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محالت نظافة وفعاليات مركزية يف احملافظات تدشن األنشطة التحضريية للمولد محالت نظافة وفعاليات مركزية يف احملافظات تدشن األنشطة التحضريية للمولد 

اإلصــــــالح مبـــــأرب يـــواصـــل ـــريـــب األمـــــــوال املــنــهــوبــة إىل اخلــــــارج حتــســبــًا الجــتــثــاثــهاإلصــــــالح مبـــــأرب يـــواصـــل ـــريـــب األمـــــــوال املــنــهــوبــة إىل اخلــــــارج حتــســبــًا الجــتــثــاثــه
احــتــجــاجــات غــاضــبــة يف أبـــني تــطــالــب بــرحــيــل االحــتــالل وإســقــاط حــكــومــة املــرتــزقــة

 

السيد عبدامللك بدرالدين احلوثي يف خطاب تدشني الفعاليات التحضريية للمولد النبوي الشريف:



نــأمــل الــتــفــاعــل الــكــبــري إلحـــيـــاء املــنــاســبــة وربــطــهــا بــاإلحــســان والــتــأســي بـــرســـول اهللانــأمــل الــتــفــاعــل الــكــبــري إلحـــيـــاء املــنــاســبــة وربــطــهــا بــاإلحــســان والــتــأســي بـــرســـول اهللا
املــــنــــاســــبــــة الـــعـــظـــيـــمـــة مـــهـــمـــة وحتــــــتــــــاج إلــــيــــهــــا األمـــــــــة أكـــــثـــــر نـــــظـــــرا لــــواقــــعــــهــــا املــــريــــراملــــنــــاســــبــــة الـــعـــظـــيـــمـــة مـــهـــمـــة وحتــــــتــــــاج إلــــيــــهــــا األمـــــــــة أكـــــثـــــر نـــــظـــــرا لــــواقــــعــــهــــا املــــريــــر
وقيمها ورموزها  قائدها  عن  األمة  لفصل  السعاة  ضد  ونتحرك  اهللا  رسول  أنصار  من  نكون  أن  وقيمهاجيب  ورموزها  قائدها  عن  األمة  لفصل  السعاة  ضد  ونتحرك  اهللا  رسول  أنصار  من  نكون  أن  جيب 
من أهم ما نعرب به يف هذه املناسبة هو النظرة إىل رسول اهللا كنعمة عظيمة من اهللامن أهم ما نعرب به يف هذه املناسبة هو النظرة إىل رسول اهللا كنعمة عظيمة من اهللا
اإلميــان وناقص  خمل  فأنت  الكلمة  تعنيه  ما  بكل  األنصار  من  كجندي  تتحرك  مل  اإلميــانإن  وناقص  خمل  فأنت  الكلمة  تعنيه  ما  بكل  األنصار  من  كجندي  تتحرك  مل  إن 

اهلــــــــــــجــــــــــــمــــــــــــات الــــــــــغــــــــــربــــــــــيــــــــــة بــــــــــــــــــــاإلســــــــــــــــــــاءة لـــــــــلـــــــــنـــــــــيب هـــــــــــــــي إســـــــــــــــــــــــــــــاءة لــــــــــإلســــــــــالم اهلــــــــــــجــــــــــــمــــــــــــات الــــــــــغــــــــــربــــــــــيــــــــــة بــــــــــــــــــــاإلســــــــــــــــــــاءة لـــــــــلـــــــــنـــــــــيب هـــــــــــــــي إســـــــــــــــــــــــــــــاءة لــــــــــإلســــــــــالم 

للثروة «ممنهج»  وــب  االلــتــزامــات  عن  مستمر  وــرب  جديدة  وقــود  سفينة  باحتجاز  التعنت  على  إصـــراره  يؤكد  للثروةالــعــدوان  «ممنهج»  وــب  االلــتــزامــات  عن  مستمر  وــرب  جديدة  وقــود  سفينة  باحتجاز  التعنت  على  إصـــراره  يؤكد  الــعــدوان 
حتـــذيـــر الــــقــــوات املــســلــحــة يـــؤكـــد اطـــالعـــهـــا عــلــى حتـــركـــات الـــعـــدو واســـتـــعـــدادهـــا لــلــتــعــامــل مـــع تعنته حتـــذيـــر الــــقــــوات املــســلــحــة يـــؤكـــد اطـــالعـــهـــا عــلــى حتـــركـــات الـــعـــدو واســـتـــعـــدادهـــا لــلــتــعــامــل مـــع تعنته 
عبدالسالم: أكدنا لألممني ثبات مطالب رفع احلصار كليا ودفع املرتبات وال جدية لسالم قبل تلبيتها
الــــــــعــــــــزي: واشـــــنـــــطـــــن حتـــــــــــاول إخـــــــفـــــــاء إصـــــــــرارهـــــــــا الــــــــواضــــــــح عـــــلـــــى مـــــواصـــــلـــــة الـــــــــعـــــــــدوان واحلــــــصــــــار
العدو من  وليست «تنازالت»  للترحيل  قابلة  غري  سالم  أولوية  املرتبات  وصرف  احلصار  رفع  العجري: 
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الطعاء الرضظ سعض السعلصغ - طتاشر حئعة لختغفئ «المسغرة»:

الةجائغئ تصدغ بإسثام خقل لصائه الممبض افطمغ:
صاتض الصاضغ تمران 
وتئج خمسئ آخرغظ

 :  خاص
الجزائيـة  املحكمـُة  قضـِت 
أمانـة  يف  املتخصصـة  االبتدائيـة 
العاصمـة أمـس الثالثـاء، بإعدام 
املتهم األول يف قضية مقتل القايض 

محمد حمران، قصاصاً وتعزيراً.
وقىض منطـوق الحكم باإلعدام 
األول  للمـدان  وتعزيـراً  قصاصـاً 
الحمامـي  أحمـد  مسـعد  صـالح 
والحبـس 25 عاماً لكل من املدانني 
والحبس  والرابـع  والثالث  الثانـي 

ثمـان سـنوات لـكل مـن املداننَي 
الخامس والسـادس وبراة املداننَي 

السابع والثامن.
وكانت األجهزة األمنية قد ألقت 
القبـض عـىل املتهمـني بارتـكاب 
جريمـة اختطـاف وقتـل القايض 
يف  عامـاً»   63» الحمـران  محمـد 
2 سـبتمرب الجـاري، قبـل أن يتم 
ملبـارشة  النيابـة  إىل  تسـليمهم 
التحقيـق معهـم والتـي بدورهـا 
أحالتهـم إىل القضاء، حيث عقدت 
املحكمـة الجزائية املتخصصة أول 

جلساتها يف 7 سبتمرب الجاري.

الاطعر الضئري لطصثرات السسضرغئ الغمظغئ لط غضظ لغتثث والغمظ يف دائرة العخاغئ لطثارج
 : رغاض الجواتغ:

أّكـد اللواء الركن عوض محمد بـن فريد العولقي، محافظ 
محافظـة شـبوة يف حكومة صنعاء، أن الشـعب اليمني يدرك 
اليوم أن ثورة 21 سـبتمرب تعتـرب الثورة الحقيقية التي عربت 
بهـا اليمن إىل بر االسـتقالل والسـيادة، وأسسـت لبناء دولة 
مسـتقلة قادرة عىل السري دون االعتماد عىل الخارج، وعملت 
عىل تصحيح مسـار الثورات اليمنية سـبتمرب وأُكتوبر لتكون 
ثـوراٍت تجسـدت أهدافها بشـكل فعـيل يف ثورة 21 سـبتمرب 

الخالدة.
وأضـاَف اللـواء العولقـي يف ترصيـح خـاص لصحيفـة 
«املسـرية» أننا اليـوم وبعد قرابـة ثمانية أعوام مـن العدوان 
الظالـم عـىل بالدنـا وشـعبنا، يـربز هـذا الصمـود اليمنـي 
األُسطوري الذي أفشل كـّل مخططات دول العدوان وعجز عن 
كرسة إراَدة ثورة 21 سبتمرب ومحاوالت إرجاع اليمن إىل مربع 
الوصايـة من جديد، وبالتايل فـإن هـذا العدوان وهذا التكالب 
عىل نهب ثروات الشـعب اليمني لم يزد أبناَء ثورة 21 سبتمرب 

سوى اإلرصار عىل الدفاع عن وطنهم وشعبهم وثورتهم.
وأشار محافظ شبوة إىل أن العرض العسكري الذي نظمته 
املنطقة العسكرية الخامسـة وألوية النرص والقوات البحرية 
والدفاع السـاحيل والقوات الجوية والدفاع الجوي يف الحديدة 
قبل أسـابيع، وأَيضاً العرض املهيب يف ميدان السبعني احتفاء 
بالذكـرى الثامنـة لثـورة 21 سـبتمرب املباركـة، يعـد تطوراً 
نوعياً َكبرياً ويظهر مسـتويات عالية من التسليح والجاهزية 
القتاليـة لـدى كافة الوحـدات العسـكرية، وبشـكل أثبت أن 
الجيـش اليمني قادر عىل فرض معادالت جديدة وفاعلة للردع 

وحماية اليمن براً وجواً وبحراً أكثر من أي وقت مىض.
وأوضح أن كل ما حدث هو ثمرة ملموسة من ثمرات ثورة 
21 سبتمرب التي خلقت هذا التطور الكبري للقدرات العسكرية 
اليمنيـة، وأنه وألول مرة يف تاريخ اليمن املعارص يصل الجيش 
اليمني إىل هذا املسـتوى املرشف مـن الفاعلية والتطور، وهذا 
األمـر لم يكـن ليحـدث واليمـن يف دائـرة الوصايـة للخارج، 
فوحـدات التصنيع العسـكري اليمنية مثالً أنتجـت وبكفاءة 
عالية قدرات عسـكرية قادرة عىل الردع واسـتهداف األماكن 
الحساسـة يف عمـق دول العـدوان وحمايـة امليـاه اإلقليميـة 

اليمنية وكّل شـرب يف الوطن بكل جـدارة ودقة عالية يف رضب 
األهداف.

ونوه اللواء العولقي إىل أن ثورة 21 سـبتمرب تكمن أهميتها 
يف أنهـا أتاحـت الفرصـة بشـكل عميل لبنـاء الدولـة اليمنية 
املسـتقلة القادرة عىل أن تمثل رقمـاً صعباً يف املنطقة، وتمثل 
ثقالً وتخلق توازناً يف ميزان القوى يف املنطقة واإلقليم، وبالتايل 
َفـإنَّ اليمن اليوم قادر عىل حماية موقعه االسـرتاتيجي الذي 
مثّل مطمعاً لدول العـدوان والقوى العاملية من عصور قديمة 
حتـى اليوم واسـتطاع أن يخلق معادلة الـردع بقدرات يمنية 
واسـتطاع أَيْـضـاً أن يحمي ثـروات البالد ويحمى مكاسـب 
ُكـّل الثـورات اليمنية، وهذا ما بات يدركه ُكـّل أبناء الشـعب 
اليمنـي العظيم بعـد 8 أعوام من هـذا العدوان الغاشـم الذي 
تجرع الويـل عىل أيدي أبناء الجيش اليمني ولجانه الشـعبيّة 
التي أصبحت ضمن نسيج الجيش اليمني وقوات األمن، مبيناً 
أن مكاسـب ثـورة الـ21 من سـبتمرب ظهرت مـن خالل بناء 
الدولة وبناء الجيش اليمني من جديد عىل أُُسٍس سليمة وبناء 
القدرات العسكرية التي جعلت الوطن قادراً عىل حماية الدولة 

والشعب وحماية حقوق وكرامة اإلنسان اليمني.

أضث أن 21 جئامئر بعرة تصغصغئ سئرت بالغمظ إلى بر اقجاصقل والسغادة 

شسالغئ بصاشغئ باملتعغئ اتافاء بثضرى 
املعلث الظئعي الحرغش

 : بقل سطغان:
شـهدت مديرية املحويت، أمس الثالثاء فعالية ثقافية بمناسـبة 
ذكـرى املولد النبوي الرشيف عـىل صاحبها أزكى الصالة والسـالم 

وعىل آله.
ويف الفعالية، أّكد وكيل املحافظة الشـيخ عبدالسالم الذماري، أن 
االحتفـال باملولد النبوي تعبريٌ عن حب املصطفـى -صىل الله عليه 
وآله وسـلم-، مسـتعرضاً صفات الرسـول الكريـم، وأهمية اقتداء 

ة به. األمَّ
ة برسولها  وأشاَر الذماري إىل أن إحياء املناسبة يعزز ارتباط األمَّ
الذي أرسـله الله رحمـة للعاملني، الفتـاً إىل دور العلمـاء والخطباء 
ـة وتعزيز وتأصيل الهويـة اإليمانية  يف ترسـيخ االرتبـاط بنبي األمَّ

اليمنية التي شهد بها الرسول ألهل اليمن.
مـن جانبه تنـاول مدير عـام مديرية املحويـت، النقيب خماش 
حبيش، محطات من حياة الرسـول األعظم من نشـأته حتى وفاته 
ة والتمكني  -صىل الله عليه وعىل آله وسـلم- مؤكـداً أن انتصار األمَّ

لها ال يكون إال بالتمسك باملنهج النبوي، وبأخالق الرسول.
وأشـاَد يف كلمته بالعروض العسـكرية املهيبة التي قدمها أبطال 
رجال القوات واملسـلحة واألمن وإزاحة السـتار عن التطورات التي 
حققها التصنيع الحربي والذى يؤّكد عظمة وصمود الشعب اليمني 
ونجـاح القيـادة الحكيمة يف تحقيـق ما كان يعد من املسـتحيل يف 
ظـرف اسـتثنائي، مبيناً أن ما يحققه الجيش واللجان الشـعبية يف 
مختلف الجبهات هو نتيجة تمسـك الشعب اليمني بمنهج الرسول 
األعظم، منوهاً إىل أن الشعب اليمني كان وما زال سباقاً إىل االحتفال 
باملولد النبوي الرشيف، داعياً جميع أبناء مديرية املحويت للحضور 
املرشف يف الفعالية املركزية التي سـيحتفل بها جميع أبناء الشعب 

اليمني يف الثاني عرش من ربيع األول .

اإلخقح بمأرب غعاخض تعرغإ افطعال املظععبئ إىل الثارج تتسئًا قجابابه

اتاةاجات حسئغئ غاضئئ يف أبني تطالإ برتغض اقتاقل 
وإجصاط تضعطئ املرتجصئ

 :  طاابسات
يواصل حزب اإلصـالح يف مأرب املحتلة 
عمليات نقل األمـوال املنهوبة من إيرادات 
النفـط والغاز طيلة 8 سـنوات، وتهريبها 
إىل خارج اليمن، يف إطار مساعي االحتالل 
اإلماراتي السيطرة عىل املحافظة النفطية 
وإزاحة جماعة اإلخوان منها بعد اجتثاثه 

يف شبوة وأبني.
وقالـت مصادر إعالمية أمـس الثالثاء: 
إن سـيارة مصفحة حملت أمواالً ضخمة 
مـن عملة الدوالر األمريكي، بعد نقلها من 
منزل قيادي عسـكري إصالحـي بمأرب، 

الوديعـة  منفـذ  صـوب  بهـا  واالنطـالق 
الحدودي مع اململكة.

وفيمـا لـم تفصـح املصادر عـن هوية 
القيادي العسـكري املرتِزق، ومـا إذا كان 
سـيتم نقل األموال املهربة بـراً إىل األرايض 
السـعودية مبارشة بعد وصولها إىل املنفذ 
الحدودي، إال أن هذه العملية ليسـت األوىل 
فقد سـبق لحزب اإلصالح يف مأرب أن قام 
بنقل األموال املنهوبة عدة مرات إىل خارج 
اليمن، باإلضافـة إىل قيام قيادات اإلخوان 
ببيـع منازلهم وممتلكاتهـم يف مأرب بعد 
نقـل أرسهـم إىل تركيا واالسـتثمار فيها. 
عمليـات  تكـون  أن  سياسـيون  وأرجـح 

اإلصـالح يف مـأرب، أمـس، بنقـل األموال 
املنهوبة إىل الخـارج، ناتجه عن ترسيبات 
تفيد بتقـارب املحافـظ املرتِزق سـلطان 
العرادة، مع االحتالل اإلماراتي، بعد تلقيه 
عروضـاً من أبـو ظبي ببقائـه يف منصب 
محافظ املحافظـة إضافة لعضويته يف ما 
يسـمى املجلـس الرئايس، مقابل سـحب 
التشكيالت العسكرية لإلصالح من املناطق 
النفطية وإجراء تغيـريات تطيح بقيادات 
اإلصالح من مأرب املحتلة، وتمكني الخائن 
طارق عفـاش والقيادات املوالية لإلمارات 
الغنيـة  املحافظـة  عـىل  السـيطرة   مـن 

بالثروات النفطية والغازية.

 :  طاابسات
عاودت االحتجاجات الشعبية الغاضبة 
يف أبني املحتلة، أمس الثالثاء تنديداً بانهيار 
وانعـدام  واالقتصـادي  األمنـي  الوضـع 
الخدمـات األساسـية يف عمـوم مديريات 
إن  محليـة:  مصـادر  وقالـت  املحافظـة. 
احتجاجات شعبية غاضبة انطلقت، أمس 
يف مديرية لودر وبعض املناطق الوسـطى 

عىل تدهور  باملحافظة املحتلـة، احتجاجاً 
للمواطنـني،  واملعيشـية  األمنيـة  الحالـة 
حيـث رفـع املشـاركون يف االحتجاجـات 
الفتات وشـعارات تطالب برحيل االحتالل 
اإلماراتي السـعودّي وأدواتهم ومرتِزقتهم 
مـن جميـع مديريات أبـني، كمـا طالبوا 

بإسقاط حكومة املرتٍزقة.
من جانـب آخـر أوضحت قبائـل لودر 
أنها لن تسمح بتكرار مسلسل املواجهات 

املسـلحة التـي تقودها ميليشـيا االنتقايل 
يف مديرتـي أحـور وموديـة. وقـال بيـان 
صـادر عن قبائـل لودر أمـس الثالثاء، إن 
عىل ميليشـيا االنتقايل التي تسـللت األيام 
املاضيـة إىل املديرية، املغادرة فـوراً، مبيناً 
أن انتشار مرتِزقة أبو ظبي يف املديرية أثار 
اسـتياء األهايل، األمر الذي قد يدفع األهايل 
إىل خيـار املواجهـات املسـلحة للدفاع عن 

مناطقهم.

سئثالسقم: ق جقم صئض شاح ططار خظساء وطعاظأ التثغثة دون 
سعائص وخرف املرتئات واملساحات وعغ ططالإ سادلئ لضض غمظغ

 :  خاص
جـدد الوفـد الوطنـي املفـاوض عىل 
ثبات املطالب اإلنسانية العادلة واملحقة 
التي تمثـل كّل يمني وتلبي احتياجاتهم 
اإلنسانية يف مواجهة العدوان والحصار 

والحرب االقتصادية.
وخـالل لقـاء الوفـد الوطنـي، أمس 
الثالثاء، باملمثل األممي أّكد عبدالسـالم 
أن الجديـة لتحقيق السـالم تبدأ بتنفيذ 
املطالـب العادلـة واملحقـة التـي تزيح 

معاناة الشعب اليمني.
وقـال عبدالسـالم أمـس يف تغريـدة 
لـه عـىل تويرت :» خـالل لقـاء اليوم مع 
املمثـل األممي  أّكدنا عىل موقفنا الثابت 
بفتح مطـار صنعاء، وموانـئ الحديدة 
دون عوائـق، ورصف مرتبات املوظفني 

ومعاشات املتقاعدين».
ونـوه عبدالسـالم إىل أنه تـم التأكيد 
للمثل األممي أنه «ال جدية وال مصداقية 
ألي حديـث عن السـالم يف اليمـن ما لم 
يتم البدء بتنفيذ هذه امللفات اإلنسـانية 

امللحة التي تمثل مطلباً لكل اليمنيني».
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 :  خاص
أكد عضـو الوفد الوطنـي املفاوض، 
عبـد امللـك العجـري، أن رفـع الحصار 
ووقـف نهب الثـروات الوطنية ورصف 
املرتبات، ليسـت «تنـازالت» من جانب 
تحالف العـدوان األمريكي السـعودّي، 
بـل هـي حقـوق مرشوعة وأساسـية 

لليمنيني، وأولوية قصوى للحل.
وقال العجـري يف تغريدة عىل تويرت: 
«إن مرتبـات موظفـي الدولة «ليسـت 
مكرمة وال فضالً من العدو، وإنما حق 
أسايس للشـعب اليمني وأولوية ملحة 

للسالم غري قابلة للرتحيل».
وأّكدت صنعاء بشـكٍل رسمي خالل 
الهدنـة  تمديـد  أن  املاضيـة،  الفـرتة 
مرهـون بالوصـول إىل اتّفـاق واضـح 

يضمـن رصف املرتبـات مـن إيـرادات 
النفـط والغـاز التـي ينهبهـا تحالـف 
العـدوان، ورفـع الحصـار عـن مطار 
صنعاء الـدويل وميناء الحديدة، وتثبيت 

وقف إطالق النار.
لكـن تحالـف العدوان يبـدي إرصاراً 
كبـرياً عـىل مواصلـة اسـتخدام هـذه 
االسـتحقاقات كأوراق ضغـط وابتزاز 
عسـكرية  بمكاسـب  ملقايضتهـا 
حالـة  اسـتمرار  تكـرس  وسياسـية 

العدوان والحصار واالحتالل.
وبخصـوص ذلك أضـاف العجري أن 
«توقـف العـدو عـن معاقبـة اليمنيني 
يف لقمـة عيشـهم وعن نهـب ثرواتهم 
للمرتبـات،  وتخصيصهـا  النفطيـة 
باعتبارها أهم مورد تعتمد عليه موازنة 
املرتبات، ليس تنازالً منه ليقايض به أو 

يطلب مقابله».
وكانـت الواليات املتحـدة أعلنت عن 
موافقـة تحالـف العـدوان عـىل رصف 
املرتبـات، لكنهـا لجـأت بعـد ذلـك إىل 
البحـث عـن ضغوط عـىل صنعـاء، يف 
سلوك متناقض يكشـف زيف إعالنها، 
ويؤكـد إرصارهـا عـىل إطالـة معاناة 

اليمنيني ومواصلة الحصار.

 :  خاص

أّكـد نائب وزيـر الخارجية بحكومة 
اإلنقـاذ، حسـني العـزي، أن الواليـات 
التضليـل  تحـاول  األمريكيـة  املتحـدة 
وإخفاء إرصارها عىل استمرار الحصار 
وحرصهـا عـىل إطالة معاناة الشـعب 
اليمني، وهـو ما يمثـل إعاقة واضحة 

ملسار التهدئة.
وقـال العـزي يف تغريدة عـىل تويرت: 
إن «اتهـام املبعوث األمريكـي لصنعاء 
باختـالق ذرائـع لعرقلة تمديـد الهدنة 
هو يف الواقع هروب إىل األمام ومحاولة 
بائسة إلخفاء ما يبديه تحالف العدوان 

من تعنت وإرصار إجرامي عىل مواصلة 
حصار الشـعب اليمني ومصادرة حقه 
الطبيعي واإلنسـاني يف االسـتفادة من 
حاجاتـه  عـىل  الحصـول  ويف  ثرواتـه 

األساسية دون عوائق».
األمريكية  املتحـدة  الواليـات  وتروج 
هـذه الفرتة اتهامـات باطلـة لصنعاء 
بعرقلـة تنفيذ بنود الهدنـة وتمديدها، 
يف مسـعى لخلق ضغوط لدفع املجلس 
السـيايس األعـىل نحـو الرتاجـع عـن 
موقفه التفاويض الثابت والذي يتمسك 
بدفع املرتبات ورفع الحصار عن مطار 
كخطـوات  الحديـدة  ومينـاء  صنعـاء 

واستحقاقات أساسية للتمديد.
بقيـادة  العـدوان  تحالـف  ويـرص 

الواليات املتحدة عىل استخدام املرتبات 
كأوراق  االنسـانية  واالسـتحقاقات 
ابتـزاز للحصول عىل تنازالت سياسـية 
العـدوان  حالـة  تكـرس  وعسـكرية 
والحصار تحت غطـاء الهدنة، وهو ما 

تؤكد صنعاء استحالة القبول به.

تقارير

إظثارات رجمغئ طاةثدة:
اجامرار ظعإ البروات جغظعغ طسار الاعثئئ

تتثغر الصعات المسطتئ غآضث اذقسعا سطى تترضات السثو واجاسثادعا لطاساطض طع تسظاه 

 :  خاص

بعد أيام من اعرتاف سلطة املرتِزقة بوصول 
تحذيرات صنعاء العسكرية للرشكات األجنبية 
بخصـوص نهـب الثـروات الوطنيـة، جـددت 
القوات املسـلحة تأكيد تلـك التحذيرات ضمن 
سلسـلة إنـذارات وجهتهـا صنعـاء لتحالـف 
العدوان ورعاتـه بخصوص عواقب القفز عىل 
االسـتحقاقات واملطالب اإلنسانية، األمر الذي 
يرسـل رسالة واضحة بعدم وجود فرصة أمام 

العدو لاللتفاف عىل موقف صنعاء.
وقال املتحدث باسم القوات املسلحة العميد 
يحيـى رسيع: «إن عىل الرشكات األجنبية التي 

تنهـب ثروتنا أن تأخذ تحذيـر قائد الثورة عىل 
محمـل الجد يف حال لم يتم االتفاق عىل الراتب 

وبقية النقاط الرضورية الستمرار الهدنة».
وكان قائد الثورة السـيد عبد امللك بدر الدين 
الحوثـي قـد حذر مؤخـراً الـرشكات األجنبية 
التي تسـاعد تحالف العـدوان يف نهب الثروات 
النفطيـة والغازيـة يف املناطـق املحتلـة مـن 
عواقـب اسـتمرارها بنشـاطها العدائـي ضد 

الشعب اليمني ومقدراته.
ومثلـت إعـادة توجيـه التحذير عىل لسـان 
ناطق القوات املسـلحة رسالة استثنائية تؤكد 
للعـدو وللـرشكات األجنبية حساسـية اإلنذار 
وخطورة تجاهله أو التساهل يف التعاطي معه، 
خصوصاً بعد أن أقر املرتزق رشاد العليمي بأن 

رشكة «توتال» الفرنسية أبدت تخوفاً من البدء 
بصفقة نهب الغاز الجديدة، واشـرتطت وجود 
«اتفاق أمني» خوفاً من التعرض لالسـتهداف 

من جانب القوات املسلحة.
وتحدثت مصادر إعالميـة عن زيارة جديدة 
قام بها السفري الفرنيس لدى حكومة املرتزقة 
يف  املاضيـني  اليومـني  خـالل  حرضمـوت  إىل 
سـياق جولـة مشـبوهة يحتمل أنهـا تنطوي 
عىل مسـاٍع لتكريس املزيد مـن صفقات نهب 
الثـروات الوطنيـة، األمر الـذي يجعل ترصيح 
ناطـق القـوات املسـلحة رسـالة واضحة بأن 
صنعاء تراقـب كل تحركات العدو وال تمزح يف 

تحذيراتها.
ويحاول رعاة العدوان تكريس عملية نهب 

الثروات النفطيـة والغازية يف املناطق املحتلة 
كأمٍر واقع لقطع الطريق أمام االستحقاقات 
اإلنسانية التي تتمسك بها صنعاء عىل طاولة 
التفاوض كمتطلبات أساسية لتمديد التهدئة 
وتوسـعتها، وعـىل رأس تلـك االسـتحقاقات 
وقـف نهـب الثـروات وتخصيصهـا لـرصف 
مرتبـات موظفـي الدولـة يف عمـوم مناطق 

الجمهورية.
ويأتي التحذير املتجدد للرشكات األجنبية يف 
سياق سلسـلة إنذارات وجهتها صنعاء لقوى 
العـدوان ورعاتها خـالل األيـام املاضية حيث 
أكدت القيادة الثورية والسياسـية أن استمرار 
العدو بالتعنت سـتكون لـه «مخاطر وأرضار 

إقليمية ودولية» يتحمل مسؤوليتها.

السةري: رشع التخار وخرف املرتئات أولعغئ جقم غري صابطئ 
لطرتتغض ولغسئ «تظازقت» طظ السثو

السجي: واحظطظ تتاول إخفاء إخرارعا العاضح 
سطى طعاخطئ السثوان والتخار

تتالش السثوان غآضث 
إخراره سطى الاسظئ 

باتاةاز جفغظئ وصعد 
جثغثة
 :  خاص

جدد تحالف العـدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي تأكيد 
إرصاره عىل التعنت وتمسـكه بالحصار اإلجرامي، حيث أقدم 
عـىل احتجاز سـفينة وقود جديـدة ومنعها مـن الوصول إىل 
ميناء الحديدة يف انتهاك إضايف للهدنة املؤقتة التي توشك فرتة 

تمديدها الثانية عىل االنتهاء بدون أي تقدم إيجابي.
وقالت رشكـة النفط اليمنية، الثالثـاء، إن تحالف العدوان 
قـام باحتجاز سـفينة البنزيـن «يس ادور» برغم تفتيشـها 

وحصولها عىل تصاريح الدخول من قبل األمم املتحدة.
وتعترب هذه سفينة الوقود الثانية التي يقوم تحالف العدوان 
باحتجازها خالل أسبوع، حيث قام قبل أيام باحتجاز سفينة 
الديزل «هاري براكاش» ومنعها من الوصول إىل ميناء الحديدة 

بشكٍل تعسفي، برغم حصولها عىل التصاريح الالزمة. 
وأكدت رشكة النفـط أن «األمم املتحدة لم تقوم بأي تحرك 

إيجابي يسهم يف سالسة دخول السفن».
وكانت الرشكة كشـفت يف وقٍت سابق عن مراسالت تظهر 
تواطؤ األمـم املتحدة مع تحالف العـدوان يف أعمال القرصنة 
واحتجاز السـفن، حيث تقوم لجنة التفتيش األممية بإجبار 
السـفن عىل التوجـه إىل منطقة االحتجاز وانتظـار تعليمات 

سفن العدوان.
وتحـاول قوى العدوان بقيادة الواليات املتحدة فرض املزيد 
من القيود عىل سـفن وشـحنات الوقود، من خـالل ما تزعم 
أنه «آلية جديدة» مجهولة، ترشعن احتجاز السـفن وتفرض 
عليهـا مبالغ كبـرية، وتجعل عملية اسـترياد ووصول الوقود 
خاضعة ملـزاج تحالـف العـدوان بالكامل، يف مسـعى لقطع 

الطريق أمام أي حلول إنسانية يف هذا السياق.
ويعترب احتجاز سفن الوقود ومنعها من الوصول إىل ميناء 
الحديدة من أبـرز خروقات تحالف العدوان للهدنة التي تنص 

عىل إدخال السفن بدون عرقلة.
ويمارس املبعوث األممـي دوراً تضليلياً فاضحاً يف التغطية 
عـىل اسـتمرار احتجاز السـفن حيث يقوم برتويـج دعايات 
مزيفة أمام املجتمع الدويل عن «تدفق الوقود»، ويتالعب بعدد 

السفن التي تم السماح لها بالدخول.



4
األربعاء والخميس

العدد

2 ربيع األول 1444هـ..
28 سبتمرب 2022م

(1490)
 

 : خاص
بـارك قائد الثـورة السـيد القائـد عبدامللـك بدرالدين 
ة العربية واالسالمية وللشعب اليمني حلول  الحوثي، لألمَّ
ذكرى املولد النبوي الرشيف ١٤٤٤هـ عىل صاحبه أزكى 
الصـالة وأتـم التسـليم، وذلك خـالل تدشـني الفعاليات 
واألنشطة التحضريية وصوالً إىل الفعالية الكربى املقامة 

يف الثاني عرش من شهر ربيع األول.
ويف كلمته التدشـينية، أمس الثالثاء، بحضور قيادات 
الدولة، دعا قائد الثورة أحرار الشعب اليمني إىل املشاركة 
الفاعلـة يف إحيـاء مناسـبة املولـد النبـوي يف الفعاليات 
املركزيـة باملحافظـات يف الثانـي عـرش من شـهر ربيع 
الجاري، مؤكداً أن شـعبنا اليمني العزيز تميز باالحتفال 
بهذه املناسـبة بشـكل كبـري ومكثف وتصدر الشـعوب 
اإلسـالمية يف مدى اهتمامه بهذه املناسبة وابتهاجه بها 
وهذا من مصاديق الحديث النبوي الرشيف اإليمان يمان 

والحكمة يمانية.
ولفـت قائد الثـورة إىل أن هذه املناسـبة كانت تحظى 
يف املـايض باهتمام كبـري يف العالم اإلسـالمي، وكان يوم 
مولد النبي -صىل الله عليه وعىل آله- يوماً مميزاً، مشرياً 
إىل النشـاط السـلبي لألعداء وعمالئهـم يف إفراغ محتوى 
أهمية إحياء املناسـبة والذي أدَّى إىل غياب التفاعل  لدى 

بعض الشعوب مع املولد النبوي.
ونـوه قائد  الثـورة إىل أن هذه املناسـبة العظيمة هي 
ة  من املناسـبات املهمـة واملفيدة والتي تحتـاج إليها األمَّ
ة اإلسالمية، مؤكداً  وتزايدت أهميتها بالنظر إىل واقع األمَّ

أن مـن أهم مـا نعرب به يف هذه املناسـبة هـو النظرة إىل 
رسـول الله -صلوات الله عليه وعىل آله- كنعمة عظيمة 

من الله.
وقال: «مـا أحوج كّل إنسـان إىل أن يتزكى، وكان من 
املهام الرئيسـية لرسـول اللـه وهو يتحرك عىل أسـاس 
هـدى الله سـبحانه وتعاىل، وهـو يتحرك بكل الوسـائل 
فيما يقدمه من اإلرشادات والتعليمات، من أجل أن يزكي 
النفس البرشية»، مضيفاً «يف عالقتنا اإليمانية التي يجب 

أن نسـعى إىل االرتقاء بها، مسـتوى إيماننا برسول الله 
-صلوات الله عليه وعىل آله- عىل مستوى عاٍل».

ولفـت إىل أنه «يف الرتبيـة اإليمانية يجب أن يكون 
محبتنا لله سـبحانه وتعاىل فـوق كل يشء، ثم تأتي 
املرتبـة الثانية واملسـتوى الثاني يف محبتنا لرسـول 
اللـه صلوات اللـه عليه وعىل آلـه»، منوهـاً عىل أنه 
«من املفـردات املهمة يف عالقتنا اإليمانية بالرسـول 
-صلوات الله عليه وعـىل آله- هي التوقري والتعظيم 

والتعزير».
وأكـد السـيد القائد وجوب «أن نسـعى جميعـاً إىل أن 
نكـون من أنصار رسـول اللـه، حتى نكـون يف عداد من 
نـرصوه»، متبعـاً بالقـول: «إن لـم تتحـرك كجندي من 
األنصـار، بـكل مـا تعنيـه الكلمـة فأنت مخـل وناقص 

اإليمان».
ويف السـياق أكد السـيد القائد أن «الهجمـات الغربية 
باإلسـاءة للنبي -صلوات الله عليه وعىل آله- هي إساءة 
لإلسالم، سـعيهم لإلساءة لرسول الله هو بهدف تشويه 
اإلسـالم»، مؤكداَ وجـوب «أن نكون مسـتعدين ضد من 
ـة يف أهم  ة عـن قيمها ورضب األمَّ يسـعى إىل فصـل األمَّ

أساس يمكن أن يعيد لألمة عزها ومجدها».
ودعـا السـيد القائـد إىل رضورة الحرص يف أنشـطتنا 
وفعالياتنا عىل ترسـيخ هذه املفاهيـم العظيمة وربطها 

بمسرية حياتنا.
ويف ختـام كلمته قال قائد الثـورة: «خالل هذه الفرتة 
وإىل الفعاليـة الكـربى يف الثانـي عرش من الشـهر نأمل 
أن يكـون هنـاك نشـاط واسـع عىل مسـتوى اإلرشـاد 
واملحارضات بالحديث عن رسول الله -صلوات الله عليه 
ة به عىل مبدأ التأيس»،  وعىل آله- ورسالته وما يربط األمَّ
داعيـاً إىل «االهتمام باإلحسـان خـالل كّل هـذه الفرتة، 
اإلحسـان مطلوب العناية به بشكل دائم، لكن أن يربز يف 

هذه الفرتة بشكل أكرب».
وتطرق السـيد القائد يف كلمتـه إىل جملة من القضايا 
ذات الصلة تستعرضها  صحيفة املسرية يف نص الخطاب 

صـ٦و٧و٨و٩.
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استعداداً للفعاليات املركزية الحاشدة يف الثاني 
عـرش مـن ربيـع األول الجـاري، دشـن اليمنيون 
رسمياً وشعبياً، أمس الثالثاء الفعاليات واألنشطة 
التحضريية املركزية يف عدد من املحافظات الحرة، 
اسـتعداداً إلحياء ذكرى  املولد النبوي الرشيف عىل 

صاحبه أزكى الصالة وأتم التسليم.
مديريـات  شـهدت  صنعـاء  العاصمـة  ومـن 
املحافظـة وأمانـة العاصمـة فعاليـات رسـمية 
وشـعبية حاشـدة أكـدت أن إحيـاء ذكـرى مولد 
الرسـول األعظم صلوات الله وسـالمه عليه وآله، 
يؤكد للعالم أجمع بأن أحفاد األنصار ما زالوا عىل 
عهدهـم ووالئهم لله ولرسـوله ومدى تمسـكهم 

بالنهج املحمدي.
ولفتت فقراتها إىل أن إحياء ذكرى املولد النبوي 
تأتـي من بـاب الحمـد والشـكر لله عـىل النعمة 
العظيمـة والهدايـة لإلسـالم، ولتعزيـز االرتباط 

والوالء لرسول الله والسري عىل نهجه القويم.

أتفاد بقل سطى املعسث وسمران 
تتاحث

فيما نظم أحفاد بالل بمديرية التحرير، أمسية 
ثقافيـة وخطابيـة أكـدت أن إحياء املولـد النبوي 
الرشيـف نوع من أنـواع النرصة للرسـول األعظم 
ال سـيَّما يف ظـل الهجمـات املسـعورة ومحاوالت 
تشويه سيد املرسلني -صىل الله عليه وآله وسلم- 

وسريته العطرة.
وتطـرق شـيخ أحفـاد بـالل باملديرية حسـن 
املسـوري، إىل التفاعـل الكبري ألبناء يمـن اإليمان 
والحكمـة أحفـاد األوس والخزرج إلحيـاء ذكرى 
املولـد النبـوي الرشيف عـىل صاحبه وآلـه أفضل 
الصـالة وأتـم التسـليم، مؤكـداً أن اليمنيـني هم 
أول من احتفل برسـول الله حـني طاردته قريش 

وأخرجته من أطهر بقاع األرض.
ويف محافظة عمران دشن الفريق الركن جالل 
الرويشـان -نائب رئيـس الوزراء لشـؤون الدفاع 
واألمـن- فعاليـات املناسـبة باملحافظـة بفعالية 

خطابيـة واسـعة حرضهـا وزراء اإلدارة املحلية 
عيل القيـيس والداخلية اللـواء عبدالكريم الحوثي 

والنفط أحمد دارس.
ويف الفعاليـة أكد الرويشـان أهميـة االحتفال 
بهذه املناسـبة الدينية العظيمة، بما يليق بمكانة 
صاحبهـا، الفتـاً إىل الدور العظيـم لليمنيني الذين 
نارصوا رسـول الله -صىل الله عليه وآله وسـلم- 
منـذ فجر الدعوة اإلسـالمية وكان لهـم دور بارز 

بنرش اإلسالم يف أصقاع املعمورة.
وقال الفريق الرويشـان: «إن األعداء ما يزالون 
يف غيّهم وعدائهم وتربصهم ضد اإلسالم واملسلمني 
والعرب وعروبتهم، ويتآمرون ليالً ونهاراً لتشويه 

قيم الدين ورسول اإلسالم».

السعض الاعاطغ غاأعإ بفسالغات يف 
تةئ والتثغثة

ويف محافظة حجة نظم املجلس املحيل باملدينة 
ومكتب اإلرشاد والوحدة الثقافية ووحدة العلماء، 
فعاليـة ثقافية أّكـدت أهمية االحتفاء باملناسـبة 
ـة والتحديات التي تواجهها للنيل  نظراً لوضع األمَّ

من قيم وتعاليم الدين اإلسالمي الحنيف.

ولفتت فقرات الفعاليـة والفعاليات املصاحبة 
والوحـدات  املديريـات  مـن  بعـدد  نظمـت  التـي 
التنفيذية  إىل أهمية التحرك الجاد يف رفد الجبهات 
وتجهيـز قافلـة الرسـول األعظـم واملشـاركة يف 
الفعاليـة املركزيـة يف الثاني عرش مـن ربيع األول 
للتصـدي  بالجهوزيـة  للعالـم  رسـالة  وإيصـال 

للعدوان وإفشال مخططاته.
وأّكـدت أهميـة إحيـاء ذكـرى املولـد النبـوي 
الرشيـف يف ترسـيخ االرتبـاط بالرسـول الكريـم 
والتأيس به واالقتداء بسـريته والتمسـك بمنهجه 
القويـم وإغاظة أعداء اإلسـالم والتذكـري بالقيّم 

واملبادئ واألخالق اإلسالمية.
وإىل تهامـة الوفـاء شـهدت مديريـات املربع 
الجنوبـي والشـمايل فعاليـات مركزيـة أكدت أن 
ة بمدى تمسك  إحياء ذكرى املولد رسالة ألعداء األمَّ
وارتباط اليمنيني برسول الله -صىل الله عليه وآله 

وسلم، وتأكيد متجدد للوالء لله ولرسوله.
واالرتبـاط  املناسـبة  فعاليـات  أن  إىل  ولفتـت 
بتعاليمها هي تصٍد ملحاوالت االنتقاص من مكانة 
الرسـول األعظـم من قبـل أعداء الديـن، ومحطة 
السـتلهام الدروس من سريته واالسـتنارة بهديه 
يف إطـار التوجه العمـيل للتحرر مـن هيمنة قوى 

االستكبار.
وأكـدت أن إحياء هـذه الذكرى يأتـي تعظيماً 
لنبـي اللـه، وتجديد الـوالء لله ولرسـوله وألعالم 
ـة، ومحطة لتعزيـز التالحم  الهـدى من قـادة األمَّ

واالصطفاف يف مواجهة العدوان.

إب الثدراء ترتإ وذطار تثحظ 
اقتافاءات

ومـروراً إىل محافظـة إب، ناقش لقاء موسـع 
للقيـادات املحليـة واألمنيـة واملكاتـب التنفيذية 
رئاسـة  مكتـب  مديـر  برئاسـة  باملحافظـة  
الجمهورية أحمـد حامد، االسـتعدادات لالحتفاء 

بمناسبة املولد النبوي الرشيف.
إب  محافـظ  ضـم  الـذي  اللقـاء  واسـتعرض 
عبدالواحـد صالح ونائب وزير اإلرشـاد وشـؤون 
الحـج والعمـرة فـؤاد ناجـي، الجوانـب املتصلة 
باسـتكمال تركيـب اللوحـات والالفتـات املعـربة 
والتزيني والتحشيد للمشاركة يف الفعالية املركزية 
بمركـز املحافظة احتفاء بذكرى املولد النبوي عىل 

صاحبها أفضل الصالة وأزكى التسليم.
ويف اللقـاء أكـد مديـر مكتب الرئاسـة، أهمية 

االسـتعداد الالئق لالحتفـاء بميالد خاتـم األنبياء 
واملرسـلني، الفتا إىل أهميـة تضافر جهود الجميع 
وتفاعلهـم إلحياء هذه املناسـبة الدينيـة الجليلة 

التي تأتي والوطن يمر بمرحلة دقيقة.
وحث حامد الجميع عىل التحرك يف امليدان تحت 
راية الرسـول الخاتم للحشد واملشـاركة يف إنجاح 
الفعاليـة والتعبري عن الحب واالرتباط باملصطفى       
-صلـوات اللـه عليه وعـىل آله- ليحظـى الجميع 
بالرعايـة والعون من الله يف الدنيـا واآلخرة، فيما 
نظمت عدد من املكاتب التنفيذية بمحافظة ذمار 
فعاليتني حاشدتني أّكد مسـؤولو السطلة املحلية 
خاللها أن أهمية االحتفاء بذكرى مولد سيد الخلق 
تكمـن يف اسـتحضار القيـم والدروس من سـرية 

النبي الكريم واالقتداء به.
ودعا مسـؤولو السـلطة املحليـة إىل االهتمام 
بتقديم الخدمـات للمواطنني واملشـاركة الفاعلة 
يف الفعالية املركزية لالحتفاء بذكرى املولد النبوي 
الرشيـف، وتجسـيد مظاهـر اإلحسـان والتعاون 
يف املناسـبة، مؤكديـن أن االحتفـاء بذكـرى املولد 
النبـوي هو تعبري عن اعتزاز أبناء الشـعب اليمني 
وفخرهم باالنتماء لإلسـالم ووالئهم لله ورسـوله 
وأعـالم الهدى يف الوقـت الذي تهـرول فيه أنظمة 

عربية للتطبيع مع كيان العدو الصهيوني.

خسثة تاجغظ اجاسثادًا لـ «السرس 
املتمثي»

وإىل صعدة الثورة دشـن املحافظ محمد جابر 
عوض، حملة نظافـة وإزالة املخالفات ومخلفات 
البناء يف عاصمة املحافظة استعداداً للمولد النبوي 

الرشيف.
تستهدف الحملة التي تسـتمر أسبوعني، رفع 
النفايـات ومخلفـات البناء واألتربة املتكدسـة يف 
شـوارع وأحياء عاصمـة املحافظـة ومواقع عدة 

بمراكز املديريات.
وأوضـح املحاف عـوض أن الحملة تأتي ضمن 
خطة االستعداد والتجهيز لالحتفال باملولد النبوي 
الرشيف، مؤكداً رضورة تضافر الجهود الرسـمية 
النظافـة  أعمـال  ومسـاندة  لدعـم  واملجتمعيـة 

وتحسني الصورة الجمالية للمحافظة.

السططات املتطغئ يف الساخمئ واملتاشزات تثحظ افظحطئ املرضجغئ الاتدريغئ إلتغاء املعلث الظئعي
تظعسئ بغظ  تمقت ظزاشئ وشسالغات وأظحطئ خطابغئ ولصاءات واجاسثادات طثاطفئ:
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 : أغمظ صاغث 
البحريـة  القـوات  كشـفت  أن  بعـد 
اليمنيـة عـن أسـلحة جديـدة ظهـرت 
ألول مـرة خالل العـرض املهيب بميدان 
بمناسـبة العيد الثامن  السبعني مؤخراً 
لثـورة الحادي والعرشين من سـبتمرب؛ 
فقـد تخلخل القلـق والذعر لـدى العدو 
والقواعد العسكرية املتواجدة يف أطراف 

املياه اإلقليمية.
لقد نجحت صنعاء يف توجيه رسـائل 
تحذيريـة وإنذاريـة للعـدو بـكل بقوة 
وحنكة، خالل عرض األسـلحة البحرية 
ذات القدرة العالية، والتي تحمل سمات 
ووظائـف متعددة يف إطـار حماية املياه 
اإلقليميـة، وإنهـاء كّل أشـكال الخطر 
مـن القـوى املرتبصـة، فقـد أصبحـت 
السواحل والجزر اليمنية يف مأمن كبري، 
بعد أن كانت بوابة للغزو واالحتالل منذ 
القدم، وقد تعرضت للقرصنة والهيمنة 
الخارجيـة؛ لكنهـا اليـوم وبعـد ثـورة 

الحرية واالستقالل لم تعد كذلك.
إننـا نجـد أن مـن أهـداف ثـورة ٢١ 
سـبتمرب القضـاء عـىل كافـة أشـكال 
واالحتـالل،  والهيمنـة،  الوصايـة، 
وحمايـة البلـد مـن أي غـزو خارجي، 
فقد استطاعت القوات البحرية اليمنية 
الدفاعيـة،  األسـلحة  أفخـر  امتـالك 
والهجومية، تم الكشـف عنها مؤخراً يف 
العرض العسكري املهيب، ومنها زوارق 
حربيـة متطورة مـن طـراز عاصف١، 
طوفـان١،  عاصـف٣،  عاصـف٢، 
مالحـة،  وزورق  طوفـان٣،  طوفـان٢، 
حيـث تتميـز هـذه الـزوارق الجديـدة، 
برسعتها العاليـة وقدرتها عىل املناورة، 
وقدرتهـا عـىل حمـل أسـلحة متنوعة، 
وأداء مهمـات هجوميـة ودفاعيـة ضد 
أهـداف ثابتة أو متحركـة، باإلضافة إىل 
األسـلحة البحرية األخرى املساعدة لها، 
مـن ألغـام أو زوارق بحريـة، إىل جانب 
الصواريخ البحرية املتطورة التي دخلت 

الخدمة وذاق العدو من بأسها.
وهنا  يمكن القول إن جميع تلك القوة 
مثلت ذراعاً صاعقاً لتنفيذ مناورة الردع 
البحري االسـرتاتيجي، والتي ستشـكل 
النقطة الفاصلة يف فرض االنهاء الفعيل 
للعدوان، عـرب وقف نهائـي لالعتداءات 
املتكـررة وللعمليـات الحربية، وعرب فك 
الحصار والرشوع بمفاوضات التسوية 

السياسية العادلة والصحيحة. 
ويرى محللون سياسيون وناشطون 
إعالميون، أن العروض العسكرية تحمل 
رسائل متعددة منها أن السفن النفطية 
حالـة  يف  األجنبيـة  للـرشكات  التابعـة 
خطر دائم، ولن يسـتمر العدوان يف نهب 
ثرواتنـا النفطية والغازيـة، وأن عليهم 
أن يأخـذوا تحذيرات قائد الثورة السـيد 
عبدامللـك بـدر الدين الحوثـي -يحفظه 

الله- عىل محمل الجد.
باعتبـار  أنـه  اىل  املحللـون  ويشـري 
الجمهوريـة اليمنيـة منطقـة بحريـة، 
فقـد كانت تتعرض للغـزو واالحتالل يف 
السـابق من خالل املنافـذ البحرية لها، 
منوهـني إىل أن التاريخ خري شـاهد عىل 
ذلـك، فقـد وجـدت القيادة العسـكرية 
والسياسية، أنه ال بدَّ من بناء قوة بحرية 

رادعة وهجومية يف سياق إنجازات ثورة 
الحادي والعرشين من سبتمرب، وهذا ما 
شاهده العالم يف مناسـبة ذكرى الثورة 

املباركة.

جعاتض باتئ يف طأطظ 
مستشـار  يقـول  السـياق  هـذا  ويف 
وزارة اإلعالم األسـتاذ توفيق الحمريي: 
إن عرض القـوات البحرية هي رسـالة 
واضحـة أننـا حـارضون ومسـتعدون 
تحقيـق  والسـتكمال  البحـر؛  ملعركـة 
السـيادة الوطنية عىل مياهنا اإلقليمية، 
سـواحلنا  وتأمـني  جزرنـا  وتحريـر 
البحريـة  بالقـوات  مشـيداً  وموانئنـا، 
وحضورهـا الكبري الذي كان بمسـتوى 

التحديات.
ويشـري الحمـريي يف ترصيخ خاص 
لصحيفـة «املسـرية» إىل أن أكثـر مـن 
٦٠٪ مـن قوات أمريـكا هي متواجدة يف 
البحر، وهو األمر الذي يتطلب جهوزيتنا 
أننا  لكـرس الهيمنـة األمريكية، متبعـاً 
نواجه أمريكا بالدرجة األسـاس، وال بدَّ 
أن تكـون قوتنـا بهذا املسـتوى، وبهذه 

االسرتاتيجية.
ويؤكد الحمريي أن ما قدمته القوات 
كثـرياً،  يعنـي  العيـد  هـذا  يف  البحريـة 
بالنسـبة لقـرار االسـتقالل والسـيادة 
وجزرنـا  سـواحلنا  ويبـرش  الوطنيـة، 

املحتلة باقرتاب النرص والتطهري.

خط أتمر
ويف خط مواِز يقول الناشط السيايس 
القيـادة  إن  الحـدي:  الوهـاب  عبـد 
العسـكرية والسياسـية ركزت بشـكل 
كبري عـىل الخطر القادم مسـتقبالً من 
السـاحل أكثـر مـن أية خطـورة أخرى 
العسـكرية  القواعـد  لتعـدد  نتيجـة 
املحيطـة باليمن من كّل حد مائي، الفتاً 
اىل أن اليمن يف السـابق قد تعرض للغزو 
واالحتـالل عن طريق البحر، وأن النظام 
السـابق الفاشـل قد أهمل هذا الجانب 

كثرياً.
ويشـري الحـدي يف ترصيـح خـاص 
لصحيفـة «املسـرية» إىل أن اليمـن لـن 
ينعـم باألمـن واألمـان إال إذا تم إنشـاء 
قوة بحريـة وجوية قادرة عـىل حماية 
السـواحل واألجواء، لذا فـإن القيادة قد 
اتّخذت القرار املناسب واملتمثل يف تنبيه، 
وإعطـاء رسـائل قويـة لهـذه القواعد 
العسكرية يف أننا يقظون ملا تقومون به 
وتحرضون له، ونملك األسـلحة الرادعة 
ملجرد التفكري ألي تقدم نحو سـواحلنا، 
معتربهـا  أراضينـا،  غـزو  محاولـة  أو 
خطوة أذهلت الجميع، وتدلل عىل حنكة 
العايل  واستشـعارها  القيـادة  وحكمـة 

بالخطر والرتبص.

يـراد  التـي  الرسـائل  أن  ويضيـف 
توجيهها خالل عرض السـالح البحري 
هو أن اليمن قادرة عىل حماية سواحله 
السـواحل  قرابـة  إىل  املمتـدة  البحريـة 
األفريقية، كما أن املياه اليمنية أصبحت 
خطـاً أحمَر للغزاة، وعىل رأسـهم العدو 

األمريكي. 

تتثغر ووسغث 
بـدوره يقـول املحلل السـيايس خالد 
العـرايس: إنـه عندما يتضمـن العرض 
العسكري املهيب صواريخ بحرية قادرة 
عىل الوصـول إىل أبعد نقطـة من قواتنا 
يف البحـر األحمـر (مينـاء أم الررشاش 
املحتل صهيونياً واملسمى بميناء إيالت) 
وكـذا إىل البحر العربـي، منها املصنع يف 
اليمـن (فالق١ ومنـدب ١ و٢ وصاروخ 
البحـر األحمر) وأخرى روسـية الصنع 
(روبيخ) وزوارق متعددة املهام، وألغام 
بحرية بالتوازي مع تجديد السيد القائد 
تحذيره للـرشكات التي تنهـب ثرواتنا؛ 
فإن هـذا معنـاه أن نهـب الثـروات لن 

يستمر.
ويضيف العرايس يف ترصيح لصحيفة 
«املسـرية» أن رسـالة عرض األسـلحة 
البحريـة مفادها  «يا العالـم املتفرج و 
يـا تحالف العدوان هذه هـي القوة التي 
بفضـل الله عـز وجل، تحمي السـاحل 

الغربي وباب املندب وخط املالحة الدويل، 
ومـا دام السـيد القائـد لـم يوجه حتى 
اآلن بإغـالق بـاب املنـدب، أو مهاجمة 
سـفنكم، وبوارجكـم رغم مـا نتعرض 
لـه من حصـار ظالم، وقرصنـة بحرية 
بحق سفن النفط ومشتقاته؛ فهذا دليل 
قاطـع عـىل احـرتام األنصـار للمواثيق 
واملعاهـدات الدوليـة بما فيهـا معاهدة 
أعايل البحار، واملـرور اآلمن، وليس كما 
يروج له تحالف العدوان من أن األنصار 
يشكلون خطراً عىل خط املالحة الدويل».

ويتابـع أن تحالـف العـدوان بشـكل 
خـاص والعالـم املتفـرج بشـكل عـام 
بالتأكيـد الحـظ بـأن قواتنـا البحريـة 
باتـت -بفضـل الله عـز وجـل- قادرة 
عـىل اسـتهداف أي هـدف يف البحريـن 
األحمر والعربي، كمـا باتت أيضاً قادرة 
عىل إغـالق املضيـق خالل سـاعة، ولم 
يعد األمر مرتهناً إال بإشـارة من السـيد 
اآلن متعلـق بجديـة  القائـد، واملخـرج 
مسـاعي تحالف الرش والظالم للوصول 
إىل سالم عادل، ومرشف وغري منقوص.

ويشـري العـرايس إىل أن األمـر صعب 
عىل محور الرش والظالم العاملي، فالراية 
أخـرى  انكسـارات  سـيليها  البيضـاء 
هنـا وهناك، وسـيكون اليمـن نموذجاً 
مـن  والتخلـص  واالسـتقالل،  للتحـرر 
سياسـة الهيمنة واالستكبار، وسيكون 
القـدوة لكل مسـتضعفي األرض، إال أن 
أمامكـم مخـرج ال بـأس به وهـو دعم 
الهدنـة برشوطها الجديـدة، وهي فتح 
للمينـاء واملطـار بشـكل كيل، وتبـادل 
جميـع األرسى، وحـل ومعالجـة امللف 
االقتصادي بمجمله، وعىل رأسـه رصف 
انتظـام  وضمـان  السـابقة  املرتبـات 

رصفها.
كما يخاطب تحالف العدوان أنه يجب 
االلتزام خـالل الفرتة القادمة وال تظنوا 
أن خدعة الهدن الكاذبة ستستمر إىل ما 
ال نهاية يف ظل استمرار خنقكم للشعب 
وبشـتى  ومعيشـياً  وماليـاً  اقتصاديـاً 
قضايـا  هنـاك  أن  إىل  مشـرياً  الطـرق، 
انسـانية يجب حلها بشكل رسيع بعيداً 
عن املماطلة والتسويف والتطويل، ومن 
ثم الوصول إىل املفاوضات النهائية، فهذا 
سـيخرجكم من مأزق كبـري، ويجنبكم 
جـزءاً من الخزي والعـار يف حال تم ذلك 
عرب استئناف املعارك؛ ألن القادم مرعب 

بكل تفاصيله.
ويزيـد: «لكـم أن تتخيلـوا منشـآت 
حيوية يف السـعودية واإلمارات تشـتعل 
عن بكرة أبيها ونموذج أرامكو األخري ال 
يشء أمـام القادم ، وبوارج حربية تدمر 
وتغرق وسط البحر، وكّل األسلحة التي 
ذقتم نكالها سـابقاً وجعلتكم تهرعون 
جانبهـا  وإىل  سـتعود  الهدنـة،  لطلـب 
أسـلحة جديـدة ال طاقة لكم بهـا ، أما 
بريـاً فلم يعـد لديكم ما يمكـن تقديمه 
أكثر ممـا فعلته جيـوش املرتِزقة، وقد 
بـات جميعهم يدعون الله ليـل نهار أال 
تعـود املعـارك مـرة أخـرى، ويف املقابل 
لدينـا رجـال يعشـقون الشـهادة كما 
تعشـقون أنتـم الحيـاة، مشـرياً إىل أن 
هناك سيناريو مفزع للغاية سيجعلكم 
تشعرون بأن كّل الوجع السابق لم يكن 

أكثر من نزهة مقابل ما هو آٍت .

استطالع

السروض السسضرغئ تمطئ الضبغر طظ الرجائض طظ بغظعا أن السفظ الظفطغئ الاابسئ 
لطحرضات افجظئغئ شغ تالئ خطر دائط إذا اجامرت شغ ظعإ برواتظا الظفطغئ

أجطتئ غمظغئ بترغئ جثغثة..
 تترغر الةجر بات صرغئًا
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وأهالً  حياكـم اللـه جميعـاً 
بكل  نرحب  ومرحبـاً.  وسـهالً 
العلمـاء  باآلبـاء  الحارضيـن، 
األجالء، وباإلخوة املسؤولني يف 
التنظيمية،  وباللجـان  الدولة، 
والثقافيـني،  والوجاهـات، 
اإلخـوة  وكافـة  والخطبـاء... 

األعزاء الحارضين.
أهالً وسهالً بكم جميعاً.

ـيَْطان  أَُعــْوذُ ِباللـِه ِمْن الشَّ
اللـِه  ِبـْســــِم  الرَِّجيْـِم 
الرَّْحـَمـِن الرَِّحـيْـِم الحمُد لله 
َربِّ العاملني، وأَشـَهـُد أن ال إلَه 
إالَّ اللُه امللُك الحقُّ امُلبني، وأشَهُد 
عبـُدُه  ـــداً  ُمَحمَّ سـيَدنا  أنَّ 

وَرُســْولُه خاتُم النبيني.
{إِنَّ اللَّـَه َوَمَالِئَكتَـُه يَُصلُّوَن 
َعـَىل النَِّبيِّ يَا أَيَُّهـا الَِّذيَن آَمنُوا 
َصلُّوا َعَليِْه َوَسـلُِّموا تَْسـِليًما}

[األحزاب: اآلية56]، الّلهم َصلِّ 
ــد،  ــٍد وعىل آِل ُمَحمَّ عىل ُمَحمَّ
ـــٍد وعىل آِل  وبـاِرْك عىل ُمَحمَّ
ــد، كمـا َصلَّيَْت وباَرْكَت  ُمَحمَّ
عـىل إبراهيَم وعـىل آِل إبراهيَم 
إنك حميـٌد مجيٌد، وارَض اللهم 
برضـاك عن أصحابـه األخيار 
املنتجبـني، وعن سـائر عبادك 

الصالحني واملجاهدين.
الحـارضون:  اإلخـوة  أيُّهـا 
ــَالُم َعَليُْكـْم َوَرْحَمـُة اللِه  السَّ

َوبََرَكاتُُه؛؛؛
أبارك لكم، ولكل أبناء شعبنا 
اليمني املسـلم العزيز، وألمتنا 
بدخـول  كافـة،  اإلسـالمية 
شـهر ربيٍع األول، شهر ذكرى 
مولد رسـول الله «صلوات الله 
وسالمه عليه وعىل آله»، محمد 
بـن عبـد اللـه، خاتـم النبيني، 
ورحمة الله للعاملني، والبشـري 
النذير، والرساج املنري، الرسول 

األكرم الخاتم.
املهمـة  املناسـبة  هـذه 
ـن  ندشِّ التـي  العظيمـة، 
واألنشـطة  الفعاليـات  اليـوم 
إىل  وصـوالً  لهـا،  التحضرييـة 
الفعاليـة الكربى، التي تقام يف 
الثاني عرش من الشهر إن شاء 

الله.
وشـعبنا اليمني العزيز تميَّز 
بإحيائه لهذه املناسـبة بشكٍل 
وفعاليـاٍت  وبأنشـطٍة  كبـري، 

الشـعوب  وتصـدَّر  متنوعـة، 
اهتمامه  مـدى  يف  اإلسـالمية، 
وابتهاجـه  املناسـبة،  بهـذه 
بها، وطريقـة إحيائه لها، ويف 
حضـوره الحاشـد والكبـري يف 
الفعاليـة الرئيسـية يف الثانـي 
عرش من الشهر، كما كان ذلك 

واضحاً يف األعوام املاضية.
مـن  هـو  االهتمـام  وهـذا 
تجليـات ومصاديـق الحديـث 
((اإليمـان  الرشيـف:  النبـوي 
ألن  يمانية))؛  والحكمة  يمان، 
اللـه «صلوات  برسـول  الصلة 
الله عليه وعـىل آله»، والعالقة 
بـه ألمته، هـي صلـٌة إيمانية، 
منطلقهـا  إيمانيـة،  وعالقـٌة 
بـه،  اإليمـان  وأساسـها 
وبرسـالته، وبعظيـم منزلتـه 
عنـد اللـه «سـبحانه وتعاىل»، 
ودوره  املقدَّسـة،  وبمهمتـه 
ة بالله  العظيم، وبأنه صلٌة لألمَّ
«سـبحانه وتعـاىل»، وبهديـه، 
وبنوره؛ ولـــذلك عندما اهتم 
شـعبنا هـذا االهتمـام الكبري، 
وتصـدَّر بقية الشـعوب، وبرز 
يف عنايته بهذه املناسبة بشكٍل 
كبـري، فغـري غريـٍب عـىل هذا 
د  الشعب، الذي هو شعٌب يجسِّ
إيمانه برسـول اللـه «صلوات 
اللـه عليه وعىل آلـه» بكل هذا 
والجوانب  واالهتمام،  االلتزام، 
والتأيس،  واالقتـداء،  العمليـة، 
د  واالتِّباع، واالهتداء، كما يجسِّ
ذلـك بهـذا التعظيـم والتوقري 
اللـه  «صلـوات  اللـه  لرسـول 

وسالمه عليه وعىل آله».
أحفـاد  عـىل  غريـٍب  غـري 
رسـول  نرصوا  الذين  األنصار، 
اللـه «صلوات اللـه عليه وعىل 
اللـه،  رسـول  وآووا  آلـه»، 
صـدر  يف  معـه  واملهاجريـن 
اإلسـالم، وحملوا راية اإلسالم، 
اللـه  رسـول  مـع  وجاهـدوا 
«صلـوات اللـه وسـالمه عليه 
اهم الله يف  وعـىل آلـه»، فسـمَّ
كتابه باألنصار، أحفاد األنصار 
كأنصار،  يتحركـون  اليوم  هم 
كمـا كان آباؤهـم وأجدادهم، 
يحملون الراية (راية اإلسالم)، 
االقتـداء  إطـار  يف  يسـريون 
اللـه  اللـه «صلـوات  برسـول 

وسالمه عليه وعىل آله».
كـــذلـك شـاهدنا يف اآلونة 
املاضيـة،  واألعـوام  األخـرية، 
كذلـك  بـل  جديـداً،  حضـوراً 
املناسـبة  هـذه  اسـتعادة 
السـاحة  يف  لحضورهـا 
اإلسـالمية يف عدٍد مـن البلدان 
اإلسـالمية، يف رشق آسـيا، ويف 
باكسـتان، ويف الـدول العربية 
الجمهوريـة  ويف  لبنـان،  يف 
دول  يف  إيـران،  يف  اإلسـالمية 
املغـرب العربـي، يف عـدٍد مـن 
بلدان العالم اإلسـالمي، عادت 
هذه املناسبة بشكٍل جيد، وعاد 
االهتمام بإحيائها بشكٍل بارز.

تحظى  كانت  املناسبة  وهذه 
يف  كبـري  باهتمـاٍم  املـايض  يف 
العالم اإلسـالمي، ويف أوسـاط 
مناسـبة  وكانـت  املسـلمني، 
ذكرى مولد النبي «صلوات الله 
عليه وعىل آلـه» يوماً مميزاً يف 
العالـم اإلسـالمي، يف االهتمام 
بهـا، يف إحيائهـا باملحارضات 
الدينية، والندوات، والخطابات، 
والرسور،  االبتهـاج  ومظاهـر 
وغـري  لألرحـام...  والزيـارات 

ذلك.
ثـم يف عقوٍد زمنية معينة، يف 
اآلونة واملرحلة املاضية، واآلونة 
األخرية كانت قد غابت من كثرٍي 
من البلـدان اإلسـالمية؛ بفعل 
التكفـريي،  السـلبي  النشـاط 
الذي يحارب املناسبات الدينية 
املهمة، ويصفهـا بالبدعة، ويف 
مقدِّمتها: ذكرى مولد الرسول 
«صلوات اللـه عليه وعىل آله»، 
بل يحارب كّل مظاهر التعظيم 
والتوقري والتعزير لرسـول الله 
«صلوات اللـه عليه وعىل آله»، 
حتى مفـردة (التعظيم للنبي) 
يعتربونهـا مـن الـرشك، مـن 
الكفـر، من الخـروج من امللة، 
ممـا يبنـون عليـه مواقفهـم 
العدائيـة الشـديدة ملـن يحمل 
هـذا التوجـه، ويكون لـه هذا 
دورهـم  إطـار  يف  املنطـق، 
التخريبـي الهـدَّام يف السـاحة 
اإلسـالمية يف واقـع املسـلمني 
من الداخل، إضافًة إىل الهجمة 
الغربيـة  الهجمـة  الغربيـة، 
والحـرب  لإلسـالم،  املعاديـة 

الشـيطانية الناعمـة الغربيـة 
عـىل مبـادئ اإلسـالم، ورموز 
اإلسالم، ونبي اإلسالم، والقرآن 
اإلسـالم  ومعالـم  الكريـم، 
البـارزة واألساسـية، والحرب 
التكفرييـة، كالهمـا توأمـان، 
وكالهمـا يمثل توجهـاً يتحرك 
نحو أهداٍف واحدة، وإن تنوعت 
وإن  واألسـاليب،  الوسـائل 
وامليادين،  السـاحات  تنوعـت 
أولئك من خـارج األمة، وأولئك 

ة. من داخل األمَّ
لكن بفضـل الله «سـبحانه 
وتعـاىل»، بتوفيقـه، بهدايتـه، 
املناسـبة  هـذه  اسـتعادة 
بلدنـا  مـن  بـدءاً  حضورهـا، 
العزيز، الذي كان رائداً يف إحياء 
يتنامـى  ثـم  املناسـبة،  هـذه 
واالسـتعادة  بهـا،  االهتمـام 
قدسـيتها،  يف  املناسـبة  لهـذه 
ويف العنايـة بها يف بقية البلدان 
اإلسالمية، ويتفاوت هذا الحال 

من بلٍد إىل آخر.
عىل كّل حال، هذه املناسـبة 
املناسـبات  من  هـي  العظيمة 
املهمة واملفيـدة، والتي تحتاج 
أهميتها  وتزايـدت  ة،  األمَّ إليها 
ـٍة  كأمَّ واقعنـا  إىل  بالنظـر 
إىل  يحتـاج  واقـع  إسـالمية، 
الكبـرية،  والعنايـة  االلتفاتـة 
والعمـل الجاد لكل ما يسـاهم 
ة، وإحياء  يف إعادة انتعاش األمَّ
وإحيـاء  العظيمـة،  مبادئهـا 
واألساسـية،  املهمـة  قيمهـا 
ة، تسـتعيد  التـي بها تحيا األمَّ
حضورها بني األمم، حضورها 
بقيمها،  بأخالقهـا،  بمبادئها، 
أراده  الذي  بدورها  برسـالتها، 
فها  ة التي رشَّ الله لها، هذه األمَّ
اللـه باإلسـالم، وأنعـم عليهـا 
وبالقـرآن  اإلسـالم،  برسـول 
الكريـم، وصلـت إىل ما وصلت 
إليه من تدٍن، وشـتاٍت، وفرقٍة، 
وضعـٍف، نتيجـًة لغيـاب كثرٍي 
مـن املبادئ والقيـم املهمة من 
واقعهـا، أثَّر ذلك عليهـا تأثرياً 
بالغـاً، ولكـن عندمـا تعود إىل 
ومصـادر  مجدهـا،  مصـادر 
عزتهـا، ومصادر إحياء دورها 
دورهـا  األمـم،  بـني  الرائـد 
العظيـم، دورهـا املميـز، الذي 

فهـا اللـه به، مسـؤوليتها  رشَّ
لها الله إياها،  املقدَّسة التي حمَّ
فهي بشـكٍل تلقائي ستحظى 
اللـه،  بمعونـة  اللـه،  برعايـة 
بتوفيق الله «سبحانه وتعاىل»، 
لهـا أوالً، إنقاذٌ  ويف ذلك إنقـاذٌ 
ألمتنا، هـي بحاجة إىل اإلنقاذ، 
وإنقـاذٌ للبرشيـة مـن حولها؛ 
والخـري،  الفـالح،  طريـق  ألن 
والرشـد، والسـمو اإلنسـاني، 
الكبـرية  املشـاكل  ومعالجـة 
املتفاقمة يف الواقع البرشي، ال 
يتأتى ولن يكون إالَّ بالعودة إىل 
الله «سـبحانه وتعاىل»، العودة 
الواعيـة، العودة إىل منهجه، إىل 
هديه، إىل كتبه ورسله وأنبيائه، 
إىل وريث رسله وأنبيائه: خاتم 
محمـد  اللـه  رسـول  النبيـني 
«صلـوات اللـه وسـالمه عليه 
وعـىل آلـه»، وإىل كتـاب اللـه 
املهيمـن عـىل كل كتبـه، الذي 
ن هدي الله الكايف لعباده،  تضمَّ
نور الله، الذي يخرج عباده من 

الظلمات، وهو القرآن الكريم.
من أهم ما نعربِّ به يف إحيائنا 
الفعاليات  ويف  املناسـبة،  لهذه 
التي هي تحضريية للمناسـبة 
إىل  النظـرة  هـو:  الرئيسـية، 
رسـول الله «صلوات الله عليه 
وعىل آله» كنعمـٍة عظيمٍة من 
اللـه، فنظهـر التقديـر لهـذه 
النعمة،  بهذه  االبتهاج  النعمة، 
التعظيم  النعمـة،  بهذه  الفرح 
مسـألة  وهذه  النعمـة،  لهـذه 
ا، اللـه «سـبحانه  مهمـة جـدٍّ
وتعاىل» ذكَّرنا يف القرآن الكريم 
بعظمـة وأهمية هـذه النعمة؛ 
لكي تكـون نظرتنـا إليها عىل 
هذه األساس، أعظم نعمة أنعم 
الله بها عىل البرشية هي نعمة 
بالرسـول  الهدايـة  الهدايـة، 
وبالكتـاب، فنعمـة الهدى هي 
أعظم النعم عىل اإلطالق، أعظم 
من النعم املاديـة ومن غريها، 
وهـي املفتاح الـذي من خالله 
ببقية  بالتنعم  البرشية  تحظى 
نعـم اللـه «سـبحانه وتعاىل»، 
ويتحقق لهـا الخري يف حياتها، 
تحظى بالحياة الطيِّبة، بالعزة، 
بالكرامـة، بمـا أراده اللـه لها 
مـن الخـري العظيـم، والفالح، 
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والنجاح يف الدنيا واآلخرة.
والله «سـبحانه وتعاىل» قال 
يف القرآن الكريم: {َلَقْد َمنَّ اللَُّه 
َعـَىل اْلُمْؤِمِنـنَي إِذْ بََعـَث ِفيِهْم 
َرُسوًال ِمْن أَنُْفِسِهْم يَتْلُو َعَليِْهْم 
َويَُعلُِّمُهـُم  َويَُزكِّيِهـْم  آيَاِتـِه 
اْلِكتَـاَب َواْلِحْكَمـَة َوإِْن َكانُـوا 
ِمْن َقبُْل َلِفي َضـَالٍل ُمِبنٍي}[آل 

عمران: اآلية164].
التعبـري  هـذا  يأتـي  هكـذا 
اللَّـُه}،  َمـنَّ  {َلَقـْد  القرآنـي: 
هـي نعمـٌة عظيمـة مـن الله 
«سبحانه وتعاىل»، عندما بعث 
رسـوله خاتم أنبيائه «صلوات 
الله وسـالمه عليـه وعىل آله»، 
بهـذه املهمـة املقدَّسـة، التـي 
لـه الله لهـا، واصطفاه لها،  أهَّ
وأعدَّه لها، فكان يف أداء مهمته 
هـو القـدوة، هو األسـوة، هو 
الهادي، هـو املربي، هو املعلم، 
فأتى ليصلنا بهـدي الله، بنور 
الله، بتعليمات الله، بما يعلِّمنا 
الله به من العلم، من الحقائق، 

من البصائر.
{يَتْلُـو َعَليِْهـْم آيَاِتِه}، يصلنا 
بنور الله، بهدي الله، بتعليمات 
اللـه، بكلمـات الله «سـبحانه 
وتعـاىل»، بالحق مـن عند الله 
«جلَّ شـأنه»، مهمـة عظيمة، 
البرشيـة  مقدَّسـة،  مهمـة 
بدون هـذه الصلـة بنـور الله 
«سـبحانه وتعـاىل»، تعيش يف 
حالـة جاهليـٍة جهـالء، تغرق 
يف الظلمات، تتبنـى الكثري من 
املفاهيم الخاطئـة والظالمية، 
التـي تعتمـد عليهـا فتتيه من 
خاللها يف حياتها، وتشـقى يف 

حياتها.
{إِذْ بََعـَث ِفيِهـْم َرُسـوًال ِمْن 
أَنُْفِسـِهْم يَتْلُـو َعَليِْهـْم آيَاِتـِه 
َويَُزكِّيِهْم}، وما أحوج البرشية 
كل  أحـوج  مـا  الـزكاء،  إىل 
إنسـاٍن منـا إىل أن يتزكى، وإىل 
مـا يزكيـه، وكان مـن املهـام 
الرئيسية لرسول الله «صلوات 
اللـه عليه وعىل آله»، وهو يتلو 
آيـات اللـه، وهو يتحـرك عىل 
أسـاس هـدى الله «سـبحانه 
التعليمات  يقدِّم  وهو  وتعاىل»، 
لـكل املؤمنني، ولـكل البرشية 
يتحـرك  وهـو  خلفهـم،  مـن 

بـكل الوسـائل فيمـا يقدِّمـه 
مـن ارشـادات وتعليمات، من 
أجـل أن يزكـي هـذه النفـس 
البرشيـة، التـي ال يتحقق لها 
سـموها اإلنسـاني، وكمالهـا 
وإالَّ  بالتزكيـة،  إالَّ  اإلنسـاني، 
قيمتهـا  وخـرست  تدنسـت، 
اإلنسـانية، وهـذا مـا يعانـي 
منه الناس إىل حـٍد كبري، كلما 
كلمـا  النفـوس،  زكاء  فقـدوا 
تدنسـت النفوس؛ كلما ساءت 
ويكون  واألعمـال،  الترصفات 
لذلك تأثرياته السـلبية يف واقع 

الحياة، يف واقع حياة الناس.
َواْلِحْكَمَة  اْلِكتَاَب  {َويَُعلُِّمُهُم 
َوإِْن َكانُـوا ِمْن َقبُْل َلِفي َضَالٍل 
ُمِبنٍي}، فهذه النعمة العظيمة، 
بنـا،  ترتقـي  التـي  النعمـة 
ترتقي بنا يف كمالنا اإلنساني، 
تسـتعيد لنا قيمتنا اإلنسانية، 
فنحظى بنور اللـه، بتعليمات 
الله، بتوجيهات الله «سبحانه 
نتزكـى،  بهـا  التـي  وتعـاىل»، 
وبهـا تسـتقيم حياتنـا، بهـا 
يتحقق لنا الرشـد يف فكرنا، يف 
ثقافتنا، ويتحقـق لنا الصالح 
يف  واالسـتقامة  أعمالنـا،  يف 
ومواقفنا،  وترصفاتنا  سلوكنا 
ونحظى من خاللها بالحكمة، 
لنكون أمـًة حكيمـة، حكيمًة 
يف  فكرهـا،  يف  ثقافتهـا،  يف 

ترصفاتهـا،  يف  سـلوكها، 
يف  أفعالهـا،  يف  مواقفهـا،  يف 
إىل  أحوجنـا  ومـا  أقوالهـا، 
الحكمة! فهي نعمـٌة عظيمة، 
نعمـٌة تتجه إىل أنفسـنا، تتجه 
إىل واقعنـا، لفالحنـا يف الدنيا، 
وإلنقاذنـا يف مسـتقبلنا الكبري 
واألبـدي يف اآلخرة، لنجاتنا من 
عذاب الله «سـبحانه وتعاىل»، 
ولنجاتنا من الشقاء، والخزي، 
والهـوان، لنجاتنا من الضالل، 
وآثار الضـالل، ونتائج الضالل 
يف الدنيـا، وعواقبه الوخيمة يف 

اآلخرة.
{َوإِْن َكانُـوا ِمـْن َقبْـُل َلِفـي 
هـذه  بـدون  ُمِبـنٍي}،  َضـَالٍل 
الرسـالة، بـدون رسـول اللـه 
محمد «صلوات الله عليه وعىل 
البرشية  مسـتقبل  كان  آلـه»، 
هـو االسـتمرار يف ذلك الضالل 
املبني، والضياع، والتيه، وكانت 
الظلمـات واألباطيل واملفاسـد 
الواقع  يف  سـتتنامى  والرذائـل 
وتسـتمر،  وتكـرب،  البـرشي، 
وتشـتد؛ ألن هنـاك مـن قوى 
والباطل،  والضالل،  الطاغوت، 
مـن  ينميهـا،  مـن  والكفـر، 
يحميهـا، من يتحـرك بها، من 
وسياسـًة،  يجعل منها منهجاً 
عـىل  لفرضهـا  ينشـط  مـن 

الناس... إىل آخر ذلك.

فهـذه النعمة الكبـرية علينا 
أن نقدِّرهـا، أن نعي أهميتها؛ 
اللـه  قـال  عندمـا  ولـــذلـك 
«سـبحانه وتعـاىل» يف القـرآن 
اللَّـِه  ِبَفْضـِل  {ُقـْل  الكريـم: 
َوِبَرْحَمِتِه َفِبذَِلَك َفْليَْفَرُحوا ُهَو 
يَْجَمُعوَن}[يونس:  ـا  ِممَّ َخـرْيٌ 
اآليـة58]، (ِبَفْضـِل اللَِّه)، وما 
لـه من أثٍر علينا يف أنفسـنا، يف 
السمو بنا يف حياتنا، يف عزتنا، 
يف كرامتنا، يف فالحنا، يف نجاتنا، 
فيما نفوز به من رضوان الله، 
والعاقبة  اللـه،  عنـد  واملنزلـة 
الحسـنة عنـد الله «سـبحانه 
وتعاىل»، والجنة، والسالمة من 
عذاب الله، (َوِبَرْحَمِتِه)، رحمة 
الله يف كل آثارها، يف أنفسنا، يف 
حياتنا، يف واقعنا، يف مستقبلنا 
األبدي عند الله، هذا يشٌء يجب 
أن نقـدِّره، أن نعـَي قيمته، أن 
عظيمة،  كنعمـٍة  إليـه  ننظـر 
أن نبتهـج بـه، أن نـرسَّ بـه، 
أن نسـتبرش بـه، وأن نتفاعل 
معـه بـكل رغبة، بـكل إقبال، 
بـكل رسور، من واقـع اإلدراك 
أنه نعمـٌة عظيمـة، أنه رشٌف 
كبـري، أنه فضٌل عظيـم، أنَّ به 
مستوى  وأسـمى  الرشف،  كل 
من الـرشف، هذا مـا يجب أن 

نتحرك عىل أساسه.
التـي  اإليمانيـة  عالقتنـا  يف 

يجـب أن نسـعى إىل االرتقـاء 
بها، مسـتوى إيماننا برسـول 
اللـه «صلوات اللـه عليه وعىل 
آلـه»، والـذي تدخـل يف ضمنه 
الكثري من املفردات والعناوين، 
مـن ضمنهـا: املحبة لرسـول 
اللـه «صلوات اللـه عليه وعىل 
آله»، والتي يجب أن تكون عىل 
مستوًى عظيم، ومرتبٍة عالية.

الله «سـبحانه وتعـاىل» بنيَّ 
هـذه املرتبـة، التـي يجـب أن 
نسـعى للوصول إليهـا، عندما 
قال يف القرآن الكريـم: {ُقْل إِْن 
َكاَن آبَاُؤُكْم َوأَبْنَاُؤُكْم َوإِْخَوانُُكْم 
َوأَْزَواُجُكْم وََعِشـريَتُُكْم َوأَْمَواٌل 
تَْخَشـْوَن  َوِتَجاَرٌة  اْقَرتَْفتُُموَها 
َكَسـاَدَها َوَمَسـاِكُن تَْرَضْونََها 
أََحـبَّ إَِليُْكْم ِمَن اللَِّه َوَرُسـولِِه 
َوِجَهاٍد ِيف َسِبيلِِه َفَرتَبَُّصوا َحتَّى 
يَأِْتـَي اللَُّه ِبأَْمِرِه َواللَُّه َال يَْهِدي 
اْلَفاِسـِقنَي}[التوبة:  اْلَقـْوَم 
اآليـة24]، نجـد يف هـذه اآليـة 
املباركـة أنها ذكـرت وجمعت 
لربما ما هو أعز عىل اإلنسـان 
يف روابطـه االجتماعيـة: األب، 
الزوجـة،  اإلخـوة،  األبنـاء، 
العشـرية، وارتباطاتـه املادية: 
حتـى  أو  املـال،  أو  التجـارة، 
املساكن، املسـكن الذي يأويك، 
كّل  عنـدك،  مرضيـاً  ويكـون 
وكّل  االجتماعيـة،  روابطـك 
روابطك املاديـة يجب أن تبقى 
وتحت  املحبـة،  سـقف  تحـت 
يف  بهـا،  عالقتـك  يف  مسـتوى 
محبتك لها، يف انشـدادك إليها، 
تحت مسـتوى سـقف ومرتبة 

املحبة لله أوالً.
يجـب  اإليمانيـة  الرتبيـة  يف 
أن يكـون أعظم مسـتوى من 
ووجداننـا  قلوبنـا  يف  املحبـة 
للـه «سـبحانه وتعـاىل»، فوق 
كّل يشء، أن نحـب اللـه، وهو 
ربنا، وملكنا، وخالقنا، واملنعم 
علينـا، والعظيـم يف كماله، أن 

نحبه فوق كّل يشء.
الثانيـة،  املرتبـة  تأتـي  ثـم 
املحبـة  يف  الثانـي  واملسـتوى 
ملـن؟: {أََحـبَّ إَِليُْكـْم ِمـَن اللَِّه 
َوَرُسـولِِه َوِجَهـاٍد ِيف َسـِبيلِِه}، 
املرتبـة الثانيـة هـي لرسـول 
اللـه «صلوات اللـه عليه وعىل 
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آلـه»، بعـد اللـه، يف مسـتوى 
محبتنـا يجب أن نحب رسـول 
اللـه «صلوات اللـه عليه وعىل 
آلـه»، أن نحمل هذا املسـتوى 
العظيم من املحبة لرسول الله 
«صلوات اللـه عليه وعىل آله»، 
هذه هي املرتبـة املطلوبة، هذا 
هـو املسـتوى املطلـوب، الذي 
للوصـول  نسـعى  أن  ينبغـي 
إليـه؛ حتـى يتحقـق، يتحقق 
فعـالً، حتـى يكـون ملموسـاً 
يف وجداننـا، ويف مشـاعرنا، يف 
قلوبنا، ويتجىل أثره يف التزامنا 
العميل، يف اهتماماتنا العملية، 
يف مواقفنـا، تبني لنـا اآلية هذا 
املسـتوى املهم، كيـف نصل إىل 
هذا املستوى إن لم نحرص عىل 
أن نعـرف منزلته عنـد الله، أن 
نعرف كماله العظيم، أن نطَّلع 
عىل سـريته يف القـرآن الكريم، 
وفيمـا يوافق القـرآن الكريم، 
أن نعرف وأن نستوعب إنجازه 
العظيم، أن نسـتوعب قدسـية 
كيـف  نسـتوعب  أن  مهمتـه، 
كان تجاهنـا، يف حرصـه عـىل 
نجاتنـا، يف اهتمامه بأمرنا، يف 
سـعيه الحثيث عىل نجاتنا، لم 
يكـن فقط يحمـل هـذا الهم، 
هـذا الحـرص، هـذه العنايـة 
ألهـل زمنـه ألهل عـرصه، بل 
لـكل أمته، وللبرشيـة إىل قيام 
السـاعة، هذا هو رسـول الله 

«صلوات الله عليه وعىل آله».
يف  املهمـة  املفـردات  مـن 
«صلـوات  بالرسـول  عالقتنـا 
اللـه عليـه وعـىل آلـه» هـي: 
والتعزير،  والتعظيـم،  التوقري، 
أن نعظِّمه، أن نجلَّه، أن نحرتم 
منزلتـه  نعـرف  أن  مكانتـه، 
الله «سـبحانه  عند  العظيمـة 
وتعاىل»، وأن يكون ذلك واضحاً 
متجلياً يف اهتمامنا بهذه الصلة 
بالنبي «صلوات الله عليه وعىل 
آله»، التعظيـم الذي يحرض يف 
كل واقعنـا، من خـالل اإلتِّباع، 
واالبتهاج،  واالقتداء،  والتأيس، 
واألقـوال،  واملناسـبات، 
واألفعال... وغري ذلك، أن يتجىل 

هذا التعظيم والتوقري.
الله قـال يف القـرآن الكريم: 
َوَرُسـولِِه  ِباللَّـِه  {ِلتُْؤِمنُـوا 

ُروُه}[الفتـح:  َوتَُوقِّ َوتَُعـزُِّروُه 
«جـلَّ  وقـال  اآليـة9]،  مـن 
ِبـِه  آَمنُـوا  {َفالَِّذيـَن  شـأنه»: 
َواتَّبَُعـوا  وُه  َونَـَرصُ وََعـزَُّروُه 
وَر الَّـِذي أُنْـِزَل َمَعـُه أُوَلِئَك  النـُّ
من  اْلُمْفِلُحوَن}[األعراف:  ُهـُم 
مفـردة:  فتأتـي  اآليـة157]، 
{وََعـزَُّروُه}، {َفالَِّذيـَن آَمنُوا ِبِه 
وُه}، التعزيـر  وََعـزَُّروُه َونَـَرصُ
للنبـي «صلوات الله عليه وعىل 
آله»: التعظيم، تعظيم املتَّبعني، 
املؤيِّدين،  املنارصين،  املقتدين، 
الذين يحرتمون مكانته، يعون 
موقعه، منزلته، دوره، رسالته؛ 
فيعظِّمونـه، هذه مسـألة أكَّد 

عليها القرآن الكريم كثرياً.
لـم يتنبـه لهـا البعـض من 
النبـي  عـرص  يف  املسـلمني 
«صلـوات الله عليـه وعىل آله» 
باملستوى املطلوب، فكان لذلك 
تأثـري سـلبي عليهـم، يف مدى 
االهتـداء، واالقتـداء، واالتِّباع، 
ويف طريقـة التعامل مع النبي 
«صلوات اللـه عليه وعىل آله»، 
فكان القـرآن الكريم يعاتبهم، 
يؤدِّبهم،  يحذِّرهـم،  يوبِّخهـم، 
عندما قـال يف القـرآن الكريم: 
{يَـا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُـوا َال تَْرَفُعوا 
أَْصَواتَُكـْم َفـْوَق َصـْوِت النَِّبيِّ 
َوَال تَْجَهـُروا َلُه ِباْلَقـْوِل َكَجْهِر 
تَْحبَـَط  أَْن  ِلبَْعـٍض  بَْعِضُكـْم 
أَْعَمالُُكـْم َوأَنْتُـْم َال تَْشـُعُروَن}

[الحجـرات: اآليـة2]، إىل هـذا 
التعظيـم  أهميـة  املسـتوى 
للنبي، التوقـري للنبي، االحرتام 
لرسول الله «صلوات الله عليه 
وعىل آلـه»، لها هـذه األهمية، 
هـذا املسـتوى مـن األهميـة، 
(َال تَْجَهـُروا َلُه ِباْلَقـْوِل َكَجْهِر 
بَْعِضُكـْم ِلبَْعٍض): ال تتخاطبوا 
معه يف صوتكم، يكون مستوى 
إليه،  تتحدثون  وأنتـم  صوتكم 
كمـا  معـه،  تتخاطبـون  أو 
بعضـاً،  بعضكـم  تخاطبـون 
اخفضوا أصواتكم، اعرفوا من 
تخاطبون، مـع من تتحدثون، 
إنه رسـول الله، واألهمية لهذا 
املسـتوى من االلتزام، واألدب، 
لدرجة  والتوقـري،  والتعظيـم، 
أنَّ عدم االلتزام بها هو سـبٌب 
كاٍف يف أن تحبط كل أعمالكم، 

مـن صـالة، وجهـاد، وصيام، 
يعنـي: يقـول لهـم: ال قيمـة 
لجهادكـم، ال قيمـة لصالتكم، 
ال قيمـة لصيامكـم، ال قيمـة 
ألعمالكم كلهـا من فعل الخري 
والعبادة والذكر إن لم تحرتموا 
رسـول الله، إن لـم تتأدبوا مع 
سـتحبط،  كلها  اللـه،  رسـول 
كلهـا لن يكـون لها أجـر، وال 
قيمـة، وال ميزان لها، وال ثواب 
أَْعَمالُُكـْم  تَْحبَـَط  عليهـا، {أَْن 
َوأَنْتُْم َال تَْشـُعُروَن}، هذا يقرِّب 
األهميـة  مـدى  أذهاننـا  إىل 
لتعظيـم النبي، بدون تعظيمك 
لرسـول الله، واحرتامك ملكانة 
رسـول اللـه، ال قيمـة أليٍّ من 
مـا  وكل  وعباداتـك،  أعمالـك، 
تفعلـه من الخـري، ال قيمة له، 
ولهـذا يقـول لهـم: {إِنَّ الَِّذيَن 
وَن أَْصَواتَُهْم ِعنَْد َرُسـوِل  يَُغضُّ
اللَّـِه أُوَلِئـَك الَِّذيَن اْمتََحـَن اللَُّه 
ُقلُوبَُهـْم ِللتَّْقـَوى َلُهـْم َمْغِفَرٌة 
َعِظيٌم}[الحجـرات:  َوأَْجـٌر 
اآلية3]، {َوأَْجٌر َعِظيٌم}، ألولئك 
الذين حملوا يف قلوبهم مشاعر 
التعظيم لرسـول الله «صلوات 
الله عليه وعىل آله»، فكان لذلك 
األثـر عـىل طريقـة تعاملهم، 
يف  وأسـلوبهم  وخطابهـم، 
اللـه  رسـول  مـع  التعامـل 
«صلوات اللـه عليه وعىل آله»، 
أصواتهـم،  يغضـون  فكانـوا 
قال عنهم: {َلُهـْم َمْغِفَرٌة َوأَْجٌر 
َعِظيٌم}، {َوأَْجٌر َعِظيٌم} بكل ما 

تعنيه الكلمة.
كان مثـالً مـن مظاهر عدم 
الرسـول،  ملكانـة  االسـتيعاب 
مهمتـه،  لقدسـية  لـدوره، 
للتعامل معه، ومع ما يأتي به، 
مثاٌل آخر يف قصـة حضورهم 
عند رسـول الله وهـو يتحدث 
إليهـم، وهـو يخطـب فيهـم، 
عندمـا قـال الله «جلَّ شـأنه» 
َرأَْوا  {َوإِذَا  الكريـم:  القـرآن  يف 
ـوا إَِليَْها  ِتَجـاَرًة أَْو َلْهـًوا انَْفضُّ
َوتََرُكوَك َقاِئًما ُقـْل َما ِعنَْد اللَِّه 
َخـرْيٌ ِمَن اللَّْهـِو َوِمـَن التَِّجاَرِة 
الرَّاِزِقنَي}[الجمعة:  َواللَُّه َخـرْيُ 
يؤدِّبهـم،  هكـذا  اآليـة11]، 

يذكِّرهم، ينبههم.
اللـه،  لرسـول  فالتوقـري 

اللـه،  لرسـول  والتعظيـم 
أمـٌر  ملكانتـه،  واالسـتيعاب 
ا يف عالقتنـا اإليمانية  مهـٌم جدٍّ
اللـه  اللـه «صلـوات  برسـول 
عليـه وعـىل آلـه»، وأن يظهر 
ذلـك يف خطابنـا، يف حديثنا، يف 
مناسـباتنا، يف التزامنا العميل، 
يف اهتمامنا باالقتداء والتأيس.

والعناويـن  املفـردات  مـن 
بالنبـي  عالقتنـا  يف  املهمـة 
«صلوات اللـه عليه وعىل آله»، 
والتي وجدناها يف اآلية املباركة 
وُه}، {َفالَِّذيَن  يف قوله: {َونَـَرصُ
وُه} آَمنُـوا ِبِه وََعـزَُّروُه َونَـَرصُ

هذه  اآلية157]،  من  [األعراف: 
املهم:  العنـوان  هـذا  املفـردة، 
وُه}، كيـف تكون أنت  {َونَـَرصُ
بانتمائـك لإلسـالم، بانتمائـك 
اإليماني، من أنصار رسول الله 
«صلوات اللـه عليه وعىل آله»، 
هذا جزٌء أسـاٌيس مـن عالقتك 
اإليمانية به، ال يكفي أن تقول: 
(أشـهد أن محمداً رسول الله) 
وانتهى األمـر، لهذا االلتزامات 
التـي تبنـى عـىل ذلـك، فيأتي 
وتعاىل»:  اللـه «سـبحانه  قول 
وُه}، ليبني أن هذا جزءاً  {َونََرصُ
اإليمانية  العالقة  من  أساسـياً 
بالرسول «صلوات الله وسالمه 

عليه وعىل آله».
البـدَّ أن نسـعى جميعاً  فإذاً 
ألن نكـون مـن أنصار رسـول 
اللـه  رسـول  ننـرص  أن  اللـه، 
«صلوات اللـه عليه وعىل آله»، 
لنكون من أنصار الله، نرصتنا 
حتى نكون ممن نرصوه، حتى 
ندخـل يف حسـاب وعـداد من 
قضيته،  ننرص  عندما  نرصوه، 
رسـالته، منهجـه الـذي أتـى 
به، هذا املنهـج العظيم، هديه 
العظيمـة،  رسـالته  العظيـم، 
التـي تحارب أشـد الحـرب، يف 
مبادئها، يف قيمها، يف أخالقها، 
يف تعاليمهـا، أولياء الشـيطان 
كل همهـم، كل جهدهم، وبكل 
الحرب  واألسـاليب،  الوسـائل 
الهـدي  هـذا  ضـد  الرشسـة 
العظيـم،  والديـن  العظيـم، 
والرسـالة العظيمـة، التي أتى 
بها رسـول الله «صلـوات الله 
عليـه وعىل آلـه»، إن لـم تكن 

الرسـالة،  هـذه  مـع  متجنـداً 
يف  الوسـائل،  بـكل  تنرصهـا 
كل املجـاالت، بحسـب قدرتك، 
بحسب  اسـتطاعتك،  بحسـب 
إمكاناتـك، إن لـم تتحـرك هذا 
التحـرك كجندٍي مـن األنصار 
بما تعنيـه الكلمة، فأنت مخل 
بمـدى إيمانـك، وأنـت ناقص 
اإليمان برسـول اللـه «صلوات 

الله عليه وعىل آله».
نرصتك لقضيته، موقفك من 
أعدائـه، كيف يكون من أنصار 
رسـول اللـه، كيـف يكـون يف 
عداد من نرص رسـول الله من 
ليس لـه أي موقف مـن أعداء 
رسـول الله؟! أعداء رسول الله 
الذين  رسالته،  يحاربون  الذين 
يسـيئون إليه، الذيـن يعملون 
عىل تقديم أسـوأ صورٍة سلبيٍة 
عنه، وعىل فصـل البرشية عن 

إتِّباعه.
الهجمات الغربية يف اإلساءة 
إىل النبـي «صلـوات اللـه عليه 
وعـىل آله» هـي عدائيـة، ضد 
اإلسالم، ضد رسالة الله تعاىل، 
ضـد الحـق، سـعيهم الحثيث 
للنبي،  التشـويه  يف  واملسـتمر 
واإلسـاءة للرسـول «صلـوات 
الله عليه وعىل آله»، هو لفصل 
األمة عن إتَّباعـه، عن االقتداء 
بـه، عن االهتـداء بهديـه، عن 

التأيس به.
فمن ليـس له أي موقف، وال 
يستفزه أي إسـاءة تصدر من 
أولئـك ضد رسـول اللـه، تجاه 
رسـول الله، بحق رسول الله، 
كمـا يسـتفزه أبسـط، أو أقل 
فيما  مشـاعره  تجـرح  كلمـة 
يتناولـه شـخصياً، أو يتنـاول 
مـن يعزون عليـه، جماعة، أو 
حـزب، أو فئـة، أو غـري ذلـك، 
فهو ناقص اإليمـان، بعيٌد عن 
هذه العالقة اإليمانية املتكاملة 
الصحيحة، التي تحقق اإليمان 
الصادق برسـول الله «صلوات 

الله عليه وعىل آله».
وهذا مـا نلحظه من البعض 
لألسـف، لو يعرف أن كلمة قد 
ال تكون جارحًة بشـكٍل كبري، 
قليـل،  بشـكل  ولـو  جارحـة 
ولـو بشـكل محـدود، وجهت 
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إليـه شـخصياً، أو إىل من يهتم 
بأمرهم من جماعته، أو حزبه، 
أو أصحابه، أو من له صلة بهم 
جامعـة وخاصة، قد يسـتفزه 
ذلـك، وقد يرى ذلـك كاٍف يف أن 
يكون له موقف، يتكلم، ينطق، 
يبادل  يـيسء،  يخاصم،  يباين، 
ذلـك باملوقـف، لكن تجـاه ما 
يصدر إىل رسـول الله «صلوات 
اللـه عليـه وعـىل آلـه»، تجاه 
أعـداء رسـول الله، تجـاه من 
يقـودون الحرب ضد اإلسـالم، 
ضد الرسـالة اإللهية، ليس له 
أي موقف، ليس هذا فحسـب، 
بل ويغضب ويسـتاء ممن لهم 
من  يفرتض  ينتقدهم،  موقف، 
الـكل أالَّ يكون لهـم أي موقف 
تجـاه أولئك من أعداء رسـول 
اللـه «صلوات اللـه عليه وعىل 
آله» وأعداء اإلسالم، ويريد من 
البقيـة أالَّ يكون لهـم موقف، 
كمثله هـو، هذه نقـص، هذه 
حالـة مـن النقـص الكبـري يف 

اإليمان.
أن  يجـب  أيضـاً  النـرصة  يف 
وفاعلـني  حارضيـن  نكـون 
بكل مـا نسـتطيع يف التصدي 
للحرب الشـيطانية، من أعداء 
رسول الله، من أعداء اإلسالم، 
مـن أعداء القـرآن، مـن أعداء 
اللـه، الذيـن يشـنون حربهـم 
الشـيطانية الناعمة، املفسدة، 
املضلـة، التي تسـعى إىل فصل 
اإلسـالم،  مبـادئ  عـن  ـة  األمَّ
عن قيم اإلسـالم، عـن مكارم 
األخـالق، الذيـن يسـعون بها 
ـة يف أهم أسـاٍس  إىل رضب األمَّ
يمكـن أن يعيـد لألمـة عزتها، 
ومجدها، وقوتهـا، وأن يصلح 
واقعهـا ويغـري وضعهـا، هذه 
ا، تدخل يف  مسـألة مهمـة جـدٍّ

وُه}. وُه}، {َونََرصُ إطار {َونََرصُ
شـأنه»:  «جـلَّ  يقـول  ثـم 
{َواتَّبَُعوا النُّوَر الَِّذي أُنِْزَل َمَعُه}

اآليـة157]،  مـن  [األعـراف: 
اتبعـوا القرآن الكريـم، القرآن 
هـو نـور اللـه، نـور اللـه، ما 
فيـه مـن تعليمـات وحقائق، 
مـا فيـه من هـدى، هـو نور، 
ييضء لنـا الدرب، يكشـف لنا 
واتباعـه  وباطـل،  ضـالٍل  كّل 

واالهتـداء به هو أمٌر أسـاٌيس 
بالرسـول «صلوات  العالقة  يف 
اللـه عليه وعىل آلـه»؛ ألن من 
مهامه األساسية هو «صلوات 
اللـه عليه وعـىل آلـه» مرتبٌط 
بالقرآن، هاٍد بالقرآن، بالقرآن 
الكريم، وألن القرآن هو النور، 
تأتي هذه التسـمية متكررة يف 
آيـاٍت كثرية، كمـا يف هذه اآلية 
املباركـة: {َواتَّبَُعـوا النُّوَر الَِّذي 
أُنِْزَل َمَعُه}، وكما يف قوله تعاىل: 
{َفآِمنُوا ِباللَِّه َوَرُسـولِِه َوالنُّوِر 
مـن  أَنَْزْلنَا}[التغابـن:  الَّـِذي 
اآليـة8]، وكما يف قولـه تعاىل: 
{َقْد َجاَءُكْم ِمَن اللَِّه نُوٌر َوِكتَاٌب 
ُمِبنٌي}[املائـدة: مـن اآلية15]، 
وكمـا يف قولـه تعاىل: {يَـا أَيَُّها 
اُس َقْد َجاَءُكـْم بُْرَهاٌن ِمْن  النـَّ
َربُِّكْم َوأَنَْزْلنَا إَِليُْكْم نُوًرا ُمِبينًا}

فالقرآن  اآلية174]،  [النسـاء: 
يخالفـه  مـا  كّل  النـور،  هـو 
هـو باطـل، هـو ضـالل، هو 
أفـكاٌر ظالمية بكل مـا تعنيه 
أن  يجـب  ولـــذلـك  الكلمـة، 
بالقرآن  صلتنا وعالقتنا  تكون 
واإلتِّبـاع  االهتـداء  يف  الكريـم 
مبنيًة عىل هذه النظرة: أنه هو 
النـور، هو الحق، هو الحكمة، 
هـو الصـواب، هو الرشـد، ما 
يخالفـه باطل، زائـف، ضالل، 
تافـه، ال قيمـة لـه، ظلمـات، 

يضيع البرشية ويتيه بها.

اْلُمْفِلُحـوَن} ُهـُم  {أُوَلِئـَك 
اآليـة157]،  مـن  [األعـراف: 
يف  والفـوز  والنجـاح،  الفـالح 
وللمسـتقبل  الحيـاة  مسـرية 
األبـدي مرتبـٌط بهـذا اإليمان، 
وََعـزَُّروُه  ِبـِه  آَمنُـوا  {َفالَِّذيـَن 
وَر الَِّذي  وُه َواتَّبَُعـوا النـُّ َونَـَرصُ
مـن  َمَعُه}[األعـراف:  أُنْـِزَل 
اآليـة157]، بهذا كلـه تتحقق 
هـذه النتيجة العظيمة: {أُوَلِئَك 
ُهُم اْلُمْفِلُحوَن}، الفالح بكل ما 
يعنيه: بالسالمة من الخرسان، 
الطيبـة،  بالحيـاة  بالفـوز 
يف  بالحرية  بالعـزة،  بالكرامة، 
بالخري  الحقيقـي،  مفهومهـا 
كلـه، بالسـالمة مـن الضالل، 
والشـقاء،  والعذاب،  والضياع، 
بالفوز  والخـرسان،  والهـوان، 
برضوان الله وجنته، والسعادة 
عذاب  مـن  والسـالمة  األبدية، 
التـي  اآلمـال العظيمـة  اللـه، 
يطمح إليها كل إنسـاٍن سـليم 
هـذا  عـىل  تتحقـق  الفطـرة 
البرشية،  إنقاذ  بهذا،  األساس، 
اسـتقامة  حياتهـا،  صـالح 
ليس  بذلـك،  مرهوٌن  حياتهـا، 
هناك أي بديـل يمكن أن يصل 
بالبـرش، وال باألمـة، وال بـأي 
مجتمـع إىل هـذه النتيجة أبداً، 

فللمسألة هذه األهمية.
أن  يجــب  ولـــــذلـك 
يف  أنشـطتنا،  يف  نحـرص 

هذه  ترسـيخ  عـىل  فعالياتنـا 
وعـىل  العظيمـة،  املفاهيـم 
ربطها بواقع حياتنا، بمسـرية 
أثرهـا  تـرتك  حتـى  حياتنـا؛ 
الكبري يف أنفسنا، يف أعمالنا، يف 

واقعنا، يف اهتماماتنا.
وإىل  الفـرتة،  هـذه  خـالل 
الثانـي  يف  الكـربى  الفعاليـة 
عـرش من الشـهر، نأمـل- إن 
يكـون  أن  تعـاىل-  اللـه  شـاء 
عـىل  واسـع:  نشـاط  هنـاك 
والرتبوي،  التثقيفي  املسـتوى 
عىل املسـتوى اإلرشـادي، عىل 
مستوى الندوات واملحارضات، 
اللـه  رسـول  عـن  للحديـث 
«صلوات اللـه عليه وعىل آله»، 
ورسالته، واإليمان به، وكماله 
العظيـم، وما يربـط األمة به، 
ما يربط األمـة إىل مبدأ التأيس 
به، كما يف قول الله «سـبحانه 
ِيف  َلُكـْم  َكاَن  {َلَقـْد  وتعـاىل»: 
َرُسـوِل اللَِّه أُْسـَوٌة َحَسنٌَة ِلَمْن 
َكاَن يَْرُجـو اللََّه َواْليَـْوَم اْآلِخَر 
َكِثريًا}[األحـزاب:  اللَّـَه  َوذََكـَر 
اآلية21]، فجزٌء من األنشـطة 
تثقيفيـة،  هـي:  األساسـية 
توعوية، إرشادية، يف املساجد، 
الفعاليـات  يف  املجالـس،  يف 

واألنشطة املتنوعة.
باإلحسـان  االهتمام  وكذلك 
خالل كل هذه الفرتة، اإلحسان 
سـلوك مطلـوٌب العنايـة بـه 

بشـكٍل دائـم، لكـن أن يربز يف 
مثل هذه املناسبة بشكٍل أكرب، 
اإلحسـان إىل الفقـراء، رعايـة 
املحتاجـني، إنقـاذ املكروبـني، 
مسـاعدة  امللهوفـني،  إغاثـة 
املحتاجني، هـذا مما ينبغي أن 
يكون بشـكٍل منظم وواسـع، 
الفردي،  املسـتوى  عىل  وسواًء 
التعاونـي،  املسـتوى  عـىل  أو 
ويف التعـاون الخـري والربكـة، 
أن يكـون هـذا مـن األنشـطة 

األساسية.
بالتحشـيد  العنايـة  ثـم 
الثاني  ليوم  الكـربى،  للفعالية 
الجماهـريي  اإلحيـاء  عـرش، 
ا، بالطريقة التي  الواسـع جـدٍّ
يقيمهـا شـعبنا، هـو مظهـر 
مـن مظاهر التعظيم لرسـول 
اللـه، من مصاديـق {وََعزَُّروُه} 
التعظيم لرسـول الله «صلوات 
الله عليه وعىل آله»، وهو يوجه 
رسـالة إىل أعـداء رسـول الله، 
أعداء اإلسالم، أعداء الله، أعداء 
البرشية، الذيـن دائماً يقودون 
رسـول  إىل  املسـيئة  الحمـالت 
اللـه «صلوات اللـه عليه وعىل 
بالهجمـات  بالرسـوم،  آلـه»، 
الثقافية، اإلعالمية، بأساليبهم 
الشـيطانية املتنوعـة، اإلحياء 
الواسـع هـو رسـالة ضدهم، 
رسـالة تحذير، رسالة تبني أن 
ـة تتجه أكثـر وأكثر  هـذه األمَّ
ارتباطهـا  وترسـيخ  لتعزيـز 
اإليماني برسـول الله «صلوات 

الله وسالمه عليه وعىل آله».
نأمـل- إن شـاء اللـه- كما 
يف األعـوام املاضيـة وأكثر، ما 
أؤملـه منكـم، ومـا أؤمله من 
شـعبنا العزيـز، يمـن اإليمان 
والحكمـة، هو أكثـر حتى من 

األعوام املاضية.
أسـأل الله «سبحانه وتعاىل» 
قنـا وإيَّاكم ملـا يرضيه  أن يوفِّ
شـهداءنا  يرحـم  وأن  عنـا، 
جرحانا،  يشـفي  وأن  األبـرار، 
وأن  أرسانـا،  عـن  يفـرِّج  وأن 
ينرصنـا بنـرصه، إنه سـميع 

الدعاء.
َوَرْحـَمُة  َعَلـيُْكْم  ــَالُم  َوالسَّ
اللـِه َوبََرَكاتُـه؛؛؛ رعاكـم الله، 

وفقكم الله، وأعانكم الله

خطاب السيد

شغ سقصاظا اإلغماظغئ الاغ غةإ أن ظسسى إلى اقرتصاء بعا عغ 
طساعى إغماظظا برجعل اهللا سطى طساعى سال

شغ الاربغئ اإلغماظغئ غةإ أن غضعن طتئاظا هللا جئتاظه وتسالى 
شعق ضّض حغء بط تأتغ المرتئئ الباظغئ طتئاظا لرجعل اهللا 

طظ المفردات المعمئ شغ سقصاظا اإلغماظغئ بالرجعل -خطعات اهللا 
سطغه وسطى آله- عغ الاعصغر والاسزغط والاسجغر
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المرأة بغظ تضرغط الصرآن واجاشقل أدسغاء الترغئ   

املرأة يف الةاعطغئ

وصفٌئ طع برظاطب رجال اهللا (طسرشئ اهللا – البصئ باهللا)وصفٌئ طع برظاطب رجال اهللا (طسرشئ اهللا – البصئ باهللا)

طسظى ق إله إق اهللا – الثرس افول

 سئثالرتمظ طتمث تمغث الثغظ:

يف العـدد السـابق تحدثنا عن وضعية 
املرأة لـدى بعض األمم السـابقة، والتي 
كانـت السـمة املشـرتكة بينهـا هـي: 
معهـا  والتعاطـي  املـرأة]  [اضطهـاد 
تعاطيًـا جاهـًال، وال إنسـانيًا، ولـم يُك 
يسـتنُد باملطلـِق إىل رشيعة اللـه، وال إىل 
الفطرة اإلنسـانية التي فطَر اللُه الناَس 
عليها، وما ذلك التعاطي األهوج إال أحد 

مظاهر الشيطان وحزبه..
وسـنتحدث يف هذا العدد عـن مكانة 
املـرأة يف الجاهليـة، وباألخص يف جزيرة 
العـرب، وهذه املرحلة هي أسـوأ مرحلة 

عاشـتها املرأة يف تأريخهـا، حيث كانت 
عادة [وأد البنات] هي أبرز املمارسـات 

الشنيعة التي تميزت بها قريُش..!. 
وقـد تحدث القـرآن الكريـم عن هذه 
املمارسـات الجاهلية، وعـرَض [الحالة 
التـي  املصاحبـة  واملظاهـر  النفسـية] 
كانـت تعـرتي وجـوه أولئـك الحمقـى 
بمجـرد ارتزاقهـم بـ(أنثـى)..!! حيـث 
َ أََحُدُهـْم  يقـول اللـه تعـاىل: {َوإِذَا بُـرشِّ
ا َوُهَو َكِظيٌم  ِباألُنثَى َظـلَّ َوْجُهُه ُمْسـَودٍّ
 َ (58) يَتََواَرى ِمَن اْلَقْوِم ِمن ُسوِء َما بُرشِّ
َاِب  ُه ِيف الرتُّ ِبِه أَيُْمِسُكُه َعَىل ُهوٍن أَْم يَُدسُّ
َسـاء َما يَْحُكُموَن}(سـورة النحل).  أَالَ 
حالـة من الفـزع، والخجـل، واالرتباك، 
وتلـون يف صفحـات الوجـه، ومحاولـة 
الهـروب والتـواري.. إىل الحـّد الـذي لو 

يتمكـن أحُدهم من دسِّ وجهه يف الرتاب 
لفعل ذلك..!!.

إنجـاب  أّن  تعتقـد  قريـش  وكانـت 
األنثـى يجلب العـار لآلبـاء، وكان الوأُد 
يتم بصـورة قاسـية جًدا؛ حيـث كانت 
املولـودة تُدفـن وهـي حية.! بـل كانت 
قريش تتفنّـن يف وأدها لألنثـى؛ فمنهم 
مـن يجعل زوجتـه إذا جاءهـا املخاُض 
تجلـس فـوق حفـرة، فـإذا كان املولوُد 
ذكًرا قامت بـه معهـا، وإن كان املولوُد 
أنثى رموهـا يف الحفـرة، ويهيلوا عليها 
الرتاب..!. والبعض منهم كان يرتك ابنته 
حتـى تبلـغ السادسـة من عمرهـا، ثم 
يقول ألمها: طيّبيها وزينيها، ثم ينطلق 
بهـا إىل بٍرئ يف الصحراء، حتى إذا بلغ بها 
البرئَ يقول لها: انظري فيها، ثم يدفعها 

دفًعا، ويهيل الرتاَب عليها..!!! لقد كانت 
هـذه العـادة الالإنسـانية والالأخالقية 
وصمـة عـار يف تأريـخ اإلنسـانية ويف 

تأريخ شبه الجزيرة العربية.
ويحـاوُل بعـُض الُكتّـاب اليـوم مثل 
[جرجي زيـدان] وغريهـم..، أن يُلّمعوا 
مرحلة [العرص الجاهـيل]، وأن يُبيضوا 
أسـوأ عادة كانت تمارسها قريش وهي 
وأد البنـات؛ وذلك من خـالل محاولتهم 
عبثًـا إثبـات أّن قبائل الجزيـرة العربية 
قبل اإلسـالم كانت تعامل املـرأة تعامالً 
راقيًا..!! وأنها كانت ذات رأي وإرادة..!! 
حالـة  كانـت  البنـات]  عـادة [وأد  وأّن 
خاصـة، ومرتبطـة بظـروٍف معينة..!! 
مسـتدلني عىل ذلك ببعض أبيات الشعر 
الجاهيل التي تتغـزل يف املرأة باعتبارها 

«دليل إثبات» عىل دعواهم، متناسني ما 
أثبته القرآن الكريم الذي ال يأتيه الباطل 
من بـني يديه وال من خلفـه.  وبالتأكيد 
أن [النظـام السـعودي] هـو مـن يقُف 
وراء تمويل هذا التضليل والتزييف لهذه 

املرحلة من تأريخ الجزيرة العربية..
مظاهـر  أحـد  إال  البنـات  وأد  ومـا 
وإال  الجاهليـة،  يف  املـرأة]  [اضطهـاد 
الظلـم  مظاهـر  مـن  العديـد  فهنـاك 
واالستغالل التي كانت تتعرض لها املرأة 
يف الجاهليـة، ومنهـا: أنها كانـت تُمنع 
من حقهـا يف التملـك أَْو املـرياث، وكان 
يتم إجبارها عىل البغاء، وكانت تتعرض 
للقتل خوًفا مـن الفقر والبالء.. وغريها 

من مظاهر االضطهاد.. 

 لرجــعله (ص) {َشاْسَطْط َأظَُّه 
ُ
طسظى أن غصــعل اهللا

ق ِإَلَه ِإقَّ اهللاَُّ}:
يتحدَُّث السـيُد (رضـوان الله عليـه) عن أهميّة 

التأمـل يف عمـق كلمة (ال إلـه إال اللـه)، ويؤكد أّن 

من مظاهـر ذلك العمق هو توجيه الخطاب اإللهي 

للنبـي محمد (صىل الله عليـه وعىل آله) بأن [يعلم 

ويقّر يف نفسـه] بأنه: (ال إلـه إال الله)، بالرغم من 

درجة اليقني التي وصل إليها سيُد األنبياء. 

وهـذه املسـألة جعلت معظـم علماِء املسـلمني 

يقفون أمامها يف حريٍة من أمرهم..! أنه ما الحكمة 

من الخطاب القرآني للنبـي محمد (ص) بأن يعلم 

بأنه: ال إلـه إال الله؟!!. ومما قالـه يف ذلك (رضوان 

الله عليه): 

ُه ال إَِلـَه إِالَّ اللَّـُه َواْسـتَْغِفْر ِلذَنِْبَك  (({َفاْعَلـْم أَنـَّ

َوِلْلُمْؤِمِننَي}(محمـد: مـن اآليـة19)، ألـم يقل الله 

لرسوله (صلوات الله عليه وعىل آله): {َفاْعَلْم أَنَُّه ال 

إَِلَه إِالَّ اللَُّه}(محمد: من اآلية19)؟ ألم يكن الرسول 

(صلوات الله عليه وعىل آله) عاملاً بهذا؟ هو رسوله 

وقـد اصطفاه، هـو الذي يبلغ رسـالة اإلله الذي ال 

إلـه إال هو. فمـا معنى هذه العبـارة: {َفاْعَلْم أَنَُّه ال 

إَِلَه إِالَّ اللَُّه َواْستَْغِفْر ِلذَنِْبَك َوِلْلُمْؤِمِننَي}(محمد: من 

اآلية19)؟، يتقرر يف نفسـك دائماً بشكل واع، وهو 

مجال واسـع جـداً, ودرجات متفاوتة جداً ترسـخ 

العلم بأنه ال إله إال الله)).

ويقـول أيضاً يف هذا السـياق: ((فاعلـم.. هكذا 

يقـول الله لرسـوله (صلوات الله عليـه وعىل آله): 

{َفاْعَلـْم أَنَُّه ال إَِلَه إِالَّ اللَُّه} وهو من يعلم، لكنها لها 

عمقها, لها عمقها البعيد، البعيد، البعيد)). 

ُضّض طا ظســاسرُضه يف الصــرآن غرتئُط بمسظى ق 
إله إق عع:

ولعمـق كلمـة (ال إلـه إال اللـه) يخوُض السـيُد 

(رضـوان الله عليـه) يف غمراتها، مؤكـداً أّن ُكّل ما 

استعرضه القرآُن مما هو متعلق بذات الله وكماله 

املطلق، وكل ما يرتبط بأسـمائه الحسنى سبحانه 

وتعاىل، وكل ما يرتبط بوعده ووعيده... إلخ، جميع 

ذلك مرتبط بمعنى (ال إله إال الله).   

واعترب السـيد أيًضا أن ُكّل إنسان يخاف من غري 

اللـه فإّن ذلـك من الشـواهد التي تـُدلُّ عىل ضعف 

علمه بمعنـى (ال إله إال الله).. ومما قاله الشـهيُد 

القائد يف ذلك: 

((إنَّ معنـى ال إله إال هـو يرتبط بها كلما تقدم، 

وكلما يمكن أن تسـتعرضه يف القـرآن الكريم: هو 

الخالق، هو الرازق، هو الذي سـيجمع الناس ليوم 

القيامة، هو الـذي بيده النار، بيده الجنة، هو الذي 

وعد أولياءه بوعود كثرية، هو صادق الوعد والوعيد، 

هو الرحمن الرحيم، هو عالم الغيب والشهادة، هو 

الـذي يعلم الـرس يف السـموات واألرض، هو.. هو.. 

إىل آخره. فعندمـا تخاف من غري الله فعالً يدل عىل 

ضعف، ضعف علمك بأنه ال إله إال هو)). 

الةعــُض بألععغــئ اهللا غةَســُض ظفعَجــظا ضسغفًئ 
وطعجوطًئ:

ــا عـن انعـكاس الجهـل بمعانـي كلمة (ال  أَمَّ

إلـه إال اللـه)، أَْو عـدم ترسـيخ معناهـا بالشـكل 

املطلوب؛ فهو مما يصنع نفوساً خائفة، وضعيفة، 

ومهزومـة يف كافـة املياديـن. وبالفعـل لـو تأملنا 

يف واقـع العالم اإلسـالمي وباألخـص واقع النخب 

االجتماعيـة والسياسـية، سـنجد مظاهر الضعف 

ة،  والوهن، والعجز واالستسـالم أمـام تحديات جمَّ

تشـمل الواقـع الثقـايف، واالقتصادي، والسـيايس، 

والعسـكري والذي تفرضه دول االسـتكبار العاملي 

أمريـكا، وإرسائيل، وبريطانيا، وتقـف أمامه هذه 

النخـب عاجزة ومقهورة ومستسـلمة، بالرغم من 

هذه اآليات القرآنية التي تفرض عىل األمة مواجهة 

هذه التحديات، والتي تؤكـد أنه يف حال املواجهة ال 

يوجد أي قوة يف العالم تسـتطيع قهرهم إذا ساروا 

عـىل منهجية القـرآن، وتعززت يف نفوسـهم الثقة 

الكاملة والعملية بالله سبحانه وتعاىل.. ومما قاله  

السيد (رضوان الله عليه) يف ذلك: 

((ما الذي يجعلنا ضعفاء، خائفني، متوجسـني، 

غري صادقـني مع بعضنا بعض، غري متعاونني عىل 

الرب والتقوى, ال ننفق يف سبيل الله، نفوس ضعيفة، 

نفـوس مهزومة.. ما هو؟ أننا ال نعلم بما يريد الله 

منـا أن نعلم أنه ال إله إال هـو، فهو من نرغب فيه، 

هـو من نخافه، هو من نتوجه بتوجيهاته، هو من 

نقبل إرشاداته؛ ألنه ال إله إال هو)). 

جــظٌئ ضاططــئ عــغ صطغطــئ لرتجــغت ألععغئ اهللا 
طصابض طا ظتخض سطغه:

واعتـرب السـيُد (رضـوان اللـه عليه) أن [سـنًة 

كاملـًة] يف ترسـيخ هذه الكلمـة يُعّد قليـالً مقابل 

ما تعطيه لإلنسـان مـن ثقة عاليـة وواعية، وبما 

ينعكـس عىل وجدانـه، وعىل واقعه. وممـا قاله يف 

ذلك:

((فنحن لو رسدنا أياماً جلسـات طويلة نرسخ 

يف أنفسـنا ال إله إال هو، ولو سـنة كاملة يرتسخ يف 

نفوسـنا بشـكل واع ال إله إال هو، وكلمة: ال إله إال 

الله لكانت السـنة هـذه قليل يف مقابـل ما نحصل 

عليه من ترسيخ معنى: ال إله إال هو)). 

ألععغــُئ اهللا صاســثٌة ساطٌئ اظططص طظعا الرجــعل 
(ص):

واعتـرب الشـهيد القائـد - ومـن خـالل القـرآن 

الكريـم - أّن جميع ارشـادات الله ورائها (ال إله إال 

الله)، وأّن هذه الكلمة العظيمة قاعدة انطلق منها 

النبي محمـد (صىل الله عليه وعىل آله). ومما قاله 

(رضوان الله عليه):

((ألنـه ال إله إال هو، أي ليس هناك من هو جدير 

بأن أألـه إليه فأرجوه، أَْو أخافـه.. إال من؟ إال الله. 

عندمـا أثق بـه أعظم مـن ثقتي بغريه؛ ألنـه ال إله 

إال هـو. ولهذا كانت هي قاعـدة عامة انطلق منها 

ه إليها  الرسـول (صلوات الله عليه وعىل آله)، َوُوجِّ

{َفاْعَلْم أَنَُّه ال إَِلَه إِالَّ اللَُّه})).

وهناك الكثري من املفاهيـم واملضامني اإليمانية 

الواعية التي تحدث عنها السـيد يف هذا الدرس ومن 

أهمها:

- أهمية أن يكون ِعلمنا بألوهية الله كعلم النبي 

(ص) واإلمام عيل (ع). 

- أهميـة أن يكـون علمنـا بألوهيـة اللـه ولـو 

بمعشار علم رسول الله (ص).

- حتى يحرك اإلنسـاُن مشـاعره بألوهية الله يف 

ميادين الحياة فليُشـغلها شـهًرا أَْو أسبوًعا واحًدا، 

وسـيجدها بمثابـة جيش يف مجـال مقارعة أعداء 

الله وتحصني النفس من الضالل.

- أصبحت ثقُة الناس بالزعماء أقوى من ثقتهم 

بالله.

- انشـدادنا إىل رغبات الهوى يدل عىل سـطحية 

إيماننا وضعفه. 

- أن الخوَف واملرغباِت قد تربُُز كآلهة أخرى.

- وعن كيف نعرف أّن ألوهية الله قد ترسـخت يف 

النفس؟ يؤكد (رضوان الله عليه) أّن ذلك ال يتحقق 

مالم يمر اإلنساُن بمراحل فيجرب نفسه.. مرغبات 

تُعـرض عليه، ومرهبات تُعـرض عليه حتى يعرف 

مدى تمكن ال إله إال هو يف نفسه وترتسخ معنى: ال 

إله إال الله يف نفسه.

ة التي وردت يف  ثنا يف الَعَدد السابق عن بعض املضامني املهمَّ تحدَّ
الدرس األول من دروس معرفة الله، والتي مهما أطنبنا يف التدليل 

عىل بعض مفاهيمها اإليمانية والعرفانية ملا أسعفتنا املجلدات، 
وال البحوث الواسعة، ولكننا نحاول أن نقف [وقـفـة تـأمـل] 
أمام هذه املفاهيم العظيمة حتى تشكل منطلًقا للغوص أكثر 

يف عمق هذه الدروس القرآنية العظيمة وبما ينعكس تغيريًا عىل 
واقعنا العميل..

ومن أبرز ما تحدث عنه السيد حسني بدر الدين الحوثي (رضوان 
الله عليه) يف هذا الدرس، والذي يشكل محور املوضوع هو 
الرتكيز بشكل كبري عىل كلمة (ال إله إال الله) وعىل عمقها، 

وأبعادها، وعىل رضورة أن يكون اإليماُن بها إيمانًا عمليٍّا وواعيًا 
وليس مجرد هذرفة باللسان.

التطصئ التطصئ 
الباظغئالباظغئ
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(1490)
عربية ودولية 

 : طاابسات
هكـذا هـو املشـهد داخـل املسـجد االقىص 
للنسـاء  وسـحل  واعتقـال  رضب  املبـارك 
وكبار السـن من قبـل قوات خاصـة لالحتالل 
الصهيوني، أعداد كبرية منها اقتحمت الباحات 
الطاهرة, القتحاٍم بقوة السـالح للمستوطنني 
والجماعـات املتطرفـة ألداء طقـوس تلمودية 

احتفاالً بما يعرف رأس السنة العربية.
صمـود وثبات املرابطـني الذين اسـتطاعوا 
الوصول رغم اإلجراءات األمنية املعقدة ضدهم 
أدَّى إىل عدم تمكن الجماعات اليهودية املتطرفة 
بالنفـخ بالبوق وإدخال أدوات تلمودية تتبع ملا 

يعرف لكهنة الهيكل املزعوم.
حيـث عمـل االحتـالل خـالل السـاعات الـ 
24 السـاعة املاضيـة, عىل إبعـاد العرشات من 
النشـطاء مـن القـدس والداخـل عن املسـجد 
عـرشات  بإعـادة  وقامـت  املبـارك  األقـىص 
الحافالت املتجهة من الداخل املحتل إىل املسجد 

األقىص املبارك.

واقتحم عرشات املستوطنني، أمس الثالثاء، 
املسـجد األقىص املبارك من جهة باب املغاربة, 
وأفـادت األوقـاف اإلسـالمية يف القـدس بـأن 
عـرشات املسـتوطنني عـىل شـكل مجموعات 
متتالية اقتحموا املسـجد األقىص املبارك، وأدوا 
طقوساً تلمودية عنرصية وجوالت استفزازية، 

تحت حماية مشددة من رشطة االحتالل.

وأوضحت مصادر محلية، أن قوات االحتالل 
ة يف أجواء املسجد األقىص،  أطلقت طائرة مسريَّ

تزامناً مع اقتحامات املستوطنني.
ويشـار إىل أن الجماعات املتطرفة اقتحمت 
باألمـس،  املبـارك  األقـىص  املسـجد  باحـات 
تلموديـة بحجـة األعياد،  ومارسـت طقوسـاً 

وسط تصٍد من املرابطني.

 : طاابسات
فلسـطينياً  يواصل 30 أسـرياً 
إرضابهـم املفتـوح عـن الطعام 
رفضـاً  تواليـاً،  الثالـث  لليـوم 
يف  اإلداري  اعتقالهـم  السـتمرار 

سجون االحتالل الصهيوني.
وقال نادي األسري الفلسطيني 
الثالثـاء:  صحفـي  ترصيـح  يف 
املرضبـني  مـن  أسـرياً   28» إن 
معتقلـون يف سـجن عوفـر، تـم 
تجميعهـم يف أربـع غـرف بأحد 
األقسـام، وهناك أسـري مرضب 
يف سـجن النقب، وآخر يف سـجن 

هداريم».
وأشاَر إىل أن املعتقلني اإلداريني 
املرضبـني عـن الطعـام، أعلنـوا 
االحتـالل  ملحاكـم  مقاطعتهـم 
املختلفة،  بدرجاتهـا  اإلرسائيـيل 

وذلـك يف سـياق نضالهـم ضـد 
جريمة االعتقال اإلداري.

ولفت نادي األسـري إىل أن هذه 
الخطـوة تأتي يف إطار اسـتمرار 
بدرجاتهـا  االحتـالل  محاكـم 
دورهـا  ممارسـة  يف  املختلفـة 

ترسـيخ  يف  املتمثـل  التاريخـي 
اإلداري،  االعتقـال  سياسـة 
التـي تنّفـذ ما يصدر عـن جهاز 

مخابرات االحتالل «الشاباك».
وكان املعتقلـون اإلداريون قد 
وجهوا رسالة قبل عدة أيام، أكدوا 

لالعتقـال  مواجهتهـم  أن  فيهـا 
ممارسات  وأن  مستمرة،  اإلداري 
إدارة سـجون االحتـالل «لم يعد 
يحكمها الهـوس األمني كمحرك 
فعـيلّ لدى أجهـزة االحتـالل، بل 

باتت انتقاًما من ماضيهم».
وهـذه الخطوة تأتـي يف إطار 
اسـتمرار االحتـالل يف تصعيـده 
اإلداري،  االعتقـال  عمليـات 
واتسـاع دائرة االستهداف، حيث 
تجاوز عـدد املعتقلـني اإلداريني 
يف سـجون االحتالل 760 معتقالً 
ا، منهـم أطفـال ونسـاء،  إداريّـٍ

وكبار يف الّسن، ومرىض.
علماً أن 80 باملئة من املعتقلني 
اإلداريني، أرسى سابقون أمضوا 
سنوات يف سجون االحتالل، وجلُّ 
عمليـات االعتقال التـي تعرضوا 

لها كانت اعتقاالت إدارية.

 : طاابسات
أّكـد رئيـس املجلـس التنفيـذي يف حـزب اللـه، 
سـماحة السـيد هاشـم صفي الديـن، أن عدونا ال 
يرتكنـا إال إذا كنا أقوياء، واأليام التي خلت تشـهد 
عـىل كّل ما جاءت به املقاومة وما تحدثت عنه وما 

راهنت عليه، هذه القاعدة ال نبدلها.
بالضاحيـة  املجتبـى  مجمـع  يف  لـه  كلمـة  ويف 
الجنوبيـة لبـريوت، قـال السـيد صفي الديـن: إن 
«هنـاك يف لبنان نـاس تعبوا أو ربمـا عندهم موال 
خـاص بهـم، فنحن لـن نتوقف إىل أن يعـود هؤالء 
عـن غيهم ورشـدهم، فالوقت ليـس متاحاً وليس 

مفتوحاً».
وحذر السـيد صفي الديـن من أنـه «يف اللحظة 
التـي نتوقف فيها عـن املد املقاوم القـوي يف لبنان 
وفلسـطني ويف كّل منطقتنا فإن أعداءنا سيكونون 
جاهزيـن لينقضـوا علينا ليمحقونـا وال يرتكوا لنا 
شـيئًا من كّل ما أنجزناه عىل مستوى القوة والعلم 

واملعرفة والنهوض».
وسـأل: «أمريـكا أيـن تسـامحت؟ ومـع مـن 
تسامحت؟ حتى حلفائها لم تتسامح معهم، الذين 

سبحوا بحمدها ليل نهار، يف 
أفغانسـتان والعراق ومرص 
وسـوريا ويف كّل مـكان من 
العالم، ففي أمريكا الالتينية 

وأوكرانيا سيأتيها الدور».
صفـي  السـيد  وأضـاف 
الديـن: «أمـريكا ال يهمهـا 
أحد وال تتسامح مع أحد... 
أو  ضعيًفـا  تـراك  وحينمـا 
هزيـالً أو خائنًا أو مرتاخيًا، 
التنكيـل  تزيـد  سـوف 
والتعذيـب،  والحصـار 
بلدنـا  أبنـاء  وتسـتهدف 
ووطننـا، لذا نحن سـنكمل 

بـإذن الله بهـذا الطريـق، دون وجل عـىل االطالق 
لننجز انتصارات جديدة، ومعادالت دائمة، لحماية 
بلدنـا ووطننا ويف الوقت ذاته نتطلع إىل ما يجب أن 

نقوم به».
وتابـع السـيد صفـي الديـن: «نحـن نظلم من 
بعـض العـرب واملسـلمني، ملـاذا كّل هـذا الحقد؟، 
وكّل هـذا االسـتهداف، وتوجيه السـموم، سـموم 

السياسة واإلعالم والحصار 
والتجويـع عـىل بلدنا وعىل 
أي  أجـل  مـن  مقاومتنـا، 
يشء؟ ما الذي فعلناه وقمنا 
به، هل قدمنا تجربة شائنة 
عىل املسـتوى الوطني؟ هل 
قدمنـا تجربـة قبيحة كما 
قدم كثري من الذين سـبقوا 

يف هذا البلد؟
مـن  «البعـض  وأردف: 
هذه القيـادات التي تظلمنا 
الخاصة  املجالـس  يف  تقول 
أنَّ حـزب اللـه كان محًقـا 
العامـة  املجالـس  يف  وأمـا 

يكونون أدوات يف أيدي اآلخرين».
ولفت السـيد صفـي الدين إىل أن أمـريكا أخذت 
قراًرا بتجويع لبنان وتدمري لبنان ككيان مسـتقل، 
معتـربًا أن «كل هـذا الكالم عن الرتسـيم يف الحدود 
البحريـة فقد أتت أمريكا ألجـل «ارسائيل» وأوروبا 

وليس ألجلنا».
وشـدد عـىل أن «الذي يسـتنقذ بلدنا هـو قوتنا 

ووعينـا واجتماعنا عىل تحمل هذه املسـؤوليات»، 
معتـربًا «أن كّل هـذا الضغـط علينـا مـن أجـل أن 

نرتاجع».
وأوضح: «نحن قلنا كلمتنا يف أكثر من مناسـبة 
أننا مع رسـول الله (ص) ومـع آل بيته (ع) الذين 
لم يرتاجعوا عن دينهم رغم الحصار واالسـتهداف، 
ـة رسـول الله (صـىل الله عليـه وآله) ال  ونحـن أمَّ
يمكـن أن نرتاجـع عـن مقاومتنا وحريتنـا مهما 

كانت الظروف».
وأضاَف السـيد صفي الدين: «اليـوم نُعيد الكّرة 
بعد 3 سـنوات مـا زالـت الفرصة متاحـة وأمامنا 
اسـتحقاقات دسـتورية وماليـة، تعالـوا ننقذ ما 
يمكن إنقاذه، ودعكم من الشـعارات التي ال تنفع، 
وندعـو كّل اللبنانيـني إىل ذلـك، لنتفاهـم عىل الحد 
األدنـى عىل ما نلتقـي عليه تعالوا لنلـم جراح هذا 
البلـد وحفظه بالتفاهـم والتالقي وحتـى ال يزداد 

عدد الغرقى يف البحر».
وشـدد رئيس املجلـس التنفيـذي يف حـزب الله 
عـىل أن غـرق املركب اللبناني يف البحـر هو فاجعة 
انسانية وأخالقية يجب التوقف عندها ألخذ العربة 

واالجتماع إليجاد حلول.

لطغعم الباظغ سطى الاعالغ .. طاطرشعن غصاتمعن 
افصخى سطى حضض طةمعسات طافرصئ

30 أجريًا شطسطغظغًا غعاخطعن إضرابعط سظ الطسام لطغعم البالث

السغث خفغ الثغظ: سثوظا ق غرتضظا إق إذا ضظا أصعغاء

الفخائض الفطسطغظغئ: 
املصاوطئ سطى أعئئ اقجاسثاد 

لطصغام بعاجئعا لاطئغئ ظثاء 
املسةث افصخى

 : طاابسات
أمـس  الفلسـطينية  املقاومـة  فصائـل  أعلنـت 
الثالثـاء, أن املقاومة عـىل أهبة االسـتعداد للقيام 
بواجبهـا ولن تتأخر يف تلبية نداء القدس واملسـجد 

األقىص.
ودعـت الفصائل خالل مؤتمـر صحفي لفصائل 
املقاومة حول االعتداءات واالقتحامات الصهيونية 
ة  يف املسـجد األقىص املبـارك، «كافة مكونـات األمَّ
املبـارك  األقـىص  نـرصة  يف  مسـؤولياتها  لتحمـل 
والدفـاع عنه بكل السـبل والوسـائل وعـىل أنظمة 
التطبيـع وقـف جريمتهـا التـي تشـجع االحتالل 

بتصعيد عدوانه عىل شعبنا وأقصانا».
وطالبت الفصائل السـلطة بالتحـرك يف مختلف 
االتجاهـات لنـرصة األقىص، فـال يعقـل أن يمعن 
االحتالل يف عدوانه وتبقى صامتة يف تعاونها األمني 

وعالقتها باالحتالل.
واسـتنكرت الفصائـل «تهنئـة رئيس السـلطة 
لوزير الحرب املجرم بيني غانتس، باعتبارها إساءة 

بالغة وطعنة غادرة لنضال شعبنا الفلسطيني».
ووجهـت الفصائـل «التحية ألرسانـا األبطال يف 
سـجون االحتـالل»، مؤكدًة عـىل أن املقاومة تضع 

قضيتهم عىل أولويات العمل املقاوم.
وشددت الفصائل عىل دعم كّل خطوة أو مبادرة 
يف إطار املصالحة الفلسـطينية يف إنهاء االنقسـام، 
مثمنـاً, «جهـود اإلخوة يف مرص الشـقيقة  ونبارك 
جهود الجزائر الحالية وسـنبذل كّل الجهود وصوالً 

لنجاح الوحدة الوطنية».
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ضطمئ أخغرة

ملاذا بعرة ٢١ جئامرب !
ظاغش تغثان 

 
هل كنا بحاجة ألن نثور! 

وهل حققنا مـا ثرنا ألجله .. 
وهل الثورة مستمرة!

إن كان ألحـد تسـاؤل أو كان 
هنـاك أحـد يريـد البحـث عـن 
أسـباب ثورة ٢١ سـبتمرب وملاذا 
كّل سـهام الحقـد توجه نحوها 
فـال بّد له أوالً أن يرجع بالتاريخ 
إىل الـوراء ويحـاول فهم  قليـالً 
مـا كان عليه الوضـع قبل ثورة 
٢١ سـبتمرب حتى بأيـام وليس 

بسنوات ..
ألم يكن املارينز األمريكي مسـيطراً عىل مسـاحة شاسعة 
مـن حي سـعوان بالعاصمـة صنعـاء وكات يزداد بالتوسـع 

شماالً وجنوباً ورشقاً وغرباً!
ألـم تكن القاعدة نشـطة وتتوسـع بالسـيطرة حتـى إنها 

أعلنت عن تأسيس إمارة ( وقار ) يف جعار أبني!
ألـم يصل الجنود والضباط اليمنـني إىل أن يخافوا أن يرتدوا 
البزة العسـكرية وسط أمانة العاصمة خوفا من أن يستهدفوا 

من قبل القاعدة.!
ألـم تكن الطائرات تتسـاقط عـىل رؤوس األبريـاء بأحياء 
العاصمة وتختفي الصناديق السوداء الخاصة بها وال يكشف 

أسباب السقوط ..
ألـم تكن مخازن السـالح تحت إمـرة األمريكـي يفحصها 

ويتلف ويضيف كما يشاء..!
ألـم تكن اليمـن حديقـة خلفية للجـارة السـعودية تأتمر 

بأمرها وتسري عىل خطاها!
وتعجبات وتساؤالت كثرية وكبرية وخطرية ال يتسع املجال 
هنـا يف هـذا املقال لذكرها إال أننا نسـتطيع القول إن ثورة ٢١ 
سـبتمرب لم تأِت من فراغ ولم تكن بطرة أو هفوة أو تشـعوبة 
قات أو حالـة نزق بل كانت رضورة وطنيـة وخطوة هامة يف 
طريـق إنقاذ اليمن ومسـتقبل الشـعب من سالسـل الهيمنة 

الخارجية وقيود السفراء ورضوخ واستسالم الحكام..
أجل فمن يدعـي غري ذلك ويزيف الواقع املـر واملخزي التي 
كانت تعيشه اليمن عىل مر عقود من الزمن، ضاع فيه مستقبل 
أجيـال متعاقبـة، فلهذا الدعي واملزيف أن يثبـت لنا ولو بدليل 
واحـد ويجيـب عىل هذا السـؤال: كم معركـة خاضها الجيش 

اليمني ضد عدو خارجي للحفاظ عىل السيادة اليمنية؟!
وكـم مـن مسـاحة اليمـن قضمـت تحـت يافطـة نجاح 

السياسات الخارجية للحاكم؟!
عندهـا سـيعرف هو أن الثـورة كان ال بّد منهـا ولوالها ما 
تنفسـنا هواء الحريـة وطعمنا خريات اليمن وعشـنا بكرامة 

وعزة..
فالتوريـث للحكـم كان يف طريقه ويف ظـل نظام جمهوري 
وديمقراطـي والفسـاد يزكم األنوف وجيـوش لخدمة الحاكم 
وللحـروب الداخليـة ولحمايـة األرايض والتبـاب وجنـود أمن 
لحماية املنازل وحدائق الهوامري والفيالت واقتصاد ينهار يوماً 
بعد يوم وسـنة بعد سـنة حتى أن التحذيرات كانت تطلق بني 

الوقت واآلخر بأن الدولة ستعجز عن رصف املرتبات..
ألم تكن كّل تلك األسباب تستدعي قيام ثورة!

وأصئـض طغقُد الـرجعل بـ غمظ افظخاروأصئـض طغقُد الـرجعل بـ غمظ افظخار
ضعبر السجي    

مثلما جئت يا رسـول الله من عمق 

النور لتنقذ البرشية من دامس الظالم، 

وتعيدهم لتوحيد اإلله وتصديق رسالة 

اإلسالم. 

جئت اليوم لتنتشـل األرواح اليمانية 

من بطش العدوان، وخنق الحصار، ما 

ذُكـر اسـمك يف مكان وزمـان إال تورد 

وفاح منـه روح وريحان وصار الربيع 

أحمَد، تجمـع اليمانيون يا طه ببهجٍة 

ورسور، ليُقيموا احتفاالً يليق بمقامك 

العظيـم ومنزلتـك املباركـة، من قوله 

تـعاىل: (ُقْل ِبَفْضِل اللَِّه َوِبَرْحَمِتِه َفِبذَِٰلَك 

ا يَْجَمُعون).  مَّ َفْليَْفَرُحوا ُهَو َخرْيٌ مِّ

تسـلل الفـرح لقلوب األطفـال قبل 

الكبار من متنصف شهر «صفر» وهم 

يف زخم االستعداد لالستقبال، متلهفني 

لقدومـك، منتظريـن لتعلـو أصواتهم 

«طلع البدُر عـلينا مـن ثنياِت الوداع». 

فأهالً بك يا سـيد السـادات يف أرض 

اليمانيـني، أهـالً بَك من عمـق الدمار، 

حورصنـا كما حورصت يف شـعب أبي 

طالـب، وعودينـا مـن قبـل صهاينـة 

العـرب كما عادتك قريش يف السـابق، 

فمـا أشـبه اليـوم باألمس! ما أشـبه 

يومنا بيومـك، يا من جاهد يف الله حق 

الجهاد.. 

هتفنـا نحـن اليمانيـون يـا مـن ال 

تعرفنا، نحن األوس والخزرج سـل عنا 

رسـول الله، نحـن األنصـار من وقف 

أجدادنا بصف النبي وبايعوه البيعتني، 

نحن أحفاد األنصار البواسل منُذ بزوغ 

شمس اإلسالم. 

َهــا هـي اليـوم محافظـات اليمن 

بحلـول الربيـع املحمـدي، تثبت حبها 

ووالئهـا الـذي كان منـذ عهـد النبـي 

-صلوات الله عليه وآلـه- وما زال، ها 

هي تنتشـل سـوداوية الحروب لتزهر 

مجـّدًدا وتكتيس اللون األخرض، قلوبنا 

تلهج باسمك حباً، فتجىل ذلك الحب يف 

تزيني منازلنا وأحيائنـا وُقرانا، جعلنا 

صنعاء بهية بحبك، تُنشد لقدومك. 

نيـا  الدُّ أرشقـت  بمـن  مرحبـاً  فيـا 

بقدومه، وُكرست األصنام حني سـطع 

نـور رسـالته، وانطفـأت نـار كرسى 

بربكتـه وعظيم مكانته، تبقى أنت تلك 

املشـكاة التي تنري لنا عتمـة الطريق، 

أيها الصادق األمني لبيك حباً وَعشـقاً، 

لبيك يا من أنت رحمة للعاملني، لبيك يا 

من أنـت عىل ُخلٍق عظيـم، لبيك يا من 

أنت بأس اليمانيني قوتهم وقدوتهم..


