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وخعل الظاصطئ SEASCOUT الى طغظاء بؤر سطغ بحئعة لظعإ 950 ألش برطغض ظفط خام بصغمئ 82 ططغعن دوقر (104 ططغارات رغال)

السثوان غعاخض ظعإ بروات الغمظالسثوان غعاخض ظعإ بروات الغمظ

قائد الثورة يبارك جناح تأمني وتنظيم الفعاليات قائد الثورة يبارك جناح تأمني وتنظيم الفعاليات 
سالح اجلو يشارك يف فعاليات املولد بتوثيق جوي مليدان السبعني
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 : خاص 
بـارك قائـُد الثـورة السـيد عبدامللـك بدرالديـن 
الحوثـي، نجـاَح فعاليـات مناسـبة ذكـرى املولد 
ت ُكـلَّ املحافظات الحرة.  النبوي الرشيف، التي عمَّ
وبارك السيُد القائُد للعاملني واألمنيني واملنظمني 

كافة نجاح فعاليات مناسبة املولد النبوي الرشيف، 
سائالً الله تعاىل أن «يكتب أجرهم بأحسن ما كانوا 

يعملون». 
يشـار إىل أن اللجاَن املنظمـة للفعاليات جّهزت 
طواقَم أمنيًة وطبيًة وتنظيميًة مكونة من عرشات 
اآلالف مـن األفراد واملعدات التي أسـهمت –بفضل 
اللـه– يف نجـاح تأمني وتنظيـم الحشـود املليونية 

اليمانيـة املحمديـة يف أكثـر من ١٥ سـاحة بعموم 
املحافظات واملناطق الحرة. 

وكان السـيد عبدامللـك بدرالديـن الحوثي أشـاد 
خـالل كلمتـه، عـرص أمـس األول، بالحشـود غري 
املسبوقة التي حرضت يف ميدان السبعني وساحات 
املحافظـات، مخاطبـاً إياهـم بقولـه: «نفيس لكم 

الفداء يا أحفاد األنصار وأبناء يمن اإليمان». 

 : خاص 
بثت قناُة املسـرية، أمس الثالثاء، مشاهَد نوعيًة 
التقطتها عدسـاُت سـالح الجو املسـرية، للحشود 
اليمانية املليونية الغفرية التي أحيت مناسبة ذكرى 
املولد النبوي الرشيف يف ميدان السـبعني بالعاصمة 

صنعاء. 
وأظهـرت املشـاهُد –مـن عـدة زوايـا– حجـَم 
الحشـود الكبـرية يف ميـدان السـبعني والشـوارع 

الفرعية املتصلة به. 
كمـا بيّنـت املشـاهُد الحشـوَد التـي شـاركت 
الفعالية من الشـوارع البعيدة عن ميدان السبعني؛ 
نظراً الزدحامه وامتالئه باملاليني من أبناء الشـعب 

اليمني، يف حشـد صنّفـه مراقبون عـرب ودوليون 
بأنه األكرب يف تاريخ اليمن. 

وتظهر املشـاهُد التـي عرضتها املسـرية، حجَم 
التفوق والقدرات لدى سالح الجو يف عملية التحليق 
يف  العاليـة  والدقـة  الدقيـق،  وااللتقـاط  والرصـد 
التصوير من مسـافات بعيدة عن مسـتوى ساحة 

امليدان. 

صائث البعرة غئارك لفطظغني واملظزمني وضاشئ الساططني 
ظةاح تأطني وتظزغط شسالغات املعلث الظئعي

جقح الةع املسّري غحارك اتافاقت الحسإ باملعلث الظئعي 
باشطغئ جعغئ لطتحعد املطغعظغئ بخظساء

شغ ظض اظضحاف طجاسط السثوان:شغ طحاعث بباعا صظاة المسغرة أظعرت الجخط الحسئغ الضئغر شغ السئسغظ والحعارع الفرسغئ والئسغثة:

صاشطئ غثائغئ ضربى تخض السئثغئ 
بمأرب وتساعثف 5000 أجرة

 : طأرب 
سـرّيت الهيئُة العامُة للـزكاة، أمس الثالثاء، قافلـًة غذائيًة 
عاجلـًة مكونًة من ٥ آالف سـلة غذائية ألبنـاء مديرية العبدية 
بمحافظـة مأرب، بالتنسـيق مع السـلطة املحليـة باملحافظة 

والجيش واللجان الشعبيّة. 
ـالل الغذائيـة، أّكــد محافظ مأرب،  ويف تدشـني توزيع السِّ
اللواء عيل طعيمان أن «ما يّدعيه اإلعالُم املأجوُر من قبل تحالف 
العـدوان ومرتِزقتـه من حصـار للعبدية غري صحيـح والواقُع 

يشهُد بذلك». 
َوأََضــاَف املحافـظ طعيمـان: «ها هـي العبديـُة وأبناؤها 
ينعمون باألمن واألمان والسـكينة التامة ويمارسـون حياتهم 
بشكل اعتيادي بعد تحريرها ودحر العنارص التكفريية منها». 

بـدوره، أشـار وكيـل الهيئة العامـة للزكاة لقطـاع التوعية 
والتأهيـل، أحمد مجيل، إىل أن القلَق والتباكَي عىل أبناء املديرية، 
من قبل قوى العدوان مثريٌ للسـخرية ويكشُف زيَفهم، مؤّكـداً 
أن حضـوَر الهيئة العامة للزكــاة بقافلة غذائية ألبناء املديرية 
الحرة وبتوجيهات مبارشة من القيادة الثورية والسياسية يفنِّد 

هذه الدعاوى والنفاق األممي. 
ذُها  ونـّوه إىل أن هنـاك الكثـريَ مـن املشـاريع التـي سـتنفِّ
الهيئـة يف الوقت القريب يف مديرية العبدية كمشـاريع التمكني 

االقتصادي والعاجزين عن العمل وغريها من املشاريع. 
مـن جهته، أوضح مديُر عـام التوعية واإلعـالم بديوان عام 
الهيئة، محمد املوشكي، أن عىل قوى العدوان ومرتِزقتهم توفريَ 
دموع التماسيح التي طاملا يذرفونها بكاًء عىل العبدية وأبنائها 
وهـم بعيدون ُكـلَّ البُعد عن احتياجاتهم فهم يف الوقت نفسـه 
من يقومون بقتِل املواطنني ليالً نهاراً ويفرضون حصاراً شامالً 

عىل ُكلِّ أبناء الشعب اليمني قاطبًة. 
فيمـا أّكـد مديُر عام مكتب الهيئة بمأرب، صالح السـقاف، 
أن الهيئـَة ستسـتمرُّ يف متابعـة الحـاالت املتـرضرة والفقرية 
وضمهـا ضمن الكشـوفات بعد إجراء عمليـة الحرص مع بقية 

املديريات املحّررة والتي ستنفذ يف أقرب وقت. 

الغعظغسغش تضحش سظ اجاحعاد الغعظغسغش تضحش سظ اجاحعاد 1010 آقف ذفض غمظغ طظث بثء السثوان السسعدي يف  آقف ذفض غمظغ طظث بثء السثوان السسعدي يف 20152015
 : طاابسات 

كشـفت األمـُم املتحدة عـن استشـهاد أكثـَر من ١٠ 
آالف طفـل يمني منذ بـدء العدوان السـعودّي األمريكي 
عىل اليمـن.  وأوضحـت منظمة األمم املتحـدة للطفولة 
(يونيسف)، أمس الثالثاء، أن عرشة آالف طفل يمني إما 

قتلوا أَو ُشـوِّهوا منذ أن بدأ تحالـف العدوان الذي تقوُده 
السعوديّة عىل اليمن منذ مارس ٢٠١٥. 

وقال جيمس إلدر -املتحدث باسـم يونيسف- يف إفادة 
باألمـم املتحدة بجنيـف بعد عودته من زيـارة لليمن: إن 
الوضَع اإلنسـاني يف اليمن بلغ مسـتًوى جديداً مشـيناً، 
َحيـُث وأن هنـاك عـرشة آالف طفل إما قتلوا أَو ُشـوِّهوا 

عىل مدى سـبع سـنوات من زمن العدوان والحصار، أي 
ما يعـادل أربعة أطفال ُكـّل يوم، الفتـاً إىل أن الكثري من 

عمليات قتل وتشويه األطفال لم تسجل. 
وأَشـاَر إلـدر يف إفادتـه إىل أن أربعة من ُكـّل خمسـة 
أطفال، أي نحو ١١ مليوناً إجماالً، يحتاجون ملسـاعدات 
إنسـانية يف اليمن يف حني يعاني نحو ٤٠٠ ألف من سـوء 

تغذية حاد وخرج أكثر من ٢ مليون من التعليم. 
وتعثرت جهود تقودها األمم املتحدة للتوسط يف وقف 
الحرب، إذ ترفض السعوديّة أيَة حلول أَو مبادرات إلنهاء 
عدوانها وحصارها امُلسـتمّرة منذ أكثر من سبع سنوات 
والتـي تسـببت يف مـا تصفه األمـم املتحدة بأكـرب أزمة 

إنسانية يف العالم. 
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 : طاابسات 
نّظـم أبنـاُء الجاليـة اليمنية يف 
العاصمة السورية دمشق، الثالثاء 
19 أُكتوبـر ترشيـن األول 2021م، 
فعاليـًة احتفاليـًة بذكـرى املولـد 
النبـوي بحضـور السـفري اليمني 
يف سـوريا، عبـد الله عـيل صربي، 
الدينيـة  الشـخصيات  مـن  وعـدد 
الفصائـل  وممثـيل  واالجتماعيـة 

الفلسطينية. 
باألضـواء  الفعاليـة  وتزيَّنـت 
ع  وبتنـوُّ والخـرضاء،  البيضـاء 
الحضـور، كمـا تخّللتهـا وصـالٌت 
إنشـادية ومدائُح نبويـٌة عن النبي 
محمد -صىل الله عليه وآله وسلم- 
وِخصالـه الحميـدة، وفقـراٌت من 
الرتاث الدمشـقي، بحضور حشـٍد 
من أبناء الجالية اليمنية يف دمشق. 

وخـالل الفعاليـة، أشـار رئيُس 
الجاليـة اليمنية يف سـوريا، محمد 
ناجي العولقـي، إىل ما يمثله النبي 
محمـد صىل الله عليه وآله وسـلم، 
بأخالقه وسـريته من ُقدوة ومنارة 
ـة جمعاء يف مواجهة التحديات  لألُمَّ
واألخطار عىل وحدتها وقضاياها. 

وتطـرق العولقـي يف كلمتـه إىل 
ما تمثلـه هذه املناسـبة مـن عزة 
اليمنـي،  الشـعب  ألبنـاء  ورشف 
وحرصهم عىل االحتفاء بها بشكل 
العـدوان  ظـروف  رغـم  مـرشف 
ُهــِويَّتـه  لتجسـيِد  والحصـار، 
بالنبي  الوثيق  واالرتبـاط  اإليمانية 
األعـداء  محـاوالت  رغـم  الخاتـم، 
إبعاد املسـلمني عن الخط املحمدي 

األصيل. 
من جانبه، بـارك خطيُب وإماُم 
الشـيخ  بدمشـق،  العباس  جامـع 

يوسـف املرصي، للشعبنَي السوري 
واليمني واألمة العربية واإلسالمية 
بمولد خري األنام محمد -عليه وآله 

أفضل الصالة والسالم-. 
بهـذه  االحتفـاَل  «إن  وقـال: 
املناسبة الدينية العظيمِة دليٌل عىل 
مكانة وحب رسـول اللـه وآل بيته 
لدى شـعب اإليمان والحكمة الذي 
قال فيهـم نبي الرحمـة: «اإليمان 
يمان والحكمة يمانيـة، أتاكم أهُل 

اليمن هم أرقُّ أفئدًة وألني قلوبًا». 
أن  املـرصي  الشـيخ  َوأََضــاَف 
الحـب  رايـَة  يرفعـون  اليمنيـني 
الرسـول  بمولـد  والـَوالِء  والفـرح 
األعظـم؛ ألَنَّ عالقتهـم بـه كعالقة 
بيـاض العـني بسـواده، كمـا هي 
عالقتُهم بالشام منذ بداية الرسالة 
السـماوية، َحيـُث بـارك الرسـوُل 

األعظم باليمن والشام. 

أخبار

السفري خربي غحارك الةالغئ الغمظغئ يف جعرغا اقتافال بثضرى املعلث الظئعي

تَترُّضات طضّبـفئ لصعات 
اقتاقل افطرغضغ واإلطاراتغ 
يف طثغظئ املضق بتدرطعت

 : طاابسات 
كثّـفت قـواُت االحتالل األمريكي واإلماراتي من تَحّركاتها املريبة داخل مطار 
الريان الدويل بمدينة املكال بحرضموت، الذي أغلقته قواُت االحتالل اإلماراتي منذ 
نحو ست سـنوات أمام املواطنني والرحالت التجارية واملدنية، وحّولته إىل قاعدة 
عسكرية وسـجون رسية العتقال وإخفاء وتعذيب املناهضني لها يف املحافظات 

الجنوبية والرشقية املحتّلة. 
وقالـت مصادر إعالميـة، أمس الثالثاء، إنه تم رصُد مغاَدرة طائرة عسـكرية 

إماراتية وأُخرى عمودية تابعة للجيش األمريكي من مطار الريان. 
ام من انتشـار قوات أمريكيـة يف مدينة غيل  وتأتـي هذه التَحـّركاُت عقَب أَيـَّ
باوزير بمحافظة حرضموت، األمر الذي أثار اسـتياء واسـتنكار سـكان املدينة 

جراء هذا الظهور العلني للقوات األمريكية يف حرضموت. 

طسؤعل إطاراتغ غسرتف بالعجغمئ يف طأرب 
وغسارب دسط تضعطئ املرتجصئ خسارة

 : طاابسات 
يف إهانٍة وصفعٍة جديدة تتلقاها حكومُة املرتِزقة وميليشيا حزب اإلصالح من 
قبـل أسـيادهم يف دول العدوان عـىل خلفية الهزائم العسـكرية التي تتعرض لها 
يف مختلف الجبهات وُخُصوصاً مأرب عىل أيدي قوات الجيش واللجان الشـعبيّة، 
أّكـد مسـئوٌل إماراتيٌّ أن الدعَم الذي يقدُمه تحالُف العدوان لحكومة الفاّر هادي 
يعد خسـارة، وأن ُكـلَّ دقيقة وكل دوالر دعم يُنفق عىل ما يسـمى الرشعية يعد 

خسارة أَيْـضاً. 
واتهـم املسـئول اإلماراتي املدعـو عبدالخالق عبدالله -مستشـار ويل عهد أبو 
ظبـي- حكومَة الفاّر هادي وميليشـيات اإلصـالح والعنارص املسـلحة املرتِزقة 

التابعة لهما بخذالن ما يسمى قوات التحالف يف اليمن. 
وقال يف تغريدة له عىل «تويرت» أمس: إن الثقَة يف ما يسـمى الرشعية وقواتها 
صفـر، وذلك كأول رد رسـمي مـن دولة االحتـالل اإلماراتي عـىل خلفية هزائم 
تحالـف العدوان وأدواته ومرتِزقته يف مأرب، وتقدم الجيش واللجان الشـعبيّة إىل 

ضواحي املدينة من عدة جهات. 
وبـنّي مستشـار ويل عهـد أبو ظبـي أن حكومَة الفنادق وامليليشـيا املسـلحة 
التابعة لها ال تسـتحقُّ الدعم السخي الذي قدم لَها من قبل دول تحالف العدوان، 

موضًحا أن ُكـّل دقيقة وكل دوالر قدم لَها يعترب خسارة. 

الترغجي غةثد دسعته لصئائض املعرة إىل اقظافاضئ 
املسطتئ ضث الاعاجث افجظئغ يف املتاشزئ

ظاحطعن: وضاقت إطاراتغئ تساسث لافعغب 4 آقف طظ 
السغاح افجاظإ طسزمعط إجرائغطغعن إىل جصطرى

 : طاابسات 
املناهـُض  القبَـيل  الشـيُخ  عـاود 
سـالم  عـيل  واالحتـالل،  للعـدوان 
الحريـزي -وكيـُل محافظـة املهـرة 
االعتصـام  لجنـة  ورئيـس  السـابق 
السـلمي- من جديـد اتّهاَمه لتحالف 
العـدوان بتنفيـذ مخّططـات خطرية 
تسـتهدف األوضـاع املعيشـية ألبناء 
محمـالً  الجنوبيـة،  املحافظـات 
عـن  الكاملـة  املسـؤوليَة  االحتـالَل 
األزمات املتوالية التـي تعصف بأبناء 

ة.  اليمن عامة وأبناء الجنوب َخاصَّ
وأوضـح الحريـزي لـدى ترؤسـه، 
أمـس، اجتماعاً ضم قيـاداٍت يف لجنة 
االعتصام بمدينـة الغيضة، أن تحالَف 
العـدوان السـعودّي اإلماراتـي حارب 
الشـعَب اليمنـي يف قوتـه وتسـبب يف 

املرتبـات،  وانقطـاع  العملـة  انهيـار 
داعيـاً كافـة أبنـاء الشـعب إىل رفض 
االحتـالل،  تخـدم  التـي  السياسـات 
كما دعـا إىل اسـتمرار االنتفاضة ضد 
رحيله  حتى  االسـتعمارية  ممارساته 

من كافة تراب الوطن. 
االعتصـام  لجنـة  رئيـس  وطالـب 
الـدويل  املجتمـَع  املهـرة،  يف  السـلمي 
بالتدخل العاجل إلنقاذ الشعب اليمني 
السـعودّي  االحتالل  مخّططـات  مـن 
اإلماراتـي التـي تسـتهدف أوضاعـه 

املعيشية وتقلق أمنه واستقراره. 
يف  البـارز  القبـيل  الشـيخ  وكان 
املهـرة، عـيل الحريـزي، توعـد يف 20 
سـبتمرب املـايض باللجـوء إىل الكفاح 
املسلح لطرد قوات االحتالل السعودّي 
واألجنبية التي جلبتها إىل املحافظة، إن 
لم تسـتجب ملنطِق السالم، مؤّكـداً أن 

األيّاَم القليلَة القادمة ستشهُد ِصداماً 
مسـلحاً بـني جماهـري أبنـاء املهـرة 
واالحتالل السـعودّي، إذَا ما اسـتمرت 
الريـاُض يف تواُجِدهـا العسـكري ولم 
تنسـحْب بالكامـل مـن كافـة أرايض 

املحافظة، بدون قيد أَو رشط. 
وشـّدد الحريزي عىل رضورة رحيِل 
ـِف عن التدخل  القـوات املحتّلة والتوقُّ
يف الشـؤون اليمنيـة الداخليـة وتـرك 
بأنفسـهم  خالفاِتهم  يحلون  اليمنيني 
بعيـًدا عـن التدخـالت األجنبيـة التي 
أسـهمت يف إذكاء الـرصاع والحـرص 
عىل إبقائه إلضعاف البلد وجعله سهالً 
أمام تقسـيمهم له والتدخل يف شؤونه 
بل وحتـى الترصف به والتسـلط عىل 
أهله، كما حاولت السـعوديّة تنفيذَه 
يف املهرة، وتمّكنت اإلمارات من القيام 

به يف محافظات أُخرى محتّلة. 

 : طاابسات 
تـداول العديُد مـن الناشـطني واملواقع 
اإلخباريـة أنبـاًء عـن مسـاعي االحتـالل 
اإلماراتي تفويج ما يقارب 4 آالف سـائح 
أجنبي معظمهم إرسائيليون إىل سـقطرى 
املحتّلة خالل األيّام القادمة، والتعامل مع 

الجزيرة كإمارة ثامنة لإلمارات. 

وأّكــدت األنباء أن إجمـايل الحجوزات 
خـالل الشـهرين القادمـني لـدى إحـدى 
الـوكاالت السـياحية يف إمـارة أبوظبـي، 
مختلـف  مـن  سـائح  آالف   4 تجـاوزت 
الجنسيات، َحيُث تقوم الوكاالت السياحية 
سـقطرى  إىل  األجانـب  بنقـل  اإلماراتيـة 
بتأشـريات إماراتيـة، بعيـًدا عـن حكومة 

الفاّر هادي. 
وبحسـب مصادر مطلعـة، فقد جلبت 

دولـة االحتـالل اإلماراتي ما يقـارب 150 
بنجـالدش،  مـن  األجنبيـة  العمالـة  مـن 
وأفغانسـتان ومرص، وأوغنـدا، وتوزيعهم 
عىل عدد من املواقع العسـكرية اإلماراتية 
بأرخبيل سـقطرى، كما رفعـت أبو ظبي 
الرسـمية  املؤّسسـات  يف  دولتهـا  أعـالم 
والنقـاط العسـكرية واألمنيـة الواقعة يف 
الجزيرة، يف محاوله لطمـس أية معالم أَو 

وجود للدولة اليمنية. 
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 : خسثة 
شهدت محافظُة صعدة، أمس األول، احتفاالً 
جماهريياً َكبرياً يف ساحة الرسول األعظم بمدينة 
صعدة إلحيَاء ذكـرى املولد النبوي الرشيف، عىل 

صاحبه وآله أفضل الصالة وأزكى التسليم. 
ورفعت الحشوُد املشاركة يف الفعالية املرَكزيّة 
الشعارات املعربة عن االبتهاج بميالد خري البرش، 

ووالئهم وارتباطهم الوثيق به. 
 وباركـت االنتصـاراِت الكبرية التـي حّققها 
ويحّققهـا أبطال الجيش واللجان الشـعبيّة عىل 
قوى العـدوان ومرتِزقتهم، مجـددة التأكيد عىل 
مواصلة الصمود واالسـتمرار يف دعـم الجبهات 

بكل غال ونفيس حتى تحقيق النرص. 
ولفـت املشـاركون إىل أن التفاعـل اليمانـي 
الكبـري مع فعاليـات املولد النبـوي يؤّكـد حجم 
ارتبـاط اليمنيني برسـولهم الكريـم وتعظيمهم 
لـه، مشـريين إىل أهميّة هـذا التفاعـل يف إحيَاء 
فعاليـات ذكـرى مولد الرسـول األعظم وإظهار 

الفرح والبهجة بهذه النعمة. 
وأّكــدوا أهميّـة إحيَـاء املناسـبة يف تعزيـز 
تحالـف  مواجهـة  يف  واالصطفـاف  التالحـم 
العـدوان، ودورها يف إحيَاء قيم الرتاحم والتكافل 

االجتماعي لكرس الحصـار، الفتني إىل أنها تمثل 
محطة للتزود من السرية العطرة للرسول األكرم 

ونهجه القويم وأخالقه وجهاده. 
بالحشـود  االحتفـال  سـاحة  واكتظـت 
ورّددت  الالفتـات  رفعـت  التـي  الجماهرييـة، 
الشـعاراِت املعـّربة عـن الفرحـة بذكـرى ميالد 
الرسـول األكرم -صىل اللـه عليه وعىل آله- الذي 
أرسله الله رحمة للعاملني بشرياً ونذيراً وداعياً إىل 

الله بإذنه ورساجاً منرياً. 
وعّربت الحشـود الجماهريية التـي تقدمتها 
قيـادة السـلطة املحليـة، عـن االبتهـاج بهـذه 
املناسبة الدينية العظيمة وما تمثله من أهميّة يف 
قلوب ووجدان اليمنيني، مشـرية إىل مكانة النبي 
-صىل الله عليه وآله وسلم- الذي بميالده، أخرج 
اللـُه النـاَس من الظلمـاِت إىل النـور ومن عبادة 
العبادة إىل عبادة َربِّ العباد وحّررت البرشيَة من 

الوالء والعمالة لقوى الظلم واالستكبار. 
واستمع املحتشدون، بحضوِر القضاة ووكالء 
املحافظة والعلماء واملشـايخ، والقيادات األمنية 
والدينية  االجتماعية  والشـخصيات  والعسكرية 
والثقافيـة مـن مختلـِف مديريـات املحافظـة، 
إىل كلمـِة قائد الثورة السـيد عبدامللـك بدرالدين 

الحوثي املتلفزة عرب شاشة العرض. 

 : التثغثة 
بالتزامـن مـع حشـد كبـري ألحـرار تهامة يف 
سـاحة الرسـول األعظم بمدينة الحديـدة، نّظم 
عـرشاُت اآلالف من أبناء املحافظـة، عرص أمس 
األول، احتفـاالً جماهريياً حاشـداً بذكـرى املولد 
النبـوي الرشيـف، بمشـاركة واسـعة مـن أبناء 

مديريات املربع الجنوبي باملحافظة. 
 ويف االحتفـال الذي أقيم بمضمار الحسـينية 
بمديريـة بيـت الفقيـه، حيـا وكيـل املحافظـة 
املسـاعد، مطهر الهـادي، الحشـود الجماهريية 
املشـاركة، والتفاعـل الكبـري لقيـادات السـلطة 
والشـخصيات  والقبائـل  واملشـايخ  املحليـة 
االجتماعيـة واألمنية وجميع أطياف املجتمع من 

أبناء مديريات املربع الجنوبي. 
التهامـي  املحمـدي  الحشـَد  أن  إىل  ولفـت 
يؤّكــُد حجـَم ارتباط اليمنيني برسـولهم الكريم 
وتعظيمهـم لـه، ُمشـرياً إىل أهميّة هـذا التفاعل 
يف إحيَـاء فعاليات ذكـرى مولد الرسـول األعظم 

وإظهار الفرح والبهجة بهذه النعمة.
وأّكـد أهميّة إحيَاء املناسـبة يف تعزيز التالحم 
واالصطفاف يف مواجهة تحالف العدوان، ودورها 

يف إحيَاء قيـم الرتاحم والتكافل االجتماعي لكرس 
الحصـار، الفتـاً إىل أنها تمثل محطـة للتزود من 
السـرية العطرة للرسـول األكرم ونهجـه القويم 

وأخالقه وجهاده. 
املشـاركة  الحشـود  رفعـت  الفعاليـة،  ويف 
الشـعارات املعـربة عـن االبتهـاج بميـالد خـري 
البرش محمـد صىل اللـه عيل وعىل آلـه، ووالئهم 

وارتباطهم الوثيق به. 
 وباركـت االنتصـارات الكبـرية التـي حّققها 
ويحّققها أبطـال الجيش واللجان الشـعبيّة عىل 
قوى العـدوان ومرتِزقتهم.. مجـددة التأكيد عىل 
مواصلـة الصمود واالسـتمرار يف دعـم الجبهات 

بكل غال ونفيس حتى تحقيق النرص. 
وخـالل الفعاليـة بحضور مدير عـام مديرية 
بيت الفقيه، حسـني سـهل زين، ومدراء املكاتب 
والشـخصيات  والعقـال  واملشـايخ  التنفيذيـة 
املربـع  مديريـات  يف  والثقافيـة  االجتماعيـة 
الجنوبـي، قدمت فرقُة املسـرية القرآنية أوبريت 
(سيد العنان) وأوبريت لعدد من شعراء مديريات 
املربع الجنوبي، كما قدمت فرقة اإلنشاد بمديرية 
الجراحي أوبريت (رسول الرحمة) عّربت جميعها 

عن عظمة املناسبة. 

 : الدالع 
أقيمت بمدينة دمت يف محافظة الضالع، أمس 
األول، فعاليًة مرَكزيَّة إلحيَاء ذكرى املولد النبوي 
الرشيـف -عىل صاحبه وآله أفضُل الصلوات وأتمُّ 

التسليم-. 
الحاشـدة،  الفعاليـة  يف  املشـاركون  ورفـع   
بحضـور وزير السـياحة، أحمد الحسـن األمري، 
ومحافظ الضالع، محمد صالح الحدي، الالفتات 
ة عن التمسـك الكبري بالرسـول األعظم يف  املعـربِّ
املعركة املقدسـة التي يخوضها الشـعب اليمني 

ــة وعمالءهم.  ضد أعداء األُمَّ
الشـعارات  املشـاركون  رفـع  الفعاليـة،  ويف 
املعـّربة عن الحـب والطاعة لله ورسـوله محمد 
-صـىل اللـه عليـه وآلـه وسـلم-، معربيـن عن 

فرحتهـم َوابتهاجهـم باملولد النبـوي، مؤّكـدين 
تمسكهم بنهجه القويم واالقتَداء بخلقه الكريم، 
والصمـود والثبـات يف مواجهـة العـدوان ودعم 

الجبهات حتى تحقيق النرص. 
تخلـل االحتفـاَل، الـذي حـرضه نائـب وزير 
التعليـم الفنـي والتدريـب املهنـي، الدكتور عيل 
السـقاف، ووكيـل وزارة اإلدارة املحليـة، محمد 
السـنحاني، وعـدد من أعضـاء مجلـَيس النواب 
والشورى والسـلطة القضائية ووكالء املحافظة 
ومدراء املكتب التنفيـذي وأعضاء املجلس املحيل 
وقيـادات عسـكرية وأمنية وإرشافيـة ووجهاء 
ومشايخ وشخصيات اجتماعية، فقراٌت إنشادية 
عـّربت  شـعرية،  وقصائـد  دينيـة  وموّشـحات 
جميُعهـا عن عظمة املناسـبة وأهميّـة االحتفاء 

بها. 

خسثة البعرة تتادظ طسرية جماعريغئ ضربى اتافاًء بثضرى املعلث الظئعي الحرغش

أترار تعاطئ يف طثغرغات املربع الةظعبغ لطتثغثة غتافعن بثضرى املعلث الظئعي باتافال تاحث

الدالع: طثغظئ دطئ تتادظ شسالغئ طرَضجّغئ اتافاًء باملعلث الظئعي الحرغش

بالاجاطظ طع اتادان جاتئ الرجعل افسزط بالمثغظئ لتحث طتمثي ضئغر

أّضـثت أن الامسك بسغرة المخطفى غطعط افترار السئر والثروس شغ المسرضئ ضث افسثاء
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 : طتاشزات 
احتفـت حرائُر محافظـات حّجـة وصعـدة الحديدة، 
أمس، بذكـرى املولد النبوي الرشيـف -عىل صاحبه وآله 

أفضُل الصالة وأتمُّ التسليم-. 
ورفعـت املشـاركاُت يف االحتفالية الحاشـدة يف ملعب 
ـاد بمدينة حّجــة، الالفتات والشـعارات  الشـهيد الصمَّ
ة عن البهجة والفرح بذكرى مولد الرسـول األعظم  املعربِّ

الرحمة املهداة للعاملني. 
وأّكـدت حرائر حّجـة، امليضَّ عىل نهج الرسول -صىل 
اللـه عليه وآلـه وسـلم- والتحـيل بأخالقه وغرسـها يف 

نفوس األجيال. 
وباركت املشاركاُت للقيادة الثورية واملجلس السيايس 
األعىل، بحلول ذكرى مولد النبي الخاتم واالنتصارات التي 

يحّققها املرابطون يف ميادين العزة والبطولة. 
تخللـت الفعاليَة فقراٌت وقصائُد معربة عن املناسـبة 
وأهميّـة االحتفاء بها ومكانة الرسـول األعظم يف نفوس 

اليمنيني.
ويف محافظـة الحديدة، شـهد ملعب العلفـي بمدينة 
الحديدة، عرص أمس، احتفالية نسـائية حاشدة اعتربت 
فيهـا حرائر الحديـدة االحتفـاء بهذه املناسـبة الدينية، 
محطـة تربويـًة للتـزود باملعانـي والقيم التـي جاء بها 
الرسـول الكريـم، وفرصـًة السـتلهام الـدروس والعـرب 
من سـريته العطرة يف تعزيـز الصمود والثبـات ملواجهة 

العدوان. 
واكتظـت أرضيـة امللعـب بحرائـر مدينـة الحديـدة؛ 
ابتهاجـاً بهذه املناسـبة الدينيـة العظيمـة، وتعبرياً عن 
الـوالء لرسـول اإلنسـانية محمد -صـىل الله عليـه وآله 

وسلم- والتمسك به واالقتَداء بسريته ونهجه القويم. 
َة عن مدى ارتباط  ورفعت املشـاركاُت الالفتاِت املعـربِّ
أهل اليمن بخاتم األنبياء واملرسـلني محمـد بن عبد الله 
-عليـه وعىل آله أفضل الصالة والسـالم- املبعوث رحمة 
للعاملني، مؤّكـدات أهميّة ترسيخ االرتباط الوثيق بخاتم 
األنبياء واملرسـلني، وامليض عىل نهجه، والتحيل بأخالقه 

وقيمه العظيمة وغرسها يف نفوس األجيال. 
تخلل الفعالية قصيدة شعرية عربت عن املناسبة. 

وإىل صعـدة الثورة، شـهد امللعـب الريـايض باملدينة 
احتفاليًة نسـائية حاشدة، أّكـدت املشـاركات فيها، أن 
ذكرى املولـد النبوي الرشيف محطٌة السـتلهام الدروس 
والعرب والتأيس بالقيم التي جاء بها الرسول األعظم الذي 

بعثه الله رحمة للعاملني. 
واكتظت أرضية امللعـب بحرائر صعدة؛ ابتهاجاً بهذه 
املناسـبة الدينية العظيمة، وتعبرياً عن الوالء لرسول الله 

محمد -صىل الله عليه وآله وسلم-. 
وحثـت حرائُر صعـدة، عـىل أهميّة التحـيلِّ باألخالق 
ة اإليمانيـة  املحمديـة وتنشـئة األجيـال عـىل الُهــِويـَّ
ــة من مخّططات قوى االستكبار العاملي،  لتحصني األُمَّ
املناسـبة الدينيـة، تأكيداً عـىل امليض عىل نهج الرسـول مشـريات إىل أن احتفاالت الشـعب اليمني املرشفة بهذه 

الخاتم والتحيل بأخالقه وغرسها يف نفوس األجيال. 
تخلـل الفعاليـة فقراٌت معـربة عن املناسـبة وأهميّة 

االحتفاء بمولد الرسول األعظم. 

 : طاابسات 
شـهدت واليُة نيويورك األمريكية، أمس الثالثاء، فعاليًة احتفاليًة نّظمها 
أبناء الجالية اليمنية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف عىل صاحبه وآله 

أفضل الصالة وأتم التسليم. 
ويف االحتفـال عّرب املغرتبون اليمنيون يف نيويورك عن مكانة وعظمة نبي 
الرحمة واإلنسـانية محمد -صىل الله عليه وآله وسـلم- يف نفوس اليمنيني، 
مشـريين إىل ارتبـاَط أبنـاء اليمن أحفاد األنصار بالرسـول األكرم وسـريته 
العطـرة، مؤّكـدين أن األنصار هم من نارصوا الرسـوَل الكريم وسيسـتمر 

أحفاُدهم يف نُرصته واالقتَداء به والسري عىل نهجه القويم. 
تخللـت الفعاليَة االحتفاليَة فقراٌت إنشـادية وموشـحات دينية وقصائد 
شـعرية معربة عن عظمة وأهميّة وقداسـة املناسـبة الغالية عىل قلب ُكـّل 

مسلم. 

ترائر خسثة وتّةـئ والتثغثة غتافني بثضرى املعلث الظئعي الحرغش وغآّضـثن ضرورَة الامسك بالرجعل افسزط

الةالغئ الغمظغئ يف ظغعغعرك 
افطرغضغئ تتافغ بثضرى املعلث 

الظئعي الحرغش

طخثر خاص بعزارة الظفط غضحش لـ «المسغرة» سمطغئ ظعإ جثغثة لبروات الغمظغغظ:

وخعل الظاصطئ SEASCOUT إىل طغظاء بري سطغ بحئعة لظعإ 
950 ألش برطغض طظ الظفط الثام بصغمئ 82 ططغعن دوقر

 : خاص 
يواصُل تحالُف العدوان األمريكي السـعودّي نهَب الثروات 
النفطيـة اليمنيـة يف ظل فرضـه حصاراً خانقـاً عىل ماليني 

اليمنيني وشنه حرباً اقتصادية تجويعية. 
وأَفاد مصدر مسـؤول يف وزارة النفط واملعادن للمسـرية 
بعملية نهـب جديدة للنفط اليمني تصل قيمتها إىل أكثر من 

١٠٠ مليار ريال يمني. 
وأوضـح املصـدر أن الناقلـة seascout وصلـت إىل ميناء 
بري عيل يف محافظة شـبوة لنهب ٩٥٠ ألف برميل من النفط 

الخام. 
وبنّي املصـدر أن الناقلـة SEASCOUT تسـتعد لنهب ما 
يقارب ١٠٥ آالف طن من النفط الخام والتي توازي مبلغ ٨٢ 

مليون دوالر أي ما يعادل ١٠٤ مليارات ريال. 
وتأتـي عمليات النهب يف ظل اسـتمرار العدوان يف حصار 
اليمنيني وخلق األزمات النفطية، وتصعيد سياسة التجويع. 

اجاحعاد وإخابئ 6 طعاذظني وجرح 3 طعاجرغظ أشارصئ 
بصخش جسعدّي سطى طظئه التثودغئ

 : خاص 
واصل تحالف العدوان األمريكي السـعودّي 

جرائمـه املروعـة بحـق املدنيـني يف محافظة 

صعـدة، َحيـُث استشـهد وأُصيـب عـدد مـن 

املواطنـني، أمـس الثالثـاء، بقصف سـعودّي 
عشوائي طال املناطق الحدودية. 

أفـاد  صعـدة  بمحافظـة  محـيل  مصـدر 
لصحيفة املسـرية باستشهاد مواطن وإصابة 
٥ آخريـن و٣ مهاجرين أفارقة بنريان الجيش 
السـعودّي يف منطقـة املفتـح بمديريـة منبه 

الحدودية. 
وأَشـاَر املصـدر إىل أن املدفعيَة السـعوديّة 
واصلت قصَفها العشـوائي عـىل عدة مناطق 
آهلة بالسكان عىل الرشيط الحدودي، مخلفة 
أرضاًرا يف ممتلكات املواطنني، وموقعة الرعب 

والهلع يف صفوف املدنيني األبرياء.
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 : طظخعر الئضالغ 
اكتملـت اللوحـُة املحمديـُة الفريـدُة يف الفعاليات 
الجماهرييـة املليونيـة لتخلِّـــَد أروَع وأبهى وأنصَع 
صورة يف التاريخ عن االحتفال باملولد النبوي الرشيف 

عىل صاحبه أفضل الصالة وأتم التسليم. 
وألول مرة يف التاريخ تحتشد الجماهري يف ساحاٍت 
كثريٍة بمختلف املحافظات، ليتم إحيَاء مناسبة املولد 
النبـوي يف وقت واحد، وبمشـاهد واحدة، وأسـاليب 
واحدة، وهتافات واحـدة، ويف وقت ال يزال اليمانيون 
يعانون من اسـتمرار العـدوان والحصـار األمريكي 

السعودّي للعام السابع عىل التوايل. 
ولعـل أبرز مـا تميزت بـه الفعاليات هـو النجاح 
األمني، َحيُث لم يتم تسجيل أي خلل أَو اخرتاق، وهي 
رسـالة أوصلتها صنعـاء إىل الخارج بأنها تسـتطيع 
أن تحشـد املاليني يف وقـت واحد، مع قدرة فائقة عىل 
ضبط األمـن وتأمني هـذه الفعاليات، وهـو انتصار 
ما إذَا مـا قارنا ذلك  كبـري لألجهزة األمنيـة ال ِســيـَّ
بالوضع املرتدي يف املحافظات الجنوبية املحتّلة والتي 

تشهد انفالتاً أمنيٍّا غري مسبوق. 
والرسـالة الثانية التـي أراد اليمنيون إيصالها هو 
أن الرشعيـة الحقيقية هي يف صنعاء وليس يف مكان 
آخر، وأن صنعاء املتمسـكة بمنهج الرسول ال يمكن 
أن تتنـازل عـن عزتهـا وكرامتهـا وأن تستسـلم أَو 
تخضع، حتى لو بلغ الحصار ما بلغ وكذلك العدوان، 
كمـا أنها تؤّكـد للعالم مدى تمسـك اليمنيني بالقائد 
السيد عبد امللك بدر الدين الحوثي، الذي دعا للحضور 

املرشف يف هذه املناسبة فلبى اليمانيون هذا النداء. 
وتميزت ساحة االحتفال بميدان السبعني بصنعاء 
بالحضور املليوني الالفت، الذي أذهل العالم، وعكس 
النجـاح الكبـري لصنعـاء يف التنظيـم واإلعـداد لهذه 
املناسـبة عـىل كافـة املسـتويات، دون تسـجيل أية 
اختالالت أَو قصور، ووصلت الرسالة إىل العالم أجمع 
لتجعل من شـاهد هـذا االحتفال املهيـب يصفه بأنه 
مظاهـر فخمة مـن الفرحة والبهجـة والرسور التي 
ترشح النفس وتبهج العني، ويقول بعدها: «يا ليتني 

كنتم معهم». 
واصطفـت لجاُن االسـتقبال واللجـان التنظيمية 

عـىل املداخـل املتعـددة لسـاحة االحتفـال، مرّددين 
عباراٍت ترحيبيًة بضيوف رسـول اللـه: «حياكم الله 
يـا ضيوَف رسـول الله فـوق العني والـرأس» َو»أهالً 
بكـم أيها األوفياء» َو»أهالً بكم أيها األنصار يا أحفاد 
األنصـار» وعبارة أُخـرى مكتوب عليهـا: «أهال بكم 
وبخطواتكـم املباركة فأنتـم يف ضيافة خري خلق الله 

وأكرمهم فارحبوا». 
أمـا مـن ينظـر إىل وجـوه الحارضيـن الداخلـني 
والواصلني واملسـتقبلني والخارجني فرياهم يف نسـق 
واحـد ويف هيئـة واحدة تجمعهـم وجوه متشـابهة 
تـزف البـرشى وترشق بالسـعادة والرضـا والفرحة 
والرسور، مبتسـمني جميعهم ال وجود لعابس بينهم 
أَو مكـروب، وكلهـم عـىل وجوههم عالمـات الرضا 
والفوز والفـالح، فهم جند الله وأنصـار دينه ونبيه، 
وهم مـن يتبعون رسـول الله قـوالً وفعالً وسـلوكاً 
تعرفهـم امليادين يف املايض والحـارض، ومن يجهلهم 

فقد جهل من الدين قوامه. 
األطفال والشـباب وكبار السـن يتبادلون التهاني 
واملصافحة واالحرتامـات، وُكلٌّ يجل اآلخر، َويريد أن 

يفسـح لآلخـر ويقعده مكانـه، وال يمكـن أن يؤذَي 
بعُضهـم بعضاً، أَو ينهـر بعُضهم بعضـاً، وال وجود 
أليـة صفة تعيُب فيهم عـىل اإلطالق، فهم من يصدق 
ـاِر ُرَحَماُء  اُء َعـَىل اْلُكفَّ فيهـم قـول الله تعاىل: (أَِشـدَّ
بَيْنَُهْم)، َووعيهم كانتصاراتهم تسابق الزمن والزمن 

يالحقهم ليكتب ما خلدوه وما سيخلدونه. 
ومـن يدقق يف تفاعل املحتشـدين وانفعاالتهم مع 
ُكــّل عبارة أَو قضية أَو جملة يتحـدث عنها وبها أَو 
ــة السـيد القائد  يتطـرق إليها قائد الثورة وعلم األُمَّ
عبدامللك بـدر الدين الحوثي، يف خطـاب فعالية املولد 
النبوي الحارضين السـتماعها يلمـس مدى لهفتهم 
وشوقهم وإنصاتهم وتفهمهم ملا يقوله وملا سيقوله، 
فيمر الوقت وهم يف شوق ُمستمّر دون ملل، متطلعني 

إىل املزيد من الكالم لقائد الثورة. 
 

 سقصٌئ غُري طظفخطئ برجعل اهللا
ويقول املواطن عبده صالح أحمد الكبني: «وليعلم 
العالـم أننـا شـعُب اإليمـان والحكمـة ولـن يزيدنا 
عدوانُهم الظالم، ومكرهم البائر، إال تمسـكاً واقتداًء 

التعبغ: التحعد المطغعظغئ دلغض سطى رشخ الحسإ الغمظغ في طحروع دخغض ق غطاجم بمحروع رجعل اهللا

 الغماظغعن غتغعن طعلث أسزط الثطص

التدعر افضرب يف الاارغت..
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برسـول الله ورسـالته الخالدة، وبمن أمرنا بتوليهم 
واتّباعهم من آل بيته». 

ويشـري الكبني إىل أن هذه الحشـود املليونية تعرب 
عـن مـدى وعـي الشـعب اليمنـي وترسـخ قناعاته 
بأهميّة التعظيم لرسول الله -َصىلَّ اللُه َعـَليْـِه وََعـَىل 
آِلـــِه َوَسـلَّـَم-، وأن الواقـع يتطلب توحيد صفوف 
ـــة حول نبيها وقائدهـا وقدوتها  أبناء شـعوب األُمَّ
املبعـوث رحمة للعاملـني، للخروج مما هـي فيه من 
املعاناة والحروب والهيمنة األمريكية الصهيونية عىل 

املنطقة، وتبعاتها املكلفة.
مـن جانبه، يقـول املواطن محمـد العامري -أحد 
املشـاركني يف االحتفال الكبري بميدان السـبعني-: إنه 
لـن يمنعنا أحـد يف هذا الكـون من التعبـري عن حبنا 
ووالئنا لرسـول الله وكما نحن حـارضون يف ميادين 
املواجهـة لألعداء فنحن حـارضون يف ميادين الفرح 
والـرسور واالحتفـاء بمولد خـري خلق اللـه، ومنقذ 

البرشية ومخرجها من الظلمات إىل النور. 
ويضيف العامري: «شعبنا اليمني املتمسك برسول 
الله والنور الذي أنزل منذ القدم لن يكل ولن يسـتكني 
أمام ظلم الظاملني وتجرب الطواغيت، بل يستمد قوته 
وعزمه من قوة وعزم وإراَدة رسـول الله حني كان يف 
مواجهـة مرشكي قريش واليهـود واملنافقني يف زمن 
بعثتـه، ويأخذ الـدروس والعرب مـن غزواته ورسياه 
التي دافعت عن حصون الدولة اإلسـالمية، ورسخت 
مداميكها، وهدمت حصون وقالع خيرب وبنو قينقاع 

ودكت ممالك كرسى وقيرص والروم». 
أمـا املجاهد عبـاس املؤيد فيقول: «هـذا الحضور 
جزء بسـيط من شـغفنا وعمـق حبنا ووالئنـا لنبينا 
ومعلمنـا وقدوتنـا وقائدنـا محمد رسـول الله، وما 
يحّققه مجاهدو الجيش واللجان الشـعبيّة ما هو إىل 
ثمـرة من ثمار هـذا التويل وهذا الحـب وهذه العالقة 
الحميمية برسول الرحمة الصادق األمني خري مبعوث 

رحمة للعاملني». 
ويضيـف املؤيـد: «بفضـل اللـه وبفضـل الثقافة 
القرآنية وبفضل ارتباطنا برسـول الله وقوة عالقتنا 
به واتباعنا له لن تسـتطيع ُكـّل قـوى البغي والظلم 
والعـدوان إركاع شـعبنا اليمنـي منذ سـبع سـنوات 
لعدوانهـا املتواصـل علينـا، بـل ُكـّلمـا زاد عدوانهم 
واستمرت جرائمهم زدنا تمسـكاً برسول الله -َصىلَّ 
اللُه َعـَليْـِه وََعـَىل آِلـــِه َوَسلَّـَم- وبمنهاجه القويم 

كتاب الله تعاىل، قوالً وفعالً». 
من جانبه، يقول محمد الشـامي: إن اليمنيني لم 
يأتوا بجديد، وإنما هذا االحتفال هو امتداد لألنصار 
إىل أن  الـذي فرحـوا بالرسـول ونـارصوه، ُمشـرياً 
املناسـبة محطة دينية وأخالقية وسياسية، وتوصل 
رسالة لكل العالم بأن هذه املناسبة هي عودة للقيم 
واألخالق واملبادئ، وأنها رسـالة للشعب اليمني بأن 
يكونوا يـداً واحـدة يف مواجهة الباطـل مهما كانت 

املخاطر. 
أمـا املواطـن عـيل املسـاجدي فقـال: إن اليمنيني 
يفتخرون بهذه املناسـبة وإن الشعب اليمني يحبون 

رسول الله وهم أهل املدد والسند لرسول الله. 
مـن جهتها، قالت الطفلة رصخة الحق: إن أطفال 
اليمن جاءوا ليحتفلوا باملولد النبوي الرشيف، يف حني 
تحتفل اإلمـارات والسـعوديّة بعيد الحب والشـجرة 
ورأس السنة بحسب قولها، مختتمة حديثها بالقول: 

«روحي لك الفداء يا رسول الله». 
 

غماظغعن سطى صطإ رجض واتث
ومن ُكــّل الجهات ومـن مختلف األبـواب، يدخل 

اليمانيـون إىل سـاحة االحتفـال بميـدان السـبعني 
مسبحني الله ومسـتغفرين وحامدين وشاكرين عىل 
نرصه وفتحه يف جبهات املواجهـة مع أعدائه وأعداء 
رسـوله وأعـداء أنصاره وشـعبهم، وتلهج ألسـنتهم 
بالصالة عىل رسـول الله وآله، وملبني بهتافات: لبيك 

يا رسول الله، لبيك يا محمد. 
ومـن نظـر إىل عظمة املشـهد وعظمـة وكثافة 
الحضـور، واإلصغـاء إىل كلمة قائد الثورة السـيد 
عبدامللـك بدرالديـن الحوثـي، ومـا تضمنتـه مـن 
خارطـة طريق يف مواجهـة قوى البغـي والضالل 
واالستكبار، فقد ترسخت يف قلبة قناعة ال تتزحزح 
بـأن الله غالب عـىل أمره ولو كـره الكافرون، وله 
جنـود يف السـماوات واألرض بهـم ينتـرص لدينـه 
وألمة رسوله وعىل سـواعدهم ذات البأس ستحّرر 
ــة  األوطـان والشـعوب واملقدسـات ويعـود لألُمَّ
مجدها وللرسـول مكانتـه وعظمته بـني القلوب 
والجوارح، وأن محمداً رسول الله بمنهاجه القويم 
ورسـالته املهداة رحمة للعاملني حـارض بيننا قوالً 
وعمالً وسلوكاً، وأن من يعاديه ويعادي دينه وأمته 

وأنصاره إىل زوال. 
ويـرى عضـو املجلس السـيايس األعـىل بصنعاء، 
محمد عيل الحوثي، أن هذه الحشود املليونية اليمانية 
شـاهد عىل حيوية الشعب وارتباطه بالرسول -َصىلَّ 
اللُه َعـَليْـِه وََعـَىل آِلـــِه َوَسـلَّـَم- ودليل عىل رفض 

وفشـل أي مرشوع دخيل ال يلتزم بمرشوع النبي وال 
يقتدي بهداه، ودليل عىل خسارة الحرب املوجهة بكل 

إشاعاتها ضد الرساج املنري. 
ويؤّكـد الحوثـي أن املولد النبوي أثبت الرتابط بني 

الشعب والقائد. 
مـن جانبه، يؤّكـد سـفري الجمهورية اإلسـالمية 
اإليرانيـة، حسـن إيرلـو، أن الشـعب اليمنـي يؤّكـد 
تمسـكه القـوي بمنهج الرسـول األعظم صـىل الله 
عليـه وآله، وبهـذا الخروج الكبري يُثبـت للعالم عمق 
عالقته بالرسول، وأنه لن يتنازل عن مقاومته وعزته 

وكرامته ولن يخضع لقوى العدوان واالستكبار. 
مـن جهتـه، يقول مفتـي الديـار اليمنية، السـيد 
العالمة شـمس الدين رشف الدين: إن هذه املناسـبة 
غاليـة عـىل قلوب املسـلمني جميعـاً، وباألخص عىل 
قلـوب أبناء الشـعب اليمنـي، الذي يقابلـه بخروجه 
املرشف والعظيم يف ساحة ميدان السبعني يف العاصمة 
صنعـاء وبقيـة السـاحات يف عواصـم املحافظـات 
اليمنيـة باملاليني ليعـربوا عن والئهـم ملحمد صلوات 
اللـه عليه وعـىل آلـه، وارتباطهم بهم قيمـاً ومبادئَ 
وسـلوكاً ومنَهجـاً، ويبادلون الوفـاء بالوفاء ومحبة 
ومعـزة، ُمشـرياً إىل أن أبنـاء اليمن كان لهـم املكانة 
العاليـة يف قلب الرسـول صىل الله عليه وآله وسـلم، 
وهناك الكثري من األحاديث عنهم منها (اإليمان يمان 
والحكمـة يمانيـة)، َو(جاءكم أهل اليمـن أرق قلوباً 

وألني أفئدة)، وأحاديث كثرية منها ما أشار بيده صىل 
الله عليه وآله وسـلم، إىل أهل اليمن وقال: «إني ألَجُد 

نََفَس الرحمن من ها هنا». 
مـن  الكثـري  أن  الديـن  رشف  العالمـة  ويؤّكــد 
األحاديث وردت عن أهل اليمن، ال عن وحي العاطفة 
وال عن وحـي املجاملة واملداهنة؛ ألَنَّ كالَمه صىل الله 
عليه وآله وسـلم، ما هو إال وحي يوحى عّلمه شـديُد 
القوى، منوًِّها إىل أن أهل اليمن كانوا عند ُحسـن ظن 
النبي -صىل الله عليه وآله- بهم، وها هم يعربون عن 

حبهم ووالئهم ويبادلونه الوفاء بالوفاء. 
ويواصـل العالمـة شـمس الديـن رشف الديـن يف 
ترصيح خـاص لصحيفـة «املسـرية» قائـالً: «هذه 
الحشـوُد الغفـرية توصل رسـائل للداخـل والخارج، 
بالنسـبة للداخل فهـي تؤّكـد أن اليمنيـني عىل قلِب 
رجـٍل واحد َوالحمـد لله، وهم أهـل ألن يحظوا بهذه 
املنزلة الرفيعة عند الله، نتيجَة هذا الحضور املرشف، 
أما الرسالة الثانية لألعداء مفادها أن الشعَب اليمني 
شـعب واحد لن يفرقه يشء ولـن يخذله يشء إال من 
شـذ، ومن شذ شـذ يف النار، وأن أبناَء الشعب اليمني 
عـىل قلب رجل واحد، ويتبعون قيادة واحدًة ومنهجاً 
واحداً يعظمـه ويجله وينرصه ويعـزه امتثاالً لقول 
اللـه سـبحانه وتعـاىل: (َفالَِّذيـَن آَمنُـوا ِبِه وََعـزَُّروُه 
وُه َواتَّبَُعـوا النُّوَر الَّـِذي أُنْـِزَل َمَعـُه أُوَلِئَك ُهُم  َونَـَرصُ

اْلُمْفِلُحوَن)». 

لفظخار.. جغٌض جثغث
ذالإ التسظغ

تفاصيل، حـني يتعلُق األمُر باالرتـواء من َظَمأِ غيبِته، انحـراُف العهوِد 
البائـدة حني باتت بال لوٍن، ثم عادت مع البـدر، يقولوَن: أيقظنا بعد موٍت 
طويـل، أظلُم نقطـٍة فيه أنَّ العراقَة فينـا مقتولٌة بالتبعيـة، واليمانوَن ال 

يصحُّ معهم سوى أن يقودوا. 
املجـيُء واالزدحاُم والوقـوُف والتأمُل ليس إال خـواصُّ يف األنصار وهم 
الحاضُن األوُل للرسـالة بمعانيهـا الكاملِة ومقاصِدها الشـاملة، ال نقبُل 
الضيـَم، وقد نثقُل املوازيـَن، فتغلُب الحريُة عىل االسـتعباد، والكرامُة عىل 
االسـتذالل، والتاريُخ يتكّرر، ومحمـد يف األنصار يف مواجهِة أممٍ هو محمٌد 

مع األنصار يف مواجهِة أمم أعتى سالًحا وأوهَن عزيمة. 
يف املولِد النبويِّ الرشيف قد تغيُب مالمُح يف تجمِع ماليني لكنها حارضٌة 
يرُسـُمها جيٌل يتمّرُس كيف ال تضيُع بـالٌد دون روِح محمد، النبيِّ األعظم 
املقـّرِب تاريخيٍّا من اليمنيني، وقد بايعوه أفراًدا ثم جاَء إليهم واسـتقبلوه 
ولـم ينفضوا من حولِه قرونًا وال يزالون، حني انرصفت قريٌش الجديدُة إىل 
خيـرب الكياِن الغاصـِب املحتّل، وأعادوا كرَة األحـزاب فعصفت بهم اليمن، 

املشهُد جزٌء من النِرص وانعكاس من املحتَفى ِمن أجِله، محمد. 
يف التأمالِت ترتّجى هؤالِء دوٌل عظمى بعد أن أخفقت التحالُفاُت أن تكَرس 
إراَدًة تتمّسـُك بالُهــِويَِّة املرتبطِة بالرسالة املحمديِة والُهــِويَِّة اإليمانية، 
حني يسخرون للعاِم السابِع عىل التوايل من طوابريَ من الفضائياِت تحاوُل 

شيطنَة ما يفعلون، وتفشل.
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ذضرى المعلث الظئغ.. 
تغاة إبثاع ق طحةإ اباثاع

واضامض الربغُع المتمثي 

سئثاهللا الصثغمغ 

الّطهـر  نبـي  مولـد  ذكـرى  تعاودنـا 
َواملرحمـة، قمراً بهيّاً -يف ليـل زماننا الذي 
يحلـو لـك بممارسـات الناكبني مـن أبناء 
أمتنا- فنجد أنفسـنا يف إحيَاء هذه الذكرى 
الرشيفة نرتشـف من ِديمها، َونغرتف من 
دأمائهـا ما يربطنا بصاحبها عليه صلوات 
الله َوعىل آلـه، َوال نلتفت فيها إىل املأفونني 
الذيـن يَنفسـون علينا إظهـار عظمة يوم 
مولـده العظيم الـذي به كانـت ليلة القدر 
خـري من ألف شـهر، يقـول الحـق تقّدس 
مجـده: (ُقْل ِبَفْضـِل اللَِّه َوِبَرْحَمِتـِه َفِبذَِٰلَك 
ا يَْجَمُعـوَن)، فما  مَّ َفْليَْفَرُحـوا ُهَو َخـرْيٌ مِّ
بالهـم يُبّدعون االحتفـاء َوالفرحة برحمة 
اللـه؟! إننا مدعـوون للفـرح برحمة الله، 
َوأيـة رحمـة تعـدل رحمـة اللـه العامـة 
للعاملـني؟! ألم يقل الحق جـل جالله: (َوَما 
أَْرَسـْلنَاَك إِال َرْحَمـًة ِلْلَعاَلِمـنَي) َولو شـاء 
لقال.. لرحمة العاملني، َوإنما جعل رسولنا 
الكريـم َونبينـا العظيم رحمـة للعاملني، إذ 
ذلك الرحمة لغًة مصدر الفعل: رحم، يرحم 
فـإذا نُِعـَت املنعـوت باملصـدر دّل ذلك عىل 
اسـتغراقه ملا نُِعت به َوجاز أن يكون نعته 

اسماً له وََعَلماً عليه. 
 نُقـل عـن اإلمـام الشـافعي-ريض الله 
عنـه- قولـه: ُكــّل أمـٍر له أصـل رشعي 
ليس ببدعة َوإن لم يعمل به الّسـلف، َومع 
مطاطيـة مفهـوم الّسـلف عنـد أصحاب 
الّصلـف من أمتنـا، فعليهـم أن ينظروا إىل 
األصـل الرشعي فمرشوعيـة بل محمودية 
الفـرح برحمة الله ثابتـة مؤّكـدة بالنّص 
القرآنّي، َوكفاهـم، بيد أنهم محرمون من 
هـذا الفضل َويجّدفون خارجـاً ثم يقعون 
التطفيـف،  َومزالـق  التناقـض  براثـن  يف 
فلقد أقامـوا قبل زهاء عقديـن من الزمن 
ذكـرى احتفائهـم بإمامهـم محمـد بـن 
ــاب، كمـا ال نجـد لهـم عزماً يف  عبدالوهَّ

التثريـب عـىل مملكتهـم، مملكـة أحفاد 
مردخاي بن مويش، عندمـا جعلوا متحفاً 
آلثـار مؤّسـس مملكتهـم َوفيهـا نعالـه! 
َومـع هدمهم لكل أثر نبـوي، نجد دهاقنة 
حكمهم يحتفظون بحصن عدو الله كعب 
بـن األرشف يف منطقـة السـّدة يف املدينـة 
النبوية املنورة َوكتبوا عليه (آثار مَلكية)!. 
فأين نكريهم َوتبديعهـم؟! يحكي العالمة 
الشـهيد محمد سـعيد رمضـان البوطي، 
يف ترجمتـه ألبيـه يف كتابـه (هـذا والدي) 
أن أبـاه املـال رمضـان البوطـي، رّوح الله 
روحهمـا يف دار التهانـي، كان قـد تاقـت 
نفسـه للتربك بموضع مولد موالنا رسول 
الله –صـىل الله عليه وآله وسـلم- بعد أن 
ُطمس َوِحيَْل إىل مدرسـة تحفيظ القرآن!، 
فاضُطـر املال رمضـان َوهو من هو يف علو 
كعبه إىل أن يلتحق بمدرسـة التحفيظ!! ثم 
دخل املدرسة َوجعل يتربك باملكان َويمسح 
بجبينه جدران املكان خاشـعاً مستشـعراً 
عظمـة املـكان بعظمـة املولـود فيـه فما 
أشـقاهم َوأعنَتهم! أليس عاراً َوشناراً عىل 
أهل الشنار أن ينصف رسولنا الكريم أمثال 
الفيلسوف الهندويس رام كريشنا راو، الذي 
أفرده يف كتابه (النبـي محمد) َوالفيزيائي 
الفلكي األمريكي مايـكل هارت، الذي ربّع 
رسـولنا الكريم عىل عـرش الخالدين املئة 
يف التاريـخ، عىل الرغم من أن مايكل هارت 
كمـا وصف نفسـه بأنـه عنـرصي يؤمن 
بتفـوق البيض األُوُروبيـني، أن يؤثّر املقام 
الجليل لرسولنا العظيم يف قامة الفيلسوف 
تولسـتوي  ليـو  السـامقة  السـوفيتي 
َوالفيلسـوف الفنان االنطباعـي االيرلندي 
الشهري جورج برناردشو، َواملفكر السوري 
الباذخ ميشـيل عفلق وَغريهم يستعصون 
عىل الحـرص، ثم نجد مشـيخة مـن أمتنا 
يِضنّون علينـا بإحيائنا ذكرى ميالده التي 
هي واقعاً ذكرى ميالد اإلسالم، بل يضنون 
عليه بـأي مديح يتصاغر أمـام مديح الله 
لـه بقوله جـل ذكره: {يَـا أَيَُّهـا النَِّبـيُّ إِنَّا 

ا َونَِذيًرا *َوَداِعيًا  ً أَْرَسـْلنَاَك َشـاِهًدا َوُمبَرشِّ
اًجـا ُمِنريًا} فهو الّرساج  إَِىل اللَِّه ِبِإذِْنِه َوِرسَ
املنري يقيناً بيقني القرآن الكريم، َوهو الذي 
اعتـىل الُخلُق العظيم رفعة َومجداً، َوعندما 
نجد أنفسـنا نتصاغر عن استغراق وصفه 
نلوذ بالّصمت عندما يتّسـع املعنى لتضيق 
العبـارة َوكمـا قـال البوصـريّي يف بردتـه 

الشهرية:
 َفـإنَّ فضل رسـول الله ليس له.. َحــدٌّ 

فيعـرب عنـه ناطق بفِم
الشـهادة  مـن  أعـىل  النبـوة  رتبـة  إن 
َوالّصديقيـة َوال ريبـة أَو مثنويـة يف هـذا، 
عنونـوا  الذيـن  بشـهدائنا  نحتفـي  َوكـم 
بتضحياتهم لحياة عزيزة َوكانوا أكرم من 
يف الدنيا َوأنبل بني البرش، فمن الطبيعي بل 
األدعى َواألحرى حفاوتنا بمن ُكـّل شهداء 
الحّق َوسـفراء العدل إىل دار الكرامة كّلهم 
يف صحيفة َوميزان سـيد ولـد آدم صلوات 

الله َوسالمه عليه َوعىل آله. 
إننـا يف يمن اإليمان َوالعـزة ال نعبأ بمن 
غلبت عليه شـقوته َويريد أن يُرينا ما يرى 
َويُقّحمنا طروحاته الفّجة، َوحسـبهم هذا 
التفـاوت بيننـا، عندمـا ترشئب نفوسـنا 
َوتتـوق إىل ميـالد الهـدى َوانبـالج ظـالم 
الجاهلية بمولده امليمـون بأبي هو َوأُّمي، 
َوللـه الحمـد أثلجـت اليمـن صـدور قوم 
مؤمنني محبني لرسـولهم الكريم فأشادوا 
بفـرادة نموذجنـا اليمنـي يف إحيَـاء هذه 

الذكرى االستثناء. 
إن الذي علينا َونحن نحتفي بميالد أنوار 
الهدى، أن نخلفه َونتمثّله َولو بقدر القطرة 
إىل البحـر َوحـىص الخـذف إىل الجبل َوكما 
قال ويلّ املؤمنني َومعجزته البرشية الكربى 
عليه السالم كما جاء يف رشح نهج البالغة 
البن أبي الحديد يف املجلـد -9ص233: (... 
فما أعظم ِمنّة اللـه عندنا حني أنعم علينا 
به سـلفاً نتبعه، َوقائداً نطأ عقبه...)، َوإن 
أصدق أمـارات الحب االتبـاع، َفـإنَّ املحب 

ملن يحب مطيع. 

دغظا الرطغمئ 

مـا أن تبدأ معالم الربيع املحمدي بالظهور حتى 
تمتلئ القلـوب بفرحة يصعب عىل مفـردات اللغة 
توصيفهـا وتكتـيس األرواح بنور نبيهـا وحبه نور 
طغـى عىل ظالميـة أرباب الجـور والنفـاق َوُكـّل 

مخلفات الحياة وأحزانها وأكدارها. 
فرتى األرض اليمنية بمدنها وحواريها بسـهلها 
وجبلها يف سـباق عىل ارتداء حلـة الربيع املحمدي 
غـري أبهة بلـوم ونقد أُولئـك التائهـون يف ظلمات 
ـابي السـعودّي مجزئني سرية نبيهم  اإلسـالم الوهَّ
وسـنته والهثني وراء ثقافـات الغرب املتطاولة عىل 
اإلسـالم ومنهجية الرسـول السـمحة، ومتهمة له 

بالتخلف والرجعية والوقوف يف وجه الحضارة. 
وال غرابة حني تسـمعهم يبدعون االحتفال بيوم 
مولد النبي املصطفى بينما يتقربون زلفى ألربابهم 
مـن اليهود والنصـارى بالكريسـمس والفالنتاين 
معتربين ذلك تقدماً وسـمة من سمات العرص الذي 
بات يحكمـه اللوبي الصهيونـي ويتحكم بالنفس 
والهوى والدين إالَّ ما رحم ربي ممن ال يزال يسـري 

عىل النهـج املحمدي أمثال اليمنيـني والقلة القليلة 
ـة محمد مـن ال يزالون متمسـكني بمبادئ  مـن أُمَّ
وقيـم الدين املحمدي األصيل وبحـب النبي الخاتم 
الـذي جاء إلخراج الناس مـن ظلمات الجهل وظلم 
الطاغـوت إىل نـور الهدايـة والحريـة والعبوديـة 
فقـط لله رب العاملـني، دين اإلنسـانية والرحمة ال 
ديـن الذبح والقتل والتسـلط والخرافة كما صوره 
أعدائه، ال سيما أنهم لم يصابوا بمس الوالية لليهود 
والتبعية لطواغيت العرص؛ كونهم تحصنوا بحب آل 
النبي املصطفى الذي قال بأنهم سفينة النجاة لكل 

من سار عىل نهجهم واقتفى أثرهم. 
وبالرغـم من اسـتماتة طواغيـت العرص يف ثني 
اليمنيـني عن الرسـالة املحمدية واملـرشوع اإللهي 
لكنهم فشـلوا يف ذلـك كون اليمن وشـعبها أدركوا 
مبكـراً حقيقـة هذا الطاغـوت ونتيجـة التبعية له 
والتخيل عـن دينهم ونبيهم وقرآنهم؛ ألَنَّهم يؤمنون 
يقينـاً بقول ربهـم: (َوَلن تَـْرَىض َعنَك اْليَُهـوُد َوَال 

النََّصاَرى َحتَّى تَتَِّبَع ِملَّتَُهْم). 
هـم أَيْـضـاً أدركـوا سـعي طواغيـت العـرص 
ـة  ــة اإلسـالمية وجعلها أُمَّ الحثيـث يف تفكيك األُمَّ

بال مرشوع وال ُهــِويَّة يسـهل فيما بعد السيطرة 
عليهـا وعىل أرضها ومقدراتهـا وإعادتها إىل مربع 
الـذل والتبعية والهوان الذي عمل النبي الكريم عىل 

ـة أخرجت للناس.  إخراجها منه وجعلها خري أُمَّ
ا لدحر وكرس قوى  اليمنيـون أصبحوا مثاًال حيّـٍ
الطاغـوت وتغيـري ثقافـة التبعيـة والخنـوع عرب 
العـودة الجـادة إىل تعاليم الدين املحمـدي وإحيَاء 
مبادئه وأخالقياته فكانوا سبباً باتساع رقعة الوعي 
ـــة اإلسـالمية وعودتهـا لتنهج  بني أوسـاط األُمَّ
منهج الـرباءة من أعـداء دينها ملبيـة قوله تعاىل: 
(يَـا أَيَُّها الَِّذيـَن آَمنُوا َال تَتَِّخذُوا اْليَُهـوَد َوالنََّصاَرى 
ة وهي تـرى اليمنيني يجابهون قوى  أَْوِليَـاَء) َخاصَّ
الـرش معتمدين عىل ربهم الذي وعد بالنرص لعباده 
املؤمنـني وبالغلبة لحزب الله املتولني لله ورسـوله 

وآل بيته الطاهرين. 
ورغم ظـروف الحرب والحصـار رغم القصف 
والدمار ورغم ما خلفه هذا العدوان من آالم وأحزان 
إال أنهـم ال يزالـون يمارسـون طقوسـهم الدينية 
واحتفاالتهـم بـكل صمـود وتحٍد، وعـام بعد آخر 

يتصدرون األولوية بحبهم لرسول الله. 

وللعام السابع من العدوان تراهم يمألون الساح 
والبقـاع ومـن سـبعني عاصمتهـم املنـورة وبقية 
املـدن بيوم مولد نبيهم يجـددون العهد وامليثاق له 
بالتمسـك بمبادئه وأخالقياته وبنرصته والتصدي 
لـكل مبغضيه واملتطاولني عليـه، وبأنه الحي الذي 

لن يموت ذكره من قلوبهم. 
وهي رسالة قوية لكل األعراب واليهود املتحالفني 
ــة اإلسـالمية وباألخص املهرولون  سوية ضد األُمَّ
للتطبيـع بـأن القدس وفلسـطني هـي عربية وأن 
التحريـر قـادم ذات يـوم طاملـا وأحفـاد األنصار 
يحملون حبها يف قلوبهم ويؤمنون بقداسـة مرسى 

نبيهم. 
وهذا العام وكما هو حالهم ُكـّل عام واسـتجابة 
لدعوة قائدهم وحتى ال يخيبوا ثقته بهم وبإيمانهم 
ووفائهـم بـكل شـوق وبكل محبـة ولهفـة مألوا 
ا وصلواٍت وسـالًما وِذكـًرا وتوقريًا  السـاحات ُحبّـٍ
ونًَرصا لنبيهم يف موطئ أغاظ العدّو ونالوا به رىض 
ربهم وعمالً صالحاً كانت وستكون له عاقبته نرصاً 

مؤزراً يف ُكـّل جبهات التحّرر والكرامة. 

أحرق الضعُن 
اباعاجًا

سطعغئ الفضر

تجـىلَّ النـوُر يف أفق السـماء وأضـاءت الدنيا 
وأُزهر الكـون، انترشت املالئكـة وحجبت الجن 
من اسـرتاق السـمع، تكـرست األصنـام وانهّد 
إيـوان كـرسى حدثـت يف األرض أشـياء كثـرية 
ومعجزات عديدة، حتى تسـاءلوا فيما بينهم: ِلَم 
ُكــّل هذا؟ وملاذا ُكـّل هذا النور هل عيٌد وأيُّ عيٍد 

للدنيا شمل؟
أنجبـت آمنُة خري النبيني النبـي محمًدا فكان 
نا؛ ِمن أجِله  خاتمـة اليوم الذي خلق الله ُكـّل الدُّ
وسجد مالئكُة الله شكراً وتعظيماً يف يوم مولده 
أُقيمـت الصلوات من رب األرباب عىل خري األنام، 
ولد البشـري النذير يف عٍرص كان العالم أحوج ما 
يكون إىل رسـول وإىل شخص ينقذهم وينّجيهم 
ممـا هـم فيـه؛ َحيـُث شـاع الفسـاد والعدوان 
النزاعـات  ُكثـرت  والقيّـم،  األخـالق  وضاعـت 
والحروب وُسـلبت املرأة حقوقهـا، فجاء محمد 
كالضيـاء والنـور املنتـرش بكتـاب عظيـم أنقذ 
ــة وفتح أبواب الخري التي  اإلنسـانية وأعّز األُمَّ

تنتهي إىل سيادة العدل والنور واملعروف. 
انترشت نبـوَّة النبي محمـد يف أنحاء الجزيرة 
البعـض  ونـارصه  البعـض  فعارضـه  العربيـة 
اآلخـر وممن نـارصوه وكانوا أوفيـاء معه أهل 
اليمن، فقد اسـتبرشوا بقدومه، وفرحوا بنبوته، 
وال يزالـون إىل اليـوم يحتفلون بمولـده العظيم 
ويتباركون يف الثاني عرش من ربيٍع األول، ونالوا 
عزًة ورفعة بمولده وسـاروا عىل نهجه وطريقه 

القويم املستقيم. 
ازدانت يمننا الحبيبة بمولد الحبيب املصطفى 
صلوات الله عليه وعىل آله، وتألأل اللون األخرض 
يف سـماء الحريـة واسـتضاء اليمانيـون بنورِه 
وهديـِه، وابتهـج ُكــّل قلٍب اسـتقر فيـِه حّب 
النبي األكـرم، وعجزت ُكـّل األقـالم واأليادي أن 
تسـجل أَو تعّرب مدى فرحنا بهذا املولد الرشيف، 
وال يمكـن ألحد أن يمنعنا عـن احتفالنا وفرحنا 

ونداءاتنا التي تصدع عاليًا، لبيك يا رسول الله. 
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التحعد الغماظغئ.. ردٌّ طفتٌط سطى طظابر 
الظفاق وشااوى الادطغض

أضئُر اتافال شغ الاارغت أضئُر اتافال شغ الاارغت 

د. حسفض سطغ سمغر 

ـــة عن  اسـتمرت ماكينـُة اإلعـالم بتضليـل األُمَّ
كِها بدينها  ُ عن تمسُّ واجبها يف مناسـبات دينية تعربِّ
ونبيها، مستخدمًة ُكـلَّ الوسائل، ويف مقدمتها منابر 
النفاق وفتاوى التضليل تـزداُد وتريتُها مع االحتفاء 
بأية مناسـبة دينيـة، وأهمهـا إحيَاء املولـد النبوي 

الرشيف.
ــة ازداد بوترية أعىل مما  باملقابل َفـإنَّ وعـي األُمَّ
كان يعتقده املنافقون تجىل يف هذه املناسـبة العطرة 
التي خـرج اليمنيون بحشـود مذهلـة للصديق قبل 
العدو إىل السـاحات ليقولوا ملن يف قلوبهم مرض: إننا 
يف حرضة الرسول األعظم نقول: لبيك يا رسول الله.. 

بينما لسـاُن حالكم يهتُف عكس ذلك، إننا نسـتنجد برسـول الله 
بينما تسـتنجدون أنتم بأعداء الله ورسـوله، إننا أصحاُب القلوب 
النـرّية يا أصحاَب القلـوب املريضة خابت رهانـاُت األعداء وتبني 

ـة مدى ضاللكم وإضاللكم.  لألُمَّ
يكفينـا فخراً أننا نغيظ أعداء الله عندمـا نحتفي بمولده عليه 
وعـىل آلـه الصالة والسـالم، أليـس هذا بحـد ذاته موطئًـا يغيظ 
أعـداَء الله، ألم يقل الله يف كتابه الكريم: (َمـا َكاَن ِألَْهِل اْلـَمِدينَِة 
َوَمـْن َحْوَلُهْم ِمَن اْألَْعـَراِب أَْن يَتََخلَُّفوا َعْن َرُسـوِل الله َوَال يَْرَغبُوا 

ِبأنفسـِهْم َعْن نَْفِسـِه ذَِلَك ِبأَنَُّهـْم َال يُِصيبُُهْم َظَمـأٌ َوَال نََصٌب َوَال 
اَر َوَال يَنَالُوَن  َمْخَمَصٌة ِيف َسِبيِل الله َوَال يََطئُوَن َمْوِطئًا يَِغيُظ اْلُكفَّ
ِمـْن َعُدوٍّ نَيًْال إِالَّ ُكِتـَب َلُهْم ِبِه َعَمٌل َصاِلـٌح إِنَّ الله َال 

يُِضيُع أَْجَر الـُمْحِسِننَي).
أليسـت هذه املناسبة فرصًة للرد عىل من يسيئون 

لرسول الله عليه وعىل آله الصالة والسالم. 
ألم تعرب هذه السـيول البرشية عن صدق انتمائها 
للرسول األعظم. بل إن هذا الخروَج الكبريَ استنهض 
ــة  ـــة روحيـَة الدين الحـق؟ ألم يذّكـر األُمَّ يف األُمَّ
بمكانة رسـولها األعظم وواجبهم تجاه من أرسـله 
اللـه رحمـًة للعاملـني؟ لم يكـن تأثريُ هـذا االحتفال 

الكبري بالهني عىل أعداء الله ورسوله.
إنه َلرشٌف كبريٌ أن يكون لليمنيني الفضُل يف إحيَاء 
املولد النبـوي الرشيف بهذا الحجم الذي أغـاظ اليهود واملنافقني 

وأثلج صدور املؤمنني. 
سـيبقى اليمنيـون السـبّاقني للفضيلة، َومدرسـًة يتعلم منها 
العاَلـُم كيف يدافعون عـن قضيتهم وكيف يتعاملـون مع دينهم 

ونبيهم. 
إنها مدرسـة القيادة الربانيـة التي َمنَّ الله بهـا علينا فأنارت 
لنا ُسـبََل الهدايِة وبيّنـت لنا ُطُرَق العبادة التي شـابها الكثريُ من 

التحريف والضالل. 

خالح طصئض شارع 

■ ِيفْ َهـذَا اْليَـْوم اْالثْننَْيِ 12 َرِبيْـع األَوَّل 1443هــ، 
اْلُمَواِفـق: 2021/10/18م، خرجنـا نَْحـُن اليمنيني 
َجِميًْعـا إَِىل السـاحات وامليادين نحتفـل بمولد النَِّبي 
ـد بـن َعبْداللَّـِه بـن َعبْداْلُمطَِّلـِب بـن  اْلَكِريْـم، ُمَحمَّ
َهاِشم، نبينا ورسولنا وقدوتنا، وخاتم النبيني وإمام 
املرسـلني، وهادينا إَِىل الرصاط املسـتقيم، ومخرجنا 

من الظلمات إَِىل النُّْور. 
■ ِيفْ َسـاِبَقة ال يُْوَجـد َلَهـا نظـري، ماليـني البـرش 
يْف،  ِ من اليمنيـني يحتفلـون ِباْلَمْوِلـِد النَّبَـِوي الرشَّ
ِيفْ أََمانَـة اْلَعاِصَمـة َصنَْعاء، وأَْكثَر مـن 14 ُمَحاَفَظة 
يمنية، َوِهـَي املحافظات املحـررة من اْلُعـْدَوان الَِّتي 

ـيَاِيس األَْعَىل وحكومة اِإلنَْقاذ بصنعاء،  تحت سلطة اْلَمْجِلس السِّ
واملحافظات الَِّتي أُِقيَْم ِفيَْها االْحِتَفال ِباْلَمْوِلِد ِهَي: َصنَْعاء، َصْعَدة، 
َعْمَران، اْلَجْوف، َمأِْرب، اْلَمْحِويْت، َريَْمة، اْلُحَديَْدة، إب، تَِعز، ذََمار، 
ة، ِيفْ أَْكثَر من 25 ساحة ِيفْ  اِلع، أََمانَة اْلَعاِصَمة، َحجَّ اْلبَيَْضاء، الضَّ

مختلف املحافظات املحررة اْلَمذُْكْوَرة آنفاً. 
■ ونظـًرا للحشـود اْلَكِبـرْيَة والخروج الكبـري يعتـرب اْحِتَفالنَا 
َهـذَا اْليَْوم ُهـَو أكرب اْحِتَفـال ِيفْ التَّاِريْخ، ُرْغَم الحصـار والعدوان 
والقصـف والبؤس والفقـر واالحتالل، َلِكنَّنا خرجنـا ِبَهذَا الجمع 
الكبري ِيفْ َساِبَقة لم يحدث مثلها أَبًَدا، اْحِتَفال ال يُْوَجد َلُه نظري َوال 

ِمثْل َوال ِند، اْحِتَفال مليوني. 
يْف وخروجنا الكبري واملرشف  ِ ■ اْحِتَفالنَا ِباْلَمْوِلِد النَّبَـِوي الرشَّ
َهـذَا يَُوكِّـد ارتباطنـا بمحمد بـن َعبْداللَِّه -َصـىلَّ اللُه َعَليْـِه َوآَلُه 
َوَسلََّم- وبرسالته اِإلْسالِميَّة، ويؤكد عمق حبِّنَا لرسول اللَّه -َصىلَّ 

اللُه َعَليِْه َوآَلُه َوَسلََّم- 
 ، ـبِْعنْيَ ■ أََمانَـة اْلَعاِصَمة َصنَْعاء أقامت احتفالها ِيفْ ميدان السَّ
ا َلِكنَُّه لم يستوعب كل  ـبِْعنْيَ ُرْغَم أَنَُّه َكِبرْي وواسع جدٍّ وميدان السَّ
الحشـود الَِّتي حرضت االْحِتَفـال املليوني بذكرى اْلَمْوِلـد النَّبَِوي 
يْـف إِذْ حـرضه اْليَْوم ِضْعف اتسـاعه، أي: ِبَما يتسـع الثنني  ِ الرشَّ

ميادين للسبعني. 
■ َليَْس غريباً َعَليْنَا نَْحُن اليمنيني إقامتنا لهذا االْحِتَفال البهيج 
والكبري واملليوني؛ ِألَنَّ َرُسـْول اللَّـه -َصىلَّ اللُه َعَليِْه َوآَلُه َوَسـلََّم- 
متجذر حبـه ِيفْ أَْعَماق أَْعَماق قلوبنـا، َونَْحُن نحبه ونحبه ونحبه 
ونحبه أَْكثَر من أي شـعب آخر. فإذا َكاَن أجدادنا األوس والخزرج 
(األَنَْصـار) ُهْم الوحيدون الَِّذْي آووا َرُسـْول اللَّه ونرصوه وأحبوه، 

فنحن أحفادهم نحبه أَيًْضا، ونسـتقي َهـذَا الحب منهم، والحب 
ممتد من عرصهم إَِىل عرصنا. 

■ ِيفْ السـابق كنا نحتفل سـنويٍّا بمولد َرُسْول اللَّه 
-َصىلَّ اللُه َعَليِْه َوآَلُه َوَسـلََّم- ولكن َعَىل شكل شعبي 
َفَقْط، ِيفْ املسـاجد واملدارس العلميـة واملراكز، بذكر 
الة َعَليِْه وقراءة القصائد الشعرية املعربة  سريته َوالصَّ
عـن حبه، وترديد األَنَاِشـيْد والزوامـل املفعمة بحبه 
وذكره -َصىلَّ اللُه َعَليِْه َوآَلُه َوَسـلََّم-، كنا مستمرين 
َعَىل َهذَا املنوال ومحتفلني ِباْلَمْوِلِد ُمنْذُ مئات السنني، 
ولكن بشكل شعبي، ولكن قبل َسنََوات عديدة تحول 
االْحِتَفال ِباْلَمْوِلِد من شـعبي إَِىل اْحِتَفال َرْسـِمي من 
ْوَلة والحكومة ِيفْ َصنَْعاء. َوَهذَا أَْصبََح َلُه زخم  ِقبَل الدَّ
َكِبرْي وتفاعل أكرب وحضور حاشـد ومليوني َوتَنِْظيْم 

دقيق. 
■ سـبق االْحِتَفـال ِبَهـذَا اْليَـْوم احتفاالت فرعية للمؤسسـات 
والهيئات والـرشكات والوزارات واملجتمعـات والقرى واملديريات 
والُعزل وغريها، ذكوًرا وإناثًا، نساًء ورجاالً، بدأت َهِذِه اْلَفَعاِليَات 
واالحتفـاالت مـن 1 َرِبيْـع األَوَّل 1443هــ، أي: مـن بدايـة َهذَا 
: 12 َرِبيْع األَوَّل 1443هــ، اْلُمَواِفق:  الشـهر إَِىل يومنا َهذَا اْالثْنَـنْيِ

2021/10/18م.
■ ال يقتـرص اْحِتَفالُنَـا ِباْلَمْوِلِد بالحضور َفَقْط، بَْل سـبق ذَِلَك 
اء، وعبـارات تعرب عن  تزيـنُي مدننـا وقرانـا وآثارنا بزينة َخـْرضَ
د َرُسـْول  يْف، ومولد نبينا ُمَحمَّ ِ فرحنا بقـدوم اْلَمْوِلد النَّبَِوي الرشَّ
اللَّه -َصىلَّ اللُه َعَليِْه َوآَلُه َوَسـلََّم- فقمنا بتزيني املنشآت واملساجد 
بالزينـة  والشـوارع  ة  التَِّجاِريـَّ واملحـالت  والسـيارات  والبيـوت 
اء والخرق  اء وتعليـق الالفتـات ورشاء القناديل اْلَخـْرضَ اْلَخـْرضَ
اء والرنـج األَْخَرض والقماش األَْخَرض طـوال الـ12 األَيَّام  اْلَخْرضَ
املاضيـة من َهذَا الشـهر، وتزيينها ِيفْ بيوتنا ومنشـآتنا ودكاكينا 
ومجالسنا وشوارعنا وسـياراتنا وََعَىل جباهنا أَيًْضا، فُمُدنُنَا كلها 

أَْصبَحت مضاءة باللون األَْخَرض، َوَكانَْت َكَما َقاَل بسام شانع: 
بالضبـط، أيـن نكـون اآلن، ال أدري! * ِيفْ كوكـب اْألَْرض أم ِيفْ 

اْلَكْوَكب الدُّرِّي. 
■ ِيفْ َهـذَا اْلَعام َحتَّى اْلبَْحـر األَْحَمر احتفل معنا ِباْلَمْوِلِد النَّبَِوي 
يْف، َفَقد قامت مجموعة من الشـباب ِيفْ اْلُحَديَْدة باالحتفال  ِ الرشَّ
يْف عرض اْلبَْحر األَْحَمر َفْوق عرشات القوارب  ِ ِباْلَمْوِلِد النَّبَِوي الرشَّ
الَِّتي استخدموها للتعبري عن فرِحهم الكبرِي بمولد الرَُّسْول -َصىلَّ 

اللُه َعَليِْه َوآَلُه َوَسلََّم-.

ذطع الئثر سطى 
تحعد الغمظ

سطغ بثر التاضري

ميـدان السـبعني يف العاصمـة صنعـاء يـرّدد هذا 
النشـيد الذي اسـتقبل خريَ خلق اللـه وخاتم النبيني 
محمـد بـن عبدالله -صلـوات اللـه عليه وعـىل آله- 
وباألمس الشـعُب اليمني يف ُكـّل املحافظات يستقبُل 
مولَد الرسـول األعظم بحضور غري مسبوق وحشود 
جماهريية عظيمة، ملبني نداَء قائد املسـرية القرآنية 
سـماحة السـيد عبد امللك بدر الديـن الحوثي حفظه 
الله، خرجت الحشوُد كباُرها والصغاُر فرحني بميالد 
رسـول الله صىل الله عليه وآله وسـلم، تعظيماً لهذه 
املناسـبة العظيمة التي يحييها شعب األنصار يف ُكـّل 

عام، فسالم عليكم أيتها الحشود املحمدية. 
رغـم  حـارضون  والحكمـة  اإليمـان  شـعب  إن 
العدوان والحصـار واملعاناة يحتفلون شـعباً وقيادًة 
ويـرّددون عاليًـا: لبيك يا رسـوَل الله لبيك يا رسـول 
اللـه، مجدَّدين العهـَد بالثبات عىل مبادئهـم الدينية 
الثابتة ضد العدوان السعودّي األمريكي َووقوفهم إىل 
جانب إخوانهم الفلسـطينيني يف حربهم ضد العدوان 

والحصار الصهيوني. 
وسـنميض يف مسـرية التحريـر دون توقـف حتى 
ـَر األرض مـن رجـس املارقـني واألعـراب الذين  نُطهِّ
قادوا بالنيابة مؤامرات دّمـرت بها الدول اإلسـالمية 

وجعلت منهم أمًة إرهابية، كما يصفها الغرب. 
فليـس من الغريب عىل من يعتـرب االحتفال باملولد 
النبوي الرشيف بدعة وليس بغريب عىل من سارع إىل 
التطبيع مع أعداء الله من اليهود والنصارى أالَّ يراعي 
القيم اإلسالمية فهو باألمس يغلق مساجد الله وبيت 
اللـه مكة املكرمة ويمنع الحج وزيارة املسـلمني لها 
بينما تعلـو أصوات الغناء وحفـالت افتتاح املراقص 
وأماكن ترفيهية واستقبال وفود يهودية داخل البالد 

العربية واإلسالمية. 
يا رسـول اللـه إن أنصـاَرك اليوم يوّجهـون أقوى 
الرسـائل لكل شـعوب العالم العربية واألجنبية أنهم 
باقون ولن يرتاجعوا عن إحياء ذكرى ميالدك العظيم. 

ُحسطئ ُطتمثغئ 
ُتدغء خظساء

التسغظ الغجغثي

إنها عاصمـة العواصم صنعاء وهـي تكتيس ُحلة 
خـرضاء وتزدان نـوًرا أخرض يتألأل حبًـا لنبي يف يوم 
مولـده، هاالت وفـرح واستبشـار وتقديس محمدي 
ينتـاب صنعـاء، وأنـت بعيـٌد عنهـا ترتاءى لـك جنة 
خـرضاء يرتفع ضوُءها يف السـماء وترتسـم لوحات 
بديعة تشُع أُلًقا وجماًال، تعكس حجم االحتفاء بهذه 
امُلناسـبة العظيمـة يف نفـوس اليمانيـني التي نبذت 
ُمدخالت فكرية كانت تكن عداء لكل من كان يحتفي 

بهذه املناسبة. 
ال يشء يشـدوك بجمالية أخاذة كما كانت صنعاء 
هذه الليلة عندما أعلنت بفيض غزير وشـعور جامح 
أن تيضء سـماَءها باأللعاب النارية امُلبتهجة بذكرى 
مولـد خري البرشيـة، وكأنها كانـت يف عرس جماعي 
مـن نوع آخـر إيماني محمدي، وبوتـرية ال تنفك من 

حب الرسول يف يوم ذكرى مولده. 
إن حجم الفعالية يف هذه السـنة ُمدعم بانتصارات 
الكرامـة  جبهـات  يف  األدوات  أدوات  عـىل  األبطـال 
واإلبـاء، وكان حقاً عـىل صنعاء أن تحتفـي احتفاء 
يليـق بصالبة امُلقاتل يف الجبهات وهو يُسـطر أنصع 

االنتصارات عىل صفحات التاريخ. 
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إذا مـا وجدت نفسـك أمام أيـة قضية، أمام أي حـدث، تجد هناك من 

يذّكرك بمسئوليتك، ويذّكرك بخطورة عواقب تلك األحداث يذّكرك بعقوبة 

تفريطك ثم ال تهتم، فإنك من قد تجد نفسك يف يوم من األيام ليس فقط 

ضحيًة لتفريطك، بل تجد نفسـك يف موقف أسـوأ من ذلك املوقف، تجد 

نفَسك يف صف الباطل تقف يف وجه الحق، تساق إىل مواقف الباطل..
الشهيد القائد: 

حسني بدر الدين الحوثي  
«دروس من وحي عاشوراء» 

«َواَللَّـِه إِنَّ اِْمَرأً يَُمكُِّن َعُدوَُّه ِمْن نَْفِسـِه يَْعُرُق َلْحَمُه َويَْهِشـُم َعْظَمُه َويَْفِري 

ْت َعَليِْه َجَواِنُح َصـْدِرِه أَنَْت َفُكْن ذَاَك إِْن  ِجْلـَدُه َلَعِظيٌم َعْجُزُه َضِعيٌف َما ُضمَّ

ِة تَِطريُ ِمنُْه َفَراُش  ِفيـَّ ٌب ِباْلَمْرشَ ا أَنَا َفَواللَّـِه ُدوَن أَْن أُْعِطَي ذَِلَك َرضْ ِشـئَْت َفأَمَّ

ـَواِعُد َواَْألَْقَداُم َويَْفَعُل اَللَُّه بَْعَد ذَِلَك َما يََشاُء أَيَُّها اَلنَّاُس إِنَّ ِيل  اَْلَهاِم َوتَِطيُح اَلسَّ

َّ َفالنَِّصيَحُة».  ُكْم َعَيل ا َحقُّ َّ َحقٌّ َفأَمَّ َعَليُْكْم َحّقاً َوَلُكْم َعَيل

ضطمات طظ ظعرضطمات طظ ظعر طظ خطئئ اإلطام سطغ سطغه السقم طظ خطئئ اإلطام سطغ سطغه السقم 
يف اجاظفار الظاسيف اجاظفار الظاس

َطظ افجعأ ِطظ الثي تربى سطى الدقل طظ غعطه افول؟َطظ افجعأ ِطظ الثي تربى سطى الدقل طظ غعطه افول؟

الحعغث الصائث غربط بني الدقل والافرغط: الحعغث الصائث غربط بني الدقل والافرغط: 
ُط اإلظساُن جاأتغه الئثائُض املشطعذئ ُط اإلظساُن جاأتغه الئثائُض املشطعذئسظثطا غفرِّ سظثطا غفرِّ

 : خالح الثرواظغ
تحّدث الشهيُد القائُد األمة يف محارضته 
التـي ألقاهـا بمناسـبة ذكرى استشـهاد 
اإلمام الحسـني عليه السـالم يف العارش من 
شـهر محرم 1423هــ املوافق 23 مارس 
2002م، بعد ذكر الله وحمده عىل نعمه عن 
العديد من األسـباب والعوامل التي جعلت 
ــة  من الساحة اإلْسَالمية مرسحاً ملآيس األُمَّ
واألحداث الكربى واملفجعة، كفاجعة كربالء 
بحـق اإلمـام الحسـني (ع) وآل بيته بحق 
واحد من سادة شباب أهل الجنة، متسائالً: 
«مـا الذي حصـل؟ ما الذي جعل السـاحة 
اإلْسـَالمية مرسحاً ملثل هذه املـآيس؟، ملثل 
هـذه األحداث املفجعة؟ مـا الذي جعل من 
يسمون أنفسهم مسـلمني، ويُحَسبون عىل 
اإلْسَالم هم من ينّفــذون مثل هذه الكارثة 
التـي كان من املفـرتض والطبيعي أال يقع 
مثلها إال يف تلـك العصور املظلمة، يف عرص 
الجاهلية، عـرص الرشك، عرص الظلمات، ال 
يف عرص اإلْسـَالم ويف سـاحة اإلْسَالم وعىل 
يدي من يسـمون أَو يحسبون عىل اإلْسَالم، 
فمـا الذي جعل األمور تصـل إىل أن يصبَح 
الضحية يف الساحة اإلْسَالمية وتحت عنوان 
ــة  خالفة إْسـَالمية وعىل يد أبناء هذه األُمَّ
اإلْسـَالمية، أن يكون الضحية هو ابن سيد 
النبيـني، هـو أبـن الُقــْرآن هو ابن سـيد 
الوصيني وسـيد العرب عيل بن أبي طالب، 
هو ابن سـيدة النسـاء فاطمة الزهراء، هو 
ابن سـيد الشـهداء حمزة. هو هـذا الرجل 
العظيـم الذي قال فيه رسـول الله صلوات 
الله عليه وعىل آله (الحسـن والحسني سيدا 
شـباب أهل الجنة)؟»، ليعوَد ويؤّكــَد بأن 
حادثـَة كربالء فاجعة كربالء لم تكن وليدة 
يومها، وأنها نتيجـٌة لالنحراف الذي حدث 
ــة يف تقديم  ــة يف ثقافة األُمَّ يف مسرية األُمَّ
ــة من اليوم األول  الدين اإلْسَالمي لهذه األُمَّ
الذي فارق فيه الرسـول (صلوات الله عليه 
ــة للقـاء ربه، نتيجة  وعـىل آله) هـذه األُمَّ
ـــة بعد أن  لتفريـط النـاس تفريـط األُمَّ
سـمعوا ما قاله الرسول (صلوات الله عليه 
وعىل آله) يوم الغدير، نتيجة حالة الالمباالة 
وهم يسـمعون التوجيهات يسمعون الحق 

ثـم ال يهتموا وال يبالون، وال يعطون ُكــّل 
قضية ما تسـتحقه مـن األهميّة»، مشـرياً 
إىل «أن الحديث عـن كربالء هو حديث عن 
الحق والباطل، حديث عـن النور والظالم، 
حديث عن الرش والخري، حديث عن السـمو 
يف أمثلته العليا، وعن االنحطاط، إنه حديث 
عـن ما يمكن أن تعتربه خرياً، وما يمكن أن 
تعتربه رشاً، ولـذا يقول البعض: إن حادثة 
كربـالء، إن ثورة الحسـني (عليه السـالم) 
حـدث تسـتطيع أن تربطه بـأي حدث يف 
هذه الدنيا، تسـتطيع أن تستلهم منه العرب 
والدروس أمـام أيٍّ من املتغريات واألحداث 
يف هذه الدنيا؛ لذا كان مدرسة، كان مدرسًة 
مليئة بالعرب، مليئًة بالدروس ملن يعتربون، 

ملن يفقهون، ملن يعلمون». 
وقـال -ِرْضـــَواُن اللـِه َعَليْــِه- مبيناً 
خطـورة الضـالل واملضلني عـىل املجتمع 
مجتمعـات  إىل  الضـالل  يحولهـا  وكيـف 
تنـارص الباطـل وتقـف يف صـف الباطل 
ملواجهـة الحـق: «إن اإلضالل الـذي تبناه 
معاويـة طيلة أيام إمارته عىل الشـام» من 
أيام عمـر، «ثم بعد أن أصبـح يحمل لقب 
خليفة يحكم البالد اإلْسَالمية بعد استشهاد 
اإلمـام عـيل (عليـه السـالم)، ثم مـن بعد 
استشـهاد اإلمام الحسـن (عليه السـالم) 
رأينـا كيف حول ذلك املجتمـع إىل مجتمع 
ينـارص الباطل، ويقف يف صـف الباطل»، 
مضيفـاً «رأينا أيضاً - أيهـا اإلخوة - كيف 
يكون الجانـب اآلخر - وهو مـا كنا نقوله 
أكثـر مـن مـرة -: أن الجرائـم ليسـت يف 
العادة هي نتيجة عمـل طرف واحد فقط، 
املجرمـون مـن جهـة، املضلون مـن جهة 
واملتوانون  واملقرصون  واملفرِّطون  يجنون، 
والالئباليـون هم أيضاً يجنـون من طرف 

آخر». 
وأوضـح عليـه السـالم «بـأن الجريمة 
مشـرتكة مـن أول يـوم حصـل االنحراف 
ــة عن هـدي الُقــْرآن،  بمسـرية هذه األُمَّ
وهدي رسـول الله (صلوات الله عليه وعىل 
آلـه)، الفتـاً إىل «األمة التـي أضلها معاوية 
وكيف أنهـا انطلقت لتقف يف صف الباطل 
ملواجهـة الحق لتقف يف وجـه النور لتقف 
يف وجـه العدالـة، يف وجه الخـري، تقف مع 

أبـن آكلة األكباد، مع أبن أبي سـفيان ضد 
ويص رسـول الله (صلوات الله عليه وآله) 
ضـد أمـري املؤمنـني عيل بـن أبـي طالب، 
الذي قال فيه الرسـول (صلـوات الله عليه 
وعـىل آله): {أنـت مني بمنزلـة هارون من 
مـوىس}، مضيفاً «إنه الضـالل، وما أخطر 
الضـالل، ما أخطر الضالل وما أسـوأ آثار 
ونتائج وعواقب الضالل! َوما أفظع خسارة 
املضلني عند الله، ما أشـد خسـارتهم، وما 
أفظع خسارتهم يف هذه الدنيا ويوم يلقون 

الله سبحانه وتعاىل، وقد أضلوا عباده!. 
محارضتـه  يف  القائـد  الشـهيد  وربـط 
بـني الضـالل والتفريـط بعـد أن أوضـح 
«بـأن التفريـط ليـس فقط أمـام الحدث، 
بـل التفريط يوم أن يسـمع الناس الكالم، 
يسمعون التوجيهات يسمعون منطق الحق 
ثم ال يهتمون وال يبالون وال يعطون ُكــّل 
قضية ما تسـتحقه من األهميّة»، مشرياً إىل 
أنه عندما يفرط اإلنسان فيما يسمع ستأتي 
البدائـل املغلوطة، إما أن يتلقاها من أمثاله 
ممن يفهمون األمور فهماً مغلوطاً، ممن ال 
يعرفون عواقب األمور، أَو من جهة نفسـه 
هـو فيكون هو من يحلـل، ومن يحاول أن 
يضـع لكل قضية حداً معينـاً، يظن أنها ال 
تتجاوزه، كما حصل ألهل العراق ممن ربما 
كانوا يتصورون أن الحسـني هو املشكلة.. 
يمكـن أن يصفى وتبقى األجـواء طبيعية» 
وهنـا يتسـاءل عليه السـالم، بعـد أن قتل 
الحسني (ع) هل بقية األجواء طبيعية؟ هل 
اسـتقر وضع أهل العراق؟ أم بـدأ العراق 
يغيل، أم بدأت النكبات، والكوارث تتابع عىل 
أهل العراق جيـالً بعد جيل إىل هذا العرص 
الـذي نحن فيه. لم يسـلم أهـل العراق، لم 
يسـلم لهم دينهم، لم تسـلم لهـم دنياهم، 
ــة  لم تسـلم أنفسـهم، ليعود ويحذر األُمَّ
من التفريط وحالة الالمباالة عند سـماعها 
ــَة إىل اسـتلهام  لتوجيهات الله، داعياً األُمَّ
الدروس والعرب من األحداث والوقائع املاثلة 
أمامها وقال: «ما أسـوأ اإلنسـان أن يسمع 
كلمة الحق ثم يرى نفسـه يف يوم من األيام 
يقف يف وجه الحق يرضبه بسيفه، إنه أسوأ 
من ذلك الذي تربى عـىل الضالل من يومه 

األول، إنه أسوأ من أولئك». 

بعري غا سعاذش بعري غا سعاذش 
واغدئغواغدئغ

الحعغث سئثالمتسظ الظمري

صاحبـــي تخلـــي  أمريـــكا  قـــد  ال  أكبـــر  اللـــه 

ـــــرْآن بأفتـــك ما معه ، يواجه القُ يضـــرب علـــيّ

مـــن صاحـــب أمريكا وعادنـــا وقال لهـــا ارحبي

فتـــح لهـــا صـــدره وســـايس فـــي خويـــه يرفعه

والنبـــي منّـــه  اللـــه  اللـــه  ا  تبـــرّ ونتبـــرأ  نبـــرأ 

عه ــى اليهود وشـــرع اللي بوش نفســـه شـــرّ والـَ

الواجب أن نضرب على إسرائيل يا اجليش الغبي

نصرعـــه يجينـــا  وأمريـــكا  بـــوش  تخلـــي  وإال 

من داســـكم فـــي الطـــني خلونا ندســـه واهربي

يـــا ذا اجليـــوش وخلـــو ابن البـــدر واللـــه يدمغه

دام احلكومـــة قررت والضغـــط معروف أجنبي

تضـــرب وطنهـــا كُـــــلّ حـــر يعيـــش فيهـــا تقمعه

فاحنا نقل هيا اضربي هيا اضربي هيا أضربي

وادعي احلاليف مســـتحيل احللـــف حقه ينفعه

لـــو قـــوة العالـــم معـــك تضـــرب فـــالزم تغلبـــي

ذه قـــوة الله يـــا خفيـــف العقل واحنـــا اللي معه

صرنـــا به أقوى مـــن جميع قواك وانـــت املتعبي

جرجر ذيولك وانســـحب وأن تشتي املوت اتبعه
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عربي ودولي 

أّضـث أن العغضض السسضري لطمصاوطئ تةاوز أّضـث أن العغضض السسضري لطمصاوطئ تةاوز 100100 ألش طصاتض ضطعط  ألش طصاتض ضطعط 
طةعجون وطثربعن لطثشاع سظ لئظانطةعجون وطثربعن لطثشاع سظ لئظان

رجائُض السغث ظخر اهللا بافسثاد تطصغ الرسَإ يف ظفعس افسثاءرجائُض السغث ظخر اهللا بافسثاد تطصغ الرسَإ يف ظفعس افسثاء
 : طاابسات 

اٍم عىل املجزرة التي ارتكبتها مليشـيا  بعَد أَيـَّ
حـزب القـوات اللبنانية يف منطقـة الطيونة يف 
العاصمـة اللبنانيـة بـريوت ضـد متظاهريـن 
سـلميني، وضعت مواقـُف األمني العـام لحزب 
اللـه، السـيد حسـن نرصاللـه، النقـاَط عـىل 
الحـروف يف املرحلـة املقبلة التـي تعترب مرحلًة 

حساسًة وخطرية. 
ويقوُل محلِّلون سياسيون: إن «األمنَي العام 
لحـزب الله، السـيد حسـن نرصالله، لـم يقدم 
فقط مطاَلعًة حـول الجريمة التي حصلت يوم 
الخميـس املـايض، يف عـني الرمانة، بـل تناول 
مرحلًة تعوُد عىل سنوات وعدة عقود ماضية». 
ورأوا أن السـيَد نرصالله «وضع النقاط عىل 
الحـروف فيما يتعلـق بحزب القـوات اللبنانية 
ودوره يف ُكــّل ما يجري عىل السـاحة اللبنانية 
ومحاوالته الفتعال أحداث»، َحيُث تاريخ حزب 
القـوات اللبنانيـة ومـا ارتكبه مـن أفعال ومن 
مجازر عديدة ثبتـت من خالل القضاء اللبناني 

وال يستطيع أن ينكرها أحد. 
السـيد نرصالله أعلن بوضـوح أن حزَب الله 
لـن ينجرَّ إىل االقتتـال الداخيل والحـرب األهلية 
وحـزب اللـه يحافـظ عـىل املسـيحيني مثلمـا 
يحافظ عىل املسـلمني وليس يف نيـة حزب الله 
أَو أي فصيـل وطنـي لبنانـي أن يلجـأ إىل هذه 

املحاوالت لجر لبنان إىل الحرب. 
يؤّكـد مراقبون يف الشأن اللبناني، أن «هناك 
مخّطًطا لجر املقاومـة إىل الحرب الداخلية عرب 
االنسـحاب «اإلرسائيـيل» املفاجئ مـن جنوب 

لبنـان وتـرك السـالح بيـد عمالئـه املوجودين 
عـىل أن يحدث صدام ويقوم حـزب الله بعملية 
تصفيـة عشـوائية وسـيجر أهـايل املنطقة إىل 
الصـدام مـع الحـزب لتحويـل حـزب الله من 
حـزب مقاوم ضد العـدّو «اإلرسائييل» لصاحب 
مجازر بالداخل اللبناني»، لكن هذا املرشوع باء 

بالفشل. 
فيمـا األمني العام لحزب الله السـيد حسـن 
نرصاللـه، عندمـا يؤّكـد أن الهيكل العسـكري 
للحزب تجاوز 100 ألف مقاتل، كلهم مجهزون 
ومدربـون للدفـاع عن لبنـان يف وجـه األعداء، 
وليس للدخول يف حـرب أهلية، مؤّكـداً رضورة 
الحـرص عـىل مؤّسسـة الجيـش، ومحاسـبة 

املتورطني بقتل املتظاهرين. 
وصفت وسـائل إعـالم «إرسائيليّـة» خطاب 
نرصاللـه االثنـني، الفائـت، بأنـه «مـن أهـم 

خطاباته يف السنوات األخرية». 
وقال محلل الشـؤون العربية يف قناة «كان» 
روعي كايس: إن «خطاَب نرص الله شبيٌه بذلك 
الذي انربى فيه ألول مرة ضد السعوديّة؛ بَسبِب 
حرب اليمن»، وأضاف: «ليس ُكـلُّ يشء مرتبطاً 

بإرسائيل». 
َوأََضـاَف كايس: إن «األقنعَة سقطت نهائيٍّا 
أَيْـضاً يف السـاحة الداخليـة اللبنانية، واملعركة 
مع حـزب القـوات اللبنانيـة املسـيحي التابع 

لسمري جعجع يف بدايتها». 
وكانت وسـائُل اإلعـالم «اإلرسائيلية» عّلقت 
عىل خطاب السيد حسن نرص الله، وذكر موقع 
صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن «السـيد نرص 
الله رفض ذكَر اسـم جعجع يف كلمته»، وتوقف 
عنـد قوله: إن «القوات اللبنانية ورئيسـها هما 

الخطُر األكربُ عىل لبنان». 
وورد يف الكلمة بشـأن التطـورات األخرية يف 
لبنان بعـد كمني الطيونـة، تأكيُد السـيد نرص 
اللـه أّن هنـاك «حزبـاً يريـد أن يجعـل أهلنا يف 
عـني الرمانة وفرن الشـباك يعتقـدون أّن أهَل 
الضاحيـة أعـداٌء لهـم»، ُمشـرياً إىل أّن «بعض 
مسـؤويل القوات أطلق اسم «املقاومة» عىل َمن 

حملوا السالح يف وجوه املتظاهرين». 
وأوضـح أنَّ «ما ظهـر من تسـليح وتدريب 
وهيكليـات يؤّكـد أّن هناك ميليشـيا مقاتلة»، 
معتـربًا أّن حـزَب القوات «يهمه حـدوث ِصدام 
يخدُمـُه  ذلـك  ألَنَّ  أهليـة؛  وحـرب  عسـكري 
خارجياً»، كما أّكـدته الكلمة أن «حزب القوات 
أكربُ تهديد للمسيحيني يف لبنان، وهدفه الحرب 

األهلية». 

 :  طاابسات
أّكـد رئيـُس الجمهوريـة اإلسـالمية اإليرانية، 
السـيد إبراهيـم رئييس، أمـس الثالثـاء، بالقول: 
«نحن نبحث عن االستقرار والعدّو يبحث عن عدم 
االستقرار ونرى أن الوحدة اإلسالمية هي الحل». 

َوأََضــاَف السـيد رئيـيس يف كلمـة يف افتتـاح 
الـدورة الــ35 ملؤتمـر الوحـدة اإلسـالمية، الذي 
نّظمتـه الجمهوريـُة اإلسـالمية اإليرانيـة، أمـس 
الثالثاء، بمشـاركة شـخصيات مـن 52 دولة: إن 
«التقريَب بني املذاهب اإلسـالمية الـذي أّكـد عليه 
اإلمام الخميني، هو خطوٌة اسـرتاتيجيٌة يف العالم 
أن «الجمهورية اإلسـالمية  اإلسـالمي»، مؤّكــداً 
اإليرانية تُمدُّ يَد الصداقة لكافة البلدان اإلسـالمية 

وملن لديهم اهتمام بأمور املسلمني». 
ولفـت إىل أن «األنظمـَة السـلطوية تسـعى إىل 
فرض هيمنتها عىل املجتمعات اإلسـالمية؛ ملنعها 
من امليض يف الوحدة، وأن االسـتكبار العاملي سعى 
إىل بـث الفتنـة بـني املسـلمني وزرع الجماعـات 

املتطرفة وتزويدها باألسلحة». 
ودعا الدوَل اإلسالمية إىل عدِم االنقسام وتجنُّب 
اإلدالء بالترصيحات الخالفيـة، وقال: إن «الَوحدَة 

ـة اإلسالمية».  يف الرؤية هي الهدف املشرتك لألُمَّ
وتابع السيد رئييس رئيس الجمهورية اإليرانية: 
إن «االستكبار العاملي دعم الحكوماِت الضعيفَة يف 
الدول اإلسالمية لتنفيذ مصالحه ومصالح الكيان 
الصهيونـي»، معتربًا أن «قدرَة اإلسـالم هي القوُة 
الوحيدة التي واجهت نظاَم االسـتكبار العاملي بعد 

الحرب العاملية الثانية». 
من جانبه، دعا األمني العام لحزب الله، السـيد 
حسـن نرص الله، يف كلمٍة لـه ألقاها يف املؤتمر، إىل 
«االسـتفادة من األحداث املاضية؛ ِمن أجِل تحقيق 

الوحدة إلحباط املؤامرات املعادية». 
وأّكــد نـرص الله، عـىل «أهميّة مـا أُنجز خالل 
السنوات السابقة والتأسيس عىل ما مىض ووضع 

خطوات للمرحلة الالحقة». 
وأشـاد السـيد نرصاللـه بالجهـود التـي بُذلت 
يف التقريـب بـني املسـلمني وعـىل امتـداد العالـم 
اإلسـالمي، «منذ انتصار الثورة اإلسالمية أسهمت 
يف إعطـاء اإلْمَكانيـة والقـدرة لبعـض التماسـك 
لتجاوز هـذه املرحلة»، وأضاف: «ما تم تأسيسـه 
قبل الربيـع العربي والحـوارات والجهود الفكرية 
واللقاءات واألطر استطاعت أن توجد قاعدة قوية 

ومتماسكة، وُخُصوصاً بني السنة والشيعة». 
وقـال نرصاللـه: «اليـوم نحـن تجاوزنـا هـذه 
املرحلـة التي كانت تهّدد بحـروب طائفية وبعون 
الله وبالوعي والبصرية وبحضور الناس الصادقني 

ودماء الشهداء تم تجاوز هذه املرحلة». 
ونّوه سـيُد املقاومـة بالقـول: إن «املؤامرة ما 
زالت ُمسـتمّرة، والجهد األمريكـي أَيْـضاً موجود 
وحارض، وهـذا يتطلب منا جميعـاً أن نجلس من 
جديد ونخطط عىل أمل أن نصل للهدف املنشود». 

وأوضـح أنـه «يجب أن نؤسـس عـىل ما مىض 
ونستفيد من التجارب السابقة ونتخىل عن األعمال 
التي لـم يكن لها جدوى ونبتعـد عنها ونحاول أن 
نبحث عن أطر وأفكار جيدة وهذا يجب أن يتاح له 
الفرصة»، ومىض مؤّكــداً بالقول: «نحن دائماً يف 
دائرة االستهداف وأخطر ما نستهدف فيه هو هذا 
التقارب واالنسجام والتعاون وعندما كنا متحدين 

صنعنا انتصارات». 
وختم السـيد حسـن بالقول: «يجب التأسـيس 
عـىل مـا مىض واعتبـار هـذا األمر مـن األولويات 
ــة إلحبـاط مؤامرات  الكـربى عـىل مسـتوى األُمَّ

العدّو والوحدة». 

شغ الثورة الـ 35 لمآتمر العتثة اإلجقطغئ 
 السغث رئغسغ: غةإ أن تتزى الصدغئ 

الفطسطغظغئ بأولعغئ دائمئ يف السالط اإلجقطغ

الفطسطغظغعن غتافطعن الفطسطغظغعن غتافطعن 
بثضرى املعلث الظئعي الحرغش بثضرى املعلث الظئعي الحرغش 

واقتاقل غظّشخعا بالصمعواقتاقل غظّشخعا بالصمع
 : طاابسات 

احتفـل اآلالُف مـن أبنـاء الشـعب الفلسـطيني، أمـس 
الثالثـاء، بذكرى املولـد النبوي الرشيف يف املسـجد األقىص 

املبارك بمدينة القدس املحتّلة. 
وشـمل االحتفـاُل أداَء صالة الظهر يف األقـىص، وتوزيَع 
الحلوى، وقراءَة القرآن واألناشـيد الدينية، وسَط أجواء من 

الفرحة. 
ونّظمـت دائرُة األوقاف اإلسـالمية بالقـدس، يف الجامع 
الِقبيل باملسـجد األقـىص املبارك، دروسـاً ومواعـَظ دينيًة 
ومدائـَح نبويًة، بحضور عدد كبـري من املصلني من القدس 

ومن أرايض عام 48. 
وشمل االحتفاُل استعراضاً كشـفياً جاب شوارع وأزقة 
البلدة القديمة، وسـط إجراءات مشـّددة فرضتها سلطات 

االحتالل يف املدينة. 
وانطلقت املسـرية الكشـفية من شـارع الزهرة، ُمروًرا 
بشـارعي صالح الدين، والسلطان سـليمان، لبوابة دمشق 
التاريخيـة (بـاب العامود) ُمـروًرا لحـارات وأزقـة البلدة 
القديمـة، وانتهـت يف سـاحات املسـجد األقـىص املبـارك، 
بتنظيـم مـن جمعيـة الكشـافة الفلسـطينية ومفوضية 
كشـافة محافظة القدس بالتعاون مع مجموعة كشـافة 

هالل القدس العاصمة. 
وقمعت رشطـة االحتـالل املحتفلني بعد مرور املسـرية 
الكشـفية يف محيط باب العامود، مستخدمَة قنابَل الصوت 
باتّجاه الشـبان والنساء، يف محاولٍة إلفراغ املكان وتنغيص 
فرحة املحتفلـني، األمر الذي أَدَّى إىل إصاباٍت عديدٍة؛ نتيجة 

للرضب بالعيص أَو اختناقاً. 
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املعلُث الظئعي يف الغمظ 
رجالٌئ تدارغئ

د. تصغئ شدائض

ليـس من املباَلغِة القوُل إن التجمُهَر العظيَم للشـعب 
اليمني يف مولد الرسول األعظم -َصىلَّ اللُه َعـَليْـِه وََعـَىل 
آِلـــِه َوَسـلَّـَم- الـذي يفوُق ُكـلَّ التجمهرات يف شـتى 
ا للعالم  بقـاِع األرِض هو رسـالٌة حضاريـٌة راقيٌة ِجــدٍّ
بأرسه رسـالٌة مرتبطٌة بمحمد بـن عبدالله َوبمرشوعه 

اإللهي ومرتبطٌة باألمة واستقاللها وعزتها ومكانتها.
رسـالٌة مفاُدهـا أن محمـًدا هو رمـٌز مقـدٌَّس ملليار 
ونصف مليار مسـلم يف األرض يحتلُّ أفئدتَهم وعقوَلهم، 
ويتجذَُّر يف كيانهم الوجودي والحضاري، ومهما حاولتم 
ا؛  إيجاَد بدائَل عنه واجتهدتم يف ذلك فأنتم الخارسون َحقٍّ
ألَنَّه -َصىلَّ اللُه َعـَليْـِه وََعـَىل آِلـــِه َوَسـلَّـَم- جزٌء من 
ذواتهم وُهــِويَّتهم، َوإن حاولتم فصَلهم عنه بأالعيبكم 
فأنتـم الواهمون؛ ألَنَّهم يدركون أنه أََسـاٌس من أسـس 
وجودهم، َوإن حاولتم تصويَره بغرِي صورته الحقيقية 
ه الصورُة امُلثـىل يف وجدانهم التي  فأنتم الفاشـلون؛ ألَنـَّ
يـرى ُكـلٌّ منهـم أن بلوَغه بعًضا منهـا مكرمٌة عظيمٌة 

يَُمنُّ اللُه بها عليه.
الرسـالُة الحضاريـُة تقـوُل: إن محمًدا عاد ليسـُكَن 
اليمَن وينتَرص بأهلها مجـّدًدا ليحمَي أمتَه التي حرص 
أعداؤهـا ويحرصون عـىل إماتتها والقضـاِء عىل الدور 
الربانـي املناط بها، وهـو ‹األمر باملعـروف والنهي عن 
ــة التي يسـعى أعداؤها  املنكر واإليمان بالله›، هذه األُمَّ
بأسـاليَب  لجرِفهـا  جاهديـن  األرض  يف  واملفسـدون 
شـيطانية ترغيبيـة وترهيبيـة، كما ُجـرف غريُها من 

األمم. 
رسـالُة طوفان املولد النبـوي يف اليمن تجِرُف بمياهه 
النقيـة ُكـلَّ تلـك املحاوالت الدنيئة وكل مـا حّققته من 
قبُل؛ ألَنَّها مياٌه هادرٌة تمثل إراَدة الشعب اليمني للتطهر 
من ُكـّل رجس أحدثه الظاملون، بربكة محمد بن عبدالله 

وآله.
رسالُة املولد النبوي الرشيف تُهـــزُّ العاَلَم من رشقه 
إىل غربـه لتقول لهم: إن اإلسـالَم سـيعوُد حتًما كما بدأ 
بنُرصِة أهل اليمن لله ورسولِه واملستضَعفني يف األرض. 

طعرجاُن الرجعل افسزط.. واقظاخاُر افطظغطعرجاُن الرجعل افسزط.. واقظاخاُر افطظغ
سئثالصعي السئاسغ 

 
لقـد مثّلت مسـؤوليُة حفظ األمن واسـتتباب السـلم 
االجتماعي يف اليمن، إحدى املقاصد واألهداف الرئيسـية، 
التي ركزت عليها ثورة الـ 21 من سبتمرب 2014م، فالعنُف 
والنزاعـات الحقوقيـة املرتاكمـة يف األروقـة القضائيـة 
وانتشـار مظاهر الثأر والهجمات واالستهدافات املتكّررة 
لعنـارص التكفـري والتطـرف واإلرهاب، كانت هـي اللغة 
السـائدة عىل املسـتوى الوطنـي، يف فرتة ما قبـل الثورة، 
والتـي أَدَّت يف مجملهـا إىل انعدام لألمـن واألمان وهّددت 
بقوٍة السـلم االجتماعـي، وقّوضت التنمية املسـتدامة يف 

البلد. 
وعليـه، َفــإنَّ عمليـة حمايـة النسـيج االجتماعـي وتعزيـز األمن 
والسـكينة العامة فيه، ومواجهة التحديات والتهديدات شـكلت مهمة 
صعبـة وبالغة التعقيد، فجاءت االسـرتاتيجية األمنية الثورية الجديدة، 
بمثابـة أَداة وقائية، تصاعدت برامجهـا العملية امليدانية الوقائية حتى 
ا، إىل تجفيف منابع التهديدات  وصلـت تدريجيٍّا وخالل فرتة قصرية ِجـدٍّ
األمنية بكل أشـكالها، وسـاهمت هذه االسـرتاتيجية يف االسـتفادة إىل 
َحـــدٍّ كبـري بمعلوماتهـا وبرامجهـا ونشـاطها يف مختلـف العمليات 
القتاليـة للجيـش واللجان الشـعبيّة ويف إحراز النرص، بـدًءا من عملية 
«فأحبـط أعمالهم» ُمـروًرا بعملية «فجر الحريـة» إىل «فجر االنتصار» 
و»ربيـع النـرص»، أضف إىل ذلك التمّكـن من تحقيق األمن املسـتدام يف 

املناطق الحرة واملتحّررة حديثاً. 
هـذه الكيفيـة مـا كان لهـا أن تتهيَّأ عـىل هـذا النحو لوال األُُسـُس 
السـليمة التـي اتخذتها القيـادة الثورية السياسـية والعسـكرية، عرب 
وزارة الداخليـة واألجهزة األمنية األُخرى، سـواء تلك اإلجراءات املتمثلة 

يف معالجـة القضايا بالغة األهميّة داخل املجتمع واملسـارعة يف حلحلة 
معظِمهـا بمسـتلزماتها القضائيـة، أَو يف كيفيـة التعاطـي الجاد مع 
املعلومات وتوظيفها واستثمارها، من خالل جمع األدلة 
والقيام بأبحـاث إضافية واعتماد املزيد من الرصد ورفع 
التقارير واستقرائها التي دائماً ما كانت تفيض بالنتيجة 

لدعِم االسرتاتيجية األمنية ُعُمـوًما. 
هـذه االسـرتاتيجية بدورهـا عـزَّزت خَطـَط وبرامَج 
األجهـزة األمنيـة يف مكافحة الجريمـة والتصدي للخاليا 
اإلجراميـة التابعـة لتحالـف العـدوان بـكل توّجـهاتها 
وأشـكالها بما فيها عنارص التكفري واإلرهاب، وسـهلت 
اإلدارة الوقائيـة للملـف األمنـي مهامهـا وواجباتهـا يف 
حمايـة املجتمع بـكل فعالياتـه وأنشـطته املختلفة، بل 
حّققـت قفزة نوعية يف العمل الوقائي بالكشـف املسـبق 

واالنذار املبكر. 
ـــَل إحيَاُء الشـعب اليمني لذكـرى املولد النبـوي الرشيف  وقـد َمثـَّ
1443هــ، تحدياً إضافياً لوحدات وقطاعات األجهـزة األمنية املختلفة 
وكافـة أجهـزة الرشطـة، عىل صعيـد إعـداد الخطط األمنية الشـاملة 
ـة باملناسـبة، وتأمـني كافـة املظاهـر والفعاليـات، املتعلقـة  الَخاصَّ
بمهرجان الرسـول األعظم يف أمانة العاصمـة وكافة املحافظات، حتى 
الفعاليات املرَكـزية الكربى يف 17 ساحة، والتي تم فيها رفُع الجاهزية 
األمنية بشـكٍل غري مسبوق، وبتنسيٍق مشـرتٍك بني الداخلية واألجهزة 
األمنيـة وكافة الجهات ذات العالقـة، عىل تنفيِذ الُخطَّـِة األمنية املعدَّة 
مـن قبـل واحديـة القيادة والسـيطرة التـي نجحت يف تأمني سـاحات 
االحتفال ومواقع الفعاليات، بما يف ذلك خطة االنتشار األمني، وتكثيف 
التحريـات، ورصد تَحّركات العنارص اإلجرامية واملشـبوهني، باإلضافة 
إىل خطط مرورية لتسـهيل حركة توافد الجموع املحتفلة، وهذا النجاح 

يضاف أَيْـضاً إىل رصيد االنتصارات األمنية يف سجالت املجد اليمنية.


