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في خطاب له مبناسبة ذكرى املـــــولد النبوي الشريف .. قائد الثورة : 

أدعو شعبنا العـزيـز ملواصلة التــصدي للعدوان
أحذر قادة الغرب من العقوبات اإللهية في الدنيا واآلخرة   

د على موقفنا املبدئي القرآني جتاه قضايا أمتنا   بسبب محاربتهم لألنبياء وتعاليم الله نؤِكّ
شعبنا اليوم يجسد في ساحات االحتفال حضورًا كبيرًا   اإلسالمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية

ومتميزًا وفي صدارة شعوب األمة

حشود مليونية
في حضرة املصطفى

صعدةأمانة العاصمة

الضالعذمار

الجوفاملحويت

إبتعز

الحديدةالبيضاء

مأربريمة

حجةعمران

عدد مكرس مبناسبة ذكرى 
املولد النبوي الشريف 



الدين  بدر  السيد عبدامللك  الثورة  قائد   جدد 
الحويث  الدعوة لتحالف العدوان عىل اليمن إىل 
االحتالل  وإنهاء  الحصار  ورفع  العدوان  وقف 
باألسرى  يتعلق  فيما  الحرب  ملفات  ومعالجة 

واألَضرار.
ودعا الدول واملجتمعات الغربية وقادتها إىل 

الكف عن اإلساءة إىل الله وأنبيائه وخاتم رسله 
محمد بن عبدالله صىل الله عليه وآله وسلم.
جاء ذلك يف الخطاب الذي القاه قائد الثورة 

بمناسبة ذكرى املولد النبوي الشريف السبت 
بتاريخ 12 ربيع أول .. فيما ييل نص الخطاب : 

"حياكم الله، وبارك الله فيكم، يا أحفاد 
األنصار، يا يمن اإليمان، كتب الله أجركم عىل 

هذا الحضور املشِرّف الكبري، الذي هو من مظاهر 
التعظيم لرسول الله، محمد بن عبد الله 

"صلوات الله وسلم عليه وعىل آله".
قنا وإَيّاكم ألن  نسأل الله "سبحانه وتعاىل" أن يوِفّ
نكون من أنصاره، واملقتدين به، واملتأسني به، إنه 

سميع الدعاء.

ْيَطان الَرِّجْيِم أَُعـْوُذ ِباللِه ِمْن الَشّ
ِبـْســـِم اللِه الَرّْحـَمـِن الَرِّحـْيـِم

}الَْحْمُد ِلَلِّه اَلِّذي أَنَْزَل َعىَل َعْبِدِه الِْكَتاَب َوَلْم َيْجَعْل َلُه ِعَوًجا 
َر امْلُْؤِمِننَي اَلِّذيَن  )1( َقِيًّما ِلُيْنِذَر َبأًْسا َشِديًدا ِمْن َلُدنُْه َوُيَبِشّ
اِلَحاِت أََنّ َلُهْم أَْجًرا َحَسًنا )2( َماِكِثنَي ِفيِه أََبًدا{ َيْعَمُلوَن الَصّ

]الكهف: 1-3[، وأَشَهـُد أن ال إلَه إاَلّ اللُه وحده ال شريك له، 
ــداً عبُدُه وَرُســْوُله، أرسله بالهدى ودين  وأشَهُد أَنّ سيَدنا ُمَحَمّ
الحق، بشرياً ونــذيــراً، وداعــيــاً إىل الله بإذنه وســراجــاً منرياً، 
ــغ رســـــاالت الـــلـــه، وجـــاهـــد يف ســبــيــل الـــلـــه صـــابـــراً محتسباً  فــبــَلّ

حتى أتاه اليقني.
}إَِنّ الَلَّه َوَماَلِئَكَتُه ُيَصُلّوَن َعىَل الَنِّبِيّ َيا أَُيَّها اَلِّذيَن آَمُنوا َصُلّوا 

َعَلْيِه َوَسِلُّموا َتْسِليًما{]األحزاب: اآلية56[.
ــٍد  ــد، وبارِْك عىل ُمَحَمّ ــٍد وعىل آِل ُمَحَمّ الّلهم َصِلّ عىل ُمَحَمّ
ــد، كما َصَلّْيَت وبارَْكَت عىل إبراهيَم وعىل آِل  وعىل آِل ُمَحَمّ
إبراهيَم إنك حميٌد مجيٌد، وارَض اللهم برضاك عن أصحابه 

األخيار املنتجبني، وعن سائر عبادك الصالحني.
ـــــــاَلُم  ــــهــــا اإلخــــــوة واألخــــــــوات يف كـــل ســـاحـــات االحـــتـــفـــال: الـــَسّ أُيّ

َعَلْيُكْم َورَْحَمُة اللِه َوَبَرَكاُتُه؛؛؛
ومبارٌك لكم، ولكل شعبنا العزيز، وأمتنا اإلسالمية كافة، 
بـــحـــلـــول هـــــذه املـــنـــاســـبـــة املــــبــــاركــــة املــــجــــيــــدة: ذكــــــرى مـــولـــد خــاتــم 
الــنــبــيــني، ورحــمــة الــلــه لــلــعــاملــني، رســــول الــلــه مــحــمــد بــن عبد 

الله "صلوات الله وسالمه عليه وعىل آله الطاهرين".

االستفادة من نور املناسبة 
إَنّ شـــعـــبـــنـــا الــــعــــزيــــز- وكــــمــــا يف األعــــــــــوام املــــاضــــيــــة- يـــحـــيـــي هـــذه 
املناسبة بفرٍح وابتهاٍج وسرور، من منطلق قول الله "تبارك 
ــِه َوِبــَرْحــَمــِتــِه َفــِبــَذِلــَك َفــْلــَيــْفــَرُحــوا ُهــَو  وتــعــاىل": }ُقـــْل ِبــَفــْضــِل الــَلّ
ـــا َيـــْجـــَمـــُعـــوَن{]يـــونـــس: اآليـــــــة58[، ويــقــيــم الــفــعــالــيــات  َخـــــرْيٌ ِمـــَمّ
الثقافية، التي تهدف إىل االستفادة من نــور هــذه املناسبة، 
وما يتضمنه الحديث عن رسول الله "صىل الله عليه وعىل 
آلـــه وســـلـــم"، وعـــن ســريتــه ورســـالـــتـــه، مـــن هـــدايـــٍة، وبـــصـــريٍة، 
ووعٍي، ونور، وأثٍر تربوٍي عظيم، وبأنشطٍة وأعماٍل خرييٍة 
وإغـــاثـــيـــٍة وإنـــســـانـــيـــة، كــنــفــحــة رحـــمـــٍة مـــن رحـــمـــة الـــلـــه املـــســـداة 

للعاملني، ثم هو اليوم يحضر يف ساحات االحتفال باملناسبة 
حــــــضــــــوراً كـــــبـــــرياً ومــــتــــمــــيــــزاً، ويف الـــــــصـــــــدارة بـــــني شــــعــــوب أمـــتـــنـــا 
اً بذلك عن محبته وتعظيمه ووالئه لرسول  اإلسالمية، معِبّ
الله وخاتم أنبيائه محمد "صىل الله وسلم عليه وعىل آله"، 
داً النتمائه اإليماين األصيل الذي عَبّ عنه رسول الله  ومجِسّ
"صـــىل الــلــه عليه وعـــىل آلـــه وســلــم" بــقــولــه: ))اإليـــمـــان يــمــان، 
والــحــكــمــة يــمــانــيــة((، ومــــتــــزوداً مـــن عــطــاء وأثــــر وبـــركـــات هــذه 
املناسبة ما يرتقي به يف درجــات اإليــمــان، ومــا يــزداد به ثباتاً 
وتمسكاً باملوقف الحق، وعزماً وقوة إرادٍة عىل مواصلة السري 
يف درب الــهــدى، وبــاالهــتــداء واالقــتــداء بخري قـــدوٍة، وأعظم 
أسوٍة، رسول الله "صىل الله وسلم عليه وعىل آله"، وذلك 
ثــمــرة اإليــمــان بــه وبــرســالــتــه، كما قــال الــلــه "تــبــارك وتــعــاىل": 
}َلَقْد َكاَن َلُكْم يِف َرُسوِل الَلِّه أُْسَوٌة َحَسَنٌة مِلَْن َكاَن َيْرُجو الَلَّه 

َواْلَيْوَم اآْلِخَر َوَذَكَر الَلَّه َكِثرًيا{]األحزاب: اآلية21[.

مناسبة مهمة 
إنــــــنــــــا ومــــــــــن واقــــــــــــع مــــــــا تــــعــــيــــشــــه األمــــــــــــة اإلســــــــالمــــــــيــــــــة، وتـــعـــيـــشـــه 
املجتمعات البشرية من حولها يف مختلف أنحاء املعمورة، 
مـــــــــن مــــــشــــــاكــــــل وأزمـــــــــــــــــــــــات، نــــــــــــرى يف هــــــــــــذه الــــــــــذكــــــــــرى مـــــنـــــاســـــبـــــًة 
مـــــهـــــمـــــة لــــتــــشــــخــــيــــص األســـــــــبـــــــــاب الــــحــــقــــيــــقــــيــــة ملــــــعــــــانــــــاة املــــجــــتــــمــــع 
الــبــشــري، ومشاكله املتفاقمة يف كــل املــجــاالت: السياسية، 
واالجتماعية، واالقتصادية، واألمنية، وللبحث عن الحلول 
الصحيحة، التي تشهد عىل صحتها، وإيجابيتها، ونتائجها، 
شواهد اليقني، والحجة النرية، والبهان الساطع، وحقائق 

الواقع.
وحينما نعود إىل مسرية البشر عــىل مــدى الــتــاريــخ، ونتأمل 
مجرياتها، وأحداثها، ومفاصلها الكبى، نجد أن األحوال يف 
املجتمع البشري تكررت بتكرر أسبابها، ففي كثرٍي من املراحل 
عاش املجتمع البشري املعاناة الكبرية، واملآيس الرهيبة، من 
الظلم، والفساد، والضالل، ونتج عن ذلك: أن تحول واقع 
الحياة إىل شقاء، وتأثرٍي يسٍء عىل اإلنسان يف نفسه أواًل، إىل 
درجة أن يخسر قيمته اإلنسانية، وما وهبه الله من القدرات 
واملواهب والفطرة، التي تسمو به كإنساٍن كرمه الله تعاىل، 
وفضله عىل كثرٍي من مخلوقاته، كما قال تعاىل: }َوَلَقْد َكَرّْمَنا 
ــَبــاِت  ــِيّ َبــِنــي آَدَم َوَحــَمــْلــَنــاُهــْم يِف اْلـــَبِّ َواْلــَبــْحــِر َوَرَزْقــَنــاُهــْم ِمــَن الــَطّ
ْن َخَلْقَنا َتْفِضياًل{]اإلسراء: اآلية70[،  ْلَناُهْم َعىَل َكِثرٍي ِمَمّ َوَفَضّ

وكذلك من تأثرٍي يسٍء عىل ظروف حياته ثانياً.

هدى الله 
فغياب الرشد يف التفكري، وغياب النوايا والدوافع الحسنة، 
وغياب األعمال الصالحة، ويف املقابل ما يأيت من بدائل لها، 
من أفكاٍر ظالمية، وممارساٍت وأعماٍل سيئة، ونوايا ودوافع 
فـــاســـدة، ثــمــرتــهــا يف واقــــع الــحــيــاة املـــعـــانـــاة الـــكـــبـــرية، واملــظــالــم 
الــرهــيــبــة، والـــجـــرائـــم الــشــنــيــعــة، واملـــفـــاســـد الــفــظــيــعــة، وكــلــهــا 
تـــطـــال حـــيـــاة الـــنـــاس بــشــكــٍل مـــبـــاشـــر، وتــســبــب لــهــم الــشــقــاء، 
والــــعــــنــــاء الـــكـــبـــري، والــــتــــدهــــور يف مــخــتــلــف مــــجــــاالت حــيــاتــهــم، 
والسبب الحقيقي هو: االنحراف يف مسرية البشر عن هدى 

الله "سبحانه وتعاىل"، وعن تعاليمه، التي هي من منطلق 
رحــمــتــه، وحــكــمــتــه، وعــلــمــه، وال يمكن لــإنــســان االســتــغــنــاء 
عــنــهــا، وال أن يــقــدم الــبــدائــل األفــضــل مــنــهــا، بــل إن مــن الزم 
الــتــفــريــط بــهــا أن يــشــقــى، وأن تــتــدهــور حــيــاتــه، كــمــا بــــنَيّ الــلــه 
"سبحانه وتــعــاىل" ذلــك فيما ذكــره عــن أول حالة تفريٍط يف 
قــصــة أبــيــنــا آدم "عــلــيــه الــــســــالم": }َقـــــــاَل اْهـــِبـــَطـــا ِمـــْنـــَهـــا َجــِمــيــًعــا 
ا َيأِْتَيَنُّكْم ِمِنّي ُهًدى َفَمِن اَتَّبَع ُهَداَي  َبْعُضُكْم ِلَبْعٍض َعُدٌوّ َفإَِمّ
َفـــاَل َيـــِضـــُلّ َواَل َيــْشــَقــى )123( َوَمــــْن أَْعـــــَرَض َعـــْن ِذْكـــــِري َفـــــإَِنّ َلــُه 
َمِعيَشًة َضْنًكا َوَنْحُشُرُه َيْوَم اْلِقَياَمِة أَْعَمى )124( َقاَل رَِبّ ِلَم 
َحَشْرَتِني أَْعَمى َوَقْد ُكْنُت َبِصريًا )125( َقاَل َكَذِلَك أََتْتَك آَياُتَنا 

َفَنِسيَتَها َوَكَذِلَك اْلَيْوَم ُتْنَس{]طه: 126-123[.

الحياة الطيبة 
فالله "سبحانه وتعاىل" كَرّم اإلنسان، واستخلفه يف األرض، 
ر له ما يف السماوات وما يف األرض، وأسبغ عليه نعمه  وسَخّ
َر َلُكْم  ظاهرًة وباطنة، كما قال تعاىل: }أََلْم َتَرْوا أََنّ الَلَّه َسَخّ
َماَواِت َوَمــا يِف اأْلَْرِض َوأَْســَبــَغ َعَلْيُكْم ِنَعَمُه َظاِهَرًة  َما يِف الَسّ
َوَباِطَنًة{]لقمان: من اآلية20[، وقال تعاىل: }َوآَتاُكْم ِمْن ُكِلّ 
وا ِنْعَمَت الَلِّه اَل ُتْحُصوَها إَِنّ اإْلِنـْـَســاَن  َما َسأَْلُتُموُه َوإِْن َتــُعــُدّ
َنّاُكْم  اٌر{]إبراهيم: اآلية34[، وقال تعاىل: }َوَلَقْد َمَكّ َلَظُلوٌم َكَفّ
يِف اأْلَْرِض َوَجـــَعـــْلـــَنـــا َلـــُكـــْم ِفــيــَهــا َمـــَعـــاِيـــَش َقـــِلـــيـــاًل َمــــا َتـــْشـــُكـــُروَن{

]األعراف: اآلية10[.
ومـــنـــذ بــــدايــــة الـــــوجـــــود الـــبـــشـــري تـــرافـــقـــت هــــدايــــة الـــلـــه تـــعـــاىل، 
وتـــــعـــــالـــــيـــــمـــــه املـــــــبـــــــاركـــــــة لـــــــإنـــــــســـــــان، إىل جـــــــانـــــــب الــــــنــــــعــــــم املـــــــاديـــــــة 
واملــعــنــويــة، وكــانــت- وال تــــزال- ضـــروريـــًة لــنــجــاح اإلنـــســـان، يف 
أداء مسؤولياته يف االســتــخــالف يف األرض، وإقــامــة القسط 

والــعــدل، وإقــامــة الــحــضــارة الــراقــيــة، الــتــي تبنى عــىل أســاٍس 
مــــن املــــبــــادئ والـــقـــيـــم اإللــــهــــيــــة، ويـــعـــيـــش اإلنــــســــان بـــهـــا الــحــيــاة 
مه  الطيبة، وكلما تجاهلها اإلنــســان، واســتــبــدل بها مــا يقِدّ
اآلخـــــرون؛ فــهــو يــخــســر، ويــكــون ضــحــيــًة الســتــغــالل أعــدائــه، 
فالبديل عن هداية الله تعاىل، هو: غواية الشيطان الرجيم، 
العدو اللدود لإنسان، كما بنَيّ الله "سبحانه وتعاىل" ذلك 
ا إَِنَّما َيْدُعو ِحْزَبُه  ْيَطاَن َلُكْم َعُدٌوّ َفاَتِّخُذوُه َعُدًوّ بقوله: }إَِنّ الَشّ

ِعرِي{]فاطر: اآلية6[. ِلَيُكوُنوا ِمْن أَْصَحاِب الَسّ

مصادر لإلضالل
ويعتمد الشيطان يف مساعيه العدائية يف اإلضالل واإلفساد 
واإلغواء، عىل فريق عمٍل من شياطني اإلنس والجن، الذين 
لوا إىل مصادر لإضالل واإلفــســاد، كما بــنَيّ الله تعاىل  تحَوّ
ذلــك يف الــقــرآن الكريم، بقوله تعاىل: }َوَكــَذِلــَك َجَعْلَنا ِلُكِلّ 
ا َشَياِطنَي اإْلِنْــِس َواْلِجِنّ ُيوِحي َبْعُضُهْم إىَِل َبْعٍض  َنِبٍيّ َعــُدًوّ
زُْخـــــــــُرَف اْلـــــَقـــــْوِل ُغــــــُروًرا{]األنــــــعــــــام: مـــن اآليــــــــــة112[، وكـــمـــا قــال 
تعاىل: }َواْسَتْفِزْز َمِن اْسَتَطْعَت ِمْنُهْم ِبَصْوِتَك َوأَْجِلْب َعَلْيِهْم 
ِبَخْيِلَك َورَِجــِلــَك َوَشــارِْكــُهــْم يِف اأْلَْمــــَواِل َواأْلَْواَلِد َوِعــْدُهــْم َوَمــا 
ْيَطاُن إاَِلّ ُغُروًرا{]اإلسراء: اآلية64[، وأولئك الذين  َيِعُدُهُم الَشّ
أصبح لهم هذا االرتباط بالشيطان، إىل مستوى الشراكة يف 
األموال واألوالد، ويف القوة البشرية واملادية من بني البشر، 
هـــم الـــذيـــن يـــنـــاوئـــون األنـــبـــيـــاء والــــرســــل، ويـــعـــارضـــون رســــاالت 
ـــبـــاعـــهـــا، وهــم  الـــلـــه، ويــعــمــلــون عـــىل االنــــحــــراف بــالــنــاس عـــن إِتّ
اهم الله سبحانه بذلك يف القرآن الكريم  الطاغوت، كما سَمّ
ُلَماِت  يف قوله تعاىل: }الَلُّه َوِلُّ اَلِّذيَن آَمُنوا ُيْخِرُجُهْم ِمَن الُظّ
اُغوُت ُيْخِرُجوَنُهْم ِمَن  إىَِل الُنّوِر َواَلِّذيَن َكَفُروا أَْوِلَياُؤُهُم الَطّ
ــاِر ُهــْم ِفيَها َخــاِلــُدوَن{ ــُلــَمــاِت أُوَلــِئــَك أَْصــَحــاُب الــَنّ ــوِر إىَِل الــُظّ الــُنّ

]البقرة: اآلية257[.

مساعي الطاغوت 
إَنّ كل مساعي الطاغوت واالستكبار، ومن يرتبط به يف كل 
زمان، بما يف ذلك يف زماننا، الذي يمثل األمرييك واإلسرائييل 
فيه طاغوت العصر، هي: العمل عىل إخراج الناس من النور 
إىل الظلمات، بكل الوسائل واألساليب، ومجمل أعمالهم 

ز عىل التال: ومساعيهم ترِكّ
أواًل: نشر العقائد والثقافات واملفاهيم الباطلة والخاطئة، 
املسيئة إىل الله تعاىل، واملــؤثــرة سلباً عىل العالقة اإليمانية 
بــه، والــتــصــور الــخــاطــئ تــجــاه امــتــداد الــعــالقــة اإليــمــانــيــة بالله 
تــعــاىل يف حــيــاتــنــا وأعــمــالــنــا، ويف هـــذا الــســيــاق يــســعــون لنشر 
اإللـــــــحـــــــاد، والـــــــرويـــــــج لـــــــه، والـــــــرويـــــــج لــــلــــشــــرك بــــالــــلــــه تــــعــــاىل، 
ولــــلــــعــــقــــائــــد املــــســــيــــئــــة إىل الـــــلـــــه "جــــــــــــَلّ شـــــــأنـــــــه"، وإىل املـــفـــاهـــيـــم 

املغلوطة، التي تضرب اإلنسان يف إيمانه بالله.
ثـــــانـــــيـــــاً: يــــســــعــــون إىل فــــصــــل الــــــنــــــاس وإبــــــعــــــادهــــــم عــــــن األنــــبــــيــــاء 
والرسل، يف العالقة اإليمانية بهم كقادٍة وقدوة، وعن كتب 
الــلــه وتعليماته كمنهٍج للحياة، ومستنٍد وأســـاٍس ومــرجــٍع 
للمعرفة، وللهدى والعلم، ومن أسوأ ما يفعلونه يف ذلك: 

تحريفهم ملفاهيم الدين باسم الدين نفسه.

ثــــالــــثــــاً: ســعــيــهــم املـــســـتـــمـــر لـــتـــقـــويـــض الـــقـــيـــم واألخــــــــــالق، ونــشــر 
املفاسد والرذائل، ومن ذلك: جريمة الزنا، وما يجُرّ إليه من 
التبج والفوىض يف االختالط، والعالقات املحَرّمة، وجريمة 
الفاحشة الشنيعة )املثلية(، وما يدنس النفوس، ويفقدها 
الـــــــزكـــــــاء، ويــــدفــــعــــهــــا إىل الــــجــــريــــمــــة، وإىل الــــــرذيــــــلــــــة، كـــشـــرب 
الـــخـــمـــور، وتــعــاطــي املــــخــــدرات، وكـــذلـــك اســتــبــاحــة املــحــرمــات 

والخبائث، وإلغاء االنضباط بمسألة الحالل والحرام.
رابـــعـــاً: سعيهم املستمر لتغييب الــعــدل مــن الــحــيــاة، ومنع 
إقامة القسط، وتمكينهم للظلم والظاملني، وارتكاب الجرائم 
الرهيبة بحق املستضعفني، مــن القتل الجماعي، والنهب 
لرثواتهم، وحرمانهم منها، وممارسة كل أشكال الظلم، 
وانتشار الجرائم، وإذالل الناس واستعبادهم واستغاللهم، 

واعتماد الهمجية والتوحش والجبوت إلخضاعهم.
خامساً: سعيهم املستمر إلماتة الشعور باملسؤولية، والدفع 
باإلنسان نحو االنفالت والفوىض يف أعماله وتصرفاته، وعدم 
االســـتـــشـــعـــار لـــعـــواقـــب أعـــمـــالـــه، والـــــجـــــزاء عــلــيــهــا، وكـــــل ذلـــك 

بهدف إفساده كوسيلٍة للسيطرة عليه.

وضعية خطرية 
وهذا الوضع الذي يطبعونه بذلك الطابع الطاغويت يسمى 
يف الــقــرآن بالجاهلية، وضحيته هــم الــنــاس، وآثــــاره السيئة 
يف الــحــيــاة مــلــمــوســٌة يف كـــل املـــجـــاالت، يف الــحــاضــر املــعــاصــر، 
وأيضاً معروفٌة يف تاريخ األمم الغابرة، ويف الجاهلية األوىل، 
مـــا قــبــل بــعــثــة خـــاتـــم األنـــبـــيـــاء رســـــول الـــلـــه مــحــمــد "صــــىل الــلــه 
عليه وآله"، وكانت قد وصلت باملجتمع البشري إىل وضعيٍة 
خطرية، فكانت رحمة الله تعاىل بخاتم أنبيائه ورسله محمد 
بــن عبد الله بــن عبد املطلب بــن هــاشــم، يمتد نسبه إىل نبي 
الله إسماعيل، ابن نبيه وخليله إبراهيم "عليهما السالم".

ولــد "صــلــوات الله عليه وعــىل آلــه" يف مكة املكرمة، يف شهر 
ربيٍع األول، يف عام الفيل، وهو العام الذي أهلك الله فيه 
أبــــرهــــة وجـــيـــشـــه، الــــذيــــن حــــاولــــوا الـــعـــمـــل عــــىل هـــــدم الــكــعــبــة، 
والسيطرة عىل مهد النبوة، والقضاء عىل مستقبل الرسالة 
اإللــهــيــة، فأهلكهم الــلــه تــعــاىل، وجــعــل كيدهم يف تضليل، 

كما بنَيّ ذلك يف )سورة الفيل( يف القرآن الكريم.

الكمال البشري 
ونــشــأ رســــول الــلــه "صـــىل الــلــه عــلــيــه وعـــىل آلــــه" نــشــأًة مــبــاركــًة 
مــــتــــمــــيــــزًة وفــــــــريــــــــدة، وحـــــظـــــي بــــــــاإلعــــــــداد اإللـــــــهـــــــي، حــــيــــث أعــــــده 
الـــلـــه، وهـــيـــأه ملــهــمــتــه املـــقـــدســـة، وبـــلـــغ مـــن الــكــمــال اإلنـــســـاين، 
واألخــالقــي، والــرشــد، واملــؤهــالت العظيمة، مبلغاً عظيماً، 
تسامى فيه إىل ذروة الكمال البشري، فكان سيد ولد آدم، 

وخري البية، وأعظم األنبياء.
وبــعــثــه الـــلـــه بــالــرســالــة إىل الـــعـــاملـــني، وأمــــــره بـــالـــبـــالغ، وهــــو يف 
األربــعــني مــن عــمــره الــشــريــف، فتحرك ونــهــض بـــأداء مهمته 
املــقــدســة، رحــمــًة لــلــعــاملــني، وداعـــيـــاً إىل الــلــه بـــإذنـــه، وســراجــاً 
منرياً، مجسداً ملبادئ الرسالة اإللهية وأخالقها وقيمها عىل 

أرقى مستوى.

في خطاب له مبناسبة ذكرى املـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولد النبوي الشريف .. قائد الثورة : 

أدعـو شعبنـا العـزيـز ملواصلة التــــــــــــــــــــــــــصدي للعـــــــــدوان طاملـــا استمـــــــر

   ندرس مختلف اخليارات للتعاطي مع املرحلة اجلديدة وحريصون للحفاظ على املصلحة الوطنية العليا وتضحيات الشعب اليمني

  حقق رسول الله إجنازا عظيمًا 
بتقويض كيانات الطاغوت وانتقل 

بالعرب من اجلاهلية األولى إلى 
نور القرآن ودين اإلسالم  

   السبب احلقيقي للمعاناة 
البشرية هو االنحراف عن 
الهدى والتعاليم اإللهية 

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

االثنني   :    14   ربيع أول    1444هـ     |    10    أكتوبر    2022م    |    العدد  2279      |    28  صفحة

  أحذر قادة الغرب من العواقب الوخيمة والعقوبات اإللهية 
في الدنيا واآلخرة من محاربتهم لألنبياء وتعاليم الله

د على موقفنا املبدئي القرآني جتاه قضايا أمتنا    نؤِكّ
اإلسالمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية

   تسامى رسول الله إلى ذروة الكمال البشري فكان أعظم األنبياء وخير البرية

  شعبنا اليوم يجسد في ساحات االحتفال حضورًا كبيرًا ومتميزًا وفي صدارة شعوب األمة
  أدعو حتالف العدوان لوقف العدوان ورفع احلصار وإنهاء االحتالل ومعاجلة ملفات احلرب



النور املبني 
وأنزل الله عليه القرآن الكريم، كتاب الله املجيد، والنور 
املبني، واملعجزة الخالدة، فكانت مهمته الرئيسية مقرتنًة 
به، كما قال الله تعاىل: }ِكَتاٌب أَنَْزْلَناُه إَِلْيَك ِلُتْخِرَج الَنّاَس 
ُلَماِت إىَِل الُنّوِر ِبإِْذِن َرِبِّهْم إىَِل ِصَراِط الَْعِزيِز الَْحِميِد{ ِمَن الُظّ

]إبراهيم: من اآلية1[، وحمل روحية القرآن، بما يف ذلك 
حرصه العجيب عىل هداية الناس، الذي بلغ إىل درجة أن 
قال الله تعاىل له: }َلَعَلَّك َباِخٌع َنْفَسَك أََلّ َيُكوُنوا ُمْؤِمِننَي{

]الشعراء: اآلية3[، حيث بلغ به األلم والحزن عليهم، وهو 
يرى إعراضهم، ويدرك مدى خسارتهم، إىل مستوى يكاد 
أن يهلكه الحزن عليهم، وقال تعاىل: }َلَقْد َجاَءُكْم َرُسوٌل 
ِمْن أَنُْفِسُكْم َعِزيٌز َعَلْيِه َما َعِنُتّْم َحِريٌص َعَلْيُكْم ِبامْلُْؤِمِننَي 

رَُءوٌف رَِحيٌم{]التوبة: اآلية128[.
}َعِزيٌز َعَلْيِه َما َعِنُتّْم{ يعني: يعز عليه ويؤمله أن يلحقكم أي 
ض��رر، ويسعى إىل ما فيه نجاتكم، وفالحكم، وعزتكم، 

وقوتكم، والخري لكم.
}َحِريٌص َعَلْيُكْم{ بكل ما تعنيه الكلمة: حريٌص عليكم أن 
تهتدوا، وأن تفوزوا يف الدنيا واآلخرة، وحريٌص عليكم أن 
تكونوا أمًة عزيزًة، وحريٌص عليكم أن تكونوا أمًة موحدًة 
قويًة، وحريٌص عىل نجاتكم من عذاب الله، وحريٌص عىل 

صالحكم واستقامتكم.
}ِبامْلُْؤِمِننَي رَُءوٌف رَِحيٌم{، ومن أعظم مزاياه وقيمه: الرحمة 
وال�������رأف�������ة، ال����ت����ي ت���ج���ل���ت ب�����وض�����وح يف اه����ت����م����ام����ه، وت���ع���ام���ل���ه، 

وسريته، وسعة صربه، ومدى تحمله.
وك�������م ورد يف ال������ق������رآن ال����ك����ري����م م�����ن ال����ح����دي����ث ع�����ن م���ؤه���الت���ه 
الرسالية، ومواصفاته اإليمانية، وكماله اإلنساين العظيم.

أقدس قضية
وقد تحرك "صلوات الله عليه وعىل آله" معتمداً عىل الله 
ر  تعاىل، ومتوكاًل عليه، وواثقاً به، وبذل كل جهده، وسَخّ
ك��ل م��ا منحه الله تعاىل م��ن امل��ؤه��الت يف خدمة الرسالة، 
والسعي إلنقاذ األمة، ولخالص البشرية، وفق هدي الله 
م ال���ه���دى  ت���ع���اىل وت���ع���ال���ي���م���ه ون�������وره )ال�����ق�����رآن ال����ك����ري����م(، وق���������َدّ
وال��ح��ق م��ن جديد سليماً ونقياً، وصافياً وخالصاً م��ن كل 

شائبة ضالل.
ويف ف��رتٍة وجيزة- شملت املرحلة التي أق��ام فيها بمكة منذ 
ال��ب��ع��ث��ة ب���ال���رس���ال���ة، وب����داي����ة ال��ت��ب��ل��ي��غ، ث���م ه��ج��رت��ه إىل امل��دي��ن��ة 
املنورة- حقق إنجازاً عظيماً، وصنع الله عىل يديه متغرياٍت 
كبرية، فقَوّض كيانات الطاغوت، ودخل الناس يف دين الله 
أفواجاً، وانتقل بالعرب من األمية والجاهلية األوىل إىل نور 
القرآن، ودين اإلسالم، ووصل بهم إىل املرتبة األوىل عاملياً، 
ك��أم��ٍة م��ؤث��رٍة ت��ت��ح��رك يف إط���ار أق���دس ق��ض��ي��ة، وأع��ظ��م راي���ة، 
وأسمى هدف، وكان مستوى التغيري يف املفاهيم واألفكار، 
والتصورات والرؤى، والتوجهات واملواقف واألعمال، يمثل 
نقلًة عظيمًة، ل��و استمر املسلمون عليها، ل��ك��ان��وا ال��ي��وم ل 
يزالون يف نفس املوقع الرائد لقيادة املجتمع البشري، حيث 

كان رسول الله "صىل الله عليه وآله" قد بلغ بهم.

التأيس واالقتداء
إن سرية رسول الله "صىل الله عليه وآله"، والتعرف عىل 
ش��خ��ص��ي��ت��ه، وال�����دراس�����ة ال���واع���ي���ة إلن����ج����ازه ال��ع��ظ��ي��م، وك��ي��ف 
تحرك بالقرآن الكريم، وكيف كانت طريقته يف التغيري، 
وم��������ا ب�����ذل�����ه م������ن ج�����ه�����ٍد وج�������ه�������اد، وم��������ا ق�����دم�����ه م������ن ت���ع���ل���ي���م���اٍت 
وإرشادات، كل ذلك درٌس عظيٌم ومهٌم يحتاجه املسلمون:

يف إط�����ار ت��ع��زي��ز ص��ل��ت��ه��م اإلي��م��ان��ي��ة ب���رس���ول ال���ل���ه "ص����ىل ال��ل��ه 
عليه وعىل آله".

وأي�����ض�����اً ب���اع���ت���ب���ار ذل������ك ال����ط����ري����ق ال���ص���ح���ي���ح، وامل����ن����ف����ذ ال���وح���ي���د 
للخالص والفالح والنجاح يف الدنيا واآلخرة.

وملعالجة املشاكل الكربى، والتغيري نحو األفضل.
ولحل األزمات املتفاقمة، التي يعاين منها املسلمون، وبقية 

املجتمعات البشرية، وللفالح يف الدنيا واآلخرة.
ك��م��ا ب����نَيّ ال��ل��ه ت��ع��اىل ذل���ك يف ال���ق���رآن ال��ك��ري��م ب��ق��ول��ه ت��ع��اىل: 
ُروُه َوَنَصُروُه َواَتَّبُعوا الُنّوَر اَلِّذي أُنِْزَل  }َفاَلِّذيَن آَمُنوا ِبِه َوَعَزّ

َمَعُه أُوَلِئَك ُهُم امْلُْفِلُحوَن{]األعراف: من اآلية157[.

العنوان األول 
إن اإلي��م��ان برسول الله "ص��ىل الله عليه وع��ىل آل��ه وسلم" 
هو العنوان األول، وينبغي أن يرتقي إيماننا به إىل املستوى 
املطلوب، ال��ذي ثمرته اله��ت��داء، وال��ت��أيس والق��ت��داء، وأن 
يكون إيماناً صادقاً، واعياً، مبنياً عىل معرفٍة به، وتعظيم 
منزلته عند الله، وثقٍة تامٍة به، وأن نحبه ونتوله باملستوى 
الذي ينبغي بالعتبار اإليماين، كما قال تعاىل: }الَنِّبُيّ أَْوىَل 

ِبامْلُْؤِمِننَي ِمْن أَنُْفِسِهْم{]األحزاب: من اآلية6[.
إن إي����م����ان اإلق���������رار وح�������ده ل ي���ك���ف���ي ل��ت��ح��ق��ي��ق ذل�������ك؛ ول���ذل���ك 
يخاطب الله املنتمني لإليمان يف القرآن بأن يؤمنوا اإليمان 
املطلوب باملستوى الالزم برسوله "صلوات الله عليه وعىل 
آله"، كما قال تعاىل: }َيا أَُيَّها اَلِّذيَن آَمُنوا اَتُّقوا الَلَّه َوآِمُنوا 
ِبَرُسوِلِه ُيْؤِتُكْم ِكْفَلنْيِ ِمْن رَْحَمِتِه َوَيْجَعْل َلُكْم ُنوًرا َتْمُشوَن 
ِبِه َوَيْغِفْر َلُكْم َوالَلُّه َغُفوٌر رَِحيٌم{]الحديد: اآلية28[، وكما 
قال تعاىل: }َيا أَُيَّها اَلِّذيَن آَمُنوا آِمُنوا ِبالَلِّه َوَرُسوِلِه َوالِْكَتاِب 
اَلِّذي َنَزَّل َعىَل َرُسوِلِه َوالِْكَتاِب اَلِّذي أَنَْزَل ِمْن َقْبُل{]النساء: 

من اآلية136[.

العنوان الثاين 
ُروُه{، بما يعنيه  ا العنوان الثاين فهو قوله تعاىل: }َوَع��زَّ أَمّ
ذلك من تعظيٍم للنبي "صىل الله عليه وعىل آله"، واحرتام 
مكانته ومقامه، ومنزلته العالية جداً، وتوقريه من واقع 
اإليمان بعظمته يف كماله، وإيمانه، ومؤهالته، ودرجته 
ع��ن��د ال��ل��ه، إىل غ��ري ذل���ك م��ن الع���ت���ب���ارات ال��ت��ي بينها ال��ق��رآن 
ال��ك��ري��م، ورس���م م��ن خاللها كيفية ع��الق��ة املؤمنني برسول 
الله، والتزام اآلداب املعربة عن التعظيم، وهذا مهٌم جداً 
يف ت��ع��ظ��ي��م م���ا ج���اء ب���ه م���ن ع��ن��د ال���ل���ه، واح������رتام ت��وج��ي��ه��ات��ه، 
وال���ت���أث���ر ب�����ه، والق������ت������داء وال����ت����أيس ب�����ه، والع������ت������زاز ب��م��ن��ه��ج��ه، 

وتقديس تعليماته.

العنوان الثالث 
���������ا ال����ع����ن����وان ال����ث����ال����ث ف���ه���و ق����ول����ه ت�����ع�����اىل: }َوَن�����������َص�����������ُروُه{، وه���و  أَمّ
يتحقق بنصر قضيته، التي من أجلها جاهد وصرب وضحى، 
وألجلها ع��اىن، وهي رسالة الله وهديه ودينه الحق، وبكل 
الوسائل املشروعة، وعىل كل املستويات، نصروه فجاهدوا 
يف سبيل الله بأنفسهم وأموالهم، وبالتصدي لكل محاولت 
األع���������������داء، ال�����رام�����ي�����ة إىل ط����م����س م����ع����ال����م رس�����ال�����ت�����ه، أو ت���زي���ي���ف 
منهجه وتعاليمه والفرتاء عليه، نصروه بحمل راية الحق، 
والوقوف يف وجه الطاغوت والستكبار، نصروه يف مواجهة 
من يعادونه، وي��ع��ادون رسالته ودع��وت��ه، ويحاربونها بكل 
ال��وس��ائ��ل واألس��ال��ي��ب، ن��ص��روه وك���ان لهم م��وق��ٌف واض���ح من 
امل��س��ي��ئ��ني إل��ي��ه، امل��ع��ادي��ن ل���ه، ن��ص��روه وه���و أع��ظ��م م��ج��اه��ٍد يف 
سبيل الله تعاىل، وناصٍر للحق واملستضعفني، وأعظم من 
ص��رب وض��ح��ى وث��ب��ت يف أص��ع��ب ال���ظ���روف، ويف م��واج��ه��ة أك��رب 

التحديات.

العنوان الرابع 
ا العنوان الرابع فهو قوله تعاىل: }َواَتَّبُعوا الُنّوَر اَلِّذي أُنِْزَل  أَمّ

َمَعُه{، يعني: القرآن الكريم، فهو:
النور الهادي، الذي ييضء لنا الحياة، ونستنري به فيكشف 
كل الظلمات، ويقدم لنا الحق خالصاً من كل شائبة ضالل، 
}َل َي��أِْت��ي��ِه اْل��َب��اِط��ُل ِم���ْن َب���نْيِ َي���َدْي���ِه َوَل ِم���ْن َخ��ْل��ِف��ِه{]ف��ص��ل��ت: من 

اآلية42[.
وه��و النور ال��ذي يستوعب من العلم وامل��ع��ارف ما يفوق كل 
تصوٍر وخيال، كما قال الله تعاىل: }ُقْل َلْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا 
ِلَكِلَماِت َرِبّ��ي َلَنِفَد اْلَبْحُر َقْبَل أَْن َتْنَفَد َكِلَماُت َرِبّ��ي َوَل��ْو ِجْئَنا 

ِبِمْثِلِه َمَدًدا{]الكهف: اآلية109[.
وهو أيضاً املعجزة الخالدة، يف بالغته، وحكمته، وهديه، 
ون����وره، وس��ع��ة م��ع��ارف��ه، واستيعابه لكل م��ج��الت الحياة، 
وم����ا ي��ح��ت��اج��ه اإلن���س���ان م���ن ال���ه���داي���ة، إىل امل��س��ت��وى ال����ذي ق��ال 
الله عنه: }ُقْل َلِئِ اْجَتَمَعِت اإْلِنُْس َوالِْجُنّ َعىَل أَْن َيأُْتوا ِبِمْثِل 
َه��َذا اْل��ُق��ْرآِن َل َيأُْتوَن ِبِمْثِلِه َوَل��ْو َك��اَن َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض َظِهرًيا{

]اإلسراء: اآلية88[.
وه�����و ال����ن����ور ال��ك��ف��ي��ل ب�����أن ي���رت���ق���ي ب��امل��س��ل��م��ني إىل أع�����ىل درج�����ات 
الوعي والبصرية، والعالقة به إيمانياً هي عالقة إِتّباع بكل ما 
تعنيه الكلمة، كما كان النبي "صىل الله عليه وآله" مَتّبعاً، 
{]األن�����ع�����ام:  ���ِب���ُع إَِلّ َم���ا ُي���وَح���ى إَِلَّ ��م��ه ال��ل��ه أن ي��ق��ول: }إِْن أََتّ وع��َلّ

من اآلية50[.
وات���ب���ع���وه ك��م��ن��ه��ٍج مل���س���رية ح���ي���ات���ه���م، وات���ب���ع���وه يف م��واق��ف��ه��م، 

واتبعوه يف توجهاتهم.
م��ت لنا الصلة اإليمانية،  وب��ه��ذه ال��ع��ن��اوي��ن األرب��ع��ة ال��ت��ي ق��َدّ
والرت�������ب�������اط ال���ص���ح���ي���ح ب����ال����رس����ول "ص������ىل ال����ل����ه ع���ل���ي���ه وع������ىل آل���ه 
وسلم"، وبالقرآن الكريم، تتحقق النتيجة العظيمة املهمة، 
وهي قوله تعاىل: }أُوَلِئَك ُهُم امْلُْفِلُحوَن{، هم الذين يظفرون 
ويفوزون بأعظم النتائج، وأكرب املكاسب، وأسمى األهداف، 

وأعظم الغايات:

الفوز العظيم 
ف����ف����ي ال�����دن�����ي�����ا: ي����ح����ظ����ون ب�����رع�����اي�����ٍة ع����ظ����ي����م����ٍة م������ن ال�����ل�����ه ت�����ع�����اىل يف 
أنفسهم، ويف حياتهم ومواقفهم، فالله يحبهم، ويعزهم، 
�������ده�������م ب����ن����ص����ره،  ������ق������ه������م، وي�����ه�����دي�����ه�����م، وي�������ؤِيّ وي����ع����ي����ن����ه����م، وي������وِفّ
وي���م���ن���ح���ه���م ال�����ن�����ج�����اح... إىل غ����ري ذل������ك م����ن رع����اي����ت����ه ال����واس����ع����ة، 

والحياة الطِيّبة.
ويف اآلخ��������رة: ي���أم���ن���ون ي�����وم ال����ف����زع األك�������رب، وي�����ف�����وزون ب��ال��ج��ن��ة 
ورض����������������وان ال������ل������ه ت�������ع�������اىل، وي������ص������ل������ون إىل ال������س������ع������ادة األب�������دي�������ة، 

ويحظون بالنجاة من عذاب الله، وهذا هو الفوز العظيم.
ا غريهم فخاسر، وما حصل عليه زائل، وعاقبته الخسران  أَمّ

األبدي، والخلود يف نار جهنم والعياذ بالله تعاىل.
فهلَمّ يا شعبنا العزيز، يا يمن اإليمان، ويا أمتنا اإلسالمية، 
إىل ما فيه الفالح والظفر والنجاح، واإلنقاذ من الخسران، 
حَيّ عىل الفالح، فلن ينقذ أمتنا من الخسران الذي خسرته- 
وال�������ذي خ���س���رت���ه ه����و ال������يء ال���ك���ث���ري ع����ىل ك����ل امل���س���ت���وي���ات- ل��ن 
ي��ن��ق��ذه��ا إَلّ ع���ودت���ه���ا ال��ع��م��ل��ي��ة ال����واع����ي����ة ال����ص����ادق����ة إىل ال���ق���رآن 
ال��ك��ري��م، وإىل رس���ول ال��ل��ه وخ��ات��م أن��ب��ي��ائ��ه م��ح��م��ٍد "ص���ىل الله 

عليه وآله"، وفق العناوين األربعة يف اآلية املباركة.

تحرير االنسان 
إَنّ رس�����ال�����ة ال����ل����ه ت����ع����اىل ه�����ي ل���ت���ح���ري���ر اإلن������س������ان م�����ن ال���ع���ب���ودي���ة 
ل��ل��ط��اغ��وت، وه���ي ل��ت��زك��ي��ة ن��ف��س اإلن���س���ان وال��س��م��و ب���ه روح��ي��اً 
وأخ���الق���ي���اً، وه����ي ن�����وٌر، ورش������ٌد، وح���ك���م���ٌة، وب����ص����ريٌة، ووع�����ٌي، 
وم���ش���روع ع����زٍة وك���رام���ة، وه���ي م���ش���روع ف����الٍح وف�����وٍز يف ال��دن��ي��ا 
واآلخ������رة، وه���ي امل��ن��ه��ج ال����ذي ل ي��م��ك��ن إق���ام���ة ال��ق��س��ط إَلّ ب��ه، 
ول يتحقق ال��ع��دل إَلّ ب��إِتّ��ب��اع��ه، وه��ي الصلة اإلي��م��ان��ي��ة بالله 

تعاىل، التي يحظى من اتبعها بما وعد الله به، من املعونة، 
والهداية، والنصر، والتأييد، والتوفيق، والفالح، والنجاة 
م����ن ع�������ذاب ال����ل����ه، وال�����ف�����وز ب����رض����وان����ه وج����ن����ت����ه، وه������ي امل����ش����روع 
ال��ن��اج��ح، امل���وع���ود م���ن ال��ل��ه ب��ال��ن��ص��ر وال���ظ���ه���ور، ك��م��ا ق���ال ال��ل��ه 
��������ِذي أَْرَس���������َل َرُس�����وَل�����ُه ِب����اْل����ُه����َدى َوِدي������ِن  "ت����ب����ارك وت����ع����اىل": }ُه������َو اَلّ
ُ��ْش��ِرُك��وَن{]ال��ت��وب��ة:  ��ِه َوَل����ْو َك����ِرَه امْل ي���ِن ُك��ِلّ اْل���َح���ِقّ ِل��ُي��ْظ��ِه��َرُه َع���ىَل ال���ِدّ
اآلية33[، وهي مشروع الخالص، واإلنقاذ للبشرية، والفرج 

للمستضعفني.

دعوة لقادة الغرب 
د يف الختام  ويف هذا املقام، ومن هدي املناسبة ونورها، نؤِكّ

عىل التال
أوًل: أدع����و ق����ادة ال���غ���رب، وامل��ج��ت��م��ع يف ال����دول ال��غ��رب��ي��ة، إىل 
الكف عن اإلساءة إىل الله تعاىل، وإىل أنبيائه، وخاتم أنبيائه 

وسيد رسله محمد بن عبد الله.
وأدعوهم إىل الكف عن العداء لألنبياء، والكف عن العداء 
ل����ك����ت����اب ال����ل����ه وك����ل����م����ات����ه )ال�������ق�������رآن ال�����ك�����ري�����م(، وإىل ال����ك����ف ع��ن 
إح���راق املصاحف، وال��ك��ف ع��ن محاربة تعاليم الله املباركة 
ال��ع��ظ��ي��م��ة، وال���ك���ف ع���ن م��س��اع��ي��ه��م ال��ش��ي��ط��ان��ي��ة يف م��ح��ارب��ة 
األخ�����الق وال���ق���ي���م، ون��ش��ره��م ل���ل���رذائ���ل وامل���ف���اس���د، وس��ع��ي��ه��م 

إلفساد الشعوب.
وأدعوهم أن يتأملوا يف واقعهم، وما قد نتج عن ذلك من 
م���ف���اس���د وم���ش���اك���ل ره���ي���ب���ة: اج���ت���م���اع���ي���ة، ون���ف���س���ي���ة... ويف ك��ل 

املجالت.
ر الله منه يف كتابه ال��ك��ري��م، وع��ن طريق  وأح��ذره��م مما ح���َذّ
أنبيائه ورسله، من العواقب الوخيمة، والعقوبات اإللهية 

يف الدنيا واآلخرة.
وأدعوهم إىل التحرر من الصهيونية اليهودية، التي سيطرت 
عليهم، وأضلتهم، وأفسدتهم، ولعبت بهم، واستحكمت 

سيطرتها عليهم بشكٍل تام، واستعبدتهم إىل حٍد رهيب.
ث���ان���ي���اً: ن�����ويص أن��ف��س��ن��ا وأم���ت���ن���ا ب���ال���ع���ودة ال��ع��م��ل��ي��ة ال���واع���ي���ة إىل 
ال��رس��ول "ص���ىل ال��ل��ه عليه وع���ىل آل����ه"، وإىل ال��ق��رآن ال��ك��ري��م، 
���ِذي���َن آَم���ُن���وا ِب��ِه  وف���ق ال��ع��ن��اوي��ن األرب���ع���ة يف اآلي����ة امل��ب��ارك��ة: }َف���اَلّ
��وَر اَلّ���ِذي أُنْ����ِزَل َم��َع��ُه أُوَل��ِئ��َك ُه��ُم  ُروُه َوَن���َص���ُروُه َواَتّ��َب��ُع��وا ال��ُنّ َوَع�����َزّ

امْلُْفِلُحوَن{]األعراف: من اآلية157[.
����د ع���ىل م��وق��ف��ن��ا امل���ب���ديئ ال����ق����رآين ت���ج���اه ق��ض��اي��ا أم��ت��ن��ا  ث���ال���ث���اً: ن����ؤِكّ
اإلس����الم����ي����ة، وع�����ىل رأس����ه����ا ال��ق��ض��ي��ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة، وم���س���رى 
ال�����ن�����ب�����ي "ص����������ىل ال������ل������ه ع����ل����ي����ه وع����������ىل آل����������ه وس�������ل�������م" وه����������و امل����س����ج����د 
األق���ى، ونعترب التطبيع م��ن املطِبّعني خيانًة لله ولرسوله 

وللمسلمني، ونفاقاً بال شٍك وبكل وضوح.
رابعاً: أدعو تحالف العدوان عىل بلدنا إىل وقف العدوان، 
ورفع الحصار، وإنهاء الحتالل، ومعالجة ملفات الحرب، 

فيما يتعلق باألسرى واألضرار.
كما أدعو شعبنا العزيز إىل مواصلة التصدي للعدوان طاملا 
س���اً،  اس��ت��م��ر؛ ب��اع��ت��ب��ار ذل����ك م��س��ؤول��ي��ًة دي��ن��ي��ة، وج����ه����اداً م���ق���َدّ
يجب القيام به، مع التوكل عىل الله تعاىل، والثقة بنصره، 

والعاقبة للمتقني.
وخ���ت���ام���اً: أس����أل ال��ل��ه "ت���ب���ارك وت���ع���اىل" أن ي��ت��ق��ب��ل م��ن��ك��م- أُيّ��ه��ا 
ال�����ك�����رام األع�����������زاء- ح����ض����ورك����م وم���ش���ارك���ت���ك���م يف ه������ذه امل���ن���اس���ب���ة 
امل����ب����ارك����ة، وأن ي��ك��ت��ب أج����رك����م، وأج������ر ك����ل ال����ذي����ن أس���ه���م���وا يف 
إق��ام��ة ه��ذه امل��ن��اس��ب��ة، م��ن ل��ج��اٍن تنظيمية، وأم����ٍن، وعاملني 

يف مختلف التجهيزات واألعمال.
قنا لالقتداء برسوله "صىل  ونسأل الله "تبارك وتعاىل" أن يوِفّ
الله عليه وآله"، والهتداء بكتابه، وأن يرحم شهداءنا، وأن 
يشفي جرحانا، وأن يفِرّج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره .

�اَلُم َعَلْيُكْم َورَْحَمُة اللِه َتَعاىَل َوَبَرَكاُتُه؛؛؛ َوالَسّ
ب������ارك ال���ل���ه ف���ي���ك���م، ن���ف���ي ل���ك���م ال�����ف�����داء، ك���ت���ب ال���ل���ه أج���رك���م، 
ر قلوبكم وبصائركم , رعاكم الله." وجزاكم خري الجزاء، ونَوّ

في خطاب له مبناسبة ذكرى املـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولد النبوي الشريف .. قائد الثورة : 

أدعـو شعبنـا العـزيـز ملواصلة التــــــــــــــــــــــــــصدي للعـــــــــدوان طاملـــا استمـــــــر

  قوى الطغيان تعمل 
على نشر العقائد 

اخلاطئة والترويج 
للشرك بالله 

  قوى االستكبار تسعى 
لتغييب العدل من احلياة 

ومتنع إقامة القسط 

  أدعو قادة الغرب للكف عن محاربة القيم ونشرهم للمفاسد 
والرذائل وسعيهم إلفساد الشعوب

  اإلميان برسول الله هو العنوان األول وينبغي أن يرتقي إمياننا 
به للمستوى املطلوب الذي ثمرته االهتداء والتأسي 
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  نوصي أنفسنا وأمتنا بالعودة العملية الواعية إلى الرسول األعظم والقرآن الكرمي
  رسالة الله تعالى هي حترير اإلنسان من العبودية للطاغوت ليسمو  روحيًا وأخالقيًا  وهذا مشروع عزة وكرامة
   شعبنا يعبر عن محبته وتعظيمه ووالئه لرسول الله مجسدا انتماءه  اإلمياني األصيل باحتفاالته الواسعة 
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الحديدة

المحويت

مـــارب

إب

صعـــدةتــعـــــز

حـجـــة

البيضـــاء

ذمـــار

الجـــوف

الضـــالع

صنعـــاء

يف مشهد يماين إيماين محمدي تفرد عن كل ما سبقه من 
املشاهد، وفاق قدراً يف حجم الحضور الجماهريي الحاشد 
لشعبنا امل��ج��اه��د، ح��ي��ث اك��ت��ظ��ت س��اح��ات اح��ت��ف��االت  أه��ل 
اإليمان والحكمة بذكرى مولد خري الربية بامواج بشرية 
لم يسبق لها مثيل، فطرزت اج��واء املكان وال��زم��ان بأبهى 
م����ظ����اه����ر ال���ت���ع���ظ���ي���م واالج���������������ال، وأص�����������دق ش������واه������د ال����وص����ل 
واالت���ص���ال، وج��س��دت  أرق���ى م��ع��اين ال��ف��رح واالم��ت��ث��ال ألمر 

الله، وحقائق الوالء واالنتماء والتأيس واالقتداء واملحبة 
وال����وف����اء ع���ى ع��ه��د امل�����دد وال���ن���ص���رة ل��خ��ات��م ال��ن��ب��ي��ن وأش����رف 
املرسلن املبعوث رحمة للعاملن سيدنا محمد بن عبدالله 

عليه وعى آله أفضل الصاة وأزىك التسليم.
م���ش���ه���د ال���ت���ع���ظ���ي���م واالج������������ال ال����ي����م����اين امل����ت����ف����رد يف ال���ح���س���ن 
والجمال ينطق بلسان حال الشوق وال��ذوق ال��ذي يحقق 
ل���إن���س���ان يف دن����ي����اه ال����س����ع����ادة ويف أخ�������راه ال����ف����وز ب��ال��ح��س��ن��ى 

وزيادة..
كن عظيم الشوق يف حضرته            تتحىس كأس ذوق السعداء

نعم هذا ما جسده اليمنيون من خال االحتفال بذكرى 
مولد النور والهدى.. شوق وذوق وتعظيم وتوقري ومحبة 

وانتماء وتجديد يف البيعة والوالء..
للحب حشر يف السعيدة هائٌج      أمواجه صداحة اإلكبار

شعب يجدد للنبي والءه             ويعيد جهراً بيعة األنصار

أهل اإلميان في حضرة العدنان

شوق عظيم .. وتفرد في التعظيم
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القضية املركزية لألمة الفلسطينية. خصوصاً التي هرولت نحو التطبيع وباعت املتواطئة التي ابدتها بعض االنظمة العربية والضحية، ولعل األدهى واالمر تلك املواقف تدعو لضبط النفس، بل تساوي بني الجالد الالإنسانية فلم تصدر سوى تصريحات باهتة والحقوقية، التي اعتادت عىل مثل هذه املواقف لحكومات ودول العالم ومنظماته الدولية  وكالعادة نرى املواقف املخزية واملفضوحة املحتلة.الغربية أو القطاع أو باقي املدن الفلسطينية الشعب الفلسطيني سواًء يف القدس أو الضفة باستمرار هذا الصلف الصهيوين االرعن بحق هو امتداد لسلسلة الجرائم واملجازر التي يرتكبها قطاع غزة يوم الجمعة بغارات هستريية أثمة،  إقدام العدو الصهيوين عىل استهداف 

تقرير: عبدالحميد الحجازي

وتعليمية اإلسرائييل خّلف أضرارا يف 650 وحدة سكنية ومؤسسات خدمية وك����������ان اإلع������������الم ال����ح����ك����وم����ي يف ق�����ط�����اع غ��������زة ق������د أك��������د أن ال������ع������دوان مستمرة.احصاءات أولية خصوصاً وأن غارات العدو الصهيوين ما زالت 5 أع��وام وسيدة مسنة فيما أصيب بجروح 125آخرين وهي العسكري يف سرايا القدس ونحو 15شهداً بينهم طفلة تبلغ وزارة ال���ص���ح���ة يف غ������زة- إىل اس���ت���ش���ه���اد ت��ي��س��ري ال���ج���ع���ري ال��ق��ائ��د أهداف لحركة الجهاد اإلسالمي يف قطاع غّزة، أدت - بحسب العملية العسكرية التي أعلن عنها جيش الكيان املحتل ضد 

وصّفارات اإلنذار تدّوي يف بات يام وحولون”.ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة إن ص�����واري�����خ امل����ق����اوم����ة وص����ل����ت إىل ج���ن���وب���ي ت����ل أب���ي���ب، باتجاه بلدات يف جنوب فلسطني املحتلة، وقالت مصادر محلية وف���ص���ائ���ل اخ�������رى ض���م���ن “رده��������ا األويل” ع����ن اط�������الق 100 ص�����اروخ وب��ال��ف��ع��ل ل���م ت��م��ض س����وى س���اع���ات ح��ت��ى أع��ل��ن��ت س���راي���ا ال��ق��دس الكبري تيسري الجعري وإخوانه الشهداء.  املقاومة.. متوعدة بالرد القايس واملؤلم عىل جريمة اغتيال القائد الفلسطينية أن رد املقاومة ق��ادم وبالطريقة التي تحددها قيادة ورداً عىل هذا االعتداء الصهيوين السافر أكدت فصائل املقاومة جاهزية الفصائل

غوريون، تحسباً إلطالق صواريخ من قطاع غزة.ال����وس����ط����ى وال����ج����ن����وب����ي����ة، وت����غ����ي����ري م������س������ارات ال�����ط�����ائ�����رات يف م����ط����ار ب��ن ف���ي���م���ا أش���������ار اإلع�����������الم ال����ص����ه����ي����وين إىل ف����ت����ح امل������الج������ئ يف امل���ن���ط���ق���ت���ني الحدودية مع قطاع غزة باإلضافة إىل منطقة تل أبيب.غزة، كما قام جيش االحتالل بنشر القبة الحديدية عىل املنطقة تتضمن منع التجمهر وف��ت��ح امل��الج��ئ ع��ىل بعد 80 ك��م م��ن قطاع يف ح�����ني ات����خ����ذ ج���ي���ش االح������ت������الل ت�����داب�����ري خ����اص����ة يف "غ��������الف غ�����زة" غزة يف العام املايض.م��واج��ه��ات شبيهة لتلك ال��ت��ي ان��دل��ع��ت خ���الل ال���ع���دوان ع��ىل قطاع لنشر عدد منها يف املدن الساحلية مثل اللد وعكا، خشية اندالع عومر بار ليف، 10 سرايا من قوات االحتياط يف "حرس الحدود"، ف��ص��ائ��ل امل��ق��اوم��ة. ك��م��ا اس��ت��دع��ى وزي����ر األم����ن ال���داخ���يل اإلس��رائ��ي��يل، استدعاء 25 ألف جندي من قوات االحتياط، تحسباً ألي رد من الذعر والخوف، فسارع وزير األمن اإلسرائييل، بيني غانتس، إىل ب���ع���د ص������واري������خ ال��������رد ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي اص����ي����ب ال���ص���ه���اي���ن���ة ب���ح���ال���ة م��ن حالة ذعر إسرائيلية

املستوطنني".أي���ض���ا وع����ىل ك���ل ال���س���اح���ات أن ت��ف��ت��ح ن���ريان���ه���ا ع���ىل ال���ع���دو وق��ط��ع��ان يف ك����ل امل�����ع�����ارك ويف ك����ل ال����س����اح����ات، ويف م���ق���دم���ت���ه���ا ه������ذه امل���ع���رك���ة وس���ت���وازن ال����ردع وستبقى ت��الح��ق االح��ت��الل وس��ت��ه��زم��ه ك��م��ا هزمته ال���ب���اس���ل���ة س���ت���داف���ع ع����ن ش��ع��ب��ن��ا وأه���ل���ن���ا يف ال���ق���ط���اع وب���ك���ل م����ا ت��م��ل��ك م�����ن ج���ان���ب���ه ذك������ر امل����ت����ح����دث ب����اس����م ح����رك����ة "ح�����م�����اس" أن امل���ق���اوم���ة تحتاج إىل موقف واضح حيال مواجهة هذا العدوان.وسنقاتلهم كرجل واح��د بشكل موحد.. مشدداً عىل أن اللحظة والساعات القادمة ستثبت للعدو أن كل فصائل املقاومة واحدة صحافية قال إن تل أبيب ستكون أحد أهداف صواريخ املقاومة، زي����اد ال��ن��خ��ال��ة أم���ني ع���ام ح��رك��ة ال��ج��ه��اد اإلس���الم���ي يف ت��ص��ري��ح��ات تل أبيب هدفًا

وطالب جماهري األمة بأن ُتعيل صوتها رفضا لإلجرام الصهيوين هي القضية املركزية لكل مكونات األمة.أن يكون كيانا طبيعيا يف األمة.. مبيناً أن القضية العربية ستظل إن العدو الصهيوين كان وسيبقى العدو املركزي لألمة، وال يمكن ونقلت وك��ال��ة "ش��ه��اب" الفلسطينية لألنباء ع��ن ق��اس��م، قوله: الفلسطينيني.إىل أن ه���ذه االت���ف���اق���ات ش��ج��ع��ت ال���ع���دو ع���ىل ت��ص��ع��ي��د ج��رائ��م��ه ضد الفلسطيني ومقدساته منذ انطالق مسار التطبيع الحايل، مشرياً قاسم، قد أكد أن العدو الصهيوين يصعد من عدوانه عىل الشعب وك����ان ال��ن��اط��ق ب��اس��م ح��رك��ة امل��ق��اوم��ة اإلس��الم��ي��ة )ح���م���اس( ح���ازم التطبيع شجع العدو

الفلسطيني، واألمن القومي العربي، ومصالح كل األمة.م����ن أج�����ل م���واج���ه���ة امل�����ش�����روع ال���ص���ه���ي���وين ال������ذي ي���س���ت���ه���دف ال��ش��ع��ب ض��د الشعب الفلسطيني، وتوحيد جهودها ع��ىل ت��ن��وع مكوناتها 

العدوان الصهيوين املتواصل.ال��س��ب��ع وع���س���ق���الن ون��ت��ي��ف��وت وس����دي����روت ب���� 60 ص����اروخ����اً رداً عىل قصفها يف تمام ال�12 "تل أبيب" ومطار بن غوريون وأسدود وبرئ وأع���ل���ن���ت س����راي����ا ال����ق����دس ض���م���ن ع��م��ل��ي��ة "وح�������دة ال����س����اح����ات" ع��ن أفضل حاالتها ويد مجاهدينا ستظل العليا يف امليدان بإذن الله"."نطمنئ أبناء شعبنا وجمهور املقاومة ب��أن معنويات مقاتلينا يف القدس، استمرار القتال رداً عىل ال��ع��دوان الصهيومي.. وقالت: وب����ح����س����ب وك������ال������ة "ف����ل����س����ط����ني ال������ي������وم االخ��������ب��������اري��������ة.. أك����������دت س����راي����ا بدأتها عند تاسعة البهاء بتوقيت املقاومة ليلة الجمعة.يف ف��ل��س��ط��ني، ي����وم ال��س��ب��ت، ع���ن ع��م��ل��ي��ة "وح�����دة ال���س���اح���ات" ال��ت��ي أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي عملية وحدة الساحات

واستنكر وزير اإلعالم، الصمت املخزي للمجتمع الدويل واألمم األرايض املحتلة.وان����ت����زاع ح��ق��وق��ه امل��غ��ت��ص��ب��ة وط�����رد اإلح����ت����الل ال��ص��ه��ي��وين م���ن جميع وامل��ق��دس��ات اإلس��الم��ي��ة، وح���ق ال���رد ب��ق��وة يف ع��م��ق األرايض املحتلة وأكد عىل حق الشعب الفلسطيني يف الدفاع عن نفسه وأرضه لألمة.العميلة للتطبيع مع العدو الصهيوين وتخليها عن القضية املركزية ارتكبها كيان العدو يف غزة ما كانت لتحصل لوال هرولة األنظمة ال��ص��ه��ي��وين ب��ح��ق ال��ش��ع��ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي.. م���ؤك���داً أن ال��ج��ري��م��ة ال��ت��ي أن هذه الجريمة تأيت يف إطار سلسلة الجرائم التي يرتكبها العدو الشامي، وبشدة ال��ع��دوان الصهيوين عىل قطاع غ��زة، مشرياً إىل حيث أدان ناطق حكومة االنقاذ الوطني وزير اإلعالم ضيف الله والعلمائية واملثقفني واالكاديميني والسياسيني واالعالميني. الرد املناسب، إىل جانب مواقف العديد من الفعاليات السياسية تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني املشروع يف الصهيوين وعدوانه عىل غزة، وتجىل ذلك باملوقف السيايس الثابت ال��ي��م��ن ح��ك��وم��ة وش���ع���ب���اً ك���ان���ت م���ن أوائ������ل امل���ن���ددي���ن ب��االس��ت��ه��داف املوقف اليمني

األحرار يف فلسطني وكل البالد اإلسالمية.املحاصر واغتياله رجال الجهاد واملقاومة يجب أن يستنهض همم وامل���ح���اف���ظ���ات، م���ؤك���دة أن ال����ع����دوان ال��ص��ه��ي��وين ع���ىل غ����زة وش��ع��ب��ه��ا واالح��������������زاب ال���س���ي���اس���ي���ة وامل����ك����ت����ب ال���ت���ن���ف���ي���ذي يف ال����ع����اص����م����ة ص���ن���ع���اء قطاع غزة من كل الهيئات التشريعية مجلس النواب والشورى، إىل ذلك توالت املواقف والبيانات املنددة بالعدوان الصهيوين عىل اإلسالمي. ول����ك����اف����ة امل����ج����اه����دي����ن واألح��������������رار ف����ي����ه وع�������ىل رأس������ه������م ح�����رك�����ة ال���ج���ه���اد وعر علماء اليمن عن عزائهم ومواساتهم للشعب الفلسطيني الجبانسعيدا بعد جهاد مشرف ومواجهة بطولية مع الكيان الصهيوين واض�����اف ع��ل��م��اء ال��ي��م��ن ..ال��ش��ه��ي��د ال��ق��ائ��د ت��ي��س��ري ال��ج��ع��ري ارت��ق��ى الوحشية بحق الشعب الفلسطينيال��ج��دي��د ع���ىل غ���زة يف وح��ش��ي��ة ج���دي���دة ت��ض��اف إىل س��ل��س��ل��ة ج��رائ��م��ه وقالت الرابطة يف بيان لها : تابعنا بألم شديد العدوان الصهيوين عىل قطاع غزة كما دانت بشدة رابطة علماء اليمن العدوان الصهيوين الجبان الجعري وعدد من رفاقه جراء العدوان الصهيوين.لحركة الجهاد اإلسالمي والشعب الفلسطيني يف استشهاد القائد وع��ر ناطق الحكومة، عن تعازي الحكومة والشعب اليمني، العدوان وضرب عمق العدو.يف املنطقة.. داعيا حركات املقاومة إىل توحيد جهودها ملواجهة هذا انعكاسات خطرية عىل كيان العدو الصهيوين، واألمن واالستقرار كما أكد أن العدوان عىل غزة، لن يمر مرور الكرام وسيكون له الفلسطينيني.وع�����ن�����ج�����ه�����ي�����ة ال��������ع��������دو ال������ص������ه������ي������وين، وم�����������ا ي�����رت�����ك�����ب�����ه م��������ن ج��������رائ��������م ب���ح���ق ال�����ع�����ال�����م إىل م�����س�����ان�����دة ال����ش����ع����ب ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي يف م�����واج�����ه�����ة ص��ل��ف ودع������ا ال����وزي����ر ال���ش���ام���ي، ال���ش���ع���وب ال���ع���رب���ي���ة واإلس����الم����ي����ة وأح������رار األرايض الفلسطينية.جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة حتى تحرير كافة وجدد التأكيد عىل موقف اليمن الثابت واملبديئ يف الوقوف إىل تتنافى مع كل األعراف واملواثيق الدولية واإلنسانية.املتحدة عىل جرائم العدو الصهيوين بحق الشعب الفلسطيني التي 

الدفاع عن حقوقه بالحياة والحرية.وأك�������د امل����ص����در وق�������وف س����وري����ا ودع���م���ه���ا ل��ل��ش��ع��ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي يف لكل قيم القانون الدويل وميثاق األمم املتحدة.ونساء وشيوخا يعكس بشكل سافر تواطؤ مع العدوان وتجاهل السورية إن عدم اهتمام املجتمع الدويل بدماء الفلسطينيني أطفاال وق���ال م��ص��در رس��م��ي م��س��ؤول يف وزارة ال��خ��ارج��ي��ة ل��وك��ال��ة األن��ب��اء اإلنسانية.الصهيونيني، الذين اعتادوا ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد ال��ت��ص��ع��ي��د ال��خ��ط��ري يف ق���ط���اع غ�����زة، وط���ال���ب���ت ب��م��ح��اس��ب��ة امل��س��ؤول��ني ح��م��ل��ت وزارة ال���خ���ارج���ي���ة ال���س���وري���ة ال���ع���دو ال��ص��ه��ي��وين م��س��ؤول��ي��ة املوقف السوري

ولفت إىل أن مسرية التطور عىل الساحة الفلسطينية وانحدار وخاصة محور املقاومة يمر بظروف خاصة".االسالمي يف فلسطني زياد النخالة، قوله: إن "العالم اإلسالمي س���الم���ي خ����الل اس��ت��ق��ب��ال��ه ال���س���ب���ت، ل���ألم���ني ال���ع���ام ل��ح��رك��ة ال��ج��ه��اد ون��ق��ل��ت وك���ال���ة ال��ج��م��ه��وري��ة اإلس���الم���ي���ة ل���ألن���ب���اء )إرن�������ا( ع���ن ال���ل���واء جرائمه األخرية.وبالتايل فإن الكيان الصهيوين سيدفع مرة أخرى ثمنا باهظا جراء ت�����دل وب�����ال ش����ك ع����ىل أن امل����ق����اوم����ة ت��ع��ي��ش ف���ص���ال ج����دي����دا م����ن ال���ق���وة السريع للمقاومة االسالمية الفلسطينية عىل الجرائم الصهيونية أكد قائد الحرس الثوري اإليراين اللواء حسني سالمي، أن الرد املوقف االيراين

عىل إدارة حروب كبرية".ق��ائ��اًل: إن "ق��وة املقاومة تنامت كثريا قياسا للمايض وب��ات��ت ق��ادرة وت��ط��رق ال��ل��واء س��الم��ي إىل ت��ط��ور ق���درات امل��ق��اوم��ة الفلسطينية.. بال تراجع، وسيكون تحرير القدس قريبا بإذن الله.القوة الصهيونية نحو الزوال واالنهيار، هي مسرية ماضية لألمام 

والتأثري يف سري املعارك"."العدو يعمل عىل بث الشبهات والشائعات للنيل من الرأي العام ن��ق��اط ض��ع��ف ال��ع��دو واالس��ت��ف��ادة منها يف امل���واج���ه���ة".. الف��ت��اً إىل أّن وت���اب���ع ق���ائ���اًل: إّن����ه "ي��ج��ب ال��ع��م��ل ع���ىل إظ���ه���ار ن��ق��اط ق��وت��ن��ا وك��ش��ف يف العراق وأفغانستان وإيران واليمن والصومال وفنزويال وكوبا"."التجربة أثبتت أيضاً أّن أمريكا ُتهزم سياسياً وميدانياً كما جرى أّن ج��ي��ش االح���ت���الل ُي��ق��ه��ر وُي���ه���زم وُي����ذل وُت��ك��س��ر ه��ي��ب��ت��ه".. مضيفاً: وق������ال ال���س���ي���د ن���ص���ر ال����ل����ه: " امل���ق���اوم���ة يف ل���ب���ن���ان وف��ل��س��ط��ني أث��ب��ت��ت تجارب معنا واملقاومة دائما باملرصاد".وأه��ل غ��زة وكذلك عندما يتوجه بالخطاب إىل لبنان وه��م لديهم وأوض������ح أن "ال���ع���دو ي��خ��ط��ئ ع��ن��دم��ا ي��ت��ص��ور أن����ه ي���ره���ب امل��واط��ن��ني الفصائل".األعزاء يف حركة الجهاد اإلسالمي ومع قيادة حركة حماس وبقية ونحن يف حزب الله نتابع ما يجري وعىل تواصل دائم مع إخواننا "رد امل��ق��اوم��ة ي��ج��ب أن ي��ك��ون م��وض��ع ت��أي��ي��د وم��س��ان��دة م��ن الجميع يف ه����ذا ال���ع���ال���م أن ي���دع���م ه����ذا ال���ح���ق وأال ي��ش��ك��ك ب������ه".. وت����اب����ع: إن حق حركة الجهاد أن ترد عىل هذا االعتداء ويجب عىل كل شريف وأضاف: "من حق الشعب الفلسطيني ومن حق املقاومة ومن غزة لن ترد وحركة الجهاد اإلسالمي لن ترد".السبت: "من الواضح أن العدو يذهب إىل التقديرات الخاطئة بأن املركزي الذي يقيمه حزب الله يف الضاحية الجنوبية لبريوت مساء وق����ال ال��س��ي��د ن��ص��ر ال��ل��ه يف ك��ل��م��ة ل���ه خ����الل امل��ج��ل��س ال���ع���اش���ورايئ "الساعات واأليام املقبلة ستكشف أن العدو أخطأ التقدير يف غزة".أن ي���د امل���ق���اوم���ة س��ت��ك��ون ه���ي ال��ع��ل��ي��ا يف م��ع��رك��ة غ������زة.. الف���ت���اً إىل أن أك���د األم����ني ال���ع���ام ل��ح��زب ال��ل��ه ال��ل��ب��ن��اين ال��س��ي��د ح��س��ن ن��ص��رال��ل��ه، املقاومة هي األعىل 

اعتقلت ق��وات ال��ع��دو الصهيوين، أم��س األح���د، 21 فلسطينيا تصعيد صهيوين

مخيم الفوار.الخليل، اعتقلت قوات العدو الصهيوين، أربعة مواطنني من ال��ش��م��ال��ي��ة أث���ن���اء ت����واج����ده ع��ن��د أح����د امل���واط���ن���ني يف امل���ن���ط���ق���ة.. وم��ن كما اعتقلت ق���وات ال��ع��دو ش��اب��ا م��ن خ��رب��ة الحديدية ب��األغ��وار عنزة.تبلغ من)22 عاما( من حي املراح، وأسريين محررين من بلدة ومن جنني، اعتقلت قوات العدو الصهويني طالبة جامعية منزليهما يف مخيم عسكر الجديد شرق نابلس.ومن نابلس، اعتقلت قوات العدو شقيقني بعد أن داهمت داهمت منازلهم وفتشتها.اثنني منهم من مخيم طولكرم، وآخر من بلدة صيدا، بعد أن  ومن ط��ول��ك��رم، اع��ت��ق��ل��ت ق����وات ال��ع��دو ال��ص��ه��ي��وين ث��الث��ة شبان بلدة بيت فجار.ح���اج���ز ال��ك��ون��ت��ي��ر ال���ع���س���ك���ري ش�����رق ب���ي���ت ل���ح���م، وج��م��ي��ع��ه��م م��ن اث���ن���ني م���ن م��ن��ط��ق��ة ه����ن����دازة، وث���الث���ة آخ����ري����ن، أث���ن���اء ع���ب���وره���م عىل اعتقلت قوات العدو ثالثة مواطنني من بلدة الخضر، ومواطنني ب��ع��د م��داه��م��ت��ه��ا ع���دة م��ن��اط��ق ب��ال��ض��ف��ة.. ف��ف��ي م��دي��ن��ة ب��ي��ت لحم، 

��ة الدفاع عن أرضه ومقدساته.إَنّ شعبنا الفلسطيني يف كّل أماكن وجوده يقف اليوم موّحداً يف ونقلت وكالة "فلسطني اآلن" عن الحركة يف بيان لها، القول: التنّبؤ بها، يف الوقت الذي يستمر يف عدوانه الهمجي عىل قطاع غّزة.الصهاينة باقتحام املسجد األق���ىص امل��ب��ارك، ونتائجه ال��ت��ي ال يمكن ال���ص���ه���ي���وين امل���س���ؤول���ي���ة ال���ك���ام���ل���ة ع����ن ت����داع����ي����ات س���م���اح���ه ل��ل��م��ت��ط��ّرف��ني إىل ذل��������ك ح����م����ل����ت ح�����رك�����ة امل������ق������اوم������ة اإلس������الم������ي������ة )ح�������م�������اس( ال����ع����دو )ج( لتسهيل ابتالعها وتخصيصها كعمق اسرتاتيجي لالستيطان.الفلسطيني يف القدس الشرقية املحتلة ويف عموم املناطق املصنفة وق��ض��ي��ت��ه وح���ق���وق���ه، وي����ن����درج يف إط������ار م���ح���اوالت���ه���ا إلل����غ����اء ال���وج���ود جزء ال يتجزأ من حرب االحتالل املفتوحة عىل الشعب الفلسطيني يتعرض له املسجد األقىص من حمالت تهويد شرسة ومتواصلة هو وم���خ���اط���ره ع���ىل س���اح���ة ال����ص����راع وامل��ن��ط��ق��ة ب���رم���ت���ه���ا.. وق����ال����ت: إن ما واإلسالمية ويف مقدمتها املسجد األقىص املبارك، وعن تداعياته الكاملة واملباشرة عن ع��دوان��ه املستمر ضد املقدسات املسيحية وحملت الخارجية الفلسطينية، العدو الصهيوين املسؤولية تسمى منظمات "جبل الهيكل".ايتمار بن غافري، وعناصر ومؤيدي الجمعيات االستيطانية وما امل��ت��ط��رف��ني ال���ي���ه���ود ل��ب��اح��ات��ه ب��م��ش��ارك��ة ع��ض��و ال��ك��ن��ي��س��ت امل��ت��ط��رف ك��ان آخ��ره��ا االق��ت��ح��ام��ات الجماعية ال��واس��ع��ة ال��ت��ي ق��ام بها غالة املسيحية واإلسالمية ويف مقدمتها املسجد األقىص املبارك، والتي وأدانت الخارجية  االستهداف الصهيوين املتواصل للمقدسات الستباحته وجهان لعملة العدو العنصري الواحدة.وتصعيد استهداف املسجد األقىص املبارك وإطالق يد املستوطنني وع����دوان����ه ال���وح���ي وال����دم����وي ع���ىل ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني يف ق���ط���اع غ��زة أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن حرب العدو الصهيوين اقتحام املسجد األقىص "إيرز" العسكري بعدد من قذائف الهاون."ناحل عوز" برشقات صاروخية وعشرات قذائف الهاون.. وموقع كما استهدفت سرايا القدس أنظمة املراقبة والرؤية داخل موقع موقع كيسوفيم بعدد من قذائف الهاون الثقيل.ضمن عملية »وح��دة الساحات«.. واستهدفت تجمع لآلليات يف وقصفت سرايا القدس مدينة عسقالن املحتلة برشقة صاروخية بعدد من قذائف الهاون.. وقصفت "مفتاحيم" برشقة صاروخية.واستهدفت سرايا القدس تحشدات لآلليات العسكرية يف صوفا برشقات صاروخية.ش����ه����داء األق������ىص ل������واء ن���ض���ال ال����ع����ام����ودي م���دي���ن���ة ع���س���ق���الن امل��ح��ت��ل��ة سرايا القدس وكتائب املقاومة الوطنية وكتائب املجاهدين وكتائب ويف عملية مشرتكة ضمن عملية »وحدة الساحات« استهدفت بعدد من قذائف الهاون.وكانت سرايا القدس قد دكت الليلة املاضية موقع "ناحل عوز" الهاون.. وقصفت "نري عوز" برشقة صاروخية.ك���م���ا دك�����ت س����راي����ا ال����ق����دس م���وق���ع ك��ي��س��وف��ي��م ب���ع���دد م����ن ق���ذائ���ف من قذائف الهاون.ال��ه��اون.. واستهدفت تجمع لآلليات يف أح���راش كيسوفيم بعدد صاروخية.. ودكت سرايا القدس مستوطنة نرييم بعدد من قذائف س�������راي�������ا ال�������ق�������دس ال�������ق�������دس امل����ح����ت����ل����ة وم����غ����ت����ص����ب����ة س��������دي��������روت ب���رش���ق���ة ويف حصاد عملية "وحدة الساحات" يف يومها الثالث: قصفت العدوان الصهيوين املتواصل عىل أبناء فلسطني يف قطاع غزة.استشهاد القائد الكبري خالد منصور وإخوانه الشهداء، ورداً عىل ب����رش����ق����ات ص����اروخ����ي����ة ض���م���ن ع���م���ل���ي���ة "وح���������دة ال�����س�����اح�����ات" رداً ع��ىل م����س����ؤول����ي����ت����ه����ا ع������ن ق����ص����ف ال������ق������دس امل����ح����ت����ل����ة وم���غ���ت���ص���ب���ة س�����دي�����روت وب���ح���س���ب ال���ع���دي���د م����ن امل����راق����ب����ني، أع���ل���ن���ت س����راي����ا ال����ق����دس ال���ي���وم "وحدة الساحات".أدخ���ل���ت يف ص��ب��اح أم����س األح�����د، ت��ك��ت��ي��ك��اً وت����ط����وراً ج���دي���داً يف عملية وذك�������رت وك����ال����ة "ف��ل��س��ط��ني ال����ي����وم" اإلخ����ب����اري����ة أن س����راي����ا ال���ق���دس يف فلسطني عمليتها التي أطلقت عليها "وحدة الساحات".واصلت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي وال���������ذي أس����ف����ر ع�����ن ارت�����ق�����اء 32 ش����ه����ي����داً وأك�������ر م�����ن 275 ج���ري���ح���اً، للرد عىل العدوان الصهيوين املستمر  لليوم الثالث عىل التوايل تفوق املقاومةتحقيق تطلعاته يف التحرير والعودة.ال���ّدف���اع ع��ن قبلة املسلمني األوىل وم��س��رى ال���َرّس���ول األم����ني، حتى العاجل للوقوف مع الشعب الفلسطيني بكّل الوسائل، يف معركة كما دعت األمة العربية واإلسالمية، قادة وشعوباً، إىل التحّرك الخطرية.األي���������ام امل�����ب�����ارك�����ة، ت����ص����ّدي����اً ل����ه����ذه االق����ت����ح����ام����ات، وإف������ش������ااًل أله���داف���ه���ا ال����ّرح����ال وال����ّرب����اط وم���واص���ل���ة االع���ت���ك���اف يف امل��س��ج��د األق����ىص يف ه��ذه وامل���راب���ط���ني يف ال����ق����دس، وأه�����ل ال���ث���ب���ات يف ال����داخ����ل امل��ح��ت��ل إىل ش��ّد ودع����ت ال��ح��رك��ة ج��م��اه��ري ال��ش��ع��ب الفلسطيني يف ال��ض��ف��ة األب��َيّ

بأكثر  من 900  صاروخ  ..

فصائل املقاومة الفلسطينية تدك مواقع هامة للكيان الصهيوني
السيد نصرالله:  املقاومة في لبنان وفلسطني أثبتت أّن جيش االحتالل ُيقهر وُيهزم وُيذل وُتكسر هيبته

   الشامي:  العدوان على غزة سيكون له انعكاسات خطيرة 
على كيان العدو واألمن واالستقرار في املنطقة

    سوريا: عدم اهتمام املجتمع الدولي بدماء الفلسطينيني 
يعكس التواطؤ مع العدوان وجتاهل كل قيم القانون الدولي

    سالمي: الرد السريع للمقاومة الفلسطينية على اجلرائم 
الصهيونية يدل بأن املقاومة تعيش فصاًل جديدًا من القوة

  فصائل املقاومة: معنويات 
مقاتلينا في أفضل حاالتها ويد 

مجاهدينا ستظل العليا في امليدان
 أصبحت تل أبيب 

ومستوطنات العدو هدفًا 
مشروعًا لصواريخ املقاومة 

الفلسطينية

  العدو الصهيوني يعتقل 21 
فلسطينيًا من الضفة بينهم 

طالبة جامعية
 32 شهيدًا بينهم القائدان 

اجلعبري ومنصور  و 275 
جريحًا  حصيلة التصعيد 

الصهيوني على غزة
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أشاد بجهود حكومة اإلنقاذ في إجناح الفعاليات اجلماهيرية في العاصمة واحملافظات

نوه باجلهود األمنية واإلعالمية التي جسدت املكانة العظيمة للرسول في قلوب اليمنيني
الرئيس املشاط: نشكر جماهير شعبنا على اخلروج املليوني في فعالية املولد النبوي

ت���وج���ه ف��خ��ام��ة امل���ش���ر ال��رك��ن 
م��ه��دي امل��ش��اط رئ��ي��س املجلس 
السيايس األعىل بالشكر لكافة 
ج��م��اه��ر ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي عىل 
ال���خ���روج امل��ل��ي��وين غ���ر امل��س��ب��وق 
يف العاصمة صنعاء ومختلف 

املحافظات واملديريات.
وق���������������ال ال�������رئ�������ي�������س امل���������ش���������اط يف 
ب���رق���ي���ة ش����ك����ر، "ب����ه����ذا ال����خ����روج 
امل��ل��ي��وين امل���ش���رف، ي��ت��ب��وأ اليمن 
ال����������������ص����������������دارة ب������������ن أب������������ن������������اء األم������������ة 
العربية اإلسالمية يف احتفائه 
واح������ت������ف������ال������ه واه������ت������م������ام������ه ب����ه����ذه 
املناسبة الدينية املباركة والذي 
ي���ؤك���د خ���ص���وص���ي���ة رس������ول ال��ل��ه 
يف ق����ل����وب ال���ي���م���ن���ي���ن يف امل�����ايض 

والحاضر".
وأش��������������������������اد ب���������ج���������ه���������ود ح������ك������وم������ة 
اإلن������������ق������������اذ ال��������وط��������ن��������ي يف إن�������ج�������اح 
ال�����ف�����ع�����ال�����ي�����ات ال�����ج�����م�����اه�����ري�����ة يف 
العاصمة صنعاء واملحافظات 
اح��ت��ف��اء ب���ذك���رى امل���ول���د ال��ن��ب��وي 

الشريف.
وأث�����������ن�����������ى ال���������رئ���������ي���������س امل���������ش���������اط، 
يف ب�����رق�����ي�����ة ش������ك������ر، ع�������ىل ج����ه����ود 
ج�������������ه�������������از األم�������������������������ن وامل�������������خ�������������اب�������������رات 
وال�������دف�������اع  ال������داخ������ل������ي������ة  ووزاريت 
واالس�����ت�����خ�����ب�����ارات ال���ع���س���ك���ري���ة، 

ال��������������ف��������������ع��������������ال��������������ي��������������ات  ت����������������������أم����������������������ن  يف 
امل����ل����ي����ون����ي����ة ال�����ت�����ي أُق�����ي�����م�����ت ب���ه���ذه 
امل����ن����اس����ب����ة ب����ال����ع����اص����م����ة ص���ن���ع���اء 

واملحافظات.
ون���وه ب���دور وزارة االت��ص��االت 
وم���������س���������اه���������م���������ت���������ه���������ا ال����������������������ب����������������������ارزة يف 
ال���ج���ان���ب ال��ت��ق��ن��ي، ودور أم��ان��ة 
ال����رب����ي����ة  ووزارات  ال�����ع�����اص�����م�����ة 
وال����ت����ع����ل����ي����م وال�����ص�����ح�����ة ال����ع����ام����ة 
وال�����س�����ك�����ان وال����ث����ق����اف����ة واإلدارة 
امل�����ح�����ل�����ي�����ة وال������ن������ق������ل وم����ح����اف����ظ����ي 
امل���������ح���������اف���������ظ���������ات وم�����س�����اه�����م�����ت�����ه�����م 
ال��ف��اع��ل��ة وامل��ل��م��وس��ة يف إن��ج��اح 

فعاليات املولد النبوي.
وع�������������������������������ر رئ�������������������ي�������������������س امل�����������ج�����������ل�����������س 
ال����س����ي����ايس األع��������ىل ع�����ن ال��ش��ك��ر 
ل���������������������������������وزارة اإلع����������������������������الم ووس������������ائ������������ل 
اإلع����������������������������������������������الم ال����������������وط����������������ن����������������ي����������������ة ع��������ىل 
ت��غ��ط��ي��ت��ه��ا ال���واس���ع���ة وامل��ت��م��ي��زة 
لهذه الفعاليات، ومواكبتها 
م��ن��ذ ب���دء ال��رت��ي��ب��ات ل��الح��ت��ف��اء 
ب������ه������ا وص����������������واًل إىل ال�����ف�����ع�����ال�����ي�����ات 
ال����ك����رى ال����ت����ي ج����س����دت امل���ك���ان���ة 
العظيمة التي يحتلها الرسول 
األع�������ظ�������م يف ق������ل������وب ال���ي���م���ن���ي���ن 
يف وق���������������ت ت�������ت�������ج�������ه ال��������ك��������ث��������ر م����ن 
األن��ظ��م��ة ل��ل��ت��ط��ب��ي��ع م���ع ال��ك��ي��ان 

الصهيوين.

أشاد مبستوى املشاركة اجلماهيرية الواسعة

رئيس الوزراء يهنئ قائد الثورة ورئيس املجلس السياسي بنجاح فعاليات املولد النبوي
هنأ رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز 
ص��ال��ح ب��ن ح��ب��ت��ور، ق��ائ��د ال���ث���ورة ال��س��ي��د عبدامللك 
بدر الدين الحويث، بنجاح فعاليات املولد النبوي 
وبلوغ صداها إىل العالم أجمع، بفضل من الله 
ث��م ت��وج��ي��ه��ات��ه وإرش����ادات����ه ال��ت��وع��وي��ة والتحفيزية 

حول املناسبة ومكانتها لدى األمة.
ك������م������ا ه������ن������أ رئ�������ي�������س ال�����������������������وزراء ، رئ�������ي�������س امل����ج����ل����س 
ال����س����ي����ايس األع��������ىل ف����خ����ام����ة امل����ش����ر ال�����رك�����ن م���ه���دي 
امل��ش��اط، وأع��ض��اء املجلس السيايس األع���ىل عىل 
دوره�������م اإلش��������رايف ال���ق���ي���م ع����ىل خ���ط���ط امل���ؤس���س���ات 
ال��دس��ت��وري��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة وال��ت��ش��ري��ع��ي��ة وال��ق��ض��ائ��ي��ة 
وال���ش���وروي���ة ال��خ��اص��ة ب��ه��ذه ال���ذك���رى األث�����رة عىل 
قلوب ووجدان الشعب اليمني الذي لم تنل من 
وع���ي���ه ت��ل��ك األب�������واق ال��ن��اع��ق��ة ال���ت���ي ل���م ول����ن ي���روق 
ل���ه���ا أي م���ظ���ه���ر م����ن م���ظ���اه���ر إح����ي����اء ه�����ذه ال����ذك����رى 

العطرة .
وعر عن الشكر والتقدير لكافة قيادات الدولة 
وامل��س��ؤول��ن يف السلطتن امل��رك��زي��ة واملحلية عىل 
ج���ه���وده���م ال���ك���ب���رة وال���ن���وع���ي���ة يف م���س���ار األع���م���ال 
ال���رس���م���ي���ة وامل����ي����دان����ي����ة االح���ت���ف���ائ���ي���ة ب���امل���ول���د ال���ن���ب���وي 

الشريف وصواًل إىل االحتفاالت املركزية املشرفة 
التي شهدتها أمانة العاصمة واملحافظات.

وأش������������اد رئ�����ي�����س ال����������������وزراء يف ال�����رق�����ي�����ة ب���م���س���ت���وى 
امل�������ش�������ارك�������ة ال�����ج�����م�����اه�����ري�����ة ال�������واس�������ع�������ة يف م���خ���ت���ل���ف 
ال����ف����ع����ال����ي����ات ال�����ت�����ي أق����ي����م����ت يف ال������ق������رى وال������ح������ارات 
وامل��دي��ري��ات ب��أم��ان��ة العاصمة وامل��ح��اف��ظ��ات والتي 
تّوجت بالحضور املليوين يوم أمس، احتفاء بهذا 
ال��ح��دث العظيم يف حياة األم��ة اإلس��الم��ي��ة عامة 
والشعب اليمني خاصة والتي عكست مدى حب 
أح��ف��اد األن��ص��ار وارت��ب��اط��ه��م بنبيهم ال��ك��ري��م صىل 

الله عليه وعىل ٱله وسلم ..
وثمن عالياً املساهمة الفاعلة والحيوية لجميع 
ال���وزارات، سيما اإلع��الم والداخلية واالتصاالت 
وتقنية امل��ع��ل��وم��ات وال��رب��ي��ة والتعليم وال��ش��ب��اب 
وال����ري����اض����ة وال���ص���ح���ة ال���ع���ام���ة وال���س���ل���ط���ة امل��ح��ل��ي��ة 
يف أم���ان���ة ال��ع��اص��م��ة وامل���ح���اف���ظ���ات وك���اف���ة ال��ل��ج��ان 
ال���ف���رع���ي���ة امل����ي����دان����ي����ة، ل����ل����وص����ول إىل ذل������ك ال���ن���ج���اح 
ال������ب������اه������ر وامل�����������ش�����������ّرف ال�������������ذي ج������س������د وع�����������ي ال����ج����م����ي����ع 
ب��م��ك��ان��ة ه����ذه امل��ن��اس��ب��ة ال��دي��ن��ي��ة وم����ا ت��ك��ت��س��ب��ه من 
أه��م��ي��ة ب��ال��غ��ة ال��ي��وم يف ح��ي��اة األم���ة اإلس��الم��ي��ة يف 
ظل األعمال العدائية الخبيثة واملمنهجة لسلخ 

املسلمن عن دينهم وهويتهم اإليمانية.

وزير الدفاع ورئيس هيئة األركان يهنئان رئيس وأعضاء املجلس السياسي بذكرى املولد النبوي

إذا أراد العدو جتربة العودة إلى ميدان املعركة فإننا له حاضرون وليمننا وقضاياه وسيادته منتصرون 

جاهزون وعلى استعداد قتالي عاٍل ومعنويات تعانق السماء ونعدكم 
بأننا سنذيق األعداء أشد مما ذاقوه في الفترة املاضية

رفع وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي ورئيس هيئة األركان العامة اللواء الركن محمد 
عبدالكريم الغماري، برقية تهنئة إىل رئيس املجلس السيايس األعىل - القائد األعىل للقوات املسلحة 

املشر الركن مهدي املشاط وإىل أعضاء املجلس السيايس بمناسبة ذكرى املولد النبوي الشريف جاء فيها:

مع بوادر النصر لإلرادة اليمنية 
ال�������ح�������رة وق������������رب ال�������ف�������رج ب������������إذن ال����ل����ه 
ت����ع����اىل ي���ط���ي���ب ل����ن����ا يف ق�����ي�����ادة وزارة 
ال�����������دف�����������اع ورئ�����������اس�����������ة ه������ي������ئ������ة األرك����������������ان 
العامة وكافة املرابطن املجاهدين 
من أبناء قواتنا املسلحة البواسل 
ونحن نحتفل مع شعبنا وجميع 
شعوب األمة العربية واإلسالمية 
ب���م���ن���اس���ب���ة م�����ول�����د م������ن ب����ع����ث رح���م���ة 
ل����ل����ع����امل����ن ع����ل����ي����ه وع���������ىل آل���������ه أف����ض����ل 
الصالة والتسليم من وصفه الله 
يف ك����ت����اب����ه ال����ح����ك����ي����م ب����ق����ول����ه ت����ع����اىل: 
����������������َك َل������َع������ىَل ُخ������ُل������ٍق َع�����ِظ�����ي�����ٍم(، أن  )َوإَِنّ
ن����رف����ع ل���س���ي���ادت���ك���م أص��������دق ال���ت���ه���اين 
م��������ق��������رون��������ة ب�������أط�������ي�������ب األم�������������������اين ب�����ه�����ذه 
املناسبة الدينية املباركة التي تؤكد 
ع����ىل م�����دى ارت�����ب�����اط ش��ع��ب��ن��ا ال��ي��م��ن��ي 
العظيم بنبي الرحمة ونصرتهم له 
اليوم كما ناصروه يف خضم دعوته 
إىل دين الله .. داعن املوىل جل يف 

عاله أن يمن عليكم بدوام الصحة والعافية والتوفيق 
وال����س����داد ب��م��ا ي��م��ك��ن��ك��م م���ن ت��ح��م��ل ع����بء امل��س��ؤول��ي��ة، 
وأن يلهمكم ال��ص��واب يف ات��خ��اذ ال���ق���رارات ال��ت��ي تضع 
مصلحة ال��وط��ن وس��ي��ادت��ه أواًل، ون��ح��ن وم��ن منطلق 
امل��س��ؤول��ي��ة ال��دي��ن��ي��ة وال��وط��ن��ي��ة وال��ق��ان��ون��ي��ة واألخ��الق��ي��ة 
ن��ع��دك��م ب��أن��ن��ا م��ع��ك��م وره����ن إش���ارت���ك���م ل��ت��ن��ف��ي��ذ مهامنا 

ال���دي���ن���ي���ة وال����وط����ن����ي����ة ح���ت���ى ي���ت���ح���ق���ق وع������د ال����ل����ه ل���ع���ب���اده 
املؤمنن الصادقن.

يف ظل احتفالنا بهذه املناسبة الدينية املباركة التي 
نستلهم م��ن��ه��ا ب���أن ال��ص��ر وال��ث��ب��ات ع��ىل ال��ح��ق نهايته 
ال��ن��ص��ر وال��ت��م��ك��ن ب����إذن ال��ل��ه ت��ع��اىل ول��ع��ل��ن��ا الح��ظ��ن��ا يف 
األي�������ام ال��ق��ل��ي��ل��ة امل���اض���ي���ة ت���ل���ك امل�����راوغ�����ة وذل������ك ال���ح���راك 
ال��س��ي��ايس ال�����دويل امل���دف���وع م���ن ق��ب��ل ت��ح��ال��ف ال���ع���دوان 

السعودي اإلمارايت وقوى الشر 
والذي يف واجهته األمم املتحدة 
وال�����������ه�����������ادف إىل ت������م������دي������د ال�����ه�����دن�����ة 
األممية، وقد كان ردكم شافياً 
وكافياً بأننا لن نقبل أن تستمر 
الهدنة بصيغتها السابقة مالم 
ت��ل��ب ط��م��وح��ات شعبنا وتحقق 
مصالحه ويف مقدمتها الجانب 
اإلن�����س�����اين م�����ن ص������رف ل��ل��م��رت��ب��ات 
واإلف�����������������راج ع�������ن األس�������������رى وإن������ه������اء 
العدوان والحصار ورفع أيديهم 
ع����������ن ث��������������������روات ب�������ل�������دن�������ا وش�����ع�����ب�����ن�����ا، 
وه����������ذا إن دل ع������ىل يشء ف���إن���م���ا 
يدل عىل مدى إدراككم لحجم 
امل�����س�����ؤول�����ي�����ة ال�����دي�����ن�����ي�����ة وال����وط����ن����ي����ة 
ال��������������ت��������������ي ت�����������ق�����������ع ع�����������������ىل ك���������اه���������ل���������ك���������م، 
ب���ي���ن���م���ا ه�����ن�����اك م�����ن ب�����اع�����وا دي���ن���ه���م 
وأرض�����ه�����م م����ن أج�����ل م��ص��ال��ح��ه��م 
ال�����ض�����ي�����ق�����ة وأص��������ب��������ح��������وا ي�����رك�����ع�����ون 
أم�����������ام رغ�������ب�������ات امل�����ع�����ت�����دي�����ن وق�������وى 
ال����ش����ر واإلره������������اب، وه�������ذا ه����و ال����ف����رق ب����ن م����ن اخ����ت����اروا 
ال��س��ر يف م��س��رة ون��ه��ج امل��ص��ط��ف��ى ص���ل���وات رب����ي عليه 
وعىل آله الطيبن الطاهرين ومن ارتضوا بأن يسروا 
يف ط��ري��ق الشيطان وأي���اً ك��ان طريقهم فإننا ج��اه��زون 
وعىل استعداد قتايل عال ومعنويات تعانق السماء، 
ونعدكم بأننا إن عاد األعداء فإننا سنذيقهم أشد مما 
ذاق��وه يف الفرة املاضية، وعليهم أن يستوعبوا تلك 
الرسائل السياسية والعسكرية التي تضمنتها فرة 
ال���ث���الث ال���ه���دن ال��س��اب��ق��ة م���ال���م ف��ان��ه��م وال���ل���ه ي��س��رون 

إىل حتفهم.
مرة أخرى نهنئكم بهذه املناسبة الدينية العظيمة 
وال�������راس�������خ�������ة يف ق����ل����وب����ن����ا ج�����م�����ي�����ع�����اً، م������ج������ددي������ن ال����ع����ه����د 
وال��������والء ل���ك���م ول���ك���ل أب����ن����اء ش��ع��ب��ن��ا ال��ي��م��ن��ي ال���ح���ر األب����ي 
بأننا عىل نهج شهدائنا األبرار الذين ضحوا من أجل 
ع���زة وك���رام���ة وط��ن��ن��ا وس��ي��ادت��ه س���ائ���رون، وأن األع����داء 
وم����ن م��ع��ه��م ل���ن ي�����روا م��ن��ا إال م���ا ي���ك���ره���ون، ول��ي��ع��ل��م��وا 
إن ك���ان���وا ق���د اس���ت���ل���ذوا ب��ال��ه��دن��ة ف��إن��ن��ا ق���د ج��ع��ل��ن��ا منها 
طريقاً لالستعداد والبناء والتطوير لقدراتنا القتالية 
ال��دف��اع��ي��ة ال��ه��ج��وم��ي��ة، وم���ا رأوه يف امل��ي��ادي��ن م��ا ه��و إال 
غ��ي��ض م���ن ف��ي��ض وإن أراد ال���ع���دو ت��ج��رب��ة ال���ع���ودة إىل 
م���ي���دان امل��ع��رك��ة ف��إن��ن��ا ل���ه ح���اض���رون ول��ي��م��ن��ن��ا وق��ض��اي��اه 
وسيادته منتصرون، ويف ذلك فليتنافس املتنافسون.
ال���رح���م���ة ل���ل���ش���ه���داء.. وال���ش���ف���اء ل���ل���ج���رح���ى.. وال���ف���رج 
األس��������رى .. وك�����ل ع�����ام وأن����ت����م وال���ش���ع���ب ال���ي���م���ن���ي ب��أل��ف 

خر.. والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،

نستلهم م��ن ه���ذه ال���ذك���رى ب���أن ال��ص��ب��ر وال��ث��ب��ات 
على احلق نهايته النصر والتمكني بإذن الله

 نحن أمناء على حماية املمرات املالحية في جنوب البحر األحمر ومضيق باب املندب وخليج عدن
صنعاء بعد الهدنة غير صنعاء قبل الهدنةصنعاء بعد الهدنة غير صنعاء قبل الهدنة

نعدكم بأننا ره��ن إشارتكم لتنفيذ مهامنا الدينية والوطنية 
حتى يتحقق وعد الله لعباده املؤمنني الصادقني

أكد وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، 
أن قوى العدوان عمدت خالل فرات الهدنة السابقة 
إىل إع��������ادة ت���رت���ي���ب أوض��������اع أدوات�����ه�����ا ال���داخ���ل���ي���ة س��ي��اس��ي��اً 
وع���س���ك���ري���اً ووس���ع���ت م���ن ان���ت���ش���ار ال���ق���واع���د ال��ع��س��ك��ري��ة 
األج�����ن�����ب�����ي�����ة يف ال�������ب�������واب�������ة ال�����ش�����رق�����ي�����ة وامل�������ن�������اط�������ق ال����ح����ي����وي����ة 
االقتصادية، حيث تتواجد منابع النفط والغاز واملوائن 
البحرية والجوية يف املحافظات اليمنية املحتلة لنهب 

واستنزاف ثروات الشعب اليمني.
وأش��ار وزي��ر الدفاع إىل أن ه��ذا االنتشار ي��أيت يف إطار 
خطة عدائية تتضمن إبقاء الجمهورية اليمنية يف حالة 
ال���ال س��ل��م وال���ال ح���رب واس��ت��م��رار ال��ح��ص��ار ال��خ��ان��ق وبما 
يحقق نوايا قوى العدوان ويزيد من معاناة الشعب 

اليمني املعيشية.
وق��ال" ه��ذه املمارسات العدائية تتعارض مع إرادة 
شعبنا وهويته وخياراته الوطنية يف الحرية والسيادة 
وال�����وح�����دة واالس����ت����ق����الل وال����ع����زة وال ي��م��ك��ن اس���ت���م���راره���ا 
وي���ن���ب���غ���ي إزال����ت����ه����ا س���ري���ع���اً س���ل���م���اً أو ح������رب������اً".. م����ؤك����دا أن 

صنعاء بعد الهدنة غر صنعاء قبل الهدنة.
وأض��������������اف" ن����ح����ن ال ن������ن������اور وال ن����ل����ق����ي ب�����ال�����ك�����الم ج����زاف����ا 
وإنما نضع النقاط عىل الحروف ونتعامل بجدية مع 
ت���ح���دي���ات وت����ه����دي����دات ي���ص���ر ع��ل��ي��ه��ا امل���ع���ت���دون ون��ت��ص��رف 
ب��������أع��������ىل درج����������������ة م����������ن امل��������س��������ؤول��������ي��������ة ال�������دي�������ن�������ي�������ة وال������وط������ن������ي������ة 
وال���ع���س���ك���ري���ة امل���ه���ن���ي���ة واالح����راف����ي����ة م���ت���وك���ل���ن ع����ىل ال��ل��ه 
وم����س����ن����ودي����ن ب����دع����م وش����رع����ي����ة وط���ن���ي���ة ي����ق����وده����ا ال��س��ي��د 

القائد عبدامللك بدرالدين الحويث".
وت����اب����ع" م���ن ب����اب أخ�����الق ال���ف���روس���ي���ة ون���ب���ل ال��ي��م��ان��ي��ن 
األحرار نجدد هنا التحذير للقوى اإلقليمية العدوانية 
ال�����داع�����م�����ة ل�����ل�����ع�����دوان ع������ىل ي���م���ن���ن���ا ال�������غ�������ايل، أن�����ن�����ا س���ن���دي���ر 
م��واج��ه��ة ذات ب��ع��د ت��ك��ت��ي��ي واس��رات��ي��ج��ي، ول���ن ن���ردد 
لحظة يف قصف أهداف غاية يف الحساسية واألهمية 
وض���ع���ن���اه���ا يف ب���ن���ك أه����داف����ن����ا ال����ق����ادم����ة وامل������ح������ددة وه���ي 
تحت م��رم��ى ال��ن��ران ليس فقط يف العمق السعودي 
واإلمارايت ومنشآتهما العسكرية واالقتصادية الحيوية 
بل إن ذراع قوة الردع االسراتيجية اليمنية تستطيع 

الوصول إىل ابعد من ذلك بكثر".
وأض��اف اللواء العاطفي" سنجعل صراخ املعتدين 

وعويلهم يصل إىل أبعد مدى ولن نقبل تباكيا من أي 
كان فال خطوط حمراء وال موانع ستقف أمام سطوة 
صواريخنا وطائراتنا املسرة برا وبحرا وجوا".. وقال" 
لقد أعددنا قدراتنا وقواتنا عىل هذا القرار العسكري 

االسراتيجي فال تختروا صرنا وقد أعذر من انذر".
ول���ف���ت إىل أن ال���ت���ه���دي���دات ال��غ��رب��ي��ة وال��ص��ه��ي��ون��ي��ة يف 
م���ي���اه ال���ي���م���ن اإلق��ل��ي��م��ي��ة ت���ع���د ت����دخ����اًل ع���س���ك���ري���اً س����اف����راً.. 
مؤكدا أن الجمهورية اليمنية التي عنوانها العاصمة 
صنعاء وشرعيتها الشعب اليمني سوف تتصدى لهذه 
ال���ت���ه���دي���دات ب���ق���وة وف����ق����اً مل���ض���ام���ن ون����ص����وص ال���ق���وان���ن 
ال���دول���ي���ة امل���ت���ع���ارف ع��ل��ي��ه��ا، وال����ق����وات امل��س��ل��ح��ة ال��ي��م��ن��ي��ة 
ملتزمة بذلك أمام الشعب اليمني أوال وأمام العالم 
بأنها ستعمل وفقاً للقوانن واملواثيق والعهود الدولية 
التي تكفل للجميع سيادة أوطانهم وكرامة شعوبهم، 

وتمنع الهيمنة والوصاية عىل اآلخرين.
وق������ال" ن��ح��ن أم���ن���اء ع���ىل ح��م��اي��ة امل����م����رات امل���الح���ي���ة يف 
جنوب البحر األحمر ومضيق باب املندب وخليج عدن 

وب���ح���ر ال����ع����رب وص�������واًل إىل ال���ب���واب���ة ال���ش���رق���ي���ة ل��ل��م��ح��ي��ط 
الهندي وأرخ��ب��ي��ل سقطرى وه��ذا م��ا يجب أن يدركوه 

وينصاعوا له طوعا قبل أن ينصاعوا كرها".
وأش���������اد ال������ل������واء ال����ع����اط����ف����ي، ب���ال���ج���ه���وزي���ة ال���ق���ت���ال���ي���ة 
ال����ع����ال����ي����ة وم�����س�����ت�����وى ال����ي����ق����ظ����ة واالس������ت������ع������داد ألب����ط����ال 
ال�������ق�������وات امل����س����ل����ح����ة، ويف م���ق���دم���ت���ه���م م���ن���ت���س���ب���و ق����وة 
ال�������ردع االس���رات���ي���ج���ي���ة ال���ص���اروخ���ي���ة وال�����ط�����ران امل��س��ر 
ت��ن��ف��ي��ذاً ل��ت��وج��ي��ه��ات ال��ق��ائ��د األع����ىل ل��ل��ق��وات املسلحة 
املشر الركن مهدي املشاط رداً عىل تهرب العدوان 
عن االمتثال للمطالب املشروعة للشعب اليمني، 
وبما يواكب مقتضيات الدفاع عن سيادة واستقالل 
ال�����ي�����م�����ن واالن�������ت�������ص�������ار ل����ح����ق����وق����ه امل������ش������روع������ة وامل����ت����م����ث����ل����ة 
ب����ص����رف م����رت����ب����ات امل����وظ����ف����ن وم����ع����اش����ات امل���ت���ق���اع���دي���ن 
ورف����ع ال��ح��ص��ار ع��ن م����وائن ال��ح��دي��دة وم��ط��ار صنعاء 
وإن���ه���اء االح���ت���الل ل��ك��ل ش���ر م���ن ال��ج��غ��راف��ي��ا اليمنية 
ودف���ع التعويضات ل��أض��رار الناجمة ع��ن ال��ع��دوان 

وممارسته اإلجرامية.

وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي:

 سنجعل صراخ املعتدين وعويلهم يصل إلى أبعد مدى

رئيس هيئة االستخبارات واالستطالع يهنئ القيادة الثورية 
والسياسية والعسكرية العليا باملولد النبوي الشريف 

رفع رئيس هيئة االستخبارات واالستطالع اللواء الركن عبدالله يحيى الحاكم 
برقية تهنئة للقيادة الثورية والسياسية والعسكرية العليا بمناسبة احتفاالت 
شعبنا وقواته املسلحة واألمن بذكرى املولد النبوي الشريف فيما ييل نصها :  
"  بحلول ذكرى املولد النبوي الشريف للنبي املصطفى محمد صىل الله عليه 
وآله وسلم.. نتقدم بأصدق التهاين إىل قائد الثورة السيد/ عبدامللك بدر الدين 
الحويث واىل رئيس املجلس السيايس األعىل القائد األعىل للقوات املسلحة املشر 
الركن/ مهدي املشاط وإىل وزير الدفاع اللواء الركن/ محمد ناصر العاطفي وإىل 

رئيس هيئة األركان العامة اللواء الركن محمد عبدالكريم الغماري.. متمنن 
لشعبنا وقواته املسلحة الباسلة املزيد من االنتصارات.

سائلن الله سبحانه وتعاىل ان يجعل من هذه املناسبة دعائم وحدة اسالمية 
جامعة عىل منهج الله ورسوله والنصر والتقدم للمسرة القرآنية إىل جميع 

دول العالم.
وأن تعود علينا هذه املناسبة الدينية الجليلة وعىل املسلمن يف مشارق األرض 

ومغاربها وأنتم تنعمون بالصحة والعافية " 

مؤسسة الشهداء توزع حلوم 3 آالف خروف ألسر الشهداء بذكرى املولد النبوي
دش����ن����ت م����ؤس����س����ة ال�����ش�����ه�����داء ب���ص���ن���ع���اء ت�����وزي�����ع ال����ل����ح����وم ل����ع����دد م�����ن أس����ر 

الشهداء األشد فقراً بمناسبة ذكرى املولد النبوي الشريف.
وخ�����الل ال���ت���دش���ن أش�����اد م��ح��اف��ظ ص��ن��ع��اء ع��ب��دال��ب��اس��ط ال����ه����ادي ب��ج��ه��ود 
مؤسسة الشهداء يف خدمة ورعاية أبناء وأسر وذوي الشهداء والتخفيف 

من معاناتهم يف ظل العدوان والحصار.
وأش������ار إىل أه��م��ي��ة م���س���ان���دة أس����ر ال���ش���ه���داء ودع���م���ه���ا ك���أق���ل واج�����ب نظر 
تضحيات ذوي��ه��م ال��ذي��ن ق��ّدم��وا أرواح��ه��م رخيصة يف ال��دف��اع ع��ن الوطن 

وسيادته واستقالله.
وأكد املحافظ الهادي أن االهتمام بأسر الشهداء  ورعايتهم مسؤولية 
ال تقتصر عىل مؤسسة الشهداء، فحسب وإنما مسؤولية مجتمعية، 

ب��م��ا ي��ع��زز م���ن ال��ت��ك��اف��ل االج��ت��م��اع��ي واإلح����س����ان، خ��اص��ة يف م��ن��اس��ب��ة امل��ول��د 
النبوي الشريف.

اهتمام باسر الشهداء
من جانبه دعا املدير التنفيذي ملؤسسة الشهداء طه جران إىل االهتمام 
بأسر الشهداء وفاًء وعرفاناً بتضحياتهم يف الدفاع عن األرض والعرض 
والسيادة الوطنية .. مؤكداً ضرورة أن تكون هناك مشاريع وأنشطة لدعم 

أسر وأبناء الشهداء يف مختلف املجاالت.
واوضح جران بأن املشروع تضمن 3 آالف خروف ستوزع لحومها عىل 

اسر الشهداء بمناسبة املولد النبوي الشريف
وب�����ن أن امل���ؤس���س���ة ت����ش����ارك أس�����ر وأب����ن����اء ال���ش���ه���داء اح���ت���ف���االت���ه���م ب���ذك���رى 

مولد الرسول األعظم صىل الله عليه وآله وسلم بتوزيع حوم ثالثة آالف 
خ��روف ضمن برامجها املستمرة بأمانة العاصمة واملحافظات، وتوزيع 
لحوم ٨٥٠ خروفاً ألسر الشهداء املحتاجة يف أمانة العاصمة ومحافظة 

صنعاء.
واستعرض جران مشاريع مؤسسة الشهداء لهذا العام التي تمثل أقل 
القليل بحق أس��ر وأب��ن��اء الشهداء الذين يستحقون الكثر من االهتمام 
والرعاية .. مبيناً أن هذه املشاريع تتزامن مع احتفاالت الشعب اليمني 

بثورة ٢١ سبتمر وذكرى املولد النبوي الشريف.
وذكر أن مؤسسة الشهداء وزعت سالاًل غذائية وإعاشة ألسر الشهداء 
وسيتم صرف كفالة بعد احتفاالت الشعب اليمني بذكرى املولد النبوي.
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صــــــالح الدكـــــاك
»�إَِرِم« ِف���������������ي  �������ْي�������َد  �ل���������������صِّ �������ْي�������ُد  َي���������������صِ ِب������������������»َر�َْم�����������������ا«  ِرْيٌ 

�������َق�������ِم ��������صَ ِم����������������ْن  �جَل�������������ْف�������������ِن  ِف  َم�������������ا  ِم�����������ْن�����������ُه  ِب���������َخ���������اِف���������ِق���������ي 
��������ى ���������ْه���������ُم���������ُه َوَق�����������������صَ ���������ْه���������ٍم ����������صَ ����������َم����������ى و�أَوَه���������������������������������ُن ����������صَ �أ�����������صْ

������������������������������َة �ل����������َك����������لَ����������ِم �������������ِه ِم����������������������ْن َك�������������ِل�������������ْي�������������ٍم ِديَّ ِل�������������َق�������������ْو��������������صَ
��������ي �ْل�������������������َغ�������������������َو�ِن َوْه������������������������َي َق����������اِت����������لَ����������ٌة َك����������������������������َذ�َك َت��������ْق�����������������صِ

���������َه���������ِم َث�������������������������اأَر �ْل����������������َه����������������َوى ِم������������������ْن َق�����������ِت�����������ْي�����������ٍل ِف�������������ْي�������������ِه ُم���������تَّ
َف���������ِل���������َم���������ْن �ْل�����������������َغ�����������������َوى  َك�������������������فِّ  ِف  َق������������ْل������������ُب������������َك  َك  َدلَّ

�������ٍم ِب���������اْل���������َغ���������َوى َح���������َك���������ِم؟! ���������ْك���������َو�َك ِم�������������ْن َج������������������ْوِر َخ���������������صْ ����������صَ
����������������ٍل ملُ����������������ْرَتِ ������������ى  َم������������ْر�������������صَ ل  ْب��������������������َت،  َغ��������������������رَّ ْق�������������َت  �������������رَّ ��������������صَ

���������ِم مِلُ���������ْع���������َت�������������������صِ َم�����������ْن�����������َج�����������ى  َوَل  �������������اِن  �حِل���������������������������صَ َب�����������������������ْنَ 
َوَل����������������ٍه ِل�������������������ِذي  ����������ْل����������َوى  �����������صَ َل  َق������������اَل������������ْي������������َت،  ������������ْل������������َت  َو��������������صَ

ُخ����������ُط����������ِم ِل����������������������ِذي  ْك�������������������َرى  �ل�������������������ذِّ ِم�������������������َن  ِف���������������َك���������������اَك  َوَل 
َف�������َق�������ْد �������������َه�������������اِت  �جْلِ َرْح������������������ِب  ِف  �������ْي�������َق  �ل���������������صِّ �������َت�������ِك  َت���������������صْ �إْن 

�ْلأََدِم ِف��������������������ي  ���������ُج���������ْوِن  �مْلَ�������������������صْ َع��������لَ��������ى  �ْلأَِدْيُ  ���������اَق  ����������صَ
�������ه�������ا ����������َن����������اِب����������ُك َخ�������������ْي�������������ٍل ِف�������������ْي�������������ِه ُت�������ْرِك���������������صَ َح����������������������������اَرْت �����������صَ

مِلُ�����������ْخ�����������َت�����������َت�����������ِم ����������َع����������ى  َت���������������������صْ �إِْذ  ل�������������ل�������������َب�������������ٍدِء  َت���������������ِك���������������رُّ 
���������ُه���������ْوُل ُح�����������������ُزْوَن�����������������اً ِح������������������ْنَ َت����������ْذَرُع����������َه����������ا َت��������������ْغ��������������ُدْو �ل�������������������صُّ

ْح�����������ُب َي����������ْط����������ِوي �ْل�����������َق�����������اَع ِب������������اْلأََك������������ِم ������ُف �ل�����������رَّ ������ْف�������������صَ َو�ل�������������صَّ
������������ْل������������َو�ِن ُب��������ْغ��������َي��������ُت��������ُه �����������ِد �ل�������������������������صُّ ����������ْت َع�����������لَ�����������ى َن�����������ا������������صِ ����������تَّ �����������صَ

�������ُج�������ِم ���������������سٍ َع���������لَ���������ى �ل�������لُّ ����������ِت �خَل������������ْي������������ُل ِم���������������ْن َي��������������اأْ َوَع���������������������صَّ

* * *
���������َدَق���������ْت ْن����������َي����������ا َف����������َم����������ا ����������صَ ْق�����������ُت َق����������ْب����������لَ����������َك ِب����������ال����������دُّ �����������دَّ ������������صَ

َت��������������ْدُن��������������و ل������������ُت������������ْغ������������ِرَي َك������������������ْي َت����������������ْن����������������اأَى َع�����������لَ�����������ى ُغ������������������ُرِم
َف�����������َرْح�����������ُب�����������َه�����������ا َم��������������ا َت����������������������������َر�ُه �ْل����������������َع����������������ْنُ َع������������������ْن �أََم���������������������ٍل

�أََلِ َع�����������������ْن  �ْل������������َق������������ْل������������ُب  َي���������������������������َر�ُه  َم��������������ا  ���������ْي���������ُق���������َه���������ا  َو����������صِ
��������������������َو�َك ِب�������������ِه ��������������������اَءْت ���������������������صِ ������������رَّ مِلَ����������������������ا ���������������������صَ َف����������������������َا ُت�������������������������صَ

��������������ْل��������������ُق َح��������������������������اَلً ِب���������������َح���������������اٍل َغ����������������������ْرِ ُم���������ْن���������َت���������ِظ���������ِم َف��������������اخْلَ
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اْلبـُـْرَدُة اْلَيَمانِيَّــة
لَّى �هلل َعِلْيِه و�آِلِه و�َصلَّم«. ٍد �صَ مَّ �ُصْوِل �لأَْعَظِم ُمَ »ف َمَقام �لرَّ

2

�إِْذ ��������َح��������ُك  َت�����������������صْ ُث����������������مَّ  ه����������������ذ�،  ����������َح����������ُك  َوَي���������������������صْ َت���������ْب���������ِك���������ي 
َي�����������ْب�����������ِك�����������ي، َوَك������������������������ْم َن��������������اِه��������������ٍل َم���������������������اًء ِب����������������َدْل����������������ِو َظ�������ِم�������ي

َط��������َح��������َن��������ْت َرَح�������������������ى  ���������ْي  ���������قَّ ����������صِ ِف  ������������ْن������������َو�ِن  �������������صِ ��������������ّد�ِن  ���������������صِ
ْن������������َي������������ا َوِب��������������اْل��������������َه��������������َرِم ��������َب��������ا �ل������������دُّ ِك���������لَ���������ْي���������ِه���������َم���������ا ِب��������ال�����������������صِّ

َك���������������������ْم َخ�����������������اِط�����������������ٍب ِل����������������َه����������������َو�َه����������������ا َوْه������������������������������َي َلِه���������������َي���������������ٌة
َن����������َه����������ِم ِف  َوْه����������������������������َي  َه������������������َو�َه������������������ا  َع��������������������ْن  َوَر�ِغ����������������������������������������ٍب 

َق�������َن���������������سٌ �ل���������لَّ���������َم���������ى  َب���������������������سِّ  ِف  �������������اُب  �ل�������������نَّ ِب����������َه����������ا  َغ��������������������اٌب 
ُرِم�����������������ي ��������������َب��������������اَء  �ل��������������ظِّ َر�َم  ِب�������������َه�������������ا  َر�ٍم  َوُك������������������������������لُّ 

��������ْف��������َح��������اً َع����������������ْن َل���������َو�ِح���������ِظ���������َه���������ا َف���������ُغ�������������������سَّ َط���������������ْرَف���������������َك ���������صَ
َع�������ِم�������ي �ل������������لِّ������������َح������������اِظ  ِب�������������َن�������������ْج�������������َاِء  ����������ْرٍ  �ْل����������َب���������������������صِ �إِنَّ 

* * *
َي������������ا �أَْح����������������������������َوَر �ْل�������������َع�������������ْنِ َع��������ْي��������ِن��������ي ِم����������ْن����������َك َم������������ا َب����������ِرَح����������ْت

��������َة �ْل�������������َع�������������َدِم ���������َه���������اِد َوُرْوِح�������������������������������ي َق��������ْب�����������������صَ َرْه����������������������َن �ل�������������������صُّ
�������ِه�������َرْت �أَْن���������������َك���������������ْرُت َط���������ْع���������َم �ْل�����������َك�����������َرى ِم������������ْن ُط�����������������ْوِل َم����������ا ��������صَ

َع����������ْي����������ِن����������ي َوِب��������������������������تُّ َك������������������������������اأَنِّ َق�������������ْب�������������ُل َل�������������������������ْم �أََن��������������������������������ِم
���������ا ��������َك َوْع���������������������َد �ل�������������ُه�������������ْدِب َف������������اْج������������ِز ِبَ ��������بَّ �أَْخ������������لَ������������ْف������������َت ���������صَ

ُم��������������ْو���������������سُ َوَن��������������������اِج��������������������ْزِن َف������������َم������������اً ِب���������َف���������ِم ������������ِن������������ي �ل��������������رُّ َتْ
ُم���������ْث���������َخ���������َن���������ٌة ِج��������������������دُّ  َق�����������ْل�����������ِب�����������ي  �إِنَّ  َخ�����������لِّ�����������ِن�����������ي  �أَْو 

�����������اِف�����������َك�����������اِت َدِم���������������ي ����������َغ����������اُف����������ُه ِب����������������اْل����������������ِك����������������َذ�ِب �ل�����������������������صَّ �����������صِ
����������لَ����������ٍب �����������صَ َوَل  َخ����������������ْي����������������ٍل  ِب�����������������������َا  �ْل����������������������َع����������������������اِدَي����������������������اِت 

����������ا َق����������������ْدَح����������������اً ِب������������������َا ُح���������َم���������ِم َو�مْلُ����������������������������ْوِرَي����������������������������اِت �حَل���������������������صَ
�أََوٍد ِم�����������������ْن  �ْل�����������������َق�����������������ْوِم  ُق�����������������������������ُرْوَم  �����������َم�����������اِت  َو�ْل�����������َق�����������ا������������صِ

����������َغ����������ِم َو�ل����������نَّ �جَل���������������ْر����������������سِ  �����������ْوَم  َغ�����������������������صُ َدّلً  �����������ْنَ  �����������������������صِ َيْ
ُق�����������ُدَم�����������اً �ْل��������������َه��������������َوى  ِف  »َل����������ْي����������ل����������ى«  ����������������������������������اَوْزُت  َتَ �إَِذ� 

ِلأَْل�������������������������������ِف »َل�����������ْي�����������لَ�����������ى َوَل�������������ْي�������������لَ�������������ى« َق���������������������������اَدِن َق�����������َدِم�����������ي
َم�����������َه�����������َرْت »َم������������َه������������ا«  ِم���������������ْن  َلأَْي���������������������������اً  َت���������َع���������اَف���������ْي���������ُت  َو�إِْن 

َق������������ْل������������ِب������������ي َم�������������َه�������������ا ِب���������������������ِج���������������������َر�ٍح َغ�������������������������ْرِ ُم����������ْل����������َت����������ِئ����������ِم

* * *
َم����������ْرَت����������ُع����������ُه ���������ِق  �ْل���������ِع�������������������صْ َوِخ���������������ْي���������������ِم  ِف  َي������������ُك������������ْن  َوَم�����������������������ْن 

����������َق����������ِم َلَق������������������������ى ِب�����������ِن�����������ْع�����������َم�����������ِت�����������ِه َم������������ْث������������َن������������ًى ِم��������������������َن �ل����������نِّ
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3

�������َم�������ُع�������ُه ���������ْف�������������������سِ َم���������������صْ ���������ْخ ِل�����������������ِن�����������������َد�ِء �ل���������نَّ َوَم�����������������������ْن ُي�������������������صِ
�������َم�������ِم ��������صَ ِف  ���������ِح  �������������������صْ �ل���������نُّ ����������َم����������اِع  �����������صَ َع�����������������ْن  َف����������َق����������ْل����������ُب����������ُه 

ْع���������������������������������ُت ِع�������������ْن�������������َد »َث��������������ِن��������������ّي��������������اِت �ل����������������������������������������َوَد�ِع« َه���������������َوى َودَّ
ِح������������������ِم َو�ل������������������رَّ �هلِل  َد�ِع���������������������������ي  �������������ْي�������������ُت  َول�������������بَّ ���������ي  َن���������ْف�������������������صِ

������������ْت ������������َت������������ْدَب������������ْرُت َم������������ا َدَر�������������صَ ���������ْي���������ُت »�أَْح�����������������َم�����������������َد« َو��������������صْ َل���������بَّ
��������لَ��������ِم« ���������صَ »ِذي  �أَْط��������������������������������َاِل  َع����������لَ����������ى  ���������ِن���������ْنَ  �ل�������������������صِّ ِم����������������َن 

���������ْي���������َن���������اَء َت���������ْي���������ِه���������ي َف���������اْن���������َت���������َه���������ْي���������ُت �إَِل����������������ى َوُج�����������������������������ْزُت ����������صِ
��������َط��������َف��������ى �ْل��������َع��������لَ��������ِم ���������ْي���������ِن���������ْنَ ُط���������������������ْوِر َج������������ِب������������ْنِ �مْلُ�����������������صْ ����������صِ

َف���������َزَك���������ا �ْل�������������َه�������������َوى  ����������ى  َد�����������صّ َم������������ا  �������������ْوِر  �ل�������������طُّ ِف  َخ���������لَ���������ْع���������ُت 
َم���������������������ِم ِب�������������ُح�������������بِّ »�أَْح���������������������َم���������������������َد« َم��������������ا َخ�����������لَّ�����������ْف�����������ُت َع������������������ْن �أَ

َوُرْح����������������������������������ُت َي������������ْك������������َب������������ُح َزْه������������������������������ِوي ُدْوَن����������������������������������ُه َخ��������َج��������ِل��������ي
������ِم������ي �������������������������������َو�ِل َوَي����������������ْح����������������ُدو َخ�����������ْط�����������َوِت�����������ي َع�������������صَ ِم����������������َن �خْلَ

�����َك�����ٍر ������صَ ُذو  َق�������������طُّ  ِم�������ْث�������ِل�������ي  ْه��������������َر-  -�ل��������������دَّ �������ى  �ْن�������َت���������������صَ َف��������َم��������ا 
����������ِم����������ي َر�����������صَ ����������������������������ِه  َدلِّ ِف���������������������ي  ������������������اِدٌن  �������������������صَ َح������������َك������������ى  َوَل 

�ِل َه����������������������������������َو�َك، َوَم�������������������ْن َك��������������َب��������������اِئ��������������ِري ِع��������������ْن��������������َد ُع������������������������������ذَّ
�ل��������لَّ��������َم��������ِم ِم����������������َن  ��������ى  َي��������ْخ�����������������صَ َل  �ْل�����������َك�����������َب�����������اِئ�����������َر  َي���������ْغ�������������������سَ 

َوَط����������ْل����������َع����������ِت����������ِه »َط��������������������������َه«  ُط����������������������َوى  ِف  َي�������������ِه�������������ْم  َوَم��������������������������ْن 
َي��������ِه��������ِم َلْ  ُي�����������ْه�����������َد  َلْ  َوَم���������������������ْن  ��������ِب��������ْي��������َل،  �ل�����������������صَّ ُي�����������ْه�����������َد 

����������َه����������ا ����������ْت َج����������َو�ِمُ �������ي َف����������اْرَت����������ا�����������صَ ������������ُت َن�������ْف���������������صِ َق���������������ْد ُر�������������صْ
��������َي��������ِم ��������������ْه��������������َم��������������اَزْي��������������ِن ِم�������������������ْن ���������صِ ��������������ْنِ ِبِ َع�������������������ِن �مْلُ�����������������������������صِ

* * *
�������َت�������َب�������ُق�������و� ���������ِدي �أََن������������������������ْا ِم���������������ْن َق���������������������ْوٍم َق���������������ِد ���������صْ ���������يِّ َي������������ا ����������صَ

�ل�����������ِق�����������َدِم ِف  ����������������������اِن  ِب����������������������اْلإِْيَ ُق�������������������ُدْوِم�������������������َك،  ����������َرى  ُب���������������������صْ
������������َرى َوَق����������������ْب����������������َل ُب������������������������ُزْوِغ َت���������������������َو�َرُث���������������������و� َن��������������َب��������������اأَ �ملَ�������������������������صْ

���������َف���������رَة �ل�������َق�������لَ�������ِم �������َح�������اَه�������ا ����������صَ ���������ْو� ِل���������������صُ »�ْق����������������������������������َر�أْ«، َن�������������������صَ
�أَِل������������������������ٌف �ل������������������ُق������������������َرى«  »�أُمِّ  ِف  َل  َت��������������������َن��������������������َزّ َوَم������������������������ا 

�ْل����������َك����������ِل����������ِم َب«  »َي�����������������������������������ْرِ ِف  َن����������������َزُل����������������و�  َوَق�������������������������ْد  �إِّلْ 
������������ّدو� �ْل������������ُق������������ُل������������ْوَب �إَِل���������������������ى ُل����������ْق����������َي����������اَك َع���������������ْن َظ���������َم���������اأٍ �������������صَ

ْغ��������������������������َي��������������������������اُر ِب�����������اْل�����������َغ�����������َن�����������ِم �����������������دَّ ِل����������������ْل����������������َك����������������َاأِ �لأَ َو������������������صَ
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�ْل�������� َوِف  َت�����������������������ُرْوُح،  �أَْو  َت���������ْغ���������ُدو  �������ْنِ  �ل���������������صَّ ِف  �������������ْل�������������ُق  َو�خْلَ
�������َم�������ِم ���������َم���������ٍم َن��������������ْرَق��������������ى �إَِل������������������������ى ��������صَ �����������َع����������ْل����������َي����������اِء ِم�����������������ْن ����������صَ

�أََن�����������������������������ْا �ْب����������������������ُن �أَْل���������������������������������َنِ َم������������������ْن َلُن�������������������������و� مِلَ������������ْرَح������������َم������������ٍة
و� مِلُ����������ْق����������َت����������َح����������ِم َق������������ْل������������َب������������اً َو�أَْغ�����������������������لَ�����������������������ُظ َم�������������������ْن َك���������������������������رُّ

���������ى َن���������������������َدًى َوَي���������������������َد�ً �����������������َدِق َم���������������ْن َل���������بَّ �أََن������������������������ْا �ْب������������������ُن �أَ������������������صْ
َم���������ِم ���������ا����������سِ ِب���������ال���������ذِّ َم���������������اِر َو�أَْوَف���������������������������������ى �ل���������نَّ َد�ِع���������������������ي �ل���������������ذِّ

�أََن������������������ْا �ْب��������������ُن »ُج�������������ْرُه�������������َم« ِم������������ْن »َق����������ْح����������َط����������اَن«، ِه������ْج������َرُت������َه������ا
����������������������َرِم �حْلَ ِف  »َع�������������������ْدَن�������������������اَن«  ��������لَ��������ْت  َن�����������������صَ ِب���������������»َه��������������اَج��������������ٍر« 

�أََن����������������������ْا �ْب����������������ُن »َع��������������ّم��������������اَر« َم��������������ْن �أَْع������������َي������������ا �مْلُ����������������������َدى َج��������لَ��������د�ً
������َن������ِم ��������ى َم������������ْغ������������ِرِب �ل�������������صّ ���������ِرِق �ْل�������������َوْح�������������ِي َح��������تَّ ِم�������������ْن َم�������������������صْ

�������������َر�ِب�������������ِه�������������ْم َك�����������َرَم�����������اً ُي�������������ْع�������������َزى �ْل�����������������ِك�����������������َر�ُم �إَِل����������������������ى �أَ��������������صْ
�����������ِرِب �ْل�������������َك�������������َرِم َوَن��������������ْح��������������ُن ُن�������������ْع�������������َزى ِل�����������������»َط����������������َه« َم�����������������������صْ

������������������������اً �أَُمَ �ْل����������������ُع����������������َرى  ِف  ��������������ا  َوُك��������������نَّ َث����������������َر�َه����������������ا  �����������ْدَن�����������ا  ������������صُ
���������������اَدَة �ْلأَُم���������������������������ِم ���������ْرَن���������ا ب����������������»َط���������������َه« ����������������صَ ���������ّت���������ى، َف�������������������صِ ����������صَ

����������َف����������َن����������ا ���������ى ِف�������������ْي�������������َك �ألَّ ���������تَّ ������������������ْل������������������ُق ����������صَ َو�ْل����������������������َي����������������������ْوَم و�خْلَ
�������ِم ُع���������������صُ ِف  ����������������اِر  �ْلأَْن���������������������������������صَ ���������ُم  ِع�������������������صَ ِب�����������������ِه  »َب������������������������������ْدٌر« 

����������َن����������اَك ِب������������������������»َزْه�����������������������َر�َء �ْل��������������َب��������������ُت��������������ْوِل« َل�������َن�������ا َوِم�����������������������ْن �����������صَ
����������لَ����������ِم ����������ْل����������ِم َو�ل����������ظُّ �������������ُج�������������ْوِم َج������������������������َاُء �ل����������ظُّ ُزْه������������������������ُر �ل�������������نُّ

�����������َرْو� ���������َم���������اِء ������������صَ �����������َغ�����������اِة ِب�������������ُف�������������ْرَق�������������اِن �ل�������������������صَّ َع����������لَ����������ى �ل�����������طُّ
�ل����������َع����������ِرِم ِف  �������ْي�������ِل  �ل���������������صَّ ���������َرى  َم�������������������صْ �����������اِت  �مْلُ�����������ْدَل�����������ِه�����������مَّ ِف 

�����������ْرِ �ْل�������������������������ِذي َع�������������������������ّزْت َج������������َب������������اِئ������������ُرُه َج����������������������ْرُ �ْل�����������َك�����������������������صِ
�������ِم ������������������������ُل �مْلُ�����������ْج�����������ِح�����������ِف �ْل�������َب���������������صِ َغ���������������������ْوُث �ْل�����������ُع�����������َف�����������اِة َوَمْ

���������������������ْد »َك����������������ِرَب����������������اً« َم�����������َت�����������ى َن����������������َدْب����������������َت �إَِل������������������������ى َك������������������������ْرٍب َتِ
َك��������ِم��������ي ُك�������������������لُّ  �����������������اِر  �ْلأَْن�����������������������������������صَ ِف  �������������������اَك  َوَل�������������������بَّ ِم�����������ّن�����������ا 

َن����������������ا َح������������������������َذَر�ً ُن���������ْب���������ِل���������ي َغ�������������������َر�َم�������������������اً، وُي����������������ْك����������������ِدي َغ����������������ْرُ
َرَغ����������������ِم َع����������لَ����������ى  ُي���������ْع���������ِط���������ي  �أَْو  ِف�����������ْي�����������َك  َم��������������ْغ��������������َرٍم  ِم����������������ْن 

َج��������َن��������َح��������ْت �ْل��������������َوَغ��������������ى  َح����������������رِّ  َع����������������ْن  �������������������َو�ِل�������������������ُف  �خْلَ �إَِذ� 
������ِب������ِم َخ����������ا�����������سَ �ْل�����������َي�����������َم�����������اُن�����������ْوَن َع����������ْن����������َك �مْلُ�������������ْه�������������َل َك������ال�������������صَّ

��������َب��������َن��������ا َوَل��������������������������ْو َت�����������������َر�َن�����������������ا َغ������������������������������َد�َة �ْل�������������������َك�������������������ْوُن َن��������ا���������صَ
�ْل�������������َوِخ�������������ِم ِف  َف���������������������������اأَْوَرْدَن���������������������������اُه  �ْل��������������������َع��������������������َد�َء،  ِف������������ْي������������َك 
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5

َع���������ِج���������َف���������ْت َغ����������������اَر�ِت����������������َن����������������ا  ِم��������������������ْن  �مْلَ����������������َم����������������اِل����������������ُك  �إِِذ 
َو�أُْث��������������������ِك��������������������َل �ْل�����������������َغ�����������������ْرُب ِب�������������اْل�������������ُب�������������ْع�������������َر�ِن َو�ْل�����������َب�����������َه�����������ِم

��������ْوَك��������ِت��������َه��������ا ���������صَ َذ�ُت  َب����������������������������ْدٍر،  �أَْل����������������������������َف  ِب�����������َن�����������ا  َت���������������������َرى 
�����������������اِر ِب����������اْل����������ِه����������َم����������ِم ���������َب���������ْت���������َه���������ا َح�����������َف�����������ا �ْلأَْن�����������������������������������صَ َت���������َن���������كَّ

ُوِل������������������������������ُدو� َلَم�����������������اِت�����������������ِه�����������������ْم  ِف  َق�������������������ْوِم�������������������َي  َك����������������������������������اأَنَّ 
���������������ْي���������������ِل ِب��������اْل��������ُف��������ُط��������ِم ������������َه������������َو�ِت �خْلَ َع�����������������������������ْدَو�ً َع����������لَ����������ى �������������صَ

َخ��������َو�ِف��������ِق��������َن��������ا ُرْح�����������َم�����������ى  ِف  �ْل�����������َب�����������اأْ������������سِ  َل��������َظ��������ى  َي�����������ْج�����������ِري 

َيِ �ل����������������������دِّ �������������اَن�������������ِة  َه�������������تَّ ِف  ������������َو�ِع������������ِق  �ل�������������������������صَّ ��������������������������َرى  َمْ

* * *
����������َب����������ًة ِب�����������������������ُذَرى »َط��������������������������َه« ُح�������������������������������������ُرْوِفَ َن������������������������������اَءْت ُع���������������������صْ

ِق������َم������ِم������ي �������ْف�������َح�������ْي�������ِه�������َم�������ا  ��������صَ ِف  ْح����������ُت  ����������رَّ �����������صَ  ، َح����������������ْرَف����������������ْنِ
ِل َف���������������َزّي���������������َن  َق��������������ْوِم��������������ي  ِح����������ْك����������َم����������ٍة  َذ�  ���������������ْرُت  �أَْب�������������������������������صَ

�������������َك�������������ِم ������������ْي������������ِط �ْل����������ِع����������ْل����������ِم َو�حْلِ �َف ُمِ َدْل������������������������ِوي �ْغ�����������������������������ِرَ
���������ي َو�ل�������������َب�������������َي�������������اِن َف��������لَ��������ْم �����������ْرُت ُم����������������������ْزَن َق���������ِرْي�������������������صِ َه�����������������������صَ

��������ْل��������َت��������ِط��������ِم �����������اً ِبُ َت��������������ْرَج��������������ْح -َوَق������������������������ْد َن���������������ِف���������������َدْت- َك�����������اأْ������������صَ
������������َن������������اً َوَك�������������������������������اَن �أَْج��������������������������������������َزُل َغ���������������������������ْزِل ُدْوَن���������������������ُك���������������������ْم حَلَ

��������������ُح َق��������������������������ْوِل ِف������������ْي������������ُك������������ُم َع��������َج��������ِم��������ي َوَك������������������������������اَن �أَْف�����������������������������صَ
��������������������������بِّ َم�����������������ْع�����������������ِذَرًة ����������ُب �مْلُ�����������������ِح�����������������بِّ ُك�����������������ُل�����������������ْوُم �حْلُ َح���������������������صْ

ِب������������اْل������������َك������������ِل������������ِم ���������������������������������بِّ  �حْلُ بَ�����������������������ثُّ  َت���������������������َع���������������������ّذَر  �إَِذ� 
��������َه��������ى َخ��������َت��������ٌل َم���������ْق�������������������سِ َع���������لَ���������ى َف�����������ْح�����������ِم �ل��������نُّ َف�����������ْخ�����������ُم �ل���������دِّ

�������������َو�ِظ�������������َر َك�������������������������اْلأَْه�������������������������َر�ِم َع�����������������ْن ِرَم�����������������ِم ُي���������ْل���������ِه���������ي �ل�������������نَّ
���������������ْرَ ُم��������ْق��������لَ��������ُت��������ُه َوَف������������������������������������اِرُغ �ل�����������ِف�����������ْك�����������ِر ُت����������ْل����������ِف����������ي �ل���������������تِّ

َخ���������ِم ��������ْي��������َد �ْل�������������َب�������������اِز َك���������ال���������رَّ ���������ُب ���������صَ ����������ْف����������َر�ً َوَي���������ْح�������������������صَ �����������صِ

* * *
�������لَ�������َف�������ْت ���������ٌة ��������صَ ���������ْت���������ِن���������ي ُع��������������ُق��������������وٌد َخ���������ْم�������������������صَ �������������������صَ َق�����������������ْد َمَّ

��������������ُل��������������ِم ��������ْح��������ِو َو�حْلُ ِق َب������������������ْنَ �ل�����������������صَّ ���������ِة �ْل���������������������������َرْ َك���������َوْم�������������������صَ
َع�������لَ�������ى ����������������َو�َي  �����������������صِ �أَْو  ��������ي  َن��������ْف�����������������صِ �أَُم�������������������اِل�������������������ُئ  َف�����������َم�����������ا 

َب����������ِه����������ِم َع������������لَ������������ى  ����������������اِرْي����������������ِه����������������ْم  �����������������صَ �أُ �أَْو  �������������َاَل�������������ٍة  ��������������صَ
ُم�����������ْن�����������َف�����������ِرَد�ً �مْلَ���������������������������ْرِء  َغ������������������ْرُ  ��������������ْم��������������ِع  �جْلَ ِف  َو�مْلَ���������������������������������ْرُء 

��������ِم �����������������صَ �خْلِ ِف  ُي����������ْب����������ِدْي����������ِه  �������������������ِذي  �لَّ َن�������ِق�������ْي���������������سَ  ُي��������ْخ��������ِف��������ي 
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ُي��������������َد�ِوُل��������������َه��������������ا َك����������������اْل����������������َع����������������ْدَوى  ����������َم����������اِئ����������َل  �ل���������������������صَّ �إِنَّ 
�����لَ�����ِم �ل�����������صَّ َم�������ْط�������َم�������ُع  �أَْو  �ْلأََذى  َخ����������������ْوُف  �������ا��������سِ  �ل�������نَّ ِف�������������ي 

�����ُن�����و� َح�����������صُ َوَم�����������������ْن  و�  ������������اوؤُ �������������صَ َم������������ْن  �����������ْم�����������ِع  �جْلَ ِف  ��������اَن  ��������يَّ ���������صِ
َم��������������ِم َو�ل��������������ذَّ ��������������اِن  �ْلإِْح�����������������������������صَ َد�ِف������������������������ُع  ����������َت����������َوى  ������������صْ �إَِذ� 

َم��������������ْن َي�������������ْب�������������ُذِل �ْل��������������َب��������������ْذَل ِل���������ْل���������َف���������اِن���������ْنَ َي�����������ْف�����������َن، َوَم��������������ْن
����������������������������يِّ َي������������������ْب������������������ُذْل َب������������������ْذَل������������������ُه َي��������������������ُدِم �ِئ���������������ِم �حْلَ ِل���������������ل���������������دَّ

* * *
َزَل����������������������ٍل ُذْو  ��������������اَع��������������اِت  ِب��������������ال��������������طَّ �����������ّف�����������َع  َت�����������������������صَ �إَِذ� 

َن����������َدِم����������ي َوِم����������������������ْن  »َط����������������������َه«  َن�������������������َدى  ِم����������������ْن  ����������اِف����������ٌع  �����������صَ ِل 
��������������ان��������������َي��������������ًة َوُب�������������������������������������������������������ْرَدٍة ِح�������������ْك�������������ُت�������������َه�������������ا ِف������������������ْي������������������ِه َيَ

������ِم������ي �������ُج�������َه�������ا َن�������������صَ ْوِح، َي��������ْح��������ِك��������ي َن���������������صْ ���������������ْن���������������َوِل �ل������������������������������رُّ ِبِ
ْه�����������������������ر�َء« َم������������ْن������������ِزَل������������ًة ��������������َف��������������ْت ِب����������������������»�أَِب���������������������ي �ل�����������������������زَّ َت��������������َزلَّ

���������������ِم �ْلأَ����������������صَ �����������ى  �مْلُ�����������ْرَت�����������������������صَ َم���������������������������َد�ِر  ِف  ����������ّي����������ًة  َم����������ْر�����������صِ
�������َك�������ُم�������َه�������ا ُمْ �مْلَ���������������������ْم���������������������ُدْوِح  َف�����������ِم�����������َن  �أُْح�������������ِك�������������َم�������������ْت  �إِْن 

ُلِ �مْلَ�������������������ِدْي�������������������ِح  ِف�������������������ي  َف����������ِل����������َوْه����������ِن����������ي  َوَه������������������������ْت  َو�إِْن 
َذوؤَ�َب������������������ِت������������������َه������������������ا ف������������ِ�����������ي  ي  َح��������������������������دِّ َت�������������َث�������������لَّ�������������َم  َو�إِْن 

�������لَ�������ِم ، ب�������ال�������ثَّ بِّ ��������ْي��������ُف ُي����������ْح����������َم����������ُد ِع������������ْن������������َد �ل��������������������������ذَّ َف��������ال�����������������صَّ
َك������َم������ا �ْل�����������َك�����������َم�����������اِل  َم��������ْع��������َن��������ى  ِف  ��������ْق�����������������سُ  �ل��������نَّ ُف  ُي��������������َج��������������دِّ

��������ُة �ْل����������������َق����������������ْوِل َت���������ْب���������ِغ���������ي ُم����������َط����������لَ����������َق �ْل���������ِق���������َي���������ِم ��������ِب��������يَّ ِن�����������������صْ
َي�������������ا َلِئ���������������ِم���������������ي، ُرْم�����������������������ُت �أَْزَك������������������������������ى �ْل��������������َع��������������امَلِ��������������ْنَ ِب�������َه�������ا

�أَُرِم َلْ  ����������������ْل����������������ِق  �خْلَ َب���������������������ْنَ  �������������������َو�ُه  ِر��������������������صْ َوَغ����������������������������ْرَ 
�������������َاُة ُرْوِح��������������������������ي َع����������ِل����������ْي����������ِه َم�������������ا �ْل������������َغ������������َم������������اُم َه�������َم�������ى ��������������صَ

ُغ�������َم�������ِم ِم��������������ْن  �ْل��������������َك��������������ْوِن  ِف  ��������ِم��������ِه  ِب��������ا���������صْ �����������لَ�����������ى  �ْنَ َوَم�����������������ا 
������اً َوَم����������������ا َط����������������َوى �ْل���������ُف���������ْل���������ُك َب������������ْح������������َر�ً َو�ْل������������������������������َوَرى َي������َب�������������صَ

�����������ُدِم �ل�����������������������صُّ ِف  �ْلأْف��������������������������������������������َاُك  َت�����������َخ�����������لَّ�����������َق�����������ِت  َوَم������������������������ا 
َوِب��������������������ِه �����������َط�����������َف�����������ى  �مْلُ�����������������������صْ ِج��������������������������������َو�َر  َر�ٍج  ����������������َاُة  �����������������صَ

���������ِم �����������������������ِت�����������������������ِه ِف�����������������������ي َع������������������������������اَلٍ َخ�������������������صِ ��������������َر�ً ِلأُمَّ َن�����������������������������صْ
َم�����������َث�����������اِل�����������ِب�����������ِه ِم���������������������ْن  ��������������َاَح��������������اً  ���������������صَ َر�ٍج  �����������������َاُة  ������������������صَ

���������ِرِم َر�ِري َغ��������������������ْرَ ُم���������ْن�������������������صَ ���������ِه َو�ل�������������������������������������������ذَّ ف����������ِ���������ي َن���������ْف�������������������صِ
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احلضور اليماني املليوني في ذكرى املولد النبوي       

ما من شك يف أن اإلحياء واالحتفاء واالحتفال 
اليماين العظيم بذكرى املولد النبوي الشريف هذا 
العام ، وهو احتفاء وإحياء متفرد عىل مستوى 
الييعييالييم كييلييه، لييه دالالتيييه العظيمة والييكييثييرة التي 
ال ييييميييكييين الييييييوقييييييوف عيييليييييييهيييا وذكييييييرهييييييا كييييامييييليييية هيييينييييا.. 
ولذلك سنذكر بعضا منها عىل سبيل اإليجاز ال 
سيما مييا تستدعي ذكييرهييا طبيعة الييواقييع اليمني 
واليييييعيييييربيييييي واإلسييييييياميييييييي املييييييعيييييياش يف ظييييييل اسييييتييييمييييرار 
الحرب الصليبية الغربية بقيادة طواغيت العصر 
األمريكية والصهيونية املوجهة ضد اإلسام وضد 
عدد من الشعوب واألوطان العربية واإلسامية 
ومنها وطننا وشعبنا اليمني الذي تعرض وال يزال 
ييييتيييعيييرض ألبيييشيييع الييييحييييروب اليييعيييدوانييييييية الييوحييشييييية 

واإلجرامية طيلة ثمانية أعوام.
اإلحياء واالحتفاء بذكرى املولد النبوي الشريف 
عيييييييىل صييييياحيييييبيييييه وعييييييييييىل آلييييييييييه أفييييييضييييييل اليييييييصييييييياة وأزىك 
الييييتييييسييييليييييييييم، يييييعييييد ميييحيييطييية ميييهيييمييية لييييشييييعييييوب األميييييية 
اليييعيييربييييييية واإلسيييييامييييييييييية، ميييحيييطييية تييييربييييوييييية أخييياقييييييية 
ودينية لتعزيز وحدتها وتعميق ارتباطها برسول 

البشرية محمد صىل الله عليه وآله وسلم.

دالالت االحتفاء العظيم باملناسبة
- يف هيييذا الييسييييياق يييمييكيين اليييقيييول أن أبييييرز دالالت 
إحياء واحتفاء أبناء اليمن العظيم، يمن الحكمة 
واإليمان بذكرى املولد النبوي الشريف، من خال 
خييييروجييييهييييم املييييليييييييييوين اليييكيييبييير وحييييضييييورهييييم اإليييييميييياين 

املشرف يف صنعاء وبقية املحافظات هي: 
-داللة التعبر عن مدى حبهم وارتباطهم بالنبي 
الييكييريييم عليه وعييىل آلييه أفييضييل الييصيياة والييسييام، 
وتييأكيييييد حقيقة تأسيهم بييسييرتييه بقيمه ومييبييادئييه 
وأخييياقيييه وإحييييييياء سيينييتييه قييييوال وسيييليييوكييياً مييين خييال 
السر عىل نهجه عما بقوله سبحانه وتعاىل ” ُهَو 
اَلّييِذي أَْرَسييَل َرُسوَلُه ِباْلُهَدى َوِديييِن اْلَحِقّ ِلُيْظِهَرُه 

يِن ُكِلِّه ولو كره الكافرون”. َعىَل الِدّ
- داللييية التعبر عيين الييييوالء لييرسييول الييلييه محمد 
)صلوات الله عليه وآله( كأساس من أساسيات 
اإليييييييييييييمييييييييييييان الييييييييييييصييييييييييييادق والييييييييييييييراسييييييييييييييخ بييييييياليييييييليييييييه سيييييبيييييحيييييانيييييه 
وتعاىل،الذي ال يتم وال يكتمل إال بالحب والوالء 
ليييييرسيييييوليييييه اليييييكيييييرييييييم واإلييييييييييميييييييييان بيييييوالييييييتيييييه وتيييعيييظيييييييميييه 
وتيييوقيييره واالهييييتييييداء بيييه واالتييييبيييياع لييييه، واليييسييير عىل 
نييهييجييه واليييتيييأثييير بييييه وبيييميييواقيييفيييه واليييتيييحيييرك يف نييفييس 
الطريق التي تحرك عليها، والتفاعل طاعة وعمًا 
والييييتييييزامييييا مييييع رسييييالييييتييييه الييييتييييي أىت بيييهيييا وهييييييي الييييقييييرآن 
اليييكيييرييييم واإلسييييييييام الييعييظيييييم واعيييتيييبيييار ذليييييك أسييياسيييا 
ومنطلقا للتصدي لييحييمييات وهييجييمييات وحيييروب 
أعيييداء األميية الييذييين يحاولون فصلها عيين رسولها 
الكريم وعن تعاليمه وقيمه وأخاقه ومبادئه. 

- من دالالت اإلحياء واالحتفاء اليماين املليوين 

اليييعيييظيييييييم بيييييذكيييييرى امليييييوليييييد اليييينييييبييييوي اليييييشيييييرييييييف، كييمييا 
أشيييييار إىل ذلييييك قيييائيييد الييييثييييورة الييسيييييد عييبييداملييلييك بييدر 
الييدييين يف خطاباته بهذه املناسبة، دالليية التأكيد 
أن رسالة الرسول األعظم  اإللهية السماوية هي 
املشروع الوحيد وبشكل مطلق القادر عىل إحداث 
التغير الحقيقي للواقع البشري وتقديم الحلول 
الواقعية للبشر وأن ال بديل للبشرية عن رسالِة 
ُ واقعها إال االنفتاُح عىل  الله تعاىل وال َحييلَّ ُيغِرّ
الرسالة اإللهية وبها يمكن إصاح واقع البشرية 
واالنييييييتييييييقييييييال إىل فيييييضييييياء تيييييسيييييود فيييييييييه قيييييييييم وميييييبيييييادئ 
القسط واألخاق وكل ما تجد به البشرية الفاح 

والخر العظيم.
- إن إحييييييييييياء ذكييييييييرى امليييييوليييييد اليييينييييبييييوي ميييحيييفيييل عييييام 
يرشد البشرية إىل أن خاصها لن يكون إال تحت 
حييامييل ليييواء الييرسيياليية اإللييهييييية خيياتييم األنييبييييياء النبي 
األكييييييييرم مييحييمييد صييييىل اليييليييه عييليييييه وآلييييييه وسيييليييم ويف 
ذلك الكثر مما يغيظ قوى االستكبار والطاغوت 
اليوم وعىل رأسها أمريكا وإسرائيل بما تمثله من 
حالة االنحراف والتحريف املعاصرة عن شريعة 
نبي الله موىس وشريعة نبي الله عيىس عليهما 

السام.
- إن يف إحييييييياء هييييذه اليييذكيييرى وامليينيياسييبيية الييدييينييييية 
الييعييظيييييميية تيييذكييير دائييييييم لييلييبييشييرييية بيييييأن الييييدييييين عيينييد 
اليييليييه اإلسيييييام وأن مييعييالييم رسيييالييية اليييليييه يف األنييبييييياء 
والرسل السابقني تجد وصلها باإليمان برسول 
الييلييه مييحييمييد صييىل الييلييه عييليييييه وآلييييه وسييلييم وأتييبيياعييه 
واالهييييييتييييييداء بييييالييييقييييرآن اليييكيييرييييم اليييكيييتييياب امليييينييييزل عييليييييه 
وبالتايل فإن إحياء هذه الذكرى العظيمة يواجه 
مييييييييا ُسييييييييييييوق مييييياضيييييييييييا و ُيييييييييسييييييييوق حيييييييياضييييييييرا ميييييييين تييييعييييدد 
للديانات وهذه الداللة التي تبعث بها الذكرى يف 
حد ذاتها ويعززها ويعممها اإلحياء للذكرى أمر 
خطر جدا من منظور من أضاعوا معاِلَم رسالة 
الله تعاىل إىل موىس وأنبياء بني إسرائيل، ومن 
أضاعوا مراَث عيىس من الُهدى، ويضاف إليهم 
األنييييظييييميييية اليييتيييابيييعييية لييييقييييوى االسيييتيييكيييبيييار ويف امليييقيييدمييية 
النظام السعودي املنافق والجماعات التكفرية 
ية  بما يمثان من حالة انحراف وتحريِف داخل األَُمّ
اإلسيييامييييييية، ونييحيين نييجييد أن كيييل اليييقيييوى الييسييابييقيية 
املييييؤتييييلييييفيييية عيييييىل االنيييييييحيييييييراف والييييتييييحييييريييييف سييييعييييت ومييييا 
تزال ملحاصرة ذكرى املولد النبوي بشكل مباشر 
وغيير مباشر يف طقوس وأشييكييال معينة بدعوى 
ميييييا كييييانييييت عيييليييييييه مييياضيييييييا وإبيييييعيييييادهيييييا عييييين اليييجيييميييهيييرة 
واالحيييتيييشييياد فيييييمييا اليييذكيييرى املييحييتييفييى بييهييا وصيياحييب 
الييذكييرى نفسه يوجبان مظاهر احتفاء تعرب عن 
عاملية الرسالة الخاتمة من جهة ومن جهة أخرى 
عييين امليييشيييركيييات اإلسيييامييييييية الييتييي تييجييمييع األميييية وال 
تيييفيييرقيييهيييا وبييييهييييا ييييميييكييين لييييأميييية اسيييييتيييييعيييييادة حيييضيييورهيييا 
ووجييودهييا وتأثرها عىل طريق استنقاذ البشرية 

من الظال والتيه والشقاء.
- االحيييييتيييييفييييياء واإلحييييييييييييييييياء اليييييييييييمييييياين الييييعييييظيييييييييم ليييهيييذه 
الذكرى واملناسبة املعطاءة والغنية بأهم الدروس 
والعرب يستعيد حضور معجزاِت الرسالة اإللهية 
يف الييذهيينييييية اليييعيييامييية ليييأمييية اإلسيييامييييييية وميييين ذلييك 
أن امليييييسيييييتيييييضيييييعيييييفيييييني كييييييييييانييييييييييوا هييييييييييم رافييييييييييعيييييييييية وحيييييميييييلييييية 
وأتييييبيييياع وأنييييصييييار اليييرسيييالييية اإلليييهييييييية وامليينييتييصييرييين بها 
واستعادت حضور هذه املعجزة يف ذهنية األمة 
يعزز ثقتها بوعد الله بالغلبة واالنتصار ويرشد 
إىل أسييبيياب ذلييك ومتطلباته ويجعل املستكربين 
والطغاة واملستبدين واملنحرفني واملحرفني أمام 
ميييييييأزق وهييييييج هييييييذه املييييعييييجييييزة ومييييييا تييييركييييه مييييين أثيييييير يف 

نفسيات الناس وتوجهاتهم وخياراتهم.
- إحييييييياء شييعييبيينييا اليييييميينييي الييعييظيييييم ليييذكيييرى املييولييد 
اليييينييييبييييوي الييييشييييريييييف تييييحييييت نييييييييران اليييييييعيييييييدوان وطيييييوق 
الييحييصييار األميييرييييي اليييسيييعيييودي ويف اليييعيييام الييثيياميين 
هو تعبر عميل عما قاله اإلمام عيل عليه السام 
“ُكنا كلما حمي الوطيس احتمينا برسول الله”، 
اليييييميينيييييون والييييحييييرب ضيييييروس واليييحيييصيييار يف أشيييده 
يحتمون برسول الله صىل الله عليه وآله وسلم 
ويلبونه قائدا وهاديا ومعلما ومرشدا واالحتفاء 
إىل ذلييييك ويف سييييييياق امليييواجيييهييية الييشييامييليية يييعييرب عن 
الصمود يف أبهى صوره وعن االستعداد ملواصلة 
املواجهة والثبات بصرب ويقني بنصر الله وسبحان 
الله القائل: )هو الذي أّيدَك بنصره وباملؤمنني(.

رسائل االحتفاء العظيم باملناسبة 
حيييييميييييل االحييييييتييييييفيييييياء واالحيييييييتيييييييفيييييييال اليييييييييييمييييياين املييييليييييييييوين 
الييعييظيييييم بيييذكيييرى امليييوليييد اليينييبييوي الييشييريييف بييميييييدان 
اليييييييسيييييييبيييييييعيييييييني يف الييييييييعيييييييياصييييييييميييييييية صيييييييينييييييييعيييييييياء ويف بييييقييييييييية 
امليييييحيييييافيييييظيييييات اليييييعيييييدييييييد ميييييين اليييييرسيييييائيييييل امليييييوجيييييهييييية إىل 
أعيييييداء اليييرسيييول الييكييريييم وأعيييييداء واإلسيييييام واألمييية 
اإلسيييامييييييية وأعيييييييداء شييعييبيينييا اليييييميينييي الييعييظيييييم أبيييرز 
هييييذه اليييرسيييائيييل عيييرب عيينييهييا الييسيييييد اليييقيييائيييد عييبييداملييلييك 

بدر الدين الحويث يف كلمته باملناسبة.

رسالة إىل الغرب 
حيث دعا السيد القائد حفظه الله قادة الغرب 
واملجتمع يف الدول الغربية للكف عن اإلساءة لله 
وخييياتيييم أنييبيييييائييه واليييكيييف عييين عييييداء األنييبييييياء وكييتيياب 
الييييلييييه وإحيييييييييييراق املييييصيييياحييييف وميييييحييييياربييييية تيييعييياليييييييم اليييليييه 
والكف عن محاربة القيم وعن نشرهم للمفاسد 
والرذائل وسعيهم إلفساد الشعوب وأن يتأملوا 
يف واقعهم وما نتج عن ذلك من مشاكل رهيبة 

يف كل املجاالت.
إضييييافيييية إىل رسيييياليييية تييييحييييذيييييره لييييقييييادة الييييغييييرب ميين 
العواقب الوخيمة والعقوبات اإللهية يف الدنيا 
واآلخيييييييييييييييييييرة ودعييييييييوتييييييييهييييييييم ليييييليييييتيييييحيييييرر مييييييييين الييييصييييهيييييييييونييييييييية 

اليييييييييييييييهيييييييوديييييييية الييييييييتييييييييي سيييييييييييييييطيييييييرت عيييييليييييييييييهيييييم وأضيييييليييييتيييييهيييييم 
واستحكمت عليهم بشكل تام.

وكييييييييذا رسيييييالييييية تييييأكيييييييييد قييييائييييد الييييييثييييييورة عيييييىل مييوقييفيينييا 
املبديئ القرآين تجاه قضايا أمتنا اإلسامية وعىل 
رأسيييهيييا الييقييضييييية الييفييلييسييطييييينييييية واملييسييجييد األقييييى، 
ودعوته لتحالف العدوان لوقف العدوان ورفع 
الييييييحييييييصييييييار وإنيييييييييهييييييييياء االحيييييييييتيييييييييال وميييييعييييياليييييجييييية مييييلييييفييييات 
الييحييرب،  وباملقابل دعييوة شعبنا العزيز ملواصلة 
الييييتييييصييييدي ليييييليييييعيييييدوان طيييييامليييييا اسييييتييييميييير، بيييياعييييتييييبييييار هييييذا 
التصدي جهادا مقدسا بالتوكل عىل الله والثقة 

بنصره.

رسالة تذكري للمخدوعني 
يمكن القول أن االحتفاء املليوين العظيم بذكرى 
امليييوليييد الييينيييبيييوي غييير امليييسيييبيييوق هييييذا اليييعيييام قيييد حمل 
عييييددا مييين الييرسييائييل لييلييتييذكيير بييعييظييميية تيييارييييخ أبيينيياء 
اليمن العظيم يف مناصرة الرسول األكرم محمد 
صييىل الييلييه عليه وعييىل آلييه وسييلييم ومشاركتهم يف 
الييفييتييوحييات ونييشيير اإلسيييييام، والييتييأكيييييد أن مييواقييف 
صيييميييودهيييم يف اليييحييياضييير وتيييصيييدييييهيييم ومييواجييهييتييهييم 
لييلييمييعييتييدييين ، ميييين األمييييريييييكييييان وأدواتيييييهيييييم ميييين بيينييي 
سعود وزايد،  هي امتداد ملواقف األنصار واألوس 
والييخييزرج ميين أبيينيياء يمن الحكمة واإليييمييان، وأن 

احتفالهم  بهذه املناسبة إكراما وتقديسا للرسول 
اليييكيييرييييم وعييييرفييييانييييا بيييالييينيييعيييمييية، وتييييأكيييييييييدا عييييىل اليييييوالء 
للرسول وردا عىل كل محاوالت األعداء الهادفة 

إلبعاد األمة اإلسامية عن التمسك به.
إضييييافيييية إىل رسيييياليييية اليييتيييأكيييييييد أن أعييييييييداء الييييرسييييول 
والرسالة وأعداء الدين واإلنسانية لن يستطيعوا 
النيل ميين الييهييوييية اإليمانية والثقافة القرآنية ما 
دام شعبنا اليمني العظيم متمسك بكتاب الله 
وبييييرسييييول اليييليييه األعييييظييييم الييييييذي وصيييييف أهيييييل اليييييميين 

باإليمان والحكمة.

رسالة ملجلس األمن 
وهييييييييييييييذه رسيييييييياليييييييية عييييييييرب عييييينيييييهيييييا حيييييييدييييييييث نيييييييائيييييييب وزييييييييير 
الخارجية، حسني العزي يف تدوينة عىل )توير(، 
مييييييوجييييييهيييييياً حيييييدييييييثيييييه إىل مييييجييييلييييس األميييييييييييين واملييييجييييتييييمييييع 
الييييييييدويل: "ليييقيييد تييابييعييتييم بييالييتييأكيييييد خييييييروج الييشييعييب 
اليييييييمييينيييي يف هييييييذا اليييييييييوم اليييكيييبييير واملييييشييييهييييود، حييسيينيياً 
هييو يييقييول لييكييم بييأنييكييم أصييغيير بكثر ميين أن تكونوا 

مصدرا بديا لشرعية الحكم يف اليمن".
وأضاف: "سامحونا لقد تعمد شعبنا أن يفضح 
سييقييوطييكييم الييقيييييمييي وافيييتيييقييياركيييم اليييشيييدييييد لييبييعييض 

الدروس يف احرام الشعوب".

مهرجان الذكرى األوىل
وتجولت كامرا الصحيفة يف 
معارض املهرجان وتوقفت عن 
اول مييييعييييرض جيييييييروب اليييكيييبيييوس 
وفيييييه الييتييقيييييت املييهيينييدس محمد 
مييييييييحييييييييمييييييييود الييييييييييييقييييييييييييديس مييييييييسييييييييؤول 
املعرض وقد حدثنا عن طبيعة 
الييعييروض قييائييًا: هييي عييبييارة عن 
خييييليييييييييط مييييييين جييييميييييييييع امليييييشييييياركيييييني 
املختصني وكل يعرض بضاعته 
بكل انييواعييهييا.. وهيينييا سألته عن 
انواع النب يقول: انواعها كثرة 
مييييييييثييييييييل املييييييييييييطييييييييييييري واإلسييييييييميييييييياعييييييييييييييييييل 
والخوالين واليافعي والحرازي 

وهو اجود األنواع.
أمييييييييييا عيييييييين اإلقيييييييييبيييييييييال واليييييييييشيييييييييراء: 

اإلقبال كثر واملهرجان ترويجي 
اكرث منه ترفيهي..

أول من ادخل اآللة
ما الذي يميز شركة الكبوس 

عن البقية؟
نيييحييين اول ميييين ادخييييييل مييكييائيين 
الييييتييييحييييميييييييييص والييييييطييييييحيييييين واليييييقييييييل 
لييييييلييييييبيييييياد وأول ميييييييين اشييييييتييييييغييييييل يف 
مييينيييتيييجيييات الييييييينب وتيييييصيييييدييييييره ميينييذ 
الييييشيييياي  1938م ويف ميييينييييتييييوج 

وتصديره عام 1948م

منافسات ايجابية 
 تميز-  تحسن  

ويف معرض "الهمداين موكا" 

الييتييقيييييت بييياألسيييتييياذ احيييميييد احييمييد 
الييييييهييييييمييييييداين ميييييديييييير عييييييييام املييييعييييرض 
حيث يقول: هذه السنة مليئة 
بييالييتييطييور والييتييحييسيين يف املييعييرض 
والييتييقييديييم وامليينييافييسيية الييشييريييفيية 
وهيييييييييييييييييذا امليييييييييهيييييييييرجيييييييييان هيييييييييييو اميييييييييتيييييييييداد 
لثورة النب الذي اقيم يف مارس 
املييييييييييييييييييييييايض.. وأخييييييييييييييييييييييراً نيييييييحيييييييتييييييياج ميييين 
الدولة الدعم األكرب للمزارعني 

لتحسني شتلة النب.
وسألته هل توجد معوقات؟ 
يييييجيييييييييب املييييييدييييييير ميييييين املييييعييييوقييييات 

منها:

استرياد النب الخارجي
عرقلة توزيع النب يف املنافذ

وهي اهم األسباب للراجع.. 
وأنيييييييا مييييين هييينيييا انييييياشيييييد اليييحيييكيييومييية 

بإيقاف اإلستراد.

مكائن حديثة
وعييييييىل الييييجييييانييييب اآلخيييييييير عييرجيينييا 
عييييييييييييىل مييييييييييعييييييييييرض "نيييييييييييييييييييياس كييييييييييييويف" 
تييحيياورت الصحيفة مييع األخييت 
ميييرا عيييارف األصييبييحييي مسؤولة 
املييعييرض حيييييث بييادرتيينييا بييالييقييول: 
هييييييذه اآلالت واملييييكييييائيييين الييفييخييميية 
تييييسييييتييييوعييييب اليييييييينب الييييينييييياعيييييم واليييييينب 
الييخييشيين عييىل حييسييب اليينييوعييييية.. 
وتييييييواصييييييل كييياميييهيييا عييينيييدنيييا انييييييواع 
من القهوة منها "األسربيسو" 
وقهوة الدريب وقهوة الجزوة.. 

ونتمنى توسيع املعرض.

عىل هامش املهرجان
وقيييبيييل خيييروجييينيييا ميييين سييياحيييات 
املييهييرجييان التقينا ببعض اليييزوار 
الييييييييييييذييييييييييييين عيييييييييييييييييييربوا عيييييييييييين فيييييرحيييييتيييييهيييييم 
باملشاركة ومنهم املواطن عزي 

مييحييمييد عيييزي حيييييث اشيياد 
بييياليييتييينيييظيييييييم واليييييتيييييخيييييطيييييييييييط.. أمييييييام 
امليييييييييواطييييييييينييييييييية سيييييييييميييييييييرة عيييييييييبيييييييييده عيييييل 
قييييالييييت : قيييضييييييينيييا اوقييييييياتييييييياً لييطيييييفيية 
واستمتعنا بييياألجيييواء وييييا حبذا 
لييو تييتييكييرر مييثييل هيييذه الييفييعيياليييييات 

ونشكر القائمني عليها..
هذا وقد تخلل املهرجان عدد 
مييييييين اليييييفيييييعييييياليييييييييييات كيييياملييييسييييابييييقييييات 
وغييييينييييياء األطييييييفييييييال ورقييييييييص اليييييربع 
واألنييييييياشيييييييييييييييد اليييييديييييينييييييييييية وعيييييييييروض 
مييسييرحييييية وتييكييريييم افيييضيييل ركيين 
للقهوة وكذا تكريم املساهمني 
واملييييييييشيييييييياركييييييييني وفيييييييييييييييه كيييييييذليييييييك تيييم 
تكريم وزير الزراعة والري عىل 
جهوده يف دعم املهرجان وكل 
ذلييييييييييييك تيييييييييم يف خييييييييتييييييييام فيييييعييييياليييييييييييات 

املهرجان.
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"دالالت 
 ورسائل"

الشيخ/ ماجد النصريي

احييتييفيياء أبيينيياء شعبنا اليييييميينييي الييذييين هم 
مييييييييييادة اإلييييييييميييييييان ونيييييفيييييس اليييييرحيييييمييييين وأنيييييصيييييار 
املييييييصييييييطييييييفييييييى الييييييييييعييييييييييدنييييييييييان بييييييميييييينيييييياسييييييبيييييية ذكيييييييييييرى 
املييولييد اليينييبييوي الييشييريييف عييىل صيياحييبييه وآلييه 
أفيييضيييل اليييصييياة وأتيييييم الييتييسييليييييم، هيييو صلة 
ونييصييرة وإتيييبييياع ومييحييبيية وامييتييثييال ألمييير الله 
يف اليييييفيييييرح بيييفيييضيييليييه ورحيييييميييييتيييييه، وهيييييييو أيييييضيييياً 
احيييتيييفييياء تيييكيييرييييم وتيييخيييليييييييد ألقيييييييدس وأعيييظيييم 
حييييييقييييييائييييييق الييييييييتيييييييياريييييييييخ ومييييييحييييييطيييييياتييييييه امليييييييشيييييييرقييييييية.. 
حيييقيييييييقييية ميييييوليييييد اليييييييرسيييييييول األعييييييظييييييم واليييينييييبييييي 
األكييييييرم مييحييمييد صيييىل اليييليييه عييليييييه وعييييىل آلييه 
وسييلييم، نيييور الييهييداييية الييسييميياوييية اليييذي مأ 
أرجاء السموات واألرض يف تلك اللحظة 
الزمنية الخالدة إيذانا بتغير مجرى تاريخ 

البشرية جمعاء.
يييييييِه  يييييييييييييَن ٱليييييييَلّ  قيييييييييال تييييييعيييييياىل :"َقيييييييييييييييْد َجييييييييييآَءُكييييييييييم ِمّ
يييُه َميييِن ٱَتّييَبييَع  يييِبييينٌي َييييْهيييِدى ِبيييِه ٱليييَلّ ُنييييوٌر َوِكيييَتٰيييٌب ُمّ
يييييَن  يييييَلٰيييييِم َوُييييييْخيييييِرُجيييييُهيييييم ِمّ َنيييييييييُهۥ ُسيييييُبيييييَل ٱليييييَسّ ِرْضيييييييييَوٰ
يييوِر ِبييييإِْذِنييييِهۥ َوَييييْهيييِدييييِهيييْم إىَِلٰ  ييِت إىَِل ٱليييُنّ ييُلييَمٰ ٱلييُظّ

ْسَتِقيٍم". ِصَرٍٰط ُمّ
ذليييك هيييو الييينيييور املييحييمييدي الييييذي كيييان ومييا 
ييييييييزال حيييتيييى اليييييييييوم وإىل أن تييييقييييوم اليييسييياعييية 
نييور هييداييية ربييانييييية تييبييدد ظلمات الجاهلية 
والييوثيينييييية بكل أشكالها ومختلف صورها 
امليييييينييييييسييييييوجيييييية ميييييييين عيييييتيييييمييييية ضييييييييييييياالت وأهيييييييييييييواء 

الطاغوت وأوليائه من اإلنس والجان.
تييلييك الييظييلييمييات واليييضييياالت الييتييي يييحيياول 
طييياغيييوت الييعييصيير وأولييييييييييياؤه مييين الييصييهيياييينيية 
واألمريكان وعماؤهم من أعراب النفاق 
إعييادة فرضها عىل وطننا وشعبنا اليمني 
وعيييىل شييعييوب وأوطييييان األمييية اإلسييامييييية، 
مييييسييييخييييرييييين كيييييافييييية إمييييكييييانيييياتييييهييييم وقيييييدراتيييييهيييييم 
وسييييييييييييياسيييييياتييييييهييييييم اليييييييهيييييييادفييييييية إىل فييييصييييليييينييييا عييين 
رسييوليينييا الييكييريييم وجييعييل عيياقييتيينييا بييه مجرد 
عييييياقييييية شيييكيييلييييييية ليييييييييس لييييهييييا أي دور فييياعيييل 
أو ميييؤثييير أو قييييييادر عييييىل تييصييحيييييح اخيييتييياالت 
حييييييياتييينيييا وتيييييجييييياوز واقييييعيييينييييا امليييثيييخييين بييياليييجيييراح 

واآلالم.
وليييكييين هيييييييهيييات هيييييييهيييات أن يييتييحييقييق لييهييم 
ذلك، فنحن يمن الحكمة واإليمان، يمن 
أنييييصييييار اليييليييه وأنييييصييييار رسييييولييييه وأنييييصييييار أئييميية 
وأعييييييييام الييييهييييدى ميييين آل بيييييتييه األطيييييهيييييار، يف 
املايض ويف الحاضر، كنا وما زلنا وسنظل 
عييىل عييهييد الييييوالء لييلييه ورسيييوليييه إىل أن يييرث 

الله األرض ومن عليها.
نعم.. نحن يمن اإليمان، يمن األنصار، 
يمن االرتييبيياط والييتييفيياين يف املحبة لرسولنا 
الكريم، يمن الفرح واالبتهاج واالحتفال 
بيييفيييضيييل اليييييليييييه ورحيييييميييييتيييييه امليييييييهيييييييداة ليييليييعيييامليييني، 
كيييييانيييييت ومييييييييا تييييييييييزال وسييييتييييبييييقييييى ذكييييييييييرى املييييولييييد 
النبوي الشريف بالنسبة لنا أعظم وأجل 
وأكرب وأهم مناسباتنا الدينية التي يجب 
أن تحاط بالتقديس والتعظيم.. مناسبة 
لالتفاف حييول رسولنا الكريم بالحشود 
الييغييفييرة.. ميينيياسييبيية لييظييهييورنييا بييذلييك املظهر 
اليييييميياين املييشييرف إحييييياء واحييتييفيياء وابتهاجا 
بذكرى مولده .. متحلني بأخاقه العالية 
واليييعيييظيييييييمييية ميييعيييربيييين عييييين اعيييييتيييييزازنيييييا وحييبيينييا 

ووالئنا الصادق له ولله.
كييينيييا وال نييييييزال وسييينيييظيييل نييبييتييهييج ونييحييتييفييل 
بيييييهيييييذه امليييينيييياسييييبيييية اليييعيييظيييييييمييية ونييييجييييعييييل ميينييهييا 
محطة هامة لتجديد ارتباطنا بذلك النور 
املييييييحييييييمييييييدي واسييييييتيييييييييييييحيييييياء اليييييييييييييييييدروس واليييييعيييييرب 
واسييييتييييعييييادة اليييثيييقييية واسيييتيييقييياء األمييييييل اليييكيييايف 
ليييتيييعيييزييييز إرادة صييييمييييودنييييا يف وجييييييه اليييطيييغييياة 
واملييييييعييييييتييييييدييييييين وميييييييواصيييييييلييييييية سيييييييرنيييييييا عييييييييىل خيييط 
الييهييداييية مستبشرين وواثييقييني بييعييون الله 
وتيييييأييييييييييييده ليييينييييا بيييالييينيييصييير والييييتييييمييييكييييني  واليييفيييتيييح 

املبني.

النور املحمدي

عكس الخروج الشعبي اليماين غر املسبوق يوم أمس األول لاحتفال واالحتفاء بذكرى املولد النبوي الشريف يف العاصمة 
صنعاء وعواصم عدد من املحافظات صورة يمانية مشرقة ومعربة عن تجسيد املحبة والوالء واالنتماء إىل رسول الله 

صلوات الله وسامه عليه وعىل آله، إذ سجل أبناء يمن الحكمة واإليمان هذا العام حضورا مليونيا الفتاً يف إحياء هذه 
املناسبة الدينية العظيمة وبالنظر إىل طبيعة اللحظة التاريخية الراهنة بكل ما فيها من تطورات أحداث سياسية وعسكرية 

واقتصادية عىل مستوى الداخل اليمني واملحيط اإلقليمي والدويل فقد كان لذلك الخروج الشعبي والحضور املليوين إىل 
ساحات الرسول األعظم إحياء واحتفاال بذكرى مولده الشريف دالالته العظيمة ورسائله القوية املجسدة لعظمة شعبنا 

اليمني.. املزيد من التفاصيل يف سياق التقرير التايل:- 
 - خاص

مهرجان النب والقهوة
كتبت: أحالم عبدالرحمن

تيييحيييت شييييعييييار "دعيييييييم وتيييسيييوييييق اليييييينب اليييييييمييينيييي ميييسيييؤوليييييييتييينيييا جييميييييعيياً" 
اقيييييييميييت وبييييدعييييم ميييين اليييييدولييييية فيييعييياليييييييات ثيييييييورة اليييييينب اليييييييمييينيييي يف ميينييتييزه 
وحديقة السبعني يوم الخميس الفائت بمشاركة مختلف جمعيات 
ومييييزارعييييني وشيييركيييات مييخييتييصيية بيييالييينب واليييييذي اسييتييميير عيييرضيييه مييين 29 
سييبييتييمييرب وحيييتيييى 1 اكيييتيييوبييير 2022م وتييييم افيييتيييتييياح امليييهيييرجيييان مييين قبل 
الشيخ جابر الييوهييبيياين عضو املجلس السيايس واملييهيينييدس عبدامللك 

الثور وزير الزراعة والري.

أثييييينيييييى وزيييييييييير الييييشييييبيييياب والييييرييييياضيييية 
مييحييمييد حييسييني املييييؤيييييدي عيييىل أداء 
املنتخب الوطني للناشئني، الذي 
أثيييييمييييير عيييييين خييييطييييف بييييطيييياقيييية الييييعييييبييييور 
وبلوغ نهائيات كأس آسيا، بفوزه 
اليييييكيييييبييييير عيييييييىل بييييينيييييجيييييادش بييييربيييياعييييييييية 

نظيفة.
وهنأ الوزير املؤيدي، الجهازين 
الييفيينييي واإلداري والييياعيييبيييني، عىل 
التأهل وخوض املنافسات مع كبار 

الييييييقييييييارة اآلسيييييييييييويييييية، ميييييا يييييؤكييييد عييلييو 
كعب املوهبة اليمنية رغم الفوارق 
واإلمكانيات مقارنة بييالييدول التي 
سييتييشييارك يف اليينييهييائيييييات اآلسيييييوييية 

العام املقبل.
يييييييقيييييييه نيييياشييييئييييو  وأشييييييييييييييييييار إىل ميييييييييا حيييييييَقّ
اليييييييييميييين يف الييييتييييصييييفيييييييييات بيييتيييفيييوقيييهيييم 
عن جدارة واستحقاق عىل بوتان 
ثمانية أهداف نظيفة وسنغافورا 
بستة أهداف نظيفة وبنجاديش 

بييييييربيييييياعييييييييييييية نيييييظيييييييييييفييييية أيييييييييييضيييييييييياً، ليييتيييعيييم 
البهجة الشعب اليمني، وتخفف 
من آالمه وجراحه بسبب ظروف 

العدوان والحصار.
وحيييييييييييييييييييَثّ وزييييييييييييييييير الييييييييشييييييييبيييييييياب نيييييجيييييوم 
املييينيييتيييخيييب اليييوطييينيييي لييليينيياشييئييني عييىل 
مييواصييليية الييتييألييق واليييعيييطييياء بييوتييرة 
األبييييييييييييطييييييييييييال واالسيييييييييييتيييييييييييعيييييييييييداد اليييييييقيييييييوي 
لييلييدخييول يف اليينييهييائيييييات اآلسيييييوييية 
بيييميييسيييتيييوى وأداء ييييعيييكيييس مييوهييبيية 
وقييييدرة وإبييييداع اليياعييب اليمني يف 
منافسة أقييرانييه والييظييهييور املشرف 

خال املنافسات.

وزير الشباب ُيثني على أداء املنتخب الوطني 
للناشئني ويبارك تأهلهم لنهائيات آسيا



ع����ر ع������دد م����ن اب����ن����اء م���ح���اف���ظ���ة ذم��������ار، ع��ن 
س��ع��ادت��ه��م ب���ذك���رى امل���ول���د ال��ن��ب��وي ل��ل��رس��ول 
صىل الله عليه وعىل آله وسلم، مؤكدين 
بأن االحتفاء بهذه املناسبة نقطة تحول يف 

واقع األمة اإلسالمية. 
وط���ال���ب���وا ال��ش��ع��وب ال��ع��رب��ي��ة واإلس��الم��ي��ة 
إىل تقييم الواقع ال��ذي تعيشه، والخروج 
م����ن ح����ي����اة ال���ت���ب���ع���ي���ة ل���ل���ك���ي���ان ال���ص���ه���ي���وين ع��ر 
االن�����ظ�����م�����ة ال����ع����م����ي����ل����ة، واالن�������ت�������ص�������ار ل���ل���ق���ض���ي���ة 

الفلسطينية.

استطالع: فهد عبدالعزيز 

ب���داي���ة أك����د رئ���ي���س ج��ام��ع��ة ذم�����ار ال���دك���ت���ور ط���ال���ب ط��اه��ر 
ال��ن��ه��اري، ع��ى أه��م��ي��ة االح��ت��ف��اء واالب��ت��ه��اج ب��ذك��رى مولد 
خري البشرية الذي أخرج الناس من الظلمات إىل النور، 
مستعرضا ال��دور املهم واملتجدد لليمنيني يف ال��ذود عن 
اإلسالم والرسالة املحمدية عى مر العصور وارتباطهم 

املعروف بالنبي محمد صى الله عليه وعى آله وسلم.
وب�����ني ال����ن����ه����اري أن إح����ي����اء االم�������ة ل����ذك����رى امل����ول����د ال���ن���ب���وي 
الشريف يعيد إليها حضورها الفاعل واملؤثر بني األمم، 
معتربا ان االحتفال باملولد النبوي رسالة واضحة وقوية 
تحمل عظمة وحب الرسول يف قلوب اليمنيني جيال بعد 
ج��ي��ل وح��م��ل��ه��م ل��ل��م��ب��ادئ وال��ق��ي��م ال��ت��ي ج���اء ب��ه��ا ال��رس��ول 
األعظم.. وأشار النهاري إىل ضرورة االستفادة من هذه 
الذكرى يف استلهام الدروس والعرب من سرية املصطفى 
عليه أفضل الصالة وأزىك التسليم وتكريسها يف الواقع 
كمنهاج حياة والعمل باخالقه وترجمتها سلوكا ومنهجا 
ب����ني ك���اف���ة اب����ن����اء امل���ج���ت���م���ع..  وش������دد ع����ى دور ال���ش���ب���اب يف 
مواجهة العدوان وإفشال مخططاته، واالستمرار يف رفد 

الجبهات بالرجال واملال حتى تحقيق النصر.
وح������ذر رئ���ي���س ال���ج���ام���ع���ة م����ن م���خ���اط���ر ال����ح����رب ال��ن��اع��م��ة 
واألف�����ك�����ار امل���ض���ل���ل���ة ال����ت����ي ت���س���ت���ه���دف االج�����ي�����ال م����ن ال���ط���الب 
وال����ط����ال����ب����ات، داع����ي����ا إىل ال���ت���م���س���ك ب����ال����س����رية ال���ن���ب���وي���ة م��ن 

مصادرها الصحيحة واستقائها من القرآن الكريم. 

االرتباط بالرسول
من جهته أشاد مدير عام مرور محافظة ذمار، العميد 
ع������ي م����ح����م����د ال������وش������ي ب����ال����ت����ف����اع����ل ال�����رس�����م�����ي وامل���ج���ت���م���ع���ي 
والشعبي لالحتفال بذكرى مولد الرسول محمد صى 
الله عليه وآله وسلم، مؤكدا أن االحتفال بهذه املناسبة 

يجسد ارتباط اليمنيني برسول اإلنسانية.
وط�������ال�������ب ال�������وش�������ي ب��������ض��������رورة اس�����ت�����غ�����الل ه���������ذه امل����ن����اس����ب����ة 
العظيمة للتحي بأخالق وقيم الرسول واالقتداء بسريته 

ونهجه يف الجهاد والصمود يف مواجهة العدوان.
وثمن جهود قيادة السلطة املحلية واألج��ه��زة األمنية 
ب���امل���ح���اف���ظ���ة ع����ى ت��ن��ظ��ي��م ه�����ذه ال���ف���ع���ال���ي���ة وم���ش���ارك���ة أب���ن���اء 
محافظة ذمار يف االحتفال بذكرى املولد النبوي الشريف.

وعي مجتمعي 
وأش�����������������ار م��������دي��������ر ع������������ام م�����ك�����ت�����ب امل��������������������وارد امل�������ائ�������ي�������ة امل�����ه�����ن�����دس 
عبدالرحمن املعلمي، إىل دور اليمنيني يف نصرة الرسول 

واالس����الم منذ ب��داي��ة ال��دع��وة 
االس���الم���ي���ة، ه���اه���م ال��ي��م��ن��ي��ون ي���ع���ي���دون م��ج��د اج���داده���م 
االنصار بالتفاعل الكبري لدى املجتمع اليمني لالحتفال 

بذكرى املولد النبوي هذا العام. 
وارجع املعلمي زخم االحتفاء بهذه املناسبة إىل الوعي 
امل���ج���ت���م���ع���ي ب����أه����م����ي����ة ال�����س�����ري ع������ى ن����ه����ج ال�������رس�������ول األع����ظ����م 
واالقتداء به واالحتفاء والتباهي بمولده بني األمم كونه 

خاتم االنبياء واملرسلني، ارسله الله للعاملني.
وش����دد امل��ع��ل��م��ي ع���ى أه��م��ي��ة اس��ت��ن��ه��اض ال��ه��م��م ل��ي��ك��ون 
املولد النبوي مناسبة للعطاء والتحرك الجاد خصوصا 
يف ظل الظروف التي تمر بها البالد، واالكرث من ذلك كله 

االقتداء بالنبي سلوكا وعمال والتأيس بأخالقه.
ول������ف������ت امل����ع����ل����م����ي إىل أن إح�������ي�������اء ذك�����������رى امل�������ول�������د ال����ن����ب����وي 
الشريف محطة للتزود بقيم الفداء والتضحية والتحرك 

يف امليدان .
أنصار اليمن 

ف���ي���م���ا أك������د ال���ش���ي���خ رع������د ب����ن س���ع���د ال����ش����غ����دري، ع��ظ��م��ة 
ومكانة النبي األعظم محمد صى الله عليه وآله وسلم 
يف وج���������دان أه������ل ال���ي���م���ن وارت����ب����اط����ه����م ال����وث����ي����ق ب���ن���ب���ي األم�����ة 
ونصرته وال��س��ري ع��ى نهجه، مبينا أن ان��ص��ار اليمن عى 
العهد باقون، ومتجهون الستعادة مجد األمة العربية 
واالسالمية، وتوحيد الصف ولم الشمل ورفع راية الحق 
يف وجه الظلم وإحياء روح الجهاد يف أوساط أبنائها حتى 

ينالوا حقوقهم املشروعة يف الحرية واالستقالل.
وأوض����������ح ال����ش����ي����خ رع�������د ال�����ش�����غ�����دري أن االح�����ت�����ف�����اء ب���ه���ذه 
الذكرى عادة أصيلة يف املجتمع اليمني تدل عى مكانة 

وحب النبي صى الله عليه وعى آله يف اهل اليمن.
وس��خ��ر ال��ش��غ��دري م��ن اب���واق ال��ك��ي��ان الصهيوين الذين 
يحاولون بشتى الطرق والوسائل عدم االحتفاء بذكرى 
مولده صى الله عليه وسلم، النهم انزعجوا عند مولده 
يف م��ك��ة رغ����م م��ع��رف��ت��ه��م ب��أن��ه ال��ن��ب��ي ال���ح���ق، وه���اه���م واىل 

اليوم ينزعجون من االحتفال بمولده.
واف�������اد ك��ل��م��ا ان����زع����ج امل�����وال�����ون ل��ل��ك��ي��ان ال���ص���ه���ي���وين س����واء 
م��م��ن ي���دع���ون م��ش��اي��خ ال���دي���ن وغ���ريه���م م���ن ال��س��ي��اس��ي��ني، 
زاد ال���ت���ع���ظ���ي���م ل���ل���ن���ب���ي يف ق����ل����وب����ن����ا ووج��������������دان ح����ي����ات����ن����ا، ل��ن 
ي���س���ت���ط���ي���ع���وا أن ي����ف����ص����ل����وه ع����ن����ا او ن���ن���س���ل���خ ع������ن ت���ع���ال���ي���م���ه 

واخالقه السمحاء.
واش�����������ار ال����ش����ي����خ ال�����ش�����غ�����دري إىل أن االح�����ت�����ف�����ال ب����ذك����رى 
امل��ول��د ال��ن��ب��وي ال��ش��ري��ف رس��ال��ة إىل األع�����داء ب���أن اليمنيني 
م���ت���م���س���ك���ون ب���ن���ه���ج رس�������ول ال����ل����ه، ال���ن���ه���ج ال�������ذي ي��س��ت��ح��ي��ل 
هزيمته.. داعيا ابناء الشعب اليمني اىل التماسك وتعزيز 
االرت���ب���اط واالق����ت����داء ب��ال��ن��ب��ي ق���وال وع��م��ال وال��ث��ب��ات وال��ص��رب 

والتماسك بني أفراد املجتمع.

تعزيز التالحم
واس�����ت�����ع�����رض االخ ه����م����ام ع����ب����دال����ل����ه ال�����ص�����ب�����اري، دالالت 
وم�����ع�����اين إح�����ي�����اء ه�������ذه امل����ن����اس����ب����ة ال����ت����ي ن���ك���م���ن يف االق�����ت�����داء 
ب���ال���رس���ول األع���ظ���م وال��ت��م��س��ك ب��ن��ه��ج��ه ال���ق���وي���م واالرت����ب����اط 
ب��س��ريت��ه ال��ع��ط��رة ل��ت��ع��زي��ز ال��ت��الح��م ووح�����دة األم����ة وق��وت��ه��ا 
ملواجهة أعداء اإلسالم.. وبني أن اإلحتفاء بهذه الذكرى 
ه��و إح��ت��ف��اء بالقيم وامل��ب��ادئ ال���ذي ج��اء بها النبي محمد 
صلوات الله عليه وع��ى آل��ه ، لتي أرس��ت قواعد العدل 

ونصرة املظلوم ورفع راية الحق.
واكد عى أهمية االقتداء برسول الله صى الله عليه 
وع��ى آل��ه يف واقعنا ال��ي��وم باعتبارها م��ن أه��م الخطوات 
لرتسيخ املبادئ واألخالق النبيلة وتربية األجيال عليها، 
م��ب��ي��ن��ا أه���م���ي���ة االق�����ت�����داء ب���ال���رس���ول ال���ك���ري���م يف ك����ل أع��م��ال��ه 
وأقواله والسري عى منهجه يف مواجهة الطغيان وإقامة 

الحق والعدل . 
تطبيق منهجه 

وأك����������د م�����دي�����ر ع��������ام م����دي����ن����ة أل������ع������اب ال������ل������ؤل������ؤة ال���رتف���ي���ه���ي���ة 
بحديقة السبعني، ه��ران أحمد محمد املغيش، أهمية 
دور الشباب يف التعريف بسرية الرسول األعظم وتطبيق 

منهجه وأخالق الرسول قوال وعمال. 
وأش��������ار امل����غ����يش إىل أن االح����ت����ف����اء ب���م���ول���د ال���ن���ب���ي ي��ج��س��د 
العالقة املتينة التي تربط أبناء الحكمة واإليمان بالرسول 
الكريم.. الفتا إىل دور األوس والخزرج يف نصرة الرسول 

والدين اإلسالمي .

احتفال غري مسبوق اكتظت به عشرات 
الساحات يف العاصمة صنعاء وعواصم 

املحافظات الحرة.. تدافع اليمنيون من كل 
حدب وصوب إلحياء ذكرى املولد النبوي 
الشريف للنبي املصطفى محمد صى الله 

عليه وآله وسلم, وقد أكد املشاركون يف هذه 
الفعاليات أن هذا الحضور الكبري جسد حب 

وارتباط االنصار بالله وبرسوله وتأكيدا عى 
السري عى النهج القويم واملبادئ السامية 

للدين االسالمي الحنيف والشريعة الغراء 
.. وحول دالالت وعظمة املناسبة 26 سبتمرب 

التقت عدداً من الشخصيات السياسية 
والثقافية واالجتماعية وأجرت معهم 

اللقاءات التالية: 

* يف ال����������ب����������داي����������ة ت����������ح����������دث ه�������������������ادي ح����س����ن 
الرزامي - عضو مجلس الشورى بالقول: 
** م���م���ا الش������ك ف���ي���ه ان ال���ي���م���ن���ي���ني ق����د ح���ط���م���وا ال���رق���م 
ال���ق���ي���ايس، يف م��ح��ب��ة رس������ول ال���ل���ه ص����ى ال���ل���ه ع��ل��ي��ه وآل����ه 
وس������ل������م، واإلي�������م�������ان ب�������ه، وال�������دف�������اع ع�����ن�����ه، ورف���������ع راي�����ت�����ه، 
والجهاد معه يف سبيل الله، منذ ب��زوغ فجر الرسالة 
االس��الم��ي��ة ف��ق��د ذه���ب���وا إل��ي��ه م���ن ي���رثب إىل م��ك��ة امل��ك��رم��ة 
مبايعني بيعة العقبة األوىل يف م��ن��ى وك��ان��وا اث��ن��ا عشر 
شخصا، ويف العام الثاين ذهبوا إليه وهم سبعون رجال 
من االوس والخزرج ويف نفس املكان بايعوه عى السمع 
والطاعة، والوقوف معه بالنفس واملال، فهاجر اليهم 

فاستقبلوه يف مكان يسمى الثنية فانشدوا 
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 
 وجب الشكر علينا ما دعا لله داع 

فآووه ونصروه، وذادوا عنه، وحملوا راية اإلسالم، 
وق��د سطر الله مواقفهم ه��ذه يف القرآن الكريم حيث 
ق������ال ت�����ع�����اىل:)وال�����ذي�����ن ت����ب����ؤا ال���������دار واإلي������م������ان م�����ن ق��ب��ل��ه��م 
ي����ح����ب����ون م������ن ه�����اج�����ر ال����ي����ه����م وال ي������ج������دون يف ص�����دوره�����م 
ح��اج��ة مما أوت���وا وي��ؤث��رون ع��ى أنفسهم ول��و ك��ان بهم 
خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم املفلحون( 

صدق الله العظيم.
ف�������اذا ك�����ان ه�������ؤالء ه����م اس����الف����ن����ا، يف ي�������رثب، واس���الف���ن���ا 
يف صنعاء آمنوا بمجرد رسالة قرأها اإلم��ام عي عليه 
ال������س������الم ع������ى م���س���ام���ع���ه���م يف س�������وق ال����ح����ل����ق����ة، ف���آم���ن���ت 
همدان كلها يف ي��وم واح��د، وسمع الرسول صى الله 
عليه وآل���ه وس��ل��م ب��إس��الم ه��م��دان، فسجد لله شكرا، 
وق��������������ال: ال�������س�������الم ع�������ى ه�������م�������دان ث�������الث�������ا. ويف األخ������������ري ت�����وج 
اليمنيني بوسام اإليمان والحكمة فقال:)اإليمان يمان، 
والحكمة يمانية( وبهذه الخصوصيات، يحق لليمنيني 
ان ي��ح��ت��ف��ل��وا ب���رس���ول ال���ل���ه ص���ى ال���ل���ه ع��ل��ي��ه وآل�����ه وس��ل��م 
يف ال���س���ل���م وال������ح������رب، وال������رخ������اء وال������ش������دة، وال����ح����ص����ار، 

والعدوان. 

االرتقاء بوعي األمة 
الناشطة الثقافية خديجة املؤيد قالت : يأيت احتفالنا 
بمولده الشريف نصرة له والتعريف بسريته الصحيحة 
صى الله عليه وعى آله وردا عى االساءات التي وجهها 

اعداء الله له.

وي���ع���ت���رب اح���ت���ف���ال���ن���ا ب���م���ول���ده 
تأكيدا عى تحركنا العمي لالقتداء به ولالرتقاء بوعي 
االم���ة وثقافتها , ون��ه��وض��ا باملسؤولية ال��ت��ي حملنا الله 
اياها وقد تجى بفضل الله يف العروض العسكرية التي 
اذهلت العالم وارعبت االعداء والسعي لالكتفاء الذايت 
يف جميع املجاالت فما زادتنا هذه السنوات التي يحاربنا 
فيها تحالف شيطاين اال صمودا وثباتا وع��زة واعتمادا 

عى انفسنا فاصبحنا نهدد االعداء
وايضا احتفالنا بمولده الشريف هو تعزيز الرتباطنا 
ب��ال��ن��ور ال����ذي ان��زل��ه ال��ل��ه م��ع��ه ال���ق���رآن ال��ح��ك��ي��م واالل���ت���زام 
بتوجيهاته واالنتهاء عما نهانا عنه وهو الفالح بإذن الله                     

االنوار املحمدية 
ال��ق��ايض ع��ب��دال��ك��ري��م ع��ب��دال��ل��ه ال��ش��رع��ي - ع��ض��و راب��ط��ة 
علماء اليمن تحدث بالقول : م��ن ينظر اىل العاصمة 
ص������ن������ع������اء , واىل ج������م������ي������ع  امل�������ح�������اف�������ظ�������ات وامل����������دي����������ري����������ات يف 
ال��ج��م��ه��وري��ة وي���راق���ب وي��ش��اه��د ب��ع��ي��ن��ه ت��ل��ك امل��ه��رج��ان��ات 
واالح�������ت�������ف�������االت ال������ت������ي ت����ن����ش����ر يف اوس�������������اط ال�����ج�����م�����اه�����ري م���ن 
الخطابات وثقافة الحب واألخوة والتسامح والتصالح 
وال��ت��ع��اون وال��رتاح��م وال��ت��ك��اف��ل االج��ت��م��اع��ي فيما بينهم 
يدرك جليا بأن محمداً رسول الله صى الله عليه وآله 
وسلم قد بعث من جديد يف قلوب جميع ابناء الشعب 
ال���ي���م���ن���ي.. وم����ن س���ريت���ه ال���ع���ط���رة وت��ع��ال��ي��م دي����ن اإلس����الم 
الحنيف تقام امل��وائ��د والوجبات الجماعية ليأكل منها 
الجميع وهم يشكلون أسرة واحدة , توافدوا من جميع 
ال���ق���رى وال����ع����زل وامل����دي����ري����ات ل��ي��س ل��ه��م ه���م أو ط��م��ع او 
ن��ي��ة او ق��ص��د غ���ري ال��ح��ض��ور ك��ض��ي��وف ل���رس���ول ال��ل��ه صى 
الله عليه وآله وسلم ليتدارسوا ويتعلموا وينهلوا من 
س��ريت��ه وس��ل��وك��ه أح��س��ن امل��ع��ام��ل��ة ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��م وج��م��ي��ع 
ابناء الشعب اليمني يتسابقون ويتنافسون فيما بينهم 
عى من يقدم اروع األمثال يف االقتداء برسول الله وآل 

بيته عليهم الصالة والسالم .

ثقافة راسخة 
ف��ي��م��ا اس��ت��ه��ل االس����ت����اذ / أم����ني س��ت��ني ح��دي��ث��ه ب��ال��ق��ول 
: " ب��ال��ن��س��ب��ة الح���ت���ف���ال ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ب���امل���ول���د ال��ن��ب��وي 
ال�����ش�����ري�����ف ف��������إن ه��������ذا ق������د الق��������ى ح������رب������اً إع�����الم�����ي�����ة وف����ك����ري����ة 
واسعة وهذا مما يدلل عى أهمية هذه املناسبة وهذه 

االحتفاالت العظيمة .
ف����ي����م����ا ت���ص���ن���ع���ه م������ن وع��������ي ع��������ال وث�����ق�����اف�����ة راس������خ������ة ع��ى 
م���س���ت���وى ال����ف����رد وع������ى م���س���ت���وى األم�������ة ب����م����ب����ادئ م��ح��م��د 
وس���رية النبي محمد وسلوكياته ال��ت��ي ت��ح��رك عليها يف 

واقع الحياة، 
فشعبنا اليمني باحتفاله بمولد رسول الله صى الله 
عليه وآل���ه وس��ل��م ه��و يحتفل بنعمة م��ن ن��ع��م ال��ل��ه هو 
يحتفل بالنور اإللهي وهذا مما يعزز عنده حبه ووالئه 
وصدق اتباعه لرسول الله صلوات الله عليه وعى آله،
وإن ه��ذا االحتفال هو مبدأ من مبادئ ه��ذا الشعب 
ورك������ي������زة أس����اس����ي����ة ن���س���ت���ل���ه���م م���ن���ه���ا روح�����ي�����ة رس���������ول ال���ل���ه 

وجهاده وصربه وعطائه.
وإن دل ه���������ذا االح������ت������ف������ال ع�������ى يشء ف�����ه�����و ح�������ب ه�����ذا 
ال��ش��ع��ب ال���ش���دي���د وامل���ت���ج���دد ل���رس���ول ال���ل���ه ص���ل���وات ال��ل��ه 
ع��ل��ي��ه وع���ى آل���ه وت��م��س��ك��ه بنبيه وب��ع��رتة ن��ب��ي��ه، وه����ذا ما 

عرف عن الشعب اليمني يف مايض الزمان وحاضره،
ول���ه���ا أي���ض���اً دالل��ت��ه��ا ال��ك��ب��رية ع���ى أن ه����ذا ال��ش��ع��ب قد 
سلك طريق العزة واعتز بعزة الله القائل: )العزة لله 

ولرسوله وللمؤمنني( والحمد لله رب العاملني وصى 
الله وسلم عى سيدنا محمد وعى آله.

الوحدة الوطنية 
أوضح محمد حسن زيد أن االحتفال باملولد النبوي 
الشريف معناه أن اإلسالم هو االنتماء األعى من كل 
االن�����ت�����م�����اءات، وأن ال���ن���ب���ي م���ح���م���د ص����ى ال����ل����ه ع���ل���ي���ه وآل����ه 
وس����ل����م ه����و ال����ن����م����وذج األس����م����ى ب����ني ك����ل ال����ن����م����اذج، وأن 
ال���ق���رآن ه��و ال��ق��ان��ون األس����اس ع��ى ك��ل ال��ق��وان��ني، فمن 

من املسلمني يرفض ذلك أو يستشعر الخطر منه؟
وق�������ال : " رغ������م س���خ���ري���ة ال���ب���ع���ض وال�����دع�����اي�����ة امل����ض����ادة 
ملواجهة االحتفال، لكن يكفي أن ن��درك كيف تحولت 
ه��ذه املناسبة وم��ع إقبال منقطع النظري إىل شكل من 
أشكال الوحدة الوطنية واملجتمعية لم نشهد له مثيال 
م����ن ق���ب���ل وه������ذه ف���رص���ة ع��ظ��ي��م��ة ي��ن��ب��غ��ي ع�����دم ال��ت��ف��ري��ط 

فيها، والله املستعان ." 

تجديد الوالء واالنتماء 
اك����د وك���ي���ل ام���ان���ة ال��ع��اص��م��ة - رئ���ي���س ل��ج��ن��ة ال���ش���ؤون 
االج����ت����م����اع����ي����ة االس�������ت�������اذ / ح�����م�����ود م����ح����م����د ال����ن����ق����ي����ب ، ان 
ل��الح��ت��ف��اء ب��امل��ول��د ال��ن��ب��وي دالالت وم��ع��ان وع���رب عظيمة 
تتمثل يف ترسيخ القيم واملبادئ املحمدية والسري عى 
ن���ه���ج���ه وخ����ط����اه ص����ل����وات ال����ل����ه وس����الم����ه ع���ل���ي���ه وع�����ى آل���ه 

وسلم.
موضحا أهمية تلك الفعاليات واالمسيات املحمدية 

ال���ت���ي اق���ي���م���ت ألح����ي����اء ه�����ذه امل���ن���اس���ب���ة ال���دي���ن���ي���ة ال��ع��ظ��ي��م��ة 
والغالية عى قلب كل اليمنيني لتجديد الوالء واالنتماء 
ل�����رس�����ول ال����ل����ه م���ح���م���د ص�����ل�����وات ال����ل����ه ع���ل���ي���ه وآل��������ه وس���ل���م 

واالقتداء بسريته العطرة .
وأشار النقيب إىل اهمية إحياء ذكرى مولد الرسول 
األع��ظ��م لتفعيل م��ع��اين ال��رح��م��ة و اإلح��س��ان والتكافل 
وت��ف��ق��د ال���ف���ق���راء وامل���س���اك���ني وأس�����ر امل���راب���ط���ني وال��ج��رح��ى 
وال����ش����ه����داء، وغ���ريه���ا م���ن أع���م���ال ال���خ���ري وال���ع���ط���اء ال��ت��ي 

تجسد املبادئ والقيم اإليمانية .
واش�����������اد رئ�����ي�����س ل����ج����ن����ة ال�������ش�������ؤون االج����ت����م����اع����ي����ة ب����أم����ان����ة 
العاصمة بجميع أبناء أمانة العاصمة بكافة مديريتها 
الذين جندوا انفسهم إلظهار مالمح الفرح واالستبشار 

بمولد النبي صى الله عليه وعى آله وصحبه وسلم.
واض���������اف ان م�����ا ش���ه���دت���ه ج���م���ي���ع ال������ح������ارات يف االح����ي����اء 
بإشراف القيادات يف السلطة املحلية والجانب االشرايف 
وحضور جميع شرائح املجتمع ومكوناتهم السياسية 
والحزبية وجهود كبريه لعقال الحارات الشرفاء إلحياء 
هذه املناسبة العظيمة قد اعطت ثمارها بالحشد الكبري 
بعد اعالن النفري للفعالية الكربى التي اقيمت بميدان 
ال��س��ب��ع��ني مل���ا ل��ل��م��ن��اس��ب��ة م���ن اه��م��ي��ة يف ق���ل���وب ال��ي��م��ن��ي��ني 

وعظمتها.
تفاعل جماهريي 

- اش����ار ال��ش��ي��خ / اح��م��د ال���ج���دري ، أن م��ول��د ال��رس��ول 
صى الله عليه وآله وسلم كان ميالداً للبشرية ، ونقطة 
ت����ح����ول يف ح����ي����اة اإلن����س����ان����ي����ة ب���ك���ل ت���ف���اص���ي���ل���ه���ا، ل��ت��ت��ح��ول 
البشرية ببعثة محمد -صى الله عليه وآله وسلم- نحو 

الخري والرحمة والعدل والصالح والتعايش بسالم 
واش��اد الجدري إىل أن التفاعل الجماهريي وتنظيم 
ال��ف��ع��ال��ي��ات واالم��س��ي��ات ق��د اك���دت م���دى ت��ك��ات��ف ال��وع��ي 
ال������ك������ب������ري ل������������دى ال���������ن���������اس ب������ك������اف������ة ش������رائ������ح������ه������م واط�����ي�����اف�����ه�����م 
باالحتفال باملناسبة والتي تكللت بالتتويج والحضور 

الكبري يف يوم السبت بميدان السعبني .

دالالت كبرية 
اكد املالزم / فواز احمد قطران ، ان االحتفال باملولد 
ال��ن��ب��وي ال��ش��ري��ف ل��ه دالالت ك��ب��رية نجد فيها ان رس��ول 
ال���ل���ه ص����ى ال���ل���ه ع��ل��ي��ه وآل������ه وس���ل���م ق����د اس���ت���ط���اع ت��ك��وي��ن 
ث��ق��اف��ة وه���وي���ة وح���ض���ارة اس��الم��ي��ة اي��م��ان��ي��ة ق��رآن��ي��ة وف��ق 
امل�����ن�����ه�����ج ال�����������ذي رس���������م ال������ل������ه ع�������ز وج���������ل ل����ل����ب����ش����ري����ة ك���ط���ري���ق 
س��ل��ويك مستقيم ال اع��وج��اج فيه م��ن األخ��ط��اء وامل��آيس 
واالش������������ك������������االت امل�����ع�����ي�����ق�����ة يف ال�������ن�������ه�������وض ب�������ع�������م�������ارة األرض 
واس�����ت�����خ�����الف�����ه�����ا ب�����أف�����ض�����ل ال������وس������ائ������ل وال��������ط��������رق ال����ت����ن����م����وي����ة 

وانجعها فائدة للبشرية يف حياتها عى االطالق . 
واش����ار إىل أن امل��ول��د ال��ن��ب��وي ال��ش��ري��ف محطة ايمانية 
ت���ع���ب���وي���ة ث���ق���اف���ي���ة وح����ض����اري����ة وم���ح���ط���ة ه����ام����ة واس���اس���ي���ة 
ل������ل������ع������ودة اىل رس������������ول ال������ل������ه ال��������ق��������دوة واألس����������������وة وامل����ع����ل����م 
والثقافة والحضارة واألخالق والقيم واملبادئ والرتبية 

والسلوك واملعاملة . 

أحيت اللجنة العليا لالنتخابات واالستفتاء، ذكرى 
امل�����ول�����د ال����ن����ب����وي ال�����ش�����ري�����ف.. ويف ال����ح����ف����ل ال����خ����ط����اب����ي، أك����د 
رئ���ي���س ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا ل���الن���ت���خ���اب���ات ال����ق����ايض م��ح��م��د ع��ب��د 
الله الساملي، عى أهمية االحتفال بذكرى املولد النبوي 

والتأيس بأخالقه وسريته العطرة.
وأوض�����������ح أن ذك���������رى م�����ي�����الد رس���������ول ال�����ل�����ه ص������ل������وات ال���ل���ه 
وس��������الم��������ه ع����ل����ي����ه ه��������ي م�����ن�����اس�����ب�����ة ج�����ام�����ع�����ة ل�����ك�����ل ال����ش����ع����وب 
اإلس��الم��ي��ة.. وأش���ار ال��ق��ايض الساملي إىل أن ال��ل��ه سبحانه 
وتعاىل أرسل محمد صى الله عليه وآله وسلم، رحمة 
للعاملني كونه خاتم األنبياء واملرسلني .. الفتا إىل أهمية 
االحتفاء بهذه املناسبة بما يليق بعظمة ومكانة الرسول 

األعظم.
ف���ي���م���ا اس���ت���ع���رض وك����ي����ل وزارة اإلرش���������اد ال���ش���ي���خ ص��ال��ح 
ال��������خ��������والين، دالالت االح�����ت�����ف�����ال ب������ذك������رى امل������ول������د ال����ن����ب����وي، 

الس���ت���ل���ه���ام ال�����������دروس وال�����ع�����رب م�����ن ص�����رب ال������رس������ول ال���ك���ري���م 
وجهاده يف مواجهة التحديات..

بدوره اعترب أمني عام اللجنة العليا لالنتخابات محمد 
ال�����ج�����الل، ذك�������رى امل����ول����د ال����ن����ب����وي م���ح���ط���ة إي���م���ان���ي���ة ل���ل���ت���زود 

بأخالق ومكارم رسول الله وآل بيته.
ول��ف��ت إىل أن االح��ت��ف��ال ب��ه��ذه املناسبة ي��رس��خ االرت��ب��اط 
بالرسول الكريم وتأكيد عى استمرار الصمود والثبات 

يف مواجهة قوى الطغيان واالستكبار العاملي.
وأك�������������د ال���������ج���������الل، أن زم����������ن ال����ه����ي����م����ن����ة ال������خ������ارج������ي������ة ب���ك���ل 
أشكالها وىل إىل غري رجعه، وليس أمام العدوان سوى 

االنسحاب وعدم التدخل يف شؤون اليمن.
ح��ض��ر ال��ح��ف��ل ال���ذي تخلله ف��ق��رات ش��ع��ري��ة وإن��ش��ادي��ة 
لجمعية املنشدين اليمنيني، نائب رئيس اللجنة العليا 

لالنتخابات وأعضاء اللجنة.

ن���ظ���م أه�������ايل ح�������ارة ع����ذب����ان ب���م���دي���ري���ة ال�����وح�����دة يف أم���ان���ة 
العاصمة فعالية ثقافية متميزة بمناسبة ذك��رى املولد 

النبوي الشريف.
وخ��الل الفعالية التي حضرها وكيال أم��ان��ة العاصمة 
األستاذ معتصم عباد والدكتور عبدالوهاب شرف الدين 
ووك����ي����ال ال���ص���ح���ة واالوق����������اف ال����دك����ت����ور ع���ب���دال���س���الم امل�����داين 
وق���ي���س ال���ظ���ل وق���ائ���د ال���ل���واء ال��ث��ال��ث وم���دي���ر ع����ام امل��دي��ري��ة 
سامي حميد وشيخ املديرية يوسف املاوري ونائب مدير 
ق���س���م 7 ي���ول���ي���و ع����ب����دال����ب����اري األع���������وج وع��������دد م�����ن امل���ش���اي���خ 
واألع���ي���ان وال��ع��ق��ال وال���وج���ه���اء وامل���ش���رف���ني، أش����ار الشيخ 
إسماعيل الرطب -عاقل الحارة إىل أن إحياء الفعاليات 
الثقافية احتفاء وابتهاج بذكرى مولد الحبيب املصطفى 
ه���و ت��ج��س��ي��د ل��ل��ه��وي��ة اإلي���م���ان���ي���ة األص���ي���ل���ة ال���ت���ي ي��ت��م��ت��ع بها 
شعبنا ال��ي��م��ن��ي ش��ع��ب امل����دد وال��ن��ص��رة ال��ذي��ن آووا رس��ول 
ال��ل��ه وع���زروه ووق���روه ون��ص��روه ف��ق��ال عنهم "أت��اك��م أهل 
اليمن هم أرق قلوباً وألني أفئدة اإليمان يمان والحكمة 
ي����م����ان����ي����ة".. م�����ؤك�����داً أن االح����ت����ف����ال ب���امل���ول���د ال���ن���ب���وي ي��ع��ك��س 

ع���ظ���م���ة امل���ح���ب���ة ل�����رس�����ول ال����ل����ه وال����ص����ل����ة ال����ق����وي����ة واالرت�����ب�����اط 
القوي به واالتباع الكامل لكل ما جاءنا به ليخرجنا من 

الظلمات اىل النور وليهدينا سبل الرشاد.
ب��دوره أوض��ح الدكتور عبدالسالم امل��داين أن التمسك 
باملنهج النبوي القويم وإتباع أوامر النبي املصطفى عليه 
الصالة والسالم هو السبيل الوحيد ليعيد لألمة مجدها 
وعزتها وكرامتها.. مؤكداً عى أن اليمنيني رغم العدوان 
والحصار من قبل تحالف العدوان األمرييك السعودي 
م����س����ت����م����رون يف ص����م����وده����م وت����ص����دي����ه����م ل�����ق�����وى ال�����ع�����دوان 
واملرتزقة بقيادة قائد ال��ث��ورة السيد عبدامللك ب��در الدين 

الحويث حتى تحقيق النصر.
تخلل الفعالية عدد من القصائد الشعرية عربت عن 
ع��ظ��م��ة ه���ذه امل��ن��اس��ب��ة وواج�����ب ال��ت��ح��ي ب���األخ���الق ال��ن��ب��وي��ة 
وتجسيد الهوية اإليمانية االصيلة باتباع منهجه القويم.
ويف خ���ت���ام ال��ف��ع��ال��ي��ة ت���م ت��ك��ري��م امل��ج��اه��دي��ن وامل���راب���ط���ني 
وال���ج���رح���ى وأُس�������ر ال���ش���ه���داء م����ن أب����ن����اء ال����ح����ارة ب��ال��ش��ه��ائ��د 

التقديرية.
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الرازمي: اليمنيون حطموا الرقم القياسي، في محبة رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم

الشرعي: توافد جميع القرى والعزل واملديريات ليس لهم 
طمع او نية او قصد غير احلضور كضيوف لرسول الله

امل������ؤي������د: ي���ع���ت���ب���ر اح���ت���ف���ال���ن���ا 
باملولد النبوي تأكيدًا على 
حت���رك���ن���ا ال���ع���م���ل���ي ل���اق���ت���داء 

برسولنا الكرمي 
س���ت���ن: االح���ت���ف���ال ه���و م��ب��دأ 
م�����ن م�����ب�����ادئ ه�������ذا ال���ش���ع���ب 
ورك���ي���زة أس��اس��ي��ة نستلهم 
م���ن���ه���ا روح����ي����ة رس�������ول ال��ل��ه 

وجهاده وصبره وعطائه
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*بقلم/ حمدي محمد الرازحي 

م��ن��ذ أم���د ط��وي��ل ول��ل��م��ن��اس��ب��ات ذات ال��ب��ع��د ال��دي��ن��ي 
ح�������ض�������ور م����ت����م����ي����ز يف ال�����������وج�����������دان ال�����ج�����م�����ع�����ي ل���ل���ش���ع���ب 
ال��ي��م��ن��ي، واح��ت��ف��ال��ي��ات خ���اص���ة ت��ت��ن��اس��ب م���ع طبيعة 
ال���ح���دث ال���ت���اري���خ���ي م���ن ج���ه���ة، وت��ت��ن��اغ��م م���ع طبيعة 
الظرف الزماين لكل مرحلة زمنية من تاريخ اليمن 

اإلسالمي من جهة أخرى.
وم����ن أب�����رز امل���ن���اس���ب���ات ال��دي��ن��ي��ة امل���رتس���خ���ة يف ث��ق��اف��ة 
ش��ع��ب ال��ي��م��ن وط��ق��وس��ه االح��ت��ف��ال��ي��ة م��ن��اس��ب��ة امل��ول��د 
النبوي الشريف عى صاحبه وآله أفضل الصلوات، 
وهي مناسبة أخذت حّيزاً كبرياً من الصراع املذهبي 
املمول من دول ذات تأثري كبري وأدوار مشبوهة يف 
صناعة الوعي العام تعمل عى إعادة تشكيل وعي 
امل��ج��ت��م��ع��ات ال��ع��رب��ي��ة واإلس��الم��ي��ة وت��ش��ك��ي��ل هوياتها 
امل����ت����ع����ددة ب���م���ا ي���ت���ن���اس���ب م����ع م���ق���اص���د وأه����������داف ق���وى 
االستكبار العاملي، وعى الرغم من تمكن النزعات 
املذهبية املشبوهة من غرس ثقافة االبتداع والتطرف 
يف م��خ��ت��ل��ف األوس�������اط ال��ي��م��ن��ي��ة ع���ى ام����ت����داد ال��ع��ق��ود 
امل��اض��ي��ة إال إن مناسبة امل��ول��د ال��ن��ب��وي ال��ش��ري��ف ظلت 
م��ح��ت��ف��ظ��ة ب��ح��ض��وره��ا ال��ف��اع��ل وزخ��م��ه��ا ال��ج��م��اه��ريي 
الكبري، وه��ذا ليس غريباً ع��ى شعب قامت دعائم 
الدولة اإلسالمية األوىل عى أكتاف وسواعد أجداده 
من األوس والخزرج يف الوقت الذي تنكر فيه العرب 
لدعوة اإلسالم منذ بواكري نشأتها األوىل عى أرض 

قبيلة قريش.
ق���د ي���ك���ون ال���ح���دي���ث ح����ول ج�����واز االح���ت���ف���ال ب��امل��ول��د 
م�����ن ع����دم����ه م�����ن األم���������ور ال���ع���ب���ث���ي���ة ال����ت����ي ال ت���س���م���ن وال 
ُ�����ُث�����ل ال��ع��ل��ي��ا ل�����دى ج��م��ي��ع ش��ع��وب  ت���غ���ن���ي، ف��ال��ق��ي��م وامل
العالم بمختلف ثقافاتها ومنطلقاتها األيديولوجية 
م����ن أه�����م امل����ق����دس����ات ال����ت����ي ي����ب����ذل ال���ج���م���ي���ع أرواح����ه����م 
ودماءهم رخيصة يف سبيل الدفاع عنها واملحافظة 
عليها، وليس اليمنيون بدعاً من األمم والشعوب، 
فهم قوم أصحاب تاريخ وحضارة متجذرة يف أعماق 
ال����ت����اري����خ، ورم�����وزه�����م ال���ت���اري���خ���ي���ة ال ت������زال ح����اض����رة يف 

وجدانهم حتى اليوم.
وارت����ب����اط أه����ل ال��ي��م��ن ب��ال��ن��ب��ي م��ح��م��د ص���ل���وات ال��ل��ه 
وسالمه عليه وعى آله ليس وليد اللحظة، فشواهد 
التاريخ تؤكد بأن أهل اليمن كانوا يف انتظار اللحظة 
األوىل الن����ب����ث����اق أن����������وار ال����ن����ب����وة وم�����ول�����د ال����ن����ب����ي ل��ت��ع��ب��ي��د 
ال����ط����ري����ق أم���������ام رس�����ال�����ة ال����س����م����اء واح�����ت�����ض�����ان رس���ول���ه���ا 

الكريم.
وم��������ن األوس وال��������خ��������زرج ت����أس����س����ت ن����������واة م��ج��ت��م��ع 
املدينة، وبجهودهم قامت دولة اإلس��الم، وما من 
معركة تاريخية ارتفعت فيها راي��ة اإلس��الم خافقة 
ع����ى ق���م���م ال���ج���ب���ال ويف ب���ط���ون األودي��������ة وم���ن���ح���درات 
السهول إال كان أهل اليمن قادتها وقوام جيوشها، 
ف�����ل�����رس�����ول ال������ل������ه ص�������ل�������وات وس�������الم�������ه ع����ل����ي����ه وع���������ى آل�����ه 
ح���ض���وره ال��ف��اع��ل وامل���ؤث���ر يف وج���دان���ه���م، وأله����ل بيته 
س����الم ال���ل���ه ع��ل��ي��ه��م م��ك��ان��ت��ه��م ال���خ���اص���ة يف ق��ل��وب��ه��م، 
وشواهد التاريخ أكرب من أن تحيط بها هذه األسطر 

العابرة.
ل��ق��د اس���ت���ط���اع أه����ل ال��ي��م��ن أن ي��ح��ق��ق��وا ح��ض��وره��م 
ال�������ف�������اع�������ل يف رح���������������اب ال�������ح�������ض�������رة ال������ن������ب������وي������ة ب���م���خ���ت���ل���ف 
ال��وس��ائ��ل واألس��ال��ي��ب، ف��ه��م )ال��ذي��ن آووا ون��ص��روا(، 
وهم الذين أخرب الله تعاىل عنهم بأنهم من )يحبهم 
الله ويحبونه(، ويكفيهم فخراً وشرفاً أن الرسول 
ال����ك����ري����م ص�����ل�����وات ال����ل����ه وس�����الم�����ه ع���ل���ي���ه وع������ى آل������ه ق��د 
تَوّجهم بشرف ال يضاهيه أي شرف حينما جعلهم 
)عنوان الحكمة ومنبع اإليمان( يوم قال: )اإليمان 

يمان، والحكمة يمانية(.
وارت��ب��اط أه��ل اليمن بالنبي ص��ل��وات الله وسالمه 
عليه ليس مجرد مشاعر عاطفية تطغى عى وجدان 
ك��ل يمني م��ع إش���راق���ة أي���ام رب��ي��ع األول م��ن ك��ل ع��ام 
وحسب، ولكنها تأكيد مليثاق الوالء الذي تجسدت 
مالمحه األوىل يف بيعتي العقبة األوىل وال��ث��ان��ي��ة يف 

فجر اإلسالم.
ومفهوم الوالء الديني لرسول الله مرتبط بالوالء 
العقدي والتسليم املطلق لله تعاىل، وه��و مفهوم 
ق���ائ���م ع���ى االل����ت����زام وال��ت��س��ل��ي��م وال���خ���ض���وع واالت���ب���اع، 
وب���ش���ك���ل ت���رتج���م���ه س���ل���وك���ي���ات ال�����ف�����رد وامل���ج���ت���م���ع ح���ب���اً 

واتباعاً، ووعياً واقتداء، وتضحية وفداء.
ل���ق���د اس���ت���ط���اع���ت ال���ث���ق���اف���ات امل���غ���ل���وط���ة امل���م���ول���ة م��ن 
م�����راك�����ز دراس����������ات ق������وى االس����ت����ك����ب����ار ال����ع����امل����ي أن ت��ف��ق��د 
املناسبات التاريخية واألح��داث والوقائع اإلسالمية 
امل��رت��ب��ط��ة ب��ش��خ��ص��ي��ة رس����ول ال��ل��ه وأه����ل ب��ي��ت��ه األط��ه��ار 
ص���ل���وات وال���ل���ه وس���الم���ه ع��ل��ي��ه��م أج��م��ع��ني ح��ض��وره��ا 
الفاعل واملؤثر يف تشكيل الوعي الجمعي لألمة، وأن 
تطمس مالمح تلك األح���داث واملناسبات وتفقدها 
ج������وه������ره������ا وب�����ري�����ق�����ه�����ا ح�����ت�����ى ال ت�����ت�����ح�����ول إىل م���ح���ط���ات 
ت���اري���خ���ي���ة ت��س��ت��ح��ض��ره��ا األج�����ي�����ال ب����ني ال����ح����ني واآلخ������ر 
فتستلهم منها ال��دروس والعرب يف بناء واق��ع األمة 
وح��اض��ر ال��ش��ع��وب اإلس��الم��ي��ة ومستقبلها، وبذلك 
فقدت األمة عالقتها برموزها الدينية ووقائعها التي 
غ����رّيت م��ج��رى ال���ت���اري���خ يف زم����ن ل���م ي��ك��ن ف��ي��ه ل��ل��ع��رب 
أي ح��ض��ور ت��اري��خ��ي ف��اع��ل وم��ؤث��ر يف م��س��ار األح���داث 

الكربى بني أمم تلك املرحلة الزمنية الغابرة.
ومناسبة املولد النبوي الشريف واحدة من الكثري 
م����ن امل���ن���اس���ب���ات ال����ت����ي ي����ح����رص األع���������داء ع����ى ت��غ��ي��ي��ب��ه��ا 
وطمس مالمح حضورها املؤثر يف واقع األمة اليوم، 
وهذا ما تنَبّه له أهل اليمن، حيث تحولت مناسبة 
املولد إىل مؤتمر سنوي يتم فيه تدشني اسرتاتيجيات 
ال���ت���غ���ي���ري وال����ب����ن����اء ب���م���ا ي���ت���واف���ق م����ع م�����ح�����ددات ه��وي��ت��ن��ا 
اإليمانية ومنطلقات ثقافتنا القرآنية ال��خ��ال��دة من 
ج���ه���ة، وم����ن ج��ه��ة أخ�����رى ال��ت��أس��ي��س ل���وع���ي ت��اري��خ��ي 
ح����ق����ي����ق����ي ب����أه����م����ي����ة إح�������ي�������اء م����ن����اس����ب����ة امل�������ول�������د ك���م���ح���ط���ة 
ت����اري����خ����ي����ة ل���ل���ت���غ���ي���ري وال����ت����أس����ي����س ألم�������ة ق����وي����ة ال ت��ق��ب��ل 

الخنوع واالستكانة والركوع لغري خالقها تعاىل.
لقد أصبح الصغري والكبري يف اليمن يدرك أهمية 
ح��ض��ور ال��رس��ول محمد ص��ل��وات ال��ل��ه وس��الم��ه عليه 
وع���ى آل���ه ودوره يف ب��ن��اء ش��خ��ص��ي��ة ال���ف���رد وامل��ج��ت��م��ع 
وف���ق ال��ض��واب��ط ال��ت��ي ج���اءت ب��ه��ا رس��ال��ة ال��ل��ه ت��ع��اىل، 
وأثر ذلك يف تكوين وبناء شخصية اإلنسان وإعداده 
ل���خ���وض غ���م���ار ال���ح���ي���اة وم���ع���رتك���ه���ا ب���روح���ي���ة ج��ه��ادي��ة 
ت����ت����ع����اىل ع������ى ع������وام������ل ال����������ذل واالن�������ك�������س�������ار، وت����ت����ح����دى 

املستحيل.
وم����ا ي��ن��ب��غ��ي ال��ت��أك��ي��د ع��ل��ي��ه ه��ن��ا أن���ن���ا إذا ل���م ن��ت��ح��رك 
إلخ��راج املناسبات الدينية ورم��وز تاريخنا اإلسالمي 
م����ن ك����ه����وف ال����ت����اري����خ امل���ظ���ل���م���ة، ف���إن���ه���ا س���ت���ت���ح���ول م��ع 
الزمن إىل مجرد آثار جامدة من آثار تاريخ األسالف 
املحنطة يف دهاليز الزمن ومجاهل التاريخ، وهذا ما 
يجب أن يدركه الجميع، فاالحتفال باملولد النبوي 
ال��ش��ري��ف بمثابة بعث ج��دي��د لقائد األم���ة ومعلمها 
األول ل���ي���ك���ون ش����اه����داً ع����ى ال�������دور ال���ت���اري���خ���ي وامل��ن��ج��ز 
الحضاري الذي يؤسسه أهل اليمن يف أحلك مراحل 

التاريخ وأشدها وحشية ودموية.
لقد استطاع أهل اليمن أن يؤكدوا للعالم أجمع 
بأن أحفاد األوس والخزرج حاضرون اليوم بوعيهم 
واع�����ت�����زازه�����م ب���ق���ائ���ده���م ال���ع���ظ���ي���م ورس����ول����ه����م ال���ك���ري���م 
لخوض غمار التغيري والبناء، وأن املرحلة القادمة 
س���ت���ش���ه���د م�����ول�����د ت������اري������خ ج�����دي�����د ي���ص���ن���ع���ه أه�������ل ال���ي���م���ن 
بدمائهم ووعيهم وتفانيهم يف الدفاع عن رسولهم 
والتصدي لعوامل التغييب ومظاهر التشويه التي 
يقوم بها الغرب االستكباري وعمالئهم يف مختلف 

األوساط العربية.
وم��ا بني كل احتفالية وأخ��رى تتجى عظمة أهل 
ال���ي���م���ن يف ع���ط���ائ���ه���م وج����ه����اده����م، وك����أن����ه����م ي���ع���ي���دون 
إىل األذه��������ان ص�����ور ذل�����ك االس���ت���ق���ب���ال ال���ت���اري���خ���ي ل��ن��ب��ي 
الرحمة يف املدينة املنورة )ي��رثب( وهم ي��رددون بكل 

فخر وحماس:
من ثنيات الوداع طلع البدر علينا 

وما بني احتفالية األم��س واليوم، تتجى مالمح 
عظمة أهل اليمن بحشودها املليونية رجااًل ونساء، 
كباراً وصغاراً، يف ظل ظرف زمني أقل ما يقال فيه 
ويف ت���ل���ك امل����ش����اه����د: )ل����ق����د ب�����رز اإلس��������الم ك����ل����ه، ل��ل��ك��ف��ر 

كله(.

* وكيل وزارة الثقافة لقطاع 
املخطوطات ودور الكتب

احتفاالت اليمن باملولد النبوي 
ومؤرشات البناء والتغيري

سياسيون
:"  ومثقفون   ل�" 

:" عدد من أبناء ذمار    ل�" 

رسالة قوية أوصلها اليمنيون ألعداء الله ورسوله 
بحشودهم املليونية لالحتفاء مبولد النور 

زي���د: حت��ول��ت مناسبة امل��ول��د ال��ن��ب��وي إل��ى شكل م��ن أشكال 
الوحدة الوطنية واملجتمعية 

النقيب: ترسيخ القيم واملبادئ احملمدية لتجديد الوالء 
واالنتماء لرسول الله

اجلدري: املولد النبوي مثل نقطة حتول في حياة االنسانية 
ق���ط���ران: امل��ول��د ال��ن��ب��وي ال��ش��ري��ف م��ح��ط��ة امي��ان��ي��ة تعبوية 

ثقافية وحضارية هامة

 أجرى اللقاءات / عفاف الشريف 

يي ذكرى املولد النبوي الشريفاالحتفال باملولد النبوي جتسيد لالنتماء والهوية اإلميانية اللجنة العليا لالنتخابات تحُ

أهالي حارة عذبان ينظمون فعالية ثقافية مبناسبة املولد النبوي الشريف

استطالع

<  النهاري: االحتفاء باملولد النبوي يعيد لألمة االسامية حضورها الفاعل بن األمم
<   العميد الوشلي: االحتفال يجسد ارتباط اليمنين برسول اإلنسانية

<   املعلمي: محطة للتزود بقيم الفداء والتضحية والتحرك في امليدان

<  الشغدري: االحتفاء باملولد النبوي عادة أصيلة في املجتمع اليمني
<   املغشي: االحتفاء باملولد يجسد الهوية اإلميانية ألبناء اليمن وعاقتهم بالرسول األعظم

<   الصباري: احتفالنا بالقيم واملبادئ الذي جاء بها خامت االنبياء واملرسلن

دان
 فق

ان
ي���ع���ل���ن األخ/ ع���ب���دال���رح���م���ن أح����م����د أح��م��د إع

ال��ض��اع��ي ع���ن ف���ق���دان ب��ط��اق��ت��ه الشخصية 
تحمل رقم )01010235600(، فعىل 
من يجدها إيصالها إىل أقرب قسم شرطة 
أو االتصال عىل الرقم )777638634( 

وله جزيل الشكر
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في حضرة املصطفى..

 املجاهدون يجّدُدون عهدهم 

:) قادة عسكريون وأمنيون من ميادين العزة لـ)

احتفاالت شعبنا اليمني باملولد النبوي انتصار لهويتنا اإلميانية
نفحات إيمانية عطرة سادت أجواء العاصمة واملحافظات بالنور املحمدي املتألأل يف أرجاء املعمورة نبي الهدى ورسول الرحمة للبشرية أجمع منذ أن خلق الله الربية وحتى قيام الساعة 

فبقدومه أنقذ البشر من دياجري الكفر والشرك والجاهلية وعبادة األصنام لينقلهم اىل ضياء الدنيا وعبادة الله سبحانه وتعاىل..
اليمنيون شهدوا أفراح ومباهج املولد النبوي عىل صاحبه أفضل الصالة وأتم التسليم وعىل آله وصحبه الغر املنتجبني ومن سار عىل هديهم اىل يوم الدين ليجسدوا بذلك أصالة هويتهم 
اإليمانية وارتباطهم القوي بخري خلق الله منذ فجر الرسالة عندما حمل أجدادهم األخيار نصرة النبي ومؤازرته وتأييده واىل اليوم عن سائر بلدان العالم لتتحقق نبؤة املصطفى لليمنيني 

فاإليمان يمان والحكمة يمانية..
ويف هذه الذكرى العطرة "26سبتمرب" تواصلت مع قادة عسكريني وأمنيني من ميادين النزال وجبهات العزة ومواقع الصمود لتنقل انطباعات املجاهدين يف ذكرى املولد النبوي الشريف كانت 

البداية مع:

العميد الهمداني: املولد النبوي محطة نستنير بها ونستلهم معاني الصبر والثبات
العميد آل عبدالله: احتفاالت شعبنا جتسيد للقيم واألخالق ومبادئ سيد املرسلني

العقيد اجلدري: احتفاالتنا إحياء لشخصية قائد األمة وصفاته وجهاده وصبره وثباته

* العميد خالد حسني الهمداين- قائد اللواء 
الثاين مشاة بحري قال:

** نعيش ذكلللرى املللولللد الللنللبللوي الللشللريللف عللىل صاحبه 
أفضل الللصللالة وأزىك التسليم، هللذه الللذكللرى العظيمة 
تللذكللرنللا بللملليللالد خللاتللم األنللبلليللاء واملللرسلللللني وملللا جلللاء بلله من 
سجايا وأخالق وما قدمه لإلنسانية من تعاليم عم نورها 
أرجاء املعمورة، فذكرى مولده صىل الله عليه وعىل آله 
ر سجايا وأخالق سيد األولني واآلخرين من  نذُكرها وُنتَذِكّ
مولده حتى وفاته ونجتمع عىل حبه والوفاء له والتخلق 

بأخالقه، ونستيضء بنوره.
فللإحلليللاء ذكلللللرى ملللوللللد اللللرسلللول األعلللظلللم إحللليلللاًء لللسللريتلله 
نستلهم منها شخصيته النبوية سلوكاً وإيماناً التي يرفع 
الله بها العبد مقام اإلحسان واألمة إىل حيث تنال شرف 

االستخالف يف األرض.
يللتللزامللن إحلليللاء هلللذه اللللذكلللرى الللشللريللفللة وأبلللنلللاء الشعب 
اللللليللللمللللنللللي ال يلللللللزاللللللللون يلللللواجلللللهلللللون قللللللللوى االسللللتللللكللللبللللار اللللعلللامللللي 
الصهيوامرييك والللسللعللوامللارايت والتي أمعنت يف تدمري 
مكتسبات الللوطللن واملللمللتلللللكللات الللخللاصللة وارتللكللبللت أبشع 
الجرائم بحق اآلمنني والعزل عىل مدى ثمان سنوات.. 
األمر الذي يجعل من إحياء ذكرى املولد النبوي الشريف 
محطة نستنري بها يف حياتنا ونستذكر من خاللها معاين 

الصرب والثبات يف وجه الشدائد واملحن.
 إن احتفالنا باملولد النبوي الشريف هو من اجل توعية 
كّل شرائح املجتمع وتعريفهم بشخصية الرسول الكريم 
صلللللللللللوات الللللللللله عللللللليللله وآللللللللله وسلللللللللللم، واللللللللللذي حللللللللاول أعللللللداء 
اإلسلللالم طمس هللوّيللتلله وسللريتلله ونهجه وقيمه ومبادئه 
بللللني أبللللنللللاء امللللسلللللللملللني وغلللللللرس ملللفلللاهللليلللم وأفلللللكلللللار أخلللللللرى يف 
عللللقللللول امللللسلللللللملللني تللللخللللدم اللللليللللهللللود واللللللنلللللصلللللارى ولللليلللتلللنلللاسلللوا 
ذكللللللللللللرى وأحلللللللللللللللللداث نلللللبلللللّيلللللنلللللا مللللحللللمللللد صللللللللىل الللللللللللللله عللللللللليلللله وآللللللللله 
وسّلم، خصوصاً جهاده عليه الصالة والسالم وحنكته 
يف مواجهة أعللداء الدين،،فلذلك لن يستطيع  الغرب 
إبعادنا عن نبّينا والتأيس به، فهاهم اليمنّيون يحتفلون 

بميالده حباً وأسوًة وإتباعاً.
بللللعللللض ملللللن يلللللدعلللللي اإلسللللللللللالم يللللنللللكللللرون االحلللللتلللللفلللللال بلللامللللوللللد 
الللشللريللف ويللعللتللربونلله بللدعللة ألنللهللم يلللواللللون أعللللداء الللللله من 
امللوك والطغاة ولم يوالوا أولياء الله )اإلمام عيل وأعالم 
الللهللدى مللن الللعللرة املللطللهللرة(.. لكننا بفضل الللللله يف اليمن 
صرنا بإتباع الهدى القرآين نحتفل باملولد النبوي لتذكري 
األمة بعظمة شخصية الرسول الخاتم وبأخالقه ومبادئه 
القرآنية وبواجب األمة بالتوحد ضد أعداء الله والرباءة 
من أعداء الله والجهاد واألمر باملعروف والنهي عن املنكر.. 
وبللهللذا يللكللون املللولللد الللنللبللوي محطة يللتللزود املللسلللللمللون منها 

العزة والكرامة والوحدة وحب الله وأوليائه.
* ال���ع���م���ي���د ال����رك����ن م���ح���م���د آل ع���ب���دال���ل���ه- ق��ائ��د 

اللواء الرابع حرس جمهوري قال:
** إن احللتللفللالللنللا بللاملللولللد الللنللبللوي الللشللريللف علللىل صللاحللبلله 
وآلللله أفللضللل الللصللالة وأزىك التسليم هللي تللجللسلليللٌد للقيم 
واألخللللللللالق وامللللللبلللللادئ اللللتلللي جلللللاء بلللهلللا سللليلللد اللللبلللشلللريلللة وتللعللرب 
علللن مللللدى ملللا تللكللنلله قلللللوبللنللا ملللن مللحللبللة للللللللرسلللول اللللصلللادق 
األمللللللللني، ولللللنللللا الللللشللللرف اللللعلللظللليلللم يف إحلللليللللاء هللللللذه املللنللاسللبللة 
الجليلة والعظيمة وبما يليق بعظمتها يف نفوس سائر 
املللؤمللنللني، وكلللل أحلللللرار األمللللة الللعللاشللقللني للللللحللريللة والللعللزة 

والكرامة والرافضني للطغاة واملتجربين.
إن هذه املناسبة وما تحمل من دالالت إيمانية ومعان 
ودروس وعرب تشكل يف مضامينها وأبعادها النهج القرآين 
املحمدي املشرق لألمة، نحن اليوم بحاجة أن نتزود من 
هللللذه املللحللطللة الللعللظلليللمللة واللللعلللطلللرة يف وقللللت يللتللعللرض ديللنللنللا 
اإلسالمي الحنيف إىل أبشع صور اإلساءة والتشويه من 
اإلعالم الغربي الذي يستهدف عقيدتنا اإلسالمية ونهج 
أمتنا التحرري واالستقاليل، وعلينا أن نتصدى ملثل هذه 
الللللهللللجللللمللللات اإلعلللللالمللللليلللللة املللللغللللرضللللة ونلللللقلللللول لللللهللللم أن حلللربلللهلللم 
اإلعالمية قد أثبتت فشلها أمام انتصارات وصمود شعبنا 

اليمني العظيم يف مختلف جبهات املواجهة.
املولد النبوي الشريف ُيعد من أهم املناسبات الدينية 
الللتللي يحتفي بللهللا أبللنللاء اللليللمللن عللىل مللر الللتللاريللخ فللأجللدادنللا 
األنصار من األوس والخزرج استقبلوا الرسول وناصروه 
يف نللشللر اللللدعلللوة اإلسلللالمللليلللة حللتللى عللمللت أرجللللللاء املللعللمللورة 
واليوم ها هم أحفاد األنصار يحيون باهتمام كبري ذكرى 
مولد الرسول األكرم ليؤكدوا للعالم أجمع أن اليمنيني 
هللم حللملللللة رايللللة اإلسللللالم واملللدافللعللني عللنللهللا مللهللمللا تكالبت 

عليهم قوى الشر والعدوان.
إن إظهار مدى تعلق القلوب بنبينا األعظم والتفاخر 
باالنتساب إليه واىل أمته والسري عىل نهجه يعترب منتهى 
العشق الوجداين كونه يفتح أمامنا آفاقاً واسعة أهمها 

أنللللنللللا سلللنلللحلللظلللى بلللاللللكلللثلللري ملللملللا يلللشلللفلللي صلللللدرونلللللا ملللللن تلللجلللاوز 
كللدر الحياة والحصار واملعاناة والتغلب واالنتصار عىل 

األعداء.
نسأل الله سبحانه وتعاىل بحق هذه الذكرى املباركة 
ان يللللعللللجللللل بللللفللللك أسللللللللر املللللللأسللللللوريللللللن الللللللذيللللللن مللللللا يلللللللزاللللللللون يف 
معتقالت قوى العدوان ومرتزقته وان يشفي الجرحى 

ومن نصر إىل نصر.
* العميد الركن عبدالعزيز صالح- مدير دائرة 

تقييم القوى البشرية قال:
** يلللعللليلللش أبللللنللللاء اللللشلللعلللب الللليلللملللنلللي هلللللذه األيللللللللام أجلللللللواًء 
إيلللملللانللليلللة ونللللسللللائللللم عللللطللللرة يف ذكلللللللرى مللللولللللد خللللاتللللم األنلللبللليلللاء 
وامللللللرسلللللللللللني ملللحلللملللد صلللللىل الللللللللله عللللللليللله وآللللللللله وسلللللللللللللم.. هللللذه 
اللللذكلللرى الللتللي لللهللا صللداهللا ووقللعللهللا يف قلللللوبللنللا ونفسياتنا 
ومشاعرنا وأحاسيسنا، بل ووجداننا أنها حب املصطفى 
الذي مأل قلوبنا شوقاً.. نحتفل اليوم بهبة إلهية وهبها 
الله سبحانه وتعاىل لألمة املحمدية بسيد املرسلني وما 
حمله من معجزات سماوية ربانية ومنها القرآن الكريم 

نور الهداية والفالح.
لللللقللللد كللللللللان رسلللللوللللللنلللللا األعللللللظللللللم مللللللدرسللللللة إيللللمللللانلللليللللة بلللاملللتللليلللاز 
ملللللللا حللللمللللللللله مللللللن مللللللبللللللادئ وقللللليلللللم وأخللللللللللللالق يف تلللبللللللليلللغ رسللللالللللة 
ربلللله ويف قللليلللادتللله ألتلللبلللاعللله وصللحللبلله ونلللصلللرتللله للللللمللظلللللومللني 
وامللللسلللتلللضلللعلللفلللني بللللالللللحللللق، فلللملللن هللللللذه امللللللدرسلللللة امللللحلللملللديلللة 
استلهمنا عظيم الللللدروس والللعللرب الللتللي علللززت فينا قيم 
ومللللبللللادئ اللللصلللرب واللللثلللبلللات والللللعللللزة واللللكلللراملللة مللهللمللا كلفنا 
الثمن من تضحيات وبذل وعطاء بالروح والنفس واملال.

لقد حمل اليمنيون منذ فجر اإلسالم وحتى اليوم وبكل 
فخر واعللتللزاز مآثر رسولهم الكريم ورسالته املحمدية يف 
نللشللر دعلللوتللله إىل أصلللقلللاع األرض وبللكللل ملللا بلللذللللوه ملللن غللال 
ونللفلليللس وتللضللحلليللات بلللأرواحلللهلللم وأنللفللسللهللم يف سللبلليللل الللللله 
ونللشللر ديللنلله اإلسلللالملللي ونلللصلللرة املللسللتللضللعللفللني واملللظلللللومللني 
وتلللللحلللللطلللللملللللت أملللللللاملللللللهلللللللم علللللظلللللملللللة كلللللللللسلللللللللرى  وقلللللليللللللصللللللر وكللللللانللللللت 
الفتوحات اإلسالمية يف مشارق األرض ومغاربها شاهد 
عىل تلك املآثر والتضحيات واملواقف ألجدادنا من األنصار 
إىل جانب النبي محمد صىل الله عليه وآله وسلم.. وهم 
اليوم يجددون تلك املواقف واملآثر والتضحيات يف مواجهة 
قوى االستكبار العاملي وعىل رأسهم الصهاينة واألمريكان 
وملللللن يللللللدور يف فلللللكللهللم ويلللرتلللملللون يف أحلللضلللانلللهلللم مللللن نللظللام 
آل سلللعلللود وآل زايللللللد وملللرتلللزقلللتلللهلللم علللبلللدة األمللللللللللوال.. ورغللللم 
ملللا يللعلليللشلله أبلللنلللاء اللليللمللن ملللن علللللدوان غللاشللم وحلللصلللار جللائللر 
عىل مدى 8 أعوام لم يثنهم عن االحتفال بهذه املناسبة 

املقدسة بكل شموخ وكربياء وعزة.
إن صلللنلللعلللاء اللللليللللوم تللكللتللي حلللللتللهللا الللللخللللضللللراء لللليلللل نللهللار 
فرحة بذكرى املولد وها هو الشعب اليمني يبايع الرسول 
األعظم ويجدد العهد والوالء والوفاء له وألوليائه من آل 
بيته األطهار يف صور عظيمة شامخة مجلجلة ومزلزلة 
لللللعللللروش اللللطلللغلللاة امللللسلللتلللكلللربيلللن، بللللل ويلللجلللسلللد اللليللمللانلليللون 
بللاحللتللفللاالتللهللم رايللللة الللحللق والللجللهللاد ومللقللارعللة أعلللللداء الللللله 

ورسوله ومبشرة بالنصر والفتح املبني.
* ال�����ع�����م�����ي�����د م����ح����م����د م�����ف�����ت�����اح األب����������رق����������ي- ق��������وات 

الحرس الجمهوري قال:
** إن ذكللللرى املللولللد الللنللبللوي الللشللريللف للليللسللت باملناسبة 
الللعللاديللة بللل هللي مللنللاسللبللة ديللنلليللة عظيمة تللذكللرنللا بعظمة 
نللبلليللنللا مللحللمللد عللللليلله أفلللضلللل اللللصلللللللوات والللتللسللللليللم علللىل انلله 
اشللللرف خلللللق الللللله وانلللله بلللوالدتللله أشللرقللت األنلللللوار ونكست 
رايللللللللللللللات اللللللطلللللغللللليلللللان واهللللللللتللللللللزت وتللللحللللطللللمللللت علللللللللللروش اللللظلللللللم  
والللظللاملللني يف كللافللة أصللقللاع األرض قاطبة ولللم يبق صنم 
يللعللبللد ملللن دون الللللللله إال هللللوى علللىل رأسللللله وانلللطلللفلللأت الللنللار 
التي كانت لها ألف عام تعبد من دون الله تعاىل يف ارض 
فارس وسقطت شرفات كسرى وغريها من اآليات التي 
رافقت لحظة وساعة مولده صىل الله عليه وآله وسلم.. 

هذه اإلرهاصات التي رافقت مولد النور والجالل كانت 
بمثابة اإليذان ببدء عهد جديد يسوده العدل والسالم 

واملحبة والرحمة والنور والهداية.
لذا يجب علينا استشعار عظمة هذه املناسبة الدينية 
الللجللللليلللللة وهللللللذه الللللذكللللرى الللعللظلليللمللة فلللنلللحلللرص مللللن خلللالل 
ذكرى ميالده الشريف عىل أن تولد يف قلوبنا من جديد 
حقائق الصدق يف االرتباط والصلة برسول الله وان تولد 
أيضا يف قلوبنا أنوار املحبة الخالصة لنبينا الكريم وأنوار 
اإلتباع ملنهجه القويم وأنوار االلتزام بكل ما جاءنا به من 
تعاليم الشريعة الغراء ومن قيم سامية وأخالق نبوية 
كريمة فهو القدوة واألسللوة الحسنة لنا يف كل صفاته 
وأخالقه وشمائله وسريته العطرة الزكية، فهدانا الله 
بللله إىل الللطللريللق املللسللتللقلليللم للللللفللوز واللللفلللالح بللللرىض املللللوىل يف 

الحياة الدنيا ويف األخرى دار الخلد والقرار.
كما يجب علينا أن نللحللرص كللل الللحللرص بللأن نستفيد 
مللللمللللا تلللحلللمللللللله إللللليللللنللللا هللللللللذه املللللنللللاسللللبللللة الللللديللللنلللليللللة امللللللبلللللاركلللللة مللن 
الللللللدروس واللللعلللرب واللللعلللظلللات فللنللسللتللشللعللر ملللعلللاين الللرحللمللة 
التي عم بها الحبيب املصطفى كل الوجود حيث أُرسل 
رحمًة للعاملني فيكون تحركنا بمقتىض هذه الرحمة التي 
جسدها وعلمنا إياها رسولنا الكريم لنتعامل بها وعىل 
أساسها يف كل شللؤون حياتنا وبذلك نحقق السري عىل 
املنهج النبوي العظيم الذي به ننال السعادة يف الدارين.

* العقيد الركن احمد صالح الجدري- رئيس 
أركان اللواء 314 حماية رئاسية قال:

** عاش أبناء الشعب اليمني العظيم احتفااًل وفرحاً 
وسروراً بذكرى مولد النور والهدى محمد صىل الله عليه 
وعىل آله وسلم البشري النذير والسراج املنري.. مؤكدين 

حبهم ووالءهم لخاتم النبيني واملرسلني.
إن إحلليللاء هلللذه املللنللاسللبللة املللقللدسللة هللو إحللليلللاٌء لشخصية 
قللللائللللد األملللللللة وصللللفللللاتلللله وملللللكلللللارم أخللللالقلللله وجلللللهلللللاده وصللللربه 
وثللبللاتلله ويللجللب علينا كمسلمني أن نستفيد ونللتللزود من 
هذه املحطة الدينية الجليلة سريته العطرة يف مختلف 
نواحي الحياة حيث ونحن اليوم نرى ونشاهد أن األمة 
املللحللمللديللة قلللد خلللرجلللت علللن الللنللهللج امللللحلللملللدي، فللأصللبللحللت 
تلللعللليلللش واقلللللعلللللاً مللللأسللللاويللللاً بلللائلللسلللاً ويف ذل وهللللللللوان وللللذللللك 
يجب أن نجعل من هذه املناسبة محطة لتطهري القلوب 
وتللوحلليللد الللصللفللوف والللقللضللاء عللىل الللنللعللرات الطائفية يك 

تللعللود هلللذه األملللة إىل الللنللهللج املللحللمللدي وتللعللمللل بلله لتعود 
ملكانتها وقوتها املعهودة.

إن أهللملليللة إحللليلللاء هللللذه املللنللاسللبللة الللعللظلليللمللة هلللي تعظيم 
وتشريف وإجالل ونصرة لرسول الله وإتباع للنور الذي 
جاء به ورداً وردعاً لقوى االستكبار العاملي التي تسعى 
جاهدًة لإلساءة لرسولنا الكريم ولإلسالم يف ظل الحملة 

املمنهجة التي تستهدف اإلسالم واملسلمني.
االحلللللتلللللفلللللال بللللللذكللللللرى املللللللولللللللد اللللللنلللللبلللللوي اللللللشلللللريلللللف يللللللللأيت مللن 
حاجتنا املللاسللة والللضللروريللة إىل الللرسللول األعللظللم كقدوة 
وقلللللائلللللد وملللعلللللللم وهلللللللللادي ونلللللللور وتللللعللللزيللللز لللللالرتللللبللللاط بللالللقلليللم 
واملللبللادئ الللتللي جللاء بها والللتللي مثلت منعطفاً وتللحللواًل يف 

مسار وتاريخ البشرية.
يللحللتللفللل أبلللنلللاء الللشللعللب اللليللمللنللي بلللذكلللرى مللولللد الللرسللول 
الللكللريللم وهلللم يعيشون لللحللظللات االنللتللصللارات العسكرية 
التي حققها أبطال الجيش واللجان الشعبية يف مختلف 
الللللجللللبللللهللللات وامللللللليللللللاديللللللن والللللللتللللللي تلللحلللقلللقلللت عللللللىل مللللللللدى ثلللملللاين 
سلللللنلللللوات ملللللن الللللللعللللللدوان ومللللللا اللللللعلللللروض اللللعلللسلللكلللريلللة اللللتلللي 
نفذتها الللقللوات املسلحة يف مختلف املناطق والللوحللدات 

العسكرية إال شاهد عىل هذه االنتصارات.
* العميد عبدالرحمن الدمشقي- نائب مدير 

دائرة الخدمات الطبية قال:
** نحتفل بذكرى مولد خاتم األنبياء واملرسلني هذه 
الذكرى املجيدة واملناسبة املباركة لخري عباد الله وأسمى 
وأزىك وأرقى وأكمل وأجل إنسان منذ خلق الله البشرية 

وإىل قيام الساعة.
فللرسللول الللللله هللو الللحللجللة, وهلللو الللشللاهللد الللبللشللري النذير 
واللللللللللسلللللللللراج املللللللنللللللري وامللللللعلللللللللللم الللللللللهللللللللادي والللللللللللقللللللللللدوة, واللللللضللللليلللللاء 
األسمى رائد النجاح والفالح وقائد البشرية نحو الخري 
والللصللالح, ابتعثه الله رحمًة للعاملني ومنقذاً ومخلصاً 
للمستضعفني.. سيدنا وولينا وقائدنا وقدوتنا وهادينا 
وحللبلليللبللنللا مللحللمللد بلللن عللبللدالللللله بلللن عللبللداملللطلللللب بلللن هللاشللم 
صلللللللللللوات الللللللللله وسلللللالمللللله عللللللليللله وعلللللللىل آلللللللله الللللللللذي بلللقلللدومللله 
امليمون وبعثته املباركة فتح الله لعباده أبللواب الرحمة 
وأنللللللار لللهللم سللبلليللل اللللرشلللد والللللفللللالح واللللسلللعلللادة واللللكلللراملللة 
وأجىل بنوره الظلمات ومهد للبشرية الطريق نحو خري 
الدنيا واآلخرة فمن استجاب وأناب أفلح واهتدى ونجا 
وكلللان مللن الللفللائللزيللن.. ومللن تنكب الللطللريللق واتللبللع األهلللواء 

وابتعد عن نهج الحق خاب وكان من الخاسرين..
نلللحلللتلللفلللل بلللللذكلللللرى ملللللوللللللده الللللشللللريللللف الن الللللللللللله سلللبلللحلللانللله 
وتللعللاىل أرسللللله رحللمللًة للللللعللاملللني وهللللذه الللرحللمللة يللنللعللم بها 
اإلنللللللسللللللان إذا هللللللو قلللبلللللللهلللا وتللللفللللاعللللل ملللعلللهلللا واسلللللتلللللجلللللاب لللهللا 
فالقرآن الكريم بهديه العظيم وتعليماته النافعة رحمًة 
لإلنسان ورحمًة للمجتمع الذي يهتدي به فيما يصنعه 

من أثر عظيم يف نفس اإلنسان سمواً وزكاًء.
فللللالللللللللله سلللبلللحلللانللله وتللللللعللللللاىل قللللللد دملللللللج يف الللللللقللللللرآن اللللكلللريلللم 
عالقتنا بلله بعالقتنا برسوله لنعرف أنللهللا عللالقللة إيمانية 
فجعل طاعة رسول الله من طاعته، وكذلك دمج بني 
الللتللسللبلليللح للللله سللبللحللانلله وتللللعللللاىل وبلللللني اللللنلللظلللرة والللتللعللظلليللم 

لرسوله محمد واإليمان به وبرسوله.
فللليلللجلللب عللللللليلللنلللا تلللقلللديلللم الللللنللللمللللوذج امللللللؤملللللن الللللعللللزيللللز بلللعلللزة 
اإليمان والحكيم بحكمة القرآن وتقديم النموذج املحب 
لللللللله ولللللرسللللوللللله ومللللسلللئلللولللليلللتللله املللللقللللدسللللة فللللللوق كلللللل مللحللبللوب 
ومرغوب لتحقيق مصداقية اإليمان حينما قال رسول 
الللللله صللىل الللللله عللللليلله وآللللله )ال يللؤمللن أحللدكللم حللتللى أكللون 

أحب إليه من نفسه وأهله والناس أجمعني(.
إن هذه املناسبة املباركة فرصة مهمة ملراجعة وتقييم 
واقع أمتنا اإلسالمية يف مرحلة من أهم وأخطر املراحل 
يف واقع األمة الذي يلحق بها خسائر كثرية تدفع الثمن 
ملللن قلليللمللتللهللا وأخلللالقلللهلللا وتلللراجلللع علللن مللبللادئللهللا ويللنللعللكللس 

ذلك عىل كل شؤون حياتها.
يللجللب أن يللكللون األسللللاس هللو تللعللزيللز الللهللويللة اإلسللالملليللة 

بمفاهيمها الصحيحة من نحن وما هي مبادئنا وقيمنا 
وملللللا هللللو ملللشلللروعلللنلللا كلللأملللة وملللللا هللللي ملللعلللاللللم هلللللذا امللللشلللروع 
ومللن هو املعلم وامللهم والللقللدوة والقائد الللذي يجب أن 
نللسللتللحللضللره بلللقلللوة إىل حلللاضلللرنلللا وواقلللعلللنلللا ومللللن هللنللا يجب 
عللللليللنللا تللعللزيللز االرتلللبلللاط اللللصلللادق والللللللوالء اللللراسلللخ لللرسللول 
الله الذي واليته علينا كمؤمنني فوق واليتنا عىل أنفسنا.
* ال�����ع�����م�����ي�����د خ�������ال�������د ح�������ري�������ش - م������س������اع������د م����دي����ر 

القيادة والسيطرة بوزارة الداخلية قال:
** إن االحللتللفللال بللاملللولللد الللنللبللوي الللشللريللف عللىل صاحبه 
محمد بن عبدالله صلوات الله وسالمه عليه وعىل آله 
لهذا العام 1444هلللل جللاء متزامناً مع االنللتللصللارات التي 
تحققها اللللقلللوات املللسلللللحللة علللىل ملللدى ثللمللاين سلللنلللوات من 
العدوان يف كافة املستويات ويف مختلف جبهات القتال 
الداخلية والخارجية عىل أيدي أبطال الجيش واللجان 
الشعبية األشاوس الذين حطموا آمال الغزاة واملحتلني، 
والتي كان آخرها العروض العسكرية املهيبة يف جميع 

الوحدات واملناطق العسكرية.
إن الللللقللللواعللللد اللللتلللي أسلللسلللهلللا وأرسلللللاهلللللا اللللللرسلللللول األعلللظلللم 
مللثلللللت مللنللهللجللاً ومللرجللعللاً يف كللافللة األعلللملللال الللقللتللاللليللة الللتللي 
يستخدمها أبطال الجيش واللجان الشعبية مع العدو 
واألسللرى واملدنيني بشكل جسد االرتباط الوثيق بالنبي 
الكريم معلم البشرية ومخرجها من الظلمات إىل النور.
لذا يكفينا فخراً أن أبناء الشعب اليمني مشاركني يف 
نلللصلللرة الللللرسللللول األعلللظلللم بلللإحللليلللاء ذكلللللرى ملللوللللده وتللعللظلليللم 
هلللذه املللنللاسللبللة الللديللنلليللة الللغللاللليللة عللىل قلللللوبللنللا ملللا تحمله من 
دالالت إيللمللانلليللة ودروس وعللللرب خلللاصلللة بللعللد أن أصللبللحللت 
األمة العربية اليوم بحاجة ماسة للعودة إىل نهج ومنهج 
رسللول لله الللصللادق األمللني يف ظل ما نشاهده اليوم من 
الللضللعللف والللللهللللوان وخلللاصلللة ملللن الللللللدول اللللتلللي هلللروللللت إىل 
الللتللطللبلليللع والللللتللللودد للللللصللهللايللنللة واألمللللريللللكللللان، فلللللنللا الللشللرف 
نللللحللللن -اللللليللللمللللنلللليللللني- أن نلللللكلللللون يف مللللقللللدمللللة املللللللدافللللللعللللللني عللن 
رسولنا الكريم، فاليمنيون سيحركون عجلة الرسالة من 
جديد وسيقدمون للعالم شخصية النبي األعظم لريوا 
ويلللشلللاهلللدوا ملللن هلللو هلللذا الللشللخللص الللللذي يللحللبلله اليمنيون 
ومللللللا يللتللحللىل بلللله مللللن اللللقللليلللم واألخللللللللالق اللللتلللي نللقلللللتللهللا عللدسللة 
الللكللامللريات مللن جبهات الللعللزة وملليللاديللن القتال املجسدة 
ألخللالقلليللات وقلليللم اللليللمللنلليللني يف املللواجللهللة مللع أعللللداء األمللة 
والوطن، وكذا الحكمة يف التصرفات وااللتزام بالعهود 
واملللللواثلللليللللق وفلللضلللح امللللنلللافلللقلللني، وملللللن هلللنلللا سلللنلللكلللون جللملليللعللاً 
شركاء وأنصاراً من جديد لرسول الله فيتحقق من خاللنا 

وعربنا إظهار الدين والرسالة املحمدية بأنصع صورها.
* ال��ع��ق��ي��د ع���ي ال��ش��وي��ع- ق����وات ال���ل���واء ال��راب��ع 

مغاوير- قال:
** إن ملللنلللاسلللبلللة االحلللللتلللللفلللللال بلللللذكلللللرى مللللولللللد خلللللري اللللبلللشلللريلللة 
السراج املنري والهادي البشري الرحمة املهداة للعاملني محمد 
بن عبدالله الصادق األمني صلوات ربي وسالمه عليه ُتعد 
األكرب واألكرث تميزاً تعكس حقيقة ارتباط الشعب اليمني 
العميق بللالللرسللول األعللظللم صلللللوات الللللله عليه وآللللله، ولقد 
كان ألبناء اليمن منذ القدم الدور البارز يف نصرة الرسالة 
املللحللمللديللة واللللذيلللن حللملللللوا رايللللة الللتللوحلليللد إىل أصللقللاع األرض 
مللبللشللريللن بللملليللالد عللهللد جلللديلللد قلللائلللم علللىل اللللعلللدل واملللللسللللاواة 
وإرسلللللللاء قلللواعلللد حللكللم أسلللاسللله االرتللللبللللاط بللالللللله واللللعلللملللل بما 

جاء يف كتابه الكريم ونهج الرسول الكريم.
إن إلحياء ذكرى مولده أهمية عظيمة كونه نعمة انعم 
الله بها علينا ألن بمولده أخرجنا من الظلمات إىل النور 
وفتح عصراً جديداً يف تاريخ البشرية وبدأت مسرية النور 
التي جاء بها النبي الكريم محمد صىل الله عليه وسلم 
حللامللال الللرسللالللة السماوية الللتللي قللدر لها أن تغري مجرى 

التاريخ اإلنساين.
فللاللليللوم عندما ُنحيي ذكلللرى مللولللده نحن نللنللاصللره كما 
ناصره أجدادنا من قبل وبذلوا كل يشء لنصرة دعوته 
املباركة وباحتفالنا بذكرى مولده الشريف تعترب رسالة 
إىل اللللعلللاللللم أجللللمللللع بللللللأن الللليلللملللنللليلللني ملللتلللملللسلللكلللون بلللاللللرسلللول 
األعظم يف ظل خضوع وخنوع األنظمة العربية، وخاصًة 
الخليجية ألمريكا وإسرائيل وهم يف حقيقة األمر صهاينة 
يف أفعالهم ونهجهم وعلينا التضحية والصمود يف وجه 
اللللعلللدوان الللغللاشللم انللطللالقللاً نللحللو مللولللد جللديللد ألملللة قوية 
منتصرة مستقلة، وتحتل مكانتها بني األمم والشعوب، 
وتكمن أهمية هذه املناسبة العطرة والخالدة أنها جاءت 
متزامنًة مع االنللتللصللارات يف كافة املللجللاالت وبللاألخللص يف 
الجانب العسكري يف مجال التدريب والتأهيل والتصنيع 
العسكري واللللذي شاهدناه مللؤخللراً مللن خللالل العروض 
اللللعلللسلللكلللريلللة الللللتللللي نلللفلللذتلللهلللا اللللللقلللللوات امللللسلللللللحلللة يف مللخللتلللللف 

الوحدات واملناطق العسكرية .  

الــعــمــيــد صــــالح: رســولــنــا األعـــظـــم مــدرســة 
إميانية في تبليغ الرسالة

العميد األبرقي: بوالدة نبينا محمد أشرقت 
األنوار ونكست رايات الطغيان

العميد الدمشقي: رســول الله 
هــــو احلـــجـــة والـــضـــيـــاء األســـمـــى 
واملـــــــعـــــــلـــــــم الــــــــــهــــــــــادي وقــــــائــــــد 

البشرية نحو اخلير والصالح
العميد حريش: القواعد احملمدية 
متثل منهجًا ومرجعًا كاماًل في كافة 

األعمال اجلهادية
الــعــقــيــد الــشــويــع: اجـــدادنـــا 
كـــان لــهــم الــــدور الـــبـــارز في 
نـــصـــرة الـــرســـالـــة احملــمــديــة 

وحمل راية التوحيد

لقاءات: نبيل السياغي- أحمد طامش

يللللللحللللللتللللللفللللللل أبللللللللللللنللللللللللللاء الللللللللشللللللللعللللللللب الللللليلللللملللللنلللللي 
بللللللللذكللللللللرى ملللللللوللللللللد سللللليلللللد الللللللللرسللللللللل وخلللللاتلللللم 
األنللللبلللليللللاء ملللحلللملللد صللللىل الللللللللله عللللللليللله وآللللله 
وسلللللللللللللم ابلللللتلللللهلللللاجلللللاً وتللللعللللظلللليللللمللللاً واقللللللللتللللللللداًء 
ووالًء ووفاًء له، وهكذا سريد شعبنا 
الللليلللملللنلللي علللللىل دول االسللللتللللكللللبللللار اللللعلللامللللي 
وعلللللىل رأسللللهللللم اللللصلللهللليلللوأملللريللليك ودول 
الغرب عىل استهدافهم لألمة العربية 

واإلسالمية.

احللللللتللللللفللللللالللللللنللللللا بللللللللللذكللللللللللرى املللللللللللولللللللللللد الللللللنللللللبللللللوي 
الللللللشللللللريللللللف علللللللىل صلللللاحلللللبللللله وآللللللللللللله أفللللضللللل 
الللللللللللصللللللللللالة والللللللتللللللسللللللللللللليللللللم يللللللجللللللسللللللد عللللظللللمللللة 
االرتباط اإليماين والروحي الوثيق بني 
أبناء يمن اإليمان والحكمة والرسول 
الللللكللللريللللم اللللللللذي ملللللأل اللللللكلللللون نلللللللللوراً وعللللللداًل 
وتلللللحلللللرراً مللللن عللللبللللادة اللللعلللبلللاد إىل علللبلللادة 
رب العباد، ولنا الشرف والعزة بإحياء 
هلللذه املللنللاسللبللة العظيمة لنعلن والءنلللا 
لله ورسوله يف زمن أعلن فيه منافقو 
األملللللللللللة والءهلللللللللللللم لللللللللليللللهللللود والللللللنللللللصللللللارى، 
ولللللنللللعلللللللللن تلللملللسلللكلللنلللا بلللهلللويلللتلللنلللا اإليللللمللللانلللليللللة 
وباملشروع القرآين اإللهي، وبأننا عىل 
ُخلللللطلللللى رسلللللللللول الللللللللللله جلللللللهلللللللاداً وتلللضلللحللليلللة 
وصللللللللللللللللللرباً وصلللللللللللللملللللللللللللوداً، ولللللللنللللللقللللللف ملللللوقلللللفلللللاً 
يللريض الللللله ورسللوللله واملللؤمللنللني ويغيظ 
ويللقللهللر أعللللللداء الللللللله الللليلللهلللود واللللنلللصلللارى 
واملنافقني، ولنعلن توحدنا وتالحمنا 
ورفضنا للتمزيق تحت أي مسمى ألن 
مللللحللللمللللداً صلللللىل الللللللللله عللللللليللله وآللللللللله وسلللللللم 
يجمعنا وبوالئنا له والعالم الهدى من 
عرته الطاهرين سننتصر عىل أعدائنا 

وأعداء األمة العربية واإلسالمية.

نللللللحللللللتللللللفللللللل بللللللللللللذكللللللللللللرى مللللللللللولللللللللللد الللللللللللرسللللللللللول 
األعللللظللللم الللللللذي يلللتلللزاملللن مللللع احلللتلللفلللاالت 
أبللللللنللللللاء الللللشللللعللللب اللللليللللمللللنللللي بللللللثللللللورة اللللللللل 21 
مللللللللن سللللبللللتللللمللللرب املللللللجلللللليللللللدة الللللللتللللللي حلللطلللملللت 
آمللللللللللللللللللللللللللللال وطلللللللللللللللملللللللللللللللوحلللللللللللللللات قللللللللللللللللللللللوى اللللللللللللغلللللللللللزو 
واالحللللتللللالل الللصللهلليللوامللريلليك وأدواتلللهلللم 
السعوامارايت ومرتزقتهم ومن خاللها 
عرب الشعب عن طموحاته واستعادة 
قراره السيادي وبناء قواته املسلحة يف 
زمللللن وجللليلللز ومللللا الللللعللللروض الللعللسللكللريللة 
اللللللللتلللللللي شلللللهلللللدتلللللهلللللا اللللللللللللوحلللللللللللدات واملللللللنللللللاطللللللق 
العسكرية إال دليل عىل تطور القوات 
املللسلللللحللة يف الللبللنللاء واإلعللللللداد والللتللأهلليللل 

والتصنيع العسكري .

إن االحللتللفللال بللهللذه املللنللاسللبللة الدينية 
الللللعللللظلللليللللمللللة فللللللرصللللللة لللللتللللهللللذيللللب األنلللللفلللللس 
ومللعللرفللة مللكللامللن الللخلللللل اللللذي يعري 
هذه األمة التي خرج البعض منها عما 
جاء به خري البشرية نور الهدى محمد 
صللىل الللللله عليه وآلللله وسلللللم وابللتللعللدوا 
علللن امللللبلللادئ املللحللمللديللة والللقلليللم الللديللنلليللة 
التي بها تتحقق العزة والكرامة ألمتنا.

يحتفل أبللنللاء الللشللعللب اللليللمللنللي بهذه 
الذكرى املباركة برغم الظروف القاسية 
التي يعانيها منذ ثمان سنوات بسبب 
العدوان والحصار إال أن هذا الشعب 
الللعللظلليللم الللصللامللد بللقلليللادة علللللم الللهللدى 
السيد املجاهد عبدامللك بن بدر الدين 
الحويث استطاع تحطيم وكسر شوكة 
قلللللوى اللللللعلللللدوان وملللرتلللزقلللتللله مللسللتللمللديللن 
ثلللللللبلللللللاتلللللللهلللللللم وصللللللللللمللللللللللودهللللللللللم وصللللللللللللربهللللللللللللم يف 
ملللليللللاديللللن اللللللشلللللرف والللللبللللطللللولللللة ملللللن نللهللج 

الرسول الكريم.

فالواجب علينا تعظيم هذه املناسبة 
والتي تعترب رسالة قوية للعالم أجمع 
إن الللليلللملللنللليلللني هلللللم أنلللللصلللللار الللللللرسللللللول وال 
يمكن السكوت عمن يريد اإلساءة إليه 
بأي شكل من األشكال ولن نخاف ولن 
نللخللضللع ألمللريللكللا وال إلسللرائلليللل وال ألي 
قللوة عللىل وجلله األرض إال لله سبحانه 

وتعاىل..
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العميد: عي زايد الصباري

املولد النبوي.. 
الوالء الصادق



مفتي الديار اليمنية العالمة شمس الدين شرف 
الدين، تحدث عن أهمية تعظيم رسول الله صىل 
ال���ل���ه ع��ل��ي��ه وس���ل���م ح���ق ال��ت��ع��ظ��ي��م ب����اإلخ����الص وال��ن��ي��ة 

والعمل الصالح واالستقامة عىل منهجه.
وأشار إىل أن الحديث عن الرسول صىل الله عليه 
وس���ل���م ه����و ح���دي���ث ع����ن ن��ع��م��ة ال���ل���ه ال���ت���ي ت��س��ت��وج��ب 
الشكر.. وق��ال " ال ينبغي أن نعري ب��ااًل مل��ن يزعمون 
أن االحتفال بهذه املناسبة ب��دع��ة، يف ح��ن أن الله 
������ِذي������َن  س���ب���ح���ان���ه وت�����ع�����اىل ق������ال يف ك���ت���اب���ه ال����ك����ري����م )َف������اَلّ
ُروُه َوَنَصُروُه َواَتَّبُعواْ الُنّوَر اَلّ��ِذَي أُنِزَل  آَمُنواْ ِبِه َوَع��َزّ
ُ��ْف��ِل��ُح��وَن( والتعزير ه��و التعظيم  َم��َع��ُه أُْوَل���ِئ���َك ُه���ُم امْل
واإلجالل والتقدير، وهذا ما يفعله الشعب اليمني 
اليوم".. وأضاف "ما من شك أن اجتماع الناس يف 
ه��ذه املناسبة لهو عن الخري وال��ر ألنهم يعظمون 
النبي، وهذا التعظيم سينعكس إيجاباً يف نفوسنا 

ونفوس أبنائنا".
وأوض�������ح م��ف��ت��ي ال����دي����ار ال��ي��م��ن��ي��ة أن ت��ع��ظ��ي��م ال��ن��ب��ي 
صىل الله عليه وسلم معناه تكريس املحبة واملودة 
والتعظيم ل���ه، ال���ذي ه��و أح���ق بالتعظيم م��ن غ��ريه 

من الناس.
ولفت إىل أن البدعة تكون يف الحكم بغري ما أنزل 
الله، وتحليل ما حرم، مثل السماح بشرب الخمر 
وال���ت���رج واالخ����ت����الط ك��م��ا ي��ف��ع��ل ال��ن��ظ��ام ال��س��ع��ودي 
حالياً، وكذا ما يتم الرتويج له تحت اية مسميات 

أخرى.
وذك������ر ال���ع���الم���ة ش�����رف ال����دي����ن أن ال���ن���ب���ي ب���ن���ى دول����ة 

وأم�������ة ع��ظ��ي��م��ة وال��ج��م��ي��ع 
ي������������������ع������������������رف ك��������������ي��������������ف ك�����������ان�����������ت 
األم�����������ة ق�����ب�����ل ب����ع����ث����ة ال���ن���ب���ي 
وك�������������ي�������������ف أص�����������ب�����������ح�����������ت م������ن 
ب������ع������ده م�������ع�������ززة م����ك����رم����ة، 
ل���ه���ا م���ك���ان���ة ووج���������ود ب��ع��د 
أن ك������ان������ت م������ج������رد ت���اب���ع���ة 

لغريها.
وأك���������������������������������د ع��������������������ىل أه���������م���������ي���������ة 
اس�����ت�����ح�����ض�����ار رس������������ول ال����ل����ه 
صىل الله عليه وعىل آله 
يف كل األفعال واألقوال 
وخ���ص���وص���ا ع��ن��دم��ا ي��ت��وىل 

اإلن���س���ان وظ��ي��ف��ة م���ا ع��ل��ي��ا أو دن���ي���ا، وي���ك���ون م���س���ؤواًل 
عن الناس.. الفتا إىل أهمية بذل الجهود لتخفيف 
م�����ع�����ان�����اة ال������ن������اس وت������وف������ري م������ا ي���م���ك���ن ت������وف������ريه ل���ق���ض���اء 
حوائجهم من خالل التكافل والتعاون والتعاضد 
وإدخال السرور إىل نفوس الفقراء والتخفيف من 

آالمهم.
وت���اب���ع ب��ال��ق��ول "م���ا دام ش��ع��ب��ن��ا راف��ع��اً 
لراية محمد فإن راية نصره عىل أعدائه 
ل��������ن ت�����س�����ق�����ط م�����ه�����م�����ا ك�������ان�������ت امل�������ت�������غ�������ريات، 
وق���د اع��ت��دن��ا يف ال��س��ن��وات امل��اض��ي��ة ت���وايل 
االن���ت���ص���ارات ب��ال��ت��زام��ن م���ع االح���ت���ف���اء ب���ه���ذه امل��ن��اس��ب��ة 
ال��ع��ظ��ي��م��ة، ال���ت���ي ي��ح��ي��ي��ه��ا ال��ي��م��ن��ي��ون ت���ق���رب���اً م���ن ال��ل��ه 
ونبيه، وما أعظمها من قربة وما أسماه من شرف 

وتوفيق منقطع النظري".
وأكد حاجة أبناء الشعب اليمني يف هذه املرحلة 
ملواجهة األعداء ان يكونوا أكرث قرباً إىل الله ورسوله 
وان ي��س��ت��ل��ه��م��وا م���ن ال���ه���دى م���ا ي��ج��ع��ل��ه��م ص��ام��دي��ن 
وم��ن��ت��ص��ري��ن يف امل��ع��رك��ة ال��ت��ي ي��خ��وض��ون��ه��ا ن��ي��اب��ة عن 

األمة اإلسالمية والشعوب الحرة.
 وح��ي��ا م��ف��ت��ي ال���دي���ار ال��ي��م��ن��ي��ة ش��م��س ال���دي���ن ش��رف 
الدين، الجهود املبذولة يف تنظيم املظاهر االحتفالية 
التي يعر فيها أه��ل اليمن عن محبتهم ونصرتهم 
ل����ل����ن����ب����ي ال����ع����ظ����ي����م وي���������ج���������ددون ل�������ه ال�������������والء واالن�����ت�����م�����اء 
واالل����������ت����������زام ب���م���ن���ه���ج���ه اق��������ت��������داء واه���������ت���������داء ل������رب������ه ال�������ذي 
ج��ع��ل��ه ق������دوة وس���ب���ي���ال ل���ل���ج���ن���ة.. وق��������ال: "ك������ان ال��ن��ب��ي 
ب��إي��م��ان��ه وث��ق��ت��ه ب��ال��ل��ه امل��ث��ل األع����ىل ل��ل��م��ؤم��ن��ن يف كل 
أحوالهم وكان أصدق الناس ،ُعرف بالصادق األمن 
وح���ث ع��ىل ال��ص��دق وح���ذر م��ن ال��ك��ذب ف��ه��و ال��ق��دوة 
ال���ح���س���ن���ة، وإت����ب����اع����ه وال���ت���ح���ي ب���أخ���الق���ه وش���م���ائ���ل���ه و 

قيمه سبب فالح األمة وصالحها".
واع���ت���ر اح���ي���اء ذك�����رى امل���ول���د ت��ب��ج��ي��اًل ل��ل��ن��ب��ي وإع����الء 
لكلمة ال��ل��ه وتعظيماً لشعائره وت��ع��ب��رياً ع��ن الشكر 
له عىل النعمة الكرى التي وهبها للبشرية واملتمثلة 
يف رس��������ول اإلس����������الم ف����ض����ال ع�����ن أن����ه����ا ت���س���ل���ط ال����ض����وء 
ع��ىل ال��ق��ي��م وامل���ب���ادئ ال��ت��ي ت��ح��ىل ب��ه��ا ال��ن��ب��ي و تشكل 
متطلبات ملحة لألمة التي باتت يف أمس الحاجة 

إليها يف الوقت الحايل.

أوض����������������ح رئ��������ي��������س امل��������ؤس��������س��������ة ال��������ع��������ام��������ة ل�����ل�����ت�����أم�����ي�����ن�����ات 
االجتماعية ش��رف ال��دي��ن الكحالين أن ذك��رى املولد 
ال����ن����ب����وي ال����ش����ري����ف م�����ن أع����ظ����م امل����ن����اس����ب����ات واس����م����اه����ا 
ف��ال��ج��م��ي��ع ي���ل���ت���ق���ي  يف رح�������اب ال�����رس�����ول األع�����ظ�����م، يف 
ذك���رى م��ول��ده األغ���ر ال���ذي أض���اء ال��ل��ه ب��ق��دوم��ه درب 

األمة".
وق��������������ال ال�������ك�������ح�������الين أن ال���������ك���������الم ي�������ط�������ول وامل�����ن�����اس�����ب�����ة 
الجامعة ال يكفي الوصف عنها وعن دروسها، غري 
أننا يف هذا املقام السامي يف حضرة املصطفى نحاول 
ق����در اإلم���ك���ان أن ن��س��ت��ل��ه��م م��ن��ه��ا ال��ت��ق��ى وأن نستقي 
ال��ه��دى م��ن منبعه األص��ي��ل ال��ق��وي��م.. م��ع��ت��راً إح��ي��اء 
ذكرى املولد فرصة إلحياء الروح اإليمانية املستمدة 

ممن قال الله عنه أنه السراج املنري.
وق�����ال :" م���ا أح���وج���ن���ا أن ن���ك���ون ق��ري��ب��ن م���ن ال��ن��ب��ي 
الخاتم الذي بذكره نؤجر وبهديه نؤمر، لنكون خري 

أمة أخرجت للناس، ".
وأش��������������������ار رئ��������ي��������س امل��������ؤس��������س��������ة ال��������ع��������ام��������ة ل�����ل�����ت�����أم�����ي�����ن�����ات 
االج���ت���م���اع���ي���ة إىل أن�����ه وأم��������ام ه�����ذا االب����ت����ه����اج ال��ع��ظ��ي��م 
بهذه املناسبة والذي يواكب االحتفاالت املحمدية يف 

ع���م���وم امل��ح��اف��ظ��ات ال���ح���رة ف����إن ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي قد 
أوص�����������ل رس�����ال�����ت�����ه ل�����ل�����ع�����دو وع�����م�����الئ�����ه ال�����������ذي ي���س���ع���ون 

إلبعاده عن قائده وتقريبه من أعدائه.
وأضاف "إن ظن خاتم األنبياء يف شعب اليمن لم 
يكن محض صدفة أو ضربة حظ بل يقيناً جازماً بأن 
يمن اإلي��م��ان، ونفس الرحمن سيظل ع��ىل البيعة 

التي بايع بها أجداد اليمنين من األوس والخزرج".
وذك�������ر رئ����ي����س امل���ؤس���س���ة ال���ع���ام���ة ل���ل���ت���أم���ي���ن���ات " ان���ه 
وأم���ام ك��ل ه��ذا االن��س��الخ ال��ذي نشاهده م��ن غالبية 
األنظمة العربية واإلسالمية، يحضر يمن اإليمان 
والحكمة ل��ريدد بأعىل ص��وت لبيك يا رس��ول الله، 
ويؤكد أن اليمنين سيظلون األنصار األوفياء واألرق 
قلوبا واألل���ن أف��ئ��دة، واألش���د ب��أس��اً ع��ىل أع���داء الله 

ورسوله".
وتابع بالقول " اعتدنا يف السنوات املاضية توايل 
االن���ت���ص���ارات ب��ال��ت��زام��ن م���ع االح���ت���ف���اء ب���ه���ذه امل��ن��اس��ب��ة 
ال��ع��ظ��ي��م��ة، ال���ت���ي ي��ح��ي��ي��ه��ا ال��ي��م��ن��ي��ون ت���ق���رب���اً م���ن ال��ل��ه 
ونبيه، وما أعظمها من قربة وما أسماه من شرف 

وتوفيق منقطع النظري".

نظم ص��ن��دوق رع��اي��ة وت��أه��ي��ل امل��ع��اق��ن واالت��ح��اد 
ال���وط���ن���ي ل��ج��م��ع��ي��ات امل���ع���اق���ن ال��ي��م��ن��ي��ن، ف��ع��ال��ي��ة 
خ��ط��اب��ي��ة ب��م��ن��اس��ب��ة ذك����رى امل���ول���د ال��ن��ب��وي ال��ش��ري��ف 

عىل صاحبها وآله أفضل الصالة وأزىك السالم.
وأكد وكيل وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
ل����ق����ط����اع ال�����رع�����اي�����ة ع������ي ج�����������ران، يف ال����ف����ع����ال����ي����ة ال���ت���ي 
حضرها وكيال الوزارة لقطاعي التنمية االجتماعية 
يحيى ق���رواش، وع��الق��ات العمل ع��ي القطابري 
وال���وك���ي���ل امل���س���اع���د ب��������وزارة امل���ال���ي���ة ل���ق���ط���اع ال��ت��ن��ظ��ي��م 

وح���س���اب���ات ال��ح��ك��وم��ة ول���ي���د ف���اي���ع، ورئ���ي���س لجنة 
ال�����ش�����ؤون االج���ت���م���اع���ي���ة ب���امل���ج���ل���س امل����ح����ي ب���األم���ان���ة 
ح�����م�����ود ال����ن����ق����ي����ب، أه����م����ي����ة االح�����ت�����ف�����اء ب����م����ول����د س��ي��د 
ال��خ��ل��ق م��ح��م��د رس����ول ال��ل��ه ص���ىل ال��ل��ه ع��ل��ي��ه وع��ىل 

آله واالقتداء به يف كافة أمور الحياة.
ب����������دوره اع����ت����ر امل�����دي�����ر ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل����ل����ص����ن����دوق ع��ي 
مغي، االحتفاء بذكرى املولد النبوي مناسبة من 
أغ��ىل امل��ن��اس��ب��ات ل��دى أب��ن��اء اليمن ال��ذي��ن يتباهون 
ويتفاخرون باالحتفاء بمولده يوم الثاين عشر من 

رب���ي���ع األول ال���ي���وم األغ�����ر يف ت���اري���خ ال��ب��ش��ري��ة ال���ذي 
ج����اء ف��غ��ري وج����ه ال���دن���ي���ا م���ن ظ����الم ج���اه���ي إىل ن��ور 

الهداية واإلسالم .
وت������ط������رق إىل ح�����ي�����اة ال�������رس�������ول األع������ظ������م وم����ب����ادئ����ه 
وق��ي��م��ه ال��س��ام��ي��ة ال���ت���ي ي��ن��ب��غ��ي ال���س���ري ع���ىل نهجها 
ل���ت���ك���ون األم������ة ع����ىل امل���ح���ج���ة ال���ب���ي���ض���اء ال���ت���ي ال ي��زي��غ 

عنها إال هالك..
فيما أشار رئيس االتحاد الوطني عبدالله بنيان، 
إىل عظمة ومكانة رسول الله صىل الله عليه وعىل 
آل��������ه وس�����ل�����م يف ق�����ل�����وب ال���ي���م���ن���ي���ن ب����م����ا ف���ي���ه���م ذوي 
اإلع����اق����ة ال���ذي���ن ي���ح���رص���ون ع���ىل إق���ام���ة ال��ف��ع��ال��ي��ات 

واالحتفاالت ابتهاجا وسرورا بهذه املناسبة.
ولفت إىل أن األشخاص ذوي اإلعاقة كانت لهم 
كلمتهم يف الثاين عشر من ربيع األول من خالل 
الحضور املشرف يف الفعالية الكرى بذكرى املولد 
ال���ن���ب���وي ال���ش���ري���ف وم���ش���ارك���ة ب��ق��ي��ة ف���ئ���ات امل��ج��ت��م��ع 
االح���ت���ف���اء ب���ه���ذه امل��ن��اس��ب��ة ال��ع��ظ��ي��م��ة ال���ت���ي أوص��ل��ت 
رس������ال������ة ل����ل����ع����ال����م ب�����م�����دى ح������ب ال���ي���م���ن���ي���ن ووالئ�����ه�����م 

للرسول محمد خاتم األنبياء واملرسلن .
تخلل الفعالية التي حضرها مدير عام التنظيم 
ب�������������������وزارة امل�������ال�������ي�������ة ع������ب������دال������ل������ه ال������دي������ل������م������ي وم��������دي��������ر ع������ام 
الدراسات االسرتاتيجية بالقوات املسلحة اللواء 
دك���ت���ور ق���اس���م ال���ط���وي���ل، و ن���ائ���ب امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ل����ص����ن����دوق امل����ع����اق����ن ع����ث����م����ان ال����ص����ل����وي وع���������دد م��ن 
امل������س������ؤول������ن، ع��������رض م����س����رح����ي وق�����ص�����ائ�����د ش���ع���ري���ة 

ووصالت إنشادية ورقصات شعبية.

كتب: صالح السهمي
ت��زام��ن��اً م��ع اح��ت��ف��االت شعبنا امل��ي��م��ون بمولد خري 
ال���ب���ش���ري���ة وخ����ات����م األن����ب����ي����اء وامل����رس����ل����ن م���ت���زام���ن���اً م��ع 
الذكرى السادسة ألبشع جريمة انسانية ارتكبها 
دول تحالف العدوان اإلجرامي بحق ابناء شعبنا 
ال����ع����ظ����ي����م يف ال��������� 8 م������ن اك�����ت�����وب�����ر 2016م.. وت���ظ���ل 
ج��ري��م��ة ال��ص��ال��ة ال���ك���رى ال���ت���ي اس��ت��ه��دف��ه��ا م���ن قبل 
ط��ريان تحالف العدوان اإلجرامي عالقة يف ذاكرة 
اب���ن���اء ش��ع��ب��ن��ا ال��ي��م��ن��ي ال���ح���ر ج���ي���اًل ب��ع��د ج��ي��ل وال��ت��ي 
اس��ت��ه��دف��ت م���ا ي���ق���ارب اك���رث م���ن 750 م���ن امل��دن��ي��ن 
واألط������ف������ال وامل����س����ن����ن اث�����ن�����اء ت���ق���دي���م واج��������ب ال����ع����زاء 

واملواساة آلل الرويشان..
ه����ذه ال��ج��ري��م��ة ال���ت���ي ت��ح��رم��ه��ا األدي�������ان ال��س��م��اوي��ة 
والقوانن الدولية وتطالب كافة املحاكم الدولية 
بمعاقبة ومحاكمة من ارتكبها ونفذ تلك الجريمة 

اإلنسانية امام مرأى ومسمع من العالم اجمع.

متابعة: نبيل السياغي
اخ���ت���ت���م���ت يف م���ح���اف���ظ���ة إب 
دورة ت��دري��ب��ي��ة ح���ول ال��ت��وع��ي��ة 
ب����م����خ����اط����ر األل�������غ�������ام وال����ق����ن����اب����ل 
العنقودية ومخلفات الحرب 
وال���������ض���������ال���������ع  إب  مل�������ح�������اف�������ظ�������ت�������ي 
ن�������ظ�������م�������ه�������ا امل�������������رك�������������ز ال������ت������ن������ف������ي������ذي 

للتعامل مع األلغام.
ش��ارك يف ال��دورة عىل مدى 
خ���م���س���ة أي�������ام ث����الث����ون م���ت���درب���اً 
وم���������ت���������درب���������ة، ب�����ال�����ت�����ن�����س�����ي�����ق م���ع 
املجلس األعىل إلدارة وتنسيق 
ال�����ش�����ؤون اإلن���س���ان���ي���ة وم��ك��ت��ب 
الشؤون االجتماعية والعمل 
والسلطة املحلية وبدعم من 

منظمة اليونيسف.
ويف االخ�������ت�������ت�������ام ح�������ث وك����ي����ل 
امل���ح���اف���ظ���ة ي���ح���ي���ى ال���ق���اس���م���ي، 
املشاركن عىل إيصال رسائل 
ال������ت������وع������ي������ة ب�����م�����خ�����اط�����ر األل�������غ�������ام 
ومخلفات العدوان .. مشريا 
إىل أن العدوان قصف املناطق 
ال���ي���م���ن���ي���ة ب���م���خ���ت���ل���ف األس���ل���ح���ة 
ب��م��اف��ي��ه��ا ال��ق��ن��اب��ل ال��ع��ن��ق��ودي��ة 
امل�����ح�����رم�����ة وال�������ت�������ي ب������ات������ت ت����ه����دد 
ح������������ي������������اة امل�����������دن�����������ي�����������ن وت������س������ب������ب������ت 

بسقوط الضحايا.

وأوضح أن التوعية أساس 
الوقاية من انفجارات األلغام 
وم���خ���ل���ف���ات ال�����ع�����دوان م���ؤك���دا 
أن دور ف������رق ال���ت���وع���ي���ة إن���ق���اذ 
امل������واط������ن������ن م������ن م����خ����اط����ر ت��ل��ك 

األلغام واملخلفات.
م�����������������ن ج�����������ان�����������ب�����������ه دع����������������������ا م���������دي���������ر 
م��ك��ت��ب ال����ش����ؤون االج��ت��م��اع��ي��ة 
ب�����امل�����ح�����اف�����ظ�����ة ن����ب����ي����ل امل�������رت�������ى ، 
ف����������رق ال�����ت�����وع�����ي�����ة امل������ي������دان������ي������ة إىل 
مضاعفة جهودها يف إيصال 
رس������������ائ������������ل ال��������ت��������وع��������ي��������ة مل����ح����ت����ل����ف 

ش��������رائ��������ح امل�����ج�����ت�����م�����ع ب�����ال�����ت�����زام�����ن 
م���ع االح��ت��ف��ال ب��امل��ول��د ال��ن��ب��وي 

الشريف.
ف���ي���م���ا أوض��������ح م���م���ث���ل���و امل����رك����ز 
امل���������ش���������ارك���������ن  أن  ال��������ت��������ن��������ف��������ي��������ذي 
س���ي���ق���وم���ون ب����ال����ن����زول امل����ي����داين 
لتوعية املواطنن ملدة أربعن 
ي�����������وم�����������اً، يف ث�������������الث م�������دي�������ري�������ات 
يف إب : ال�������س�������رة - ال��������ن��������ادرة- 
ال��رض��م��ة وث����الث م��دي��ري��ات يف 
محافظة الضالع : الحشاء- 

دمت، جنب .

ت������دش������ن ج����م����ع����ي����ة ال�������رع�������اي�������ة ال�����ص�����ح�����ي�����ة ل���ل���م���ج���ت���م���ع���ات 
املتضررة، السبت املقبل، بالتنسيق مع وزارة الصحة 
العامة والسكان، املخيم املجاين ال�49 لطب وجراحة 
ال����ع����ي����ون ب����م����دي����ري����ة م����دي����ن����ة ال�����ش�����رق يف م���ح���اف���ظ���ة ذم�����ار 

بتمويل من الهيئة العامة للزكاة.
وأوضح رئيس اللجنة الصحية بهيئة الزكاة الدكتور 
حسن تامة، أن املخيمات الطبية التي تمولها الهيئة 
بالتنسيق مع وزارة الصحة وتنفذها جمعية الرعاية 
الصحية تهدف إىل مساعدة املحتاجن وتلّبي احتياج 

املواطنن يف مناطق نائية ال تصل إليها الخدمات.
وت�����ط�����رق إىل ج����ه����ود ه���ي���ئ���ة ال�����زك�����اة وم���ش���اري���ع���ه���ا ال���ت���ي 
ع��ك��س��ت ال���ُب���ع���د اإلن����س����اين وال��ق��ي��م��ي والم���س���ت مختلف 
م����ص����ارف ال�����زك�����اة .. م����ش����رياً إىل أن امل���خ���ي���م���ات ال��ط��ب��ي��ة، 
تسهم يف تعزيز التكافل االجتماعي واإلحسان للفئات 

األشد فقراً واحتياجاً.
م��ن ج��ان��ب��ه أوض����ح رئ��ي��س الجمعية ال��دك��ت��ور ن��ش��وان 
العطاب أن املخيم الذي يتزامن مع ذكرى املولد النبوي 
الشريف يقام عىل مدى ستة أيام بالتعاون مع مكتب 
الصحة العامة باملحافظة ومستشفى مدينة الشرق 

الريفي .
وذك������ر أن امل���خ���ي���م ي���ه���دف إىل إج�������راء امل���ع���اي���ن���ة امل��ج��ان��ي��ة 
أللف و500 مريض والعمليات ل� 200 حالة يف املياه 
البيضاء وإزالة ظفرة امللتحمة، واألكياس الدهنية من 
ال���ج���ف���ون، ل��ت��خ��ف��ي��ف م���ع���ان���اة امل���واط���ن���ن ن���ظ���راً ل��ل��ظ��روف 
امل�������ادي�������ة ال����ص����ع����ب����ة ج���������راء اس�����ت�����م�����رار ال��������ع��������دوان األم�����ري�����ي 
السعودي والحصار الذي زاد من األعباء االقتصادية 

والصحية عىل املواطنن .

مفتي الديار اليمنية العالمة شمس الدين شرف الدين:

رئيس املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية:

عن ُقرب15
إعداد وإشراف: عبدالحميد الحجازي 
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< ما دام شعبنا رافعًا لراية 
م���ح���م���د ف������إن راي��������ة ن���ص���ره 
ع���ل���ى أع����دائ����ه ل����ن ت��س��ق��ط 

مهما كانت املتغيرات

<  إحياء ذكرى
 املولد تبجيل للنبي 

وإعالء لكلمة الله 
وتعظيم لشعائره

) 26سبتمرب(- خاص :

 ذك��������رى م����ول����د س���ي���د األن���������ام وامل����رس����ل����ن م���ح���م���د ص��ىل 
الله عليه وآله وسلم، تفيض عبقاَ وتزداد ألقاً لتعم 
ال���ف���رح���ة ال���دن���ي���ا ب��أك��م��ل��ه��ا، ع����اب����رة ال����ح����دود ال��س��ي��اس��ي��ة 
والبحار واملحيطات، لتحط رحالها حيث يوجد أنصار 

ومحبي الرسول الكريم.
أه������ل ال���ي���م���ن ب���ل���د اإلي�����م�����ان وال���ح���ك���م���ة وامل�����������دد،  أي��ن��م��ا 
وجدوا يف أنحاء املعمورة، ليس هناك ما يفصلهم عن 
رس��ول الله ونصرته وتعظيمه.. م��ن مدينة نيويورك 

األم���ري���ك���ي���ة، ن���ظ���م أب����ن����اء ال���ج���ال���ي���ة ال��ي��م��ن��ي��ة 
ال���ف���ع���ال���ي���ات امل����ع����رة ع����ن ال����ف����رح����ة ب���ذك���رى 
املولد النبوي الشريف وسط حضور كبري 

وتفاعل مميز. 
وه���ن���ا ي���ق���ول أم����ن ع����ام ال��ج��ال��ي��ة ال��ش��ي��خ 
ع��ب��دال��ك��ري��م ال���غ���زايل: إن ارت��ب��اط اليمنين 
ب��ال��رس��ول ل��ي��س ول��ي��د ال��ل��ح��ظ��ة ال��ع��ب��ارة أو 
املواقف املبتذلة، بل هو امتداد ألجدادنا 
األن���������ص���������ار ال��������ذي��������ن اس�����ت�����ق�����ب�����ل�����وا ال���������رس���������ول يف 
املدينة املنورة ونصروه، وجادوا بأنفسهم 
وأموالهم يف سبيل إعالء كلمة الله ونشر 

اإلسالم يف كل أرجاء األرض.
وأضاف الشيخ الغزايل: إن أبناء الجالية اليمنية يف 
أمريكا يؤكدون ومن خالل أحياء ذكرى املولد النبوي، 
ت��م��س��ك��ه��م ب��ن��ه��ج رس������ول ال���ل���ه وم��ن��ه��ج��ه ال���ق���وي���م ال����ذي 
جاء لهداية اإلنسانية نحو طريق الحق، انطالقاً من 
اح��رتام آدمية وإنسانية الشعوب وحقها يف العيش 

الكريم.
وأشار أمن عام الجالية إىل أن العالم اليوم أحوج 
ما يكون إىل تلك األخالق واملبادئ التي أرساها رسول 
اإلنسانية سيدنا محمد صىل الله عليه وآله وسلم، 
ففيها الخري والفالح وتحقيق السالم والتعايش بن 

كل بني البشر.

أمني عام اجلالية اليمنية في أمريكا الشيخ عبدالكرمي الغزالي:

العالم اليوم أحوج ما يكون إلى األخالق واملبادئ 
التي أرساها رسولنا الكرمي

< إحياء ذكرى املولد فرصة إلحياء 
الروح اإلميانية املستمدة ممن قال 

الله عنه أنه السراج املنير

صندوق رعاية املعاقني واحتاد جمعيات املعاقني يحتفيان بذكرى املولد النبوي

أعوام على اجلرمية الشنعاء في الصالة الكبرى

املركز التنفيذي للتعامل مع األلغام يختتم دورة توعوية مبحافظة إب

<< يف البداية أكد وكيل أول محافظة إب رئيس 
اللجنة اإلشرافية للمربع الشمايل لالحتفال مدينة 
ي����ري����م، ال���ش���ي���خ ع���ب���دال���ح���م���ي���د ال����ش����اه����ري أن ال��ح��ش��د 
الكبري وغري املسبوق الذي اكتظت به ساحة الرسول 
األعظم برييم، تثبت مجدداً حب أبناء هذه املناطق 
ال����ذي����ن ت����واف����د أب����ن����اؤه����ا إىل س���اح���ة االح����ت����ف����ال ح��ب��ه��م 
ل������رس������ول ال������ل������ه، وإدراك���������ه���������م ل���ع���ظ���م���ة ه��������ذه ال�����ذك�����رى 
ال���ع���ظ���ي���م���ة يف ن����ف����وس ال���ي���م���ن���ي���ن ج���م���ي���ع���ا، ووالئ����ه����م 
ل��ق��ائ��د ال��ث��ورة ال��س��ي��د ال��ع��ل��م ع��ب��دامل��ل��ك ال��ح��ويث، وأن 
ه��������ذا ال�����ح�����ض�����ور ال����ك����ب����ري ال���������ذي ش����ه����دت����ه س�����اح�����ة ي���ري���م 
كغريها من الساحات يف مختلف املحافظات تبعث 
رس��ال��ة ق��وي��ة إىل ق���وى ال���ع���دوان واىل ال��ع��ال��م أجمع 
بتمسك اليمنين بدينهم وحبهم لنبيهم وتمسكهم 

بقضيتهم.
فخر كبري

<< أم��������������ا وك���������ي���������ل م������ح������اف������ظ������ة إب رئ���������ي���������س ال�����ل�����ج�����ن�����ة 
ال���ت���ح���ض���ريي���ة ال���ش���ي���خ راك���������ان ال���ن���ق���ي���ب، ق������ال إن ه���ذا 

ال��ن��ج��اح وال���ح���ض���ور ال��ك��ب��ريي��ن ت��ع��ب��رياً ع���ن ح���ب أب��ن��اء 
امل����رب����ع ال���ش���م���ايل مل��ح��اف��ظ��ة اب ل��ن��ب��ي��ه��م م��ح��م��د ع��ل��ي��ه 
أفضل الصالة وأزىك التسليم وعىل آله، وهذا ليس 
ب��غ��ري��ب ع��ىل أب��ن��اء ال��ي��م��ن ال��ذي��ن ي��ق��دم��ون أرواح��ه��م 
وأموالهم يف سبيل الله ورس��ول��ه، وه��ذا فخر كبري 
م��ق��ارن��ة ب��أول��ئ��ك ال��ذي��ن ي��وال��ون ال��ش��ي��ط��ان، ك��م��ا أنها 
رس������ال������ة إىل ك������ل م������ن ي��������يء إىل اإلس������������الم ول�����رس�����ول 
ال��ل��ه واىل ت��ح��ال��ف ال���ع���دوان ب���أن اليمنين سيظلون 
م��ت��م��س��ك��ن ب���دي���ن���ه���م ورس�����ال�����ة ن���ب���ي���ه���م وس���ي���داف���ع���ون 

عنها.

عظمة الحشد

<< من جهته أشار مدير عام مديرية يريم رئيس 
ل��ج��ن��ة ال���ح���ش���د وال���ف���ع���ال���ي���ة يف م���دي���ري���ة ي���ري���م م��ح��م��د 
ح����م����ود ال������������درواين إىل ع���ظ���م���ة ال���ح���ش���د ال���ك���ب���ري ال�����ذي 

اك��ت��ظ��ت ب��ه س��اح��ة ال���رس���ول األع��ظ��م ب��ريي��م، وال���ذي 
ي����ت����ح����دث ع������ن ن���ف���س���ه وع��������ن دالالت�������������ه، يف ح������ب أب����ن����اء 
امل����رب����ع ال����ش����م����ايل مل���ح���اف���ظ���ة إب ل����رس����ول ال����ل����ه م��ح��م��د 
عليه أفضل الصالة وأزىك التسليم وعىل آله، كما 
ه���ي رس���ال���ة ت��ح��ذي��ري��ة ل��ل��ع��دوان م���ن خ���الل ال��ت��ح��ذي��ر 
الذي أطلقه قائد الثورة السيد عبدامللك الحويث يف 
خطابه، كخطاب يعر عن توجهات وآراء كل تلك 
الحشود، معراً عن شكره لكل اللجان التنظيمية 
واإلشرافية واألمنية واىل املشايخ والوجهاء واألعيان 
والعقال ولكل من حضر عىل إظهار ساحة الرسول 

األعظم برييم بتلك الصورة البهية والعظيمة.

شهدت ساحة الرسول األعظم بمدينة يريم حشداً جماهريياً غري 
مسبوق، قدموا من مختلف مديريات وعزل وقرى املربع الشمايل 
محافظة إب، حباً برسول الله واحتفاء بذكرى مولده عليه أفضل 

الصالة وأزىك التسليم وعىل آله.
وعىل هامش االحتفال باملولد النبوي الشريف استطلعنا آراء عدد من 

القيادات التنظيمية لالحتفال يف ساحة يريم.

: لقاءات: ابراهيم الحجاجي

من ساحة الرسول األعظم بيرمي:

اليمنيون يؤكدون حبهم وارتباطهم بالرسول الكرمي
< ال����ش����اه����ري: رس����ال����ة ق���وي���ة إل�����ى دول 

العدوان والعالم أجمع
<  ال���ن���ق���ي���ب :   ال��ي��م��ن��ي�����������������������ون س��ي��ظ��ل��ون 
متمسكني مدافعني عن دينهم ونبيهم

< ال��دروان��ي: احلشد الكبير وم��ا يحمل 
من رسالة يتحدث عن نفسه

السبت .. تدشني مخيم للعيون مبدينة الشرق
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<  أبناء اجلالية اليمنية بامريكا يحيون 
       ذكرى املولد النبوي الشريف



أحيا الشعب اليمني مطلع األسبوع  ذكرى 
المولد النبوي الشريف، بفعاليات مليونيه في 
العاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية، هي 
األكبر في المنطقة والعالم من حيث االحتفاء 

بهذه المناسبة العظيمة وتميزت االحتفاالت 
بذكرى المولد النبوي لهذا العام بالتفاعل غير 

المسبوق والمشاركة الواسعة التي لفتت أنظار 
العالم نظرا لحجم الحشود البشرية الكبيرة التي 

خرجت للمشاركة في المهرجانات المركزية.
وقد تصدر الشعب اليمني، المشهد عربيا وإسالميا 

بإحيائه لهذه المناسبة الدينية على نطاق واسع 
وغير مسبوق سواء من حيث الحشود المشاركة 

ومظاهر الحفاوة والبهجة واالستقبال لذكرى 
المولد النبوي.. واعتلت الفرحة وجوه المشاركين 

الذين خرجوا من كل حدب وصوب، بعد أن توشحوا 
باأللوان الخضراء متوجهين إلى ساحات االحتفال 

بهذه المناسبة صحيفة "26سبتمبر" شاركت أبناء 
شعبنا واألمة اإلسالمية هذه الفرحة ونزلت الى 

ميادين االحتفاالت بمناسبة المولد النبوي الشريف 
بميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وأجرت استطالعا 
صحفيا مع عدد من الشخصيات السياسية والثقافية 

واالجتماعية وخرجت بالحصيلة التالية فالي 
الحصيلة:

بداية تحد ث الدكتور ياسر الحوري- أمني سر املجلس السيايس االعىل عن عظمة أحيا 
مناسبة ميالد خاتم األنبياء واملرسلني حيث قال:

الحمد لله رب العاملني االستعدادات يف أمانة العاصمة ومختلف املحافظات الحرة تفوق 
الخيال والجميع عمل بكل إخالص وتفان حبا لله ورسوله الذي حاول األعداء والزالوا النيل 
منه وتحويله اىل شخصية عادية ال أثر لها وال قيمة، هذه االستعدادات هي ايضا تلبية لدعوة 
السيد القائد عبدامللك بدر الدين الحويث حفظه الله للمشاركة الواسعة يف هذه املناسبة 
ليعلم القايص والداين أن حب اليمنيني لرسول الله صلوات ربي وسالمه عليه وعىل اله 
يفوق حب كل الشعوب له وأن التمسك بحبل الله ورسوله هي من أسباب النصر يف كل 

املعارك ويف مختلف املجاالت..
رسالتنا أن أبناء اليمن امليمون بفضل الله تعاىل قد أصبحوا يف حالة وعي تجاوزت الثقافات 
املغلوطة التي كانت تعترب االحتفاء باملولد النبوي الشريف بدعة ولألسف ان هذه الثقافات 
الزالت مسيطرة عىل كثري من الشعوب من خالل أولئك الفقهاء املدجنني من قبل الوهابية 
واألنظمة الخانعة التي ترعاها أمريكا وتدعمها الصهيونية العاملية التي غزت فكرنا االسالمي 
عىل مدى قرون نقلت لنا الدين خاللها بالطريقة التي تحوله اىل يشء جاف وعادي وسطحي 

ال أثر له يف واقع الناس.
هذا الخروج املشرف يف صنعاء وبقية الساحات هذا العام واألعوام السابقة يف يوم املولد 
النبوي وكذا االحتفاالت واملستمرة من بداية ربيع األول هي أحد عناصر قوة املجتمع وصموده 
تجاه مؤامرات العدوان العديدة التي ال تتوقف عىل الجانب السيايس أو العسكري فقط  
بل تطال املجتمع وثقافته وهي تأكيد عىل التمسك السليم والواعي من قبل املجتمع اليمني 
باإلسالم وبرسول الله محمد بن عبدالله صىل الله عله وعىل اله وسلم الذي كان عالمة فارقة 
بني الحق والباطل وبني الجهل والعلم ونقل االمة املؤمنة بالله وبالقران الكريم وبالرسالة 
املحمدية إىل أعىل املراتب بني األمم يف وقت وجيز ال يزال يمثل معجزة لكل صانعي ومهنديس 

التحوالت العاملية فهو الصادق األمني ذو الخلق العظيم الذي نزل عليه القران الكريم..
اليمن بقيادة السيد عبدامللك بدرالدين الحويث تعيد األلق للحضارة االسالمية وللقيم 
وتؤكد أن اعتصام املجتمع العربي واإلسالمي بحبل الله ورسوله هي سر االنتصار وليست 
القوة والنفوذ كما تعيد التذكري بان املسلمني كانوا أمة مستضعفة وعندما امنت بالله 
ورسوله وتحركت وفق القران ومنهجيته تغريت وضعيتهم تماما فكانوا سادة لألمة واليوم 
لألسف الشديد تعيش االمة االسالمية يف تيه شديد ويف تحكم من قبل الغرب الذي استطاع 

ان يصنع انظمة وثقافات وإعالم يلبي رغبته االستعمارية ومن أجل ذلك عاشت وال تزال 
االمة االسالمية يف حالة من الصراع والجهل بقيمتها بعد تسميمها بحالة من العقم الفكري 
والجمود الذهني ونجدها تفتقد لكل عوامل القوة فيما هي عوامل كامنة ومتوفرة لكنها 
مسلوبة حيث يقوم أعداؤها بمصادرة ثرواتها وقدراتها وتحول العدو اىل صديق يف حالة 

من االستسالم والخذالن.
اما الشيخ ناجي محمد السالمي مسؤول مجلس التالحم الشعبي القبيل بأمانة العاصمة 

والذي تحدث عن ميالد خاتم االنبياء واملرسلني حيث قال:
تعد مناسبة املولد النبوي عىل صاحبه افضل الصالة والسالم مناسبة عظيمة جامعة لالمة 
االسالمية جمعاء فهذه املناسبة واالحتفال بها ليس حكرا عىل جماعة او طائفة او فئة دون 
اخرى او حزب دون حزب او دولة دون بقية الدول فهي مناسبة بذكرى ميالد رسول االمة 
كلها وإن االستعدادات واالحتفاالت التي قام بها الشعب اليمني هي دليل عىل مدى حب 
الرسول محمد يف قلوب اليمنيني، ومدى ارتباطهم به، فنحن اليمانيون من ناصر الرسول 
وأيده وآواه واستقبله يف املدينة املنورة من قبل األوس والخزرج، ونحن من قاتل مع الرسول 
وساهم يف الفتوحات االسالمية يف مشارق األرض ومغاربها، وأن مظاهر البهجة والفرح 
التي تعم مدن وقرى اليمن وتتزين باللون االخضر تعبريا عن حب الرسول وحب املناسبة 
لدى الشعب اليمني، وأن خروج الشعب اليمني إىل امليادين والساحات العامة يف مناسبة 
املولد النبوي هي رسالة واضحة للعالم أن نتمسك بالرسول وبتعاليم الدين االسالمي التي 
جاء بها،  ونجدد الوالء والبيعة له، و نرفض الخضوع واالنكسار والذل الذي يريد اعداءنا 
أن نكون عليه، ففي الوقت الذي نحن نحيي و نفرح بذكرى املولد النبوي هناك من يطبع 
ويعلن الوالء والبيعة ألمريكا والصهاينة. فشعبنا اليمني العظيم اليوم يرسم ملحمة بطولية 

يف وجه االعداء واملستكربين.
من جانبه تحدث الشيخ درهم ابو الرجال عضو مجلس الهيىه العليا ملجلس التالحم 
الشعبي القبيل رئيس املجلس االعىل ملنظمات املجتمع املدين عن مناسبة ميالد خري البشرية 

وخاتم االنبياء واملرسلني قائال:
ملاذا نحتفل باملولد النبوي“ الحمد لله رب العاملني، وصلوات الله وسالمه عىل سيدنا محمد 
وعىل آله الطيبني الطاهرين وريض الله تعاىل عن أصحابه املنتجبني وبعد ,الحديث عن املولد 
النبوي الشريف هو حديث عن كل يوم يف حياته صىل الله عليه وآله وسلم وعن كل تشريع 
من تشريعاته وعن مواقفه وأخالقه وشمائله وسريته وليس مقتصراً عىل يوم خروجه صىل 
الله عليه وآله وسلم من بطن أمه الكريمة، كما أنه حديث عن اإلسالم ومعامله، بل إن 
الحديث عن املولد النبوي الشريف هو حديث القرآن الكريم الذي ينبغي أن نعرف الرسول 

صىل الله عليه وآله وسلم من خالله.
إن االحتفال باملولد النبوي معناه أننا نقدر نعمة الله علينا بهدايته لنا برسوله وأننا ممتنون 
لله عىل هذه النعمة ونقدرها حق قدرها..كما أن معناه أننا نحب الرسول ونتخلق بأخالقه 
ونتزود باملعرفة العملية الصحيحة باإلسالم وقيمه ومثله العليا وروحه وجوهره بدالً من 
التمسك بقشوره التي ال تسمن وال تغني من جوع.. فاالحتفال بمولد النبي األكرم بوعي ُيعُدّ 
محطة انطالق نحو مولد جديد ألمة قوية منتصرة، مستقلة تكتيس هيبتها وتحتل مكانتها 
العالية بني األمم كشاهدة عىل الناس كما أراد الله لها وكما كان أول مولد للنبي صىل الله 
عليه وآله وسلم باكورة ميالد أمة اإلسالم فبإمكاننا أن نجعل من هذه املناسبة يف هذا الزمن 

مولداً ألمة مهابة الجانب ذات سيادة واستقرار وحضارة إنسانية.
ولقد سيطرت الجاهليُة املعاصرة عليهم الصدارة يف العالم وطغت ثقافتها ومالمحها 
بشراسة عىل كل مناحي الحياة يف كل جوانب الضالل واالنحراف، مما يجعل البشرية يف 
أمس الحاجة إىل أن يعود محمد إليها لينقذها مما وقعت فيه. وليس بعيداً بل هو الواقع 
فالرسول محمد هو رسول األولني واآلخرين واملعاصرين وكل العالم فهو رسول الله إىل 
أوروبا وأمريكا وباقي القارات الخمس حيث بعث صىل الله عليه وآله وسلم بني جاهليتني 
وقد قىض عىل الجاهلية األوىل، ولم يبق غري الجاهلية األخرى التي هي أشر من األوىل ، وهو 
من سيبدد جحافل ظالمها وكأن الحديث الشريف يشري إىل هذا الدور الكبري والهام عندما 
قال صىل الله عليه وآله وسلم )بعثت بني جاهليتني( فيكون خالص العالم من جاهليته 

املعاصرة بالعودة إليه وإىل دينه وأخالقه وقيمه ومبادئه.
ولكن كيف نعود إىل رسول الله وقد لحق بالرفيق األعىل؟ نعود إليه من خالل ما تركه فينا 
من بعده يف قوله صىل الله عليه وآله وسلم: )إين تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من 
بعدي أبداً،  كتاب الله وعرتيت أهل بيني(. ولعل إحياء املولد النبوي الشريف مدخل للعودة 
الصادقة ولتحمل املسؤولية يف تمثيل الدين أحسن تمثيل ونقطة انطالق لهذا الدور الكبري 
الذي قال الله سبحانه عنه )ِلَتُكوُنوا ُشَهَداَء َعىَل الَنّاِس َويَُكوَن الَرُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا( وحتى 
نكون واقعيني فكل هذا األمل ليس عىل هذه املناسبة فقط ولكنها خطوة وبداية يف الطريق 
الصحيح وفرصة للفت أنظار العالم إىل دوائه من دائه وعالجه من أمراضه وفرصة ألن نرص 
صفوفنا كأمته ونوحد جبهتنا الداخلية حتى نقدم دينه بسلوكنا وواقعنا وصورتنا املوحدة 

خلف قيادة الرسول األكرم صىل الله عليه وآله وسلم.
وإن كل أبناء األمة يستشعرون أهمية هذه املناسبة يف إحياء مشروع الوحدة اإلسالمية بني 
كل أبناء األمة، هذه املناسبة التي لن نجد لها مثيالً يف كل مناسباتنا ، بل إنها األمل الوحيد 
الذي يعول عليها الغيورون عىل األمة يف تضييق الهوة والفجوة بني أبناء األمة والتي يعمل 
األعداء عىل توسيعها وتعميقها.. وإن من األهمية لهذا املولد املبارك أنه يردنا إىل ما صلح به 

أول هذه األمة والتي لن يصلح آخرها إال به..
أضف إىل ذلك فاملولد النبوي هو املناسبة التي يمكن أن تمثل رمزاً للوحدة اإلسالمية 
عندما تقام يف كل دولة إسالمية فإنها تدل عىل القاسم املشرتك والرابط املوصل بني كافة 
الشعوب؛ ألن هناك عيداً وطنياً لكل دولة يختلف زماناً ومكاناً وداللة من دولة إىل أخرى أما 
مولد الرسول صىل الله عليه وآله وسلم فإنه مناسبة الجميع وإنه يذكر أبناء األمة وشعوبها 
عندما تحييه بالرابط والعالقة القوية بينها وأنها جسد واحد مهما فرقتها الحدود الجغرافية 
كما أنها تهيج األشجان إىل الوحدة اإلسالمية وتذكر بعضنا مآيس بعض شعوبنا يف بعض 
الدول والشعوب أما إذا لم تحيه األمة فإن داللة ذلك أن األمة بعيدة عن أمل االتحاد ودليل 

عىل حجم الهوة بني شعوب ا ألمة”.
أعظم وأرقى االحتفاالت..

اما الشيخ حامس محمد الرماز احد مشايخ قبيلة بني ضبيان احدى قبائل خوالن الطيال 
فقد اشار اىل عظمة هذه املناسبة قائال:

صنعاء عاصمة الصمود تكتيس ثوب الجمال األخضر. هاهي صنعاء عاصمة الجمهورية 
اليمنية عاصمة الصمود تكتيس حلتها البهية الخضراء احتفاال بذكرى مولد خري البشر 
رسول العاملني كافة محمد صلوات الله عليه وعىل آله مبتهجة ومستبشرة بذكرى مولده يف 
استعداد وتجهيز لحضور شعبي واسع لم يسبق له مثيل خصوصا وقد تنامى وعي شعبنا 
اليمني العظيم واصبح اكرث إدراكا ألهمية االحتفال بهذه املناسبة العظيمة ملا لها من تأثري عىل 
نفوس األعداء وإفشاال ملؤامراتهم الرامية لفصل ارتباط هذه االمة بنبيها ودينها. وقد حلت 
علينا هذه املناسبة يف عام مختلف اختلفت فيه االحداث عن ما كانت عليه يف االعوام السابقة..
فنحن اليوم نحتفل وقد تفككت شرعية املرتزقة املرتهنني للخارج واطيح بالخائن هادي 
وتفرقت كلمتهم واختلفوا وتقاتلوا فيما بينهم واعلن اسيادهم ايقاف عدوانهم وعملياتهم 
العسكرية عىل بلدنا بعد ان ذاقوا بأس اليمانيون انصار رسول الله صلوات عليه وعىل آله 
خالل سبع سنوات مضت قاتل وصمد فيها شعبنا اليمني العظيم صمودا اسطوريا منقطع 
النظري انهك فيها قواهم ويأسوا من كسر شوكته وهزيمته وأىن لهم ذلك فهو يملك سالح 
االيمان الذي ال يستطيعون امتالكه ولو انفقوا ما يف االرض جميعا فهم يمثلون الطاغوت 
وأليمكن ان ينتصر الطاغوت، كما انه ال يمكن ان يجتمع االيمان والكفر ابدا بل هما يف صراع 
اىل يوم القيامة. عدوانهم عىل يمن االيمان والحكمة فشل وهذا ماكنا نعتقد به ونؤمن به 
منذ اول يوم بدأوا فيه عدوانهم علينا وهذا وعد الله لعباده املستضعفني ونحن اليوم يف 

مخاض النصر الذي نراه رؤيا العني.
ويف الختام نبارك لقائد الثورة السيد املجاهد العلم عبدامللك بدرالدين الحويث ولرئيس 
املجلس السيايس األعىل ولجيشنا املجاهد البطل حلول هذه املناسبة العظيمة ونوجه النصح 
لدول العدوان بأن يأخذوا بنصيحة قائد الثورة حفظه الله وان يرفعوا حصارهم عن املطارات 
واملوائن اليمنية ويوجدوا آلية لصرف رواتب املوظفني اليمنيني املدنيني واملتقاعدين والدخول 

يف هدنه طويلة األمد يتم خاللها عقد مفاوضات تفيض اىل سالم دائم ومستدام يف اليمن 
مع حفظ كافة حقوق الشعب اليمني املشروعة.

احداث ومواقف/ اليمنيون ومولد النور
اما الشيخ نجيب حسني محمد  املطري احد مشايخ قبيلة بني مطر والذي تحدث عن 

احتفال اليمنيون بمولد خاتم االنبياء واملرسلني بقوله:
بداية نحمد الله ونشكره ونصيل ونسلم عىل نبي الله ورسوله وخري خلق الله محمد بن 
عبد الله صل الله عليه وآله وسلم ثم بمناسبة املولد املصطفى صل الله عليه وآله، فإننا 
نهني قيادتنا الثورية ممثلة بالقائد العلم والعالم الرباين السيد املجاهد/ عبدامللك بدر الدين 
الحويث يحفظه الله. هذا القائد الذي احيا فينا روح القيم واملبادئ واالخالق واستنهض 
األمة وأعاد األمة اىل هدي الله وحب رسول الله واعاد لها اعتبارها واحيا فيها روح الجهاد 
والبذل والعطاء وحصنها بالثقافة القرآنية الجامعة والهوية االيمانية. كما نهنئ القيادة 
السياسية وحكومة االنقاذ وكل ابناء الشعب اليمني بكل قبائله وكل مكوناته ومشاربه 
ونخبه ومجالسه قيادة وقواعد، وكل احرار االمة االسالمية بهذه املناسبة العطرة. فالشكر 
والتقدير لقيادة وزارة الداخلية ممثلة بوزير الداخلية اللواء املجاهد/عبدالكريم امري الدين 
الحويث وكل منتسبي الوزارة عىل الرتتيب املمتاز والحس االمني الكبري والذي ساهم يف انجاح 

الفعالية بمرونة وطرق سلسة.
إن اليمانيني وهم يحيون ذكرى مولد النبي محمد صل الله عليه وآله الطاهرين إنما هم 
بذلك يستذكرون مواقف وتضحيات هذا النبي األكرم ،ويذكرون كل أحرار األمة بالدروس 
التي يستفاد منها والعرب التي يجب عىل الجميع التأمل فيها ، وأن يعي الجميع املحطات 
التاريخية التي انطلق منها هذا النبي العظيم، ابتداء بمولده وحياته وتبشريه باإلسالم وبداية 
دعوته وهجرته ومعجزة إسرائه ومواجهته ألئمة الكفر ورده الصارم لعداوة قريش حني 
حاولت ثنيه عن الدعوة اىل الله وتركه ما يدعو اليه ،كذلك رسائله للملوك التي دعاهم 
فيها لإلسالم، ايضا نستذكر جهاده وغزواته فكل هذا االحداث تعترب معجزات ومحطات 

تاريخية ال ولن تنىس.
فاليمانيون وهم يحيون ذكرى مولده صل الله عليه وآله، إنما هم بذلك يعلنون صدق 
ايضا يحيون شخصه ويحذون حذوه  له وآله،  انتمائهم  حبهم وصدق توليهم وصدق 
ويسريون سريته فيتبعون اوامره ويجتنبون نواهيه ويحيون حياته فيجسدون ذلك يف انفسهم 
ويف قلوبهم ويف جوارحهم ويف اقوالهم وافعالهم واعمالهم ومعامالتهم ويف سرهم وجهرهم 
ويف سلوكهم واخالقهم ويف جهادهم ومقارعتهم للكفر والباطل والنفاق اينما كان وحيثما 

يكون،وهذا هو نهج ابناء اليمن وهذا هو ما عرف عنهم وعن ابائهم واجدادهم.
فكيف ال يحيي اليمانيون وكل احرار األمة ذكرى مولده؟!

وهو الذي خصهم الله به، واكرمهم به، وأعزهم به، وهو الذي ميزه الله عن سائر البشر، 
فأكرمه الله ورفع ذكره وجعل اسمة مقرونا باسمه سبحانه، فما يرفع اذان إال ويذكر اسمه 

صىل الله عليه وآله وسلم، وما تقام صالة اال ويذكر اسمه وآله.
ففرحة اليمانيون وتزيينهم  للمدن واملحافظات واملديريات والقرى والحارات واملساجد 
والسيارات  واملنازل  واملؤسسات  والشوارع  واملتاجر  واملدارس  واالحياء  والشوارع  واملآذن 
والدرجات  وابتهاجهم وإحياء املوالد وتبادل الحلوى واملأكوالت  وفرحهم بالنبي صل الله 
عليه وآله دليل الحب والشوق واللهفة واالخالص والوفاء، كما تعد ترجمة لآلية )قل بفضل 

الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خري مما يجمعون(.
فارتباط اليمانيون بالله وبالنبي وبالقرآن ارتباط ايماين وثيق وصادق وتحركهم مع الله 
ومع النبي وآله، تحرك جهاد باملال والنفس وصرب وبذل وعطاء فاليمانيون لم يبحثوا يوما 
عن مغنم، والدليل عىل ذلك قصة النبي مع االنصار يوم توزيع الغنائم. حينها خطب فيهم 
فقال: يا معشر األنصار: بلغتني عنكم، وجدة وجدتموها عيل يف أنفسكم؟ ألم آتكم ضالال 
فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بني قلوبكم قالوا: بىل، الله ورسوله 
أمن وأفضل. ثم قال: أال تجيبونني يا معشراألنصار؟ قالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله 
ولرسوله املن والفضل. قال صىل الله عليه وآله وسلم : أوجدتم يا معشر األنصار يف أنفسكم 
يف لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا، ووكلتكم إىل إسالمكم، أال ترضون يا معشر 
األنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعري، وترجعون برسول الله إىل رحالكم؟ فوالذي نفس 
محمد بيده، لوال الهجرة لكنت امرأ من األنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت األنصار 
شعبا، لسلكت شعب األنصار، اللهم ارحم األنصار، وأبناء األنصار وأبناء أبناء األنصار قالوا: 
رضينا برسول الله قسما، وحظا.. فها هم اليمانيون اليوم يقولون نفس العبارة رضينا برسول 

الله صىل الله عليه وآله قسما وحظا(.
فمحبة اليمانيني لرسول الله هو خري مما يجمع عباد املال فمعروف أن اليمانيون يعشقون 
الكرامة ويتبعون الحق واهل الحق فاليمانيون يرون كرامتهم وعزتهم أغىل من كل يشء 
وما صمودهم امام العدوان وثباتهم وتماسكهم إال دليل عىل ذلك فاليمانيون دائما رجال 
مواقف. اخوتنا احرار األمة بمعلوم الجميع أن األمة تنئ وتلفها اآلالم ويتكالب عليها األعداء  
بهدف اذاللها وتركيعها وتفكيكها وتطويعها وتطبيعها وتجويعها ونهب ثرواتها واألستئثار 
بخرياتها وبما يسهم يف اضعافها وذلك خدمة ألعدائها وبمساعدة الخونة واللئام ممن 
يحسبون عىل هذه األمة لكن وبرغم كل هذا ها هي صنعاء تكتيس حلتها الخضراء وتتزين 
بأجمل لباس اال وهو لباس اإليمان، فمن عاصمة اإليمان والحكمة من عاصمة التاريخ من 
عاصمة الحضارة من عاصمة اإلنسانية العزة من عاصمة اإلباء والشموخ من عاصمة السالم 
يشع النور املحمدي لييضء كوكب األرض مذكرا البشرية جمعاء بمولد خري البشرية وسيد 

ولد أدم وخاتم األنبياء واملرسلني. 

الحشود املليونية لالحتفاء بمولد سيد الرسل ونيب االمة.. واحدة من عنارص قوة املجتمع وصموده

محطة انطالق متجددة نحو ميالد جديد لألمة اإلسالميةحب الرسول األعظم راسخ يف القلوب ويف النفوس 

شخصيات سياسية ووجاهات إجتماعية وثقافية يتحدثون لـ»26سبتمرب« عن املعاين العظيمة للمولد النبوي الرشيف:

استطالع: صالح السهمي 
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اكد عدد من الخبراء االقتصاديين 
والماليين ان صرف مرتبات 

الموظفين يعتبر من الحقوق 
القانونية التي نصت على وجوب 

استحقاقها جميع النصوص الدستورية 
والقانونية المحلية والدولية وتعتبر من 

الحقوق الملزمة والمستحقة وقالوا 
ان صرف المرتبات استحقاق إنساني 

قبل أن يكون ورقة اقتصادية وسياسية 
تستخدمها دول العدوان بغرض 

الضغط على الشعب اليمني والقيادة 
الثورية والسياسية.

الخبري االقتصادي واملايل الدكتور احمد حجر اكد بان فشل دول 
العدوان الكبري العسكري والسيايس واالعالمي بل واالخالقي قد عزز 
من اهمية االستمرار يف تنفيذ مختلف ادوات السياسات االقتصادية 
يف الحرب العدوانية عىل اليمن املشروعة وغري املشروعة وبأقىص ما 
يمكن ونتيجة فشل العديد منها يف تحقيق االهداف رغم تعددها 
وقسوتها وطول فرتة تنفيذها بل وبروز معارضة العديد من املنظمات 
الدولية تنفيذ هذه السياسات ما جعل خيار دول العدوان الرتكيز عىل 
مجمل السياسات ذات النتائج السلبية الشديدة القسوة عىل حياة 
املجتمع خاصة ومجمل االوضاع االقتصادية واملالية عامة آملة من 
وراء ذلك حدوث حراك مجتمعي يفيض اىل فويض وتفكك للجبهة 
الداخلية وباألخص من فئة موظفي الجهاز الحكومي بدعوى تدهور 
االوضاع املعيشية وبدعوى تدهور مستوى املعيشة والفساد ........
الخ ولذلك اصبحت سياسة عدم صرف املرتبات عنصرا رئيسيا بيد 
دول العدوان للضغط عيل املجتمع والحكومة سواء استمر العدوان 
او تم الدخول يف مفاوضات كون دفع املرتبات سيؤدي اىل تحسني 
معيشة السكان يف املناطق خارج سيطرة دول العدوان وهذا يعترب 
مكسبا للقوى املناهضة للعدوان كما ان ذلك سوف يؤدي اىل انتعاش 
الحركة االقتصادية ما يعزز من ايرادات الدولة وبالتايل تعزيز الصمود 

ومستوى الخدمات العامة يف الوقت الذي يحد من حجم املوارد 
لدى حكومة العمالء املتاحة لشراء الضمائر واستئجار العمالء 
التي  العمالء  اباطرة  املنهوبة من  االموال  بل وحجم  واملرتزقة 
يتم استثمارها يف الخارج ولذلك ستظل دول العدوان وحكومة 
العمالء تماطل يف دفع املرتبات آملة حدوث فويض مجتمعية 
داخلية وباألخص يف ظل الحملة اإلعالمية املكثفة للتحريض ضد 

القوى السياسية الصامدة يف وجه العدوان.
من جهته د. يحيى عيل السقاف الكاتب والباحث يف الشأن 

االقتصادي قال:
ان دول تحالف العدوان ومرتزقتها سعت إىل التهرب يف عدم 
تنفيذ ما تم االتفاق عليه يف مفاوضات السويد بتوريد عائدات 
النفط والغاز املنهوبة إىل حساب موحد لدى فرع البنك املركزي يف 
الحديدة لغرض صرف جميع مرتبات املوظفني وهذا يعترب دليال 
كافيا عىل أن الهدنة واملفاوضات عىل تمديدها وصرف مرتبات 
موظفي الدولة ما هي إال مراوغة وعدم مصداقية من جانب 
دول تحالف العدوان ومرتزقتها يف عدم تنفيذ ما تم االتفاق 
عليه يف شروط تمديد الهدنة وما التزموا به من صرف املرتبات 
وفك الحصار الكيل والشامل عن مطار صنعاء وميناء الحديدة.

والشك أن تلك العوامل مجتمعة إىل جانب استمرار العدوان 
سنوات  ثماين  منذ  وتداعياتها  االقتصادية  والحرب  والحصار 
االقتصادية  البالد  العدوان عىل معظم موارد  وسيطرة دول 

وخاصة عائدات النفط والغاز وقرار نقل البنك املركزي إىل عدن قد 
اثر بشكل مباشر وغري مباشر عىل أداء االقتصاد القومي وعمق من 
تدهور األوضاع االقتصادية وزاد من حدة املأساة اإلنسانية إىل درجة 
تصريح وكاالت األمم املتحدة بان اليمن يمر بأسوأ أزمة إنسانية يف 
العالم وتسبب العدوان بمشاكل اجتماعية واقتصادية سيعاين منها 
املجتمع اليمني خالل السنوات القادمة مثل تدين مؤشرات التنمية 
البشرية وانخفاض اإلنتاجية وتباطؤ معدالت النمو وبالتايل استمرار 

ارتفاع مشاكل البطالة والفقر وانعدام األمن الغذايئ.
الكبري  األثر  فرع عدن  إىل  املركزي  البنك  صالحيات  لنقل  وكان 
عىل قطع مرتبات املوظفني ويؤكد ذلك ما جاء يف تهديدات السفري 
األمرييك للوفد الوطني املفاوض بأنه سوف ينقل البنك املركزي إىل 
عدن ويجعل الريال اليمني ال يساوي الحرب الذي طبع عليه حيث 
ترتب عىل ذلك قطع مرتبات جميع املوظفني بالرغم من التزام الفار 
املوظفني عقب  بصرف جميع مرتبات  الدويل  املجتمع  أمام  هادي 
تنفيذ قرار نقل البنك ومما ال شك فيه أن هذا دليل كاف عىل أن 
دول تحالف العدوان ومرتزقتها هي السبب الرئييس لقطع مرتبات 
املوظفني كل هذه السنوات وموضوع صرف مرتبات املوظفني يعترب من 
الحقوق القانونية التي نصت عىل وجوب استحقاقها جميع النصوص 

الدستورية والقانونية املحلية والدولية وتعترب من الحقوق امللزمة 
واملستحقة الواجب تسليمها جراء القيام بأي عمل مقابل أجر متفق 
عليه يف جميع الكتب واألديان السماوية كما يعد استحقاقا إنسانيا 
قبل أن يكون ورقة اقتصادية وسياسية تستخدمها دول العدوان 

بغرض الضغط عىل الشعب اليمني والقيادة الثورية والسياسية.
املرحلة ما يجري من صراع وحرب  وال يخفى عىل أحد يف هذه 
مشتعلة بسبب االجتياح الرويس العسكري ألوكرانيا وما تقوم به 
الروسية ومحاولة  للحرب  التصدي  أمريكا وحلفائها من محاولة 
إفشالها وإضعافها عن طريق دعم أوكرانيا بالسالح والتدريب وغريها 
من اإلمكانيات ووضع العقوبات االقتصادية ضد روسيا وسعي رويس 
إىل كشف جميع املخططات التآمرية ألمريكا يف السيطرة عىل املنطقة 
واالنقسام الدويل الذي سيحصل يف العالم فمنهم من سيقف يف 
صف أمريكا واآلخر مع روسيا وكل هذا ينذر بوقوع حرب عاملية ثالثة 
تؤكد جميع الحيثيات عىل أنها ستؤثر عىل جميع معظم الدول يف 
العالم ويأيت سعي دول العدوان لتمديد الهدنة يف اليمن هدفا اخر 

تريد تحقيقه بغرض عدم تعارض مصالحها عىل املستوى الدويل.
وجاءت هذه األحداث بالتزامن مع املوافقة عىل هدنة ملدة شهرين 
لثالث مرات متتالية يف اليمن توسطت فيها األمم املتحدة والتي كان 
يف ظاهرها صرف مرتبات جميع موظفي الدولة ووقف املواجهات 

العسكرية والتخفيف من املعاناة اإلنسانية لليمنيني وفتح مطار 
صنعاء والسماح بدخول سفن السلع األساسية يف ميناء الحديدة 
ولألسف الشديد لم تلتزم األمم املتحدة ودول العدوان بذلك مع 
استمرار الخروقات والقرصنة عىل سفن املشتقات النفطية وعدم 
صرف املرتبات وعىل أعتاب انتهاء الهدنة الثالثة يتضح يف األفق 
كذب وزيف إعالن املبعوث األممي ودول العدوان ومرتزقتها عما 
التزموا به يف مشاورات عمان يف عدم التوصل إىل اتفاق عىل توحيد 
العملة وصرف املرتبات وإعادة صالحيات البنك املركزي إىل صنعاء 

وتوريد جميع عائدات النفط والغاز والضرائب والجمارك إليه.
واألبعاد السياسية التي كان يهدف العدوان إىل تحقيقها نتيجة 
تلك الخطوات تتلخص بعضها يف قطع الطريق أمام الرؤية الوطنية 
والحل الشامل الذي تقدم به املجلس السيايس األعىل إىل املبعوث 
األممي كحل شامل إليقاف العدوان وفك الحصار بشكل كامل 
وبدون تجزئة وكذلك استثمار اإلعالن عن هذه الهدنة واالتفاق يف 
الجانب االقتصادي واإلنساين أمام املجتمع الدويل إلخراجها من 
السخط الدويل بسبب ارتكابها آلالف املجازر بحق املدنيني يف اليمن 
ومحاولة الهروب من املحاكمة أمام املحاكم الدولية املختصة وكما 
فشلت دول تحالف العدوان ومرتزقتها يف تطبيق بنود الهدنة 
خالل الستة األشهر يف السابق فإنها بالتأكيد لن تكون صادقة يف 

تنفيذ تلك االتفاقات يف املستقبل. 
وأما األبعاد االقتصادية فتحالف العدوان يسعى من خالل 
تمديد الهدنة إىل تحقيق ما فشل عنه يف حصاره وحربه االقتصادية 
يف تحقيق املزيد من التدمري املمنهج لالقتصاد اليمني وضرب الجبهة 
بالجبهة  تحقيقها  يف  فشل  وهمية  مكاسب  وتحقيق  االقتصادية 
تؤكد جميع  واالجتماعية حيث  والثقافية  والسياسية  العسكرية 
املؤشرات االقتصادية ما وصلت إليه حكومة املرتزقة من فشل كبري 
وذريع يف إدارة البنك املركزي يف عدن وفشلت يف تنفيذ السياسات 
املالية والنقدية التي اتخذتها من طباعة العملة املزورة واملضاربة بها 
ونهبها لعائدات النفط والغاز وجميع إيرادات الدولة فهي تهدف 
إىل تغطية جميع جرائمها وفسادها يف نهب ثروات اليمن السيادية 
واحتياطياته الخارجية والخروج من هذا الفشل أمام الرأي العام 

الدويل .
قديما  أمريكيا  مخططا  اليمن  عىل  االقتصادية  الحرب  وتعترب 
ينفذه عمالء وعىل رأسهم النظام السعودي واإلمارايت حيث تبدو 
الورقة االقتصادية الرهان الفاشل الذي يبني عليه العدوان األمرييك 
اليمني  الشعب  تركيع  لغرض  الخائبة  آماله  اإلمارايت  السعودي 
واحتالل أرضه والسيطرة عىل ثرواته والضغط عىل قيادته الثورية 
والسياسية والوفد الوطني املفاوض للقبول بشروطهم االستعمارية 
وتتواصل الحرب االقتصادية والحصار األمرييك السعودي عىل اليمن 

حيث ترتب عليها آثارا سلبية عىل حياة املواطن بسبب الحصار وقطع 
املرتبات وبسبب ذلك يعيش اليمن أزمة اقتصادية وإنسانية مركبة 

وحادة ناتجة عن حالة عامة من عدم االستقرار االقتصادي الكيل.
وكل األحداث التي تحصل يف وقتنا الحاضر ما هي إال امتداد طبيعي 
للصراع البارد الذي كان موجودا سابقا فيما بني أمريكا وروسيا من 
جهة وبني أمريكا والصني من جهة أخرى وخاصة فيما يتعلق بالحرب 
االقتصادية والسباق عىل السيطرة عىل التجارة الدولية حيث جاءت 
املتحدة  الواليات  املايض من جانب  ابريل  الخطوات يف مطلع  أول 
األمريكية وحلفائها عندما قامت قيادة البحرية األمريكية مع 34 
دولة يف الشرق األوسط بتشكيل قوة مشرتكة للقيام بدوريات يف 

البحر األحمر بذرائع وأسباب ضعيفة.
اإلقليمي  املستويني  عىل  املوجودة  املعطيات  خالل  من  ويتضح 
والدويل أن الغرض األسايس الذي تسعى إليه دول العدوان من خالل 
إصرارهم عىل تمديد الهدنة هو استمرار نهب الرثوات السيادية من 
النفط والغاز لتغطية العجز الحاصل يف دول أوروبا وأيضا يف محاولة 
فاشلة منهم لحماية دول العدوان وعىل رأسهم النظام السعودي من 
ضربات القوة الصاروخية والطريان املسري وتغطية هزيمتهم وفشلهم 
العسكري أمام الجيش واللجان الشعبية والقيام بفرض املزيد من 
الحصار االقتصادي عىل اليمن وتجويع الشعب اليمني واستغالل 
امللف االقتصادي واإلنساين لتحقيق أهدافهم الخبيثة والتي تتمثل يف 
تحقيق األطماع االستعمارية األمريكية الصهيونية من خالل السباق 
عىل من يسيطر عىل الرثوات الطبيعية من النفط والغاز والتحكم 

بالتجارة العاملية يف منطقة الشرق األوسط. 
الجانب  يف  أخرى  أهدافا  ومرتزقتهم  العدوان  لتحالف  أن  كما 
العسكري يأيت منها محاولة ترتيب صفوفهم وتعويض خسائرهم يف 
جبهات القتال من الهزائم التي تلقوها يف امليدان ومنها عمليات كسر 
الحصار وضربات القوة الصاروخية والطريان املسري عىل منشآتهم 
االقتصادية الحيوية التي كان أخرها منشأة أرامكو يف مطلع شهر 
الله" و"البنيان  الجاري وكذا عمليات "نصر من  العام  مارس من 
الجوف ومأرب  يف  منهم" وهزائمهم  "فأمكن  املرصوص" وعملية 

وشبوة وقرب تحرير مأرب.
فالواقع يثبت أن تحالف العدوان ومرتزقتهم لم ولن يلتزموا بأي 
هدنة أو وقف لغاراتهم ولن يلتزموا بأي اتفاق سواء كان يف الجانب 
االقتصادي أو اإلنساين يف صرف مرتبات املوظفني وفك الحصار وهو 
ما يؤكده رجال الله يف امليدان من أول يوم من العدوان كانوا وال زالوا 
الدرع الحصني ضد كل املؤامرات واملخططات التي تسعى للسيطرة 
عىل الوطن ونهب ثرواته وجوابهم ال نريد وقف إلطالق النار وهدنة 
مجزئة بل نريد حال دائما وشامال يتضمن وقف العدوان وفك الحصار 

وخروج املحتل الغاصب من كل شرب من أرض الوطن.

مرتبات املوظفني من الحقوق القانونية اليت نصت على وجوب استحقاقها جميع النصوص الدستورية والقانونية

  دول العدوان تستخدم موضوع املرتبات 
كورقة ضغط على شعبنا اليمين

:» خرباء اقتصاد  لـ »

اجرى اللقاءات: فؤاد القايض

د. املتوكل: املولد النبوي محطة إيمانية لألقتداء واالهتداء بالرسول األعظم 
أحيى ملتقى الطالب الجامعي بجامعة العلوم والتكنولوجيا 
بالتعاون مع إدارة شؤون الطالب  الذكرى السنوية ملولد الرسول 
صىل الله عليه وعىل آله أفضل الصالة وازىك التسليم للعام 

1444هـــ
ويف الفعالية الخطابية والفنية التي حضرها عضو املجلس 
النعيمي والقى كلمة أعترب  أ. محمد صالح  السيايس األعىل 
فيها اإلحتفال باملولد النبوي الشريف هو إحتفال بميالد أعظم 
شخصية عرفها التاريخ فهو الرحمة املهداة والنعمة املسداة 
والسراج املنري وخاتم األنبياء وسيد املرسلني بعثه الله بالحق 

ليخرج األمة من الظلمات إىل النور.
وشدد النعيمي عىل أهمية االحتفاء بهذه املناسبة العظيمة 
ملولد النور الذي أرىس للمجتمع البشري يف عالقاته وتعامالته 
واإلحسان  والعدل  والرحمة  والخري  الحق  دعائم  وروابطه 

والرتاحم والتكافل .
من جانبه أكد وزير التعليم العايل والبحث العلمي أ. حسني 

حازب أن اإلحتفال باملولد النبوي يعد أمراً إلهياً مستمداً من 
القرآن الكريم لقوله تعاىل :"قل بفضل الله وبرحمته فبذلك 

فليفرحوا هو خري مما يجمعون ".
وأعترب حازب ان اإلحتفال بهذه املناسبة العظيمة فرصة لتقييم 
للمجتمع  بنائه  الله يف  برسول  لالقتداء  أعمالنا وسلوكياتنا 
املسلم القائم عىل التآخي والرتاحم والتسامح والتعاون وأن 

نقتدي به يف كافة مجاالت وشؤون حياتنا.
من جانبه استعرض نائب وزير التعليم العايل والبحث العلمي 
أ.د عيل شرف الدين جوانب من حياة وسرية النبي العطرة، 
وكيف ان جميع االنبياء واملرسلني بشروا به وبدعوته ومنهجه 

قبل مولده صىل الله عليه وسلم.
من جانبه أوضح رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا أ.د عادل 
املتوكل أهمية  جعل ذكرى املولد النبوي الشريف محطة عظيمة 
ومهمة نتزود منها ما يزيدنا ايماناً وشعوراً باالنتماء الصادق 
القائم عىل االقتداء واالهتداء والتمسك بنهج الرسول عليه 

وعىل آله افضل الصالة واتم التسليم.
مؤكداً ان اليمنيني قد تجاوزوا هذه االحاديث التي تستغرق 
الوقت والجهد من خالل مظاهر االحتفاالت الكربى والتي تعد 

االكرب عىل مستوى العالم االسالمي.
إدارة  مدير  الوادعي  محمد  أ.  الفعالية  حضر  وقد  هذا 
الجامعات االهلية يف الحراسة القضائية، نائب رئيس الجامعة 
أ.د عبد اللطيف مصلح، ومساعد رئيس الجامعة أ.د نعمان 
النجار، وأمني عام الجامعة د. فيصل هزاع ومدير مستشفى 
الطالب  ملتقى  ورئيس  الحكيمي،  فهمي  أ.  العلوم  جامعة 
رئيس  ونائب  القاعدي  اسامة  املهندس  بالجامعة  الجامعي 
الحكومية  و  االهلية  بالجامعات  الجامعي  الطالب  ملتقى 
املهندس عبداملالك وجيه الدين و مسؤول الجامعات الخاصة 
املهندس عبدالحكيم شمسان وعمداء الكليات واعضاء هيئة 
االدارات وجمع غفري من موظفي وطالب  التدريس ومدراء 

الجامعة.
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رفض مطالب صنعاء باملخترص 
محاولة إلفشال مونديال قطر

التشدد يف عدم تلبية املطالب املشروعة لصنعاء كشرط أسايس لتجديد الهدنة وتقديم 
ضمانات لتنفيذ ما ستتضمنه من بنود له أسباب عديدة أهمها من وجهة نظري الشخصية 
حقد السعودية واإلم����ارات ع��ى قطر اللتني تعمالن ع��ى إف��ش��ال ك��أس العالم ل��ك��رة القدم 
املقرر إقامته يف الدوحة يوم 20 نوفمرب املقبل بكل الوسائل وإن تظاهرتا بعكس ذلك وقد 
وجدتا يف إشعال الحرب من جديد بني دول التحالف واليمن - رغم ما سيلحق الرياض وأبو 
ظبي من أذى - بغيتهما كأحد العوامل للتسبب يف خلق عنصر عدم استقرار يف منطقة شبه 
الجزيرة والخليج خاصة يف اإلم��ارات العربية املتحدة املجاورة لدولة قطر وهو ما سيجعل 
ال���ع���ال���م ي��ح��ج��م ع���ن إق���ام���ة امل���ون���دي���ال يف ال����دوح����ة وه����ي م���ح���اول���ة خ��ب��ي��ث��ة م���ن ق��ب��ل ال��س��ع��ودي��ة 
واإلم������ارات ل��ج��أت��ا إل��ي��ه��ا ب��ع��د اس��ت��ن��ف��اده��م��ا ل��ك��ل ال��وس��ائ��ل ال��ت��ي أت��ي��ح��ت ل��ه��م��ا س��اب��ق��ا للتخريب 
ولكنهما لم يفلحا يف ذلك بسبب وقوف اإلدارة األمريكية إىل جانب إقامة املونديال ، وكم 

ه��و م��ؤس��ف أن يعلن مجلس األم���ن ال����دويل ان��ح��ي��ازه إىل 
جانب دول تحالف العدوان ويقول بكل وقاحة يف بيان 
له ب��أن مطالبة صنعاء بحقوق الشعب اليمني املتمثلة 
يف صرف مرتبات املوظفني ورفع الحصار وإنهاء العدوان 
ه��ي م��ط��ال��ب م��ت��ط��رف��ة وه���و ال��ج��ه��ة ال��ت��ي ي��ف��رض ب��ه��ا أن 
تكون جهة توفيقية ، أما املندوب األمرييك إىل اليمن 
ف���ل���م ن���س���ت���غ���رب وص����ف����ه يف ت���ص���ري���ح ل�����ه ت���ع���ل���ي���ق���ا ع�����ى م��ا 
قدمه الوفد الوطني من مطالب بأنها مستحيلة فذلك 
يمثل وجهة النظر األمريكية كونها األب الروحي لدول 
تحالف العدوان وجزء من العدوان نفسه إن لم تكن 

هي املخطط واملنفذ عرب أدواتها يف املنطقة .
وه���ن���اك ع���ام���ل آخ����ر ي��ت��م��ث��ل يف ع����دو ال��ي��م��ن ال��ت��اري��خ��ي 
السعودية التي استكرثت عى الشعب اليمني وحدته 
وت��م��اس��ك��ه وت��خ��اف م��ن ب��ن��اء دول��ت��ه ال��ح��دي��ث��ة واالع��ت��م��اد 
ع����ى ن���ف���س���ه ف���ظ���ل���ت ت���ح���ي���ك امل������ؤام������رات ع���ل���ي���ه وت��ن��س��ج��ه��ا 
منذ عدة عقود بهدف تقسيم اليمن ولكنها لم تفلح ، 
وهاهي اليوم مع حلفائها تستغل العدوان عى اليمن 
وحالة الالسلم والالحرب الناتجة عن الهدن السابقة 

تكرر نفس املحاولة علها تنجح يف تقسيم اليمن وتجزئته ويف نفس الوقت تراهن السعودية 
ومن تحالف معها عى إدخال اليمنيني يف حالة اسرخاء والتأثري عى صمودهم وإن كان ما 
حدث هو العكس تماما وقد أدرك تحالف العدوان هذه الحقيقة ولذلك ال يريد لها أن تتكرر 

مفضال إشعال الحرب عى أي هدنة قد تتحقق تحت إشراف األمم املتحدة .
وع���ن���دم���ا ف��ش��ل��وا يف ت��ح��ق��ي��ق ه��دف��ه��م ال��خ��ب��ي��ث اس���ت���ط���اع���وا أن ي���ن���ف���ذوا إىل أوس������اط ال��ي��م��ن��ي��ني 
ويسلطوا عليهم عمالءهم ومرتزقتهم فبثوا ع��ن طريقهم الفنت وإث���ارة النعرات الطائفية 
واملذهبية السيما أنهم وجدوا من يصغي إليهم ويتقبل ما يقومون به من تعبئة خاطئة يف 
رؤوس ب��ع��ض  امل��غ��رر بهم ليعمقوا يف أوس��اط��ه��م الكراهية والبغضاء ب��ط��رق ووس��ائ��ل شتى 
، فنشأ جيل ج��دي��د معقد يحقد ع��ى بعضه البعض وك��أن��ه��م ليسوا يمنيني وأب��ن��اء شعب 
واحد فصار ينظر كل فريق منهم للفريق اآلخر وكأنه جاء من املريخ خاصة أبناء املحافظات 
الجنوبية الذين يتقاتلون اليوم مع بعضهم البعض ال ليشء وإنما رغبة يف التسابق لتنفيذ 
أجندة العدوان املرسومة سلفا وقد ساعد عى ذلك أولئك الذين تأصل الحقد يف نفوسهم 
من خ��الل معاداتهم لكل املنجزات املتحققة للشعب اليمني ويف مقدمتها أه��م منجز عى 
اإلط�����الق امل��ت��م��ث��ل يف إع�����ادة ت��ح��ق��ي��ق ال���وح���دة ال��ي��م��ن��ي��ة يف 22 م��اي��و ع���ام 1990 م  ت��رج��م��ة إلرادة 
شعب وليس ترجمة إلرادة فوقية كما يعتقد من يف قلبه مرض وهم الذين ال يزالون اليوم 
يثريون الفنت داخ��ل البالد بطريقة مباشرة وغري مباشرة خاصة بعد قيام ث��ورة 21 سبتمرب 
الشعبية عام 2014 م  التي رفعت شعار تحرير القرار السيايس اليمني من الوصاية الخارجية 
وتصحيح مسار الثورة اليمنية األم ) سبتمرب وأكتوبر ( فزاد عند أعداء اليمن وعمالئهم يف 
الداخل الحنق والغيظ فصعدوا عملهم عى زعزعة األمن واالستقرار داخل اليمن وإشغال 
الجهات املختصة بالتفرغ ملواجهتهم وكذلك صرفها عن القيام بواجباتها تجاه ما تتطلبه 
التنمية ال��وط��ن��ي��ة يف مختلف امل��ج��االت م��ن ج��ه��ود لتحقيق ق��ف��زة ن��وع��ي��ة يستطيع ال��ي��م��ن من 
خاللها اللحاق بالركب وبناء الدولة الوطنية القوية والعادلة وأن يعيش الشعب اليمني يف 
ظل رايتها كغريه من الشعوب األخرى حرا وكريما معتمدا عى نفسه من خالل استخراج 
ثرواته النفطية واملعدنية التي ما تزال يف باطن األرض اليمنية وما أكرثها حيث تفيد التقارير 
أن املحافظات الثالث م��أرب والجوف وشبوة تختزن يف باطن أراضيها من النفط ما يعادل 

ثلث االحتياطي العاملي فضال عما يوجد يف صعدة وحضرموت .
وهناك تقارير أخرى تقول أن منطقة باب املندب يوجد يف باطن أرضها من الغاز ما يفوق 
ما تمتلكه قطر ثاين مصدر للغاز يف العالم إضافة إىل ما يمتلكه اليمن من موقع اسراتيجي 
هام وهذا هو سر تكالب أعداء اليمن عليه يف محاولة منهم السيطرة عى مقدراته وقراره 
ال���س���ي���ايس وم����ا ال����ع����دوان ال���ق���ائ���م ال�����ذي م���ى ع��ل��ي��ه م���ا ي���ق���ارب ث��م��ان��ي��ة أع������وام إال ج����زء م���ن ه��ذا 
السيناريو املرعب الذي تدعمه أمريكا وبريطانيا وإسرائيل وتنفذه السعودية واإلمارات ومن 
ت��ح��ال��ف م��ع��ه��م��ا م���ن األذي������ال وال��ت��اب��ع��ني ل��ه��م��ا م���ن ال��ع��م��الء وامل���رت���زق���ة وه����م ل��أس��ف م���ن أب��ن��اء 

جلدتنا .

احمد الشريف

في حين لم تعترف جارة السوء بثورتي 
26سبتمبر 1962م و 14 اكتوبر 1963م  اعترف 

مؤسس دولتهم الوهابية الثالثة  بحق اليهود 
بإقامة وطن لهم في فلسطين. ومقابل ذلك 

منحته  بريطانيا ثلثي أرض دولة الكويت فيما 
خابت مطامعه في ضم حضرموت والمهرة 

لمملكته..

كانت بريطانيا تخطط لقيام حكومة موالية لها يف جنوب اليمن بعد انسحابها  يف 
1967م  لتقف يف وجه اي مشروع وحدوي مع اليمن الشمايل حيث كان يوجد ثالث 
قوى عى مسرح االحداث  السياسية آنذاك يف جنوب اليمن منها رابطة جنوب شبة 

الجزيرة العربية التي كانت تتلقي دعما من السعودية وبريطانيا .

مطامع الرياض بحضرموت 
لم تكتف جارة السوء بمطامعها وتدخلها بشؤون  شمال اليمن بل امتدت إىل جنوب 
اليمن ايضا فبعد ثالثة اعوام من اعالن قيام الدولة السعودية الثالثة بدأت مطامعها 
بحضرموت واملهرة . ففي عام 1936م بدأ نشاطها ومطامعها حيث كلفت السلطات 
السعودية )جون فيلبي( وهو صاحب الدور املهم يف تأسيس الدولة السعودية الثالثة 
برسم خريطة مفصلة لحدود السعودية مع اململكة اليمنية ومحمية عدن الشرقية 

آنذاك .
وجون فيلبي اشار اىل حقيقته إيهاب عمر مؤلف كتاب )كيف صنعت بريطانيا دول 
الخليج( بقوله: )يف عام 1916م وصل جون فيلبي  إىل نجد كمقيم بريطاين ومستشار 
س��ي��ايس ل��ع��ب��دال��ع��زي��ز آل س��ع��ود وه���و واح����د م��ن أع��ت��ى رج����ال امل��خ��اب��رات ال��ربي��ط��ان��ي��ة يف 
املنطقة ال��ع��رب��ي��ة وق���د درس ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ح��ت��ى اج��اده��ا ت��م��ام��ا وت��خ��ص��ص يف دراس���ة 
العالم االسالمي وعني سابقا مديرا للمخابرات الربيطانية يف منطقة الخليج وشبه 
الجزيرة العربية . ويف 1917م قبل أي��ام من سقوط القدس بيد اإلنجليز تباحث مع 
الجرنال اللنبى يف غزة ووبخه بشدة عى دعم بريطانيا مللك الحجاز الحسني بن عيل 
مؤكدا أن األحق بالدعم هو سلطان نجد عبدالعزيز آل سعود وعقب انتهاء الحرب 
العاملية األوىل وبضوء اخضر من بريطانيا استأنف ابن سعود حربه ضد شريف الحجاز 
ال��ح��س��ني ب���ن ع���يل ف��ف��ي م��وق��ع��ة ال���رب���ة س��ن��ة 1919م ق���ي ع���ى ج��ي��وش م��ل��ك ال��ح��ج��از 
اذا ف��ق��د فيها اك���رث م��ن أل���ف ج��ن��دي ح��ج��ازي ب��ت��دب��ري م��ن ج���ون فيلبى أن���ه ي��ج��ب إره���اب 
أهايل الحجاز وسكان مكة حتى ال يقاومون الجيوش النجدية السعودية حني تدخل 
عاصمة الحجاز( حيث قام جون فيلبي بجمع معلومات جغرافية واجتماعية كثرية 
حول مناطق الحدود وتوجه بعدها إىل نجران ومنها إىل شبوة وقطع الربع الخايل 

ووصل اىل مدينة املكال .
وبدأ الخالف الحقيقي بني اإلنجليز والسعودية بشأن خط الحدود الشمايل الشرقي 
ل��ح��ض��رم��وت وامل���ه���رة ق��ب��ي��ل وأث���ن���اء وب��ع��د ال���ح���رب ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة ل��ع��دة أس���ب���اب اهمها 
اكتشاف البرول يف الخليج العربي والسعودية ووصول النفوذ األمرييك إىل الجزيرة 
العربية وعرب شركات البرول وعى وجه الخصوص شركة أرامكو . والتحول امللحوظ 
يف ال���ع���الق���ات ال��س��ع��ودي��ة األم��ري��ك��ي��ة . وم����ع اش���ت���داد امل��ط��ام��ع ال��س��ع��ودي��ة ب��ح��ض��رم��وت 
واملهرة توغلت يف عام 1955م فرقة من شركة أرامكو يف داخل حضرموت وبمساحة 
تقدر بخمسني كيلو مرا وبحراسة قوات سعودية من جانبها قام اإلنجليز باإلعالن 
عن ح��دود محمية عدن الشرقية مع السعودية حيث اظهرت الخريطة الربيطانية 
لعدن واملحميات واملرفقة بالتقرير السنوي ع��ام -1955 1956م ظهرت وه��ي تحمل 
خطا حدوديا يفصل محميات عدن عن السعودية مع تحول مناطق ش��رورة وقرن 
ال���ودي���ع���ة إىل ال���ج���ان���ب ال���س���ع���ودي وت���ك���رر األم�����ر ن��ف��س��ه يف ال��خ��ري��ط��ة امل���رف���ق���ة م���ع ت��ق��ري��ر 
ع��ام -1957 1958م حيث ل��م تعد يذكر منطقتي ش���رورة وق��رن الوديعة و ل��م تعودا 

تذكران باالسم .

إعدام مغرتبني 
ك���ذل���ك ل���م ت��ك��ت��ف ال����ري����اض اي���ض���ا ب��ت��دخ��الت��ه��ا ب���ال���ش���ؤون ال��داخ��ل��ي��ة ل��ل��ي��م��ن ب��ش��ط��ري��ه بل 
تعدى ذل��ك بارتكابها جريمة اع��دام بحق بعض اليمنيني املغربني بأراضيها بحجج 
واه��ي��ة واف������راءات ك��اذب��ة ال��ص��ق��ت��ه��ا ب��ه��م . ف��خ��الل ش��ه��ر دي��س��م��رب 1966م ج���رت داخ��ل 
السعودية سلسلة من االنفجارات يف املنشآت العسكرية والدوائر الحكومية والقصور 
امللكية وأك���دت حكومة ال��ري��اض يف العاشر م��ن يناير 1967م ال��ق��اء القبض ع��ى عدد 
من اليمنيني. ويف 17 م��ارس 1967م أعلن وزي��ر الداخلية السعودية أن سبعة عشر 
يمنيا تمت إدانتهم بتهمة التخريب يف محاكمة سرية عقدت لهم يف مدينة الرياض 

وتم قطع رؤوسهم علنا وقد زعم ان محاوالت التخريب ارتكبت يف نجران وخميس 
مشيط والرياض بواسطة رج��ال تم تدريبهم عى اي��دي مدربني مصريني يف كل من 
القاهرة وتعز وارسلوا اىل السعودية. غري أن عمليات اإلعدام التي جرت ضد اليمنيني 
ل��م تحرك ثمة احتجاجا يف أي بلد عربي اخ��ر يف ح��ني استنكرت مصر تلك الجريمة 
وج��رت مظاهرات يف ع��دن استنكارا كما بعثت حكومة الجمهورية العربية اليمنية 
بمذكرة إىل جامعة الدول العربية دعت فيها اىل ضرورة القيام بتقيص الحقائق فورا .
وق��د اش��ار )إدج���ار أوب��االن��س( مؤلف كتاب )اليمن ال��ث��ورة وال��ح��رب( أن محمد سعيد 
ال��ع��ط��ار اع��ل��ن نيابة ع��ن الجمهوريني املنشقني ب��أن اآلالف م��ن امل��غ��رب��ني اليمنيني قد 
ألقى القبض عليهم داخل اململكة السعودية حيث يعملون بها. غري انه اعرف بأن 
معظمهم لم يخفوا تعاطفهم مع الجمهوريني كما أنهم رفضوا رغم الضغوط القوية 

التعاون مع املجموعة امللكية التي يرأسها ابراهيم الوزير .
ويف ب��ي��ان اذاع����ه يف ف���اس اس��ت��ن��ك��ر امل��ل��ك ال��س��اب��ق س��ع��ود تنفيذ اإلع�����دام ال����ذي ج���رى يف 
ال���ري���اض ويف ش��ه��ر اب���ري���ل 1967م ق����ام امل��ل��ك س��ع��ود ب���زي���ارة اىل ص��ن��ع��اء وق����د استقبله 
الرئيس ال��س��الل بنفسه باعتباره امللك الشرعي للسعودية وق��د رد سعود باعرافه 
بحكومة صنعاء ويف اجتماع جماهريي حاشد بصنعاء يف 24 إبريل عرب امللك سعود 
عن أمله يف احراز نصر جمهوري كما صرح سعود والذي اهدى حكومة صنعاء مليون 
دوالر ب��أن��ه ت���رك ال��س��ل��ط��ة تجنبا إلراق����ة س��ف��ك ال���دم���اء غ��ري أن اس��ت��م��رار ت��واج��د امل��رت��زق��ة 

الربيطانيني واألمريكيني يف بالده سيضطره إىل اعادة النظر يف موقفه .
حصار صنعاء

إذا كان يوم 26سبتمرب 1962م هو تاريخ قيام الثورة وإعالن الجمهورية بداية النعتاق 
ال��ش��ع��ب اليمني م��ن االس��ت��ب��داد وان��ط��الق��ة للتحرر م��ن االس��ت��ع��م��ار ف���إن ملحمة ح��رب 

السبعني يوما تعد مرحلة تثبيت النظام الجمهوري واستمرارية الثورة .
رحلت أوىل دفعة من القوات املصرية يوم 11 سبتمرب 1967م واعلنت القوات املصرية 
إخ���الء ص��ن��ع��اء م��ن ال���ق���وات امل��ص��ري��ة ي���وم 9 اك��ت��وب��ر وي���وم 24 اك��ت��وب��ر تجمعت ال��ق��وات 

املسلحة املصرية يف ميناء الحديدة وقد اقيم وداع رسمي لها يوم 29 نوفمرب 1967م 
. لذلك رأت القوات امللكية بعد انسحاب القوات املصرية من اليمن وإبعاد السالل 
م��ن الحكم وان��ت��ه��اج حكومة ال��رئ��ي��س األري����اين املصالحة الوطنية ب��ني اط���راف ال��ص��راع 
ال��ي��م��ن��ي وال���رغ���ب���ة يف اق����ام����ة ع����الق����ات ح���س���ن ال����ج����وار م����ع ال���س���ع���ودي���ة ال���ف���رص���ة امل��ن��اس��ب��ة 
لتنفيذ مؤامرتها وإسقاط الحكم الجمهوري . فادرك الجمهوريون إن مؤامرة داخلية 
وخارجية تحاك ضدهم وضد نظامهم الجمهوري منذ أن نفذت املؤامرة ضد مصر 
بنكسة 5 يونيو 1967م وما أسفر عنها من توقيع اتفاقية الخرطوم التي اطلقت يد 
ال��س��ع��ودي��ة يف دع���م ال���ق���وات امل��ل��ك��ي��ة م���ادي���ا وع��س��ك��ري��ا إلع�����ادة ال��ن��ظ��ام اإلم���ام���ي . ف���رأت 
ال��ق��وات امللكية بعد انسحاب ال��ق��وات املصرية م��ن اليمن وإب��ع��اد ال��س��الل م��ن الحكم 
وانتهاج حكومة املعارضة برئاسة االرياين سياسة املصالحة الوطنية بني اطراف الصراع 
وال��رغ��ب��ة يف اق��ام��ة ع��الق��ات ح��س��ن ال���ج���وار م��ع ال��س��ع��ودي��ة ال��ف��رص��ة لتنفيذ م��ؤام��رات��ه��ا 

واسقاط الحكم الجمهوري يف اليمن.
وع��ى ال��رغ��م م��ن وق��ف ألط���الق ال��ن��ار ق��د اع��ل��ن يف 13ن��وف��م��رب 1967م عندما ت��وق��ف كل 
م��ن الجانبني واجتمع ع��دد م��ن ش��ي��وخ القبائل م��ن الجمهوريني م��ع ال��ق��ادة امللكيني 
بالقرب من صنعاء ومع االنسحاب للقوات املصرية قام امللكيون بحشد اآلالف من 
رجال القبائل للزحف عى صنعاء وحصارها وسحقها وكانت صنعاء بمثابة هدف 
ثمني للقيادة العسكرية امللكية عى حني توقع استباحة صنعاء يشكل دافعا قويا 
لرجال القبائل واستمالتهم ويذكرهم باستباحتها سنة 1948م وكان بحوزة القوات 
امللكية الكثري من األسلحة املختلفة والتي قدمتها لهم السعودية وبريطانيا وأمريكا .

300 مرتزق
فقامت ال��ق��وات امللكية بقيادة األم��ري محمد ب��ن الحسني ب��اإلع��داد لشن هجوم عى 
صنعاء فقاموا بتجهيز جيش وبمساندة 55 ال��ف��اً م��ن رج��ال القبائل وع��دد كبري من 
امل��رت��زق��ة األوروب��ي��ني ال��ذي��ن بلغ ع��دده��م 300 م��رت��زق م��ن جنسيات مختلفة )أمريكية 
وفرنسية وبريطانية( فبدأوا بالحشد وحصار صنعاء وهذا ما عرف بحصار السبعني 
يوما منذ أول ديسمرب 1967م حتى 8 نوفمرب 1968م . ومع ان الحصار كان مستحكما 
فقد كان يف وسع املدافعني اخراقه كما كانت املدينة صنعاء قادرة عى اطعام سكانها 
اساسا من املزارع والحقول والبساتني التي كانت تحيط بها فجوار كل بيت يف صنعاء 

القديمة كان يوجد به آبار ومزارع مصغرة بما تسمى )املقاشم(.
 وقد عاشت اليمن  يف متاعب ال حدود لها عسكريا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا 
وكان للشعب وقواه الشابة الجديدة سواء يف القوات املسلحة او يف صفوف القوى 
الوطنية دور حاسم وفاعل ومشرف سواء يف الدفاع عن صنعاء أمام هجمات امللكيني 
او فتح الطريق بني صنعاء والحديدة . وكان يوم 8 فرباير 1968م وصول اول سيارة 

إىل صنعاء .
وك��ذل��ك ك��ان لدعم السوفييتي دور كبري يف ف��ك الحصار فقد تلقى الجمهوريون يف 
صنعاء املساعدات واالم���دادات من القوى الخارجية السيما من االتحاد السوفيتي 
الذي قام بإمدادهم باألسلحة والطائرات وعدد من الطيارين للدفاع عن صنعاء .وقد 
ابدى امللك فيصل قلقه وانزعاجه من التدخل السوفييتي يف شؤون اليمن وهدد بإن 
القتال لن يتوقف حتى يوقف السوفييت مساعدتهم للنظام الجمهوري يف صنعاء 

وسحب خربائهم وفنييهم من اليمن .
حقيقة آل سعود

ل��م يكن امللك فيصل يميل إىل اإلم���ام ال��ب��در اب���داً وإن��م��ا دع��م قضيته فقط ألنها كانت 
ت��م��ث��ل ش���وك���ة يف ج��ن��ب ع��ب��دال��ن��اص��ر أك����رث م���ن ك���ون���ه زم���ي���ال م��ل��ك��ي��ا ل��ن��ظ��ام م��ل��يك يف ع��ال��م 
جمهوري متزايد، اضافة اىل ذلك فقد اعلن احد القادة العسكريني من امراء بيت 
حميد الدين آن��ذاك بأنهم سيوقفون نشاطاتهم العسكرية لعدة اسباب اهمها أن 
السعوديني لم يوفروا الدعم العسكري الالزم مقارنة بما تقدمه مصر للجمهوريني، 
كذلك فإن كثريا من امللكيني يشعرون بأنهم مجرد مشاركني يف حرب تخوضها كل 
من مصر والسعودية عى أرض اليمن، كما انهم سئموا القتال لحساب شعب آخر.
وبعد فشل امللكيني لحصار صنعاء وتوقف الدعم السعودي لهم يتحدث  الدكتور 
سعيد محمد باديب يف كتابه )الصراع السعودي املصري -1962 1970م( انه يف مارس 
1969م وقع حدثان مهمان يف الجانب املليك اديا إىل تفكك قوات امللكيني التي تقودها 
عائلة حميد الدين واثرت يف اضعافهم وقبولهم بالتسوية السياسية مع الجمهوريني- 
وهذا مما يؤكد أن عائلة حميد الدين وباألخص اإلمام البدر عرفوا حقيقة آل سعود 
ومطامعهم يف اليمن، ول��ي��س مساندتهم اال ذري��ع��ة لتحقيق اه��داف��ه��م وم��ا مجزرة 
آل سعود بحق الهاشميني بالحجاز وانهاء دولة الشريف الحسني بن عيل بن عون 
اال صورة كشفت حقيقة آل سعود ومطامعهم الحتالل الجزيرة العربية بأسرها  - 
فالحدث األوىل استقالة األم��ري محمد بن الحسني من منصب نائب اإلم��ام وتخليه 
عن القضية وقد جاءت استقالته كنتيجة ملعارضة اليمنيني امللكيني الواسعة النطاق 
حيال إص��راره الدائم عى االستمرار يف القتال ومعارضته إلج��راء أية مفاوضات مع 
ال��ج��م��ه��وري��ني، ال���ح���دث ال���ث���اين ق�����رار اإلم������ام م��ح��م��د ال���ب���در ب���إع���ط���اء ات���ب���اع���ه ح���ري���ة ت��ق��ري��ر 
م��ص��ريه��م وم��ص��ري ب���الده���م الق��ت��ن��اع��ه ب��ع��دم ج����دوى اس��ت��م��راري��ة ال��ق��ت��ال وق���د ادى ه��ذا 
القرار اىل تحرير امللكيني من تبعية والئهم لإلمام شخصيا وعائلة حميد الدين عموما.

 لم تكتف الرياض بتدخالتها بالشؤون الداخلية لليمن بل تعدى ذلك ارتاكبها جريمة إعدام 17  مغرتبا يمنيا
220  عامًا.. من التدخالت السعودية في الشؤون اليمنية )4(

  في عام 1955م توغلت فرقة من شركة 
أرامكو في داخل حضرموت وبحراسة 

قوات سعودية 
   إذا كان يوم 26سبتمبر 1962م هو تاريخ 

قيام الثورة وإعالن اجلمهورية فإن ملحمة 
حرب السبعني يوما تعد مرحلة تثبيت النظام 

اجلمهوري واستمرارية الثورة

عيل الشراعي


