـوَن املجتمـع عن اإلنفاق يف سـبيل 
اللـه، كمـا قـال الله عنهـم: (ُهـُم الَِّذيَن 
يَُقولُـوَن َال تُنِْفُقـوا َعَىل َمْن ِعنَْد َرُسـوِل 
َماَواِت  وا َوِللَِّه َخَزاِئُن السَّ اللَِّه َحتَّى يَنَْفضُّ
َواألرض َوَلِكـنَّ اْلُمنَاِفِقـنَي َال يَْفَقُهوَن)، 
وكانـوا يثبطـون تحـت ُكــّل العناوين، 
حتى يف أصعب الظروف، وأخطر املراحل، 
املدينـة،  اقتحـاَم  يحاولـون  واألعـداء 
واستئصاَل املسـلمني، كانوا يقولون كما 
حكـى الله عنهم: (يَا أهل يَثْـِرَب َال ُمَقاَم 
َلُكـْم َفاْرِجُعوا)، ويف أوقـات النفري العام 
يُثبطون حتى باسـتغالل املناخ الصعب، 
كما قـال اللـه -تََعـاَىل- عنهـم: (َوَقالُوا 
)، وكانـوا يرتبصـون  َال تَنِْفـُروا ِيف اْلَحـرِّ
برسـول الله، وباملؤمنني، ويفرحون عند 
أيـِة نكبـٍة أَو إخفـاق أَو معانـاٍة تحصل 
للمؤمنـني، ويسـتاؤون عنـد أي نٍرص أَو 
نجـاٍح يتحّقـق لرسـول الله -َصـىلَّ اللُه 
َعَليْـِه وََعـَىل آِلــه َوَسـلَّـَم- وللمؤمنني، 
كما قـال اللـُه -تََعـاَىل- يكشـف حالهم 
يف ذلـك (إِْن تُِصبَْك َحَسـنٌَة تَُسـْؤُهْم َوإِْن 
تُِصبْـَك ُمِصيبٌَة يَُقولُوا َقْد أخذنَا أَْمَرنَا ِمْن 
َقبْـُل َويَتََولَّـْوا َوُهْم َفِرُحـوَن)، ويحملون 
رسـول الله -َصىلَّ اللُه َعَليْـِه وََعَىل آِلـه- 
املسـؤولية فيما يحصل عليهم، كما قال 
اللُه -تََعاَىل-: (َوإِْن تُِصبُْهْم َسـيِّئٌَة يَُقولُوا 
َهـِذِه ِمْن ِعنْـِدَك)، وقد رضوا ألنفسـهم 
مـا هـم عليـه مـن التخـاذل والقعـود، 
بالرغـم مما يواجه املسـلمني من أخطار 
تسـتوجب التَحّرك الجاد، والوقوف بوجه 
األعداء والتصدي لهـم، إن لم يكن بدافع 
اإليَمـان، فبدافع درء خطـر األعداء، كما 
قـال اللـه -تََعـاَىل-: (َوِقيـَل َلُهـْم تََعاَلْوا 
َقاِتلُـوا ِيف َسـِبيِل اللَِّه أَو اْدَفُعـوا)، فكانوا 
عـن  ويتنصلـون  ذلـك،  مـن  يتهربـون 
املسـئولية، فوبَّخهم الله -تََعاَىل- يف آياٍت 
كثرية، منها قولُـه -تََعـاَىل-: (َرُضوا ِبأَْن 
يَُكونُـوا َمَع اْلَخَواِلِف َوُطِبـَع َعَىل ُقلُوِبِهْم 
َفُهـْم َال يَْفَقُهوَن)، وقـاَل -تََعاَىل-: (َفِرَح 
اْلُمَخلَُّفـوَن ِبَمْقَعِدِهْم ِخَالَف َرُسـوِل اللَِّه 
َوَكِرُهوا أَْن يَُجاِهُدوا ِبأموالِهْم َوأنفسـِهْم 
ِيف َسـِبيِل اللَِّه)، لكنَّ رسـول اللـه -َصىلَّ 
اللـُه َعَليِْه وََعَىل آِلــه- والذين آمنوا معه 
واسـتجابوا له كانوا يتَحّركـون بكل جٍد 
واهتمـام وإخالص للجهاد يف سـبيل الله 
-تََعـاَىل-، كمـا قال اللـه -تََعـاَىل-: (َلِكِن 
َجاَهـُدوا  َمَعـُه  آََمنُـوا  َوالَِّذيـَن  الرَُّسـوُل 
ِبأموالِهْم َوأنفسـِهْم َوأُولئك َلُهُم اْلَخرْيَاُت 

َوأُولئك ُهُم اْلُمْفِلُحـوَن)، وأصبح الجهاد 
يف سـبيل الله -تََعاَىل-، واملوقف من أعداء 
اإلسـالم واملسـلمني عالمًة اختبـار تبني 
مصداقية االنتماء، كما قال الله -تََعاَىل-: 
ـا يَْعَلـِم اللَُّه  (أَْم َحِسـبْتُْم أَْن تُْرتَُكـوا َوَلمَّ
الَِّذيـَن َجاَهـُدوا ِمنُْكـْم َوَلْم يَتَِّخـذُوا ِمْن 
ُدوِن اللَِّه َوَال َرُسـولِِه َوَال اْلُمْؤِمِننَي َوِليَجًة 
َواللَُّه َخِبريٌ ِبَما تَْعَملُوَن)، كما حسـم اللُه 
يف آياتـه املسـألة، وبنيَّ أنه لـن يقبََل من 
املنتمني لإلسـالم ذلك املسـلك الذي يدفع 
إليـه املنافقون يف االنتماء الشـكيل، الذي 
يقترص عـىل بعض العبادات والشـعائر، 
مـع نبـذ الجهـاد، والتخـيل عـن قضايا 
ـــة، والرضـا بالقعـود والتخـاذل،  األُمَّ
ـل عـن املسـؤولية يف دفـع الرش  والتنصُّ
والفسـاد، فقـال -تََعـاَىل-: (أَْم َحِسـبْتُْم 
ا يَْعَلِم اللَّـُه الَِّذيَن  َة َوَلمَّ أَْن تَْدُخلُـوا اْلَجنـَّ

اِبِريَن)،  َجاَهُدوا ِمنُْكْم َويَْعَلَم الصَّ
 لقـد كان أهم وأعظـم دور للجهاد يف 
سـبيل الله -تََعاَىل-، والتصدي للتحديات 
واألخطار التي اسـتهدفت املسـلمني هو 
دور رسـول الله -َصـىلَّ اللُه َعَليْـِه وََعَىل 
آِلـه-، الذي خاطبه اللـه بقوله -تََعاَىل-: 
(َفَقاِتْل ِيف َسـِبيِل اللَِّه َال تَُكلَُّف إِالَّ نَْفَسـَك 
َوَحـرِِّض اْلُمْؤِمِنـنَي َعـَىس اللَّـُه أَْن يَُكفَّ 
بَأَْس الَِّذيَن َكَفُروا َواللَُّه أََشـدُّ بَأًْسا َوأََشدُّ 
تَنِْكيـًال)، وخاطبـه بقوله -تََعـاَىل-: (يَا 
ـاَر َواْلُمنَاِفِقنَي  أَيَُّهـا النَِّبـيُّ َجاِهـِد اْلُكفَّ
ُم َوِبئَْس  َواْغلُـْظ َعَليِْهـْم َوَمأَْواُهْم َجَهنـَّ
اْلَمِصـريُ)، وخاطبه بقوله -تََعـاَىل-: (يَا 
أَيَُّهـا النَِّبيُّ َحرِِّض اْلُمْؤِمِننَي َعَىل اْلِقتَاِل)، 
فـكان -َصـىلَّ اللـُه َعَليْـِه وََعـَىل آِلــه- 
ــة، ورفع  ـُف نشـاَطه لتعبئـة األُمَّ يُكثـِّ
باملسـؤولية،  وتذكريها  املعنوية،  روحها 
عـىل  ويُـِرشُف  للجهـاد،  وتحريضهـا 
ـُه،  ويوجِّ يأُمـُر  الجهاديـة،  مهماتهـا 
ويحـرُِّك ويتابـُع، ويُديُر ويبعـُث الرسايا 

العسـكرية، ويتابـُع تَحـّركات األعـداء، 
ويبعث العيـون والطالئع، دوَن غفلٍة وال 
كلـٍل وال ملـٍل وال تـواٍن، وأتـى يف القرآن 
للمسـلمني بقبِح وسـوِء  الكريم التذكريُ 
تقصريهم وتخاذلهم عن الجهاد يف سبيل 
اللـه، والتصـدي لألعـداء، فيمـا الُقدوة 
واألسوُة رسوُل الله -َصىلَّ اللُه َعَليِْه وََعَىل 
آِلــه- هو أعظم األنبياء جهاداً يف سـبيل 
اللـه، وأعظم البرش منزلة عند الله، فقال 
الله -تََعـاَىل-: (َما َكاَن ِألَْهِل اْلَمِدينَِة َوَمْن 
َحْوَلُهْم ِمَن اْألَْعَراِب أَْن يَتََخلَُّفوا َعْن َرُسوِل 
اللَّـِه َوَال يَْرَغبُوا ِبأنفسـِهْم َعْن نَْفِسـِه)، 
وقال -تََعاَىل- يف سورة األحزاب: (َلَقْد َكاَن 
َلُكْم ِيف َرُسـوِل اللَِّه أُْسَوٌة َحَسنٌَة ِلَمْن َكاَن 
يَْرُجو اللََّه َواْليَْوَم اآلخر َوذََكَر اللََّه َكِثريًا)، 
وهكذا كانت مسـرية رسـول الله -َصىلَّ 
اللـُه َعَليْـِه وََعَىل آِلــه-، مسـريَة هدايٍة 
وتزكيـٍة ورحمـٍة وجهاد، حتى َمـنَّ الله 
-تََعـاَىل- بالفتح املبني، والنـرص العزيز، 
وأنقـذ اللُه بـه عبـاَده، وحطَّـم كياناِت 
ـة  الطاغون، وهي مسـرية اإلسـالم يا أُمَّ
اإلسـالم، ولم يكن املتخاذلون القاعدون 
لـون عن املسـؤولية،  املثبِّطـون، واملتنصِّ
واألذلة عـىل الكافرين، لم يكونوا أبداً هم 
الذيَن يُمثِّلُون حالة الطاعة واالسـتقامة 
يف املجتمـع اإلسـالمي، وال مـن أثنى الله 
عـىل جمودهـم وقعودهـم وتخاذلهم يف 

القرآن الكريم. 
إن تقديَم الكافرين واملنافقني لعنوان: 
«اإلبراهيميـة» لتحالفاتهم الشـيطانية، 
وتسـميتهم التّفـاق الخيانـة والعمالـة 
والتطبيع بـ»اتّفاق إبراهام» هو بَحدِّ ذاِته 
إسـاءًة كبريًة إىل نبي الله وخليله إبراهيم 
-عليه السـالم- الذي هو رمٌز للرباءة من 
أعداء الله وأعداء اإلنسانية، وهو محطَّم 
األصنام، واملتصـدي للطاغوت، وهو رمز 
الثبات عـىل الحق يف الظـروف العصيبة، 

يـوم ُرِمـَي به إلحراقـه يف نـار النمرود.. 
إن األوىل بإبراهيـم، ونهج إبراهيم، وملة 
إبراهيـم، والـوارُث لـكل أنبيـاء الله هو 
رسـول الله محمد -َصىلَّ اللُه َعَليِْه وََعَىل 
آِلــه-، كما قال اللـه -تََعـاَىل- يف القرآن 
ا َوَال  الكريـم: (َمـا َكاَن إبراهيـم يَُهوِديّـٍ
ا َوَلِكـْن َكاَن َحِنيًفا ُمْسـِلًما َوَما  اِنيّـٍ نَْرصَ
اِس  النـَّ أوىل  إِنَّ   * ِكـنَي  اْلُمْرشِ ِمـَن  َكاَن 
ِبإبراهيم َللَِّذيَن اتَّبَُعوُه َوَهذَا النَِّبيُّ َوالَِّذيَن 

ُّ اْلُمْؤِمِننَي).  آََمنُوا َواللَُّه َوِيل
يف  والجاهليـة  الطاغـوت  قـوى  إن 
ماضيهـا وحارضها جرَّت املشـاكل عىل 
املجتمـع البـرشي، من خـالل االنحراف 
به عن الرسـالة اإللهية يف شؤون حياته، 
ومفسـدة،  ظالمية  ببدائـَل  واسـتبدالها 
فعىل املسـتوى االقتصادي نرشوا البؤس 
والحرمان، واعتمدوا االحتكار والتسلط، 
ونهب ثروات الشـعوب، ونرشوا ما يَرض 
املجتمعـات،  بصحـة  وأَرضوا  ويُفسـد، 
وألحقـوا الرضر بالبيئة واملنـاخ، وفعلوا 

الفظائع لتمكني نفوذهم. 
وعـىل املسـتوى االجتماعـي، نـرشوا 
الفسـاد والفواحـش والرذائـل، ورضبوا 
زكاء النفـوس، وقوَّضـوا مكارم األخالق 
والعفـة والطهارة والرشف، واسـتهدفوا 
اللبنة األََساسـية للمجتمع، وهي األرسة 
بـني  التفريـق  إىل  وسـَعوا  لتفكيِكهـا، 
املجتمع البـرشي؛ لتحويل املرأة إىل كياٍن 
منفصٍل عـن األرسة، وينرشون الجرائم، 
ويرّوجـون لهـا، ولـكل ما يسـاعد عىل 
انتشـارها، كالخمور واملخدرات، إضافة 
يف  الخبيثـة  الشـيطانية  مؤامراتهـم  إىل 
تشـويِه اإلسـالم مـن ِخـالل عمالئهـم 
الذين  ـفاحني  السَّ املجرمني  التكفرييـني 
يُقدِّمون بممارساتهم اإلجرامية، والقتل 
الجماعي لألبرياء املسـلمني، يف املساجد 
وغريها، أبشـَع صورة مشّوهة وهمجية 

تُحَسـُب ُزوراً عـىل اإلسـالم، إضافـة إىل 
سـعيهم امُلستمّر لنرش الُفرقة والكراهية 

والبغضاء بني املسلمني. 
إننـا يف هـذه املناسـبة املباركـة، ويف 
هذا املقـام، وانطالقاً مـن املبادئ والقيم 

الرسالية، نؤّكـُد عىل التايل: 
أوالً: عـىل ثباتنـا عىل موقفنـا املبدئي 
ــة، ويف مقدمتها  الديني تجاه قضايا األُمَّ
الوقوف إىل جانب الشـعب الفلسطيني يف 
مظلوميتـه الواضحـة، وحقـه املرشوع 
يف الحرية واالسـتقالل، واسـتعادة كامل 
وعـىل  املقدسـات،  واسـتعادة  أراضيـه، 

رأسها املسجد األقىص الرشيف. 
كمـا نؤّكـد يف هذا السـياق مـا أعلناه 
سابًقا من أننا ُجْزٌء من املعادلة التاريخية 
التي أعلنها سـماحة األمـني العام لحزب 
الله السيد حسن نرص الله –حفظه الله- 
يف أن التهديَد والخطـَر عىل القدس يعني 

«حرباً إقليمية». 
كمـا نؤّكــد تضامننـا مع ُكــّل أبناء 
العربـي  العالـم  يف  املظلومـني  أمتنـا 
واإلسالمي وكافة أنحاء املعمورة، ونعتز 
ــة،  بأُخوَّتنـا اإلسـالمية مع أحـرار األُمَّ

ومحور الجهاد واملقاومة. 
ثانياً: أدعو شعبَنا العزيز، يمن اإليَمان، 
وأحفـاد األنصـار إىل مواصلـِة الجهود يف 
السـعودّي  األمريكي  للعـدوان  التصـدي 
الغاشـم، الـذي يُواصـل وللعام السـابع 
ارتكاب أبشـع الجرائم بحق أبناء شعبنا، 
ويُواصـل الحصاَر الظالم، واالسـتهداف 
الشامل، واالحتالل ملناطَق واسعة؛ بَهدِف 
لبلدنـا،  واالحتـالل  االسـتعباد لشـعبنا، 
ممـا  واسـتقاللنا،  حريتنـا  ومصـاَدرة 
يتوجب علينا رشعـاً التصدي له بكل ِجدٍّ 
وثبات، حتـى يتم دحُره، ورفع الحصار، 
سـيادة  واحـرتام  االحتـالل،  وإنهـاء 
واستقالل بلدنا، ومعالجة ملفات الحرب 

املتعلقة باألرسى، وتعويض األرضار. 
كما نؤّكـد يف هذا املقام، ويف هذا اليوم 
املبارك عـىل أن هدفنـا يف تحقيق الحرية 
واالسـتقالل عىل أََسـاس مـن ُهــِويَِّتنَا 
اإليَمانيـة وانتمائنـا لإلسـالم هـو هدف 
مقـدس، يرتكز عىل مبدأنا يف التوحيد لله 
-تََعـاَىل-، والكفر بالطاغـوت، وأن العمل 
لتحقيِق هذا الهدف والتضحية؛ ِمن أجِله 
هو جهاٌد مقدٌَّس يف سـبيل الله -تََعاَىل-، 
ولـن يخضَع هذا الهدُف للمسـاومة أبداً، 
عليـه نحيا، وعليـه نلقـى اللـَه -تََعاَىل- 
ُشـهداَء ُكرماَء أعزاًء بإذن الله يف ميادين 
البطولـة والثبات، وله نرفـُع رايَة النرص 

بإذن الله -تََعاَىل-، والعاقبة للمتقني. 
أُسـوتُنا وقدوتُنـا وقائُدنـا ومرشـُدنا 
ومعلُِّمنـا وهادينا هو رسـوُل الله -َصىلَّ 
اللـُه َعَليِْه وََعـَىل آِلـه-، قال اللـُه -تَبَاَرَك 
َوتََعـاَىل-: (َلِكـِن الرَُّسـوُل َوالَِّذيـَن آََمنُوا 
َمَعُه َجاَهُدوا ِبأموالِهْم َوأنفسـِهْم َوأُولئك 
َلُهُم اْلَخرْيَاُت َوأُولئك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن* أََعدَّ 
اللَُّه َلُهْم َجنَّاٍت تَْجـِري ِمْن تَْحِتَها اْألَنَْهاُر 
َخاِلِديـَن ِفيَها ذَِلَك اْلَفـْوُز اْلَعِظيُم) صدق 

اللُه العيلُّ العظيُم. 
أَْسـأَُل اللَه –تَبَـاَرَك َوتََعـاَىل- أَْن يَْكتَُب 
َقنَـا  أجَركـم، َوأَْن يبـاِرَك فيكـم، َوأَْن يَُوفِّ
نا  ا، َوأَْن يحُرشَ َوإِيَّاُكـْم ِلَمـا يُْرِضيْـِه َعنـَّ
وإيَّاكم يف ُزمرِة خاتِم أنبياِئه وسيد ُرُسِله 
محمٍد بن عبِدالله صلواُت الله عليه وعىل 

آله. 
اللـِه  َوَرْحـَمـُة  َعَلـيُْكـْم  ــَالُم  َوالسَّ

َوبََرَكاتُه..

خطاب السيد

اقصاثاء الخادق برجعل اهللا غضعن شغ المئادئ الضئرى واقلاجاطات 
السمطغئ شغ ضئغر افطعر وخشغرعا 

الطعاغغئ حّعععا اإلجقم طظ خقل سمقئعط الاضفغرغغظ السفاتغظ 
الثغظ غصثطعن أبحع خعرة طحععئ ُتتسإ زورًا سطى اإلجقم

الحسإ الغمظغ غتافض بثضرى المعلث الظئعي الحرغش بضض طتئئ 
واساجاز وتصثغر وتعصغر لثاتط أظئغاء اهللا شغ تأضغث طاةثد لطعقء 

والاخثي لمتاوقت اجاظصاص طضاظاه شغ الصطعب

ظآّضـث طا أسطظاه جابًصا أظظا ججء طظ المسادلئ الاارغثغئ الاغ أسطظعا 
السغث تسظ ظخراهللا بأن الاعثغث سطى الصثس غسظغ تربًا إصطغمغئ
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بمظاجئئ المعلث الظئعي الحرغش سطى خاتئه وآله  أزضى الخقة والاسطغط
ظاصثم بأذغإ الاعاظغ والائرغضات الى صغادتظا التضغمئ طمبطئ بصائث البعرة 

السغث / سئثالمطك بثر الثغظ التعبغ تفزه اهللا 
ولطصغادة السغاجغئ طمبطئ بافخ المحغر / طعثي طتمث المحاط

رئغج المةطج السغاجغ افسطى وأسداء المةطج 
وإلى طةاعثغظا طظ أبظاء الةغح وافطظ والطةان الحسئغئ والى ضاشئ أبظاء حسئظا الغمظغ السزغط  آططغظ أن غسغث اهللا سطغظا 

عثه المظاجئئ السزغمئ  بالثغر والغمظ والئرضات.. وصث تتصص لحسئظا الظخر والامضغظ وذرد الشجاة المساثغظ. 

بمظاجئئ المعلث الظئعي الحرغش سطى خاتئه وآله  أزضى الخقة والاسطغط
ظاصثم بأذغإ الاعاظغ والائرغضات الى صغادتظا التضغمئ طمبطئ بصائث البعرة 

السغث / سئثالمطك بثر الثغظ التعبغ تفزه اهللا 
ولطصغادة السغاجغئ طمبطئ بافخ المحغر / طعثي طتمث المحاط

رئغج المةطج السغاجغ افسطى وأسداء المةطج 
وإلى طةاعثغظا طظ أبظاء الةغح وافطظ والطةان الحسئغئ والى ضاشئ أبظاء حسئظا الغمظغ السزغط  آططغظ أن غسغث اهللا سطغظا 

عثه المظاجئئ السزغمئ  بالثغر والغمظ والئرضات.. وصث تتصص لحسئظا الظخر والامضغظ وذرد الشجاة المساثغظ. 

املعظؤعن : املعظؤعن : تمعد طتمث سئاد تمعد طتمث سئاد 
رئغج املةطج املتطغ ـ أطني الساخمئ خظساءرئغج املةطج املتطغ ـ أطني الساخمئ خظساء

وضاشئ طظاسئغ السططئ املتطغئ بأطاظئ الساخمئوضاشئ طظاسئغ السططئ املتطغئ بأطاظئ الساخمئ

الصاضغ / سئثالسجغج طةاعث السظسغ الصاضغ / سئثالسجغج طةاعث السظسغ 
رئغج العغؤئ الساطئ لفراضغ واملساتئ والاثطغط السمراظغرئغج العغؤئ الساطئ لفراضغ واملساتئ والاثطغط السمراظغ
ووضقء العغؤئ ـ وضاشئ طعظفغ العغؤئ بالثغعان السام والفروعووضقء العغؤئ ـ وضاشئ طعظفغ العغؤئ بالثغعان السام والفروع
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التحعُد الصرآظغُئ شغ جاتات الظئغ الغماظغئ
د. تمعد سئثاهللا افعظعطغ

َحـثَّ القرآُن الكريـُم يف آياٍت كثريٍة عىل تعظيِم رسـوِل الله 
وتوقريه وتمجيده، ونهى عـن أن يرفَع أحٌد صوتَه فوق صوته 
وأن يعاملوه كأحدهم؛ باعتبَار ذلك جزءا من املنهجية القرآنية 
التي تجعل من تعظيم الرسـول طريقة إىل خلق نفسية تربوية 
تتأثـر وتتـأىس بالنبي صىل اللـه عليه وآله وسـلم من منطلق 
ــة وقوتها  التعظيـم والتوقـري له، وأن ذلك جزء من فـالح األُمَّ
وعزتهـا وكرامتها، وهنـا يمكن القول بأنه لم يعظَّم الرسـول 
صـىل الله عليه وآله وسـلم يف تاريخ اليمـن – يف أقل األحوال – 
كمـا يَُعظَّم يف عرصنـا هذا وتحت ظالل هذه املسـرية القرآنية 
التي تحاول االهتداء واالقتَداء بالقرآن الكريم يف ُكـّل حركتها. 
ال تتعلق مسـألة االحتفاء برسـول الله صىل الله عليه وآله 
وسـلم باملكايدات السياسـية واملزايـدات املذهبية ال من قريب 
وال مـن بعيـد، بل هي منهجيـة قرآنية يعمل عليهـا اليمنيون 
للحصـول عىل بـركات هـذا االحتفـاء، ونتائج هـذا التعظيم، 
ومنهـا فالحنا وصالحنا وعزتنا وكرامتنـا، نزوال عند قول الله 
وُه َواتَّبَُعـواْ النُّوَر الَِّذَي  تعـاىل: (َفالَِّذيَن آَمنُواْ ِبـِه وََعزَُّروُه َونََرصُ
أُنـِزَل َمَعُه أُولئك ُهُم اْلُمْفِلُحـوَن) [األعراف:157]، وبهذا يتبني 
لكل ذي عقل أننا كيمنيني ملتزمون باملنهجية القرآنية، ونحن 
أحـوج ما نكون إىل سـلوك أسـباب النرص، وحيـازة مقومات 
الفـالح يف خضم هذا الرصاع الذي نخوضه اليوم، وأن االحتفاء 
بالرسـول صـىل اللـه عليه وآله وسـلم ليـس أكثر مـن التزام 
باملنهجيـة القرآنية، وثقة بوعود الله التـي أطلقها لعباده جل 

يف عاله. 
من املفيد التذكري بأن هذه املسـرية العبقرية املباركة تحمل 
بذور انتشـارها وعوامل االقتناع بهـا ودوافع االلتقاء معها يف 
كثـري من أدبياتها ومناهجها وأولوياتهـا؛ ألَنَّها تتَحّرك بحركة 
القـرآن الـذي أنزلـه الله مبـاركا، وهدى بـه جميـع العاملني، 
والقرآن كالم الله الذي خلق الكون وما فيها من عوالم، وبالتايل 
فهو خطاب يصل إىل أعماق فطرة اإلنسـان وينسجم مع عقله 
ومنطقه، واإلنسان أكثر من يستجيب لنداء الفطرة اإللهية إذَا 
تخىل عن أسباب االنحراف وعوامل الضالل وضغوط االنحراف، 
وملا أخذت هذه املسرية بأهم مصادر اإلسالم ومنابعه النورانية 
كالقـرآن الكريـم، ومحوريـة نصوصـه وهيمنتهـا عـىل ُكـّل 
النصـوص األُخـرى، وتعظيم الرسـول العظيم، واإلشـادة به، 
والحث عىل ذلك لم يكن هناك منصف إال وسيجد نفسه ملتقيا 

ــة.  مع هذه األمور ومع أولوياتها يف استنهاض األُمَّ
أما تفسـري التنامي الواسع لنشـاطات املسرية القرآنية فال 
يتعلـق بأن يف يـد أنصار الله عصا سـحرية تسـوق الجماهري 
وتَحّركهـم بطريقة عجـزت عنها معظم الحـركات واألحزاب 

الدينية والسياسـية واالجتماعية، ولكن القضية تتعلق بربكة 
القـرآن الكريـم، وبركة الحركـة بحركته؛ ذلك أنهم يسـيّدون 
النصَّ القرآني عىل جميع النصوص األُخرى، ويجعلونه مهيمنا 

عليهـا، ويتَحّركـون عـىل ضوئـه، ويثقون 
بالقـرآن وبما يهدي إليه وبـأن فيه الكفاية 
ــة يف  ومـا هو أكثر من الكفايـة لهداية األُمَّ
مختلف املجاالت، كما قال ذلك الشهيد القائد 
ــة إىل أن تثق  يف ذات محارضة، حني دعا األُمَّ
بالقـرآن الكريم بأن فيـه الكفاية وأكثر من 
ـا َفرَّْطنَـا ِيف الِكتَاِب  الكفايـة، قال تعاىل: (مَّ
ٍء)، (إِنَّ َهـذَا القرآن ِيْهِدي ِللَِّتي ِهَي  ِمـن َيشْ
أَْقـَوُم)، ولكن ما ينقص َكثـرياً من مفكري 
ــة أنهم ال يثقون يف القرآن  وعلماء هذه األُمَّ
ـــة جمعاء للتي  بأنـه يمكن أن يهـدي األُمَّ
هـي أقوم يف ُكـّل مجاالت هذه الحياة، ولهذا 
يرتكون القرآن ويذهبون للبحث عن الهداية 

يف الكتب األُخرى. 
ولعل أقرب وأهم مثال لنا خطاب السـيد القائد رضوان الله 
عليـه البارحة الذي يشـهد ملا قدمـت ذكره، فقد قـدم خطابا 
متميزا وضافيـا باملعلومات، ومملوء بالهـدى الرباني، وحّقق 
أهدافـا تربوية ورسـائل سياسـية عديـدة، وجميعـه مأخوذ 
مـن القرآن الكريم، كيف ال والسـيد القائد يقـول: إن الخطاب 
القرآنـي هـو الخطـاب الوحيـد الذي يمكنـه اقتحـام جميع 
السـاحات بـال قيود مذهبيـة، وال حدود طائفيـة، وأن نهضة 
ــة وعزتها وكرامتها مرهونـة باتباعها لهذا الكتاب  هـذه األُمَّ

العظيم. 
ويف خطابه رضوان الله عليه بدأ الحديث عن بواعث احتفال 
اليمنيني باملولـد النبوي الرشيف وغاياتـه وأهدافه، والدروس 
التي يسـتفيدها الشـعب اليمني من هذه الذكرى ونشاطاتها 
وفعالياتهـا، وأن عالقتنا برسـول الله عالقة اتبـاع واقتَداء يف 
إطار التوّجـه العميل للتحّرر من هيمنة الطاغوت واالسـتكبار 
عىل أََسـاس من الُهــِويَّة اإليَمانيـة؛ باعتبَار ذلك كله من أهم 
ثمـرات مبـدأ التوحيد لله واإليَمـان به وبكتبه ورسـله، وهذه 
نقطـة مهمة يتميـز بها السـيد القائـد عن جميـع القيادات 
األُخرى؛ ذلك أنه قائد ينطلق من القرآن، ويضع جميع مواقفه 
يف إطاراتهـا الصحيحة، فاملوقف مـن هيمنة أمريكا وإرسائيل 
قضيـة متعلقـة بأعظـم مبـدأ يف اإلسـالم، وهـو التوحيد لله 

واإليَمان به وبكته وبرسله. 
قـدم السـيد القائد أَيْـضاً ملحـة تاريخية عـن وضع العالم 
عشية مولد الرسول صىل الله عليه وآله وسلم وأنه كان أحوج 
ما يكون إىل التغيري اإليجابي عىل يد رسـول الله، وتناول حدث 

أصحـاب الفيـل؛ باعتبَاره أهمَّ حدث تاريخـي حصل بعد بعثة 
نبـي الله عيىس عليه السـالم، ثم ذهب عليه السـالم يطوف يف 
سـرية رسـول الله صىل الله عليه وآله وسـلم يجتني منها ما 
ا واجتماعيا  يفيدنـا يف واقعنـا فكريا وثقافيّـٍ
ا ويف مختلـف املجاالت،  وسياسـيٍّا واقتصاديّـٍ
والسـيد القائد كمـا عودنا يقـرأ التاريخ من 
منظـار الواقع الذي نعيشـه ومـن خالل أهم 

مصادره وأوثقها وهو القرآن الكريم. 
إن السيد حني يقرأ التاريخ ال يقرأه مُلَجـّرد 
االسـتظهار وإمتاع السـامعني واملشـاهدين 
بالتفاعـالت التاريخية لألحـداث، ولكن يقرأه 
وهـو يبحـث عن امتـداد خـط الهدايـة الذي 
يتَحـّرك فيه ويقود شـعبنا إليـه، ويبحث عن 
امتداد خطـوط الضالل والفسـاد واالنحراف 
الذيـن  واملسـتكربين  الضالـني  سـلف  وعـن 
نخوض معهم اليوم أكرب جوالت الرصاع، ومن 

هنا تأتي أهميّة قراءات السيد القائد للتاريخ. 
فهو رضوان الله عليه مثال حينما رشح مؤهالِت رسول الله 
وقدراته الشخصية والبيانية واألخالقية وأنه مع ذلك فتحت له 
كيانات الكفر والفساد والضالل، اليهود والنصارى واملرشكني 
واملنافقـني، جبهات عديدة، فهو إنمـا يخربنا أننا حني نصارع 
هذه الفئات نفسـها اليوم َفـإنَّنـا إنما نقفو طريق النبي صىل 
اللـه عليه وآله وسـلم، وأن الرصاع بينا وبينهـا أمر حتمي لم 
يستطع رسـول الله نفسه تفاديه وتجنبه عىل ما آتاه الله من 

مميزات وصفات ال يمكن أن تتوفر يف غريه. 
ثم يأخذ السـيد القائد من التاريخ ما يحفز الشعب اليمني 
إىل االستمرار يف ذات املوقف والسلوك، ولم أر زعيًما يعظُِّم شعبًا 
مثلما رأيُت السيد القائد يعظم شعبه اليمني العظيم، متكئًا إىل 
حيثيات قرآنيـة ومواقف تاريخية، وهنا يف هـذا الخطاب ذكر 
السـيد القائد ما هيأ الله ألجدادنـا اليمنيني األنصار من األوس 
والخـزرج من احتضان اإلسـالم ونرصته بخـالف أكثر من 30 
قبيلـة كان الرسـول قد عرض عليهـا نرصته، فلـم يتوفق إال 

أجدادنا اليمنيون. 
وحـني تحـدث السـيد القائـد عـن املنافقني وهـم الجبهة 
الداخلية التي صارعها رسـول الله صىل الله عليه وآله وسـلم 
ذكـر َكثرياً مـن نشـاطاتهم وأقوالهـم وأفعالهـم وتأثرياتهم، 
وكأنه كان يكشف ما نعانيه اليوم من منافقي عرصنا، وكأنه 
كان يبـني أن املنافقني اليوم الذين يقفون مع العدّو أَو يقفون 
عـىل الحياد كما يزعمون، ويرتبصون الدوائر باملجاهدين، وقد 
رضوا ألنفسـهم أن يقعدوا مع الخوالف، وأنهم بالتايل ال يمكن 
أن يكونوا مثاال للحق، وال نموذجا للصدق، بينما الذين يمثلون 

االمتداد الحقيقي للرسـول صىل الله عليه وآله وسلم هم أُولئك 
الذيـن لهم موقف رصيح وقوي يف مواجهة االسـتكبار والظلم 

والغطرسة، وهم املجاهدون العظماء. 
وحـول أهميّـة املعركة التـي يخوضها شـعبنا اليمني ذّكر 
السـيد القائد أن أهم دور للجهاد يف سـبيل الله هو دور رسول 
اللـه صىل الله عليه وآله وسـلم، ثم رسد اآليـات التي تدل عىل 
انخراطـه صـىل اللـه عليـه وآلـه وسـلم االنخـراط املبارش يف 
مواجهـة وقتـال العـدّو، وختم بأن سـرية رسـول اللـه كانت 
مسـرية تزكية وتربية ورحمـة وجهاد، وعليه فـال يمكن بأي 
حـال من األحـوال أن يكون أُولئك القاعـدون املتخاذلون الذين 
وصفهم السـيد بـ (األذلة عىل الكافرين) يمثلون حالة الطاعة 
واالسـتقامة التي يريدها الله تعاىل، َوأََضـاَف أن القرآن الكريم 
لم يثـن أبدا عىل قعـود القاعدين وخـذالن املتخاذلني، بل عاب 

عليهم ذلك، ووصمهم بالنفاق؛ ِمن أجِل ذلك. 
ولـم يفت السـيد أن يوجه رضبـة فكريـة وثقافية مهمة 
ا نحو فريـق الخيانـة والعمالة والتطبيع والـوالء املحرم  ِجــدٍّ
مـن أنظمة العمالـة الخليجية حني عنونوا اتّفاقيـاِت الخيانة 
والذلة مع إرسائيل بــ (االتّفاقيات اإلبراهيمية)، مذكِّرا إياهم 
أن هذه أكرب إسـاءة توّجـه إىل نبي الله إبراهيم عليه السـالم، 
الذي كان رمًزا للرباءة من أعداء الله، وأعداء اإلنسانية، وحّطم 
األصنـام بكل قوة، وذكر أن (أَْوَىل النَّاِس ِبإبراهيم َللَِّذيَن اتَّبَُعوُه 
ُّ اْلُمْؤِمِننَي)، وذهب يرشح  َوَهـذَا النَِّبـيُّ َوالَِّذيَن آَمنُواْ َوالّلـُه َوِيل
جرائم أمريكا وإرسائيل بحق البرشية والعالم اإلسالمي التي ال 
تجعلهم أهال للتويل بل للبغض والقتال والحرب، وبالتايل فشأن 
املقتدين بإبراهيم كان يجب أن يكون الرباءة منهم، واملواجهة 

لهم، ال التويل املحرم، كما فعلت أنظمة العمالة والخيانة. 
لقـد حـوى الخطاب مضامـني هامة وقضايا رئيسـة كان 
الشـعب بحاجة إىل أن يسـمعها منه شخصيٍّا، ويمكن اإلشارة 
إىل أبـرز قضيتني ذكرهما، األوىل تأكيده عىل أننا كشـعب يمني 
جزء ال يتجزأ من املعادلة التاريخية التي أطلقها السـيد حسن 
نـرص الله بشـأن مدينة القـدس الرشيف، وأن عـدوان اليهود 
عليها يعني اندالع الحرب اإلقليمية التي سـيكون لليمن الدور 
األبرز فيهـا، واألُخرى هي دعوته للشـعب اليمني لالسـتمرار 
يف التصـدي للعدوان السـعودّي األمريكي الـذي ال يزال يرتكب 
أبشـع الجرائم بحق شـعبنا قتال وحصارا ومصـادرة لحريتنا 
واسـتقاللنا، وأّكـد أننا ُمسـتمّرون يف تطهـري بلدنا من رجس 
االحتـالل حتى وقف العدوان، ورفع الحصار، وتحقيق سـيادة 
اليمن عىل ُكـّل شرب من أراضيه، ومعالجة آثار وأرضار الحرب، 
والتعويـض العـادل من قبل املعتدين، وهـو موقف قوي يعمل 
اليمنيـون عـىل فرضه عـىل املعتدين بقـوة االنتصـارات التي 

يراكمها أبطالنا ُكـّل يوم من هذه األيّام. 

 :  طاابسات

توّجــه األمنُي العام لحزب الله، السـيد حسـن 
نرص الله، بالتحية واإلكبار ملا شاهده من الحشود 
املليونية يف اليمن، معلناً افتخاَره باملواقف الكبرية 
والشـجاعة والعظيمة التـي أطلقها قائـد الثورة 
السيد عبدامللك بدرالدين الحوثي يف خطابه بذكرى 

املولد النبوي الرشيف للعام 1443هـ. 
َوأّكـد سـيُد املقاومة، يف كلمة له، مسـاء أمس 
االثنني، أن الحضوَر اليمني الكبري يف هذه املناسبة 
حّجــة إلهيـة وأخالقيـة عـىل جميع املسـلمني، 
مبـاركاً لجميـع املسـلمني يف العالم ذكـرى مولد 
رسـول الله صىل عليه وآله وسلم، وقائالً: سنقيم 

االحتفال بهذه املناسبة ونأمل مشاركة الجميع. 
ويف الشأن اللبناني، قال السيد حسن نرص الله: 
«هناك جهـة يف لبنان تريد أن تجعـَل أهل املناطق 
املحيطـة بالضاحيـة الجنوبيـة يشـعرون دائمـاً 
بالخـوف والقلق، ُمشـرياً إىل أن هنـاك من يريد أن 

يقدم نفَسـه كمداِفٍع عن وجود املسيحيني وتحت 
هـذا الشـعار يسـتقطُب ويعمـل عـىل التحريض 
لتحقيق أهـداف مرتبطة بالزعامـة وبما يعرُضه 
مـن أدوار عىل دول خارجية، والفتاً إىل أن الربنامَج 

الحقيقي لتلك الجهة هي الحرب األهلية. 
وحول تداعيات جريمة االعتداء عىل املتظاهرين، 
قال سـيد املقاومـة: نحـن املقتولون ظلًمـا نريد 
تحقيقاً جاداً ورسيعاً وكيف حصلت املجزرة ونريد 
محاسـبة املسـؤولني.. ال نرتك دمـاء إخواننا عىل 
األرض، َوإذَا حصـل أي تسـييس للتحقيـق فلكل 

حادث حديث. 
َوأََضــاَف: أقول للقـوات اللبنانيـة، ال تخطئوا 
الحساَب «واقعدوا عاقلني وتأدبوا وخذوا العرب من 

حروبكم وحروبنا». 
ونصح السـيد حسـن حزَب القوات ورئيَسـها، 
سمري جعجع، بالتخيل عن فكرة االقتتال والحرب 
الداخلية وتمنى من الجميع نصحهم بذلك. ووّجه 
النصـح لجعجع: ُخذ علماً بأن الهيكل العسـكري 

لحزب الله وحَده يضم 100 ألف مقاتل. 

أسطظ شثَره بالمعاصش الاغ أذطصعا السغث سئثالمطك التعبغ
السغث ظخر اهللا: تحعد الغمظغني الدثمئ تّةـئ 

إلعغئ وإغماظغئ سطى جمغع املسطمني 
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ضطمئ أخغرة

غعٌم طظ َأغَّـام اهللا
جظث الخغادي

كنـُت أدفُع ابنـي إىل مغادرة 

السـاحة دفًعا، فيتذرع يل بأنها 

لـم تكتمل بعد، وأبـّرر له بأنها 

وبـأن  تفعـل،  أن  وشـك  عـىل 

سـيكون  البيـت  إىل  طريَقنـا 

أسـهَل مما لو انتظرنا، خشيُت 

واإلجهـاد  الجـوع  مـن  عليـه 

والتعب، ورغم صغر سـنه ظل 

طواَل  ويـرصخ  ويهتف  يكابر، 

الفعالية، وأنا أنظر يف سـيل الحشـود وإىل جميع أقرانه الذين 

كانوا نوارة الساحة، بكل تعجب َوبفخر. 

مخطئٌ َمن لم يستشعر يف نفسـه روحانيَة املشهد، وَعبََق 

التاريـخ، َومن لم يحّلـق يف زمن البعث والنبـوة بكل ما أوتي 

من قدرة عىل التخيل، وتسـافر روُحه إىل املايض التليد، تطوُف 

بخيام َوسـقائف بني هاشـم لحظـَة املخاض، ترُصـُد أجواء 

املوقف، مخاوف الغيب َوفرحة الوالدة.. 

مخطـئٌ َمن لم يتأمل يف شـعاع النـور اإللهي الذي تصاعد 

اُء من بني رؤوس الجبال وسعاف  وهُجه، َونفذ سـناُءه الَوضَّ

النخيـل إىل يثرب وأهلها، والوجوه التـي ترهقها قرتة صارت 

رًة.  مستبرشًة، ويثرب الجهل والجاهلية باتت مدينًة منوَّ

احتفينـا بمحمـد كما لم يحتـِف به أحٌد مثلنـا، وهو نهج 

توارثنـاه بالِفطـرة ال باالكتسـاب، نهـٌج متأصـٌل فينا رغم 

التقادم، وأن انطفأنا دهًرا بفعل رياح الفتن وُغبار املؤامرات، 

َد بغضب التمادي َوبمشـاعر الفقد َوحاجِة  ال نلبَُث إالَّ أن نتوقَّ

الشفاعة والَخالص. 

وحتى ال يعيَد املستقبُل علينا ما كان يف حارضنا من إنكاٍر 

لطقـوس االحتفاء َوتجديد املبيـع، أوفدنا فلذات أكبادنا معنا 

َلهم األمانة، ونُخطَّ  َل فيهم املساَر، َونحمِّ إىل السـاحات، لنؤصِّ

أمامهـم الطريق، ليكـوَن لهم العنـواُن واضًحـا َوالنهُج َحيٍّا 

وحاًرضا، وتلك مشيئُة الله فينا إىل قيام الساعة. 

خرجنـا ألجل محمد ال سـواه.. مـاذا سـتقولون فينا، َمن 

أغرانا، ومن أرهبنا، ومن دفع لنا، وأية ميزانية كانت ستكفي 

لجمع أمثال هذه الجموع..؟!

خرجنـا ليـس نفاًقـا وال محابـاًة، وهل يحابـي يف محمد 

أحـٌد بهـذا الزمن، إنمـا حاجٌة َوفقـٌد َوحننٌي ملحمـد، يف زمن 

استوحشـنا فيـه ظلـَم اإلنسـان لإلنسـان، زمن غابـت فيه 

ُش والنفاق.  نواميُس الفضيلة.. يف عالم يحكُمه التوحُّ

ـُن بالحصن الحصـني.. ال نجاَة لنا  ال خيـاَر لنـا إالَّ التحصُّ

إالَّ التشـبُُّث بالُعروة الوثقـى.. ال مالذَ لنا غـريُ مرَكب النجاة 

األمني.. 

قولـوا فينـا مـا قلتـم، وإن قلتـم فقـد أنكرتـم التاريخ.. 

َواسـتحققتم غضـَب اللـه والرسـول وانجرفتـم إىل ِشـعاِب 

الهالكني.. وذهبنا نحن يف شـعبة الرسـول، ننُشـُد الشفاعَة 

واللطَف والتأييَد َوالنرص. 

اُق طتمث اُق طتمثسحَّ سحَّ
غتغى المتطعري 

 
باملاليني، خرج اليمنيون باألمـس، احتفاًال بذكرى املولد 
النبـوي الرشيـف، وصوت ُهتافاتهم دوَّى يف أسـماع العالم 

مجلجًال هادًرا: لبيك يا رسول الله. 
هـذه الحشـوُد االسـتثنائيُة تؤّكــُد مـن جديـٍد حقيقَة 
االرتبـاط الوثيق بني جماهري الشـعب اليمني وبني رسـول 

الله الخاتم محمد وبني رسالته اإلسالمية الخالدة. 
كما لـم يحدث مـن قبُل، شـهدت هـذه الفعاليـاُت من 
مظاهر البهجة والفرح والحشـود املليونية التي لم يسـبق 
أن شـهدتها أيَُّة فعالية أُخرى يف الساحة اليمنية وعىل مدى 
عـرشة أعوام من عمر الثـورة، بما يمثل شـاهًدا عىل تميُِّز 

املجتمع اليمني يف والئه وتقديِسـه وتوقريه لرمز الوحدة اإلسالمية الخالد 
محمد صلواُت الله عليه وعىل آله األطهار. 

ولهذا املشهد التاريخي دالالتُه الكبريُة واملتعددُة، ومنها: 
ـالت الوثيقة بـني قيادة اليمـن الثورية وبني  أَوًَّال: عظمـُة ومتانـُة الصِّ
جماهري الشعب التي تدفقت كاألمواِج املتالطمة الهادرة؛ استجابًة لدعوة 

السيد القائد عبدامللك الحوثي.. يف مطلع شهر ربيع األول. 
ثانيًا: انسـجاُم املوقف الرسمي والشعبي يف اليمن وتالحُمهما الذي أَدَّى 
إىل هذا الزخِم الهائل يف الفعاليات واألنشطة التحضريية، ويف الحشود غري 

املسبوقة يف ساحات االحتفال. 
ُم واملبِهُر للجان التحشـيد والتنظيم، َحيُث بدا واضًحا  ثالثًا: األداُء املتقدِّ
ِق الجماهري وتنظيمها وتوزيعها يف مختلِف  القدرُة الهائلُة يف استيعاب تدفُّ
الساحات التي تدفَّقت فيها املجاميُع البرشية كالطوفان الذي يصُعُب عىل 

أَيَِّة إعدادات مسبقة استيعابُه وترتيبُه. 
ام  رابًعـا: االرتقاُء الواضـُح يف أداء الجهات األمنية التي عملـت منذ أَيـَّ

عىل تأمني املناسبة، وأحبطت الكثريَ من التهديدات مبكًرا، وأفشلت العديَد 
ـدِّ األمني املنيع الذي  مـن املحاوالت الخائبة لقـوى العدوان يف اخرتاِق السَّ
حاَفَظ عىل ُكـلِّ الحشود املليونية التي احتفلت يف هذا اليوم 

املبارك. 
خامًسـا: فشـُل ُكـلِّ محاوالت األعداء يف حصـار اليمن 
جيًشا وشـعبًا، َحيُث حّطمت هذه الفعالياُت الكبريُة أحالَم 
الغزاة بهزيمة هذا الشـعب أَو بإْمَكانية قدرتِها عىل التأثري 
عليه بكل أساليب القهر واالستضعاف والعدوان والحصار. 
سادًسـا: قوُة وصالبـُة الِغطاِء الشـعبي الصامد لقواِت 
الجيش واللجان الشـعبيّة املتزامـن مع انتصاراتها األخرية 
يف معركة التحرير امُلستمّرة للمناطق املحتّلة، بما يُْحــِرُج 
ُكــلَّ األطـراف اإلقليميـة والدولية التـي ال تتعاَمـُل معها 

كرشعيٍة ممثلٍة لجماهري الشعب اليمني. 
سابًعا: ارتفاُع مستوى وعي الشعب اليمني مقارنًة بالشعوب األُخرى، 
يف معرفتـه لطبيعـة الرصاع مع أعدائه، ويف عودته لإلسـالم العظيم كَحلٍّ 
فريـٍد يف مواجهة التحديات، وإىل محمد صلوات الله عليه وعىل آله، أسـوًة 
وُقـدوة ورمًزا وقائًدا، وارتباط هذا الشـعب بمواقفه، وتجسـيده ألخالقه 
ومبادئه وقيمه يف ميادين العمل املختلفة ملواجهة العدوان والحصار والتي 
أثمـرت نجاحاٍت كبريًة خارقًة للعادة أذهلت العدوَّ والصديق، والفضل لله 

أوًال وأخريًا. 
ويف الختـام.. تتوَّجت الفعالياُت باألداء اإلعالمـي الرائع الذي واكبها يف 
ُكـلِّ الساحات، وكان عنَي العالم عىل هذه الصورة البهية وأُذُنَه التي سمع 
بها صوَت الشـعب اليمني املدوي الهادر، فالشـكُر موصوٌل لكل القنوات 
اإلعالميـة التـي غطت الفعاليات وعملـت جنبًا إىل جنب مـع ُكـلِّ اللجان 

التحضريية والتنظيمية منذ مطلع هذا الشهر. 
َلِٰكِن الرَُّسوُل َوالَِّذيَن آَمنُوا َمَعُه َجاَهُدوا ِبأموالِهْم َوأنفسِهْم، َوأُوَلِٰئَك َلُهُم 

اْلَخرْيَاُت، َوأُوَلِٰئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن. 


