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املةطج السغاجغ افسطى غططُص تتثغرًا لثول السثوان 
بأن تظعغ سثواظعا وتخارعا بحضض شعري

 :  خاص
أّكــد املجلـُس السـيايس األعـىل أن قواِتنـا 
املسـلحَة لن تقـَف مكتوفة األيدي إذَا اسـتمر 
العدواُن والحصاُر وسـتضُع مطارات وموانئ 
ورشكات النفط التابعة لدول العدوان يف مرمى 
دوَل العدوان إلنهـاء عدوانها  نريانهـا، داعيـاً 

وحصارها بشكل فوري. 
ويف بيان صادر عنه مساء اليوم األحد، حّذر 
املجلُس السـيايس األعـىل الـرشكاِت النفطيَة 

العاملَة يف دول العدوان من مواصلِة أعمالها. 
كمـا حّذر البيان رشكاِت املالحة من التَحّرك 
إليهـا؛ كـي ال تتعـرض للخطـر يف حـال أرص 

العدوان عىل مواصلة حصاره وعدوانه. 
وطمأن املجلُس السيايس األعىل أبناَء الشعب 
اليمني بأن القواِت املسـلحة واألمن قادرة عىل 

الدفاع عنه وحمايته واستعادة حقوقه. 
يأتـي ذلـك بعـد سـاعات قليلة مـن انتهاء 
الُهــدنـة املؤقتة، دون االتّفـاق عىل تمديدها 
جـراء تعنـت ومراوغـة دول العـدوان التي لم 
تلتزْم بمطالب صنعـاء املحقة والعادلة، وهي 
ليست مطالَب تُخصُّ فئة أَو قطاعاً، بل هي ما 

ينادي به ُكـّل اليمنيني دون استثناء. 
من جهتها، أّكـدت مصادُر سياسيٌة مطلعٌة 
يف صنعـاء، أن دوَل العـدوان ومرتِزقتَهـا بعـد 
إعالنهـم املوافقَة عـىل رصف املرتبات حاولت 
االلتفـاَف عـىل هـذا اإلعـالن، إذ «لـم يتضمن 
يف  الـرصف  اسـتمراريَة  يؤّكــُد  مـا  املقـرتُح 
الُهــدنـة وما بعدهـا»، غري أن هـذه النقطَة 
تعتربُهـا صنعـاء «حقـاً مسـتداماً ال يمكـُن 

استمراَر القبول بربطه بموضوع الحرب». 
وأَشـاَرت إىل أنـُه تـم ربـُط هـذه اإلجراءات 
باملرتِزقـة، وصنعـاُء ترُفـُض ذلـك تمامـاً وال 
تمانُع أن تكوَن اإلجـراءاُت بني صنعاء واألمم 

املتحدة حرصاً. 
وبينت املصادُر بالقول: «لم يتضمن املقرتُح 
أيـَة ضمانات للوفاء به، ولدينا تجربة مع دول 
العدوان ومرتِزقته يف تنصلهم عن أمور أبسـط 

مـن موضوع املرتبات ومثال ذلـك الرحالت إىل 
القاهرة». 

وأّكـدت عىل أنه «تم استبعاد رشيحة واسعة 
من موظفي اليمن ومـن بينهم مرتبات وزارة 
الدفـاع والداخلية وكذلك معاشـات متقاعدي 
وزارة الدفـاع والداخليـة وال يوجـد لهم مربّر؛ 
كونهـا وفـق موازنـة ٢٠١٤م، وهـم رشيحة 

يمنية خدمت الجمهورية ولهم حقوق». 
وأَشـاَرت إىل رفـض املرتِزقة ضمان الرصف 
مـن عائـدات الثـروة اليمنية وجعلـوا النقطَة 

عائمًة خاضعة للتعطيل الحقاً. 
ونّوهـت املصادر إىل «رفـض املرتِزقة تحديَد 
نوع الُعملة التي سـيدفعون بهـا، وهذا بَهدِف 
القبـول  فـرض  محاولـة  أَو  الحقـاً  التنصـل 
بعملتهـم والتـي سـتؤدي إىل انهيـار الوضـع 
االقتصـادي عىل املواطنـني يف حكومة صنعاء 

كما هو حاصل لديهم». 
وأّكــدت أن املقـرتَح لم يتضمـن ضماناٍت 
ملعالجـة رصف مرتبات املوظفني ومعاشـات 
٢٠١٦م،  نهايـة  منـذ  املنقطعـة  املتقاعديـن 
وهـذه حقوق ال تسـقط وال يمكن لصنعاء أن 

تتجاهلها. 

الصعاُت املسطتئ الغمظغئ تمظُح الحرضاِت الظفطغَئ 
الساططَئ يف السسعدّغئ واإلطارات شرخًئ لطمشادرة

 :  خاص
أعلنت القواُت املسـلحُة اليمنية، 
الـرشكات  منـَح  األحـد،  أمـس 
اإلمـارات  يف  العاملـة  النفطيـة 
والسـعوديّة فرصًة لرتتيب وضعها 
ومغـادرة أرايض دول العدوان قبل 

استهدافها. 
جاء ذلك، يف سياق تعذُّر التوصل 
إىل اتّفـاق منصـف وعـادل خـالل 
األشـهر السـابقة للُهــدنة، َحيُث 

للقـوات  الرسـمي  املتحـدُث  قـال 
املسـلحة العميـد يحيـى رسيع يف 
تغريـدٍة له عىل تويـرت: إن «القوات 
النفطية  الرشكاِت  تمنُح  املسـلحة 
والسـعوديّة  اإلمـارات  يف  العاملـة 
واملغادرة  وضعهـا  لرتتيـب  فرصة 
مـا دامـت دوُل العـدوان األمريكي 
السـعودّي غـريَ ملتزمـة بُهــدنة 
يف  حقـه  اليمنـي  الشـعب  تمنـح 
لصالح  النفطيـة  ثروته  اسـتغالل 

راتب موظفي الدولة اليمنية». 

وأّكـد رسيع، أن «قواتنا املسلحة 
قـادرٌة بعـون اللـه مـن حرمـان 
السعودّي واإلماراتي من موارده إذَا 
أرص عىل حرمان شعبنا اليمني من 

موارده والبادئ أظلم». 
وختم املتحدُِّث الرسـمي باسـم 
القوات املسلحة بالقول: «وقد أعذر 
مـن أنذر، ُكـّل يشٍء محتمل ووارد؛ 
ألَنَّ موقف شـعبنا هو الحق ولديه 
القدرة عىل أخذ حقه متى ما ُسّدت 

أمامه الطرق السلمية». 

95 خرصًا لصعى 
السثوان يف التثغثة 

خقل الساسات 
املاضغئ

 :  طاابسات
أعلنـت غرفـة عمليـات ضبـاط االرتبـاط 
والتنسـيق يف الحديدة، مساء األحد، رصد ٩٥ 
خرقاً لقوى العـدوان باملحافظة خالل الـ٢٤ 

ساعة املاضية. 
وأوضـح مصـدر يف الغرفـة أن مـن بـني 
الخـروق ٦ غـارات للطـريان التجسـيس عىل 
يف  قتاليـة  تحصينـات  واسـتحداث  حيـس، 

الجبلية وحيس. 
وأَشاَر املصدر إىل أن الخروق تضمنت تحليق 
طائرات تجسسـية يف أجواء الجبلية وحيس، 
و١٦ خرقـاً بقصف صاروخي ومدفعي، و٥٠ 

خرقا باألعرية النارية املختلفة. 

طثغرغاُت ذطار تعاخُض الفسالغاِت وافطسغاِت واملعرجاظات اقتافائغئ بصثوم ذضرى املعلث الظئعي
 :  طاابسات

تواصلـت يف مديريـاِت محافظة ذمار، 
أمس، الفعالياُت واألُمسياُت واملهرجاناُت 
االحتفائيـة بقـدوم ذكرى املولـد النبوي 
الرشيـف عىل صاحبه وآلـه أزكى الصالة 

وأتم التسليم. 
حيـث نظمـت الوحـدُة االجتماعية يف 
مديريـة جبـل الـرشق فعاليـًة خطابية، 
وأقيمت فعاليٌة أُخرى يف قرية جبل الُشمة 
بعزلة موسـطة بني ُقشيب، فيما شهدت 
مختلـف مـدارس املديرية برامـج إذاعية 
والثقافيـة  القرآنيـة  الفقـرات  ُموحـدة 
واإلنشـادية والشـعرية، وأكتست بالحلة 

الخرضاء ابتهاجا باملناسبة. 
ويف مدينة معرب بمديرية جهران، نظم 
معهـد الزهراء الطبـي مهرجانـاً وبازاراً 
لصالـح األرس الفقـرية يف إطـار  خرييـاً 
فعاليات االحتفـاء بذكرى املولـد النبوي 
الرشيـف، كمـا نظمت أمسـيات يف مربع 
معرب حارة بيـت البنوس ومربـع املدراج 
ومربـع صنعـة قريـة الجبـل العثمانـي 

ومربع رصابة. 
ونظـم اتّحـاد الشـعراء الشـعبيني يف 
مديرية الحداء صباحية شعرية يف منطقة 
امليثال، وأقيمت مهرجانات طالبية يف عدد 

مـن املـدارس، وفعاليات ثقافيـة يف قرى 
خمر وبيت الفاتقي ومخدرة وسـبلة بني 

بخيت. 
مديريـة  رشطـة  إدارة  نظمـت  كمـا 
عتمة فعالية خطابية، وأقيمت فعالية يف 
مخالف رازح، فيما نظم مكتب الرتبية يف 

مديرية ميفعة عنس ندوة ثقافية. 
وأقيمـت فعاليـات خطابيـة يف عزلتي 
وثـن والشـعيبة بمديرية مغـرب عنس، 

وأمسية يف عزلة بكيل بيت وازع بمديرية 
ضـوران وأُخـرى يف مربع الشـهداء الذي 
يضم عزل بني سويد والسلف والقطعة. 

إىل ذلـك، أقيمـت فعاليـات احتفائيـة 
بقـدوم ذكرى املولد النبـوي الرشيف عىل 
صاحبـه أفضل الصـالة وأزكى التسـليم 
يف عزلتـي عنبان وذاهـب بمديرية املنار، 
بمديريـة  جربـان  عزلـة  يف  ومهرجـان 

وصاب السافل. 

كمـا أقيمت نـدوة ثقافية يف مدرسـة 
الفـاروق باملدنة كبـود يف مديرية وصاب 
العـايل وأُخرى يف مدرسـة غفـر بمديرية 

عنس. 
وشهدت مدينة ذمار أمسيات يف حارات 
واإلصالحيـة،  والدفـاع  والريـان  النـرص 
إىل جانـب فعاليـات يف مـدارس املديرية، 
كمـا نظمـت مسـرية للسـيارات املزينة 
جابت شـوارع املدينة التـي تزينت أَيْـضاً 

باإلضاءات الخرضاء ابتهاجا باملناسبة. 
وأّكـد املشاركون يف الفعاليات، أهميّة 
إحيـاء قيـم اإليَمــان والـرب واإلحسـان 
تأسـيا  النفـوس  يف  الفاضلـة  واألخـالق 
بالنبي الكريم والسري عىل نهجه، وتعزيز 
االرتبـاط  وتجسـيد  والتكافـل  الرتاحـم 
برسـالة املبعـوث رحمـة للعاملـني قـوالً 
وعمـالً.  وتطرقـت كلمـات الفعاليـات، 
إىل دور اليمنيـني يف نرش الدين اإلسـالمي 
ونُـرصة نبـي الرحمـة.. الفتـة إىل أهميّة 
تتويج الفعاليات باملشـاركة الواسـعة يف 
االحتفائية املركزية يف عاصمة املحافظة. 
قيـادات  بحضـور  الفعاليـات  تخلـل 
واملكاتـب  املحليـة  املجالـس  وأعضـاء 
وشـخصيات  واإلرشافيـة  التنفيذيـة 
اجتماعيـة، فقـرات ثقافيـة وإنشـادية 

وشعرية معربة. 
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 :  خاص
تة التي تـم إعالنُها مطلـَع أبريل  انتهـت فـرتُة الُهــدنـة املؤقَّ
الفائت، مع ُحلُول السـاعة السادسـة من مساء يوم األحد، بدون 
وجـود أي اتّفاق عـىل التمديـد أَو التجديد؛ بَسـبِب إرصار تحالف 
العـدوان ورعاتـه عـىل اسـتمرار الحصـار واسـتخدام الحقوق 
اإلنسـانية للشـعب اليمني كسـالح حرب وأوراق ضغط وابتزاز، 
األمر الذي ينذر بتصعيد سـبق لصنعاء أن حذرت من أنه سيسبب 

تداعيات إقليمية ودولية. 
وكانت صنعاء خاطبت يوم السـبت، الرشكات األجنبية بشكل 
نهائي إليقاف عمليـات نهب الثروات الوطنيـة يف املناطق املحتّلة 
بـدًءا من توقيـت انتهاء فـرتة الُهــدنة، منبهة تلـك الرشكات إىل 
متابعة تعليماتها بهذا الشأن، ومحذرة من تجاهل تلك التعليمات

وبانتهـاء فـرتة الُهــدنة تكون تلك التحذيـرات قد دخلت حيز 
التنفيذ. 

وأعلـن املجلس السـيايس األعىل إقـرار اسـرتاتيجيات املرحلة 
القادمـة عىل ضوء التحذيرات املوجهة للـرشكات األجنبية ولدول 
العـدوان، وهو مـا يعني أن املشـهد قد يذهـب إىل تصعيد كبري يف 
حال أرص تحالف العدوان ورعاته ومرتِزقته عىل االسـتمرار بنهب 

الثروات ومواصلة الحصار والحرب. 
وكانـت صنعاء قد أّكــدت أن الطريق الوحيـد لتمديد وتجديد 
الُهــدنـة هو رصف مرتبـات موظفي الدولة مـن إيرادات النفط 
والغـاز التـي يتـم نهبها بشـكل كامل مـن قبل تحالـف العدوان 
ورعاته، إىل جانب رفع الحصار عن مطار صنعاء وميناء الحديدة 
وتثبيت وقف إطالق النـار، لكن تحالف العدوان أرص عىل املراوغة 

وحاول االلتفاف عىل هذه املطالب، ما أَدَّى إىل فشل املفاوضات. 
ووجهت صنعاُء خالل الفرتة املاضية رسائَل وإنذارات عسكرية 
قويـة ومتعددة لـدول العدوان ورعاتها، أبرزها ما جاء عىل لسـان 
قائد الثورة السـيد عبد امللك بـدر الدين الحوثي ورئيس الجمهورية 
اط بشأن «التداعيات واألرضار اإلقليمية والدولية» التي  مهدي املشَّ

سترتتب عىل تعنت العدّو وفشل مسار التهدئة والسالم. 
وأبـدى الرعاة الغربيـون لتحالف العدوان قلقاً َكبـرياً من عدِم 
تمديد الُهــدنة؛ ِلَما قد ينتج عن ذلك من تصعيد يطال مصالحهم 
يف املنطقة، وُخُصوصاً إذَا استأنفت القوات املسلحة عمليات الردع 
العابرة للحدود واسـتهدفت املنشآت النفطية السـعوديّة مجّدًدا، 
لكن مراقبني يتوقعون أن األرضار ستكوُن أكربَ بكثري مما تتوقعه 
دول الغرب؛ ألَنَّ جغرافيا املعركة ستتسـع لتشـمل كرس الحصار 
البحري، وهو ما أرسـلت صنعاء رسائل واضحة بخصوصه خالل 

العروض العسكرية الكربى األخرية. 

 :  خاص
أعلن املجلُس السـيايسُّ األعىل، األحـد، إقراَر الخطوط 
العريضـة ملرحلـة حمايـة الثـروات الوطنيـة، وذلك إثر 
وصـول تفاُهمـات الُهــدنة إىل طريق مسـدود؛ بَسـبِب 
تعنُّت تحالف العدوان األمريكي السـعودّي وإرصاره عىل 
اسـتمرار الحصار واسـتخدام املرتبات واالسـتحقاقات 

اإلنسانية كأدوات حرب وأوراق ابتزاز. 
وأَفادت وكالة األنباء الرسـمية سـبأ بأن املجلَس عقد 
اجتماًعا استعرض فيه آخَر املستجدات بشأن الُهــدنة. 
وقالـت: إن املجلس «أقر الخطـوط العريضة والنقاط 
األََساسية بشأن املرحلة القادمة بناًء عىل الخطوات التي 
أعلنتها صنعـاء ووجه بها فخامة الرئيس يوم السـبت، 
مـع تحديـد مختلف املهـام املطلوبـة من ُكــّل الجهات 

املختصة».
وكان الرئيـُس قـد وّجـه ببـدء مخاطبـة الـرشكات 
األجنبية بشـكل نهائي للتوقف عـن أعمال نهب الثروات 
الوطنيـة يف املناطق املحتّلة بدءا من السـاعة السادسـة 

مساء األحد،. 

ونبّهت القوات املسـلحة كافَة الـرشكات األجنبية إىل 
متابعة التحذيرات التي ستصدر عنها يف هذا السياق. 

وأّكــد املجلُس السـيايس األعـىل أنه يـدُرُس مختلَف 
الخيـارات للتعاطي مـع املرحلة الجديدة التـي يفرُضها 
سـلوُك العـدوان ومرتِزقتـه، يف إشـارٍة إىل تعنتهـم إزاء 
متطلبـات تجديـد الُهــدنة وعىل رأسـها رصف املرتبات 

من إيرادات النفط والغاز، ورفع القيود عن مطار صنعاء 
وميناء الحديدة. 

وأّكـد املجلُس أنه «سـيتم اتِّخاذُ الالزم؛ ملا من شـأنه 
الحفاظ عىل املصلحة الوطنية العليا وتضحيات الشـعب 
اليمني» وأنه «لن يتم السـماح بأن تتحـول الُهــدنة إىل 
غايـة؛ كونها كانـت ُمَجـّرد وسـيلة للوصـول إىل اتّفاق 

نهائي». 
وكان الوفـد الوطنـي املفـاوض أعلـن، السـبت، أن 
تفاهمـات الُهــدنـة وصلت إىل طريق مسـدود؛ بَسـبِب 
تعنـت العدّو وتمسـكه باسـتمرار الحصار واسـتخدام 
الورقة االقتصادية كسـالح حـرب وكأَداة ضغط لرتكيع 

الشعب اليمني. 
واسـتنكر املجلس السيايس األعىل «تلكؤ األمم املتحدة 
وطرحهـا لورقـة ال ترقـى ملطالـب الشـعب اليمني وال 
تؤسـس لعمليـة السـالم» يف إشـارة إىل «املقـرتح» الذي 
قدمتـه األمم املتحـدة ألجل تمديد الُهــدنـة، َحيُث يركز 
التعاطي األممي بشـكل كبـري عىل إطالة أمـد الُهــدنة 

فقط بدون تحسنِي بنودها بالشكل املطلوب. 
وأّكــد املجلـس أن «الشـعَب اليمنيَّ لن تنطـيلَ عليه 
الوعوُد الكاذبُة، وباستطاعته انتزاُع حقوقه من عائدات 
ثروتـه النفطية والغازية التي يتم نهبُها من قبل العدوان 
ومرتِزقتـه»، داعيـاً «الجميـَع إىل اليقظـِة والُجُهوزيـِة 
الكاملـِة للتعاُمـِل مـع أيِّ موقٍف؛ نتيجـَة اإلعاقات التي 
يقوم بها تحالف العدوان الذي يتحمل مسـؤوليَة تعطيِل 
عملية السـالم ورفِضه للحقوق املرشوعة ألبناء الشعب 

اليمني الصامد يف وجه ُكـّل املؤامرات». 

تقارير

السجي: لظثن أصّرت باجاثثام التخار ضسقح والئاب طفاعٌح قتِّثاذ الثغارات المظاجئئ

اظاعاء العثظئ: إظثارات الصغادة البعرغئ والسغاجئ سطى واجعئ املحعث

السغاجغ افسطى غسطظ إصراَر اجرتاتغةغات طرتطئ تماغئ البروات العذظغئ

الثارجغُئ تساظضُر الاعثغثات الربغطاظغئ بترطان الغمظغني طظ تصعصعط 
 :  خاص

الوطنـي،  اإلنقـاذ  بحكومـِة  الخارجيـة  وزارُة  اسـتنكرت 
الترصيحـاِت األخريَة لوزير الخارجية الربيطاني بشـأن اليمن، 
والتـي حملت ابتـزاًزا واضًحا ورصيًحا للشـعب اليمنـي، َحيُث 
ربطت نيَل االسـتحقاقات اإلنسـانية لليمنيني بموافقِة صنعاء 

عىل تمديد الُهــدنة وفقا لرشوط تحالف العدوان ورعاته. 
وقالـت وزارة الخارجيـة: إن اململكـة املتحـدة «دأبـت عـىل 
اسـتخدام لغـة إجراميـة مسـتفزة يف التعاطـي مـع موضوع 

الحقوق اإلنسانية». 
وكان وزير الخارجية الربيطاني جيمس كليفريل أصدر بياناً، 

السـبت، جاء فيـه أن اليمنيني لـن يتمّكنوا من االسـتفادة من 
الرحالت الجوية والحصول عىل الوقود والسلع وحرية التنقل إال 

إذَا تمت املوافقُة عىل تمديد الُهــدنة. 
وجاء ترصيـح وزير الخارجية الربيطاني يف سـياق محاولِة 
الضغط عىل صنعاء للقبول بالتمديد بدون رصف املرتبات ورفع 
القيود عن مطار صنعاء وميناء الحديدة، وهو ما كشف إرصاًرا 
واضًحـا لـدى اإلدارة الدوليـة للعـدوان عىل مواَصلة اسـتخدام 
الحصـار كسـالح وكورقـة ضغـط وابتـزاز، األمُر الـذي يجعُل 

استمراَر الُهــدنة بال معنى. 
البيـان  يف  ورد  الـذي  التهديـَد  الخارجيـة  وزارُة  ووصفـت 
الربيطاني بأنه «مقزِّز» ويهّدُد حقَّ الشـعب اليمني يف الحصول 

عىل الوقود والسلع الغذائية والدوائية والسفر والتنقل. 
وقـال نائـُب وزيـر الخارجية حسـني العـزي يف تغريدة عىل 
تويـرت: إن الترصيحـات الربيطانيـة «تقر باسـتعمال الحصار 
كسالح وهذه جريمة حرب». وأضاف: «تخطئُ لندن َكثرياً حني 
تُظـنُّ أن اليمن سـيعاني لوحده فقط» يف إشـارة إىل التداعيات 
التـي قد ترتتب عىل هذا التعنت.  وأّكـد أن التهديداِت الربيطانيَة 
واألمريكيـة «تنُمُّ عن عدِم تقديٍر ملا تحلَّـت به صنعاء من صرب 
وانضباط كبريَين، وتكشـُف عن اسـتخفاٍف ُمسـتمرٍّ بمعاناة 
اليمـن، وهو ما يفتُح الباَب واسـًعا التِّخاذ الخيارات املناسـبة 
لضمان الحقوق».  َوأََضـاَف أنه «لن يكون من حق أحد مطالبة 
اليمن باحرتام مصالحه إال إذَا كان يحرتم مصالح اليمن فقط».

سئث السقم: ق اّتفاَق لامثغث الُعــثظئ وططالُإ حسئظا واضتئ 
 :  خاص

أعلـن رئيُس الوفد الوطنـي ناطُق أنصار اللـه، محمد عبد 
السـالم، عدَم التوصل ألي اتّفاق عىل تمديد الُهــدنة، مؤّكـداً 
أنَّ مـا تناولته وسـائُل إعالم العدوان حـوَل التوصل التّفاق ال 

صحة. 
وقال عبد السـالم إنه: «ال صحَة ملا أوردته بعض الوسـائل 

اإلعالمية املغِرضة عن اتّفاق عىل تمديد الُهــدنه». 
وأضاف: «سـبق ووضحنا باألمس موقَفنا ومطالَب شعبنا 

اليمني يف بيان صادر عن الوفد الوطني».

وكانـت وسـائل إعـالم تابعة لتحالـف العدوان قـد رّوجت 
أنبـاًء عن موافقـِة صنعاَء عىل اتّفاق جديـد لتمديد الُهــدنة، 
يف محاولـة لتضليـل الرأي العام، بعد أن كشـف الوفُد الوطني 

تفاصيَل تعنت العدّو ومرتِزقته. 
وكانـت صنعاُء قد أّكـدت سـابًقا أنها لن توافَق عىل تمديد 
الُهــدنـة إذَا لـم يتم التوصـُل التّفاق واضـح يتضمن رصف 
مرتبـات موظفي الدولة من إيرادات النفط والغاز التي ينهبها 
تحالـُف العدوان ومرتِزقتـه، إىل جانب رفع الحصار عن مطار 

صنعاء وميناء الحديدة، وتثبيت وقف إطالق النار. 
ورفض تحالف العدوان االسـتجابَة لهذه املتطلبات مؤّكـداً 

بذلك تمسـكه بمواصلة الحصار واسـتخدام االسـتحقاقات 
اإلنسـانية كأسـلحة حـرب وأوراق ضغـط لرتكيع الشـعب 
اليمني؛ ِمن أجِل الحصول عىل مكاسـَب عسـكرية وسياسية 
عجـزت دول العـدوان عن تحقيقهـا بالقوة خالل السـنوات 

املاضية. 
وبانتهـاء الُهــدنـة، تعوُد تحذيـراُت صنعاء العسـكرية 
لتحالف العدوان إىل الواجهة، َحيُث كان قائُد الثورة السيد عبد 
امللك بدر الدين الحوثي قد أّكـد أن استمراَر العدوان والحصار 
واالحتالل سـتكون له تداعياٌت وأرضار إقليمية ودولية، وهو 

ما أّكـده أَيْـضاً الرئيس مهدي املشاط. 
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«الاتالش» بني «اقسرتاف بالةرم» واقجاسثاد لـ «الخفسات» 

الُعــثظئ تظاعغ برساغئ أطمغئ وجطعُك العجغط عّغأ «اقظفةار» وأدخض السثوَّ الماشطرس طأزصًا ضغِّصًا
الحسإ  ـــِض  أج ِطـــظ  غــظــاضــض  ذـــرف  خــظــســاء  أن  ــًا  ــارغ ــئ إج وتــســاــرف  الــصــطــص  ســظ  تسئر  أطــرغــضــا 
ُأوُروبا تاعجج وتتاول تثاُرَك «احاسال» الشاز والظفط «الئثغض» والصعات المسطتئ تآّضـث الةاعجغئ

طظ الصفج سطى تاجات الغمظغغظ إلى تفرة الرد واقظاصام.. 

 :  ظعح جّقس
التـي  املشـتعلة  الُهــدنـة  انتهـاء  بعـد 
اسـتمرت سـتة أشـهر وأبقت عـىل معاناة 
الشـعب اليمني وغطت عىل استمرار أعمال 
القرصنة والقيود عـىل مطار صنعاء، فضالً 
عـن التنصل عـن رصف املرتبـات، وتصاعد 
الخروقـات التـي بلغت اآلالف بينهـا غارات 
جويـة وزحوف مكثّـفة، بدا تحالف العدوان 
ورعاتـه  اإلماراتـي  السـعودّي  األمريكـي 
الدوليـون يف حالـة مـن التناقـض والتالعب 
جـراء  املتصاعـد  بالقلـق  املمـزوج  الهـش 
التهديـدات الجدية التـي أطلقتها صنعاء، يف 
حني أن تعنت تحالف العدوان هذه املرة أجرب 
العـدّو األمريكـي وحلفائـه األُوُروبيني عىل 
الخـروج من خلف السـتار والظهور بالقلق 
العـارم املعرب عن مـدى مراهنة تلـك القوى 
الظالميـة عـىل الُهــدنة كوسـيلة للحصول 
عىل كميات النفط والغاز من اليمن واملنطقة 
كبديل للنفط والغاز الرويس، غري أن تصاعد 
يف  النفطيـة  للـرشكات  صنعـاء  تحذيـرات 
الداخل اليمني ويف العمق الجغرايف السعودّي 
واإلماراتـي، جعل املوقف األُوُروبي األمريكي 
أكثر جدية نحو تلبية مطالب الطرف الوطني 
التـي تمثل ُكــّل اليمنيني، كمـا أن تهديدات 
صنعـاء أجـربت الرعـاة الدوليـني لتحالـف 
العـدوان عـىل االعـرتاف بمـدى مرشوعيـة 
املوقـف الوطني ومطالبه العادلة يف مواجهة 

الغطرسة واملساومة واالبتزاز. 
 

أطرغضا تاعجج وتسرتف وترتئك.. 
العروب طظ «الدربات» بأي بمظ

وبعـد دقائـق من خـروج الوفـد الوطني 
ببيان أوضح فيه كواليس الوصول إىل طريٍق 
مسـدود حال دون تجديد ُهــدنة ينشـدها 
اليمنيون، وما تبعها من ترصيحاٍت عسكرية 
وطنية حذرت من مغبة الغطرسـة وتجاهل 
حقوق اليمنيني، خرج السفري األمريكي لدى 
املرتِزقة بترصيحـاٍت أقر بها بالدور الخبيث 
الذي تلعبه واشـنطن يف دعم سـلوك العدوان 
القائـم عـىل التالعـب واملسـاومة واالبتزاز 
بحاجات اليمنيني اإلنسـانية، يف حني أّكـدت 
اعرتافات السـفري األمريكي أن صنعاء كانت 
الطـرف الوحيد الـذي خاض ُكــّل الجوالت 

الدبلوماسية؛ بحثاً عن مصلحة اليمنيني.
وقـال السـفري األمريكـي لـدى املرتِزقـة 
«ندعو جميـع األطراف اليمنية لقبول تمديد 
الُهــدنة وتوسـيعها»، يف إشـارة إىل مسـاٍع 
لواشنطن إلجبار تحالف العدوان عىل القبول 
بـرشوط صنعـاء العادلـة واملحقـة، غري أن 
الدعوة األمريكية لم تكن باحثة عن السـالم 
أَو مصلحـة اليمنيني، بقدر َمـا ِهي سـاعية 
إلفسـاح املجال أمام ضـخ النفط والغاز من 
اليمـن ودول العدوان لتعويـض األزمة التي 

أوجدتها الحرب الروسية األوكرانية. 
وقـد أفصح السـفري األمريكـي عن مدى 
قلق واشنطن من انفجار األوضاع وتداعياته 
عـىل األزمـة النفطيـة الغازيـة القائمـة يف 
الواليـات املتحـدة والـدول األُوُروبيـة، َحيُث 
أضـاف بقولـه: «قلقـون مـن عـدم إحـراز 
تقدم يف تمديـد الُهــدنة»، وهي الحالة التي 
غابت عن واشـنطن طيلة ثمان سـنوات من 

العدوان والحصار وظهرت خالل هذه الفرتة، 
ليتأّكـد للجميـع أن القلق األمريكي ليس إال 
عىل النفـط والغاز، أما معاناة اليمنيني فهي 
الورقـة األبـرز التي تسـتخدمها واشـنطن 
وحلفائهـا يف سـياق الحـرب والحصار عىل 

اليمن واليمنيني. 
السـفري  ترصيحـات  هامـش  وعـىل 
األمريكـي، فقد اعرتف األخري أن صنعاء هي 
الطـرف الوطني الذي يخوض جوالت الحرب 
والسالم؛ ِمن أجِل الشعب، َحيُث تابع حديثه 
بالقـول «ندعـو إلعطـاء األولويـة للشـعب 
اليمنـي»، يف إشـارة إىل الدعـوة لالسـتجابة 
ملطالـب صنعـاء املتمثلـة يف رفـع الحصـار 
ورصف املرتبـات، وهنا اعـرتاف بأن املطلب 
الوطنيـة العادلـة واملحقـة واملرشوعـة هي 
مـن صالـح الشـعب اليمني، يف حـني حمل 
هذا االعـرتاف أَيْـضاً إفصاح أمريكي رصيح 
أّكــد أن سـلوك العـدوان والحصـار طيلـة 
السـنوات املاضية وبعد انتهاء الُهــدنة هو 
ضد الشـعب اليمني، وهو مـا تنكره القوى 
الظالميـة وتزعـم أن مـا تخوضه هـو؛ ِمن 
أجـِل اليمن واليمنيني، وبهذا نسـف سـفري 
واشـنطن ُكــّل األالعيـب واألكاذيـب التـي 
حاكتها قوى العدوان ورعاتها طيلة الفرتات 

املاضية. 
ويف السـياق ظهـرت الخارجية األمريكية 
بـذات السـلوك األمريكـي، وذلـك يف سـياق 
استمرار املحاوالت لخلط األوراق والقفز عىل 

املطالب الوطنية املرشوعة واملحقة. 
بيـان  يف  األمريكيـة  الخارجيـة  وقالـت 

مقتضب: إن «الوزيـر بلينكن يرحب بالتزام 
السـعوديّة بتمديـد الُهــدنـة يف اليمـن»، يف 
محاولـة للتالعب بسـري املشـهد الـذي أّكـد 
تعنـت قـوى العـدوان وتنصلهـا عـن تلبية 
مطالـب الشـعب اليمني، وفـرض محاوالت 
األََساسـية  الُهــدنـة  رشوط  عـىل  القفـز 
املتمثلـة يف رفع الحصار عـن مطار صنعاء 
الدويل ومينـاء الحديـدة ورصف املرتبات، يف 
حـني أن ترصيحـات الخارجيـة األمريكيـة 
تؤّكـد أن واشـنطن وتحالف العدوان ما تزال 
تبحـث عن نسـخة مـن الُهــدنة السـابقة 
املشـتعلة املليئة بـكل أشـكال املعاناة، وهو 

األمر الذي ترفضه صنعاء جملًة وتفصيالً. 
 

العجغط غثّخإ «اقظفةار».. وُأوُروبا تخغح 
«ق ظتامض ترائص وأزطات إضاشغئ»

ويف سـياٍق متصل أظهر االتّحاد األُوُروبي 
ذات السـلوك األمريكي، َحيـُث عرب عن قلقه 
من انفجار الوضع؛ بَسـبِب تصاعد القدرات 
اليمنية القادرة عىل إشعال النفط والغاز عىل 
امتـداد دول العدوان، يف حـني يبحث االتّحاد 
األُوُروبي عن مكاسـب عىل حسـاب املطالب 
اليمنية، وهو األمر الذي يزيد املشهد تعقيداً.

وقالت رويرتز: إن االتّحاد األُوُروبي أصدر 
بياناً جاء فيه «نؤيد الدعوة األممية لألطراف 
اليمنيـة لقبول اقـرتاح الُهــدنة»، وهو ذات 
السـلوك السـاعي لخلـط األوراق والتالعـب 

باملشهد. 
الدعـوات األمميـة واألُوُروبيـة تعـرب عن 

اسـتمرار األمم املتحـدة يف مسـاندة تحالف 
العـدوان وإعانتـه عـىل سـلوكه العدوانـي 
والتغطيـة عليـه كطـرٍف عدواني مسـاوم 
ومبتز، َحيُث أصدرت جملة من الترصيحات 
التـي لـم تتعـد الدعوة لنسـخة جديـدة من 
الُهــدنة تحمل ذات األجندة العدوانية، ومع 
أن هذا املسـار األممي يشـكل انخراطاً علنياً 
مـع تلـك القـوى الظالميـة بمـا يحمله من 
تداعياٍت خطـرية، غري أن االتّحـاد األُوُروبي 
قـد أدرك أن االسـتمرار يف ذات الـدرب لـن 
يقـود إال ملزيد من املآزق التـي لم تعد أُوُروبا 
تحتملها يف ظل الظروف التي تعيشـها والتي 
تصنف أنها األسوأ منذ الحرب العاملية الثانية 
ومـا قبلها، َحيـُث تعاني من أزمـاٍت نفطية 
وغازيـة كبرية، ونقص كبري من املياه وباقي 
املتطلبات األََساسـية، يف حـني حاول االتّحاد 
الحصـول عىل مـا قد يخفـف بـه األرضار، 
وأّكـد يف بيانه حسـب رويـرتز أنه «قد حان 
الوقـت لرتسـيخ الُهــدنـة وتوسـيعها»، يف 
إشـارة إىل مطالـب بتمديـد الُهــدنـة مـع 

القبول برشوط صنعاء. 
ومع بروز هـذه املوافقات الضمنية َفـإنَّ 
مراقبـني يؤّكــدون أنهـا لم تكن لتـأِت لوال 
حاجة الواليـات املتحـدة والـدول األُوُروبية 
األوسـط،  الـرشق  منطقـة  يف  اسـتقرار  إىل 
وذلـك بحثـاً عـن مزيـد مـن النفـط والغاز 
البديـل، وهذا يحتاج لتفادي رضبات القوات 
املسـلحة اليمنيـة املوجعـة –ُخُصوصاً وقد 
بات اليمن قوة عسكرية العبة وفاعلة– غري 
أن األخـرية قد أّكـدت العـزم عىل العمل نحو 

تلبية مصالح الشعب اليمني وتلبية حاجاته 
الرضوريـة واإلنسـانية، مؤّكــدة أنهـا عىل 
أهبـة االسـتعداد الكبري والجاهزيـة العالية 
لتنفيذ خيـارات القيادة سـلماً أَو حرباً، بما 
يوازي تَحـّركات العـدّو وغطرسـته وقراره 
باختيار تلبية املطالـب املرشوعة عن طريق 

السالم أَو عن طريق القوة. 
 

الصعات املسطتئ تآّضـث: تاضرون 
طع جرسئ املعاضئئ

وبعـد إعـالن املتحـدث الرسـمي للقوات 
املسـلحة، أمـس األول، عـن محادثـات بني 
املشـري الركن مهدي املشـاط القائـد األعىل 
للقوات املسـلحة اليمنية، مـع وزارة الدفاع 
ورئاسة هيئة األركان العامة، أبدى مراقبون 
وخرباء عسـكريون تأكيداتهم التي تشري إىل 
أن هـذه املحادثـات تشـري إىل لجـوء الطرف 
الوطني للسـالح بعد أن أغلقت قوى العدوان 
ُكــّل أبـواب السـالم بوجهه، يف حـني خلق 
هـذا اإلعالن حالـة من التوجـس يف صفوف 
الواليـات املتحـدة األمريكيـة ودول االتّحـاد 
األُوُروبـي، والذين خرجوا جميعهم باملواقف 

املذكورة سلفاً. 
عـىل  التأكيـد  رسيـع  العميـد  وواصـل 
جديـة املوقـف الحـازم والحاسـم للقـوات 
املسـلحة اليمنيـة ببياٍن ثـاٍن، قـال فيه إنه 
« بعـد صـدور التوجيهـات العليـا للجهـات 
املعنيـة بمخاطبـة كافة الـرشكات املالحية 
والبحريـة التي لها وجهـات إىل دول العدوان 
وكذلك الرشكات النفطيـة األجنبية واملحلية 
العاملة يف الجمهوريـة اليمنية َفـإنَّ القوات 
املسـلحة تنبـه تلـك الـرشكات بمتابعـة ما 
سـيصدر عنها من تحذيـرات وتعليمات»، يف 
رسـالة شـديدة اللهجة تؤّكـد لدول العدوان 
ورعاتهـا أن النفـط أمـا يكـون للجميع أَو 
سـيحرم منه الجميع، حسـب الخيـار الذي 
تحّدده ممارسـات وسـلوكيات دول العدوان 
ورعاتهـا، أمـا أدواتها فقد باتـوا عبارة عن 
«أحجار عـىل رقعة شـطرنج» ال تملك قراراً 

وال تعرف عن األمر شيئاً. 
يف  املسـلحة  القـوات  متحـدث  َوأََضــاَف 
ترصيحاتـه «إن القوات املسـلحة وهي بصدد 
االسـتعداد والجاهزيـة أليـة تطـورات تحمل 
تلك الرشكات مسـؤولية تجاهل ما سـيصدر 
عنها»، يف إشارة إىل أن الرد اليمني سيكون عىل 
املوعـد يف السـلم والحرب، وسـيكون حضوراً 
حازماً وحاسماً وقوياً، ما يجعل دول العدوان 
ورعاتها يف مأزق ال يحسـد عليه، والسـبب يف 
ذلك هو اإلرصار عىل الغرور والغطرسة وعدم 

تقدير الحسابات بالشكل الصحيح. 
ونـّوه العميد رسيع إىل الحضور املتواصل 
والرسيع واملصاحب للقوات املسلحة اليمنية، 
َحيـُث غرد يف منتصف ليـل األحد، بقوله «قد 
نعود مجّدًدا.. فابقوا معنا»، يف إشـارة إىل أن 
القوات املسلحة سـتواكب التطورات خطوة 
بخطـوة، وهـو األمـر الـذي يجعـل الخيار 
صعبـاً عىل تحالـف العدوان، َحيـُث أن تلبية 
مطالـب صنعـاء يعني انفضاح تلـك القوى 
الظالميـة واعرتافها بنهبها ملرتبات اليمنيني 
طيلة السـت السنوات املاضية، يف حني يعترب 
رفضها خياراً مهلكاً قد يتسـبب بالكثري من 

األوجاع الكبرية. 
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 :  طتمث الضاطض 
تبني القوات املسـلحة اليمنية من يوٍم إىل 
آخر قوة عسكرية هائلة متكاملة استطاعت 
تركيـع العدوان األمريكي السـعودّي ومثلت 
له مفاجـآت كبرية، ومن بني ذلـك التصنيع 
العسـكري للصواريخ الباليسـتية والطريان 

 . املسريَّ
ومما تم الكشف عنه مؤّخراً رغم الحصار 
الخانـق امُلسـتمّر للعـام الثامن عـىل التوايل 
ة مـن نوعيات  هـو صناعـة طائرات مسـريَّ
وطـرازات جديـدة مثـل طائـرة خاطـف ٢، 
مـزودة بنظـام استشـعار لألهـداف، وتنفذ 
مهامـاً تكتيكيـة هجومية، وتسـتخدم ضد 
آليـات ومدرعات العـدوان، طائرة مرصاد٢، 
بشـكٍل  تقلـع  اسـتطالعية،  طائـرة  وهـي 
عمـودي، ولهـا القـدرة عـىل التحليـق لـ ٨ 

ساعات. 
ويـدل هذا الكشـف عن أسـلحة مختلفة 
وبأنواع متعددة من ضمنها الطريان املسـريَّ 
عىل تحقيـق معادلة جديدة يف ميـزان الردع 
ضد أعـداء األمـة العربيـة من جهـة ثانية، 
وبالتـايل َفـإنَّ األمريكـي واإلرسائييل أصبح 
اليوم وهو يـرى التطوير الرهيـب للتصنيع 
الصاروخي وإنتاج الطريان املسريَّ وبتقنيات 
متطـورة وملديات بعيـدة يعيـش حالة قلق 

متزايدة ورعب وجودي حقيقي. 
 

ضربٌئ صعغٌئ لسصغثة السثّو 
والسـيايس  العسـكري  املحلـل  ويقـول 
العقيـد نبيل سـالم القديس: إن هـذا اإلنجاز 
الهام الذي كشـفت عنه القوات املسـلحة له 
استنتاجات ورسـائل متعددة، ولكي تتضح 
مغازيهـا للقـارئ واملتابع يف أنحـاء الوطن 
العربـي واليمـن، َفـإنَّه ال بدَّ مـن فك رموز 
الرصاع الخفـي، والذي ال يعلمـه الكثري من 

أبناء اليمن وشعوب املنطقة والعالم. 
ويشري العقيد القديس يف ترصيٍح خاص 
لصحيفـة «املسـرية» إىل أن الحـرب التـي 
تقودهـا أمريـكا واملاسـونية والغرب هي 
يف األََسـاس تعتمد عـىل نظريـات وعقائد 
عسـكرية مخّطط لهـا مسـبًقا، وحتى ال 
نشـتت ذهنية القارئ العربي سـنركز عىل 
َحيـُث  اإلرسائيليـة،  العسـكرية  العقيـدة 
أن مـن ضمن أسـس ومرتكـزات العقيدة 
العسـكرية لكيـان العـدّو اإلرسائيـيل هي 
ثالث ركائز وأسـس هامـة، تتمثل أولها يف 
نقل املعركة إىل أرض العدّو، وثانيها امتالك 
التفـوق الجـوي، أمـا ثالثهـا فهـو تأمنُي 

العمق اإلرسائييل. 
ويوضـح أن؛ ِمن أجـِل تحقيق ذلك قامت 
املخّططات األمريكية بتدمري صواريخ الدفاع 
الجوي اليمنيـة، وتنظيم اغتياالت للطيارين 
بطـرٍق مبـارشة أَو غـري مبـارشة، وتفكيك 
الجيش اليمني وتدمـري مقدرات اليمن، كما 
حدث إبـان النظام السـابق، وهـذا املخّطط 
ينطبق عىل بقية الجيوش العربية، وإن كان 
بطرق أُخرى ملتويه وبدهاء وذكاء، وهو ما 
جعل فاعلية أسلحة الدفاع الجوي واألسلحة 
الحربي  والطـريان  الهجوميـة  الصاروخيـة 
بمختلف األنـواع لدى الجيـوش العربية غري 
فعال، مبينًا أنه حقيقة مكشوف تقنياً وفنياً 
يف جميـع خصائصـه التوجيهيـة والردعية، 
َحيـُث، أن معظم ذلك التسـليح هو تسـليح 
وفرنسـية  وبريطانيـة  أمريكيـة  لـرشكات 
الغربيـة،  التسـليح  رشكات  مـن  وغريهـا 

وهو أَيْـضاً مكشـوف تمامـاً من َحيُث قوته 
وأنظمتـه التوجيهية ملحطات الرادار سـواًء 
أَو  املختلفـة  بأنواعهـا  للصواريـخ  املوجـه 
للطـريان أَو لجميع معـدات وأنظمة الحرب 

املختلفة. 
ويتابـع: «ويف الحقيقة جميع املخّططات 
وكتالـوج وخصائص تلك األسـلحة معروفة 
ومكشـوفة لكيـان العـدّو اإلرسائيـيل تقنياً 
لألمريكـي  بالنسـبة  وكذلـك  وإلكرتونيـاً، 

والغربي». 
ويزيـد بالقول: «لذلك تسـتطيع إرسائيل 
أبطـال فعاليـة تلك األسـلحة بسـهولة من 
خالل الحرب اإللكرتونيـة واإلعاقة الرادارية 
والالسلكية، وبهذا يتم ضمان املحافظة عىل 
ركائز وأسس العقيدة العسكرية اإلرسائيلية 
وبقائهـا هـي األقـوى، والتي تمتلـك صفة 
عربـي  جيـش  أي  عـىل  امُلسـتمّر  التفـوق 

يواجهها». 
ويشري إىل أن محور املقاومة والذي تعترب 
اليمن وسـوريا وحزب الله والعـراق وإيران 
هـم أََساسـه يعرفـون هـذه الحقيقـة لهذا 
نجدهم يقومون بعملية التسـليح لجيوشـه 
بعيـًدا عن كشـف عنارص قوتـه التصنيعية 
املتنوعـة،  أسـلحته  أرسار  معرفـة  ودون 
مؤّكـداً أن إنجـاز اليمن لتنوع إنتاج طريانه 
املسـريَّ وملديات بعيـدة مثل طـريان «وعيد» 
كيلومـرت  آالف  لثالثـة  مـداه  يصـل  والـذي 
وبأنواع جديدة كـالتي شـهدناها يف العرض 
العسـكري الكبـري يف صنعـاء، هـو بمثابـة 
توجيه رضبه قوية إلسقاط وتحطيم ركائز 
وأسس العقيدة العسكرية للعدو اإلرسائييل، 

واألمريكي والغربي. 
ويشـري إىل أن جميع املحللني العسكريني 
ملراكـز الدراسـات االسـرتاتيجية يف العالـم 
يدركـون أن الحرب والعـدوان عىل اليمن هو 
بقـرار أمريكـي، وبتعاون ومشـاركة فعالة 
مـن قبـل األمريكيـني والربيطانيـني وحتى 
اإلرسائيليني أنفسهم لهم انخراط ومشاركة 

فاعلة يف العدوان عىل اليمن. 
ويجـدد التأكيـد عـىل أن تدشـني إنتـاج 
أسلحة مختلفة وبأنواٍع متعددة من ضمنها 
الطـريان يدل عىل تآكل العقيـدة اإلرسائيلية 
من جهة، وتحقيـق معادلة جديدة يف ميزان 
الـردع ضد أعـداء األمة العربيـة، الفتاً إىل أن 
األمريكـي واإلرسائيـيل أصبـح اليـوم وهو 
يرى التطـور الرهيب للتصنيـع الصاروخي 
وإنتـاج طـريان مسـريَّ وبتقنيـاٍت متطورة 
وملديـات بعيدة يعيـش حالة قلـق متزايدة، 
اليوم إرسائيل تعيش حالة قلق وجودي فعالً 

وكذلك األمريكي. 
ويشـري إىل أن املنطقة مقبلـة عىل توازن 
رعب وهـذا الرعب بـدأ بالظهـور من خالل 
ترصيحـات قادة إرسائيليني وأمريكيني ومن 
خالل قنواتهم الفضائية ومراكز دراسـاتهم 
التي أصبحت يف تخبط وعمى وفشـل متزايد 
وهو يوماً بعد يوم يتزايد أكثر فأكثر، منوًِّها 
إىل أن صواريـخ املقاومة يف لبنـان والطريان 
املسـريَّ لحزب الله وما أفصحت عنه صنعاء 
من إنتاج أنواع عديدة ملنتجاتها التسـليحية 
وكذلك يف سـوريا ومحور املقاومـة ُعُمـوًما 
هـو مقدمـة لنـرص وفتح مبـني بـدأ يلوح 
باألفق، مؤّكـداً أننا اآلن نشهد تحطم وتآكل 
العقيدة العسـكرية اإلرسائيليـة واألمريكية 
مفاجـآت  هنـاك  أن  إىل  إضافـة  والغربيـة، 
قادمة أكـرب من هذا وسنشـهد أكرب هزيمة 
للهيمنـة األمريكية وانتهـاء خرافة الجيش 

الـذي ال يهـزم وسـقوط أنظمـة التطبيع يف 
مزبلـة التاريخ واندحار العـدوان عن وطننا 
الحبيب وخروج الغزاة وسقوط ُكـّل العمالء 

واملرتِزقة واملطبعني الخونة. 
 

الصثرة السسضرغئ تاظاطى 
مـن جانبـه يوضـح الخبـري العسـكري 
والسـيايس أحمد الزبـريي، أن هنـاك أنَواعاً 
ذات طابع اسـتطالعي وهجومـي إىل جانب 
ة لها  أنواع أُخـرى من هذه الطائرات املسـريَّ
مَديـات بعيـدة ذو طابع هجومـي يف نفس 

الوقت. 
خـاص  ترصيـٍح  يف  الزبـريي  ويؤّكــد 
ة أثبتت  لصحيفة املسرية، أن الطائرات املسريَّ
أنها قـوة قادرة عىل التشـويش َوقادرة عىل 
تجـاوز الـرادارات واملراقبـة ورضب وتدمري 
أي مـكان تريد داخل أرض العـدّو، ومن هنا 
تتضـح أهميّـة هـذا اإلنجاز، مـن جهة كما 
أن هـذه الطائـرات بكل تأكيد سـتلعب دوراً 
يف حماية سواحلنا ومياهنا اإلقليمية،  مهماً 
ورفع الحصار إذَا اسـتمر تحالف العدوان يف 
حصاره عىل شعبنا اليمني العظيم من جهة 

ثانية. 
أن  يمكـن  الطائـرات  هـذه  أن  ويضيـف 
ترضب أهدافاً وقواعد حيوية واسـرتاتيجية 
ذات طابع حسـاس يف أعمـق نقطة يف أرض 
العسـكري  التطويـر  أن  ننـىس  وال  العـدّو، 
ورفع القدرات للجيش اليمني ُمسـتمّر رغم 
الحصـار والعدوان األمريكي السـعودّي عىل 
مدى الثمان السـنوات وحتى اللحظة َحولوا 
التحديـات والظـروف الصعبـة إىل معجزات 
وقدرات عسكرية هائلة يف زمن قيايس أرعب 

العدّو. 
ويؤّكــد أن املجاهديـن اليمنيني يف مجال 
التصنيـع العسـكري الحربـي باتـوا عقوالً 
لديها القدرة ليس فقط عىل صناعة طائرات 
ة، بل وصناعة الصواريخ وتطوير هذه  مسريَّ
الصواريخ ُكـّل فرتة، موضًحا أن هذه القدرة 
تتنامى يوماً عن يوم وهو ما شاهدناه خالل 
ثمان سنوات من العدوان والحصار والحرب 
اإلجرامية يشـهدها الشـعب اليمنـي، ومع 
ذلك ها نحن اليوم نسـتطيع أن نحّقق ليس 
فقط تـوازن ردع وإنما الدفاع عن سـيادتنا 
ووحدة أراضينا واستعادة ُكـّل شرب عىل هذه 
األرض، الفتـاً إىل أننـا صحيح قـد ال نملك ما 
تملكه دول العدوان بدءاً بأمريكا والصهاينة 
أَو مملكـة الرش وانتهـاء بدويلـة اإلمارات، 
لكن نحن نقول إننـا نمتلك اإليَمـان واإلراَدة 

لالنتصار وسوف ننترص. 

الطريان املسّري الغمظغ..الطريان املسّري الغمظغ..
 الرسُإ المصِطُص لطضغان الخعغعظغ

الصثجغ: افطرغضغ 
واإلجرائغطغ غسغحعن 

تالَئ صطص طاجاغثة 
جراء الاطعر الرعغإ 

شغ إظااج الطغران 
المسّغر الغمظغ

الجبغري: عثه الطائراُت 
جاطسإ دورًا طعمًا 
شغ تماغئ جعاتطظا 

وطغاعظا اإلصطغمغئ 
إذا اجامر السثوان 

والتخار
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- بدايًة أُسـتاذ خالد.. ما أهميّـُة االحتفال باملولد النبوي 
وإحياء هذه املناسـبة بشكٍل كبري يف اليمن وما دورها يف 

تعزيز القيم األخالقية واإلنسانية املحمدية؟
بدايـًة نؤّكــد لكـم أن إحيـاء املولد النبـوي الرشيف 
يكتسـب أهميتها مـن أهميّة ذكر وحضور رسـول الله 
-صىل الله عليه وآله وسـلم- يف حياتنـا وواقعنا، فنحن 
بحمد الله كيمنيني شـعٌب مؤمٌن مسلم، ومن أول وأعىل 
وأهـم مرتكـزات اإليَمـان هـو اإليَمـان بالله ُسـبحانَه 
وتعـاىل، وتوحيده والثقة به واالطمئنـان إليه، واالعتماد 
عليـه، وطاعتـه، والتوّجـه إليه سـبحانه، ثـم اإليَمـان 
برسـله -صلوات الله عليهم أجمعني- تحقيقاً لقول الله 
ِه َواْلُمْؤِمنُوَن  تعـاىل: {آَمَن الرَُّسـوُل ِبَما أُنِزَل إَِليِْه ِمن رَّبـِّ
ُكـّل آَمـَن ِبالّلـِه ومالئكته َوُكتُِبِه َوُرُسـِلِه الَ نَُفـرُِّق بنَْيَ 
ن رُُّسـِلِه َوَقالُواْ َسِمْعنَا َوأََطْعنَا ُغْفَرانََك َربَّنَا َوإَِليَْك  أحد مِّ

اْلَمِصريُ} البقرة٢٨٥. 
ــَة خاتم األنبياء محمد رسـول  فضـالً عن كوننـا أُمَّ
الله -صىل الله عليه وآله وسـلم- وهو الُقدوة واألسـوة 
التي أمرنا الله سـبحانَه وتعاىل باإليَمــان به، ومحبته، 
وطاعته، والتأيس واالقتـَداء به، لنحظى بلقاء الله تعاىل 
ورضاه ونـرصه وتأييده: {َلَقـْد َكاَن َلُكْم ِيف َرُسـوِل اللَِّه 
أُْسـَوٌة َحَسنٌَة لَِّمن َكاَن يَْرُجو اللََّه َواْليَْوَم اآلخر َوذََكَر اللََّه 

َكِثرياً} األحزاب٢١. 
واليمنيون لهم خصوصيُة إيَمـانية ال يشاركهم فيها 
أحد، وهي أنهم أهُل اإليَمـان والحكمة، وقد منحهم هذا 
الوسـاُم العظيم رسول الله -صىل الله عليه وآله وسلم- 
حينمـا أعلن للعاملـني بـأن: «اإليَمـان يمـان، والحكمة 
يمانيـة»، ويف روايـة: «والفقه يمـان»، ويف رواية: «وأنا 

يمان». 
فبقـدِر أهميّة وقيمة ومكانة النبـي -صىل الله عليه 
وآلـه وسـلم- يف حياتنـا وواقعنا، تكـوُن أهميّـُة إحياء 
مناسـبة مولده الرشيف، الذي كان رحمًة من الله تعاىل 

للبرشية. 

وتعبـرياً عن املحبـة الحقيقية الصادقة لـه، فاملحبة 
أمـٌر قلبـي وشـعوٌر نفيس، ال تعـرف وال تظهـر إال من 
خالل ترصفات وسـلوكيات نقوم بها ونمارسها، فيعلم 
اآلخـرون أن هـذا الترصف وذلـك الفعل تعبـري عن تلك 

املحبة. 
كمـا أن هـذه املناسـبة محطة هامـة يف حيـاة ُكـّل 
مؤمـن ومؤمنة، فمن خاللها وعربها نتطلع إىل مراجعة 
واقعنا وترصفاتنا وسـلوكياتنا، وضبطها، لتكون مثاالً 
حياً لواقع وسلوك وترصفات املصطفى -صىل الله عليه 
وآله وسـلم- تهذيباً، وأخالقاً، ورحمًة، وفاعليًة، وحركًة 
ُمسـتمّرة عىل منهـج الله، وجهـاداً، وصالحـاً، وتربيًة، 

وإصالحاً، وتعاطفاً، وتعاوناً. 
إضافًة إىل أننا بإحيائنا لهذه املناسـبة العظيمة ننفذ 
واجباً رشعياً، ونسـتجيب ألمٍر إلهي، يقول الله تعاىل لنا 
فيه: {ُقْل ِبَفْضِل الّلِه َوِبَرْحَمِتِه َفِبذَِلَك َفْليَْفَرُحواْ ُهَو َخرْيٌ 
ا يَْجَمُعوَن} يونس٥٨، وال يختلف اثنان من املسلمني  مَّ مِّ
عـىل أن الفضـل ُكــّل الفضـل مـن اللـه تعـاىل تمثل يف 
شخصية وبعثة رسول الله -صىل الله عليه وآله وسلم- 
إلينا، كما أنه الرحمة التي أرسله الله إلينا، ليكون رحمة 
ًعىل أمته ولها، ولنحظى برحمة الله الواسعة من خالله 

-صىل الله عليه وآله وسلم-. 
 

- كيف تقيّمون احتفاالِت الشـعب اليمني بهذه املناسبة 
العظيمـة رغم اسـتمرار العـدوان والحصـار األمريكي 

السعودّي للعام الثامن عىل التوايل؟
املوضـوُع أكربُ من ذلك، فمن يعـرف اليمَن واليمنيني 
منذ فجر اإلسـالم وإىل اليوم، سيدرك تماماً مدى العشق 
والتعلـق مـن هذا الشـعب بالنبي -صىل اللـه عليه وآله 
ام  وسـلم- فألسـنتهم ال يمكن أن يمر عليها يوم من أَيـَّ
حياتهـم إال وتجدهـا تلهج بذكر رسـول اللـه والصالة 
والسـالم عليه وعىل آله، إن سمعوا خرباً طيباً صلوا عىل 
النبـي وعىل آلـه، وإن جاءتهم بشـارة صلـوا عىل النبي 
وعـىل آله، وإن شـموا ريحاً طيباً صلـوا عىل النبي وعىل 
آلـه، وإن مرض لهـم مريض صلوا عىل النبـي وعىل آله 
استشـفاء، حتى قال البعض متسائالً عن حال اليمنيني 

مع رسـول الله -صىل الله عليه وآله وسـلم-:
يقولون عند الطيب يذكر أحمد

 فهل عندكم من سنٍة فيه تذكر
فقلت لهم ال إنما الطيب أحمد 

 فنذكره واليشُء باليشء يُذَكُر
وبالتـايل فما إحيـاُء الشـعب اليمني لهذه املناسـبة 
الغاليـة إال ابتهاٌج ورسوٌر بمـن ال يغفلون يوماً وال ليلًة 
عـن ذكره، وهذه داللة واضحة عىل صدقه -صلوات الله 
عليه وعىل آله- حينما قال بأن: «اإليَمـان يمان»، وأنهم: 

«خيار أهل األرض».
ورفـع ذكـر النبـي -صـىل اللـه عليـه وآله وسـلم- 
واالحتفـال والتعلق الشـديد وإظهار الفرحـة به، قطعاً 
هـو من ذكـر ومحبة الله تعاىل، والشـكر لـه عىل نعمة 
إرسـال هذا النبي إلينا، وإثباتاً لله ولرسـوله وللمؤمنني 
بأنه مهمـا كانت الظـروف واألحوال التـي نحن عليها، 
فلـن ننىس رسـول الله -صـىل اللـه عليه وآله وسـلم-

، ولـن نتنكر له أبداً، وسـنكون كمـا كان آباؤنا األوائل، 
ممـن كان لهم فضل السـبق واإليَمـان والجهاد واإليواء 

والنرصة والشهادة مع الله ورسوله، ويف مقدمتهم أرسة 
آل يارس، وعبـد الله بن قيس األرحبـي، وقيس بن مالك 
الهمدانـي، واألوس والخزرج أنصار الله ورسـوله، ومن 
آمنوا برسالة منه -صىل الله عليه وآله وسلم-، حتى خر 
سـاجداً لله تعاىل مسـتبرشاً قائالً: «الله أكرب، الله أكرب، 
اللـه أكرب، إذَا جـاء نرص الله والفتح، وجـاء أهل اليمن، 
كأنهم السـحاب، هم خيـار أهـل األرض»، ثم قال صىل 
الله عليه وآله وسـلم: «السـالم عىل همدان، السالم عىل 

همدان، السالم عىل همدان». 
 

- كيف تفّرسون استهداَف هذه املناسبة من قبل األنظمة 
السـابقة والتعمد يف إبعاد الناس عنهـا مقابل حرصهم 

باالحتفال ملناسبٍة أُخرى كعيد الحب وغريه؟
اللـُه سـبحانَه وتعـاىل حينمـا أراد للبرشيـة الخـري 
والسـعادة والعـزة والهدايـة والرحمة أرسـل إليها عرب 
تاريـخ البرشية رسـالً وأنبياء ليحّقق ذلـك من خاللهم: 
اِس َعَىل الّلِه  يـَن َوُمنِذِريَن ِلئَـالَّ يَُكوَن ِللنـَّ ِ بَرشِّ {رُُّسـالً مُّ
حّجـة بَْعَد الرُُّسِل َوَكاَن الّلُه َعِزيزاً َحِكيماً} النساء١٦٥، 
وحتـى تكون البرشية عىل اطمئنـان وثقة من اتباعهم، 
بني الله لها أن هؤالء الرسـل واألنبياء هم صفوة الخلق، 
اصطفاهم واجتباهـم وأعدهم ورباهـم وهداهم، وهو 
سـبحانه من أحاط علمـاً بكل يشء، ومن لـه التدبري يف 
ُكــّل يشء، ومـن ال تخفى عليـه خافيـة: {َواْجتَبَيْنَاُهْم 
{أُولئـك  األنعـام٨٧،  ْسـتَِقيٍم}  مُّ اٍط  ِرصَ إىل  َوَهَديْنَاُهـْم 
الَِّذيـَن َهَدى الّلُه َفِبُهَداُهُم اْقتَِدْه} األنعام٩٠، وأمر الخلَق 
باإليَمــان بهم وطاعتهم والسـري خلفهم، ومن خاللهم 
ومـا جاؤوا بـه من عند الله سـتحظى األمـم والبرشية 

بالعزة والسعادة والهيمنة والتمكني والحياة الطيبة. 
اِلَحاِت  {وََعـَد اللَّـُه الَِّذيـَن آَمنُـوا ِمنُكـْم وََعِملُـوا الصَّ
َليَْسـتَْخِلَفنَُّهم ِيف األرض َكَما اْسـتَْخَلَف الَِّذيَن ِمن َقبِْلِهْم 
ن بَْعِد  َلنَُّهم مِّ َوَليَُمكِّنَنَّ َلُهْم ِدينَُهُم الَِّذي اْرتََىض َلُهْم َوَليُبَدِّ
ُكوَن ِبي شـيئاً َوَمن َكَفَر  َخْوِفِهْم أَْمنـاً يَْعبُُدونَِني َال يُْرشِ

بَْعَد ذَِلَك َفأُولئك ُهُم اْلَفاِسـُقوَن} النور٥٥. 
ـن ذََكـٍر أَو أُنثَـى َوُهـَو ُمْؤِمٌن  {َمـْن َعِمـَل َصاِلحاً مِّ
ُه َحيَاًة َطيِّبَـًة َوَلنَْجِزيَنَُّهْم أَْجَرُهم ِبأَْحَسـِن َما  ـَّ َفَلنُْحِييَن

َكانُـواْ يَْعَملُـوَن} النحـل٩٧. 
ولذلـك فأعداء اللـه الذين قتلـوا أنبياء اللـه، وكتموا 
الحـق الذي جاء من عند الله، يسـعون عـىل مر التاريخ 
يف األرض فسـاداً، ابتداًء بالشـيطان الرجيـم، ثم بأعداء 
الله من اليهود والنصـارى واملنافقني، يعملون ليل نهار 
عـىل فصل الناس عن الله، فصـل الناس عن منهج الله، 
عن رسـل الله وأنبيائـه، ليتمّكنوا من السـيطرة عليهم 

وإضاللهم وإذاللهم. 
ولذلك وواحدة من أسـاليبهم التضليلية هي السـعي 
إىل فصلهـم عن رصاط الذين أنعم الله عليهم، أنبياء الله 

ورسله صلوات الله عليهم أجمعني. 
ولذلـك تأملوا حينما يقول الله عن نبينا محمد -صىل 
الله عليه وآله وسـلم-: {َوإِن تُِطيُعوُه تَْهتَُدوا} النور٥٤، 
َالَة َوآتُوا الـزََّكاَة َوأَِطيُعوا الرَُّسـوَل َلَعلَُّكْم  {َوأَِقيُمـوا الصَّ
تُْرَحُمـوَن} النور٥٦، فطاعة الرسـول -صـىل الله عليه 
وآله وسـلم- تحّقق لنـا الهداية، وتحّقق لنـا الرحمة يف 
واقعنا، فنهتدي إىل ُكـّل خري وفالح وتطور ونجاح وعزة، 
وتحـل علينا الرحمة باسـتجابتنا وتأسـينا واقتدائنا به 

-صىل الله عليه وآله وسلم-. 
بل األمـُر أبلُغ من ذلـك، فالقرآُن الكريـُم يخربُنا بأن 
اإليَمـاَن بالله ورسوله، والطاعة لله ورسوله ضماٌن من 
الوقـوع يف حيل وأالعيب وأسـاليب املضلـني: {َوَلْو َكانُوا 
يُْؤِمنُـوَن ِبالله والنَِّبيِّ َوَما أُنِزَل إَِليِْه َمـا اتََّخذُوُهْم أولياء 

نُْهْم َفاِسُقوَن} املائدة٨١.  َوَلـِكنَّ َكثرياً مِّ
ولذلـك فأعداُء اللـه وكما قال اللُه عنهم: {َويَْسـَعْوَن 
ِيف األرض َفَسـاداً} املائدة٦٤، لم يرتكوا سـبيالً وال مجاالً 
إال ودخلوا من خاللـه عىل أبناء أمتنا لفصلهم عن أعالم 
الهداية، مـن خالل الرتويِج ألعيـاد مبتدعة ال أصل لها، 
بل وتخالف منهج الله ورسله، كأعياد الحب، والحيوان، 
والشـجرة، و... إلخ، أَو من خـالل عمالئهم من منافقي 
ـــة، ممن يصيبهم الجنون والهلع والفزع عند ُكـّل  األُمَّ
مناسـبة وذكـرى للـه ورسـله، فينربون عـرب منابرهم 
وقنواتهـم بفتـاوى التبديـع والتضليـل لكل مـن يظهر 
فرحته بمولد خري البرش، وسـيد األمـم -صىل الله عليه 
وآلـه وسـلم-، بـل وال يتورعون مـن ممارسـة الكذب 
والدجل عىل املسلمني بأن هذه األعياد واملناسبات يجري 
فيهـا من املنكـرات ما ال يعلمه إال اللـه، كذباً وإفكاً عىل 
اللـه ورسـله، إال أن الله خيب مسـاعيهم، ورد باطلهم، 
مـن خـالل ما سـطره يف كتابـه العظيم القـرآن الكريم 
عندما قال تعاىل: {إِنَّ َشـاِنئََك ُهَو اْألَبَْرتُ} الكوثر٣، وقوله 
تعـاىل: {َوَرَفْعنَا َلَك ِذْكَرَك} الـرشح٤، فما عىس ما نقوم 
به ونظهره من مظاهر بهجة ورسور واحتفال واحتفاء 
بذكـره -صىل اللـه عليه وآله وسـلم- عند قولـه تعاىل: 

{َوَرَفْعنَا َلَك ِذْكَرَك} الرشح٤. 
 

- املولـُد النبوي الرشيف ذكـرى جامعة توحد ُكـّل أبناء 
ــة اإلسـالمية بمختلف أطيافهـم ومذاهبهم.. كيف  األُمَّ
يمكن اسـتغاللها لتذويـب االختالفات وتقوية جسـور 

الوحدة بني الشعوب اإلسالمية؟
ما من شـك بـأن مكانـَة النبي -صىل اللـه عليه وآله 
وسـلم- يف فـؤاد ُكــّل مؤمـن ومؤمنة مكانـة عظيمة 
وعاليـة، مـن موقعه -صـىل اللـه عليه وآله وسـلم- يف 
اإلسـالم واإليَمـان، ومـن ما أمر الله تعـاىل به يف القرآن 
الكريم من اإليَمـان به وطاعته واالسـتجابة له ونرصته 

وتعظيمه وتوقريه واالقتَداء به والسـري عىل نهجه. 
بل ولـه -صىل الله عليه وآله وسـلم- املقام الثاني يف 
الوالية بعد الله سـبحانه وتعاىل، وهو أوىل باملؤمنني من 

أنفسهم. 
واألمة اإلسـالمية يف جميع بلدانهـا وأقطارها تفاخر 
باإليَمـان به واالنتساب إليه سلوكاً ومنهجاً واتباعاً، وال 

خالف حول ذلك وال نقاش. 
وعليـه فلـم يكن ولـن يكون -صـىل الله عليـه وآله 
وسـلم- قائداً لجماعة معينة، أَو رئيساً لحزب، أَو إماماً 
ملذهـب أَو طائفة، إنما هو رسـول الله إىل البرشية كافة 

فضالً عن املسلمني، ورحمة للعاملني. 
ولهذا فمن املهم والرضوري اسـتغالل هذه املقومات 
والعنارص يف جمع املسـلمني تحت رايتـه، ودعوتهم من 
خاللـه إىل ما يجمـع كلمتها ويوحد صفهـم ويؤلف بني 

قلوبهم. 
فهـو رسـول اللـه لنا جميعـاً، نؤمـن بـه ونصدِّقه، 
ونقتدي به، ونسـعى لالقتَداء بـه، ونحرص عىل التأيس 

ُأجااذ الفضر والفصه واقصاخاد اإلجقطغ بةاطسئ خظساء د. خالث الصروذغ شغ تعار لختغفئ «المسغرة»:

سطماء افطــئ صاذئئ طا سثا الععـابغئ غتافطعن باملعلث الظئعي 
وأعط بمار اقتافال عع َحث افطئ إىل الرجعل واقصاَثاء به
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 :  تاوره طظخعر الئضالغ

   الثقُف والُفرصُئ 
والاظازُع والسثاواُت 
والئشداُء بغظ أبظاء 

ــئ اإلجقطغئ لغسئ  اُفطَّ
طما دسا إلغه خطى اهللا 

سطغه وآله وجطط، وق 
طما أطر به وق طما ضان 

غمارجه وغفسطه
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به. 
وسـريته وصفاته وسـلوكه وواقعه ليـس خفياً وال 
غامضـاً وال بعيـًدا، فالقرآن الكريم كتـاب الله الحق قد 
ـة وللعاملني الكثري الكثري من ذلك، وما روي لنا  جـىل لألُمَّ
من صحيح سـريته ورشيف أفعاله وكريم أخالقه، ما ال 

نختلف فيه وال عليه. 
وما من شك بأن الخالَف والفرقة والتنازع والعداوات 
ــة اإلسـالمية ليسـت مما دعا  والبغضـاء بني أبناء األُمَّ
إليه صىل الله عليه وآله وسـلم، وال مما أمر به، وال مما 

كان يمارسه ويفعله. 
كيف وهو من وّحد القبائل العربية التي كانت تتنازع 
وتتقاتـل وتتحارب عىل أتفه األمور واألسـباب، وجعلها 
مجتمعـاً واحـداً وأمـة واحـدة (املهاجريـن واألنصار)، 
ووحد ُكـّل مؤمن ومؤمنة بجماعة (األمة اإلسالمية)؟! 
ونحـن بحكم إيَمـاننا إخوة، لنـا حقوق عىل بعضنا، 
والتزامات تجاه بعضنا، وسـلوكيات فيمـا بيننا، ال بُـدَّ 
مـن التزامهـا لتحقيـق ذلـك اإليَمـان، ونحـن متفقون 

عليها جميعاً. 
وهذه األموُر كفيلٌة بإذابة ُكـّل الخالفات والتعصبات 
والتشـنجات التي زرعهـا ويزرعها أعـداء الله بني هذه 

ــة.  األُمَّ
 

- تختلُف مظاهُر االحتفاء بذكرى املولد النبوي الرشيف 
من شـعب آلخـر.. كيف تقيمون مظاهر احتفاء شـعبنا 
اليمنـي بهذه املناسـبة العظيمة التـي زاد زخمها خالل 

أعوام ما بعد ثورة ٢١ سبتمرب الفتية؟
إضافـة إىل ما قلناه سـابًقا من العالقـة القوية التي 
تربطنـا برسـول الله -صـىل الله عليه وآله وسـلم- من 
واقـع إيَمـاننا، ومن واقع التاريخ املرشف الذي سـّطره 
لنـا آباؤنا مع الله ورسـوله، ومن خالل مـا اختصنا به 
من اختصاصنا باإليَمـان والحكمة، َفـإنَّ أَيْـضاً ما نراه 
ونلمسه ونشـاهده من تزايد مظاهر االحتفال والفرحة 
واالحتفاء بذكـرى ميالده -صىل الله عليه وآله وسـلم- 

نابع من:
• الوعـي الكبـري الـذي يحملـه الشـعب اليمنـي من 
خالل تمسـكه بالله ورسـوله وأهل بيت نبيه، فـالعودة 
الصادقـة إىل القـرآن، والربـط املتواصـل برسـول الله، 
واالتبـاع الواعي ألهل البيـت، والتويل لهم جميعاً، حصن 

شعبنا وأمتنا من أن تكون فريسة سهلة ألعدائها. 
• النتائُج املثمرة والكبرية التي حّققها شـعبنا بتوليه 
للـه ورسـوله وأهل بيتـه، يف صموده أمام هـذا العدوان 
والحصـار العاملي، والتصدي لـه، واملواجهة التي أذهلت 
العالم كله، كانت من بركات العودة الصادقة إىل رسـول 
الله صىل الله عليه وآله وسـلم، واالقتَداء به يف مواجهته 

لكفار وطغاة العرب واليهود. 
•  القيادة القرآنية والحكيمة املتمثلة يف السـيد القائد 
املجاهـد عبدامللـك بن بدر الديـن الحوثي، الـذي ال يرتك 
فعاليـًة، وال حدثاً وال مناسـبًة إال ويخرج عىل الشـعب 
اليمنـي هادياً ومرشـداً وقائداً لـه إىل اللـه وإىل االقتَداء 

والتأيس برسوله صىل الله عليه وآله وسلم. 
 

- ما رسـالتكم ملن يتخاذل أَو يتكاسل عن إحياء مناسبة 
املولـد النبوي أَو ربما ينجر وراء الدعـوات القائلة بأنها 

«بدعة»؟
أقول له وبرصاحة:

بـأن اللـَه تعـاىل يقـول: {النَِّبـيُّ أوىل ِباْلُمْؤِمِنـنَي ِمْن 
أنفسـِهْم} األحزاب٦، ويقول سـبحانه: {ِلتُْؤِمنُـوا ِباللَِّه 
ُروُه َوتَُسـبُِّحوُه بُْكـَرًة َوأَِصيالً}  َوَرُسـولِِه َوتَُعزُِّروُه َوتَُوقِّ
ُروُه}،  الفتح٩، فمـا معنى قوله تعـاىل: {َوتَُعـزُِّروُه َوتَُوقِّ

أليس معناها تعظِّموه وترفعوا ذكَره؟ 
 أََولسـنا نتفق عـىل أنه -صىل الله عليه وآله وسـلم- 
َل من الله علينا، ورحمة من الله بنا وبالعاملني، {َوَما  ُفضِّ
أرسـلنَاَك إِالَّ َرْحَمًة لِّْلَعاَلِمنَي} األنبياء١٠٧، إذن فاسـمع 
أمر الله تعـاىل قائالً: {ُقْل ِبَفْضـِل الّلِه َوِبَرْحَمِتـِه َفِبذَِلَك 
ا يَْجَمُعوَن} يونس٥٨، هل تأملت:  مَّ َفْليَْفَرُحواْ ُهَو َخرْيٌ مِّ
{َفْليَْفَرُحـواْ}، يفرحوا بمـاذا؟ {ِبَفْضِل الّلـِه َوِبَرْحَمِتِه}، 
لم يأمرنـا بالفرحِة بذلك فقط، بل أخربنا سـبحانه بأن 

ا يَْجَمُعوَن}.  مَّ فرحتنا بذلك {ُهَو َخرْيٌ مِّ
وبأنـه صىل الله عليه وآله وسـلم، قد قال لنا جميعاً: 
«ال يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسـوله أحب إليه من 

نفسه وولده ووالده والناس أجمعني». 
وحينما سأله أحُد الصحابة عن صيام يوم االثنني، ما 
حكمه، أتـدري بماذا أجابه صىل الله عليه وآله وسـلم؟ 
قـال له صىل الله عليه وآله وسـلم: «ذلك يوم لدت فيه»، 
فالسـائل سأله عن حكم صيام يوم االثنني، وكان يمكن 
الجـواب عليـه بأنه جائـز أَو غري جائز، لكنـه صىل الله 
عليه وآله وسلم، قد أجابه بما هو أبلغ وأعم وأكثر فائدة 
لذلك اليوم، ليس عىل مستوى الصيام بل عىل مستوى أن 
الخـري ُكـّل الخـري يف ذلك اليوم؛ بَسـبِب والدته صىل الله 

عليه وآله وسلم فيه. 

 - وكيف يعرف الناَس أنك قد أظهرت فرحتك؟
مـا لـم تكـن بمظاهـر البهجـة والزينـة والتواصل 
والتعـاون واإلنفاق والبذل والسـخاء والعطـاء واإليثار 
واملشـاركة يف رفع ذكره ونرش سـريته ودعوة الناس إىل 
التأيس واالقتـَداء به، وتربية األجيال عىل ذلك ُكـّل عرص 

وأوان. 
فال تحرم نفسـك ذلك، وال تكن ألعوبة وأضحوكة بيد 
غـريك، ومعـك خري هاد ودليـل كتاب اللـه الكريم، وكن 

واعياً بصرياً، معظماً لنبيك صىل الله عليه وآله وسلم. 
ــة اإلسـالمية قاطبـة ما عدا  وهـا هـم علمـاء األُمَّ
الفرحـة  ذكـرى  يف  ويشـاركون  يؤلفـون  ـابيـة  الوهَّ
واالحتفـاء بمولـد النبي -صـىل الله عليه وآله وسـلم- 

بجميع أطيافهم. 
وأية بدعة تلك التي تشـدك إىل رسـول اللـه صىل الله 
عليـه وآلـه وسـلم، وتجعلـك تعظمـه وتوقـره وتفرح 
ـــة إىل االقتَداء والتأيس به والسـري عىل  بـه، وتدعو األُمَّ

منهجه. 
أو لـم يقـل اللـه تعـاىل: {َفذَكِّـْر إِن نََّفَعـِت الذِّْكَرى} 
األعىل٩، ماذا نذكر، أليس بالله وبكتابه؟، أليس برسوله 

وبسريته ومنهجه؟
وهل ما يقوم به املسـلمون من مظاهـِر فرح وزينة 
وتعاطف وتراحـم وتواٍس، وصلوات ومحارضات يف ذكر 
رسـولهم صـىل الله عليه وآله وسـلم، ممـا يغضب الله 

تعاىل، أَو مما يغضب أعداء الله ورسله؟!
 

- وّجه قائـُد الثورة السـيد عبدامللـك بدرالدين الحوثي 
-يحفظه الله- خالل السـنوات املاضية بأن تكون ذكرى 
املولـد النبـوي محطـًة إيَمـانيًة مهمة للتـزود باألخالق 
والقيم واألعمال القرآنية املحمدية، كـ»االحسان والجهاد 
واإلنفـاق، والتقوى، واستشـعار املسـؤولية».. ما مدى 

استفادة أبناء شعبنا اليمني من هذه املحطة؟
ما ذكرتموه يف سـؤالكم هو حقيقة التأيس واالقتَداء 
برسـول اللـه -صـىل اللـه عليه وآلـه وسـلم-، وهو ما 
يحـرص عىل التذكري به ودعوة الناس إليه السـيد القائد 

-حفظه الله تعاىل-. 
ألن أبرز وأهم ثمار االحتفال واالحتفاء بذكرى مولده 
ــة اإلسالمية  -صىل الله عليه وآله وسـلم- هو شـد األُمَّ

إليه، وتحقيق حرصها عىل االقتَداء به. 
فرسـول الله -صـىل الله عليه وآله وسـلم- إنما جاء 
مبلغـاً عـن الله تعـاىل، داعياً إليـه، وكان مـن أعظم ما 
ْن  ميزه الله بوصفه له قوله تعاىل: {َلَقْد َجاءُكْم َرُسوٌل مِّ
أنفسـُكْم َعِزيٌز َعَليِْه َما َعِنتُّْم َحِريٌص َعَليُْكم ِباْلُمْؤِمِننَي 
َرُؤوٌف رَِّحيٌم} التوبة١٢٨، وقوله تعاىل: {ُهَو الَِّذي بََعَث ِيف 
نُْهْم يَتْلُو َعَليِْهْم آيَاِتِه َويَُزكِّيِهْم َويَُعلُِّمُهُم  يِّنَي َرُسوالً مِّ اْألُمِّ
ِبنٍي}  اْلِكتَـاَب َواْلِحْكَمَة َوإِن َكانُوا ِمن َقبْـُل َلِفي َضَالٍل مُّ

الجمعة٢. 
وقد جسـد -صىل الله عليه وآله وسلم- تلك األوصاف 
وغريها يف سـلوكه وواقعه وعمله: جهاداً، وعزًة، وبذالً، 
وعطـاًء، ورحمًة، وحرصـاً، وتزكيًة، وتعليمـاً، وتربيًة، 

وهدايًة. 
بل كان هو نفُسـه رحمًة كمـا وصفه الله تعاىل، ولن 
يتحّقَق ُحبُّنا له، وإيَمـانُنا به، واتِّباُعنا له، وسـريُنا عىل 
منهجـه، إال متى مـا حّققنا يف واقعنا ما تـاله علينا من 
آيـات الله، وما عّلمنا إياه من الكتـاب والحكمة، فنزكو 

بذلك، واقعاً وأخالقاً، ومنهجاً وسلوكاً. 
ــة واحدة كمـا فعل هو -صـىل الله عليه  فنكـون أُمَّ
ـة  وآله وسـلم- ونجح يف توحيد القبائل املتصارعة يف أُمَّ
واحدة ومجتمع واحد، ذابت فيه القوميات والعصبيات. 
ونكـون أنصـاراً لله ورسـوله كما صـار أُولئك الذين 
اتبعـوه وآمنـوا بـه، وآووه ونـرصوه، وجاهـدوا وبذلوا 

وأنفقوا معه. 
وتصبح الرحمة فينا وبيننـا جزءاً منا ال ينفصل عنا 
اء  ٌد رَُّسـوُل اللَِّه َوالَِّذيَن َمَعُه أَِشدَّ َحمَّ وال ننفصل عنها: {مُّ

اِر ُرَحَماء بَيْنَُهْم} الفتح٢٩.  َعَىل اْلُكفَّ
كما كانت بني املهاجرين واألنصار، إحساناً، وعطاًء، 
وإيثـاراً، وتواضعاً، ورحمًة، وشـفقًة، وإخاًء، وحسـن 
ظن، وإعانة، وهكذا يف ُكـّل ما علمنا إياه وأرشـدنا إليه 
لنكون أهـالً السـتحقاق الهدايـة والرحمة ولقـاء الله 
تعاىل: {َوإِن تُِطيُعوُه تَْهتَُدوا} النور٥٤، {َوأَِطيُعوا الرَُّسوَل 
َلَعلَُّكْم تُْرَحُموَن} النور٥٦، {َلَقْد َكاَن َلُكْم ِيف َرُسـوِل اللَِّه 
أُْسَوٌة َحَسنٌَة لَِّمن َكاَن يَْرُجو اللََّه َواْليَْوَم اآلخر َوذََكَر اللََّه 

َكِثرياً} األحزاب٢١. 
 

- مـع اقـرتاب مناسـبة املولد النبـوي الرشيف تنشـُط 
وسـائُل إعـالم العـدوان ومرتِزقتهـم بربامـج مفتوحة 
وتفاعليـة تحـاول النيل واالسـتهزاء من هذه املناسـبة 

وممن يحيونها.. ما الهدف من وراء ذلك؟ 
هدُفهم فصُل املؤمنني عن رسـول الله صىل الله عليه 
وآله وسـلم، وإبعاُدهم عنه وعن التأيس به واالقتَداء به 

والتخلق بأخالقه. 
ونتيجة هـذا قطعاً فصلُهم عن القـرآن، فصلُهم عن 
الله تعاىل، عن ُكـّل القيم األخالقية والرتبوية واإليَمـانية 

التي جاء بها صىل الله عليه وآله وسلم. 
ولذلـك الحظـوا كيـف أن اللـه بعـد مـا حذرنـا من 
محـاوالت أعـداء اللـه تعـاىل لفصلنا عـن الله ورسـله 
وكتبـه، كيف أرشـدنا بصيغة تحذيرية إىل أن من شـأن 
املعرفة الحقيقية بالله وبرسوله أن تعصمنا من الضالل 
والغوايـة، وتحصننـا مـن اسـتهداف األعـداء: {َوَكيَْف 
تَْكُفـُروَن َوأَنتُـْم تُتْـَىل َعَليُْكْم آيَـاُت الّلِه َوِفيُكْم َرُسـولُُه 
ْسـتَِقيٍم} آل  اٍط مُّ َوَمـن يَْعتَِصـم ِبالّلِه َفَقْد ُهـِدَي إىل ِرصَ

عمران١٠١. 
لذلك حرص ويحـرص أعداء الله عىل فصلنا عن الله، 
عن رسـوله صىل اللـه عليه وآله وسـلم، فيتمّكنون من 

إضاللنا وإغوائنا، والتالعب بنا، والسيطرة علينا. 
ويجعلـون لنا رمـوزاً من الغواة واملجرمـني والطغاة 
واملسـتبدين، وتكون النهايـة العبودية والذلة واملهانة يف 

الدنيا، والعذاب يف اآلخرة. 
تأملـوا قـول الله تعـاىل يف جانب من جوانـب الغواية 
واملعصيـة، وما هو العاصـم منها: {َوَلْو َكانُـوا يُْؤِمنُوَن 
ِباللـه والنَِّبيِّ َوَما أُنـِزَل إَِليِْه َما اتََّخذُوُهـْم أولياء َوَلـِكنَّ 

نُْهْم َفاِسُقوَن} املائدة٨١.  َكثرياً مِّ
فاإليَمـان بالله، اإليَمــان بالنبي صىل الله عليه وآله 
وسـلم، الوعي الكبري بالله برسوله بالقرآن، هو الحاجز 
للمؤمن من السقوط يف والية وطاعة أعداء الله، وحيلهم 

ومكرهم وأسـاليبهم. 
ولذلك حينما عرف األعداء رس قوتنا، وعنرص صالحنا 
وتطورنـا وفالحنـا وهدايتنـا، سـعوا وال يزالـون بـكل 
وسـائلهم وأسـاليبهم اإلعالمية والثقافية واالجتماعية 

والفكرية والعلمية إىل فصلنا عنها، وإبعادنا عنها. 
 

ـام وزير الخارجيـة اإلماراتـي يحتفل يف تل  - قبـل أَيـَّ
أبيـب بذكـرى التطبيع مـع كيـان العـدّو الصهيوني، 
فيما علمائهم وخطباء مسـاجدهم ووسـائلهم اإلعالمية 
منشـغلني بتحريض النـاس عىل عـدم االحتفال بذكرى 
املولـد النبوي، وبأنه بدعة، كيف تصفون هذه املفارقات 

العجيبة؟
الله سـبحانه وتعاىل ومن خالل كتابه العظيم القرآن 
الكريم قد أجاب عن ذلك، ووصف ذلك بقولها سـبحانه: 
{َوَلـْو َكانُـوا يُْؤِمنُـوَن ِباللـه والنَِّبـيِّ َوَمـا أُنـِزَل إَِليِْه َما 
نُْهْم َفاِسُقوَن} املائدة٨١.  اتََّخذُوُهْم أولياء َوَلـِكنَّ َكثرياً مِّ
فقـد نفى عنهم اإليَمـان جملـة؛ ألَنَّهم لو كانوا فعالً 

صادقني يف إيَمـانهم بالله ورسله ملا حصل منهم ذلك. 
وقال عنهم: {الَّ يَتَِّخـِذ اْلُمْؤِمنُوَن اْلَكاِفِريَن أولياء ِمن 
ٍء} آل  ُدْوِن اْلُمْؤِمِننَي َوَمن يَْفَعْل ذَِلَك َفَليَْس ِمَن الّلِه ِيف َيشْ

عمران٢٨، فلم تعد لهم صلة بالله تعاىل. 
ويف سورة أُخرى رصح القرآن بأن هذه الفئة منافقة، 
واملنافقون مصريهم معروف يف القرآن وتعاليم اإلسالم: 
ِ اْلُمنَاِفِقنَي ِبأَنَّ َلُهْم َعذَاباً أَِليماً} النسـاء١٣٨، ولعل  {بَرشِّ
قائـالً يقول من هم هؤالء؟ فيجيب القرآن الكريم بعدها 
مبارشة معرفـاً لهم بأنهـم: {الَِّذيَن يَتَِّخـذُوَن اْلَكاِفِريَن 
أوليـاء ِمـن ُدوِن اْلُمْؤِمِننَي أَيَبْتَُغـوَن ِعنَدُهُم اْلِعـزََّة َفِإنَّ 

الِعزََّة ِلّلِه َجِميعاً} النساء١٣٩. 
 

ــة  - برأيكم: ما أبرز أسباب ضعف وتشتت وتمزق األُمَّ
اإلسالمية وبعدها عن مصادر الهداية؟

مـا يحرص عليه أعداُء الله دائماً هو سـعيُهم لفصل 
ــة والشـعوب اإلسـالمية عن مصادر هدايتها  هذه األُمَّ
التي من خاللهـا تهتدي وتفلح وتنتـرص وتعز وتتمّكن 

وتستخلف وتحيا حياًة طيبًة. 
وهذه املصادر هي ما بينها القرآن الكريم، واألحاديث 
الصحيحـة املشـهورة عنه صـىل الله عليه وآله وسـلم، 

ــة وسننها ومؤلفاتها، وهي: وتناقلتها صحاح األُمَّ

• كتاب الله تعاىل القرآن الكريم الذي {َال يَأِْتيِه اْلبَاِطُل 
ْن َحِكيـٍم َحِميٍد}  ِمـن بَـنْيِ يََديِْه َوَال ِمـْن َخْلِفِه تَنِزيـٌل مِّ
فصلت٤٢، بمـا فيه من الخري والنور والعزة والتعليمات 
واألحكام والترشيعـات واألخالق والقيم واملعامالت التي 
فيها وبها سعادة البرشية، ألم يقل الله تعاىل عن كتابه: 
ُ اْلُمْؤِمِننَي  {إِنَّ َهــذَا القرآن ِيْهِدي ِللَِّتي ِهَي أَْقـَوُم َويُبَرشِّ

اِلَحاِت أَنَّ َلُهْم أَْجراً َكِبرياً} اإلرساء٩.  الَِّذيَن يَْعَملُوَن الصَّ
• أنبياء الله تعاىل ورسـله عليهم الصالة والسـالم، ألم 
يقل سبحانَه وتعاىل عن رسوله صىل الله عليه وآله وسلم: 
ـْن أَْمِرنَا َما ُكنـَت تَْدِري َما  {َوَكذَِلـَك أَْوَحيْنَـا إَِليْـَك ُروحاً مِّ
اْلِكتَاُب َوَال اْإليَمـان َوَلِكن َجَعْلنَاُه نُوراً نَّْهِدي ِبِه َمْن نََّشـاء 
ْسـتَِقيٍم} الشورى٥٢،  اٍط مُّ ِمْن ِعبَاِدنَا َوإِنََّك َلتَْهِدي إىل ِرصَ

ْستَِقيٍم}.  اٍط مُّ فتأمل قوله تعاىل: {َوإِنََّك َلتَْهِدي إىل ِرصَ
• وعرتتـي أهل بيتي: الذين أورثهم الله تعاىل الكتاب، 
والذيـن يكملون مسـرية األنبياء والرسـل يف األمم دعوة 
إىل اللـه، وهدايًة إليـه، وعمالً بطاعته، وسـعياً لتحقيق 

مرضاته. 
ــة وعلماؤها يحفظون قوَل رسول الله  وصحاح األُمَّ
-صىل الله عليه وآله وسـلم- الصحيح: «إني تارك فيكم 
ما إن تمسـكتم بهما لـن تضلوا بعدي أبـداً: كتاب الله، 
وعرتتي أهل بيتي، َفـإنَّ اللطيف الخبري نبأني بأنهما لن 

يفرتقا حتى يردا عيلّ الحوض». 
بـل أكاُد أجـزُم بأنه متواتـر، َحيُث قد قالـه يف أماكَن 
ـــة  األُمَّ كتـُب  نقلتهـا  متعـددة  وروايـات  متعـددة، 
وأسـفارها، ومـن تلـك األماكـن يـوم الغديـر بمحرض 
عـرشات اآلالف من الصحابـة، فضالً عن يـوم عرفة يف 
حّجـة الوداع، «لن تضلوا بعـدي أبداً»، «لن يفرتقا حتى 

يردا عيلّ الحوض». 
ـة  وذكـرى املولد النبوي الرشيف ما هي إال دعوة لألُمَّ
الحقيقيـة  املصـادر  إىل  املسـتبرصة  الواعيـة  بالعـودة 

القطعية لهدايتها وصالحها وفاعليتها وعزها. 
بل ّرصحـت األحاديـث الصحيحة بأن هـذه املصادر 
ــة من الضـالل، تعصمها وتحميها  عاصمـٌة لهـذه األُمَّ

وتحصنها من الغواية ومن استهداف أعدائها. 
ــة  ـــة بذلوا ُكـّل جهد لفصل األُمَّ ولذلك فأعداء األُمَّ
عن القرآن بروايات مكذوبة باطلة تناقض روح اإلسالم 

وحقيقة اإليَمـان، ويقني القرآن. 
ــة عن رسـولها وأعالمها برموز تاريخية  فصـل األُمَّ
لـم تقدم شـيئاً، وهـي أحـوج إىل الهداية فضـالً عن أن 
تقدمهـا لغريهـا، ورموز فنية إعالمية سـاقطة هابطة 

منحلة، ورموز طاغوتية مستبدة وظاملة. 
وبالتـايل فالعـودة الحقيقيـة الواعيـة الصادقـة إىل 
رسول الله -صىل الله عليه وآله وسلم- من خالل ذكرى 
االحتفـال بمولـده وتذكري الناس بسـريته ومنهجه وما 
جاء؛ ِمن أجِله، وما أرسله الله به، ما هو إال عودة إىل تلك 
املصـادر التي رسـمها الله تعاىل لهدايـة أمته، وحفظها 

وعصمتها. 
 

- كلمة أخرية؟
ِل  ــَقنـا للمسـاهمة وتحمُّ أسـأُل اللـَه تعـاىل أن يوفِّ
املسؤولية الفاعلة يف رفع ذكر رسول الله صىل الله عليه 
وآله وسـلم، وصدق االقتَداء والتأيس بـه صىل الله عليه 

وآله وسلم. 
ــة عىل محبة رسـول الله صىل  وأن يجمـَع هذه األُمَّ
الله عليه وآله وسلم، والسرِي بوعي وبصرية عىل منهجه. 
ـَق السـيَد القائـَد املجاهَد إىل ُكــلِّ خري، وأن  وأن يوفِّ

يحمَي شعبَنا وأمتَنا من أساليب استهداف أعدائها. 

   اتافاُل الحسإ 
الغمظغ بالمعلث الظئعي 
اباعاجًا وجرورًا بمظ ق 
غشفطعن غعطًا وق لغطئ 

سظ ذضره

ــئ بثلعا     أسثاُء اُفطَّ
ــئ  ُضـضَّ جعث لفخض اُفطَّ

سظ الصرآن برواغاٍت 
طضثوبئ باذطئ تاظاصُخ 
وروَح اإلجقم وتصغصَئ 
اإلغَمـان وغصغَظ الصرآن
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جئامئُر الاارغت.. 
الغمُظ واظاخاراُت 
البــــــــــــــعرة

إضرام المتاصري

لـم تكن أهـداف ثورة الــ 21 من سـبتمرب املجيد 

ُمَجـّرد لحظة عابرة مر بها الشعب اليمني متطرقاً إىل 

تغيرٍي يف الواقع الذي شهد ظلماً وعدواناً سياسيٍّا طال 

33 عاماً، بل إنها رضورة حتمية تطلع لها الشـعب؛ 

ِمن أجِل بناء دولة ذات سيادة وقرار واستقالل، بعيًدا 

عـن الوصايـة الخارجيـة التي كان يقودها السـفري 

األمريكي حني ذاك، برعاية شـاملة من دول الخليج، 

ليكون اليمـن حينها تحت البند السـابع وتحت خط 

الصفر من الفقر والضياع، بينمـا البقعة الجغرافية 

واالسرتاتيجية للدولة اليمنية تعد من الدول التي كان 

مـن املفرتض لها أن تكون مسـيطرة ومتطورة ولها 

اسرتاتيجيات سياسية وعسكرية. 

كان خـروج الشـعب حينهـا؛ ِمـن أجـِل املصلحة 

الشـعبيّة والوطنيـة، ومن أجـل الخـالص والحرية، 

وكانـت الثـورة مكملـة ملا قبلهـا مما نهبـه «حزب 

اإلصالح» تحت مسـميات ومزاعم املبادرة الخليجية، 

ووئـد ثورة فربايـر، للعام 2011م، لذلـك فقد توجت 

الثورة السـبتمربية بالنرص والتمكـني، وكانت بداية 

صعود الشـعب إىل الدولة، وذلك مـا حالت دونه دول 

الخليج األَداة األبرز ألمريكا يف املنطقة، بإشعال الفتن 

السياسية تعقبها العسكرية يف العام 2015م. 

ما زالـت أهداف ثـورة الـ 21 من سـبتمرب املجيد 

متواصلـة حتـى اللحظـة، قيامـاً للدولـة وخالصـاً 

للشـعب، وما عايشناه إبان أعوام العدوان من النرص 

والفتوحات والثبات والتضحيـات، دليًال واضًحا عىل 

أن الثورة شعبيّة بحتة، وليست مرتبطة ومرهونة إىل 

مكون معني دون اآلخر، إال تلك الرافضة لالسـتقالل 

واملرتضيـة لنفسـها بالعمالـة، فأصبحـت ال تمثـل 

إال نفسـها وشـعاراتها البائرة، بعيـًدا عن طموحات 

الشـعب وتوّجـهاتـه نحـو الجمهوريـة والوطنيـة 

الحقيقيـة، كذلـك مـا شـهدته اليمـن مـن عروض 

عسـكرية للصناعات العسـكرية والتقنيـة الحديثة 

اليمنيـة، ومـا حّققتـه من إنجـازات إقليميـة قلبت 

معادلة الرصاع للصالح اليمني، وفضحت قلق العدّو 

اإلرسائيـيل ليتحدث بصوت عاٍل عن الجراءة اليمنية، 

وخطورة ذلك عىل التواجد الصهيوني يف املنطقة. 

فثورة سبتمرب ما زالت ُمستمّرة يف تصحيح مسار 

األحداث، حتى يتحّرر اليمن بشكٍل كامل من التدخالت 

الخارجية، وحتى يكون دولة حرة مسـتقلة كما هو 

حاصـل اليوم، بعيًدا عما تقوم بـه األدوات الرخيصة 

من حزب اإلصالح وغريهم من املحسوبني عىل املؤتمر 

الشعبي العام، واملكونات السياسية األُخرى، فالدولة 

التـي تمّكنت من صناعـة القرار والسـالح وواصلت 

مشـوار الثـورة، وحافظـت عـىل املخـزون الثـوري 

للشعب، ال بُـدَّ لها من أن تجتاز الصدارة يف ما يخص 

ــة املركزية يف الرشق األوسـط، ولن ينال  قضايا األُمَّ

أحًدا من ثورة شـقت طريقها بصناعة املستحيالت.. 

وإن غداً لناظره قريب.

المعلُث الحرغش.. بغَظ الةمعد والاتفغج 
سئثالرتمظ طراد

منذ عام 2011م أصبحت اليمن كالَقْصَعِة التي يتداعى 
عليهـا أكلتُها، بل أصبحـت ِمضماراً لتصفيِة الحسـابات 
بـني الخصوم يف اإلطاِر اإلقليمي أَو الـدويل، فالرصاع الذي 
يلبس العباءة الخليجية أصبح يفصح عن نفسـه يف املئزر 
اليمني، فقطر ترى يف اإلخـوان يداً تدافع عنها، واإلمارات 
اشـتغلت عـىل مسـار الطغمـة، والسـعوديّة تبحـث عن 
نفسـها يف ثوب السـلفي، وأمريكا تصارع مرشوع الصني 
وإرسائيل تريـد فرض وجودها وأماَم مثل ذلك االشـتغال 
تغيـب اليمـن كوطـن، وكمعنـى، وكحضـارة، وكتاريخ، 
وكمـرشوع، لتبدو لـكل متأمل حصيف حالـة مضمارية 
بأفق مـن الفراغ القاتل، أي أن الذي يحدث باليمن ال يعدو 

عـن كونه حالـة من حاالت التيـه التي تصيب األمـم يف مراحل تاريخية 
مفصلية إما عقاباً لتصويب حالة انحرافية، أَو تهيئة ملرحلة مختلفة يف 
تفاعلها الجيوسـيايس والديمغرايف، ويبدو يل مـن خالل القراءة التأملية 
ملجريـات األحـداث التي واكبـُت أحداثهـا -كتابًة وتأمـالً- منذ تفجرها 
يف 2011م أن اليمـن تتعـرض لحالة فـرز وتمايز وتدافع، دفعاً لفسـاد 
قـد حدث، وبغيـة التهيئة لها السـتعادة دورها الحضـاري والتاريخي، 
وذلـك مـا يبدو يل من بني غيـوم األزمة ودخان العـدوان وحاالت االبتالء 
بالفقـر والجوع والخوف ونقص األموال والثمـرات، وتلك الرموز تحمل 
بني وجعهـا العالمات بالبرشى وفق فطرة اللـه وقانونه الذي وضعه يف 
كتابه لعل الناس يرجعون إليه، إذ أنهم ابتعدوا عن مقاصد الحق والخري 
والعـدل، ومالوا بفطرتهـم إىل الطاغوت، وقد زاد يقينـي بتلك العالمات 

والرموز من خالل شالالت اإليحاءات التي يحملها الواقع اليوم. 
وأمـام ُكـّل تموجات اللحظة تبـدو الحاجة إىل عودة الحلقة املفقودة 
إىل مكانها الطبيعي يف املسـار من رضورات اللحظة التاريخية الفاصلة، 
وتلـك الحلقـة تحتـاج وعيـاً بها، ال قفـزاً عـىل حقيقتها وفـق طاقات 
انفعالية مدّمـرة، فخط قريش يعود إىل نفس مساره الثقايف واالجتماعي 
والسـيايس التاريخي، فـإذا كان هذا الخط يف زمـن التكوين وهو القرن 
األول الهجـري قـد تناغم مع اليهـود يف حركة مقاومتهـم ومقارعتهم 
لإلسـالم ونتج عنه مـا اصطلح الفقهاء عـىل تسـميته باإلرسائيليات، 
وهـي منظومة أحاديث مكذوبة أبدعها الخيـال اليهودي، وتناغم معها 

االستبداد السيايس السفياني واألموي. 
وبالعودة إىل التاريخ نجد تعاضداً بني السـفيانية واليهودية يف زعزعة 

اسـتقرار املجتمع، ويف حركة االغتياالت التي نالت من الرموز السياسية 
والدينيـة يف القرن األول الهجري، وهو ما نجده اليوم يف واقعنا فالتاريخ 
الذي يبدأ عىل شـكل مأسـاة دامية كوقعة الجمل وصفني 
وكربـالء... إلـخ ينتهـي بمهزلة كحركـة التطبيـع التي 

يتهاوى إليها اليوم شذاذ اآلفاق من رؤساء العرب. 
وتلك حالة تتصل بشـكل أَو بآخر بنظام القيم، وتوزيع 
نظـام القيـم يف حالة تواشـج دائم بالسـلطة بأشـكالها 
املتعـددة الثقافيـة والدينيـة واالجتماعيـة والسياسـية، 
ويجمع املفكرون عىل أن سـوء ممارسـة السـلطة يطور 

دائماً قيماً سلبية تجد من يسعى النتهاكها. 
مـا يجـب أن يتميـز بـه االحتفـال باملولد النبـوي هذا 
العـام هـو الوعي بـرضورات اإلصـالح، فاإلصالح نسـق 
فكـري ثقايف حضـاري تقدم عليه األمـم إلنجازه بحطاب 
وتقنيـات ومعطيات قادرة عىل التفاعل مع الواقع ال القفز عىل رشوطه 
املوضوعية، وقادرة عىل فرض طابعها الخاص الذي تتسم به املرحلة أَو 
يتسـم به املسـتوى الحضاري الحديث، وهذا الطابع الخاص بدأ يتشكل 
ويدل عليه الخطاب الثقايف يف مطلق عمومه وهو ماٍض يف فرض نسـقه 
الفكـري والفني من خالل عدد من األنشـطة الثقافيـة، وهو اليوم أكثر 
تجليٍّا يف اليمن من خالل التنوع يف النشاطات االحتفائية باملولد النبوي. 
مـا يحـدث اليـوم يف عمـوم الجغرافيـا اليمنية هـو عمليـة ثقافية 
ة إيَمـانية مضافة، وهي  تحفيزية تهدف عىل إكسـاب املجتمع ُهــِويـَّ
تعتمـد اعتماداً متزايداً عىل مختلف الجماعـات؛ بَهدِف الوصول للوحدة 
املشـرتكة، أَو اإلحسـاس بها، يف ظل ما يتعرض له اإلسـالم من هجوم، 
ومـن تشـويه متعمد، ويحمل شـالل اإليحـاء املتدفق من بـني حروفها 
مرشوعـاً نهضوياً َكبـرياً يصنع من الفكـرة الدينية مرشوعاً سياسـيٍّا 
واعياً وقادراً عىل إحـداث التحوالت وتحريك عجلتها، وهذا ما تدل رموز 
وإشـارات خطاب السـيد العلم قائد الثورة يف خطاب تدشني االحتفاالت 

باملولد. 
فينبغـي أن يتغايـر احتفالنا باملولد هـذا العام، فالتوافـق الزمني له 
داللته، واملولد له داللته الثورية أَيْـضاً، فحني جاء الرسول األكرم -عليه 
الصالة والسـالم- لم يأِت إال حامالً مرشوَع ثورة ذات ُعمق داليل كبري يف 
البناء الثقايف، واالجتماعي، واالقتصادي، ويف الدالالت التحولية العميقة، 
فاإلسالم لم يكن سوى ثورة عميقة أحدثت انحرافاً عميقاً يف ُكـّل البنى 
الثقافية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية، ولذلك فالتزامن يجب أن 

يكون بداية طريق ال ترفاً اجتماعياً زائالً بزوال املناسبة. 

اقتافاُل بالمعلث الظئعي الحرغش.. افعمّغُئ وافعثاف
ظعال أتمث

ها قـد أطـل علينا الربيـع املحمـدي بأنواره 
القدسـية وإرشاقاته الهادوية معلناً ميالد خري 
البرشية محمد رسـول الله -َصىلَّ اللـُه َعـَليْـِه 
وََعــَىل آِلــــِه َوَسـلَّـَم-، الـذي بقدومـه تحل 
البـرشى وتسـعد الخالئـق، وتنـرشح الصدور، 
الفرحـة  أنسـام  وتبعـث  النفـوس،  وتطيـب 
والبهجـة والـرسور يف قلوب العاملـني، إن أعظم 
مناسـبة تحل عىل املسـلمني، هي هذه املناسبة 
(املولـد النبـوي الرشيـف) -عىل صاحبهـا وآله 
أزكـى الصالة وأتم التسـليم-، والـذي يعترب من 
أفضل املناسـبات الدينية املقدسة التي يترشف 
بقدومها ُكـّل املسـلمني، ويحرص عىل إحيائها 
جميع املؤمنـني؛ ألَنَّها ذكرى ميالد النبي الكريم 
سيد األولني واآلخرين، خري خلق الله يف العاملني، 
محمد رسول الله خاتم األنبياء وسيد املرسلني، 
الرحمة املهـداة من رب العاملـني، وخري مبعوث 
أرسـله الله لهداية الناس أجمعني، رسـول الله 
محمـد -صلـوات الله وسـالمه عليـه وعىل آله 
الطيبـني الطاهريـن-، من جـاء بالحـق هادياً 
وبنور اللـه أتى إىل الناس منقـذاً ليخلصهم من 
قيـود الرشك والشـقاء، ليخرجهـم من ظلمات 
الجهـل والضاللة والعمى إىل، َحيُث أنوار الهداية 
والسـعادة والهناء، فكان هو فضـل الله األكرب 
صاحب الرسـالة األصدق، واملنقـذ األوحد، وهو 
النعمـة العظمى يف هذا الكـون التي َمّن بها الله 

سبحانه وتعاىل عىل جميع خلقه من البرش. 
وإن إحيـاء مناسـبة املولد النبـوي الرشيف 
ا ولـه دالالت كثـرية ومـن أهمها أن  مهـم ِجـدٍّ
االحتفـاء بهـذه املناسـبة املباركة هـو تعظيم 

لرسـول اللـه واالعـرتاف بمنّـة اللـه العظيمـة 
وفضلـه العظيـم علينا كمسـلمني وعىل جميع 
العاملني، الله سـبحانه وتعاىل يقول: {ُقْل ِبَفْضِل 
ا  اللـِه َوِبَرْحَمِتِه َفِبذَِلـَك َفْليَْفَرُحوا ُهـَو َخرْيٌ ِممَّ

يَْجَمُعوَن} [يونس:58]. 
ـة مسـلمة، كمجتمع  نحـن كمسـلمني كأمَّ
مؤمن يجـب أن تكون نفوسـنا متعلقة بفضل 
الله، تعرتف لله بعظيـم نعمته، وتقدِّر نعم الله 
عليها، ويف مقدمة هذه النعم: نعمة الهداية التي 
كانـت عن طريق الرسـول والقرآن، ومحمد هو 
رسـول الهداية أرسـله الله بالهدى ودين الحق، 
فمثل هذه املناسبات العزيزة اإليَمـانية التي لها 
عالقة مهمة بديننا، ونستفيد منها فيما يقرِّبنا 
إىل الله تسـتحق منا الفرح واالبتهاج والرسور، 
لقـد أراد لنا أعداؤنا أن يشـدُّونا يف مشـاعرنا إىل 
مناسـبات تافهـة ال قيمـة لها وال أثـر يف واقع 
ـــة ويبعدونـا عـن مثـل هـذه املناسـبات  األُمَّ
وخابـت  وخابـوا  فشـلوا  ولكنهـم  العظيمـة، 

مساعيهم وسيخرسون. 
إن إحيـاَء ذكـرى مولـِد النبي -صلـوات الله 
وسـالمه عليه وعـىل آله- هي مناسـبة جامعة 
َوتمثل أََساسـاً مهمـاً للوحدة اإلسـالمية، ومن 
خاللهـا يتم التذكري باألسـس الجامعـة املهمة 

ــة وتبنيها.  التي توحد األُمَّ
واملولد النبوي الرشيف هو مناسـبٌة للحديِث 
عن سـرية الرسـوِل ومبعِثه ومنهِجه ورسالِته، 
َواإلشادة بذكره، فـالله سـبحانه وتعاىل حينما 
قرن الشهادة برسوله مع الشهادة بوحدانيته يف 
األذان والصـالة، يف ُكـّل يوٍم وليلٍة خمَس مرَّات، 
وحينمـا قال: {َوَرَفْعنَا َلَك ِذْكَرَك} فذلك؛ ألَنَّه أراد 
أن يبقى رسول الله حيٍّا يف ُوجداننا، وحاًرضا يف 
أذهاننا، َفِصَلتُنَا بهذا النبي هي صلٌة بالرسـالة، 

صلٌة بالهدى، وارتباط باملنهج اإللهي، وارتباط 
بالرسـول من موقعه يف الرسـالة: هاديًا وقائًدا 
ومعلًمـا ومربيًـا وُقـدوة وأسـوًة، نهتـدي بـه، 
ونقتـدي ونتـأىس به، ونتأثـر بـه، ونتِّبُعه، وما 
أعظـم حاجتنا وحاجـة البرشية إىل ذلـك!؛ ألَنَّه 
ال نجاَة وال سـعادَة للبرشية إال به، وإن أكرب ما 
جلب الشقاَء واملعاناَة عىل البرشية هو ابتعاُدها 

عن هدى الله، ومخالفتُها لتوجيهاته. 
فإحيـاء املولـد النبـوي الرشيـف واالحتفاء 
واالبتهاج بهذه املناسبة املباركة والعظيمة إنما 
هو تعبري عن والءنا لرسـول اللـه محمد -َصىلَّ 
اللُه َعـَليْـِه وََعـَىل آِلـــِه َوَسـلَّـَم- هذا الجانب 
املهـم كأََسـاس من أََساسـيات اإليَمــان ال يتم 

اإليَمـان إال به وال يتحّقق إال به. 
الوالء لرسول الله واإليَمـان بواليته وتعظيمه 
وتوقـريه واالهتداء به واالتباع له؛ ألَنَّ الله جعله 
لنا هاديًا معلًما يزكينا يعلمنا الكتاب والحكمة، 
وجعله لنا األسوة والُقدوة فنتأثر به ونهتدي به 
ونسـري عىل نهجه ونتأثر به، يف مواقفنا نتَحّرك 
يف الطريق نفسـها التـي تَحّرك عليهـا، نتفاعل 
طاعـة، عمًال، التزاماً مع الرسـالة التي أتى بها 
وهي القرآن الكريم واإلسـالم العظيم، والتعبري 
عن هـذا الوالء لـه أهميته الكبـرية؛ ألَنَّ األعداء 
وهم يسيئون إىل ديننا ونبينا وقرآننا ويحاولون 
أن يفّكونـا ويفصلونـا عـن ُكـّل هـذه الروابط 
العظيمة التي إن تمسكنا بها نستعيد حضورنا 
كأمـة مسـلمة تحمـل العـزة والقـوة واملهابة 
واملجـد بني ُكــّل األمم، وهذا هو مـا أراده نبينا 
األكـرم -صلوات الله عليه وعـىل آله-، ألمته أن 
ـة  تكون من بعده بهذا املستوى من العظمة، أُمَّ

قوية عزيزة أمام أعداء الله ورسوله َوأعدائها. 
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ورشسظا لك ذضَرك
طتمث الئعطعلغ

االحتفـال  إن 

محمـد  بمولـد 

مـن  يـأِت  لـم 

أَو  سـيايس  دافـٍع 

اجتماعـي أَو ثقايف 

كمـا يزعـم بعض 

النفـوس  أمـراض 

العقـول  وقليـيل 

وإنما جاء هـذا االحتفال امتثـاالً لقول الله 

عز وجل يف محكم كتابه: «َوَرَفْعنَا َلَك ِذْكَرَك» 

فنحن نحتفل بمولد الرسـول األعظم إحياًء 

وتطبيقاً ملا أنزله يف كتابه وهذا من باب رفع 

ذكـره وإال كيف يكون رفع ذكـرى النبي إذَا 

لم نحتفل بمولده، ولـو الحظنا ما يجري يف 

العالم العربي والعالـم بأرسه من احتفاالت 

ماجنه َوإنفاق املليارات عىل شـخصيات تم 

تقديسـها ولم تخدم البرشية وما جرى قبل 

ـام مـن احتفـال توديع ملكـة بريطانيا  أَيـَّ

التي فارقت الحياة وكيـف تم توديعها بتلك 

املليـارات التـي أنفقـت؛ ِمن أجِل مراسـيم 

التشييع والحضور املهيب وهذا مثال بسيط 

ألحد الشـخصيات التي تم تقديسـها يف أحد 

الدول الغربية والتي لم تخدم البرشية وليس 

غريبـاً ما حـدث يف بريطانيا ولكـن الغريب 

أن تجد زعماء ومسـؤولني عرباً ومسـلمني 

يشـاركون مراسـيم توديع ملكـة بريطانيا 

ويـا ليت أن األمـر توقف عند هـذا بل وصل 

االنحطـاط والسـخرية بـأن قامـت بعض 

القنوات العربية واإلسـالمية املعروفة بنقٍل 

مبارش لهذا الحدث املهني والفاضح. 

وغفلوا أَو تغافلوا عن أكرب حدث يف العالم 

هز عـروش الظاملـني وأطاح باملسـتكربين 

وغـري مجـرى البرشيـة أنـه مولد الرسـول 

األعظم عليه أفضل الصالة والسالم. 

فباللـه عليكم مـن أحق باالحتفـال مولد 

الرسـول األعظـم أَو االحتفـال برحيل ملكة 

بريطانيا. 

وباللـه عليكم مـن أحق باالحتفـال مولد 

الرسـول األعظم أم االحتفال بفرعون مرص 

{رمسيس الثالث} كما حصل يف مرص. 

ومن أحق باالحتفال مولد الرسول األعظم 

أَو االحتفـال بصيف الريـاض لجلب املغنني 

واملغنيات. 

ختاًما سـنحتفل بمولد من قـال عنه الله 

عز وجل: «َوَرَفْعنَا َلَك ِذْكَرَك». 

وسـنحتفل بمولـد مـن قال عنـه الله عز 

وجـل: «ُقـْل ِبَفْضـِل اللـه َوِبَرْحَمِتـِه َفِبذَِلَك 

ا يَْجَمُعوَن».  مَّ َفْليَْفَرُحواْ ُهَو َخرْيٌ مِّ

سـنحتفل بمولـد الرسـول األعظـم وقل 

موتوا بغيظكم أن الله عليم بذات الصدور.

كتابات

الرجعُل افضرم.. الُثـُطـُص السِزغط والِةعاُد المصّثس

سائثاُت الظفط والشاز ططٌك لطحسإ الغمظغ 
غتغى خالح الَتماطغ

العائـدات املالية من النفط الخام وإيرادات الغاز املسـال هي 
ملك ألبنـاء الشـعب اليمني والتي يتـم اسـتخراجها من حقول 
وآبار الجمهوريـة اليمنية ويتم تصديرها عرب املوانئ البحرية يف 

املناطق املحتّلة. 
عائدات النفط الخام والغاز امُلسال ليست ملك أحد، فالحقيقة 
هي ملك ألبناء الشـعب اليمني ويجب أن تصب إيراداتها لصالح 
املواطن وال يحق ألي مكون أَو طرف سـيايس من داخل اليمن أَو 
من الخارج أن يترصف بهـا أَو يمتلك الحرية الكاملة باإليرادات 
املاليـة ويحرم منها أبناء اليمن وال يحـق لقوى تحالف العدوان 
التطاول عىل نهب ثروات دولة عربية ذات سـيادة اسـمها اليمن 
وحرمان أبناء اليمن من أبسـط الحقوق التـي يضمنها القانون 
والعـدل الدويل ويضمن إيصالها للمواطـن اليمني ولكن ال حياة 

ملـن تنـادي يف العالم أجمع عن أحقية الحياة واملعيشـة ألبنـاء اليمن من رصف 
الراتب والذي هو بالنسبة للموظفني املدنيني أََسايس وضمان بقائهم واالستمرار 
يف الـدوام وااللتـزام بالعمل ليتقاىض راتبـه لكي يوفر رغيـف الخبز ملن يعول 
وال يحـق للعدوان أن يسـاوم أَو يفـاوض اليمنيني بالراتـب أَو يراوغ بالحقوق 
اإلنسانية هذا غري مقبول رشعاً ومخالفة قانونية أن يوضع املواطن اليمني محل 
الرصاع السـيايس والعسـكري ويُقايضونه بني الحياة أَو املـوت ويظل املواطن 

اليمني محل احتكاك بني معاناة الحرب والحصار وانقطاع الراتب.
ومن سمح لقوى تحالف العدوان ومن رشعن هذه القرارات البعيدة ُكـّل البُعد 
عن قيم ومبادئ اإلنسـان ومـن أي القوانني ينتهجها ويُرصح ويُسـمح ويُجوز 
لنفسـه نهب ثـروات اليمن من النفط والغاز والتحكـم بإيراداتها وحرمان أبناء 
اليمـن، فالراتب هو حياة للموظف، ملـف الراتب غري قابل للحوار وال للتفاوض 
وال للنقـاش حولـه عند الذين يعقلـون ويدركون األمر وغـري مقبول عند جميع 
موظفـي الدوائر الحكومية يف جميـع القطاعات الخدمية واملدنية عىل مسـاحة 
وخارطـة الجمهورية اليمنيـة ويف جميع املناطق واملحافظـات امُلحّررة واملحتّلة 
الشـمالية والجنوبية والرشقية والغربيـة ولكن العدوان ال يفقه القول ولم يلتزم 
بقوانني الحرب ولم يعرتف بحق الحياة وعيش وكرامة وحرية اإلنسان اليمني يف 
ام  أرضه وُمستمّر بالعبثية والفوىض واملماطالت طيلة سنني الحرب وحتى يف أَيـَّ
وأشـهر الُهــدنة ونرى الوقاحة الدولية يف مجلس األمن الدويل ُمسـتمّرة والذي 
يرافقهـا الصمت األممي بموقف االنحيـاز إىل قوى العدوان بكل وضوح وتنايس 

الحقوق والحرية لشعٍب بكامله، استهتار عاملي وصمت أممي أمام عبث العدوان 
باألرض وباإلنسان اليمني منذ بداية العدوان، كفى عبثاً يا قوى تحالف العدوان، 

كفى صمتاً يا أمم متحدة ما َهكذا تورد اإلبل. 
عائـدات النفط الخـام وإيرادات الغاز امُلسـال ملٌك للشـعب 
اليمني وما نالحظ أن املجتمع الدويل يساعد الجالد عىل الضحية 
من خالل ما نشاهد من غض طرف املجتمع الدويل وصمت األمم 
املتحدة عىل استمرار النهب لثروات وخريات أبناء اليمن هل نقول 
غبـاء دويل أم تجاهل مجلس األمن بأوامر أمريكية بالتجاهل عن 
حياة ومعيشة أبناء اليمن والتي لم نجد لها قانون يحميها وكأن 
لم يكـن لنا نصيب من رعايـة وحماية القانون ومـا يضمن لنا 
البقـاء عىل وجـه األرض من جور ما يتلقـاه املواطن اليمني من 
املعانـاة والتي بلغت فوق طاقة اإلنسـان وما ال يطيقه والذي ال 
يـزال يتذوق املعانـاة بإرشاف دويل ويكابد املعيشـة مع رغيف 
الخبز طيلة األيّام والشهور من سنني العدوان والحرب عىل اليمن 
والذي اسـتمر عىل املآيس والجرائم الوحشـية التي لـن يتصورها العقل البرشي 
ولن يقبل بها العدل والضمري اإلنساني حيال ما فرضُه العدوان عىل مدى ثمانية 
أعوام وال تزال قوى تحالف العدوان تُراوغ بامللفات اإلنسـانية تماطل بالحقوق 

وتستمّر بالسطو والنهب لثروات وخريات اليمن، ما لكم كيف تحكمون!
عائـدات النفـط والغاز ملٌك للشـعب اليمني ويجب أن تـورد إىل املكان الذي 
يضمن لجميع موظفي أبناء اليمن رصف الراتب دون استثناء ولكن العدوان عىل 
اليمـن بقيـادة أمريكا يغرتف له قوانني من خزينته اإلجرامية بالتسـلط والبغي 
والعلو والفسـاد يف األرض والنهب بطريقة إجـرام أمريكا وحلفائها من الخليج 
العربي والذي أودى بهم إىل اإلرساف يف الجرائم واملعاناة بحق األرض واإلنسـان 
ويسـتمر يف نهب ثروات وخريات وحقوق ما يقارب 30 مليون إنسـان يعيش يف 

اليمن، كفى عبثاً يا قوى تحالف العدوان باألرض واإلنسان. 
عائـدات النفط والغاز ملٌك للشـعب اليمني ويجب أن تـورد إىل صنعاء وهي 
املكان اآلمن عىل رصف الراتب ونتسـاءل مـع قوى تحالف العدوان عن قراراتها 
الهمجيـة بأية صفـة قانونية يتم توريـد عائدات النفط والغـاز إىل البنك األهيل 
السـعودّي بالعاصمة السـعوديّة الرياض أم أن غيـاب القانون الدويل والصمت 
األممي ُسـمح للعـدوان بحق الحرية يف القـرار وهل يوجد قانـون يجوز لقوى 
العـدوان أن تنهب ثـروات وخريات اليمـن وتُحرم أبناء اليمن وهـل لها الحرية 
الكاملـة أن تغـذي عدوانها عىل اليمـن وأبنائها من عائدات أرضهـم أم ماذا! أم 
أمريكا تمتلك الحرية الكاملة بالعدوان عىل اليمن تفعل ما شـاءت باليمن وكيف 

ما تشاء باليمنيني، ما لكم كيف تحكمون؟!

ر غتغى حرف الثغظ ططعَّ
يقوُل اللُه سـبحانَه: «َلَقْد َكاَن َلُكْم ِيف َرُسـوِل اللَِّه أُْسَوٌة 

َحَسنٌَة».. 
بمعنى أن رسول الله هو أسوة البرشية جمعاء وقدوتها 
سـريًة وجهاداً وصرباً وتَحّركاً وقيماً وتعامالً مع اآلخرين 
وأن يُتخذ رسول الله سبيالً َوطريقاً للسري وللهدى إىل الحق 
وإىل ما يريض الله سبحانه، والرسول -صىل الله عليه وآله 
وسـلم- جاء برسـالٍة من أهـم غاياتها إقامـة رشع الله 
َوتنظيم حركـة البرشية يف الحياة بالحق وبالعدل وبالقيم 
اإلنسـانية واألخالقية لكي ال يكون االستعباد واالستكبار 
والظلـم طاغياً ولكي تسـود قيـم العدل َوالحريـة َواألمن 
ـة محمد -صلوات الله عليه وآله- من وصفه  والسـالم أُمَّ
اللـه يف كتابه العزيز بقوله: «َوإِنََّك َلَعىل ُخلٍُق َعِظيٍم»، ومن 

صـور الُخلق العظيم الحكمة والفطرة السـليمة التي تعني إدراك توحيد 
الله سـبحانه إضافة إىل الصفات التي تكّون معنى اإلنسـانية والبصرية 

والرشد وكذلك إدراك ما لإلنسان يف هذه الحياة من رسالة وهدف.
ولذلك َفـإنَّ من الُخلق العظيم الدعوة إىل وحدانية الله وعدم الرشك به 
َوإقامة العدل واملساواة بني الناس ونرصة املستضعفني ومواجهة الظلم 
ــة عن  والجـور والطغيـان وكّل ما يمكن أن يكون سـبباً يف انحراف األُمَّ
الديـن وعن الفطرة السـليمة، وتتمثل املواجهة مع أعداء الله َوسـوله يف 
الجهاد يف سـبيل الله باملال والنفس وبذل الغايل والنفيس؛ ِمن أجِل إعالء 
كلمة الله لتكون هي العليا وكلمة الذين كفروا السفىل، فليس من الُخلق 
ــة محمد بال منهج وبال رسـالة وبال هدف فتكون  العظيـم أن تكون أُمَّ
ذليلة مسـتكينة يسـودها الشـتات والُفرقـة والرصاع بـل تتجىل صور 
ــة واستقامتهم وعزتهم وكرامتهم  الُخلق يف إنسـانية وخريية أبناء األُمَّ
وعدم خضوعهم ألحٍد سـوى الله سـبحانه الجدير وحده بالحمد َوالثناء 

والعبادة.
وبما أن رسول الله هو األسوة الحسنة وهو املثال الحي للُخلق العظيم 
َواالقتـَداء فيجب أن ندرك أنه -صلوات الله عليه وآله- أرسـل إىل البرشية 
جمعاء ليحّقق أهداف الرسالة ليكون البوصلة التي ترشد وتهدي وتُنجي 
وليكـون -صلوات اللـه عليه- مجاهـداً متَحـّركاً مواجهاً لقـوى الظلم 
والطغيان التي تحمل راية الباطل يف ُكـّل عٍرص وزمان، واآليات الكريمات 
التـي تتحدث عن الجهـاد كثرية وبالـذات ما اتصل منها برسـول الله يف 
سـياٍق واحد لندرك أن تحقيق هدف الرسـالة ليست يف أن يكون اإلنسان 
املسلم مؤدياً لصالته حبيساً يف املسجد فقط، يقول سبحانه: «أَْم َحِسبْتُْم 

اِبِريَن»،  ا يَْعَلِم اللَُّه الَِّذيَن َجاَهـُدوا ِمنُْكْم َويَْعَلَم الصَّ أَْن تَْدُخلُـوا اْلَجنََّة َوَلمَّ
ثَُل الَِّذيَن  ا يَأِْتُكم مَّ ويقول يف آيٍة أُخرى: «أَْم َحِسـبْتُْم أَن تَْدُخلُواْ اْلَجنََّة َوَلمَّ

اء َوُزْلِزلُواْ..».  َّ تُْهُم اْلبَأَْساء َوالرضَّ سَّ َخَلْواْ ِمن َقبِْلُكم مَّ
ولذلك فاألسـمى واألجـّل واملعيار هو الجهاد يف سـبيل 
الله تحقيقاً ألهداف جميع رسـاالت األنبياء التي حكت يف 
َقصصها ومضامينها صور كثـرية معّربة عن مواجهتهم 
ألربـاب الطغيان َوالكفر والنفاق فال يكاد يُذكر الجهاد إال 
ويُذكر معه رسـول الله قائداً ومرابطاً وفارساً، فاآليات يف 
ـاَر َواْلُمنَاِفِقنَي  قوله سـبحانه: «يَا أَيَُّهـا النَِّبيُّ َجاِهِد اْلُكفَّ

َواْغلُْظ َعَليِْهْم».. 
«َفِرَح اْلُمَخلَُّفوَن ِبَمْقَعِدِهْم ِخَالَف َرُسوِل اللَِّه..».

«َلِكِن الرَُّسـوُل َوالَِّذيـَن آَمنُوا َمَعـُه َجاَهـُدوا ِبأَْمَواِلِهْم 
َوأَنُفِسِهْم».

«َفَال تُِطِع اْلَكاِفِريَن َوَجاِهْدُهم ِبِه ِجَهاًدا َكِبريًا». 
«ال يَْستَأِْذنَُك الَِّذيَن يُْؤِمنُوَن ِباللَِّه َواْليَْوِم اآلِخِر أَْن يَُجاِهُدوا ِبأَْمَواِلِهْم».. 
وغريهـا الكثـري من اآليات التي ذكـرت الجهاد وارتباطه برسـول الله 
ارتباطـاً مبـارشاً، وبالتايل َفـإنَّنـا معنيون ونحن يف مرحلـٍة نواجه فيها 
أعداء الله ورسوله بأن نجعل رسول الله أسوًة يف سريته وجهاده وتَحّركه 
وصربه وبالذات ونحن نعيش حصاراً وأزمة إنسـانية وموقفاً يسـتدعي 
ا أن يالزم الجهاد  مـن الجميع الصرب َوالنفري والجهاد، ومن الطبيعي ِجـدٍّ
يف سـبيل الله الصرب والثبات والتحّمل والتضحيـة وحبس النفس عىل ما 
يشق عليها، كما يتحدث القرآن الكريم يف آياته عن قيمٍة أخالقية عظيمة 
اتسـم بها رسـول الله وهي صرب وثبات رسول الله وتحمله مشاق تبليغ 

الرسالة فاآليات يف قوله سبحانه:
«َفاْصِربْ، إِنَّ اْلَعاِقبََة ِلْلُمتَِّقنَي». 

«َواْصِربْ َفِإنَّ اللََّه َال يُِضيُع أَْجَر اْلُمْحِسِننَي».
«َفاْصِربْ َعَىل َما يَُقولُوَن».

وغريهـا الكثـري من اآليات تتحـدث عن صرب رسـول اللـه َوتؤّكـد لنا 
وتحثنا عىل أن نسـتلهم من رسـول الله األسـوة الحسـنة أسمى املناقب 
والشمائل الصرب والثبات يف سبيل الله ملا للصابرين من فوٍز وبرشى وأجٍر 
عظيم وللمتأيس برسـول الله يف البأسـاء والرضاء والزالزل واملحن الُخلق 
العظيـم الذي يرتجم معاني الكمال اإليَمـاني بـكل ما يحمله من مبادئ 
وقيم وُمثل وسـرية محمودة تؤّكـد السـري عىل خط ومنهج رسـول الله 

نفرياً َوجهاداً وصرباً وثباتاً..
وصىل الله وسلم وبارك عىل سيدنا وحبيبنا محمد وعىل آله الطاهرين. 
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(1493)
ثقافة 

الئاذض.. لغج عع الحغء البابئ يف الثظغا.. وق ُخطصئ 
الثظغا لاضعن طعصساً لطئاذض 

 : بحرى المتطعري:

بصاشئ طشطعذئ:ـ  [اقساصاُد بأن 
أعض التص (ضسفاء)، وأن أعض 

الئاذَض عط املظاخرون]!!
انتقد الشهيُد القائُد سالُم الله عليه يف 
محارضة (ملزمة مديح الُقـْرآن الدرس 
2) هـذه الثقافة املغلوطة السـارية بني 
ــِة، والتي ترتب عـىل اإليمان بها أن  األُمَّ
ـُة ذليلًة مهانًة تحت أقدام  أَْصبَـحت األُمَّ
اليهـود والنصـارى، وكثـرياً مـا يتناول 
الشـهيد القائـد –بقلـٍب موجـوٍع داٍم- 
هـذه الثقافـة يف محارضاتـه، محـاوال 
ــِة إىل الُقــْرآن، وإثبات أن  إرجـاع األُمَّ
الُقــْرآن عكس هذا تََمامـاً، حيث يقول 
الشـهيد القائـد: [وقـال سـبحانه: {بَْل 
نَْقـِذُف ِباْلَحقِّ َعَىل اْلبَاِطـِل َفيَْدَمُغُه َفِإذَا 
ـا تَِصُفوَن} ُهـَو َزاِهـٌق َوَلُكـُم اْلَويُْل ِممَّ
قضيـة  قضيـة،  هـذه  (األنبيـاء18)]. 
معرفـة، الحق والباطـل، وموقع الحق، 
وموقـع الباطـل، ومـدى قـوة الباطل، 
والحـق. هـذه القضية يجـب أن يفهما 
الناس بشكل واضح، أن الله يتحدث عن 
الباطل بأنـه يُْزَهق أساسـاً، ال يثبت، ال 
يستقر، ال يستطيع أن يثبت عىل قدميه 
أمام الحق. وكيف التصور اآلن بالنسبة 
للحـق والباطل؟ قد الحق الذي نعتربه ال 
يسـتطيع أن يثبت! والباطل هو الراسخ 
يف الدنيا، والدنيا خلقت للباطل!! هذا من 
املفاهيم املقلوبـة، املغلوطة. {بَْل نَْقِذُف 
ِباْلَحـقِّ َعـَىل اْلبَاِطـِل َفيَْدَمُغُه َفـِإذَا ُهَو 
َزاِهـٌق} أليس هو هنـا يتحدث معك عن 
طبيعة الباطل؟ كيف هو، كيف اهتزازه، 
كيف عدم رسـوخه، كيف أنه هو الشاذ 
يف الحيـاة، هو الـذي ال يثبت، يتحدث يف 
ـا الزَّبَُد َفيَذَْهُب ُجَفاء} آية أُْخـَرى: {َفأَمَّ

(الرعد17) ألم يشبهه بالزبد الذي يكون 
عىل املاء؟ عندما يحتمل الوادي، ويظهر 
[الجفلـة] الزبـد فـوق املاء، هـذه هي: 
الجفلة التي تراها عندما يحتمل الوادي. 
أليس هـو يذهب ُجفـاء، ال يثبت؟ هذه 
تعطي رؤية بأن الباطل ليس هو اليشء 
الثابـت يف الدنيا، وال خلقت الدنيا لتكون 
موقعاً للباطل يرتسـخ فيها فكأنها هي 
أرض الباطـل، وليسـت أرض الحق! أبداً 
ـَماَواِت  إن اللـه يقول: {َوَمـا َخَلْقنَا السَّ
{ ِباْلَحـقِّ  َّ إِال بَيْنَُهَمـا  َوَمـا  َواألَْرَض 
(الحجـر85) هـي فطرتهـا قائمة عىل 
الحق، والحق ينسجم معها، وهي موقع 

الحق، ومكان الحق، من أين تأتي]. 

(صاسثة) الئاذُض ق غبئئ أطام التص 
ظعائغاً:ـ

وذكـر الشـهيد القائد هـذه القاعدة 

آليـات  املوافقـة  الصحيحـة  الربانيـة 

الُقــْرآن الكريـم أثنـاء إلقائه ملحارضة 

الدرس الثاني من مديح الُقـْرآن، وتحدد 

مـن خـالل كالمـه ثالثـة رشوط يجب 

توافرها لكي ينترص أهل الحق:ـ

سـبيل  يف  اإلنَْسـان  ينطلـق  أن  أوال: 

الله وال يكـون من الخانعني السـاكتني 

القاعدين عن نرصة الحق. 

ثانيا: أن يكون اإلنَْسان متعلما واعيا 

مثقفا ثقافة ُقـْرآنية، حتى يستطيع أن 

يدمغ الباطل. 

ومنهـج  أسـلوب  يكـون  أن  ثالثـا: 

اإلنَْسان صحيحا وعىل ضوء الُقـْرآن. 

وقد قال الشـهيد القائـد عن ُكّل هذا: 

[الباطـل ال يثبت أمام الحق نهائياً، هذه 

قاعـدة؛ لتعرف أنـك أنت الـذي ضعفت 

أنـت، أي: يف أسـلوبي مـا هـو خطأ، يف 

أسـلوبي ما هو باطـل، أَْو ربما املفهوم 

الـذي أتَحــّرك عليه هو مفهـوم باطل، 

فيكـون باطالً، عجز أمـام باطل فقط. 

إذا انطلقـت عىل هذا األسـاس معناه أن 

أنسب الضعف إيل أنا، أترك الحق نظيف، 

أترك الحـق عىل أصلـه، ال أن ترجع ترد 

السبب يف الحق، وترجع تنسب يف األخري 

الضعـف إىل الحق، حتى تجـد من يقول 

لـك: أهل الحـق دائماً يكونـون ضعافاً، 

وأهل الحق ما يسرب لهم يشء، وال يقوم 

لهم يشء، وال تسـرب الدنيـا ألهل الحق! 

أليسوا يقولون هكذا؟ أي ال ينجحون يف 

مواقفهم]. 

ملظ (العغض) يف صعله تساىل: {َوَلُضُط 
ا َتِخُفعَن}؟ اْلَعْغُض ِطمَّ

وبني سـالم اللـه عليه لألمـة أن الله 

سـبحانه وتعـاىل يقصـد بكلمة(الويل) 

يف قوله تعـاىل: {بَـْل نَْقـِذُف ِباْلَحقِّ َعَىل 

اْلبَاِطـِل َفيَْدَمُغـُه َفـِإذَا ُهَو َزاِهـٌق َوَلُكُم 

ا تَِصُفوَن} يقصد بها أنه عذاب  اْلَويُْل ِممَّ

مـن يحملون هذه الثقافـة: (أن الباطل 

هو املنترص دائما، وأهل الحق مغلوبون 

ال تقـوم لهـم قائمـة)!!؛ ألنهـا ثقافـة 

معارضة آليات الُقـْرآن الكريم معارضة 

رصيحة، باإلَضاَفة إىل أنها ثقافة دجنت 

ــَة لليهـود وجعلتهـا تحـت أقـدام  األُمَّ

اليهـود، خانعة ذليلة، عكس ما أراد الله 

لها، بأن تكون خري أمة أخرجت للناس، 

قال الشـهيد القائد: [{بَـْل نَْقِذُف ِباْلَحقِّ 

َعـَىل اْلبَاِطـِل َفيَْدَمُغـُه َفـِإذَا ُهـَو َزاِهٌق 

ـا تَِصُفـوَن} قد يكون  َوَلُكـُم اْلَويْـُل ِممَّ

هـؤالء داخلون يف الويل هـذا، يقول لك: 

[أهل الحق ما بيسـرب لهم يشء, والدنيا 

هذه ما بيسـرب فيها الحـق وأهل الدين 

يكونـون ضعافا] هذا منطق شـيطاني 

هذا حقيقة، منطق يسء إىل أبلغ سـوء. 

[وأهـل الحـق يكونون كذا] يـا أخي ال، 

الحـق الله يحكي عنه هكـذا: الحق هو 

القـوي، والباطل هو الضعيف، إنما أنت 

ال ترىض تتَحـّرك عىل أساس الحق، أنت 

عـىل باطل بدليـل منطقك هـذا، منطق 

ضعيف، وهو يف منطقه هذا ليس نتيجة 

حـق، أي أن الحق هو الـذي أعطاه هذه 

الرؤية، أبداً هذا باطل، نتاج باطل]. 

إذا سرف (أعض التص) ضغش 
غاتثبعن بالتص.. عط جغجعصعن 

الئاذض:ـ
وأَكَّــَد سـالم اللـه عليـه عىل رشط 

مهـم وأسـايس النتصار أهـل الحق، أال 

وهـو أن يتثقف ثقافـة ُقـْرآنية واعية، 

حيث قـال: [أهل الحـق إذا عرفوا كيف 

يتحدثون بالحق هم سيزهقون الباطل، 

فتضعـف  الباطـل  جانـب  ويضعفـون 

نفسـيات أهل الباطـل، يرتبكون هم يف 

قراراتهم، تضعف نفسيته، ويرتبك هو. 

لكـن إذا لم تكن بالشـكل هـذا، يضعف 

الذين هم يحسبون أنفسهم عىل الحق. 

لـم يعد يبق هذا إال دعـوى، أما الحق يف 

الواقع فلسـنا عليه وفـق ثقافتنا هذه، 

إنما مفاهيم باطلة قد نحن مالن باطل، 

إنما فقـط مقدرين أننا عىل حق، ونحن 

نـرتك الحـق. أليس هذا مـن الحق؟ من 

تـراث أهل البيـت الحق؟. هـذا الكتاب، 

[مديح الُقــْرآن] يعطي رؤية صحيحة 

عـن الُقــْرآن، مفاهيـم صحيحـة عن 

الُقــْرآن، هـذا مـرتوك ال يعملـون به، 

الزيدية هنا ال يعملون به، وال يسـريون 

عليه، وال نظرتهم للُقـْرآن نظرته! تجد 

نظرتهـم للُقــْرآن نظـرة الزمخرشي، 

نظرة املعتزلة، نظرة السنية، وعاد يقول 

نحن أهـل البيت، وكتاب اللـه وعرتتي، 

وسفينة نوح، وأشياء من هذه! ما عاده 

هو يف السـفينة، لم يعد هو يف السفينة، 

وهو يريد أن يكون سـفينة، لم يعد هو 

يف السفينة بكله!!]. 

املنطـق  [أَْصبَــح  أيضـاً:  وأضـاف 

السـائد: [أهل الحق ال ينترصون، وأهل 

الحق يكونون ضعافاً، وانا بوك قد الدنيا 

فسـلة وال عاده سـابر يش فيها] أليس 

هذا منطق آخر؟ هـذا هو نتيجة ثقافة 

أُْخـَرى، وليس نتيجـة ثقافتهم، عندما 
يقولون لك: أهـل البيت، هذا منهج أهل 
البيت، هذا املنطق الذي يتحدث به اإلمام 
القاسم يف الكتاب هذا: [مديح الُقـْرآن] 
هـو نظرة أهل البيت، ورؤية أهل البيت، 

وتوصيات، وتوجيهات أهل البيت]. 

ضض الظزرغات، واملثاعإ شحطئ.. 
لط غئَص إق الُصـْرآن:ـ

القائـد  الشـهيد  حديـث  سـياق  ويف 
عـن عظمـة الُقــْرآن، وكيف أنـه بحر 
ال يـدرك قعـره، أَكَّــَد بـأن ُكّل املذاهب 
والرأسمالية  والشـيوعية  كاالشـرتاكية 
وغريهـا، املذاهـب القديمـة، والحديثة، 
كلها أثبتت فشـلها، لم يبـق إال الُقـْرآن 
الـذي يعمل بشـكل صحيـح، فيجب أن 
تكون ثقافتنا الُقـْرآنيـة عالية، وإن لم 
نكن كذلك، فنحن من سـنكون ضعفاء، 
وليـس الحق، وضعفنا هذا سـيؤثر عىل 
مدى انتشـار الدين اإلْسـَالمي يف الدنيا، 
حيث قال: [إذا انطلق الناس عىل أساس 
الُقــْرآن، وثقفـوا أنفسـهم بالُقــْرآن، 
ُقـْرآنيـاً، عندما نقول:  وتوجهوا توجهاً 
توجهـا ُقـْرآنيـاً ال تتصور أنـه ما يزال 
هناك أشـياء نواقص هنا وهنا، الُقـْرآن 
كامل، والنـاس يف هـذه املرحلة بحاجة 
إىل هـذا؛ ما بقـي إال الُقـْرآن، ما بقي إال 
الُقــْرآن اآلن الذي ما يـزال باإلْمَكان أن 
يشـتغل بشـكل صحيح. نحن اآلن نرى 
نظريات تهاوت، ومذاهب فشلت، أليس 
هذا يشء واضح؟ ورؤى، ومناهج أيضاً 
فشـلت. أنت عندما تريـد أن تعتمد عىل 
واحـدة من هـذه لـن تأتي بجديـد، هل 
عندك جديد؟ أنت سـتعتمد عىل طريقة 
قـد ظهر بطالنها، تعتمـد عىل منهج قد 

ظهر فشله، ما بقي إال الُقـْرآن. 
فالنـاس بحاجة إىل الُقـْرآن يتثقفون 
يف  دخـل  فـإن  ويفهمونـه.  بثقافتـه، 
محاجـة، دخل يف مناظرة، دخل يف حوار 
فسيكون له الظفر، وسيغلب، وستكون 
الحجـة معه، ويكون منطقه قوياً بقوة 
الُقـْرآن، وإن جينا نلبج يف أشـياء ثانية 
فسـتضعف أنت أمام أخس الناس، أمام 
كافر باللـه، قد تضعف أمامـه، وتكون 
أنت يف نفس الوقـت تصد عن دينه ربما 
ة يف الزمن هذا، عندما  آالف البرش، َخاصَّ
تكـون يف مناظرة تلفزيونية، أَْو يف حوار 
تلفزيونـي يبـث يف ُكّل أنحـاء الدنيا من 
خـالل الفضائيـات هـذه يرتكـب واحد 
جريمـة صد عن سـبيل الله عىل أوسـع 

نطاق]. 

الواقع الذي يفرضه الُقـْرآن الكريم: أن املسـلمني حتى وإن لم يُغزوا 
إىل بالدهـم، وإن لـم يصل فسـاد اآلخرين إىل بالدهم هـم مكلفون، هم 
ملزمون من جهة الله سـبحانه وتعاىل أن يهتموا عىل أعىل مسـتوى من 
االهتمـام أن يكونوا هم مـن يتَحـّركون إىل اآلخريـن، هم من ينطلقون 
ليصلـوا بإْسـَالمهم إىل أعمـاق أوروبا، ليصلـوا بإْسـَالمهم إىل أمريكا، 
وا ُكّل بنـاء للطواغيت يف أي مكان من هـذه الدنيا. هذا ما يفرضه  ليُهـدُّ
ـة؛ ألن تنهض به.  َل الُقـْرآن الكريم هذه األُمَّ الُقـْرآن الكريم، وهذا ما أَهَّ

[وإذ رصفنا إليك نفراً من الجن ص:3]

املصلحة للشعوب اإلْسَالمية هو التوجه الُقـْرآني يف النظرة نحو هؤالء 
اليهود والنصارى, نظرة العداء, نظرة إعداد القوة, نظرة الجهاد, نظرة 
الشـعور بأنهم يسعون يف األرض فسـاداً, وأنهم ال يريدون لنا أي خري, 
وأنهـم يودون أن نكون كفاراً, يودون لو يضلونا, يودون لو يسـحقونا 

وينهونا من عىل األرض بكلها. [املواالة واملعاداة ص:7]
إذا كنـا نرى دول الغـرب كلها حكومات وشـعوباً ينطلقون ملحاربة 
اإلْسـَالم واملسـلمني كافة فإن ُكّل مسـلم يجب أن يكون جندياً يعاملهم 
بمثـل مـا يعاملون بـه املسـلمني، ويقـف يف وجههم كما يقفـون بكل 

إْمَكانياتهم يف وجه املسلمني.. [لتحذن حذو بني إرسائيل ص:9]
يف الوقـت الذي أنزلـت فيه الصالة والزكاة التي نحن نعملها، ألسـنا 
نعملهـا؟ أنزل فيه الجهاد، أنزل فيه وحـدة الكلمة، أنزل فيه االعتصام 
بحبلـه جميعاً، أنـزل فيه النهي عن التفرق، أنزل فيـه األمر باإلنفاق يف 
سـبيل الله، أنزل فيه األمر بالنصيحة والتوايص بالحق، أنزل فيه أشياء 
كثرية أُْخـَرى هي أكثر مما نعمل. [معرفة الله وعده ووعيده الدرس 

الحادي عرش ص:3--2] 
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(1493)
عربية ودولية 

 : طاابسات
أُصيب عرشاُت الشـبان الفلسطينيني، 
خـالل  اختنـاق  بحـاالت  األحـد،  أمـس 
مواجهـات اندلعـت مـع قـوات االحتالل 
الصهيونـي يف محيـط جامعـة القـدس، 

جنوب رشق مدينة القدس املحتّلة. 
وأَفادت مصادر محلية، بأن مواجهات 
اندلعـت عقـب اقتحـام قـوات االحتالل 
محيـط الجامعـة، تخللها إطـالق قنابل 
الصوت والغاز املسيل للدموع، والرصاص 

املعدني املغلف باملطاط صوب الشبان. 
وارتفعت وتريُة اعتداءات االحتالل عىل 
املواطنني يف جميع األرايض الفلسـطينية 
املحتّلـة، وهو ما قابلها تصاعد العمليات 
الفدائية رداً عىل االنتهاكات «اإلرسائيلية» 

املتواصلة. 

 : طاابسات
أعلنـت املصادُر العربيـُة، صباح أمس 
األحد، إصابَة مسـتوطن (40 عاًما) بعد 
تلقيـه رصاصـًة يف ظهره ونقـل للعالج، 
قبـل  مـن  نـار  إلطـالق  تعـرض  َحيـُث 

مقاومني قرب نابلس. 
إن «هنـاك  عربيـة:  مصـادر  وقالـت 
اسـتنفاراً لقـوات االحتـالل عـىل حاجز 
حوارة جنوب نابلـس وإغالقه باإلضافة 
لحاجـز بيـت فوريـك يف أعقـاب عملية 

إطالق النار». 
وبينـت مصـادر محليـة أن مقاومني 
عسـكرية  نقطـة  تجـاه  النـار  أطلقـوا 
لالحتالل عىل جبل جرزيم جنوب نابلس. 

إخاباٌت باقخاظاق خقَل طعاجعات طع 
اقتاقل يف طتغط جاطسئ الصثس

إخابُئ طساعذظ بسث تسرُّضه إلذقق ظار 
سطى تاجج تعارة جظعب ظابطج

الفخائُض الفطسطغظغئ تئارُك سمطغَئ 
إذقق الظار بالدفئ املتاّطئ

 : طاابسات
أّكـدت حركـُة املجاهدين، أمس األحـد، أن امَلدَّ 
العملياتي املتدفق عىل أرض الضفة الغربية يؤّكـُد 
أن محـاوالِت االحتـالل لـوأد املقاومـة ستفشـُل 
وتتحطَّـُم عـىل صخـرة ثبـات وصمـود الشـعب 

الفلسطيني ومقاوميه. 
وقالـت الفصائل تعقيباً عىل عملية إطالق النار 
صـوب حافلـة ومركبة للمسـتوطنني عىل طريق 
مسـتوطنة «ألون موريه» قرب بلـدة بيت فوريك 
رشق نابلس: إن «العمليات يف الضفة تعكس حالة 
التطـور الواضح يف أداء املقاومـني األبطال وتثبت 
قـدرة املقاومة عىل إرباك االحتـالل ولجم عدوانه 

ضد أرضنا ومقدساتنا». 
وشـّددت عىل أن هـذه العملية «هـي جزٌء من 
الـرد الطبيعي عىل جرائم االحتالل يف الضفة وعىل 
االقتحامـات املتكّررة لسـاحات املسـجد األقىص، 
وعـىل املحتّل أن يرتقب املزيـد من العمل املقاوم يف 

ظل تصاعد جرائمه وعدوانه». 
فلسـطينية،  فصائـل  باركـت  جهتهـا،  مـن 
األحد، عمليـة إطالق النار صـوب حافلة ومركبة 
الغربيـة  بالضفـة  نابلـس  رشق  للمسـتوطنني 
املحتّلـة، والتـي نجـم عنهـا إصابـة مسـتوطن 

صهيوني. 

كمـا أن حركـة املقاومة اإلسـالمية «حماس» 
باركت العملية، وأَشاَرت إىل «أننا أمام ثورة كبرية 
متصاعـدة ال يمكن أن تخبـوا إال بتحقيق أهداف 

شعبنا بطرد االحتالل ومستوطنيه عن أرضنا». 
وقـال املتحدث باسـم «حماس» حازم قاسـم 
يف ترصيـح صحفي: «تزامنت عمليـة نابلس مع 
اقتحامات املستوطنني لألقىص ليكون هذا الفعل 
املقاوم هـو ردا طبيعيا عىل جرائـم االحتالل ضد 

املسجد األقىص». 

رئغسغ غآّضـُث شحَض 
افسثاء يف املآاطرة افخرية

 : وضاقت
أّكـد الرئيـُس اإليراني، آية اللـه إبراهيم رئييس، 

أمس األحد، فشل األعداء يف املؤامرة األخرية. 
وأَشـاَر رئيـيس يف كلمة خـالل االجتمـاع الرابع 
للمجلـس األعـىل لتعزيـز وتنمية ثقافـة التضحية 
والشـهادة، إىل الضجة اإلعالميـة للغرب ضد إيران، 
وتحدث عـن معايري الغرب املزدوجـة، وقال: «رغم 
أن قضية وفاة السـيدة أميني يف إيران تتم متابعتها 
بشكل كامل ودقيق، وقد أّكـد جميع املسؤولني عىل 
ذلـك. لكن العدّو يحـاول عرب التَحـّركات اإلعالمية 
رصف الـرأي العام عن مقتل مجموعة من الفتيات 
األفغانيـات يف إحدى املـدارس عىل أيـدي جماعات 
إرهابية مدعومة مـن أمريكا، وال يوجد أي رد فعل 
من قبل هؤالء املتشـدقني! يف مثـل هذه الحالة، هل 
يمكن قبول مزاعم متابعة حقوق اإلنسان وحقوق 

املرأة من قبل الغربيني؟». 
واعترب رئييس أن هدف العدّو من حياكة املؤامرة 
الجديـدة هو منع البالد من التقـدم، وقال: «عندما 
كانـت الجمهورية اإلسـالمية تتغلب عىل املشـاكل 
االقتصادية وتصبح أكثَر نشاطاً يف املنطقة والعالم، 
دخل األعداء عىل الخط بقصـد عزل البالد. ولكنهم 

فشلوا يف هذه املؤامرة أيضاً». 
اإليرانـي: «إذا  الرئيـس  قـال  آخـر،  جانـب  ويف 
كانـت هنـاك مماطلـة يف ترويج ثقافـة التضحية 
واملعتقـدات  األفـكار  ستسـتبدلها  واالستشـهاد، 
األُخرى، ولهذا إحدى السـبل املهمة لصون شـباب 
التضحيـة  ثقافـة  إىل  التوّجــه  يف  تكمـن  الوطـن 

واالستشهاد». 
القوانـني  كامـل  تنفيـذ  عـىل  رئيـيس  وشـّدد 
َوالقـرارات املرتبطـة بعوائـل الشـهداء واملضحني 
يف كافـة  السـلطات التنفيذية، وقـال: «يجب أن ال 
تعرقل املشـاكل املحتملة يف تطبيـق القانون إجراء 

ذلك القانون». 
بعـض  إىل  رئيـيس  إبراهيـم  الرئيـس  وأَشـاَر 
االبتـكارات يف موضـوع الدفـاع املقـدس كمواكب 
النـور أَو إعادة قراءة وصايا الشـهداء  يف التلفزيون 
قائالً: «أمامنا مسافة شاسعة حتى النقطة املثالية 

يف ترويج ثقافة الدفاع املقدس». 

الحغت صاووق: لئظاُن بات سطى طصُربئ طظ تتخغض 
البروات والتصعق الظفطغئ والشازغئ

 : طاابسات

أّكــد عضـُو املجلـس املركـزي يف حزب الله، الشـيخ نبيـل قـاووق، أن لبنان اليـوم بات عىل 
مقربـة من تحصيل الثروات والحقوق النفطية والغازية التي سـتخرج لبنـان من أزماته املالية 

واالقتصادية واملعيشية، وذلك من خالل التكامل والتعاون بني املقاومة والدولة. 
واعترب الشيخ قاووق أن دخوَل لبنان إىل نادي منتجي النفط والغاز، يعني بداية خروج لبنان 
مـن أزماته املعيشـية واملالية واالقتصاديـة، وهذه برشى خـري، وبداية انفراجـات نريدها عىل 

مستوى الوطن لنفع جميع اللبنانيني. 
وأمل الشـيخ قاووق أن تكون االنفراجة األقرب هي «تشكيل حكومة جديدة كاملة األوصاف 
والصالحيـات، والتفاؤل كبري يف األيّام القادمة أن ينجح لبنان بتشـكيلها، لتخفف عن اللبنانيني 
معاناتهـم املعيشـية واالقتصاديـة والحياتية، وتعمل لتحقيق معالجات حّسـية ملموسـة؛ ألَنَّ 

اللبنانيني سئموا الوعود واملواقف والبيانات». 
ورأى الشـيخ قـاووق أن «انتخـاب رئيس جديـد للجمهورية بـإراَدة وطنية، يشـّكل فرصة 
حقيقية إلنقاذ البلد، ولكن فريق املواجهة والتحدي والسـفارات يريد بانتخاب رئيس جديد وفق 
مواصفاتـه أن يأخذ البلـد إىل التفجري والفتنة والفوىض، وشـتان بني هذا الفريـق وبني الفريق 

الوطني الذي يريد هذا االستحقاق معرباً إلنقاذ البلد». 
وأَشـاَر الشـيخ قاووق إىل أن «فريق املواجهة يف الجلسـة األوىل النتخاب رئيـس للجمهورية، 
اتبع الخطة املرسـومة من السفارتني األمريكية والسـعوديّة، وهذه خطة فاشلة؛ ألَنَّها تتجاهل 
حقائق املعادالت الحساسـة الداخلية يف لبنان، وقد انكشـفت أحجامهم ونواياهم بعد توريطهم 
بمغامرة غري محسـوبة، أما الفريق الوطني فقد كان متماسـكاً، وحزب الله يعمل مع األصدقاء 
والحلفاء ويتشـاور معهم النتخاب رئيس جديد بإرادات وطنية ضمن املهل الدسـتورية؛ ألَنَّنا ال 

نرغب بالفراغ، ونستعجل االستحقاق؛ ألَنَّنا نستعجل إنقاذ البلد من أزماته». 
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سطى ذرغص اجاسادة 
ضاطض السغادة والصرار

سئث الصعي السئاسغ  
 

لـم تـأِت مـن قبيـل التهديد 
توجيهـات  صـدوُر  والوعيـد، 
الجمهوريـة  رئيـس  فخامـة 
ـاط،  املشـري الركـن مهدي املشَّ
للجنة االقتصادية الُعليا بتحرير 
املخاطبـات الرسـمية النهائيـة 
ذات  والكيانـات  الـرشكات  لكل 
السيادية  الثروات  بنهب  العالقة 
اليمنيـة، للتوقـف الكامـل عـن 
عمليات النهب التي تتم بإرشاٍف 
مباٍرش من النظاَمني السـعودّي 

واإلماراتـي، بقـدر ما يمثل هذا اإلجـراُء بدايـًة ملرحلٍة جديدة 
من اسـتعادة السـيادة وامتالك القرار اليمنـي، وكخطوٍة أوىل 
يف مسـار االسـتفادة من الثروات، واالسـتغالل األمثِل للموارد 
السـيادية للبلد، بغضِّ النظر عن الُهــدنة األممية يف تمديدها 

أم اتجهت األمور نحو العودة إىل الحرب. 
ـهاً صادماً  جاُع والحازُم بقدر ما شّكل توجُّ هذا اإلجراُء الشُّ
بالنسـبة لتلك الرشكات، نزل أَيْـضاً كصاعقٍة مدوية وصفعٍة 
جديـدٍة لتحالـف العـدوان األمريكـي السـعودّي وكل األدوات 
املحليـة التابعـة له، والتي دأبـت طيلة السـنوات املاضية عىل 
نهب خـريات وثـروات البالد، غريَ أبهـٍة ملا له من انعكاسـاٍت 
خطرية عىل حارض ومسـتقبل اليمن، بل وجعلت من الشـعب 
اليمني يميض نحو املزيد من الفقر والجوع، واملعاناة والبطالة 
والركـود، والنقص العميل لـكل املوارد التي يأملُها الشـعُب يف 

حياة كريمة ومستقرة. 
ُهنـا ويف مواكبٍة وحضوٍر، سـارعت قواتنا املسـلحة الفتية 
إىل تنبيـِه تلـك الرشكات بأخـذ هـذه التحذيـرات والتعليمات 
عـىل محمل الجد، وأّكــدت أنها بصدد االسـتعداد والجاهزية 
أليـة تطورات، كما حّملت تلك الرشكاِت مسـؤوليَة تجاُهِل ما 
سـيصدر عنها، ليأتـي وزير الدفاع اللـواء الركن محمد نارص 
العاطفـي مؤّكــداً أن أرايض الجمهوريـة اليمنيـة ومياههـا 
وبحارهـا وثرواتهـا هـي أََسـاس السـيادة اليمنيـة والقوات 

املسلحة ملتزمة بحمايِتها. 
ومما ال شك فيه أن القيادة الثورية والسياسية والعسكرية 
يف صنعاء تسعى بأن تكون اليمن دولًة ذات سيادة واستقاللية، 
بحكـم تاريخها وحضارتهـا وعراقة ونضاالت شـعبها، دولًة 
تمتلـُك قراَرهـا وإرادتهـا، والجميُع يدرُك أن مثـَل ذلك اإللغاء 
لالستحقاق االقتصادي املتعمد الذي مارسه ويمارسه تحالف 
العـدوان وأذنابه خـالل الفرتة املاضية، ال يـُرضُّ فقط بالجيل 

الحارض فحسب، بل باألمة اليمنية وأجيالها املتعاقبة. 
ُعُمـوًمـا هذه الترصيحات وغريها لم تأِت مُلَجـّرد الترصيح 
ونثـر كلمـات يف الهواء بقدر ما جاءت من مصـدِر ثقة وقدرة 
وتمكُّـن، وعـىل األطـراف يف املقلب اآلخـر أن تختـربَ مفاعيَل 
مصداقيـة هذه الترصيحـات إذَا شـاءت.. وأُظنُّها لن تجازف؛ 
ألَنَّ هـذه اإلجـراءاِت بالنسـبة لليمنيني تَُعدُّ اسـتحقاقاً عادالً 
ورضورياً ليس ألحٍد الحقُّ يف تجاُوِزه، والتي سيكون لها تأثري 
كبري وإيجابي عىل الواقـع املعييش امللموس، ونتائُج مثمرٌة يف 

الوقت القريب، بإذن الله تعاىل. 

َث سظ الرجعل افضرم َث سظ الرجعل افضرمأشدُض ضااب تتثَّ أشدُض ضااب تتثَّ
خالح طصئض شارع    

ال تبحثوا عن سرية رسول الله وعظمته عند البخاري ومسلم 
وال عند ابن هشـام وابن إسـحاق واملباركفوري، وال يف طبقات 
ابن سـعد وال يف كتـب التاريخ كالطربي وابن األثـري وابن املربد 

واملسعودّي وابن عساكر وغريهم. 
أهم كتاب رشح سـرية رسول الله صىل الله عليه وآله وسلم 

وبنّي عظمته هو القرآن الكريم. 
ابحثوا عن سـرية رسول الله عند الله يف كتابه املنزل، يف ثناياً 

آياته ستجدونه عظيما ورحمة مهداة. 
أما بقية الكتب فهي ُمنّقصة من قدره وُمَسيّسة وفيها كثري 

من االفرتاءات واألكاذيب والتجني عىل الحبيب املصطفى. 
هذه الكتب قّدمت لنا رسـوَل الله بصورة سـيئة ومجتَزأٍَة لم 
تتطرق لحياة الرسول من ُكـّل الجوانب، قدمته وكأنه شخصية 

ضعيفة مهزوزة ال حول له وال قوة. 
أما القـرآُن الكريم فقّدمه كرجـل كامل األوصاف وعظيم وإمام للمرسـلني 

شخصية تبهرك وتأخذ العقل وتعشقه وتنجذب إليه. 
القرآُن الكريم الذي زكَّى رسـول الله يف قوله ولسـانه بقوله: (وما ينطق عن 

الهوى إن هو إال وحي يوحى). 
وَزّكى برصه بقوله: (ما زاغ البُرص وما طغى). 

وزّكى أُستاذه بقوله: (َعلََّمُه َشِديُد اْلُقَوى، ذُو ِمرٍَّة َفاْستََوى). 
وزكَّـى عقله بقوله: (وما صاحبُكم بمجنون) وقوله: (ما َضلَّ صاحبُكم وما 

غوى). 
ًقا ملـا بني يديه من الكتـاب ومهيمنًا  وزّكـى كتابه ورشيعتـه بقوله: (مصدِّ

عليه). 
وزّكى قلبه وصدره بقوله: (ألم نرشْح لك صدَرك). 

وزّكاه كله بقوله: (وإنَّك َلعىل خلق عظيم). 
ًدا).  وزكى أصحابه بقوله: (أشداُء عىل الكفار رحماُء بينهم، تراهم ُركًَّعا ُسجَّ

وبنّي ِحكمة إرساله بقوله: (وما أرسلناك إال رحمًة للعاملني). 
وسبب بعثته بقوله: (هو الذي بَعَث يف األميني رسوًال منهم يتلو عليهم آياِته 

ويزكيهم ويعلُِّمهم الكتاَب والحكمَة وإن كانوا من قبل لفي ضالل مبني). 

وقوله: (أن أخِرْج قوَمك من الظلماِت إىل النوِر وذّكرهم بأيام الله). 
 

 (وذضِّْرعط بأغام اهللا) 
هـذا هو أحد األدلة القطعية والواضحة والجلية إلحياء املولد 
ـام الله هو يوم مولد رسـول الله  النبـوي؛ ألَنَّ أهـم يوم من أَيـَّ
فيجب علينـا أن نذكركم بهذا اليوم باالحتفـال بمولده والفرح 

فيه، وهل يوجد يوم أهم من هذا اليوم؟!!. 
 

 (قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا) 
وهـذا دليـٌل ثـاٍن يحثنا عىل أن نفـرح برحمة الله سـبحانه 
وتعـاىل، وأكرب رحماته عز وجل هو محمد صـىل الله عليه وآله 
وسـلم، فهو سـبحانَه وتعاىل يقـول: (وما أرسـلناك إال رحمًة 
للعاملـني)، فما دام اللـه أمرنا بالفرحة فنحن سـنفرح بمولده 

صىل الله عليه وآله وسلم. 
ـرَي والتاريخ أودت إىل نتيجة هي ظهور رسول الله يف الشخصية  أما كتب السِّ

التالية:
- االحتفال بمولده: «بدعة»

ل به: «رشك» - والتوسُّ
- وزيارُة قربه: «مكروه»

- والتربُُّك بمواضعه وأماكن إقامته: «ضالل وُكفر». 
- وحبُّ أهل بيته: «تشيٌُّع وجرُح عدالة وفسق وُكفر ورفض». 

- وهـدم بيته وقباب أزواجه وبعثـرت قبور أصحابه وأحبابه وطمس جميع 
اآلثار املتعلقة به: «واجب ديني». 

- والتقرب إىل أعدائه الطلقاء الذين آذَوه يف حياته وأباحوا مدينته وقتلوا أهله 
بعد مماته: «ِرشَعًة ومنهاجا». 

قلدكم الله: أهكذا يكون تعظيم رسول الله صىل الله عليه وآله وسلم؟!
أهكذا يكون َزرع ُحبه يف قلوبنا وقلوب املسلمني؟! 

ـابيون برسول الله!.  ما سبق هو شذْرة من مْطرة مما فعله الوهَّ
ـابيون رسوَل الله للناس.  هكذا يُقدِّم الوهَّ

وأنتم احكموا كيف ستكون النتائج؟! 
النتائج كثرية وكارثية ومخزية، إحداها: أنه ولد جيل منهزم ال يعرف رسول 

الله واليعظمه وال يحرتمه وال يحبه وال يقتدي به وال يعتربه قائده وال يتواله.


