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عدد خاص بمناسبة
  ذكرى املولد النبوي الرشيف

السيد القائد :

توجه األمــن الــعــام لحزب الله السيد حسن نصر الله بالتحية واإلكــبــار 
ملـــا شـــاهـــده مـــن الــحــشــود املــلــيــونــيــة يف الــيــمــن املــحــتــفــلــة بـــذكـــرى املـــولـــد الــنــبــوي 
الشريف، مؤكداً أن ذلك الحضور هو حجة إلهية وإيمانية وأخالقية عىل 
جميع املــســلــمــن.. ويف كلمة لــه مــســاء أمــس قــال السيد حسن نصر الله: 
"الحضور الشعبي الجماهريي يف اليمن حجة إلهية وايمانية عىل جميع 

مسلمي العالم الذين ينتمون إىل هذا النبي".
وعــــر عـــن االعــــتــــزاز والــفــخــر "بـــاملـــواقـــف الــكــبــرية والـــشـــجـــاعـــة" الـــتـــي أطــلــقــهــا 
السيد عبدامللك بدرالدين الحويث خالل خطابه عصر اليوم بمناسبة املولد 

النبوي الشريف.
وبــــارك الــســيــد نــصــر الــلــه لجميع املــســلــمــن يف الــعــالــم ذكـــرى مــولــد رســول 
الله صىل الله عليه وآله وسلم، داعياً ملشاركة الجميع يف االحتفال الذي 

سيقيمه حزب الله بهذه املناسبة.

احلرية واالستقالل  ..  جهاد مقدس
السيد نصر الله : 

 احلشود املليونية في اليمن حجة 
إلهية  على جميع  املسلمني
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أقيمت بمدينة دمت يف محافظة الضالع، أمس فعالية 
مركزية إلحياء ذكللرى املولد النبوي الشريف -عللى صاحبه 

وآله أفضل الصلوات وأتم التسليم.
 ورفلللللع امللللشلللاركلللون يف الللفللعللاللليللة اللللحلللاشلللدة، بللحللضللور وزيلللر 
اللللسللليلللاحلللة أحلللملللد اللللحلللسلللن األمللللللر وملللحلللافلللظ اللللضلللاللللع مللحللمللد 
ة عن   صللالللح اللللحلللدي، اللللافلللتلللات، ورددوا اللللشلللعلللارات امللللعللل�رّ
الللحللب والللطللاعللة لله ورسللوللله محمد  -صللى الللللله عليه وآللله 

وسلم.
وع�وا عن فرحتهم و ابتهاجهم باملولد النبوي ، مؤكدين 
تلللملللسلللكلللهلللم بللللنللللهللللجلللله الللللللقللللللويللللللم  واالقللللللللللتللللللللللداء بللللخلللللللللقلللله اللللللكلللللريلللللم ، 

واللللصلللملللود واللللثلللبلللات يف مللواجللهللة الللللعللللدوان ودعلللللم الللجللبللهللات 
حتى تحقيق النصر.

 تخلل االحتفال، الذي حضره نائب وزير التعليم الفني 
والتدريب املهني الدكتور عيل السقاف ووكيل وزارة اإلدارة 
املحلية محمد السنحاين وعدد من أعضاء مجليس النواب 
والللللشللللورى والللسلللللطللة الللقللضللائلليللة ووكللللللاء املللحللافللظللة وملللللدراء 
املكتب التنفيذي وأعضاء املجلس املحيل وقيادات عسكرية 
وأمنية وإشرافية ووجهاء ومشايخ وشخصيات اجتماعية، 
ت  حات دينية وقصائد شعرية، ع�رّ فقرات إنشادية وموشرّ

جميعها عن عظمة املناسبة وأهمية االحتفاء بها.

عبدالملك  السيد  ال��ث��ورة  قائد  ش��دد   
الحرية  تحقيق  أن  على  ال��ح��وث��ي  ب��درال��دي��ن 
ولن  الله  واالستقالل جهاد مقدس في سبيل 
موقف  ثبات  م��ؤك��دًا  أب���دًا،  للمساومة  يخضع 
قضايا  تجاه  والديني  المبدئي  اليمني  الشعب 
األمة وفي مقدمتها الوقوف إلى جانب الشعب 

الفلسطيني.
ويف كلمته بمناسبة ذكرى املولد النبوي الشريف أمس بارك 
السيد عبدامللك بللدر الللديللن الللحللويث، لللأمللة اإلسللاملليللة مناسبة 
ذكرى مولد النبي األكرم والرسول األعظم صى الله عليه وآله 

وسلم.

وأشار السيد عبدامللك أن شعبنا اليمني يحتفل بهذه املناسبة 
بللكللل محبة واعلللتلللزاز وتللقللديللر وتللوقللر لللخللاتللم أنللبلليللاء الللللله يف تأكيد 
متجدد للوالء وتصدياً ملحاوالت استنقاص مكانته يف القلوب.

وأوضللللللح أن الللشللعللب اللليللمللنللي يللسللتلللللهللم ملللن سللللرة رسلللللول الللللله 
ويللسللتللنللر بللهللديلله ملللن واقلللللع اللللوعلللي مللللا يللعللنلليلله اإليلللملللان بللله يف إطلللار 

التوجه العميل لشعبنا يف التحرر من هيمنة االستكبار.
وأشللللللللللاد الللللسلللليللللد عللللبللللدامللللللللللك بلللللدراللللللديلللللن اللللللحلللللويث بللللالللللحللللشللللود غللر 
املللللللسللللللبللللللوقللللللة اللللللللتلللللللي حلللللللضلللللللرت يف مللللللللليلللللللللدان اللللللسلللللبلللللعلللللن واللللللللسلللللللاحلللللللات 
واملللحللافللظللات احللتللفللاًء بللاملللولللد الللنللبللوي الللشللريللف، مللخللاطللبللاً إيللاهللم 
بقوله: "نفيس لكم الفداء يا أحفاد األنصار وأبناء يمن اإليمان".
ونلللللوه إىل أن االقللللتللللداء اللللصلللادق بلللرسلللول الللللللله يلللكلللون يف امللللبلللادئ 

الك�ى وااللتزامات العملية يف كبر األمور وصغرها.
إساءة املطبعن لنبي الله إبراهيم عليه السام:

وللللفلللت اللللسللليلللد علللبلللدامللللللللك إىل أن تلللقلللديلللم اللللكلللافلللريلللن وامللللنلللافلللقلللن 
لعنوان "اإلبللراهلليللملليللة" لتحالفاتهم الشيطانية والتطبيع، هو 

إساءة كبرة لنبي الله إبراهيم عليه السام.
وأكلللللد أن اللللوعلللد اإلللللهلللي يف سلللللورة اإلسلللللللراء يللتللحللقللق يف عللصللرنللا 
بفساد وظلم اإلسرائيلين، وسيتحقق وعد الله بنهاية ما هم 

فيه من علو واستكبار، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا.
وأشللللار إىل أن قلللوى الللطللاغللوت والللجللاهللللليللة جلللررّت املللشللاكللل عى 
البشر ع� االنحراف عن الرسالة اإللهية وشوهوا اإلسللام من 
خلللال عللمللائللهللم الللتللكللفللريللن الللسللفللاحللن الللذيللن يللقللدمللون أبشع 

صورة مشوهة تحسب زورا عى اإلسام.
اليمن جللزء من املعادلة التاريخية التي أعلنها السيد حسن 

نصرالله:
إىل ذللللللللك، جللللللدد اللللسللليلللد الللللقللللائللللد علللبلللدامللللللللك بللللدرالللللديللللن اللللحلللويث 
تلللأكللليلللده عللللى مللللا أعلللللللنللله سلللابلللقلللاً مللللن أن الللليلللملللن جلللللزء مللللن امللللعلللادللللة 
التاريخية التي أعلنها السيد حسن نصرالله، أن التهديد عى 

القدس يعني حربا إقليمية.
وأكللللللللللد عللللللى ثلللللبلللللات ملللللوقلللللف الللللشللللعللللب اللللليللللمللللنللللي املللللللبللللللديئ والللللديللللنللللي 
تلللجلللاه قللضللايللا األملللللة ويف مللقللدمللتللهللا الللللوقللللوف إىل جلللانلللب الللشللعللب 

الفلسطيني.
كللمللا أكللللد الللسلليللد عللبللدامللللللك علللى الللتللضللامللن ملللع كلللل أبلللنلللاء األملللة 

املظلومن، مللشللدداً عى االعللتللزاز بللاألخللوة اإلسامية مع أحللرار 
األمة ومحور الجهاد واملقاومة.

الحرية واالستقال غر خاضعة للمساومة أبداً:
ودعا السيد عبدامللك أبناء الشعب اليمني العزيز إىل مواصلة 
الللجللهللود يف الللتللصللدي للللللعللدوان األملللريلللي الللسللعللودي الللغللاشللم، 
مللوضللحللاً بللقللوللله: "يللتللوجللب علينا شللرعللا الللتللصللدي للللللعللدوان بكل 
ثبات حتى رفللع الحصار وإنللهللاء الللعللدوان واالحللتللال ومعالجة 

ملفات الحرب".
كلللملللا للللفلللت بلللقلللولللله: "نللللؤكللللد عللللى أن هلللدفلللنلللا يف تللحللقلليللق الللحللريللة 
واالستقال عى أساس هويتنا اإليمانية هو هدف مقدس يرتكز 

عى مبدئنا يف التوحيد لله والكفر بالطاغوت".
ويف ختام كلمته، شدد قائد الثورة السيد عبدامللك بدرالدين 
الحويث أن الحرية واالستقال غر خاضعة للمساومة، قائًا: 
إن "العمل عللى تحقيق الحرية واالسللتللقللال جللهللاد مللقللدس يف 

سبيل الله ولن يخضع للمساومة أبدا".

في كلمة له بمناسبة المولد النبوي الشريف:

السيد القائد: حتقيق احلرية واالستقالل جهاد مقدس ولن يخضع للمساومة أبدا

1-التح�رر م�ن االس�تبداد واالس�تعمار 
ومخلفاتهم�ا وإقام�ة حك�م جمه�وري 
ع�ادل  وازالة الف�وارق واالمتي�ازات بني 

الطبقات
2- بناء جيش وطين قوي لحماية البالد  

وحراسة الثورة وماكسبها
اقتصادي�ًا  الش�عب  مس�توى  رف�ع   -3

واجتماعيًا وسياسيًا وثقافيًا 
4- انش�اء مجتم�ع ديمقراط�ي تع�اوين 

عادل مستمد انظمته من روح االسالم 
الحنيف 

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

املتح�دة  األم�م  مواثي�ق  اح�رام   -6
واملنظم�ات الدولي�ة والتمس�ك بمب�دأ 
الحياد اإليجايب وع�دم االنحياز والعمل 
على إقرار الس�الم العاملي وتدعيم مبدأ 

التعايش السلمي بني األمم. ية
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أشاد فخامة املشر الركن مهدي املشاط رئيس 
املجلس السيايس األعى، بجهود حكومة اإلنقاذ 
اللللوطلللنلللي يف إنلللجلللاح الللفللعللاللليللات الللجللمللاهللريللة غر 
امللللللسلللللبلللللوقلللللة يف اللللللعلللللاصلللللملللللة صلللللنلللللعلللللاء وامللللللحلللللافلللللظلللللات 

احتفاء بذكرى املولد النبوي الشريف.
وأشاد الرئيس املشاط، يف برقية شكر، بجهود 
جهاز األمللن واملخابرات ووزارة الداخلية ووزارة 
الللللللدفللللللاع واالسلللللتلللللخلللللبلللللارات اللللعلللسلللكلللريلللة، يف تلللأملللن 
الللفللعللاللليللات املللللليللونلليللة اللللتلللي أقلليللمللت يف الللعللاصللمللة 

صنعاء واملحافظات احتفاء بهذه املناسبة.
ونلللللوه بللجللهللود اللللللللجلللان الللتللنللظلليللملليللة واإلشلللرافللليلللة 
والفنية يف اإلعللللداد والللرتلليللب والتجهيز لتنظيم 
الفعاليات الجماهرية بذكرى رسول اإلنسانية 

والتي سارت عى النحو املطلوب.
كللللللمللللللا أشللللللللللللللاد اللللللللرئللللللليلللللللس املللللللللللشللللللللللاط، بللللللللللللللدور وزاريت 
اللللربللليلللة والللتللعللللليللم واللللصلللحلللة اللللعلللاملللة واللللسلللكلللان، 
وملللسلللاهلللملللتلللهلللملللا الللللفللللاعلللللللللة وامللللللللللللملللللوسلللللة يف إنللللجللللاح 

فعاليات املولد النبوي.
وع� عن الشكر لوزارة اإلعام ووسائل اإلعام 

الوطنية عى تغطيتها الواسعة واملتميزة لهذه 
اللللللفلللللعلللللالللللليلللللات، ومللللواكللللبللللتللللهللللا مللللنللللذ بللللللللدء الللللرتلللليللللبللللات 
للللاحلللتلللفلللاء بللللهللللذه امللللنلللاسلللبلللة وانللللتللللهللللاء بلللاللللفلللعلللالللليلللات 
اللللللللكللللللل�ى الللللللتللللللي جللللللسللللللدت امللللللكلللللانلللللة الللللعللللظلللليللللمللللة الللللتللللي 
يللحللتلللللهللا اللللرسلللول األعلللظلللم يف قلللللللوب اللليللمللنلليللن يف 
وقلللللللت تلللتلللجللله الللللكللللثللللر مللللللن األنللللظللللمللللة للللللللتلللطلللبللليلللع مللع 

الكيان الصهيوين.
وتوجه الرئيس املشاط بالشكر لكافة جماهر 
الشعب اليمني عى الخروج املليوين غر املسبق 
يف اللللللعلللللاصلللللملللللة صلللللنلللللعلللللاء وملللللخلللللتلللللللللللف امللللللحلللللافلللللظلللللات 
وامللللديلللريلللات واللللعلللزل واللللقلللرى، الللذيللن شلللاركلللوا يف 
صللنللع املللشللهللد الللتللاريللخللي لللاحللتللفللاء بللمللولللد سيدنا 
محمد صى الله عليه وآللله وسلم، والللذي أكد 
خصوصية مكانة رسول الله يف قلوب اليمنين 

يف املايض والحاضر.
وأشلللللللار إىل أن اللللشلللعلللب اللليللمللنللي تلللصلللدر املللشللهللد 
الللللللعللللللربللللللي واإلسلللللللللللاملللللللللللي، بللللللخللللللروجلللللله امللللللايللللليلللللنلللللي إىل 
ساحات االحتفاء بمولد رسول الله يف العاصمة 

واملحافظات.

بارك للجهات الرسمية المنظمة نجاح فعاليات المولد النبوي الشريف:

الرئيس املشاط: الشعب اليمني تصدر املشهد العربي واإلسالمي 
بخروجه املالييني إلى ساحات االحتفاء مبولد رسول الله

فعالية مبدينة دمت في الضالع احتفاء باملولد النبوي

  االقتداء الصادق 
برسول الله يكون 

في املبادئ الكبرى 
وااللتزامات العملية 

  شعبنا يستلهم من 
سيرة رسول الله وهديه 

للتوجه نحو التحرر من  
هيمنة االستكبار

   قوى الطاغوت واجلاهلية جّرت املشاكل على البشر عبر االنحراف عن الرسالة اإللهية

  نفسي لكم الفداء يا أحفاد 
األنصار وأبناء مين اإلميان

  يحتفل شعبنا بهذه 
املناسبة بكل محبة واعتزاز 
وتقدير وتوقير خلامت أنبياء 

الله في تأكيد متجدد 
للوالء وتصديا حملاوالت 

استنقاص مكانته 
في القلوب

أحلليللا أبللنللاء محافظة ذملللار أملللس ذكلللرى املللولللد النبوي 
الشريف عى صاحبه وآله أفضل الصاة وأزىك التسليم 

بمهرجان جماهري حاشد بمدينة ذمار.
واكتظت ساحة حديقة هران بالحشود التي توافدت 
مللن كللافللة املللديللريللات، فيما احتشد الللقللطللاع الللنللسللوي يف 

ساحة جامعة ذمار.
ورددت األهازيج واألناشيد ورفعت الشعارات املع�ة 
عللن املللنللاسللبللة يف مشهد جللسللد ارتللبللاط اليمنين وحبهم 

لرسول الله صل الله عليه وسلم وعى آله.
وع� املشاركون عن االعتزاز بإحياء ذكرى مولد رسول 
اإلنسانية وهاديها وتمسكهم برسالته ونهجه القويم، 

مؤكدين أن الشعب اليمني كان ومللازال وسيظل عى 
عهده ووالئه لله تعاىل ولرسوله الكريم املبعوث رحمة 
للعاملن.. واعت�وا إحياء هذه الذكرى العظيمة يف ظل 
مللا يللواجلله األملللة واليمن مللن تحديات وعلللدوان غاشم، 
رسلللاللللة ألعللللللداء واألمللللللة وتلللأكللليلللد علللى حللبللنللا لللنللبللي الللرحللمللة 
وتمسكنا برسالته ونهجه كقدوة ومنارة لكافة األمم.

 فلليللمللا علللل� ملللحلللافلللظ ذمللللللار مللحللمللد نلللاصلللر الللبللخلليللتللي عللن 
اللللللشلللللكلللللر ألبلللللللنلللللللاء امللللللحلللللافلللللظلللللة علللللللى االحلللللللتلللللللشلللللللاد امللللللللشلللللللرف يف 
الفعالية املركزية إلحياء ذكرى مولد الرسول األعظم، 

مثمنا كافة الجهود املبذولة إلنجاحها.
 ونلللوه بالتفاعل واملللشللاركللة املتميزة لكافة القطاعات 

الللرسللملليللة واإلشللللرافلللليللللة واملللجللتللمللعلليللة يف إقلللاملللة األنللشللطللة 
التحضرية املتنوعة يف مختلف واملديريات.

 وحلللث مللحللافللظ ذمللللار علللى اللللعلللودة الللصللادقللة إىل الللللله 
والتمسك بكتابه وسنة نبيه الكريم واإلقللتللداء بنهجه 
إلصلللللللللللاح واقلللللللللللع األملللللللللللة وامللللللللللللي بلللللثلللللبلللللات يف طللللللريللللللق اللللللعلللللزة 

والنصر.
 شارك يف الفعالية، أمن عام محيل املحافظة مجاهد 
شلللايلللف الللعللنلليس ووكللللللاء املللحللافللظللة وعلللللدد ملللن وأعلللضلللاء 
مجليس النواب والشورى والسلطة املحلية والتنفيذية 
وقلللليللللادات أمللنلليللة وعللسللكللريللة ومللمللثلليل ملللكلللونلللات املللجللتللمللع 

ومشايخ وشخصيات اجتماعية.

احتفل أبناء محافظة البيضاء، أمس باملولد النبوي الشريف، يف 
ساحة الفعالية املركزية بمديرية السوادية التي اكتظت بالحشود 

الجماهرية، الوافدة من مختلف عزل مديريات املحافظة .
ة عن  وحللَمللل املللشللاركللون يف الللفللعللاللليللة  الللافللتللات واللللشلللعلللارات امللللعللل�ِّرّ
اللللفلللرحلللة والللبللهللجللة بلللذكلللرى ملللوللللد خلللاتلللم األنلللبللليلللاء وامللللرسلللللللن املللصللطللفللى 

محمد - صى الله عليه وآله وسلم.
ويف الفعالية، التي حضرها وزير العدل القايض نبيل العزاين ونائب 
وزير الخدمة زايد الريامي ومحافظ أبن صالح الجنيدي وسقطرى 
هلللاشلللم اللللسلللقلللطلللري وعللللللدن طللللللارق سللللللام، بللللللارك وكللليلللل أول مللحللافللظللة 

البيضاء، حمود شثان، أبناء املحافظة بذكرى املولد النبوي.
 وأشللار إىل االرتباط الوثيق للشعب اليمني برسول الله.. الفتا إىل 

تزامن الفعالية مع انتصارات الجيش واللجان الشعبية، التي تعت� 
ثمرة من ثمار التمسك بهدي ومنهج الرسول األعظم.

ه بللللأن اللللحلللضلللور املللللشللللررّف لللاحللتللفللال بلللرسلللول الللللللله رسلللاللللة لللقللوى   ونللللللورّ
ك  الشعب  اليمني  بخاتم املرسلن والسر  العدوان واالستكبار بتمسرّ

عى نهجه القويم.
تلللخلللللللللللت اللللفلللعلللالللليلللة، بلللحلللضلللور عللللللدد ملللللن أعلللللضلللللاء ملللجللللللليس الللللشللللورى 
واللللنلللواب ووكلليللل وزارة اإلدارة املللحللللليللة أحللمللد الللشللوتللري ومللديللر دائلللرة 
العاقات العامة  يف وزارة الدفاع العميد أحمد  املاوري  ومدير الكلية 
الحربية محمد شيز ووكللاء املحافظة ومنتسبي السلطة القضائية 
واللللعلللللللملللاء وملللللللللدراء امللللكلللاتلللب اللللتلللنلللفللليلللذيلللة وامللللللديلللللريلللللات وملللملللثللليل امللللكلللاتلللب 

اإلشرافية، قصيدة للشاعر أمن الجويف، وأوبريت لفرقة املسرة.

محافظة البيضاء حتتفي باملولد النبوي الشريف مهرجان جماهيري حاشد بذمار احتفاء بذكرى املولد النبوي



ه��ت��اف��ات ال��ب��ي��ك ي���ارس���ول ال���ل���ه ت��س��ط��ح يف س���م���اء ال��ي��م��ن وت��س��م��ع 
العالم والعبارات املعربه عن الفرح واالبتهاج بمولد سيد االكوان 
م���ح���م���د ص���ل���ى���ال���ل���ه ع���ل���ي���ه وع�������ى ال�������ه وس�����ل�����م ت���ع���ل���و واج������ه������ات امل����ب����اين 
وامل��واس��س��ات يف ك��ل رب��وع اليمن أم��ا الزينة الضوئية بتشكيالتها 
الرائعة فقد مألت قلوب اليمنيني عشقا لرسول الله صى الله 

عليه واله وسلم واحيت روح املحبة ولوالء له. 
امل��وروث��ة ع��ن اس��الف��ه��م م��ن االب���اء واالج����داد رض���وان ال��ل��ه عليهم 
الذي كانت شعرية املولد النبوي الشريف ال تفارقهم يف افراحهم 
واتراحهم حيث انها تمثل وسيلة من وسائل التقرب اىل الله تعاىل 
ف��ف��ي م��ن��اس��ب��ات االف�����راح ت��ج��ده��م ي��ق��ي��م��ون امل��ول��د ال��ن��ب��وي الشريف 
محتسبون اجر اقامته عى املقصد الذي قصدوا به اقامت املولد 
من ذلك عودة الحجاج من اداء فريضه الحج او عوده الغائب من 

غ��ي��ب��ت��ه ك���ذل���ك ع���ن���د ارت���زاق���ه���م 
بمولود جديد.  كما يقيمون 
امل������ول������د ال�����ن�����ب�����وي ال�����ش�����ري�����ف يف 
حفالت اعراسهم وينذرون 
النذور باقامت املولد النبوي 
ال��������ش��������ري��������ف يف ال��������ع��������دي��������د م����ن 
معتقداتهم بنيه الحصول 
ع�������������ى ال�������������ربك�������������ه يف االم����������������������وال 
ال��������ش��������ف��������اء  ون������������ي������������ه  واالوالد 
لالمراض والرحمة لالموات 
وك������������������������ل ه������������������������ذه امل�����������ع�����������ت�����������ق�����������دات 

م���������ع���������روف���������ة وم�����������ال�����������وف�����������ه يف 
اغلب املجتمعات العربيه 
واالس���������الم���������ي���������ه وب��������االخ��������ص 

املجتمع اليمني. 
ل���ذل���ك الغ����راب����ه يف ان ي��ت��ص��در ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ش���ع���وب ال��ع��ال��م 
ويحرز الرقم االول يف احياء مناسبه ذكرى مولد املصطفى عليه 
وع��ى ال��ه أفضل ال��ص��اله وات��م التسليم طاعتا لله وام��ت��ث��اال الم��ره 
يف ق��ول��ه ت��ع��اىل )ق���ل ب��ف��ض��ل ال��ل��ه وب��رح��م��ت��ه ف��ب��ذل��ك ف��ل��ي��ف��رح��وا هو 

خري مما يجمعون (
ومن هذا املنطلق فان التكليف الشرعي يوجب علينا احياء هذه 
امل��ن��اس��ب��ة واظ���ه���ار م��ظ��اه��ر ال��ف��رح��ة وال��ب��ه��ج��ة ب��ي��وم م���ول���ده ص��ل��وات 
الله عليه وع��ى ال��ه وسلم فهو ال��ي��وم ال��ذي غ��ري وج��ه ال��ت��اري��خ بل 
وج��ه ال��ع��ال��م كله فيه ب��رز ال��ن��ور امل��ح��م��دي ف��اض��اء االك����وان علويها 

وسفليها. 
  فاظهرت السماء فرحتهاوبهجتها بمولدة يوم سطع نور فيها 
اضاء مابني املشرق واملغرب واحتفلت به يوم صفدت ابوابها يف 

وجه الشياطني فمنعوا من اسرتاق السمع. 
واح��ت��ف��ل��ت ب��م��ول��ده االرض ي���وم ان��ط��ف��أت ن���ار امل���ج���وس وت��ه��دم��ت 

شرفات قصور االكاسرة. 
كيف ال نحتفل بمولده وهو فضل الله علينا ورحمته بنا. 

ان الرسالة التي يقدمها الشعب اليمني العظيم لكل شعوب 
العالم بالحشود املليونية التي مالءت الساحات يف كل املحافظات 
ال���ي���م���ن���ي���ة رغ�������م م���اي���ع���ان���ي���ه م�����ن ح����ص����ار ب�������ري وب�����ح�����ري وج��������وي ج�����راء 
العدوان الغاشم الذي تتزعمه امريكاء واسرائيل وتنفذه االذناب 
من االنظمه العميله ممثله بالنظامني السعودي واالمارايت ومن 
تحالف معهم يف عدوانهم عى شعب االيمان والحكمة شعب 
ال��ع��زه وال��ك��رام��ة ش��ع��ب ال��ص��م��ود االس���ط���وري ال���ذي اذه���ل العالم 
ومرغ انوف املعتدين يف الرتاب وكسر شوكة املستكربين وفضح 
امل��ت��ش��دق��ني ب��االن��س��ان��ي��ه وح��ق��وق االن���س���ان وم��دع��ي ح��م��اي��ه امل��واث��ي��ق 
وامل��ع��ه��دات وال��ق��ون��ني ال��دول��ي��ه ال��ذي اصبحوا غطاء لكل الجرائم 

التي ترتبها امريكاء وحلفائها ضد الشعب اليمني املظلوم. 
ومع هذا كله يحتشد اليمنيون ويقولون للعالم لن يثنينا عدوان 
املعتدين  والسكوت املتامرين وال كيد املحايدين واملرتزقة العمالء 
يف الداخل والخارج عن تصدر الشعوب العربيه واالسالمية يف 
اح��ي��اء مناسبه ذك���رى امل��ول��د ال��ن��ب��وي ال��ش��ري��ف م��ج��س��دون سلوكه 
واخالقه وقيمه ومبادئه ونصرته للمستضعفني يف حياتنا وواقعنا 
املعاصر فنحن عشاق الرساله املحمدية االصيله احفاد االنصار 

وجنود حفيد الكرار. 

"26سبتمرب" -حجة: الشريف خالد الشعبي

أك���������دت أف�����ل�����ح ال����ي����م����ن ب���م���ح���اف���ظ���ة ح����ج����ة ان االح�����ت�����ف�����اء ب���امل���ول���د 
ال���ن���ب���وي ال���ش���ري���ف ه����و ف�����الح وش������رف ك���ب���ري ل���ع���م���وم ال��ي��م��ان��ي��ني يف 
شتى املعمورة اليمانية الذين يعملون عى تقديم لوحة بديعة 
وفريدة ومتميزة رغم السنوات السبع الشداد بفعل العدوان 
والحصار . وُيعربون عن ابتهاجهم باملناسبة بمظاهر متعددة 
ب����دءاً م��ن االت��ش��اح ب��ال��ل��ون االخ��ض��ر م����روراً بالفعاليات املتنوعة 
واالم���س���ي���ات االدب���ي���ة وال��ف��ن��ي��ة وال����ن����دوات واالن���اش���ي���د واأله���ازي���ج 
واملطبوعات وص��واًل لالحتفاالت املركزية الكربى التي تقام يف 
كل محافظة من محافظات اليمن ؛ معتربين مناسبة املولد 
جوهرة املناسبات الدينية التي تعزز فيهم روح الرتاحم والقيم 
والتكافل االجتماعي. ومعيار الوالء الصادق وعظيم محبتهم 
للرسول االعظم محمد بن عبِدالله صى الله عليه وآله وسلم. 
واعتربت أفلح اليمن - يف جميع انشطتها وفعالياتها املتعددة 
باملناسبة والتي شملت مختلف العزل واملدارس يف عموم ربوع 
امل���دي���ري���ة -أن إح���ي���اء ه����ذه ال����ذك����رى ه���و م��ن��ط��ل��ق ل���ل���ت���زود ب��امل��ع��اين 
وال��ق��ي��م النبيلة ال��ت��ي حملها ال��ن��ب��ي "م��ح��م��د" خ��ات��م امل��رس��ل��ني ؛ 
وان م����ن ش�����أن اح����ت����ف����االت ال���ش���ع���وب االس����الم����ي����ة ب����ذك����رى امل���ول���د 
النبوي الشريف جمع كلمة املسلمني يف بقاع االرض وتوحيد 

الصف يف مواجهة اعداء االمة االسالمية ؛ وافشال مؤامراتهم 
. ولفتت أفلح اليمن يف جميع فعالياتها إىل ان الشعب اليمني 
يحتفل بمولد الحبيب املصطفى منذ مئات السنني ؛ وتتجدد 
كل عام بنكهة الحب واالخالص اليماين االبدي لرسولنا الكريم 
. وتبعث باملقابل رسائل الصمود يف مواجهة العدوان وأعداء 
االمة عى السواء . موضحة أن املولد بالنسبة لليمانيني هوية 

وليس مجرد فعالية .
 وجددت أفلح اليمن تأكيدها يف خضم فعالياتها وأنشطتها 
املتعددة عى مدار االيام املنصرمة منذ تدشينها املناسبة مطلع 
ال��ش��ه��ر ال���ج���اري رب��ي��ع االول ب��رع��اي��ة م��دي��ر ع���ام امل���دي���ري���ة- رئ��ي��س 
امل����ج����ل����س امل�����ح�����ي ال����ش����ي����خ خ�����ال�����د دغ�����ش�����ر ال�����ي�����زي�����دي ان ال����ي����م����ن ل��ه 
خصوصية إيمانية مرتبطة بالرساالت السماوية التي سبقت 
الرسالة املحمدية ؛ وظل حتى اليوم "يمن االيمان" الذي راهن 
عليه رس���ول ال��ل��ه ص��ى ال��ل��ه عليه وال���ه وس��ل��م منذ بعثته. جاء 
ذلك يف الفعاليات التدشينية لالحتفال الرسمي املركزي باملولد 
النبوي الشريف الذي سيقام يف مدينة عبس يوم االثنني املقبل 
بمشاركة)31( مديرية منها افلح اليمن . هذا ويف االحتفال الذي 
أقيم بمحكمة أفلح اليمن وبمشاركة السلطة القضائية ممثلة 

بالقايض منري محمد الراجحي ..
ق�������ال ال����ش����ي����خ ال�����ي�����زي�����دي م����دي����ر ع�������ام امل�����دي�����ري�����ة- رئ����ي����س امل���ج���ل���س 

املحي : أن أفلح اليمن وبزخم مهيب أكرب من كل عام ارتدت 
ُح��ل��ة قشيبة وس���ن���دٍس أخ��ض��ر اع���ت���زازاً ب��امل��ول��د ال��ع��ظ��ي��م ال��راس��خ 
يف ال��وج��دان االن��س��اين اليمني املشفوع بزخم املشاعر الفياضة 
ب����ال����ب����ش����رى واالم����������ل يف ظ�����ل م����اي����س����ط����ره اب�����ن�����اء ال������ق������وات امل��س��ل��ح��ة 
الباسلة واللجان الشعبية الشجاعة من انتصارات متالحقة  
يف مختلف جبهات ال��ق��ت��ال . واس��ت��ش��ع��اراً للمسؤولية الدينية 
وتفاعاًل مع االنشطة والربامج االحتفائية املكثفة التي شهدتها 
مختلف ال��ع��زل وامل���دارس والهيئات يف عموم املديرية ؛ حيث 
ظهرت افلح اليمن هذا العام بمظهر يليق بها وأبنائها االحرار 
وي��ج��س��د ص����دق ال������والء ال����ص����ادق ل���ل���ص���ادق االم�����ني م��ح��م��د صى 
الله عليه وآله وسلم. من جانبه قال املشرف العام ابو احمد 
النعمي يف االحتفائية ال��ت��ي أقيمت بمدرسة ال��رس��ول االعظم 
" ال����ف����اروق س���اب���ق���اً" ان م���ن ح���ق اف���ل���ح ال��ي��م��ن ان ُت��ظ��ه��ر ف��الُح��ه��ا 
وان ُتعرب عن عظم الشوق للرسول االعظم بما تعتمَله اليوم 
ب��ج��م��ي��ع م��ك��ات��ب��ه��ا ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة وأج���ه���زت���ه���ا امل���ع���ن���ي���ة وه���ي���ئ���ة ال����زك����اة 
م��م��ث��ل��ة ب������األخ ع����ي ي���ح���ي ال����ش����ريف وه���ي���ئ���ة االوق��������اف م��م��ث��ل��ة ب����االخ 
محمد الَغيل ومجلسها اإلشرايف بجميع وَحداته االجتماعية 
والثقافية والرتبوية يف إطار تحقيق نجاحات ُمثى كل يف مجال 
اخ��ت��ص��اص��ه وب��م��ا ُي��ل��ب��ي ط��م��وح��ات وح���اج���ات امل��ج��ت��م��ع االف��ل��ح��ي 

وتطلعاته يف الحياة الكريمة املستقرة.

شهدت مديرية حريب بيحان بمحافظة مأرب أمس احتفاال جماهرييا 
ب�����ذك�����رى امل�����ول�����د ال����ن����ب����وي ال����ش����ري����ف ع�����ى ص���اح���ب���ه وآل�������ه أف����ض����ل ال�����ص�����الة وأت�����م 
التسليم.. حيث توافدت الحشود الجماهريية من مختلف مديريات مأرب 
للمشاركة يف االحتفالية األك���رب يف ت��اري��خ امل��ح��اف��ظ��ة، تشرفا ب��إح��ي��اء مولد 

سيد املرسلني وتعظيما وإجالال ملقامه الكريم.
وع���م���ت م��ظ��اه��ر ال���ف���رح واالب���ت���ه���اج س���اح���ة االح���ت���ف���ال ال���ت���ي ت��زي��ن��ت ب��ال��ل��ون 
األخ����ض����ر وال����ل����وح����ات وال����ش����ع����ارات امل���رح���ب���ة ب���امل���ول���د ال���ن���ب���وي، ب���زخ���م ش��ع��ب��ي 
غ����ري م���س���ب���وق.. ويف االح���ت���ف���ال ال������ذي ح���ض���ره ن���ائ���ب رئ���ي���س م��ج��ل��س ال���ن���واب 
عبدالرحمن الجماعي ووزير الدولة نبيه أبونشطان، ونائب مدير مكتب 
رئ����اس����ة ال���ج���م���ه���وري���ة ف���ه���د ال����ع����زي، وم���ح���اف���ظ م������أرب ع����ي م��ح��م��د ط��ع��ي��م��ان 
ورئ���ي���س م��ص��ل��ح��ة ال���ض���رائ���ب أح���م���د ال���ش���وت���ري رف����ع امل���ش���ارك���ون ال���ش���ع���ارات 

املعربة عن االبتهاج بميالد خري البشر النبي املصطفى.
وأكدوا أن االحتفاء باملولد النبوي مثل رسالة مهمة ألعداء األمة العربية 
واإلسالمية، بأن الشعب اليمني أصبح رقما صعبا والقوة التي ستواجه 

طواغيت العصر.
وجدد املحتفلون التأكيد عى مواصلة الصمود واالستمرار يف مواجهة 
العدوان والوفاء لدماء الشهداء وامليض عى النهج الذي اختطوه بدمائهم 

يف الدفاع عن الوطن وأمنه وحريته واستقالله.
وب������ارك������وا االن�����ت�����ص�����ارات ال����ك����ب����رية ال����ت����ي ي��ح��ق��ق��ه��ا أب�����ط�����ال ال���ج���ي���ش وال���ل���ج���ان 
الشعبية وأبناء م��أرب األح��رار ضد ق��وى ال��ع��دوان واالرت���زاق والتي تكللت 

بتحرير عدد من مديريات املحافظة.
وأك�����دوا االس��ت��م��رار يف رف���د ال��ج��ب��ه��ات ب��امل��ال وال���رج���ال ح��ت��ى ت��ح��ري��ر كامل 

الرتاب الوطني من دنس الغزاة واملرتزقة.
تخلل الفعالية الجماهريية قصائد وأناشيد وموشحات دينية تغنت 
ب��ح��ب م��ح��م��د وآل�����ه، وع�����ربت ع���ن ال��ش��ك��ر ل��ل��ه ع���ى ن��ع��م��ة ال���ه���داي���ة، ون��ع��م��ة 

الرسول الخاتم.
ح���ض���ر االح���ت���ف���ال أع����ض����اء م��ج��ل��س ال����ن����واب أح���م���د ال���ن���زي���ي وأح����م����د ن��اص��ر 
ش���اي���ع وخ���ال���د ال��ع��ن��ي وع����ي امل��ن��ب��ه��ي وم��ح��م��ود ال���ه���ارب وخ���ال���د ال��ص��ع��دي 
ووكيل محافظة ذمار عباس العمدي، وعدد من وكالء محافظة مأرب 
وال����ق����ي����ادات ال��ع��س��ك��ري��ة وم��������دراء امل���ك���ات���ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة وامل����دي����ري����ات وم��ش��اي��خ 

ووجهاء املحافظة.

ش��ه��دت محافظة ري��م��ة، أم��س اح��ت��ف��ااًل جماهريياً ح��اش��داً غ��ري مسبوق 
بذكرى املولد النبوي الشريف عى صاحبه أفضل الصالة وأزىك التسليم.

ورفعت الحشود الجماهريية املشاركة يف الحفل، الذي حضره رئيس 
ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ل��ي��ا مل��ك��اف��ح��ة ال��ف��س��اد ال��ق��ايض م��ج��اه��د أح��م��د ع��ب��دال��ل��ه ومحافظ 
امل����ح����اف����ظ����ة ف���������ارس ال�����ح�����ب�����اري وم������ش������رف امل����ح����اف����ظ����ة زي�������د ال�������ع�������زام، ال����الف����ت����ات 

ة عن الفرحة والبهجة بهذه املناسبة الدينية. والشعارات املعربرّ
ويف ال���ح���ف���ل، ال�����ذي ح���ض���ره ع����دد م���ن أع���ض���اء م��ج��ل��س ال����ش����ورى ووك����الء 
امل���ح���اف���ظ���ة وق������ي������ادات ال���س���ل���ط���ة ال���ق���ض���ائ���ي���ة  وامل����ج����ال����س امل���ح���ل���ي���ة وال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
ة عن  واألمنية ومشايخ وأعيان املحافظة، ردد املشاركون الهتافات املعربرّ
الحب والوالء لرسول الله وخاتم األنبياء واملرسلني والتمسك، واالرتباط 

به والسري عى نهجه القويم.
جددوا  تأكيد التأيس بأخالقه وصفاته قوال وعمال، ومواصلة الصمود 
وال����ث����ب����ات يف م����واج����ه����ة ال������ع������دوان وم����رت����زق����ت����ه، ورف�������د ال���ج���ب���ه���ات ب����امل����زي����د م��ن 
املقاتلني، وتقديم قوافل الدعم لتعزيز االنتصارات التي يحققها أبطال 
الجيش واللجان الشعبية يف ميادين الصمود وجبهات العزة والكرامة.

 تخلل االحتفال أوبريت "مولد ربيع النور" لفرقة "الشهيد الصماد"، 
ت ع��ن عظمة املناسبة  وق��ص��ي��دة شعرية للشاعر محمد ال��ج��رم��وزي، ع���ربرّ

واالبتهاج بمولد سيرّد املرسلني.

ش��������ه��������دت س��������اح��������ة م�������دي�������ن�������ة ال��������ث��������ورة 
الرياضية بالعاصمة صنعاء أمس 
اح���ت���ف���ال���ي���ة ن���س���ائ���ي���ة ح�����اش�����دة إلح���ي���اء 

ذكرى املولد النبوي الشريف.
واك����������ت����������ظ م������ل������ع������ب م�������دي�������ن�������ة ال���������ث���������ورة 
بحرائر العاصمة صنعاء وعدد من 
املحافظات، ابتهاجاً بهذه املناسبة 
ال�������دي�������ن�������ي�������ة ال������ج������ل������ي������ل������ة، وت���������ع���������ب���������رياً ع����ن 
ال���والء والتمسك ب��رس��ول اإلنسانية 
محمد صى الله عليه وآله وسلم، 

واالقتداء بسريته ونهجه القويم.
ورف����������ع����������ت امل����������ش����������ارك����������ات ال�������الف�������ت�������ات 
والشعارات املعربة عن مدى ارتباط 
أهل اليمن بخاتم األنبياء واملرسلني 
م����ح����م����د ب������ن ع����ب����دال����ل����ه ع����ل����ي����ه ال����ص����الة 
وال�����س�����الم، ال����ذي����ن ب��ع��ث��ه ال���ل���ه رح��م��ة 
للعاملني وأنقذ البشرية وهداها إىل 

الصراط املستقيم.
وأك���دت ح��رائ��ر ال��ي��م��ن، امل��يض عى 
نهج الرسول األكرم صى الله عليه 
وآل��������������ه وس���������ل���������م، وال�������ت�������ح�������ي ب�����أخ�����الق�����ه 
وقيمه العظيمة وغرسها يف نفوس 
األج�����ي�����ال وت����رس����ي����خ االرت������ب������اط ال���وث���ي���ق 

بخاتم األنبياء واملرسلني.
واع���ت���ربن االح���ت���ف���اء ب��ه��ذه امل��ن��اس��ب��ة 
ال��دي��ن��ي��ة، محطة ت��ع��ب��وي��ة وت��رب��وي��ة، 
ل����ل����ت����زود ب����امل����ع����اين وال����ق����ي����م ال����ت����ي ج���اء 
ب��ه��ا امل��ص��ط��ف��ى ص���ى ال���ل���ه ع��ل��ي��ه وآل���ه 
وس���ل���م واس���ت���ل���ه���ام ال��������دروس وال���ع���رب 
من سريته العطرة يف تعزيز الصمود 

والثبات ملواجهة العدوان.
واس�������������ت�������������م�������������ع�������������ت امل��������������������ش��������������������ارك��������������������ات يف 
االح��ت��ف��ال��ي��ة إىل خ���ط���اب ق���ائ���د ال���ث���ورة 
السيد عبدامللك بدر الدين الحويث.

اح��ت��ف��ل أب���ن���اء م��ح��اف��ظ��ة إب أم��س 
ب���ذك���رى امل���ول���د ال��ن��ب��وي ال���ش���ري���ف، يف 
ف���ع���ال���ي���ة ج����م����اه����ريي����ة ك�������ربى اب���ت���ه���اج���اً 
ب���������ه���������ذه امل���������ن���������اس���������ب���������ة.. ويف ال�����ف�����ع�����ال�����ي�����ة 
بحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون 
االق�����ت�����ص�����ادي�����ة وزي����������ر امل�����ال�����ي�����ة ال����دك����ت����ور 
رش�������ي�������د أب����������و ل�������ح�������وم ووزراء ال�������دول�������ة 
فارس مناع وعبدالله البكري وأحمد 
ال�����ق�����ن�����ع وم������ح������اف������ظ إب ع�����ب�����دال�����واح�����د 
ص���������������������الح، رف�����������ع�����������ت ال����������ح����������ش����������ود ال�������ت�������ي 
ت�������واف�������دت م������ن م���خ���ت���ل���ف امل�����دي�����ري�����ات، 
ال��الف��ت��ات امل��ع��ربة ع��ن ال��ح��ب وال���والء 
واالرت���ب���اط ال��وث��ي��ق ب��ال��رس��ول األعظم 
صلوات الله وسالمه عليه وعى آله.
وردد امل������ش������ارك������ون يف ال����ف����ع����ال����ي����ة، 
ش���ع���ارات وه���ت���اف���ات ت���ؤك���د ال��ت��م��س��ك 
ب������امل������ن������ه������ج ال��������ن��������ب��������وي ال��������ق��������وي��������م وإت���������ب���������اع 
أوام����ر ال��ن��ب��ي املصطفى عليه ال��ص��الة 
وال���س���الم، ب��م��ا ي��ع��ي��د ل��ألم��ة مجدها 

وعزتها وكرامتها.
واع���������ت���������رب م������ح������اف������ظ إب االح������ت������ف������ال 
باملولد النبوي، رسالة للعالم بميض 
أه����ل ال��ي��م��ن ع���ى ن��ه��ج ال��ن��ب��ي األك����رم 
يف مقارعة الطغاة وقوى االستكبار 
ال������ع������امل������ي..وأك������د أه����م����ي����ة امل����ن����اس����ب����ة يف 
ت������ع������زي������ز ال�������ت�������الح�������م واالص���������ط���������ف���������اف يف 
مواجهة تحالف العدوان، ودورها 
يف إح������ي������اء ق����ي����م ال�������رتاح�������م وال����ت����ك����اف����ل 
االج����ت����م����اع����ي ل���ك���س���ر ال�����ح�����ص�����ار.. الف���ت���اً 
إىل أن هذه املناسبة، محطة للتزود 
من السرية العطرة للرسول األكرم 

ونهجه القويم وأخالقه وجهاده.
وج��������دد امل����ح����اف����ظ ص��������الح، ال���ت���أك���ي���د 
ع��������ى أن ال�����ي�����م�����ن�����ي�����ني رغ�����������م ال��������ع��������دوان 
والحصار من قبل تحالف العدوان 
األمرييك السعودي، مستمرون يف 
صمودهم وتصديهم لقوى العدوان 
واملرتزقة بقيادة قائد ال��ث��ورة السيد 
ع���ب���دامل���ل���ك ب������در ال����دي����ن ال����ح����ويث ح��ت��ى 

تحقيق النصر.
وب����ني أن ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي سيظل 
م����ت����م����س����ك����اً ب����ق����ي����م وم�������ب�������ادئ ال�����رس�����ول 
األع���ظ���م رغ���م امل����ؤام����رات ال��ت��ي ت��ح��اك 

ضده لسلخه عن هويته اإليمانية.
وح���������ي���������ا م�������ح�������اف�������ظ إب، ال������ح������ش������ود 
الجماهريية املشاركة يف الفعالية، 
بما يؤكد مدى ارتباط األمة بالرسول 
ال������ك������ري������م وت����ع����ظ����ي����م����ه����ا ل�������ه ورداً ع���ى 
اإلساءات التي يتعرض لها من قبل 

أعداء اإلسالم.
ت�������خ�������ل�������ل�������ت ال���������ف���������ع���������ال���������ي���������ة، أوب�����������ري�����������ت 
إن��ش��ادي وموشحات دينية يف مدح 
الرسول وفضائله وخصاله وسريته 
ال��ن��رية وق��ص��ي��دة للشاعر ع��ب��دال��ق��ادر 

البناء بعنوان: "محمد النور".
ح��ض��ر ال��ف��ع��ال��ي��ة ع����دد م���ن أع��ض��اء 
مجلي النواب والشورى والسلطة 
القضائية ووكالء املحافظة ومدراء 
امل����������ك����������ات����������ب ال��������ت��������ن��������ف��������ي��������ذي��������ة وامل���������ج���������ال���������س 
امل��ح��ل��ي��ة وامل��ك��ت��ب اإلش������رايف وق���ي���ادات 
ع��س��ك��ري��ة وأم���ن���ي���ة وم��م��ث��ل��و األح�����زاب 

والتنظيمات السياسية.

)واشرقت اليمن بنور ربها(

خالد يحيى السوسوة*

وزير الداخلية :  األداء األمني كان مشرفًا ومعبرًا عن عظمة املناسبة

احتفاء جماهيري محمدي غير مسبوق في محافظة تعز

وزير اإلعالم: التغطية اإلعالمية لفعاليات 
املولد النبوي تعد األوسع في تاريخ اليمن

وزير الصحة يشيد بجهود الطواقم 
الطبية اخلاصة بفعاليات املولد النبوي

محافظة مأرب تشهد حفال جماهيريا 
مبناسبة املولد النبوي الشريف

احتفال جماهيري حاشد في رمية 
بذكرى املولد النبوي

احتفالية نسائية حاشدة بالعاصمة 
صنعاء في ذكرى املولد النبوي

محافظة إب حتتفل ذكرى املولد 
النبوي بفعالية جماهيرية كبرى

أشاد بجهود األجهزة األمنية يف تأمني ساحات االحتفاالت:

بحضور السامعي والجندي:

 26sept26@gmail.com      www.26sep.net   26september.net    26september.net
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  ذكرى املولد النبوي الرشيف

أشاد وزير الداخلية اللواء عبدالكريم أمري الدين الحويث 
بجهود الوحدات األمنية التي شاركت يف تأمني الفعاليات 
الجماهريية ال��ك��ب��رية ب��ذك��رى امل��ول��د ال��ن��ب��وي ال��ش��ري��ف بأمانة 

العاصمة ومختلف املحافظات.
ووصف وزير الداخلية الوحدات األمنية والعسكرية يف 

تأمني الحشود الجماهريية، باملتميز.. وثمن دور القيادات 
األم���ن���ي���ة وال���ض���ب���اط وال����ص����ف واألف����������راد، ال����ذي����ن ع���م���ل���وا ب����روح 
إي��م��ان��ي��ة ووط��ن��ي��ة م��خ��ل��ص��ة، وب�����دون ك��ل��ل إلن���ج���اح ف��ع��ال��ي��ات 
االحتفال بهذه املناسبة الدينية العظيمة، وتأمني الحشود.

ولفت إىل أن األداء األمني، كان مشرفاً ومعرباً عن عظمة 

املناسبة .. متمنياً للجميع تحقيق املزيد من النجاحات يف 
خدمة أمن اليمن واستقراره.

وأشار وزير الداخلية إىل الجهود الكبرية ملنتسبي شرطة 
امل���رور .. م��ن��وه��اً ب��ت��ع��اون امل��واط��ن��ني م��ع رج���ال األم���ن، وال��ذي 

انعكس يف التزامهم بالتعليمات واإلرشادات األمنية.

شهدت محافظة تعز األبية أمس احتفاال جماهريي حاشد 
وغري مسبوق يف تاريخ املحافظة بمناسبة ذكرى املولد النبوي 
ال����ش����ري����ف ١٤٤٣ه���������������.. ح���ي���ث ت����دف����ق أب�����ن�����اء ت���ع���ز األح�����������رار أح���ف���اد 
االن�������ص�������ار وأح�������ب�������اب امل����ص����ط����ف����ى امل�����خ�����ت�����ار ك����ال����س����ي����ول ال�����ج�����ارف�����ة إىل 
ساحة الرسول األعظم بمنطقة الجند التي اكتظت وامتألت 
م����ع امل����م����رات وال����س����اح����ات امل�����ج�����اورة ل���ه���ا ب����أم����واج ب���ش���ري���ة واف������واج 
محمدية وب��م��واك��ب امل���دد وال��ن��ص��رة ل��رس��ول ال��ل��ه م��ن اب��ن��اء تعز 
الذين ت��واف��دوا إىل ساحة االحتفال بمولد النور والجمال من 
ك��اف��ة ال��ق��رى وال���ع���زل وامل��دي��ري��ات ال��ص��ام��دة االب��ي��ة يف ت��ع��ز العز 
وال���ن���خ���وة واالب��������اء وال���ت���ص���دي ل����ألع����داء وامل���ح���ب���ة ألش������رف ال���رس���ل 

وخاتم األنبياء.
ال����ح����ش����ود ال���ج���م���اه���ريي���ة ال������ه������ادرة الب�����ن�����اء ال����ح����امل����ة وال����ص����ادح����ة 
بالتهليل والتكبري والصالة والسالم عى البشري النذير والسراج 
امل��ن��ري ش��ك��ل��ت ط��وف��ان��ا ب��ش��ري��ا، ورس��م��ت ل��وح��ة إي��م��ان��ي��ة ب��دي��ع��ة، 
ع��ك��س��ت ال��روح��ان��ي��ة ال��ت��ي ي��ت��ح��ى ب��ه��ا أب��ن��اء ت��ع��ز يف ح��ض��رة سيد 
الكونني والثقلني خاتم النبيني واملبعوث رحمة للعاملني سيدنا 
محمد عليه وعى آله افضل الصالة واتم التسليم.. وتوسطت 
الساحة والحشود الغفرية لوحة فنية بديعة الحسن والجمال 

ُكتب عليها اسم الرسول األعظم محمد صى الله عليه وآله 
سلم يف صورة تعرب عن ارتباط وحب ابناء تعز للرسول األعظم 

واملكانة التي يحتلها يف قلوبهم ووجدانهم.
وخ�������الل ال���ف���ع���ال���ي���ة االح���ت���ف���ائ���ي���ة ال����ت����ي ح���ض���ره���ا ع���ض���و امل��ج��ل��س 
السيايس األعى الفريق سلطان السامعي ونائب رئيس مجلس 
ال�����ش�����ورى ع����ب����ده م���ح���م���د ال����ج����ن����دي وع�������دد م�����ن ال�����������وزراء وأع����ض����اء 
مجلي النواب والشورى وقيادات عسكرية وأمنية وكوكبة 
م����ن ال���ع���ل���م���اء االج�������الء وم�����س�����ؤويل ال���س���ل���ط���ة امل���ح���ل���ي���ة ب��امل��ح��اف��ظ��ة 
أك�����د م���ح���اف���ظ ت���ع���ز امل���ج���اه���د ال����ل����واء ص�����الح ع���ب���دال���رح���م���ن ب��ج��اش 
أن حشود أبناء تعز الصادحة بحب املصطفى تقول لرسولنا 
الكريم وصفوة الخلق أجمعني أن دماءنا وأرواحنا لك الفداء 
فأنت من بعث رحمة للعاملني ولتخرج الناس من الظلمات إىل 
النور املبني.. وقال: إن عى األمة أن تداوم عى حمد الله وشكره 
عى نعمته املسداة ورحمته املهداة، وان أبناء تعز املحبة واملدد 
وال���ن���ص���رة ي��ج��س��دون ال��ش��ك��ر ل��ل��ه ع���ى ن��ع��م��ت��ه ال��ع��ظ��ي��م��ة س��ي��دن��ا 

محمد رسول الله صلوات الله عليه وعى آله األطهار.
وت���خ���ل���ل ال���ف���ع���ال���ي���ة االح���ت���ف���ائ���ي���ة ت���ق���دي���م ف�����ق�����رات م���ت���ن���وع���ة م��ن 
ت يف  ال��ق��ص��ائ��د ال��ش��ع��ري��ة واالن��اش��ي��د وامل���دائ���ح ال��ن��ب��وي��ة ال��ت��ي ع����ربرّ

مجملها عن االعتزاز والفخر واملحبة والتباهي والفرح والسرور 
بإحياء ذكرى مولد الهدى والنور، وتعزيز الصلة واالرتباط به 
وتأكيد االستمرار يف السري عى الدرب القويم بنصرته، واتباع 
منهجه واق��ت��ف��اء أث����ره يف ال��ج��ه��اد وإع����الء راي����ة ال��ح��ق وال��ص��م��ود 
والثبات والتضحية يف مواجهة أعداء الله وأع��داء دينه الحق 

القويم.
وج��������دد امل�����ش�����ارك�����ون ال����ع����ه����د وال�����������والء ل�����رس�����ول ال����ل����ه ص�����ى ال���ل���ه 
ع��ل��ي��ه وآل����ه وس��ل��م م���ن خ����الل ال��ح��ض��ور امل��ه��ي��ب, إلي���ص���ال رس��ال��ة 
ق��وي��ة ل��ل��ع��ال��م أج��م��ع ب��ت��م��س��ك ش��ع��ب��ن��ا ال��ي��م��ن��ي ال��ع��ظ��ي��م بمنهج 
ن��ب��ي��ن��ا ال��ك��ري��م. . وه��ت��ف امل��ح��ت��ف��ون ي���ا ن��ب��ي س���الم ع��ل��ي��ك ي���ا رس���ول 
س��الم عليك يا حبيب س��الم عليك صلوات الله عليك ورددوا 
هتافات تؤكد عى كمال محبتهم للمصطفى صلوات الله عليه 
وآله وسلم ومكانته العظيمة يف نفوسهم، ورفعوا الالفتات 
ة عن عظمة قدر ومكانة هذه املناسبة العظيمة والذكرى  املعربرّ
املباركة وأهمية أحيائها، ابتهاجاً بمولد الرسول األعظم الذي 
أرىس دعائم الحق والعدل واملساواة والتكافل بني أبناء األمة 

اإلسالمية التي هي خري أمة أخرجت للناس.

أش���������������اد وزي���������������ر اإلع������������������الم ض������ي������ف ال��������ل��������ه ال������ش������ام������ي، 
ب����ج����ه����ود وس������ائ������ل اإلع�����������الم ال����وط����ن����ي����ة يف ال���ت���غ���ط���ي���ة 
امل����م����ي����زة ل���ل���ف���ع���ال���ي���ات ال���ج���م���اه���ريي���ة ب�����ذك�����رى امل���ول���د 
ال����ن����ب����وي ال����ش����ري����ف يف م�����ي�����دان ال���س���ب���ع���ني وم��ل��ع��ب 
ال����ث����ورة ب��ال��ع��اص��م��ة ص��ن��ع��اء وم��خ��ت��ل��ف ال��س��اح��ات 
ب�����امل�����ح�����اف�����ظ�����ات..وأك�����د وزي���������ر اإلع����������الم أن ال��ت��غ��ط��ي��ة 
اإلع���الم���ي���ة ل��ل��ف��ع��ال��ي��ات االح��ت��ف��ال��ي��ة ب���ذك���رى م��ول��د 
ال���رس���ول األع��ظ��م ص��ل��وات ال��ل��ه ع��ل��ي��ه وآل����ه وسلم 

لهذا العام، تعد األوسع يف تاريخ اليمن.
وثمن دور وسائل اإلعالم الدولية ومراسليها، 
ال����ت����ي ق����ام����ت ب���ال���ن���ق���ل امل���ب���اش���ر ل���وق���ائ���ع ال��ف��ع��ال��ي��ات 

املركزية للمولد النبوي بالعاصمة واملحافظات، 
وخطاب قائد ال��ث��ورة السيد عبدامللك ب��در الدين 

الحويث.
ون���وه ال��وزي��ر ال��ش��ام��ي، بجهود وس��ائ��ل اإلع��الم 
ال��وط��ن��ي��ة امل��رئ��ي��ة وامل��س��م��وع��ة وامل���ق���روءة يف تغطية 
ف������ع������ال������ي������ات امل���������ول���������د م������ن������ذ أواخ������������������ر س�����ب�����ت�����م�����رب امل���������ايض 
وال�����ت�����ي ت�����وزع�����ت م�����ا ب�����ني ف���ع���ال���ي���ات م����رك����زي����ة وع���ى 
مستوى املحافظات واملديريات واملناطق والعزل 
واألحياء واملكاتب واملؤسسات، وكذا الفعاليات 
امل�����ج�����ت�����م�����ع�����ي�����ة، وص���������������وال إىل ال�����ت�����غ�����ط�����ي�����ة ال�����ش�����ام�����ل�����ة 

واملتميزة للفعاليات الكربى.

أشاد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه املتوكل، بجهود الطواقم الطبية 
الخاصة بفعاليات االح��ت��ف��ال ب��ذك��رى امل��ول��د النبوي يف م��ي��دان السبعني وس��اح��ات 

االحتفال باملحافظات.
ون���وه ال��وزي��ر امل��ت��وك��ل بتفاعل ال���ك���وادر الطبية يف املستشفيات وط��واق��م س��ي��ارات 

اإلسعاف بني املحافظات وساحات االحتفاالت.
وأوض����ح أن ال�����وزارة وف����ررّت 234 س��ي��ارة إس��ع��اف م����زودة ب��ك��اف��ة ال��ت��ج��ه��ي��زات و482 
كادراً طبياً، منها 92 سيارة داخل الساحات و142 سيارة تم توزيعها عى مداخل 

ساحات مختلف املحافظات.
ول�����ف�����ت إىل أن�������ه ت������م ت���ج���ه���ي���ز 46 م����خ����ي����م����اً وم���س���ت���ش���ف���ى م����ي����دان����ي����اً م�����ج�����ه�����زاً ب������األدوي������ة 
واملستلزمات و251 كادراً صحياً، باإلضافة إىل تهيئة 58 مستشفى حكومياً و122 

مستشفى خاصاً، ونشر ألف و483 كادراً صحياً داخل الساحات.

شارك اآلالف من أبناء مديريات بيحان بمحافظة شبوة أمس يف الفعالية 
الجماهريية الحاشدة احتفاًء بذكرى املولد النبوي الشريف.

ورفعت الحشود الجماهريية يف االحتفال بساحة مدينة بيحان، بحضور 
وزير الكهرباء والطاقة أحمد العليي وعضو مجلس الشورى أحمد الزبريي 
وم��ح��اف��ظ��ي ش���ب���وة ع����وض م��ح��م��د ب���ن ف���ري���د ال��ع��ول��ق��ي ول���ح���ج أح���م���د ج��ري��ب 
وح���ض���رم���وت ل���ق���م���ان ب�������اراس وامل����ه����رة ال��ق��ع��ط��ب��ي ع����ي ال���ف���رج���ي، ال���ش���ع���ارات 
واألع�����الم ال��خ��ض��راء امل��ع��ربة ع��ن م���دى االرت���ب���اط ب��ال��رس��ول ال��ك��ري��م ص��ى الله 

عليه وآله وسلم وحبهم له واالقتداء بسريته العطرة.
وأكد املشاركون التمسك بهدي خري البشرية محمد عليه الصالة والسالم 
ال���ذي أخ���رج ال��ل��ه ب��ه ال��ن��اس م��ن الظلمات إىل ال��ن��ور وم��ن ع��ب��ادة ال��ع��ب��اد إىل 
ع���ب���ادة رب ال���ع���ب���اد.. م��ع��ت��ربي��ن االح���ت���ف���ال ب���ه���ذه امل���ن���اس���ب���ة، ع������ادات وت��ق��ال��ي��د 
م��ت��وارث��ة ع��رب األج��ي��ال.. وك��ان��ت الحشود الجماهريية، تقاطرت إىل ساحة 
االح��ت��ف��ال يف ب��ي��ح��ان، م��ن م��دي��ري��ات ع��ني وع��س��ي��الن وح��ري��ب للمشاركة يف 

الفعالية االحتفالية بهذه املناسبة الدينية الجليلة.

أفلح اليمن حتتفي باملولد النبوي الشريف وُتسير قافلة الرسول االعظم للمرابطني

أبناء مديريات بيحان في شبوة 
يحتفلون بذكرى املولد النبوي

صىٰل عليك اللُه ياَعَلَم الُهدٰى 
                    وتبّجلت بحروِفك الصلواُت

وتنزّلت فيك املكارُم رحمًة 
                 واستبشرت بقدوِمك الساحاُت

وتزَيّنت كُلّ القلوِب محبًة
                  وتـفــاخــرت ببـهـائـِك اآليـاُت

يف يوم مولدك الحياُة تجددت
                   وتبـّددت ِمـْن ِلْيِنك الُظلـمـاُت

ُكنت األمني، فكان طيُب نبّوتك
                   ِمـسكًا تضـّوع نـوُرُه نـفـحاُت

وهمٰى عىل صدِر السعيدِةحكمًة
                   واخـَضـَرّ يف أفـواِجها بركاُت

ومىٰض اليمانيون شوقًا يبذروا
                   أرواحهـم، كـي ُتثمر الغـزواُت

فَجنوا محّبَة ربهم ونبّيهم 
                   وتذّللـت ِلقـطـوفـهــم َجـّناُت

كانوا سالحًا يف يدّيه، ُمهنداً
                   ّدّك الُبغـاَة، فـَخـِرّت الـقنواُت

تفتح ذراعيها، لُيشرق فتُحهم
                      وُتعيد أمجاداً لها صوالُت 

شعر: بسام عبدالله النجار

َنْصر  الُنبـّوٌة

 *مديرعام محكمة استئناف ذمار
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دافع اقتصادي
فكانت مكة ترتبط بمعاهدات تجارية اقتصادية 
م���ع ال�����روم وم��م��ل��ك��ة ال��ح��ب��ش��ة وال��ي��م��ن وال���ع���راق قبل 
ح��م��ل��ة أب����ره����ة وم�����ن اب������رم ت���ل���ك امل����ع����اه����دات ال���ت���ج���اري���ة 
)اإليالف( هو هشام بن عبد مناف واخوته حيث أشار 
أبن حبيب البغدادي يف كتابه )املنمق يف أخبار قريش 
)أن ق��ري��ش��ا ك���ان���ت ت���ج���ارا وك���ان���ت ت��ج��ارات��ه��م ال ت��ع��دو 
مكة إنما يتقدم عليهم األعاجم بالسلع فيشرتون 
منهم ثم يبتاعونه بينهم ويبيعون من حولهم من 
ال����ع����رب ف���ك���ان���ت ت���ج���ارت���ه���م ك���ذل���ك ح���ت���ي رك�����ب ه��ش��ام 
ب���ن ع��ب��د م��ن��اف إىل ال���ش���ام ف��ن��زل ب��ق��ي��ص��ر( ح��ي��ث عقد 
معاهدة تجارية مع بالد الشام اتباع الروم يف حني 
عقد معاهدة تجارية مع اليمن املطلب ووثق عالقته 
بملوك اليمن وزارها اكرث من مرة، كذلك سار نوفل 
اىل العراق لعقد معاهدة تجارية مع ملوكها وايضا 
ات��ج��ه ع��ب��د ش��م��س إىل ال��ح��ب��ش��ة وأخ����ذ ع��ه��د لقريش 
فعزم أبرهة عىل منافسة مكة اقتصاديا من خالل 
ال���س���ي���ط���رة ع��ل��ي��ه��ا ل��ي��ت��م��ك��ن م����ن ال���س���ي���ط���رة ع����ىل ط���رق 
ال��ت��ج��ارة ب��ش��ك��ل ع���ام م���ن ج��ن��وب ال��ج��زي��رة ح��ت��ى ب��الد 
الشام عرب االتصال بملوك الغساسنة حلفاء بيزنطة 
وحني البحث والتمحيص لهذه األسباب التي اعتمد 

عليها املؤرخون ندرك خالف ذلك من حيث:-
- ل����م ت���ص���ل ال���ي���ن���ا ع����ن ه�����ذه ال��ح��م��ل��ة ن���ق���وش ي��م��ن��ي��ة 
مباشرة وصريحة تؤكد أن السبب االقتصادي كان 

هو أحد الدوافع لحملة أبرهة لغزو مكة.
- اع���ت���م���د امل�����ؤرخ�����ون ع����ىل رواي���������ات اإلخ����ب����اري����ني ال��ت��ي 
تناقلوها عن طريق الرواية الشفهية املتناقضة مما 
جعلها تفتقد إىل ال��دق��ة ال��واج��ب ت��واف��ره��ا يف الخرب 

التاريخي.
اع����ت����م����د ال����ت����ف����ك����ر االس��������ت��������داليل ب��������أن ال��������دواف��������ع ل���ه���ذه 
ال��ح��م��ل��ة ه����و داف������ع س���ي���ايس اق���ت���ص���ادي ات���خ���ذ م��ظ��ه��را 
دي����ن����ي����ا وب����م����ا أن م����ك����ة م����رك����ز ت�����ج�����اري وت���ت���م���ي���ز ب���م���وق���ع 
اس��رتات��ي��ج��ي ع��ىل ط���رق ال��ت��ج��ارة ب��ني ج��ن��وب ال��ج��زي��رة 
ال��ع��رب��ي��ة وش��م��ال��ه��ا إذ ك��ان��ت ح��م��ل��ة أب���ره���ة ال��س��ي��ط��رة 
عليها لتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية ومثل 
هذه االستدالالت التي ال تكلف صاحبها عناء البحث 
وال����ت����م����ح����ي����ص وال�����ت�����دق�����ي�����ق وال�����ن�����ق�����د وال����ت����ح����ل����ي����ل ورب������ط 
االح�������داث م���ع ب��ع��ض��ه��ا ووض�����ع ال��ف��رض��ي��ات وال����ق����راءة 
املتعمقة ل��أح��داث. ولتوفر الوقت والجهد اعتمد 
عىل التفكر االستداليل دون االخذ باملنهج التاريخي 
كل ذلك قاد إىل نتائج ابتعدت عن معرفة الحقيقة 
التاريخية والسبب املباشر والحقيقي والخفي لغزو 

ابرهة ملكة.
- ال ت���وج���د س���ج���الت م��ك��ت��وب��ة وال ش���واه���د ح��ي��ة وال 
ن�����ق�����وش أث������ري������ة ت�����ذك�����ر ان م����ك����ة ك�����ان�����ت م������رك������زا ت���ج���اري���ا 
وال��ق��رآن الكريم وصفها بأنها قرية )يف واد غ��ر ذي 
زرع( ف���أي���ن ال���ن���ق���وش ال���ت���ي ت���ؤي���د ه��ي��م��ن��ة ق���ري���ش عىل 

تجارة العالم القديم.
- مكة املكرمة ليست غنية مقارنة باليمن والشام 
وال������ط������ائ������ف ل�����ت�����غ�����ري أب�������ره�������ة ل������غ������زوه������ا ط����م����ع����ا ب����رثائ����ه����ا 
االق���ت���ص���ادي ف��ال��ط��ائ��ف ت��ش��ت��ه��ر ب��م��ن��ت��ج��ات��ه��ا ال���زراع���ي���ة 
الهائلة من الفواكه والخمور واملالبس ويكفيها أن 
م��دي��ن��ة ال��ش��ف��ا ال��ت��اري��خ��ي��ة وال���ت���ي ت��ق��ع ج���ن���وب م��دي��ن��ة 
ال���ط���ائ���ف ك����ان����ت م���ن���ذ ال����ق����دم ت��ش��ت��ه��ر ب���إن���ت���اج ال��ع��س��ل 
ب���أن���واع���ه وال���ت���ني ال���ش���ويك وال����زه����ور ب���أن���واع���ه���ا وك��ان��ت 
منتجاتها تصل إىل مناطق كثرة فكانت مكة تقتني 
م����ن ب���ض���ائ���ع ال����ط����ائ����ف ف�������إذا ك������ان ه������دف ح���م���ل���ة أب���ره���ة 
اق��ت��ص��ادي��ا ف��ال��ط��ائ��ف أغ��ن��ى وأك���رث ث���راء م��ن م��ك��ة حتى 

جوها انسب لجيشه من حرارة مكة الشديدة.
- سوق عكاظ يف الطائف كان أكرث شهرة من مكة 
نفسها ألن���ه ك���ان م��وس��م��ا دي��ن��ي��ا تختلط ف��ي��ه ال��ت��ج��ارة 
ب���ط���ق���وس ال���ح���ج ح���ت���ى ح���ج���اج م���ك���ة ك���ان���ت ان���ظ���اره���م 
ت���ت���ج���ه ص������وب ال����ط����ائ����ف وك���ع���ب���ت���ه ال����ش����ه����رة ) ال�������الت ( 

وأسواقها العامرة.
- إن النقوش التي تركها تجار اليمن تؤكد بشكل 
قاطع أن دول��ة معني وسبأ وقتبان وأوس��ان وحمر 
وح������ض������رم������وت ه������ي م������ن ق����������ادت ال������ت������ج������ارة ال����ع����امل����ي����ة يف 

التاريخ القديم وليس مكة والحجاز.
- ويف هذا يكفى اإلشارة إىل قبيلة أمر أعظم قبائل 
مملكة معني )الجوف ( والتي وصف تجارها بأنهم ) 
ملوك الجمال ( وتركت اسمها يف النقوش والتوراة 
يف ص��ورة اس��م أم��ر وه��و وادي��ه��م الشهر يف صعدة 
ف��ق��د ك��ان��ت قبيلة خ���والن وأح���د بطونها ) أم���ر ( هي 
سيدة التجارة يف اليمن . فلماذا لم نجد نقشاً يدل 
أن مكة كانت مركزا اقتصاديا اغ��رى ابرهة لغزوها 

إذ لم يكن هناك سبب ودافع خفي لحملة أبرهة.
اذا ك������ان ح���ق���ا ت����وج����د م����ع����اه����دات ت����ج����اري����ة ل��ق��ري��ش 
م��ع ب��الد ال��ش��ام واليمن والحبشة كما دونتها كتب 

السرة فلنا أن نتساءل:-
أ - مل�����اذا ال ن��ج��د يف ال���س���ج���الت وامل����ص����ادر ال��ت��اري��خ��ي��ة 
ل��ل��ح��ب��ش��ة وال���ي���م���ن وال�����ش�����ام إش��������ارة ل��ت��ل��ك امل���ع���اه���دات 
ال���ت���ج���اري���ة او ذك����ر ب���ن���وده���ا وم����ا ن��ص��ت ع��ل��ي��ه��ا او نجد 
أس��م��اء ت��ج��ار ل��ق��ري��ش م��م��ن ق����ادوا ت��ج��ارة م��ك��ة بينما 
ت��رك��ت ل��ن��ا األرض يف ال��ي��م��ن وب��اب��ل وال���ش���ام وال��ي��ون��ان 
ومصر وطوال قرون أسماء تجار من مملكة معني 
وسبأ وس��واه��ا م��ن ممالك اليمن . فلماذا احجمت 
املصادر التاريخية عن ذكر بنود تلك املعاهدات وما 

نصت عليها .
ب - هل ستخاطر االمرباطورية البيزنطية ومملكة 
ال��ح��ب��ش��ة وال���ي���م���ن ب��ن��ق��ض ت��ل��ك امل���ع���اه���دات ال��ت��ج��اري��ة 
واالقتصادية مع قريش بدعمها اللوجستي ألبرهة 
بحملته وتأييده مالم يكن األمر والسبب والغاية من 
تلك الحملة تستحق املغامرة منهم لنقض املواثيق 
واالت��ف��اق��ي��ات ال��ت��ج��اري��ة بتأييد ال��ع��دوان وال��غ��زو عىل 
مكة وتدمرها وارتكاب افظع الجرائم اإلنسانية من 

قتل وسبي واغتصاب ونهب وحرق.
ج - ك���ل���م���ة إي��������الف ب�����س�����ورة ق����ري����ش ت���ع���ن���ي م���ع���اه���دة 

أو م��ي��ث��اق ت���ج���اري أو أن ل��ه��ا م���دل���ول ل��غ��وي آخ����ر وت��م 
ال�����ت�����الع�����ب ب����امل����ع����ن����ي ال����ح����ق����ي����ق����ي ل���ل���ك���ل���م���ة ق��������ال ت����ع����ايل: 
)إلي�����������الف ق�����ري�����ش إي�����الف�����ه�����م رح�����ل�����ة ال�����ش�����ت�����اء وال���ص���ي���ف 
ف��ل��ي��ع��ب��دوا رب ه���ذا ال��ب��ي��ت ال���ذي أط��ع��م��ه��م م��ن ج��وع 
وآمنهم من خوف( . فأن نقض الروم والحبشة ألهم 
ب��ن��ود ت��ل��ك امل���ع���اه���دات م���ع ق��ري��ش – يف ض���وء تفسر 
س����ورة ق��ري��ش ال����ذي ي��ح��ت��اج ل��ت��ع��م��ق ت��اري��خ��ي ألث��ب��ات 
ص��ح��ه ت��ف��س��ره��م - ل���م ي��ك��ن إال ل��س��ب��ب ب��ن��ظ��ره��م هو 
اع��ظ��م واج���ل واك���رب وي��س��ت��ح��ق م��ن اج��ل��ه ن��ق��ض بنود 

تلك املعاهدات. 

الدافع السيايس 
يف عهد عبداملطلب وقع حادث عظيم خلده القرآن 
الكريم واسهبت املصادر التاريخية يف الحديث عنه 
حيث اعترب املؤرخون السبب الثالث من اسباب غزو 
أبرهة ملكة املكرمة هو الدافع السيايس تنفيذا للخطة 
التي ترمي إىل إخضاع شبه الجزيرة العربية للنفوذ 
البيزنطي ومحاصرة الفرس من الجنوب لذلك كان 
ل��ل��دول��ة ال��ب��ي��زن��ط��ي��ة دور يف دف����ع أب���ره���ة ل��ل��ت��ق��دم نحو 
شمال الجزيرة العربية وذلك للتصدي ألي محاولة 
فارسية تستهدف أمن ومناطق نفوذها التجاري يف 

البحر األحمر.
ه���������ذا ب������اإلض������اف������ة إىل أن ب����ي����زن����ط����ة ت���������رى أن اح�����ت�����الل 
األح������ب������اش ل���ل���م���ن���اط���ق ال���ش���م���ال���ي���ة م�����ن ش����ب����ة ال����ج����زي����رة 
العربية يضمن لها اش��رتاك بعض القبائل العربية 
ال����ت����ي ت���خ���ض���ع ل���ه���ا ع���ن���د س���ي���ط���رت���ه���ا ع����ىل ت���ل���ك امل���ن���اط���ق 
ف��غ��زو اب��ره��ة ملكة أول م��ح��اول��ة لجيش أجنبي لغزو 
ب���الد ال��ح��ج��از وك����ان ال���ف���رس وال������روم ق���د ف���ك���روا م���رارا 
يف غزو بالد الحجاز من الشمال ولكنهم عدلوا عن 
هذه املشروعات الستحالتها ثم كانت هذه املحاولة 
الحبشية بإيعاز من الروم لغزو الحجاز من الجنوب 
فهل كانت الحملة سببها ال��داف��ع سياسيا ملواجهة 

الفرس يف ضوء هذه املعطيات:-
هل يتوافق ه��ذه ال��داف��ع مع معطيات الجغرافيا 

واملوقع واألهمية للحجاز عامة ومكة خاصة.
ل����م ت���ك���ن ل����ه����ذه ال����ب����الد خ�������رات او م���م���ي���زات ت��ج��ذب 
الغازي وتشجعه عىل تحمل وعورة السطح وقسوة 
امل���ن���اخ ب���ل ان ه����ذه ال���ب���الد ال ت��ج��ود ح��ت��ى ل��س��ك��ان��ه��ا ما 

يمكنهم من حياة رغدة .
وض��ع��ه��ا ال��ج��غ��رايف وص��ح��اري��ه��ا ال��ق��اح��ل��ة ال��واس��ع��ة 
تحمى سكانها من الغزو فطول خطوط االمدادات 
وال����ت����م����وي����ن وج��������دب ال����ص����ح����راء وع��������دم وج��������ود ج��ي��ش 
عربي مركزي توجه الية الدولة الفارسية او الدولة 
الرومانية جيوشها وجهودها ادى اىل بقاء الحجاز 
يف اي�����دي اص���ح���اب���ه م���ن ال���ع���رب ب��ع��ي��دا ع���ن ال��س��ي��ط��رة 

االجنبية . 
ه����ل ه������دم ال���ك���ع���ب���ة واق�����ح�����ام ج���ي���ش ح���ب���ي ق���وام���ه 
ستون ألف مقاتل يقودهم حاكم اليمن وقواده من 
األحباش ورؤس��اء بعض القبائل اليمنية للزج بهم 
للسيطرة عىل مكة تنفيذا لسياسة الدولة البيزنطية 

التوسعية والتصدي للفرس ؟!
أن ح���ق���ي���ق���ة ال������ص������راع االق�����ت�����ص�����ادي وال����س����ي����ايس ب��ني 
ال��ف��رس وال�����روم ك���ان م��ي��دان��ه ال��ي��م��ن مل��وق��ع��ه��ا وث��رائ��ه��ا 
ام����ا ب����الد ال��ح��ج��از وم��ك��ة ف��ل��م ت��ك��ن يف دائ�����رة األط��م��اع 

السياسية لهما .

طريق الحملة 
تجمع معظم ال���رواي���ات ال��ت��اري��خ��ي��ة ع��ىل ان اب��ره��ة 
هو من قاد حملته تجاه مكة املكرمة وانه اصطحب 
معه فيال ضخما اسمه محمود بعثه النجايش اليه 
للقيام بتلك املهمة وقيل كانوا ثمانية وقيل اثنا عشر 
فيال لهدم الكعبة بشد جدارها بالسالسل املشدودة 
باألفيال وكان الستخدام الفيل يف هذه الحملة اثر 
يف ن���ف���وس ال���ع���رب ح��ت��ى ان���ه���م س���م���وا ح���دوث���ه���ا ب��ع��ام 
الفيل حيث ان العرب لم يألفوها من قبل لذا كان 
الس��ت��خ��دام��ه��ا وق���ع ك��ب��ر يف نفوسهم ه���ذا ف��ض��ال عن 
ع��دي��د م���ن ال���ق���وات ال��ت��ي اع���ده���ا اب���ره���ة م���ن االح��ب��اش 

والقبائل اليمنية املنضوية تحت حكمه.
حيث اشرتاك بعض القبائل يف حملة ابرهة ضد 
مكة والذين انضموا اليه اثناء تحركاته ومنهم قبيلتا 
خوالن واالشاعرة وكذلك بنو حميس بن الياس بن 
مضر باإلضافة اىل اشرتاك قبيلة عك وقبيلتي كندة 
وخندف اما طريق سر جيش أبرهة من الثابت عدم 
الوصول دالئل نصية واثرية عن طريق حملة ابرهة 
عىل مكة  ولكن الطريق الذي سلكه ابرهة وجيشه 
ف����ق����د ت�����ح�����رك م������ن ص����ن����ع����اء ن����ح����و م�����ك�����ة  ح����ي����ث ت��س��م��ي 
ط��ري��ق )درب أص��ح��اب ال��ف��ي��ل (   ف��ات��ج��ه م��ن صنعاء 
ص�����وب ن����ج����ران وال����ت����ي ك���ان���ت ت��ش��ك��ل م��ح��ط��ة رئ��ي��س��ي��ة 
يف تجارة شبه الجزيرة العربية باإلضافة اىل كونها 
مركز ديني للتبشر املسيحي ؟ وم��ن هنا اتجه نحو 
املناطق الجنوبية الشرقية ومنها اىل الجنوب الغربي 
حيث القى قبائل خثعم التي كانت تسكن يف ذلك 
ال��وق��ت م��ن��اط��ق اواس����ط ج��ب��ال ال���س���روات اي منطقة 
الباحة ومن ثم اتجه نحو الطائف حيث قبيلة ثقيف 
و خ�����رج ع��ل��ي��ه م���س���ع���ود ب����ن م��ص��ن��ب يف رج������ال ث��ق��ي��ف 
فقال ألبرهة ايها امللك إنما نحن عبيدك سامعون 
ل����ك م���ط���ي���ع���ون ل���ي���س ل����ك ع���ن���دن���ا خ�����الف ول����ي����س ب��ي��ن��ن��ا 
ه�����ذا ب��ال��ب��ي��ت ال������ذي ت����ري����د) ي���ع���ن���ون ال������الت ( إن���م���ا ت��ري��د 
ال���ب���ي���ت ال�������ذي ب���م���ك���ة ون����ح����ن ن���ب���ع���ث م���ع���ك م�����ن ي���دل���ك 
فتجاوز عنهم وبعثوا معه أبا رغال خرج مع ابرهة 
وواصل مسرة نحو مكة عن طريق منطقة السيل 
حتى وص��ل اىل منطقة املغمس خ��ارج مكة بميلني 
أو ث��الث��ة ام��ي��ال وه��ن��اك الق���ى ق���در ال��ل��ه حينما ارس��ل 

عليه طر أبا أبيل .
وت��������ورد ال������رواي������ات إن أب�����ا رغ�������ال ت�����ويف يف ه�����ذا امل���ك���ان 
ودف���ن ف��ي��ه واص��ب��ح ق���ربه ش��اه��دا ع��ىل م��ن خ���ان اب��ن��اء 
عمومته ودينه فرجمته العرب واصبح مثال ملن يقدم 

عىل هذا العمل فقال فيه الشاعر جرير شعرا يشبه 
بعزيمة الفرزدق :

               إذا مات الفرزدق فارجموه
    كما ترمون قرب أبي رغال

فيما قال شاعر اخر : 
              وفرت ثقيف إىل التها

بمنقلب الخائب الخاسر
                                                  

موقف القبائل 
وفيما يخص موقف القبائل من حملته هذه فإن 
املقاومة اليمنية دون غرها املناهضة لهذه الحملة 
انطلقت ه��ي االخ���رى لحظة ان��ط��الق جحافل ابرهة 
نحو مكة اذا تشر املصادر ان املقاومة انطلقت من 
اليمن فسمع بذلك اليمنيون فخرج اليه رجل من 
أشراف اليمن وملوكهم يقال له ذو نفر فدعا قومه 
ومن اجابه من سائر العرب اىل حرب ابرهة فقاتل 
أبرهة لكن ذا نفر ُهزم فأيت به اسرا إىل أبرهة فعفا 

وصفح عنه أبرهة.
كذلك تذكر املصادر ان نفيل بن حبيب الخثعمي 
خ��رج بقبيلته بفرعيها ت��ه��ران ون��اه��س باإلضافة اىل 
ق��ب��ائ��ل ي��م��ن��ي��ة اخ�����رى ان��ض��م��ت ال���ي���ه ل��ل��ت��ص��دي ألب��ره��ة 
اال ان��ه خسر امل��ع��رك��ة واص��ب��ح اس���راً بيد اب��ره��ة ال��ذي 
اس��ت��ب��ق��اه ح��ي��ا وج��ع��ل��ه دل���ي���ال ل���ه وم���م���ا ي��ث��ر ال��ده��ش��ة 
اص��رار املصادر التاريخية عىل وصف أبرهة بصفات 
تتنايف وطبيعة العمل الشنيع الذي يقدم عليه بهدم 
الكعبة حيث وصفت ابرهة )كان ابرهة رجال حليما 
ورعا وذا دين يف النصرانية ( وعىل الطرف اآلخر نرى 
م��وق��ف ب��ع��ض ال��ق��ب��ائ��ل ال��ي��م��ن��ي��ة ال��ت��ي س��ان��دت أب��ره��ة 
يف حملته قد تغر حني حطت الحملة رحالها عند 
منطقة املغمس واق��رتب��ت من مكة إذ تذكر املصادر 
إن ق���ب���ي���ل���ت���ي االش���������اع���������رة وخ�����ث�����ع�����م ك�������س�������روا س���ي���وف���ه���م 
وأب���و االش����رتاك م��ع اب��ره��ة يف ه���دم ب��ي��ت ال��ل��ه ال��ح��رام 
ف����امل����ص����ادر رغ�����م ذك����ره����ا ل���س���ر خ����ط ج���ي���ش أب����ره����ة ل��م 
توضح بعض الحقائق التي تثبت وتكشف حقيقة 

ونوايا حملة أبرهة :
- ملاذا اختار ابرهة طريق نجران واملناطق الجبلية  
بالرغم ان جيشه تتقدمه فيله . كذلك من املستغرب 
ان ت��ح��ج��م ك����ل امل�����ص�����ادر ال���ع���رب���ي���ة ع����ن ذك�����ر ت��ف��اص��ي��ل 
معركة ذي نفر يف مواجهته لجيش ابرهة وعن عدد 

الخسائر يف كال الجانبني وتحديد مكان املواجهة.
- ان امل����ع����رك����ة ح���س���ب وص������ف امل������ؤرخ������ني ح����دث����ت يف 
ال����ي����م����ن وان ج�����ل أرض ال����ي����م����ن ك����ان����ت ت����دي����ن ب����ال����والء 
وال��ط��اع��ة ألب��ره��ة . ف��ه��ذه امل��ع��رك��ة تكشف بما ال يدع 
م���ج���اال ل��ل��ش��ك ان�����ه ك�����ان ه���ن���اك م���ق���اوم���ة وط���ن���ي���ة ح��ي��ة 
ض���د اب���ره���ة وخ�����روج أرض ي��م��ن��ي��ة ع���ن ط��اع��ت��ه راف��ض��ة 

لسلطانه كونه محتاًل أجنبياً .
- م���������رور ج����ي����ش أب�����ره�����ة ع�����ىل ن�����ج�����ران وم������ع������روف أن 
ك����ن����ي����س����ة ن��������ج��������ران ه��������ي م�������رك�������ز ال�����ت�����ب�����ش�����ر امل�����س�����ي�����ح�����ي يف 
ال���ي���م���ن وك�����ان�����ت س���ب���ب���ا م����ب����اش����راً ل���ت���دخ���ل األح�����ب�����اش يف 
ال��ي��م��ن واح���ت���الل���ه���ا ل��ل��م��رة ال��ث��ان��ي��ة ع����ام 525م امل���واف���ق 
640بالتاريخ الحمري . فما كان دورها ومشاركتها 
يف ه��������ذه ال����ح����م����ل����ة ال���ص���ل���ي���ب���ي���ة ؟ وه��������ل ش����������ارك ب��ع��ض 
رهبانها بجيش اب��ره��ة مل��ب��ارك��ة تلك الحملة واع��ط��اء 
ال���ح���م���اس امل���ع���ن���وي ل���ذل���ك ال���ج���ي���ش وب���ن���ف���س ال���وق���ت 
يكون لها شرف املساهمة كأول حملة صليبية توئد 

نور مكة قبل ان يشع لينر العالم ؟
- وص��ف��ت امل��ص��ادر اب��ره��ة ب��ص��ف��ات  أن��ه رج��ل حليم 
ورع م����ت����ن����اس����ني ان��������ه رج��������ل م����ح����ت����ل ل���ل���ي���م���ن ون�����ص�����راين 
م��ت��ح��م��س مل��ل��ت��ه وع��ق��ي��دت��ه  وم���ق���دم ع���ىل اب���ش���ع عمل 
ب���غ���زوه م��ك��ة وال����س����ؤال ك��ي��ف ي���وص���ف ب���ه���ذا م���ن قبل 
امل���ص���ادر ح��ي��ث ي��ن��اق��ض��وا م���ا ذك������روا ان����ه ارت���ك���ب اف��ظ��ع 
ال��ج��رائ��م ب��ال��ي��م��ن وم��ن��ه��ا ب��ع��د م��ق��ت��ل��ه ألري������اط  وت��ول��ي��ه 
الحكم ق��د أس���اء ال��س��ر يف حمر ورؤس��ائ��ه��م وان��ت��زع 
)ريحانة بنت علقمة بنت مالك بن زي��د بن كهالن( 
م�����ن زوج�����ه�����ا س���ي���ف ب�����ن ذي ي������زن ف���ج���ع���ل���ه���ا زوج��������ة ل��ه 

فولدت له مسروق بن أبرهة واخته بسباسة.
- اض�����اف�����ه اىل ان����ت����ه����اج����ه ج�����رائ�����م ت����رق����ي ب��م��س��م��ي��ات��ن��ا 
- ك����ج����رائ����م ح�������رب - ض������د اإلن������س������ان ال���ي���م���ن���ي وط���م���س 
للرتاث والحضارة والتاريخ كتدمر القالع والحصون 
وال�������ق�������ص�������ور ك����ق����ص����ر س����ل����ح����ني وب������ي������ن������ون وردم  اآلب����������ار 
وتسميم املياه االخرى ونهب خرات البالد وثرواتها 
واس���ت���غ���الل م����وارده����ا ل��ص��ال��ح��ه واس���ت���غ���الل اإلن���س���ان 
ال��ي��م��ن��ي ك��س��خ��رة ل��ل��ع��م��ل ل��دي��ه وغ���ره���ا م���ن األع��م��ال 
االج���رام���ي���ة ال���ت���ي م���ارس���ه���ا امل��ح��ت��ل ال��ح��ب��ي يف ال��ي��م��ن 

خالل حكم ابرهة الذي دام 23 سنة.
- اوضحت املصادر ان سبب الحملة هو دافع ديني 
ح��ي��ث اراد اب���ره���ة ان ي��ج��م��ع ال���ع���رب ع���ىل ان ي��ح��ج��وا 
للقليس الذي بناه بصنعاء بدعم امرباطور بيزنطة 
لكن ملاذا احجم ابرهة عن هدم كعبة الطائف بيت 
)يعنون الالت ( كما اوضحنا سابقا  لينصرف بعدها 
اب��ره��ة ن��ح��و م��ك��ة .اذا ك���ان ه��دف��ه دي��ن��ي��ا ج��م��ع ال��ع��رب 
ن��ح��و ك��ن��ي��س��ت��ه ال��ق��ل��ي��س  ب��ص��ن��ع��اء ف��ل��م��اذا ي����رتك اه��ل 
الطائف يحجوا نحو كعبتهم دون اعرتاضها بأذى؟!.
- ت��ذك��ر امل���ص���ادر ح���ني ح��ط��ت ح��م��ل��ة أب���ره���ة رح��ال��ه��ا 
ع��ن��د منطقة امل��غ��م��س واق���رتب���ت م��ن م��ك��ة إن قبيلتي 
االش�������������اع�������������رة وخ�������ث�������ع�������م ك����������س����������روا س������ي������وف������ه������م ورف��������ض��������وا 
االشرتاك مع ابرهة لكن املصادر لم تذكر السبب يف 
ام��ت��ن��اع ت��ل��ك ال��ق��ب��ائ��ل ع��ن م��واص��ل��ة ال��ق��ت��ال م��ع اب��ره��ة 
اليس ذلك يستدعي التوقف عنده والتساؤل فهل 
ادركت تلك القبائل حقيقة نوايا ابرهة وحملته وانه 

ليس هدفه هدم الكعبة كسبب ظاهري ؟ .

قريش والعدوان
ام���������ا ع�������ن م������وق������ف ق������ري������ش وق������ب������ائ������ل اخ������������رى ك���ك���ن���ان���ة 
وه����ذي����ل وم�����ن ك�����ان ب��م��ك��ة م����ن س���ائ���ر ال����ن����اس م����ن ه���ذا 
ال��غ��زو ال��ح��ب��ي ال����ذي اح����اط ب��ه��م ف��ق��د ج���اء بحسب 
الروايات التاريخية انهم اتخذوا ثالثة مواقف منها 
املوقف العسكري والتصدي لجيش أبرهة اال انهم 
ادرك�����وا ان���ه ال يمكنهم ال��ص��م��ود ب��وج��ه ه���ذا الجيش 
لكرثة عدده وعدته والخيار الثاين دفع خراج سنوي 
ألبرهة مقابل ع��دم املساس بحرمة البيت وارسلوا 
وف������دا اىل اب����ره����ة م����ن ض��م��ن��ه��م ع��ب��دامل��ط��ل��ب ف��ع��رض��وا 
ع���ىل اب���ره���ة ث��ل��ث ام�����وال ت��ه��ام��ة ع���ىل ان ي��رج��ع عنهم 
وال ي��ه��دم ال��ب��ي��ت ف��أب��ى عليهم واص�����راره ع��ىل موقفه 
ال��راف��ض ألي ح��ل سلمى ف��ك��ان ال��خ��ي��ار ال��ث��ال��ث ال��ذي 
توصل اليه اهل مكة فقد ذكر أبن هشام يف سرته 
)حيث انصرف عبداملطلب اىل قريش فأخربهم الخرب 
وام���ره���م ب��ال��خ��روج م��ن م��ك��ة وال��ت��ح��رز - ال��ت��ح��ص��ن يف 
مكان ال يصل إليه أحد -  يف شعف الجبال 0 رؤوس 
الجبال والشعاب  تخوفا عليهم من معرة الجيش(

فقد امر عبداملطلب اهل مكة الخروج منها واللجوء 
اىل الجبال وبالذات النساء واالطفال واىل الشعاب 
العبيد وال��ف��رس��ان خ��وف��ا عليهم م��ن اب��ره��ة وجيشه 
وترك الكعبة برعاية الله . ثم قام عبداملطلب فأخذ 
ب����ح����ل����ق����ة ب���������اب ال����ك����ع����ب����ة وق�����������ام م�����ع�����ه ن�����ف�����ر م�������ن ق����ري����ش 
يدعون الله ويستنصرونه عىل أبرهة وجنده فقال 

عبداملطلب وهو آخذ بحلقة باب الكعبة :
                        يا رب إن املرء يمنع

رحله فامنع رحالك

                        ال يغلنب صليبهم
ومحالهم غدرا محالك

                             
                        فلنئ فعلت فربما أْوال

فأمر ما بدا لك
                        ولنئ فعلت فإنه

أمر يتم به فعالك

ث��م أرس���ل ع��ب��دامل��ط��ل��ب حلقة ب���اب ال��ك��ع��ب��ة وانطلق 
هو ومن معه من قريش إىل شغف الجبال فتحرزوا 
فيها ينتظرون ما أبرهة فاعل بمكة إذا دخلها ولقد 
اسهبت كتب التاريخ يف سرد الحوارات واملفاوضات 
التي جرت بني عبداملطلب وبني ابرهة ومما ال شك 
فيه ان فيها اليء الكثر من املبالغة غر املربرة لذا 
تجنبنا اع����اده ال��ت��ذك��ر ب��م��ا ض��ج��ت ب��ه امل���ص���ادر لكون 
إع����ادة وت���ك���رار م��ا ق��ي��ل ي��س��ب��ب ق��ن��اع��ه بحقيقتها عند 
القارئ وتصبح عنده حقيقة ال تقبل الشك والنقد 
والتحليل والتمحيص ويؤمن بها كحقيقة مطلقة 
تناقلتها كل املصادر بالرغم ان تلك االخبار ال تستند 
ل����ن����ص����وص م����ك����ت����وب����ة ب����وق����ت����ه����ا وال ي�����وج�����د ن����ق����ش اث������ري 
ك���ش���اه���د م������ادي ف���ه���ي ت��ن��اق��ل��ت ش��ف��ه��ًي��ا وب��ال��ت��م��ح��ي��ص 
وال���ن���ق���د وامل���ن���ه���ج ال��ع��ل��م��ي  ال ت���رق���ى ان ت���ك���ون حقيقة 
ت����اري����خ����ي����ة ون���ت���ائ���ج���ه���ا م���س���ل���م ب����ه����ا مل����وق����ف ع���ب���دامل���ط���ل���ب 
خ���اص���ة وق����ري����ش ع���ام���ة م����ن ح��م��ل��ة أب����ره����ة . ف��ال��ع��ق��ل 
وامل����ن����ط����ق وال�������واق�������ع ي�����ق�����ول خ�������الف م�����ا ذك�������ر م�����ن ح��ي��ث 

االيت:-
الحقيقة التاريخية تقول القوي ال يفاوض فالذي 
ي��ف��اوض م��ن وج���د ن��ف��س��ه ام����ام خ��ص��م ق���وي ون���د ل��ه . 
فكيف يفاوض ابرهة بعد ان سحق جميع القبائل 
التي خرجت ملقاومته واصبح عىل ابواب مكة بجيش 

جرار تتقدمه بضعة فيله.
أبرهة غاز محتل له تاريخ أسود بالقتل واألجرام  
ف���ال���ت���اري���خ م���ن���ذ ق���دي���م���ة ح���ت���ى ح���دي���ث���ه ل����م ي��ث��ب��ت ح��ال��ة 
واحدة ملحتل انه اتصف بصفات اخالقية وإنسانية 
كمثل م��ا ذكرتها امل��ص��ادر بما يخص أب��ره��ة وم��ا دام 
هو بذلك الصفات واملبادئ ملاذا  تحرك بجيشه لغزو 

مكة؟!.
املصادر تناقض نفسها حني ذكر ان ابرهة سأل عن 
سيد قريش ليفاوضه يف حني ان عبداملطلب كان هو 
املبادر مع وفد للتفاوض مع ابرهة بإعطائه خراجاً 

سنوياً ورفض ابرهة ذلك الخيار.
جيش يضم العديد من جند األحباش ومن اغلب 
القبائل ومن املرتزقة وبعض قبائل اليمن وغرهم  
م���ت���ج���ه���ون ص�����وب م���ك���ة ف���ه���ل ي��ع��ق��ل ان ي���ك���ون ه���دف 
أب��ره��ة ه��و ه���دم ال��ك��ع��ب��ة وم���ن ث��م االن��س��ح��اب !  دون 
سبي ونهب واغتصاب وحرق وتدمر وتحويل مكة 

ألرض محروقة بعد تحقيق هدفه الحقيقي.
ع���ب���دامل���ط���ل���ب  ادرك أن ق��������رار ت����دم����ر م���ك���ة وح���رق���ه���ا 
وق����ت����ل اه���ل���ه���ا ق�����د ات����خ����ذ م�����ن ق���ب���ل ام������رباط������ور ب��ي��زن��ط��ة 
ب��ت��وج��ي��ه م��م��ل��ك��ة ال��ح��ب��ش��ة ال��ت��اب��ع��ة ل���ه وم����ا أب���ره���ة اال 
ق����ائ����د ج����ي����ش م���س���ح���ي ل���ت���ف���ي���ذ ذل�������ك ال������ق������رار ال��ص��ل��ي��ب��ي 
فعن أي مفاوضات تحدث بها املؤرخون بني أبرهة 

وعبداملطلب !.
وما يؤكد  معرفة عبداملطلب بنوايا جيش أبرهة 
اص����در أوام�����ره أله���ل م��ك��ة ب��ال��خ��روج م��ن��ه��ا والتحصن 
ب���أع���ايل ال��ج��ب��ال ل��ي��ح��م��ى أه����ل م��ك��ة م���ن ج��ي��ش اب��ره��ة 
وب��ط��ش��ه وه����ذا م���ا ت��ن��اق��ض امل���ص���ادر ن��ف��س��ه��ا ان اب��ره��ة 
اراد التفاوض معه لدخول مكة سلميا وهذا الخيار 
ينسف كل ما قيل من حوار بني عبداملطلب وأبرهة . 
ُ���ُل���وَك  ف��امل��ل��وك ك��م��ا ق��ال��ت ملكة س��ب��أ بلقيس )إَِنّ املمْ
ِلَها أَِذَلّ��ًة  َة أَهمْ َسُدوَها َوَجَعُلوا أَِع��َزّ َيًة أَفمْ إَِذا َدَخُلوا َقرمْ
���َع���ُل���وَن( ال��ن��م��ل : 34. ال���ي���س ال���ف���س���اد هو  ِل������َك َي���فمْ َوَك������َذٰ
القتل والسلب والنهب فكيف بحملة واءه���ا كهنة 
النصارى وحقد الرهبان واألحبار منذ خمسة قرون 
م��ن��ت��ظ��ري��ن ت���ل���ك ال��ل��ح��ظ��ة ل��ل��ق��ض��اء ع����ىل ن�����ور ال��س��م��اء 

الذي ستشرق انواره بمكة جوار الكعبة املشرفة .
الذين حملوا راية املقاومة ضد أبرهة من القبائل 
أصبحوا عون له ومن جنوده وأدل��ة له ومفاوضني 
فالروايات الشفهية كتبت كما هي ولم يكلف بعض 

املؤرخني نفسه حتى التساؤل والبحث بذلك ؟
م���ك���ة وم���وق���ع���ه���ا ال����ج����غ����رايف وط��ب��ي��ع��ت��ه��ا ال ت��ج��ع��ل��ه��ا 
تصلح ل��ت��ك��ون س��اح��ة ق��ت��ال ف��ال��ج��ب��ال تحيط ب��ه��ا من 
معظم جهاتها وتجعل الكر والفر عسرا كما كانت 
م��ك��ة ف��ق��رة يف م�����وارد م��ي��اه��ه��ا وام���دادات���ه���ا وتموينها 
مما يجعلها ال تحتمل حصارا طويال أو حربا عامة .
ذك���ر الصليب يف ش��ع��ر عبداملطلب يجعل ال��ق��ارئ 
يدرك الهدف الحقيقي من حملة أبرهة  لذلك توجه 
ل��ل��ه يف دع��ائ��ه م��م��ا ي��ؤك��د ان���ه ك���ان ع��ىل دي���ن الحنفية 
االبراهيمية. ولم نجد من كفار قريش من استنجد 
بأصنامهم وآلهتهم التي دنسوا بها الكعبة واشركوا 

بها وحدانية الله تعايل.

معجزة السماء 
وعندما عزم أبرهة عىل هدم الكعبة وتهيأ لدخول 
م�����ك�����ة وه������ي������أ ف����ي����ل����ه وع������ب������أ ج����ي����ش����ه وك������������ان اس���������م ال���ف���ي���ل 
محمود وأبرهة مجمع لهدم الكعبة ثم االنصراف 
إىل اليمن فلما وجهوا الفيل صوب مكة برك الفيل 
باملغمس وهي مكان خارج شرق مكة املكرمة ببضع 
كيلومرتات فلم يتحرك الفيل ونخس بالرماح فلم 
ينهض وضربوه ليقوم فلم ينهض فوجهوه راجعا 
اىل ال��ي��م��ن ف��ق��ام ي��ه��رول ووج���ه���وه اىل ال��ش��ام ففعل 
م��ث��ل ذل����ك ووج����ه����وه ن��ح��و ال���ش���رق ف��ف��ع��ل م��ث��ل ذل��ك 

ووج���ه���وه اىل م��ك��ة ف���ربك . وأرس�����ل ال��ل��ه ع��ل��ي��ه��م ط��را 
من البحر أمثال الخطاطيف والبلسان مع كل طر 
منها ثالثة أحجار يحملها حجر يف منقاره وجحران 
يف رجليه امثال الحمص والعدس ال تصيب أحدا إال 
هلك وليس كلهم أصابت وخرجوا هاربني يبتدرون 
ال���ط���ري���ق ال���ت���ي م��ن��ه��ا ج�������اؤوا وي����س����أل����ون ع����ن ن��ف��ي��ل ب��ن 

حبيب ليدلهم عىل الطريق إىل اليمن .
وق��ال نفيل ب��ن حبيب ح��ني رأى م��ا أن��زل الله بهم 

من نقمته .
                 أين املفر واإلله الطالُب

 واألشرم املغلوب غري الغالُب

يف حني قال الشاعر الجاهيل أبو الصلت الثقفي:
          

            إن آيات ربنا بينات
ما يماري فيهن إال كفور        

            حبس الفيل باملغمس حتى
ظل يحبو كأنه معقور                  

فخرجوا يتساقطون بكل طريق ويهلكون عىل كل 
منهل وأصيب أبرهة يف جسده وخ��رج��وا به معهم 
وتتسقط انامله كلما سقطت انملة اتبعتها منه مد 
ق��ي��ح��ا ودم����ا ح��ت��ى ق���دم���وا ب���ه ص��ن��ع��اء وه����و م��ث��ل ف��رخ 
الطائر حتى انصدع صدره عن قلبه فمات وقد دام 
ح��ك��م��ة 23 س��ن��ة . ام���ا ب��ق��ي��ه ج��ي��ش��ه اق����ام ب��م��ك��ة فلول 
م����ن ال���ج���ي���ش وع���س���ف���اء وب���ع���ض م����ن ض���م���ه ال��ع��س��ك��ر 
ف��ك��ان��وا ب��م��ك��ة يعتملون وي���رع���ون أله���ل م��ك��ة فأنيس 
سائس الفيل وقائده عاشا حتي البعثة النبوية بمكة 
وقد أصابهم العمى وقد خلفت حملة أبرهة فلوال 
هاربة مما لحق بجيش أبرهة لم تر بدا من الحياة  
يف م���ك���ة ف���ي���ذك���ر األزرق���������ي يف ك���ت���اب���ه )أخ�����ب�����ار م���ك���ة وم���ا 
ج��اء فيها من األث��ار( ) وأق��ام بمكة فلول من جيش 
أب����ره����ة وب���ع���ض ض���م���ه ال��ع��س��ك��ر ي��ع��ت��م��ل��ون وي����زرع����ون 
مل���ك���ة ( . وف���ي���م���ا ي���خ���ص ام�������وال وغ���ن���ائ���م ج���ي���ش أب���ره���ة  
اش������ار ال���ق���رط���ب���ي  وك����ذل����ك  امل���������اوردي يف ك���ت���اب���ه )اع�����الم 
النبوة ( ص173)فقد بعث عبداملطلب ابنه عبدالله 
ليأتيه بخربهم بعد أن شاهدوا الطر يتجه نحوهم 
فوجد جميعهم قد شدختهم األحجار حتى هلكوا 
فعاد راك��ض��ا إىل ابيه عبداملطلب وأصحابه وأخ��ذوا 
اموالهم فكانت أول أم��وال بني عبداملطلب ( .فلما 
رد الله الحبشة عن مكة وأصابهم ما أصابهم من 
ال��ن��ق��م��ة أع���ظ���م���ت ال����ع����رب ق���ري���ش���ا وق����ال����وا : اه�����ل ال��ل��ه 
قاتل عنهم وكفاهم مؤنة عدوهم فجعلوا يقولون 
يف ذل���ك األش���ع���ار وي���ذك���رون م��ا ص��ن��ع ال��ل��ه بالحبشة 
وم��������ا دف��������ع ع������ن ق�����ري�����ش ك����ي����ده����م وي��������ذك��������رون األش��������رم 
والفيل ومساقه إىل الحرم وما أراد من هدم البيت 

واستحالل حرمته .
ورغ��م حشو املصادر بتفصيل االح��داث مع قدوم 
اب���ره���ة ص����وب م��ك��ة ن����درك ح��ق��ائ��ق م��ن��ه��ا م���ا اوض��ح��ت 
وف��ت��ح��ت ال���ع���دي���د م���ن ال���ت���س���اؤالت واخ������رى ل���م تظهر 

من ذلك:-
منطقة املغمس التي برك فيها الفيل كانت خارج 
مكة املكرمة ع��ىل طريق الطائف وتبعد ع��ن الكعبة 
املشرفة بضعة كيلو مرت يف حني تذكر املصادر وتعلل 
س���ب���ب ت����واج����د ال���ع���دي���د م����ن ال���ف���ي���ل���ة ه����و رب������ط ال��ك��ع��ب��ة 
بالسالل لتجرها وقت هدم الكعبة فأين بقيه الفيلة 
ومل����اذا غ��ر اب��ره��ة خطته وه��دف��ه وج��ع��ل م��ن منطقة 

املغمس مركزاً لقيادته !.
ك���ان ال��ج��ي��ش ال��ح��ب��ي كثيف ال��ع��دد - س��ت��ني ال��ف 
م����ق����ات����ل- ي����زخ����ر ب����ال����س����الح وال����ع����ت����اد وق������د ب������ذل أب���ره���ة 
جهدا كبرا يف اع��داده وام��داده بالذخائر والتموين 
واس�����ت�����ع�����ان ب����م����ا وج����������ده يف ب��������الد ال����ي����م����ن وب�����م�����ا ارس����ل����ه 
ال����ن����ج����ايش ل�����ه م�����ن ال���ح���ب���ش���ة ف���ق���د ب���ع���ث ل�����ه ب���ال���رج���ال 
وال���س���الح وال��ف��ي��ل��ة وه���و ج��ي��ش م��ن��ظ��م اع���ت���اد ال��ح��رب 
وخ��������رب ف�����ن�����ون ال�����ق�����ت�����ال وه��������و ال����ج����ي����ش ال����������ذي ن����ج����ح يف 
القضاء عىل اململكة الحمرية وهو جيش االحتالل 
ال����ذي ي��س��ت��ع��ني ب���ه األح���ب���اش ل��ت��دع��ي��م االس��ت��ع��م��ار يف 
ب��الد اليمن . فهل ه��ذه الجيش ويف مقدمته افيال 
هدفه هدم الكعبة فحامية واحدة تكفي بالغرض .

ملاذا اتخذ أبرهة من منطقة خارج مسرح عملياته 
ال��ق��ت��ال��ي��ة م���ق���راً ل���ه ب���ال���رغ���م أن����ه ال ت���وج���د ق����وى ت��ك��اف��ئ 
ج���ي���ش���ه وت����ق����اوم����ه ف���ه���ل أدرك اب����ره����ة خ���ل���و م���ك���ة م��ن 
س��ك��ان��ه��ا ف��أت��خ��ذ م���ن م��ن��ط��ق��ة امل��غ��م��س م���ق���راً ل��ق��ي��ادت��ه 
وأع�����اد خ��ط��ت��ه ال��ع��س��ك��ري��ة وت��ق��س��ي��م ج��ي��ش��ه إىل ف��رق 
متعددة .فهل كان هدفه هدم الكعبة أم قتل وسبي 

النساء واألطفال؟
فهل توجهت فرقة من جيشه نحو شغف الجبال 
والشعاب. فذكر القرطبي ) لم يرجع منهم أحد إال 
أمرهم رجع ومعه شرذمة لطيفة فلما أخربوا بما 
رأوا هلكوا ( فأبرهة وبعض جنوده لم تصبهم تلك 
الطيور بل اصيب ابرهة بداء ومات يف صنعاء واآلية 
واضحه انها جعلتهم كعصف مأكول فأي فرقة من 
جيشه أصيبت واين اصابها غضب الله وعذابه ؟!. 
كان لهزيمة حملة الفيل محور لنشاط أدبي كبر 
فقد اتخذه كثر من الشعراء موضوعا لقصائدهم 
ن���ذك���ر م��ن��ه��م أب����و ق��ي��س ب���ن األس���ل���ت وط���ال���ب ب���ن أب��ي 
طالب بن عبداملطلب وأبو الصلت بن ربيعة وغرهم 
. ل����ك����ن����ن����ا ال ن�����ج�����د ق�����ص�����ي�����دة واح��������������دة دون�����������ت األح�����������داث 
بالتفصيل وكشفت حقائق تاريخية او علقت بجوف 
الكعبة كاملعلقات السبع التي قيل أنها كتبت بماء 

الذهب . 
مل����اذا غ����اب ال���ت���دوي���ن يف ال��ح��ج��از وم��ك��ة ول����م ي��ع��رثوا 
عىل نص أثري أو دليل مادي لتلك الواقعة او وثيقة 
م���ك���ت���وب���ة دون����ه����ا اه�����ل ق����ري����ش م��ث��ل��م��ا دون��������وا ص��ح��ي��ف��ة 
مقاطعة بني هاشم وبني عبداملطلب بجوف الكعبة .
ه��ل ك���ان ب���الل ب��ن رب����اح وغ����ره م��ن ع��ب��ي��د األح��ب��اش 
ال��ذي��ن ك���ان آب���اؤه���م م��ن ض��م��ن ج��ن��ود أب��ره��ة وال��ذي��ن 
ظلوا بمكة ول��م تصبهم طر أبابيل وع��رف��وا حقيقة 
ال���ح���م���ل���ة ل����ذل����ك مل�����ا ظ���ه���ر االس���������الم ب���م���ك���ة أس�����رع�����وا اىل 
اعتناقه وتحمل كل صنوف العذاب من كفار قريش 
لرجعوا عن دين محمد صىل الله عليه وآله سلم .

الشاهد التاريخي 
 ان هناك حقائق مخفية و إن تلك الروايات التي 
دونت أسباب حملة ابرهة لغزو مكة كانت شفاها 
وأن م��ن دون��ه��ا ل��ي��س��وا م��ع��اص��ري��ن ل��ل��ح��دث ف��أخ��ذه��ا 
املؤرخون  لكونها تتفق مع السبب والهدف الظاهر 
لحملة ابرهة العدائية ضد مكة واملتبلورة يف صورة 
داف�����������ع دي������ن������ي ل����ن����ش����ر ال�����ن�����ص�����ران�����ي�����ة يف ال�������ب�������الد ال����ع����رب����ي����ة 
ج�����اع�����ال م������ن ه�������دم وت������دم������ر ب����ي����ت ال�����ل�����ه ال������ح������رام ن��ق��ط��ة 
ال���ب���دء واالن���ت���ش���ار يف ت��ح��ق��ي��ق ت��ل��ك ال���غ���اي���ة اىل ج��ان��ب 
االعتبارات واألسباب السياسية واالقتصادية والتي 
اعتربها كثر من الباحثني املحدثني لأسف الهدف 
ال��ح��ق��ي��ق��ي ل��ل��ح��م��ل��ة رغ����م اش���ارات���ه���م ع���ن دور بيزنطة 
وال�����ح�����ب�����ش�����ة  يف ق�����ي�����ام ت����ل����ك ال����ح����م����ل����ة ال����غ����اش����م����ة ع��ىل 
م��ك��ة .وس��ت��ظ��ل م��ا اش��رن��ا ال��ي��ه ي��ح��ت��اج ل���دراس���ة اعمق 
ومستفيضه فهذا العمل ما هو إال فرضيات وضعت 
حول حادثة تاريخية تستدعى الوقوف عندها بالنقد 
والتحليل والتمحيص لتعريه  اخبار مروية شفهية  
ظلت تسيطر علينا لعقود من الزمن وكأنها حقيقة 
تاريخية محرم الخروج عنها او انتقادها والتشكيك 

بصحتها .

 هل هدم الكعبة 
واقحام جيش حبيش 
قوامه ستون ألف 
مقاتل يقودهم حاكم 
اليمن تستدعي كل 
الجيش والفيلة

 ما يؤكد معرفة 
عبداملطلب بنوايا جيش 
أبرهة إصدار أوامره 
ألهل مكة بالخروج 
منها والتحصن بأعايل 
الجبال ليحمي أهل 
مكة من جيش ابرهة 
وبطشه

قراءة08

حملة أبرهة  ..  بني الروايات الشفهية واحلقائق املخفية !

  ليس من املصادفة ان 
تتزامن تلك الحملة 

بعام ولد فيه الرسول 
محمد عليه الصالة 

والسالم 

 كان أبرهة األرشم يف 
كل غزواته وحروبه 

وحىت اعماله األخرى 
يدون ما يقوم به 

بنقوش مسندية ويذكر 
كل األحداث بالتفصيل 

فلماذا غابت حملته 
على مكة من تدوينه

 مكة املكرمة ليست 
غنية مقارنة باليمن 

والشام والطائف 
لتغري أبرهة لغزوها 

طمعا برثائها 
االقتصادي 

)2-2(
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عدد خاص بمناسبة  
ذكرى املولد النبوي الرشيف

 ال توجد سجالت مكتوبة وال شواهد حية وال نقوش اثرية 
تذكر ان مكة كانت مركزا تجاريا والقرآن الكريم وصفها 
بأنها قرية )يف واد غري ذي زرع(

عيل الشراعي

من ضمن األسباب إىل جانب السبب الديني الذي جاء يف مرويات 
املصادر التاريخية العربية لغزو ابرهة ملكة اسباب اقتصادية فلقد 

امتازت مكة بوجود الكعبة املشرفة فيها وهي قبلة العرب ومزارهم 
منذ أقدم العصور قال تعاىل: )فاجعل افئدة من الناس تهوى إليهم 

وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون( فموقع مكة من املواقع 
الحساسة الرابطة بطرق املواصالت من شمال الجزيرة وجنوبها مما 

أهلها ألن تكون مركزاً تجارياً ومالياً متميزاً بني سائر مدن الحجاز 
خالل القرن السادس امليالدي.
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تغطية: موىس الحبابي
تصوير: نبيل شبيل

نّظمت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة، يف صنعاء فعالية 
خطابية بذكرى املولد النبوي تحت شعار "أشداء عىل الكفار".

ويف الفعالية، أش���ار ن��ائ��ب رئ��ي��س هيئة األرك���ان ال��ع��ام��ة، ال��ل��واء ال��رك��ن عيل 
حمود املوشيك، إىل أهمية االحتفاء بذكرى املولد النبوي للتعبري عن مدى 

االرتباط واإلجالل والتعظيم للنبي الكريم - صىل الله عليه وآله وسلم.
وت��ط��ّرق إىل م��ا حملته ال��رس��ال��ة املحّمدية م��ن رحمة وخ��ري للبشرية، وِقيم 
ومبادئ إنسانية جعلت الشعب اليمني يستقبل ذكرى مولده بلهفة وشوق 

ويحييها بروحية املؤمن املحّب والصادق.
وأكد عىل السري عىل نهجه القويم، وسريته العطرة التي يستمد الجميع 
م��ن��ه��ا أس���م���ى وأع���ظ���م ال��ق��ي��م ال��ن��ب��ي��ل��ة وال���ص���ر وال���ث���ب���ات وال���ص���م���ود يف م��واج��ه��ة 

األعداء ومواصلة خوض املعركة املصريية.
وح����ّث ن��ائ��ب رئ��ي��س ه��ي��ئ��ة األرك������ان، م����دراء ال���دوائ���ر وال���ق���ي���ادات ال��ع��س��ك��ري��ة عىل 
التفاعل، إلحياء وإبراز هذه املناسبة عىل مستوى الدوائر والوحدات العسكرية.

فيما تناول مدير دائرة التوجيه املعنوي العميد يحيى سريع، دالالت إحياء 
ذكرى املولد النبوي يف حياة األّمة ووجوب الفرحة بها امتثااًل لقوله تعاىل "ُقل 

بفْضل اللِه وبرحمِته فِبذلك فليفَرحوا هَو خرٌي مّما يْجمُعون".
وق������ال: "ن���ح���ن يف ال����ق����وات امل��س��ل��ح��ة ُن��ح��ي��ي ذك�����رى امل���ول���د ال���ن���ب���وي، ب��ط��ري��ق��ت��ن��ا 
ال���خ���اص���ة يف ج��ب��ه��ات ال���ع���زة وال���ك���رام���ة، ت���ص���دي���اً ل��ت��ح��ال��ف ال����ع����دوان وم��رت��زق��ت��ه 

ودفاعاً عن األرض والعرض والسيادة".
وأضاف: " نحيي هذه املناسبة املباركة لنستلهم منها كيف كان رسول الله 
قائداً عسكرياً حكيماً، قاد املعارك، ورسم الخطط، وهزم جيوش الفرس 
وال����������روم، ل���ن���ق���ت���دَي ب��ن��ب��ي��ن��ا ال���ك���ري���م يف ج�����ه�����اده، وت����ح����ّرك����ه، ون����س����ري ع����ىل ن��ه��ج��ه 

الجهادي، دفاعاً عن الّدين وعن أّمة اإلسالم".

وأوض���ح العميد سريع أن "اح��ت��ف��ال الشعب اليمني ب��ذك��رى امل��ول��د النبوي 
يف الساحات يرافقها احتفاء املرابطني بهذه املناسبة، بطريقتهم الخاصة يف 

مختلف ميادين الجهاد وجبهات املواجهة مع األعداء".
تخللت الفعالية، بحضور مساعدي وزير الدفاع للموارد البشرية اللواء 
الُرّكن عيل الكحالين والتكنولوجيا اللواء الركن أبو بكر الغزايل، وعدد من 

رؤس��اء الهيئات وم��دراء الدوائر والكليات والقيادات العسكرية والضباط، 
قصيدة للشاعر صقر الالحجي، وفقرة إنشادية لفرقة أنصار الله.

كما قّدمت فرقة 21 سبتمر أوبريتاً فنياً بعنوان "أش��رق الكون"، عّرت 
ال���ف���ق���رات ع���ن ع��ظ��م��ة ذك�����رى امل���ول���د ال���ن���ب���وي، وأه���م���ي���ة اإلح����ي����اء واالح���ت���ف���اء بها 

وإعطائها حقها من التعظيم واالهتمام والتبجيل.

اخ����ت����ت����م����ت يف م����ح����اف����ظ����ة إب، دورة ت�����وع�����وي�����ة ب����م����خ����اط����ر األل�����غ�����ام 
والقنابل العنقودية نظمها املركز التنفيذي للتعامل مع األلغام 

بالشراكة مع وزارة الرتبية والتعليم.
ه���دف���ت ال�������دورة ال���ت���ي ت���ق���ام ب��ال��ت��ن��س��ي��ق م���ع امل��ج��ل��س األع�����ىل إلدارة 
الشؤون اإلنسانية والسلطة املحلية باملحافظة وبدعم من منظمة 
ال�����ي�����ون�����س�����ف، يف خ����م����س����ة أي����������ام إك��������س��������اب74 م�����ش�����ارك�����ا م������ن امل���ع���ل���م���ني 
وامل��ع��ل��م��ات م���ن م��دي��ري��ت��ي ذي ال���س���ف���ال وامل���ش���ن���ة ب����إب م���ع���ارف ح��ول 
آليات إيصال الرسالة التوعية بمخاطر األلغام والقنابل العنقودية.
ويف االخ��ت��ت��ام أوض����ح ن��ائ��ب م��دي��ر امل���رك���ز ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ت��ع��ام��ل مع 
األلغام فرع الحديدة خالد الرويعي أن الدورة تستهدف املعلمني 
واملعلمات والذين بدورهم سيقومون بالنزول إىل مدارسهم لنشر 
التوعية بني أوساط الطالب بمخاطر األلغام والقنابل العنقودية 
ومخلفات الحروب. وأكد أهمية تعزيز الشراكة مع وزارة الرتبية 

إليصال الرسائل التوعوية ونشرها يف أوساط الطالب  والطالبات 
يف مختلف املحافظات.

من جانبه دعا املشرف الفني التابع لوزارة الرتبية والتعليم مجيب 
املخاليف املعلمني واملعلمات إىل استشعار املسؤولية امللقاة عليهم يف 
إيصال الرسالة اآلمنة للطالب والطالبات بخطورة األلغام والقنابل 
العنقودية ومخلفات الحروب. ونوه بدعم منظمة اليونسف لرامج 
وأنشطة التوعية املجتمعية بمخاطر األلغام واملتفجرات.. الفتا إىل 
أن امل���ت���درب���ني س��ي��ق��وم��ون ب���أع���م���ال ال����ن����زول امل����ي����داين ل��ن��ش��ر ال��ت��وع��ي��ة يف 
امل�������دارس امل��س��ت��ه��دف��ة يف ه����ذه امل���دي���ري���ات ومل�����دة ش���ه���ري���ن. واس��ت��ع��رض 
امل���خ���اليف ق��ص��ص��ا ل��ض��ح��اي��ا ال���ط���الب ج�����راء م��خ��ل��ف��ات ال���ح���رب وأه��م��ي��ة 

التوعية للتقليل والحد من عدد الضحايا.
حضر االختتام م��س��ؤول املتابعة بمكتب منظمة اليونيسف يف 

املحافظة عالء اإلرياين.
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قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة حتتفي بذكرى املولد النبوي

يي ذكرى املولد النبوي بطريقتها اخلاصة في جبهات العزة والكرامة العميد سريع: القوات املسلحة حتحُ
نائب رئيس هيئة األركان: احتفاالتنا باملولد تعبير صادق عن مدى تعظيمنا للنبي الكرمي

قيادة وحدات الشرطة العسكرية حتتفي باملولد النبوي الشريف

العميد ريشان: سعى األعداء إلى فصل األمة عن الرسول ونهجه القومي
اللواء احلاكم: مؤامرات العدوان لزعزعة أمن واستقرار اللواء الكحالني: نحن جنسد مدىحبنا لرسول الله والسير على نهجه

اليمن فشلت بفضل يقظة األجهزة االستخبارية

تغطية: أحمد طامش- تصوير: صالح العرامي

نظمت قيادة وحدات الشرطة العسكرية بصنعاء، فعالية خطابية 
احتفاًء بذكرى املولد النبوي الشريف عىل صاحبه وآله أفضل الصالة 
والسالم. ويف الفعالية التي حضرها مدير األكاديمية العسكرية العليا 
ال����ل����واء ال����رك����ن ح���س���ني ال�����روح�����اين وع������دد م����ن م�������دراء ال�����دوائ�����ر وال���ق���ي���ادات 
العسكرية وض��ب��اط ومنتسبو ال��ش��رط��ة ال��ع��س��ك��ري��ة، أك���د م��س��اع��د وزي��ر 
الدفاع للموارد البشرية اللواء الركن عيل الكحالين، أن احتفال أبناء 
الشعب اليمني بهذه املناسبة يجسد مدى حبهم لرسول الله والسري 
عىل نهجه، مستلهمني القيم السامية والصر والصمود يف مواجهة 
املحتلني ومرتزقتهم. وأوض��ح أن ارتباط أبناء الشعب اليمني وجيشه 
ولجانه الشعبية، بالله ورس��ول��ه الكريم جعلهم يحققون انتصارات 
واسعة وه��م يوشكون عىل اتمام العام السابع من الصمود والثبات 

يف مواجهة لتحالف العدوان ومرتزقته.
وأك���������د ال������ل������واء ال�����ك�����ح�����الين، ع������ىل أه����م����ي����ة ال���ت���م���س���ك ب����ال����ه����وي����ة اإلي���م���ان���ي���ة 
واالستفادة من هذه املحطة الرتبوية يف اقتفاء السرية العطرة للرسول 

محمد صىل الله عليه وآله وسلم والعمل بنهجه القويم .. مشرياً إىل 
أهمية استمرار تقديم قوافل الدعم واإلسناد للجيش واللجان الشعبية 

املرابطني يف جبهات العزة والكرامة.
من جانبه أكد قائد وحدات الشرطة العسكرية العميد عابد ريشان، 
إىل أن إحياء هذه املناسبة هو إحياء لنور الله الذي جاء به النبي محمد 

صىل الله عليه وآله وسلم.
وأش��ار إىل أهمية هذه املناسبة لتعزيز ارتباط األم��ة بالرسول الكريم 
ليكون حاضراً يف واقعها بهديه ونوره وأخالقه خصوصاً يف ظل سعي 

األعداء إىل فصل األمة عن الرسول وعن مصدر عزتها.
تخللت الفعالية التي حضرها مدير دائرة املساحة العسكرية العميد 
الركن أحمد الخيواين وقائد لواء النقل الخفيف العميد الركن أحمد 
السياين ومدير دائ��رة الرعاية االجتماعية العميد مهند املتوكل وقائد 
لواء النقل الثقيل العميد محمد النزييل وأركان حرب وحدات الشرطة 
ال���ع���س���ك���ري���ة ال���ع���م���ي���د م���ح���س���ن ال����س����ق����ل����دي ون�����ائ�����ب م�����دي�����ر دائ����������رة اإلم���������داد 
وال���ت���م���وي���ن ال���ع���س���ك���ري ال��ع��م��ي��د ع���ب���دال���ل���ه ال���س���ب���اع���ي، ق���ص���ي���دة وأوب����ري����ت 

بعنوان "رسول الهداية".

أفرجت هيئة االستخبارات واالستطالع عن 
20 س��ج��ي��ن��اً ت���ن���ف���ي���ذاً ل��ت��وج��ي��ه��ات ق���ائ���د ال���ث���ورة 
السيد عبدامللك ب��در الدين الحويث بمناسبة 

ذكرى املولد النبوي الشريف.
وخ������������������الل اإلف�����������������������������راج، أوض������������������ح رئ���������ي���������س ه����ي����ئ����ة 
االس�������ت�������خ�������ب�������ارات واالس�������ت�������ط�������الع ال��������ل��������واء ال�����رك�����ن 
عبدالله يحيى الحاكم أن مؤامرات العدوان 
التي يحاول من خاللها زعزعة أمن واستقرار 
ال���������ي���������م���������ن، ف������ش������ل������ت يف ظ�����������ل ي������ق������ظ������ة األج���������ه���������زة 

االستخبارية العسكرية واألمنية.
ودع��ا املفرج عنهم إىل ال��وق��وف مع النفس 
وال����ع����م����ل م����ع أب����ن����اء ش��ع��ب��ه��م يف إط�������ار ال��ص��ف 
الوطني الرافض للغزاة واملحتلني وأدواتهم.
وأك���د ال��ل��واء ال��ح��اك��م، أن تحالف ال��ع��دوان 

ب�������غ�������ى يف ع�����������دوان�����������ه وح�����������ص�����������اره ع����������ىل ال�����ش�����ع�����ب 
ال���ي���م���ن���ي، م�����ا ي����ف����رض ع�����ىل ال���ج���م���ي���ع ال���ت���ص���دي 
وامل��واج��ه��ة بكل ال��وس��ائ��ل واإلم��ك��ان��ات املتاحة 
ح����ت����ى دح�������ر امل���ح���ت���ل���ني وت���ح���ق���ي���ق ال����ن����ص����ر امل���ب���ني 

للشعب اليمني.
م����ن ج���ان���ب���ه دع�����ا م����دي����ر دائ��������رة االس���ت���خ���ب���ارات 
ال���ع���س���ك���ري���ة ال���ع���م���ي���د ال�����رك�����ن ع�����يل م���ح���م���د أب���و 
ح�����ل�����ي�����ق�����ة، امل��������ف��������رج ع����ن����ه����م إىل أه�����م�����ي�����ة إص��������الح 
أنفسهم والقيام بدورهم يف أوساط أسرهم 
وم��ج��ت��م��ع��ه��م، ب���م���ا ي���ع���زز م����ن ال�������دور ال��وط��ن��ي 

املقاوم لتحالف العدوان وأدواته.
ح��ض��ر اإلف�����راج م��دي��ر م��دي��ري��ة االس��ت��خ��ب��ارات 
ب���امل���ن���ط���ق���ة ال���ع���س���ك���ري���ة امل�����رك�����زي�����ة ع���ب���دال���ل���ط���ي���ف 

عدالن.

دائرة اإلمداد والتموين العسكري 
حتتفي باملولد النبوي الشريف

دائرة التسليح بوزارة الدفاع حتيي 
ذكرى مولد الرسول األعظم

دائرة األشغال العسكرية 
حتتفي بذكرى املولد النبوي

تغطية: ماهر الدبعي
تصوير: فهد الجويف

ن������ظ������م������ت دائ��������������������رة اإلم������������������������داد وال������ت������م������وي������ن 
ال����ع����س����ك����ري ب����ص����ن����ع����اء ف����ع����ال����ي����ة خ���ط���اب���ي���ة 

احتفاًء بذكرى املولد النبوي الشريف.
ويف الفعالية عر وزير اإلعالم ضيف 
الله الشامي عن الفخر واالعتزاز بإحياء 
ذكرى املولد النبوي الشريف عىل أوسع 
نطاق بعد أن ك��ان اليمنيون يحتفلون 
ب������ه������ا يف امل������س������اج������د وال��������ب��������ي��������وت. وق�������������ال :" 
ظ��ه��رت يف ال��س��ن��وات األخ����رية مسميات 
وأحاديث وبدع جاء بها الفكر الوهابي 
ال����دخ����ي����ل ع�����ىل أم���ت���ن���ا وال���������ذي ح�������اول م��ن 
خ��الل��ه��ا ط��م��س ه��وي��ت��ن��ا". وأض������اف وزي���ر 
اإلع�����������������الم:" ق�������رأن�������ا يف ك�����ت�����ب ال�������س�������رية أن�����ه 
ع��ن��دم��ا ول����د ال��ن��ب��ي ص���ىل ال��ل��ه ع��ل��ي��ه وآل���ه 
وسلم تصدع إيوان كسرى وتساقطت 
ش���رف���ات ف�����ارس وان���ط���ف���أت ن����ار امل��ج��وس 
ف��ه��ل م��ازال��ت ه���ذه األح���ادي���ث م��وج��ودة 

يف الكتب واملناهج".
وم�������ى ب����ال����ق����ول :"ن������ق������ول ل����ل����ع����دو أن���ن���ا 
ب��������رك��������ة رس����������������ول ال��������ل��������ه ل����������م ت�������ع�������د ت����خ����ي����ف����ن����ا 
طائراتكم ولم يعد يرجفنا إرجافكم فقد 

أص����ب����ح����وا ال�����ي�����وم ي���خ���ف���ون رؤوس������ه������م م��ن 
ضربات طائراتنا وصواريخنا البالستية".
ال��������ص��������ح��������ف وامل������������واق������������ع  أن  ول����������ف����������ت إىل 
والقنوات األمريكية واإلسرائيلية كتبت 
عن حشد املولد النبوي  بأنه يمثل أكر 

خطر عىل األمن العاملي.
وق�������ال ال�����وزي�����ر ال����ش����ام����ي "إذا ك������ان ذك���ر 
م������ح������م������د ي������م������ث������ل خ�����������ط�����������راً ع�����������ىل امل������ج������رم������ني 
وأرب��اب النفاق والكفر يف عصرنا، فهذا 
وسام شرف نفتخر به, مهما قدمنا من 
ت����ض����ح����ي����ات". وأش����������ار إىل أن إح�����ي�����اء ه����ذه 
امل���ن���اس���ب���ة ي����ع����زز ان���ت���م���اء ال���ش���ع���ب ال��ي��م��ن��ي 
ل������رس������ول ال�����ل�����ه وي������وص������ل رس������ال������ة ل���ل���ع���ال���م 
بأن هذا الشعب الذي يقصف ويعيش 
تحت الحصار متمسك بالنبي صىل الله 

عليه وآله وسلم.
ف���ي���م���ا أك������د ن����ائ����ب م����دي����ر دائ���������رة اإلم��������داد 
والتموين العسكري العميد عبدالغفور 
ال���ع���زي أه��م��ي��ة االح���ت���ف���ال  ب��م��ي��الد أع��ظ��م 
ق���ائ���د يف ال����ت����اري����خ ال������ذي غ����ري م���س���ار األم����ة 

وأخرجها من الظلمات إىل النور.
تخللت الحفل الذي حضره عدد من 
ال��ق��ي��ادات العسكرية وال��ض��ب��اط قصيدة 

شعرية معرة.

تغطية: حسان السعيدي

نظمت دائرة التسليح العسكري بصنعاء 
ف��ع��ال��ي��ة ث��ق��اف��ي��ة ب���ذك���رى م���ول���د ال���رس���ول صىل 

الله عليه وآله وسلم.
وخالل الفعالية بحضور نائب مدير دائرة 
ال���ت���س���ل���ي���ح ال����ع����س����ك����ري ال���ع���ق���ي���د ح����س����ني ع��يل 
ال���ش���ي���خ وع�������دد م����ن ال����ض����ب����اط واألف�����������راد أش����ار 
عضو راب��ط��ة علماء اليمن إبراهيم عبدالله 
الجالل إىل أهمية االبتهاج والفرح بذكرى 
مولد الرسول صىل الله عليه وآله وسلم، 
وال�����ت�����أك�����ي�����د ع������ىل ال�����س�����ري ع������ىل ن����ه����ج����ه وس����ريت����ه 

العطرة.
ول����ف����ت إىل أن ال���ن���ه���ج امل����ح����م����دي ي���م���ك���ن م��ن 
خ���الل���ه ب���ن���اء ج���ي���ل ق������ادر ع����ىل م���واج���ه���ة أع�����داء 
األمة .. الفتا إىل أن إحياء ذكرى املولد النبوي 

الشريف إغاظة لألعداء و إعالن صريح لحب 
الرسول وآل بيته الكرام.

فيما أشارت كلمة التوجيه املعنوي بالدائرة 
إىل أن مناسبة املولد النبوي الشريف محطٌة 
ه��ام��ة ينبغي أن ي��ق��ف ع��ن��ده��ا ك��ل أب��ن��اء األم��ة 
الستلهام الدروس والعر من سرية املصطفى 

صىل الله عليه وآله وسلم .
واعترت هذه املناسبة فرصة ليعرف املسلم 
مدى التزامه وارتباطه برسول الله.. مشرية 
إىل أن بهذه املناسبة مدرسة تتعلم فيها األمة 

واجباِتها ومسؤولياتها املنوطة بها.
ت�����خ�����ل�����ل ال�����ف�����ع�����ال�����ي�����ة ال������ع������دي������د م��������ن ال������ف������ق������رات 
االن��ش��ادي��ة واملسرحية وقصيدتني شعريتني 
ع����رت ع���ن ال���ف���رح واالب���ت���ه���اج ب��م��ن��اس��ب��ة م��ول��د 
ال���ن���ور ال����ه����ادي اىل ال����ص����راط امل��س��ت��ق��ي��م محمد 

صلوات الله وسالمه عليه وآله.

احتفت دائرة األشغال العسكرية 
ب�����������ذك�����������رى امل�����������ول�����������د ال���������ن���������ب���������وي ب�����ف�����ع�����ال�����ي�����ة 

خطابية.
رئ���������ي���������س  أش������������������������������ار  ال�����������ف�����������ع�����������ال�����������ي�����������ة  ويف 
ش���ع���ب���ة ال���ع���م���ل���ي���ات ب�����دائ�����رة األش����غ����ال 
ال��ع��س��ك��ري��ة ال��ع��ق��ي��د م��ح��م��د امل���ه���دي، 
إىل دالالت إحياء ذكرى املولد النبوي 
وأث�����ره�����ا يف ت���رس���ي���خ ال���������والء واالن����ت����م����اء 
ل�����خ�����ات�����م األن�������ب�������ي�������اء م����ح����م����د ص�������ىل ال�����ّل�����ه 

وسلم وآله وسلم.
وأك��������د ض����������رورة اس����ت����ل����ه����ام ال��������دروس 
وال���ع���ر م���ن ح����دث امل���ول���د ال��ن��ب��وي من 
خ������الل ت���ع���زي���ز إت����ب����اع م��ن��ه��ج��ه ال���ق���وي���م 

والتأيس واالقتداء به قواًل وعماًل.
وأُل��ق��ي��ت كلمات م��ن قبل ع��دد من 
ال���ح���اض���ري���ن، ع����رت يف م��ج��م��ل��ه��ا عن 
م������ع������اين االح�������ت�������ف�������ال ب�����م�����ول�����د امل����ب����ع����وث 
رح���م���ة ل��ل��ع��امل��ني اع�����رتاف�����اً ب��ف��ض��ل ال��ل��ه 
وتعظيماً لشعائره وإظهاراً للفرحة 
واالب��ت��ه��اج ب��ه��ذه امل��ن��اس��ب��ة ال��ت��ي تمثل 
عيد أعياد األمة وأساس كل خري يف 

الوجود.
تخللت ال��ف��ع��ال��ي��ة ق��ص��ي��دة شعرية 
م�����ع�����رة ع������ن ع����ظ����م����ة امل����ن����اس����ب����ة وت���م���ي���ز 
وت���ف���رد أب���ن���اء ي��م��ن اإلي���م���ان وال��ح��ك��م��ة 

يف أحيائها واالحتفاء بها.

هيئة االستخبارات واالستطالع تفرج عن 20 سجينًا

فعالية ألمانة رئاسة اجلمهورية وألوية احلماية احتفاء بذكرى املولد النبوي
تغطية: صالح السهمي 

نظمت األمانة العامة لرئاسة الجمهورية وألوية قوات الحماية الرئاسية، 
ف��ع��ال��ي��ة اح��ت��ف��ال��ي��ة ب��م��ن��اس��ب��ة ذك����رى امل��ول��د ال��ن��ب��وي ال��ش��ري��ف ع��ىل ص��اح��ب��ه وآل��ه 

أفضل الصالة والتسليم.
ويف الفعالية أكد أمني عام رئاسة الجمهورية حسن أحمد شرف الدين، 
عىل أهمية هذه املناسبة التي يحتفي بها الشعب اليمني عىل مستوى واسع 

تعظيما للرسول الكريم.
وأشار إىل أن االحتفاء باملولد النبوي تعبري عن حب وتمسك وارتباط الشعب 
اليمني بالرسول الكريم  والسري عىل نهجه.. الفتا إىل أن الشعب اليمني من 

الشعوب السباقة لالحتفال بذكرى املولد النبوي.
وأكد شرف الدين، أهمية املشاركة الواسعة واملشرفة يف الفعالية الكرى 

التي ستقام بهذه املناسبة بما يليق بمكانة الرسول األعظم.

ويف االح��ت��ف��ال��ي��ة ال��ت��ي ح��ض��ره��ا م��س��اع��د وزي����ر ال���دف���اع ال���ل���واء ع��يل ال��ك��ح��الين، 
أشارت كلمة قيادة ألوية الحماية الرئاسية التي ألقاها العميد عبد الرحمن 
الحويث، إىل املكانة التي يحتلها الرسول الكريم يف نفوس اليمنيني.. الفتا إىل 

أن الرسول جاء رحمة للعاملني.
وأشار إىل أهمية استلهام الدروس من السرية النبوية والتأيس بأخالق النبي 
واالقتداء به.. مبينا أن الرسول كان عىل أعىل مستوى من القيادة والحكمة.
ب���دوره أش���ار ن��ائ��ب م��دي��ر القصر الجمهوري أس��ام��ة أب��و ط��ال��ب إىل أن ذك��رى 
املولد النبوي تحيي يف النفوس قيم العدالة والحق والهداية ومكارم األخالق.
وأوضح أن ميالد الرسول كان بداية الخروج من الظلمات إىل النور وأفول 

الباطل وظهور الحق ونهاية الجاهلية.
ف��ي��م��ا أش����ارت كلمتا امل��ن��اس��ب��ة أل��ق��اه��م��ا رك���ن ال��ت��وج��ي��ه امل��ع��ن��وي ب��ال��ل��واء ال��ث��اين 
العقيد محمد الثور والثقايف عيل الظاهري، إىل دالالت إحياء هذه املناسبة 

وما تجسده من حب لرسول الله صىل الله عليه وآله وسلم.

مستشفى القدس العسكري يحتفي بذكرى املولد النبوياختتام دورة توعوية مبخاطر األلغام والقنابل العنقودية في إب

ن��ظ��م مستشفى ال��ق��دس ال��ع��س��ك��ري فعالية خطابية اح��ت��ف��اًء 
بذكرى املولد النبوي الشريف.

ويف الفعالية التي حضرها نائب مدير دائرة الخدمات الطبية 
العسكرية العميد عبدالرحمن الدمشقي، أكد مدير املستشفى 
ال��ع��ق��ي��د ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��ك��ري��م ال���ق���دم���ي، أه��م��ي��ة االح���ت���ف���ال ب��ه��ذه 

املناسبة ملا لها من دالالت يف تعزيز االرتباط بالنبي الكريم.
وأشار إىل أن ذكرى املولد النبوي، مناسبة يجسد من خاللها 
أب���ن���اء ال��ي��م��ن رس���ال���ة ل��ل��ع��ال��م ب��ت��م��س��ك ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ب��ال��ه��وي��ة 

اإلي����م����ان����ي����ة واالس������ت������م������رار يف ال����ص����م����ود وال�����ث�����ب�����ات مل����واج����ه����ة ت���ح���ال���ف 
العدوان.

فيما عر ممثل دائ��رة الخدمات الطبية التي ألقاها الحسني 
أحمد زيد عن الفخر واالعتزاز باحتفال أبناء اليمن بذكرى املولد 

النبوي، لتعظيم الرسول الكريم وتوقريه.
واع��ت��ر إح��ي��اء ه��ذه امل��ن��اس��ب��ة، محطة مل��راج��ع��ة النفس وتعزيز 
ق��ي��م ال��ت��ك��اف��ل االج��ت��م��اع��ي ورف����د امل���راب���ط���ني يف ال��ج��ب��ه��ات ب��ق��واف��ل 

الدعم واإلسناد الشعبي .

عدد خاص مبناسبة  
ذكرى املولد النبوي الشريف

امللحق العسكري بسفارة اليمن يلتقي 
رئيس شعبة االستخبارات في سوريا

ناقش امللحق العسكري بسفارة الجمهورية اليمنية يف سوريا العقيد الركن 
طيار شرف املاوري، مع رئيس شعبة االستخبارات بوزارة الدفاع السورية اللواء 
ال��رك��ن ك��ف��اح م��ل��ح��م، م��س��ت��ج��دات األوض�����اع امل��ي��دان��ي��ة يف ال��ي��م��ن، وأوج����ه ال��ت��ع��اون 
بني البلدين يف املجاالت ذات الصلة. ويف اللقاء، نقل امللحق العسكري امل��اوري 
تحيات رئ��ي��س هيئة االس��ت��خ��ب��ارات العسكرية ال��ل��واء ال��رك��ن عبدالله الحاكم إىل 

نظريه السوري والقيادات العسكرية وكافة منتسبي وزارة الدفاع.
من جهته بارك اللواء ملحم، انتصارات الجيش واللجان الشعبية يف اليمن .. 
مؤكداً أهمية تعزيز التعاون بني اليمن وسوريا يف مواجهة التنظيمات اإلرهابية 
القاعدة وداعش وتبادل املعلومات والتجارب التي تحد من أنشطة الجماعات 

التكفريية يف البلدين.



قبسات نورانية من مولد 
املصطفى..!!

فيوضات إلهية تسمو 
بميالد سيد األكوان

يتزامن احتفاؤنا بمولد رسولنا األعظم صىل 
ال����ل����ه ع���ل���ي���ه وآل��������ه وس����ل����م م�����ع ان�����ت�����ص�����ارات رج���ال���ن���ا 
األبطال امليامني من الجيش واللجان الشعبية 

يف جبهات مأرب وشبوة والبيضاء والضالع..
ي���ق���ف ال���ت���اري���خ ال����ي����وم اج�������ااًل واك�����ب�����اراً وت���ق���دي���راً 
لهؤالء األبطال األشاوس الذين يدافعون عن 
األرض والعرض بكل بسالة وشجاعة وتضحية 
وف��������������������داًء ض���������د ال�����������ع�����������دوان وم�������رت�������زق�������ت�������ه وع�����م�����ائ�����ه 

املأزومني..
اإلحتفاء بمولد رسولنا األعظم عليه وعىل آله 
ازىك وأطيب الصلوات والتسليم رغم األوضاع 
والظروف التي نعيشها إال ان اليمانيني يف يمن 
اإليمان والحكمة.. يمن األوس والخزرج.. يمن 
الفاتحني وهم يستقبلون ذكرى مياد رسولهم 
ب���ص���دور ع���اري���ة وق���ل���وب ت��ائ��ق��ة اب���ت���ه���اج���اً وم��ح��ب��ة 
وش������وق������اً وش������ك������راً ل���ل���ه واح�����ت�����ف�����اًء ب���خ���ات���م األن���ب���ي���اء 
واملرسلني وتجديداً وتأكيداً للوالء والسري عىل 

نهجه.
إن اح�����ي�����اء ذك�������ر م����ول����د رس����ول����ن����ا األع�����ظ�����م ع��ل��ي��ه 
وعىل آله الصاة والسام هي مناسبة عظيمة 
ن����س����ت����ع����رض ف����ي����ه����ا س���������رية م�������ول�������ده ح�����ت�����ى م���ب���ع���ث���ه 
واالس����������ت����������ف����������ادة م���������ن ت������������������دارس س��������ريت��������ه وم����ن����ه����ج����ه 
ورس��ال��ت��ه.. وع��ن واق���ع األم���ة ال��ي��وم وم��ا نعيشه 

من وهن وضياع وتمزق وحروب..
والؤنا للرسول صىل الله عليه وآله وسلم من 

اساسيات اإليمان 
وال  ال�������������������������������������راس�������������������������������������خ 
ي�����ت�����ح�����ق�����ق االي�������م�������ان 
ال��������ص��������ادق إال ب�������ه.. 
وص��������������������������������������دق امل�����������������������وىل 
ال�������ق�������دي�������ر ال������ق������ائ������ل: 
"ل��ق��د ك���ان ل��ك��م يف 
رس����ول ال��ل��ه اس��وة 
ح�������س�������ن�������ة مل������������ن ك��������ان 
يرجو الله واليوم 
اآلخ���������ر وذك���������ر ال���ل���ه 
ك��ث��رياً" األح����زاب – 

..)21(
ف������������������االح������������������ت������������������ف������������������اء 
ب��������م��������ول��������ده امل���������ب���������ارك 
ف��������ي��������ه ال��������ك��������ث��������ري م����ن 
الوقفات التأملية 
ألن ح����ي����اة امل���س���ل���م 
يف ه���������������ذه ال�������ح�������ي�������اة 
ال����دن����ي����ا ه������ي ع����ب����ارة 
ع���������������������������ن م������������ح������������ط������������ات 
م��ت��ب��اي��ن��ة وم���راح���ل 
شتى, الناس فيها 
بني مقيم وراحل, 
فأعقل الناس من 

ح����اس����ب ن���ف���س���ه ق���ب���ل ان ي����ح����اس����ب.. ف���ه���ن���ي���ئ���اً مل��ن 
احسن العمل واستقام واتبع تعاليمه واوامره 
ونهجه, وويل ملن اساء العمل وارتكب املعايص 
وال��ذن��وب.. وليعلم اول��ئ��ك املرجفون امل��أزوم��ون 
بأن الوالء الصادق لرسول الله هو األساس يف 
ال��ع��ق��ي��دة وال��ت��وح��ي��د م��ص��داق��اً ل��ق��ول��ه ع���ز وج���ل: 

)من اطاع الرسول فقد اطاع الله(..
وارتباط رسولنا األعظم بالرسالة كما وصفه 
ال��ق��رآن ال��ك��ري��م يف ق��ول��ه ع��ز وج���ل) ي��ا اي��ه��ا النبي 
إن��ا ارسلناك ش��اه��داً ومبشراً ون��ذي��راً وداع��ي��اً اىل 
الله بإذنه وسراجاً منرياً( األحزاب – )45 – 46(..
ل���������ذا ع����ل����ي����ن����ا ان ن�����������درك ان اق�����������دس ال������ذك������ري������ات 
النبوية الخالدة التي كان لها ابلغ األثر يف تغيري 
مجرى التاريخ وهداية البشرية اىل طريق النور 

والهداية انها ذكرى مولده العظيم..
خ���������ذوا م������ن م�����ول�����د امل����ص����ط����ف����ى ع���ل���ي���ه وع��������ىل آل����ه 
ال���ص���اة وال���س���ام دروس�����اً وع�����راً ال ت��ن��ى وم��آث��ر 
ال تطوى وم��ن اعظم ال��دروس والعر ان��ه انقذ 
ال���ب���ش���ري���ة م����ن ظ���ل���م���ات ال���ج���اه���ل���ي���ة ال���ج���ه���اء اىل 
نور التوحيد واإليمان بالله رب��اً وباإلسام ديناً 
وب���م���ح���م���د ص�����ىل ال����ل����ه ع���ل���ي���ه وآل�������ه ن���ب���ي���اً ورس���������واًل, 
ف��م��ول��د رس��ول��ن��ا األع��ظ��م عليه وع���ىل آل���ه ال��ص��اة 
وال��س��ام انقد البشرية من حريتهم وضالهم 
وظلماتهم اىل نور وهدى منهج اإلسام الخالد 

ونهجه القويم..
ما احوجنا اىل ت��دارس سريته العطرة وتذكر 
ان��ق��ض��اء وم�����رور األي�����ام واألع������وام وق����رب اآلج���ال 
وت��غ��ري األح�����وال وزوال ال��دن��ي��ا وح���ل���ول اآلخ�����رة.. 

كلنا راحلون وال يبقى إال وجه ربك..
ف������ال������ح������ي������اة م��������ي��������دان ف�����س�����ي�����ح وش��������اس��������ع ل����ص����ال����ح 
األع����م����ال, ف�����إذا م����ات اإلن����س����ان ان��ق��ط��ع ع��م��ل��ه إال 
م���ن ث�����اث: ص���دق���ة ج���اري���ة او ع��ل��م ي��ن��ت��ف��ع ب���ه او 

ولد صالح يدعو له..
وكل عام يرحل يايت بعده شر منه حتى تلقوا 
رب���ك���م ك���م���ا ج�����اء يف ال���ح���دي���ث ال����ن����ب����وي.. وع��ن��دم��ا 
ندرك ان الغاية من بعثته عليه وعىل آله افضل 
ال�����ص�����ل�����وات وأزىك ال���ت���س���ل���ي���م ه�����و اق�����ام�����ة ال����ع����دل 
ون��ش��ر ال��خ��ري وال��ف��ض��ي��ل��ة ب���ني ال���ن���اس وال���وص���ول 
بهم اىل خري الدنيا واآلخرة من هنا ندرك قوله 
ع��ز وج���ل: )وم���ا أرس��ل��ن��اك إال رح��م��ة ل��ل��ع��امل��ني(.. 

األنبيا 107 ..
ل���ب���ي���ك ي����ا رس�������ول ال����ل����ه ل���ق���د م������أت ق���ل���وب���ن���ا ن������وراً 
وض���ي���اًء إن يف ذل���ك ل��ذك��رى مل��ن ك���ان ل��ه ق��ل��ب او 

القى السمع وهو شهيد..!!

احمد  الفقيهأحمد الشريف

البحر األحمر ملتقى األطماع االستعمارية: )93(
اس�����ال�����ي�����ب االس�����ت�����ع�����م�����ار يف ك������ل ال�����ع�����ص�����ور واح�����������ده ت��خ��ف��ي 
األه����������������داف ب������ش������ع������ارات ب�������راق�������ة وت�����غ�����ل�����ف أط�����م�����اع�����ه�����ا ل���ت���خ���دع 
ال��ش��ع��وب املغلوبة ع��ىل أم��ره��ا بتلك ال��ش��ع��ارات ويساعد 
ع�����ىل ت����ل����ك ال�����غ�����اي�����ات ش��������راء ال�����ذم�����م وك����س����ب ال����ع����م����اء م��ن 
أبناء البلد ال��ذي ي��راد اإلجهاز عليه وه��ذه الطرق امللتوية 
وال��وس��ائ��ل ال��خ��ادع��ة ه��ي ال��وص��ف��ة السحرية ال��ت��ي تتمكن 
ال��������������دول االس������ت������ع������م������اري������ة ب�����واس�����ط�����ت�����ه�����ا ال���������وص���������ول أله�����داف�����ه�����ا 

الحقيقية .
  -3  أع����ت����ر األ س����ب����ان وال����رت����غ����ال أن ط������رق م��واص��ل��ت��ه��م 
ال�����ج�����دي�����دة م������ن األس������������رار ال����ح����رب����ي����ة واح�����ت�����ك�����روه�����ا ل���ض���خ���ام���ة 
األرب���اح التي يجنونها من وراء ه��ذه الطرق ف��أث��ارة ال��روة 
وال���س���ري���ة غ����رية وح��ق��د ج��م��اع��ات امل��غ��ام��ري��ن وك���ب���ار ال��ت��ج��ار 
وامل����������اك يف غ�������رب أورب����������ا وخ�����اص�����ة يف ه����ول����ن����دا وإن�����ج�����ل�����را يف 
البداية ثم فرنسا- مما دفعهم إىل أعمال القرصنة بصورة 
وحشية ضد بعضهم البعض , وترتب عىل هذا أن فقدت 
الرتغال ألكثري من أجزاء إمراطورتيها البحرية الواسعة 
حتى ملقا)1647م ( شرقاً وبعض جزر الساحل االفريقي 
الشرقي غرباً نتيجة الصدام بينهما وبني القادمني الجدد 
خال القرن السابع عشر امليادي وقد سبق أن ذكرنا أن 
الرتغال كانت التسمح باإلبحار يف تلك املياه إال برخيص 
م�����ن ق����ي����ادت����ه����ا يف امل���ن���ط���ق���ة ل�����ذل�����ك ك�����ان�����ت م�����ن أوىل ق���������رارات 
مجلس إدارة شركة الهند الشرقية الهولندي عىل سبيل 
املثال بعد تشكيلها مباشرة يف عام 1602م هي أن تقوم 

سفنها باألعمال العسكرية إىل جانب النشاط التجاري 
ضد كل من يعرض طريقهم وكانت تلك القرارات نتيجة 
أن بعض سفن املغامرين الهولنديني التي كانت قد عرفت 
طريقها عر رأس الرجاء الصالح يف عام 1599م قد ملست 
بعض املضايقات وإزاء هذا كانت السفن الهولندية تغرق 
كل سفينة برتغالية أو هنديه تحمل علماً برتغالياً بعد أن 
تستويل عىل ماتحمله وليس غريباً وليس غريباً  كذلك أن 
تقوم سفن هولندا بمهاجمة " جوا" نفسها أكر من مرة 
لكن دون طائل نظراً لضخامة التحصينات التي أقامها 
الرتغاليون بها .. أما احتكار الرتغال للماحة يف الخليج 
ال����ع����رب����ي ف����ق����د أن�����ه�����ار ب����ع����د أن ف�����ق�����دوا ج�����زي�����رة ه����رم����ز ب����واب����ة 
الخليج ويف ع��ام 1622م عىل يد شركة الهند الريطانية 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ش��اه ف���ارس والش���ك أن ح��دة التنافس بني 
الدول البحرية الكبرية ضدبعضهم البعض يف القرن 17م 
من أجل السيطرة عىل تجارة الشرق وعىل مصادرها هي 
ال��ت��ي وض��ع��ت ب���ذور وأس���س امل��ع��ام��ات وامل��ص��ادم��ات التي 
ش��اه��ده��ا ال��ت��اري��خ فيما ب��ع��د ب��م��ا يف ذل���ك ن��ش��وب الحربني 
ال���ع���امل���ي���ت���ني ف�����ض�����ًا ع�����ن ال������ح������روب ال�����ت�����ي ق�����ام�����ت ب�����ني ه�����ؤالء 

جميعاً وبني السكان األصليني يف تلك املناطق .
•  رغ����م أن ال��س��ل��ط��ن��ة ال��ع��ث��م��ان��ي��ة ك���ان���ت ق���د ب��ل��غ��ت قمة 
ق��وت��ه��ا وأت��س��اع��ه��ا يف ال��ق��رن 16م إال أن ت��ع��دد جبهاتها يف 
البلقان غرباً ومع الصفويني شرقاً وضد الرتغاليني جنوباً 
فضًا عن معاركها البحرية يف البحر املتوسط قد أضعفت 

م�������ن ق������درات������ه������ا ع�������ىل أن ت����ع����ي����د ل���ل���ب���ح���ر 
األحمر كيانه كامًا فأكتفت بحماية 
"ال���ب���ح���رية " وف����ق����دت ج���ان���ب " امل���م���ر" 
وقد حرصة السلطنة العثمانية عىل 
إن����ش����اء " اس����ك����ه " )ج����م����ؤك ( يف أول 
ج����زي����رة ك���ب���رية ب���ال���ق���رب م����ن ال��س��اح��ل 
ال���ي���م���ن���ي ع���ن���د م����دخ����ل ال���ب���ح���ر األح���م���ر 
ال���ج���ن���وب���ي وه�����ي ج����زي����رة " ج���ب���ل زق����ر" 
ك����م����ا ك�����ان�����وا ي���ط���ل���ق���ون ع���ل���ي���ه���ا – وك���م���ا 
فعل الرسوليون من قبل ذلك مثل 
" أسكات )جمارك ( املخا والحديدة 

وكمران وعدن وكشن)قشن(  وجيزان وظل البحر األحمر 
مجرد " بحرية " محمية فقط ألكر من قرن مما أثر عىل 
أوض����اع ال��س��ل��ط��ن��ة م��ن ن��اح��ي��ة وع���ىل أوض����اع ح���وض البحر 
األح��م��ر م��ن ناحية ثانية كما س��رى حقيقة إن السلطنة 
ق����د ب����ذل����ت ج����ه����داً ب����ح����ري����اً ض���خ���م���اً مل�����ط�����اردة ال���رت���غ���ال���ي���ني يف 
امل���ح���ي���ط ال����ه����ن����دي م���ث���ل ح���م���ل���ة س���ل���ي���م���ان ب����اش����ا ال�����خ�����ادم إىل 
ال��ه��ن��د 1538م  وح��م��ل��ة ب���ريي ري���س ق���ب���ودان األس���ط���ول يف 
ال��س��وي��س – إىل ال��خ��ل��ي��ج لتحطيم ق���اع���دة ال��رت��غ��ال��ي��ني يف 
هرمز )1552م( وحملة سيدي عيل )1554م لنفس الغرض 
إال أن هذه الحمات قد باءت بالفشل وقد أقتصر نشاط 
العثمانيني عندئذ عىل إرسال حمات بحرية صغرية عىل 
ط�����ول س����اح����ل ال����ج����زي����رة ال���ع���رب���ي���ة ال���ج���ن���وب���ي وع�����ىل س��اح��ل 

ال������ق������رن اإلف�����ري�����ق�����ي ل���ت���خ���ف���ي���ف ن���ش���اط 
ال����رت����غ����ال����ي����ني أم���������ام ه�������ذه ال����س����واح����ل 
وخ���اص���ة ب��ع��د أن س��ق��ط��ت قلعتهم 
يف م�����س�����ق�����ط ع��������ىل ي��������د " ب�����������ريي ري������س 
"  أث����ن����ا ت���وج���ه���ه إىل ه����رم����ز وال���ق���ض���اء 
ع�����ىل ال����ت����ح����ال����ف ال���������ذي ب�������دأ ح���ي���ن���ذاك 
ب���ني ال��رت��غ��ال��ي��ني ون���ج���ايش الحبشة 
والش�������������������ك أن وج�������������������ود ال�����ع�����ث�����م�����ان�����ي�����ني 
القوي ب��راً وبحراً وشرقاً وغرباً عند 
مدخل البحر األحمر الجنوبي كان 
م��ن ال��ع��وام��ل ال��ه��ام��ة ال��ت��ي أدت إىل 
ف��ت��ورال��ع��اق��ة ب���ني ال��رت��غ��ال وال��ح��ب��ش��ة وم��م��ا ي��ج��در ذك���ره 
هو تراجع الرتغاليني عن إرسال حملة بحرية أخرى إىل 
داخل البحر األحمر بعد حملتهم الفاشلة إىل السويس 
يف ع��ام 1541م فقد ش��ع��روا أن الحملة ق��د أث���ارت غضب 
العثمانيني ف��أرس��ل م��ل��ك ال��رت��غ��ال يف ع���ام 1544م  وف���داً 
للصلح وال��ت��ف��اوض م��ع ال��س��ل��ط��ان سليمان ال��ق��ان��وين عىل 
أن ت��ح��م��ل ال��س��ف��ن ال��رت��غ��ال��ي��ة ك��م��ي��ة م��ع��ي��ن��ة م���ن ال��ت��واب��ل 
إىل ال��ق��س��ط��ن��ط��ي��ن��ي��ة م���ق���اب���ل ال���س���م���اح ل��ل��س��ف��ن ال��رت��غ��ال��ي��ة 
ب����ال����ت����ج����وال داخ��������ل ال����ب����ح����ر األح�����م�����ر أي ب�����ني م����وان����ي����ه غ�����ريإن 
السلطان سليمان رفض هذا العرض وفشلة املفاوضات 
ورب���م���ا ك���ان س��ب��ب ه���ذا ال��ف��ش��ل ه���و اع���ت���زاز ال��س��ل��ط��ان ب��ق��وة 

السلطنة يف عهده. 

 
ما زلت استعرض الرأي والرأي اآلخر الذي لم يبدأ 
بعد استكمال ت��دوي��ن األح����داث يف منطقة ع��م��ار بل 
كانت قد ب��دأت يف شهر مايو من العام 2020م وما 
ت���اه م��ن أش��ه��ر وق���د رأي����ت ت��أخ��ري اس��ت��ع��راض��ه��ا لكوين 
ك����ن����ت م����س����ت����م����راً يف ت�����دوي�����ن م�����ا ح����ص����ل يف ع����م����ار وف����ق����اً 

لتسلسل تاريخ حدوثها 
وه��ذه امل���ادة مكرسة ل��رأي عبده مسعد امل��ويت ورد 
األخ األس���ت���اذ ن���ائ���ف ح���ي���دان وال������رأي وال������رأي اآلخ�����ر تم 
نشره ع��ر ال��وات��س يف شهر نوفمر م��ن ال��ع��ام امل��ايض 
2020م ح����ي����ث  ق������ال ع����ب����ده م���س���ع���د س���ع���د امل�������ويت ب��م��ا 
م�����ع�����ن�����اه: "أن ال�����ت�����ذك�����ري ب����م����ا ح����ص����ل يف م���ن���ط���ق���ة ع���م���ار 
يعتر جريمة يعاقب عليها كاتبها" بالطبع كان هو 
يقصدين أن��ا وم��ا كتبته عن عمار وق��د تكرم مشكوراً 
الرفيق املناضل نائف حيدان بالرد عليه وهذا هو نص 
الرد:"يا مويت هذه جريمة بشعة حصلت ضد أبرياء 
ن���س���اء وأط����ف����ال وال���ك���ل ي��ع��رف��ه��ا وم���ث���ل ه����ذه ال��ج��رائ��م 
اإلرهابية ال تسقط بالتقادم بل إنها جريمة لم تعد 
تخص الضحايا فقط وإنما أصبحت قضية رأي عام 
ويتحمل وزرها النظام السابق وكل من شارك فيها 
وال����ت����ذك����ري ب���ه���ا ل���ي���س ب���ج���ري���م���ة ي���ع���اق���ب ع��ل��ي��ه��ا ك��ات��ب��ه��ا 

ب���ل إن����ه واج����ب دي��ن��ي ووط���ن���ي ع���ىل ك���ل م��خ��ل��ص وويف 
ل��ل��وط��ن م���ن ب���اب ال���ح���رص ال��وط��ن��ي ل��ع��دم ت���ك���رار مثل 

هذه الجرائم التي ال يقبلها إنسان
ومحاولتك تعمد إظهار الحديث عنها أن��ه إس��اءة 
ألبناء شريح محاولة فاشلة وقد عفى الزمن عن مثل 
هذه الحكايات فأبناء شريح وأبناء إب لهم مواقف 
وطنية يفتخر بها كل من يحب وطنه وم��ا يتأثر من 
ذكر أو أي تفصيل عن هذه الجريمة اإلرهابية إال من 

كل له ضلع بها أو متورط فيها..
أم����ا م���ن ك����ان ح��ت��ى يف وق���وف���ه م���ع ن���ظ���ام ع���ف���اش يف 
ع��ه��ده ن��ظ��ي��ف ف��س��ي��ظ��ل ن��ظ��ي��ف��اً وم��وق��ف��ه ال���ي���وم يظهر 
ب����������األح����������داث ال�������ج�������اري�������ة ص���������ام���������داً وم�������واج�������ه�������اً ل�����ل�����ع�����دوان 
الهمجي ضد الشعب اليمني ولن تؤثر به أي أقاويل 
أو خ���زع���ب���ات أو أس���ال���ي���ب ي���م���ارس���ه���ا م���ج���رم���و ال��ن��ظ��ام 

النظام السابق.
وليكن يف علمك أن كل جرائم عفاش لن يسكت 
عنها وسيكتب كل األح���رار والشرفاء عنها لتشكيل 

انطاقة اليمن نظيفاً وخالياً من اإلرهاب..
وما محاولتك هذه إال وسيلة قد عفى عليها الزمن 
ف���ال���ك���ل ق�����د وع������ى وأص�����ب�����ح ي����ع����رف ال����ح����ق م�����ن ال���ب���اط���ل 

وي��م��ي��ز ب���ني م���ن ي��ق��ف م���ع ال���وط���ن ب���إخ���اص وب���ني من 
يتقنع بقناع الوطنية وأعماله كلها ال تريض الله وال 

خلقه..
ن�����ح�����ن يف زم���������ن ك�����ش�����ف ال�����ح�����ق�����ائ�����ق وم���������ن ك�������ل ح�����دث 
ي��ح��ص��ل ال����ف����رز وت���ظ���ه���ر ال���ح���ق���ائ���ق.. وي���ظ���ه���ر ك����ل واح����د 

عىل حقيقته.
ع��ف��اش م��ج��رم وص��ه��ي��وين وارت��ك��ب��ت م��ج��ازر إرهابية 

حان وقتها كشفها اليوم".
األسطر أعاه هي رد األستاذ نائف حيدان وهو كايف 
ووايف.. ل��ك��ن��ن��ي ه��ن��ا أود ط����رح ث����اث م���اح���ظ���ات ل��أخ 

عبده املويت وهي كالتايل: 
• املالحظة األوىل: يف عام 1978م أنت كنت طفل 
بسن عشر سنوات تقريباً بينما أنا كنت شاب آنذاك  

وشاهدت بعض األحداث بعيناي عىل الواقع..
• امل������الح������ظ������ة ال�����ث�����ان�����ي�����ة: إص��������������دار األح��������ك��������ام ال�����ج�����اه�����زة 
ع���ىل اآلخ���ري���ن ل��ي��س��ت م��ن��ط��ق��ي��ة وال م��ق��ب��ول��ة أن��ص��ح��ك 

بتجبنها..
• امل������الح������ظ������ة ال������ث������ال������ث������ة: إن ف�����ت�����ح ج���������راح���������ات امل��������ايض 
وتنظيفها ومعالجتها أس��ل��م وأف��ض��ل لجيل أوالدن���ا 
ب���داًل أن ي��ظ��ل ال���دم م��ت��خ��راً داخ��ل��ه��ا وت��ظ��ل ع��ب��ارة عن 

أكوام من نار تحت رماد..
• والله من وراء القصد-
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تاريخ اليمن الحديث:  بول دريش جامعة أكسفورد

االتجاه جنوبًا!!

ك�����ان االدري����س����ي����ني م����ن اش�����د خ����ص����وم اإلم��������ام ي��ح��ي��ى 
وق�����د ق�����ال اإلم�������ام ع����ن م���وق���ف اإلدري��������ي يف م��س��ان��دة 
االي���ط���ال���ي���ني ض����د ش���ع���ب ط���راب���ل���س األع��������زل: م����ا ال����ذي 
ي���س���ت���ح���ق ال����ش����ج����ب أك��������ر م������ن م�����س�����اع�����دة ال�����ك�����ف�����ار ض��د 
امل���س���ل���م���ني واإلس������������ام إن ال����ت����ن����ب����ؤات ك�����ان�����ت ت���ف���ي���د ب����أن 
ب��ري��ط��ان��ي��ا ستحل م��ح��ل ت��رك��ي��ا ق��د ان��ت��ش��رت يف أم��اك��ن 
م��خ��ت��ل��ف��ة م���ث���ل ال����ج����وف وال����ح����ج����ري����ة، وال���ري���ط���ان���ي���ون 
يف ع����دن ك���ان���وا م��ح��ب��وب��ني م���ن ق��ب��ل ع����دة ف���ص���ائ���ل  لم 
يقدم اإلمام يحيى من ناحية أخرى أي مساهمة يف 
القوة التطوعية من اليمن التي كان قوامها )6000 
م����ق����ات����ل( م����ن ال���ش���اف���ع���ي���ة م����ن ال���ي���م���ن ال���س���ف���ىل ال���ذي���ن 
رافقوا األتراك يف مسريتهم ضد القاعدة الريطانية.

وم����ع ذل����ك ب��ق��ي م��ع��ظ��م ال��ي��م��ن ه����ادًئ����ا وت����م ت��وح��ي��د 
الشعب خلف اإلمام , انهارت اإلمراطورية العثمانية 
ب��ع��د ال���ح���رب ال��ع��امل��ي��ة األوىل م���ع ت���داع���ي���ات يف جميع 
أنحاء الشرق األوسط، وعندما انسحب األتراك من 
اليمن يف 19–1918، وسع اإلمام يحيى نفوذه جنوًبا 
كما أن أسافه كأئمة وليس أقلهم قاسم يف القرن 
السابع عشر قد توسع أيًضا جنوًبا لكن اإلمام يحيى 
فعل ذل��ك يف ع��ال��م مختلف سياسيا، ك��ان��ت قواعد 
ه���ذا ال��ن��ظ��ام ال��ع��امل��ي ال��ج��دي��د، ت��ش��ك��ي��ل دول����ة حديثة 
هي تلك الخاصة بالدول ذات النمط األوروبي التي 
تحدد السلطة الشرعية مع االستمرارية التاريخية، 
وأص���ب���ح اآلن ج����زء م���ن ال��ي��م��ن م���ع زوال ال��ع��ث��م��ان��ي��ني 
م���ك���اًن���ا يف ه�����ذا وي����ع����رف امل�����ؤرخ�����ون اإلم��������ام ي��ح��ي��ى ب��أن��ه 

مؤسس اليمن الحديث  وهم محقون يف ذلك.
يف الشمال حدثت تغريات هائلة وكانت األحداث 
ح����ب����ىل ب����امل����ف����اج����آت ول�����ك�����ن يف ال����ج����ن����وب ع�����ىل م���س���ت���وى 
السياسة الرسمية لم يطرأ سوى القليل من األمل 

كانت شركة الهند الشرقية التي استولت عىل مدينة 
عدن 1839م قد سلمتها إىل اإلمراطورية الريطانية 
وت������م ت���وس���ي���ع ال����ن����ف����وذ ال����ري����ط����اين يف ع������دن م�����ن خ���ال 
السيطرة عىل آبار املياه واألرايض املطلة عىل الخليج 
بصرف النظر عن ذلك كل ما فعله الريطانيون هو 
إبرام معاهدات مع أبرز الشخصيات وفًقا للممارسة 
الريطانية الهندية تم منح "الحكام" )يف الحقيقة 
ق���ل���ة م��ن��ه��م ح���ك���ام م����ن ال���ه���ن���ود أو ب��امل��ع��ن��ى ال���ري���ط���اين  
وك�������ان م��ع��ظ��م��ه��م ب�����ارزي�����ن ألس����ب����اب أخ��������رى( يف ن��ه��اي��ة 
امل������ط������اف رت�������ب م���خ���ت���ل���ف���ة ل���ل���ش���خ���ص���ي���ات امل����ت����ع����اون����ة م��ع 
الريطانيني  وبالتايل تم منحهم عددا من األسلحة 

حسب الرتبة وعدد الرجال التابعني لهم. 
ت���ت���داخ���ل االت����ف����اق����ات يف ب���ع���ض األح�����ي�����ان وت��ت��ن��اق��ض 
م�������ع ب����ع����ض����ه����ا ال�����ب�����ع�����ض وم���������ع ذل���������ك ب����ال����ن����س����ب����ة مل���ع���ظ���م 
ال�����ش�����خ�����ص�����ي�����ات ال����������ب����������ارزة ك�������ان�������ت ال������ع������اق������ة ال���ح���ق���ي���ق���ي���ة 
ال�������وح�������ي�������دة م��������ع ع����������دن ق�����ب�����ل ال��������ح��������رب ال�����ع�����امل�����ي�����ة األوىل 
ه�����ي زي����������ارة س����ن����وي����ة ل���ج���م���ع رات��������ب ص����غ����ري وه������داي������ا م��ن 
الريطانيني تتضمن بنادق وذخرية..ازدهرت مدينة 

عدن وأصبحت مركزا لتجارة الفحم خصوصا 
مع ازدهار قناة السويس عام 1869م 

وأصبحت ميناء مهما وحيويا 
ل��ك��ل ال���ع���ال���م واج���ت���ذب���ت م��دي��ن��ة 

ع������������دن امل���������زي���������د م���������ن ال�������ه�������ن�������ود ع���ىل 
سبيل املثال يف عام  1856م كانت 

نسبة %40 من سكان عدن هم من 
ال����ه����ن����ود, ب������دأ امل����ه����اج����رون م����ن ش��م��ال 

اليمن يتوافدون عىل عدن حيث كانوا 
يعملون يف تجارة الفحم وبحلول عام 

1890م أص�����ب�����ح ن����ص����ف س�����ك�����ان ع��������دن م��ن 

العرب اغلبهم من الحجرية والبيضاء والقليل 
م�������ن امل������ن������اط������ق ال�����ن�����ائ�����ي�����ة ال�����ب�����ع�����ي�����دة، ب������ال������ق������رب م���ن 
ع�������������دن، ك�����������ان ال��������ن��������اس ي����������زرع����������ون ال�������خ�������ض�������روات 
واألع������������اف وت�����رس�����ل ل���ل���م���دي���ن���ة، وم�������ع ذل�����ك، 
كان امليناء نفسه مرتبًطا بشكل مباشر يف 
اإلم���راط���وري���ة ال��ب��ح��ري��ة ال��ري��ط��ان��ي��ة بقناة 
السويس والهند ولندن وسنغافورة، 
يف ح���������ني أن ال��������ع��������اق��������ات ب���������ني امل�����دي�����ن�����ة 
وامل������ن������اط������ق ال�����داخ�����ل�����ي�����ة ك������ان������ت إىل ح���د 
كبري بني املسؤولني وما أصبح ُيعرف 

باسم "رؤساء املعاهدات“.

ك����م����ا ح��������ال ال����ري����ط����ان����ي����ني ال������ذي������ن ك������ان������وا ي���ع���ت���م���دون 
ك���ث���ريا ع����ىل االت����ف����اق����ات وامل����ع����اه����دات و ه�����ذا م����ا ح��ص��ل 
م���ع االت�������راك , ف��ف��ي ع����ام 1873م أرس�����ل ال��ري��ط��ان��ي��ون 
ت�����ح�����ذي�����ر اىل ال����ع����ث����م����ان����ي����ني م�������ن االق���������������راب م�������ن م���دي���ن���ة 
ع�����دن و ت���ح���ذره���م م����ن امل����س����اس ب���ت���س���ع ق���ب���ائ���ل ي��م��ن��ي��ة 
تنضوي تحت الحماية الريطانية، يف ع��ام 1886م 
ت��م توقيع معاهدة حماية رسمية للقبائل العربية 
حول عدن، يف عام 1902م تم رسم خط يفصل بني 
مناطق االم��راط��وري��ت��ني الريطانية والعثمانية عام 
1905م ت��م االت��ف��اق ال��ن��ه��ايئ ع��ىل ال��خ��ط ال��ف��اص��ل بني 
االم���راط���وري���ت���ني خ���ًط���ا ي��ق��س��م م��ن��ط��ق��ت��ني منفصلتني 
وضعت القوتان اإلمراطوريتان حاكًما عىل الخريطة 
ورسمت خًطا آخر بالقرب من الشمال الشرقي عر 
الجزيرة العربية إىل مكان قريب من قطر حاليا  وقد 
تم التصديق عىل الخط املركب من الساحل يف باب 
امل����ن����دب ال�����داخ�����يل يف م�������ارس 1914م ول�����م ي����ح����دد ه���ذا 
ال��خ��ط ال��س��ي��ادة أو اإلدارة ب���ل امل���ج���االت ال��ت��ي اتفقت 
ف����ي����ه����ا ك������ل س����ل����ط����ة، ال����ري����ط����ان����ي����ة وال����ع����ث����م����ان����ي����ة، ع��ىل 
أال ت��ت��ع��دى ال����دول����ة األخ�������رى: ب��م��ع��ن��ى آخ�����ر، "م��ن��اط��ق 
ال���ن���ف���وذ" ع���ىل امل�����دى ال���ط���وي���ل، ب��ع��د ف����رة ط��وي��ل��ة من 
رحيل القوتني كان هذا الخط هو الذي قسم اليمن 
اىل دول�����ت�����ني ي���م���ن ش����م����ايل وي����م����ن ج����ن����وب����ي، ل�����م ي��ق��ب��ل 
اإلمام يحيى بهذا التقسيم ولم يعرف بالخط الذي 
وض��ع��ه امل��س��ت��ع��م��رون لليمن دون إرادة اب��ن��اء اليمن 
وك���ان دائ��ًم��ا يعتر أن ل��ه ال��ح��ق يف حكم ك��ل اليمن، 
وامل��ث��ري ل��ل��س��خ��ري��ة أن امل��وق��ع��ني ع��ىل ه���ذا ال��خ��ط ك��ان��وا 
حتى وقت قريب يف حالة حرب ولكنهم اتفقوا عىل 

تقسيم بلد وسلب حقوق وطن وشعب..

بعد أن بدأت مامح االنتصار الكامل 
م��ن م��ش��ارف م�����ارب.. وب��ع��د االن��ك��س��ارات 
امل����ت����وال����ي����ة م�����ن ال���ع���ن���اص���ر االره�����اب�����ي�����ة وم���ن 
م��ل��ي��ش��ي��ات االخ�������وان امل��س��ل��م��ني وامل���رت���زق���ة 
وب����ع����د ال���ت���ض���ح���ي���ات ال���ع���ظ���ي���م���ة م�����ن أج���ل 
اس������ت������ع������ادة األرض واإلن���������س���������ان يف م�������ارب 
م���ن أي�����دي ال���غ���زاة وامل��ح��ت��ل��ني وم����ن أي���دي 
املرتزقة ومن أيدي عناصر اإلرهاب يبدو 
أن ال��ت��وج��ه س��ي��ك��ون ج���ن���وب���اً.. وق���د ب���دأت 
م���ؤش���رات���ه ت��ظ��ه��ر اىل ال��ع��ل��ن يف خ��ط��وات 
مدروسة.. بدءاً من شبوة التي تنفست 
مديرياتها األربع الصعداء وهي تتخلص 
من املرتزقة ومن املرتهنني ومن املفرطني 
بالسيادة الوطنية الذين ال هم لهم غري 
ن����ه����ب امل��������������وارد ال�����ب�����رول�����ي�����ة م������ن ش�����ب�����وة وال 
يبالون ب��يء اسمه ال��ك��رام��ة الوطنية.. 
ل���ذل���ك ب������دأت ق�����وى اج���ت���م���اع���ي���ة ش��ب��وان��ي��ة 

ت������ع������ل������ن م�������وق�������ف�������ه�������ا ورف���������ض���������ه���������ا ل�������ل�������ع�������دوان 
وامل���ت���ع���اون���ني م���ع ال����ع����دوان ون��ق��ص��د تلك 
ال���ش���خ���ص���ي���ات وال������وج������اه������ات ال����ت����ي ك���ان���ت 
ت������ن������ض������وي ت������ح������ت ق���������ي���������ادة "اإلخ��������������������������وان" أو 
ق��ب��ل��وا ع��ىل م��ض��ض ذل���ك امل��وق��ف املحابي 
وامل��داه��ن ل��ل��ع��دوان والسلطات املرتبطة 
به، ولكن بعد أن دخل أبطال الجيش 
وال�����ل�����ج�����ان ال���ش���ع���ب���ي���ة اىل أط�����������راف ش���ب���وة 
والتوغل فيها اىل أربع مديريات، انطلق 
االح�����������رار ي������ت������رأون م�����ن ارت�����ه�����ان�����ات األخ�������وة 
املفلسني واألخوة املجرمني ليعودوا اىل 
الصف الوطني واىل أنصار القرار الوطني 
ال��س��ي��ادي، واىل واح��ة ال��ك��رام��ة الوطنية 

والعزة اليمانية الشامخة..
وب���س���ه���ول���ة ت���ح���رك���ت ال����ق����وات امل��س��ل��ح��ة 
وال���ل���ج���ان ال��ش��ع��ب��ي��ة اىل ح��اض��ن��ة ج��دي��دة 
من حواضن جنوب اليمن التي لم تعد 

تتقبل املحتل وال املرتزقة املرتبطة باملحتل 
ال������غ������ازي وآث������������روا أن ي������ع������ودوا اىل ح��ض��ن 
ال��وط��ن اىل ص��ن��ع��اء ال��س��ي��ادة وال��ت��اري��خ.. 
ص��ن��ع��اء ال����ق����رار ال���وط���ن���ي امل��س��ت��ق��ل، رغ��م 
كل املغريات املالية ومغريات االرتزاق، 
ل���ك���ن أب����ن����اء ال����وط����ن ال����ش����رف����اء أل����ق����وا ب��ك��ل 
تلك املغريات واتجهوا اىل صف الجيش 

واللجان الشعبية..
امل�����������ؤش�����������رات  م�����������ن  إذاً.. ه��������������ذه واح���������������������دة 
العسكرية القتالية، ومؤشرات االنتماء 
ال��وط��ن��ي ال��ن��ق��ي ال���خ���ايل م���ن االرت����ه����ان اىل 

مستعمر غاصب أو مرتزق رخيص..
ه���ذا يف ات��ج��اه ش��ب��وة.. وك��ذل��ك ينطبق 
األمر يف اتجاه أبني.. ويتواكب مع هكذا 
توجه السري نحو طور الباحة عر جبال 

ووديان تعز..
الواقع الراهن يقول أن الصف الوطني 

امل���س���ت���ق���ل ي���ح���ق���ق ن����ج����اح����ات واخ������راق������ات 
مهمة وأساسية تجاه الجنوب يف اتجاه 
اس��ت��ع��ادة ال��ج��غ��راف��ي��ة ال��ت��ي أص��ب��ح��ت يف 
م����ت����ن����اول ال�����ي�����د، ب���ع���د أن ب��������دأت ج��ح��اف��ل 
االرت�������زاق واالح����ت����ال ي��وم��ي��اً ت��ف��ق��ر األرض 
م�����ن ت����ح����ت أق�����دام�����ه�����ا، وم�������ا ه�����ي إال ف����رة 
محدودة حتى نرى االنزياح الكبري الذي 

ينتظر جحافل االرتزاق واالرتهان..
ول��س��وف ي��ن��دح��رون.. وس���وف يصطف 
م��ع��ن��ا ك���ل أب���ن���اء ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ش��م��ااًل 

وجنوباً..
إن ال���ق���رار ال��وط��ن��ي ال��س��ي��ادي لصنعاء 
ي������ت������ج������ه ج�����������ن�����������وب�����������اً.. وال����������ج����������ن����������وب م����س����ت����ع����د 
وم�����������ت�����������ق�����������ب�����������ل.. وي���������ن���������ت���������ظ���������ر ال��������������خ��������������اص م�����ن 
مليشيات الرياض ومليشيات أبو ظبي 
ليعود الوجه املشرق لليمن الغايل بإذن 

الله.
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لقد تطرقت إىل مضمون هذا املقال يف تناوله 
س���اب���ق���ة ل���ك���ن مل�����ا ل�����ه م�����ن أه���م���ي���ة م��ت��ع��ل��ق��ة ب��ب��ن��اء 
ال���دول���ة إن ح��س��ن��ت ال��ن��ي��ات وك���ي���ف ك����ان ال��ي��م��ن 
يحكم يف العقود املاضية من خال التحويات 
وبعقليه ال تمت بصلة إىل امل��ف��ه��وم الحقيقي 
ل��ل��دول��ة, ف��ق��د اس��ت��ح��س��ن��ت ان أذك����ر م��ن جديد 
بما يجب علينا القيام به وصواًل إىل بناء دولة 
النظام والقانون وكيف أن اآلخرين يعتقدون 
أن اليمن من الصعب عليه الخروج من أزمته:
ال ن�������دري مل�������اذا ي���ص���ر امل���ح���ل���ل���ون وال���س���ي���اس���ي���ون 
املتابعون لأحداث من داخل اليمن وخارجه 
ع��ىل أن ال��ي��م��ن ال��ي��وم أص��ب��ح ع��ىل م��ف��رق ط��رق 
نتيجة الستمرار العدوان عليه للعام السابع 
ع��ىل ال��ت��وايل وع���دم التوصل حتى اللحظة اىل 
ات���ف���اق ي��ض��ع ن��ه��اي��ة ل��ه��ذه ال���ح���رب ال��ل��ع��ي��ن��ة وان 
كانت نظرة اليمنيني يف الداخل تختلف تماماً 
ع�������ن ت������وق������ع������ات وم�����ت�����اب�����ع�����ة ه�����������ؤالء مل�������ا ي������ج������ري يف 
الساحة اليمنية عن بعد من تفاعل وتطلعات 
اىل امل����س����ت����ق����ب����ل ال�����������ذي س����ي����ت����م ص����ن����اع����ت����ه ب�����أي�����دي 
اليمنيني أنفسهم دون تدخل ال��خ��ارج وذل��ك 
بعكس ما كان يحدث يف السابق ألن اليمنيني 
وألول مرة منذ أمد بعيد يتحركون ويضعون 
أقدامهم عىل بداية الطريق الصحيح وص��واًل 
إىل بناء دول��ة وطنية حديثة افتقدوها طويًا 
وإن كانت والدة هذه الدولة ستواجه مخاضاً 
ع��س��رياً نتيجة الحمل الثقيل ال��ذي م��ن املؤكد 

سيتمخض عنه مولود مكتمل النمو.
وت���ب���ش���ر ال�����ب�����داي�����ات امل���ت���م���ث���ل���ة يف ت���س���اق���ط رم�����وز 
الفساد ووضع حد لاستبداد السيايس الذي 
كان قائماً بأن الطريق سيكون ممهداً وسالكاً 
ل������ان������ط������اق م�����ن�����ه إىل ال�����ن�����ه�����اي�����ة ش���������رط أن ي����ك����ون 
ال����ف����س����اد اإلداري وامل����������ايل يف ط���ل���ي���ع���ة األه���������داف 
التي سيتم محاربتها والقضاء عليها نهائياً.. 
ب����ل إن ه������ذا ال���ت���ف���اع���ل ال���ش���ع���ب���ي م����ع م����ا ي��ح��دث 
وتشهده اليمن من تطورات متسارعة وتحقيق 
االن�����ت�����ص�����ارات ال���ع���ظ���ي���م���ة يف ك����ل ال���ج���ب���ه���ات ع��ىل 
ت��ح��ال��ف ال����ع����دوان ق���د أث���ب���ت ب��م��ا ال ي����دع م��ج��ااًل 
للشك ب��أن اليمنيني منذ أك��ر م��ن نصف قرن 
ك���ان���وا ي��ع��ي��ش��ون يف ظ���ل ال����ا دول����ة وأن ت��ح��ال��ف��اً 
ب���ني ث��اث��ة أط�����راف س��ي��اس��ي��ة وق��ب��ل��ي��ة وع��س��ك��ري��ة 
هو الذي كان يتحكم يف مصري اليمن وشعبه 
تحت إشراف السفريين األمرييك والسعودي 
إىل أن انتهى يف 21سبتمر عام 2014م ليدخل 
اليمنيون بعد ذلك يف مرحلة جديدة تشكلت 
م�������ن خ���������ال إرادة وط�����ن�����ي�����ة خ�����ال�����ص�����ة ال ت���خ���ض���ع 
إلماءات الخارج وال يتحكم فيها طرف بعينه 
ول���و ع��دن��ا ق��ل��ي��ًا إىل ال�����وراء س��ن��ع��رف ك��ي��ف ك��ان 
ي���ح���ك���م ال����ي����م����ن ومل����������اذا غ����اب����ت دول�����ت�����ه ب���ق���وان���ي���ن���ه���ا 
وأنظمتها ويكفي أن نستشهد بما قاله الدكتور 
أحمد أب��و إصبع رحمه الله ال��ذي أورد حكاية 
ط���ري���ف���ة ل���ك���ن ل���ه���ا م���ع���ن���ى ودالل��������ة خ����ط����رية ك��ن��ت 
ق��د أش����رت إل��ي��ه��ا يف م��ق��ال س��اب��ق واس��ت��ش��ه��دت 
ب��ه��ا ألن��ه��ا تسببت يف إج��ه��اض م��ش��روع ال��دول��ة 

اليمنية الحديثة 
ي���ق���ول ال���دك���ت���ور أح���م���د أب�����و أص���ب���ع:ع���ن���دم���ا ت��م 
اختيار عيل عبد الله صالح رئيساً للجمهورية 
ال���ع���رب���ي���ة ال��ي��م��ن��ي��ة يف 17ي���ول���ي���وع���ام 1978م م��ن 
ق��ب��ل م��ج��ل��س ال��ش��ع��ب ال��ت��أس��ي��ي ح��ي��ن��ه��ا ك��ان 
الرتوكول يقتيض أن يرأس الرئيس أول جلسة 
ملجلس الوزراء تنعقد يف عهده وكان الرئيس 
صالح يومها بحكم خلفيته العسكرية متهيًبا 
من السياسيني املدنيني الذين سيجتمع بهم 
خ��اص��ة أن بينهم ال��ع��دي��د م��ن ال��ح��اص��ل��ني عىل 
شهادات عالية.. فقيل له: فقط أنت ستلقي 
كلمة ق��ص��رية يف ب��داي��ة االج��ت��م��اع وت��ن��ص��رف ثم 
يواصل مجلس الوزراء مناقشة جدول أعماله 
فوافق.. ولكنه قبل أن يغادر االجتماع فوجئ 
أن أول���ئ���ك ال���ذي���ن ك����ان م��ت��ه��ي��ًب��ا م��ن��ه��م ي��دف��ع��ون 
إل����ي����ه ب���م���ج���م���وع���ة م����ن األوراق ف����ك����ان ي��س��ت��ل��م��ه��ا 
م��ن��ه��م آن�������ذاك وي��س��ل��م��ه��ا ل��ل��م��ق��دم ع���ب���د ال��ع��زي��ز 
الرطي- رحمه الله- الذي كان يقف خلفه ثم 
توجه الرئيس إىل منزله بقرية الدجاج ولحقه 
ال�����رط�����ي ب��������������األوراق وه�����ن�����اك س�������أل ال����رئ����ي����س ع��ن 
األوراق فسلمت ل��ه وب���دأ يستعرضها وك��ان��ت 
املفاجأة بالنسبة ل��ه كبرية ح��ني شاهد أن كل 
م���ا ج����اء ف��ي��ه��ا ه���ي ع���ب���ارة ع���ن م��ط��ال��ب خ���اص���ة.. 
ف��م��ن��ه��م م���ن ي��ط��ل��ب س���ي���ارة وم��ن��ه��م م���ن يطلب 
أرضية ومنهم من طلب معونة فصاح الرئيس 
قائًا: من أين أجيب لهم؟ فضحك عبد العزيز 
الرطي وقال: أنت اآلن رئيس الدولة.. وبذكاء 
ال���رئ���ي���س ص����ال����ح ال���ف���ط���ري ف��ه��م��ه��ا وه������ي ط���ائ���رة 
ومن يومها تخىل عن مشروع الدولة اليمنية 
الحديثة وانقلب عىل ما كان قد بدأه الشهيد 
إب��راه��ي��م أل��ح��م��دي وح��ك��م ال��ي��م��ن ب��ال��ت��ح��وي��ات 
واألزم���ات وبالرغيب والرهيب وه��و ما يؤكد 
ق������ول ال���ش���ي���خ س����ن����ان أب������و ل����ح����وم ال�������ذي أش�������ار يف 
مذكراته أن الفلوس مقدسة يف اليمن ونعتقد 
جازمني ب��أن ه��ذه الثقافة مازالت قائمة حتى 
ال��ي��وم ب��ل وي��ت��م االه��ت��م��ام ب��ه��ا وت��غ��ذي��ت��ه��ا وبعد 
صر طويل عىل هذا الوضع السيئ طفح الكيل 
وأصبحت طاقة اليمنيني ال تحتمل هذا الصر 
فجاءت ثورة 21سبتمر عام 2014م الشعبية 
ل��ت��ص��ح��ح امل���س���ار وت���ق���يض ع���ىل ت��ل��ك ال��ت��ح��ال��ف��ات 
السياسية والقبلية والعسكرية التي اختصرت 
نفسها يف ال��ش��ع��ب وال���وط���ن ل��ع��دة ع��ق��ود وإن 
ك��������ان م������ا ح��������دث ه������و ن���ت���ي���ج���ة ط���ب���ي���ع���ي���ة مل������ن ي��ب��ن��ي 
نظاما أو دولة عىل أساس هش فيخر السقف 
عليها ليهدمها بمجرد أن تتعرض ألول هزة 

فيصعب عليها املقاومة والبقاء .

تزامنا مع احتفاالت شعبنا اليمني بالذكرى ال�58 
ل���ع���ي���د االس����ت����ق����ال ال����������14 م�����ن اك����ت����وب����ر ه����ن����اك م���ش���اري���ع 
اسراتيجية للنهوض بالقطاع الزراعي تسعى اللجنة 
الزراعية والسمكية العليا إىل تنفيذها بالتنسيق مع 
وزارة الزراعة وكل الجهات ذات العاقة لرفع أداء 
وتحسني القطاع ال��زراع��ي، والتي ب��دوره��ا ستحدث 
نقلة نوعية كبرية يف النهوض بهذا القطاع الحيوي 
سعيا للوصول نحو االكتفاء الذايت وتخفيض فاتورة 
االس�����ت�����رياد وص������وال إىل االس���ت���ق���ال ال����ت����ام ف���م���ن ي��م��ل��ك 
ق��وت��ه يملك ق���راره. وه��ن��اك ت��وج��ه كبري للميض قدما 
يف رفد القطاع الزراعي بهذه املشاريع كونها تصب يف 
خدمة وصالح املزارعني أوال، وسوف يلمس ثمارها 
امل�����واط�����ن ب���ش���ك���ل ع�������ام، ك���م���ا أن����ه����ا ت���س���اه���م يف ت��ح��ق��ي��ق 
األم��ن ال��غ��ذايئ للوطن، وحماية األم��ن القومي من 
التهديدات الخارجية كالضغوط السياسية والحصار 

الجائر املفروض عىل بادنا منذ سبع سنوات.
ون�����ح�����ن ع������ىل ث����ق����ة أن م����ث����ل ه�����ك�����ذا م����ش����اري����ع ح���ي���وي���ة 
ت���غ���ي���ض األع�������������داء وع�����م�����اءه�����م س���������واء يف ال�������داخ�������ل أو 
ال��خ��ارج، ف��أي مشاريع وطنية أو قومية تسعى إىل 
ال���ت���ح���رر الش����ك أن أه����ل ال���ب���اط���ل م���ن ق����وى االس��ت��ك��ب��ار 
وعىل رأسهم أمريكا وأذنابها سيقفون صفا واحدا 
ملواجهتها؛ ألنها ال تتفق مع مصالحهم وال تتماىش 
مع مشاريعهم االستعمارية وبالتايل فإنها أصبحت 
ال����ي����وم ت��م��ث��ل ل���ه���م وج����ع����اً وأمل�������اً ف���ه���ي ب��م��ث��اب��ة ص���واري���خ 
باليستية تقض مضاجعهم وتنغص حياتهم. وكل 
ذل���ك م��ن��ذ ق��ي��ام ث���ورة ٢١س��ب��ت��م��ر ال��ت��ي قصمت ظهر 
تلك ال��ق��وى املتغطرسة ومرتزقتهم، كونها أوقفت 
م���ش���اري���ع���ه���م ال���ت���دم���ريي���ة، وأف���ش���ل���ت ك����ل امل��خ��ط��ط��ات 
ال��ع��ب��ث��ي��ة، وح�������ررت ال����وط����ن م����ن ال���وص���اي���ة ال��خ��ارج��ي��ة 
بعد أن قطعت ي��د العمالة ال��داخ��ل��ي��ة، ل��ذل��ك ليس 

م���ن امل��س��ت��غ��رب أن ت��ن��زع��ج وس��ائ��ل 
ال�����ع�����دوان اإلع����ام����ي����ة وت����ه����ذي ل��ي��ل 
نهار لتنال وتقدح يف كل مشروع 
أو ق�����������رار وط������ن������ي ي�����ص�����ب يف خ����دم����ة 
ال������ش������ع������ب، وب������ال������ت������زام������ن م��������ع ه�����ذه 
الحملة نجد العماء يف الداخل 
ي���������ح���������اول���������ون ع�������رق�������ل�������ة أي م�������ش�������روع 
اس��رات��ي��ج��ي م���ن ش���أن���ه أن ي��ح��دث 
ن����ق����ل����ة ن����وع����ي����ة ل���ت���ح���س���ني امل����س����ت����وى 
امل������ع������ي������ي ل������ل������م������واط������ن������ني س���������������واء يف 
ال����ق����ط����اع ال�������زراع�������ي أو أي م����ش����روع 

قومي يف أي قطاع آخر..
وه����اه����ي أب��������واق ال�����ع�����دوان ال���ي���وم 
وأدوات�������������ه�������������م ت������ض������ج ب�������ش�������أن إن������ش������اء 
شركة التال للخدمات الزراعية 
م�������ح�������اول�������ة ال������ن������ي������ل م�����ن�����ه�����ا وت�����ش�����وي�����ه 

س��م��ع��ت��ه��ا وص����ورت����ه����ا وه������ي م����ا ت�������زال يف امل����خ����اض رغ���م 
خ���ض���وع���ه���ا ل���ك���ل اإلج������������راءات ال���ق���ان���ون���ي���ة ب�����إش�����راف م��ن 
ال���ه���ي���ئ���ة ال���ع���ام���ة ل���اس���ت���ث���م���ار وف�����ق ال���ن���ظ���ام امل���ت���ب���ع م��ن��ذ 
الخطوات األوىل للتأسيس إىل انتخاب اإلدارة املعنية 
ل���ل���ش���رك���ة وت�����م إع�������داد ب���رن���ام���ج ع���م���ل ل���ل���ش���رك���ة ون���ظ���ام 
داخ��������يل ي���ن���ظ���م ع���م���ل ه������ذه ال����ش����رك����ة خ����اض����ع ل���ل���رق���اب���ة 
من الجهات املختصة ويعد الهدف الرئيي إلنشاء 
ه���ذه ال��ش��رك��ة ه���و ت��ق��دي��م ك���ل ال��خ��دم��ات وامل��ت��ط��ل��ب��ات 
ال����زراع����ي����ة ل���ل���م���زارع���ني وت���ق���دي���م ي����د امل����س����اع����دة ل��ص��غ��ار 
املزارعني الستغال أراضيهم وتسويق منتجاتهم عر 
نظام الزراعة التعاقدية وما أح��وج القطاع الزراعي 
يف ال��ي��م��ن مل��ث��ل ه����ذه ال���ش���رك���ات ال���وط���ن���ي���ة.. ف��م��ا ال���ذي 
يزعج قوى العدوان وعماؤهم ويجعلهم يسعون 
ل����ع����رق����ل����ت����ه����ا؟.. الش��������ك أن وج����ع����ه����م ك����ب����ري وم���ص���اب���ه���م 

ج����ل����ل ب����ع����د أن ف������ق������دوا ن���ف���وذه���م 
وخ��س��روا مصالحهم التي لطاملا 
ح����رص����وا ع����ىل رع���اي���ت���ه���ا وال���ح���ف���اظ 
ع��ل��ي��ه��ا وج��ع��ل��وه��ا ن��ص��ب أعينهم 
خ���ال خ��م��س��ة ع��ق��ود م���ن ال��زم��ن 
ع���������ىل ح��������س��������اب م������ص������ال������ح ال������وط������ن 

واملواطن.
إن ال������������������رد ال�����������ق�����������ايس ع�����������ىل ت����ل����ك 
األف��������واه واألق��������ام امل�����أج�����ورة ل��ي��س 
يف م���ج���ارات���ه���م وال����دخ����ول معهم 
يف مهاترات إعامية.. بل سيكون 
ال��������رد ع���م���ل���ي���ا ي���ت���م���ث���ل يف م���واص���ل���ة 
ال����س����ري ق����دم����ا ن���ح���و األم��������ام وع����دم 
االلتفات لنباحهم حتى ال تتعر 
وت��ت��أخ��ر ع��ج��ل��ة ال��ب��ن��اء ال��ت��ي ب��ات��ت 
ال�������ي�������وم يف أي������������دي ق�������ي�������ادة م����ؤم����ن����ة 
ومتوكلة ع��ىل ال��ل��ه وح���ده فقط وال ت��دي��ن ب��ال��والء إال 
ل���ه س��ب��ح��ان��ه وت���ع���اىل ول��رس��ول��ه األم����ني س��ي��دن��ا محمد 
صىل الله عليه وعىل اله وسلم.. ونقول لهم إن ثورة 
ال��واح��د وال��ع��ش��ري��ن م��ن سبتمر مستمرة وم��اض��ون 
بخطى ثابتة حتى يتخلص اليمن من كل العاهات، 

ويصبح نظيفا خاليا من الفساد واملفسدين.
ون���ؤك���د ل��ل��ج��م��ي��ع ب��أن��ه م��ه��م��ا ح����اول األع������داء حجب 
ال������ن������ور وع����رق����ل����ة م����ش����اري����ع����ن����ا ال����وط����ن����ي����ة وم���ح���اص���رت���ه���م 
لشعبنا العظيم، ف��س��وف ينبثق فجر ال��ح��ري��ة يوما 
ليمأ الدنيا شعاع النصر وال��ح��ري��ة وال��ع��دل والبناء 
وال����ت����ن����م����ي����ة، ألن ش���ع���ب���ن���ا ال���ع���ظ���ي���م ب�������ات أك�������ر ارت����ب����اط����ا 
وت���م���س���ك���ا ب���ح���ب���ل ال�����ل�����ه ال����وث����ي����ق ع�����ر امل������ش������روع ال�����ق�����رآين 

العظيم الذي يرفض الخضوع إال لله.
ويف امل����ق����اب����ل ي����ج����ب أن ي�����راف�����ق م����ث����ل ه�������ذه امل����ش����اري����ع 

ت��وض��ي��ح إع��ام��ي وت��ص��ري��ح��ات صحفيه ت��ب��ني للعامة 
األه��داف واملكاسب التي سوف يحصل عليها املزارع 
ال����ي����م����ن����ي وامل��������واط��������ن ب���ش���ك���ل ع���������ام، م������ن أج��������ل إخ��������راس 
األل��س��ن��ة ال���ع���اوي���ة، وت��ف��وي��ت ال���ف���رص ع��ل��ي��ه��م ون��ق��ول 
ل�������ه�������م: إن م��������ا ت���������روج���������ون ل��������ه م��������ن أك���������اذي���������ب وأق��������اوي��������ل 
م���ج���رد ف���ق���اع���ات وزوب����ع����ة يف ف���ن���ج���ان، وإن ت��ج��ارت��ك��م 
ك�������اس�������دة، وره�����ان�����ات�����ك�����م خ�������اس�������رة، ف����اب����ح����ث����وا ل����ك����م ع��ن 
س����������وق آخ����������ر ت������س������وق������ون ف�����ي�����ه ب����ض����اع����ت����ك����م ال������ف������اس������دة، 
أم����ا ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ف��ق��د ق����ال ك��ل��م��ت��ه ي����وم ال���ح���ادي 
وال����ع����ش����ري����ن م�����ن س���ب���ت���م���ر، ون����ف����ض ع����ن����ه غ����ب����ار ال�����ذل 
والهوان واالرتهان للخارج، وتخلص من وصايتكم 
إىل األب���د، وه��و ال��ي��وم- وق��د ش��ب ع��ن ال��ط��وق- يشق 
ط��ري��ق��ه م���ن ج��دي��د ل��ريس��م ب���دم���اء امل��ج��اه��دي��ن ال��زك��ي��ة 
خ���ري���ط���ة ج�����دي�����دة ل���ل���ي���م���ن ال����ج����دي����د، ت���ش���م���ل ك�����ل ش��ر 
وذرة من تراب الجمهورية اليمنية، من شماله إىل 
ج��ن��وب��ه وم���ن ش��رق��ه إىل أق��ص��اه دون ت��ه��اون أو تخيل 
أو ب��ي��ع ألي ش���ر م���ن ت�����راب ال��ي��م��ن ال���ج���دي���د، ون���راه���ن 
ب���ذل���ك ع���ىل ال���ل���ه وع����ىل ح��ك��م��ة وق���ي���ادة ال��س��ي��د ال��ق��ائ��د 
ال��ع��ل��م س��ي��دي ع��ب��دامل��ل��ك ب���در ال��دي��ن ال���ح���ويث- حفظه 
ال���ل���ه ورع������اه- وع����ىل س���واع���د وت��ض��ح��ي��ات األب���ط���ال من 
مجاهدي الجيش واللجان الشعبية الذين صنعوا 
بتضحياتهم أروع صور البطوالت التي أبهرت العالم 
ب��ص��م��وده��م وش��ج��اع��ات��ه��م وان��ت��ص��ارات��ه��م ال��ت��ي يجني 
ال����ي����وم م����ن خ���ال���ه���ا ش��ع��ب��ن��ا امل���ك���اس���ب ال��ع��ظ��ي��م��ة وم���ن 
أبرزها السعي للوصول نحو االكتفاء الذايت وتلبية 
اح���ت���ي���اج���ات ال����س����وق ب���امل���ن���ت���ج���ات امل���ح���ل���ي���ة، م����ن خ���ال 
امل���ش���اري���ع االس���رات���ي���ج���ي���ة ال���ت���ي س��ي��ت��م رف���ده���ا ل��ل��ق��ط��اع 
الزراعي قريبا من شأنها املساهمة يف تحقيق ذلك، 
ف��ال��غ��د م���ش���رق وال����ق����ادم أج���م���ل ب�����إذن ال���ل���ه وال ن��ام��ت 

أعني الجبناء!!

النهوض بالقطاع الزراعي.. الفرص والتحديات

فؤاد عيل الهارب

عدد خاص بمناسبة  ذكرى املولدة 
النبوي الرشيف



الرسول .. املربي واملعلم 
تتجىل ب��وض��وح يف حركة النبي محمد عظمة وق��وة الرسالة 
اإللهية وقدرتها عىل التغيري ومواجهة التحديات, وإذا أرادت 
األم�������ة ال�����ي�����وم ت���غ���ي���ري واق����ع����ه����ا وت���ص���ح���ي���ح وض���ع���ه���ا ف����ذل����ك م��رت��ب��ط 
ب�����ع�����ودت�����ه�����ا ال��������ج��������ادة ال�������واع�������ي�������ة إىل م�������ب�������ادئ وق������ي������م وأخ��������������اق ه�����ذه 
ال��رس��ال��ة, وإىل ال��رس��ول )ص��ىل الله عليه وآل���ه( ق��دوة تقتدي به 
وق��ائ��داً وأس��وة والتعرف عليه وع��ىل مسريته العملية وحركته 
بالرسالة اإللهية التي هي رحمة من الله للعاملني, وبالتمسك 
ب��ه��ا ت��ح��ظ��ى األم����ة م���ن ال��ل��ه ب��ال��ن��ص��ر وال���ع���ون وال��ت��أي��ي��د وتستعيد 
دورها الحضاري بني األمم مقيمة للعدل متخلصة من هيمنة 
الطغاة والظاملني.. رسول الله )صىل الله عليه وآله وسلم( يبني 
املسجد كمنطلق لرتبية االم��ة ورس��ول الله )ص��ل��وات الله عليه 
وع��ىل آل���ه( عندما وص��ل إىل امل��دي��ن��ة - بنى امل��س��ج��د، لكن م��ا بنى 
امل��س��ج��د ل��ي��ج��ل��س يف ال����زاوي����ة، ب��ن��ى امل��س��ج��د ك��ق��اع��دة ع��س��ك��ري��ة، 
قاعدة للجهاد، بنى املسجد ليؤاخي - داخل هذا املسجد - بني 
أصحابه، بني جموع املهاجرين واألن��ص��ار، بنى املسجد ليكون 
م��ن��ط��ل��ق��ا ل���ي���وح���د ب����ني األم�������ة، ب���ن���ى امل���س���ج���د ل��ي��ن��ط��ل��ق م���ن���ه مل��ق��ارع��ة 
ال��ظ��ل��م وال��ط��غ��ي��ان ل��ي��وح��ي ل��أم��ة أن امل��س��اج��د ل��ه��ا أه��م��ي��ت��ه��ا، لها 
ق��ي��م��ت��ه��ا، ل��ك��ن ال ي���ج���وز أن ت��ت��ح��ول إىل دار ع���ج���زة، ال ي���ج���وز أن 
ت��ت��ح��ول إىل ]َم��َك��اِس��ل، َم��ْك��َس��ل��ة[، ال ي��ج��وز أن ت��ت��ح��ول إىل منابر 
��د امل��س��ل��م��ني. ف��ك��ان م��س��ج��ده أش��ب��ه يشء بثكنة عسكرية،  ت��ج��ِمّ
قاعدة عسكرية، ك��ان منربه ص��وت يهز الكفر، يهز الطغيان، 

يهز الظلم، هكذا فهم هو االعتصام بالله سبحانه وتعاىل.
رب����ى االم�����ة ع���ىل االس���ت���ق���ال وك���ي���ف ت���ك���ون ل��ت��ق��ف ع���ىل ق��دم��ي��ه��ا 
ف���ال���ل���ه س��ب��ح��ان��ه وت����ع����اىل أراد أن ي��ع��ل��م��ن��ا ب�����أن دي���ن���ه ي��س��ت��ط��ي��ع أن 
يجعلنا أمة مستقلة، تقف عىل قدميها، عزيزة، رافعة رأسها، 
تقهر األم���م األخ����رى، م��ا ال���ذي يحصل اآلن؟ أل��ي��س ك��ل العرب 
يتجهون إىل أم��ري��ك��ا لتفكهم م��ن إس��رائ��ي��ل؟ ول���و أن أم��ري��ك��ا هي 
املحتلة وإسرائيل هناك للجئوا إىل إسرائيل تفكهم عن أمريكا! 
ي��ل��ج��أون إىل أم��ري��ك��ا وروس���ي���ا راع��ي��ت��ا ال���س���ام أن ت��ف��ك ف��ي��ه��م من 
إسرائيل.. النظرة القاصرة التي أراد الله أن يمسحها من أذهان 
العرب - لو تربوا عىل دينه، لو تربوا عىل نهج نبيه )صلوات الله 
عليه وعىل آله(, لو عرفوا سريته وهو يف جهاده من بدر إىل آخر 
غزوة لم يلجأ إىل طرف آخر، لم يلجأ إىل الفرس، أو يلجأ إىل 
الروم، وهما القوتان التي كانت تمثل القوى العظمى يف العالم 
يف ذلك العصر لم يلجأ إىل الفرس ليساعدوه ضد الروم، وال 
إىل ال���روم ل��ي��س��اع��دوه ض��د ال��ف��رس، وال إىل ال��ف��رس ليساعدوه 
ع��ىل ق��ري��ش، وال إىل ال���روم ليساعدوه ع��ىل ق��ري��ش، رب��ى األم��ة 
تربية توحي لها بأن يف استطاعتها أن تقف عىل قدميها وتقارع 
األمم األخرى وكان أبرز مثال عىل هذا ما عمله هو يف ترتيبات 
]غ���زوة ت��ب��وك[؛ ألن��ه ك��ان رج���ًا ق��رآن��ي��اً )ص��ل��وات ال��ل��ه عليه وعىل 
آله( يتحرك بحركة القرآن، ويعرف ماذا يريد القرآن أن يصل 
باألمة إليه يف مناهجه الرتبوية وهو يربي نفوسهم كيف تكون 
كبرية، كيف تكون معتزة بما بني يديها من هذا الدين العظيم 

فا تحتاج إىل أي قوى أخرى.
ه�����و ك�������ان ش����خ����ص����اً ح���ك���ي���م���اً وق�������دي�������راً ذك�����ي�����اً ف�����اه�����م�����اً، ق������ائ������داً ع��ىل 
أع���ىل م��س��ت��وى ل��ل��ق��ي��ادة ف��ع��ًا، ح��ت��ى أن ال��غ��رب��ي��ني ع��ن��دم��ا حللوا 
شخصيته ومواقفه اعتربوه أنه أعظم قائد يف التاريخ كما يحىك 
أنهم فعًا اعتربوا أنجح وأعظم قائد يف التاريخ محمد )صلوات 
الله عليه وعىل آله(..  وكيف كان عىل الرغم من كفاءته العالية 
���َه ُي��ِح��ُبّ  ���ِه إَِنّ ال���َلّ ���ْل َع����ىَل ال���َلّ ي��ت��وك��ل ع��ىل ال��ل��ه }َف������إَِذا َع���َزْم���َت َف���َت���َوَكّ

ِلنَي{)آل عمران: من اآلية159(. امْلَُتَوِكّ
الح��ظ أليس ه��ذا مبدأ ه��ام ج���داً؟ مبدأ ه��ام ج��داً أن��ه حتى لو 
ك��ن��ا يف ح���ال���ة م���ع���ان���اة ش���دي���دة ل���ن ن��س��ت��ع��ني ب����أط����راف أخ�����رى عىل 
اإلطاق, يجب أن تتحرك نحن, نحن, كما عمل يف تبوك, كما 
ع���م���ل يف ت���ب���وك رب�����ى امل��س��ل��م��ني ع����ىل اس���ت���ش���ع���ار امل���س���ئ���ول���ي���ة وع���ىل 

املبادرة واملسارعة 
فالقرآن الكريم جعله الله ن��وراً للمؤمنني، ن��وراً للمسلمني 

ْلمة، يتحركون هم عىل  يهتدون به قبل أن تهجم عليهم الُظّ
أس��اس��ه ق��ب��ل أن يهجم عليهم ال��ع��دو إىل ُع��ق��ِر دي���اره���م، س��واء 
ب���ف���س���اده، أو أن ي��ص��ل ب��ق��دم��ه وب��ن��ف��س��ه، أل����م ي��ت��ح��رك ال���رس���ول 
)صلوات الله عليه وعىل آله( هو يف غزوة ]تبوك[ ليهاجم هو، 
وع��ىل مسافة طويلة ج��داً م��ن املدينة نحو )750 ك��م( إىل تبوك 

ليواجه دولة عظمى يف ذلك الزمن هي دولة الرومان. 
أراد أن ي���ق���ول ألم���ت���ه: إن م���ن ي���ن���ت���ظ���رون، وي��ص��م��ت��ون ه���م من 
سيكونون أذالء إذا ما هجم عليهم العدو، هم من سيكونون 
م���ع���ّرِض���ني ألن ُي��ف��ت��ن��وا ع���ن دي���ن���ه���م، وألن ي���ت���ن���ازل���وا ب��ب��س��اط��ة عن 
دينهم إذا م��ا هجم عليهم ال��ع��دو إىل داخ��ل دي��اره��م، الرسول 
)صلوات الله عليه وعىل آله( رّبى املسلمني عىل االهتمام، رّبى 
املسلمني عىل املبادرة، ربى املسلمني عىل استشعار املسؤولية، 
عىل أن تكون لديهم روح وّثابة داخل كل شخص منهم، روح 
ج��ه��ادي��ة روح تستشعر امل��س��ؤول��ي��ة ف��ت��ن��ط��ل��ق، ال تنتظر األع����داء 
وإن كانوا كباراً، وإن كانوا يمتلكون مختلف وسائل القوة، ال 

ينتظرونهم حتى يهجموا عليهم.
حرك املجتمعات ورفع معنوياتهم واستوعب الكل فاإلسام 
ي��س��ت��وع��ب األق�����وي�����اء م����ن أول ي������وم، ي��س��ت��وع��ب ال����ذي����ن ب��ع��ده��م، 
يستوعب الذين بعدهم، يستوعب الذين بعدهم، يستوعب 
ال������ك������ل، ول������ه������ذا ي�������أيت ب����خ����ط����اب: ي������ا أي�����ه�����ا ال������ذي������ن آم������ن������وا، أل�����ي�����س ي��ا 
أي��ه��ا ال���ذي���ن آم���ن���وا؟ ألن ك���ل م��ؤم��ن ي��س��ت��ط��ي��ع أن ي��ش��ت��غ��ل، وك��ل 
مؤمن هو مدعّو إىل ميدان يتسع له مع اآلخرين كيفما كانت 
وضعيتهم، من ناحية الرتكيبة اإلجتماعية، أو باعتبار البيئة 
الحاصلة، باعتبار الوضعية الحاصلة، الحظ كان رسول الله 
)ص��ل��وات ال��ل��ه عليه وع��ىل آل���ه(، ه��ك��ذا، ي��ح��رك املجتمع، نفس 
املجتمع، ذلك املجتمع عىل ما هو عليه، ال يوجد عنده فكرة أنه 
أواًل يدرسهم، يدرسهم، يدرسهم، يحمِيّه، يحمِيّه، يحمِيّه، 
ويف األخري يفلته. ال، ناس يسلمون وقال: هيا يسرح معهم، 
يسرح معهم، يسلم أول يوم، وثاين يوم يسرح معهم، وألن 
ال���ل���ه ي��ت��دخ��ل يف ب���ن���اء ال���ن���ف���وس، ه����ذه ال��ق��ض��ي��ة أس���اس���ي���ة، ي��رف��ع 
م���ع���ن���وي���ات ال�����ن�����اس، ي���ش���د ق���ل���وب���ه���م، ي����رب����ط ع����ىل ق���ل���وب���ه���م، ي��ن��ري 
أف��ك��اره��م فيصبح ال��ذي��ن ك��ان��وا ي���رون أنفسهم أغ��ب��ي��اء يف األخ��ري 
يصلون إىل أن قد عندهم قدرة، عندهم قدرة يف إدراك األشياء، 
يف ف��ه��م األش���ي���اء، يف تحليل األش���ي���اء، رؤي����ة األش���ي���اء، وه��ك��ذا.. 
ل���ه���ذا أن���ه���ا ت��ع��ت��رب م��ع��ج��زة ل���إس���ام ن���ج���اح رس�����ول ال���ل���ه )ص���ل���وات 
ال�����ل�����ه ع����ل����ي����ه وع��������ىل آل�����������ه(، ت����ع����ت����رب م����ع����ج����زة يف ح������د ذات�������ه�������ا، الح����ظ 
عندما تتأمل ال��ق��رآن كم فيه من أع��داء يتحدث عنهم، أع��داء 
ص��ن��ادي��د، وأع����داء م��ك��اري��ن، وأع����داء م��ت��آم��ري��ن، م��ن مشركني، 
م����ن ك����ل ال����ف����ئ����ات: م���ش���رك���ني، وي�����ه�����ود، ون������ص������ارى، وم���ن���اف���ق���ني، 
ر ما كان يعمل  ومع هذا اجتاز الكل، ألم يكتسح الكل؟ وصَدّ
هؤالء؛ ليبني لك بأنه هكذا الدين يعلو فعًا، يعلو إذا هناك 

من يتحرك عىل أس��اس��ه، أل��م يصدر يف ال��ق��رآن م��اذا ك��ان يقول 
اآلخ���رون، أصحاب الدعايات، واملتآمرين، كلها صدرها هنا؛ 
ل��رتى بأنه فعًا معجزة أن��ه خ��رج من بني ه��ؤالء، واكتسحها، 
وه���م���ش ك���ل ه����ذه ال���ف���ئ���ات: ال���ي���ه���ود، وال����ن����ص����ارى، وامل���ش���رك���ني، 

واملنافقني، }َوَظَهَر أَْمُر الَلِّه َوُهْم َكاِرُهوَن{. 
االس�����������ام ي�����رب�����ي رج�����������ااًل وي����ن����ت����ج أب�������ط�������ااًل أع�����������زاء ك����م����ا ك�������ان ع�����زي�����زاً 
واإلسام - يربي رجااًل يحملون الحديد فيذودون به عن هدى 
ال��ل��ه, فيواجهون ب��ه الطغاة, وي��واج��ه��ون بالحديد املستكربين, 
وي�����واج�����ه�����ون ب����ال����ح����دي����د ال����ط����ام����ع����ني ال�����ذي�����ن ي������ري������دون أن ي���ط���ف���ئ���وا 
دي����ن ال���ل���ه، إن دي����ن ال��ل��ه ي��رب��ي رج������ااًل, ي��ن��ت��ج رج������ااًل, ي��ن��ت��ج أب��ط��ااًل 
ي���خ���ل���ع���ون ث�������وب ال����������ذل, وك�����ذل�����ك ي����ك����ون����ون ب����ع����ي����داً ع�����ن ال��س��ك��ي��ن��ة 
امل��س��ك��ن��ة وال����ه����وان واإلذالل وال���ت���ع���اس���ة, رج�����ااًل أع�����زاء ب���ع���زة ال��ل��ه 
العزيز, وبعزة رسوله العزيز, وبعزة القرآن العزيز, أنزل الله 
ال��ح��دي��د ل��ي��ك��ون أب��ن��اء اإلس�����ام, أم���ة م��ح��م��د, أت��ب��اع محمد رج���ااًل 
يحملون الحديد فيدافعون بالحديد عن أنفسهم, وبالحديد 
الذي حمله رسول الله درعاً, وبالحديد الذي حمله رسول الله 
سيفاً, وبالحديد ال��ذي حمله رس��ول الله سهماً, تحرك رسول 
الله كأعظم قائد عسكري وبطل ورجل عظيم ليقارع الطغيان, 
ل��ي��ق��ارع امل��ن��ك��ر, واج����ه ال��ي��ه��ود وه��زم��ه��م, وواج����ه م��ش��ريك ال��ع��رب 
وطغاة ال��ع��رب, واملفسدين من العرب وهزمهم, وواج��ه أيضاً 
النصارى بكل إمكانياتهم العسكرية وانتصر عليهم.. يجب أن 
يكون هذا االنتماء انتماء العمل, انتماء اإلتباع, انتماء التمسك, 
أن نكون كما يريده محمد منا, محمد رس��ول الله يريد لنا أن 
ُة َوِلَرُسوِلِه  نكون أعزاء كما كان عزيزاً, وكما الله عزيز }َوِلَلِّه الِْعَزّ
َوِلْلُمْؤِمِننَي{)املنافقون:من اآلية 8( وللمؤمنني, يريد لنا أن نكون 
م��ج��اه��دي��ن, أن ن��ك��ون رج�����ااًل يف م��واج��ه��ة أع���دائ���ن���ا, أال ن��ب��ق��ى أم��ة 
ذليلة يقتلها أعداؤها يومياً, يستبيحون دماءها ويستبيحون 
كرامتها, أم��ا من ال يتبع محمد, وال يتمسك بمحمد, ال يسري 
عىل درب محمد, وال يتمسك بتعاليم محمد فهو من يتربأ منه 

محمد ويلعنه محمد.
ال���رس���ول م��ه��م��ت��ه ه���ي ل��ل��ن��اس م��ع��ل��م��اً وم��رب��ي��اً وال���ل���ه ج���ل ش��أن��ه 
ْنُهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياِتِه  ِيّنَي َرُسواًل ِمّ يقول: }ُهَو اَلِّذي َبَعَث يِف اأْلُِمّ
يِهْم َوُيَعِلُّمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوإِن َكاُنوا ِمن َقْبُل َلِفي  َوُيَزِكّ
ِبنٍي َوآَخِريَن ِمْنُهْم مَلَّا َيْلَحُقوا ِبِهْم َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم  َضَاٍل ُمّ
����ُه ُذو اْل���َف���ْض���ِل اْل��َع��ِظ��ي��ِم{ ���ِه ُي���ْؤِت���ي���ِه َم���ن َي���َش���اُء َوال����َلّ َذِل�����َك َف���ْض���ُل ال���َلّ

)ال����ج����م����ع����ة: 2-4( ح���ي���ن���م���ا ب���ع���ث ال����ل����ه ف���ي���ن���ا ن���ح���ن األم������ي������ني, ن��ح��ن 
ال����ع����رب, ح��ي��ن��م��ا ب��ع��ث ال���ل���ه ف��ي��ن��ا وم���ن���ا م���ح���م���داً )ص����ىل ال���ل���ه عليه 
وآله وسلم( رسواًل له مهمة كلفه الله بها, منوطة بنا هي لنا, 
رس��ول لنا لخدمتنا, يعمل من أجلنا, كلما لديه, كلما يقدمه 
لنا ومن أجلنا, يتلو عليهم آياته, آيات الله التي تمنحنا الوعي, 
وت��م��ن��ح��ن��ا ال���ب���ص���رية, ف���ا ي��س��ت��ط��ي��ع أح����د أن ي��ض��ل��ن��ا, وال يستطيع 
أحد أن يخدعنا, وال يتمكن أحد من إفسادنا طاملا تحلينا بذلك 
���ي���ِه���ْم{ ونحن  ال��وع��ي وه��ات��ي��ك ال��ب��ص��رية }َي��ْت��ُل��و َع��َل��ْي��ِه��ْم آَي���اِت���ِه َوُي���َزِكّ
محتاجون إىل الزكاء, اإلنسان يحتاج إىل زكاء نفسه يك يكون 
من األب��رار, وعنصراً صالحاً يف الدنيا, يقوم بدور عظيم يرتتب 
عليه فاحه وخريه وفوزه يف الدنيا واآلخرة.. }َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياِتِه 
��ُم��ُه��ُم اْل��ِك��َت��اَب َواْل��ِح��ْك��َم��َة{ وأي��ض��اً معلماً, رس��ول  ��ي��ِه��ْم َوُي��َع��ِلّ َوُي��َزِكّ
ال���ل���ه م����ن م���ه���ام���ه ت��ج��اه��ن��ا - أي���ه���ا اإلخ�������وة - أن ي���ك���ون م��ع��ل��م��اً ل��ن��ا, 
يعلمنا كتاب الله الحكيم, كتاب الله الكريم, كتاب الله الذي 
يتضمن التعاليم العظيمة, التي إن أخذنا بها نسعد يف الدنيا 
واآلخ����رة ونسلم م��ن ع���ذاب ال��ل��ه يف ال��دن��ي��ا واآلخ����رة, ونعيش يف 
ع���زة وس��ع��ادة وي��ك��ون م��ص��رين��ا إىل خ��ري يف اآلخ����رة أي��ض��اً, معلم, 
معلم, يعلم كتاب الله, ويعلم هذه األمة الحكمة لتكون أمة 
ح��ك��ي��م��ة, حكيمة يف م��واق��ف��ه��ا, حكيمة يف س��ل��وك��ه��ا, حكيمة يف 
أعمالها, حكيمة يف إدارة شؤون حياتها, حكيمة يف مواجهتها 
م��ع أع��دائ��ه��ا, تصرفاتها حكيمة, وم��واق��ف��ه��ا حكيمة, وأعمالها 

حكيمة.. 

ه���ذا ه���و ال���رس���ول, وه����ذا ه���و م��ش��روع��ه ل��أم��ة أول���ه���ا والح��ق��ه��ا, 
س��اب��ق��ه��ا وآخ����ره����ا, رس�����ول ال���ل���ه ه���و ل���ه���ذه امل���ه���م���ة؛ ألن ي���ك���ون لنا 
معلماً لنا, مربياً لنا, قائداً لنا, مصلحاً لنا, يحل مشاكلنا, يزيك 
أن��ف��س��ن��ا, ي��ق��ودن��ا إىل ح��ي��ث ال���خ���ري, إىل ح��ي��ث ال����رش����اد, إىل حيث 
ال��ع��زة, إىل حيث املجد, إىل حيث ال��ف��اح, إىل السعادة, يشدنا 
نحو الله, ويصلنا بالله بما يكسبنا رض��وان الله, وتوفيق الله, 
وعون الله, ونصر الله, رسول يتكفل بهذه املهمة لهذه األمة, 
السابقني منهم والاحقني }َوآَخِريَن ِمْنُهْم مَلَّا َيْلَحُقوا ِبِهْم{ إذاً 
ه��ذا يمثل فضًا من الله علينا لنعرف ه��ذا, رس��ول الله حينما 
بعث الله فينا رسواًل منا, هذا يعترب فضًا من الله علينا نحن, 
��ِه  م��ن��ة م��ن ال��ل��ه علينا ن��ح��ن, فحينما ق���ال ال��ل��ه: }َذِل�����َك َف���ْض���ُل ال��َلّ
���ُه ُذو اْل��َف��ْض��ِل اْل��َع��ِظ��ي��ِم{ ه��ذا م��ن أع��ظ��م ما  ُي��ْؤِت��ي��ِه َم��ن َي��َش��اُء َوال���َلّ
أكرمنا الله به أن يجعل منا رسواًل, رسواًل له هذه القيم, وهذه 

التعاليم, وهذه املهام العظيمة
امل�����رب�����ي وامل����ع����ل����م ال���������ذي ي���ع���م���ل ع�����ىل ت����رب����ي����ة األم����������ة، ع�����ىل ت���زك���ي���ة 
ال����ن����ف����وس، ع�����ىل ت���ع���ل���ي���م ه������ذه األم��������ة ال����ك����ت����اب وال����ح����ك����م����ة، ي���ق���ول 
��ْن��ُه��ْم َيْتُلو  ����نَي َرُس����واًل ِمّ ����ِيّ ����ِذي َب��َع��َث يِف اأْلُِمّ ال��ل��ه ج��ل ش��أن��ه: }ُه���َو اَلّ
��ُم��ُه��ُم اْل��ِك��َت��اَب َواْل��ِح��ْك��َم��َة َوإِن َك��اُن��وا  ��ي��ِه��ْم َوُي��َع��ِلّ َع��َل��ْي��ِه��ْم آَي��اِت��ِه َوُي��َزِكّ
َّ���ا َي��ْل��َح��ُق��وا ِب��ِه��ْم َوُه��َو  ��ِب��نٍي َوآَخ���ِري���َن ِم��ْن��ُه��ْم مَل ِم��ن َق��ْب��ُل َل��ِف��ي َض���َاٍل ُمّ
اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم{)الجمعة: 2-3(، هكذا أراد الله لنبيه، وهكذا 
هي مهمته، وع��ىل أس��اس أن يكون ارت��ب��اط ه��ذه األم��ة االرتباط 
ال��ذي يتيح ه��ذه الثمرة، ارتباطاً ينتج ه��ذه النتيجة، أن ترتبط 
ه���ذه األم���ة بنبيها, بمنهجه, ب��م��س��اع��ي��ه, ب��ج��ه��ده وع��م��ل��ه كقائد 
وكمربي وكمعلم؛ لتزكوا النفوس وليستفيد الناس الحكمة 
والهداية، وإال فا يمكن حينما تكون األم��ة مبتعدة عن نبيها 
وعن تعاليمه بل وجاهلة به، وجاهلة بتعاليمه، ال تستفيد ال 
زكاًء وال تكسب حكمة، وال تستفيد عزًة، وال تصل إىل نتيجة.

بناء مجتمعاً متآلفاً موحداً مرتاحماً عزيزاً
أن دين الله يقدم عىل أس��اس بناء النفوس، وبناء املجتمع 
بناًء متآلفاً يجعل من هذا املجتمع أمة متوحدة متآلفة، بعيدة 
عن كل ما يثري العداوة والبغضاء فيما بينها يف داخل املجتمع 
املسلم, املجتمع اإلي��م��اين املرتبي برتبية محمد, املتمسك بنهج 
محمد, اآلخذ بتعاليم محمد, {رحماء بينهم}, داخلهم الرحمة, 
الرحمة يف كل أشكالها, يف تعاملهم مع بعضهم البعض, يف 
اهتمامهم ببعضهم البعض, يف طريقة تعاطيهم مع قضاياهم 
الداخلية, اإليثار, التعاون, التكاتف, {رحماء بينهم}, ال مكان 
للشدة فيما بينهم, مجتمع متوحد, متكاتف, معتصم وقوي, 
رب���ى أم��ت��ه ع��ىل أس���اس ال��ع��زة وم��ف��اه��ي��م ال��ع��زة، أاَلّ ي��ك��ون لديها 
القابلية ل���إذالل والقهر واالستعباد أن ه��ذه الطريق التي هي 
ط���ري���ق ال����ق����رآن، وط���ري���ق م��ح��م��د )ص���ل���وات ال���ل���ه ع��ل��ي��ه وع����ىل آل���ه( 
ن��ب��ي��اً معلماً م��رش��داً نتبعه ن��ق��ت��دي ب��ه ن��س��ري ع��ىل أس���اس حركته 
ونهجه، يشء لن نقبل من أحد أن يبعدنا عنه أبداً، أبداً مهما 
حاولوا ومهما عملوا عىل أساس أّنا أمة تسري عىل أساس القرآن 
وتنتمي إىل القرآن وتنتمي إىل الرسول )صلوات الله عليه وعىل 
آله(, من هذا املنطلق نفسه، من منطلق القرآن، ومن منطلق 

الرسول، ومن عزة اإلسام.
بنى املسجد ليؤاخي - داخل هذا املسجد - بني أصحابه، بني 
جموع املهاجرين واألنصار، بنى املسجد ليكون منطلقا ليوحد 

بني األمة، بنى املسجد لينطلق منه ملقارعة الظلم والطغيان.
نستذكر من  هذه الذكرى  أعظم ما أىت به)صلوات الله عليه 
وعىل آله( هو الحث عىل اإلحسان وبناء مجتمع مسلم متكافل 
متعاون يرحم بعضه بعضا، وال��ت��وايص بالرحمة واملرحمة يف 
ال��ق��رآن الكريم م��ن أه��م املسائل التي رك��ز عليها ال��ق��رآن الكريم 
واإلحسان إىل الفئات املحتاجة، من اليتامى من املساكني، من 
ال���ف���ق���راء، ك���ل ال��ف��ئ��ات امل��ت��ض��ررة وامل��ع��ان��ي��ة م���ن أك���ر م���ا أوىص به 
ب فيه ووعد فيه  الله سبحانه وتعاىل وأمر به وحث عليه ورَغّ

باألجر الكبري.

تتجسد الروح االيمانية  اليوم قوال وعما واقعاً حياً 
من خال احتفاء الشعب اليمني بمناسبة املولد النبوي 
الشريف والتي تؤكد االرتباط اإليماين املتواصل برسول 
االمة محمد صلوات الله وسامه عليه وعىل اله، فمنذ 
ف���ج���ر االس�������ام وال���ي���م���ان���ي���ون ي���ت���ص���درون ال���ص���ف���وف االوىل 
إلع����اء ك��ل��م��ة ال��ل��ه ون��ش��ر ال��رس��ال��ة امل��ح��م��دي��ة اىل اص��ق��اع 
االرض وواق����ع����ن����ا ال�����ي�����وم ي����ربه����ن ال���ي���م���ان���ي���ون ع�����ىل ح��ب��ه��م 
لرسولهم الكريم باالحتفاء بمولده وهو ما يؤكد حب 
ال������والء وص�����دق االن���ت���م���اء واالرت�����ب�����اط امل���ت���ج���دد ب���ه ك��رس��ول 
ل��أم��ة  املبنية ع��ىل اس��س ثابتة ومنهج قويم تجسد يف 
شخص رسولنا الكريم صلوات الله وسامة عليه وعىل 
آله الذي حمل عىل عاتقه تلك الرسالة العظيمة والتي 
ك���ان ذروة سنامها ال��ج��ه��اد فأصبحت ام���ة ق��وي��ة مهابة 

سادة العالم حكما وعدال.
ينتهج اليوم شعبنا الحر وقيادته الثورية والسياسية 
منهج رسول سيد البشرية صلوات الله علية وعىل اله 
إلع������ادة االم�����ة اىل ت��ل��ك ال���ط���ري���ق ال���ق���وي���م وامل���ن���ه���ج ال���رب���اين 
امل������رت������ب������ط ب�������ال�������ق�������ران ال������ك������ري������م ب�����ع�����د إن ك�������ان�������ت ق��������د ات����ب����ع����ت 
م�������س�������ارات م����ن����ح����رف����ة اوص������ل������ت االم���������ة اىل واق���������ع ال���ش���ت���ات 
وال��ت��ف��ك��ك وال���ص���راع وال��ت��ق��س��ي��م واق����ع م���ئ ب��ال��ت��ن��اق��ض��ات 
اربك مجتمعها وجعله يتتبع خطوات وافكار وثقافات 
اخ���رج���ت���ه ع����ن امل����س����ار ال��ص��ح��ي��ح واص����ب����ح ي��ت��ل��ق��ف ال��ع��ل��وم 
والثقافات املغلوطة من هنا وهناك دون معرفة وال علم 
وال بصرية وكلها ادت اىل تشتت الفكر وتعدد العقائد.. 
وحلت العقائد والثقافات املغلوطة بديلة لكل ما كانت 
تحمله االمة من عقيدة وقيم وما كانت تسري عليه من 

منهج قويم  .
االح���ت���ف���اء ال���ي���وم ب��م��ول��د س��ي��د ال��ب��ش��ر ي��ع��د ت��ج��س��ي��دا ملا 
يحمله اليمانيون يف ص��دوره��م م��ن اي��م��ان وح��ب ووالء 
ل�����رس�����ول�����ه�����م ال������ك������ري������م ال�����������ذي ج�����س�����د ف����ي����ه����م ح�������ب االي������م������ان 
والتضحية يف كل معاركه وغزواته وغرس يف نفوسهم 
ق�������وة االي������م������ان وح�������ب ال����ج����ه����اد ال��������ذي ال ي���م���ك���ن ل����ام����ة أن 
تستقيم اال به فكانوا قادة لجيوش االسام استطاعوا 
ت��ح��ق��ي��ق االن���ت���ص���ارات ون���ش���ر االس������ام اىل اص���ق���اع االرض 
وه��و م��ا ج��س��ده اليمانيون ق���واًل وع��م��ًا ال��ي��وم يف ميدان 
الجهاد يف مواجهة قوى الشرك والطغيان واالستكبار 
العاملي وما يتحقق من انتصارات لم تكن لتتحقق لوال 
االعتماد يف تحقيقها عىل الله سبحانه وتعاىل ومنهج 
ال�����ق�����ران اوال وث����ان����ي����اً ع�����ىل م�����ا ح���م���ل���ه رس����ول����ن����ا ال����ك����ري����م م��ن 
شجاعة وحكمة وص��رب وثبات واق���دام يف مقارعة قادة 
ال��ك��ف��ر وال���ش���رك وال��ط��غ��ي��ان وج��ي��وش��ه��م وان��ت��ص��ر عليهم 
بقوة االيمان وثقته بنصر الله رغم قلة العدد والعدة 
ب��اإلض��اف��ة اىل ت��ع��رض��ه ص��ىل ال��ل��ه عليه وع���ىل ال���ه وسلم 
مل���خ���ت���ل���ف األس����ال����ي����ب مل����ح����اول����ة ث���ن���ي���ه وع������دول������ه ع�����ن دع���وت���ه 
فاستخدموا اساليب الرتهيب والرتغيب فكانت هناك 
اساليب تستهدف شخص الرسول الكريم صلوات الله 
عليه وع��ىل آل��ه كقائد عظيم غ��رس ال���روح اإلي��م��ان��ي��ة يف 
جسد االمة واصبح تحرك االمة منذ ذلك اليوم تحركا 
مسؤواًل قوياً الن منطلقاته واسسه قوية هزت عروش 
ال����ك����ف����ار وامل�����ش�����رك�����ني م�����ا دف����ع����ه����م الت�����خ�����اذ ك�����ل االس����ال����ي����ب 
وال���ح���ي���ل مل���ح���اول���ة اع����اق����ة واي����ق����اف ذل�����ك ال���ت���ح���رك ال���رب���اين 
ف��ج��م��ع��وا ق��ب��ائ��ل��ه��م ل��ات��ف��اق ع��ىل ق��ت��ل��ه وت���وزي���ع دم���ه بني 
ال��ق��ب��ائ��ل وب���ني م���ن اش����ار مل��ن��ح��ه امل��ن��اص��ب وت��ول��ي��ت��ه عليهم 
ملكا وبني من جعل املال وسيلة اغراء وتأثري عىل غرائزه 
ونفسيته  غ��ري م��درك��ني بأنهم يقفون ام��ام قائد عظيم 
يحمل روح ايمانية عظيمة لو جمع لها كل اموال وكنوز 
ومناصب الدنيا لم ولن يتخىل عنها كونها منهجاً وروحاً 
ل��ح��ي��اة وب��ن��اء ام���ة .. وب���ني م��ا ك���ان ي��ع��د اس��ت��ه��داف��اً نفسياً 
جماعياً لقادة ومجتمع اإلسام الصغري حجما آنذاك 
وال���ق���وي اي��م��ان��ا م���ن خ���ال اس��ت��خ��دام امل��ش��رك��ني وال��ك��ف��ار 
ألس�������ال�������ي�������ب ال�������رته�������ي�������ب ب�����ج�����م�����ع ال�������ج�������ي�������وش وال�����ت�����ح�����ال�����ف�����ات 
ل��ش��ن ال��ح��رب وف����رض ال��ح��ص��ار عليهم ون��ش��ر ال��دع��اي��ات 
وال�����ش�����ائ�����ع�����ات ك����م����ا ح����ص����ل يف ع��������دد م������ن امل�������ع�������ارك وال����ت����ي 
ان��ت��ص��رت بفضل ال��ل��ه سبحانه وت��ع��اىل وق���وة م��ا يحمله 
املؤمنون من عقيدة وروح ايمانية وارادة قتال وتوجه 
ص���ادق ل��ب��ن��اء ام���ة ف��ح��وص��روا يف ش��ع��ب م��ك��ة وح��وص��روا 
يف املدينة ورغم كل تلك االساليب اال أن رسولنا الكريم 
اس��ت��ط��اع ب��ق��وة اي��م��ان��ه وص����ربه وث��ب��ات��ه أن ي��ن��ت��ص��ر عليهم 
ومثل امة كما اراد لها الله سبحانه وتعاىل  أن تكون .

م���ا ي��ت��ع��رض ل���ه ال���ي���وم وط��ن��ن��ا واب����ن����اء ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي 
من ع��دوان وحصار ال يختلف عن ما ق��ام به املشركون 
والكفار عىل رسولنا الكريم صلوات الله وسامه عليه 
م����ن ع��������دوان وح����ص����ار ك������ون ال����ه����دف ه����و اي����ق����اف ال���ت���ح���رك 
ب���ذات املنهج ال��ق��رآين وال���ذي يعد املنهج الصحيح لبناء 
امة االسام ولكن كما اركعت قوى وتحالفات الكفر يف 
ذلك العهد سرتكع تحالفهم وجيوشهم التي جمعت 
ال��ي��وم وسننتصر ع��ىل ح��ص��اره��م ك��م��ا ان��ت��ص��ر ق��ائ��د االم��ة 
م��ح��م��د ص����ىل ال���ل���ه ع��ل��ي��ه وس���ل���م وع�����ىل ال�����ه ع����ىل ج��ي��وش 
وح������ص������ار ال����ك����ف����ار وامل�����ش�����رك�����ني يف امل����دي����ن����ة الن م������ا ي��ح��م��ل��ه 

اليوم ابناء الجيش واللجان والشعبية هو قوة االيمان 
وث��ق��ت��ه��م ب��ن��ص��ر رب ال��ع��امل��ني ل��ل��م��ؤم��ن��ني ك��م��ا ن��ص��ره��م يف 
م��واط��ن كثرية بفضله سبحانه وت��ع��اىل وبفعل التوكل 
عليه وقد تحقق وتجىل يف امليدان الكثري من تلك الصور 
من خ��ال ما تشهده الجبهات من االنتصارات ونجاح 
عشرات العمليات العسكرية داخليا وخارجيا ومقاومة 
االع����ام ال��وط��ن��ي ألس��ال��ي��ب ال��دج��ل وال��ت��ض��ل��ي��ل االع��ام��ي 
ال��������ذي ف���ش���ل ف���ش���ا ذري�����ع�����ا ه�����و اآلخ��������ر يف ت���ح���ق���ي���ق م���آرب���ه 
الخبيثة التي حاول من خالها التأثري عىل ارادة القتال 
التي يحملها املجاهدون بعد إن عجز عن كسرها ميدانيا 
وكل هذه االساليب التي تستخدم اليوم ال تختلف عن 
تلك األساليب التي استخدمت الستهداف نبينا الكريم 
واملسلمني فوجدت االبواق واملنافقني الخونة والعماء 
وض��������ع��������اف ال������ن������ف������وس وامل�������رج�������ف�������ني وامل�����ث�����ب�����ط�����ني ل���ل���ع���زي���م���ة 
وامل��روج��ني للدعايات وال��ش��ائ��ع��ات واس��ت��غ��ال االح���داث 
واالزم���������ات وال���ق���ض���اي���ا االج���ت���م���اع���ي���ة واالق����ت����ص����ادي����ة واث������ارة 
ال����ف����ن وال���ت���ش���ك���ي���ك وال���ك���ث���ري م���م���ا ك�����ان ي���ت���وه���م امل���ش���رك���ني 
وال����ك����ف����ار ان���ه���ا س��ت��ح��ق��ق ل���ه���م االن����ت����ص����ارات وال���غ���ل���ب���ة ع��ىل 
املسلمني وقائدهم العظيم محمد صلوات الله وسامه 
عليه وعىل آله أو يتحقق لهم مالم يتحقق لهم ميدانياً 
ورغم كل ذلك اال أن تأييد الله كان للمؤمنني املجاهدين 
يف سبيله إن مكنهم يف االرض من االنتصار الذي توهم 
امل��ش��رك��ون أن���ه باستطاعتهم إط��ف��اء ن���ور ال��ل��ه ول��ك��ن الله 
ي��أب��ى اال أن ي��ت��م ن���وره ول���و ك���ره امل��ش��رك��ون ف��ك��ان التدخل 
االل��ه��ي ح��اض��راً م��ع امل��ؤم��ن��ني يف ذل��ك العهد ويف واقعنا 
ال��ي��وم نتيجة التمسك بمنهجه ال��ق��رآين وال����ذي طبقوه 
قوال وعما فالله سبحانه وتعاىل وعد املؤمنني بأن يأيت 
بالفتح او نصر من عنده وتحقق لهم ذلك الوعد الرباين 
فزادهم ايمانا وصرباً وثباتاَ فوعد الله ملن تمسك بذلك 

املنهج وارتبط بالله سبحانه وتعاىل . 
وب�����ع�����د إن ف����ش����ل وه���������زم امل�����ش�����رك�����ون وال�����ك�����ف�����ار م���ي���دان���ي���ا 
اتجهوا بكل خبث اىل استهداف قوة املسلمني الحقيقية 
ال���ت���ي ت��ت��م��ث��ل يف ع��ق��ي��دت��ه��م وارت����ب����اط����اه����م ب���ال���ل���ه س��ب��ح��ان��ه 
فاستخدموا اساليب متعددة لنشر الدعاية والشائعات 
ول���ك���ن ال���ل���ه س��ب��ح��ان��ه وت���ع���اىل ك����ان ل��ه��م ب���امل���رص���اد ف��أط��ف��أ 
ك���ل م���ا ي��ش��ع��ل��ون م���ن ف���ن وت��ح��ري��ض وك���راه���ي���ة وت���روي���ج 

للشائعات والدعاية وانتصر الحق عىل الباطل  .
واذا ما عدنا اىل العهد النبوي نجد أن رسولنا الكريم 
صلوات الله وسامة وعليه وعىل اله قد أعطى للقيادة  
العسكرية مفهومها الحقيقي الجهادي ال��ذي تجسد 
بقيادته العظيمة يف اتخاذ الجهاد سبيا لتحرير االمة 
م��م��ا ك���ان���ت ع��ل��ي��ه م���ن ال���ش���رك وال����ض����ال واخ���رج���ه���م من 

عبادة العباد اىل عبادة رب العباد .
فكانت هجرة الرسول صىل الله عليه وسلم إىل املدينة 
انطاقة يف ترسيخ مبدأ ومفهوم الجهاد بقيادته صىل 
الله عليه وعىل آله وسلم، ليكون منطلقا لتحرير االمة  
حيث توالت املعارك والغزوات ضد أعداء اإلسام الذين 
ص���������اروا ي���ش���ك���ل���ون أك������ر م�����ن ج���ب���ه���ة، إذ ظ����ه����رت ج��ب��ه��ات 
قريش واليهود والقبائل العربية املتناثرة يف أنحاء شبه 

الجزيرة العربية، وجبهة الروم  وغريها .
وم�����ن�����ذ م����ع����رك����ة ب��������در ح����ت����ى ف����ت����ح م�����ك�����ة، ق��������اد ال�����رس�����ول 
ص�����ىل ال�����ل�����ه ع���ل���ي���ه وس�����ل�����م ال����ج����ي����ش اإلس������ام������ي ع�����ىل ه����ذه 
الجبهات كلها، محقًقا لإسام واملسلمني النصر تلو 
ال��ن��ص��ر ب��إي��م��ان وث��ب��ات وح��ك��م��ة وم���ق���درة ق��ي��ادي��ة، اصبح 
يستفاد منها كدروس عسكرية ذات قِيّمة ناجحة ادارياَ 

وميدانياً حتى اليوم .
مواجهة الحرب النفسية التي كانت من أهم الحروب 
التي خطط لها ونفذها عليه الصاة والسام وعىل اله، 
ك��ان��ت م��ح��ور ع��م��ل��ه ال��ع��س��ك��ري ض���د أع���دائ���ه، واس��ت��ط��اع 
م���ن خ����ال ت��وظ��ي��ف��ه ل��ل��ح��رب ال��ن��ف��س��ي��ة ت��وظ��ي��ًف��ا صحيحا 
باعتماده عىل املنهج القرآين واستطاع أن يحقق النصر 
يف الكثري من املواجهات العسكرية التي كانت فيها قوات 

العدو تبلغ أضعاف قوات املسلمني .
اليوم اصبحت الحرب النفسية توظف لها اإلمكانات 
املادية والتقنية والبشرية الكبرية، غري أن الرسول صىل 
ال����ل����ه ع���ل���ي���ه وع������ىل آل������ه وس����ل����م س���ب���ق ه������ذه امل���ن���اه���ج ك��ل��ه��ا، 
ورس���خ يف ق��وم��ه م��ن��ه��ج��اً رب��ان��ي��اً اس��ت��ط��اع م��ن خ��ال��ه بناء 
جيش وام���ة ق��وي��ة ع��ىل منهج ال��ح��ق وال��ص��دق متمسك 
ب���ت���ع���ال���ي���م ال������دي������ن ال�����ق�����وي�����م ال����������ذي واج����������ه ب������ه ك������ل ت����رس����ان����ة 
ال��ك��ف��ر وامل��ش��رك��ني ووس���ائ���ل اع��ام��ه��م امل��خ��ت��ل��ف��ة  وان��ت��ص��ر 
ع��ل��ي��ه��م وه�����زم ك���ل اس��ال��ي��ب��ه��م ووس���ائ���ل���ه���م وج��ي��وش��ه��م، 
اليوم يعتمد املجاهدون يف الجيش واللجان الشعبية 
وق��ي��ادت��ه��م ال��ث��وري��ة وال��س��ي��اس��ي��ة ن��ف��س امل��ن��ه��ج ال��رب��اين يف 
م���واج���ه���ة ت��ح��ال��ف��ات ق����وى ال���ش���ر وال���ط���غ���ي���ان واس��ال��ي��ب��ه��م 
ووس����ائ����ل����ه����م االع�����ام�����ي�����ة امل���خ���ت���ل���ف���ة وق�������د ح����ق����ق ن���ج���اح���ات 
وانتصارات عىل املستوى امليداين واالعامي وكشف كل 
م��ا روج ل��ه االع����ام امل���ع���ادي م��م��ا ادى اىل تحقيق نتائج 
االي��ج��اب��ي��ة وع���زز اي��ض��ا م��ن ق��ي��م ال��ث��ب��ات وال��ص��م��ود بوعي 
وب���ص���رية اي��م��ان��ي��ة وارادة ق���وي���ة  وص����رب ادت اىل تحقيق 

االنتصارات الساحقة وتحرير اآلالف الكيلومرتات . 

حافظ الربيهي

للشاعر: عبدالله الربدوين

اليمنيون .. االرتباط االمياني وجتديد الوالء

بشرى النبوة
ب��������ش��������رى م���������ن ال������غ������ي������ب أل��������ق��������ت يف ف���������م ال������غ������ار

وح���������������ي���������������ا وأف������������������ض������������������ت إىل ال��������������دن��������������ي��������������ا ب���������������أس���������������رار
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و ال ي�����������ص�����������ون�����������ون ع����������ن����������د ال��������������غ��������������در أن������ف������س������ه������م
ف�������ه�������ل ي��������ص��������ون��������ون ع�������ه�������د ال�������ص�������ح�������ب و ال�������ج�������ار

ت�����������������������������رى ش�������������خ�������������وص�������������ه�������������م رس�����������������م�����������������ّي�����������������ة و ت���������������رى
أط����������م����������اع����������ه����������م يف ال����������ح����������م����������ى أط���������������م���������������اع ت����������ّج����������ار

أك��������������������������������اد أس����������������خ����������������ر م�����������ن�����������ه�����������م ث�������������������������ّم ت�������ض�������ح�������ك�������ن�������ي
دع����������������������������واه����������������������������م أّن������������������������ه������������������������م أص������������������������ح������������������������اب أف����������������ك����������������ار

ن��������م��������ّج��������ده��������م يك  دورا  ب���������ال���������ظ���������ل���������م  ي����������ب����������ن����������ون 
و م��������ج��������ده��������م رج����������������س أخ������������ش������������اب و أح��������ج��������ار

ب�����������������أّم�����������������ت�����������������ه يف ث�������������������������غ�������������������������ره ل��������������������غ��������������������ة ال������������������������������ح������������������������������اين 
ل������������������ه������������������ا س����������������������ّك����������������������ن ج�����������������������������������������������������ّزار ! ي����������������������دي����������������������ه  و يف 

ح��������������ق��������������د ال����������������ش����������������ع����������������وب ب���������������������راك���������������������ن م���������س���������ّم���������م���������ة
وق������������������������������������وده������������������������������������ا ك�����������������������������������������ّل خ��������������������������������������������������������������ّوان و غ�����������������������������������������ّدار

م��������������������ن ك��������������������������ّل م����������ح����������ت����������ق����������ر ل����������ل����������ش����������ع����������ب ص�������������ورت�������������ه
رس�������������������������م ال��������������خ��������������ي��������������ان��������������ات أو ت�������������م�������������ث�������������ال أق�������������������������ذار

و ج�����������������ّث�����������������ة ش���������������������������������ّوش ال������������ت������������ع������������ط������������ر ج�������ي�������ف�������ت�������ه�������ا
ث��������������������������������������������وب ع����������������������ّط����������������������ار ك��������������������������أّن��������������������������ه��������������������������ا م�������������������ي�������������������ت�������������������ه يف 

ب���������������������ن ال����������������ج����������������ن����������������وب و ب���������������������ن ال��������������ع��������������اب��������������ث��������������ن ب�������ه
ي��������������������������وم " ذي ق��������������������������ار " ي�����������������ح�����������������ّن إل�����������������ي�����������������ه  ي��������������������������وم 

ي������������ا خ����������ات����������م ال������������رس������������ل ه����������������ذا ي����������وم����������ك ان�����ب�����ع�����ث�����ت
ذك���������������������������������������راه ك������������ال������������ف������������ج������������ر يف أح��������������������ض��������������������ان أن�������������ه�������������ار

ي�������ا ص������اح������ب امل�������ب�������دأ األع������������ى ، و ه�������ل ح���م���ل���ت
؟ م��������������خ��������������ت��������������ار  روح  إاّل  ال��������������������ح��������������������ّق  رس��������������������ال��������������������ة 

أع��������������������ى امل��������������������ب��������������������ادىء م���������������ا ص�������������اغ�������������ت ل������ح������ام������ل������ه������ا
م������������ن ال������������ه������������دى و ال��������ض��������ح��������اي��������ا ن��������ص��������ب ت��������ذك��������ار

ف������������ك������������ي������������ف ن�����������������ذك�����������������ر أش����������������خ����������������اص����������������ا م�����������ب�����������ادئ�����������ه�����������م
م��������ب��������ادىء ال�������ذئ�������ب يف إق��������دام��������ه ال��������ض��������اري ؟ !

ي�������������������ب�������������������دون ل����������ل����������ش����������ع����������ب أح���������������ب���������������اب���������������ا و ب�������ي�������ن�������ه�������م
و ال��������ش��������ع��������ب م������������ا ب������������ن ط��������ب��������ع ال������������ه������������ّر و ال��������ف��������ار

ي��������������ا " ط��������������ه " و يف ن�����غ�����م�����ي م�������������������ايل أغ�����������ّن�����������ي�����������ك 
دم������������������������ع و يف خ������������������اط������������������ري أح������������������ق������������������اد ث������������������������������������ّوار ؟

ت��������م��������ل��������م��������ل��������ت ك�����������������ري�����������������اء ال�����������������ج�����������������رح ف���������ان���������ت���������زف���������ت
ح��������ق��������دي ع����������ى ال����������ج����������ور م����������ن أغ�������������������وار أغ����������������واري

ي��������ا " أح�������م�������د ال��������ن��������ور " ع�������ف�������وا إن ث�������������أرت ف���ف���ي
ص�����������������دري ج������ح������ي������م ت�������ش�������ّظ�������ت ب����������ن أش���������ع���������اري

أب�����������ي ف����������������������������إّن  إن��������������������ش��������������������ادي  ث����������������������ار  إذا   " " ط�����������������ه 
" ح���������ّس���������ان " أخ����������ب����������اره يف ال������ش������ع������ر أخ��������ب��������اري

أن�������������������ا اب�������������������ن أن�����������������ص�����������������ارك ال��������������غ��������������ّر األىل ق����������ذف����������وا
ج�����������ي�����������ش ال�������������ط�������������غ�������������اة ب����������ج����������ي����������ش م�����������ن�����������ك ج����������������������ّرار

ت���������ظ���������اف���������رت يف ال�����������ف�����������دى ح��������ول��������ي��������ك أن�����ف�����س�����ه�����م 
ك���������������������������������أّن���������������������������������ه���������������������������������ّن ق�������������������������������������������������اع خ�������������������������ل�������������������������ف أس�������������������������������������������������وار

ن����������ح����������ن ال����������ي����������م����������ان����������ن ي���������������ا " ط���������������ه " ت����������ط����������ر ب�����ن�����ا
أن����������������ص����������������ار أرواح  ال��������������������ع��������������������ا  رواب������������������������������������������������ي  إىل 

م��������������ب��������������دأه و   " ع������������������������ّم������������������������ارا   " ت������������������������ذّك������������������������رت  إذا 
ف����������اف����������خ����������ر ب����������ن����������ا : إّن���������������ن���������������ا أح���������������ف���������������اد " ع���������������ّم���������������ار "

" ط�������������ه " إل�����������ي�����������ك ص������������������اة ال���������ش���������ع���������ر ت������رف������ع������ه������ا
روح��������������������������������������������ي و ت����������������ع����������������زف����������������ه����������������ا أوت�����������������������������������������������������ار ق������������ي������������ث������������ار

عظيم اخُللق واخللق
ل������ك ال�������ح�������م�������د ي������ا م�������ن�������ان ب����ال���������واح���������د ال�����ص�����م�����د

لك الحمد ملء العرش والكريس الوسيع
وم�������لء ال��س��م��اء واالرض ال ي��ح��ت��ي ع��������دد

ت�������ب�������ارك�������ت يف م����ل���������ك���������ك ويف ح�����ص�����ن�����ك امل����ن����ي����ع         
خ���ل���ق���ت ال����ب����ش����ر م������ن ط������ن إن���������س����ان يف ك�����ب�����د

يف الظلم والظلمات والجه�ل كان فظيع 
 وج�������اء ال�������ن���ور وال����ب����ش����رى ب�����م�����ن ذك���������ره رع��������د

tوم�������ذك���ور يف االن��ج��ي��ل وب�����ش�����ر ب���ه ال��ي��س��ي��ع
س�������ي�������أيت ن������ب������ي س�������م�������اه رب ال�����������ع�����������ب�����������اد ح�������م�����������د

م��ح��م�����د رس���������ول ال����ل����ه ق�������د خ�����ص�����ه ال��س��م�����ي�����ع  
وضاءت سماء الكونن بالنور ذي ص�ع�د

بمولد هدئ اله�ادي  يف اثنعش من ربيع
ف���������ه���������ذا ه�����������و ال���������ت���������اري���������خ ألع������ظ������م ب���������ش���������ر ي���ع�������د 

واع�����ظ��م رس����ول ل��ل��خ��ل��ق وال���ع���امل���ن ج�م�ي�ع

وان���������������������������ف����������������������������������رد واالم  االب  ي�������������ت�������������ي��������������������م  ت��������������������رب���������������������������ا 
وع�������م ال�������ف���رح وال���خ�������ر وال���س���ع���د ب��ال�����رض��ي��ع

عظيم ال�ُخل�ق وال�َخ�ل�ق وال��روح والجسد
 ب���������دي����ع ال�������ج���م�������ال يف م����ول���������ده ازه�����������ر ال�������رب���ي�������ع

 دع�����������������ا ال�����ك�����������ون ل�����اي�����م�����ان ب�����ال�����������واح�����������د االح��������������د 
وف���������از م���������ن ع������ى ن���ه���ج���ه ول�����ل�����ه ص��������ار م�����������ط�����ي�����ع

وقاوم قريش والظلم من وه�ج�ه اخ�تم�د
وب��ال��وح�����ي َع�����ج��ز ك��ل ملح�د ج�����ه�����ول شن�ي�ع

وبالسيف ج�اه�د ح�لف االح���زاب كاألسد
وح�ارب قوى الطغيان والكفر صار صريع

أزاح ال�������ظ���ام وال�������ظ���ل���م اذي ك�������ان م�����س�����ت�����ب�����د
وح���������ط���������م ع�������������روش أص������ن������ام م����ك����ة وال�������ب���ق�������ي�����������ع

وح����ل االم�����ل يف ال���ك���ون يف خ���ر م���ن سج�د
ون���ال ال��ش��رف وامل��ج��د يف ال��ع��ال�����م الوس�ي�ع

وش��������������رف ب���������اد ال����ي����ُم���������ن ق���������ال ع�������ن�������ه�������ا ال�����������م�����������دد
واالي�����م�����������ان ي���م�������اين وال����ي����م����ن ق���������������دره ال�����رف��������ي�����ع

وق��������������رن ال����ش����ي����اط����ن ن���ج�����������د ب���اي�������ظ�������ه�������ر ال�����ن�����ك�����د
م���ن اع�������راب���ه���ا ت�����خ�����رج ش�������رر ت���ك���وي ال��ج��م�����ي�����ع

ف�����������ي�����ا س���������ي���������د ال����ك���������ون���������ي���������ن ي����اخ��������������ي���������ر م�����������ن س��������������رد
ح���دي���ث���ه ع�������ن ال���ب���ل���دان ويف وص���ف���ك ال��ب��دي��ع

ف����ه���������ذا ال����ي����م����ن يف م���������ول���������دك ق�����������ام  واس���ت�������ع�������د
واح�������ي�������ا ال���ل�������ي�������ال�������ي ب���ال�������ت�������واش���ي���ح وال��س�����ج��ي��������ع 

واس�����ت�����ق�����ب�����ل ال���������م���������ول���������د ب���������ف���������رح���������ة ه�����������ي األش�������د
ب�������ذك�������رى ن�����ب�����ي ال������ل������ه ال���������م���������اح���������ي ال�����������ش���������������ف�����������ي�����������ع

برغم الحصار والحرب من ع�زمك استم�د
ق����ت����ال ال���������ع���������دو ب���ال���ص���ب�������ر وت����ه����اف����ت����وا س�����ري�����������ع

ف�������ص�������ى ع�����������ل�����������ي�����������ك ال��������ل��������ه ع�����������������������دد ك���������������ل م����������ا ورد
يف ال����ك����ون م����ن ك���ائ���ن ج�����م�����اد ك�����ان او ودي����ع

وم����������ا ش�����ن�����ت االم��������������������������زان وال�����س�����ح�����������ب وال�����������������رد 
وم�����������������ا دارت االي�������������������ام واق�����������ب�����������ل ب���������ه���������ا ال���������رب���������ي����ع
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           خالد االشموري

ال يختلف اثنان عىل ان األمن الغذايئ يف أي بلد يف العالم يعترب 
أساس تحقيق األمان، وان الزراعة تشكل أحد األركان األساسية يف 
توفري الغذاء وبالوقوف عىل عنصر األمن الغذايئ يف اليمن- سنجد 
أن اليمنيني شأنهم شأن غريهم يف الكثري من البلدان النامية ليسوا 
بعيدين عن املعوقات الطبيعية واالقتصادية والتكنولوجية والتي من 
شأنها تحقيق اإلنتاج الزراعي والصناعي والتعاونيات الزراعية والحد 

من مخاطر انعدام األمن الغذايئ.
وقد تناولت العديد من األبحاث العلمية دراسة مقومات تحقيق 
مشكلة  الحديث عن  بصدد  هنا  ولست  اليمن،  يف  الغذايئ  األمن 
الغذاء يف اليمن واملقومات املتمثلة يف التغلب عىل املخاطر التي تواجه 
القطاع الزراعي يف اليمن.. فهذا بحاجه إىل دراسة مستفيضة وتخصص 

أكاديمي باألمن الغذايئ.
وما يمكن قوله من وحي الكثري من الشواهد البحثية الدالة حول 
مشكلة انعدام الغذاء يف اليمن- الذي يعد من القضايا التي تفاقمت 
بصورة غري مسبوقة يف اليمن.. ووفقاً لتقرير حديث صادر عن وزارة 
املرحيل  التصنيف  تحليل  نتائج  )فإن  )صنعاء(:  بحكومة  التخطيط 
املتكامل lpc إىل ارتفاع عدد السكان الذين يعانون من انعدام األمن 
الغذايئ )املرحلة 3وما فوق( من 12,9مليون شخص الـ13,5 مليون 
شخص يف نتائج lpc ديسمرب 2020م وارتفعت نسبتها من 32,6% 
عام 2015م إىل أعىل مستوى لها عام 2017م حيث بلغت %37,4 ثم 
تراجعت إىل %30,9 عام 2020م ومن املتوقع أن تصل إىل %35 خالل 
يناير/ يونيو2021م من إجمايل عدد السكان الذين يعانون من انعدام 
األمن الغذايئ يف املراحل املختلفة يف اليمن.. وبحسب مصادر بحثية 
فإن )اإلنتاج الغذايئ يف اليمن من حيث املستوى اإلقليمي أو الدويل- 
كان يف فرتة ما- يزيد عن حاجة السكان حتى منتصف القرن العشرين، 
واستمر يزيد عن هذه الحاجة حتى قيام ثورة السادس والعشرين 
من سبتمرب 1962م، واألحداث التي تلتها وبدأ يتحقق عجز بسيط ثم 

تحول األمر إىل أزمة واتسع حجم الفجوة الغذائية مع انخفاض نسبة 
االكتفاء الذايت ملعظم السلع واملنتجات الزراعية وزادت معها الواردات 
بدرجة كبرية وانخفضت الصادرات وترافق مع ذلك عجز مستمر يف 
موازنة املدفوعات مع العالم الخارجي ووصلت معدالت العجز يف 
املوازنة العامة اىل أكرث من نصف املوازنة السنوية، األمر الذي يعني 
تحمل ميزانية الدولة عبئاً أكرب من العمالت األجنبية لتوفري السلع 
الغذائية، وأصبحت الحاجة ملحة إىل زيادة إنتاج الغذاء لتعويض هذا 
العجز من السلع، وقد حاولت السياسات الزراعية منذ العام 1980م 
الوصول إىل درجة عالية من االكتفاء الذايت من السلع الغذائية )أي 
توفري كمية الغذاء الالزم للسكان من خالل زيادة اإلنتاج املحيل أو 

االسترياد دون األخذ يف االعتبار مجاميع الغذاء(.
واذا كانت اليمن قد تجاوزت الكثري من املعوقات واألزمات الغذائية 
خالل عقد الثمانينات ويف بداية التسعينات، حيث أحداث )حرب 
الخليج( وعودة املغرتبني اليمنيني، وانخفاض التحويالت الخارجية 
وحرب االنفصال يف عام 1994م، وهروب املستثمر العربي واألجنبي 
من االستثمار يف اليمن يف مجال القطاع الزراعي، وأحداث 2011م 
باملتغريات  اليمن  تأثرت  حيث  دولية،  غذائية  أزمة  من  تالها  وما 
الدولية كغريها من دول العالم التي كان من نتائجها االرتفاع الحاد 
يف أسعار السلع األساسية كالقمح والسكر والزيوت واأللبان، غري 
ازمة االنهيار املايل التي اجتاحت العالم منتصف العام 2008م والتي 
كان من أفرازاتها تراجع أسعار النفط التي تهاوت عىل نحو كبري عانت 
منها اليمن كونها احدى الدول املعتمدة عىل العائدات النفطية بنسبة 
%95، ومن التطورات الصاعقة التي أملت باليمن )العدوان الغاشم 
يف 2015م من قبل دول التحالف بقيادة اململكة العربية السعودية 
التي أثرت يف ظل الحصار الربي والبحري والجوي بشكل كبري عىل 
حجم املساحات املزروعة وعىل الصناعات الغذائية.. لذلك )وصلت 
نسبة مخاطر األمن الغذايئ إىل %60 يف العام 2016م، 2017م ، األمر 
الذي أدى إىل حالة من إنعدام األمن الغذايئ وبالتايل زيادة معدالت 
الفقر والجوع، فضالً عن ذلك معدل النمو السكاين يعترب عالياً جداً 
حيث بلغ نحو %3,02 سنوياً، األمر الذي أدى إىل زيادة الطلب عىل 

املنتجات الغذائية ومنها الزراعية  كالحبوب الذي زاد الطلب عليها 
إىل ثالثة ماليني طن يف حني أن اليمن ال تنتج إال ما نسبته %9 وأيضاً 
زاد الطلب عىل الخضروات والفواكه والبيض والحليب واالسماك أو 
املنتجات الغذائية الصناعية كاأللبان والحليب واملواد الغذائية املعلبة، 
كما أن مساحة زراعة محصول القات قد ارتفعت إىل أكرث من %25 من 
إجمايل املساحة املزروعة( )ندوة األمن الغذائية صنعاء أكتوبر/2019م 

د/ محمد الرفيق(.
بلد  يمنع  لم  ذلك  االستقرار،  الذي خلق حاالت من عدم  األمر 
تعاىل)َبْلَدٌة  قوله  يف  الكريم  القرآن  التي وصفها  واإليمان  الحكمة 
َبٌة َورٌَبّ َغُفوٌر( من العمل عىل تطوير السياسات يف األمن الغذايئ  َطِيّ
.. فالواقع يشري إىل أن الزراعة الزالت تمثل النشاط الرئييس يف االقتصاد 
اليمني رغم الحرب والحصار- وحسب قول وزير الزراعة والري اليمني 
املهندس/ عبدامللك الثور: )أن الزراعة يف اليمن ليست قطاعاً اقتصادياً 
فهي أسلوب حياة للشعب اليمني ولها وظائف اقتصادية ووظائف 
اجتماعية ووظائف بيئية يف ظل العدوان والحصار االقتصادي الذي 
تعرضت له اليمن، حتى إن قطاع الزراعة هو القطاع الذي استطاع أن 
يصمد يف ظل االزمات وأن يعيل شعب بكامله وأوجد فرصاً للناس 
املدرجات واألرايض، كما حافظ عىل  البيئة من خالل  وحافظ عىل 
الرتابط االجتماعي بني الناس يف الريف واملدن ،زد عىل ذلك أن نصف 
السكان والقوى العاملة يعملون يف قطاع الزراعة وأكرث من 70% 
من سكان اليمن يف مناطق ريفية وهذا هو املؤشر عىل أهمية قطاع 
الزراعة.. مشرياً إىل أن اليمن ينتج 150 الف طن من القمح ويستورد 
ثالثة ماليني، فيما تخطط الوزارة إىل رفع معدل إنتاج القمح والعمل 
عىل تبني اسرتاتيجية لتطوير زراعة اليمن، حيث سيتم إعادة بعض 

مناطق القات إىل اإلنتاج الزراعي واستبداله بشجرة النب.
ـ فإن الزراعة يف  وباإلشارة إىل ما ذكر وزير الزراعة والري اليمني 
اليمن تسهم بنصيب اكرب يف اإلنتاج املحيل اإلجمايل يف ما تسد حاجة 
توفري األمن الغذايئ لالستهالك املحيل.. يؤكد ذلك األستاذ الدكتور/ 
محمد الرفيق رئيس جامعة ذمار سابقاً: )بان ثلث السكان يعملون يف 
إنتاج الغذاء من املحاصيل الزراعية ويف مقدمتها الحبوب والخضروات 

والفواكه، وأن بعض املحاصيل التجارية النقدية )الزراعية الصناعية( 
ال تزال محدودة كالقطن والتبغ والنب ، وبعض محاصيل الخضر 
والفواكه(.. وبذكر املحاصيل التجارية النقدية فإن اليمن تنتج عدداً 
ال بأس به من املحاصيل النقدية املنافسة التي تدخل يف العديد من 
لبناء االقتصاد..  الصعبة  العملة  مالية من  أرباحاً  الصناعات وتدر 
و إضافة إىل ما أشار اليه الدكتور الرفيق هناك )العسل والسمسم 
والفول السوداين(، وبحسب كتاب اإلحصاء الزراعي لعام 2019م )فإن 
ما تنتجه اليمن من هذه املحاصيل النقدية قد بلغت 44,82,6هكتاراً 
بإجمايل إنتاج قدره 88,992 طناً خالل العام 2019م ويشري الكتاب 
إىل أن هناك زيادة يف املساحة املزروعة بلغت 200356 هكتاراً ساهمت 
بإضافة 11,975 طناً إىل إجمايل اإلنتاج الذي كان  يف العام 2015م 
التي بلغ 77,017 طناً، تمت زراعته يف مساحة قدرها 80,288 هكتاراً(. 
ومن هنا فإن عوامل تطوير السياسات يف األمن الغذايئ يف اليمن 
تعترب أولوية ويف غاية األهمية من أجل تشخيص حالة األمن الغذايئ 
الزراعي والصناعي.. وهذا ما تعمل عليه حالياً  القطاع  املتمثل يف 
وزارة الزراعة والري بصنعاء.. إحداث ثورة زراعية تنموية عىل نطاق 
التي  النهوض الشاملة  واسع من املشاركة املجتمعية ضمن خطة 
العليا- يف  الزراعية والسمكية  الزراعة واللجنة  تعمل عليها وزارة 
سياق تعزيز االمن الغذايئ لليمن، حيث تتضمن الخطة موجهات 
تدشني  واملنبثقة من مخرجات  الثانية  الزراعية  الثورة  ومنطلقات 
الثورة الزراعية الذي جرى يف 15/أغسطس من العام الجاري تحت 
عنوان )ُزرع يف اليمن( والذي يأيت تواصالً ملوجهات الثورة الزراعية 
األوىل التي انطلقت يف أكتوبر 2020م والتي وصفها البعض باإلعالن 
الثوري الزراعي ،حيث كانت االنطالقة الحقيقية للنهوض بالقطاع 
الزراعي وتحقيق تنمية زراعية شاملة.. أشار إىل ذلك التقرير الصادر 
من اللجنة الزراعية و السمكية )ما تضمنته املرحلة األوىل من املنجزات 
التي تحققت ومنها تفعيل العمل املجتمعي ونشر الوعي بأهمية 
مشاركة املجتمع  وتبني إنشاء االتحادات التوعوية الزراعية وتوعية 
القائمني األساسيني بأهمية العمل املجتمعي وتفعيله لتعزيز الصمود 
وكان واضحاً من التدشني األول والثاين إعداد برامج وطنية لزيادة 

وتنمية إنتاج املحاصيل االقتصادية ضمن الخطة الشاملة للتنمية 
الزراعية )2025-2021م(. 

جدير بالذكر أن موجهات الثورة الزراعية ومنطلقاتها هدفت إىل 
خلق جيش تنموي )شركاء تنمية( من املؤسسات والهيئات الحكومية 
يف  واملتطوعات  املتطوعني  من  اآلالف  بمشاركة  والخاصة  العامة 
املجاالت التقنية والبحثية واإلدارية واالرشادية واإلنتاجية عىل أن 
الضرورة  تقتيض وبحسب رئيس اللجنة الزراعية والسمكية العليا 
الجمهورية  مستوى  عىل  للتعاونيات  عام  اتحاد  هناك  يكون  )أن 
اليمنية يتوىل تجميع احتياجات السوق من املحاصيل الزراعية بناًء عىل 
املعلومات التي سيقدمها التجار ومتعهدو األسواق املركزية وبموجبها 
يقوم االتحاد بإعداد خطة اسرتاتيجية عىل مستوى الجمهورية يوضح 
فيها أنواع املحاصيل والكميات املطلوب زراعتها وتحديد املدخالت 
الالزم توافرها بناء عىل معلومات تقدمها الجمعيات الزراعية إىل 

االتحاد.
واالهم هو ما أشار ونوه اليه الدكتور/ رضوان الرباعي- نائب وزير 
الزراعة والري يف حكومة صنعاء للنهوض بالقطاع الزراعي يف اليمن 
يف ظل الحرب االقتصادية من قبل دول التحالف بقيادة السعودية 
حيث حدد عدداً من املؤشرات الكفيلة نحو تحقيق األمن الغذايئ 

وصوالً إىل االكتفاء الذايت- من هذه املؤشرات:
- تطبيق اسرتاتيجية إعادة توجيه قيمة فاتورة االسترياد املقدرة 
ب )خمسة مليارات دوالر( نحو دعم املزارع اليمني من خالل تفعيل 

برنامج الزراعة التعاقدية.
- خفض فاتورة االسترياد كمرحلة أوىل إىل نحو %20 من أصل 
خمسة مليارات دوالر سنوياً، وإعادة ذلك عىل تشجيع ودعم املنتج 

املحيل.
اليمن،  زراعتها يف  التي ستتم  الزراعية  املنتجات  استرياد  - منع 

وسيصدر قرار بذلك من املجلس السيايس األعىل. 
- توجه وزارة الزراعة نحو توطني رأس املال الوطني لالستثمار يف 
القطاع الزراعي إي تشجيع القطاع الخاص للدخول واالستثمار يف 

القطاع الزراعي كونه قطاعاً واعداً ومكاسبه مضمونة.  

عبدالحميد  الشيخ  مع  كانت  البداية   >
الشاهري وكيل أول محافظة إب رئيس اللجنة 

املنظمة الذي قال:
<< إن الحضور الكبري واملشرف الذي شهدته 
الشريف  النبوي  املولد  بذكرى  االحتفال  ساحة 
بمدينة يريم دليل عىل وعي أبناء املنطقة وحبهم 
ووالئهم لرسول الله وحبهم لوطنهم وقيادتهم.

وأضاف: هذا الحشد الكبري يوصل رسالة إىل 
العدوان بأننا سنحتفل مهما زادت جرائمهم، 
العدوان زاد صمودنا وثباتنا وزدنا  وكلما طال 
املولد  بذكرى  لالحتفاء  الساحات  إىل  حضوراً 
النبوي الشريف وبكل املناسبات الدينية والوطنية.

< من جانبه قال الشيخ راكان حسني النقيب 

وكيل محافظة إب رئيس لجنة الساحة:
<< كنا نتوقع هذا الحشد الكبري من خالل نزولنا 
الفعالية، ألننا  قبل  والقرى  العزل  إىل  امليداين 
وجدنا التفاعل لدى املواطنني وتشوقهم إلحياء 

ذكرى املولد النبوي الشريف.
وأوضح أن هذا الحضور الكبري واملشرف ليس 
جديداً وال غريباً عىل أبناء اليمن وهذه املناطق 
من محافظة إب خاصة، فهم أكرث حباً لرسول 
الله الذي وصفهم باإليمان والحكمة، ورسالة 
إىل العالم بأن رسول الله سيظل حياً يف قلوبنا 
ومشاعرنا وقيمنا ومبادئنا، واىل دول العدوان 
نقول لهم: إذا أنتم تهرولون للتطبيع مع إسرائيل 

فإننا نجدد عالقتنا برسول الله.

< أما الشيخ بكيل صالح غالب شيخ مشائخ 
بني سبأ مديرية القفر إب فقال:

العربية واإلسالمية  لألمتني  نهنئ  ونبارك   >
الثورية  القيادة  املناسبة العظيمة، ونهنئ  هذه 
أبناء  من  الكبري  الحضور  وهذا  والسياسية، 
رسول  ومعزة  مكانة  عن  يعرب  إب  محافظة 
الله صلوات الله عليه وآله يف قلوب اليمنيني، 
فهم شعب األنصار الذين ناصروا الرسول منذ 
بعثته وسيظلون يدافعون عن رسالته حتى قيام 
الساعة.. مؤكداً أن هذا الزخم االحتفايئ الكبري 
يعد رداً عىل شواذ العصر من يسيئون إىل رسول 
الله صىل آله عليه وآله بأننا أمة تفخر برسولها 

ومستعدة للدفاع عنه.

كتب: أحمد طامش

نظمت مدارس املتفوقني األهلية – حزيز- فعالية 
خطابية ابتهاجاً بذكرى املولد النبوي الشريف عىل 

صاحبه وآله أفضل الصلوات وأتم التسليم..
األستاذة  املدرسة  مدير  أشارت  الفعالية  ويف   
سمرية الشريف إىل أن ذكرى املولد النبوي الشريف 
بها  يحتفي  التي  الدينية  املناسبات  أهم  ُتعد من 
التاريخ..وأوضحت  اليمني عىل مر  الشعب  أبناء 
أن األنصار من االوس والخزرج هم الذين استقبلوا 
الرسول وناصروه يف نشر الدعوة اإلسالمية حتى 
عمت أرجاء املعمورة ..الفتة إىل أن أحفاد األنصار 
وهم يحيون اليوم باهتمام كبري ذكرى مولد محمد 
للعالم  آله وسلم يؤكدون  الله عليه وعىل  صىل 
أجمع أن اليمنيني هم حملة راية اإلسالم واملدافعني 

عنها مهما تكالبت عليهم قوى الشر والعدوان.
مكتب  مدير  حضرها  التي  الفعالية  وخالل 
عمار  هادي  صنعاء  بمحافظة  والتعليم  الرتبية 
سنحان  بمديرية  والتعليم  الرتبية  مكتب  ومدير 
أحمد محمد ناصر.. أشادت رئيسة قسم املوهوبني 
السراجي  شهرزاد  صنعاء  بمحافظة  واملبدعني 
بمدارس املتفوقني االهلية عىل اهتمامها عىل إحياء 
التي نستلهم منها  املقدسة  الدينية  املناسبة  هذه 

معاين الصرب والثبات.

الرسول  بمربع  الرتبوي  املشرف  أكد  من جانبه 
النبوي  املولد  ذكرى  أن  الكبيس  مطهر  األعظم 
الشريف مثلت نقطة مفصلية هامة يف تاريخ االمة 

اإلسالمية.
الفقرات اإلنشادية  العديد من  الفعالية  تخلل 
والكلمات املعربة عن الفرحة واالبتهاج بمولد النور 

محمد خاتم األنبياء واملرسلني.

الفائزة يف  الفرق  الفعالية تم تكريم  ويف ختام 
دوري الرسول األعظم للعام املايض بالعديد من 

الجوائز القيمة.
املدرسية  األنشطة  قسم  رئيس  الفعالية  حضر 
بمديرية سنحان حميد  والتعليم  الرتبية  بمكتب 
عيل سعد واملشرف العام ألنصار الله بمربع الرسول 

األعظم أبو نصر النديش.

رسول الله سيظل حيًا في قلوبنا ومشاعرنا وقيمنا ومبادئنا� 

الثورة الزراعية باليمن.. قراءة في مفاهيم األمن الغذائي

عدد من املشاركني يف ساحة االحتشاد بمديرية يريم

تم خاللها تكريم الفرق الفائزة..

أوضح عدد من املشاركني يف الفعالية املركزية التي 
أقيمت يف مديرية يريم محافظة إب، أن احتفاالت 

بالدنا بذكرى املولد النبوي الشريف تأيت للتأكيد عىل 
عمق الهوية اإليمانية واالرتباط برسول الله صلوات 

الله عليه وآله الذي قال" اإليمان يمان والحكمة 
يمانية".

وأشادوا بمستوى الحضور واملشاركة يف إحياء هذه 
املناسبة الدينية العظيمة التي اعتاد أبناء شعبنا 
اليمني عىل إحيائها يف مختلف األحوال والظروف.
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