
٠٧٠٧
األحد : ٢٥ رمضان ١٤٣٩ه

١٠ يونيو ٢٠١٨م - العدد ١٩٥٦١

ــنا خجال ونحن نقرأ  أال يحق لنا أن نطأطئ رؤوس
ــالمة من ديني ؟" لنعرتف أمامها  هذه العبارة  " أيف س
ــزي والعار  ــل والخ ــف والهوان ويزملنا الفش بالضع
ــذي وصل إليه  ــأم أعيننا التدهور ال ــاهد ب ونحن نش

حال ديننا اإلسالمي ؟!
ــغ أعىل  ــان كان قد بل ــو إنس ــذه العبارة ه ــل ه قائ
ــات املبادئ  ــى مقام ــي وأرق ــال اإليمان ــات الكم درج
ــماوية   ــة وحاز عىل املحبة الس ــانية واألخالقي اإلنس
ــيد  والوالية اإللهية ومن منا ال يعرف إمام املتقني وس
ــه وابن عمه  ــه ورفيق درب ــول الل ــني نفس رس الوصي
ــوات ربي  ــب صل ــي طال ــيل بن أب ــىض ع ــام املرت اإلم

وتسليمه عليهم أجمعني.
ــامية  الس ــه  بمنزلت ــالم  الس ــه  علي ــيل  ع ــام  اإلم
ــارة يف أصعب  ــة قال هذه العب ــه املقدس وخصوصيات
وأحرج موقف قد يتعرض له اإلنسان بفطرته البرشية 
ــه ونهاية أجله  ــرب كيفية وفات ــدى إليه خ ــا يس عندم
ــق واالضطراب  ــن الخوف والقل ــه ما يعرتيه م ليعرتي
ــاة ومغادرتها إىل عالم  عىل زوال روحه من هذه الحي
ــول الله  ــام عيل هنا حني أخربه رس ــب ولكن اإلم الغي
ــتخضب من دم  ــأن لحيته س ــهاده وب ــة استش بقص
ــن وبعد أن  ــذا الدي ــالمة ه ــه عىل س ــه كان خوف رأس
ــه بكلمة نعم  ــول الل ــىل الطمأنينة من رس ــل ع حص
ــايل أوقعت عىل املوت أو وقع  ــال بعدها "والله ال أب قائ
ــوت عيلَّ ". ال يهمه املوت ولو تقطع إربا إربا  مادام  امل

ودينه ساملا له.  
ــن موقف األمام عيل  ــالم م أين هم اليوم أبناء االس

عليه السالم ؟!
ــيئا من الحرص  هل مازالوا يحملون يف أفئدتهم ش

عىل سالمة هذا الدين ؟!
ــم  وبطونه ــم  ووجوهه ــادهم  أجس ــالمة  س أن  أم 
ــم الوحيد  ــو اله ــم ه ــلطانهم ونفوذه ــم وس وجيوبه
ــتى  ــم وش ــائر أيامه ــم يف س ــق له ــدي املراف والرسم

أحالمهم؟!
كم هو مؤلم فعال أن يستهدف هذا الدين اإلسالمي 
ــالل  ــن خ ــه م ــه وروح ــه وحقيقت ــه وماهيت يف ثوابت
ــنها  ــالت التدجني واالنحراف والضالل التي يش حم
ــود والنصارى بعد أن نجحوا يف نرش  أعداؤه من اليه
ــات القاعدية الضارة  ــية والفريوس الجراثيم الداعش
ــالم مزيف عىل  ــع إس ــن وصن ــد الدي ــة بجس والفاتك
ــويقها كنموذج لهذا  ــة الوهابية اللعينة وتس الطريق

الدين.
ــد إيالما أن اليلتفت أبناء هذا الدين إىل  ولكن األش
ــني ويصيبهم من  ــري واملخطط اللع ــذا الخطر الكب ه
الغباء والحماقة ما يجعلهم تجاه هذا الدين كجذوع 
النخل التي اجتثتها رياح الكفر وأبقتها خاوية عىل 

عروشها.
ــتمتاع  ــىل البقاء واالس ــالمة الدنيا والحرص ع س
ــدت اليوم  ــليم هي ما ول ــن الدين الس ــا بعيدا ع فيه
ــة والتعجب  ــعور الدهش ــاس ش ــري من الن ــدى الكث ل
ــال  ــهداء واستبس ــتغراب تجاه تضحيات الش واالس
ــك نراهم تارة  ــة القرآنية لذل ــن ورواد الثقاف املجاهدي
ــارة يؤكدون أن بذل  ــون بأن هؤالء مغرر بهم وت يجزم
ــارة أخرى  ــحر وت ــو إال تحت مفعول الس ــؤالء ماه ه
ــدي الوعي  ــواد تجعلهم فاق ــي م ــم بتعاط يتهمونه
ــىل التنازل  ــون الجرأة ع ــث يمتلك ــاس بحي واإلحس
ــهولة خاصة  ومازال  عن هذه الدنيا وملذاتها بكل س

معظمهم يف مقتبل العمر !
ــني أفكارهم باتوا ال يدركون  من فرط غبائهم وتدج
أن سالمة الدين هو املرتكز الرئييس لضمان السالمة 
ــا واآلخرة وأنها  ــة والحياة الكريمة يف الدني الجوهري
منهجية األولياء واألتقياء من قرناء القرآن وحامليه 
ــق به من  ــالم ومن لح ــام عيل عليه الس ــداء باإلم ابت
ــطع من صعدة نجم حسني  أبنائه وأحفاده إىل أن س
ــادي ويتخرج من  ــدرب الجه ــري بذات ال العرص ليس
ــة عمالقة هذا  ــكاته القرآني ــة ومش ــته النوراني مدرس
ــم يخرجوا بطرا  ــه دنياهم فل ــان الذين باعوا الل الزم
ــمعة ولم يهبوا طمعا  وال أرشا ولم ينطلقوا رياء وال س
ــهرة وال طلبا لجاه وال سعيا  ــلطة وال رغبة يف ش يف س
ــم ومازالوا يف  ــىل أن يالقوا ربه ــا حرصا ع ــرثوة وإنم ل

سالمة من دينهم.

أيف سالمة من ديني ؟

سعاد الشامي

ميانيون في موكب الرسول

ــذاذ الذين قاموا  ــراء والفاتحني األف ــْن أعالم األم ِم
ــالمي يف  ــي اإلس ــرص العرب ــيخ الع ــيس وترس بتأس
ــو عبدالرحمن بن  ــبانيا والربتغال) ه األندلس (إس
ــي الَعّكي، وقد  ــارم الغافق ــن الص ــه بن برش ب عبدالل
ــة تهامة باليمن وهي من  ــكنت قبيلة عك يف منطق س

القبائل السبئية العريقة.
وقد كانت قبيلتا عك واألشاعر تسكنان يف مناطق 
ــذ  ــدراء، فأخ ــل وادي ذؤال والك ــة مث ــرتكة بتهام مش
ــت مبكر  ــاعر منذ وق ــن عك واألش ــالم ينترش ب اإلس
ــعري ريض الله عنه، وبينما  ــىل يد أبي موىس األش ع
ــزوة خيرب يف  ــالم يف غ ــول الله عليه الصالة والس رس
ــعري يف بضعة  ــِدم إليه أبو موىس األش ــرم 7هـ َق مح
ــاعر ومعه اثنان من رجاالت عك  ــني من األش وخمس
فأخذوا أماكنهم يف موكب رسول الله صىل الله عليه 

وآله وسلم.
ــائر وبطون قبيلة  ــد كان لبني غافق وبقية عش لق
ــهام وافر يف فتوح الشام ومرص ثم يف تأسيس  عك إس
ــان  ــالمي، فقد انطلق فرس ــي واإلس ــا العرب عرصهم
ــن منطقة وادي ذؤال وغريها  ورجاالت عك وغافق م
ــدة حالياً-  ــم يف تهامة -محافظة الحدي ــن مناطقه م

إىل الشام مع غريهم من فرسان وكتائب قبائل اليمن 
ــالم والحرية إىل  ــالة اإلس الذين انطلقوا حاملني رس

ربوع الشام.
ــح  ــد الفات ــق القائ ــاالت غاف ــهر رج ــن أش وكان م
ــخصيات  ــن الش ــرب م ــي، ويعت ــن الغافق عبدالرحم
ــاءة العالية،  ــة والعلمية ذات الكف ــة والقيادي اإلداري
ــمال  ــي فتوحات ش ــن الغافق ــهد عبدالرحم ــد ش وق
ــل إفريقية (تونس)  ــة واملغرب األقىص، فدخ إفريقي
ــان بن النعمان الغساني سنة 78هـ، ثم عاد  مع حس
ــام، ثم شارك يف فتح املغرب األدنى مع موىس  إىل الش

بن نصري.
ــي األندلس أيام إقامة  ــل عبدالرحمن الغافق ودخ
ــهد  ووالية موىس بن نصري لألندلس (93-95هـ) فش
ــر بن عبدالعزيز  ــض فتوح األندلس، وملا توىل عم بع
ــىل  ع ــي  الخوالن ــك  مال ــن  ب ــمح  الس َوّىل  ــة  الخالف
األندلس، فانطلق السمح من دمشق ومعه كوكبة من 
ــم عبدالرحمن  ــخصيات اإلدارية والقيادية منه الش
ــهد السمح يف موقعة تلوزة سنة  الغافقي، وملا استش
ــادة العامة  ــن الغافقي القي ــوىل عبدالرحم ـــ ت 102ه
ــاطئ الرشقي  ــالمي يف الش ــي واإلس ــش العرب للجي

وأربونة وجنوب فرنسا.
ــلم  تس ـــ  112ه ــنة  س ــر  صف ــهر  ش ــع  مطل ويف 
ــرص اإلمارة  ــدة الحكم يف ق ــن الغافقي س عبدالرحم
ــبانيا  ــرياً والياً لبالد األندلس (إس ــة قرطبة أم بمدين

ــتمر حتى  ــده الذي اس ــك عه ــدأ بذل ــال) فب والربتغ
موقعة بواتية يف شعبان 114هـ.

ــن الغافقي  ــل عبدالرحم ـــ واص ــام 114ه ــي ع فف
فتوحاته يف غرب فرنسا، وتقدم من بوردو إىل منطقة 
ــا)  ــارل مارتل ملك الفرنجة (فرنس ــه، وكان ش بواتي
ــني (أملانيا  ــال والجرماني ــراء بالد الغ ــتنفر أم قد اس
ــال والجرمانيني  ــة والغ ــد الفرنج ــويرسا) فحش وس
ــني الجيش  ــرية ب ــاً كب ــت حرب ــرياً، فاندلع ــاً كب جيش

اإلسالمي والصليبي، ويف أتون تلك الحرب استشهد 
عبدالرحمن الغافقي سنة 114هـ، وقد اشتهرت تلك 
ــن  ــهداء) ألن عبدالرحم ــالط الش ــم (ب ــة باس املعرك
ــن معه قاتلوا  ــن املجاهدين الذي ــي والعديد م الغافق

ببسالة حتى استشهدوا يف سبيل الله. 
*من كتاب يمانيون يف موكب الرسول
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ــر الداخلية  ــابات األخ وزي ــان يف حس ــدأ  رمض ب
ــاوري مختلفا هذا  ــواء الركن / عبد الحكيم امل الل
ــهر  ــتغل األخ الوزير ليايل وأيام ش العام حيث اس
ــدد من  ــة لع ــارات ميداني ــرة يف زي ــة واملغف الرحم
ــام الوزير بزيارة  ــات الجمهورية حيث ق محافظ
كل من محافظة إب والحديدة وذمار  وأخريا ختم 
ــة بمحافظة صعدة,  ــه امليداني ــر جولت األخ الوزي
ــة لهذه  ــر داخلي ــي األوىل لوزي ــر ه ــارة الوزي وزي
املحافظة إذ لم يسبق أن قام وزير داخلية بزيارة 
ــبه املنسية من كل وزراء الدولة  لهذه املحافظة ش

..
ــادات  ــر بقي ــى الوزي ــارات التق ــذه الزي ــالل ه خ
ــة يف كل محافظة عىل حدة واطلع  ــان األمني اللج
ــزة األمنية يف  ــطة األجه ــام وأنش ــىل مه ــم ع منه
ــه بالدنا يف  ــتثنائي الذي تعيش ظل الوضع اإلس
مواجهة العدوان وأدواته كما تفقد املرافق األمنية 

والتي غالبيتها تعرضت الستهداف قوى العدوان 
ــا تعرض لتدمري كيل وخاصة يف محافظة  ومنها م
صعده التي دمرت بالكامل كل مرافقها الحكومية 
ــالل هذه  ــة وتنموية ..وخ ــت أو خدمي ــة كان أمني
ــر الجرحى يف  ــد األخ الوزي ــارة امليدانية تفق الزي
ــي زارها ناقال  ــات الت ــة باملحافظ ــق الصحي املراف
إليهم تحيات قائد الثورة وقياده الدولة والحكومة 
ــعب يف  ــم من أجل الوطن والش ــدرا تضحياته مق
مواجهة العدوان والحرب الظاملة التي تشن عىل 
ــادات اللجان  ــر قي ــث األخ الوزي ــا ح ــا ..كم بالدن
األمنية وأعضاءها وقادة املرافق واألجهزة األمنية 
ــتعداد  عىل التحيل الدائم باليقظة األمنية واالس
ــات املرحلة الوطنية  ــة ملواجهة متطلب والجاهزي
ــر به بالدنا  ــتثنائي الذي تم ــذا الظرف اإلس يف ه
ــني  ــل يف تأم ــة العم ــىل أهمي ــدا ع ــعبنا, مؤك وش
ــي والتعامل  ــلم االجتماع ــكينة العامة والس الس
ــرتاق  ــدوان يف اخ ــاوالت الع ــع كل مح ــازم م الح

النسيج االجتماعي الوطني ..

ــر داخلية  ــتثنائية لوزي ــارة تعد األوىل واإلس الزي
ــة بمثل هذه  ــر للداخلي ــبق أن قام وزي ــم يس إذ ل
ــي تقيد حركة  ــة امليدانية رغم املخاطر الت الجول
ــام  ــر وق ــذه املخاط ــل كل ه ــه تجاه ــر إال أن الوزي
ــة مكوكية لقيت الكثري من الرتحيب من قبل  بجول
ــادة األجهزة األمنية والعاملني يف املرافق األمنية  ق
ــل الفعاليات الوجاهية  إضافة إيل ترحيب من قب

واالجتماعية يف هذه املحافظات ..
معنوياً كانت الزيارات امليدانية لألخ الوزير محل 
ــملتها  ــر أبناء املحافظات التي ش إعجاب وتقدي
ــا  ــدا معنوي ــكلت راف ــا ش ــة فيم ــة املكوكي الرحل
ــوا الزيارة  ــة الذين ثمن ــزة األمني ــبي األجه ملنتس
ــاس الذي تعيشه  وأهميتها يف هذا الظرف الحس
ــي والرببري  ــدوان الهمج ــذا الع ــا يف ظل ه بالدن

الذي تشنه قوى العدوان عىل بالدنا وشعبنا ..
ــارات  الوزير يف  ــات لزي ــدى املتابع ــد كنت إح لق
هذه الزيارات وتابعت ردود األفعال عليها وتثمني 
ــة تواصل مبارشة  ــا والتي أوجدت حلق الناس له

بني قيادات وزارة الداخلية واألجهزة املرتبطة بها 
من ناحية ومن الناحية األخرى أوجدت خطوط 
ــوزارة والفعاليات  ــاداة ال ــل واتصال بني قي تواص
ــة والوجاهية وأبناء املحافظات الذين  االجتماعي
ــم بطريقة  ــتمع منه ــم األخ الوزير واس التقى به
مبارشة لكل قضاياهم واهتماماتهم ومالحظاتهم 
لنشاط األجهزة واملرافق األمنية والتي استوعبها 
ــه قيادات املرافق األمنية باألخذ  األخ الوزير ووج
ــق  ــني املراف ــجام ب ــن االنس ــة م ــق حال ــا وخل به
ــبيها واملواطن صاحب  ــزة األمنية ومنتس واألجه
املصلحة األوىل واملستفيد األول من خدمات هذه 

األجهزة..
ــر الداخلية  ــالل وتقدير ملعايل األخ وزي تحية إج
ــي امليداني  ــاط األمن ــي أولوية للنش ــذي يعط ال
وهي بادرة يستحق عليها األخ الوزير كل الشكر 

والتقدير ..

رمضان يشهد حركة نشطة للداخلية يف املحافظات
خولة حسني علي

من يوميات رمضانمن يوميات رمضان

خياطة االثوابخياطة االثواب
النازحون الساكنون يف منطقة ضبوة يف النازحون الساكنون يف منطقة ضبوة يف 

مديرية السبعني يتلقون مساعدات رمضانية مديرية السبعني يتلقون مساعدات رمضانية 

ــا املواطنون يف  ــي يرتاده ــن الت ــرز االماك لعل اب
ــالت خياطة االثواب  ــهر رمضان املبارك هي مح ش
ــن يف االيام االوائل من  ــة فيحرص كل مواط الرجالي
ــذي يرتديه  ــوب ال ــىل تفصيل الث ــان ع ــهر رمض ش
ــني الراغبني  ــارك وال بد للمواطن ــد الفطر املب يف عي
ــم يف املحالت  ــد لهم وألطفاله ــل اثواب العي بتفصي
املعروفة الحضور مبكرا لشدة الزحام الذي يحدث 
ــبب االقبال  ــة بس ــالت الخياط ــاب مح ــد اصح عن

ــالت الخياطة ترفض  ــري ولدرجة ان معظم مح الكب
ــا تفصيل اي ثوب بعد يوم الخامس عرش من  نهائي
شهر رمضان بسبب الكم الهائل من الزبائن والذي 
ــم وخصوصا هذه  ــهر الكري ــف بقية ايام الش يعتك
ــم اىل ليلة العيد  ــز ثياباته ــرش االواخر يف تجهي الع
ــفياني – يف منطقة  ــا محالت االخ / محمد الس , أم
ــتقبال الزبائن الجدد من  ــو يرفض اس التحرير فه
ــون عىل حجز  ــان, فزبائنه يحرص ــهر رمض اول ش
ــل رمضان  ــعبان ويجع ــهر ش ــم طيلة ايام ش ثيابه

للعمل عىل تجهيز الحاالت السابقة.

احمد السعيدي

ــة  الغذائي ــاعدات  املس ــتهدفت  اس
ــة  مديري ــس  الخمي ــس  أم ــة  الرمضاني
ــوة التي غطت  ــبعني يف منطقة ضب الس
ــاج  االحتي ــديدة  وش ــة  نازح أرس   310

بأمانة العاصمة.
ويف مرشوع السلة الغذائية الرمضانية 
ــة الشعب  الذي يتواصل وتنفذه مؤسس
ــة العاصمة  ــات بأمان ــي 5 مديري ويغط
ــلة  ــع  1045 س لتوزي ــتكماًال  ــي اس يأت
غذائية لألرس األشد احتياجاً واملترضرة 

من العدوان يف خمس مديريات.
ــتهدفة ملنطقة ضبوة  وعن الفئة املس
ــاريع  ــول محمد الجعدي، مدير املش يق
ان  ــعب،  الش ــة  مؤسس يف  ــانية  االنس
ــة  بمديري ــوة  ضب ــة  منطق ــتهداف  اس

ــحية  ــة مس ــي بعد دراس ــبعني يأت الس
ــطتها  ــة ضمن أنش ــت بها املؤسس قام
ــهر رمضان املبارك،  ــهر أيام ش طيلة ش
ــق العرفان والتقدير  وأضاف: من منطل
ــوم  ــا تق ــإن م ــدة ف ــؤالء األرس الصام له
ــاني  ــب وطني وإنس ــة واج ــه املؤسس ب
ــاة  ــن معان ــف م التخفي ــاهمة يف  للمس
ــدوان وما  ــتمرار الع املواطنني يف ظل اس
خلفه من أوضاع إنسانية صعبة، مؤكداً 
ــن رشكة يمن  ــي بدعم م ــرشوع يأت أن امل
موبايل الخاص بتوزيع السلة الغذائية 
ــات  مديري ــس  خم يف  2018م  ــام  للع

باألمانة.
ــم تخصيص  ــارة إىل أنه ت تجدر االش
ــة  ــواد الغذائي ــن امل ــو م ــن و100 كيل ط
ــم الخريية التي تعمل  لدعم هذه املطاع
يف  ــريي  والخ ــاني  اإلنس ــب  الجان يف 
ــاس تحت ارشاف  تلمس احتياجات الن

املؤسسة.
ــر برامج  ــد عواض، مدي وأوضح محم
املشاريع يف مؤسسة الشعب، لـ"الثورة" 
ــن و100 كيلو مواد  ــم تخصيص ط انه ت
ــية لرفد املطاعم الخريية  غذائية اساس
ــهر رمضان لضمان آلية استمرارها  يف ش
ــرب توزيع  ــني والفقراء ع ــم النازح يف دع
وجبات طيلة شهر رمضان ومنها ما هو 
ــة توزيع  ــنة يف عملي ــتمر طوال الس مس

هذه الوجبات.
ــة  ــخ الواقع ــذه املطاب ــاف: ان ه وأض
ــة  العاصم ــة  أمان ــات  مديري ــاء  أحي يف 
ــكل  ــة آالف ومائتي وجبة بش تقدم ثالث
ــة يف إطار مرشوع  ــألرس املحتاج يومي ل
ــاعدات الغذائية الرمضانية وهناك  املس
ــي مازلنا نعمل  ــاريع الت العديد من املش

عليها منها مرشوع افطار الصائم.

الثورة/ خاص


