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عملية »ربيع النصر« حترر مساحة 3200 كم2  في محافظتي مارب وشبوة

   القواُت املسلحُة مستمرة يف تأديِة واجِبها الجهادي حىت يتوقَف 
العدواُن وُيرفَع الحصاُر وتتحقَق لشعِبنا الحريُة ولبلِدنا االستقالل

   القواِت املسلحَة تحيي الدوَر املرشَف لقبائَل مأرَب وشبوَة واملوقَف 
املسؤوَل ألبناِء املحافظتني مع وطِنهم وشعِبهم ضد الغزاِة واملحتلني

كشفت القواِت املسلحِة اليمنية عن تنفيذ عمليِة "ربيِع النصر" يف محافظتي 
مأرَب وشبوَة وتحقيِق أهداِفها بشكٍل كامل.

وأوضحت القوات املسلحة يف بيان لها أمس أن العملية أدِت إىل تحريِر مديريات 

عسيالن وبيحان وعــن بمحافظة شبوة وتحرير مديريتي العبدية وحــريــب مع 
أجزاء من مديريتي الجوبة وجبل مراد بمحافظة مأرب.. فيما ييل نص البيان:-

قال تعاىل: )َوَما الَنّصُر إاَِلّ ِمن ِعنِد الَلِّه الَعِزيِز الَحِكيِم( صدق الله العظيم

تفاصيل  ص 02

في برقية مبناسبة ذكرى الشريف .. 
وزير الدفاع ورئيس هيئة األركان

سنكون خير جند الله في أرضه وجند 
رسوله حتى ينتصر احلق وأهله

اسبوعية 
سياسية . عامة

تصدر عدد خاص يوم غٍد الثالثاء مبناسبة  ذكرى املولد النبوي الشريف

تفاصيل  ص 04

بعد جناح  عملية »ربيع النصر« العدوان 
تفاصيل  ص 14يعترف بالهزمية

تـــــــــزدان الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء وعـــــواصـــــم املــــحــــافــــظــــات واملـــــــــدن األخـــــــــرى والــــقــــرى 
بــالــزيــنــات الــضــوئــيــة والـــرايـــات الــخــضــراء والــبــيــضــاء يف أجــــواء فــرائــحــيــة بديعة 
امتزجت فيها عظمة املناسبة واهميتها بتعابري الشوق واملحبة لرسول الله 

صىل الله عليه وعىل آله وسلم.
فـــهـــا هــــو شـــعـــب االيــــمــــان والـــحـــكـــمـــة يــحــتــفــي بــمــنــاســبــة ذكــــــرى املــــولــــد الــنــبــوي 
الشريف ويعرب عن فرحته وسعادته بها بأسلوبه وطريقته الخاصة ويعرب 
عن داللة واهمية وروحانية هذه املناسبة وخصوصيتها املتجذرة لديه والتي 
تعترب جزءا من هويته وها نحن نرى كيف يحرص الجميع عىل ابراز مشاعر 
البهجة والسرور حباً وشرفاً وتعظيماً لصاحبها عليه وعىل آله أفضل الصالة 

والسالم.
فيالها مــن مناسبة عظيمة بعظمة رســولــنــا الــكــريــم والــتــي جعلتنا نعيش 
زخمها وألقها ونتناىس الكثري مــن أالمــنــا وجراحنا جــراء الــعــدوان والحصار 
ويــالــهــا مـــن مــنــاســبــة جــلــيــلــة حـــل مــعــهــا الـــخـــري والـــربكـــة وطـــغـــت فــيــهــا الــبــهــجــة 
واالبتسامة عــىل وجوهنا غــري مبالن بما ســواهــا مــن احـــزان ومــعــانــاة ويالها 
من مناسبة نؤكد فيها عهدنا ووالءنــا لله ورسوله وارتباطنا باملنهج القرآين 

ونستمد منها عوامل القوة والثبات والصمود يف مواجهة اعدائنا.
وكيف ال نحتفي بميالد رسولنا وهو أحق وأعظم واجل من يحتفى بمولده 
الشريف الذي مثل ميالد أمة وحضارة اإلسالم ونقطة انطالقة هذه الحضارة 
اإلسالمية العريقة اىل ارجاء املعمورة حاملة للبشرية الرحمة والخري والعدل 
والسالم وفق املنهج الرباين الذي ارتضاه الله لعباده لتصبح حضارة مرموقة 

وعظيمة بعظمة أهدافها وقيمها ومبادئها.
إنها الهوية االيمانية لشعب االيمان والحكمة املعتز بهويته وانتمائه وحبه 
ووالئــــــه وارتـــبـــاطـــه بـــربـــه وبـــرســـولـــه الـــكـــريـــم والــــــذي ســيــبــقــى دومــــــاً رافـــــع الــــرأس 
شامخاً ال ينكسر او ينحني لغري الله ومن سيبقى اىل االبد متمسكاً بهويته 
وايــمــانــه وحبه ووالئـــه ماضياً يف طريق الحرية والــعــزة والــكــرامــة مستمسكاً 
بهدى الله ونهج رسوله فكراً وقواًل وعماًل .. فأعظم بها من مناسبة جليلة 

وما أعظمه من شعب يماين اصيل.

ميانيون .. قلوب فياضة بحب املصطفى



02محليات  26sept26@gmail.com      www.26sep.net   26september.net    26september.net

االثنني   :  12   ربيع أول     1443هـ     |    18  اكتوبر    2021م    |    العدد  2229      |    28  صفحة

 ���� ������ ����� ���� ����� ��� 
	��� ���� ��� ����� ���
 ���� ����  � ����� ������ �������� �������� � �������� ���������������� �����

.����� � ��� ������ ������ ���� ������ ��	��� ������� ���� �����
 ����� ���� ������¡�� ���������������������� ������������ ���¢������£ ���� ��������� ������������ ������¤��

.��������� ���	� ¥�£�� ������
 ¦������ §�¨����� 
	��� ������ ��������� 
��� ©��ª ���� «��� �����
 �� �������������� 
���� �������¬���� �������� 
���	������ ������������ ������������ �������	��� ���®�����  ̄�����������
 ����� ���¯���� °����� ������� ±� ���� �����²�� ��� ³�¡ ´µ ������

.§¶��� ������ ��� ·�	¸
 ������� ������������ ���®���������� ������ �����¹������� °�������������� ������������ ����������� °�����¡��
 ������ �� ������� ���¶���� ������ °���� �¯��� ..§��¨�� ������ ����

.������� �¶�� º� �� ���� §�¶����� °���� �
 ´µ »����� ����� ������� §�¶��� ����� »����� ����� ������ ¼�¯��
 ���� ½��� ��� §��� «�¾� «��� «��� �  ¿�¢À�� ��� ������� �����
 Á����� ���� ¥��Â�� ��Ã ¥��� �������� ������ ¼��Ã � ������ �Ä�¨��

.Å���� 
��� ��

• تحر�ِر مدير�ات عسيالن وبيحان وعني بمحافظة شبوة 
• تحر�ر مدير�تي العبدية وحر�ب مع أجزاء من مدير�تي الجوبة وجبل مراد 

 .¼�Æ� �¶����
• تبلُغ املساحُة اإلجماليُة للمناطِق املحررِة يف العمليِة بـ 3200 	����² ����. 
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• مــصــرُع وإصـــابـــُة وأســــُر املـــئـــاِت مــن مــرتــزقــِة الـــعـــدواِن بينهم عــنــاصــُر مــا يسمى 
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• اغتناُم كمياٍت كبرية من األسلحة.
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 ³����������� �� ������������ ����������������� ��������©� »��������Ä �����	� «�������Ä����ª 
�����
 ���������� �������������������Â�������������� ���������������������� §��������¯� ���������� Ì����Â��������� Ö����������������
 Ù����¢���������� ������������ ¥������À����� ���������������� ������ ������������������ °�������������

.å�£ Ì¨�� �������
 ���	�� Ö���� äÏ� ���Äµ � ��ª Ì��� �� ´µ ��¡��
 ¥���	 ¥����� ����� ��¶����� � ���� �Ä��� �

.������ �¯��� ������� �	�¡ ���Ä�

 ������������������������������������ ��������������������������� �����������������������	� 
 æÅ���� º� �� æ����
 ��������� ·�������	¹������� ���������������������� ��
 ������¢������������ ���������������������������	�� ������������������������������������
 «��������������Ä� «���������������������À������� �������	¹���������������������
 �������� æ¥�¢��� «����
 ¥������������ � ß������� Ç����������� Ý������������������
 ß���À������ �����������Â������� ������Ï����À�������
 Ì	 � �¨���� åÏ���£���

.¥����� »Ä��ª
 §�¶��� �Ã�� �µ" :��Ã�
 «���������������������- §����������������������¨������������ ������������������������������������
 � -�Ï�������������������� ¥Ï������À�������� «�����������¾�
 Ò����������������� ×Æ������������������ ������������������������������������������� Ú¹�����������������¯
 æ����������Ä����������Ä��� ����������������� �������������
 «������������� ������������������� 
������� ������ÃÏ�����¢�����Ä�
 Ò�������������������������������� Ò����������������¤����������������������������������� ç�����������������������������������������

 ��¢���� Ì��¢��� 
��� Ò���������� æ«�� Ñ������Ä §�¶��� ����
."���Ä Ñ���

 ¥������������� ����À�� ¥��©� ���¶Ä �������� �������� ��
 ������������ ������������ ·�������	  ̧���������������� ��������� ������������������� �����®��������������
 º� �������� �������� ������������ ������� á������� æ ������������
 «���������¤� «��������� ��������� §�����¶������ 
���� °��������������� �� Å����������
 «��� »� �� ��� 
�Ë�� ����¤ �� æ��¨�� �� Ì��°

 Ò����° .. "§�¶� ½�£ �� «ÄÆ� «� «��� �¡ 
� «��Ä�
 ����Ë� ���	 � ������� §����� ÖÏ£�� ½��¢� ´µ
 Ù��Ä� Ì	 ������� æ����°� ���� �� Ò�Þ��� æ�����
 ����� »���� ��À�Ä��� æÌ������� Ê¬��� °�����

.«��£�
 ¿��� ¼�¯��� �� æ¥������� ����À�� ��©� ��¡� ���
 ������ æ§��¨�� ������ ��� ������� �� ´µ æ¥���

 «������������������������������� �Ï���������������������� §���������������������
 �¹������������ ����������������������	�� ��������������������������������������
 ������������¶����� 
������� ������������� Ü����������£�

.����� ´µ
 »����������������������  �µ"  :��������������������������������
 ���������������� èÑ������������������������������� ���������������������������������
 Ì����	 «������������������ ����������������������������� ���������������������������
 
��� ���� §����� ¥���¬��¤
 �� �µ æ������� ������� «���������£µ�
 ����� »���� °�� §� Á�¸
 ������� Ò����¨������������ Ò����¨������������ �µ
 ½������� ¥���� ���������� æ¿�����¢��À����
 ����������ª � ß���À������ �������Â�������

."����¨��� ¥����
 ´µ ¥�������������� ��������©��������� ÖÑ�������¢��������
 ���������������������� É����������������������� ç�����¢�����£
 »���������������Ä�����������������������������������  � ¥��©������������������������������������������������������������
 ¥��©������� �� Ò����� .. ����������������� �������������À����� ����°���À�����Ã��
 æ������¤���������� ����� Ñ��������� ��������������� ���������� ������ Ì��������
 ����������������¹������¬�������� ������������������������� ������������������������������������� ����������������������������������� ½�����������������������������
 ����� �����������������Ã���������� ������������������������ æ��������������	Ï������������������������ ��������������������������������
 �������������Äµ� æ���������������¤������� �����������������À������ ���������������������� æÖ�������������������
 ��Â���� Ì����� æ�����  ��� ��� Ñ��� ½¤���

.����

 ��� ��� ��¤��� ¸��Ä�� ���¨� ± Ñ¶Ä
 ���� ������ ����¢£ Ï�� ����À� ����
 ����	������������� ¥���������������� ����������������	� 14 ¥�������Â������ 58�������������
 »��� �� ���� ������ ����� ���
 ¿��� ��� ¼����� ���� ����� ��¯���
 ���	�� ���©��� ���� ����� ������ º�

.����� 
� á��  ��������
 �������� ��������������� ��������� ��������¡� Ì������������� ��
 ¥�������Â������� Ú¹������������ ������������¤�������� ����������� Ð�������� ´µ ���������¯����������
 »��������� á��������ª�� Ì����������������� ������¯°������Ã ������������ ¥����������������
 �������	 
������������ Ì������������Ã 
����� é�������� «����������� ¥©�����������
 
�������¹�������� «���������������������� «���������Ã����������¡� «������������������������ª� «��������������������¡
 ������� 
���� 
� 
¤��� ������ ��	Ñ���

.ê�¬��� ¦�¢�ß��
 Ú¹����  ̄� �������������������������� ¥���������������� ����������������" :��������������Ã�
 ±�������� §��������������� ������������ ������������������� ������������������¤�������� ���������������������
 é�� Ñ
��¯©����� '¥������°'¼ ������ °������� ���
 ������������ª ��������Ï�������� ������������� Õ���������Ã 
������� ±��������� Ñ̈ ���������
 ��������µ ������������ ¥�������¤ ±��¢�������� Ò������Ä���¢�������
 � ������������������������������� 
���������� °������������� � ��������¯������������������ ´µ
."ß���26 ¥��� »�� ������� ��¶�����
 ������������������� ½������������������ �� ������¯������� á�����������
 ������� ��¶����� ����� �� 	Ë� �������
 �������� ��¶����� � �������� �����Ã
 �������¶�������������������� ����������������������� ������������������������������ Ì����������������Ã �������������	
 ����������° ���������������������� �����¶�������������� � �����������������������
.����	� ����� Ê���� � «��� 
��� 
�
 �������¡ Ì��¨��� ������������� °� ��������¯� ´µ ±�������
 ¥©�������� ���°� §�������� ±���Ä����	 
����� ������������� 
����¤�������
 �������� �������� §¯���°�� §�Ä���Ä §��
 ���	¹��� 
¤��� ����� �� �	Ë� ..��Ñ����
 §������������������ ���������¹������� 
�������¹�������� §�����¯�������������¡ �����������������
 ���¹�� ����� ¿�� ������ � 
�¹�� Á®����

.������ ��ª��� � §¯���°
 ���Ï��� ����À�Ä�� ´µ ����¯����� ÖÑ���¢����
 ������������������������� Ê���������������������� ����������¢���������� �������������������������� ������������������
 �������� Ì������ ����ª� 
� °���à� �������
 ..����� �¯����� §�� ����� �¯��� ¼�Æ� �
 ������������¤������ �������������� Ñ������� ����������������� ��������������¯� ´µ ��������������

.
����� � ÑÀ��� �� ���
 ´µ ���������������� ������������������������ ������������� ÖÑ��������¢�������� �����������	
 �������������������������� �� ��������������������������������  ��° ��������������������������
 ������� ������� 
��� ±����� ��Ä�¢���

.����	� 14 ¥��� «�¢��� �¹�� §����
 Ì������������ � ���©��������������� ������������ «����� Ñª������� Ú������������
 ¥��Â�� ���� ������� Ú¹�� �®������ «��	
 �¹������ Å������������ 
����������� �������� Á����������������� �������������
 ��©������Äµ ½��� ·ß���	 ���������¤� ���	������� °�������
 ���������À���� ������������¤������ ������������������ á��������À���� ���������¯
 ����������������� ����������������������� �¹��������������	� ������������������������� »����������������������
 ��� 
	��� ���� ����� ���� ������
 ������ ������ ����� °��� �¹�� �����

.����� ������
 §�����¯�- ������������������ ����������������� �� ´µ �����������¡��
 ������ �	¹�� -������� Ú¹�� �������
 ����� ..¥������¨���� §�������� ���������������
 §��� �������������� �� ¥���������������� ±��������������� ����������������������� ��
 �����������������ª���������� §�������������¯� ��������������¯������������������ Ï���������������� 
�������¨��������
 ������� ����������	 �������������� ����������Ä�����¢�����ß������ ������������������¤�ß����������
 ���Ã��������� �Ï�������� ����Ä����£� ����������� �������Ë���
 §�������������¢������¢������£� �� Ñ��������������������Â��������������������� �������������	������������������������� ������������ ��������������

.Ì���� � ����À���
 Î��  ̄��	 ����� ����� «�¡� ��" :��Ã�
 ���  ̄���������	 §������������������� Ì������������������� �������Ä�������£� �Ï�����������
 ×������ -�°����� Ì���� �� ����� �����
 ���¬�� Ù����� ¥�°� Ý����� ß��� �¹��

 ¦������������	�������������������������Ä�� Ù�������������������������� ¦������������������À�������
 ����¶������� ±��������Â��� ��������� �¹�������� ������������� §�������������
 Ì����£������� 
����� Ì��������������� �������� �¹��������� ¦������������À�����
 ����� ê��� ����¢����� ������� Ì���

."Ú°�ª��� «� ������
 ��������¢��������� »������������������� °��������������� �����������������������" :����������������������
 �Ï��������������� ê���������� �Ï��������£ 
������� ·�����������£� ¥��������À�������
 ����Ä������Ä���	 ���������� ����������� ������Ë������ �����Ã��������������
 ë����������������� è���������¬���������� ��������������������������� �Ï�������������������°�
 ¦���À�� Ù����� §�°� 
��� ±���� ����
 "����ß���� ������ ���¬�� Ù������ ����
 ���������Ã���������������������� �Ï��������������������������� ê���������������� �� �����������	Ë����������� ..
 ���������°� ������������Þ ��������������� è��������������������� � 
�������������ª�����������������
 ´µ ¿��������������� �¹������������ Ù������������������� �¹��������  ̄��������������������

.
��� ±����
 ¼�������� 
������ «������Ä� ´µ ���©��������������� ������������ ±�����������
 �� � ����� 
�¹�� ����¨��� ����	� ¥���
 ����  ���� ���� 58 Ì�Ã ¥�¨��� ������

.�ª 
� 
��� ����  ¥°��à� �����
 ������Ã é���������� ´µ å����À��������� �¹���������� ����������¡��
 �� Ú�������������	Æ�������� ¥���������������� ��������������������������� � ¥����������Â����������
 ���� ����  � �������� ������ �����
 �¬���" :��Ã� ..��£��� á������ ��� ��
 
�ËÄ � ��Ä� ¥�¨��� Ú¹  ̄�� � Ñ	�Ä �� �����
 �  ̄ë����� ���¯� ������ °�°�� °������
 ������ �������� ���� ¥°��µ� Ì���� °�¤
 ���� á������ �¯°��� ���� ��� ��

."å���� Ë��¨�
 ������������������������� 
�������� ���©���������������������� ���������������� ä Ñ�������������������
 
�� ´µ �°��� �¯����� §� ���� ½¤�����
 Ì��	 ����������������� � ���������������������� ������	Ë������ ..
�������¤����������
 �°����� Ì���� 
� 
��� ì��� 
� ß¡

.í����� ×������
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 وجه فخامة األخ المشير الركن مهدي 
المشاط رئيس المجلس السياسي األعلى خطابا 
إلى الشعب اليمني بمناسبة العيد الـ ٥٨ لثورة 

الـ ١٤ من أكتوبر المجيدة.
فيما يلي نصه:

 ���� ����� �� ������ ������ ����� 
� �	� �����
 ������������������ �������� ����������	������ ���� �������������� ������������� ��������������������� ����������� �����������

����� ������
 ������ ���	������ � ������� ���� ������������ ������� ���� �������������
 ������ ������� �������� ������ ������ ������ ����� ����
 ��� ������ ������ �� ��� ������ ����� ���¡��� �������
 ¢���� �£��� ��� ¤	���� �¥�¦�� ���	� §����� ¨��¡� ��¦��
 ©������	����� ª���������� «��������� ¤������� ������������ ���� � �����	����� ���¬������
 ��®��� ¯°�� ±���²� �³������ ´���� µ�¶� ·�� �������
 ·������ ³�������������¶�� ©����������������� ¸����£������������ ±����������	������ ¹����¡������ 
���������������� �������
 �������� ������ ·���� º����� ·� � ���������� ±�¶����
 ����� «�¦���� �³��� �� »�¶���� ��¼��� �£³��� ���¼ ��

.¹�����

������� ����� ����
 º��¾� ������� �¡¶ ·¿� ������ ����¡�� ������ À�  �
 ���£����� ����¾��¶� ���£����� �����¿���� ±������Á� ¤��Â����� º���������¾���� �����²
 �������������� �Ã�����Ä������� §������Å���� ���������������� �����������°� �Æ�����¡�����
 «�¦���� �³���� �����²� ��Ç�� ����¿� È�� �£��� �
 ��É�£ ��� ����� ����² «�� �  ��� ����� �� ���°� � �	�
 Ê³������� ·��� � ��������� º���¾�� º����¾��� ���� ���������� ÀË��������
 Ì�����Ä����� ���¾�� �������� ��³��������������� «����¦����������� ������������ ����� ����������Í
 ·���� Î������������ �����Ä����	����£ ���������������� � �·������������������������� µ������������������������� �·���������������Ï�����������
 ³������¼�� ���� ����������� �©����¿����� ©����������� ·��� «������¡���� �º���¶�������

.����� ������ µ��¡�� º�Í � ³�����
 ��¿£ ©� Ð��� È���� ������ ���°�� ��¬� ���� ��  ���
 ��������������� ������������������� �������������� ·�����������£ ©� Ð������������� �������������� ¸������������������
 �������� �������� ±�¶���� ±�¶���� �¸������� ¸������� ��������
 ���������� �������� � ���¦������ ¯���°������ º������������ º�³������������� ·���� �
 º������� ���� ¯�� ������ ��	�� ������� ÑÒ� �Ó ���� ����Ó�
 «������������� Ô��������Õ���¶ ����������������� Æ�������������Ò ����	���®���������� ¯������°���������� »��������������®���
 Ì���¡����� �µ������������� µ������������ �����¡��� ����������¡����� �«������������
 �� ·®���� º�³������ º����� ���¼ � ������ ������ Ì�¡���

.¸������ � �¦� �Ï� ÑÒ ������ Ö�� � �¦� «��

������ ����� 
�	�� ����
 �� ������� �������������� ��������× ©Ø����� «����¦����� ��������������� µ�������������� ������  ��
 ��Ø�� � �¦�°���� ���� Õ£��� ��Ø� ����� ¹���� ������
 ����� Æ�¾��� ����¡�� ������ Î¥�¦��� ¯��� ���	�� �¶�
 ������ ����� ��Ø�� � ��� Ù��¦� �  �¾£�� ������ ��®���
 �¸������ � ���¡� ¯°��� �×�� ��� �È��� ¸������ �×�� ��
 ��� ������ ����� ±������ ©�²���£ �°���� ©� ©�¬��� �����
 ������ Ú£���� �� ����Û� ©�����£ ·°�� �� �� ������� ��
 Ü��� ���  ��� ±�������³��� Ý������	���� ������� ���	� ���� ©���������
 Ã�¦��� �� ©��¦£ ���Ø� ©��������£ ���� ¤���Í ©�	��£ ����
 �����¾�¦�� ����������	������� �������������� ·������ ������¥³�������� ��� ��� ���¼ �����
 º����� ������ À�  �� ��×��� ��	� ���� ©�¶���� ���	����
 ��� ����� - ����������������ß ����������ß�� �à������ �������������� �������¾��¶ ������	���
 ����°����������� ���������¡����� ¤����Â������� ������ ���������	������ á��������� ³��������������� - ����������
 ·��¦� �� ����£���¦���� ������ â���� � ��	�� ���£����� �����Ä��
 ����² ±�������� ���� Ì� �¿�£ ������ ��������� �������������� ��������³ ���� ©����¶
 ©�� ������� À��� Ù������ »�¶�� ·���£ ©� ©����	� Ã ���
 «��� Ì³���£� � ������ �� ��� ������ µ³���� Ê³��� � ��£

 Å���� �� �������� Ì³���� ���×� ������� ©��	��� ª����
 �  �� ·¿� ������ ³������� ������ ã����� ����� ������
 ·� Å��� ������������ ����² º�����¾����� ¯��°����� ���� È�������� ±ä����

.Ú£����� �£�¦�� �¡����

������� ����� ����
 ·� º�å� ©� Í�� ÑÒ ���� ������ À�  ©æ¶ ��Ï� ����� ���
 ��°����� ���¼�� ·���� �	��� ¤	� ç±��� ¯°���� â�����
 ������ ����¶ �������� ���� ±���� �� ±�¶����� �	��� ¤	� ��
 »�£ � ���� ��è� - ���¼�� ©������ �Ç ¸������ º���× ·�� -
 À�	� �� ¯¦£ � ����� ��¥�³ ��� ·� ��� ©Ø� ¤�	� ����
 Æ��¡	� ·������Í ����� Ì��£ ��� Ì���¡���� ·��� Ì���¡����� ����²�
 ÑÒ �±������ ���� ���� �����Ï� ������ �����³� ¤�������� �Ì����������
 ��Ø² �� �é�	� Ù��� ������ �� ��� ������ ���× �� ·������
 ����� Ý���¡���� ���°���¦����������� ÀÕ������ ������� � Î������¶ ·��� ���¾��£ ©�
 ����®�Å�Û� � � ����� «�Ï³ � �£�¦�� Ì��Ä�� â��� ��	��¶
 ��������¼ ���� � Õ���Ï�� � ��� �³���Ó ���× ����������� ���� ¹�Ä� � ��������
 ���� ������ ���Ç�� �£���� Ì��Ä�� ���� ·�Õ� ��ÕÄ�

.���� �����£
 ÑÒ �³��£ Ì��� �  ����� ��Ó � �®���� êÍ� ©Ø� ��  ��Í��
 �°����	� ������� ������� �������¼ ���Ç� � «�����£ � ��� � ����³�Ä�
 ���� ·�¦���� ���� �°���� ¸������ ·���� ë	�¦��� ��	��¶
 �³���¼ ÑÒ ��³���������� ���¾��£� �������������� �����¦�����£ �������� ��������� ���°��������
 � �� ���	� È�Ï �¶ ±��¶��� ÀË����� ¹���� ���� �
�����
 ���������� ·�����¦���������� �������� �����	� ����������� ©���¿������� ©����������£
 ����� ·���� ��	��� ��	�� ±�² ©Ò ���¡�� ��°�¦���� Ã��
 ��¿ � ������ ±��¶�Ø� ��³�¦�� «��¼�� ·����� ���� ±��¶�Ø�
 ·®����� ���� é�����³ Î���¶ �ì������� ���  ����¿�� � ¸������������ ��� 
 � 
������� � ��	� �������������� í��¥������� ���� � ������������� Î��� �� ¤���²�
 �	�� ���� ��� ��� ���	Ï �� �� �£�£ �� �� ·®���� ���Ø£

. �£���

������� ����� ����
 ���Í ����	° �� �������� �Õ�¿�� ������ À�  �� �������
 ±��������������� È�������²� ���������� ���������Í ������ � �� ������������ ���������� Å������� ��������Ï�
 Ñ������ �Î��	��¡���� ��������� .. ���������	��� ���������� ã�������������� �����	����������

 ����	° ¹���� ����� �Ù���� �� Ù���� ���� �Î���� Î���
 ��	� �	�� º��	� - �²�  �� ¹	���� �� �	����� �� ����
 º������� 
����� ³��¶Ø� - ������ ������ � � ���� ���
 ¹�® ���� ���¼����������� �������� �¦��� ���� ·��¿��� - ��	�� ����Ø��� ���¾��£��
 ��������� Ð��¦����� Ð���°�� ©����� Í�� ÑÒ ����������� ���������� î�������� ������¦����
 ������� ����������� ������ ������������� ��¾��� ������ �������� Õ��������
 à�� �����£ �� ©Ø�� �������� ���	�°� ������� ���£³� �������
 ÑÒ ���� ���¼��� Õ���	� ���¶ �  ¤��� ���°��£ ��� Õ�¿�
 ��° �� ��	� ·��²� ��� �·���� Ì���� �����Û �³����
 ���¿�� Õ¡��� «����� ª£������ ï������� ������ ����
 §���� ��¦�� À�  ·¿� �³���� ÑÒ ������ ��¼��� ��� �µ�Ï��
 
������� �Û�� �������� �����¿������ 
������������� ������� ª��������� ����������� ©�� ���������Ï
 �£��� ����  �£�¦� �³����Ò ÑÒ �¾£� ���¼�� ���²� ����� �È�����
 � �������� ��	� ���	���� º����	��� ���	���� «������ «���Ï ���� ������� À���� �
 �������Û������ ¯������������������ ����������� ±������������� ����������������£ - ¯���������� ������� - ���������
 �ª��³ º�¡¡��� ����¦�� ���¿� «�Ï �� ���Û� ����

.�����ÏÛ� ÆÍ����� Ã�� ����ß�

������� ����� ����
 ��������������� ����������������� «���������������������� ����������������² º�³������������������������ µ����������� ��
 µ������ ³����� �� � Õ�¿�� È���� ��  ���	� ����� ������
 À�  �� ����� ��®���� ��	�� «��� ����� ������� �¦��® �
 ������ �� ������ ���£ ·�� ��� Ú��� ������ ������
 ��¾��� ��  ��³��� ����² ������� ���¶��� È���� ��  ÑÒ
 ��°� ��£���� �¹����� ����� ���¿�� ���� ������ �¹���
 �����¡� �������� ��	���� �£���� ������� ��� � ��¦��
 ���¾��£� �Õ������������ ������	������ «������������ ������������� ���������� �������������������� ����°����������
 ©�� ¯��� ��������� ���	� �	�� «��� ¹�� ������ Î£��	�
 �� ��� ��	��	� ������ �Õ������ «���¼æ���  ���� ·����£
 �������������£Ò � ������������������ ������������£ ·���¿���� ����¿�������£ ������������� ·����¥������� À�������� �
 ¹¼�� ��Ç Æ���� � � �������� ��¾��� «�Ï �� ��¦�
 ���Ï ������������ À���	��� À�������� ���	���� «������ À������� ������ ©�������Û�
 ��� ��	�� ±���� �£ �� �±��Ò �� «����� �� ����£ �� ��
 ��� Ã���� �£ �� �	ß� �±��Ò �� ¤��� ����� �� ����£
 ©� �����£ �� ������ · �� ���	� ±�¦²�� ��ÏÒ ���� �É�£

.������� ������ À��� ��®�° ��	�� ����� �����
 Ì������� ð�����	��¾������� 
�������¡����� 
���������� ¯������� ������è����� ������������¡������ ��
 �� ����	� Î��� È�� ���£�¦�� �±���� ���² «���£
 ë��� ±���� ©� ÑÒ À���� ������ ����� � ����	� �£����
 �	��� ·���� � � ���� ������ �� ���� à��� Ð¦����
 ���¦��� � ·¾��� ³������£ ������������ �������������� �¦�� � ��������
 ��������� ¯��¦��� ±���������� ©Ø���� ������Í�� ���������� ����������� � �������� ������
 ��������¦���� 
������� �Û Ì�������������� � �������¦������ ���������������� â�������¡����� �
 ï�������������� ���������� ���������� ���������������������²� ����������������� ������� �������������¶³ �ª��������������³�

.±���¼ ������Û�
 È����������� ����������Ç� �±���������� ����� ´������������ ��������� Ø��� ������Í� �������
 ����� ���������� ���������������� ������������� ���������������������� �Ë�� ������������������°�������� ���������� ������²������������� ·����¿����������
 ³������������ ���³�� ·���� ����� ·��������¿���������� ©����������	��� ����������� ��������� ����¼
 ���� �� �������������� �������������� ������ ±��������� �������������� ���	�����	��� ����������������
 �¦�¦��� «������ ·� ���� µ����� ����  �� ��¦�� �����
 ������� �±������������� ����� ´��������������� �����Ïè���� º�������° ���������� ����¦���£�����������
 �����¶� �������� �¿���� ��¥������ �		¾� º���¡��� �×Ø���
 ������� ����	� ��°����� ������ ·��� �  ±���� ©� ���è�
 ������������ ������������£ � ·��������� Å���² ·���� ©�� �����¡����������� ��������������Ò� ������Ç��
 Ð�� ����� ¯	� ���� «��������� ���¼� �� ����� î���Ä�����
 
�É�� ·��� �� ��¦��� ÕÓ �	��¿�� �³����� ���	�� Î¦���

.����� «�® ©Ò� î�Ä�� ��®���
 ��¦�£ �� ¯������ º���¿� Ã�� � �����Ï ��³� �¾£� ���Ò
 �� �	®����� ��¥����� ��Í�¿�� �� ���� �°³���� ÕÓ ³������
 §������ ¯������ ���� �ÏÁ� ©�¿�	� �	��� �������� �¿����
 ����® �� È�°��� ÑÒ ç�¾£� � ��³� ��� �Ã�Ä���� �²�Ä��
 ï���� ÑÒ ��������� �³������������ ��������¼������� �������������������� º�Õ���Ä��������
 ������������ ÑÒ ����� ������³� ��������� ������������������������ �������������� À��������� ����������¬���
 �� ·������� ���� ��� ��	� �	�� º��	� �	�� «���� �Ø���
 ���¶��� ���¿� �� ����£ ���� ���Õ�� «�¼Ò� ��É��� �����
 �°³���� ��³���� ������ · �� ���	� �	�� «��� ����� ����
 ��×� ������� �«������ �������� ©������ ±���Û ��	�����
 ���	� «�¦���� �³��� ��É��� ���¬�� 
���� À�  º�������
 ���	Ï���� �����è��² � ·Ï���� ���� ¯��¿����� �À�����¦�������� ���������
 ��¥����� ·����� ���	�  ����� ��³������ ·��¦� � �£��è�
 �È����¡��� ����� ����³���������� º�������������� º����������Ç � «����Ï�������
 ���� ·����� � ��������� ä�������� ��������������	��� ��������������� ï������������� ���������������
 ����� �Î�¾£ �� ����� �µ��£ �� ����� ����£ �� ���£
 ������ �� ������� ©������ � �������� ���Ï �� �����
 �	���� ��×���� ��°³���� º������ À�  · ��� ��Ä� ���

.����� Ý�¶ ��� Ò� ��°���� �� ��¦��
 ±����� – ±����	� ³�	¡��� ��� - ������� ��������� ����
 �¿�	� ������ .. ���	� ����� – ���ò� ������ – Ð���	�

.������� �	�� �����

في خطابه بمناسبة العيد الـ ٥٨ لثورة ١٤ أكتوبر المجيدة..

sL¦�« nK� ULN� ‰ö²Šô« fł— s� dND²OÝ w�UG�«Ë e¹eF�« UMM1 w� q²×� d³ý q� ∫◊UA*« fOzd�«

١-التحـرر مـن االسـتبداد واالسـتعمار 
ومخلفاتهمـا وإقامـة حكـم جمهـوري 
عـادل  وازالة الفـوارق واالمتيـازات بني 

الطبقات
٢- بناء جيش وطين قوي لحماية البالد  

وحراسة الثورة وماكسبها
اقتصاديـًا  الشـعب  مسـتوى  رفـع   -٣

واجتماعيًا وسياسيًا وثقافيًا 
٤- انشـاء مجتمـع ديمقراطـي تعـاوين 

عادل مستمد انظمته من روح االسالم 
الحنيف 

٥- العمل على تحقيق الوحدة الوطنية 
يف نطاق الوحدة العربية الشاملة 

املتحـدة  األمـم  مواثيـق  احـرتام   -٦
واملنظمـات الدوليـة والتمسـك بمبـدأ 
الحياد اإليجايب وعـدم االنحياز والعمل 
على إقرار السـالم العاملي وتدعيم مبدأ 

التعايش السلمي بني األمم. ية
من

 الي
رة

لثو
ف  ا

هدا
ا
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أذكى المتورطين في غزو اليمن هو الذي يبادر إلى مغادرتها وهو ال يزال في وضع جيد
U�¹—UðË U½U�½≈Ë U{—√ WOMLO�« W�ËbK� wF�«u�«Ë wŽdA�« q¦L*« w¼ ¡UFM�  

 l� nI¹ s* Î«bÐ√Ë ULz«œ b−*« q� b−*« 
 ÍuDM¹ s* Íe)« q� Íe)«Ë t³FýË ÁbKÐ

Íb²F*« Ã—U�K  qO – lÐU²�

 vKŽ ÎU�dŠ d¦�_« vI³²ÝË X½U� ¡UFM� 
 w� s�_«Ë rK� « q�«uŽ r¼√ bŠ√Ë ¨Âö� «

r UF «Ë WIDM*«

العاطفي  ناصر  محمد  الركن  اللواء  الدفاع  وزيــر  رفع 
عبدالكريم  محمد  الركن  اللواء  العامة  األركان  هيئة  ورئيس 
الغماري، برقية تهنئة إلى قائد الثورة السيد عبدالملك بدر 
القائد   - األعلى  السياسي  المجلس  وإلى رئيس  الحوثي  الدين 
األعلى للقوات المسلحة المشير الركن مهدي المشاط وأعضاء 
من  الـــ١٤  لثورة   ٥٨ الـ  العيد  بمناسبة  السياسي  المجلس 

أكتوبر المجيدة فيما يلي نصها:

������ ���� – ����� ����� ��� ������  ���� 
 �������������� ��������������  - ��������	�������� �������������� /������������������� ������	������� /���

.����� ������ � �� ������ - � �� �����
� �� ����� ����� ��� � �����

���������� �	�� ����� �¿�	� �����
 ±������� Î����¶� � ´����	���� ���������� ����������� ����¥����®� ´���������� í����������� � �����
 ���¿�� �¿��¦� ÑÒ �¶�� ©� ��¶���� �����£ ¹����� ���®�
 �¶��� ������ ©�������� �Â�  �������¥�� »���¶����� ����� �³��° ����
 ±���� �� È����� ����¿��� ����� �£³��� � ����� «����
 Ð��� ���®����� ±���¶���² ·����� ������� ©������	����� ��	�� �����������°
 ��� ����� ������� ��É���� �£�¦��� º����� ê��� §����� º�£�
 ë��� ���� ������ ������ À�  ..����� ������ �� 41 ��� ����� 85
 §��Å�� ������ ����  �� ��¬��� ����² Ý���Ï �£���
 ±�¶���� ������ �� ©�¿¶ ³����� ���� � ã�� Ì��� Ã�Ä���
 ������������������� «����������£Í� ��������£ ç���������¿�������� ç�������������Í À�������¼�������Ï� Ð�������� ³�����������������

.©���¡���
 �� ������ ����� �� ���£ ·� ©��¼� � ����¡�� ������ À����

 ���� ��� � � ��	¾¶�� ³����� ·�¼Ø� ������ ����² º������
 ������	����������� º�����	��������� ·���¾���¶� �������� �������� ������	��� ¯�������������� Ì��������������
 ������¶����� ������� � ����������� ��� ���������£ ©� À������ � ·���¼ Ñ������� �����������
 º��	¡�� ���	���� ±������� ���� ����� ���° ¹����� ���������®�� �������¥�³
 ���� ����¿���������������£ ©�� ..�������Å������������������ �������Ä������������ �������������Ï ��������������������������������
 ����������è�������� ·��������� ������ ���¿�����¿�����£ ������ ³���������������� ��������¿���������� Å���������
 ���®� ¸�������� ���� ������� �	��� À���  � ������� ���®���
 �� Ü¶��� ���� ��¥����� ��£���� º����¦�� Í�¡�Û ¹�����
 ��¬��� ������ ����² ������ ����� ��®��� ���¦��� �³�����

 .� �� ·�¦���� �Ç��� ���������

������ ���� – ����� ����� ��� ������  ����
 ����� ����� ����  - ��	�� ���� /����� �	�� /���

.����� ������ � �� ������ � ��
� �� ����� ����� ��� � �����

 ©Ø��� Ü�����	��� ����®������ ��� ���������£ ���������� º�Õ���Ä��������� ã������������ ·���ß �
 ��� ë¦�� ���� ±��¿��� �¥����� ¤	� �� ��Å��£ �� Ö�� ±����
 ��� ��¿�� ©����£ ����� � � � ���Ç�� ������� ¹¦��� ¤	� �

 ·��� �·Ï���� � ���°����� �¦�� � ��¥��� «�Ï �� ��Ï�
 ������� ��	Ï�³ ã������� ���� ¹����� ���®����� 
��¼ � Ì��£ ����
 �� ����� º������ Ã�� � ©������ ¯����� ������ ���²
 ���� ������ ��¥��¼ ��®� ��Ä� ÑÒ ����� ���� ����� «�Ï
 ����� ���� ��� �� ��¬��� ������ ����² ±���� Î� � ���¿���
 ����¿��� ����� º���¼ � ç�����Ø� ç��Ç� ª��£ ��� �� ·��³ �Ò

.ë�É°� �° ±����� ����� ���¡� �£����� ©�� �È�����
 ý��������� þ����������Û� Ì³����������� ©������������ ¯������������� «���¦��� ���������¿����
 «��² � ����� �������� ©� �����	¡� ���� ���� ����� §��Å��
 � ��¿��� ���� �¥����� ¤	� ��� ����Ä£ ��� �� ����¼� �®���
 ÿ� �°� ���� ��� ��� ������� 
�¦��� �� ���� ���	�£ ���
 � ~� �� }° ~� ~� |«� ~¼{�) :ç�¥�° ������ ����� � ����� ��� «�¼�� �	��
 � ~� ~� }� {¬~��~£ � \~� � }�]� {� ~� }�~� ]�~� ~̂ ~° � \~� � }�]� {� ~¶ {�]�~	 ~� ~�\~	�� �� }� ~ � ~�
 �� ³��� ©Ø� �¿����¼�� º��� �ÍÒ ����� ���� (ç�£ {�]�~� ��}� \~�~�
 Å² ·� ����� î�Ä�� ���®�� �ç��¼��� ç����� ©�¿�� ±�����
 �� ��� ������� ��¥���� ���°����� ±����� ¯�� �Ó� ��¶
 ç���¿������² ������� �������� ����������� �������� ����������� ������� ��������������� º������¬������
 �� �²��� «�è�� � � ����²� ���	� �� ©������ � ç������
 ���� ��������� ������� ¹��������� ±���������������� Î�������� ë�������¿������ ���������� 
������������ �����¥������¼
 �������è��� À�����  � �����±���������� ©Ø����� ����������� ������� ���������������� ���	�����¦����
 �±������ ���¾�	� ©������� �¿���²Ò � � �°����� ���®���
 Î�¦��� º���£����������� À����  �������Ó ����¡��� ������������� ����� ©�����������

 .Ñ��� �	�� ©Íæ� �����
������ ���� – ����� ����� ��� ������  ����

 ����� ����� ����  - ��	�� ���� /����� �	�� /���
.����� ������ � �� ������ � ��

� �� ����� ����� ��� � �����

 À������� ������¬������� �������������� ������������² ±������������ ·������� ���¿��Â��������� ��������Ï� ��������
 ±�������� ·����� ���¿��� ���£��� �������� ���£����è��� ��������¡���� ���������®����� ��������������
 ������ ���¼ ©Ø� ����¼� ����² � ±��¶��� ±�¶���� ¹����
 ç����� ©�	¬�� «���� ������� ©��	��� ���¿���� ���è�
 ©�³��£ ������ �� À��° Ì��� � ���� ±��¶�� ç�³��¼� ±����
 ������� ������ ���®��� ���������� ������������ ���®����� �������� ����
 �� }� }��~� ©{Ò ���� }��� ~�� ~���£ {���\~�� ��� ~���\}£~� ���~£)    :Ñ������� �	�� «���° �� �¦	��
 �®��� ðÇ���� ����� ±��³ ©�� ( ]� }¿ ~�� ~� ]°~� ]ë\{�

~�}� ~� ]� }�]� }��~£ ~�\~	��
 ©���¿������� ��� ���¿��� Î���������� ±���������� È���������� ���Ç��������� Ö������ �
 �����² ..«���¦��������� ����¿��� ������ ��� Õ�	� ����� ·���
 ���������è���� À�������  ±�������������� ����������������� ����������¥�������� ������£���������������� ���������������� �� ����¿����
 ±�������� ¯���������� ������������ ������������� ±����������� ��������� ���°�����������
 �³����¼ ÑÒ ��³��������£ ©Ø����� ±��������������� ����°���������� ����� ���������� Ð��¦������ �������
 ������������� �ÍÒ �������� ©���� º�����¶ ·�����° �	�	� ��������������� 
���������
 ���£�������� �������¡���� ���������Ï� ©���¿������ ���������£������� ©æ����¶ Î���������� ������  �
 ë���³ ����° ���£����������� ©Ø����� ���������� ���¦��× ����� ���������� ����������� Å���� ��� ���¦������
 Ð����� ..±����² ���� ±���² ..±���¶�������� ���������� �¥���Ø� ����� �������

.(�̀� {� ~�{� {�
\~	�� ~� ~� ~¤{� ~Í � ~� ~�) �Ð�� ��

 Ð���	� ±������.. �������� ±����	� ³�	¡���  .. ���	� �����
.���ò� ¹��¦�� Æ����� ..

���������� �	�� ����� �¿�	� ������
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 .¥����
 ¦ §��
 � ¨����  ���� �� ����� ���£ �© ¢�� ��� ª� ������ ¢��«�� ª�
 ������ ¬� ®�� ¥���� ���¯
 ¢����� ¢� ¢��� £���� �°�� ����� ± �����  ��®�
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£ ��²³� ´²�� ¥���� �� �²� ��� ��� µ��¯
 ¢�� ��� �� ¶�·� ���� �
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 ¼����� ����� ��
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 �� � §�� ¾��§� ������ ¥���� ��� ¿�À� ´²��
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 �§�. ��³
 �� �� Æ Ç 
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 ��� �� ± È� �£
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������� ���������� ����� ��������¡
 �������É
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) ���� � ��� � ± ������ Ê� ���� Ë��� �� �
� ��®��

 ���� £�� Ë��� �� Ä§�
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 Î��� �� �� �®�� ± £
��� �§� ��� ��³�� ����¸�� ���£��
 ������ � ¨���� �©
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 ´¸À� � � �� ����
 Í ���©� ���� ��³ ����� Í ����������� �®�� �������� Ï ��� �����§���� ¶�� �� ���� ������� ± �®�
 Ï �Â ¾��§� ������� ���§�¡ Ð¯���� ´����� ������ ��� ��� Ï£��  ��� ��
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  �� ���  ���� ������ �� ��®��� Ë���  ����
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 º���¸��� �²����
 �§���
 ���� ��������³�
 ����������� Ó
����� ������������
 ¢������«����
 �� ��
 ..£ �®�¡�� �� �¯����� �� ��
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 ���� ß�� ���
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 ��³
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 ¥���� ´� ����á ��²�� ����¡
 ..¼�½�� ± ������ â¯���
 Ð� ���� Í ¯Ä ��
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 ��§�� ��¹£ - ê ��� ´��� /���� ���� ð©�

������ Ï����� ª�©� �¹ ��� ª�©� ñ ����
ª�©� ñ ���� ��§�� Í ��� 	�³Þ�

  ���
 ���������¡Þ�
 ��������������� �����©� ¾�������� ������������ ��
 »���� �� È���������� Ñ£������� ����������
 �� ����� ���������� à�������Â

 ����¡£ ���� Í ����  ����
 �������� ������ ����  ���� ���������� ¥���������
 ��®��� �� � ± � ������ �������� ������Â
 ´²����� ������������
 ���  �� ( �¢ç ��  ��å�èç� È� �� å��£ è��ç� 

�Ñ ��å� �¡å£��   �� �
) :�����
 Ó������� ��� ¼Ú����� ±  �������������� ���������������¡�  ����� ¢������ ����������
 ± ������� �������������������
 ¦� �������������� ± ¦
���������Â ���������
 ë¿ ��������������������������

 ¢®���� ����� ª� ���¡  ��é� ëÁ£©� Ü �Â�
 ¾�
 ë¦��� �� Ã���� ��� º��
 �§��
 �����
  �������������
 ±  ������������������ ������������ ��������������
 ��������������©� £
���������
 �²� ��� ��� � ¢����
 ��°�� ��  ���� ¬�Â� �����
  ���������� ª���� ����� æ� ´²������� ����� ���·����� ���§���������� ��
������������

 ´������������������ ��
�������������������� Ð����� ���������� ����������� ��������  ��������������������

 £ �®�¡�� �
� �� Á£©� 	 ·Ý
 Ô¯��©� ��£ �Þ�
 ����¡£ º������ ª���  ������¡ ¥��� �� ����  ��� µ�� è�����������

 ��°�� Ê�����¨������ �����
 �������
 ë£ �������³©� ���������� �É
 ��������
 ��������� ª���� Ï �������°�����
 	��������������
 � ��������Þ� 	������
 ������� ���
 ��  ���°� �� ����§��
 ����
�� ��� ���  �����
 ë ����
  ����� ���¡��
 �¯���� Ê¯�Ý ± ����
 	¸������� Ê��¯���Ý ���� ���¯�������� º���������� �²������  �®��� ��

 �
 ���  ���
 ë� ������ �������� ��é���� �����������
 ��������®����

 ����
 »�� �é� ��ò���
 ��®�� ����¸���
 Í���©�
 	���
 È� ���
 ������ ¾��
 ± ����� �®��� ����
 �Û ���  ����� ���� ������� Ï�£ ����� »��  �

 � §���
 ������ Ï��������� ������ �� �®���³�

 Ï ��§�� ¾��� ± ���Ý����� Í ������� ����
 �������
 ���������� �� ó����������À������ ��������
 ª����� ¼£ �������� ������������� ±

 ��¸����
 	 ·¨�� �� �Ý ��� ���� ¢����� »ã�
©
 ¢��«�� ¦� ��� ���� ����
 ��
 �����¡ Ê��� �����
  ��å��� ��   èÈ� �� ��  ��
) :¸¯¸��� �� � ± � �  � Ê����¡

 ���� ��¡��  ��� ª� ����� ��
 ë( �¢ç� ç� å«æ�� æ� å���
 µ��°�� Î��� 
� ��¡
 ��É ª�
 ���� ���� ªÂ
 ��� ���� Ã�²� � ����� �� ¢������ ��²À�

 ���� ����¡���� ë����� ���� ¬��� ��� ������
 í�� ��
 ��®���
 � ��Þ� ¥�� Ã�� ���� µ³

   .Ð¹��Ý 
� ¥��²� 
� Ï�Í ���� ´�
������ ��� – 
�	�� ����� ��� ������� �����
 ����������� -����������������������� ���������������� /����������� ����������� ��������������� ���
 ������ ������ ����� ������ ������ �����

�	����
���� ������ ����� ����� �����

 ��������������  ������������ Í ����������� ������ ����
 ���®��ã��������� � �������À����� ±
 Ä�� �������� ���£ ������� ������� ��¡ ��� ¦²������ ������
 ¥����������  ������ ����¯Ä����� ���À���  �����Ý ������£� Ã������ �����  ���������
 ��� §�
 ����� È ®��� ß ��� Ú� ��®� ��  ����
 ��
 ���
 ë¢� ���
 ����� ��£ �� ± ��� ��

 �¯�®����
 ���Ý���
 ������� ���
«��� Ê�¨��
  ���������� �����Ý������� Í ����������� �������
 ��������� ��������
 ������������ ����� ��������
 Î�� ���¡£ ���
 �ô£� ± ���� ��� �³ ��®�¡
 �� 	���¨��� ��� õ������ ����  �������
 ��������
 Ê������� �����
 ���������¡
 ë������ ����·������ ��
���������������� �²������� ¥������������ à����� ����¡
 �®� �¯¸� §�� �� Ã���� ª���� ± ��®�
 	����
 �� ���  ���� �������
 ����������
 Í�������©� Ï ¨¨À�
 ���� ¦£���������������¡  �������������ô£� �������� Ä������� ������� ���������� ¥�����������������
 � �������� ������������ ��é��������� ����������������¸�����������
 ¢���������� ����¨������ 	�¸������·��������
 ���¯£ �� �é� à¨� ��
 ��£ 
� Ï
 ��  �

 ��� �����¡
 � �� ���� ��é� µ���¡ �¯��ò���

.¢� ��� Ð�� �Ç£ ��®���
 � ��Þ�
 .. � ��§� Í ����������
 ..£��������©�  ���Í�������� �������� ����£
 ������������������ ±  ������������ �����¨������© Ï �������������°��������
  �������������������¡© ¿��������������������

 ��������������
 � ����������� �����������
 ������������� �� ������������� ������������
 ��
������������������������

..�³ Ð��� ������ ¥����

ëëë�� ��
 ���� ���£
 �®��� ����


 	£�°�� �¹ � �� �ã��� ����� ��� ´£ �·�� �¯�®����� ���� ���� Í����� �� ��� � £©� �ã�� ��¹£
 ��Ý ��� �Â � ���� ���� Í����� Ü ���� �¯Æ
 ¾�£
 ñ ���� ��§�� Í ��� ��
 ê ��� ´��� ���� ���� ������ Ï����� ª�©� �¹ ��� -ª�©� ñ ���� ��§�� ��¹£ ��
 Ö���� ����� £�� »������ �����

-: ��� ö�  ��� ��1443 � ��� Ð¯���� ´����� ����� Ã�� ��¡ ��� ª�©�

 ���� ������� �� ��¡
 ��É ª�
 ���� ���� ªÂ ���� �����
 ����� ��� ��� ��� ®� ë�� ���  �� Íú�� ¦£�� �� ����  ���
�
 ëÍ �����
 �¡���
 Í ���©� �� ��� ����� � ë����£
 �¡���
 �� ë������� ��� �� ��Â ��
 ��� �
� � ± �������� ¦�²�
 �������������� ¥������������� ¿
��������³
 ë�������
�������� ��������¹£ Î�������� µ������������� Ó�����������
 í�Â ª� ���� è��� ��  � ë���� ����� ����� ������� �����
 ������� �� ������������� ���®������ �������������� ¥�������� ������ ��������
£ Í����������
 ��������������

.�����¯
 �����
 ���� ����� ��� �®��� ¾�¨�" :� � ´²�� ���� ��¡£ í�Â

 È ���� í£� �� ����� ��� � �� ëÁ£©� ± �� £ �³ �� ë¼ ����
 ��� �� ����� ��� ë��� �� ��®���
 � �� � ��Þ� ë	�ã�� ¢��

 	���§������� ������ ë¦������� ���������� ������� ´²������ �����" :����������
 "��� æ�������  ������

 à��®�����¡
 ëÈ �������������� ç� ß ������������� »�������¡ ��������
 ë£ ��������������©� ������� ü���������� æà�������®����
 ë£ ��������©� �������£� ����������� ë£ ����������©� ¥������ æà��®��������� È ��������� £ ����������©�
 �� �
� ��� æ� ����� �����
 ë"£ ������©� Í ��� Í ���
 ë£ ������©� Í ���


.�� ���� ��� ����� Á�� �� ¼���

‚—UH�« Àb% w²�« w¼ Wd;« …œUOI�«
  �� ������� ���������� ��������������
 �������������� ¥���������� ¢���� ������ ������������� �����������
 �������
 ë��� ��Þ� 	�¨���  ��� ¥��²�� Ü��Â
 �¡ ��� � ���
 ���� �����
 ë���������� ��� ��������
 ± ������Â�������� ��������������� ���������¡��
 Ï� ����� �³ �� ����� »�� ÆÄ��æ� ���� Ï�� ���� � æ� í£ ���
 ����� £ ��� ¢�� ���� ��� �� ��� ����� ë���¡���
 �������
 Í ��ô� ´²���� ¦����� �À��� ë�¯����� �� ��� ¡£ ����
 ����
 Î�� ¢������ � ¼��� ± È�À¡�£ ���¡ �����
  ����� ¦£���

. ���� ��
 Á£©� ���� ���
 �¯£  ���� ´¸��§�Þ� ¥� ®�� ��Â
 ´²�� ���� ����� ���
 �� ��¨� ����  ������� ë»����� æ� ¥��� ��Ý 
� È ���� �� ������� ����������" :�����������
 �� ��� Í ô� �� ¼ �� �� ��é� ë����¨�� ¥��  ��� �¨�� 	 ����
 ����� »����� ë¼���������� Ï ��������Ù
 ������� à���½��� ��� ������¡Þ� ������á ë¾���������
."������ ����� 
� ����
 Í �� �� ���«� ���� ��� »��
 ����

 Ð�¡ »���
 ¾�� »��� ��� £ ��³ � ��¡� Ë�¡ � ��� �²� ±
 ����� �� �����
 ë¦£������á ������� ���� ����� ������
 �¸���� ´� ����

.������ ± ��® æ� �Ý�� �ã���
 ������
� �¸�� �³É ����  È���  ��
 ���®��  � �� �
� ¾�� »��� :È�
�

 ���� ����������� £���������� �
��������� ¢���������� Ï ���ã���� ������� ����������� Ñ���������
 ë´����� ¾�æ� »��� ��� È �À¯£ � à� °��
 ë���� Ü ���
 ���Â ��

 ¾�Â
 ë�¡Þ� ��� ���  ���®��  � �� �
� �� ����� »��
 � ����Ù
©� �������
 ë ������������À��� È���������� ¾����ô

 ëÈ ��� ���������
 È ��� ��� ���®��
 Ñ��� ���������� ����Ù£������
 ë ������������ Í �������Â
� �������� ������ �������
  ����������

.���®�� Í � ± �����
 ¦Ä³� ¼Ú� 
¸·� ����  ���� ´����� ��¡� ¾�� ������ »���
 ë� ����¸����� �����³É ������� 	����§���� ����Ý����� ����®�����¡ ¼Ú����� ������� ´���������� Ä����
 ë��
¸Ç �� Ð���� ë����� �� ��� ¦£ ���
 ��� �� £�� ��®�

 ë������� ���®������ ���� ��� ��� Î������ ë� �����¸������ �����³É ���������� à������ Í ��������� �������

 Î¨��
 �� � �¹ ���£� �����
 Í ����� �� ����§� ����

 �� ��À��� £ ��é� ������
 ë����
 ���¯£ ���
 È ��� ���� ���� ��� �®�
 Á£©� ���
 £ �ý� ¬��
 ë �� � ������ ¼Ú� ±  �¡�Ç
 �����
 ¦²��� ± �������®������ �� �����������
 ë����������� ���� �������������� ����� Ã�������

 �� ¡£ ��� Ñ��
 ë¦
���
 ¦
£ÆÉ ����� �²� Í � ��� Î�� ë	�����

 ����� ��  ������� ¥�²�� Í �� ß ���� �� ��¨� ª� à�� æ
:  ��� È ���®�

è����� Ã£ � ���� �� ��¡£ * ��� ���� ª� Ï���
è�� ���
 �� È���� à�®� * ¦��� �� ´��� è��� ���

è�Ç � ¦£�Â �� à�è��
 *** ¦Í���� Ð��� � Ï�� �

 ¼�������� ���������� ��������������� ����������� �����®����¡
 ����������¡� »����������� ¦ ���������� ´²���������� à����������������
 �� �  ���� ���� ����� �� � �� �� à��
 ´²�� �� ë´£ ��©�
 »�� ¼������ ������ ���� ¥�����Ý ����̧ ������ ����������� ����³�  ����������
 ë������������ ��
 ¼��� �����  ��� ���� �®� ����
 ��¡� »���  ��� ���� ë�� ¡���
 ��������¹�£
  ����������� ¦����������� Ï ���� ����� ¢���� Ø��������� ������� ����������� ¦Ä���³�����
  ����
 ����� ��� �� ¥§��
 �����  ����� ë ��� Ó��� »���

.���  ��

.� �¸�� �³É ��� £���� ¥�¨�� ��� ��� ����� »�� :È �� Ù

 ¾� ������� ����� � ���� ë�¸������ ´� ����� Ð�����¡ ´�������������� �������������� »���������
 ± ����� Ï��� æ� (ó) ���� ����� �� ë�� � �� ¥�¨�����
 ���� ª��� �������� �����
 ë£ �����®���� �����³£«�����  ���������
 ë��½������� ¥�����
 Ï � ����
 ��®�� ����� �� ��°��
 ë��³���
 ����� Ñ���

.�¯
 ����
 ���� Ì ��©� ª� �¸� ´� �� Ð�¡ ����� »�� �����  ����
 ì¯�� ��
 ����� �� ë�����
 �ã���  �Û����
 ¼���� ���

 ��� ± �¸� 
� »��� ������¡� ë�� � �� ¥�¨����� ��¡���
 	£ ���������� Ï�¸��§������ ���� Ä��������¯
 ëÓ����� ���� � ���¡ ¦ ������ ´²����� ��������Ç
 �
����� Ê� ¨�� ëÈ �� Ý �¯��� �� ��£� â��� Ø�� �� ��� ±
 �� ¾�¨��� ������� ��§� ���� ë���� ������ 	�������
 ���� ��³����  �� È�����������

 ¸������������������
 ± ��������������������������������������������������¨���������������������������������������������������

 Ï �����������§���� ����������§����� ����� µ���������������
 ëÍ ����������������������
 È �������Â� £������� Ó ���¯������ ¥������  ���������� ß ���������� ���� �������������� ������¡�

.��¡©� �¹�Æ ���
 :¥�¨����� � � ë�®� � ¥�¨������ �¸� 
� »��� ���  ����
 È ��À��� ��� È ������������ È ��������Â È ���������£ È������ »�������  ������� »������� ���� �������� ��"
 à�Ù
 ë����������Ù���� à���²���
 ë���������
£� à��� ��Ý È ���� »����������
 ëÈ ���³� ����
 »�� à��� ë���� ¥�Ý�
 �Ý�� ��� ± ���� Ê��
 ë��Â�
 �� ´²���� ¼���� ß�£
 ë���� �� ¥�À� ´²����  ����£
 ¼����
 ���� �§�� ´²����  �����
 ë� ���� ���� ´²����  �����
 ë� ���
 ��� ëÐ�������³ ����³ ����������  ������ à�������
 ëÐ�������¡ ����³ »��������¡
 ë� �������������

.���³ à�� �� »��� ��
 ë���¡ �� �� ��À�
 Ñ������� ���®��������� ë���������� ����¡ ����� »��������� ¶������ �� :»��������� ����� � �����
 ± �������� �� ë¦����������� â����� ����� ������������ �é������ ë����������� ������������ ����������� Î�������� È ���¯����¨����
 �
� ë ����© ¦ ���½��³� ´²���� ë�
¸��À���� �����
 ë���®�� ¼ �®��
 �����
 ë	 ���� Ë�� ��� ëÈ ���� È��¨³
 ëÈ ���� È�Ä³ ë ��Ç
 �� ��� ����
 ë�Â ³ »���
 ë��  »¨���
 ë�� � ß ��� 	 ����
 ����®����
 ë�������� �������Þ� ������� à����� ���� ë������� ������ ���������������� ¢������ ë������������� ������� �������Ç
 �� 
� ë������� �������� ´²������ ���������� �²���� ë���� ���������� ������ �� ���� ���¸���� �����
 ë�������
 ¦����� ���������®��¯
 ë��������
 ¦������� Ï������� ë���������� ��������¡�
 ë������

 ���¸�æ� ëÈ�£ ���  �� �� �� �
 ëÈ�£ �� �°� � ����
 ëÈ�£��� ¦ ���

 ëÁ����� ����� ß ��������� ������� ¼��������¯
 ë¦Í����������� ������� �²����¯
 ë¦Í ����������
�
 ë������ ��À¯
 ë� Ù
©� ��®� ëÁ£©� ��� �¹�� ��� ¬����¯

 ë����� ��®�
 ë��� ���� ë� ¨���� �������¯
 ë������������ ����
 ´� à����������
 ë��¨�¯
 �®��� ���� Î��¯
 ë����¯
 Ë
������� ��� ��������
 �Ç ¦�§� ¥�¨�����  ��� »���� ë¥���� ª��� Ï ����������
 ë¥§���
 ëÑ£�Â º�Ù ë»¡�£ ¾�£� :� �� È��� ¡ ¥�¨����� �À� ë¼²

!Å»� Ï��  �� È ã�� à���� ��� ëÑ��� �

 ����
 ëÈ �§�� �� à�
 ë��� ~ �  »���  ��� :¥�¨����� � ��
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إن االح���ت���ف���االت ال��ت��ي ُت���ق���ام يف ش��ه��ر رب��ي��ع اح��ت��ف��اًء ب���ذك���رى امل��ول��د 
النبوي الشريف لهي من األمور التي تزيد املسلمني قوًة وتماسكاً 
وتوحداً فيما بينهم، وتمسكاً بنبيهم  صىل الله عليه وآله وسلم.
ف��ه��ي - أي االح���ت���ف���االت - ف���رص���ُة م��ه��م��ُة ل��ت��وح��ي��د ص���ف���وف األم���ة 
اإلسالمية ولَمّ شملها، وفرصة - أيضاً - للعودة بها إىل اإلسالم 
ال��ح��ق��ي��ق��ي وم��ن��ب��ع��ه ال����ص����ايف ال������ذي ل���ط���امل���ا س���ع���ت ال���وه���اب���ي���ة - أداة 
الصهاينة، واألمريكان - إىل تشويهه من خالل أفكارهم املتطرفة 
، وأعمالهم املريعة ، وجرائمهم الفظيعة يف حق أبناء اإلسالم ، 
وما حدث واليزال يحدث يف اليمن خري شاهد ودليٍل عىل ذلك..
ف��م��ن��ذ س���ب���ع س����ن����وات وآل س���ع���ود ال���وه���اب���ي���ون ي���رت���ك���ب���ون يف ح��ق 
الشعب اليمني أشنع امل��ج��ازر التي تقشعر لها األب����دان، ويندى 
لها جبني اإلنسانية ، ناهيك عن حصارهم لهذا الشعب  من أن 
يصل إليه الغذاء األسايس والدواء الضروري ، وكل هذا بمرأى 

ومسمع العالم كله الذي لم يحرك ساكناً حتى يومنا هذا..
لهذا فإن األمة بحاجة ماسة يف هذا العصر إىل أن تحتفل بمثل 
هذه املناسبات ال سيما وهي تعيش هذا الواقع الذي تعيشه من 
َهَواٍن ،وشقاء ،واختالف وفرقة، واستباحة، وإهدار للكرامة، 

وحالة غباء، وفقدان للحكمة ..
ب���ح���اج���ة إىل م����ا ي��ف��ي��د ت��غ��ي��ري واق���ع���ه���ا ال���س���ي���ئ امل��������زري، وت��ص��ح��ي��ح 
وضعها القائم وإصالح الخلل فيها ، بحاجة إىل ما يخرجها من 

مأزقها وهوانها وذلها بني األمم ..
 ول��ن يخرجها من ذل��ك كله إال بالعودة الصادقة إىل الرسول 
-ص��ىل ال��ل��ه عليه وع��ىل آل��ه وس��ل��م- ورس��ال��ت��ه، وإىل أع���الم الهدى 
م���ن آل ب��ي��ت��ه ؛ ألن���ه ب��ه��ذا ت��ك��ون األم����ة ق���د ع����ادت إىل رب���ه���ا، وذل���ك 
من خالل العودة إىل الرسول األعظم سيدنا محمد -صىل الله 
عليه وعىل آله وسلم- ملعرفته من جديد , ومعرفة ماذا يعني لنا 

هذا الرجل العظيم، وماذا 
تعني لنا رسالته، والهدى 
الذي أىت به من عند الله ، 
وال���ق���ي���م واألخ�������الق وامل���ب���ادئ 
ال������ت������ي ج���������اء ب������ه������ا، وامل�������واق�������ف 

التي دعا إليها ..
ف���ل���ّم���ا أض�����اع�����ت األم��������ة ك��ل 
ذل�����������������������ك، ض������������اع������������ت وذل������������������ت، 
وه����������������������ان����������������������ت، واخ�����������ت�����������ل�����������ف�����������ت، 
وت���������������������ف���������������������رق���������������������ت، وح����������ك����������م����������ه����������ا 

س�������ف�������ه�������اؤه�������ا وأش�������������راره�������������ا، 
وه��ي��م��ن عليها أع���داؤه���ا، 
وت�������ف�������وق�������ت ع�����ل�����ي�����ه�����ا األم���������م 
األخ��������������رى ال������ت������ي ل�����ي�����س ل���ه���ا 

نبي كهذا النبي وال هدى كهذا الهدى!!..
نعم.. لقد نال أعداء اإلسالم من أبناء هذه األمة الذين ابتعدوا 
ح��ت��ى ع���ن إق��ام��ت��ه��م ل��ل��م��ن��اس��ب��ات ال��دي��ن��ي��ة ال��ت��ي ت���ع����ِّّ ع���ن هويتهم 
اإليمانية، والتي -أيضاْ- تذكرهم وتربطهم بنبيهم صلوات الله 

وسالمه عليه وعىل آله..
وما تجرأ أعداء األمة عىل اإلساءة إىل نبينا سيدنا محمد - صىل 
الله عليه وآله وسلم - من خالل نشرهم يف مجلة فرنسية لصور 
كاريكاتريية مسيئة ألعظم مقدسات املسلمني وهو النبي - صىل 
ال���ل���ه ع��ل��ي��ه وآل�����ه وس���ل���م - يف األع������وام ال��س��اب��ق��ة ، إال ب��س��ب��ب ت��ف��رق 
هذه األمة التي استطاع أعداؤها أن يمزقوها إىل طوائف عديدة، 
وفرق متناحرة، ومذاهب وأحزاب كثرية، وأصبح املسلمون يقتل 

بعضهم بعضاً كما نراهم اليوم ..
لذلك كانت هذه املناسبة النبوية تذكرياً ألبناء األمة اإلسالمية 
بنبيهم الذي حذرهم مما وقعوا فيه اآلن .. حيث قال صىل الله 
عليه وآله وسلم: "ال ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب 

بعض ...." رواه البخاري..
وتذكريهم - أيضاً - بكتاب الله الذي جاء به رسول الله -صىل 
الله عليه وآله وسلم- من عند الله.. فقد حذرهم الله تعاىل من 
نَي  ��نَ امْلُْشرِّكِّ االختالف يف أكرث من آي��ة، قال تعاىل: )َواَل َتُكوُنوا مِّ
���ْم  �����ْزٍب بِّ���َم���ا َل���َدْي���هِّ ��َي��ع��اً ُك�����ُلّ حِّ ي���َن���ُه���ْم َوَك����اُن����وا شِّ ُق����وا دِّ ي����َن َف����َرّ ����ذِّ ����َن اَلّ * مِّ
ي���َن  ���ذِّ َف�����رُِّح�����وَن( ]ال��������������روم:31-32[..، وق����ال ت���ع���اىل: )َواَل َت���ُك���وُن���وا َك���اَلّ
ْن َبْعدِّ َما َجاَءُهُم اْلَبيَِّّناُت َوأُْوَلئَِّك َلُهْم َعَذاٌب  ُقوا َواْخَتَلُفوا مِّ َتَفَرّ
��ي��ٌم( ]آل ع��م��ران: 105[، وق���ال ت��ع��اىل: )َواَل َت��َن��ازَُع��وا َفَتْفَشُلوا  َع��ظِّ
ُموا بَِّحْبلِّ  َوَتْذَهَب رِّيُحُكْم(] األنفال:46[، وقال تعاىل: )َواْعَتصِّ

يعاً َواَل َتَفَرُّقوا( ]آل عمران:103[. الَلّهِّ َجمِّ
أال فلنحتفل نحن كمسلمني احتفااًل يليق بهذه املناسبة، فحب 
النبي -صىل الله عليه وآله وسلم- والفرح به يجمعنا ويوحدنا، 
وبالتمسك واالقتداء به سوف ننتصر، ومحال أن نذل أو ننكسر.

مقتضيات الفطرة اإليمانية
�����َل�����ْت ع���ل���ي���ه���ا ن����ف����وس امل��ج��ت��م��ع��ات  إن ال����ف����ط����رة اإلي����م����ان����ي����ة ال����ت����ي ُج�����بِّ
البشرية تأمرنا بمحبة واحرتام كل من أحسن إلينا أو أسدى إلينا 
معروفاً، ولهذا تجد شعوب املجتمعات اإلنسانية تقيم املناسبات 
وال��ذك��ري��ات مل��وال��ي��د أو وف��ي��ات زعمائهم وق��ادت��ه��م، السيما الذين 
ك���ان ل��ه��م ال�����دور ال��ك��ب��ري يف رق���ي ح��ي��ات��ه��م، أو يف ت��ح��ري��ره��م م���ن رق 
عبودية الظاملني، أو يف تغيري مسار حياتهم إىل ما فيه سعادتهم.

فتجد تلك الشعوب تفرح بذكرى مواليدهم، وباملقابل تحتفي 
ح��زن��اً ب��ذك��رى وف��ي��ات��ه��م، ب��ل وي��ض��ع��ون أك��ال��ي��ل منمقة م��ن ب��اق��ات 

الزهور عىل أضرحتهم وفاًء وعرفاناً لجميل صنيعهم.
وك�������ذل�������ك ن�����ج�����د ال������ش������ع������وب -أي����������ض����������اً- ت������ف������رح ب������أع������ي������اده������ا ال����وط����ن����ي����ة 
وم��ن��اس��ب��ات��ه��ا ال���دي���ن���ي���ة، وي���ب���ذل���ون م���ن أج����ل االح���ت���ف���اء ب��ه��ا األم�����وال 
الطائلة، وُيَسّخرون جميع وسائل إعالمهم لتوعية شعوبهم عن 
عظمة تلك املناسبة الدينية أو ذلك العيد الوطني وأهميته، وعن 

واجب الشعب إزاء كل عيد أو مناسبة، وسبب احتفالهم بها..
وع������ىل س���ب���ي���ل ال���ت���م���ث���ي���ل ال ال���ح���ص���ر ، ن���ج���د أن س���ب���ب اح��ت��ف��ال��ه��م 
باألعياد الوطنية لكونهم يف مثل هذا اليوم تحرروا من االستعمار 
وال����غ����زاة، أو ان��ت��ص��روا ع���ىل أع���دائ���ه���م، أو ث�����اروا ع���ىل ال��ف��اس��دي��ن أو 
...إل�����خ .. وك��أن��ه��م ب��ه��ذه االح��ت��ف��االت ي��ف��رح��ون بنعمة ال��ل��ه عليهم 

التي غرّيت مسار حياتهم إىل ما فيه خريهم.
ولهم أعياد أخ��رى يحتفون بها ويحتفلون بذكراها مثل: عيد 
األم، وي���وم امل���رأة ال��ع��امل��ي، وي���وم ال��ع��م��ال، وي���وم ال��ش��ج��رة، وعيد 
الحب، وعيد املعلم ...إىل آخر تلك األعياد.. بل وهناك مناسبات 
تافهة نجدهم يحتفون بذكراها مع أنها التعود عليهم بأي نفع 
حيس أو معنوي، ولعّل احتفاء آل سعود ب)س��روال املؤسس( 

خري دليل وشاهد عىل ذلك!! ..
 وأم������ا ع����ىل م���س���ت���وى ال����ن����اس س������واء ك����ان����وا ج���م���اع���ات أو أف����������راداً ، 
فلهم مناسبات خ��اص��ة ع��زي��زة عليهم نجدهم يحتفون بذكراها 
السنوية،  كاحتفالهم -مثاًل- بأعياد ميالدهم وميالد أوالدهم، 

أو يوم نجاحهم وفوزهم، أو يوم ذكرى زواجهم، أو...إلخ.
هكذا نجدهم يحتفلون بكل هذه الذكريات احرتاماً ورداً لجميل 

صاحب املناسبة، أو تعظيماً وتقديراً لهذه املناسبة ..
فكيف بعد هذا كله ال تحتفل اإلنسانية بمن جاء لينتشلها من 

أوحال الضياع والفساد ويرفعها إىل سماء العزة والرشاد؟!..
وك���ي���ف ال ن��ح��ت��ف��ل -ن���ح���ن ك��م��س��ل��م��ني- ب��أع��ظ��م م��ن��ة م�����َنّ ال���ل���ه بها 
ْم  هِّ ْن أَنُفسِّ ْم َرُسواًل مِّّ يهِّ نِّنَي إِّْذ َبَعَث فِّ علينا)َلَقْد َمَنّ الّلُه َعىَل امْلُؤمِّ
ْكَمَة َوإِّن َكاُنواْ  َتاَب َواْلحِّ ْم َوُيَعلُِّّمُهُم اْلكِّ يهِّ ْم آَياتِّهِّ َوُيَزكِّّ َيْتُلو َعَلْيهِّ
بِّنٍي(]آل عمران: ]164[، وأعظم من أحسن  ي َضالٍل ُمّ ن َقْبُل َلفِّ مِّ

إلينا صلوات ربي وسالمه عليه وعىل آله؟!..
ف����ق����د أن����ق����ذن����ا ال�����ل�����ه ب�����ه -ص�������ىل ال�����ل�����ه ع���ل���ي���ه وع�������ىل آل�������ه وس�����ل�����م- م��ن 
الجحيم، وجاءنا بالقرآن الكريم، وأخرجنا من الضاللة، ودلنا 
عىل طريق الهداية، أال وهو السيد األكرم والحبيب األعظم سيدنا 

محمد صىل الله عليه وآله وسلم.
لهذا فإن لزوم احرتامه وتعظيمه - صىل الله عليه وآله وسلم- 
ُنوا بِّالَلّهِّ َوَرُسولِّهِّ  واجب عىل كل مسلم ويكفي قوله تعاىل: )لُِّتْؤمِّ

ياًل( ] الفتح:9[ ُروُه َوُتَسبُِّّحوُه ُبْكَرًة َوأَصِّ ُروُه َوُتَوقِّّ َوُتَعزِّّ
ومعنى تعزروه: أي تجلوه، وتبالغوا يف تعظيمه، بل إن الله 
أعطى صفة الفالح ملن عظم ووق��ر سيدنا رس��ول الله -ص��ىل الله 
ُروُه َوَنَصُروُه  يَن آَمُنواْ بِّهِّ َوَعَزّ عليه وآله وسلم- وذلك يف قوله )َفاَلّذِّ
َي أُنزَِّل َمَعُه أُْوَلئَِّك ُهُم امْلُْفلُِّحوَن(]األعراف:157[. َواَتَّبُعواْ الُنّوَر اَلّذِّ

وه�����ذه االح���ت���ف���االت ال���ت���ي ت���ق���ام يف ش��ه��ر رب���ي���ع ه���ي م���ن م��ص��ادي��ق 
تعظيمه صلوات الله عليه وآل��ه املشار إليه يف اآليتني املذكورتني 
آنفا..  فعذراً يا سيدي يا رسول الله من أمتك هذه التي مازالت 
مختلفة يف احرتامك وتعظيمك٬ ومرتابة يف تنزيهك وتكريمك…

)لقد قدست السابقني من العلماء واملحدثني ولم تقدسك وأنت 
حبيب رب العاملني(… لم تبكِّ عليك بكاء يشفيها ولم تتفاَن فيك 
فناًء يبقيها٬ فأغثها يا سيدي من تقليدها األعمى٬ وارفعها إىل 
امل��ق��ام األس��م��ى٬ فعساها تنظر إل��ي��ك ب��ن��ظ��رة ال��ق��رآن ال��ك��ري��م ال��ذي 

يٍم(] القلم:1[. قال فيك: )َوإَِّنَّك َلَعىل ُخُلٍق َعظِّ
فنظرة منك تحييها، وقطرة من ُحمَيّا كأسك ترويها وصالة الله 
وسالمه عليك وعىل آلك الكرام ومن سار عىل نهجك كما يرام.

رأي06

ميالد النور املبني والدروس املستفادة

ملاذا نحب النبي , وكيف يجب 
أن يكون حبنا له ؟.

فذكرى ميالد الرسول األعظم عليه وعىل آله 
أف���ض���ل ال���ص���الة وال��ت��س��ل��ي��م ل��ه��ا دالالت وم��ع��اين 
خ����اص����ة ت��ك��ت��س��ب��ه��ا م����ن ع���ظ���م���ة ال����ح����دث وال���ت���أث���ري 
ال������ذي اح���دث���ت���ه والدة ال�����رس�����ول ص����ىل ال���ل���ه ع��ل��ي��ه 
وآله وسلم يف مسرية حياة البشرية عىل مدى 
أربعة عشر قرناً من الزمان فعندما نتحدث عن 
ذكرى مولد رسولنا األعظم نتحدث عن مناسبة 
عظيمة مفعمة بالدالالت والع� ونتهادى من 
نسائمها العطرة كل ما يعزز قوتنا ومنعتنا وما 
ي���ه���ذب ن��ف��وس��ن��ا وي���ق���وي ص��ل��ت��ن��ا ب��ال��ل��ه وب��رس��ول��ن��ا 
األع������ظ������م ع����ل����ي����ه وآل����������ه أف�����ض�����ل ال������ص������الة وال�����س�����الم 
ويعمق بيننا روح املحبة وقيم الوحدة والتالحم 
وال��ت��ض��ام��ن ال��ت��ي ن��ح��ن ال���ي���وم يف أم����س ال��ح��اج��ة 

اليها والذي تواجه فيه امتنا تحديات جّمة.. 
وه��ك��ذا ك���ان م��ول��د ال��ن��ب��ي ص��ىل ال��ل��ه عليه وآل��ه 
وسلم وم��ن ث��م بعثته بمثابة ال��ن��ور املبني ال��ذي 
أضاء الطريق المة اإلسالم واألمم األخرى نحو 
النهضة البشرية املستمدة من األوام���ر اإللهية 
التي تمثلت يف الشريعة اإلسالمية حيث أكرم 
الله عباده واختصهم بوالدة محمد -صىل الله 
عليه وآل��ه وسلم واصطفاه واختتم ب��ه الرسل 
فرسول الله -صىل الله عليه وآله وسلم خاتُم 
�����ل�����ه ال������ل������ه ت������ع������اىل ع�������ىل ج���م���ي���ع  األن������ب������ي������اء وق���������د ف�����َضّ
أن��ب��ي��ائ��ه ورس���ل���ه وج��ع��ل��ه خ���ري ن��ب��ي ل��خ��ري ام����ة هي 
امة اإلسالم العظيمة كما االحتفال باملولد هو 
ت��وق��ري ل��رس��ول ال��ل��ه ص��ىل ال��ل��ه عليه وآل���ه وسلم 
وكل ما فيه من توقري مطلوب يف القرآن بقوله 
ت���ع���اىل: )إن�����ا أرس���ل���ن���اك ش���اه���داً وم���ب���ش���راً ون���ذي���راً* 

لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه(.

أجواء روحانية
ُي���ح���ي���ي امل���س���ل���م���ون يف م���خ���ت���ل���ف أن�����ح�����اء ال���ع���ال���م 
وم��ن��ه��م شعبنا ال��ي��م��ن��ي ال��ع��ظ��ي��م م��ن��اس��ب��ة امل��ول��د 
ال���ن���ب���وي ال���ش���ري���ف ب���ك���ل ف���خ���ٍر واع�����ت�����زاز وي��ع��ط��ون 
ه��������������ذه امل�������ن�������اس�������ب�������ة م�����������ا ت�����س�����ت�����ح�����ق�����ه م�����������ن ال�����ت�����ب�����ج�����ي�����ل 
والتعظيم اج��الاًل وتبجياًل لصاحبها عليه وآله 
أف��ض��ل ال���ص���الة وال���س���الم ي��دف��ع��ه��م ل��ل��ف��رح ب��ه��ذا 
ال���ي���وم واالب���ت���ه���اج ف��ي��ه ح��ب��ه��م وع��ش��ق��ه��م االب���دي 
للرسول األع��ظ��م حيث ت���زدان ال��ش��وارع وتفوح 
���ي���ب وُت��ع��ق��د ح��ل��ق��ات ال��ذك��ر  روائ�����ح ال��ب��خ��ور وال���طِّّ
يف امل����س����اج����د ف���ي���م���ا ت���ع���ل���و ال����رتن����ي����م����ات وال���ق���ص���ائ���د 
ب�������امل�������دائ�������ح ال������ن������ب������ّوي������ة ال������ع������ذب������ة ال�������ت�������ي ت�����ن�����ش�����رح ب���ه���ا 
ال������ق������ل������وب وت�����س�����ع�����د ب�����ه�����ا ال������ن������ف������وس وت�����ش�����ح�����ذ ب���ه���ا 
ال�����ه�����م�����م وت�������ق�������وى ب�����ه�����ا ال������ع������زائ������م وه�������ك�������ذا ي���ع���ي���ش 
امل����س����ل����م����ون يف ذك����������رى م������ي������الده ص������ىل ال�����ل�����ه ع��ل��ي��ه 
وآله وسلم أجواء روحانية عطرة يفوح شذاها 
ح��ب��اً وت��ع��ظ��ي��م��اً وت��ب��ج��ي��اًل ل���رس���ول ال��ل��ه ص���ىل ال��ل��ه 
عليه وآل��ه وس��ل��م.. فجميع الطوائف واملذاهب 
اإلس���الم���ي���ة ت��ع��ظ��م رس�����ول ال���ل���ه ص���ىل ال���ل���ه عليه 
وآل���ه وس��ل��م ول��ك��ن يختلف م��س��ت��وى التعظيم، 
فاملسلمون عموماً يرونه أفضل وأعظم وأكرم 
خ��ل��ق ال���ل���ه وه�����ذه ال��ع��ظ��م��ة ال ي���ج���وز ق��ص��ر أث��ره��ا 
ع��ىل شخص النبي ص��ىل ال��ل��ه عليه وآل���ه وسلم 
بل إن آثارها تتعدى إىل جميع األمة بل جميع 

الخالئق والعوالم قال تعاىل: )وما أرسلناك إال 
رحمة للعاملني(. . فما احالها من ذكرى عظيمة 
وم��ن��اس��ب��ة ك��ري��م��ة ع��م بِّ��ه��ا ال��ن��ور أرج����اء امل��ع��م��ورة 
وم�������ا أع�����َظ�����َم�����َه�����ا م�����ن َح����������َدث ت�����ح�����ول م����ع����ه م���ج���رى 
ال�����ت�����اري�����خ اإلن������س������اين ل���ل���ب���ش���ري���ة ج����م����ع����اء وص���������ارْت 
م����ع����ه أم�������ة اإلس�����������الم وح�����ض�����ارات�����ه�����ا م������ه������داً ل��ل��ع��ل��م 
والُنّور واإليمان ودولة االخالق والعدل واألمان 
بهدي النبي محمد عليه الّصالة والسالم.. فيا 
لهفة الشوق وال��ش��رف الرفيع أن نحيي ذكرى 
م�����ي�����الد رس�����ول�����ن�����ا األع������ظ������م ص������ىل ال�����ل�����ه ع����ل����ي����ه وآل������ه 
وس����ل����م ال�������ذي م���ث���ل م����ي����الده م����ي����الد أم������ة اإلس������الم 
وحضارتها السامية التي سادت األمم وقادت 
م��س��رية نهضتها ورق��ي��ه��ا ف��ي��م��ا حملته للبشرية 
من قيم ومبادئ اإلنسانية الحقة التي ارتضاها 
الله وشرعها لعباده يف االرض وأرىس قواعدها 
ال��ص��ل��ب��ة وال���راس���خ���ة رس���ول���ن���ا األع���ظ���م ص���ىل ال��ل��ه 

عليه وآله وسلم.

صدق املحبة
ع������ن������دم������ا ن������ت������ح������دث ع��������ن ذك�������������رى م�������ول�������د رس�����ول�����ن�����ا 
األع����ظ����م ن���ت���ح���دث ع����ن م���ن���اس���ب���ة ع��ظ��ي��م��ة ت��رب��ط��ن��ا 
ب�����رس�����ول�����ن�����ا األع�������ظ�������م ع����ل����ي����ه وآل�����������ه أف������ض������ل ال�����ص�����الة 
وال��س��الم وت��ع��زز فينا روح املحبة وقيم الوحدة 
وال��ت��الح��م والتضامن كما ه��ي مناسبة تجعلنا 

��ه  ن����ز ك��ل ال��ح��ب وال��ت��وق��ري وال��ت��ع��ظ��ي��م ال��ت��ي ت��ك��نِّّ
األم������ة ل����ه إذ ل���ي���س أك������رم م����ن س���ي���د ال�����ي����ة ال����ذي 

ارسله الله رحمة من الله للعاملني.
هِّ عليهِّ الّصالة والّسالُم ال بّد  ويف ذكرى مولِّدِّ
أن نبنّي للخاّصة والعاّمة من الناس مشروعَية 
االح��ت��ف��ال ب��امل��ول��د ال��ن��ب��وي ال��ش��ري��ف يف ان إح��ي��اء 
ذك�����رى م���ول���ده ص���ىل ال���ل���ه ع��ل��ي��ه وآل�����ه وس���ل���م هو 
إح��ي��اء مل��ول��د أع��ظ��م ق��ائ��د ع��رف��ت��ه ال��ب��ش��ري��ة وأك���رم 
انسان سعدت به األمم وبذل نفسه ووسعه يف 
سبيل نجاحها وتخليصها من الشرك والوثنية.
وإح�����ي�����اء ذك�������رى والدة ال���ن���ب���ي ص����ىل ال����ل����ه ع��ل��ي��ه 
وآل������ه وس���ل���م أو ي�����وم ب��ع��ث��ت��ه أو ي�����وم وف����ات����ه وك���ل 
الذكريات التي شكلت أحداثاً أو محطات هامة 
يف ت��اري��خ األم��ة فهذا التذكري وال��ت��ذك��ر يجب أن 
نجعل منه محطات سنوية لربط األم��ة بنبيها 
وآله وباملحطات العظيمة يف تاريخها، لتستلهم 

منه بواعث نهضتها. 
ف������ال������رس������ول األع�������ظ�������م ع����ل����ي����ه وع���������ىل آل���������ه أف����ض����ل 
ال����ص����الة وال�����س�����الم ه����و أع����ظ����م وأج�������ل وأح�������ق م��ن 
يحتفى به يف أمة وحضارة عريقة خلدت أسمى 
امل��ع��اين وأج���ل اآلث����ار يف أن��ص��ع ص��ف��ح��ات ال��ت��اري��خ 
وأغ���ن���ت ال������رتاث اإلن����س����اين ل��ل��ب��ش��ري��ة ب��ق��ي��م ال��ح��ق 
وال���ع���دل وامل����س����اواة وال��ت��س��ام��ح وامل��ح��ب��ة وأن�����ارت 
ل���ب���ن���ي ال����ب����ش����ر دروب ال�����خ�����ري وال�������ص�������دق وال������وف������اء 

وأل��ه��ب��ت فيهم م��واط��ن التضحية وص���ور البذل 
وال������ع������ط������اء وأذك��������������ت ه����م����م����ه����م ل�����ب�����ن�����اء أم���������ة ق����وي����ة 
ق����������ادرة ع�����ىل م����واج����ه����ة أع�����دائ�����ه�����ا وت������ج������اوز ك�����ل م��ا 
ي����ع����رتض م���س���ريت���ه���ا م�����ن ت����ح����دي����ات وم�������ؤام�������رات.. 
ك���م���ا ي��س��ت��ح��س��ن يف ه������ذا ال����ي����وم ال���ع���ظ���ي���م ال���ذك���ر 
واإلكثار من الصالة عىل الشفيع لنيل شفاعته 
ي��وم الدين كما يجب أن تستغل ه��ذه الذكرى 
بكل م��ا ه��و مفيد م��ن عمل الخري ع��ىل اختالفه 
فتقدم الصدقات وتستذكر األح��ادي��ث النبوية 
ال��ش��ري��ف��ة وال��س��ن وُي��ج��م��ع األط��ف��ال ع��ىل فيض 
م����ن امل�����واق�����ف ال���ن���ب���وّي���ة ال���س���م���ح���ة ل���ي���ت���ع���رف���وا ع��ىل 
��س��ون ح���الوة  ��ه��م وه�����ادي أم��ت��ه��م أك���رث وي��ت��ل��َمّ ن��ب��يِّ
أخ��الق��ه بقلوبهم ويتمثلون بطباعه ال��زك��ّي��ة يف 
ريته وال  معامالتهم فال ينقطعون عنه وعن سِّ

ُيغَيبون عن محاسنه ومناقبه.

من الدروس املستفادة ماييل:
- ي�������ج�������ب ان ال ت�����ق�����ت�����ص�����ر ه�������������ذه ال�����������ذك�����������رى ع����ىل 
ال���ح���دي���ث ع����ن ح����ب ال���ن���ب���ي ص����ىل ال���ل���ه ع��ل��ي��ه وآل����ه 
وس��ل��م ب���ل أن ن��وض��ح ل��ل��ن��اس م��ك��ان��ت��ه ودوره يف 
حياته وبعد مماته وان نتمثل أخالق املصطفى 
ص��ىل ال��ل��ه عليه وآل���ه وس��ل��م وال���ذي ج��اء متمماً 
ملكارمها ق��واًل وعماًل الن يف ذل��ك تأكيداً لصدق 
املحبة والوالء واالرتباط بالرسول صىل الله عليه 

وآل���ه وس��ل��م.. - ت��أك��ي��د االي��م��ان وامل��ح��ب��ة لرسولنا 
صىل الله عليه وآله وسلم يكون بصدق القول 
وال��ف��ع��ل يف االرت���ب���اط واالق����ت����داء ب���ه وال���س���ري عىل 
نهجه يف مختلف تعامالتنا وكافة أمور حياتنا.

- تجسيد األه��داف والغايات السامية للدين 
اإلسالمي الحنيف وحمل رسالته العظيمة وفق 
املنهج الصحيح ال���ذي اس��س��ه رس���ول ال��ل��ه صىل 

الله عليه وآله وسلم.
- ال���وق���وف وال��ت��أم��ل يف واق����ع ام��ت��ن��ا اإلس��الم��ي��ة 
وما تعيشه اليوم من واقع مأساوي وان تكون 
املناسبة فرصة سانحة الستذكار عظم حضارتنا 
وان ن��س��ت��م��د م��ن��ه��ا ع���وام���ل ق��وت��ن��ا وك���ي���ف ننهض 

باألمة من كبوتها.
- إدراك ان امل������ش������اري������ع ال����ع����ظ����ي����م����ة وال�����غ�����اي�����ات 
وااله�������������������داف ال�����س�����ام�����ي�����ة ت����ت����ط����ل����ب ه�����م�����م�����اً ع���ظ���ي���م���ة 
وعزائم ال تلني والبد لتحقيقها من ص� وتحمل 
وت������ض������ح������ي������ات ج������م������ة وع��������������دم امل����������ب����������االة واالك����������������رتاث 
باملصائب واملحن مهما كانت شدتها وقسوتها.

- الرتكيز ع��ىل م��ا يوحد األم��ة وي��رص صفوف 
املسلمني يف مواجهة األعداء ونبذ كل ما يزعزع 
ويشق الصف ويفرق بني املسلمني ووحدتهم 
ول��ت��ك��ن وح����دة األم����ة ه��دف��اً س��ام��ي��اً للجميع وان 
يحرص الجميع عىل عمل كل ما يحقق الصالح 

العام لالسالم واملسلمني.
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املولد النبوي ..  َمْوِرد َمِعني 
د الناَس أجمعني ُيَوِحّ

عدنان أحمد الجنيد

ذك�����رن�����ا يف ال���ح���ل���ق���ة األوىل ب������أن ال����ل����ه ق��د 
أنعم وم��ن علينا بنبيه املصطفي محمد 
رس����ول ال��ل��ه ص���ىل ال��ل��ه ع��ل��ي��ه وآل����ه وس��ل��م 
وأنه ال يعرف قدر هذه املنة حق املعرفة 
واإلدراك وي����ق����دره����ا ح�����ق ق�����دره�����ا إال م��ن 
عاصر هذا الرسول وعاش معه من أهله 
وصحابته ألنهم قارنوا بني ما كانوا عليه 
م��ن جاهلية ج��ه��الء وم��ا نقلهم إل��ي��ه من 
ه����داي����ة وأن���������وار وس�����ع�����ادات ف���ل���ه���ذا ج�����اءوا 
ج�����ي�����اًل ف�������ري�������داً يف ك������ل يشء رض�����������وان ال���ل���ه 
عليهم فهم جيل فريد يف حبهم لرسول 
ال����ل����ه ص�����ىل ال����ل����ه ع���ل���ي���ه وال��������ه وس����ل����م ج��ي��ل 
فريد يف عملهم بهذا الدين العظيم ويف 
جهادهم يف سبيل الله وتضحيتهم ويف 

أخالقهم ويف كل شأنهم ..
فلهذا يجب علينا أن نحبهم ألن األمر 
يتسلسل فلن يستقيم لنا حب الحبيب 
محمد إال إذا أحببنا أهل بيته وصحابته 
ولن يستقيم لنا حب الله جل جالله إال 
إذا أح��ب��ب��ن��ا ال��ح��ب��ي��ب امل��ص��ط��ف��ى ص���ىل ال��ل��ه 

عليه واله .
5( ت����ح����ب ه��������ذا ال����ن����ب����ي ص������ىل ال�����ل�����ه ع��ل��ي��ه 
وآل��ه وسلم ألن الله أوج��ب عليك وعىل     
األمة بأسرها أوجب عىل الجميع محبته.

فتأمل معي قول الله سبحانه وتعاىل 
حيث يقول ) قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم 
وإخوانكم وأزواجكم وعشريتكم وأموال 
اق���رتف���ت���م���وه���ا وت�����ج�����ارة ت���خ���ش���ون ك��س��اده��ا 
ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله 
ورسوله وجهاد يف سبيله فرتبصوا حتى 
ي�������أيت ال�����ل�����ه ب�����أم�����ره وال�����ل�����ه ال ي�����ه�����دي ال����ق����وم 

الفاسقني ( ]سورة التوبة 24[
فهي محبة يجب أن تكون راجحة لله 
ول���رس���ول���ه وإال ف��ال��ت��ه��دي��د ل��ن��ا م���ن ال��ج��ب��ار 
)فرتبصوا( أي انتظروا ما يحل بكم من 
العقاب )والله ال يهدي القوم الفاسقني( 
أي وأنتم فسقة ظلمة خارجني عن طاعة 
الله إذا قدمتم عىل محبة الله ورسوله 
ش�����ي�����ئ�����اً م��������ن امل�����������ذك�����������ورات يف اآلي������������ة ون�����ؤك�����د 
ونكرر أن هذه اآلية الكريمة أعظم دليل 
ع����ىل وج�������وب م���ح���ب���ة ال����ل����ه ورس�����ول�����ه وع���ىل 
تقديمها عىل محبة كل يشء , ويف اآلية 
داللة كذلك عىل الوعيد الشديد واملقت 
األكيد عىل من كان يشء من املذكورات 
يف اآلي������������ة أح���������ب إل������ي������ه م�������ن ال������ل������ه ورس������ول������ه 
وجهاد يف سبيله , وقد أكد الله العظيم 
ج��ل ج��الل��ه وج���وب محبة ال��رس��ول صىل 

الله عليه وآلة وسلم بأن 
 -1 أوج����������������ب ع�����ل�����ي�����ن�����ا ط�������اع�������ت�������ه وج����ع����ل����ه����ا 
طريقاً إىل رحمته فقال : ) وأطيعوا الله 
وال����رس����ول ل��ع��ل��ك��م ت��رح��م��ون ( آل ع��م��ران 

132
 -2 وأوج��������������ب ع����ل����ي����ن����ا ط�����اع�����ت�����ه وج���ع���ل���ه���ا 
طريقاً آلن نهتدي فقال سبحانه : ) قل 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا 
فإنما عليه ما حمل وعليكم ما تحملون 

وإن تطيعوا تهتدوا وما عىل الرسول إال 
لبالغ املبني ( 45سورة النور .

 -3 وج����ع����ل ط����اع����ة ه������ذا ال�����رس�����ول ص��ىل 
ال����ل����ه ع���ل���ي���ه وال�������ه وس����ل����م ه����ي ع����ني ط��اع��ت��ه 
ج�����ل ش����أن����ه ف����ق����ال : ) م�����ن ي���ط���ع ال����رس����ول 
ف��ق��د أط���اع ال��ل��ه وم���ن ت���وىل ف��م��ا أرس��ل��ن��اك 

عليهم حفيظاً (. " 80 سورة النساء "
 -4 وج�����ع�����ل ال�����ل�����ه "ح����ب����ي����ب����ن����ا األع������ظ������م " 
عظم سلطانه جعل طاعة هذا الرسول 
الحبيب صىل الله عليه واله وسلم سبباً 
يف فوزنا وسعادتنا فقال سبحانه وتعاىل 
) وم�����ن ي���ط���ع ال���ل���ه ورس����ول����ه وي���خ���ش ال��ل��ه 
وي���ت���ق���ه ف���أول���ئ���ك ه����م ال����ف����ائ����زون ( " س����ورة 

النور52".
5 - ب��������ل ج������ع������ل يف ط������اع������ت������ه ص��������ىل ال����ل����ه 
ع����ل����ي����ه وس�����ل�����م س����ب����ب����اً م������وص������اًل ب����االج����ت����م����اع  
بصفوة الخلق م��ن األن��ب��ي��اء والصديقني 
وال������ش������ه������داء  واالج������ت������م������اع ب����ه����م يف ج���ن���ات 
ال����ن����ع����ي����م واألن�����������س ب����ق����رب����ه����م يف ج����������وار رب 
ال����ع����امل����ني ف����ق����ال ج�����ل م�����ن ق����ائ����ل ع���ل���ي���م : ) 
وم�������ن ي����ط����ع ال����ل����ه وال�������رس�������ول ف����أول����ئ����ك م��ع 
ال�������ذي�������ن أن������ع������م ال������ل������ه ع����ل����ي����ه����م م�������ن ال���ن���ب���ي���ني 
وال������ص������دي������ق������ني وال��������ش��������ه��������داء وال�����ص�����ال�����ح�����ني 
وح���س���ن أول����ئ����ك رف���ي���ق���اً ذل�����ك ال���ف���ض���ل م��ن 
الله وكفى بالله عليماً ( " سورة النساء 

آية -69 70 " .
 -1 وأم��������������رن��������������ا س�������ب�������ح�������ان�������ه وت������������ع������������اىل ب��������أن 
ن����س����ت����ج����ي����ب ألم��������������ره ون�����ب�����ت�����ع�����د ع���������ن ك���������ل م���ا 
نهانا عنه فقال ج��ل شأنه : ) وم��ا آتاكم 
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 
وات�����ق�����وا ال���ل���ه إن ال���ل���ه ش���دي���د ال���ع���ق���اب ( " 

سورة الحشر آية 7 " .
 -2   ك����م����ا ج����ع����ل ال�����ل�����ه ج������ل ش�����أن�����ه ه����ذا 
الرسول صىل الله عليه واله وسلم قدوة 
لنا فقال : )لقد ك��ان لكم يف رس��ول الله 
أسوٌة حسنة ملن كان يؤمن بالله واليوم 
اآلخر وذكر الله كثرياً (. " األحزاب 21 ".

 1( ملاذا نحب الحبيب املصطفى محمد 
صىل عليه وآله وسلم : نحبه ألنه يحبنا 

والشاهد عىل ذلك ما ييل:
 1( فهو يود لو رآنا . 

 2( يشق عليه مشقتنا حريص علينا بنا 
رءوف رحيم . قال تعاىل يف كتابه الكريم 
: ) لقد جاءكم رسولٌ  من أنفسكم عزيز 
عليه م��ا عنتم ح��ري��ص عليكم باملؤمنني 
رءوف رح����ي����م ).  " س�������ورة ال���ت���وب���ة 28 " . 
ف����ق����د ي���ع���م���ل األم��������ر ث�����م ي����رتك����ه خ���ش���ي���ة أن 
ي����ف����رض ع��ل��ي��ن��ا م���ث���ل )ص�������الة ال�����رتاوي�����ح (. . 
فقد ال يأمر به ابتداًء حتى ال يشق علينا 
كقوله عليه ال��ص��الة وال��س��الم :( ل��وال أن 
أش���ق ع���ىل أم��ت��ي ألم��رت��ه��م ب��ال��س��واك عند 

كل صالة ويف رواية وعند كل وضوء (
 3( وإذا س������ج������د ي�����������وم ال������ق������ي������ام������ة ت���ح���ت 
ال����ع����رش ل��ي��ش��ف��ع يف أه�����ل امل����وق����ف ف��ي��ق��ال 
له " يا محمد ارفع رأسك واسأل ُتعطى 
وش����ف����ع ت���ش���ف���ع " ف����ريف����ع رأس�������ه وي����ق����ول : 
أمتي أم��ت��ي  ي��ا رب فما ك��ان يهمه إال أمر 
أمته فلم يقل أهل بيتي أو أبنتي فاطمه .
 2( مل����اذا ال ن��ح��ب��ه وق���د ك��م��ل��ه ال��ل��ه خلقاً 
وُخلقاً فالكل يجد فيه القدرة يف جميع 
األح����������������وال وال�������ن�������واح�������ي وأع��������ط��������اه ال������ل������ه م���ن 
امل��ع��ج��زات والبينات م��ا ال يحىص وم��ا لم 
يعط أحداً من قبله صىل الله عليه وآله 
وسلم  فإذا نحن نحب الجميل لجمال 
شكله الظاهر فقط .. فكيف بمن أعطى 
الجمال كله ص��ىل الله عليه وال��ه , وأم��ا 
ع��������ن أخ��������الق��������ه ف�������ه�������ذا أم�����������ر ش�������رح�������ه ي����ط����ول 
وي���ك���ف���ي أن ال����ل����ه وص�����ف أخ����الق����ه ب��وص��ف 
ج�����ام�����ع ش�����ام�����ل ع���ظ���ي���م ك�����ري�����م ف�����ق�����ال ج��ل 
شأنه سبحانه الكريم ) وإنك لعىل خلق 
ع��ظ��ي��م ( " س����ورة ال��ق��ل��م 7 " وق���د آم���ن به 
خلق كثري متأثرين بُخلقه صىل الله عليه 
وسلم ومثال ذل��ك :  حلمه , تواضعه , 
شجاعته , زه��ده ولينه , وتعظيمه لربه 
ودوام ذك�������ره ل����ه وع����ب����ادت����ه وش����ك����ره ل��رب��ه 
واس����ت����ع����الؤه ع����ىل ح���ط���ام ال���دن���ي���ا وج��م��ي��ع 
م��غ��ري��ات��ه��ا .. إل���خ م��م��ا ال نستطيع ح��ص��راً 

لهذه األخالق الكاملة العالية السامية
 3( ك����ي����ف أخ�������ي امل����س����ل����م ال ت���ح���ب���ه ص��ىل 
ال���ل���ه ع��ل��ي��ه وآل�����ه وس���ل���م وق����د ح��ب��ه ال��ك��ون 
كله ح��ي��وان��ه ون��ب��ات��ه وج���م���اده.. فقد شكا 
إليه الجمل, وشهدت له الشجرة وسلم 
ع��ل��ي��ه ال��ح��ج��ر وح���ن إل��ي��ه ال��ج��ذع ص��ل��وات 

ربي وسالمه عليه.
 4( الب������������د ل������ن������ا ي���������ا أخ������������ي أن ن������ح������ب ه������ذا 
الحبيب النبي الخاتم وذل��ك ألن ايماننا 
ل����ن ي��ك��م��ل إال ب��م��ح��ب��ت��ه ل���ق���ول���ه ص����ىل ال��ل��ه 
عليه واله وسلم ) ال يؤمن أحدكم حتى 
أك����ون أح���ب إل��ي��ه م���ن ول����ده ووال������ده وم��ن 

الناس أجمعني . " متفق عليه " .
ول�����ي�����س ح����ب����ه ض�����������روري ف����ق����ط يف ك���م���ال 
إيماننا بل حتى حالوة اإليمان لن نجدها 
إال بمحبته لقوله عليه الصالة والسالم 
: ) ث����الث م���ن ُك����ن ف��ي��ه وج����د ب��ه��ن ح���الوة 
اإليمان وذكر منها أن يكون الله ورسوله 

أحب إليه مما سواهما ..( 

"يتبع الحلقة الثالثة أن شاء الله تعاىل."

إح�����ي�����اء  اب����ن����اء ال���ش���ع���ب ال���ي���م���ن���ي ل���ذك���رى 
امل������ول������د ال�����ن�����ب�����وي ال�����ش�����ري�����ف , ي����م����ث����ل اح����ي����اء 
للمبادئ والقيم التي يجب أن تتكرس يف 
نفوس االجيال من خالل ربطهم بالنبي 
امل����ص����ط����ف����ى ص������ىل ال�����ل�����ه ع���ل���ي���ه وآل���������ه وس���ل���م 
وت���رب���ي���ة ال���ج���ي���ل ال����ن����ائش ع����ىل ن���ه���ج وس����رية 
رسولنا الكريم حتى يكونوا اك��رث تمسكا 
ب��ال��ه��وي��ة االي���م���ان���ي���ة خ���اص���ة يف ظ���ل ال��غ��زو 
ال��ف��ك��ري ال�����ذي ي���ح���اول م��ن��ه خ���الل���ه اع����داء 
االسالم  طمس الهوية االيمانية ومسخ 
ال��ش��ب��اب م��ن خ���الل ح��رف��ه��م ع��ن االرت��ب��اط 
ب��ال��ل��ه وب��ال��رس��ول ال��ك��ري��م وب��م��ب��ادئ وقيم 
ال��دي��ن االس��الم��ي الحنيف.. ل��ذا ت��أيت هذه 
املناسبة الدينية العظيمة التي اكرم الله 
ال���ب���ش���ري���ة ب���خ���ري خ���ل���ق���ه ون����ح����ن يف م��رح��ل��ة 
ت���ش���ه���د ب����الدن����ا ب���ش���ك���ل خ�����اص وال���ش���ع���وب 
االس����الم����ي����ة ب���ش���ك���ل ع������ام ه���ج���م���ة ص��ل��ي��ب��ي��ة 
م��ن��ظ��م��ة ج���ع���ل���ت م����ن اوىل خ���ط���وات���ه���ا ه��ي 
كيفية مسخ العقول من خالل مسميات 
تحت  عناوين مختلفة كالتحضر والتقدم 
وال���ح���ري���ة  غ���ري امل��ن��س��ج��م��ة وامل���ت���واف���ق���ة مع 
ت����ع����ال����ي����م دي����ن����ن����ا االس�������الم�������ي ون�����ه�����ج وس������رية 

الرسول الكريم.
وم������ن ال����ج����وان����ب امل���ه���م���ة ال����ت����ي ي���ج���ب أن 
ي����س����ت����ف����اد م����ن����ه����ا وت�����ج�����س�����ي�����ده�����ا يف اوس���������اط 
امل��ج��ت��م��ع  ون��ح��ن ن��ح��ي��ي ون��ح��ت��ف��ل  ب��ذك��رى 
امل����ول����د ال���ن���ب���وي ال���ش���ري���ف ص����ىل ال����ل����ه ع��ل��ي��ه 

وآله وسلم التايل:
أوال: ع��ىل املستوى ال��رتب��وي تمثل هذه 
املناسبة محطة هامة لتعزيز وغرس حب 
االرت�������ب�������اط ب�����ال�����رس�����ول ال����ك����ري����م وت���ن���م���ي���ت���ه يف 
قلوب ابناء املجتمع اليمني, حتى نضمن 
ب�������ن�������اء ج������ي������ل م����ت����س����ل����ح ب�������اإلي�������م�������ان وال�����ع�����ل�����م 
وامل��ع��رف��ة  ل��ي��ك��ون��وا ص��ال��ح��ني ومساهمني 
يف خ���دم���ة وط��ن��ه��م وش��ع��ب��ه��م, محصنني 

من أية اخرتاقات معادية للثقافة .
ثانيا : الجهاد يف سبيل الله.. من أهم 
املبادئ التي يجب ان ننميها يف النفوس 
وال��وج��دان مسرية الجهاد يف سبيل الله 
وان ن������داف������ع ع������ن ال������وط������ن وال�����ش�����ع�����ب ض��د 
املحتلني والغزاة خاصة يف ظل العدوان 
امل���س���ت���م���ر ع�����ىل ب�����الدن�����ا ال��������ذي اوش��������ك ع���ام���ه 

السابع عىل االنتهاء . 
ول���ن���ا رس�����ول ال���ل���ه أس�����وة وق������دوة حسنة 
يف املبادئ والقيم واألخالق التي جسدها 
وه��������������و ي���������ق���������ود ال��������������غ��������������زوات وامل��������������ع��������������ارك ض����د 
امل����ش����رك����ني ,أخ����������الق امل���س���ل���م���ني يف ال����ح����رب 
كانت من اسباب هداية الكثريين اىل دين 
الله بعد ان ملسوا ذلك التعامل االنساين  
امل��س��ت��م��د م���ن ك���ت���اب ال���ل���ه ال��ك��ري��م ووص���اي���ا 
وق��ي��م ال���رس���ول ال��ك��ري��م محمد ص��ىل الله 
عليه وآل��ه وسلم, وهو ما يتجسد اليوم 
ع���ىل م��ي��ادي��ن ال���ع���زة وال���ك���رام���ة ع���ىل اي���دي 
امل������راب������ط������ني م�������ن اب�������ن�������اء ال�����ج�����ي�����ش وال�����ل�����ج�����ان 
ال�����ش�����ع�����ب�����ي�����ة ال����������ذي����������ن ن�������ه�������ل�������وا م����������ن امل��������درس��������ة 
امل��ح��م��دي��ة ال��ص��� وال��ث��ب��ات وق��ي��م وم��ب��ادئ 

اخ����������الق امل����س����ل����م����ني يف ال�����ح�����ر ول������ذل������ك ن����رى 
ون�����ش�����اه�����د ك����ي����ف ي����ت����ع����ام����ل اب������ن������اء ال���ج���ي���ش 
وال���ل���ج���ان ال��ش��ع��ب��ي��ة م���ن���ع األس�������رى وك��ي��ف 
ي����ح����م����ون امل�����دن�����ي�����ني وي����ج����ن����ب����ون����ه����م امل����خ����اط����ر 
خ��الل تنفيذهم للعمليات القتالية ضد 
اعداء الوطن يف مختلف جبهات القتال .
ويف ه�������ذه امل����ن����اس����ب����ة ال����دي����ن����ي����ة ال��ع��ظ��ي��م��ة 
, ي���ج���ب أن ن���ح���ث ون����رب����ي أب����ن����اء ع����ىل ح��ب 
ال�����ج�����ه�����اد يف س����ب����ي����ل ال�����ل�����ه ألن يف ال����ج����ه����اد 
ع����������������زة وك��������������رام��������������ة ل����������أم����������ة االس�����������الم�����������ي�����������ة م����ن 
األعداء الذين كانوا وال يزالون اىل اليوم 
ي��رتب��ص��ون ب���اإلس���الم وامل��س��ل��م��ني وال��ج��ه��اد 
باملال والنفس ونيل الشهادة هي وسام 

ومنحة إلهية يجب أن ننمي 
حب الجهاد يف نفوسنا ونجسده واقعا 
ح����ت����ى ن����ص����ون األرض وال������ع������رض ون���ح���م���ي 
ال���س���ي���ادة م���ن أع������داء ال���دي���ن وال����وط����ن من 

تحالف الشر والعدوان .
وب���االي���م���ان وال��ث��ق��ة ب��ن��ص��ر ال��ل��ه تحققت 
االن��ت��ص��ارات تحققت االن��ت��ص��ارات امل���ؤزرة 
عىل ايدي املجاهدين يف مختلف جبهات 
ال����ق����ت����ال وم������ن اب�������رز االس�������س ال����ق����وي����ة ال���ت���ي 
س���اه���م���ت يف ت���ح���ق���ي���ق ال���ن���ص���ر يف م��خ��ت��ل��ف 
جبهات العزة والكرامة عىل تحالف الشر 
والعدوان.. فمسرية الرسول الكريم هي 
م��س��رية ج��ه��اد ك��م��ا أك���د ع���ىل ذل���ك السيد 
ال����ق����ائ����د ع���ب���دامل���ل���ك ب������در ال�����دي�����ن ال�����ح�����ويث يف 
خطابه يف تدشني فعاليات املولد النبوي 

الشريف.
ث���ال���ث���ا: ع���ىل امل���س���ت���وى االج���ت���م���اع���ي تمثل 
م���ن���اس���ب���ة ذك��������رى امل�����ول�����د ال����ن����ب����وي ال���ش���ري���ف 
اهمية يجب ان نعيها ال سيما يف تعزيز 
ق������ي������م ال������ت������ك������اف������ل االج�������ت�������م�������اع�������ي يف اوس�����������اط 
املجتمع وم���د ي��د ال��ع��ون ل��ك��ل م��ن يحتاج 
امل�����������س�����������اع�����������دة خ�����������اص�����������ة يف ظ�������������ل ال�������������ع�������������دوان 
وال���ح���ص���ار ال���ج���ائ���ر ال�����ذي ف���رض���ه ال���ع���دوان 
عىل بالدنا . وعلينا أن نقتفي أثر رسولنا 
الكريم  ونتبع توجيه وحثه عىل االحسان 
وال����ع����م����ل ال�����خ�����ريي ال��������ذي ي�������ريض ال����ل����ه ع��ن��ا 
ورسوله قال صىل الله عليه وآله وسلم 

: " اتقوا النار ولو بشق تمرة "
ول���ج���ان���ب ال��ت��ك��اف��ل وال���ت���ع���اون دور ه��ام 

ت���ج���اه اس����ر ال���ش���ه���داء وال���ج���رح���ى واالي���ت���ام 
وك���ل ال��ض��ع��ف��اء وامل��ح��ت��اج��ني ول��ذل��ك فقد 
ت���ط���رق ق���ائ���د ال����ث����ورة ال��س��ي��د ع��ب��دامل��ل��ك ب��در 
ال����دي����ن ال����ح����ويث يف ك��ل��م��ت��ه خ�����الل ت��دش��ني 
ف��ع��ال��ي��ات امل���ول���د ال��ن��ب��وي اىل ه���ذه امل��وض��ع 
االجتماعي الهام اال وهو الرتاحم وتعزيز 
قيم التكافل وتقديم املساعدة االنسانية 
ل���ل���م���ح���ت���اج���ني وه���������ذه م������ن امل�����واض�����ي�����ع ال���ت���ي 
يجب ان يعيها كل امليسورين خاصة وان 
ب��الدن��ا ت��م��ر ب��أك��� ح���رب ع��دوان��ي��ة وح��ص��ار 
ج���ائ���ر أث�����ر ع����ىل م���س���ت���وى ال����وض����ع امل��ع��ي��ي 

لكثري من الناس .
راب�������ع�������ا : اظ�������ه�������ار ج������ان������ب ال�������ق�������وة وال������ع������زة 
بالدين االسالمي وبالنبي املصطفى صىل 
الله عليه وآله وسلم ولفت انظار املجتمع 
الغربي املعادي لإلسالم ان ابناء الشعب 
ال���ي���م���ن���ي ي�����س�����ريون ع�����ىل خ����ط����ى اج�����داده�����م 
االن���ص���ار ) األوس وال���خ���زرج ( ال���ذي���ن ك��ان 
ل�������ه�������م ال�������س�������ب�������ق ب����������ني امل������س������ل������م������ني يف ن�����ص�����رة 
ال��رس��ول املصطفى وإي��وائ��ه  حاملني راي��ة 
االس����الم وق����ادة ف��ات��ح��ني ع��ظ��م��اء خلدهم 

التاريخ االسالمي يف انصع صفحاته .
خ�����ام�����س�����ا :  االح������ت������ف������ال ب�����امل�����ول�����د ال����ن����ب����وي 
ال����ش����ري����ف ي���ع���ت���� رس�����ال�����ة ق����وي����ة ل����ل����ع����دوان 
ب��������أن اب������ن������اء ال����ش����ع����ب ال����ي����م����ن����ي ي���س���ت���م���دون 
ص�هم وجهادهم وثباتهم من الرسول 
املصطفى صىل الله عليه وآله وسلم وان 
ال���ع���دوان ل��ن ي��ن��ال م��ن عزيمتهم وإرت��ه��م 
القوية مهما أمعن يف جرائمه وحصاره 

الجائر والظالم .
سادسا : إن احياء ذكرى املولد النبوي 
ب��ه��ذه ال��ح��ش��ود امل��الي��ي��ن��ي��ة ال��ت��ي ت��ك��ت��ظ بها 
س������اح������ات ال�����ص�����م�����ود ل����ل����ع����ام ال�����س�����اب�����ع ع��ىل 
ال���ت���وايل ه���ي رد ل��ك��ل م���ن ي���ح���اول االس����اءة 
ل��ل��دي��ن االس����الم����ي ول��ن��ب��ي ال���رح���م���ة امل���ه���داة 

للبشرية جمعاء 
س������اب������ع������ا : ذك���������������رى امل���������ول���������د ال�������ن�������ب�������وي ه���ي 
م���ن���اس���ب���ة ج���ام���ع���ة ل���ك���ل األم��������ة االس���الم���ي���ة 
وه��������������ي ف���������رص���������ة اي���������ض���������ا ل������ل������ع������ف������و وال������ص������ف������ح 
خ����اص����ة يف ظ����ل األوض���������اع االس���ت���ث���ن���ائ���ي���ة يف 
ظ��������ل اس�������ت�������م�������رار ال����������ع����������دوان ال������غ������اش������م ع���ىل 
ب�������الدن�������ا ول�����ل�����ق�����ي�����ادة ال������ث������وري������ة وال����س����ي����اس����ي����ة 
ال�����ع�����ل�����ي�����ا م���������ب���������ادرة ه������ام������ة يف ه����������ذا ال����ج����ان����ب 
وال���ت���ي ق���دم���ت اىل اخ���وان���ن���ا امل���غ���رر ب��ه��م يف 
مارب وهي فرصة اخرية ملراجعة انفسهم 
إلعالن موقف مشرف لهم تجاه وطنهم 
وش��ع��ب��ه��م , اىل ج��ان��ب ذل����ك ال ي����زال ب��اب 
ال���ع���ف���و ال����ع����ام م���ف���ت���وح���ا أم������ام امل���خ���دوع���ني 
للعودة اىل ال��ص��ف الوطني م��ن مختلف 
م��واق��ع امل��ح��ت��ل��ني وامل��رت��زق��ة ال���ذي حرصت 
ال��ق��ي��ادة ال��ث��وري��ة وال��س��ي��اس��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا عىل 
اص�����دراه اي��م��ان��ا م��ن��ه��ا ب��أه��م��ي��ة ح��ق ال��دم��اء 
ول��م الصف وتفويت الفرصة عىل اع��داء 
ال��دي��ن وال��وط��ن م��ن ق��وى ال��ش��ر املتحالفة 

يف عدوانها اآلثم عىل بالدنا .

القايض حسن الرصابي

عقيد/ يوسف الشمريي

يرتقب املسلمون يف 12 ربيع األول من كل عام بحفاوة وشوق ولهفة لالحتفال بيوم ميالد الرسول االعظم صىل 
الله عليه وآله وسلم حيث تتعّدد مظاهر االحتفال وتعم البهجة والسرور يف هذا اليوم الذي ولد فيه نبي الهدى 

خالد عبداللهالذي كانت والدته مولداً للنور والهداية وتخليص البشرية من الظلم والعبودية لغري الله.
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في ذكرى ميالد خير البرية.. 
جوانب هامة يجب جتسيدها



العودة للنهج القويم

<<ال�����ب�����داي�����ة ك����ان����ت م�����ع األس������ت������اذة ام������ة امل����ل����ك خ����ال����د ال���ت���ي 
اشارت اىل أن إحياء ذكرى مولد الرسول األعظم يجسد 
قيم وأخالق أبناء اليمن ومدى حبهم للرسول صىل الله 
عليه وآلة وسلم وإن رسول البشرية ومعلمها األول صىل 
الله عليه وسلم جاء إلخراج األمة من الضاللة إىل الهدى.

وإن��ن��ا اذ نحتفي ب��ذك��رى امل��ول��د ال��ن��ب��وي يتمثل يف ال��ع��ودة للنهج 
القويم والعمل بكل ما جاء به وإحياًء لسريته العطرة وأخالقه 
العالية التي يجب االقتداء بها والسري عليها وأن التأيس برسول 
ال��ل��ه وأخ���الق���ه امل��س��ت��م��دة م���ن ك��ت��اب ال��ل��ه وال���ت���ي ب��ه��ا ي��ت��ح��ق��ق ل��أم��ة 
ال���ع���زة وال���ك���رام���ة وال��ن��ص��ر ع���ىل أع���دائ���ه���ا وأن ال��ي��م��ن��ي��ن ح��م��ل��وا عىل 
عاتقهم نشر الرسالة املحمدية وك��ان��وا ج��ن��وداً م��ع رس��ول ال��ّل��ه يف 
الغزوات ما يدل عىل مدى إيمانهم وارتباطهم به ومواصلة النهج 
ال����ذي س����ار ع��ل��ي��ه وأن االح���ت���ف���اء ب��ه��ذه امل��ن��اس��ب��ة ي��ع��زز م���ن ال��ص��م��ود 
يف مواجهة ال��ع��دوان وم��ن نصر اىل نصر ب��إذن الله وأن اليمنين 

ناصروا الرسول اىل ابد االبدين.

بكل حب واعتزاز

< أم��ا األس��ت��اذة فاطمة املحياء- باحثة اجتماعية، فقد 
تحدثت قائلة:

<< يف كل عام وبكل حَبّ واعتزاٍز وشوق ولهفة وإكرام وتقديس 
يحتفل شعبنا اليمني يمن اإليمان والحكمة، يمن األنصار، يمن 
قادة الفتوحات اإلسالمية يف مشارق األرض ومغاربها بمناسبة 
املولد النبوي الشريف عىل صاحبها أفضل الصالة والتسليم جاعال 
منها ي��وم��اً أغ���ر يف ج��ب��ن ال��ده��ر، ي��وم��اً م��ج��ي��داً وم��ش��ه��وداً، ع��رف��ان��اً 
بالنعمة، وشكراً لله سبحانه وتعاىل، واحتفاًء بخاتم األنبياء، 
وتأكيداً متجدداً للوالء له صىل الله عليه وعىل  آله وسلم، ورداً 
لكل املحاوالت الشيطانية التي يحيكها األعداء لالستنقاص من 
م��ك��ان��ت��ه يف ال���ن���ف���وس، وق�����دره يف ال��ق��ل��وب ُب��غ��ي��ة إب���ع���اد ال���ن���اس عن 
التمسك به وال��والء له، فلم ولن يثني العدوان الغاشم شعبنا 
اليمني العزيز الحّر عن االحتفال بهذه املناسبة، وال كل املحاوالت 
التي يقوم بها األع��داء املجرمون الذين يسعون لتخويف الناس 
م���ن ال��ح��ض��ور إىل س���اح���ات االح��ت��ف��ال وذل����ك م���ن خ���الل اس��ت��ه��داف 
التجمعات، فهذه املحاوالت البائسة وغريها ال تزيد شعبنا اليمني 
إال وعياً وإدراكاً ألهمية االحتفال بهذه املناسبة، لذا فإنه قد جعل 
منها محطة سنوية الكتساب الوعي، وشحذ الهمم، واقتباس 
ال��ن��ور، وتعزيز ال���والء للرسول ص��ىل ال��ل��ه عليه وع��ىل آل��ه وسلم، 

كما جعل منها محطة إلدراك أهمية التعبئة املعنوية ضّد أعداء 
ال��رس��ول أع���داء ال��ح��ق وال��ب��ش��ري��ة وإلح��ي��اء ه��ذه املناسبة العظيمة 
دالالت كثرية منها االبتهاج واالعرتاف بمنة الله سبحانه وتعاىل 

وفضله العظيم علينا كمسلمن وعىل العاملن جميعاً.

ن���ح���ن ك����أم����ة م���س���ل���م���ة ي���ج���ب أن ت����ك����ون أن���ف���س���ن���ا م��ت��ع��ل��ق��ة ب��ف��ض��ل 
الله تعاىل علينا، ون��ع��رتف لله بعظيم نعمته، ون��ق��در نعم الله 
ع��ل��ي��ه��ا، ويف م��ق��دم��ة ه����ذه ال��ن��ع��م ن��ع��م��ة ال���ه���داي���ة ال��ت��ي ج����اءت عن 
ط��ري��ق ال��رس��ول ص��ىل ال��ل��ه عليه وع��ىل آل��ه سلم وال��ق��رآن الكريم، 
فمحمد هو رس��ول الهداية أرسله الله بالهدى ودي��ن الحق، لذا 
فإن هذه املناسبات اإليمانية العزيزة والتي لها عالقة بديننا تعد 
مجااًل من مجاالت التقرب إىل الله سبحانه وتعاىل وتستحق منا 
الفرح واالبتهاج والسرور لقد أراد أعداؤنا أن يشدونا إىل إحياء 
مناسبات ال قيمة وال أثر لها يف واقع االمة ليبعدونا عن مثل هذه 

املناسبات العظيمة ولكنهم فشلوا وخابوا وخسروا.

إن إح��ي��اء ذك��رى مولد النبي ه��و مناسبة للحديث ع��ن الرسول 
صىل الله عليه وعىل آله وسلم ومبعثه ومنهجه ورسالته، وعن 
واقع األمة وتقييمه، وهو أيضا من اإلشادة بذكره، فالله سبحانه 
وتعاىل عندما ق��رن الشهادة برسالته صىل الله عليه وسلم مع 
الشهادة بوحدانيته سبحانه وتعاىل أراد أن يبقى رسول الله صىل 
الله عليه وعىل آله وسلم حّياً يف وجداننا، وحاضراً يف أذهاننا، 
فصلتنا ب��ه ص��ل��وات رب��ي وس��الم��ه عليه ه��ي صلة بالرسالة، صلة 
بالهدى، وارتباطاً باملنهج اإللهي، وارتباطاً  بالرسول من  موقعه 
يف ال���رس���ال���ة، ه���ادي���اً وق���ائ���داً وم��ع��ل��م��اً وم���رب���ي���اً، وم���ا أع��ظ��م حاجتنا 
وح�����اج�����ة ال���ب���ش���ري���ة ل���ل���س���ري ع�����ىل خ����ط����اه ص�����ىل ال����ل����ه ع���ل���ي���ه وع������ىل آل���ه 
وس��ل��م ألن���ه ال ن��ج��اة وال س��ع��ادة للبشرية إال ب��ذل��ك، وإن أك���ر ما 
جلب الشقاء واملعاناة عىل البشرية هو ابتعادها عن ه��دى الله 
ومخالفتها لتوجيهاته وانغماسها فيما نهى الله ورسوله فالتعبري 
عن الوالء لرسول الله صلوات الله وسالمه عليه وعىل آله جانب 
م��ه��م وي��ع��ت��ر م��ن أس��اس��ي��ات اإلي���م���ان وال ي��ت��م اإلي���م���ان وال يتحقق 

إال به.

كما أن الوالء لرسول الله واإليمان بواليته وتعظيمه وتوقريه 
واالهتداء به ُيعد شرطاً مهماً لإليمان ولصحة اإلسالم؛ ألن الله 
س��ب��ح��ان��ه وت���ع���اىل ج��ع��ل��ه ل��ن��ا ال����ق����دوة واألس�������وة ال��ح��س��ن��ة وامل��ع��ل��م، 
فنتأثر ب��ه ونهتدي ونسري ع��ىل نهجه فنتحرك يف الطريق نفسها 
التي تحرك عليها، نتفاعل طاعة، عماًل والتزاماً مع الرسالة التي 
أىت بها وه��ي ال��ق��رآن ال��ك��ري��م واإلس����الم العظيم والتعبري ع��ن هذا 
الوالء له أهميته الكبرية؛ ذلك ألن األعداء يحاولون أن يبعدونا 

ع��ن ك��ل ه���ذه ال���رواب���ط ال��ع��ظ��ي��م��ة ال��ت��ي سنستعيد ب��ه��ا م��ج��د أمتنا 
وع��زت��ه��ا وق��وت��ه��ا ال��ت��ي ك��ان��ت أي���ام محمد ص��ىل ال��ل��ه عليه وع��ىل آله 

وسلم.
الثبات عىل االيمان

<< األخ������ت خ���ول���ة أوض����ح����ت ان واج������ب األم������ة ت���ج���اه ن��ب��ي��ه��ا ع��ل��ي��ه 
الصالة والسالم يتجىّل يف وجوب االقتداء به، والسري عىل نهجه 
وتذكري الناس بسنته الشريفة وسريته العطرة، وكذلك تدريس 
سنته يف املساجد واملدارس حتى يدرك املسلمون دينهم ويسرتشد 
بسّنة نبيهم وأننا نجد العديد من الفوائد التي نتحّصل عليها من 
استذكارنا ملولد النبّي -صىل الله عليه وسلم واستذكار شمائله 
ال���ك���ري���م���ة ل���ل���ت���ق���ّرب م����ن ال���ن���ب���ي -ع���ل���ي���ه ال����ص����الة وال������س������الم- وم��ح��ّب��ت��ه 
ب����ذك����ر س�����ريت�����ه، وأخ������الق������ه، وش����م����ائ����ل����ه، ون����ش����ر ذل������ك ب�����ن ال�����ن�����اس و 
االع�����رتاف ب��إح��س��ان��ه ع��ىل أُّم���ت���ه وإخ��راج��ه��ا م��ن ال��ُظ��ُل��م��اِت إىل ال��ّن��ور 
وال��ه��دى وال��س��ع��ادة و اّت��ب��اع النبّي، واالق��ت��داِء بأخالقه الكريمة؛ 
ك��ت��واض��ع��ه، ورح���م���ت���ه، وك���رم���ه، وح��ل��م��ه، وغ���ريه���ا م���ن األخ����الق، 
ال��ث��ب��ات ع��ىل اإلي���م���ان، ت��ع��ب��رٌي ل��ل��ف��رح وال���س���رور وُح����ّب ال��ن��ب��ي -عليه 
الصالة والسالم- وانني أقول فيه كما قال شاعره حسان بن ثابت:

ح����������������َس����������������ُن ِم�����������ن�����������َك َل��������������م َت�����������������َر َق���������������������ُطّ َع�����ي�����ن�����ي  
َ
 وأ

ج����������������������������َم����������������������������ُل ِم�����������������ن�����������������َك َل����������������������م َت��������������������ِل��������������������ِد ال�������������ِن�������������س�������������اُء 
َ
َوأ

ُخ���������������ِل���������������ق���������������َت ُم��������������������������������������������������َ�َّءا ِم�����������������������ن ُك����������������������������������ِلّ َع������������ي������������ٍب     

������������������������������َك َق������������������������د ُخ����������������ِل����������������ق����������������َت َك���������������م���������������ا َت���������������ش���������������اُء َنّ
َ
 َك������������������������������أ

بشرى للعاملني

<< االستاذة امل نوفل تحدثت عن ان والدة سيد الخلق وخاتم 
األنبياء واملرسلن يف يوم الثاين عشر من شهر ربيع األول من عام 
الفيل، حيث أضاء بحسنه مكة املكرمة التي ولد فيها فكان بشرى 
للعاملن .. واملسلمن لديهم  رغبة ال تبارح قلوبهم يف تعظيم هذا 
ال���ي���وم ال����ذي ج����اء ف��ي��ه ح��ام��ل ن����راس ال���ه���دى ل��ل��ب��ش��ري��ة، يدفعهم 
للفرح ب��ه��ذا ال��ي��وم واالب��ت��ه��اج ف��ي��ه، وه��اه��ي ال��ش��وارع ق��د زي��ن��ت يف 
يب من بعض  ذك��رى ميالد الحبيب، فتفوح روائ��ح البخور والِطّ
ال���ب���ي���وت، وُت���ع���ق���د ح��ل��ق��ات ال���ذك���ر يف امل���س���اج���د، ف��ي��م��ا ت��ع��ل��و بعض 
الرتنيمات باملدائح النبّوية العذبة واإلكثار من الصالة عىل الشفيع 
لنيل شفاعته يوم الدين كما يجب أن ُتستغل هذه الذكرى بكل ما 
هو مفيد من عمل الخري عىل اختالفه فتقّدم الصدقات وُتستذكر 
األح����ادي����ث ال��ن��ب��وي��ة ال��ش��ري��ف��ة وال���س���ن، ول��ي��ت��ع��رف امل��س��ل��م��ون اك��ر 
��س��ون ح����الوة أخ���الق���ه بقلوبهم  ��ه��م وه�����ادي أم��ت��ه��م وي��ت��ل��َمّ ع���ىل ن��ب��ِيّ

ويتمثلون بطباعه الزكّية يف معامالتهم فال ينقطعون عنه وعن 
ِسريه وال ُيغَيّبون عن محاسنه ومناقبه. 

مناسبة عظيمة

<< األس��ت��اذة ن���ورا سعيد ال��خ��ال��دي اش���ارت اىل ان��ه ويف ك��ّل عام 
يحتفل امل��س��ل��م��ون بمناسبة عظيمة وع��زي��زة ع��ىل ق��ل��وب��ه��م، وه��ي 
والدة النبّي محّمد -عليه الصالة وال��س��الم- التي كانْت يف الثاين 
عشر م��ن ربيع األول م��ن ع��ام الفيل لذلك ف��إّن التكلم ع��ن املولد 
النبوي الشريف ما هو إال تعبرٌي عن الفخر باالنتماء إىل هذا النبّي 
العظيم، وهذه مناسبة عظيمة لها قدسّية ومكانة ال مثيل لها 
وهو ميالٌد للخري والحّق ُولد فيه سّيد البشرية جمعاء واي كالم 
سنتحدث به عن  املولد النبوي الشريف ال يمكن أن َتفي الرسول 
األع���ظ���م ح���ّق���ه يف ال���وص���ف ف���والدت���ه -ع��ل��ي��ه ال���س���الم- ك���ان���ت ش��ع��اع 
ال��ن��ور ال���ذي ج��اء ليقيَض ع��ىل ال��ظ��الم وه��ي والدة أع��ظ��م شخصية 
يف ال��ت��اري��خ .. وي��ح��رص املُ��س��ل��م ع��ىل ُش��ك��ر ال��ل��ه -ت��ع��اىل- ع��ىل نعمة 
م���ول���د ن��ب��ّي��ه ال��ك��ري��م ب��ال��ط��اع��ة واالّت����ب����اع ع���ىل م�����دار ال��س��ن��ة ول���ي���س يف 
يوٍم واحٍد مخّصٍص فمحّبة النبي -عليه الصالة والسالم- تكون 

بطاعته واّتباعه. 
لحظة النور

اما االستاذة سهام العرايس فقد أوضحت أن الحديث عن 
امل����ول����د ال���ن���ب���وي ل���ه���و ح���دي���ث ع����ن أع���ظ���م األح���������داث ال���ت���اري���خ���ي���ة يف 
التاريخ اإلنسايّن أجمع فالنبّي محمد - صىل الله عليه وسلم- 
ُيعّد أهّم الشخصيات وأكرها تأثريًا يف التاريخ اإلنساين فهو من 
ع��رف عند اه��ل مكة بالصفات واألخ���الق الفاضلة قبل البعثة  
��ب ب��ن أهلها بالصادق  فقد ات��ص��ف ب��ال��ص��دق واألم��ان��ة حتى ُل��ِقّ
األم��ن.. إن والدة النبي محمد -ص��ىل الله عليه وسلم- تمِثُّل 
لحظة النور، وإخراج البشرية من ظلمات الكفر والشر إىل نور 
الهداية واإلس��الم وإلخ��راج الناس من عبادة العباد إىل عبادة 
رب العباد وجميع املسلمن يف العالم يحتفلون بهذه الذكرى 
العطرة بكل مشاعر الفخر والحب واالنتماء، ليأخذون منها 
أعظم العر وي��ج��ددون إيمانهم ويقتدون بنبّيهم ويتعّلمون 
من أخالقه ويأخذوا الدروس من رسالته السمحة و االحتفال 
الحقيقي بمولد النبي -عليه السالم- يكون باالقتداء به واتباع 
هديه واستذكار أخالقه ومناقبه وصفاته الكريمة ولهذا فإّن 
ذك��������رى م����ي����الد أش��������رف ال���خ���ل���ق وامل����رس����ل����ن م�����ا ه�����ي إاّل إش���������ارة إىل 
املسلمن حتى يثبتوا عىل الحق والدعوة لرسالة اإلسالم التي 
ج���اء ب��ه��ا ال��ن��ب��ي ال��ع��ظ��ي��م ف��ه��ي ذك����رى ج��ل��ي��ل��ة ت��ح��م��ل ال��ك��ث��ري من 

املشاعر الجّياشة وُتشعر املسلم بعظمة نبيه.

إن ذك����رى امل��ول��د ال��ن��ب��وي ال��ش��ري��ف ل��ي��س مناسبة 
ع��ادي��ة ب��ل ه��و ح��دث عظيم ل��ه اهميته ول��ه داللته 
التي تجعل االمة تعود اىل نبيها وقائدها وقدوتها 
محمد صلوات الله عليه وآله  امتثاال لقوله تعاىل 
)لقد كان لكم يف رسول الله أسوة حسنة ملن كان 

يرجو الله واليوم اآلخر وذكر الله كثريا( .
ها هو شعب االيمان والحكمة يتحرك عىل أعىل 
املستويات وبأقىص ما يستطيع استعدادا الحياء 
ه���ذه ال��ش��ع��رية امل��ق��دس��ة  وع���ىل م��س��ت��وى الشعوب 
ال��ع��رب��ي��ة واالس��الم��ي��ة ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ه��و الوحيد 
ال�����ذي ي��س��ت��ع��د ب��ك��ل ه����ذا ال���زخ���م ع���ن���وان���ا وب���ك���ل ه��ذا 
الشوق فهو املتصدر وهو الشعب املتفوق بإحياء 
هذه املناسبة العظيمة وان شاء الله تقتدي  بقية 
الشعوب بشعبنا اليمني املؤمن و ستحذو حذوه 
الن ه��ذا الشعب يحتفل ب��ه��ذه املناسبة استجابة 
ل����ق����ول����ه ت������ع������اىل) وت�������ع�������زروه وت�������وق�������روه ( ص�������دق ال���ل���ه 

العظيم.
ومن يحتفلون بميالد الرسول  هم من يحملون 
رس�����ال�����ت�����ه وي�����ل�����ت�����زم�����ون ب�����امل�����ب�����ادئ وال�����ق�����ي�����م  واالخ����������الق 
ال���ف���اض���ل���ة ال����ت����ي اىت ب���ه���ا م����ع ال���ع���ل���م ان������ه ك������ان اب����اؤن����ا 
واج���دادن���ا م��ن االوس وال���خ���زرج ه��م ال��س��اب��ق��ون يف 
نصرة النبي وهم من استوطنوا يرب قبل البعثة 
الن��ه��م ك��ان��وا ي��ع��ل��م��ون أن��ه��ا م��ق��ر ه��ج��رت��ه فسكنوها 
حرصا عىل أن يحظوا بشرف مناصرة خاتم االنبياء 
وامل���رس���ل���ن س��ي��دن��ا م��ح��م��د ص���ىل ال���ل���ه ع��ل��ي��ه و آل����ه و 
س��ل��م ف��ق��د ك���ان ل��ه��م ال��س��ب��ق يف االي���م���ان ق��ب��ل سائر 
االمم وقال تعاىل عنهم يف القرآن الكريم)والذين 
تبوأوا الدار وااليمان من قبلهم يحبون من هاجر 
إل��ي��ه��م وال ي��ج��دون يف ص���دوره���م ح��اج��ة م��م��ا أوت���وا 
ويؤثرون عىل انفسهم ولو كان بهم خصاصه( اال 
يشرفنا نحن احفادهم ان نحيي ميالده وقد احيا 
فينا العزة والكرامة واالنسانية واخرجنا من الذل 
والهوان اىل العزة والكرامة واخرجنا من الظلمات 

اىل النور.
ف���ك���ي���ف س���ي���ك���ون واق�������ع االم�������ة اذا ض���ي���ع���ت اع��ظ��م 
واق��دس رمز تعتز وتفتخر به بن االم��م  ستصبح 
يف أدىن درج������ات االن���ح���ط���اط ك��م��ا ه���و ح����ال ال��ن��ظ��ام 
السعودي واالمارايت اليوم ومعهم بعض االنظمة 
العميلة من يقولون هم وعلماؤهم علماء السوء 
والنفاق ان االحتفال بهذه املناسبة املقدسة بدعة 
ب��ي��ن��م��ا  التطبيع م��ع ال��ي��ه��ود وال��ن��ص��ارى اع����داء الله 
ورس����ول����ه ي��ع��ت��رون��ه س��ن��ة وف��ض��ي��ل��ة ف��ف��ي ظ���ل ه��ذه 
ال��ع��م��ال��ة وه���ذا االن��ب��ط��اح يتميز ال��ي��م��ن��ي��ون بوالئهم 
الصادق وحبهم الكبري لرسول الرحمة واالنسانية  
وم��ن��ق��ذ ال��ب��ش��ري��ة وخ���ري خ��ل��ق ال��ل��ه اج��م��ع��ن فنحن 
نقول لو تفعلون ما تفعلون وتحاصرونا وتقتلونا 
او تحاولوا تضليلنا واركاعنا ليك تثنونا عن إحياء 
م����ول����د رس��������ول ال����ل����ه ف����ل����ن ت���س���ت���ط���ي���ع���ون ذل�������ك م��ه��م��ا 

حاولتم.
وب����ال����ن����س����ب����ة ل����ن����ا ل������ن ن���ت���خ���ىل ع������ن دي����ن����ن����ا االس�����الم�����ي 
العظيم ولن نرتك رمزنا وقائدنا وها نحن نحتفل 
ب����م����ول����ده ون����ق����ت����دي ب����ه ون����س����ري ع����ىل م��ن��ه��ج��ه ون���ق���دم 
ال���ع���ه���د ل����ك ي����ا رس�������ول ال����ل����ه ان����ن����ا م���س���ت���ع���دون ل��ب��ذل 
حياتنا وام��وال��ن��ا واوالدن����ا وك��ل م��ا نملكه ف���داء لك 
ي���ا رس�����ول و ان���ن���ا س��ن��ج��اه��د ك��م��ا ج���اه���دت امل��ن��اف��ق��ن 
واملشركن وان نكون امة تأمر باملعروف وتنهى عن 
املنكر وتجاهد يف سبيل الله تحت قيادة حفيدك يا 
رسول الله قائد مسريتنا القرآنية السيد عبدامللك 
حفظه الله ورع���اه ورغ��م أن��وف اليهود والنصارى 
وكل عمالئهم وسيكون يوم االثنن الثاين عشر من 
رب��ي��ع االول ي��وم��ا م��ش��ه��ودا وي��وم��ا متميزا وعظيما 
ون��دع��و ك��ل امل��ؤم��ن��ن وك���ل م��ن ي��ح��ب ال��ل��ه ورس��ول��ه 
وال���ذي���ن ام���ن���وا ل��ل��خ��روج ح��ب��ا ووالء ون���ص���رة ليعلم 
العالم كله مدى إيمان هذا الشعب اليمني ومدى 
ارت�����ب�����اط�����ه ب������رم������وزه وم����ق����دس����ات����ه وخ�����اص�����ة ب����ال����رس����ول 

الكريم محمد صىل الله عليه و آله وسلم.

العقيد/ احمد الشيبة 

استطالع 07

إحياء مولد الرسول االعظم..
 دليل على التمسك برسالته

ي����ب����دو يل م�����ن خ�������الل م����ش����اه����د امل�����ي�����ادي�����ن وال����س����اح����ات 
التي تحتفي باملولد أنه مع اكتمال دورة الزمن تكون 
اليمن قد تجاوزت مرحلة لتبدأ مرحلة جديدة، هذه 
املرحلة ستكون ذات تغاير وفصل، تغاير عن املايض 
القريب الذي تاهت فيه اليمن، وفصل بن زمنن، 
زم���ن أم��ع��ن يف االن���ح���راف ال��ت��اري��خ��ي واس��ت��غ��رق نفسه 
فيه، وزمن سوف يعمل عىل تصحيح االنحراف الذي 
ح��دث يف سقيفة بني س��اع��دة، ليعيد ترتيب النسق 
ال��ح��ض��اري وال��ث��ق��ايف وال��ت��اري��خ��ي اىل امل��ج��رى الطبيعي 
ال����������ذي دل��������ت إش��������ارات��������ه األوىل ورم��������������وزه ع������ىل ت����ع����اض����ده 

وتكامله ومن ثم واحديته.
فاملشروع االسالمي بكل قيمه ومبادئه الحضارية 
واإلنسانية والحقوقية لم تكن قريش حاماًل حقيقياً 
ل�����ه ب�����ل ك����ان����ت ب���ي���ئ���ة ق�����روي�����ة ع���ش���ائ���ري���ة ت����ق����وم ع�����ىل ق��ي��م 
ال��ع��ص��ب��ي��ة ول���ذل���ك ش��ك��ل��ت ب��ي��ئ��ة ط������اردة ل���ه���ذا امل���ش���روع 
وك��ان االنتقال من القروية اىل املدنية يحمل دالالت 
ك��ب��رية يف ال��ف��ك��ر االج��ت��م��اع��ي ل��م ينتبه إل��ي��ه أح����د، كما 
أن ت��م��اي��ز ال��ت��ن��زي��ل ب��ن امل���يك/ال���ق���روي وامل�����دين/ ال��ي��رب��ي 
.. يحمل دالالت ثقافية وعقدية ل��م ُت��ق��رأ يف سياقها 
ال����ح����ق����ي����ق����ي، وم��������ن ه����ن����ا ي����م����ك����ن أن ُي������ق������ال إن امل�����ش�����روع 
االس��������الم��������ي ال�����������ذي ج���������اء إلن�������ق�������اذ ال�����ب�����ش�����ري�����ة م�������ن دروب 
الضالل اىل أنوار الهدى وحمله الرسول األكرم محمد 
»صىل الله عليه وآل��ه وسلم« كان مشروعاً مدنياً ال 
يمكنه التناغم إال مع القيم الحضارية واملدنية التي 
كانت تمتد يف حمري وم��ن حمري يف األوس والخزرج 

»األنصار«.
ف����ال����ت����الزم ب�����ن االس���������الم ك����م����ش����روع ي���ح���م���ل ال���خ���ريي���ة 
للبشرية، وبن حمري هو تالزم عضوي حدث يف زمن 
ب��زوع االس��الم فأبهر العالم املحيط ي��وم��ذاك، وحن 
حدث االنحراف من خالل التأسيس له يف سقيفة بني 
ساعدة ومحاولة قريش استعادة دورها االقتصادي، 
وم��ن ثم استعادة املجد والسيادة كما ب��دا مكتماًل – 
أع���ن���ي م���ش���روع ق���ري���ش - يف زم����ن ال��خ��ل��ي��ف��ة ع��ث��م��ان بن 
ع���ف���ان ل��ي��ب��ل��غ أوج ك��م��ال��ه ب���خ���روج اإلم������ام ع���ي ب���ن اب��ي 
طالب من املعادلة الوجودية السياسية لتبدأ مرحلة 
التضليل وصياغة النصوص وتعزيز عوامل الصراع 
الوجودي وفق منظومة نصية قيمية تماهت قريش 
مع اليهود فيها لتبدع واقعاً متناغما مع مشروعها  
وه���و م��ا اص��ط��ل��ح عليه ب��اإلس��رائ��ي��ل��ي��ات فيما ب��ع��د، ثم 

كانت الفرق والصراعات كما يتحدث التاريخ، يف ظل 
غياب حقيقي للحامل الحقيقي للمشروع االسالمي.

وأمام كل تموجات اللحظة تبدو الحاجة اىل عودة 
ال��ح��ل��ق��ة امل��ف��ق��ودة اىل م��ك��ان��ه��ا ال��ط��ب��ي��ع��ي يف امل���س���ار من 
ضرورات اللحظة التاريخية الفاصلة، وتلك الحلقة 
تحتاج وعياً بها، ال قفزاً عىل حقيقتها وف��ق طاقات 
انفعالية مدمرة فخط قريش يعود اىل نفس مساره 
الثقايف واالجتماعي والسيايس التاريخي فإذا كان هذا 
الخط يف زمن التكوين -- وهو القرن األول الهجري - 
قد تناغم مع اليهود يف حركة مقاومتهم ومقارعتهم 
لإلسالم ونتج عنه ما اصطلح الفقهاء عىل تسميته 
ب����اإلس����رائ����ي����ل����ي����ات - وه������ي م���ن���ظ���وم���ة اح�����ادي�����ث م���ك���ذوب���ة 
أب���دع���ه���ا ال���خ���ي���ال ال����ي����ه����ودي وت���ن���اغ���م م��ع��ه��ا االس���ت���ب���داد 
السيايس السفياين واالم��وي - وبالعودة اىل التاريخ 
ن���ج���د ت���ع���اض���دا ب����ن ال��س��ف��ي��ان��ي��ة وال���ي���ه���ودي���ة يف زع���زع���ة 
استقرار املجتمع ويف حركة االغتياالت التي نالت من 
ال��رم��وز السياسية وال��دي��ن��ي��ة يف ال��ق��رن االول الهجري 
, وه��و م��ا ن��ج��ده ال��ي��وم يف واق��ع��ن��ا فالتاريخ ال���ذي يبدأ 
عىل شكل مأساة دامية كالجمل وصفن وكربالء.... 
الخ ينتهي بمهزلة كحركة التطبيع التي يتهاوى اليها 

اليوم شذاذ االفاق من رؤساء العرب.
وت����ل����ك ح����ال����ة ت���ت���ص���ل ب���ش���ك���ل أو ب����آخ����ر ب���ن���ظ���ام ال��ق��ي��م 
وت��وزي��ع ن��ظ��ام ال��ق��ي��م يف ح��ال��ة ت��واش��ج دائ���م بالسلطة 

ب��أش��ك��ال��ه��ا امل���ت���ع���ددة ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��دي��ن��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة 
والسياسية ويجمع املفكرون عىل أن س��وء ممارسة 
ال���س���ل���ط���ة ي����ط����ور دائ����م����ا ق���ي���م���ا س��ل��ب��ي��ة ت���ج���د م����ن ي��س��ع��ى 

النتهاكها.
 يحدث أن تتقاطع وجهات نظر الفاعلن الثقافين 
وال�����س�����ي�����اس�����ي�����ن , وح�������ال�������ة ال�����ت�����ق�����اط�����ع ه�������ي ال������ت������ي ت���ش���ك���ل 
ب��اس��ت��ق��ط��اب��ات��ه��ا ال��ن��س��ي��ج ال������داليل , األم�����ر ال�����ذي يجعل 
من قضية االلتباس قضية احتيال يف مستوى يمكن 
التفكري ف��ي��ه , فحقل االح��ت��م��االت ال��دالل��ي��ة املتشعب 
عنها يفصح ع��ن ق��ص��ور وع��ج��ز يف ال��ت��ف��س��ري وال��ت��أوي��ل 
وتحديد املآالت وهنا ينشأ – كما يقول املفكرون نوع 
م���ن ال���ت���ض���اد ال�����ذي ي��ت��ع��م��ق ك��ل��م��ا اس��ت��م��ر س����وء ال��ف��ه��م 
للفكرة فالذين يمارسون ازدواج��ا ظاهرا يف شالالت 
اإليحاءات هم أكر حرصا عىل إرسال رسائل مشبعة 
ب����ال����رم����وز وال����ق����رائ����ن ي���ه���دف���ون م����ن خ���الل���ه���ا إىل ت��ح��ق��ي��ق 
غ�����اي�����ات وم����ق����اص����د يف ن���ف���وس���ه���م وال������وق������وف أم�������ام ت��ل��ك 
اإلي���ح���اءات وال��ق��ي��ام بتنفيذها وال��ت��أم��ل فيها يجعلها 
ق��اب��ل��ة للفهم يف ك��ون��ه��ا ات��ج��اه��ا ال ي��ن��ت��ج ع��ن��ه��ا إال قيما 
س���ل���ب���ي���ة وق�����ات�����ل�����ة ف���ال���ت���ض���ح���ي���ة ب���ف���ل���س���ط���ن وب���ال���ق���ض���ي���ة 
الفلسطينية حالة قاتلة وما أقدمت عليه السودان 
ح���ال���ة ق���ات���ل���ة ف���ق���د دف���ع���ت م���ئ���ات امل����الي����ن وذه����ب����ت اىل 
التطبيع دون منافع أو امتيازات بل دفعت من قوت 
ش���ع���ب���ه���ا م����ئ����ات امل�����الي�����ن يف م���ق���اب���ل ال������وص������ول اىل ق��ي��م 

سلبية وقاتلة  .
ما يميز االحتفال باملولد النبوي هذا العام هو الوعي 
ب������ض������رورات االص���������الح , ف�����اإلص�����الح ن���س���ق ف����ك����ري ث���ق���ايف 
حضاري تقدم عليه االمم إلنجازه بحطاب وتقنيات 
وم��ع��ط��ي��ات ق�����ادرة ع���ىل ال��ت��ف��اع��ل م���ع ال���واق���ع ال القفز 
ع��ىل ش��روط��ه امل��وض��وع��ي��ة وق����ادرة ع��ىل ف���رض طابعها 
ال��خ��اص ال��ذي تتسم ب��ه املرحلة او يتسم ب��ه املستوى 

الحضاري الحديث .
م����ا ي���ح���دث ال����ي����وم يف ع���م���وم ال���ج���غ���راف���ي���ا ال��ي��م��ن��ي��ة ه��و 
عملية ثقافية تحفيزية ت��ه��دف ع��ىل اك��س��اب املجتمع 
هوية ايمانية مضافة وهي تعتمد اعتمادا متزايدا عىل 
مختلف الجماعات بهدف الوصول للوحدة املشرتكة 
أو االح���س���اس ب��ه��ا يف ظ���ل م���ا ي��ت��ع��رض ل���ه االس�����الم من 
ه���ج���وم وم����ن ت��ش��وي��ه م��ت��ع��م��د وي��ح��م��ل ش����الل االي���ح���اء 
املتدفق من بن حروفها مشروعا نهضويا كبريا يصنع 
من الفكرة الدينية مشروعا سياسيا واعيا وقادرا عىل 
احداث التحوالت وتحريك عجلتها وهذا ما تدل رموز 
واشارات خطب ومحاضرات السيد العلم قائد الثورة.
لقد كانت الرسالة املحمدية ث��ورة حقيقية أحدثت 
ت���ح���وال ح��ق��ي��ق��ي��ا وت����ب����دال يف ح���ي���اة ش����رذم����ة ت��ع��ي��ش ع��ىل 
االغارة والسلب والحروب والسبايا وتمعن يف الضياع 
يف الصحراء دون غاية , تستأجرها القوى الكرى يف 
ذلك الزمن وهم الفرس والروم للقيام بمهام تحقق 

لها املصالح وه��ي كالناقة العجفاء ال ت��دري م��ا تقوم 
به أو أي��ن تسري فجعل منها أم��ة مهابة الجانب ذات 
شأن عظيم لبس أعرابها تاج كسرى ووطئت أقدامهم 

الحافية  أيوان كسرى يف أنفة العربي األصيل .
ل��ق��د ك��ان��ت ال���رس���ال���ة امل��ح��م��دي��ة ت��ح��وال ك��ب��ريا يف ح��ي��اة 
ال��ب��ش��ري��ة ج��م��ع��اء ول��ي��س يف ح��ي��اة ال���ع���رب ف��ه��ي تملك 
أس��س��ا وم��ق��وم��ات امل��س��ت��وي��ات ال��ح��ض��اري��ة ال��ت��ي يتباهى 
ب����ه����ا ال������غ������رب ال������ي������وم م������ن ح����ي����ث ح�����ق�����وق االن�������س�������ان وم����ن 
حيث العدل ومن حيث الخريية ومن حيث املساواة 
ومن حيث النجدة واالغاثة ومن حيث املدنية وحرية 

التعبري.
ل��ق��د ك���ان���ت أه����م امل��ن��ط��ل��ق��ات ال��ف��ك��ري��ة ل��ت��ل��ك ال��رس��ال��ة 
امل��ح��م��دي��ة ال���ك���رى ت��ق��وم ع���ىل م��ب��دأ يف "ك����ل ك��ب��د ح���راء 
ص���دق���ة " وه�����و م���ب���دأ س�����ام غ���ف���ل ع���ن���ه ال����ن����اس م����ن أه���ل 
ال����دي����ار االس���الم���ي���ة وع���م���ل ب���ه غ���ريه���م ف���ك���ان ذل����ك م��ي��زة 
ي����ت����ب����اه����ون ب����ه����ا يف م����ق����اب����ل وص�������م ال�����ع�����رب ب���امل���ج���ت���م���ع���ات 

املتوحشة التي تهدد الحضارات االنسانية.
وشكلت هجرة ال��رس��ول عليه ال��ص��الة وال��س��الم من 
م���ك���ة اىل امل����دي����ن����ة ح����ال����ة ان����ت����ق����ال م�����ن امل���ج���ت���م���ع ال����ق����روي 
الذي يؤسس عىل العصبيات اىل املجتمع املدين الذي 
يؤسس عىل التعايش واملحبة والسالم والحق والعدل 
والخري واملساواة يف ظل حال التعدد يف الثقافات فقد 
ك�����ان يف ي�����رب ال���ك���اف���ر وال����ي����ه����ودي وال����ن����ص����راين وامل��س��ل��م 

م���ن م��ه��اج��ر وان���ص���ار وش��ك��ل��ت وث��ي��ق��ة امل��دي��ن��ة أول عقد 
اجتماعي ينظم مستوى العيش  عرفه ت��اري��خ البشر 
وم�������ا ي��������زال ال����ك����ث����ري م�����ن ال�����ف�����رق االس�����الم�����ي�����ة ال����ت����ي ت���دع���ي 
االن���ت���م���اء اىل االس������الم ت��ج��ه��ل م��ث��ل ذل����ك واالده������ى أن��ه��ا 
تراه باطال وكفرا يخالف املنهج الذي سار عليه السلف 
, وي����رى ال��ب��ع��ض يف ال��دس��ت��ور ك��ف��را ج���اء م��ن ال��غ��رب ال 
يجوز العمل به ويقولون ال يصلح ه��ذه األم��ة اال بما 
ص��ل��ح ب��ه��ا أول��ه��ا وه���م غ��اف��ل��ون ك��ل الغفلة ع��ن امل��ع��اين 

الكبرية يف جوهر الرسالة .
كما أن الرسالة املحمدية لو كنا نحسن التأمل أول 
م��ن تنبه ل��ظ��اه��رة ال��رف��ق ب��ال��ح��ي��وان وه��ن��اك ال��ك��ث��ري من 
ال��ن��ص��وص يف ه���ذا ال���ب���اب ول��ك��ن ال��ج��م��اع��ات وال���ف���رق ال 
ي���ق���ف���ون اىل ع���ن���د ال����ن����ص����وص امل����وض����وع����ة ب���غ���ي���ة ت��ش��وي��ه 
ال�����رس�����ال�����ة ويف غ���ال���ب���ه���ا م������ن االس�����رائ�����ي�����ل�����ي�����ات وق�������د ف��ص��ل 
الفقهاء وعلماء الحديث القول يف ذلك وهي نصوص 
نراها اليوم يف سلوك داع��ش وغريها من الجماعات 
ال��ت��ي ن��ش��أت ت��ح��ت رع��اي��ة امل��خ��اب��رات ال��ي��ه��ودي��ة وال��ك��ث��ري 
م�����ن االخ�����ب�����ار ت����ق����ول إن زع����ي����م داع��������ش ي�����ه�����ودي وظ��ف��ت��ه 
املخابرات العاملية لخدمة مشروعها الذي يسعى اىل 
ف����رض ال���وص���اي���ة ع���ىل امل��س��ل��م��ن وال����ع����رب ب��ح��ج��ة أن��ه��م 

يشكلون خطرا عىل املجتمع الدويل .
ول��ع��ل ال��ك��ث��ري ي��ذك��ر ق��ول��ه ع��ل��ي��ه ال���ص���الة وال���س���الم يف 
حق طائر " من روع هذه يف فراخها " وهي اش��ارة اىل 
املحميات الطبيعية التي يعمل البشر من الحضارات 

االخرى عىل االهتمام بها.
وقد ال نقف طويال عند قوله عليه الصالة والسالم 
حن أم��ر بعدم تلقيح النخل فلم تثمر ف��ق��ال:" أنتم 
أدرى ب���ش���ؤون دن��ي��اك��م " أي أن ال��ف��ق��ه��اء وال��ع��ل��م��اء ال 
يكادون يقفون عند مبادئ وقيم واش��ارات محمدية 
كان من حقها االهتمام والتأصيل الفقهي حتى نسبق 
العالم يف مستوياته الثقافية واالجتماعية التي يدعي 
تفوقه بها علينا وهي من صميم تجربتنا ومن صميم 
الرسالة املحمدية لكن غفلتنا عنها جعل لهم قصب 

السبق فيها.
ل��ق��د ك���ان���ت ال���رس���ال���ة امل��ح��م��دي��ة ت���ح���وال ب��ن��ي��وي��ا عميقا 
يف ح��ي��اة امل��ج��ت��م��ع��ات ال��ع��رب��ي��ة وغ���ري ال��ع��رب��ي��ة واح��دث��ت 
ان��ت��ق��اال ث���وري���ا ب��ال��غ االث����ر وت���رك���ت ظ���الال ث��ق��اف��ي��ا ك��ب��ريا يف 
ح��ي��اة ال��ب��ش��ر ل��ك��ن ال���ع���رب غ��ف��ل��وا ع���ن ال��ك��ث��ري فسبقهم 

غريهم فرتاجع العرب وتقدم من سواهم.

الرسول األعظم
 والتحوالت البنيوية

    احمليا: االحتفال باملناسبة جعل منها محطة سنوية الكتساب الوعي وشحذ 
الهمم واقتباس النور وتعزيز الوالء للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم

      اخلالدي: والدته عليه السالم كانت شعاع 
النور الذي جاء ليقضَي على الظالم

      العراسي: وإخراج البشرية من ظلمات الكفر 
والشر إلى نور الهداية واإلسالم

ميالد الرسول كان إيذانًا بنهاية عصر االصنام والعبودية لغير الله

الحديث عن املولد النبوي الشريف حديث له شجون فالرسول -عليه السالم- كان خريًا يميش 
عىل األرض منذ والدته وحتى التحاقه بالرفيق األعىل، وميالده كان إيذاًنا بنهاية عصر االصنام 
والعبودية لغري الله - تعاىل- وتمهيًدا لنزول الوحي برسالة اإلسالم السمحة وقد كان -عليه 
السالم- قدوة يف كّل يشء وعىل الرغم من معاداة كفار قريش له إال أنهم لم يذكروا أنه يسء يف 
أخالقه، وتذكر يوم املولد النبوي الشريف يكون بالصالة عىل النبي -عليه السالم- واتباع سنته يف 

كّل يشء وااللتزام بأخالقه السمحة واعتبارها منهًجا للحياة و تعبريا عن الفخر باالنتماء إىل هذا 
النبّي العظيم.. وهذه ملناسبة عظيمة لها قدسّية ومكانة ال مثيل لها، واي كالم عن النبي صىل الله 
عليه وسلم مهما تحدثنا عنه لن نوفيه حقه " صحيفة " 26سبتمرب" اجرت االستطالع التايل:-

استطالع/ هنية السقاف

شخصيات نسوية تحدثن عن المولد النبوي الشريف لــ»                                                         «

عبدالرحمن مراد
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النصارى واليهود 
يعرفون ماكن وزمان 
مولد النيب محمد عليه 
وآله الصالة والسالم بل 
ويعرفون كذلك صفاته  

 النرصانية اليت يدين 
بها أبرهة األرشم ليس 
فيها مراسيم حج اىل 
الكنائس 

 لم تكن ألهل اليمن 
عالقة بالحج إىل مكة 
باعتبار أن لديهم مزارا 
وبيتا يف صنعاء يسمى 
)بيت رئام ( 

بالرغم من إسهاب املؤرخني والرواة يف الحديث عن األسباب التي 
دفعت أبرهة األشرم لغزو مكة املكرمة لكن الحقيقة أنها مرويات 

شفهية  تفتقد إىل الدقة الواجب توافرها يف الخرب التاريخي فلم 
يستند املؤرخون إىل دليل مادي كآثار ونقوش وكتابات دونت وقت 

تلك الحملة يمكن الثقة بمصداقيتها كحقيقة تاريخية ملعرفة السبب 
الحقيقي لغزو مكة.

قراءة10

حملة أبرهة  ..  بني الروايات الشفهية واحلقائق املخفية !
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عيل الشراعي

 اغلب حوادث وحقائق تاريخنا اليمين القديم وحضارته 
كادت ان تكون يف غياهب سجون التاريخ والنسيان لوال ما 
أثبته القرآن الكريم وحفظه بآيات تتلى اىل يوم القيامة 

  لم تصل إلينا عن هذه 
الحملة نقوش يمنية 

مبارشة ورصيحة تؤكد 
أن السبب االقتصادي 

كان هو أحد الدوافع 
لحملة أبرهة لغزو 

مكة.

 اعتمد املؤرخون على 
روايات اإلخباريني اليت 

تناقلوها عن طريق 
الرواية الشفهية 

املتناقضة مما جعلها 
تفتقد إىل الدقة 

الواجب توافرها يف 
الخرب التاريخي

 اعتمد التفكري 
االستداليل بأن الدوافع 

لهذه الحملة هو دافع 
سيايس اقتصادي اتخذ 

مظهرا دينيا

إن ما يستدعي التساؤل والتوقف عنده هو ملاذا 
احجمت املصادر اليونانية والرومانية والحبشية 
وامل����س����ت����ش����رق����ون ع������ن ذك�������ر ح���ق���ي���ق���ة ت����ل����ك ال����ح����ادث����ة 
ال����ش����ه����رة وه����دف����ه����ا ب����م����ا يف ذل�������ك أب�����ره�����ة ال���ح���ب���ي 
نفسه وال����ذي ك���ان يفتخر بنصرانيته وي����دون كل 
م����ع����ارك����ه وغ������زوات������ه وأع����م����ال����ه ب��ال��ت��ف��ص��ي��ل ب��ن��ق��وش 
م���س���ن���دي���ة، ل��ك��ن��ه ه���ن���ا أح���ج���م ع����ن ال����ت����دوي����ن وذك����ر 
س����ب����ب ح���م���ل���ت���ه ب����ال����رغ����م ان غ�������زو م����ك����ة ك�������ان ب���دع���م 
وتأييد االمرباطورية الرومانية املسيحية ومملكة 

الحبشة ومباركة كنيسة نجران ؟!. 

الحقيقة املخفية
ال���ح���ق���ي���ق���ة ال���ت���اري���خ���ي���ة ت����ف����رض ع��ل��ي��ن��ا رؤي���ت���ه���ا م��ن 
زوايا مختلفة ال من زاوية واحدة فضمن التاريخ 
ال���رس���م���ي ل����إس����ام وج�������دت رواي��������ة زائ����ف����ة دون أي 
نقد أو تدقيق لها وألن��ه��ا تتمتع بقابلية مدهشة 
عىل االنتشار هيمنت الرواية الشفهية عىل عقول 
مايني من البشر حتي اليوم فاستطاعت بقدرتها 
امل��ذه��ل��ة الهيمنة ب��ص��ورة ش��ام��ل��ة طيلة ه���ذه امل���دة. 
فتناقل ال����رواة وامل���ؤرخ���ون ال��ع��رب شفهيا م��ا قيل 
ل���ه���م ك��ح��ق��ي��ق��ة ت���اري���خ���ي���ة م��س��ل��م��ة ب���ه���ا دون م��ن��ه��ج 
علمي لتمحيص ال��ح��دث وت��ح��دي��ده ب��دق��ة وجمع 
امل����ع����ل����وم����ات ووض�������ع ف����رض����ي����ات م����ت����ع����ددة وم������ن ث��م 
ال����ب����ح����ث ع������ن االدل�����������ة وال�������رباه�������ني وج�����م�����ع ال����ب����ي����ان����ات 
ال������ازم������ة م�����ن اج������ل ال���ت���ح���ق���ق م�����ن ص���ح���ة ال����ف����روض 
فتحييد املنهج التاريخي وتغييب العقل واملنطق 
ب����م����ث����ل ه���������ذه االح����������������داث ف����ي����ه����ا اج�������ح�������اف ل���ل���ح���ق���ي���ق���ة 
ال���ت���اري���خ���ي���ة ف��ال��ت��ف��ك��ر االس�����ت�����داليل ن���ت���ائ���ج���ه ل��ي��س��ت 

حقائق مطلقة.
ل��ذا  ف��إع��ادة بناء ال��رواي��ة التاريخية دون إنشاء 
س���ردي���ات شفهية تختلط ف��ي��ه��ا األس���اط���ر ب��وق��ائ��ع 
ال�����ت�����اري�����خ وم�������ج�������ردة م������ن أي أغ�����������راض ع�����دائ�����ي�����ة ض��د 
ال����رواي����ة ال���س���ائ���دة وامل��ه��ي��م��ن��ة ب���غ���رض ال��ك��ش��ف عن 
ال������ت������اري������خ ال��������زائ��������ف وامل�����ت�����ن�����اق�����ض ول�������ذل�������ك ف�����ق�����د وج�����د 
م���ن امل���ؤرخ���ني م���ن ح����اول وي���ح���اول ات���ب���اع ال��ح��ق��ائ��ق 
لدحض م��ا قيل م��ن رواي���ات متعددة ومتناقضة 
يف ذات الوقت عن السبب الحقيقي لحملة أبرهة 
األش�������رم  ل���غ���زو م��ك��ة امل���ك���رم���ة وأن ك���ان���ت ال��ح��ق��ائ��ق 
تتجىل كنجوم يف سماء التاريخ املظلم منها ارسال 
الرسول األكرم لجماعة من املؤمنني املضطهدين 
إىل نجايش الحبشة ففهم النجايش وادرك مغزى 
رسول الله من ذلك فما كان يراد له منهم  بعام 
والدت��ه بأن يطفوا ن��وره ها هي مصابيحه املضيئة 
تصل اليهم ! . ومع ذلك سوف نسرد من الحقائق 
التاريخية التي تؤيد ما قلناه وما استنبطناه من 
خ���ف���اي���ا ال���س���ط���ور ك���م���ح���اول���ة ل���ط���رق ب�����اب ال��ح��ق��ي��ق��ة 
املخفية عىس أن نجد جوابا لعل باطن األرض أو 
خ���زائ���ن األح���ب���اش وخ��ف��اي��ا امل��س��ت��ش��رق��ني ق���د ت��ج��ود 

بالحقيقة التي اخفيت طيلة 1350سنة.

الغزو الصليبي 
ت����ش����ر ال���������رواي���������ات ال����ي����ون����ان����ي����ة اىل ان االم�������رباط�������ور 
ال����ب����ي����زن����ط����ي - ق���س���ط���ن���ط���ني ال������ث������اين - ارس���������ل يف ع����ام 
354م ل��ل��م��ي��اد - ث��ي��وف��ي��ل��وس ان������دس- م���ن ج��زي��رة 
س������ي������ان اىل ال�������ج�������زي�������رة ال�����ع�����رب�����ي�����ة وخ��������اص��������ة ال����ي����م����ن  
ل��ل��ت��ب��ش��ر ب��ال��ن��ص��ران��ي��ة ب���ني ال���ن���اس وق����د ت��م��ك��ن من 
إن����ش����اء ك��ن��ي��س��ة ع������دن وأخ��������رى يف ظ����ف����ار وث����ال����ث����ة يف 
ن�����ج�����ران وع������ني ل���ل���م���ت���ن���ص���ري���ن رئ���ي���س���ا ث�����م رح������ل ول���م 
ت��م��ض ح��ادث��ة أخ����دود ن��ج��ران ب��س��ام ف��م��ا أن ابلغ 
بها االمرباطور البيزنطي - جستنيان - حتي اغتنم 
الفرصة لتحقيق مآربه باعتباره حاميا للمسيحية 
يف ذل���ك ال���وق���ت ف��ض��ا ع���ن س��ع��ي��ه اىل ض���م اليمن 
إليه وإضافة مراكزها التجارية الربية والبحرية اىل 
ما استوىل عليه من مناطق كالبرتاء وتدمر ومعان 
م���ن ب����اد ال���ش���ام  وال���ت���ي اص��ب��ح��ت يف ذل����ك ال��وق��ت 
ت��ح��ت س��ي��ط��رة اإلم���رباط���وري���ة ال��ب��ي��زن��ط��ي��ة ال��ش��رق��ي��ة 
فكتب اىل نجايش الحبشة وك��ان االحباش اقرب 
اىل اإلتباع كونهم حلفاء او اصدقاء للروم لغرض 
ت����أدي����ب م���ل���ك ال���ي���م���ن ال����ح����م����ري  ذي ن�������واس ال����ذي 
اض��ط��ه��د امل��س��ي��ح��ي��ني يف ن���ج���ران -  ال ي���وج���د ش��اه��د 
م���������ادي ع������ىل ان ن������ص������ارى ن������ج������ران ه������م امل�����ق�����ص�����ودون 
ب����س����ورة ال��������ربوج -  ف���ب���ع���ث م���ع���ه س���ب���ع���ني ال����ف����ا م��ن 
الحبشة وأم���ر عليهم رج���ا منهم ي��ق��ال ل��ه أري���اط 

ومعه يف جنده أبرهة بن الصباح الحبي.
وان���ط���ل���ق���ت ه������ذه ال���ح���م���ل���ة ال���ع���س���ك���ري���ة وس��ل��ك��ت 
ال���ط���ري���ق ال���ب���ح���ري م����ن )ب������اد ن���اص���ح وال���زي���ل���م وه���و 
ساحل الحبشة( عىل منت سبعني سفينة ستون 
م����ن����ه����ا س�����ف�����ن ت�����ج�����اري�����ة ك������دع������م ل�����وج�����س�����ت�����ي  ل���ل���م���ل���ك 
ال���ح���ب���ي م�����ن ق���ب���ل ال���ب���ي���زن���ط���ي���ني وح�����ط�����وا يف أرض 
ال��ي��م��ن يف س���اح���ل زب���ي���د وك�����ان األم�����ر ال�����ذي يحمله 
قائد الحملة أرياط فيه قسوة متناهية  يف كيفية 
التعامل م��ع اه��ل اليمن ) إن ان��ت ظهرت عليهم 
فأقتل ثلث رج��ال��ه��م وخ���رب ثلث ب��اده��م واس��ب 

ثلث نسائهم وأبنائهم (.
وم��������ع ه����زي����م����ة ذي ن���������واس امل�����ل�����ك ال�����ح�����م�����ري ع��ىل 
ي���د أري������اط ع����ام 525 م امل����واف����ق ب���ال���ت���اري���خ ال��ح��م��ري 
)سنة 640( انتهت ال��دول��ة الحمرية كآخر دول��ة 
ح���ض���اري���ة ي��م��ن��ي��ة ق��دي��م��ة ل��ي��ح��ت��ل ال��ي��م��ن األح���ب���اش 
للمرة الثانية، ومع تويل أبرهة حكم اليمن بعد 
ان اح������ت������ال ع������ىل أري�����������اط وق����ت����ل����ه ف����ق����د ح����ك����م ال���ي���م���ن 
حكما ش��دي��دا ح��ت��ى ض��ج م��ن��ه ال��ن��اس ف���زاد ن��ف��وذه 
واض���ط���ه���اده أله��ل��ه��ا ل����ذا خ���رج���ت ع��ل��ي��ه ال��ك��ث��ر من 
القبائل اليمنية الذين انفوا ان يتسلط عىل رقابهم 
أجنبي غاصب غر أنه يف نهاية املطاف تمكن منهم 
واس���ت���ق���رت ال���ب���اد إل��ي��ه وك���ان���ت ال���ق���وة ال��ت��ي اس��ت��ن��د 
إليها أبرهة يف تثبيت حكمه هي الجند األحباش 
الذين تركوا مواطنهم األصلية واستوطنوا اليمن 
وارت����ب����ط����ت م���ص���ال���ح���ه���م ب���ه���ا ك���م���ا اس����ت����ع����ان ب��ط��ب��ق��ة 

القادة واألعيان اليمنية يف ضبط أمور الباد.

اصدق قيال 
اغلب ح��وادث وحقائق تاريخنا اليمني القديم 
وح�����ض�����ارت�����ه ك���������ادت ان ت�����ك�����ون يف غ����ي����اه����ب س���ج���ون 
ال����ت����اري����خ وال���ن���س���ي���ان ل�����وال م����ا اث���ب���ت���ه ال�����ق�����رآن ال��ك��ري��م 
وحفظه بآيات تتىل اىل يوم القيامة فدون بذلك 
ت���اري���خ���ا ع���ري���ق���ا وح�����ض�����ارة ع��ظ��ي��م��ة وم����ج����دا ال ي��ب��ىل 
ل��ل��ي��م��ن )وم����ن أص����دق م���ن ال��ل��ه ق��ي��ا( وق����ول ال��ح��ق 
سبحانه وتعاىل: )إرم ذات العماد التي لم يخلق 
مثلها يف الباد( بمعنى بأنه لم توجد ال من قبل 
وال م��ن بعد ح��ض��ارة ت��س��اوي ه��ذه ال��ح��ض��ارة التي 
ك��ان��ت يف ارض ال��ي��م��ن وم���ا ذك���ره���ا ال���ق���رآن ال��ك��ري��م 
إال ل����ع����ظ����م ه��������ذه ال������ح������ض������ارة يف ال������ت������اري������خ ال����ب����ش����ري 
وكذلك قوله تعايل: )لقد كان لسبأ يف مسكنهم 
آي��ة جنتان ع��ن يمني وش��م��ال ك��ل��وا م��ن رزق ربكم 

واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور(.
كذلك كشف ال��ق��رآن الكريم ب��س��ورة الفيل عن 
ح��ق��ي��ق��ة ح��م��ل��ة اب����ره����ة األش�������رم ع����ىل م���ك���ة ف���ه���ي ل��م 
تستهدف هدم الكعبة فقط كما قيل يف املرويات 
ال���ت���اري���خ���ي���ة ق�����ال ت����ع����اىل: )أل������م ت����ر ك���ي���ف ف���ع���ل رب���ك 
ب���أص���ح���اب ال���ف���ي���ل أل�����م ي��ج��ع��ل ك���ي���ده���م يف ت��ض��ل��ي��ل 
وأرس����ل عليهم ط���را أب��اب��ي��ل ترميهم ب��ح��ج��ارة من 
سجيل فجعلهم كعصف مأكول( فدالالت النص 
القرآين تشر إىل حقيقة تلك الحملة من حيث:-

- جاء يف تفسر القرطبي لسورة الفيل يف كتابه 
)الجامع ألحكام القرآن( قال: كانت قصة الفيل 
ف���ي���م���ا ب���ع���د م�����ن م����ع����ج����زات ال���ن���ب���ي ص�����ىل ال����ل����ه ع��ل��ي��ه 
وس��ل��م وإن ك��ان��ت قبله ألن��ه��ا ك��ان��ت ت��وك��ي��دا ألم��ره 
وتمهيدا لشأنه وملا تا عليهم رسول الله صىل الله 
عليه وسلم هذه السورة كان بمكة عدد كثر ممن 
شهد تلك الواقعة ولهذا قال تعاىل: )ألم تر( ولم 
يكن بمكة أحد إال وقد رأى سائس الفيل وخادمة 
أعميني يتكففان الناس وقوله تعاىل: )ألم يجعل 
ك��ي��ده��م يف ت��ض��ل��ي��ل( أي يف إب��ط��ال وت��ض��ي��ي��ع ألنهم 
أرادوا أن ي��ك��ي��دوا قريشا بالقتل وال��س��ب��ي والبيت 

بالتخريب والهدم.
- كانت آية الرسول األكرم من قصة الفيل من 
وج����ه����ني: األوىل: أن���ه���م أي ج���ي���ش أب����ره����ة األش�����رم 
ل��و ظ��ف��روا ل��س��ب��وا واس���رتق���وا فأهلكهم ال��ل��ه تعاىل 
لصيانة رس��ول��ه م��ن ان ي��ج��ري عليه ال��س��ب��ي حما 
ووليدا والثانية: أنه لم يكن لقريش من التأله ما 
يستحقون به رفع أصحاب الفيل عنهم وما هم 
أهل كتاب ألنهم كانوا بني عابد صنم أو متدين، 
وثن أو ثائل بالزندقة او مانع من الرجعة عاوة 
ان��ه��م ح��رف��وا ك��ت��اب��ه��م االن��ج��ي��ل ول��ك��ن مل��ا أراده الله 
تعاىل من ظهور اإلسام تأسيساً للنبوة وتعظيما 
للكعبة وأن يجعلها ال��ل��ه قبلة ل��ل��ص��اة ومنسكا 

للحج.
- ارسل الله طرا أبابيل كمعجزة ساطعة وآية 
مبشرة بحفظه وحمايته لخاتم األنبياء والرسل 
م������ن أع������������داء م����رتب����ص����ني ب������ه م����ن����ذ ب�������ش�������ارات ال������ت������وراة 
والزبور واإلنجيل قال تعايل: )وإذ قال عيىس بن 
مريم يا بني إسرائيل إين رسول الله إليكم مصدقا 
مل��ا ب��ني ي��دي م��ن ال��ت��وراة وم��ب��ش��را ب��رس��ول ي��أيت من 
ب��ع��دي اس��م��ه أح��م��د فلما ج��اءه��م بالبينات قالوا 

هذا سحر مبني(.
- ما ذكره ابن هشام يف كتابه )السرة النبوية , 
ج2,ص94( فلما بعث الله تعاىل محمد صىل الله 
ع��ل��ي��ه وآل����ه س��ل��م ك���ان م��م��ا ي��ع��ده ال��ل��ه ع��ىل قريش 
م���ن ن��ع��م��ت��ه ع��ل��ي��ه��م وف��ض��ل��ه م���ا رد ع��ن��ه��م م���ن أم��ر 

الحبشة لبقاء أمرهم ومدتهم .
- م�����ا اورده امل������������اوردي يف ك���ت���اب���ه )أع���������ام ال���ن���ب���وة( 
يف آي����ات م���ول���ده وظ���ه���ور ب��رك��ت��ه )آي�����ات امل��ل��ك ب��اه��رة 
وشواهد النبوة قاهرة تشهد مباديها بالعواقب 
فا يلتبس فيها ك��ذب بصدق وال منتحل بمحّق 
وبحسب قوتها وانتشارها يكون بشائرها وإنذارها 
ومل����ا دن����ا م���ول���د رس�����ول ال���ل���ه ص���ىل ال���ل���ه ع��ل��ي��ه وس��ل��م 
ت��ع��اط��رت آي����ات ن��ب��ّوت��ه وظ���ه���رت آي����ات ب��رك��ت��ه ف��ك��ان 
من أعظمها شأنا وأظهرها برهاناً وأشهرها عياناً 
وبياناً أصحاب الفيل أنفذهم النجايش من أرض 
الحبشة يف جمهور جيشه إىل مكة لقتل رجالها 

وسبي ذراريها وهدم الكعبة(.
- ح��ال أب��ره��ة األش���رم كحال ف��رع��ون ق��ال تعاىل 
)ف����ال����ي����وم ن��ن��ج��ي��ك ب���ب���دن���ك ل���ت���ك���ون مل����ن خ���ل���ف���ك آي����ة( 
فأبرهة سلط الله عليه داء تساقط بسببه جسمه 
كاألنامل ولم يصل اىل صنعاء إال وهو مثل فرخ 
ال���ط���ائ���ر وان�����ص�����دع ص������دره ع����ن ق��ل��ب��ه ث����م ه���ل���ك ك��آي��ة 
ملن س��وف يكذب بالرسول محمد وب��أن الله ايده 
بمعجزة ق��ب��ل م��ول��ده فعيىس عليه ال��س��ام اي��ده 
ال���ل���ه ي�����وم والدت�������ه ب��م��ع��ج��زة ال���ن���ط���ق وم������وىس ع��ل��ي��ه 
ال������س������ام ب���ح���ف���ظ���ه يف ال�����ي�����م ب����ع����د والدت�����������ه ورس����ول����ن����ا 
األك�����رم أي����ده ال��ل��ه ب��م��ع��ج��زة ق��ب��ل ان ت��ش��رق ان����واره 

املحمدية عىل البشرية.

 تأسيس للنبوة
وفيما يخص الكعبة املشرفة تاريخيا تعرضت 
لكوارث طبيعية كسيول وه��دم وبناء وتدنيسها 
ب���األن���ص���اب واألص�����ن�����ام واش��������راك ب���ال���ل���ه يف ج��وف��ه��ا، 
ك��ذل��ك ت��ع��رض��ت ل��غ��زو وح��ري��ق وض���رب باملنجنيق 
وأخذ الحجر األسود وقتل ضيوف وحجاج بيت 
ال���ل���ه وردم ب����ر زم������زم وت����وق����ف ال���ح���ج���ي���ج ل��س��ن��وات 
ومنهم من تباهي متبجحا حينما ق��ال متسائا: 
أي��ن طر ابابيل ؟ أي��ن الحجارة من سجيل؟  ولم 

يدرك البعض حقائق:-
- م��������ا ح����������دث ل����ل����ك����ع����ب����ة ب�����ع�����د اإلس���������������ام م��������ن ه�����دم 
وتخريب وحرق ونصب املنجنيق فكان ذلك بعد 
اس�����ت�����ق�����رار وظ������ه������ور اإلس�����������ام ف���اس���ت���غ���ن���ى ع������ن آي������ات 
تأسيسه وأصحاب الفيل كانوا قبل ظهور النبوة 
ف��ج��ع��ل امل���ن���ع م��ن��ه��ا آي����ة ل��ت��أس��ي��س ال���ن���ب���وة وم��ج��يء 
الرسالة عىل أن الرسول صىل الله عليه وسلم قد 
أنذر بهدمها فصار الهدم آية بعد أن كان املنع آية. 

ليس من املصادفة ان تأيت تلك الحملة بعام ولد 
فيه الرسول محمد عليه الصاة والسام فأبرهة 
رج������ل م���س���ي���ح���ي م���ت���ع���ص���ب ل���ع���ق���ي���دت���ه وم������ن دف���ع���ه 
ل��ت��ل��ك ال��ح��م��ل��ة اإلم���رباط���وري���ة ال��ب��ي��زن��ط��ي��ة ال��ش��رق��ي��ة 

املسيحية ومملكة االحباش املسيحية.  
- النصارى واليهود يعرفون مكان وزمان مولد 
ال�����ن�����ب�����ي م����ح����م����د ع����ل����ي����ه وآل�����������ه ال�������ص�������اة وال��������س��������ام ب���ل 

ويعرفون صفاته.
- ق�����ب�����ل اإلس�������������ام ب�����ع�����ق�����ود م�������ن ال�������زم�������ن ت������واج������دت 
امل��س��ي��ح��ي��ة يف امل���ن���اط���ق امل�����ج�����اورة ل���ل���ج���زي���رة ال��ع��رب��ي��ة 
ش���م���اال وج���ن���وب���ا ب����ل ويف داخ���ل���ه���ا وك������ان ل���ه���ا م���راك���ز 
ه���ام���ة ل��ل��غ��اي��ة يف ال���ج���زي���رة ال��ع��رب��ي��ة وط����وق����وا مكة 
ب����ت����ج����م����ع����ات����ه����م، ف������ال������ن������ص������ارى ك������ان������ت ط�������وائ�������ف ب���ن���ى 
حنيفة يف اليمامة والغساسنة يف الشمال الغربي 
واللخميون يف الشمال الشرقي وقسم م��ن بني 
طيء يف التيماء وجميعها تعتنق الديانة املسيحية 
وج��ن��وب��ا وج���دت كنائس تبشرية يف ن��ج��ران وهي 
مركز التبشر املسيحي باإلضافة اىل كنائسهم يف 
عدن وظفار وحضرموت وجزيرة سقطرى. ومن 
ثم احتالهم لليمن للمرة الثانية كحملة صليبية 
ب����داف����ع دي����ن����ي ع������ام 525م ب����ذري����ع����ة ح����ادث����ة ن���ج���ران 
التي ال توجد مصادر وش��واه��د مادية تؤكد انهم 
امل��ق��ص��ودون ب��س��ورة ال���ربوج فالنصارى ق��د حرفوا 
وب��دل��وا دي��ن��ه��م وانجيلهم وذم��ه��م ال��ل��ه يف ال��ق��رآن 

الكريم.
- فيما يخص اليهودية فقد انتشرت يف اليمن 
ب����ع����ه����د ال����ت����ب����ع ح�����س�����ان واع������ت������ن������اق ذي ن����������واس م��ل��ك 
ح����م����ر ل����ه����ا ق����ب����ل ال������غ������زو امل����س����ي����ح����ي ل���ل���ي���م���ن ك���ذل���ك 
تواجد اليهود يف يرثب وخيرب وكان لهم أكرث من 
عشرين تجمعا فكل ذلك التواجد واالستيطان لم 
يكن عبثا او مصادفة ومحاولتهم تزويج بناتهم 
ل��ع��رب مكة وي���رثب وم��ا حملة اب��ره��ة ع��ىل مكة يف 
عام مولد املصطفي اال تتويج لهدفهم الحقيقي.

ت����اري����خ األح�����ب�����اش ت����اري����خ دم�������وي وج����رائ����م����ه ب��ح��ق 
اإلن��س��ان وال��ت��اري��خ وال��ح��ض��ارة م��ع��روف م��ن خ��ال 
اح��ت��ال��ه��م ل��ل��ي��م��ن ل��ل��م��رة ال��ث��ان��ي��ة ع���ام 525م حيث 
اح�����رق�����وا امل�������دن ودم����������روا ق����اع����ا وح�����ص�����ون وق����ص����ورا 
كقصر سلحني وغمدان وبينون وكان ذلك تماشيا 
مع السياسة االستعمارية العامة لهم )سياسة 
األرض امل���ح���روق���ة( ح��ي��ث ك����ان األم�����ر ال�����ذي يحمله 
قائد الحملة أرياط فيه قسوة متناهية يف كيفية 
ال��ت��ع��ام��ل م��ع اه���ل ال��ي��م��ن )إن ان���ت ظ��ه��رت عليهم 
فأقتل ثلث رج��ال��ه��م وخ���رب ثلث ب��اده��م واس��ب 
ثلث نسائهم وأبنائهم( ! . فهل كانت مكة املكرمة 
والكعبة املشرفة وسكانها ستسلم من همجيتهم 

واجرامهم.
- كان اخفاق حملة الفيل معجزة كربى وشاء 
الله أن يمعن يف االنتقام من األحباش فما لبث 

أن أزال حكمهم من باد اليمن.

مولد النور
ف��رس��ول الله ص��ىل الله عليه وسلم أش��رف ولد 

آدم حسبا وأفضلهم نسبا وشرفا وكرما ومجدا 
م���ن ق��ب��ل أب��ي��ه وأم����ه وم����ع ت��ع��دد ال����رواي����ات يف ي��وم 
وش����ه����ر وس����ن����ة م����ول����د ال������رس������ول م���ح���م���د ع���ل���ي���ه وآل�����ه 
ال����ص����اة وال����س����ام ي��ظ��ه��ر أن رواي�������ة والدت�������ه يف ي���وم 
االث����ن����ني الث���ن���ت���ي ع���ش���رة ل��ي��ل��ة خ���ل���ت م����ن ش���ه���ر رب��ي��ع 
األول امل������واف������ق ال�����ع�����ش�����رون أو ال�����ث�����اين وال����ع����ش����رون 
م�����ن ش����ه����ر أب�����ري�����ل س����ن����ة 570م ك����ان����ت ه�����ي ال�����رواي�����ة 
الراجحة عند أهل األخبار والسر يف النصف األول 
م��ن الهجرة فقد اورد القرطبي )) والصحيح  ما 
روى ع���ن ال��ن��ب��ي ص���ىل ال��ل��ه ع��ل��ي��ه وس��ل��م أن���ه ق���ال : 
) ول���دت ع���ام ال��ف��ي��ل ( وول���د رس���ول ال��ل��ه ص��ىل الله 
عليه وسلم يوم االثنني الثاين عشر من ربيع األول 

وكان بعد الفيل بخمسني يوما ((. 
- ام���ا ال���رواي���ات األخ����رى ف��إن��ه��ا م��ت��أخ��رة ع��ن ه��ذه 
ال���رواي���ة وق���د ت��ع��ددت ب��ت��ع��دد ال����رواة وامل�����وارد التي 
أخ��������ذ م����ن����ه����ا ك�����ت�����اب ال�����س�����ر امل�����ت�����أخ�����رة ذل��������ك ال����غ����ال����ب 
بني أه��ل السر أن مولده ك��ان يف ع��ام الفيل وقد 
حاولت بعض األخبار تعيني اليوم من عام الفيل 
بخمسني يوما وقيل بأربعني يوما وقيل بخمسة 
وخمسني يوما وقيل بشهر واحد واألرجح انه ولد 
بمكة بعد قدوم أبرهة بخمسني يوما أو بخمسة 
وخ���م���س���ني ي����وم����ا وك�������ان أول ي������وم م����ن امل����ح����رم ع���ام 
الفيل يوم الجمعة وقدوم الفيل يوم األحد لسبع 
ع���ش���رة ل��ي��ل��ة خ��ل��ت م���ن امل���ح���رم وه����و ي���واف���ق أواخ����ر 
ف���رباي���ر أو أوائ�����ل م����ارس 571م وس��ن��ة 882 ب��ت��اري��خ 
االس��ك��ن��در ال��روم��ي و216 م��ن ت��اري��خ ال��ع��رب  ال��ذي 
أوله حجة الغدر وسنة 44 من ملك انو شروان بن 
قباذ ملك العجم  وسنة 685 بالتاريخ الحمري.

ومرد هذا االختاف اىل العادة التي كانت عند 
ال��ج��اه��ل��ي��ني يف ع����دم ت��س��ج��ي��ل��ه��م ت���واري���خ امل���ي���اد ثم 
ان ال���ج���اه���ل���ي���ني إن أرخ��������وا ف���إن���م���ا أرخ��������وا ال����ح����وادث 
ال���ع���ظ���ي���م���ة ع���ن���ده���م ف���ق���ط وه�����ك�����ذا ك�����ان�����وا ي����ؤرخ����ون 
دائما حوادثهم الكبار إىل ان جاء اإلسام وتوفرت 
ال����ض����رورة ع���ىل ات���خ���اذ ال���ت���اري���خ ال��ه��ج��ري ف��ق��د اورد 
اليعقوبي يف كتابه تاريخ اليعقوبي الجزء األول 
ص 328 )ك�������ان�������ت ق������ري������ش ت�����������ؤرخ ال�����س�����ن�����ني ب����م����وت 
قيص بن كاب لجالة قيص فلما كان عام الفيل 
أرخت به الشتهار ذلك العام فكان تأريخهم من 
مولد رس��ول الله صىل الله عليه وسلم ( - الذي 
تجاهلناه بعد البعثة النبوية كتاريخ للمسلمني 
إلث��������ب��������ات ح����ق����ي����ق����ة ت�����اري�����خ�����ي�����ة وت�����ع�����ظ�����ي�����م م������ول������د خ���ر 
ال����ب����ش����ري����ة ف���ل���س���ن���ا اق�������ل ش�����أن�����ا م�����ن س�����ائ�����ر األم���������م ب��ل 
نحن خر أمه تجاهلت يوم مياد نبيها – ويشر 
ال��ي��ع��ق��وب��ي ج3 ص 331 )وت������ويف ع��ب��دال��ل��ه ب���ن عبد  
امل��ط��ل��ب أب����و رس�����ول ال���ل���ه ب��ع��د ش��ه��ري��ن م���ن م��ول��ده 
وق����ال بعضهم إن���ه ت���ويف ق��ب��ل أن ي��ول��د وه����ذا ق��ول 
غر صحيح ألن اإلجماع عىل أنه تويف بعد مولده 
وق����ال آخ�����رون ب��ع��د س��ن��ة م���ن م���ول���ده وك���ان���ت وف���اة 
عبدالله باملدينة عند أخوال أبيه بني النجار يف دار 
تعرف بدار النابغة وكانت سنه يوم تويف خمسا 

وعشرين سنة( .

نقش أبرهة
- ك������ان أب�����ره�����ة األش���������رم يف ك�����ل غ������زوات������ه وح����روب����ه 
وحتى اعماله األخ��رى ي��دون ما يقوم به بنقوش 
م���س���ن���دي���ة وي����ذك����ر ك����ل األح����������داث ب��ال��ت��ف��ص��ي��ل وم���ن 
ذلك النقش الذي عرث عليه املستشرق النمساوي 
ج���ازر ال���ذي زار اليمن أرب���ع م���رات ك��ان اول��ه��ا عام 
1882م واالخرة عام 1892م وله كتاب )األحباش 
يف ج���زي���رة ال���ع���رب وأف��ري��ق��ي��ا ( وأث����ن����اء زي����ارت����ه مل���أرب 
اكتشف أثرين عليهما كتابة مطولة تتعلق بتهدم 
السد بعد دخ��ول اليمن تحت سيطرة األحباش 

وهما من أهم ما وقفوا عليهما من آثار تلك الدولة 
مل���ا ف��ي��ه��م��ا م���ن اإلش��������ارات ال���ت���اري���خ���ي���ة  واالج��ت��م��اع��ي��ة 
والعاقات السياسية احدهما كتبه أبرهة الحبي 
. يتكون نقش أب��ره��ة امل���ؤرخ ب��ع��ام 542م م��ن مائة 
وستة وثاثني سطرا يرد فيها سرد األحداث وأهم 
ما جاء يف نقش أبرهة حادثان رئيسيان هما ثورة 
أو تمرد يف مشارق اليمن حضرموت وكندة التي 
انفصلت ع��ن اليمن م��ع اح��ت��ال االح��ب��اش لليمن 
وت���رم���ي���م ال���ع���رم س���د م�����أرب إث����ر ت��ع��رض��ه ل���ل���خ���راب.. 
وذك��������ر يف ال���ن���ق���ش ك�����ل ال���ت���ف���اص���ي���ل وامل���������دة ال���زم���ن���ي���ة 
للرتميم ومتي انتهي منها وما انفق خال عملية 
ترميم سد مأرب والقبائل اليمنية التي شاركت يف 
الرتميم وكذلك ورد فيه اإلشارة اىل حضور وفود 
دولية بمستوياتها املختلفة إىل مدينة مأرب لتهنئة 
أبرهة عىل انتصاراته وترميمه للسد وقد حضروا 
من كافة الدول واألقطار ذات الروابط التاريخية 
والعاقات التجارية مع اليمن حيث يذكر وصول 
سفراء النجايش ملك الحبشة ووفود ملك فارس 
ورس���ل امل��ن��ذر )اللخمي ( ورس���ل ال��ح��ارث ب��ن جبلة 
)الغساين ( ورسل أبي كرب بن جبلة )حاكم عربي 
من شمال الجزيرة العربية (. فالنقش بدأ )بنعمة 
الرحمن ومسيحه ال���روح ال��ق��دس ان أب��ره��ة عزيز 
األح�����ب�����اش االك���س���وم���ي���ني م���ل���ك أراح����م����ي����س زب��ي��م��ان 
ملك سبأ وذو ريدان وحضرموت ويمنت وأعرابهم 
يف نجد وتهامة قد نقش ه��ذا األث��ر تذكارا لتغلبه 
عىل يزيد بن كبشة...... فنهض بجنده األحباش 
والحمريني ألوفاً يف شهر ذي القياط )يونيو (من 
سنة 657 من )تاريخ اليمن الحمري(.... حيث ذكر 
النقش ان ما رمم ووسع منه بلغ طوله 45 ذراعا 

وارتفاعه 35 ذراعا.
- ثم ذكر ما انفق فيه من الحجارة ومن االطعمة 
للعمالة واستغرق العمل أح��د عشر شهرا و 18 
يوما وكان الفراغ منه يف شهر ذي معان)مارس( 
سنة 658 وهذه السنة الحمرية تعادل سنة 542 
ل��ل��م��ي��اد ألن ال��ح��م��ري��ني ك���ان���وا ي����ب����دؤون ت��اري��خ��ه��م 
سنة 115 قبل املياد وأن ما انفق يف سبيل ترميم 
سد مأرب مما جاء يف نقش أبرهة كما ييل 50806 
أك�����ي�����اس م�����ن ال����دق����ي����ق و 26 أل������ف ح���م���ل م�����ن ال��ب��ل��ح 
وث��اث��ة آالف ث��ور وج��م��ل وم��ائ��ت��ا أل��ف وسبعة آالف 
رأس من الغنم لتغذية العمال...(. وهذا النقش 
يف عمود ملقى عىل ظهر جبل بلق مقابل الفتحة 
ال���ي���س���رى م����ن س����د م������أرب وألب����ره����ة ال���ح���ب���ي ن��ق��ش 
اخ���ر ب��ت��اري��خ 547م وال����ذي ي���روي حملته إىل وس��ط 

الجزيرة العربية إلخضاع قبائل معد.

ملاذا غاب التدوين ؟
وعىل الرغم من أن أبرهة كان يسجل كل اعماله 
ويفتخر بنصرانيته وانه ملك اليمن بلقبه املذكور 
بالنقش وم��ح��دد ت��اري��خ غ��زوات��ه واعماله ووص��ول 
سفراء الدول لتبارك له انتصاراته وانجازاته عىل 
الرغم من ذلك فقد غابت عنا نقوش توضح سبب 

غزو أبرهة ملكة.
- ف��ل��م��اذا ل��م ي���دون اب��ره��ة حقيقة وس��ب��ب قيامه 
ب����أه����م غ��������زوة ق������ام ب���ه���ا وأله��������م م����ك����ان ي���ج���ل���ه ال���ع���رب 

ويقدسونه ؟! 
-  ل��م ي���دون أب��ره��ة األش����رم يف ه���ذه ال��غ��زوة ع��دد 
جيشه ومعداتهم وما ان��واع الساح الذي تسلح 
ب���ه ج��ي��ش��ه وح���ج���م امل�����ؤن وع�����دد ال��ف��ي��ل��ة وم����ا حجم 
ال�������دع�������م ال�����ل�����وج�����س�����ت�����ي وال������ع������س������ك������ري ال������������ذي ق���دم���ت���ه 
االم������رباط������وري������ة ال���ب���ي���زن���ط���ي���ة وم���م���ل���ك���ة األح������ب������اش ل��ه 
وم����اه����ي خ��ط��ت��ه ال��ع��س��ك��ري��ة ب���ال���ت���ح���رك واي������ن ك��ان��ت 

نقطة تحشد جيشه وخط السر.
- ما دور كنيسة نجران املعنوي لجيشه حني مر 
بنجران ليأخذ مباركه كنيستها لقيامه بأول حملة 
ص��ل��ي��ب��ي��ة م���ب���ك���رة إلط����ف����اء ن�����ور أوش�������ك ع����ىل ال���ظ���ه���ور 
ب��م��ك��ة وم�����ن ن����اص����ره واع����ل����ن ال�������والء ل����ه م����ن ال��ق��ب��ائ��ل 

ومن قاومه منها وكيف اخضعهم...الخ . 
ه�����ل ال���ه���زي���م���ة وم�����رارت�����ه�����ا ان�����س�����اه ت�����دوي�����ن ذل������ك أم 
أن مثل ه��ذه امل��ع��رك��ة ل��م يكن ق��د وض��ع لها خطة 
عسكرية وأهداف محددة مسبقا فلم يرتك لنا ال 

هو وال غره كتابه تخص هذا املوضوع.
- هل مازال يف باطن االرض عدد من النصوص 
ت��ن��ت��ظ��ر وص������ول األي�������دي ال���ي���ه���ا إلخ����راج����ه����ا ق����د ي��ك��ون 
م���ال���ه ص��ل��ة م���ب���اش���رة أو غ���ر م���ب���اش���رة ب���ه���ذا ال���غ���زو؟  
وه��ل تجود األي��ام بنص يوناين أو حبي ي��رد فيه 
يشء ع���ن ح��م��ل��ة أب���ره���ة ع���ىل م��ك��ة ل��ي��ك��ش��ف ال��ق��ن��اع 
ع���ن ت��ل��ك ال��ح��م��ل��ة ال��خ��ائ��ب��ة وع���ن غ��اي��ة أب���ره���ة منها 
وعن العوامل التي دفعته عىل القيام بها ؟ !. أم 
أن هناك نصوص كشفت حقيقة الحملة واطلع 
عليها املستشرقون واخفوها عن العرب املسلمني 

يريدون ان يطفوا نور الله !.
- فالحقيقة التي تغيب ع��ن البعض ان��ه ك��ل ما 
يعرث عليه املستشرقون يف اليمن من آثار ونقوش 
ال يقومون بنشرها ملعرفة محتواها لكونها تاريخ 
وحضارة شعب وخر شاهد عىل ذلك أن البعثة 
األم���ري���ك���ي���ة ب���رئ���اس���ة - ف��ل��ي��ب��ي ال�������ذي ك������ان اله���وت���ي���ا - 
نقبت يف خرائب تمنع  عاصمة دولة قتبان سنتي 
-1949 -1950م وع��رثت ع��ىل نحو ستة آالف نص 
اث�������ري ل�����م ت���ع���ل���ن ع�����ن اغ����ل����ب ن���ت���ائ���ج دراس����ت����ه����ا ل��ت��ل��ك 

النصوص .

غزو مكة 
ت���ع���ددت ال����رواي����ات اإلس���ام���ي���ة وت��ن��اق��ض��ت ح��ول 
أسباب قيام أبرهة الحبي بحملته عىل الكعبة 
املشرفة إىل عدة روايات فقد تباينت آراء املؤرخني 
يف ه�������ذه ال���ح���م���ل���ة م���ع���ل���ل���ه إي������اه������ا اىل ع�������دة أس����ب����اب 
) دي�����ن�����ي�����ة – اق�����ت�����ص�����ادي�����ة – س����ي����اس����ي����ة ( وأول ه�����ذه 
ال��������رواي��������ات م�����ا ذك��������ره اص�����ح�����اب ال����س����ر ك����س����رة اب����ن 
ه��ش��ام وال��ت��ي تناقلتها معظم امل��ص��ادر االسامية 
االخ��رى عنه وتفيد ه��ذه ال��رواي��ة أن ابرهة اراد ان  
يبهر انظار العرب من خال بنائه ملعبده القليس 
واستعان يف بنيانها بقيصر والنجايش حتى بناها 
يف ت��ش��ي��ي��ده��ا وح��س��ن��ه��ا ل���ي���ع���دل ب���ال���ع���رب ع����ن ح��ج 
الكعبة اليها إذ بالغ يف االعتناء به وتزيينه واتقانه 
فنقشه بالذهب والفضة والزجاج والفسيفساء 

والوان االصباغ وصنوف الجواهر.
ويقال إن اإلم��رباط��ور البيزنطي هو ال��ذي أرسل 
بالصناع وم���واد البناء لبنائها وأن اب��ره��ة استغل 
اهل اليمن يف بناء هذه الكنيسة وسمى بالقليس 
الرت���ف���اع ب��ن��ي��ات��ه��ا وع��ل��وه��ا وم���ن���ه ال��ق��ائ��س ألن���ه���ا يف 
أع�������ىل ال������������رؤوس وي�����ق�����ال ت���ق���ل���س ال�����رج�����ل إذا ل��ب��س 
القلنسوة وكتب للنجايش بذلك واخربه بتشييده 
ل��ذل��ك املبنى الفخم وان���ه غ��ر منتهي حتى يحول 
ح���ج ال���ع���رب ال��ي��ه ب����دال م���ن ال��ك��ع��ب��ة وان ال���ع���رب ملا 
ع��ل��م��ت ب��ذل��ك غ��ض��ب رج���ل م���ن ب��ن��ي ك��ن��ان��ة ف��خ��رج 
اليها ولطخها ب��ال��ق��اذورات استهانة بها وتحقرا 
ل���ش���أن���ه���ا وع����ن����د ذل�����ك غ���ض���ب أب����ره����ة غ���ض���ب���ا ش���دي���دا 
واقسم عىل غ��زو مكة وه��دم بيتها ل��ذا عد العدة 
وجهز الجيوش لإيفاء بنذره انتقاما من العرب ملا 
اقدموا عليه , لتأيت بعد هذه الرواية احدى عشرة 
رواي�������ة يف ال���ع���دي���د م����ن امل����ص����ادر ب�����رواي�����ات م��خ��ت��ل��ف��ة 
وم���ت���ع���ددة وم��ت��ن��اق��ض��ة وم��ن��ه��ا رواي�����ة )ان ن��ف��را من 
ت���ج���ار ق���ري���ش م������روا ب��ب��ي��ع��ة ل���ل���ن���ص���ارى ع����ىل ش��اط��ئ 
البحر فنزلوا بفنائها واوقدوا ناراً لعمل طعامهم 
فاحرتقت البيعة فأقسم النجايش ليسبني مكة 
ول���ي���ه���دم���ن ال���ك���ع���ب���ة .... وك������ان ال���ن���ج���ايش ه����و امل��ل��ك 

وأبرهة صاحب جيشه عىل اليمن(.
ورغ��م ك��رثة ه��ذه ال��رواي��ات التي ت��ورده��ا املصادر 
التاريخية والتي هي رواية شفهية تناقضت فيما 
ب��ي��ن��ه��ا إال ان�����ه ال ي���م���ك���ن األخ�������ذ ب���ه���ا ك���س���ب���ب م��ب��اش��ر 

لحملة أبرهة لعدة أسباب:-
ه����ذه ال����رواي����ات ال ي��م��ك��ن االع���ت���م���اد ع��ل��ي��ه��ا ك��ون��ه��ا 

الترقى أن تكون سببا مهما لغزو مكة. 
أن ال����ن����ص����ران����ي����ة ال�����ت�����ي ي�����دي�����ن ب����ه����ا أب������ره������ة األش��������رم 
ليس فيها مراسيم حج اىل الكنائس كانت توجد 
كنائس نصرانية يف اليمن أشهرها كنيسة نجران 
ب��اإلض��اف��ة اىل كنيسة بظفار واخ���رى ب��ع��دن فكان 
األوىل ألبرهة ان يطلب من نصاري تلك الكنائس 
ان ي����ب����دوا ب���ال���ح���ج ل��ل��ق��ل��ي��س ال�������ذى ب����ن����اه ل���ك���ن ذل���ك 
ل������م ي���ح���ص���ل مل���ع���رف���ت���ه���م ان ال�����ن�����ص�����ارى ال ي���ح���ج���ون 
لكنائس معينة وال يوجد يف النصرانية مراسيم 

حج لكنائسهم.
إن أبرهة لم يستطع أن يفرض النصرانية عىل 
أه����ل ال��ي��م��ن ك���اف���ة ف��ك��ي��ف ي���ري���د ان ي��ن��ش��ره��ا خ���ارج 
اليمن.. إن اهل اليمن لم تكن لهم عاقات بالحج 
إىل مكة باعتبار أن لديهم م���زارا وبيتا يف صنعاء 
يسمى )ب��ي��ت رئ���ام( وخ��ص��ه أه��ل اليمن ألنفسهم 
ح��ي��ث ك���ان���وا ي���ق���دم���ون ال���ق���راب���ني وي���ط���وف���ون ح��ول��ه 
فكانوا يعظمونه ويتقربون عنده بالذبائح فكان 
األج��در من أبرهة ان يهدمها قبل التوجه صوب 

مكة إذا كان يريد ان يصرف العرب للقليس.
ض�����م�����ن س����ل����س����ل����ة م����������������زارات ال�������ع�������رب غ�������ر ال���ك���ع���ب���ة 
امل���ش���رف���ة امل���ن���ت���ش���رة يف ال���ج���زي���رة ال���ع���رب���ي���ة اش������ار اب���ن 
الكلبي يف كتابه )األصنام( إىل العديد منها وتصل 
إىل 22 كعبة غر الكعبة املشرفة منها كعبة بيشة 
والتي كانت تقع يف منطقة جبال بيشة بالحجاز 
الواقعة بني مكة واليمن وأسستها قبائل خثعم 
ودوس وب���ج���ي���ل���ة وك����ان����ت ع����ىل ط���ري���ق س����ر ج��ي��ش 
اب��ره��ة ف��ل��م��اذا ل��م يهدمها ؟! اض��اف��ه ان��ه ك��ان لكل 
ق��ب��ي��ل��ة ك��ع��ب��ة وب���ي���ت وم������زار او ت���ش���رتك يف ع��ب��ادت��ه��ا 
وت���ق���دي���س���ه���ا ع������دة ق���ب���ائ���ل م���ن���ه���ا ك���ع���ب���ة ت���ب���ال���ة ورض����ا 

وسقام ووادي القري لقبيلة غطفان.
-ذك������������ر ال��������ق��������رآن ال������ك������ري������م أس�������م�������اء ع���������دد م�������ن ت���ل���ك 
األص��ن��ام ال��ت��ي ك��ان��ت ل���دى ال��ع��رب وورد ذك��ره��ا يف 
ال����رواي����ات واألش����ع����ار ال��ع��رب��ي��ة ك���ان���ت ال�����ات وم��ن��اة 

وعزى.
ال��ات هي صخرة مربعة بالطائف وعليها بناء 
ول����ه����ا ح����ي وح�������رم ي���ق���ص���ده ال����ع����رب وي����ق����دم����ون ل��ه��ا 
الذبائح وك��ان حجابها من بني مغيث من ثقيف 
وم���ن���اة ف��ه��ي ح��ج��ر اس�����ود اق���ي���م ل���ه م��ع��ب��د يف ق��دي��د 
ب��امل��ش��ل��ل ع���ىل س���اح���ل ال��ب��ح��ر األح���م���ر ع���ىل ال��ط��ري��ق 

بني مكة ويرثب.
- اما العزى فهي شجرة بوادي نخلة إىل الشرق 
من مكة وكانت من أعظم األصنام عند القرشيني 
فكانوا يزورونه ويتقربون له ويعظمونه ويقدمون 
ل���ه ال���ذب���ائ���ح ك��م��ا خ��ص��ص��وا ل���ه م��وض��ع��ا ع���ىل م��ث��ال 
حرم الكعبة سمى سقام وبلغ من تعظيم العرب 
وق���ري���ش أن ك���ان���وا ي��س��م��ون اب���ن���اءه���م ع��ب��د ال��ع��زى 
ف�����أي�����ن ت����ل����ك امل���������������زارات م������ن ح����م����ل����ة أب������ره������ة ؟! وه������ذه 
املزارات واألصنام والبيوت قد ازيلت بعد البعثة 

النبوية.
- مرور جيش أبرهة بالطائف وفيها مزار وبيت 
)ي���ع���ن���ون ال�������ات( ل��ق��ب��ي��ل��ة ث��ق��ي��ف ف���ل���م���اذا ل����م ي��ه��دم 
ذل���������ك ال�����ب�����ي�����ت إذا ك���������ان ي����ق����ص����د م�������ن ح����م����ل����ت����ه ج���م���ع 
ال���ع���رب ل��ي��ح��ج��وا اىل ق��ل��ي��س ص��ن��ع��اء ل��ذل��ك ن���درك 
أن ح��م��ل��ة اب���ره���ة ل���غ���زو م��ك��ة ل��ي��س س��ب��ب��ه��ا امل��ب��اش��ر 

هدم الكعبة ؟!.

الحقيقة التاريخية 
تفرض علينا رؤيتها من 
زوايا مختلفة ال من زاوية 
واحدة 

ضمن التاريخ الرسمي 
لإلسالم وجدت رواية 
زائفة دون أي نقد أو 
تدقيق لها 

هيمنت الرواية الشفهية 
على عقول ماليني من 
البرش حىت اليوم 
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محافظ عدن: 

ثورة 14 أكتوبر من أقوى  ثورات التحرر العربية
أكد محافظ عدن، 
ط��������������������������ارق س��������������������������ام، أن 
ث��������ورة 14 أك����ت����وب����ر م��ن 
أن��ص��ع ث����ورات التحرر 
م������������������������ن االس��������������ت��������������ع��������������م��������������ار 
واالستقال العربية، 
وأقواهها يف ستينات 
القرن امل��ايض، كونها 
واج����������������ه����������������ت وه�����������زم�����������ت 
اإلم����������راط����������وري����������ة ال����ت����ي 
ل����م ت���ك���ن ت��غ��ي��ب ع��ن��ه��ا 

الشمس.
وأش��������������������������������ار امل���������ح���������اف���������ظ 
س���������ام إىل أن إح�����ي�����اء 

ال���ذك���رى ال������58 ل���ث���ورة 14 أك��ت��وب��ر 1963م 
ي������ؤك������د وف�����������اء ال�����ش�����ع�����ب ال����ي����م����ن����ي مل���ن���اض���ي 
وش��ه��داء أك��ت��وب��ر، وتمسكهم بأهدافها 
وم��ب��ادئ��ه��ا العظيمة، كونها ث���ورة حرية 
وك����رام����ة واس���ت���ق���ال، أن���ه���ت االس��ت��ع��م��ار 
ال����ري����ط����اين، وط�����ّه�����رت األرض واإلن����س����ان 

من دنس وصلف االحتال.
وق�������ال س������ام إن م���ش���اع���ل ال����ت����ح����رر م��ن 
االستعمار الريطاين للجنوب انطلقت 
ب��ق��ي��ادة الجبهة ال��ق��وم��ي��ة م��ن العاصمة 
ص������ن������ع������اء، ال�������ت�������ي ك�������ان�������ت وال ت�������������زال ق���ب���ل���ة 
األح�������������������������رار، ل�����ت�����ن�����ه�����ي وج����������������ود االس������ت������ع������م������ار 

الريطاين بعد 129 عاماً من االحتال.
وأضاف: "وكما كان أحرار الجنوب يف 
ال��ص��ف األول ل���ث���ّوار 26 س��ب��ت��م��ر 1962، 
ك���������ان ألب�������ن�������اء ال������ج������ن������وب ش���������رف امل�����ش�����ارك�����ة 
يف ث������ورة 21 س��ب��ت��م��ر 2014، وامل���ش���ارك���ة 
يف ج����ب����ه����ات ال�����ع�����زة وال������ش������رف وال���ب���ط���ول���ة 
دف���������اع���������اً ع��������ن ال�������س�������ي�������ادة واالس��������ت��������ق��������ال يف 
مختلف ال��ج��ب��ه��ات، وي��ق��ف��ون ال��ي��وم إىل 

ج���������ان���������ب ش������ع������ب������ه������م يف 
املحافظات الجنوبية 
ل����ت����ح����ري����ره����ا م������ن ق����وى 
ال���������������غ���������������زو وال���������ع���������م���������ال���������ة 

واالرتزاق".
وت���������������اب���������������ع ب����������ال����������ق����������ول: 
"إن ال��ج��ن��وب ال��ي��وم، 
وه��و يعيش الذكرى 
ال�58 لثورة 14 أكتوبر 
امل��������������ج��������������ي��������������دة، ي������ع������ي������ش 
�����������ا  واق�������������������ع�������������������اً اح�����������ت�����������ال�����������ًيّ
ج��دي��داً تتزعمه ق��وى 
االس��������ت��������ك��������ب��������ار ال������ع������امل������ي 
أم���������ري���������ك���������ا وإس���������رائ���������ي���������ل 
وب��ري��ط��ان��ي��ا ب��دع��م وإدارة ع��رب��ي��ة، ممّثلًة 
ب����دول����ت����ي اإلم������������ارات وال����س����ع����ودي����ة ال��ل��ت��ن 
ت������������ق������������ودان ال��������ت��������آم��������ر وت�����������ن�����������ّف�����������ذان األج�����������ن�����������دَة 

الغربيَة".
ونوه محافظ عدن بأن ثورة 21 سبتمر 
2014 - ك������م������ا دف�������ن�������ت ط�������م�������وح�������ات ت���ل���ك 
الدولة يف املحافظات الحرة الشمالية- 
س��ت��س��ق��ط أج����ن����دة وم������ؤام������رات وم��ط��ام��ع 
دول االح��ت��ال يف امل��ح��اف��ظ��ات الجنوبية 
ع�����م�����ا ق�������ري�������ب، يف ظ�������ل ارت��������ف��������اع م����س����ت����وى 
ال������وع������ي ال����ش����ع����ب����ي ب����م����خ����اط����ر االح������ت������ال، 
وارت��������ف��������اع ف�������ات�������ورة ال����ص����م����ت ع������ى ج����رائ����م 
وان�������ت�������ه�������اك�������ات االح���������ت���������ال يف امل�����ح�����اف�����ظ�����ات 

الجنوبية.
وأشار إىل أن معركة التحرر والتحرير 
يف املحافظات الجنوبية سيقودها أحرار 
ال�������ج�������ن�������وب م���������ن م�����خ�����ت�����ل�����ف امل������ح������اف������ظ������ات، 
وإىل ج���ان���ب���ه���م ق�������وات ال���ج���ي���ش وال���ل���ج���ان 
الشعبية، ول��ن يجد املستعمر الجديد 

موطئ قدم يف الجنوب.
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وكانت مصادر قبلية قد كشفت عن تفاصيل الساعات األخرية لتحرير مديرية 
العبدية يف محافظة مأرب من قبل قوات الجيش واللجان الشعبية وأوضحت 
امل��ص��ادر ان وس��اط��ة قبلية كانت ق��د توصلت الت��ف��اق ب��ن ق��وات الجيش واللجان 
الشعبية من جهة وقوات هادي وحزب اإلصاح من جهة اخرى غري ان تحالف 
العدوان رفض االتفاق واضافت املصادر ان االتفاق كان ينص عى خروج جميع 
املقاتلن بأسلحتهم الشخصية وكذا خروج الجرحى عر ممر آمن واشارت املصادر 
ان ق��وات الجيش واللجان الشعبية ات��خ��ذت ق��رار تحرير مركز مديرية العبدية 

والسيطرة عى كامل مناطق املديرية .
واش�������ارت امل����ص����ادر ان ال���ع���ش���رات م���ن م��ل��ي��ش��ي��ات امل���رت���زق���ة ق���د س��ق��ط��وا ب���ن قتيل 
وم���ص���اب ب��ي��ن��ه��م ق����ي����ادات ف��ي��م��ا اس��ت��س��ل��م آخ������رون وف����ر ال��ب��ق��ي��ة  .. وب����ن امل���ص���در ان 

طريان العدوان فشل يف اسناد املرتزقة رغم غارات الطريان املكثفة.

تحرير املدينة 
اىل ذل��ك ي��رى محللون عسكريون ان تحرير م��دي��ري��ة العبدية وم��رك��زه��ا يعتر 
تحريًرا ملدينة مارب وتهاوي كل املواقع داخل املدينة التي بدأت ميليشيا املرتزقة 
تتأهب للفرار منها، وك��ان محللون يتبعون املرتزقة بمن فيهم امل��رت��زق محسن 
خصروف قد أكدوا أن سقوط العبدية يعتر سقوطاً ملدينة مأرب وانتهاًء لتواجد 

ما اسموها ب"حكومة الشرعية".

اإلخوان يهربون االموال 
وم��ع اكتمال تحرير مديرية العبدية آخ��ر معاقل ميليشيات ه��ادي واالص��اح 

شهدت  مدينة مأرب حالة من الفوىض وسط فرار قيادات عسكرية وامنية من 
امل��دي��ن��ة ح��ي��ث ك��ش��ف ال��ب��ن��ك امل���رك���زي يف ص��ن��ع��اء ، ع���ن اق�����دام ح����زب اإلص�����اح عى 
عمليات تهريب واس��ع��ة للعمات األجنبية م��ن  محافظة م��أرب وأوض���ح البنك 
أن مرتزقة العدوان يف مأرب يقومون بإخراج املبالغ التي اكتنزوها من العمات 
غري القانونية عر النهب والفساد املنظم ويحولونها إىل عمات أجنبية تمهيدا 
ل��ت��ه��ري��ب��ه��ا إىل م��ح��اف��ظ��ات أخ����رى واىل خ����ارج ال��ي��م��ن ودع����ا ب��ن��ك ص��ن��ع��اء، ش��رك��ات 
وم��ن��ش��آت ال��ص��راف��ة يف م���أرب وامل��ح��اف��ظ��ات امل��ج��اورة إىل االح��ت��ف��اظ ب��أرص��دت��ه��م من 
العمات األجنبية وعدم املجازفة ببيعها ألولئك املهربن مقابل أسعار مغرية من 
العملة غري القانونية  محمًا تحالف العدوان وحكومة هادي املسؤولية الكاملة 
عن االنهيار املتصاعد واملستمر للريال ، محذرا من أن ذلك سيلقي بظاله عى 
ال��وض��ع املعييش يف امل��ح��اف��ظ��ات الخاضعة لتحالف ال��ع��دوان ال��س��ع��ودي  بشكل 

عام ومحافظة مأرب بشكل خاص .

تدخل امرييك 
خ��ط��وات ال��ت��ح��ري��ر امل��ت��س��ارع��ة تسبق ه��رول��ة امل��ب��ع��وث األم���ري���ي إلن��ق��اذ تحالفهم 
وم��رت��زق��ت��ه م��ن ال��ه��زي��م��ة وت��ح��ري��ر آخ���ر م��ع��اق��ل شماعاتهم م��ا تسمى ب���"ال��ش��رع��ي��ة" 
وال���ت���ي ت��ق��ود ب��ه��ا ال���ع���دوان ع���ى ب���ادن���ا وت���ح���اول ق���در االم���ك���ان م��ن��ع س��ق��وط مدينة 

مأرب الستمرار واطالة امد الحرب والحصار.
وك�����ان امل���ب���ع���وث االم����ري����ي اىل ال��ي��م��ن ت��ي��م��ويث ل��ي��ن��درك��ي��ن��ج ق���د ع����اد إىل ال��ع��اص��م��ة 
العمانية مسقط يف محاولة للضغط عى قيادة الجيش واللجان إليقاف تقدمهم 
لتحرير مدينة م��أرب وذك��رت وكالة االنباء العمانية، ان وزي��ر الخارجية بدر بن 
حمد البوسعيدي، الخميس املايض ، التقى املبعوث االمريي الخاص لليمن، 
تيمويث ليندركينج , وخال اللقاء "تم تبادل وجهات النظر حول آخر املستجدات 

عى الساحة اليمنية، والجهود التي تبذل إلنهاء الحرب" .

املحتل يعرتف بالهزيمة 
وم���ع اق����راب ان��ه��اء ال��ت��واج��د االج��ن��ب��ي يف ب��ادن��ا  وت��ح��ري��ر آخ���ر م��ع��اق��ل م��ا تسمى 
ب�"الشرعية" يف مأرب والتي راهن عليها تحالف العدوان السعوامارايت امريي 
ح����ي����ث ل�����م ي����ب����ق م�����ا ي�����راه�����ن ع���ل���ي���ه ه�������ذا ال�������ع�������دوان ب����ع����د إن ت�����م اج����ت����ث����اث ك����ام����ل ل��ك��ل 
املليشيات التي ك��ان يعتمد عليها يف اوه��ام السيطرة والتواجد لتتجى امامهم 
ح��ق��ي��ق��ة أن أح�����رار ال��ي��م��ن ل���م ول����ن ي���رك���وا االح���ت���ال ي��ت��م��دد وي���ت���واج���د ع���ى ارض��ه��م 
ما دام��وا يحملون ايمان وثقة بالله وارادة التحرير ألرضهم وهو ما عزز لديهم 
عوامل الثبات وتحقيق النصر وكذلك اعادة النظر يف تطوير القدرات الدفاعية 
والتصنيع العسكري الذي بات يطال كل املنشآت الهامة واالهداف املشروعة يف 

كل جغرافيا دول ال��ع��دوان يف السعودية والخليج  حيث اع��رف وزي��ر خارجية 
االحتال االمارايت بالتطور السريع للقدرات العسكرية للحوثين.

وق�����ال وزي�����ر خ��ارج��ي��ة امل��ح��ت��ل اإلم�������ارايت ع��ب��د ال���ل���ه ب���ن زاي�����د، أن ال��ح��وث��ي��ن ط����وروا 
قدراتهم خال السنوات القليلة املاضية بطريقة كانت أس��رع بكثري مما قام به 

حزب الله يف لبنان من خال تطوير قدراتهم.
وقال بن زايد، يف مؤتمر صحفي مشرك مع وزيري خارجية الواليات املتحدة 
واس��رائ��ي��ل يف واش��ن��ط��ن، األرب���ع���اء امل����ايض، إن ال��ي��م��ن ك��ان��ت ض��م��ن مناقشاته مع 
الوزيرين االمريي واالسرائيي مضيفاً ان اليمن دائما ما يتم إدراجه يف املباحثات 
مع من سماهم األصدقاء للخروج بحل يضمن عدم وجود حزب الله ثان عى 

الحدود مع السعودية حسب قوله.
ت��ل��ك امل���ح���اوالت وال��ض��غ��وط ال ت��ص��ب يف مصلحة ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ب��ل ت��ص��ب يف 
مصلحة تحالف العدوان واسيادهم االمريكان وتكشف حجم القلق والخوف 
الذي تبديه دول االحتال عى مصالحها  خاصة مع اقراب تحرير آخر معاقل 
ميليشيا هادي واالخوان يف مارب فيما تعيش قيادة املرتزقة يف الرياض وابوظبي 
ح����ال����ة م�����ن ال������ذه������ول وال����ص����دم����ة ب���ع���د إن ف����ق����دت ك�����ل وس�����ائ�����ل واس����ال����ي����ب ال��ض��غ��ط 
لتواجدها عى االرض وهو ما قد ي��ؤدي اىل التفاوض املباشر بن دول االحتال 
وصنعاء وقادم االيام سيكشف ذلك وسيكشف وجه العدو الحقيقي والتاريخي 

لليمن االرض واالنسان .

ترحيب بدخول املساعدات 
اوضح رئيس الوفد الوطني االستاذ محمد عبدالسام انه سبق وان تم اباغ 
االمم املتحدة واطرافا دولية بالرحيب بإدخال املساعدات اإلنسانية إىل مديرية 

العبدية 
وق����ال ع��ب��دال��س��ام : "  ل��ك��ن ت��ب��ن أن��ه��م ي���زاي���دون إع��ام��ي��ا وأن���ه���م غ���ري ج��دي��ن يف 
إي���ج���اد م��ع��ال��ج��ات إن��س��ان��ي��ة ف��ع��ل��ي��ة ك��م��ا ه���و ال���ح���ال يف ع��م��وم ال��ي��م��ن امل��ح��اص��ر منذ 
سبع سنوات. ومع ذلك نؤكد أن املسارات سالكة ملن أراد فعليا تقديم مساعدة 

إنسانية " 
وأضاف : " أما االشتباكات التي شهدتها العبدية فقد كانت مع عناصر تكفريية 
ذات ع���اق���ة ب���ال���ق���اع���دة وداع������ش وم��رت��ب��ط��ة ب���ق���وى ال�����ع�����دوان، وق����د ق���ام���ت ال���دول���ة 

بواجبها يف تأمن املديرية " 

أمريكا تصر عىل استمرار العدوان 
وم����ن ج��ان��ب آخ����ر ق����ال م��ح��اف��ظ ذم����ار االس����ت����اذ  م��ح��م��د ال��ب��خ��ي��ت��ي، "إن ال���والي���ات 
املتحدة األمريكية تصر عى استمرار العدوان والحصار عى اليمن وعندما تقوم 
القوات اليمنية بحصار مجموعات تابعة لتنظيم "داعش" و"القاعدة" اإلرهابين 

)املحظورين يف روسيا(، فهي تدعو لوقف مثل هذه الهجمات. 
وأضاف أنه ليس منطقي، مطالبة الواليات املتحدة وحلفائها بوقف الجيش 
الوطني لهجومه عى املحتلن واملرتزقة، فهذا األمر غري مقبول والقوات اليمنية 
ستستمر يف معركتها حتى تحرير كل شر من أرض اليمن، و يتم التخلص من 

آخر جندي أجنبي يف اليمن مهما كانت جنسيته".ٍ

بعد جناح عملية " ربيع النصر "  .. حتالف العدوان يعترف بالهزمية 

اجليش واللجان الشعبية يحكمون السيطرة النارية على مارب املدينة 
  عبد السالم : سبق وان ابلغنا االمم املتحدة واطرافا دولية بالترحيب بإدخال املساعدات اإلنسانية إلى مديرية العبدية

   حترك أمريكي إلنقاذ حتالف العدوان ومرتزقته في مارب البخيتي : أمريكا  تصر على استمرار العدوان واحلصار على اليمن 
 ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ن��وع��ي��ة ال��ت��ي حققها اب��ط��ال ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان 
الشعبية من خال عملية " ربيع النصر " يف تحرير مساحات 
واسعة بلغت 3200كم2 يف كل من مديريتي العبدية وحريب 
مع أجزاء من مديريتي الجوبة وجبل مراد بمحافظة مارب .. 
اىل جانب تحرير مديريات عسيان وبيحان وعن يف محافظة 
ش����ب����وة ب���ح���س���ب م�����ا أك��������ده ب����ي����ان ال�����ق�����وات امل���س���ل���ح���ة ال��������ذي اع��ل��ن��ه 
م��ت��ح��دث ال����ق����وات امل��س��ل��ح��ة ال��ع��م��ي��د ي��ح��ي��ى س���ري���ع يف ت��ف��اص��ي��ل 

عملية " ربيع النصر ".
ه�����ذه االن�����ت�����ص�����ارات وال����ت����ق����دم ال���ن���وع���ي ج���ع���ل���ت ق�����ي�����ادات ت��ح��ال��ف 
ال������ع������دوان وم����رت����زق����ت����ه ي���ب���ح���ث���ون ع�����ن م����خ����رج آم������ن مل�����ن ت���ب���ق���ى م��ن 
مرتزقتهم فتارة يتحجج العدوان بالوضع اإلنساين والحصار 

يف العبدية وتارة أخرى بالنازحن.
 غري ان الجش واللجان الشعبية كان لهم كلمة القول الفصل 
بعد أن تحررت مديرية العبدية وبعد أن اصبحوا عى مشارف 
املدينة بعد السيطرة النارية عى مارب املدينة التي اصبحوا عى 

مداخلها .. تفاصيل هامة يف سياق التقرير التايل:- 

"26 سبتمرب" – خاص 

االخوان يهربون األموال من مأرب فيما مليشياته بدأت بالفرار  

محافظ حلج : 

اجلنوب ميضي على نهج التحرر 
من الغزاة واالحتالل

أك��������د م����ح����اف����ظ ل����ح����ج أح�����م�����د ح�����م�����ود ج�����ري�����ب ، 
أن ال��ذك��رى السنوية ل��ث��ورة  14 أكتوبر املجيدة 
ل��م تعد محطة سنوية ع��اب��رة يف ظ��ل االحتال 
ال���������س���������ع���������ودي اإلم�������������������������ارايت األم�����������ري�����������ي ال�������ري�������ط�������اين 

للمحافظات الجنوبية.
وأوض������ح م��ح��اف��ظ ل��ح��ج أن االح���ت���ف���ال ب��ال��ع��ي��د 
ال��������������58  ل������ث������ورة 14 أك�����ت�����وب�����ر، ه��������ذا ال������ع������ام يف ظ��ل 
االن���ت���ص���ارات ال��ع��ظ��ي��م��ة ال���ت���ي ح��ق��ق��ه��ا ويحققها 
أب��ط��ال ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان الشعبية يف مختلف 
جبهات العزة والشرف، يحمل أكرث من رسالة 
لقوى الغزو واالحتال اإلقليمية والدولية التي 
فشلت مختلف أسلحتها الحديثة يف مواجهة 

أحرار الشعب اليمني يف املحافظات الحرة.
وأش���ار إىل أن ق��وى االح��ت��ال ال��ج��دي��د تعيش 
ح����ال����ة ارت�����ب�����اك ك����ب����رية ن��ت��ي��ج��ة االن�����ك�����س�����ارات ال��ت��ي 

تعرضت لها م��ؤخ��راً، وعمليات القوة الصاروخية وس��اح الجو املسري التي تزامنت مع 
تصاعد أصوات أحرار الجنوب الرافضة لوجود االحتال يف املحافظات الجنوبية.

واعتر جريب، ارتفاع مخاوف دول االحتال السعودي األمريي الريطاين اإلسرائيي 
م����ن ت���ص���اع���د ح���ج���م ال���س���خ���ط ال���ش���ع���ب���ي وات�����س�����اع دائ�������رة ال����رف����ض ال���ش���ع���ب���ي ل���ق���وى االح���ت���ال 
وال��ع��م��ال��ة واالرت�����زاق يف امل��ح��اف��ظ��ات الجنوبية، ت��أك��ي��داً ع��ى أن املحتل ال��ج��دي��د يف أضعف 

حاالته.
ولفت إىل أن التاريخ اليوم يعيد نفسه يف شمال اليمن وجنوبه، وكما كانت ثورة 26 
سبتمر 1962 م مصدر إلهام الندالع ثورة 14 أكتوبر 1963، فإن ثورة 21 سبتمر 2014، 
بقيادة السيد عبدامللك الحويث، ستجرف عروش الطغاة والجبابرة وستطهر اليمن من 
ال��غ��زاة واملحتلن وال��ع��م��اء، ول��ن يبقى ش��ر واح��د يف أرض ال��وط��ن تحت سيطرة املحتل 

ومرتزقته بفضل الله وتمكينه.
كما أكد محافظ لحج، أن أحرار الجنوب اليوم يسريون عى نهج أحرار ثورة 14 أكتوبر، 
وسيخرج املحتل من املحافظات الجنوبية مذلواًل مذعوراً تاحقه خيبات الويل والعار، 
داعياً كافة أبناء املحافظات الجنوبية إىل الوقوف إىل جانب الجيش واللجان الشعبية 

إلنهاء االحتال.

أك���������د م�����ح�����اف�����ظ امل��������ه��������رة، ال����ق����ع����ط����ب����ي ع���ي 
ال����ف����رج����ي، أن ث��������ورة ١٤ أك����ت����وب����ر امل���ج���ي���دة 
م��ث��ل��ت م��ح��ط��ة م��ض��ي��ئ��ة يف ت���اري���خ الشعب 
اليمني الحافل باالنتصارات عى القوى 
االستعمارية، ورفضه التبعية واالرتهان 

للخارج.
وأوضح املحافظ القعطبي، أن ثوار 14 
أكتوبر قّدموا تضحيات جسيمة إلفشال 
مخططات االحتال الريطاين، وحققوا 

االستقال يف الثاثن من نوفمر.
وأش��������������������ار إىل أن االح���������ت���������ف���������اء ب������ال������ع������ي������د ال�������� 
58 ل����������ث����������ورة ال�������������� 14 م����������ن أك��������ت��������وب��������ر ي����ع����ك����س 
ال����ف����خ����ر واالع��������ت��������زاز ب����م����ا ق�����دم�����ه امل����ن����اض����ل����ون 
م�����ن ت���ض���ح���ي���ات يف م����واج����ه����ة ق�������وى ال����غ����زو 
واالح���������ت���������ال.. الف�����ت�����ا إىل أه����م����ي����ة اس���ت���ل���ه���ام 

ال����دروس م��ن تضحيات ث���وار 14 أك��ت��وب��ر مل��واج��ه��ة االح��ت��ال 
الجديد، ودحره من املحافظات الجنوبية.

وأكد عى أهمية استنهاض الهمم وتعزيز الروح الثورية 
للتصدي لتحالف العدوان وأدواته.. مشريا إىل أن املحتلن 
الجدد يمارسون اليوم أبشع الجرائم واالنتهاكات بحق 

أبناء املحافظات الجنوبية والشرقية.

ودعا املحافظ القعطبي إىل تعزيز 
االص��������ط��������ف��������اف وال��������ت��������اح��������م مل�����واج�����ه�����ة 
االح������ت������ال ال�����س�����ع�����ودي- اإلم������������ارايت، 
وإف�������ش�������ال م����خ����ط����ط����ات����ه، وم���س���اع���ي���ه 
لتمزيق النسيج االجتماعي.. مبينا 
أن ت��������اري��������خ ال������ي������م������ن ال�������ن�������ض�������ايل زاخ��������ر 

بالثورات والتضحيات.
واع���������������ت���������������ر م���������������ا ي�������������ج�������������ري ال���������������ي���������������وم يف 
امل�����������ح�����������اف�����������ظ�����������ات امل���������ح���������ت���������ل���������ة ام���������������ت���������������دادا 
ل��ل��م��ش��اري��ع االس��ت��ع��م��اري��ة ال��ق��دي��م��ة 
ال����ج����دي����دة ال����ت����ي ت���س���ع���ى ل���ل���ن���ي���ل م��ن 

الوطن وأمنه واستقاله.
وأه������������اب ب����ك����اف����ة ال������ق������وى ال���وط���ن���ي���ة 
الوقوف إىل جانب أبناء املحافظات 
ال��������ج��������ن��������وب��������ي��������ة ح���������ت���������ى ت��������ط��������ه��������ريه��������ا م�����ن 
املحتلن، والتخفيف من معاناة املواطنن، نتيجة تدهور 

األوضاع االقتصادية واملعيشية.
وأش����اد م��ح��اف��ظ امل��ه��رة ب��امل��اح��م ال��ب��ط��ول��ي��ة ال��ت��ي يسطرها 
أب�����ط�����ال ال���ج���ي���ش وال����ل����ج����ان ال���ش���ع���ب���ي���ة يف م����واج����ه����ة ت��ح��ال��ف 
العدوان وأدواته.. مؤكدا استمرار الصمود والثبات حتى 

تحرير كامل تراب الوطني من الغزاة واملحتلن.

صدر كتاب قيم  للفقيد الباحث واملفكر  الدكتور عي عبدالقادر 
الشامي حمل عنوان   "فكر قرآين وعطاء وطني " احتوى الكتاب 
عى مختارات متنوعة من كتابات الفقيد التي أثرى بها الوسط 
اإلعامي والثقايف وأودع فيها عصارة فكره ورؤيته ووجهة نظره 
ح��ول كثري م��ن القضايا التي تهم ال��وط��ن والشعب يف الجوانب 
الدينية والتعليمية والربوية  والقانونية والسياسية واالقتصادية 
والثقافية والتاريخية وغريها  .. الكتاب بما احتواه يمثل مرجعية 
هامة لكل الباحثن يف الجامعات ومراكز الدراسات والبحوث 

ولكل شرائح املجتمع  .

محافظ املهرة:

 ثورة 14 أكتوبر دليل على رفض اليمنيني االحتالل والوصاية للخارج

صدور كتاب قيم  للفقيد الدكتور علي الشامي



استطالع

االح�����ت�����ف�����ال ب�����ذك�����رى امل�����ول�����د ال����ن����ب����وي ال����ش����ري����ف ل��ه 
أه��م��ي��ة ك��ب��رة ج���دا وه����ذه األه��م��ي��ة ت���أيت م���ن حيث 
إن����ه م��ن��ق��ذ ال��ب��ش��ري��ة وم��خ��رج��ه��ا م���ن ال��ظ��ل��م��ات اىل 
ال���ن���ور، ف��اح��ت��ف��ال��ن��ا ه���و ت��أك��ي��د ع���ى ال��ص��ل��ة ال��وث��ي��ق��ة 
ب��ه وب��ن��ه��ج��ه، ك��م��ا ان االح��ت��ف��ال يمثل ل��ن��ا ال��ع��ودة 
الحقيقية والوالء الحقيقي لرسول الله صلوات 

الله عليه وآله.
ولقد أطل علينا يف بداية ربيع أول السيد العلم 
ع���ب���دامل���ل���ك ب����ن ب�����در ال����دي����ن ال����ح����ويث وأع����ل����ن ت��دش��ن 
االح����ت����ف����االت ب���امل���ول���د ال���ن���ب���وي ال���ش���ري���ف مل����ا ل���ه���ا م��ن 
أه���م���ي���ة وت��ج��س��ي��د ل��ل��ع��اق��ة ب����رس����ول ال����ل����ه.. رس����ول 
األمة وسرته الطاهرة واستلهام الدروس والعرب 
يف مواجهة ال��ع��دوان واع��ت��ب��ار الشعب اليمني يف 
طليعة الشعوب اإلس��ام��ي��ة التي تحتفل باملولد 
النبوي الشريف عى صاحبه أفضل الصاة وأزىك 
التسليم، وتجسيد سرته النبوية الشريفة والبد 
أن ي��ش��ارك الجميع يومنا ه��ذا االث��ن��ن بالفعالية 
ال��ك��ربى ت��ع��ظ��ي��م��اً ل��ق��ائ��د األم����ة م��ح��م��د ب��ن عبدالله 
الصادق األمن واحتفاء وابتهاجاً بذكراه العطرة.
ف������ل������ي������س غ�������ري�������ب�������ا ع�����������ى أب�����������ن�����������اء ال�������ش�������ع�������ب ال�����ي�����م�����ن�����ي 
اح������ت������ش������اده������م ل�����اح�����ت�����ف�����ال ب�������ذك�������رى م������ي������اد ن���ب���ي���ه���م 
صلوات الله عليه وعى آله، فهم يف هذا يمثلون 
االم����ت����داد األص���ي���ل ال�����ذي ي��رب��ط��ه��م ب��أس��اف��ه��م من 
األوس وال������خ������زرج ) األن������ص������ار(، ال����ذي����ن اس��ت��ق��ب��ل��وا 
رسول الله وآووا ونصروا وتبوءوا الدار واإليمان 
وج�����اه�����دوا دف����اع����ا ع����ن رس������ول ال���ل���ه وع�����ن دي��ن��ه��م، 
وها هم احفادهم اليوم يحتفون بذكرى مولده 
ال����ش����ري����ف ألن����ه����م ي��������رون يف اح����ي����ائ����ه����ا ارت������ب������اط ب���ال���ل���ه 
وب���رس���ول ال��ل��ه، وف��ض��ح ل��ل��م��ن��اف��ق��ن، ول��ع��ل ذل��ك 
تجسيد يف تأييده لجنده من الجيش واللجان يف 
جميع ال��ج��ب��ه��ات م��ن خ���ال االن��ت��ص��ارات امليدانية 
املحققة وال��ت��ي ل��م ت��ك��ن إال نتيجة حتمية إلي��م��ان 
امل��ج��اه��دي��ن وارت��ب��اط��ه��م ب��رب��ه��م ونبيهم واي��ض��ا من 
بركات املولد الشريف وهو ما عرب عنه أبناء اليمن 
حفظهم الله الذين يحتفلون اليوم باملولد النبوي 
الشريف محبة له وتعظيما لقدره وامتثاال لقوله 
تعاىل: )فاتبعوين يحببكم الله( ذلك أنهم يدركون 
أن االحتفال بمولده صى الله عليه وسلم يحمل 
يف ط��ي��ات��ه أه���م ع��وام��ل ال��ن��ص��ر للمؤمنن وهزيمة 
ل���أع���داء وامل��رب��ص��ن م��س��ت��ذك��ري��ن يف ذل���ك س��رت��ه 
ومعجزاته وغ��زوات��ه ومعاماته وتشريعاته وما 
امر به ونهى عنه ومواقفه يف الدعوة وما واجهه 
م��ن مصاعب وم��ا ع��ت��دوا عليه وكيف ك��ان يواجه 
هذا العناء بصموده وتصميمه عى تبليغ الدعوة 

بل وهداية للبشرية. * 

املهندس محمد بن عيل السياين

منقذ البشرية ومخرجها من 
الظلمات إلى النور
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امللحق العسكري شرف املاوري 
يشارك في حفل تخرج بالكلية 

احلربية السورية

ش����ارك امل��ل��ح��ق ال��ع��س��ك��ري ب��ال��س��ف��ارة ال��ي��م��ن��ي��ة يف 
سورية العقيد الطيار الركن شرف املاوري يف حفل 
ت���خ���رج دورة ج����دي����دة م����ن ط�����اب ال��ك��ل��ي��ة ال��ح��رب��ي��ة 

السورية.
ون����ظ����م����ت وزارة ال�������دف�������اع ال������س������وري������ة االح����ت����ف����ال����ي����ة 
ب����م����ن����اس����ب����ة ال���������ذك���������رى ال�����ث�����ام�����ن�����ة واألرب����������ع����������ن ل����ح����رب 
ت��ش��ري��ن ال��ت��ح��ري��ري��ة ب��ح��ض��ور ال��ع��م��اد ع��ي عبدالله 
أيوب نائب القائد العام للجيش والقوات املسلحة 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السوري.

وألقى العماد أيوب كلمة نقل فيها للمتخرجن 
تهنئة السيد الرئيس الفريق بشار األسد وتمنياته 
لهم بالنجاح يف تنفيذ واج��ب��ات��ه��م ال��ت��ي تنتظرهم 
م��ع بقية رف��اق��ه��م امل��ق��ات��ل��ن يف مختلف تشكيات 
الجيش العربي السوري الذي نذر نفسه للدفاع 

عن أمن الوطن واملواطنن.
وأكد العماد أيوب أنه لن يكون نصيب ما تبقى 
م��ن ف��ص��ول ال��ت��آم��ر وال��ع��دوان إال كسابقاتها التي 
ت���ه���اوت ع���ى ص���خ���رة ال���ث���ال���وث ال����س����وري، ال��ش��ع��ب 

الويف والجيش األبي والقائد االسراتيجي. 
وأردف: سورية اليوم تسجل صموداً أسطورياً 
يف م����واج����ه����ة اإلره�����������اب ال���ت���ك���ف���ري ال����ع����امل����ي امل��س��ل��ح 
واملدعوم من قوى إقليمية ودولية ومن حقها أن 
ت��ف��خ��ر ب��أن��ه��ا م���ا ب���دل���ت ث��واب��ت��ه��ا وال رض���خ���ت إلرادة 
من كانوا يخططون ملصادرة إرادة الكون والعالم 

بذريعة مكافحة اإلرهاب.

:" عدد من أعضاء مجلس الشورى ومشايخ القبائل اليمنية لـ"

احلشود املليونية تبرهن مجددًا بأن اإلميان ميان واحلكمة ميانية 

ب�����������داي�����������ة ق���������������ال ع����ض����و 
م����������ج����������ل����������س ال���������������ش���������������ورى 
ع������������ب������������دامل������������ل������������ك م������ح������م������د 
ع�����ام�����ة: إن����ن����ا ك��ش��ع��ب 
يمني بابتهاجنا بهذه 
امل�������ن�������اس�������ب�������ة ال����ع����ظ����ي����م����ة 
وال������������ج������������ل������������ي������������ل������������ة امل�������������ول�������������د 
ال�������ن�������ب�������وي ال�������ش�������ري�������ف ال 
ري�������������������ب ل������������س������������ان ح�������ال�������ن�������ا 
يقول للمأ ك��اف��ة: إن 
الجهاد يف سبيل الله 
ه�������و ذروة س������ن������ام ك���ل 

أعمالنا يف هذه الحياة الدنيا وأننا نحب املوت يف سبيل الله كحب 
أعدائنا آل سعود وآل زايد للحياة الفانية وأننا للوفاء لديننا ونبينا 
عنواناً وسنبقى أنصاراً لدين الله يف األرض حتى نلقاه إن شاء الله.

صمود اسطوري
واض�������اف ع���ام���ة : ب�����ان اح���ت���ف���االت ال��ي��م��ن��ي��ون ال����ي����وم ب����ذك����رى امل���ول���د 
النبوي الشريف يايت هذا العام متزامنا مع االنتصارات العظيمة 
التي يجرحها الجيش واللجان الشعبية يف كافة جبهات املواجهة 
األم���ر ال���ذي ب����دوره ي��ت��وج ح��ص��اد ص��م��ود شعبنا اليمني االس��ط��وري 
خال السبع السنوات املاضية بالنصر املبن عى العدوان الرببري 

الغاشم وتصبح الفرحة فرحتن 
اعادة االعتبار لألمة

من جهته قال الشيخ املجاهد احمد مرشد دحان الزبري- عضو 
مجلس الشورى عضو الهيئة العلياء ملجلس التاحم القبي: إن 
اليمنين باحتفالهم التاريخي بهذه املناسبة املولد النبوي الشريف 
يعيدون االعتبار لأمة اإلسامية قاطبة يف عصر االنبطاح املخزي 
ال���ذي ع��اىن منه ال��س��واد األع��ظ��م م��ن خ��ر أم��ة أخ��رج��ت للناس أمة 
محمد صى الله عليه وآله وسلم بسبب بعض زعمائها الذين تربوا 
ع��ى العمالة ألمريكا الشيطان األك��رب يف العصر الحديث واصبح 
ه����ؤالء ب��ع��ض ط��غ��اة األم����ة ال��ع��رب��ي��ة واإلس���ام���ي���ة م���ع���اول ه����دم لكل 
مقدرات األمة اإلسامية يقودون شعوبهم إىل مستنقعات الفنت 
وال������ردة ع���ن ال���دي���ن اإلس���ام���ي دي����ن ال��وس��ط��ي��ة واالع����ت����دال وامل���س���اواة 
وال���ع���دال���ة وال��ح��ري��ة واالن���ف���ت���اح وج��ع��ل ب��ع��ب��ع اإلس�����ام ف��وب��ي��ا ع��ن��وان 
لكسب والء الغرب وأمريكا وكسيف مسلط عى رقاب شعوبهم 
ل���ي���ت���م���ك���ن���وا م�����ن ال����ب����ق����اء األب���������دي يف ك������ريس ال���س���ل���ط���ة، وب����ال����ت����ايل ع��م��ل 
ط��واغ��ي��ت األم��ت��ن ال��ع��رب��ي��ة واإلس��ام��ي��ة ب��ك��ل م��ا أوت����وا م��ن ق���وة عى 
م���ح���و ك����ل أث�����ر دي���ن���ي إس����ام����ي م����ن ال���ذه���ن���ي���ة ال��ج��م��ع��ي��ة ألب����ن����اء األم����ة 
اإلس���ام���ي���ة ووص�����ل ب��ه��م ال���ح���ال اىل ح���د إص������دار ق���وان���ن ت��م��ن��ع حتى 
مجرد الفرح املباح بمناسبة املولد النبوي الشريف واعتباره بدعة 
كما فعل نظام آل سعود بناء عى الفتاوى الوهابية الشرعية كما 

يسمونها مع األسف.
شعب اإلميان واحلكمة

م��ن جانبه ق��ال عضو مجلس ال��ش��ورى الشيخ دره���م ال��زع��ك��ري: 
إن االح��ت��ف��اء التاريخي بمناسبة امل��ول��د النبوي ه��ذا ال��ع��ام يف اليمن 
البد أنه سيوصل رسالة للعالم أجمع مفادها بأن اليمن والشعب 

ال��ي��م��ن��ي الزال م��ت��م��س��ك��اً ب���دي���ن���ه م���ح���اف���ظ���اً ع����ى ك����ل ق��ي��م��ه األخ���اق���ي���ة 
والدينية الفاضلة وأن��ه فعًا شعب اإلي��م��ان والحكمة وأن ال والء 
له إال لله ورسوله وآلل بيت رسول الله الكرام جميعاً وأنه شعب 
ال ينكسر أبداً.. إذ ان شعبنا وهو يعيش تحت نر عدوان غاشم منذ 
ما يقارب السبع السنوات والحصار الخانق رغم كل هذه املنكرات 
ال��ت��ي ي��م��ارس��ه��ا ن��ظ��ام آل س��ع��ود وزاي����د ض���ده إال أن���ه الزال ح��ي��اً ق��وي��اً 
يؤكد مجدداً بأنه شعب اإلعجاز واإلنجاز شعب يرفض الركوع إال 
لله تعاىل خالقه فحسب, وأن اليمن فعًا ال قواًل مقربة الغزاة!!..

املكانة املقدسة لشخصية الرسول
م�����ن ج���ه���ت���ه ق������ال ال���ش���ي���خ امل����ج����اه����د ع�������ارف ص����ال����ح م���ج���ي اح������د ك���ب���ار 
م���ش���اي���خ م���دي���ري���ة ارح������ب م��ح��اف��ظ��ة ص���ن���ع���اء: ان ال���ح���ش���ود امل��ل��ي��ون��ي��ة 
للمواطنن بالعاصمة صنعاء واملحافظات األخ���رى التي أت��ت من 
كل فج عميق لاحتفاء باملولد النبوي الشريف قد شكلت أعظم 
ل��وح��ة إي��م��ان��ي��ة ش��ه��دت��ه��ا ال��س��اح��ة اإلس��ام��ي��ة وي��ع��ت��رب ال��ح��ف��ل األك���رب 
والتاريخي ليس ع��ى مستوى اليمن فحسب ولكن ع��ى مستوى 
ال���ع���ال���م اإلس�����ام�����ي ش����رق����ه وغ����رب����ه م����ا ي���ع���ك���س ال����ي����وم وب����ح����ق امل���ك���ان���ة 
امل��ق��دس��ة ل��ش��خ��ص��ي��ة ال���رس���ول األع���ظ���م ص���ى ال���ل���ه ع��ل��ي��ه وآل�����ه وس��ل��م 
يف ق��ل��وب وأف��ئ��دة أح��ف��اد األن��ص��ار ول��ي��س ه���ذا ف��ح��س��ب, ب��ل ان ه��ذه 
الفعالية الدينية الجماهرية ال��ك��ربى ق��د ج��س��دت البعد اإلي��م��اين 

الحقيقي ألبناء الشعب اليمني قاطبة..
أعداء الله وأعداء اإلنسانية

وأضاف مجي : إن اليمنين اليوم يجددون العهد لله ورسوله 
أن��ه��م أه���ل ل��ح��م��ل امل��س��ؤول��ي��ة ال��دي��ن��ي��ة امل��ق��دس��ة امل��ل��ق��اة ع��ى عاتقهم 
وأنهم مستعدون لتقديم ال��روح وال��دم يف سبيل الله وأن يكونوا 
ح���ام���ل���ن ل�����ل�����واء اإلس���������ام أش���������داء ع�����ى ال����ك����ف����ار رح�����م�����اء ب���ي���ن���ه���م- ك��م��ا 
وصفهم الله يف محكم كتابه وانهم فعا ال ق��واًل من أحبهم الله 
ويحبونه وأنهم كأحفاد األنصار سرون أعداء الله أعداءهم وأعداء 
اإلنسانية اليوم بأسهم الشديد وسيذوقون طغاة العصر الحديث 
كؤوس املوت والعذاب ولن يكون أحفاد األنصار إال درعاً وسيفاً بيد 
قيادتهم السياسية والثورية املؤمنة لحماية بيضة اإلسام وحراساً 

أمناء للعقيدة اإلسامية الصحيحة..
روادا لقيادة الفتوحات اإلسالمية

 م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ال��ش��ي��خ ص��ال��ح اح��م��د ج��ع��رة اح���د م��ش��اي��خ قبيلة 
حاشد محافظة عمران : ان احتفال شعبنا بمناسبة املولد النبوي 
الشريف ق��د برهن م��ج��ددا ال��ي��وم بأنهم ع��ى خطى أبائهم األنصار 

س�����ائ�����رون ورواداً ل���ق���ي���ادة ال���ف���ت���وح���ات اإلس����ام����ي����ة ك���م���ا ك�����ان آب����اؤه����م 
فاتحن لكل االمصار يف مشارق األرض ومغاربها حاملن مشاعل 
نور الدعوة االسامية محافظن عى شعلة الجهاد لتبقى متوقدة 
دون انطفاء مهما حاول اعداء الله واعداء االسام اطفاء جذوتها 
حتى يستمر الجهاد يف سبيل الله والوطن كسلوك عمي تتحى 

به االجيال اليمنية جيًا بعد جيل.. 
متسك ابناء الشعب اليمني بهويتهم اإلميانية

وأض���������اف ال���ش���ي���خ ج�����ع�����رة: ب������ان ال���ي���م���ن���ي���ن ب���اح���ي���ائ���ه���م ذك�������رى امل���ول���د 
ال��ن��ب��وي ال��ش��ري��ف رغ���م م��ا ي��ع��ان��ون��ه م��ن ظ����روف اس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ت��ح��ت نر 
ال����ع����دوان وال���ح���ص���ار ق���د اث���ب���ت م����دى ت��م��س��ك اب���ن���اء ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي 
ب��ه��وي��ت��ه��م اإلي���م���ان���ي���ة وح���ب���ه���م ال���ع���ظ���ي���م ل���ل���رس���ول م���ح���م���د ص����ى ال��ل��ه 
عليه وآله وسلم كما يؤكد شعبنا مجددا بانه شعب حي بصدق 
ايمانه العميق بعقيدته االسامية الصحيحة متمسك بكل قيمه 

الدينية السمحاء..
مأرب وشبوة

من ناحيته الشيخ محمد بلعيد الكندي رئيس املجلس الوطني 
االعى ملواجهة العدوان رئيس فرع مجلس التاحم القبي البناء 
محافظة حضرموت واحد كبار مشايخها قال: وال ريب أننا بإحيائنا 
ل���ه���ذه امل��ن��اس��ب��ة ال��دي��ن��ي��ة ال��ع��ظ��ي��م��ة ه����ذا ال���ع���ام امل���ت���زام���ن م���ع اح��ت��ف��ال 
شعبنا ب��االع��ي��اد ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ث��ورة ال��ي��م��ن��ي��ة وب��االن��ت��ص��ارات العظيمة 
يف م���ارب وش��ب��وة وب��ت��ح��ري��ر ك��ام��ل للبيضاء ال��ت��ي جعلت ك��ل وج��وه 
ابناء شعبنا املكلوم ناصعة البياض نكون قد أكدنا املكانة املقدسة 
ل��ش��خ��ص��ي��ة رس�����ول ال���ل���ه ل����دى ش��ع��ب��ن��ا ك��خ��ر م���ول���ود ول����د ع���ى سطح 
امل��ع��م��ورة وكرحمة م��ه��داة للبشرية وأن اح��ي��اء مثل ه��ذه الفعالية 
االحتفالية بمناسبة م��ول��ده ص��ى الله عليه وآل��ه وسلم ه��و أبسط 

حق علينا للرسول محمد صى الله عليه وسلم.
اعداء االسالم واملسلمون

واضاف الكندي : ان املسلمن يف مشارق االرض ومغاربها يتوجب 
عليهم ال��ي��وم اع��ط��اء ه���ذه امل��ن��اس��ب��ة العظيمة اول��وي��ة خ��اص��ة كونها 
ت���أيت يف ظ��ل ت��آم��ر اع����داء االس����ام وامل��س��ل��م��ن ع��ى ك��ل م��ا ه��و مسلم 
وعى كل الشعائر االسامية وان احسن رد عى مثل هذه التآمرات 
اليوم يأيت من خال هذه االحتفاالت التي تظهر مدى تمسك االمة 
وح��ب��ه��ا ل��رس��ول��ه��ا محمد ص��ى ال��ل��ه عليه وس��ل��م.. واذا ك��ان��ت ال��ي��وم 
معظم دول الخليج ويف مقدمتهم السعودية واالمارات تمجدان 
وت���ح���ت���ف���ان ب���اع���ي���اد ال���ي���ه���ود وال����ن����ص����ارى يف ال����وق����ت ال������ذي ت���ح���رم ف��ي��ه 

االح��ت��ف��اء ب��م��ن��اس��ب��ة امل���ول���د ال��ن��ب��وي ال��ش��ري��ف ل��ي��دل دالل����ة ق��اط��ع��ة ان 
هذه الدول وان كانت تنتمي اسما اىل االسام فهي بالحقيقة تقف 

بهذه االفعال صفا واحداً مع اعداء االسام واملسلمن.. 
جرائم العدوان الوحشية

م����ن ج���ان���ب���ه أش������ار ال���ش���ي���خ ج��م��ي��ل ع���ب���دال���واح���د ال���ح���س���ام اح�����د ك��ب��ار 
م���ش���اي���خ م����دي����ري����ة ال���ت���ع���زي���ة م���ح���اف���ظ���ة ت���ع���ز إىل أن ال���ش���ع���ب ال��ي��م��ن��ي 
وم��ظ��ل��وم��ي��ت��ه ال���ت���ي ع�����رت ال����وج����ه ال��ح��ق��ي��ق��ي مل���دع���ي���ي رع����اي����ة وح��م��اي��ة 
ال��ح��ق��وق اإلن��س��ان��ي��ة وف��ض��ح��ت إن��س��ان��ي��ة ال���ق���رن ال���واح���د وال��ع��ش��ري��ن 
الزائفة إذ ان كل جرائم العدوان الوحشية ضد ابناء شعبنا تمت 
وتتم امام مرأى ومسمع عالم اليوم الذي لم يحرك ساكناً ازاءها 
وقد تم شراؤه باملال 
السعودي واإلمارايت 
امل�������������������������������دن�������������������������������س ول����������������ك����������������ن 
ال������������ش������������ع������������ب ال�������ي�������م�������ن�������ي 
ي��������������ق��������������ول ل������ل������م������ج������ت������م������ع 
ال���������������������������������������������������������������������������������دويل ن��������������ح��������������ن 
ال����������ي����������م����������ن����������ي����������ون ال�����������ي�����������وم 
أص��������ب��������ح��������ن��������ا ال ن�������ع�������ول 
ع����ل����ي����ك����م يف أن����ص����اف����ن����ا 
م��������ن أع�������دائ�������ن�������ا ف���ن���ح���ن 
م����ت����وك����ل����ون ع������ى ال���ل���ه 
ولينا وناصرنا إن شاء 
ال����ل����ه وس���ن���أخ���ذ ح��ق��ن��ا 
بأيادينا ممن طغى علينا وتكرب وم��ا احتفالنا ال��ي��وم بهذه املناسبة 
الدينية املولد النبوي الشريف اال تاكيد عى والئنا الل رس��ول الله 

صى الله عليه وسلم .
يقفون ضد مليار ونصف املليار مسلم ومسلمة

وأك���د ال��ش��ي��خ جميل ال��ح��س��ام ب���ان ال��ك��ون ك��ل��ه ق��د اح��ت��ف��ل بمياد 
ال������رس������ول االع�����ظ�����م ص�����ى ال����ل����ه ع���ل���ي���ه وس����ل����م ف������اىن ل�����ه�����ؤالء ال���ن���ف���ر م��ن 
املذهب الوهابي ان يحرموا عى املسلمن االحتفال بمولده صى 
ال��ل��ه ع��ل��ي��ه وس��ل��م وح���ده���م م��ن��ت��م��ي��و امل���ذه���ب ال���وه���اب���ي م���ن ي��ع��ت��ربون 
االحتفاء باملولد النبوي بدعة وضالة اي انهم يقفون ضد تيار يمثل 
أك��ر م��ن مليار ونصف املليار مسلم ومسلمة وه��و م��ا يعني أن آل 
س��ع��ود ارادوا م��ن ه���ذه ال��ف��ت��وى ف��ق��ط اش��ع��ال ال��ف��نت ب��ن املسلمن 
يف م���ش���ارق االرض وم���غ���ارب���ه���ا ت��ن��ف��ي��ذا الج���ن���دة ص��ه��ي��وام��ري��ك��ي��ة ذات 
املرجعية املاسونية العاملية وه��و م��ا ي��ؤك��د ب��ج��اء ان الفكر املذهبي 

الوهابي مستوحى يف مبادئها من االجندة املاسونية العاملية.. 
النصر املبني

والتقت الصحيفة بالشيخ عي مقبل النجار احد مشايخ منطقة 
ضحيان بمحافظة صعدة حيث ق��ال : ان الخطابات التاريخية 
السابقة لقائد الثورة وقائد املسرة القرآنية السيد العلم عبدامللك 
ب��در ال��دي��ن ال��ح��ويث بمناسبة امل��ول��د ال��ن��ب��وي ال��ش��ري��ف وال��ت��ي كانت 
خ��ط��اب��اً ت��اري��خ��ي��ا وم���س���ؤواًل ورش���ي���داً ع��رب ف��ي��ه ع��ن واق���ع ومستقبل 
األمة اإلسامية جمعاء أوضح فيه قائد الثورة أن عاقبة الصمود 
النصر املبن وهو عن ما حصل من انتصارات مبينة ها نحن اليوم 
تحتفل بمناسبة االن��ت��ص��ارات امل��ب��ي��ن��ة يف ال��ب��ي��ض��اء امل���ح���ررة وش��ب��وة 
وم�����ارب وان����ه ك��ل��م��ا دف��ع��ن��ا ال���ع���دوان ل��اس��ت��م��رار يف ال��ص��م��ود كلما 
ضاعف الجيش واللجان من قدراته الحربية الحديثة ثم وألول 
م���رة يكشف ق��ائ��د ال��ث��ورة ع��ن اس��ت��ع��دادات ج��اري��ة ل��ت��أدي��ب ال��ع��دو 
الصهيوين إذا ما تورط مباشرة بالعدوان عى اليمن وان قدراتنا 
الهجومية ال��ي��وم وب��ح��م��د ال��ل��ه وت��وف��ي��ق��ه ق����ادرة ع��ى ال��وص��ول إىل 
تل ابيب يف ارايض فلسطن املحتلة عاصمة الدولة الصهيونية, 
اي ان ال���ج���ي���ش ال���ي���م���ن���ي ال�����ي�����وم م����ؤه����ل ل���ت���وج���ي���ه ض�����رب�����ات م��اح��ق��ة 
اىل ع��م��ق ال��ع��دو ال��ص��ه��ي��وين وم��ه��اج��م��ة ح��ت��ى م��ن��ش��آت��ه ال��ن��ووي��ة يف 
مفاعل ديمونة أي اننا وبعد هزيمة ادواته نظامي آل سعود وآل 
زاي���د لدينا ال��ق��درة العسكرية الكافية ل��ل��رد امل��زل��زل ع��ى ال��ع��دوان 
االس��رائ��ي��ي ب��ذات��ه ويف عقر داره التي يحتلها وه��و تحذير الب��د ان 

العدو الصهيوين اليوم قد أخذه مأخذ الجد.

ترى هل استطاع االحتفال التاريخي السنوي باملولد النبوي العظيم الذي ينظمه شعبنا وقيادته الثورية والسياسية من 
خال الحشود املليونية يف العاصمة صنعاء واملحافظات أن يربهن مجدداً بأن اإليمان يمان والحكمة يمانية؟!

ثم هل سيشكل االحتفال التاريخي باملولد النبوي الشريف هذا العام أعظم لوحة إيمانية شهدتها الساحة اإلسامية منذ 
أكر من 1400عام؟!

وهل أكد اليمنيون مجدداً أنهم عى خطى أبائهم األنصار ماضون وأنهم الحراس األمناء لعقيدتهم اإلسامية الصحيحة؟
وأخراً هل أخذ العدو الصهيوين وأدواته يف املنطقة تحذيرات قائد الثورة يف خطاباته السابقة عى محمل الجد وأن مفاعل 

ديمونة ليس ببعيد عن مرمى صواريخنا وطائراتنا املسرة اليوم؟؟!
ولإلجابة عى كل تلك التساؤالت أنفة الذكر "26سبتمرب" استضافت عددا من أعضاء مجلس الشورى ومشايخ القبائل 

اليمنية فإىل الحصيلة: 

الشريف  النبوي  باملولد  التاريخي  االحتفال 
شكل أعظم لوحة إميانية شهدتها الساحة 

اإلسالمية منذ أكثر من 1400عام
اليمانيون يــؤكــدون مــجــددًا أنــهــم على 
خطى آبائهم األنصار وسيظلون حراسًا 

أمناء لعقيدتهم اإلسالمية استطالع: عبده سيف الرعيني

بشهادة مؤرخي ومفكري وكتاب وفالسفة الغرب

محمد رسول الله .. أفضل اخللق ومنقذ البشرية والنموذج األرقى لإلنسانية 
ول��ذل��ك فقد تطلبت ه��ذه املهمة الفريدة يف تاريخ 
البشرية الديني وتاريخ الرساالت السماوية طبيعة 
ف��ري��دة لشخص القائم بها ومكانة متفردة تناسب 
دوره ومهمته وهو ما ق��رره القرآن الكريم لشخص 
ال���رس���ول األك�����رم ق���ال ت��ع��اىل : ) ف��ب��م��ا رح��م��ة م���ن ال��ل��ه 
ل��ن��ت ل��ه��م ول���و ك��ن��ت ف��ظ��ا غ��ل��ي��ظ ال��ق��ل��ب الن��ف��ض��وا من 
حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم يف األمر 
فإذا عزمت فتوكل عى الله إن الله يحب املتوكلن ( 
آل عمران : 159 ، وقال تعاىل :) وإنك لعى خلق 

عظيم ( القلم : 4 .

مكانة ورفعة
وبهذه الشخصية النبوية املتفردة استحق الرسول 
األع��ظ��م مكانة استثنائية ب��ن األن��ب��ي��اء وال��رس��ل وبن 
ب��ن��ي ال��ب��ش��ر وذل�����ك يف ال��دن��ي��ا واآلخ������رة ف��ه��و ص���ى ال��ل��ه 
عليه واله أفضل الخائق وسيد ولد آدم يوم القيامة 
وأول من ينشق عنه القرب وأول شافع وأول مشفع 
وه�����و خ���ات���م ال����رس����ل وأف���ض���ل���ه���م . ول�����م ي���ك���ن مل���ث���ل ه���ذه 
ال���ش���خ���ص���ي���ة ال�����ف�����ري�����دة ال���ع���ظ���ي���م���ة إال أن ت�����ك�����ون م���ث���اال 
يحتذى وقدوة تقتدى وأسوة تتبع وقد أشار القرآن 
الكريم لذلك بقوله تعاىل :) لقد كان لكم يف رسول 
ال���ل���ه أس�����وة ح��س��ن��ة مل���ن ك����ان ي���رج���و ال���ل���ه وال���ي���وم اآلخ���ر 

وذكر الله كثرا ( األحزاب : 21 .
وملا كان الله سبحانه وتعاىل قد تكفل برفعة ذكر 
النبي صى الله عليه وعى آله وسلم بقوله تعاىل : ) 
ورفعنا لك ذكرك ( الشرح : 4 ،  لم تكن رفعة ذكره 
صى الله عليه وعى آله مقرونة فقط بحال حياته 
وألن مهمة التاريخ هي اإلش��ادة بمآثر ذي املآثر بعد 
وفاته وليس السر بذكرها حال حياته فحسب فقد 
انطلقت األلسنة تلهج بعظمة شخصية النبي األكرم 
يف ك������ل م����ح����ف����ل وزم������������ان وم������ك������ان وام�������ت�������أت ص���ف���ح���ات 
ال�����ت�����اري�����خ ب����ج����ال ق��������دره وع����ظ����م����ة ش���خ���ص���ي���ت���ه وع���ظ���ي���م 
ج���ه���اده وك���ري���م أع���م���ال���ه وج���زي���ل خ���دم���ات���ه ل��إلن��س��ان��ي��ة 

بأسرها .

منقذ البشرية
ولم يكن الغرب ومفكروه بدعا يف ذلك فقد أنطق 
الله الذي أنطق كل يشء ألسنة وأقام املنصفن من 
ال��غ��رب بمحامد ال��رس��ول ال��ك��ري��م وف��ض��ائ��ل��ه وج���اءت 
تلك الشهادات املنصفة نتيجة لدراساتهم الفاحصة 
وتوصلهم إىل معارف صائبة تجلت لهم من خالها 
حقائق راسخة حول شخصية النبي محمد ورسالته  
وقادهم ذلك إىل الصدع بما استبان لهم من دالئل 
وبراهن حول عظمته وحقائق كشفت لهم خطأ ما 

أثاره إخوانهم من ادعاءات ومفاهيم مغلوطة حول 
نبوته وأخاقه. 

ال����ك����ات����ب  ف�����ول�����ت�����ر )1694- 1776م (   ي������ق������ول   -
وال���ف���ي���ل���س���وف ال���ف���رن���ي : ) ل���ق���د ك������ان ب���ال���ت���أك���ي���د رج���ا 
ع���ظ���ي���م���ا ج������دا ... م����ش����رع وف�����ات�����ح وح���ك���ي���م وإم���������ام ل��ق��د 
ق��ام بأعظم دور يمكن أن يقوم ب��ه إن��س��ان ع��ى ظهر 

األرض ( .
- وي���ق���ول ج����ورج ب���رن���اردش���و )1856- 1950م ( 
كاتب إيرلندي : ) لقد درس��ت الرجل الفذ  - يقصد 
نبينا محمد ص��ى ال��ل��ه عليه وآل���ه وس��ل��م  - ويف رأي��ي 

أنه يجب أن ُيدعى منقذ البشرية(. 

 آيته الكبرى 
يقول املؤرخ والفيلسوف والطبيب جوستاف لوبون 
)1841 – 1931م ( يف كتابه - حضارة العرب - ) 
إن محمداً كان شديد الضبط لنفسه ، كثر التفكر 
، ص��م��وت��ا ح���ازم���ا ، س��ل��ي��م ال���ط���وي���ة ، ع��ظ��ي��م ال��ع��ن��اي��ة 
بنفسه ... وك��ان ص��ب��وراً ق���ادراً ع��ى احتمال امل��ش��اق ، 
ثابتا بعيد الهمة ، لن الطبع وديعا ... وكان محمد 
مقاتا م��اه��را  ال يهرب أم��ام املخاطر وال يلقي بيديه 
إىل ال��ت��ه��ل��ك��ة وك����ان ي��ع��م��ل م���ا يف ال��ط��اق��ة إلن���م���اء ُخ��ل��ق 
الشجاعة واإلق����دام يف بني ق��وم��ه .... وج��م��ع محمد 
ق��ب��ل وف���ات���ه ك��ل��م��ة ال���ع���رب وأوج�����د م��ن��ه��م أم����ة واح����دة 
خاضعة لدين واحد مطيعة لزعيم واحد فكانت يف 
ذلك آيته الكربى ... (  . ووصفه املستشرق الفرني 
بارتلمي سنت هيلر بقوله : ) ك��ان محمد أك��ر عرب 
زم����ان����ه ذك�������اء وأش�����ده�����م ت���دي���ن���ا وأع���ظ���م���ه���م رأف�������ة ون����ال 
م��ح��م��د س��ل��ط��ان��ه ال��ك��ب��ر ب��ف��ض��ل ت��ف��وق��ه ع��ل��ي��ه��م وي��ع��د 
دينه الذي دعا الناس إىل اعتقاده جزيل النعم عى 

جميع الشعوب التي اعتنقته ( . 
ولعل أن��در وأق��ي��م م��ا يمكن أن ي��ورد م��ن شهادات 
تحمل آراء املنصفن يف شمائل النبي صى الله عليه 
وآل���ه وس��ل��م  ه��ي ش��ه��ادة ج��وس��ت��اف مينشينج حيث 
يقول : )كان قدوة ومثاال أخاقيا رفيعا وال يستطيع 
أحد أن يماري يف ذلك بادعاء ميله للحيلة والخداع 
أو ب��ادع��اء أن ال��غ��ش ه��و ال���ذي ن��ق��ل ص���ورة ال��ن��ب��ي إىل 

تلك الحالة املميزة ( .

جدير باالحترام واإلكرام 
ووص�����������ف�����������ه األدي���������������������ب وامل���������ف���������ك���������ر وال����������������������������روايئ وامل������ص������ل������ح 
االجتماعي ال��رويس تولستوي ) 1828-1910م( 
ب���ق���ول���ه : ) وم����م����ا ال ري�����ب ف���ي���ه أن ال���ن���ب���ي م���ح���م���دا ك���ان 
من عظام ال��رج��ال املصلحن الذين خدموا املجتمع 
اإلن���س���اين خ��دم��ة جليلة وي��ك��ف��ي��ه ف��خ��را أن���ه ه���دى أم��ة 
برمتها إىل نور الحق وجعلها تجنح للسكينة والسام 
وتؤثر عيشة الزهد ومنعها من سفك الدماء وتقديم 
الضحايا البشرية وفتح لها طريق الرقي واملدنية وهو 
عمل عظيم ال ي��ق��وم ب��ه إال شخص أويت ق��وة ورج��ل 

مثل هذا جدير باالحرام واإلكرام ( . 
ووص���ف���ه ول���ي���م م���وي���ر يف ك��ت��اب��ه ) س����رة م��ح��م��د ( : ) 
ام����ت����از م���ح���م���د ب����وض����وح ك����ام����ه وي����س����ر دي����ن����ه وق������د أت���م 
م��ن األع��م��ال م��ا ي��ده��ش ال��ع��ق��ول ول���م يعهد ال��ت��اري��خ 
م��ص��ل��ح��ا أي���ق���ظ ال���ن���ف���وس وأح���ي���ا األخ������اق ورف�����ع ش��أن 

الفضيلة يف زمن قصر كما فعل محمد ( .
 ويف بيان صفاته صى الله عليه وآله وسلم يقول 
لن بول : ) إن محمدا كان يتصف بكثر من الصفات 
الحميدة كاللطف والشجاعة ومكارم األخاق ... وقد 
احتمل محمد عداء أهله وعشرته أعواما ، فلم يهن 
ل��ه ع���زم ، وال ضعفت ل��ه ق���وة وب��ل��غ م��ن نبله أن���ه لم 
يكن يف حياته ال��ب��ادئ بسحب ي��ده من يد مصافحه 
حتى ولو كان املصافح طفا وأنه لم يمر بجماعة يوما 
رجاال كانوا أو أطفاال دون أن يقرئهم السام وعى 
شفتيه ابتسامة حلوة ويف فيه نغمة جميلة كانت 
تكفي وحدها لتسحر سامعها وتجذب القلوب إىل 

صاحبها جذبا ( .

فصاحته وقوة بيانه
يقول جان جاك روسو أحد مفكري القرن الثامن 
عشر : ) من الناس من يتعلم قليا من العربية ثم 
ي��ق��رأ ال���ق���رآن وي��ض��ح��ك م��ن��ه ، ول����و أن����ه س��م��ع م��ح��م��دا 
ي��م��ل��ي��ه ع����ى ال����ن����اس ب���ت���ل���ك ال���ل���غ���ة ال���ف���ص���ح���ى ال��رق��ي��ق��ة 
وذاك الصوت املقنع املطرب املؤثر يف شغاف القلوب 
ورآه ي����ؤك����د أح���ك���ام���ه ب����ق����وة ال���ب���ي���ان ل���خ���ر س����اج����دا ع��ى 
األرض وناداه : أيها النبي رسول الله خذ بأيدينا إىل 

مواقف الشرف والفخار أو مواقع التهلكة واألخطار 
فنحن من أجلك نود املوت أو االنتصار ( . ويتحدث 
كارليل ) إن فرط إعجاب املسلمن بالقرآن وقولهم 
ب�����إع�����ج�����ازه أك��������رب دل�����ي�����ل ع������ى ت����ب����اي����ن األذواق يف األم������م 
امل���خ���ت���ل���ف���ة وال�����رج�����م�����ة ت�����ذه�����ب ب�����أك�����ر ج�����م�����ال ال���ص���ن���ع���ة 
وح���س���ن ال���ص���ي���اغ���ة (. ف��ي��م��ا ج���اه���ر ك���ل���ود ف����اري����ر ك��ات��ب 
فرني يف القرن العشرين بأن )آيات القرآن جميلة 
وتحسن ت��اوت��ه��ا فيها عجيبة ألن��ه��ا ت��أم��ر بالشجاعة 
وال��ص��دق واألم��ان��ة وت��دع��و إىل حماية الضعيف وإىل 

عبادة إله واحد ( .

موضع اإلجالل
الكاتبة اإليطالية لورافيشيا فاعلري أستاذة اللغة 
العربية وتاريخ الحضارة اإلسامية يف جامعة نابويل 
ب��إي��ط��ال��ي��ا ، ت���ق���ول يف ك��ت��اب��ه��ا " دف�����اع ع���ن اإلس������ام " : 
)وحاول أقوى أعداء اإلسام - وقد أعماهم الحقد – 
أن يرموا نبي الله ببعض التهم املفراة ولقد نسوا أن 
محمدا كان قبل أن يستهل رسالته موضع اإلجال 
العظيم م��ن مواطنيه بسبب أم��ان��ت��ه وط��ه��ارة حياته 
... ول����و ك����ان ه���و ق��ب��ل ذل����ك رج����ا ك���ذاب���ا ؟ ك��ي��ف ي��ج��رؤ 
عى التبشر عى الرغم من إهانات مواطنيه إذا لم 
يكن ثمة قوى داخلية تحثه – وهو الرجل ذو الفطرة 
البسيطة – حثا موصوال ؟ ... كيف وفق إىل أن يواصل 
ه��ذا الصراع أك��ر من عشر سنوات يف مكة يف نجاح 
ق��ل��ي��ل ج�����دا ويف أح�������زان ال ت���ح���ى إذا ل����م ي���ك���ن م��ؤم��ن��ا 
إي��م��ان��ا ع��م��ي��ق��ا ب��ص��دق رس��ال��ت��ه ؟! ك��ي��ف ج���از أن ي��ؤم��ن 
به هذا العدد الكبر من املسلمن النباء واألذكياء 
وأن ي�������������������ؤازروه وي�������دخ�������ل�������وا ال�������دي�������ن ال������ج������دي������د وي������ش������دوا 
أن���ف���س���ه���م ب����ال����ت����ايل إىل م���ج���ت���م���ع م����ؤل����ف يف ك����رت����ه م��ن 
األرقاء والضعفاء والفقراء املعدمن إذا لم يلمسوا 
يف ك��ل��م��ت��ه ح�������رارة ال����ص����دق ؟ ول���س���ن���ا يف ح���اج���ة إىل أن 
نقول أكر من ذلك فحتى بن الغربين يكاد ينعقد 
اإلجماع عى أن صدق محمد كان عميقا وأكيدا ( . 

معايير عظمته
ويف منتصف القرن التاسع عشر وضع "المارتن" 
م��ق��اي��ي��س��ه ال��ث��اث��ة للعظمة اإلن��س��ان��ي��ة ال��ت��ي انطبقت 

ع�����ى ال����ن����ب����ي م���ح���م���د ص�����ى ال����ل����ه ع���ل���ي���ه وع�������ى آل�������ه ب���أت���م 
وأك���م���ل ج��وان��ب��ه��اق��ائ��ا : ) ل���و أن ع��ظ��م��ة ال��غ��اي��ة وق��ل��ة 
ال�����وس�����ائ�����ل وال�����ن�����ت�����ائ�����ج امل�����ذه�����ل�����ة ه������ي امل����ق����اي����ي����س ال����ث����اث����ة 
ل���ع���ب���ق���ري���ة اإلن�������س�������ان ف����م����ن ال����������ذي ي�����ج�����رؤ ع������ى م����ق����ارن����ة 
أي رج����ل ع��ظ��ي��م يف ال���ت���اري���خ ال��ح��دي��ث ب��م��ح��م��د  ّ؟! إن 
أش��ه��ر ال���رج���ال أس��س��وا ال��ج��ي��وش ووض���ع���وا ال��ق��وان��ن 
وأس��س��وا اإلم��رباط��وري��ات فقط إنهم ل��م ينشئوا أكر 
م���ن س��ل��ط��ات م���ادي���ة ك���ث���را م���ا ض��ع��ف��ت أم�����ام أع��ي��ن��ه��م 
. إن ه����ذا ال���رج���ل م��ح��م��د ل���م ي���ؤث���ر ف��ق��ط يف ال��ج��ي��وش 
والتشريعات واإلمرباطوريات واألسر الحاكمة ولكنه 
أث���ر أي��ض��ا يف م��اي��ن ال���رج���ال ب��ل وأك����ر م��ن ذل���ك فقد 
أزاح م��ذاب��ح ال��ك��ن��ائ��س وغ��ره��ا م��ن األن��ص��اب واآلل��ه��ة 
واألدي��������������ان واألف�������ك�������ار وامل�����ع�����ت�����ق�����دات ال�����زائ�����ف�����ة واألن�����ف�����س 
ال��ض��ال��ة . وق����د خ��ل��ق أم����ة روح���ي���ة ج��م��ع��ت م��ع��ا أن��اس��ا 
من مختلف األلسنة واألجناس عى أسس كتاب كل 
حرف منه أصبح قانونا وشريعة . إن فكرة وحدانية 
الله التي طرحت وسط النظريات الاهوتية الخرافية 
املستهلكة كانت يف حد ذاتها معجزة حتى أنه بمجرد 
ن��ط��ق��ه��ا م���ن ش��ف��ت��ي��ه دم����رت ك���ل امل��ع��ت��ق��دات ال��خ��راف��ي��ة 

القديمة ( . 
ب����������وزوورث س���م���ي���ث ه����و اآلخ�������ر ل����م ي���ك���د ي��خ��ت��ل��ف م��ع 
المارتن عندما حصر أسباب تفرد النبي محمد صى 
ال���ل���ه ع��ل��ي��ه وآل�����ه وس���ل���م يف ث���اث���ة ق���ائ���ا : ) م���ن حسن 
ال��ت��وف��ي��ق إن����ه ألم����ر ف���ري���د ع���ى اإلط������اق يف ال���ت���اري���خ أن 
م��ح��م��دا م��ؤس��س ل��ث��اث��ة أش��ي��اء األم���ة واإلم��رباط��وري��ة 

والدين ( . 

صدق رسالته
ي��ق��ول ك��ارل��ي��ل ع���ام 1881م  : ) إن ال��رس��ال��ة ال��ت��ي 
أداه��ا ذل��ك الرسول مازالت السراج املنر م��دة اثنتي 
ع���ش���ر ق����رن����ا ل���ن���ح���و م���ائ���ت���ي م���ل���ي���ون م�����ن ال�����ن�����اس أم���ث���ال���ن���ا 
خلقهم الله الذي خلقنا أكان أحدهم يظن أن هذه 
ال��رس��ال��ة ال��ت��ي ع��اش��ت بها وم��ات��ت عليها ه��ذه املاين 
الفائتة الحصر أكذوبة وخدعة ؟! أما أنا فا أستطيع 

أن أرى هذا الرأي أبدا ( .

مثل أعلى للمساواة
ت����ق����ول ال����راه����ب����ة امل����ع����اص����رة ك�����اري�����ن آرم�����س�����رون�����ج  : ) 
ويمكننا النظر إىل املثل األعى للمساواة يف اإلسام 
ب���اع���ت���ب���اره ال���وس���ي���ل���ة ال��ع��م��ل��ي��ة ل��ت��ن��م��ي��ة ال���ح���ب األخ�����وي 
ب��إخ��ض��اع جميع ال��ن��اس مل��س��ت��وى اج��ت��م��اع��ي وس��ي��ايس 
واحد وقيل إن محمدا بدأ ُبعيد الهجرة بتطبيق مبدأ 
املؤاخاة الذي طبقه بن كل من املهاجرين واألنصار 

وأن يعترب كل منهم اآلخر أخا له .......(.

بّن القرآن الكريم ثقل املهمة التي كلف بها النبي محمد صى الله عليه وعى آله قال تعاىل : ) إنا سنلقي عليك قوال ثقيا ( 
املزمل : 5 ، وضاعف من ثقل تلك املهمة اتساع مجال إباغها الذي شمل العاملن واستهدف رحمة البشرية برمتها قال تعاىل : 

) وما أرسلناك إال رحمة للعاملن ( األنبياء :107 ، وقال تعاىل : ) الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إىل النور بإذن 
ربهم إىل صراط العزيز الحميد (.

عيل ناجي
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• بعد النجاح الكبري الذي حققته عملية البأس الشديد 
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• بــــعــــد إقـــــــــــرار الــــخــــطــــة الـــعـــمـــلـــيـــاتـــيـــة وبــــمــــشــــاركــــة مــخــتــلــف 
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• كان العدو قد حشد املز�د من مرتزقته باملال السعودي 
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• بــــضــــربــــات يـــمـــانـــيـــة ســـــددهـــــا املـــــجـــــاهـــــدون يــحــفــظــهــم الـــلـــه 
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• إذاً .. كل مرتزق وكل عميل وكل خائن بمجرد أن يبادر 
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 ��� ����� ������� ���� ... ������ �¨�� ������ ����

.��� �����
• نـــكـــرر.. كـــل مـــرتـــزق وكــــل عــمــيــل وكــــل خــائــن بــإمــكــانــه أن 
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• إذاً .. فاملرتزقة والخونة والعمالء ممن يقاتلون يف صف 
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• اســـــتـــــمـــــرت قـــــواتـــــنـــــا يف الـــــتـــــقـــــدم وتــــكــــبــــيــــد الــــــعــــــدو خـــســـائـــر 
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• ولعل أبرز نتائج عملية فجر االنتصار هو تحر�ر املساحة 
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• إن قواتكم املسلحة أصبحت اليوم عىل مشارف مدينة 
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• بـــعـــون الـــلـــه أصــبــحــت طـــالئـــع قـــواتـــكـــم الــبــاســلــة تــتــواجــد 
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• إن قواتكم املسلحة قد عقدت العزم عىل تحر�ر كافة 
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• لـــقـــد تــمــكــنــت قـــواتـــنـــا املــســلــحــة بــفــضــل الـــلـــه مــــن تــحــقــيــق 
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• تــــكــــثــــيــــف الــــــــــغــــــــــارات الــــــجــــــو�ــــــة مــــــــن قـــــبـــــل قــــــــــوى الــــــــعــــــــدوان 
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• فخالل املعركة نجح املجاهدون يف الدفاع الجوي من 
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• تــمــكــنــت قــــوات الـــدفـــاع الـــجـــوي كــذلــك مـــن اســـقـــاط ®® 
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• وقــد ساهمت عمليات الــدفــاع الــجــوي يف إربـــاك العدو 
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• كما سجلت قوات الدفاع الجوي بعون الله نجاحات 
 �� ����Â� ��§� ����� Ú®Ô �� Û¬� ����� ���� ±�²�

 .����µ �
 �� �������� �� �¶��� � Ü�� Á��� ��� ..����� ���

 : ��� ���£ ������� Ã���� ��¼�
• لن يستمر هذا الطريان يف انتهاك األجواء والسيادة واذا 
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• ال توجد معركة واحــدة يف التار�خ انتصر فيها املرتزقة 
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 ���ã� ��������� ä°° تدمري واعــطــاب واحـــراق مــا يــقــارب •
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 	��¶ Ë� �� ����� �¶���� �� Ú¯Ú° وقوع ما يقارب •
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• هـــــذا نــــــداء الــــوطــــن .. نــــــداء الـــشـــعـــب .. نــــــداء املــــاليــــني مــن 
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• يـــــا أبـــــنـــــاء مــــــــارب كـــــونـــــوا مـــــع جـــمـــهـــور�ـــتـــكـــم الـــحـــقـــيـــقـــيـــة .. 
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• مــن كـــان مــع الــيــمــن فــلــن يستمد قــوتــه إال مــن الــيــمــن .. 
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• من أراد العزة لليمن فعليه أن يقف مع اليمن. 

• من أراد الكرامة لليمن ولشعبه الذي يستحق أن يحيا 
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• يا أبناء اليمن العظيم .. لقد وىل زمــن الوصاية وزمن 
 ����¤ Ì�������� ���� �è� ������������¨�� .. �������� ¼��� ¹� �������
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• هذا الشعب يستحق أن يحيا يف ظل دولة حرة مستقلة. 

• مشروعكم مشروع عمالة وارتزاق وخيانة .. 
• من يحكم مناطقكم .. اليس األجانب .. اليس فسادكم 
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• مـــاذا قدمتم لليمن خــالل العقود املاضية ســوى الــذل 
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• تـــتـــحـــدثـــون الـــــيـــــوم عـــــن الـــجـــمـــهـــور�ـــة وأنـــــتـــــم مـــــن ذبــحــتــم 
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• أال تخجلون .. تتحدثون عن الجمهور�ة وأنتم عمالء 
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• أال تستحون .. تــتــشــدقــون بــاســم الــيــمــن وانــتــم يف صف 
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• هل تدركون ماذا يعني أن تكون عميًال .. مرتزقاً .. خائناً 
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• ماذا سترتكون ألبنائكم ؟ 

• انــظــروا اىل مــرتــزقــة الــجــزائــر الــذيــن قــاتــلــوا مــع االحــتــالل 
 êë£����

• هل تستوعبون أن هذا الشعب لن يقبل بعد اليوم بأي 
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• هل تعلمون أن هذا الشعب وبعد كل هذه التضحيات 
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• مــتــى كــنــتــم مـــع هـــذا الــشــعــب .. وانـــتـــم خــونــة يف األمـــس 
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• تتحدثون عن الحر�ة .. وانتم عبيد للسعودي واالمارايت 
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• إن آخــر مــن يتحدث عــن الجمهور�ة وعــن اليمن وعن 
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• ومـــع ذلـــك فـــإن الــقــوات املسلحة ومـــن واقـــع املسؤولية 
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• ولكافة املواطنني يف مدينة مــأرب بأن عليهم املساهمة 
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• إن العدوان واذنابه ومرتزقته ير�دون أن يدفعوا بكم 
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• يــجــب ان يــكــون مــوقــفــكــم تــمــامــاً كــمــوقــف قــبــائــل مـــارب 
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• إن القوات املسلحة وتنفيذاً لتوجيهات القيادة ستعمل 
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• فنحن امام مرحلة جديدة نتطلع فيها ألن ينخرط كل 
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• وسيكون ذلك مقدمة ملعالجة أوضاع من تخلوا ومن 
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• إن القوات املسلحة تحذر كافة قادة املرتزقة يف مدينة 
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• هذه أرضنا نحيا عليها أعزاء أحرار مستقلون .. وعندما 
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• مارب ليست محافظة سعودية أو مقاطعة بر�طانية 
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• معركتنا ضدكم مستمرة ما دمتم تحتلون أجزاء عز�زة 
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• معركتنا مستمرة بل ومتصاعدة ما دمتم تحاصرون 
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• فالسالم للجميع ومن الجميع. 
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• إن الــقــوات املسلحة ومعها كل أحــرار الشعب ماضية 
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• ســنــحــرر كـــل بــلــدنــا ونــســتــعــيــد كـــل املــنــاطــق الـــتـــي أحــتــلــهــا 
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• ســنــضــمــن لــبــلــدنــا أن يــكــون حــــراً مــســتــقــًال ال يــخــضــع ألي 
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• سنواصل مشوارنا يف التصدي للعدوان عىل بلدنا ويف 
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• وسيكون شعبنا حراً كر�ماً عز�زاً. 
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مع مظاهر االحتفال باملولد النبوي الشريف. ما التحديات 
واملؤامرات التى تواجه بالدنا واألمة اإلسالمية؟

الصالة  أفضل  صاحبها  عىل  النبوي  املولد  ذكرى  تصادف 
والسالم، ونحن ال نزال نخوض معركة الصمود ومقارعة تحالف 
الظلم والعدوان للسنة السابعة عىل التوايل، وأبناء يمن اإليمان 
يف  التجويع  سالح  وفرض  والحصار  اإلبادة  لجرائم  يتعرضون 
محاولة يائسة للرتكيع الذي لم ولن يركع أبناء اليمن منذ فجر 
التاريخ إال لله، وبهم انتصر اإلسالم يف مشارق األرض ومغاربها 
واننا يف زمن املؤامرات وكشف الحقائق فيكفينا شرف االنتماء بقوله 
صىل الله وسلم" اإليمان يمان والحكمة يمانية"، مهما تكالب 
علينا العالم، إال أننا سننتصر بأخالقنا املحمدية، التي تشهد أعظم 
مظاهرها االحتفالية يف أوساط الشعب اليمني، من دون سائر 
الدول العربية، التي تخلت أنظمتها عن العروبة واإلسالم لتنزلق 
نحو التطبيع املباشر مع الكيان الصهيوين عىل حساب مقدساتنا 
اإلسالمية املحتلة يف فلسطني، لتمثل تلك اإلجراءات طعنة غادرة 
يف خاصرة األمة العربية واإلسالمية ولهذا سيظل خاتم األنبياء 
محمد صىل الله عليه وعىل آله وسلم، قدوة لنا يف كل مفاهيم 

ومناحي الحياة.
برأيك.. ما الذي يميز االحتفاء باملناسبة العظيمة هذا العام 

مقارنة عن األعوام السابقة؟
التضليلية  واملصطلحات  املفاهيم  من  الكثري  تالشت  حقيقة 
يف  النبوي  باملولد  االحتفال  عن  متداولة  كانت  التي  املغلوطة 
الوعي  تزييف  من  مراحل  عاىن  الذي  اليمني،  الشعب  أوساط 
الديني والثقايف، من أجل وضع حد بينه وبني أخالق النبي، تحت 
مصطلحات تكفريية ودخيلة مما يسمى "البدعة" التي فصلت 
املناطق للحد من تعظيم واحياء مولد نور  املجتمع يف كثري من 
الهدى والرحمة للعاملني، يف حني أصبح إحياء العديد من املناسبات 
األخرى شيئا طبيعيا ولم ينظر إليها كـ"البدعة" واتسعت الثقافة 
القرآنية وعملت عىل تعزيز الوعي املجتمعي، الذي من خاللها 
أبناء الشعب حقيقة الحرب عليه يف 26 مارس 2015م،  أدرك 
التي اتخذت اشكاال ومسميات وذرائع مختلفة، الستهداف هوية 
عمق  يف  الضارب  الحضاري  التاريخي  ووجوده  اليمني  اإلنسان 

التاريخ البشري.
اإلسالم  شوهت  التي  التضليل  ثقافة  مواجهة  يمكن  كيف 

واملسلمني؟
املجتمع  أوساط  يف  تتغلغل  املغلوطة  الوهابية  الثقافة  بدأت 
اليمني والعربي، عن طريق العمالء من أعداء األمة يف مختلف 

التخصصات، معظمهم تحت عباءة الدين، ملحاولة ضرب أبناء 
األمة العربية واإلسالمية عرب القول: "قال الله، وقال الرسول"، 
بتفسرياتهم لآليات حسب توجهاتهم، ونشر األحاديث املكذوبة، 
التي تالشت ادعاءاتهم وانكشفت األقنعة املزيفة باسم اإلسالم، 
مع فتح هيئة الرتفيه السعودية، البارات "املراقص"، والسماح 
للمحالت بيع الخمور يف بالد الحرميني الشرفيني تحت مسمى 
"حالل"، واقامة الحفالت الصاخبة والراقصة، مع إغالق شعائر 
الثقايف والديني  التضليل  الحج والعمرة وتكمن مواجهة ثقافة 
باالنتماء الحقيقي للقرآن الكريم وتعظيم شعائر الله، بالتوجه 
الصادق، واستشعار املسؤولية الواقعة عىل عاتقنا نحن اليمنيني 

تجاه ما يحدث لألمة يف الوقت الراهن.
ما املسؤولية التي تقع عىل عاتق أبناء اليمن يف الوقت الراهن؟

دون شك.. اليمنيون لهم خصوصية االنتماء للدين اإلسالمي منذ 
بداية الدعوة اإلسالمية، بصفة الوعي الجماعي وليس الفردي، 
والشعب اليمني يعيش روحانية األجواء الدينية مع حبيب الله، 
واألعراف  والتقاليد  العادات  وفق  التاريخي  موروثه  وبحسب 
األصيلة، استطاع التمسك بهويته اإليمانية من جذورها التي الزال 
يمتلك كافة املقومات لقيادة دفة األمة وتحقيق االنتصارات، كما 
فعل األوائل من اآلباء واألجداد الذين انتصر بهم اإلسالم ووصلوا 
األفريقية وشرق آسيا، بصدق  القارة  أوروبا وعمق  به إىل دول 
تعاملهم واالرتقاء بأخالقهم املحمدية دون غريهم من العرب ولهذا 
يقع عىل عاتقنا أكرث من أي وقت مىض االنتصار للدين اإلسالمي، 
مما تشهده األمة من انسالخ يف القيم واألخالق، التي أصبحت 
ال تهم الكثري من ابنائها بل وال يدركون حجم التآمر يف تفكيك 
الكيان العربي إىل مجرد كانتونات ممزقة متناحرة خاضعة ذليلة 
للكيان الصهيوين، الذي أصبح يخىش اليمن وابنائها دون غريهم، 
ألنهم من افشلوا املشروع األمرييك الصهيوين يف املنطقة ولم يذعنوا 

ويعلنوا االستسالم، وقاموا بالتصدي له.
ما تأثري تعظيم االحتفال باملولد النبوي الشريف عىل نفسية 

االعداء؟
هي رسالة واضحة بأن األمة اإلسالمية مرتبطة بنبيها وقدوتها 
مهما عملوا عىل تزييف الوعي املجتمعي، وما نشاهده اآلن هو صراع 
بني الوعي الديني واملفاهيم املغلوطة، التي تحاول ضرب الكرامة 
واإلباء والشموخ واعتزازنا بالنبي صىل الله عليه وسلم ففي السابق 
كان السفري األمرييك بمثابة الحاكم الفعيل لليمن، سعى لتجريد 
الشعب من سالحه وعندما كشف الشهيد القائد السيد حسني 
عليه  الحرب  أعلنوا  الخبيثة،  مخططاتهم  2004م،  يف  الحويث 

بصورة هستريية، إال أن املسرية القرآنية انطلقت وأصبحت اليوم 
رقما صعبا يف املنطقة العربية وعىل املستوى الدويل واليوم اليمن 
شاهدة عىل مدى ارتباطها بالرسول األكرم، استطاع املجاهدون 
من أبطال الجيش واللجان الشعبية أن يحققوا االنتصارات التي 
ال يمكن أن يسطرها أقوى جيش يف مواجهاته تحالف العدوان، 
بل واستطاعت الصناعات الحربية وبعد سنوات من الحصار أن 
تصبح القوة الصاروخية والطريان املسري هي من يضرب عمق العدو 
السعودي، وأن نتجه من مرحلة الدفاع إىل الهجوم، بفضل من 
الله وبحكمة قائد الثورة السيد عبدامللك بدرالدين الحويث، الذي 
ادار املعركة منذ اليوم األول للعدوان بإدراك يعي حجم املعركة 
غري املتكافئة، التي غريت موازين معركة التحرير وفق اسرتاتيجيات 

وخيارات لم يكن يتوقعها  تحالف العدوان.
ما الذي تمثله ثورة الـ21 من سبتمرب يف أحياء هذه املناسبة 

العظيمة؟
ضد  ثورة وعي  سبتمرب،   21 ثورة  أن  الجميع  يدرك  أن  يجب 
ثورة  ليست  واالستقالل،  والكرامة  الحرية  سقفها  الوصاية، 
فرضت  الحرب  مطلقا،  الحسابات  وتصفية  واالنتقام  لإلقصاء 
عىل أهدافها منذ اليوم األول التي دعت إىل تحرير القرار السيايس 
لليمن، وعدم التدخل األجنبي فثورة الـ21 من سبتمرب، رفضت 
االنصياع للخارج، لم تستجب ألي امالءات خارجية، وقفت ضد 
وإيالما عىل  نكاال  أشد  انعكاسها  كان  التي  2011م،  مخرجات 

حاضر ومستقبل الشعب اليمني ولذلك أصبح مكون أنصار الله 
ومعه الشرفاء من القوى واملكونات السياسية أن يحققوا التحرر 
الشعب  ثروات  وسخرت  احتكرت  التي  األجنبية،  الوصاية  من 
لصالحها، واستحوذ اللصوص والفاسدون عىل إيراداتها، وايداعها 
يف بنوك الخارج، مقابل أن يبقوا حكاما ال يملكون عىل الشعب 
العظيم، مع أنهم خاضعني ومرتهنني لألنظمة الغربية ال حرية 
يف قراراتهم وتوجهاتهم، بل واألكرث من ذلك تم فرضهم أوصياء 

عىل الشعب ومقدراته.
أبطال  يحققها  التي  االنتصارات  اىل حجم  تنظرون  كيف 

الجيش واللجان الشعبية؟
ما نشاهده يف جبهات العزة والكرامة، ونجاح عملية فجر الحرية 
التي طهرت كافة مديريات محافظة البيضاء من عناصر القاعدة 
وداعش، وتجاوزت لتحرير أربع مديريات من محافظة شبوة، 
واستعادة مديرية حريب والجوبة يف محافظة مارب من سيطرة 
تحالف العدوان، يف عمليات عسكرية واسعة بآالف الكيلومرتات، 
جعلت من املراقبني واملحللني العسكريني يقفون بذهول لعظمة 
الجوي  واالسناد  الحديث  التسليح  رغم  اليمني،  املقاتل  وبأس 
للعدو، ألن تلك االنتصارات تقف خلفها عقيدة قتالية فوالذية 
تؤمن بعدالة القضية اليمنية ومظلوميتها وكما اسلفت بأن حركة 
أبناء املجتمع، من  املناطق املحتلة بني  الوعي املحيل اتسعت يف 
خالل تكريس تحالف العدوان لثقافة القتل واالقتتال واالغتياالت 
واالختطافات وإنشاء وتأسيس مليشيات مناطقية مسلحة، واألكرث 
من ذلك اتخاذ الجوع سالحا من قبل تحالف العدوان إلجبار اآلالف 
من أبناء تلك املناطق للقتال يف صفوفه سواء يف الجبهات الداخلية 
أو ما وراء الحدود وكان أبناء تلك املناطق يف طليعة الجيش واللجان 
الشعبية لتحرير مناطقهم، الذين رفضوا تحويل مناطقهم إىل 
لتندلع من جهة أخرى ثورة  للتدمري،  ثكنات عسكرية ومسرح 
الجياع يف حضرموت وعدن ولحج وأبني، وسقطرى، التي تعرضت 
املحتجني  من  العشرات  وأصيب  قتل  الحي  بالرصاص  للقمع، 
الغاضني، واعتقال واختطاف املئات منهم، مع أن دعوات الكفاح 
املسلح مستمرة هناك ضد التحالف يف املحافظات الجنوبية املحتلة. 

ماذا عن مبادرة قائد الثورة تجاه مارب؟
أبناء مارب رحبوا باملبادرة التي اطلقها السيد القائد، لحقن دماء 
أبناء قبائل مارب الذين يدفع بهم العدو إىل جبهات املواجهة وفق 
تحريضات مناطقية وطائفية، عىل غرار ما كان يحدث يف البيضاء، 
الذين لم يلتفت أبناؤها لدعاة الفتنة والتفرقة الذين يقيمون يف 
تركيا ومختلف دول العالم، سواء بالنفاق عرب الفضائيات، أو بث 

السموم يف وسائل التواصل االجتماعي باإلضافة إىل أن مبادرة 
السيد عبدامللك بدر الدين الحويث، أعطت أبناء مارب نسبة من 
النفطية والغازية يف  تنمية املحافظة، وصرف  الرثوات  إيرادات 
مرتبات املوظفني املنقطعة منذ سبتمرب 2016م، لم يكتف السيد 
بذلك فحسب، بل طالب بإخراج القوات األجنبية من املحافظة، 
بما فيهم العناصر التكفريية من القاعدة وداعش ضمانا لألمن 
املبادرة كانت منصفة وعادلة  الحقيقة  االجتماعي ويف  والسلم 
هدفها الحفاظ عىل النسيج االجتماعي، وتوحيد الجهود وأصبحت 
محل ترحيب عند الكثري، ألنها ترعى مصلحة مارب وابنائها أوال 
وتحافظ عىل الثوابت الوطنية واستقالل اليمن، وتسخري إيرادات 
الرثوات للشعب، بدال من توريدها إىل البنك األهيل يف الرياض، 
وبنوك تركيا وغريها من البنوك الدولية إال انها لم ترق تلك املبادرة 
اإلصالح  ومرتزقة  واإلمارات  السعودية  من  التحالف  لقيادات 
بتهديد بعض  املنطقة، وقاموا  الصهيوين يف  باملشروع  املرتبطني 
مشايخ القبائل التي لم تحدد موقفها بقبول املبادرة، التنكيل بهم 
وتدمري منازلهم وقراهم، ألن هؤالء املشايخ هدفهم إراقة املزيد 
من الدم اليمني وجعل أبناء قبائل مارب كباش فداء للمشروع 

التدمريي.

ما الرسالة التي توجهها ألبناء قبائل مارب؟

أبناء قبائل مارب لهم جذور ضاربة يف عمق التاريخ بوقوفهم يف 
وجه االحتالل الروماين األجنبي تقريبا سنة 52 قبل امليالد، وعىل 
لتحرير  يتطلعون  مارب  أبناء  اليوم  التاريخية،  العصور  امتداد 
ما تبقى من املحافظة، يقاتلون صفا واحدا مع الجيش واللجان 
الشعبية بل هم من يتقدم معركة التحرير املقدسة مقدمني قوافل 
من الشهداء وأبناء مارب اليوم ينتصرون لتاريخهم، وسيلقنون 
التحالف والخونة والعناصر االجرامية دروسا لن تنىس يف الوطنية، 
مهما حاول الذباب اإللكرتوين التشويه، إال أن النصر سيكون حليف 
الشعب اليمني يف استعادة ثرواته وخرياته التي استغلها حفنة 

من العمالء واملرتزقة. 

كلمة أخرية تود قولها يف نهاية اللقاء؟

أهنئ قائد الثورة املباركة السيد عبدامللك بن بدر الدين الحويث 
سالم الله عليه، والقيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس مهدي 
املشاط، وللمجاهدين املؤمنني يف جبهات العزة والكرامة، بمناسبة 
االحتفال باملولد النبوي الشريف، الذي يأيت وبالدنا تحقق انتصارات 

استثنائية عىل قوى الشر من الطغاة واملستكربين.

تتجسد مواجهة ثقافة �
التضليل باالنتماء 

الحقيقي للثقافة القرآنية

النصر سيكون حليف �
الشعب في استعادة 

ثرواته التي استغلها العمالء 
والخونة

مهما تكالب األعداء علينا سننتصر بأخالقنا احملمدية
الثقافة  أن  األكوع،  زيد  بن  همدان  الشيخ  أكد 
من  الماضية  السنوات  خالل  اتسعت،  القرآنية 
الوعي  تعزيز  على  وعملت  اليمن،  على  الحرب 
الشعب  أن  مبينا  المغلوطة،  األفكار  من  المجتمعي 
2015م،  الحرب عليه في مارس  اليمني أدرك حقيقة 
التي اتخذت اشكاال ومسميات مختلفة خالل المرحلة 

من  الكثير  أن  سبتمبر   26 لصحيفة  موضحًا  الماضية 
المفاهيم والمصطلحات التضليلية تالشت مع تعظيم 
اليمني،  الشعب  أوساط  النبوي في  بالمولد  االحتفاء 
الذي عانى من التزييف للوعي الديني والوطني فالى 

مجريات الحوار:-

 االح������ت������ف������ال ب�����امل�����ول�����د ال�����ن�����ب�����وي رس�������ال�������ة واض�������ح�������ة ب�����أن�����ن�����ا جت��������اوزن��������ا م�����رح�����ل�����ة ت�����زي�����ي�����ف ال�����وع�����ي

حاره: فهد عبدالعزيز

الشيخ همدان األكوع لـ"                                                                                                  "  :

عالقة أهل تعز باملولد النبوي الشريف صغاراً وكباراً ونساء 
ورجاال وعامة، هي ثقافة عالقه ال تنفد مثل عالقة الشديد 
العطش باملاء البارد وعالقة شديد الجوع بألذ األطعمة الشهية 
وعالقة صاحب الشم الصحيح بأطيب الروائح وعالقة صحيح 
السمع بنغمة داوود وعالقة السليم الحس واملربود بالنسيم 
مفادها  فهي عالقة  البارد  بالنسيم  املحرور  الدافئ وعالقة 
البهجة والفرحة والسرور والحب والشوق والعشق والحنني 
واألنني؛ باعتبارها مناسبة دينية إيمانية روحانية تغذي الروح 
وتوسع آفاقه وتقوي جوانبه وتفتح بصريته من حيث كسب 
مزائد االيمان والحب والعرفان لله ورسوله صىل الله عليه 
وسلم وال يتنكر لهذه املناسبة اال فاسد املزاج اعمى البصرية فاقد 
الهوية.. وال يتم الحصول عىل ثمرة هذه املناسبة الروحانية إال 
اذا تم إحياؤها بما يناسبها ويناسب حدثها األول الذي وقعت 
فيه واكتملت مكونات املناسبة وهي عودة املحب لها من حيث 
تصوره ومداركه املعرفية إىل الزمن واملكان الذين حصلت فيهما 
هذه املناسبة حيث يتصور مكة وواقعها املعاصر ويستشعر 
األسرة الهاشمية بجميع أفرادها ويستشعر الحياة املعاصرة 
للشعوب وأهلها من حاكم ومحكوم يف جميع مناحي الحياة 
وإيمان الشعوب بمجيئ الرحمة العاملية لهذا الوجود ليخلص 
العالم مما هم فيه من جهالة وظلم وجور وفساد خلقي وكفر 
عقائدي ويستشعر االرهاصات التي وقعت قبل مولده صىل 
الله عليه وسلم ويستشعر حمل امه له وخروجه من بطن امه 
كالبدر املنري والقوابل الاليت حضرن مولده ويستشعر فرحة 
األسرة الهاشمية بمقدم هذا املولود وفرحة الوجود كله بمولده 
صىل الله عليه وسلم ويستشعر بقية أحداث الحياة املعاصرة 
لحياة النبي صىل الله عليه وسلم إىل أن أكرمه الله بالنبوة 
والرسالة واألحداث التي عمت املجتمع املعاصر للنبي صىل الله 
عليه وعىل آله وصحبه وسلم والحياة البشرية التي عاصرت 

زمان ما قبل مولده وهذه هي أركان املناسبة.
حيث يتم إحياء املناسبة بما يناسبها من األقوال واألفعال 
منها الفرح بالنبي صىل الله عليه وعىل آله وصحبه باعتباره 
النعمة  هذه  عىل  الله  شكر  ثم  للبشرية  العظمى  النعمة 
وبعدها التحدث يف أمور ما قبل املولد النبوي ذات العالقة 
الهاشمية  التحدث عن األسرة  النبوي وصاحبه، ثم  باملولد 
وعىل رأسهم أبوي النبي صىل الله عليه وسلم وعن زواجهما 
وحمل أمه له ووالدته وقوابله ورضاعه ونشأته يف بادية بني 
طالب  أبى  له وكفالة جده وكفالة عمه  أمه  سعد وكفالة 

وشمائله الخلقية.
ثم التحدث عن حياته كنبي ورسول مرسل للعاملني ورحمة 
للعاملني وخاتم للنبيني واملرسلني وشمائله الخلقية والخلقية 
ذات العالقة بنبوته ورسالته وسريته النبوية بما فيها غزواته 
وسرايه يف مجاهدة أعداء الله وذكر األحداث التي لقاها من 
قومه واألحداث التي أتته من محبيه ومناصريه ممن آمن به 
واتبعه من املجاهدين واألنصار هذه هي أركان إحياء مناسبة 
املولد يف تعز التي تتوج بإطعام من حضر من الفقراء واملساكني 

واملحبني لهذه املناسبة.
وقد دخل التوسع عىل هذه املناسبة من حيث املراسيم التي 
تؤدى فيها أوال من حيث تأليف كتاب املولد فقد بلغت املؤلفات 
يف هذا الحدث مائتي مؤلف منسوبة إىل أئمة العلم منهم من 
ألف مولده بأسلوب النرث ولم يدخل فيه من أسلوب الشعر إال 
قصيدة واحدة وهي التي تقال حال الرتحيب به بمقدمه صىل 
الله عليه وعىل آله وصحبه وسلم، ومنهم من ألف مولده 
والنرث حيث  الشعر  بني  من جمع  ومنهم  الشعر  بأسلوب 

ادرجت يف بعض املوالد سبعني قصيدة لكل قصيدة لحنها 
الخاص وزمانها الخاص وبذا يكون املولد قد جمع بني العلم 
واألدب والفن فصار بذلك من أعظم الروافد املعرفية والثقافية 
وأعظم املدارس اإليمانية وروافد املحبة والشوق للرسول صىل 
الله عليه وآله وصحبه من حيث ذاته وشمائله وسريته ودينه 

الذي أىت به وآل بيته وصحابته.
التطور عىل هذه  يتضمن كل ذلك ولهذا ملا دخل  واملولد 
املناسبة من حيث اإلحياء والجوانب التي تحيا فيها، عرف 
الناس ثمرتها عىل الواقع وخريها العائد عىل الواقع، وارتبط 
الناس بها ارتباطا ايمانياً وروحانياً وحباً وارتباطاً شديدا طمعا 
ما  أغىل  أوقفوا  امليسورين  أن  درجة  إىل  وثمارها  يف خريها 
يملكون من عقار ألحياء ليلة املولد النبوي الشريف، واحيائها ال 
يخرج عن ذكر الله سبحانه وتعاىل وذكر النبي صىل الله عليه 
وعىل آله وصحبه وذكر شمائله الخلقية والخلقية وسريته 
واالستفادة من هذه السرية ومن شمائله وأخالقه وأخذ العظة 

والعربة من ذلك كله.
لذا فإن مكانة هذه املناسبة من املناسبات الدينية االخرى 
مكانة األصل من الفرع طمعا يف خريها وبركتها فقد دخل 
التوسع فيها إىل خارج املناسبة، حيث يتم إحياء كل حدث 
بقراءة املولد النبوي الشريف كمناسبة ليلة النصف من شهر 
شعبان ومناسبة اإلسراء واملعراج والهجرة ويف رمضان وعند 
الذهاب للحج والعودة منه وأحداث املواليد والوفيات ويف 
مراسيم العزاء ومراسيم النجاح يف جميع األمور ومراسيم 
تربكا  املولد  يقرأون  البيوت  االنتهاء من عمارة  الزواج حتى 
وأعظم خرياته هو بذر محبة النبي صىل الله عليه وعىل آله 
وصحبه يف النفوس وتعظيمه وتوقريه والتعلق بشخصيته 

وشمائله وسريته والفخر واالعتزاز به.
ولسنا هنا بصدد إثبات األدلة عىل جواز ومشروعية إحياء 
صىل  النبي  أن  منها  ويكفي  فالشواهد كثرية  املناسبة  هذه 
الله عليه وسلم كان يعظم يوم مولده ويحتفل فيه بالصيام 
شكرا لخالقه الذي من عليه بنعمة الوجود واإليجاد والزال 
بداية  من  ونفيس  قلبي  يف  وذكرياتها  املناسبة  هذه  صدى 
نشأة عمري حيث كانت تقام يف أسريت جيال بعد جيل وكان 
لها الدور الكبري يف غرس املحبة والشوق للرسول صىل الله 
عليه وسلم، ولها الدور واألثر الكبري يف تطور ثقافتي وحيايت 

الروحانية والصوفية.
حتى جاءت بعض الثقافات املغلوطة والصحراوية الجافة 
لتعمل عىل تكميم األفواه عن هذه املناسبة وقطعها وإماتتها 
وقطع عالقة الناس بها ووصفها بالبدعة وبئس ما يدعون .. 
حتى جاء بفضل الله وعونه من يعيد لهذه الثقافة مجدها 
وعزها ورسالتها وخريها وبركتها وهم رجال املسرية القرآنية 

وعىل رأسهم السيد عبدامللك بدر الدين فجزاهم الله خريا.
املناسبة قد  حيث كانت فعاليات اإلحياء واالحتفاء بهذه 
انحسرت كثريا إال يف بعض املناطق كمدينة الرتبة وخاصة يف 
بيت املسني وبيت الفرعي املنصوب جزاهم الله خري ويحضرها 
الناس من مناطق شتى ويف يفرس وأيضا يف محل إقامة سيدي 
الشيخ املرحوم عبدالباري السروي ويف صرب ويف مديرية خدير 
محل إقامتنا حيث نقيمها كل سنة دون انقطاع ، وهناك 
الكثري والكثري من املناطق والقرى التي تحتفي بهذه املناسبة 
العظيمة، وما تم ذكره وتحديده باالسم هي املواطن الرسمية 
يف محافظة تعز والتي تتميز عن غريها من املناطق والقرى يف 
إقامة وإحياء هذه املناسبة.. ولنا مؤلف كبري وواسع حول هذه 

املناسبة إن شاء الله سيتم طبعه ونشره.

الشاعر المقدم: فؤاد علي مقبل باشا

تعز واالرتباط التاريخي بذكرى 
المولد النبوي الشريف

هزاع محمد الوجيه

بشارة النور
������������ّل������������ْى ف������������ْي َس������������َم������������اِء ال����������َب����������ارْي ُن��������������������ْوٌر جَتَ

وَص�������������������������َدًى ت�������������أأل ف�������������ْي َف����������������ِم األخ����������ب����������اِر
ُدّرّي��������������������������ًة غ����������ْي����������َم����������ًة  ال�����������ب�����������ش�����������ارَة  زَفّ 

َس���������َق���������ِت ال����������وج����������وَد مَب����������ْول����������ِد امُل��������ْخ��������َت��������اِر
��������َظ��������ةً  ف�������َت�������َوّق�������َف ال����������ّزَم����������ُن امُل�������س�������اِف�������ُر َلْ

اِر �����������َوّ ال�����������َنّ ِل��������ل��������ّص��������َدْى  َوْج����������َه����������ُه  َوَأَداَر 
َف��������َت��������َرَب��������َع��������ْت َص�����������������ْدَر ال�������������ّزَم�������������اِن ق�������������اَدٌة 

���������������ْذَك���������������اِر َن���������������َب���������������ِوّي���������������َة أَب��������������������ِدّي��������������������ُة ال���������������َتّ
ن���������������ْوٌر ِب���������َخ���������ّدْي���������ِه اْب��������ِت��������َس��������اَم��������ُة َع��������اِش��������ٍق

َي�����������ْج�����������ِرْي ِب�������َه�������ا َوَي�������������ُط�������������ْوُف ب�������األْم�������َص�������اِر
ف��������أض��������اَء ف�������ي َص��������ْن��������َع��������اَء ك������������َلّ ق�����ص�����وِره�����ا

وِب��������������َف��������������ارٍس ُخ�����������ِم�����������دْت ِل�����������َس�����������اُن ال�������ن�������اِر
َك�����������������اَن امَل������������ك������������اُن َم����������َت����������اَه����������ًة َم�������ْل�������ُف�������وف�������ًة

األْوَزاِر َم���������َظ���������ّل���������ِة  �����������������َت  َتْ ب���������اجَل���������ْه���������ِل 
) ف����ق����ب����ي����ل����ٌة أَك����������َل����������ْت ُه����������َن����������اَك ق����ب����ي����ل����ًة(

ال����������ث����������ْار وراَء  ���������������������������رْي  جَتْ وع�����������ش�����������ي�����������رٌة 
وع�����������َص�����������اَب�����������ٌة َس��������ل��������ب��������ْت جت�������������������ارَة َع��������اب��������ٍر

وت����������ال����������ف َش�������������������َنّ ال����������ِق����������ت����������اَل ال����������ّض����������اري
غ�������ج�������رّي�������ٌة ع��������ص��������ب��������ّي��������ٌة..   ..ٌ َوث���������ن���������ّي���������ة   

م��������������اذا ت�������ق�������ول ع����������ب����������ادُة األح�������������ج�������������اِر؟!!
ك�����������ان�����������ْت ُم��������ه��������م��������ُة أح�����������م�����������ٍد م������ح������ف������وف������ٌة

ب�������امل�������س�������ت�������ح�������ي�������ِل، ك��������ث��������ي��������رُة األخ�����������ط�����������اِر
ل���������ك���������ّن���������ه َش����������������������ّق ال����������������������������������دروَب ُم�������ب�������ل�������غ�������ًا

ال�����ق�����ه�����اِر ال����������واح����������ِد  دي������������َن  األرِض  ف����������ْي 
ح�������م�������َل ال��������ه��������داي��������َة ِم�������ْش�������ع�������ًا ف����������ْي ك�����ّف�����ِه

وأض������������������������اء ُك������������������������َلّ َم����������������دائ����������������ِن األق����������ط����������ار

ورس��������������ال��������������ُة اإلْس����������������������������اِم أك�����������ب�����������ُر ث��������������ورٍة
ن��������ح��������و ال�����������ه�����������دى ف�����������ّي�����������اَض�����������ُة األن�����������ه�����������اِر

�����������ٌم ه��������������َو أح�����������م�����������ٌد وُم������������َح������������ّم������������ٌد وُم�����������َت�����������ِمّ
��������������������َك��������������������اِرِم األخ��������������������������اِق َواألْف������������������َك������������������اِر مِلَ

ه������������و رح������������م������������ٌة ل���������ل���������ع���������امل���������َن، وَخ������������������������اَتٌ
ل�������ل�������م�������رس�������ل�������َن، ُم�����������َك�����������ّم�����������ُل امِل����������������ْش����������������َواِر

ب�������ه َب��������ّش��������رت ُك�������ت�������ُب ال������س������م������اِء ج���م���ي���ع���ه���ا
ب��������ش��������رى ب�������������ش�������������اراِت األل�������������������ْى األخ����������ي����������اِر

ن�����ه�����ر ال�������ه�������داي�������ِة ف�������ي ال����������ّزم����������اِن ُم�����س�����اِف�����ر
ي���������������روي ال�������ن�������ف�������وس ب������ع������ذب������ه امل������������������دراِر

ُوِل���������������َد اَل�������ِب�������ي�������ُب َول���������ْي���������ُل َم��������ّك��������َة ُم�����ْظ�����ِل�����ٌم
ب������������األن������������واِر األْرِض  ل����������ْي����������ُل  َف����������������َأَض����������������اَء 

َرائ�������������ًدا َض������ْي������ف������ًا  ال����������َي����������ْوُم  َذاَك  َزاَل  ال 
��������ْح��������َن��������اِن ك��������األْق��������َم��������اِر ك�������ال�������ّط�������ْي�������ِف ك��������ال��������َتّ

َض��������ْي��������ٌف َي���������ِط���������ُلّ َم������������َع ال��������َب��������َه��������اِء ُم������َت������ّوًج������ا
ب���������ال���������ّن���������ْوِر ، ِع����������ْي����������ًدا ف�������������اَض ب����������األْس����������راِر

أه��������������������ًا مب������������ول������������ِد أح������������م������������ٍد ي������������ا م������رح������ب������ا
ش��������ّرف��������ت��������ن��������ا ف������������ي َم����������������ْوط����������������ِن األح�����������������������راِر

ُك�����������ُلّ امل�����ش�����اع�����ِر ِم���������ْن َس��������َن��������اَك َت�����َوّه�����ج�����ْت
ن���������ب���������ُض ال�������������ف�������������ؤاِد وِق���������ب���������ل���������ُة األش����������ع����������اِر

ل�������ْل�������ُح�������ِبّ ح�������ْش�������ٌر ف�������ي ال�����س�����ع�����ي�����دِة ه�����ائ�����ٌج
أم���������������������واُج���������������������ُه ص������������������ّداح������������������ُة اإلك��������������ب��������������اِر

والَءْه ل���������ل���������ن���������ب���������ِيّ  ي������������ج������������دد  ش������������ع������������ٌب 
َوُي����������ِع����������ْي����������ُد َج�����������ْه�����������رًا ِ ب������ي������ع������َة األن���������ص���������اِر

ِف���������ْي َس������اح������ِة ال�����ّس�����ْب�����ع�����ْنِ ف�������ْي َت������ِع������ٍز وف�����ْي

َذَم����������������اِر ُع������������ُي������������ْوِن  ف�����������ْي  وَص��������������ْع��������������َدَة  إٍبّ 
مي���������ُن ال��������ُع��������ُروب��������ِة ال َت������������������َزاُل ك�����َع�����ْه�����ِدَه�����ا 

ُم�������������ْخ�������������َض�������������ّرَة األْش����������������������������������َواِق واألْن���������������������������واِر
َت�������ْخ�������َض�������ُرّ م���������ْن َش���������������َرِف امَل���������ق���������اِم َت��������أّدَب��������ا

ك�������اجل�������ّن�������ِة اْخ�������������َض�������������ّرْت ِم�������������َن األْم�����������َط�����������اٌر
ن����ع����ي����ُش����ه����ا ن�����������������زال  َس������������ْب������������ٌع ع����������ج����������اٌف ال 

وال���������ّص���������ْب���������ُر ِق���������ّص���������ُة ش�����ع�����ِب�����ن�����ا امِل������������ْغ������������َواِر
واالن����������ِت����������ص����������ار َف���������������ٌم ُي���������������������������َرّدُد ِذْك������������َرَن������������ا

ف����������ْي األْم���������ِس���������ي���������اِت وَن�����������ْش�����������رِة األْخ����������َب����������اِر
ي�����������ا أّي������������َه������������ا ال��������ي��������م��������ن��������ُيّ رّدده������������������������ا م����ع����ي

ل�������ب�������ي�������َك أح����������م����������ُد ُم����������ْه����������َج����������ُة األْوَط�������������������������اِر
ك�����ّب�����ْر ب����أع����ل����ْى ال�����ص�����وِت ف�����ي وج��������ِه ال������ردى

َع�������������ّم�������������اِر أْو   ِ ك�����������ب�����������ال  ُم�������������َت�������������َوّث�������������ب�������������ًا 
زل������������زْل ب����ه����ا ال���������ع���������دواَن واألص���������ن���������اَم وال

ُم�������������َزل�������������ِزُل األوك����������������اِر أن�������������َت   .. ش������ي������ط������اَن 
وال�����ّن�����ْص�����ُر ب����اس����م����َك ف�����ي ال�����ّس�����م�����اِء ُم����َق����ّي����دا

���������������ْي���������������ِل واألْس������������َف������������اِر ف�����������ْي ال�����������ل�����������ْوِح واإلْنِ
ب���������ش���������ه���������ادِة ال�������������ق�������������رآِن أن����������������َت ُم��������َس��������ّي��������ٌد

َب��������������أٌس َش��������دي��������ٌد .. ُح����������������ْزَت ُك��������������َلّ َف�������َخ�������اِر
م��������ن م��������وط��������ِن األن�����������ص�����������اِر أن�����������ت م�����ج�����اه�����ٌد

س����������ي����������ُف األل������������������������ِه وط����������ل����������ق����������ُة األق������������������������داِر
ب�����������ًا ي��������رم��������ي ب���������ك ال���������ل���������ُه ال��������ع��������ص��������اَة م�����������ؤِدّ

وي������ذي������ق������ه������م خ������������زي ال������������������ردى وال���������ع���������اِر
أه�����������������ًا مب�����������ول�����������ِد أح�����������م�����������ٍد َي��������������ا م��������ْرَح��������َب��������ا

أه�������������������ًا مب�����������ول�����������ِد س�������������ّي�������������دْي امُل���������خ���������ت���������اِر
ص������ّل������ى ع�����ل�����ي�����َك ال�������ل�������ُه ي�������ا َع�������ل�������َم ال�������ُه�������َدى

ص����������ّل����������ى ع��������ل��������ي��������َك وآل�����������������������َك األْط����������������َه����������������اِر
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58 عامًا من الثورة 
األكتوبرية املجيدة..!!

تأيت الذكرى الثامنة والخمسون لثورة 14 أكتوبر 
امل����ج����ي����دة يف ظ�����ل أوض���������اع ٍ وظ����������روٍف اس���ت���ث���ن���ائ���ي���ة، ويف 
خضم س��ي��ن��اري��وه��ات م��ت��داخ��ل��ة، واح����داث متشابكة 
يمر بها ال��وط��ن بسبب ال��ح��رب ال��ع��دوان��ي��ة ال��ج��ائ��رة، 
وال���������ص���������راع���������ات ال�����ف�����ك�����ري�����ة ب��������ن ال������ج������م������اع������ات امل����ت����ط����رف����ة 
والدواعش، والفصائل التي ترفع شعار االنفصال.. 
م���������ا ي���������������دور اآلن يف ج��������ن��������وب ال���������وط���������ن ه���������و ع���������ب���������ارة ع���ن 

مسرحيات هزلية، وسيناريوهات باهتة..
ص���������راع األق������������زام يف ال������وق������ت ال������ض������ائ������ع.. ب����ال����رغ����م م��ن 
م�����رور58 ع���ام���اً م���ن ال���ث���ورة األك��ت��وب��ري��ة امل��ج��ي��دة إال أن 
ه����ن����اك ع�����ق�����واًل م�����ت�����أزم�����ًة رأن ع���ل���ي���ه���ا امل��������ال ال���خ���ل���ي���ج���ي، 
وت��راك��م��ت ع��ل��ي��ه��ا االح������داث وال��ت��ح��دي��ات يف ظ���ل رؤى 
مشحونة بالتناقضات الفكرية، والنعرات املناطقية..
ل�������ذا ت����ظ����ل ال�����ص�����راع�����ات زاخ������������رًة ب�����ن ال�����ف�����رق�����اء، ط���امل���ا 
ه�����ن�����اك ت������دخ������ات ودع���������م إق����ل����ي����م����ي وخ����ل����ي����ج����ي.. وه������ذا 
م���ا س��ي��ن��ع��ك��س س��ل��ب��اً ع���ى م���وازي���ن ال���ق���وى ال��وط��ن��ي��ة.. 
والنخب السياسية، شركاء األمس.. فرقاء اليوم ..

فيا ترى: هل يستطيع الزمرة ارجاع عقارب التاريخ 
إىل الوراء يف زمٍن أصبح فيه العالم عبارة عن "قرية 
كونية صغرية".. بالرغم من مرور 58 عاماً عى الثور 
االك����ت����وب����ري����ة امل�����ج�����ي�����دة، إال أن األخ������ط������ار وال����ت����ح����دي����ات 
م�����������ازال�����������ت م��������ح��������دق��������ًة ب�������ه�������ا م����������ن ك����������ل ح�������������دب وص����������������وب.. 
ف��االس��ت��ع��م��ار ه���و االس���ت���ع���م���ار وإن ت���ل���ون أو ت���رق���ع أو 
ارت��دى عباءة الواعظن، من ه��ذا املنطلق تتضح لنا 
سياسة االستعمار- قديماً وحديثاً- "فرق تسد".. أي 
اش��ع��ال ال��ف��ن وال��ح��روب ب��ن أب��ن��اء ال��وط��ن ال��واح��د، 
وايقاظ النعرات املذهبية، واملناطقية والعرقية بن 
ط��ب��ق��ات امل��ج��ت��م��ع، يك يخلو ل��ه األج�����واء، ويستطيع 
بسط نفوذه، وأجندته الجيوسياسية، وخلق قوى 

من العماء موالية له..
وهذا ما يحدث اليوم يف جنوب الوطن، وبمؤازرة 

ق���������������������������������وى إق����������ل����������ي����������م����������ي����������ة 
ودول����������ي����������ة وأم������م������ي������ة، 
ل�������������������رس�������������������م- خ�������������ارط�������������ة 
ال������������ش������������رق أوس�������ط�������ي�������ة 

جديدة يف املنطقة.
ما فتئ االستعمار 
ع������������ى م������������ر ال�������ع�������ص�������ور 
واألزم��������������������ن��������������������ة، ي�����ن�����ظ�����ر 
ش������ب������ه  ج��������������ن��������������وب  اىل 
ال����ج����زي����رة ال���ع���رب���ي���ة، 
ع���������������دن   ً وخ����������������������اص����������������������ة 
وب���������������������������������������������������اب امل���������������������ن���������������������دب 
وج��������������������ن��������������������وب ال���������ب���������ح���������ر 
األحمر وبحر العرب 
ن�������ظ�������رة "ال���������ف���������ردوس 
امل���������ن���������ش���������ود" أله�����م�����ي�����ة 
م�������وق�������ع�������ه، وأه�����م�����ي�����ة 
ب�����������اب امل����������ن����������دب، ألن������ه 
ب��م��ث��اب��ة ب����رج م��راق��ب��ة 

إس����رات����ي����ج����ي����ة، وم�����دخ�����ل م����ه����م ل����ش����رق أف����ري����ق����ي����ا، ب��ل 
قاعدة إسراتيجية تتحكم يف طريق املاحة الدولية، 
والتجارة العاملية، والنفط.. إضافة اىل طريق الحرير 

الذي تتنافس عليه الدول الكرى..
وك���ل���ن���ا ي���ع���ل���م ع���ل���م ال���ي���ق���ن ان ه����ن����اك اي��������ادي ع��رب��ي��ة 
وإق��ل��ي��م��ي��ة ودول���ي���ة ت��ق��ود االح�����داث وال���وق���ائ���ع وص���راع 
الزمرة والطغمة يف جنوب الوطن عى مرأى ومسمع 
م��ن ال��ع��ال��م ومنظماته وه��ي��ئ��ات��ه ال��دول��ي��ة واألم��م��ي��ة.. 
بعد مرور 58 عاماً من عمر الثورة االكتوبرية املجيدة 
ي���ط���ل ع��ل��ي��ن��ا م����ا ي��س��م��ى ب��امل��ج��ل��س االن���ت���ق���ايل وج��م��اع��ة 
ال��ح��زام األمني املدعومن إم��ارات��ي��اً وبصمٍت خليجي 
وأم����م����ي، ك��ل��ه��ا أوراق م���ه���رئ���ة أص���ب���ح���ت م���ك���ش���وف���ًة.. 
ول����ع����ب����ة ق��������ذرة ي���ت���ب���ادل���ه���ا أوالد آل زاي��������د م�����ع أوالد آل 
س������ع������ود وب������رع������اي������ة أم�����ري�����ك�����ي�����ة وب�����ري�����ط�����ان�����ي�����ة إس����رائ����ي����ل����ي����ة 
وم��ن يقف وراءه���م م��ن ع��م��اء ال��داخ��ل ال��ذي��ن باعوا 
ض��م��ائ��ره��م وال���وط���ن ب��أب��خ��س األث���م���ان ول��ك��ن ال��ت��اري��خ 
لم ولن يرحمهم ستظل لعنة األجيال تاحقهم يف 

حلهم وترحالهم.
كما ال ننىس الدور املفصيل الذي قام به ثوار ثورة 
26س���ب���ت���م���ر ال����خ����ال����دة ت����ج����اه إخ����وان����ه����م ث��������وار ث��������ورة 14 
أكتوبر من دعم ومساندة معنوية ومادية وعسكرية 
وم������ده������م ب������امل������ال وال��������رج��������ال وال�������س�������اح واخ�����ت�����ل�����ط ال������دم 
اليمني الواحد ضد املحتل الغازي الريطاين. وهذا 
م���ا ش���ع���رت ب���ه ق�����وات االح���ت���ال ال���ري���ط���اين يف ج��ن��وب 
ال���وط���ن ب���أن ري����اح ال��ت��غ��ي��ري ق���ادم���ة م���ن ش��م��ال ال��وط��ن 

بل كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعري.
ف��ت��اري��خ ال���ث���ورات ح��اف��ل ب��امل��آث��ر وال������دروس وال��ع��ر.. 
وعى غزاة اليوم أن يدركوا ويستفيدوا من حقائق 
ووق���ائ���ع وأح������داث ال���ت���اري���خ ال���ق���دي���م، ف��ال��ي��م��ن ليست 
أفغانستان.. وعدن ليست قندهار.. بل اليمن مقرة 
ال����غ����زاة ق���دي���م���اً وح����دي����ث����اً.. وه�����ي ب��ي��ئ��ة ط�������اردة وع��ص��ي��ة 
لكل غ���اٍز ومعتٍد وم��ح��ت��ل.. أي���اً ك���ان.. فاليمنيون عر 
التاريخ والعصور هم أولو قوٍة.. وأولو بأسٍد شديٍد، 
كما وصفهم ال��ق��رآن ال��ك��ري��م منذ آالف ال��س��ن��ن..أم��ا 
أق��زام غ��زاة اليوم الذين كانوا باألمس القريب رعاة 
إب����ل وغ���ن���م، ي��ق��ط��ن��ون خ���ي���ام ال���وب���ر، وب���ي���وت ال��ص��وف 
وال���ش���ع���ر، ش����اء ل��ه��م ال���ق���در ب���ن ع��ش��ي��ٍة وض��ح��اه��ا أن 
ي���س���ك���ن���وا ال����ق����ص����ور، وي���م���ت���ط���وا ال�����س�����ي�����ارات ال����ف����اره����ة.. 
وت������ن������اس������وا أو ت����ج����اه����ل����وا أن ال����ي����م����ان����ي����ن أص��������ل ال����ع����رب 
والحضارات والفنون والعمران.. نحتوا الجبال وبنوا 
القصور عى قنانها، حتى عانقت عنان السحاب يف 
ح��ب أزيل س���رم���دي.. ف��ه��م رج���ال ال���وغ���ى.. وال��ف��زع��ة.. 

واملروءة، والشهامة.. لله درهم رجااًل.. 
ن���ح���ن- ال��ي��م��ان��ي��ن- ي���ا ط�����ه.. س��ط��رن��ا أروع امل���اح���م.. 

ودخلنا التاريخ من أوسع أبوابه..
صفوة القول: النصر آٍت.. آٍت بإذن الله، وسيندحر 
ال����غ����زاة امل���ح���ت���ل���ون م��ن��ك��س��ري��ن ي����ج����رون أذي�������ال ال���خ���زي 
وال��ع��ار.. وسيقذفون يف مزبلة التاريخ، ويصبحون 
أث��راً بعد ع��ن.. وسريحلون كما رحل أجدادهم من 

قبل مدحورين مذمومن..
ف���ال���ن���ص���ر ال����ي����م����اين آٍت.. آٍت ب��������إذن ال������ل������ه.. ول�������و ب��ع��د 

حن..!!
م������ول������د رس������ول������ن������ا األع�������ظ�������م ع����ل����ي����ه وع���������ى آل���������ه ال�����ص�����اة 

والسام
يف رح�����اب م���ول���د رس���ول���ن���ا األع����ظ����م- ص���ى ال���ل���ه عليه 
وآل���ه وس��ل��م- تتجى ال��روح��ان��ي��ات، وت��ت��ن��زل األط��ي��اف 
اإلل���ه���ي���ة.. وت��ت��م��وس��ق ال���ف���ي���وض���ات ال��رب��ان��ي��ة..ت��ع��ظ��ي��م��اً 
وإج���ااًل وإك��ب��اراً ملياد املصطفى عليه وع��ى آل��ه أزىك 
وأط�����ي�����ب ال�����ص�����اة وال������س������ام، ل���ت���ع���ان���ق ع����ن����ان ال���س���م���اء 
يف ش�����������وٍق وح�����������ٍب س���������رم���������دي.. وُت��������ض��������اء س������م������اء ال�����ك�����ون 
احتفاًء بمولده، وعلواً لقدره ومكانته بن األنبياء 
واملرسلن..اصطفاه الله من بن خلقه ليكون مبشراً 
ون����ذي����راً، رح���م���ًة ل��ل��ع��امل��ن.. ن������وراً ل��ل��س��ال��ك��ن.. ون���ص���رًة 
وع����ون����اً ل��ل��ف��ق��راء وامل���س���اك���ن.. ال���ق���ائ���ل ع��ل��ي��ه وع����ى آل��ه 

الصاة والسام:"إنما أنا رحمٌة مهدداة"..
ف���ف���ي إح����ي����اء ل���ي���ل���ة م����ي����اده ع���ل���ي���ه وع�����ى آل�����ه ال���ص���اة 
وال����������س����������ام- ت������ذك������ري ل����ل����ق����ل����وب ال������غ������اف������ل������ة.. وال�����ن�����ف�����وس 
الاهية.. والعقول التي أصابها متاع الدنيا الفانية، 
وغرتها األماين..صى الله عليك يا علم الهدى.. منذ 

بزوغ فجر ميادك إىل يوم النشور..!!

احمد  الفقيهعبدالسالم التويتي

البحر األحمر ملتقى األطماع االستعمارية: )92(
قبل تحرك الحملة اململوكية إىل الهند كان من الضروري 
ت��أم��ن ظهر الحملة فكانت خطة األس��ط��ول اململويك طرد 
وإجاء الرتغالين من البحر األحمر وسواحله وتلخصت 
الخطة  القيام بإعادة تأهيل موائن البحر األحمر وتحصينها 
وغ��ل��ق البحر األح��م��ر نهائيُا أم���ام الرتغالين لحماية ظهر 
الحملة البحرية قبل توجهها إىل الهند لذلك اهتمت هذه 
الحملة بإكمال تحصن ميناء جدة , ومينايئ سواكن وزيلع 
عى الساحل الغربي للبحر األحمر , وكان الرتغاليون قد 
خربوا امليناء األخري كما ذكرت . وقد وقف املماليك بعض 
الوقت يف جزيرة كمران إلصاح ما خربه " البوكريك " بها 
وإلك����م����ال امل����ف����اوض����ات م����ع ال���ط���اه���ري���ن س���م���اح ل���ه���م ب��إق��ام��ة 
قاعدة بحرية عى السواحل اليمنية وخاصة يف عدن غري 
إن ال��ري��اح أت��ت بما ال تتطلبه امل��ع��رك��ة م��ع الرتغالين فقد 
رفض الطاهريون طلب املماليك مما أدى إىل الصدام بن 
ال���ق���وت���ن , ون�����زل امل��م��ال��ي��ك إىل س���اح���ل ت��ه��ام��ة واح���ت���ل���وا زب��ي��د 
بتشجيع م��ن بعض ال��ق��وى الساحلية لهم لكنهم فشلوا 
يف االستياء عى عدن رغم مهاجمتهم لها ببعض السفن 
الحربية من األسطول اململويك ..ويف تلك السنة )1517م ( 
كان حوض البحر األحمر يلفظ أنفاسه األخرية فقد ترنحت 

يف شماله السلطنة اململوكية تحت ضربات السلطان سليم 
األول العثماين وسقطت السلطنة الطاهرية أثناء صدامها 
م���ع امل��م��ال��ي��ك وان��ق��س��م��ت ال��ي��م��ن ب���ن ع����دة ق����وى م��ت��ص��ادم��ة 
واض�����ط�����رب أي����ض����اً س���اح���ل ال���ب���ح���ر األح����م����ر ال���ج���ن���وب���ي ال��غ��رب��ي 
بالحروب املتعددة بن جماعاته املختلفة ويف نفس العام 
)1517م ( تمت تجربة الرتغالين الثانية ض��د ج��دة ولكن 
دون طائل ..وقد اعرفت القوة اململوكية يف زبيد بالسيادة 
الجديدة العثمانية يف القاهرة , ولكنها ظلت سيادة أسمية 
ح��ت��ى ع����ام 1538م ف��ت��ح��ول��ت إىل س���ي���ادة ف��ع��ل��ي��ة وم���ن���ذ نظر 
ال��ع��ث��م��ان��ي��ون بعيونهم إىل ال��ش��اط��ئ ال��غ��رب��ي للبحر األح��م��ر 
ح���ت���ى اق�����ام�����وا ف���ي���ه "والي���������ة ال����ح����ب����ش" وي�����ب�����دو أين ق�����د أط���ل���ت 
ال��ح��دي��ث ع��ن ال��ل��ق��اء األول ب��ن إح����دى ال��ق��وى األورب���ي���ة بن 
حوض البحر األحمر وذلك من ناحية الجنوب وليس من 
شماله كما ح��دث م��ن قبل وك��ان ه��ذا يحدث ألول م��رة يف 
التاريخ وبعد التفاف حول قارة افريقيا ويرجع سبب هذه 
اإلط�����ال�����ة إىل م���ح���اول���ة ف���ه���م دواف��������ع ال���رت���غ���ال���ي���ن ال��ح��ق��ي��ق��ي��ة 
م���ن وراء ه����ذا ال���ل���ق���اء , وإىل م��ع��رف��ة أس��ل��وب��ه��م وخ��ط��ط��ه��م 
ون��ت��ائ��ج ذل����ك ع���ى أوض�����اع ال��ب��ح��ر األح���م���ر وم����ن ن��اح��ي��ة ث��ان��ي��ة 
ألن هذا اللقاء رسم الطريق الذي سارت عليه باقي القوى 

األوربية فيما بعد مما كان لهذا كله 
أثره البالغ عى تاريخ هذا البحر حتى 

تاريخنا املعاصر .
أث����������������ر ال��������س��������ي��������اس��������ة ال��������رت��������غ��������ال��������ي��������ة ع����ى 

خلفائهم األوربين : 
ورب�������������م�������������ا ك���������ن���������ا ن������س������ت������ط������ي������ع أن ن�����ق�����ف 
ه�����ن�����ا إلب�������������راز أح�������������داث ال��������ق��������رون ال����ت����ال����ي����ة 
وات����ج����اه����ات����ه����ا ول����ن����ض����ع أم�����ام�����ن�����ا خ��ل��ف��ي��ة 
تاريخية ملا حدث يف القرن العشرين 
امليادي بالنسبة " للبحرية "و "ممر".

• أشار البوكريك يف رسائله إىل ملك 
الرتغال إىل أهم جزر جنوب البحر األحمر ممالفت أنظار 
القوى األوربية األخ��رى اليها فيمابعد فقد ذكر أن جزيرة 
"بريم " ) ميون (ال تصلح لإلقامة بها رغم موقعها الهام 
كمانجده يخرب مظاهر الحياة يف كمران عند نزوله اليها 
ح���ت���ى الي��س��ت��ف��ي��د أح�����د ب���ع���ده م��ن��ه��ا , ل��ك��ن��ا ن�����رى أن اه��ت��م��ام��ه 
بتخريبها إنما كان تعبرياً عميقاً عن تقديره ألهميتها وهذا 
ما سنلحظه كذلك يف موقف القوى وخاصة بريطانيا ورأي 
كذلك أن تمد الرتغال يدها إىل " مصوع "و " جزر دهلك 

" مما أصبح موضع صراع دويل بعد 
ذلك .

• رف����������ع ال������رت������غ������ال������ي������ون يف ال�����ب�����داي�����ة 
ش����ع����ارات دي��ن��ي��ة ي��ب��ارك��ه��ا ال���ب���اب���ا وه��ي 
محاربة املسلمن ونشر الكاثوليكية 
, ل���ك���ن وج�����دن�����ا أن ك������ًا م�����ن ال���رت���غ���ال 
واألس����ب����ان يف ال���ع���ال���م ال���ج���دي���د ي��أت��ون 
ب��������أق��������ىس أن��������������������واع ال�������ت�������ع�������ذي�������ب وال������ق������ت������ل 
وال����ح����رق ل��ت��ح��ق��ي��ق أغ���راض���ه���م امل���ادي���ة 
وي����������ب����������دوا أن ال���������ش���������ع���������ارات ت�����غ�����ط�����ي يف 
الغالب امل��ادي��ات , وأن نشر العقائد 
يمهد دائماً للسياسة والحرب وقد أتبعت القوى األوربية 
األخ������������رى ن����ف����س األس�������ل�������وب ف����ب����ث����وا امل����ب����ش����ري����ن ال����ك����اث����ول����ي����ك أو 
الروتستنت إىل حيث وصلت أياديهم للتغطية ولتمهيد 
األرض ك��م��ا رف���ع���وا ش���ع���ار ات ب���راق���ة ط�����وال خ��ط��وات��ه��م من 
أجل السيطرة واالستياء ثم االستعمار مثل القضاء عى 
االض�����ط�����راب�����ات , ورس�����ال�����ة ال����رج����ل األب����ي����ض وم����ح����ارب����ة ت���ج���ارة 
الرقيق ورع��اي��ة حقوق اإلن��س��ان وكانت جميعها غري قابلة 

للتنفيذ عى أيديهم يف أرض الواقع .يتبع بإذنه تعاىل. 

بوح الرياع

 
املعالم األثرية أو املعالم الحضارية املذكورة يف الحلقة 
السابقة ليس لها صلة بمدينة حمام دمت حالياً وليست 
لها صلة بقرية دم��ت األث��ري��ة القديمة لكنها أي اآلثارتقع 
يف جنوب مديرية دمت حالياً وتلك اآلثار أبرزها املتضمنة 
سدين أحدهم محفور يف صخرة كبرية ج��داً وجسر عامر 
ع����ب����دال����وه����اب ك����ان����ت ت���ت���ب���ع م���دي���ن���ة امل����ق����ران����ة ع���اص���م���ة ال����دول����ة 
الطاهرية أم��ا ت��اري��خ امل��ي��اه الكريتية يف مدينة حمام دمت 
ح�����ال�����ي�����اً ف����ق����د وج����������دت ك����م����ا أس����ل����ف����ت ع��������ام 526 ق����ب����ل امل����ي����اد 
وه��ذا التاريخ موغل يف ال��ق��دم وق��د قالت بعض ال��رواي��ات 
الشفهية املتداولة جيل بعد جيل إن ما ُيعرف اليوم بمدينة 
حمام دمت كانت قبل الحمامات مجرد "براصع1" سبخة 
مالحة وبعض عيون املاء املالح تروي بعض أطيانها أي أن 
ذاك املاء املالح غري صالح للشرب وغري صالح للزراعة وأنه 
قبل وجود الحمامات لم يكن يوجد أي منزل أو حتى عشة 
فيما يعرف اليوم بمدينة حمام دمت ومثل تلك الروايات 
سمعتها من أكرث من شخص من كبار السن أما بعد وجود 
الحمامات الكريتية فقد اختفت عيون املاء شديد امللوحة 
وحضرت املياه الوفرية الكريتية التي كونت قنوات بحجم 
ك�����ل م���ن���ه���ا واألط������ي������ان ال����ت����ي ك����ان����ت ع�����ب�����ارة ع�����ن س���ب���خ���ة ج��ف��ت 

امللوحة منها لكن معظمها طن"صرداح2".
وخال العقد األول من التاريخ الهجري عام 631م كانت 
تمر قوافل من الجمال والخيول التي تقل الحجاج حيث 
ال��خ��ط اإلس��ف��ل��ت��ي ال��ح��ايل ال���ذي ك���ان ع��ب��ارة ع��ن ط��ري��ق رج��ل 
فقط رغم ذلك لم يطمنئ أهايل القرى املجاورة ولم يدخلوا 

منطقة الحمامات لاستحمام ولم يتم هناك بناء أي منزل 
أو ح��ت��ى ع��ش��ة خ���وف���اً م���ن ث�����وران أي ب���رك���ان ك��ب��ري ق���د ي��ج��رف 

األخضر واليابس عدى القليل من الناس.
يف عام 1842م أقنع الحاكم العسكري العثماين يف رداع 
األه����ايل ب��ض��رورة إح��ي��اء منطقة ح��م��ام��ات دم���ت ع��ر رج��ال 
"ذوي شان3" الذين قالوا لألهايل أن املنطقة التي يحدث 
فيها بركان من أي ن��وع ف��أن ه��ذا الركان ال يتكرر مطلقاً.. 
ب��ع��د ذل���ك دخ���ل ب��ع��ض األه����ايل منطقة ح��م��ام دم���ت وب��ن��وا 

املنازل املتواضعة من ِحد- بكسر الحاء- أو دروم..
دمت وحكاية أحجار الكوارتز:

تمتلك منطقة دمت كميات كبرية من األحجار الرسوبية 
إض����اف����ة واألح�����ج�����ار ال����ن����اري����ة ع���ل���م���ي���اً ي���س���م���ى ال���ن���وع���ن أح���ج���ار 
ال������ك������وارت������ز ب���ع���ض���ه���ا ظ������اه������رة ف��������وق س����ط����ح األرض وب���ع���ض���ه���ا 
مدفونة ولكن لألسف معظم األهايل ال يعرفون أهميتها 
وأنها غالية الثمن بل تعتر كنزاً يف باطن األرض ولدمت 
ح����ك����اي����ة م������ع ال����ري����ط����ان����ي����ن ح����ي����ث ن����ص����ب ال����ري����ط����ان����ي����ن ع��ى 
الحاكم العثماين يف رداع وعى أه��ايل دمت واش��روا تلك 
اآلالف من األحجار الحجر بقيمة اثنتن أحجار عادية وقد 
كشفت حالة النصب مخابرات بروسيا- أملانيا حالياً- وهذه 
هي الحكاية:- يف إحدى أيام خريف عام 1851م جرف سيل 
بناء الربرة وموقعها وسط السيل شمال غرب الحرضة 
ال����ك����ب����رية ك����م����ا ج�������رف ق�����ن�����وات ال���������ري ألط�����ي�����ان ث������ري������د3، ب��ع��ض 
أحجارهن رسوبي" و"ناري" وبعد عدة أيام تم إعادة بناء 
ال���ق���ن���وات وال�����ري�����رة" ب���ع���ض أح���ج���اره���ن رس����وب����ي ون�������اري ويف 

ال��ي��وم ال��ث��اين ت��م ج��رف��ه��ن م��ن ج��دي��د س��ي��ل أك���ر م��ن سابقه 
وق�����د وص���ل���ت ب���ع���ض ت���ل���ك األح�����ج�����ار إىل وادي ب���ن���اء يف أب���ن 
وب����ال����ص����دف����ة ع�����رث ع�����ى خ���م���س أح�����ج�����ار رس�����وب�����ي ون���������اري أح���د 
ال��ض��ب��اط الريطانين وأخ��ذه��ن وع��رض��ه��ن ع��ى رؤوس��اءئ��ه 
وأرسلوهن إىل لندن للفحص وجاء الرد من لندن كالتايل: 
"أنها أحجار رسوبية ونارية ويوجد فيهن مقدار جيد من 
ال��ك��وارت��ز أش��روه��ن واش����روا نفس ال��ن��وع ب��أي م��ق��دار وب��أي 
ث���م���ن".. ويف أواخ����ر ع���ام 1851م ق���ام ذاك ال��ض��اب��ط واس��م��ه 
جون اديسون برتبة نقيب بعد تنسيق مسبق بزيارة حاكم 
رداع الرائد العثماين عبدالله آغ��ا وه��و برتبة رائ��د وكعادة 
م��رون��ة أس��ل��وب الريطانين ال��دب��ل��وم��ايس إذا ك��ان��وا ي��ري��دوا 
غرض ما أداء التحية العسكرية للضابط العثماين قائًا: 
السام عليكم- قالها بالعربية- يا سيدي القائد: لم آيت من 
طرف القيادات الريطانية العليا بل جئت من طرف قيادات 
وس��ط��ي��ة ل��ن��ع��زز ص��داق��ت��ن��ا ون���ح���رم ب��ع��ض��ن��ا وع�����دم االع���ت���داء 
عى اآلخر، ماحظة: ذاك الضابط الريطاين أحضر معه 
م��رج��م��ن م���ن ع����دن واح�����د ل��ل��غ��ة االن��ج��ل��ي��زي��ة واآلخ�����ر للغة 
الركية حسب قول الراوي الشفوي الذي نقل الكام عنه 
حفيده وقد ذكر أسماء املرجمن وعندما سألت عنهم يف 
ع��دن ع��ام 1979م وكنت طالباً يف الكلية العسكرية قالوا 
يل واحد مازال حي من حفيد الحفيد موجود اسمه فان 

والثاين ال يعرفون عنه أي يشء.
ع������������������ودة إىل امل���������������وض���������������وع: ت���������ح���������دث ال�������������رائ�������������د ع��������ب��������دال��������ل��������ه آغ��������ا 
العثماين ع��ن أساليب السياسين الريطانين ووصفهم 

بالثعابن رد ال��ض��اب��ط ال��ري��ط��اين: ال ي��ا س��ي��دي ال��ق��ائ��د أنتم 
فهمتم خطاء.. يف هذه األثناء أحضروا وجبة الغداء وقال 
ال��رائ��د عبدالله: نتغداء اآلن ونتحدث بعد ال��غ��داء فنحن 
املسلمن ال نتحدث يف القضايا الهامة وق��ت األك��ل، قال 

الريطاين: حاضر يا سيدي القائد.
الهوامش:

• ب����راص����ع: ال����راص����ع ج���م���ع ب���رص���ع���ة وال���رص���ع���ة م��ع��ن��اه��ا 
بقعة أرض صلبة.

• ط��ن ص�����رداح: ه��ي األرض ال��زراع��ي��ة ال��ت��ي ال ت��وج��د لها 
قنوات ري وتعتمد عى زاربيب املطر فقط.

• أط��ي��ان ث��ري��د: ه��و اس���م جملة م��ن ال��ب��ق��ع ال��زراع��ي��ة تقع 
شمال مدينة حمام دمت ويمتلكها عدد من أهايل املناطق 

املجاورة.

 احمد القردعي

كلك نظر

 اللواء/ حميد فاضل

من تاريخ مديرية دمت.. األرض واإلنسان

 26sept26@gmail.com      www.26sep.net   26september.net    26september.net

كتاباتاالثنني   :  12   ربيع أول     1443هـ     |    18  اكتوبر    2021م    |    العدد  2229      |    28  صفحة

   رحل غزاة األمس 
ذليلني..  منكرسين 
اليوم  غزاُة  وسريحل 

أكرث انكسارًا وذلًة

       شهداء الثورات 
ــــدرع  ــون ال ــل ــظ ــي س
ــع عن  ــداف الـــوايق وامل
ــه  ــادت ــي الــوطــن وس
واستقالله وحريته..

23

تاريخ اليمن الحديث:  بول دريش جامعة أكسفورد

ستظل السعودية العدو التاريخي لليمن 

  يف اليمن السفى، اختار األتراك األقطاب املحلية بنجاح 
وفرضوا سيطرتهم من خال فرض نظام الامساواة عى 
أرض ال��واق��ع عن طريق منح األع��ي��ان ألقاب للتبجيل مثل 
لقب باشا وغريه من األلقاب الركية بينما يف اليمن العليا 
ك��ان االس��ت��غ��ال ال���ريك اق��ل ويف امل��ق��اب��ل ك��ان��ت مشايخ من 
بعض القبائل املشهورة من حاشد وبكيل هي من تتحكم 
يف األرايض واألم������اك اس��ت��غ��ل األت������راك ش��ي��وخ ال��ق��ب��ائ��ل من 
اجل تثبيت وجودهم يف اليمن السفى وكانوا يستدعوهم 
عند الحاجة أو عند وجود تهديد لهم يف املقابل تم منحهم 
ص����اح����ي����ات االس����ت����ي����اء ع�����ى ال����ج����ب����ال ال���غ���رب���ي���ة وم���س���اح���ات 
واسعة من الشرق، يف عام 1906  أرسل األتراك وفداً من 
مكة إىل اإلمام يحيى من اجل التوسط بن اإلمام واألتراك 
وقد رد عليهم اإلمام رداً مقتبساً من الدين اإلسامي بأن 
ح��ق اإلم����ام يف ح��ك��م ال��ي��م��ن ال يمكن ال��ت��ف��اوض ح��ول��ه وأم��ر 
غري قابل للنقاش وان لقب الخليفة ال يمكن أن يكون لغري 
اإلم���ام الحاكم الشرعي لليمن فيما يمكن أن يكون لقب 
ال��س��ل��ط��ان ل���ألت���راك، ق���ال ل��ه��م ك��ان��ت أرض ال��ي��م��ن ب��ن ي��دي 
أس��اف��ن��ا ال��ع��ائ��ل��ة ال��ه��اش��م��ي��ة النبيلة )أي أق��رب��اء ال��ن��ب��ي( من 
القرن الثالث لإلسام إىل الوقت الحاضر ولم يكن هناك 
من يطالب بهذا الحق سواء حكم اليمن كله أو جزءاً منه، 
كما ه��و م��ع��روف م��ن س��ج��ات اليمن ك��ان��ت ه��ن��اك معارك 
م��س��ت��م��رة ب���ن أس��اف��ن��ا وأول���ئ���ك ال���ذي���ن ع��ارض��وه��م وب��ال��ت��ايل 
عارضوا رغبة شعب اليمن يف أن يحكمهم أمراءهم وأبناء 

نبيهم ريض الله عنهم واخرهم أن هذه املحاوالت إلزاحة 
آل النبي من حكم اليمن استمرت قروناً وستستمر قروناً 
بعدي ولكن الحكم يف النهاية لله الواحد القهار ولن يصح 
غ���ري ال��ص��ح��ي��ح وال���ي���م���ن س���ي���ق���وده أب����ن����اؤه ال���ي���وم وغ�����دا..ال�����رد 
ل��م ي��ع��ج��ب االت�����راك خ��ص��وص��ا ان��ه��م ت���ع���ودوا ع��ى ال��خ��ض��وع 
والخنوع من معظم شيوخ القبائل والوجهاء وقد فاجأهم 
ه���ذا ال���رد م��ن االم����ام، ك���ان االم����ام يحيى م��ل��ت��زم��اً ب��م��ا يطلق 
عليه يف االسام االمر باملعروف والنهي عن املنكر وخصوصا 
م����ع االت��������راك ول�����م ي���ك���ن ي��ه��ت��م ل��ق��وت��ه��م ون���ف���وذه���م يف ال���ب���اد 
ويعتره التزاما خالدا منذ حكم آل البيت يف القرن الثالث 
اىل ال���وق���ت ال���ح���اض���ر وه�����ذا االل����ت����زام ك����ان ي��خ��ت��ص ب���ه وال����ده 

ايضا، بدأ املد القومي يف اليمن ضد الوجود ال��ريك منذ 
عام  1906 واستمر بالتصاعد وشهد عام 1911 

ارت��ف��اع��ا ع��ال��ي��ا يف امل���د ال��ق��وم��ي م���ن اب��ن��اء 
اليمن ضد املستعمرين االتراك وقد 
رد االت��راك بقوة ضد هذا املد وافق 

اإلم���ام والعثمانيون وكاهما ي��درك 
أن خطر إيطاليا التي كانت تغزو ليبيا 

يف ذل������ك ال�����وق�����ت ق�����د ي����ق����رب م�����ن ال��ي��م��ن 
وعليه بعد ذل��ك اتفقوا عى الهدنة التي 

ك��ان��ت شروطها إىل ح��د كبري ه��ي تلك التي 
اق���رح���ه���ا االم�������ام ي��ح��ي��ى وف������رض ش����روط����ا ع��ى 

االتراك ارغموا عى قبولها.

ط���ال���ب اإلم�����ام ب��ال��ح��ق يف 
ت��ع��ي��ن ق��ض��اة م���ن امل��درس��ة 
الزيدية وان يجمع الوقف 
وال����������زك����������اة م������ب������اش������رة أو م���ن 
خ���������������ال ال�������������ق�������������ادة امل�����ح�����ل�����ي�����ن  
وب���امل���ق���اب���ل ي��ت��ع��ه��د ب��ت��ق��دي��م 
ال��ع��ش��ر ل��ل��ح��ك��وم��ة ال��رك��ي��ة 
وال��������ت��������ع��������ه��������د ب���������ام���������ت���������ن���������اع  أي 
م��������ن ال������ط������رف������ن ب���م���ه���اج���م���ة 
ح�����دود اآلخ�����ر وك���ان���ت ه��ذه 
ن�����ق�����ط�����ة ذك��������ي��������ة م���������ن االم������������ام 
ل��م يلتفت ل��ه��ا االت���راك 
وادركها الريطانيون 
الح��ق��ا ان م��ا يعنيه  
ك��ل��م��ة "ال���ح���دود" 
غ�����������ري واض���������ح���������ة، 
ف�������������������ق�������������������د وج�������������������د 
الريطانيون 
ق���������ري���������ًب���������ا أن 

تأثري اإلم��ام يمتد إىل مناطق خ��ارج نطاق  
امل���ن���اط���ق ال����زي����دي����ة وه�������ذه ال�����ح�����دود ت��ش��م��ل 
اغلبية اليمن اذا لم تكن كلها واصبحت 
م��ن��اط��ق م��ث��ل ت��ع��ز وال��ح��ج��ري��ة وص��ن��ع��اء م���زده���رة 

ت���م���ل���ؤه���ا ال����ح����ي����اة وك�����ان�����ت ب����ه����ا م����ب����اين ع�����ى ال����ط����راز 
الحديث واصبحت مدنا حضرية متمدنة وكانت 
اموال الوقف التي سحبها االمام من فم االتراك 
واستغل الفزع ال��ريك من الغزو االيطايل سببا 

يف ازدهار معظم مناطق اليمن. 
ع�������ن اإلم��������������ام ي����ح����ي����ى وك������������اء ل�������ه يف ك�������ل ال���ي���م���ن 
وك���ذل���ك ع���ن ق���ض���اة زي���دي���ة يف ك���ل امل�����دن ال��ي��م��ن��ي��ة 
وم���ن���ه���ا ص���ن���ع���اء ح���ي���ث اخ����ت����ار ال����ق����ايض ح���س���ن آل 
ع���م���ار ل���ي���ك���ون ك���ب���ري ق���ض���اة ص���ن���ع���اء وق�����د اع���رف���ت 
ال����ح����ك����وم����ة ال�����رك�����ي�����ة ب����ص����اح����ي����ات ه��������ذا ال�����ق�����ايض، 
ب���ب���س���اط���ة ك����ان����ت ادارة ال������دول������ة ال���ي���م���ن���ي���ة ت��ت��ش��ك��ل 
وت��������اخ��������ذ ال������ق������ال������ب ال��������ع��������ام ل�����ه�����ا وك����������ل ه����������ذا ي����ح����دث 
واالت��������������������������راك ع��������اج��������زي��������ن ع����������ن ف�������ع�������ل يشء، س����ق����ط 
اإلي��ط��ال��ي��ون ع��ى أرض ط��راب��ل��س ال��غ��رب��ي��ة )ليبيا( 
ق��ت��ل ال��ك��ث��ري م���ن اب���ن���اء ط���راب���ل���س  ول��ك��ن��ه��م ف��ش��ل��وا 
يف احتالها وقد طلب اإليطاليون من االدرييس 
املساعدة وكان مواليا لايطالين يف تلك الفرة 
وكانوا من شيوخ عسري واالدريسين الذين كان 
أصلهم من فاس من املغرب حيث ينتسبون إىل 
إدري�����س األزه�����ر ب���ن إدري�����س األك����ر ال��ح��س��ن��ي، ال����ذي أس��س 

دولة األدارسة يف املغرب.

....يتبع....

ال�������ع�������داء ال�����ت�����اري�����خ�����ي امل���س���ت���ح���ك���م���ة ع����ق����دت����ه يف 
نفوس آل سعود ضد اليمن وشعبه العظيم 
وال���ذي ع���ادًة م��ا يظهر عندما يحقق اليمنيون 
ن����ق����ل����ة ن�����وع�����ي�����ة ج�������دي�������دة يف ح����ي����ات����ه����م ي����ن����ت����ص����رون 
ف�����ي�����ه�����ا وي�����ت�����غ�����ل�����ب�����ون ب������ه������ا ع��������ى واق�������ع�������ه�������م امل������م������زق 
ب���ف���ع���ل ظ���������روف وأوض������������اع س����اب����ق����ة ك�������ان ل���ل���ن���ظ���ام 
ال�����س�����ع�����ودي ن���ص���ي���ب األس���������د ف���ي���ه���ا وي�������������زداد ه����ذا 
الحقد الدفن تراكما يف صدورهم خاصة هذه 
األي��ام التي يسطر فيها أبناء الجيش واللجان 
ال��ش��ع��ب��ي��ة م���اح���م ب��ط��ول��ي��ة س��ي��خ��ل��ده��ا ال��ت��اري��خ 
يف س��ج��ات��ه ب���أح���رف م���ن ن����ور وه����و م���ا ي���ؤك���د أن 
العدو الحقيقي لليمن يتمثل يف ه��ذه األس��رة 
السعودية الدخيلة عى شعب نجد والحجاز 
وسيظل اليمنيون ي��دف��ع��ون الثمن غاليا طاملا 
ب��ق��ي��ت ه���ذه األس����رة ال��خ��ب��ي��ث��ة ع��ى رأس الحكم 
يف ش�����م�����ال ووس���������ط ش����ب����ه ال�����ج�����زي�����رة ال����ع����رب����ي����ة ..  
ل���ق���د ُع������رف ال���ن���ظ���ام ال���س���ع���ودي ب���م���ؤام���رات���ه ض��د 
ال����ي����م����ن وش����ع����ب����ه س����������واء يف امل����������ايض أو ال����ح����اض����ر 
بمراهنته - دون شك - عى حصان خاسر ألن 
شعبنا اليمني ي���درك أب��ع��اد امل��ؤام��رة وال��ع��داوة 
ال�����ت�����اري�����خ�����ي�����ة ال������ت������ي ي����ض����م����ره����ا ن������ظ������ام آل س����ع����ود 
ل��ل��ي��م��ن وش���ع���ب���ه وال����ت����ي ت���س���ت���ه���دف يف األس������اس 
أعز وأغى مكتسبات الشعب اليمني الوطنية 
السيما بعد قيام ثورة 21 سبتمر الشعبية عام 
2014 م التي جاءت مصححة للمسار الوطني 
وإعادة اإلعتبار لثوريت 26 سبتمر و14 أكتوبر 
امل����ج����ي����دت����ن وال�����ع�����م�����ل ع������ى ت���ح���ق���ي���ق أه����داف����ه����م����ا 
واك���ت���ش���اف خ�����ريات األرض ال��ي��م��ن��ي��ة م���ن ال��ن��ف��ط 
وال����غ����از وامل�����ع�����ادن ال���ت���ي س���ت���ع���ود ب���ال���خ���ري ال���وف���ري 

عى اليمن بأكمله .
ل�����ق�����د اث������ب������ت ال����ي����م����ن����ي����ون ل�����ل�����ع�����ام ال������س������اب������ع ع���ى 
التوايل من العدوان انهم بقدراتهم املحدودة 
وت�����وك�����ل�����ه�����م ع��������ى ال�������ل�������ه ق���������ادري���������ن ع��������ى م�����واج�����ه�����ة 
ح�������رب�������اً ش������رس������ة ُش������ن������ت ع����ل����ي����ه����م  ظ����ل����م����ا ش�����ارك�����ت 
ف��ي��ه��ا دول ك�����رى واس���ت���خ���دم���ت ف��ي��ه��ا أس��اط��ي��ل 
وآل�����ي�����ات ال�����ح�����روب امل���س���ل���ح���ة ب����أح����دث ال���وس���ائ���ل 
التكنولوجية وما رافقها من حصار جوي وبري 
وبحري وقصف عى م��دار 24 ساعة استخدم 
خاله األعداء أسلحة محرمة دولياً ومع ذلك 
يظل الشعب اليمني صامداً وشامخاً وماسكاً 
بزمام امل��ب��ادرة ليكون النصر حليفه يف النهاية 
ب����������اذن ال�����ل�����ه ك�����ون�����ه ص�����اح�����ب ح������ق ي������واج������ه ب���اط���ل 
وتعرض ملظلومية ال ليشء وإنما ألن الشعب 
ال���ي���م���ن���ي أراد أن ي���ب���ن���ي دول����ت����ه ال���ح���دي���ث���ة وي���ح���رر 
قراره السيايس من الوصاية الخارجية ليعيش 
ك��غ��ريه م��ن ال��ش��ع��وب ح���راً كريما معتمداً عى 
نفسه ومستفيداً من خريات أرضه التي منعوه 

من استخراجها .
ان ه����ذا ال��ح��ق��د األع���م���ى ع���ى ال��ي��م��ن وش��ع��ب��ه 
ي������ح������ج������ب ع����������ن أس�����������������رة آل س���������ع���������ود ح�����ق�����ي�����ق�����ة ان 
ال������ش������ع������وب م����ه����م����ا أث����ق����ل����ت����ه����ا امل�������ع�������ان�������اة وك����ب����دت����ه����ا 
س��������ن��������وات ال������ق������ه������ر االس�������ت�������ع�������م�������اري وال�������ت�������دخ�������ل يف 
ش�����ؤون�����ه�����ا واس�����ت�����غ�����ال�����ه�����ا ف���������إن ذل���������ك إىل ح�������ن ، 
وان أس��ال��ي��ب ال��ف��ت��ن��ة وش����راء ض��ع��ف��اء ال��ن��ف��وس 
وخلق أجواء تعكري األمن واالستقرار قد ذهب 
زمنها إىل األبد وأصبح الشعب اليمني يف ظل 
راي��ة الجمهورية اليمنية ومواجهته للعدوان 
ق����وي����اً م��ت��م��اس��ك��ا ول�����ن ت����زي����ده امل�����ؤام�����رات ال��دن��ي��ئ��ة 

ال��ت��ي ت��ح��اك ض���ده م��ن ق��ب��ل ال��ن��ظ��ام ال��س��ع��ودي 
وم���رت���زق���ت���ه وع���م���ائ���ه إال أن ي���ك���ون أك�����رث ص��اب��ة 
وتحدياً وق��د ج��رب ذل��ك أع��داء ثورته ووحدته 

وتقدمه يف أكرث من موقف تاريخي,
 ل������ك������ن ه���������ل ي�����س�����ت�����وع�����ب ال�������ن�������ظ�������ام ال������س������ع������ودي 
وإع�����ام�����ه ال��������درس ه������ذه امل�������رة ؟ خ����اص����ة ب���ع���د أن 
ش�����اه�����د ب��������أم ع���ي���ن���ي���ه ص�����م�����ود ال����ي����م����ن����ي����ن يف وج����ه 
ع�����دوان�����ه�����م ال������غ������ادر وال�����غ�����اش�����م غ�����ري امل���������رر ال�����ذي 
ت����ق����وده ال���س���ع���ودي���ة أش����ه����ر إم�����راط�����وري�����ة ل��ل��م��ال 
وم�����ش�����ارك�����ة أش�����ه�����ر إم������راط������وري������ة ل����ل����س����اح وك�����ذا 
أش����ه����ر إم������راط������وري������ة ل������إلع������ام  ، ك����م����ا ن����ري����د ه��ن��ا 
ان نذكر تحالف الشر امل��ع��ادي لليمن وشعبه 
ال��ع��ظ��ي��م  ال����ذي ت��ق��وده أم��ري��ك��ا ب���أن زم���ن ال��وئ��ام 
الذي يهل عى العالم اليوم باتجاه إحال عالم 
ج���دي���د خ����ال م���ن ال����ح����روب وال���ت���وت���ر ي��ح��ت��ك��م إىل 
الحوار والتفاهم والتعايش السلمي وليس إىل 
شن الحروب الظاملة عى الشعوب الضعيفة 
ب�����ه�����دف اذالل�������ه�������ا وت����رك����ي����ع����ه����ا ، وم��������ا ي�����ؤك�����د ذل����ك 
بروز نضال الشعوب عى طريق الديمقراطية 
وال����ت����ح����رر م����ن األن���ظ���م���ة ال���دي���ك���ت���ات���وري���ة وامل��ل��ك��ي��ة 
األسرية وصواًل اىل صياغة حياة جديدة تكفل 
املشاركة املباشرة للشعوب يف الحكم والحياة 
السياسية عى أس��اس من التعددية الحزبية 
وت���ح���ق���ي���ق ال����ح����ري����ات وح����م����اي����ة ح����ق����وق اإلن����س����ان 
ال��ت��ي يفتقر إليها ن��ظ��ام آل س��ع��ود األس���ري غري 
امل������درك أن����ه يف ظ���ل ه����ذه امل��س��ت��ج��دات ال��ج��دي��دة 
قد ساد االقتناع املبني عى عدم قدرة أي نظام 
ع������ى إن������ه������اء ن�����ظ�����ام آخ�������ر م���ه���م���ا ك�����ان�����ت ل�����دي�����ه م��ن 
أس���ب���اب ال���ق���وة وال��ت��ج��ر وال���ع���ن���اد وم��ه��م��ا ك��ان��ت 

ال������ق������درات ال���ع���س���ك���ري���ة واإلم����ك����ان����ي����ات امل����ادي����ة 
التي يمتلكها ، ويظل الشعب اليمني وغريه 
من الشعوب الحرة أكر مثال عى ذلك بما 
يمتلكونه من قوة اإلرادة واملقاومة الشعبية 

ألي عدوان غاشم يشن عليهم .
وإذا ك��ان��ت ال��س��ع��ودي��ة ت���راه���ن ع���ى عمائها 
م���م���ن  وض���ع���ت���ه���م ع����ى رأس ال���ح���ك���م يف ال��ي��م��ن 
ب��م��وج��ب م���ا ع����رف ب���امل���ب���ادرة ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة ف��ن��ق��ول 
لها إذا كان هؤالء لم يعرفوا بفضل الشعب 
اليمني عليهم وهو ال��ذي أوصلهم إىل الحكم 
وجعل لهم قيمة ولم يشعروا بالذنب تجاهه 
بعد أن أوقعوه يف ورطات ال حد لها وال نهاية 
وب���ع���د ان م�����ارس�����وا ض����د اب����ن����اء ال���ش���ع���ب ال��ي��م��ن��ي 
العظيم كل صنوف اإلرهاب الفكري واالحتيال 
وال������ن������ه������ب ال�����خ�����ف�����ي وامل������ع������ل������ن وأف����������س����������دوا أخ�������اق 
الناس وتمادوا إىل أقىص مدى يمكن تصديقه 
ف��ك��ي��ف س���ي���ع���رف���ون ب��ف��ض��ل��ه��ا ع��ل��ي��ه��م وإن ك���ان 
إدراك����ه����ا ب��أن��ه��م م���ج���رد دم����ى وع���م���اء وم��رت��زق��ة 
ق���د ج���اء م��ت��أخ��را ف���ب���دأت ب��ال��ت��خ��ل��ص م��ن��ه��م عى 
مضض مسببن لها احراجا حتى عندما كانوا 
يحكمون ، ونذكر هنا أن هؤالء ويف أقل فرة 
منذ تسلمهم السلطة التي لم تتجاوز الثاث 
السنوات كانوا يؤكدون يف خطابهم السيايس 
واإلعامي قبل قيام ثورة 21 سبتمرعام 2014 
م ال����ت����ي أن�����ق�����ذت ال���ش���ع���ب ال���ي���م���ن���ي م���ن���ه���م أن���ه���م 
جاءوا منقذين للشعب وللقضاء عى الفساد 
امل�������وروث م���ن ال���ع���ق���ود ال��س��اب��ق��ة ول��ك��ن��ه��م أث��ب��ت��وا 
أنهم أفسد وأسوء ممن سبقهم مع أنهم كانوا 
قادرين لو أرادوا ان يؤسسوا خال الفرة التي 

حكموا فيها لبناء دولة حديثة وقوية وعادلة 
ب���دل امل��ت��اج��رة ب��ال��وظ��ي��ف��ة ال��ع��ام��ة ون��ه��ب ال���رثوة 
ورهن القرار السيايس اليمني للخارج لينتهي 
األمر بشن العدوان الظالم عى اليمن وشعبها 
ال��ع��ظ��ي��م ال�����ذي م���ى ع��ل��ي��ه س��ب��ع��ة أع������وام  ب��ن��اء 
ع��ى طلبهم وب��ح��س��ب رغبتهم وال��ه��دف طبعا 
هو إخماد ص��وت الشعب اليمني ال��ذي أرتفع 
ض����ده����م ع���ال���ي���ا وض�������اق ب���ه���م ذرع�������ا ب��ت��ص��رف��ات��ه��م 

الهوجاء فلفظهم إىل غري رجعة .
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عيد مولد الرسول 
الواقع واملأمول

ُ����ج����م����ع ع���ل���ي���ه���ا إج����م����اًع����ا  إن م�����ن أه�������م األم����������ور امل
��������ا وال ي���م���ك���ن أن ي���خ���ت���ل���ف ح���ول���ه���ا  ُم����ط����ل����ًق����ا وت��������اًمّ
م���س���ل���م���ان يف أي زم��������ان ويف أي م����ك����ان الس���ي���م���ا 
يف ي���م���ن ال���ح���ك���م���ة وال����ف����ق����ه واإلي������م������ان أن م���ول���د 
س����ي����دن����ا وق�����ائ�����دن�����ا وق�����دوت�����ن�����ا وح���ب���ي���ب���ن���ا وم��ع��ل��م��ن��ا 
م��ح��م��ٍد -ص���ى ال��ل��ه وع���ى آل���ه وص��ح��ب��ه وس��ل��م- 
وب����ع����ث����ت����ه ب�����ال�����دي�����ن األك�������م�������ل وال������خ������ات������م ه�����م�����ا م���ن 
أج������ِلّ وأع���ظ���م ال��ن��ع��م ب���ل إن��ه��م��ا ال��ن��ع��م��ة األه���م 
واألع����م ل��ك��ل األم����م، ألن���ه -ع��ل��ي��ه ص���اة ال��ل��ه ما 
ه���ب���ت ال���ص���ب���ا- ن�����ال م����ن امل�������وىل -ج��������َلّ وع�������ا- م��ن 
ال������ح������ف������اوة وال�������ت�������ف�������ُرّد وال����ت����ف����ض����ي����ل واالص�����ط�����ف�����اء 
ع��������ى ج�����م�����ي�����ع إخ���������وان���������ه األن�������ب�������ي�������اء وامل�������رس�������ل�������ن م���ا 
����ان أب����ن����اء ال��ب��ش��ري��ة  ج���ع���ل ف���ائ���دت���ه ون���ف���ع���ُه ي����ع����َمّ
أج���م���ع���ن ال����ذي����ن اع����ت����ِرت ب��ع��ث��ت��ه إل���ي���ه���م رح���م���ًة 
ا منه -جل شأنه- عليهم،  من الله بهم وحنًوّ
وم�����ص�����داق ذل������ك ق������ول ال����ح����ق -ت�����ب�����ارك وت����ع����اىل: 
ِ������َن( س�����ورة  )َوَم�����������ا أَْرَس��������ْل��������َن��������اَك إاِل رَْح�������َم�������ًة ِل������ْل������َع������امَل
األنبياء اآلية رقم: )107(، فضا عن أن بعثته 
-عليه أفضل الصاة والسام- التي اختصت 
بعانية ربانية بتلك الحقبة الزمنية قد طوت 
صفحة الحقبة ال��ش��رك��ي��ة ال��وث��ن��ي��ة ال��ت��ي ك��ادت 
أن ت��م��ح��و م���ن ج���زي���رة ال���ع���رب م���ا ت��رك��ه األن��ب��ي��اء 
قبله من مفاهيم دينية، فجاءت بعثته إحياء 
ل���ه���ا وه���ي���م���ن���ة ع���ل���ي���ه���ا، ل����ق����ول ال����ل����ه -ج������ل ج��ال��ه 
�����ِذي أَْرَس������َل َرُس���وَل���ُه  وت��ب��ارك��ت أس���م���اؤه-: )ُه����َو اَلّ
يِن ُكِلِّه َوَلْو  ِبالُْهَدى َوِديِن الَْحِقّ ِلُيْظِهَرُه َعَى الِدّ

َكِرَه امْلُْشِرُكوَن( سورة الصف اآلية رقم: )9(.
م، ف���إن م��ول��د ال��رح��م��ة  ويف ض���وء ك��ل م��ا ت���ق���َدّ
املهداة والنعمة املسداة -صلوات ربي وسامه 
عليه وعى آله وصحبه- وإسناد أشمل مهام 
ه���داي���ة ال��ب��ش��ري��ة إل���ي���ه ُت���ك���ِس���ب م��ن��اس��ب��ة م��ول��ده 
ال���ش���ري���ف ط���اب���ع ال��ع��م��وم��ي��ة األم���م���ي���ة وال��ع��امل��ي��ة 
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن مهمة 
ت���ع���ري���ف وت���وع���ي���ة ك����اف����ة أب����ن����اء ال���ب���ش���ري���ة ب��ق��ي��م��ة 
ه�����ذه امل���ن���اس���ب���ة ال��ع��ظ��ي��م��ة ول���ف���ت ان���ت���ب���اه���ه���م إىل 
ما لها من بالغ األهمية تقع -بصورة حصرية 
وب������درج������ة أس�����اس�����ي�����ة- ع�����ى ع����ات����ق أب�����ن�����اء األم����ت����ن 
ال����ع����رب����ي����ة واإلس�������ام�������ي�������ة، ب����اع����ت����ب����اره����م -ب���ال���ن���ظ���ر 
إىل ك��ون��ه��م واريث آخ����ر وأك���م���ل وأخ���ل���د رس���ال���ة- 
مكلفن -تكليف كفاية وتكليف ع��ن- بإنقاذ 
أبناء سائر األمم من الضالة وإخراجهم -كما 
قال الصحابي الجليل "ربعي بن عامر"- )من 
عبادة العباد إىل عبادة رب العباد، ومن جور 
األدي������ان إىل ع����دل اإلس������ام، وم����ن ض��ي��ق ال��دن��ي��ا 
إىل س����ع����ة ال�����دن�����ي�����ا واآلخ�����������������رة(، وال ي����م����ك����ن ل��ه��م 
االض�������ط�������اع ب�����ه�����ذا ال������ع������بء ال�������دع�������وي ال���ت���ب���ل���ي���غ���ي 
ك��م��ا ينبغي ل���ه، م��ا ل��م ي��ص��ب��ح��وا ق����دوة حسنة 
يف انضباط السلوك وحسن املعاملة املتسمة 
-بصفة دائمة- باملصداقية والحميمية البعيدة 

عن الخالية من مظاهر التصُنّع واملجاملة.

استحباب االحتفاء بمولد الهدى
إن م�����ا ن����ق����وم ب�����ه يف ي���م���ن���ن���ا امل����ي����م����ون م�����ن ج��ه��د 
رس����م����ي وش���ع���ب���ي س����ن����وي إلح�����ي�����اء ذك�������رى امل���ول���د 
النبوي بما يرافقه من مظاهر احتفائية ومن 
ت���ح���ش���د ال����ج����م����اه����ري ف�����ى ال����ك����ث����ري م�����ن ال����س����اح����ات 
وامل���ي���ادي���ن ل��ه��و ج��ه��د م��ح��م��ود ي��س��ه��م يف تعزيز 
مكانة الحبيب محمد يف نفوس الناس بشكل 
متناٍم ومتجدد إىل الحد الذي يمكن أن يأخذ 
طابع التأُبّد هذا من ناحية، ويسهم يف تأهيل 
أب����ن����اء امل���ج���ت���م���ع -ج����ي����ا ب���ع���د ج����ي����ل- ل����ل����ذود ع��ن��ه 
-ص���ل���وات رب���ي وس��ام��ه ع��ل��ي��ه- وال��ت��ص��دي بكل 
ب����س����ال����ٍة وح�������زم ل���ك���ل م�����ن ي����ح����اول����ون ال���ن���ي���ل م��ن��ه 
واإلساءة إليه والتجني عليه من ناحية ثانية. 
وب�������ال�������رغ�������م م��������ن ض����������������رورة ح�������ص�������ول امل����س����اه����م����ة 
املجتمعية الجماعية يف أح��ي��اء ه��ذه الفعالية 
ال����دي����ن����ي����ة امل����ح����ب����ب����ة إىل ال�����ن�����ف�����وس ب����ح����ي����ث ي���ك���ون 
ل��ل��م��واط��ن امل��ق��ت��در ج��ه��د ت��م��وي��يل م��ل��م��وس، فا 
ي��ن��ب��غ��ي -ال م����ن ق���ري���ب وال م����ن ب���ع���ي���د- ال��ل��ج��وء 
-يف س��ب��ي��ل تحصيل أو ان���ت���زاع أع���ى س��ق��ف من 
اإلسهام املجتمعي- إىل أي من أساليب اإلكراه 
وال���ره���ي���ب، ب���ل ي��ت��وج��ب ل��ت��ح��ق��ي��ق ت��ل��ك ال��غ��اي��ة 
اتباع أفضل طرق الرغيب، ملا من شأنه املزيد 
من ترسيخ محبة الحبيب املصطفى يف قلوب 
ع����ام����ة امل���س���ل���م���ن وخ���اص���ت���ه���م ع����ى ال�����س�����واء، ال 
سيما األغنياء الذين ال يلبثون -إذا جيء لهم 
بالحسنى- ان يضاعفوا العطاء بما ال يخطر 

عى بال من الجود والسخاء. 

تسخري االحتفاء للحض عىل االقتداء
م��م��ا ي��ح��س��ن ال���رك���ي���ز ع��ل��ي��ه وال��ت��ن��وي��ه إل���ي���ه أن 
ت����ك����ري����س ج������ل ت����ل����ك ال�����ج�����ه�����ود ال����ط����ي����ب����ة يف إب��������راز 
ال����ج����ان����ب ال����ش����ك����يل ل���ل���م���ن���اس���ب���ة ب����م����ا ي���ج���ع���ل ل��ه��ا 
األولوية عى الجهود التوعوية التي من شأنها 
إب���راز أه��م ال��ج��وان��ب إش��راًق��ا يف شخصية النبي 
األك����������رم -ص�������ى ال�����ل�����ه ع���ل���ي���ه وع�������ى آل�������ه وص���ح���ب���ه 
وس������ل������م- امل���ت���م���ث���ل���ة يف ح���م���ي���د خ����ص����ال����ه وع���ظ���م���ة 
مناقبه يجعل تلكم الجهود محدودة املردود. 
وم���ا أج���درن���ا ب��ال��ع��م��ل دون ك��ل��ل أو م��ل��ل عى 
اس���ت���ث���م���ار ه������ذه امل���ن���اس���ب���ة ال���ع���ظ���ي���م���ة ل����غ����رس م��ا 
ت���ف���ردت ب���ه ش��خ��ص��ي��ة ال����رس����ول األع���ظ���م -ص��ى 
ال�������ل�������ه ع�����ل�����ي�����ه وع����������ى آل����������ه وص�����ح�����ب�����ه وس��������ل��������م- م���ن 
خ����ص����ال ح���م���ي���دة وم������ا رف������د ب����ه -ب���س���م���و أخ���اق���ه 
وف�����������رادة م����ن����اق����ب����ه- اإلن����س����ان����ي����ة ق����اط����ب����ة م�����ن ق��ي��م 
سلوكية ومعاماتية جديدة من شأن التحيل 
ب��ه��ا واألخ�����ذ ب��أس��ب��اب��ه��ا االرت���ق���اء ب��أب��ن��اء ال��ب��ش��ري��ة 
جمعاء من ضيق البؤس والشقاء إىل رحاب 
حياة دنيوية سعيدة، فالسعادة يف فلسفته 
-ع���ل���ي���ه أف���ض���ل ال����ص����اة وأت������م ال���ت���س���ل���ي���م- ت��ك��م��ن 
-بعد تقوى الله -جل يف عاه- يف نقاء السرائر 
وال���ط���واي���ا ويف إص����اح ال��ن��واي��ا ويف ح��س��ن ال��ظ��ن 
ويف ما يسود الواقع الدنيوي للناس يف السر 
وال��ع��ل��ن م��ن ت��ع��ام��ل بيني ح��س��ن، ف��ق��د أجمل 
ذلك يف قوله -صلوات ربي وسامه عليه وعى 

آله-: "الدين املعاملة".

وبالرجوع إىل موضوع العدوان والحرب الحالية التي ُتشن 
عى اليمن منذ سبع سنوات وال تزال ُمستمرة حتى اليوم من 
قبل أطراف عربية وإقليمية ودولية بقيادة وتمويل مملكة آل 
سعود وشريكاتها يف هذه الجريمة من إم��ارات ومشيخات 
النفط الخليجية األخ���رى , فسنجد أن أس��ب��اب ه��ذه الحرب 

العدوانية اقتصادية ونفطية بإمتياز.
 ب������ل إن ه��������ذه ال������ح������رب ت����رت����ب����ط وب����ش����ك����ل ُم�����ب�����اش�����ر ب����أج����ن����دات 
ُ����ش����ارك����ة ف��ي��ه��ا , وال ي��م��ك��ن أن  وم���ص���ال���ح وح����س����اب����ات ال�������دول امل
ت�����خ�����رج ع�����ن ه�������ذا ال���ت���ص���ن���ي���ف وال����ت����م����ح����ور واإلط������������ار , ك����م����ا ت��ف��ي��د 
وُتؤكد ذلك تقارير غربية وتصريحات ملسؤولن كبار تشارك 
بلدانهم يف الحرب الحالية عى اليمن سواء بطريقة مباشرة 
أو غ���ري م���ب���اش���رة..وع���ى ص��ل��ة ب��م��ا س��ب��ق ذك�����ره ض��م��ن ال��س��ي��اق 
تحدث وزير الخارجية األمرييك السابق جون كريي بإسهاب 
وش��ف��اف��ي��ة يف ح�����وار م��ف��ص��ل م���ع ص��ح��ي��ف��ة ف��رن��س��ي��ة ن��ش��رت��ه يف 
العام 2019م حول الحرب عى اليمن وطبيعة الصراع الذي 

يشهده هذا البلد العربي املُضطرب.
وك��ش��ف ك����ريي ك��س��ي��ايس وُم����راق����ب ل��ل��ش��أن ال��ي��م��ن��ي ال��ن��ق��اب 
ع��ن حقيقة م��اي��دور يف األروق����ة ح��ول ح��رب اليمن الحالية , 
والتدخات اإلقليمية والدولية يف هذا امللف الشائك والشأن 

شديد التعقيد. والحرج والخطورة.
وق�����ال ك����ريي : " س��أق��ول��ه��ا ب��ص��راح��ة , وق����د ردده������ا ال��رئ��ي��س 
دون����ال����د ت���رم���ب م�������راراً إن ح����رب ال��ي��م��ن ن��ف��ط��ي ي��خ��ص ال��خ��ل��ي��ج 
وإي������ران وال������روس ب���درج���ة أوىل يف ظ���ل ت��ن��ام��ي وس���ائ���ل ال��ط��اق��ة 
ُ���ت���ج���ددة ال���ت���ي أض��ع��ف��ت ال��ط��ل��ب ع���ى ال��ن��ف��ط , وك���ذل���ك ب���روز  امل
م��خ��اوف اق��ت��ص��ادي��ة وس��ي��اس��ي��ة خليجية إذا ت��م رف���ع ال��ي��د عن 

اليمن " .

وفيما يتعلق بمخاوف دول الخليج 
النفطية واالق��ت��ص��ادي��ة السيما واليمن 
يعيش حالياً يف الحضيض ويمُر بأسوأ 
أزم���ة يف العالم , م��ن ان��ه��ي��ار. ه��ذا البلد 
ال�������ك�������يل وال���������������ذي ي�����ع�����ت�����ر ب����ال����ن����س����ب����ة ل���ت���ل���ك 
ال�������دول ب��م��ث��اب��ة ) ال����ح����زام األم����ن����ي ( ق���ال 
وزي��ر الخارجية األمرييك األسبق جون 
ك��ريي :" نعم دول الخليج تعي كثرياً 
أهمية حزامها األمني ) املتمثل باليمن( 
ول���ك���ن الت���ري���د ن��ه��ض��ت��ه��ا ع���ر ق����وى يمنية 
ف�����ع�����ال�����ة ".. وأوض��������������ح إن م�������ن م���ص���ل���ح���ة 
دول ال��خ��ل��ي��ج أن ت��ظ��ل ال��ي��م��ن يف وض��ع 
ال���������ا دول�����������ة ن�������ظ�������راً إلم�����ت�����اك�����ه�����ا م����ق����وم����ات 
كثرية للنهوض أكر مما يمكن تصوره 
ع����ى اإلط�������اق .. وق������ال ك�����ريي :" ال��ي��م��ن 
البلد الفقري , حسب مراكز الدراسات 

واإلكتشافات الجوفية تحتوي 47 باملائة من احتياطي ثروات 
العالم , أهمها النفط وال��غ��از , منها 13 باملائة يف الجنوب , 
و34 ب��امل��ائ��ة ب��ال��ش��م��ال " .. وأض�����اف وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة األم��ري��يك 
ال��س��اب��ق :" يف ال��ج��ن��وب تمثل ش��ب��وة وح��ض��رم��وت 13 ب��امل��ائ��ة , 
ومثلث مأرب , الجوف , والربع الخايل 18 باملائة , والساحل 
الغربي وتعز من ميدي إىل ب��اب املندب 16 باملائة "..  وأش��ار 
ك��ريي إىل أن وص���ول ق��وة يمنية لها ب��رن��ام��ج ب��ن��اء دول���ة يمثل 
خطراً عى ُمصدري النفط الذي يمثل عصب الحياة يف دول 

الخليج وروسيا وإيران .
ول��ف��ت إىل ام���ت���اك ال��ي��م��ن 70 ب��امل��ائ��ة م���ن اح��ت��ي��اط��ي ال��ذه��ب 

ع��ى مستوى ال��ع��ال��م , 30 ب��امل��ائ��ة منه 
ي����وج����د يف ح���ض���رم���وت ب���ج���ن���وب ال���ب���اد 
و40 ب��امل��ائ��ة يف ش��م��ال ال��ي��م��ن بمناطق 
حجة وعمران وشرعب بتعز .. وذكر 
امل��س��ؤول األم��ري��يك يف تصريحاته , إن 
ن����ه����وض ال���ي���م���ن ي���ع���ن���ي ان����ه����ي����ار م��م��ال��ك 
الخليج , حيث أن موائن اليمن تهدد 
م����وائن اإلم������ارات , وأن ت��ن��م��ي��ة األرايض 
ال������ي������م������ن������ي������ة ب��������ش��������م��������ال ال���������ش���������م���������ال ت����م����ث����ل 

مخاوف للسعودية .
وبحسب وزي��ر الخارجية األمرييك 
ال�����������س�����������اب�����������ق ج�������������������ون ك�������������������ريي , وت����������ق����������اري����������ر 
اس�����ت�����خ�����ب�����ارات�����ي�����ة غ�����رب�����ي�����ة ُم����ت����ط����اب����ق����ة م���ع 
تصريحاته بشأن اليمن , فإنُه يوجد 
أط����������������راف والع��������ب��������ن دول��������ي��������ن ط����ام����ع����ن 
ب�������رثوة ه������ذا ال���ب���ل���د ال���ه���ائ���ل���ة وال��ض��خ��م��ة 

وربما تبديدها .
وقال كريي :" هناك العبن دولين ينتظرون ملن ستكون 
الغلبة يف حرب اليمن , فهنالك الصن وخط الحرير وروسيا 
وش����رك����ات ن��ف��ط��ي��ة غ��رب��ي��ة ك����رى وف���رن���س���ا وإي���ط���ال���ي���ا , ي��ت��ن��اف��س 
ه��ؤالء وغريهم عى تنقيب النفط والغاز ومعادن الذهب" 
.. وح��ول موقف ب��اده م��ن ك��ل ذل��ك يقول ك��ريي :" وأمريكا 
ت��ع��ت��ر ش��م��ال ال��ي��م��ن وال��س��ع��ودي��ة م��ن��ط��ق��ة ن��ف��وذ خ��ال��ص��ة لها 
وخ��ط أحمر وكذلك بريطانيا التي تعتر الجنوب حضريتها 
مثلها مثل األمارات وسلطنة عمان والهند وإسرائيل وغريها 

."

وف�����ي�����م�����ا ي����ت����ع����ل����ق ب����ف����ش����ل واخ��������ف��������اق ال�����ي�����م�����ن يف إق�������ام�������ة دول�������ة 
م��ؤس��س��ات وت��ع��ذر ن��ه��وض��ه ح��ت��ى اآلن ُم��ق��ارن��ة ب���دول الخليج 
, ي��ش��ري ال��دب��ل��وم��ايس األم���ري���يك ُم���وض���ح���اً ه����ذه ال��ن��ق��ط��ة ب��ق��ول��ه 
:" سأقولها بصراحة , هناك أس��ب��اب أهمها أن دول العالم 
الثالث ُمغلقة بوصاية قوى اإلستبداد , والديموقراطية يف 
ال��ي��م��ن أب��ت��ل��ع��ت��ه��ا دول ال��خ��ل��ي��ج ك��م��ن ي���ش���رب ال���س���م م��م��زوج��اً 
بالعسل ويعجز عن أن يتقيئه فقط وينتظر يف نفس الوقت 

وفاته يف أي وقت".
وح��ول اخفاق حكام اليمن حتى اآلن يف استخراج النفط 
الذي مازال يف أضيق الحدود يقول رجل الخارجية األمريكية 
األول سابقاً :" تمنعهم الوصاية الخارجية , فاليمن نشأت 
م���ن الدول������ة ب��ع��د س���ق���وط ال��ع��ث��م��ان��ي��ن ورح���ي���ل ب��ري��ط��ان��ي��ا ال��ت��ي 
ك���ان���ت ت��ح��ت��ل ج���ن���وب ال���ي���م���ن " ..  م���ش���ريا إىل أن األم�������ام ي��ح��ي 
حميد الدين كان يعتزم القيام بالتنقيب عن النفط , فكانت 
ال��ح��رب اليمنية _ السعودية يف ع��ام 1934م , وال��ت��ي أنتهت 
ب���ت���وق���ي���ع ات�����ف�����اق ال����ط����ائ����ف ب�����ن ال���ب���ل���دي���ن ال��������ذي ن�����ص ع�����ى ع���دم 
استخراج اليمن أي من الرثوات النفطية وغري النفطية عى 
أن تتكفل السعودية بدعم اليمن إقتصادياً , بحيث يكون 
الريال اليمني يقابل الريال السعودي بالقيمة , وال يقل شأن 
امل��واط��ن اليمني ال��ذي يعيش باململكة ع��ن نظريه السعودي 
يف الكثري من الحقوق واإلمتيازات , ولُه نفس الصاحيات , 
وكذلك قبول اليمن بموجب اتفاق الطائف بتأجري أراضيه 
ال����ت����ي أح��ت��ل��ت��ه��ا ال���س���ع���ودي���ة ل��ل��م��م��ل��ك��ة, وه�����ي ن����ج����ران وج����ي����زان 
وع��س��ري. مل���دة ع��ش��ري��ن ع��ام��اً ق��ادم��ة ق��اب��ل��ة ل��ل��ت��ج��دي��د , وغ��ريه��ا 

من البنود التي أجحفت بحق الجانب اليمني " .
.... يتبع....

اليمن.. لعبة الدم واملوت إىل أين؟!.. )100(

صالح املقداد 

احمد الشريف



 االحتفال يف قرى ومديريات تهامة بذكرى املولد النبوي الشريف له نكهة وعبق آخر متميز .. 
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ال���ف���ن ال��ت��ش��ك��ي��ي ل����ون ج��م��ي��ل وراٍق، ل���ه ت��ع��ب��رات��ه 
ومضمونه، يحيك البصر.. يختزل املشهد.. يصنع 
ح��م��ي��م��ي��ة س���رع���ان م���ا ت��ع��ك��س��ه��ا  ب��دي��ه��ة امل����ت����ذوق إىل 

قراءات عميقة. 
الفنان التشكيي فواز صالح النجار "أبو إلياس" 
بريشته املعربة ووجدانه الفياض بمشاعره الوطنية 
وه�����وي�����ت�����ه األص������ي������ل������ة، ش����������ارك يف م�����ه�����رج�����ان ال�����رس�����ول 
األعظم وكان مشاركاً ومشرفاً عىل معرض لوحات 
الفن التشكيي والكاريكاتر والصور الفوتوغرافية، 

ول�����وح�����ات ال����خ����ط ال�����ع�����رب�����ي..  امل�����ع�����رض ص����اح����ب أي�����ام 
م����ه����رج����ان ال�����رس�����ول األع����ظ����م ال����س����ب����ع، ول����ف����ت أن���ظ���ار 
آالف ال����������������زوار ال�������ذي�������ن وق�������ف�������وا أم�����������ام ت�����ل�����ك ال�����ل�����وح�����ات 
متأملني بعمق الدالالت والرسائل التي تحملها يف 
حب الرسول صلوات الله عليه وعىل آله، والسر 
عىل نهجه يف الجهاد والصرب وإعالء كلمة الحق، 

ومقارعة الطغاة واملستكربين واملعتدين. 

 اللوحة األوىل
يف هذه اللوحة يظهر  قائد الثورة العلم السيد/ 
عبدامللك بن بدرالدين الحويث._حفظه الله_ وهو 

رب��ان��اً للسفينة "امل��س��رة ال��ق��رآن��ي��ة امل��ب��ارك��ة" يوجهها 
ن������ح������و ال������ق������ض������ي������ة ال������رئ������ي������س������ي������ة ل��������ألم��������ة وه������������ي ال����ق����ض����ي����ة 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة، و ت����ح����دي����داً ن���ح���و  ال����ق����دس ال��ش��ري��ف 

رمز هذه القضية.. 
وت���ظ���ه���ر ال���ل���وح���ة ال���ت���ي اب������دع ف��ي��ه��ا ال��ت��ش��ك��ي��ي "أب����و 
إل��ي��اس"ح��ج��م امل��خ��اط��ر وال��ص��ع��وب��ات ال��ت��ي تواجهها 
س���ف���ي���ن���ة امل�����س�����رة ال����ت����ي ت���م���ك���ن���ت م�����ن م����ق����ارع����ة ال��ظ��ل��م  

االستكبار يف زمن الخنوع والذل وألوان. 
ك��م��ا ي���رم���ز ج���ان���ب م���ن ال���ل���وح���ة إىل اه���ت���م���ام ال��س��ي��د 
قائد الثورة لالحتفال بذكرى املولد النبوي الشريف 

عىل صاحبه وآله أفضل الصالة وأتم التسليم.

 اللوحة الثانية
تحمل هذه اللوحة اسم " محمد" خر البشر وسيد 
امل�����رس�����ل�����ني م�������ن أرس�������ل�������ه ال������ل������ه رح������م������ة ل�����ل�����ع�����امل�����ني.. ال����ل����وح����ة 
للتشكيي الرائع كمال معوضة، وهي تعرب عن هوية 
األمة وارتباطها بنبيها الكريم، وباألخص هوية شعبنا 
ال��ي��م��ن��ي ال���ت���ي ن��ب��ع��ت م����ن ن���ه���ج ال���ن���ب���وة وال��������والء آلل ب��ي��ت��ه 

األطهار عليهم السالم. 
وع��م��ق ال��رس��ال��ة ال��ت��ي تحملها ه���ذه ال��ل��وح��ة تتمثل يف 
ض��رورة أحياء املولد النبوي الشريف كصورة من صور 
تجسيد حب رسول الله صىل الله علیه وآله، والعودة 
إىل نهجه القويم املتأصل يف كيونة كل مؤمن مخلص.

 < بداية قال الحاج محمد فتيني وهو يقطن بمديرية 
الحوك: إن االستعدادات والتجهيزات لهذه الليلة املباركة 
يكون  قبل حلولها بثالثة أيام أو يومني عىل األقل حيث 
يشرتي اآلباء املالبس الجديدة لألطفال الصغار ومن لم 
يستطع يشرتيها اش��رتاه��ا يف نفس ص��ب��اح ي��وم االحتفال 
وت���ق���وم أي��ض��ا ال��ن��س��اء ب���ش���راء ال��ح��ن��اء ل��ألط��ف��ال ل���يك يقمن 
ب����وض����ع ال���ح���ن���اء ظ���ه���ر ذل�����ك ال����ي����وم ل���ألط���ف���ال ص����غ����ار ال��س��ن 
يف أي��دي��ه��م، أم��ا البنات فيكن ق��د نقشن الخضاب قبلها 
بيوم أو يومني وتمهيدا الستقبال هذه املناسبة ويف ظهرة 
ذلك اليوم ال يتم تحضر وجبة الغداء اليومية حيث يتم 
استبدالها بوجبة خفيفة خالية من الطعام املعتاد عليه 

طوال األيام املاضية.

استعدادات وتجهيزات
فيما أوضح  الشيخ محمد صادق من سكان حارة اليمن 
أن اآلب��اء ينطلقون إىل األس��واق لشراء بعض الحاجيات 

من األطعمة املخصصة لوجبة العشاء يف تلك الليلة.
وأش��ار إىل قيام األطفال برتديد بعض العبارات ومنها 
)واح�����م�����ار أم���ع���ي���د ب����ال ح���ن���اء واح����م����ار أم���ع���ي���د ب����ال ح���ن���اء .....
ال���خ( ول��ه��ذه دالل���ة ألول��ئ��ك األط���ف���ال وت��ع��ب��ر ع��ن فرحتهم 
كونهم يكتسون بالحناء يف أيديهم وأرجلهم كداللة عىل 
الفرحة.. وعند ذلك يصلون إىل املكان ال��ذي يجتمع فيه 
األط����ف����ال وي���س���م���ى ب���اس���م )ال���ص���دي���ق���ي���ة( وف���ي���ه���ا ب���ع���ض م��ن 
األلعاب الشعبية القديمة )املدريهة( )السحليلة( والتي 
يجد األط��ف��ال متعتهم فيها وي��ح��ف امل��ك��ان مجموعة من 
ال��ب��اع��ة ال��ذي��ن يبيعون بعضا م��ن ال��ح��ل��وي��ات وال��ت��ي يطلق 
ع��ل��ي��ه��ا ب���اس���م )ال���ح���ك���اي���ة( و)ال���ج���ب���ي���ز( امل���ع���م���ول م����ن ال���دج���ر 

البلدي وغرها.

فرتة املغرب والعشاء
< أش���������ارت أم ص����ال����ح ع�����ي م�����ن ق����اط����ن����ات ح��������اريت ال���ه���ن���ود 
واملشرع  إىل أن النساء يف عصر تلك الليلة يكن منهمكات 
يف تجهيز وتحضر وجبة العشاء الدسمة ويف ترتيب املنزل 
)التنظيف والغسل والرتتيب( ويطلق عىل هذه العملية 
)تفريش أم ب��ي��ت( ب��اإلض��اف��ة إىل تبخر ال��غ��رف واملجالس 
والصاالت حتى ماء الشرب .. ويف تلك األثناء تكون وجبة 
العشاء ق��د أوش��ك ف��رتة لتناولها.. وم��ا ب��ني ص��الة املغرب 
والعشاء يجلس اآلباء مع أبنائهم يف املساجد يستمعون 
ل��ل��ذك��ر ول��س��رة رس��ول��ن��ا ال��ك��ري��م عليه أف��ض��ل ال��ص��الة وأت��م 

التسليم.
ولفتت إىل أن ال��ص��غ��ار يف ال��ح��ارات الشعبية ينطلقون 
ل������ل������ه������و وال��������ل��������ع��������ب م�������ع�������ربي�������ن ع����������ن ف������رح������ت������ه������م واب������ت������ه������اج������ه������م 
واح����ت����ف����ال����ه����م ب�����ه�����ذه ال���ل���ي���ل���ة اإلي����م����ان����ي����ة وال������رب������ان������ي������ة... ب��ي��ن��م��ا 
الشباب وكبار السن يذهبون منطلقني إىل مكان يسمى 
)املنزلة(أو )إمربز( حيث يجلسون فيه الستماع مولد خر 
البشر حتى ساعة متأخرة من الليل بينما تظل النساء يف 
املنازل مجتمعات كل مع جارتها إلحياء هذه الليلة بذكر 
املولد وسرة النبي وعند إعالن املؤذن لصالة الفجر يذهب 
ال��ج��م��ي��ع ألداء ه����ذه ال��ف��ري��ض��ة وإع�����الن ان��ت��ه��اء ذل����ك ال��ي��وم 

ب��ال��ع��ودة إىل امل��ن��ازل للخلود إىل ال��ن��وم ب��ع��د ي���وم ابتهجوا 
واحتفلوا بسرة النبي الكريم عىل صاحبها أفضل الصالة 

وأتم التسليم.

دعوة لالحتفال
< كما التقينا عدداً من أئمة املساجد يف مديريات مركز 
م��ح��اف��ظ��ة ال���ح���دي���دة، ال���ذي���ن دع�����وا إىل إح���ي���اء ه����ذه ال��ل��ي��ل��ة 

بالذكر والصالة عىل النبي وقراءة القرآن الكريم ومدارسة 
سرته.

وأض��اف��وا قائلني " يعد ه��ذا ال��ي��وم مليالد املصطفى هو 
بمثابة اإلنقاذ لهذه البشرية وإخراجها من حياة الظالم 
إىل نور اإلسالم وذلك بحدوث املعجزات العظيمة أثناء 
والدته فأراد الله تعاىل بهذه األمة خرا وفضال ورحمة 
منه وكرما وتكريما .. فقد أرسله الرحمن لرد كل يشء 
إىل أص���ل���ه وك����ل أم����ر إىل ح��ق��ي��ق��ت��ه وك����ل ن��ب��أ إىل م��س��ت��ق��ره 
فمأل القلب إيمانا والعقل ب��ره��ان��اً وال��ل��ي��ايل أم��ان��اً خصه 
املوىل بأشرف صالة وأعظم تسليم وينتقد من يقومون 
ب����االح����ت����ف����ال ب����م����ا ي����ت����ن����اف����ى م������ع دي����ن����ن����ا وع������ادات������ن������ا وأع�����راف�����ن�����ا 

وتقاليدنا الصحيحة والسليمة. 

أهمية املناسبة
<  ف���ي���م���ا ت����ح����دث األخ أح����م����د ط����ال����ب خ������ان ب����ال����ق����ول : إن 
االحتفال باملولد النبوي نعمٌة من الّنعم التي ُيسّخر الله 
ل��ه��ا م���ن ي��س��ت��ح��ّق��ه��ا، ف��ه��ي ن��ع��م��ٌة ال ُي���ق���ارب���ه���ا ن��ع��م��ة ف��ت��ك��ُ� 
األش���ع���ار ال��ت��ي ُت���ق���ال يف م��دي��ح خ���ر األن�����ام ، وامل��س��ل��م��ني يف 
م���ش���ارق األرض وم���غ���ارب���ه���ا ي��ح��ت��ف��ل��ون ب���ذك���رى م���ي���الد خر 

ال��ب��ش��رّي��ة يف ال���ث���اين ع��ش��ر م���ن رب��ي��ع األول من 
كل ع��ام فيجتمع الناس لُيك�ون من ال��ّص��الة عىل النبّي 

وآله؛ حتى ينالوا الّثواب الجزيل من رّب العاملني.

معاين أصيلة
< من جانبه أكد رئيس جامعة الحديدة  الدكتور محمد 
األهدل أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي الشريف كونها 
ُت��ح��ي��ي يف ال���ن���ف���وس م���ع���اين اإلس������الم األص���ي���ل���ة وال�������والء لله 
ول���رس���ول���ه وآلل ب��ي��ت��ه، الف���ت���اً إىل أن ه����ذه امل��ن��اس��ب��ة محطة 
ل��ت��أص��ي��ل ال������والء يف ن���ف���وس امل���ؤم���ن���ني.. م���ش���راً إىل أن ه��ذه 
امل��ن��اس��ب��ة ت����أيت واألم�����ة اإلس���الم���ي���ة أح����وج م���ا ت��ك��ون ل��ل��ع��ودة 
إىل املدرسة املحمدية يف ظل الحروب التي يشنها األعداء 

عىل اإلسالم واملسلمني.
ول��ف��ت األه���دل إىل عظمة الشعب اليمني ال���ذي أصبح 
مثاال يحتذى به بني األمم يف  إحيائه ملثل هذه املناسبات 
الدينية التي تحل بركات عليه وانتصارات عىل األعداء يف 

مختلف الجبهات.

دروس مستفادة
< ف���ي���م���ا أوض��������ح ن����ائ����ب رئ����ي����س ج����ام����ع����ة دار ال���ع���ل���وم 

الشرعية درويش الوايف مشروعية اإلحتفال باملولد 
النبوي الشريف بالنص الصريح يف القرآن الكريم.

 وأش���ار إىل أول��ئ��ك املرجفني ال��ذي��ن ت��م��ادوا يف غيهم 
ليحاربوا املسلمني يف دينهم وعقائدهم وشعائرهم 
املقدسة.. مستعرضاً الدروس املستفادة من االحتفال 
باملولد النبوي وتذكر سرة الرسول ومواقفه وجهاده 

وصربه يف مقارعة األعداء واملستكربين.

البهجة والفرح
< وأشار عميد كلية الرتبية الدكتور يوسف العجيي 
إىل أن املديح للرسول صىل الله عليه وعىل آله وسلم 
أساسه يمني منذ استقبال األنصار من قبيلتي األوس 
والخزرج اليمنيتني للرسول عند وصوله إىل املدينة.

< ب����دوره أك���د رئ��ي��س ج��ام��ع��ة دار ال��ع��ل��وم الشرعية 
وم����ف����ت����ي امل����ح����اف����ظ����ة م���ح���م���د م�����رع�����ي أه����م����ي����ة االح����ت����ف����ال 
ب���ذك���رى م���ول���د ال���ن���ور ال���ه���دى وإظ���ه���ار ال��ب��ه��ج��ة وال���ف���رح 
ب��ه��ذه النعمة العظيمة ال��ت��ي خصها ال��ل��ه بها األم���ة.. 
وحثا عىل استغالل هذه املناسبة يف تخفيف معاناة 
الفقراء واملساكني من خالل تقديم املساعدة ومد يد 
العون لهم اقتداًء باملصطفى صلوات الله عليه وآله.

اإلقتداء والتأيس
< م�����ن ح�����ني ن�������وه ن����ائ����ب رئ����ي����س ال����ج����ام����ع����ة ل���ل���ش���ؤون 
األك������ادي������م������ي������ة ال�������دك�������ت�������ور ع�������زال�������دي�������ن م������ع������اذ أن ال�����ه�����دف 
األس�����ايس وال��ب��ع��د ال���ج���وه���ري ل��ل��رس��ال��ة امل��ح��م��دي��ة هي 
الرحمة للعاملني.. مستدال عىل قوله ب��آت من كتاب 
الله .. وأك��د أهمية اإلقتداء والتأيس بالرسول صىل 
الله عليه وعىل آله وسلم ومعرفة صفاته وأخالقه 
ال���س���ام���ي���ة واإلت������ب������اع مل���ن���ه���ج���ه ال����ق����وي����م وم���ن���ه���ج آل ب��ي��ت��ه 

الكرام.

حب رسول الله ترسمه أنامل محبة..

لوحات حتاكي حب اليمنيني للرسول صلوات الله عليه وعلى آله

تهامة.. قلوب عاشقة مبديح الرسول الكرمي

اجلنيد: شعبنا سينتصر بتوكله على 
الله ومناصرته لرسول الله

أك�����������د ن�������ائ�������ب رئ�������ي�������س ال�����������������وزراء 
ل���������ش���������ؤون ال����������رؤي����������ة ال�����وط�����ن�����ي�����ة، 
م����ح����م����ود ال����ج����ن����ي����د، أن إح����ي����اء 
ذك�������������رى م�������ول�������د ال�����ن�����ب�����ي ال�����ك�����ري�����م 
-ص��ىل الله عليه وآل��ه وسلم- 
يمثل رسالة للعالم، بارتباط 
ال������ش������ع������ب ال�����ي�����م�����ن�����ي ب������ال������رس������ول 

الكريم ورسالته املحّمدية.
وأش������������������������ار ال�������ج�������ن�������ي�������د يف ح����ف����ل 
خ��ط��اب��ي ن��ّظ��م��ت��ه وزارة ش���ؤون 
ال����ش����ع����ب  امل��������غ��������رتب��������ني، إىل أن 
ال���ي���م���ن���ي ش���ع���ب ال ي���ن���ك���س���ر وال 
ُيهزم، وسينتصر بتوكله عىل 
ال���ل���ه وم���ن���اص���رت���ه ل��ل��ن��ب��ي -ع��ل��ي��ه 

الصالة والسالم.. الفتاً إىل تصّدر أبناء اليمن الشعوب العربية واإلسالمية 
يف إحياء ذكرى مولده -صىل الله عليه وآله وسلم- رغم استمرار العدوان 

والحصار.
ودعا نائب رئيس الوزراء إىل املشاركة يف االحتفالية املركزية التي سُتقام  
يف ميدان السبعني لتجسيد حب اليمنيني لرسول الله، وتوجيه رسالة 

إىل العالم بتمسكهم بالهوية اإليمانية.
فيما أشار نائب وزير شؤون املغرتبني، زايد الريامي، إىل دور اليمنيني 
يف مناصرة النبي الكريم -عليه الصالة والسالم- ونشر الدعوة اإلسالمية 

يف أرجاء املعمورة.
وح����ّث ع��ىل امل��ش��ارك��ة ال��واس��ع��ة يف ال��ف��ع��ال��ي��ة امل��رك��زي��ة، ب��م��ا ي��ل��ي��ق بمكانة 
املصطفى -صىل الله عليه وآله وسلم- ودحض مكر املنافقني وكيدهم، 

الذين جعلوا من اإلسالم دين إرهاب.

بالتزامن مع ذكرى املولد النبوي الشريف..

تدشني املخيم الطبي املجاني 
السابع في املركز الطبي اخليري

ال����دك����ت����ور ال����رب����اع����ي: ت���دش���ني وت��ن��ف��ي��ذ 
مشاريع زراعية بكلفة 307 ماليني ريال

افتتح نائب رئيس الوزراء لشؤون 
ال�����������رؤي�����������ة ال������وط������ن������ي������ة رئ��������ي��������س امل����ك����ت����ب 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي إلدارة ال������رؤي������ة م��ح��م��ود 
ال�����ج�����ن�����ي�����د، امل�����خ�����ي�����م ال�����ط�����ب�����ي ال�����خ�����ري 
ال������س������اب������ع مل�����ؤس�����س�����ة ي����ن����اب����ي����ع ال������رب������اط 

بأمانة العاصمة.
ويف االف���������ت���������ت���������اح أش�����������������اد ال�����ج�����ن�����ي�����د، 
ب��م��ب��ادرة امل��ؤس��س��ة ال��ت��ي ت��أيت ضمن 
االح���ت���ف���االت ب���ذك���رى امل���ول���د ال��ن��ب��وي 
الشريف لتخفيف معاناة املرىض.. 
الفتاً إىل أن هذه املبادرات اإلنسانية 
تساهم يف تعزيز ص��م��ود اليمنيني 
وث����ب����ات����ه����م يف م�����واج�����ه�����ة ال��������ع��������دوان.. 
داعياً رجال املال إىل تبني املبادرات 
الخرية خاصة يف املجال الصحي.

وثمن الجنيد جهود قيادة املخيم 
واألطباء والفنيني التي جعلت منه 

أنموذجا للعمل الطوعي.
ويف االفتتاح ال��ذي حضره رئيس 
ال���غ���رف���ة ال���ت���ج���اري���ة ح��س��ن ال��ك��ب��وس 
ورئ�������ي�������س م�����ؤس�����س�����ة ي����ن����اب����ي����ع م���ح���م���د 
األنيس.. أوضح الدكتور عبدالعزيز 
ي�������ح�������ي�������ى ن���������ج���������م ال�������������دي�������������ن ام�����������������ني ع���������ام 
مؤسسة ينابيع الرباط مدير املركز 
ال���ط���ب���ي ال����خ����ري، أن امل�����رك�����ز   وم��ن��ذ 
ت��أس��ي��س��ه ق��ب��ل س��ب��ع س��ن��وات،م��ث��ل 
ن�������واة اج���ت���م���اع���ي���ة  ي����ق����دم ال���خ���دم���ات 

الطبية املجانية يف كل التخصصات 
للفئات الفقرة واملحتاجة.

وأش����������ار ال�����دك�����ت�����ور ن����ج����م ال�����دي�����ن ان 
املركز يقيم كل عام مخيماً مجانياً 
مل���دة أس��ب��وع ي��س��ت��ه��دف ن��ح��و 7 آالف 
م�������ري�������ض يف ال������ج������ان������ب ال���ت���ش���خ���ي���ي 
وال��ع��الج��ي وال��ن��ف��يس.. الف��ت��اً إىل أن 
ن���ح���و 25 ط���ب���ي���ب���اً م���ت���ط���وع���اً ي��ع��م��ل��ون 
يف امل�������رك�������ز ال�����ط�����ب�����ي ال�������خ�������ري ب���ش���ك���ل 
ي����وم����ي ص���ب���اح���اً وع�����ص�����راً  الس��ت��ق��ب��ال 
ال������ح������االت امل�����رض�����ي�����ة، ب�����اإلض�����اف�����ة إىل 
وجود مخترب وأشعة فوق املوجات 
الصوتية، وكذلك صيدلية تصرف 

األدوية املتوفرة.
وق��������������������دم ال�����������دك�����������ت�����������ور ن��������ج��������م ال��������دي��������ن 
ال��ش��ك��ر ل��ك��ل م��ن ي��س��اه��م يف تقديم 
ال�������خ�������دم�������ات ال����ص����ح����ي����ة وال����ع����الج����ي����ة 
ع�������ن ط������ري������ق امل�������رك�������ز س��������������واًء األط������ب������اء 
وال���������داع���������م���������ني م���������ن ال�������ت�������ج�������ار ورج�����������ال 
امل������������ال وش���������رك���������ات األدوي����������������������ة.. داع������ي������اً 
ب����ق����ي����ة ال������ش������رك������ات ال�������دوائ�������ي�������ة مل�������د ي���د 
ال��������ع��������ون ل�����ل�����م�����رك�����ز ل�����ت�����ص�����ل خ�����دم�����ات�����ه 
ألك��������رب ش����ري����ح����ة م������ن امل���س���ت���ض���ع���ف���ني 

واملحتاجني.
وه�������������ذا وي�����س�����ت�����م�����ر امل������خ������ي������م امل������ج������اين 
السابع يف استقبال كافة الحاالت 
املرضية حتى يوم الخميس املقبل.

أك��د نائب رئيس اللجنة الزراعية 
والسمكية العليا نائب وزير الزراعة 
ال����دك����ت����ور رض��������وان ال����رب����اع����ي، إىل أن 
إحياء ذكرى املولد النبوي يؤكد قوة 
ارت���ب���اط اليمنيني ب��ال��رس��ول األع��ظ��م 

ورسالته.
وخ���������الل ال����ف����ع����ال����ي����ة ال�����ت�����ي إق���ام���ت���ه���ا 
وزارة الزراعة والري بحضور الوزير 
امل����ه����ن����دس ع����ب����دامل����ل����ك ال�����ث�����ور اح����ت����ف����اًء 
ب������ذك������رى امل������ول������د ال�����ن�����ب�����وي ال�����ش�����ري�����ف.. 
أش����ار ال��دك��ت��ور ال��رب��اع��ي إىل م��واق��ف 
ال������ي������م������ن������ي������ني امل���������ش���������رف���������ة يف م�������ن�������اص�������رة 
ال�������������رس�������������ول ال����������ك����������ري����������م، وامل������������������ي ع����ىل 
منهاجه والتأيس بأخالقه يف كافة 
امل�����واق�����ف واألع�������م�������ال.. م���ع���ت���ربا امل���ول���د 
ال��ن��ب��وي م��ن��اس��ب��ة عظيمة الستلهام 
ال����������دروس وال����ع����رب م����ن س����رت����ه ع��ل��ي��ه 
وآله أفضل الصالة وأزىك التسليم.

ولفت الدكتور الرباعي إىل أهمية 

االقتداء بالرسول الخاتم باإلخالص 
يف ال��ع��م��ل واالع���ت���م���اد ع���ىل ال������ذات.. 
مبينا أن اليمنيني يحتفلون اليوم 
بهذه املناسبة ولديهم عزيمة ورؤية 
للنهوض بالقطاع الزراعي.. مشراً 
إىل أن هناك توجهات للرتكيز عىل 
األول������وي������ات وم���ن���ه���ا ال�����غ�����ذاء وت���ع���زي���ز 
االق���������ت���������ص���������اد امل������ج������ت������م������ع������ي وت����ش����ج����ي����ع 
امل�������ب�������ادرات امل���ج���ت���م���ع���ي���ة ال���ط���وع���ي���ة يف 

التنمية وتوفر الخدمات.
وأع�����ل�����ن ن����ائ����ب وزي��������ر ال�������زراع�������ة، أن���ه 
ت������م خ��������الل ال������ف������رتة امل�����اض�����ي�����ة ت���دش���ني 
وتنفيذ مشاريع زراعية بكلفة 307 
م������الي������ني ري�����������ال ت�����ق�����ري�����ب�����اً، وم�����ش�����اري�����ع 
ج�����اري ت��ن��ف��ي��ذه��ا ب����ح����وايل  35 م��ل��ي��ارا 
و594 مليون ريال.. مبينا أن هناك 
م��ش��اري��ع زراع���ي���ة ي��خ��ط��ط لتنفيذها 
ب����ت����ك����ل����ف����ة  15 م�����ل�����ي�����ارا و586 م���ل���ي���ون 

ريال.

طقوس خاصة متيز  احتفاالت أبناء تهامة باملولد النبوي
  احلناء ولبس املالبس اجلديدة وقراءة القرآن 

وترديد األناشيد احملمدية
يي في النفوس معاني اإلسالم    املناسبة تحُ

والوالء لله ولرسوله وآلل بيته

  أهمية اإلقتداء 
والتأسي بالرسول 

ومعرفة صفاته 
وأخالقه


