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مخسة صواريخ باليستية تدك 
قيادة «معسكر الواجب» جبيزان

استهداف خمازن األسلحة ومرابض 
الطائرات األباتشي األمريكية

مصرع وإصابة أكثر مصرع وإصابة أكثر 
من من 3535 سعوديًا سعوديًا بينهم  بينهم 
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5 خعارغت بالغساغئ اجاعثشئ طصر صغادة المسسضر وطثازن افجطتئ وطرابخ ذائرات افباتحغ

اجاعثاف طسسضر «العاجإ» بةغجان..

 : طتمث الضاطض 
وّجهت القواُت املسلحة اليمنية (الجيش واللجان 
الشـعبيّة) رضبًة جديدًة موجعًة للعدو السعودّي، 
يف إطار محاولة تأديبه إليقاف الغارات الهسـتريية 

عىل بالدنا. 
ام من احتشاد املاليني  وتأتي هذه الغارات بعد أَيـَّ
يف ساحات كثرية؛ احتفاالً باملولد النبوي، وتأكيدات 
قائد الثورة السـيد عبد امللـك بدر الدين الحوثي بأن 
اليمنيني سـيواصلون خوض معركتهم َوالدفاع عن 
أنفسـهم ومواجهـة العـدوان؛ باعتبَار ذلـك خياراً 

مقدساً ال رجعة عنه. 
وأعلـن املتحدث الرسـمي باسـم قـوات الجيش 
واللجان الشـعبيّة، العميد يحيى رسيع، عن عملية 
الصاروخيـة  قواتنـا  خاللهـا  اسـتهدفت  جديـدة 
معسـكر قـوات «الواجـب» التابـع لجيـش العدّو 
السعودّي يف منطقة «جيزان» جنوب غربي اململكة. 
وقال العميد رسيع يف بيان إن «القوة الصاروخية 
تمّكنت من تنفيذ عملية نوعية اسـتهدفت معسكر 
قـوات الواجـب بجيـزان، األربعـاء املـايض، بــ ٥ 
صواريخ باليستية استهدفت مقر القيادة ومخازن 
األسـلحة ومرابض طائرات األباتـيش»، مؤّكـداً أن 
اإلصابـات كانـت دقيقـة، وأن عملية االسـتهداف 
أسـفرت عن مرصع وإصابة أكثر من ٣٥ سعوديٍّا، 
بينهم ضباط وطيارون للطائرات األباتيش بحسـب 

املعلومات االستخباراتية». 
وأَشـاَر العميـد رسيـع إىل أن «العمليـة تأتي يف 
سـياق الرد عىل جرائم العـدوان وغاراته املتواصلة 
وحصـاره الظالم عىل بلدنا»، متوعداً قوات العدوان 
األمريكـي السـعودّي، بتوجيـه رضبـات وصفهـا 
باملوجعة يف حال استمرار عملياته، مؤّكـداً بقوله: 
«كلمـا اسـتمر هـذا العـدوان يف تصعيـده الجوي 

وتمـادى يف غيـه وبغيـه وحصـاره َفــإنَّ النتائج 
عليـه وخيمة ورضباتنا سـتكون مؤملـة وموجعة 

وواسعة».
وتأتـي هذه العمليـة يف إطار حق الـرد املرشوع 
ورضب مناطـق تواجـد قـوات العـدوان األمريكي 
ومرتِزقته وأماكن تحصيناته وقواعده العسـكرية 
املدنيـني  باسـتهداف  عدوانهـا  يف  تسـتمر  التـي 
واملواطنـني األبرياء يف أكثر مـن منطقة ومحافظة 
واملستشـفيات  املدنيـة  املنشـآت  وتدمـري  يمنيـة 
واملراكـز الصحيـة وغريها عـرب اسـتمرار حمالت 
وغـارات جوية لطريانهـا العسـكري، آخرها قيام 
بـرضب  السـعودّي  األمريكـي  العـدوان  طـريان 
هسـتريي ملخازن أدوية ومسـتلزمات طبية يف حي 
سـعوان بمديرية شـعوب بأمانـة العاصمة صباح 
الخميـس املـايض راح ضحيتهـا عدد مـن املدنيني 
واملواطنني األبرياء هم حراس املنشـأة الصحية إىل 
جانب اسـتهدافه أماكن ومراكز الكهرباء واملياه يف 

محافظات ومناطق ريفية أُخرى. 
 

طعازغُظ الصعى تاشريَّ
َويف تعليقـه عـىل هـذه العمليـة، يؤّكــد الخبري 
العسـكري عابد الثور أن معسكَر الواجب بمنطقة 
جيـزان يعترب من أهـم املناطق العسـكرية التابعة 
لقوات العدوان السعودّي َوالذي يتواجد فيه عدد من 
الطياريـن والضباط والعسـكريني إىل جانب العتاد 
العسـكري من مرابض طائـرات األباتيش ومخازن 
عتاد وآليات عسـكرية للعدو، الفتـاً إىل أهميّة هذه 
الرضبـة املوجعـة حسـب النظريـات العسـكرية 
وحساسية الهدف الذي يؤّكـد مرة أُخرى أن امليزاَن 
العسـكري اليمنـي تغري وتفـوق، َحيـُث أصبحت 
قوات الجيش اليمني ولجانه الشعبيّة تمتلك القدرة 
عىل القيام بعمليات نوعية واسـرتاتيجية حساسة 

داخـل العمق السـعودّي، باإلضافـة إىل اإلْمَكانيات 
االستخباراتية واملعلوماتية الكبرية وعمق النظرية 
العسـكرية واالسـرتاتيجية اليمينة التي اكتسبتها 
قواتنا املسـلحة، ومنها القوات الصاروخية، طوال 
سبع سـنوات يف مواجهة هذا العدوان بقدرة عالية 
وتنفيـذ أدق العمليـات العسـكرية مهمـا كانـت 
مسـافاتها وتحصيناتها يف ُكـّل مسارات املواجهة 

امليدانية بكفاءة عالية وحسم وصمود كبري. 
لصحيفـة  ترصيـح  يف  الثـور  العميـد  ويشـري 
األمريكـي  العـدوان  اسـتمرار  أن  إىل  «املسـرية» 
السـعودّي عىل اليمن تتحمل نتائجـه وأبعاده دول 
املنطقة، وسـيؤثر عىل امليزان العسكري يف املنطقة 
بأكملها، ُمشرياً إىل أن استهداف قواتنا الصاروخية 
ملثل هذا الهدف العسـكري الحسـاس لقوات العدّو 
صواريـخ  بخمسـة  الواجـب  ملعسـكر  وسـحقها 
بالسـتية لم يُعلن عن مداها أَو أسـمائها، يدل عىل 
أن هنـاك معلومـاٍت ال تزال مخفيًة ولـم تُعلن عرب 
البيـان، وهـو ما يعكس مـدى الخـربات والقدرات 
العسـكرية الكبـرية يف التصنيـع العسـكري كقوة 
عسكرية ال يسـتهان بها، ومدى الدهاء العسكري 
لـدى القوات املسـلحة اليمنيـة وقيادتها سـواء يف 
عمليات االسـتهداف أَو تفاصيل السالح املستخدم 
من جهة وكمية املعلومات املتاح إعالنها حسـب ما 
تقتضيه الحاجـة وما تراه قيادتنا العسـكرية من 
جهة أُخرى تجعل من العدّو السـعودّي يف حالة من 

اإلرباك والقلق والخوف امُلستمّر. 
مـن جانبـه، يقـول الخبـري واملحلل العسـكري 
العقيد مجيب شمسان: إن هذه العملية العسكرية 
والنوعيـة التـي نفذهـا سـالح القـوة الصاروخية 
وفقـاً  جـاءت  «الواجـب»  معسـكر  واسـتهدفت 
ملعلومات اسـتخباراتية دقيقة، وهذا بحد ذاته أهم 
النجاحـات؛ كـون تحالف العدوان بـكل ما يمتلكه 

من إْمَكانيات وقدرات قد عجز عن الوصول إىل مثل 
هذه املعلومات الثقيلة التي بموجبها تم تنفيذ مثل 
هـذه العملية النوعية باسـتهداف مرابض طائرات 
األباتـيش وتجمعـات للجنـود السـعودينّي الذيـن 

سقطوا بأعداد كبرية. 
ويضيف شمسـان: «وبالتايل َفـإنَّ هذه العملية 
النوعية تراكم من االنتصارات التي ينفذها الجيش 
ا إىل جانب هذه الرضبات  واللجان الشـعبيّة ميدانيّـٍ
االسـرتاتيجية داخـل العمق السـعودّي بـأن هناك 
قـدرات وإْمَكانيات عىل كافة املسـتويات سـواء يف 
عمليـات الداخل أَو عىل مسـتوى العمليات النوعية 
التـي يتم تنفيذها عرب سـالح الجو املسـريَّ والقوة 
اسـٍة ودقيقٍة وفقاً  الصاروخية لرضب أهداٍف حسَّ

ملعلومات استخباراتية». 
ويزيد العقيد شمسـان بالقـول: «وهو ما يمثل 
إضافـة مهمـة ونوعيـة ورضبة موجعـة قاصمة 
ما أنها تأتـي بعد العمليات  للعدو وقواته، ال ِســيـَّ
امليدانيـة التي ينفذها الجيش واللجان الشـعبيّة يف 
محافظتي مأرب شـبوة كعملية «ربيع النرص»، يف 
داللة واضحة أن القوات املسـلحة اليمنية حارضة 
عىل كافة املستويات واألصعدة وعىل أهبة الجاهزية 
لتنفيذ عمليات ميدانية وعمليات نوعية عن طريق 
سـالح الجو املسري والقوة الصاروخية، َوأن تحالف 
العـدوان ال يملك الخيـار إالَّ أن يوقف عدوانه ويفك 
حصـاره علينـا، ويبدأ تنفيـذ مسـألة التعويضات 
وإال َفــإنَّ الوقت ال يزال يف صالح قواتنا املسـلحة 
ولجانها الشـعبيّة، وكلما استمر تحالف العدوان يف 
غيه تضاعفت تكلفة الحرب وفاتورة االستمرار من 
قبلهـم بالتصعيد؛ كون بنك األهداف اليمنية ال يزال 
ممتلئًـا وتضاعـف القدرات للقـوات اليمنية تجعل 
ُكـّل األهداف مكشـوفًة أمام قدراتنـا الصاروخية 

وأبطال الجيش واللجان الشعبيّة». 

السمطغئ أجفرت سظ طخرع وإخابئ أضبَر طظ 35 جسعدغًا بغظعط ضئاط وذغارون لططائرات افباتحغ
خئراء سسضرغعن: الصعاُت المسطتئ لط تسطظ سظ أجماء الخعارغت شغ السمطغئ طا غسظغ أن بمئ طسطعطاٍت ق تجال طثفغئ

 تأدغإ جثغث لطسثو السسعدّي 
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 : ضرار الطغإ 
يف خطـوٍة جـّددت َفْضـَح اصطفـاف املنظومة 
األممية مع تحالـف العدوان األمريكي السـعودّي، 
وكشـفت مستوى سـوء املأزق الذي يعيُشه األخريُ 
يف اليمـن، أصـدر مجلـس األمـن بيانـاً أعلـن فيه 
انحيـازه الكامـل للرياض وبصورة فجـة إىل َحــدٍّ 
أنها اعتربته «انتصاًرا» لها وغطاًء إضافيٍّا الرتكاب 
املزيـد مـن الجرائم واالنتهـاكات، غـري أن صنعاء 
التـي لم يفاِجئْها هذا املوقـف، ردت من موقع قوة 
سياسـية وعسـكرية أّكـدت خواء «البيان الهزيل» 
للمجلـس الـدويل، وبرهنت مجّدًدا عـىل أن التواطَؤ 
الـدويلَّ مدفوع الثمـن مهما بلغ مسـتواه، لن يغرّي 
واقَع إفـالس تحالف العدوان وفشـله الذريع، ولن 

يحميَه من تداعيات استمرار الحرب والحصار. 
بياُن مجلس األمن صدر إلدانة «الهجمات العابرة 
للحـدود ضـد السـعوديّة» وتقـدم قـوات الجيش 
واللجان الشعبيّة يف محافظة مأرب، وطالب بوقف 
إلطـالق النار وفًقـا لقـرار «2216»، واتهم صنعاء 
بأكاذيـب أُخـرى مثل «حصـار العبدية»، و»سـوء 
استغالل الوقود الوارد عرب ميناء الحديدة!» وعرقلة 
صيانـة السـفينة صافر، ويف املقابـل أعلن ترحيبه 
بـ»جهـود» حكومـة املرتِزقـة يف «مسـار اإلصالح 

االقتصادي»!!
السـعوديّة  موقـَف  البيـاُن  تبنـى  باختصـار، 
والوالياِت املتحدة سياسـيٍّا وعسكريٍّا بشكل كامل، 
حتى أنه تبنى دعاياتهما اإلعالمية أَيْـضاً، يف مشهد 
ليـس األول مـن نوعـه الذي يبـدو فيـه «املجلس» 
واملنظومـة األممية كلها كطرف من أطراف تحالف 
العـدوان عىل اليمن، ومؤّسسـة للمتاجرة باملواقف 

لصالح قوى «البرتودوالر». 
البيـاُن جـاء يف إطـار حملـة واضحـة تقودهـا 
الواليات املتحدة منذ أشـهر؛ ِمن أجِل خلق ضغوط 
دولية عىل صنعاء، لوقف التقدم صوب آخر معاقل 
املرتِزقـة يف مـأرب، ولوقف الرضبـات الصاروخية 
يف  والدخـول  السـعوديّة،  اململكـة  عـىل  والجويـة 
مفاوضـاٍت تحت القصف والحصـار، وقد برزت يف 
البيـان مالمح اسـرتاتيجية «قلـب الحقائق» التي 
تتكـئ عليهـا واشـنطن والرياُض؛ ِمن أجِل حشـِد 
الضغوِط وتوجيِهها ضد صنعاء وتربئة نفسـيهما 
مـن مسـؤولية الجرائـم املرتكبـة بحـق اليمنيني 
واملعانـاة امُلسـتمّرة التـي تعيشـها البـالد تحـت 
الحصـار، وهـي االسـرتاتيجية التي انطلـق منها 
قـرار وقف عمل فريق الخرباء الدوليني املحّققني يف 
اليمن، قبل أسـابيع قليلة، وعرب املنظومة املنحازة 

نفسها. 
االنحيـاُز الكامـُل الـذي عـّرب عنه البيـان، جعل 
الرياض تباِلُغ يف التعامل معه، فاعتربته «انتصاًرا»، 
وضـوًء دوليٍّا أخـَرض لتصعيد العـدوان والحصار، 

وحصانة من املساءلة، وحماية من العواقب، وعىل 
وقع تلك «النشـوة» سـارعت فـور صـدور البيان 
لشـن غارات هستريية اسـتهدفت مرافق مدنية يف 
العاصمة صنعاء وأوقعت ضحايا، فيما هّدد ناطق 

العدوان بـ»عمليات أوسع». 
ذلـك السـلوُك جعـل السـعوديّة تبـدو بالفعـل 
كمـن «اشـرتى» البيـاَن الدويل، وكشـف عن حجم 
اإلفـالس السـيايس والعسـكري الذي يسـد طريق 
الرياض وواشـنطن يف اليمـن؛ ألَنَّ الرهاَن عىل مثل 
هـذه الخطوات إلجبـار صنعاء عىل إلقاء السـالح 
واالستسـالم، ال يعـرب فقـط عن «سـوء تقدير» أَو 
قـراءة خاطئـة ملعـادالت املواجهة خـالل أكثَر من 
سـبع سـنوات، بل يعرب عن حالـة انفصام تام عن 
الواقـع، ومحاولة اخرتاع واقع وهمـي بديل، وهو 
مـا يعني تفاقم ورطة تحالـف العدوان عىل الواقع 

الحقيقي. 
باملقابـل، تعاملـت صنعاء مع «البيـان» الدويل، 
والغارات السـعوديّة، بشـكل عكس بوضوح حجم 
ثبـات أرضية وقـوة موقفها السـيايس وصوابيته، 
وبرهن عىل صالبـة معادالتها امليدانيـة املفروضة 

عىل أرض الواقع. 
سياسيٍّا، أّكـد رئيُس الوفد الوطني، ناطق أنصار 
اللـه، محمد عبد السـالم، أن «تبنـي مجلس األمن 

موقف قـوى العدوان ليس بجديـد، وهو بانحياِزه 
الفـج واألعمـى منذ أول يـوم سـاَهَم يف إطالة هذا 
الرصاع ُكـّل هذه السـنوات، كما أنه بنفسه يعّطل 

بياناته من أي تأثري إيجابي». 
وأضـاف: «مـن جهتنـا نؤّكــُد أن اليمـن ومن 
موقـع الدفاع عن النفس ُمسـتمرٌّ يف صـد العدوان 
وبكل وسـيلة دفاعية ممكنة»، يف رسـالة واضحة 
ومبـارشة تؤّكـد أن محاوالت الضغط لن يكون لها 
أي تأثري عـىل الطاولة أَو عىل امليدان، وهو ما يعني 
أن تحالـَف العدوان يسـتطيع أن يبتهـَج بالتواُطِؤ 
الدويل كما يشـاء، لكن لن يسـتطيع االلتفاف عىل 
محـّددات السـالم الفعـيل، وبالتايل لـن يتمّكن من 

تجنب عواقب استمرار العدوان والحصار. 
وأّكـد عبد السـالم هذه الرسـالَة بشـكل أوضح 
يف تعليـق آخر عـىل الغارات السـعوديّة جـاء فيه: 
إن «قصـف مخـزن أدوية ومنشـآت مدنيـة أُخرى 
يف صنعـاء تـم تحـت غطـاء بيـان مجلـس األمن 
املنحـاز كليٍّا لقوى العدوان، ولسـوء حظها تنتفخ 
السـعوديّة بمثل تلـك البيانات الهزيلـة، وبدالً عن 
إيقاف العدوان والحصار تذهب نحو التصعيد دون 

أن تحسَب عواقَب حماقتها». 
أمـا عضو الوفد الوطني، عبد امللك العجري، فقد 
وصـف بياَن مجلس األمن بأنه «ُمَجـّرد إدانة أدبية 

وليس قراراً ملزماً»، َوأََضـاَف أن «املجلس يثبت أنه 
ليس أكثَر من وكالة أمميـة لبيع املواقف ألصحاب 
النفوذ واملال وعىل خالف رسـالته يف حفظ السـلم 
العاملـي يصب الزيـت يف نـار الرصاع وبعـد القرار 
٢٢١٦ الـذي اعرتف صانعوه أمامنا مـراراً أنه كان 
خطـأ وسـاهم يف إطالة الـرصاع، ها هـم يكّررون 
نفـس الغلطـة ببيانـات ال معنـى لها سـوى صب 

الزيت يف نار الحرب». 
وقـال العجـري يف عـىل تويرت: «سـيعتذرون أنه 
ُمَجــّرد بيـان إلرضاء السـعوديّة، لكـن عليهم أن 
يعلموا أن دماَءنا ليست سلعًة لالستثمار، لم ننتظر 
يوماً منهم الحماية، ويف بسـالة جيشنا ولجاننا ما 
يكفي، ولن تمنَعنا بياناتكم من الدفاع عن أنفسـنا 

وعن اليمن ورد املعتدي». 
التعليقـاُت السياسـية لصنعـاء لـم تؤّكـد عىل 
خـواء بيـان مجلـس األمـن فحسـب، بـل أّكـدت 
أَيْـضاً عىل أن اسرتاتيجية «الضغوط» نفسها التي 
تعتمد عليها الرياض وواشـنطن لـن يكون لها أي 
تأثـري عـىل الواقع باسـتثناء ما تنتجه مـن جرائم 
وانتهـاكات إضافية بحق الشـعب اليمني، وهو ما 
، وبالتايل َفـإنَّ  يعنـي ردوداً عسـكريًة أقىس وأشـدَّ
نتائج «الضغوط» سـتكون عكسية دائماً بالنسبة 
لتحالـف العدوان ورعاته، األمر الذي يوضح صورة 

املأزق اليسء الذي يعيشونه. 
ويف رد آخر يكمل صورة موقف «القوة» املتكامل 
الـذي تمتلكـه صنعـاء، وبعـد سـاعات قليلة من 
البيـان الدويل والغـارات السـعوديّة، أعلن املتحدث 
باسـم القوات املسـلحة العميد يحيـى رسيع، عن 
تنفيـذ عمليـة صاروخيـة اسـتخباراتية واسـعة 
حصدت أكثر من 35 ضابطاً وجنديٍّا سعوديٍّا بينهم 
طيارون، مؤّكــداً عىل أن «رضبات مؤملة وموجعة 
وواسـعة» سـتطال النظام السـعودّي إذَا اسـتمر 

العدوان والحصار. 
اإلعـالن العسـكري أّكــد عـىل واقعيـة الـردود 
السياسية لصنعاء عىل بيان مجلس األمن، وعكس 
العسـكرية  الخيـارات  فاعليـة  مسـتوى  مجـّدًدا 
للجيش واللجان الشـعبيّة وانفراد صنعاء بالقدرة 
عىل إحـداث تأثريات مهمة يف امليـدان، يف مقابل ما 
أثبته العدّو من إفالس عسـكري مـن خالل لجوئه 
لقصـف مرافق مدنية يف العاصمة صنعاء عىل َوْقِع 

«املباركة» الدولية. 
ويمكـن القول إجمـاالً إن ردوَد صنعاء نسـفت 
رسيًعـا «الهالـة» التـي حـاول تحالـُف العـدوان 
ُصنَعها حول بيان مجلس األمن، من خالل إظهاره 
كـ»انتصار» وكبداية لتحوالت سياسية وعسكرية 
لصالحـه؛ ألَنَّ صنعـاء برهنت مجـّدًدا أن موقفها 
السـيايس أكثر ثباتاً وواقعية، وموقفها العسكري 
أقـوى بمراحل، وليسـت هذه أول نتيجة عكسـية 
يحصدهـا تحالف العدوان من وراء «حيل» الضغط 

والتضليل التي يعتمد عليها. 

تقارير

تتالش السثوان غامارس خطش «ورصئ» دولغئ: 

ذالئئ باقظفااح سطى خظساء وإتاتئ الفرخئ واإلخشاء لما لثغعا طظ رؤى تصغصغئ لطسقم

الرغاض تحرتي املجغث طظ الععط وخظساء تظفرد بمضاجإ العاصع

الثارجغئ: اظاصاص طةطج افطظ لتص الغمظغني يف الثشاع ُطثاٌن وغآّضـث إخراره سطى طساظثة السثوان
 : خظساء 

اسـتنكرت وزارُة الخارجية اليمنية املواقَف العدائيـة التي يتبناها مجلُس 
األمـن الدويل بشـأن العـدوان عىل اليمـن، وتكـرار وقوفه الدائـم يف صفوف 
املعتديـن، رغم الجرائم املروعة التي يرتكبها يف اليمن عىل مرأى ومسـمع من 

العالم. 
وأدانـت الخارجية، أمس، يف بيان لها تلقت صحيفُة املسـرية نسـخة منه 
«سياسـَة الكيل بمكيالني التي ينتهجها مجلس األمن يف تعاطيه مع موضوع 

السالم والحرب يف اليمن». 
وقالـت وزارة الخارجيـة: إن «مجلـس األمن لم يقـدم يف بيانه األخري ما 
يدل عىل أي تطور إيجابي يف سياسـاته تجاه مظلومية الشعب اليمني الذي 
يواجه عدواناً منذ قرابة 7 أعوام»، مضيفًة «من املؤسـف أن يستمر مجلس 
األمن يف إدانة حق الشعب اليمني املرشوع يف الدفاع عن نفسه يف الوقت الذي 

يتجاهل ما يتعرض لُه من جرائم حرب». 

وأّكـدت أن «مجلـس األمن يتجاهل الحصار املطبق بحق الشـعب اليمني 
وحرمانـه مـن أبسـط حقوقه املرشوعة بمـا يف ذلك منع املرىض من السـفر 

للعالج». 
ونّوهـت إىل أن مجلـَس األمـن يصُمـُت إزاء انتهاك سـيادة اليمن واحتالل 
أراضيه وتدمري بنـاه التحتية ويتجاهل ممارسـات القاعدة وداعش وتنظيم 

اإلخوان. 
وأَشـاَرت إىل أن «أُسـلُـوَب مجلس األمـن يفتقر للحد األدنى مـن التوازن 

واإلنصاف األمر الذي ال يبني الثقَة وال يساعد عىل تحقيق السالم». 
وأّكــدت أن االنتقاَص من حق الشـعب اليمني يف الدفاع عن نفسـه وعن 
سـيادة بلده أمر غري عـادل ويتناىف تماماً مع ُكـّل القوانني وقيم ومسـلمات 

البرش. 
وخاطبـت مجلـَس األمن بالقـول: «ال مزايدَة عىل صنعـاء يف حرصها عىل 
السـالم وباملقارنـة بـني مواقفها ومواقـف التحالف يتضح مـن هو الطرف 

الداعم للسالم ومن هو الطرف املعيق». 
وأّكـدت أن مواقَف صنعاء دفاعية بحتة، وجميع رؤاها ومطالبها تنسجُم 

مـع مقتضيات السـالم وال تنطـوي عـىل أي تعجيز بعكس مواقـف تحالف 
العدوان. 

وجّددت وزارة الخارجية اليمنية التأكيد عىل رضورة انفتاح مجلس األمن 
عىل صنعاء وإتاحة الفرصة ملمثليها لحضور جلسات املجلس واإلصغاء إىل ما 

لديها من رؤى داعمة للسالم. 
واختتمت بيانهـا بالتأكيِد عىل أن مجلس األمن معني بالتعرف عىل وجهة 
ًة مع  نظر صنعاء بدالً عن اسـتقاء معلوماته وتصوراته من خصومها، َخاصَّ

ما عرفوا به من الزيف والتضليل. 
ويأتـي بياُن الخارجية اليمنية رداً عـىل موقف مجلس األمن الدويل األخري، 
الذي اسـتنكر الحـقَّ املرشوَع للشـعب اليمني يف الدفاع عن نفسـه وخوضه 
عمليات الرد والدفاع، يف حني لم تصدر أي موقف ينّدد بالجرائم التي يرتكبها 
العـدوان يوميٍّا، آخرها التصعيد عىل صنعاء، أمس األول، باسـتهداف مخازن 
األدوية ومؤّسسات حيوية وخدمية مدنية، وارتكاب جرائم يف صعدة والحديد 
راح ضحيتها العديد من الشـهداء والجرحـى، َحيُث اكتفى املجلس بالصمت، 

وهو املوقف الذي لم يتغري منذ بدء العدوان عىل اليمن. 

بغــان شاضح غائظى المعصش افطرغضغ الســسعدي وغحــّةع سطــى طعاخطئ صاض وتخــار الغمظغغظ
ا اظضحــاف إشــقس السثّو وبــروز واصسغئ وصــعة المعصش العذظغ جغاجــغًّا وسســضرغًّ

 سئث السقم: طةطُج افطظ جئإ شغ إذالئ الخراع 
وجظعاخض خث السثوان بضض العجائض الممضظئ 

 السةري: «المةطج» أبئئ طةّثًدا أظه ُطَةـّرد وضالئ 
لئغع المعاصش واجابمار دطاء افبرغاء
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 : سئاس الصاسثي 
رّكـز العـدواُن األمريكـي السـعودّي، يـوم الخميس 
املـايض، غاراته عىل العاصمة صنعاء بعد هدوء اسـتمر 
لعدِة أشـهر، َحيُث يأتي هـذا التصعيُد يف ظل االنتصارات 
الكبـرية التي يحّققهـا أبطال الجيش واللجان الشـعبيّة 
يف جبهـة مأرب وعجـز تحالف العدوان عـن إيقاف هذه 

االنتصارات. 
ونّفذ طريان العدوان سلسلة غارات استهدفت بأمانة 
العاصمة، منها ٤ غارات عىل املؤّسسـة العامة للكهرباء 
وميـاه الريـف بمديريـة الثـورة، وكذلـك ٤ غـارات عىل 
مخـازن األدويـة بدائرة الهندسـة يف حي سـعوان جوار 
املدينة السـياحية، ما أَدَّى إىل سـقوط شـهداء وجرحى، 
بإضافـة إىل غـارة عىل دائرة األشـغال بمديرية شـعوب 

وغارة عىل مديرية بني الحارث. 
ونتج عن الغارات تدمري مخازن األدوية واملستلزمات 
الطبية يف حي سـعوان بأمانة العاصمـة، َحيُث تعرضت 
املخـازن لـ ٤ غارات، تسـببت يف تدمريها بالكامل وتلف 
واحـرتاق ُكــّل األدوية واملسـتلزمات الطبيـة يف جريمة 
أُخـرى تضاف لجرائـم العدوان السـابقة والتي تتم أمام 

مرأى ومسمع من العالم أجمع. 
وأّكــد رئيـس الوفـد الوطنـي املفاوض محمـد عبد 
السـالم، أن قصَف مخزن أدوية ومنشآت مدنية أُخرى يف 
صنعـاء تم تحت غطـاء بيان مجلس األمـن املنحاز كليٍّا 
لقوى العدوان، ُمشـرياً إىل أن السـعوديّة ولسـوء حظها 
تنتفـخ بمثل تلـك البيانـات الهزيلـة، وبدالً مـن إيقاف 
العـدوان والحصار تذهب نحو التصعيد دون أن تحسـب 

عواقب حماقتها. 
مـن جانبه، قال رئيـس لجنة املصالحـة الوطنية، 
يوسـف الفيـيش: إن الغـاراِت الجويـَة التـي يشـنها 
العـدوان السـعودّي عـىل العاصمة صنعـاء، وقصف 
تحمـي  لـن  املجـازر،  وارتـكاب  السـكنية،  األحيـاء 
السعوديّة ولن تجلب لها حالً، فقد جربت ذلك خالل ٧ 
سنوات، مؤّكـداً أنه ال َحـلَّ أمام السعوديّة إال بإيقاف 
العدوان، ورفع الحصار، وإنهـاء االحتالل، وتعويض 

األرضار. 
وتعليقـاً عـىل هـذه الغـارات اعترب مجلُس الشـورى 
يف بيـان له، أمـس، أن هذا االسـتهداف جريمـة مكتملة 
األركان بحق الشعب اليمني املحارص منذ ما يقارب سبع 
سـنوات، يف ظل استمرار منع تحالف العدوان األمريكي-
السـعودّي دخول احتياجات الشـعب اليمني ومتطلباته 
األََساسـية مـن األدويـة واملسـتلزمات الطبيـة، وإغالق 
مطـار صنعـاء الدويل أمـام الحـاالت املرضيـة والطالب 

الدارسني يف الخارج. 
واستنكر البياُن إمعاَن دول العدوان وإرصارها يف قتل 
الشـعب اليمني، من خالل اسـتهداف مقّومـات الحياة، 
ويف مقّدمتها القطاع الصحي الذي أصبح مهّدداً بالشـلل 
التام، نتيجة استمرار الحصار، ومنع دخول املستلزمات 
الطبيـة، واألدويـة الرضورية، التي قد يـؤدي نقصها إىل 
عجز األقسـام الحيوية يف عدد من املستشفيات واملراكز 

الصحية عن تقديم الخدمات للمواطنني. 
ولفت البيان إىل أن اسـتهداف العدوان مخازن األدوية 
واألحيـاء السـكنية انتهـاك سـافر، يؤّكـد عـدم اكرتاث 
دول تحالـف العـدوان بحياة املدنيني، ُمشـرياً إىل أن هذه 
الجريمة تندرج ضمن سلسـلة من الجرائم التي يرتكبها 

العدوان بحق الشعب اليمني منذ سبع سنوات. 
واملنظمـات  الـدويل  املجتمـع  بصمـت  البيـان  ونـّدد 
الحقوقية واإلنسـانية املعيب، ويف املقّدمة األمم املتحدة، 
إزاء جرائـم العـدوان والحصـار والتجويـع والقصـف، 
امُلسـتمّر بشـكل يومـي عـىل مختلـف املـدن، واملناطق 

واملحافظـات اليمنيـة، محمـالً األمم املتحدة املسـؤولية 
القانونيـة واألخالقية، نتيجة صمتهـا إزاء الجرائم التي 
يرتكبهـا العـدوان بحق اليمن أرضـاً وإنسـاناً، وانتهاك 
سيادته واحتالل أراضيه، وتدمري البنى التحتية ومقدرات 

البالد. 
 

جرغمٌئ ضث اإلظساظغئ
ويف السياق، أّكـدت وزارة الصحة والسكان يف حكومة 
اإلنقـاذ الوطني بصنعاء، أن هـذه الجريمة تأتي بإرصار 
من قبل دول العدوان عىل قتل اليمنيني من خالل التسبب 
يف شـلل القطـاع الصحي وتعنتها يف منـع دخول األدوية 
والتجهيـزات واملسـتلزمات الطبيـة والتي بـدأت آثارها 
تنعكـس عىل القطـاع الصحي مـن خالل توقـف تقديم 
الخدمـات الطبيـة والصحية يف بعض األقسـام الحيوية 
بعدد مـن املستشـفيات واملراكـز الصحية جراء شـحة 

األدوية ونفاد البعض منها. 
َوقالـت الوزارة يف بيان إدانة، يـوم أمس األول: إن هذا 

العمـل اإلجرامي ليس األول وإنما هو مواصلة لسلسـلة 
الجرائـم التي يرتكبها العدوان خالل سـبع سـنوات من 
العدوان الغاشـم عىل الشـعب اليمني، مشرية إىل أن هذه 
الجريمـة جاءت يف الوقـت الذي تمنع فيـه دول العدوان 
وحلفائهـا دخول املتطلبات األََساسـية للشـعب اليمني، 
ومن أهمها األدوية والتجهيزات واملستلزمات الطبية من 

خالل إغالق املوانئ واملطارات. 
والتصعيـد  االسـتهداَف  هـذا  أن  الـوزارة  وأّكــدت 
والقصف لألحياء السـكنية واألهـداف الحيوية املرتبطة 
بحيـاة املواطنـني مؤِرشٌ عىل مـدى إرصار العـدوان عىل 
قتل املدنيني األبرياء وعىل اسـتمرار سكوت األمم املتحدة 

بحقوق اإلنسان والتي نحملها مسؤولية هذه الجرائم. 
وعن تعمد العدوان األمريكي السـعودّي يف اسـتهداف 
القطاعـات الحيويـة واسـتمرار جرائمه البشـعة بحق 
الشعب اليمني منذ ما يقارب سبع سنوات، أدان القطاع 
الصحـي بأمانـة العاصمـة يف بيـان صـادر عـن مكتب 
الصحة العامة، اسـتهداف طريان العدوان ملخازن أدوية 

ومستلزمات طبية يف حي سعوان بمديرية شعوب بأمانة 
العاصمة. 

واعترب القطـاع الصحي باألمانة اسـتهداف، العدوان 
ملخـازن األدويـة واملسـتلزمات الطبيـة، جريمـة ضـد 
اإلنسـانية تتناىف مـع األعـراف والقوانني الدوليـة، الفتاً 
إىل أن اسـتهداف العـدوان ملخازن األدويـة، يأتي يف وقت 
يسـتمر فيه منع دخول متطلبات الحياة للشعب اليمني 
ومنها األدوية واملسـتلزمات الطبية، َوأن ذلك االستهداف 
يعكس إفـالس العـدوان وتعمـده يف اسـتهداف املدنيني 

والقطاعات الحيوية. 
واسـتنكر البياُن تواطَؤ وانحياز مجلس األمن واألمم 
املتحـدة لتحالـف العدوان، والذي شـجعه عـىل التمادي 
يف ارتـكاب املزيد مـن الجرائم والقتل بحق أبناء الشـعب 
اليمنـي، محمالً األمم املتحدة ومجلس األمن، املسـئولية 
الكاملـة، إزاء الجرائـم التـي يرتكبهـا تحالـف العدوان 
واسـتمرار اسـتهدافه للمرافـق واملنشـآت الصحية، ما 

يتسبب يف زيادة معاناة املرىض. 
من جهته، أدان مستشـفى الكويت الجامعي، قصف 
العدوان األمريكي السعودّي مخازن األدوية واملستلزمات 
الطبيـة يف حي سـعوان، مؤّكــداً عىل إمعـان العدوان يف 
اسـتهداف القطاع الصحي، الذي يتسبب يف زيادة معاناة 

املرىض وتهديد حياتهم. 
واعترب املستشفى يف بيان، أن استمرار العدوان يف منع 
دخـول األدوية واملسـتلزمات الطبية، واسـتهداف البنية 
التحتيـة للقطـاع الصحي يعد انتهـاكاً سـافراً للقانون 
الدويل اإلنسـاني، ُمشرياً إىل أن استهداف العدوان مخازن 
األدوية يأتي امتداداً لسلسـلة جرائم وانتهاكات العدوان 

األمريكي -السعودّي بحق الشعب اليمني. 
والدوائـي  الصحـي  القطـاع  تعطيـل  وبخصـوص 
وإخراجـه عن الخدمة يف العاصمة صنعاء إثر اسـتهدف 
طريان العدوان ملخازن األدوية بأربع غارات جوية أتلفت 
ُكــّل األدوية واملسـتلزمات املتواجدة يف املخـازن، أدانت 
الهيئة العليا لألدوية واملستلزمات الطبية، يف بيان صادر 
عنهـا، جريمة اسـتهداف مخازن األدويـة، محملة دول 

العدوان املسؤولية الكاملة. 
وأّكـدت الهيئة العليا لألدوية واملستلزمات الطبية، أن 
قوى العدوان لم تكتِف بحصارها الخانق للقطاع الدوائي 
ومنعهـا دخول األدوية واملسـتلزمات الطبية من املرافئ 
املوانئ واملطارات اليمنية، إذ تعمدت اسـتهداف ما تبقى 

منها يف املخازن الدوائية التي تتعلق بالجانب اإلنساني. 
واعتربت الهيئُة هذا االسـتهداف جريمٌة تأتي يف إطار 
سلسـلة جرائم ارتكبهـا طريان العدوان، منـذ ما يقارب 
سـبع سنوات، الفتة إىل أن االستهداف يأتي يف وقت يمنع 
تحالف العدوان األمريكي السـعودّي من دخول متطلبات 
الشعب اليمني األََساسية ويف املقدمة األدوية والتجهيزات 

واملستلزمات الطبية. 
وأّكــد البيان إرصار العدوان عىل قتل الشـعب اليمني 
مـن خـالل التسـبب يف شـلل القطـاع الصحـي، مبينًـا 
أن اسـتمراَر العـدوان يف فـرض الحصـار ومنـع دخول 
األدوية واملسـتلزمات الطبية، انعكس سـلباً عىل القطاع 
الدوائـي والصحـي، مـن خالل توقـف تقديـم الخدمات 
الطبيـة والصحية يف بعض األقسـام الحيوية يف عدد من 
املستشـفيات واملراكز الصحية جراء شحة األدوية ونفاد 

البعض منها. 
وطالبـت الهيئة العليـا لألدوية واملسـتلزمات الطبية 
اإلنسـانية  الدوليـة  املنظمـات  وكافـة  املتحـدة  األمـم 
والحقوقيـة يف العالـم بـ إدانـة وتحميل قـوى التحالف 
جريمة اسـتهداف ما تبقى من حياة املدنيني وقتلهم عرب 
ا إنسـانيٍّا  تدمري وإحـراق مخازن األدوية التي تعترب حقٍّ

بحتًا تتم مراعاته وتحييده عن الحرب. 

طتمث سئث السقم: صخُش طثجن أدوغئ وطظحآت طثظغئ شغ خظساء تط تتئ غطاء طةطج افطظ المظتاز ضطغًّا لصعى السثوان
وزارة الختئ: الاخسغث وصخش افتغاء السضظغئ طآحر سطى طثى إخرار السثوان سطى صاض المثظغغظ افبرغاء بالاعازي طع جضعت افطط الماتثة
طساحفى الضعغئ الةاطسغ: اجاعثاف الصطاع الختغ غاسئإ شغ زغادة طساظاة المرضى وتعثغث تغاتعط
طةطج الحعرى: اجاعثاف طثازن افدوغئ وافتغاء السضظغئ اظاعاك جاشر غآّضـث سثم اضاراث تتالش السثوان بتغاة المثظغغظ

غارات عساغرغئ جثغثة سطى خظساء.. 
اظافاخ جسعدي بئغان طةطج افطظ
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 : خظساء 
أدان املكتُب السيايس ألنصار الله واستنكر بشدة 
التفجرياِت اإلجراميَة بالعاصمة السـورية دمشق، 

والتي أوقعت عرشات الشهداء والجرحى. 
وقـال املكتـُب السـيايس ألنصـار اللـه يف بيـان 
األربعـاء املـايض: «بـدا واضًحـا أن ما يتـم إحرازه 
ميدانيٍّا من إنجازات تزعج أعداء سـوريا فيحاولون 
بجرائـم الغـدر زعزعة األمـن واالسـتقرار يف البالد 
وهو ما لم يتحّقق لهـم يف املايض، ولن يتحّقق لهم 

حارضاً ومسـتقبالً بوعي الشعب السوري ووقوفه 
خلـف قيادتـه ودولتـه وحكومته يف مواجهـة ُكـّل 

التحديات». 
وعـّرب البيان عـن أحر التعازي وعظيم املواسـاة 
ألهـايل الشـهداء، سـائالً املـوىل عـز وجل الشـفاء 

العاجل للجرحى. 
مـن جهتـه أدان سـفري بالدنا لـدى الجمهورية 
العربيـة السـورية، عبـد اللـه عـيل صـربي، هـذه 

التفجريات، متهماً أمريكا بالوقوف وراءها. 
وعـّرب السـفريُ صـربي يف تعزية بعثهـا إىل وزير 

الخارجيـة السـوري، الدكتـور فيصل املقـداد، عن 
تعازيه لسـوريا قيادة وشعباً، ُمشرياً إىل أن العملية 
«اإلرهابية» التي استهدفت ناقلة عسكرية بدمشق، 
تحمـل البصمة األمريكية يف محاولة إلعاقة مسـار 
االنفتـاح الـدويل واإلقليمي عـىل الدولة السـورية، 
سياسـيٍّا واقتصاديٍّا، بعد ما حّققته من انتصارات 

يف مواجهة أدوات املرشوع األمريكي الصهيوني. 
وارتقى 14 شهيداً وأُصيب آخرون بجروح، جراء 
تفجـري عبوتني ناسـفتني اسـتهدفتا حافلة مبيت 

عسكري عند جرس الرئيس بدمشق. 

 : طاابسات 
أّكــد وكيـُل محافظـة شـبوة، الرصـاص 
وأدواِتهـا  العـدوان  تحالـف  دول  أن  البكـري، 
يف شـبوة أمعنـت يف نهـب الثـروات النفطيـة، 
متهماً حزب اإلصالح بنهب النفط يف املحافظة 
وتحويل سواحلها إىل ممرات للتهريب الدولية. 
ونـّوه الوكيـُل البكـري إىل أن دوَل العـدوان 
بقيامهـا  للثـروات،  نهبهـا  عمليـات  تـوازي 
«بتدمـري البيئـة الزراعية يف عدٍد مـن املناطق 
بشبوة؛ بَسبِب تهريب النفط ونقله عرب أنبوب 
متهالـك كان خـارج الجاهزية منذ سـنوات»، 
موضًحا أن سلطاِت اإلصالح يف شبوة وتحالف 
العدوان اإلماراتي والسـعودّي نهبـوا أكثر من 
٤٠ مليـون برميل مـن الثـروة النفطية خالل 

السنوات املاضية. 
ووصـف الوكيل البكري مـا يحدث من نهب 
وتهريـب للنفط من سـواحل شـبوة وتحديداً 
االقتصاديـة  بالجريمـة  «النشـيمة»  مينـاء 
الجسيمة واملنظمة، داعياً أحرار شبوة إىل وقف 
عمليات تهريب النفط ومنع استخدام سواحل 
املحافظـة وموانئهـا ممرات تهريب لشـبكات 

املافيا الدولية. 
وتأتي ترصيحـات الوكيل البكـري بعد يوم 
من قيام تحالف العدوان وأدواته بإرسال ناقلة 

نفـط عمالقـة إىل مينـاء بري عـيل يف محافظة 
شـبوة، لنهب كميات كبرية مـن النفط اليمني 
الخـام بما تعـادل قيمتُه أكثَر مـن مليار ريال 
يمني، وهو مـا يكفي لـرصف مرتبات جميع 
موظفي الدولة شماًال وجنوباً ألكثر من شهر. 
الروضـة  مديريـة  أهـايل  أّكــد  ذلـك،  إىل 
بمحافظة شـبوة املحتّلـة، أن هناك ترسيبات 
نفطيـة تحـدث بـني الحـني واآلخر؛ بَسـبِب 
تآكل أنبـوب النفط الذي يمـر من منطقتهم، 
األمر الذي يشـكل رعباً وكابوسـاً لكل سكان 

املديرية. 
وحـذر املواطنـون يف مديريـة الروضة، من 
كارثة بيئية مقبلة قد تشـهدها املنطقة يف ظل 
تجاهل حكومـة الفاّر هادي وحـزب اإلصالح 
الذي يسـيطر عىل املحافظة بقوة السالح؛ ِمن 
أجـِل إصـالح األنبـوب، مشـريين إىل أن النفط 
املتـرسب امتـد إىل املنطقـة واختلـط بامليـاه 
الجارية؛ بَسبِب اتساع رقعة ترسيبات األنبوب 
املمتـد من قطاع 4 يف عياذ ويمر عرب مناطقهم 

إىل ميناء التصدير يف منطقة النشيمة. 

 : خظساء 
يواصـُل التفتيـُش القضائـي يف مكتـب النائب 
العـام، عمليـاِت التفتيش امليداني امُلسـتمّر لتلقي 
شـكاوى املواطنـني ومعالجتها، وإنجـاز القضايا 
املتعثـرة يف النيابات بأمانة العاصمة واملحافظات، 
وذلك يف إطار توجيهات القيادة الثورية والسياسية 
ومـا تتضمنـه الخطـة التنفيذيـة إلصـالح وضع 

السلطات القضائية. 
وأوضحـت تقارير اللجـان امليدانيـة للتفتيش، 
أن التفتيـَش امليدانـي الذي دّشــن مطلـع أُكتوبر 
اسـتئنافية  نيابـة   175 ويسـتهدف  الجـاري، 
وابتدائيـة، إىل جانـب النـزول إىل مراكـز التوقيف 
والسجون املركزية واالحتياطية، تمّكن من تحريك 
ثالثة آالف و534 قضية متعثرة من أعوام سابقة. 
وأَشاَرت إىل أن اللجان تلقت -خالل أُكتوبر- ألفاً 
و110 شـكاوى مـن مواطنـني وسـجناء مبارشة 
داخـل النيابـات، ويف مراكـز االحتجـاز بأقسـام 
الرشطة والسـجون االحتياطية، تم معالجة 70 يف 
املِئـة منها، فيمـا البقية تحت الفحص والدراسـة 

لتقرير ما يلزم بشأنها خالل األسبوع املقبل. 
ولفتت إىل اإلقرار بشـأن 880 سجيناً وموقوفاً، 
تبـنّي مـن خـالل فحـص ملفاتهـم ومقابالتهم، 

وبعد االطـالع عىل إجـراءات إيداعهـم، وضبطهم 
وتوقيفهم، استحقاقهم لإلفراج وفقاً للقانون. 

وتمّكنـت 14 لجنـة يف مكتـب النائـب -خـالل 
الثالثـة األسـابيع املاضية- من التّرصف وتسـديد 
سـجالت ثالثـة آالف و210 قضايـا، بعـض منها 
كانـت متعثـرة، إىل جانـب فحص ودراسـة ألفني 
و74 قضيـة، بناًء عىل شـكاوى، ويف إطـار عملية 
التفتيش ملتابعة حركة سري القضايا، والتأّكـد من 

سالمة إجراءاتها القانونية. 
وأمهلت لجان التفتيش بعض النيابات أسـبوعاً 
وتسـديد  املتأّخـرة،  القضايـا  إلنجـاز  شـهر،  إىل 
السـجالت، قيد القضايا املتّرصف فيها بنظام سري 
الدعـوى الجزائية اإللكرتوني، وكـذا تنظيم وإدارة 

املضبوطات وتسجيلها دفرتياً. 
يُذَكُر أن النيابَة العامةَ تسعى من خالل التفتيش 
امليدانـي املعتمد ضمن خطتها للعام الجاري املقرة 
من مجلس القضاء األعىل، وتنفيذاً لتوجيهات قائد 
الثـورة ورئيـس املجلس السـيايس األعـىل، ووفقاً 
ملصفوفـة برامـج الرؤيـة الوطنيـة فيمـا يخص 
قطـاع العدالة إىل إنهاء إشـكالية القضايا املتعثرة 
بالتـّرصف فيها وفقاً للقانـون، ووضع مقرتحات 
العمـل  آليـات  وتطويـر  اإلشـكاليات،  ملعالجـة 
وتنظيمها، بما يتواكب مع االحتياجات، ويُسهم يف 

ترسيخ العدالة. 

السفغر خئري: الافةغرات تتمض الئخمئ افطرغضغئ

شغما أعالغ الروضئ غتثرون طظ ضاربئ بغؤغئ جراء تسرغإ أظئعب ظفطغ بمظطصاعط

جغاجغ أظخار اهللا غساظضر بحثة الافةريات اإلجراطغئ يف الساخمئ السعرغئ دطحص

وضغض طتاشزئ حئعة: السثوان وأدواته غساظجشعن البروة الظفطغئ 
باملتاشزئ وغثّطـرون الئغؤئ الجراسغئ سرب أظابغإ الظعإ املاعالضئ

طضاإ الظائإ السام: تترغك 3534 صدغئ طاسبرة طظ أسعام جابصئ 
وطسالةئ 700 حضعى وطعطئ حعر لضض الظغابات بإظةاز الئصغئ

شغ إتخائغئ لمرضج سغظ اإلظساظغئ:

44221 حعغثًا وجرغتًا خقل 
2400 غعم بغظعط 4270 ذفًق 

َو2850 اطرأة
 : خظساء 

أصدر مرَكُز عني اإلنسانية تقريًرا جديًدا الخميس املايض، 
تضمـن إحصائيـات دقيقة حـول جرائـم تحالـف العدوان 

األمريكي السعودّي اإلماراتي خالل 2400 يوم. 
وأَشـاَر املركـز إىل أن إجمـايل الشـهداء والجرحـى خالل 
2400، يـوم بلـغ 44221 بينهم 17.290 شـهيداً َو26.931 
جريحـاً، فيما بلغ عدد الشـهداء األطفال خـالل 2400 يوم 
من حرب التحالف العدوانية 4270 والنسـاء 2850 والرجال 

 .19811
وبخصوص املنشـآت االقتصادية فقد أسـتهدف التحالف 
خالل 2400 يوم 15 مطاراً، و16 ميناًء، َو312 محطة ومولد 
كهرباء، كما اسـتهدف التحالف خالل الفرتة نفسـها 2400 
يـوم، 558 شـبكة ومحطة اتصـال َو2542 خزانـاً ومحطة 
مياه 1994 منشأة حكومية َو 5749 طريقاً وجرساً، إضافة 
إىل 398 مصنعاً َو365 ناقلة وقود 11.549 منشـأة تجارية، 
و477 مزرعـَة دجاٍج ومـواٍش َو8.483 وسـائل نقل َو476 
قارب صيد، و946 مخزن أغذية َو405 محطات وقود و689 

سوًقا َو884 شاحنة غذاء. 
وبالنسـبة للبنيـة التحتية، فقد اسـتهدف التحالف خالل 
2400 يـوم 579.954 منزالً و180 منشـأة جامعية و1478 
مسـجداً و371 منشأة سـياحية و392 مستشـفى ومرفقاً 
صحياً.. إضافة إىل 1128 مدرسـة ومرفقاً تعليمياً و8.326 
حقالً زراعياً َو136 منشـأة رياضية و250 موقعاً أثرياً و50 

منشأة إعالمية. 

اّتتاد ذقب الغمظ يف إغران وطآّجسئ بظغان الاظمعغئ 
غظزمان اتافاًق بثضرى املعلث الظئعي الحرغش

 : طاابسات 
للتفاعـل اليمانـي  اسـتمراراً 
الكبـري يف إحيَـاء املناسـبة عـىل 
مسـتوى داخـل البلـد وخارجه، 
نظـم اتّحاد طالب اليمن يف إيران 
العالقات  مكتـب  مع  وبالتعاون 
الدولية ملؤّسسـة بنيان التنموية 
احتفـاالً باملولد النبوي الرشيف، 

يف العاصمة طهران. 
سـفري  اعتـرب  الحفـل،  ويف 
إيران،  لدى  اليمنيـة  الجمهورية 
هـذه  أن  الديلمـي،  إبراهيـم 
ــة  املناسـبة فرصة لتوحيد األُمَّ
أبنائهـا،  قلـوب  بـني  والتأليـف 
أهميّة االقتَداء بالرسول  مؤّكـداً 
األعظـم صلـوات اللـه وسـالمه 

عليه وعىل آله قوالً وعمالً. 
فيمـا أّكــد أمـني عـام مجمـع 
التقريـب بـني املذاهـب اإلسـالمية، 
الدكتور حميد شهريار، والشيخ عيل 
بالنهج  التمسـك  رضورة  كورانـي، 
املحمدي وأهميّة الوحدة اإلسالمية. 

حرضه  الـذي  الحفل  تخللـت 
وأبنـاء  املسـؤولني  مـن  عـدد 
الجاليـات العربيـة واإلسـالمية 
وصالت إنشادية وفقرات أّكـدت 
يف مجملها أهميّة إحيَاء مناسبة 
املولد النبوي الرشيف والتمسـك 
بنهج الرسـول األعظـم لتتمّكن 

ــة من مقارعة أعدائها.  األُمَّ
بعـد  الفعاليـة  هـذه  وتأتـي 
أن أقامـت سـفارة الجمهوريـة 
األسـبوع  سـوريا  يف  اليمنيـة 
املـايض، فعاليـة بذكـرى املولـد 
مـن  عـدد  حرضهـا  النبـوي، 

الدبلوماسـيني العرب وجمع من 
الجالية اليمنية وعدد من األدباء 
واملهتمني، فيما نّظمت الجالياُت 
البلـدان  مـن  عـدد  يف  اليمنيـُة 
األُوُروبيـة واألمريكيـة فعاليات 
للمناسـبة،  إحيَـاًء  منفصلـة 
وهـو مـا يؤّكــد عودة الشـعب 
اليمني –يف الداخل والخارج– إىل 
ُهـِويَّته، وتمسكه بخاتم األنبياء 
واملرسلني، موصلني بذلك رسالة 
ـًة  إىل ُكــّل األعداء بأن هنـاك أُمَّ
متمسكًة بنبيها ولن تسُكَت عىل 

جرائم اإلساَءات إليه. 
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 : المرضج اإلسقطغ لطعغؤئ الظسائغئ لفطاظئ 
اِم الله العظيمة والغالية عىل   يف يـوٍم من أَيـَّ
قلوب اليمانيني، خرجـت الثائراُت اليمنياُت يف 
ميدان الوالء واملحبة والعشـق للرسول األكرم 
-صلـوات الله عليه وآله-؛ اسـتجابًة ألمر الله 
بتعظيم شـعائره وفرحـاً ورسوراً بفضل الله 
ــة من الظلمات إىل النور،  وَمنِّه عىل إخراج األُمَّ
وأيضـاً تلبيـة لدعوة قائـد الثورة السـيد عبد 
امللك الحوثي –حفظـه الله- بالخروج امُلرشف 
وإثباتاً لثقته امُلطلقة بهذا الشعب الذي بالفعل 
تصدر إلحيَاء مناسبة املولد النبوي أكثر من أي 

شعب آخر. 
وخـالل االحتفال بهذه املناسـبة لهذا العام، 
كان مالحظـاً تضاُعُف الحشـود الثائرة، َحيُث 
يـزداُد من عاٍم إىل آخَر الُحـبُّ امُلحّمدي امُلطلق، 
وتجد املـرأة اليمنيـة مجددًة الَعهـَد بالحفاظ 
عىل نهجها وسـريها عىل هذه املسرية القرآنية 

امُلحمديّة. 
ومحافظـاُت  العاصمـة  أمانـُة  وشـهدت 
صعـدة وحّجــة وغريها حشـوداً نسـائيًة ال 
مثيَل لها، شـاركت يف االحتفاء بميالد الرسول 
األكـرم محمد -َصىلَّ اللُه َعـَليْـِه وََعـَىل آِلـــِه 
َوَسـلَّـَم-، َحيُث يعد هذا الحضور هو األكرب يف 

التاريخ، ورسم صورة مميزة والفتة عن اليمن 
ونسـاء، ومـدى ارتباطهم وعشـقهم  رجـاالً 
برسـول اللـه، بعكـس املناطـق الواقعة تحت 

سيطرة االحتالل األمريكي السعودّي. 
ورافـق هـذا االحتشـاد رفُع الفتـات كبرية 
ُكتبـت عليهـا عبارات املـدح والثناء لرسـولنا 
الكريم، وُهتافات متعددة منها «لبيك يا رسول 
الله» والشـعار السـخط املعروف ضـد اليهود 
والنصـارى: «اللـُه أكرب، املوت ألمريـكا، املوت 

إلرسائيل، اللعنة عىل اليهود، النرص لإلسـالم»، 
وهو ما أثبت أن املرأة اليمنية ليسـت اسـتثناًء 
عـن أخيهـا الرجل، فهـي حـارضة يف امليادين 
املحتفلـني  مقدمـة  ويف  والقتاليـة،  الثوريـة 

برسولنا األكرم صلوات ربي وسالمه عليه. 
وتقـول رقيـة الوادعي وهي زوجة شـهيد: 
«خرجـُت ألُحيي ذكرى مولد الرسـول صلوات 
اللـه عليـه وآله؛ وألعـّرب عن حبي لـه وتوليه، 
ـة محمد  ويف هذا امليدان نؤّكــد للعدو بأننا أُمَّ

صلـوات اللـه عليه وآلـه متمسـكون بنهجه، 
وأول الدروس التي نستلهمها من نبينا الكريم 
هي الجهاد يف سـبيل الله ونحن كشعٍب يمني 
واجهنـا العـدّو ودحرنـا أوكاره وحّطمنا ُكـلَّ 

آماله». 
ـــة التي تخلت  وتصُف الوادعـي حالَة األُمَّ
ــة  عـن املنهـج املحمـدي بأنهـا أصبحـت أُمَّ
منكبـة ذليلة، والشـاهد عىل ذلـك كيف أصبح 
النظامان السعودّي واإلماراتي ال يعنيهما نهج 
نبينا األكرم أي يشء سـوى غموسهم يف متاع 

الخمور والفجور. 
وتختـم الوادعي رسـالتها قائلة: «سـنثبت 
ُحبَّنا لرسولنا وأسوتنا الحسنة، وسنثبته اليوَم 
ام الدنيـا، ليس يف حضورنا  وغـداً وإىل آخر أَيـَّ
لهذا الحشد فحسب، وإنما باالقتَداء به يف ُكـّل 

أمور حياتنا». 
ـة اللطيف الشـامي:  مـن جهتها، تقـول أُمَّ
مـن ِنعم الله أن نخُرَج نحـن اليمانيات إلحيَاء 
هذه الذكرى العظيمة يف نفوسنا، وهي نتيجة 
من نتائـج عزتنا وكرامتنا التي نعيشـها رغم 

العدوان والحصار علينا. 
وتوضـح الشـامي أننا نسـتلهم مـن حياة 
نبينـا العظيـم الكثـري مـن الـدروس والعـرب 
ومنها اإلحسان، واالحرتام، والتعامل الحسن، 

استطالع

روتغئ السجة والضراطئ طشروجئ يف أشؤثتظا وافطئ سظثطا تاثطى 
سظ طظعب رجعلعا تضعن يف تالئ طظ الدغاع والاغه

ترائر الغمظ المحارضات شغ اقتافال بالمعلث الظئعي الحرغش

التثغثة

خــظــساء
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ــة الذي تدهور  والجهاد، مشـرية إىل واقع األُمَّ
وانحـرف عن املسـار الذي كان ينبغـي لها أن 
تكـون فيـه؛ بَسـبِب بُعِدها عن الله سـبحانه 
وتعاىل وكثـرة املعايص والذنـوب، وبعد أن َمنَّ 
اللـُه علينـا باملسـرية القرآنية وقائدهـا العلم 
السـيد عبدامللـك بدرالديـن الحوثـي -يحفظه 
الله- ظهرت تجليات االحتفال بهذه املناسـبة 

العظيمة التي لم نكن نحتفل بها من قبل. 
وتؤّكـد الشـامي أنه مهما زاد تكرب العدوان 
األمريكي السـعودّي وتجربهم َفـإنَّنا سـنظل 
سـائرين عىل نهج النبي الكريم ولن نحيد عنه 

إطالقاً. 
 

خطعرة الُئسث سظ الظعب املتمثي
عـن  الذيفانـي  ابتسـام  تقـول  بدورهـا، 
مشـاركتها يف مناسـبة املولد النبـوي: خرجنا 
يف هـذا اليوم؛ نُـرصًة لنبينا محمـد -صىل الله 
عليه وآله- وتلبيًة لدعوة قائدنا السيد عبدامللك 
بدرالديـن الحوثـي -يحفظه اللـه- بالخروج 

املرشف إلحيَاء هذه املناسبة العزيزة. 
وتضيـف الذيفانـي أن النبـيَّ العظيـم كان 
حليماً كريماً خلوقاً قويـاً صادقاً أميناً، وهذه 
الصفـات املحمـودة تسـاعدنا يف السـري عـىل 
نهجه واالقتَداء به، فصلواُت الله عليه وآله من 
يومنـا هذا إىل يـوم الدين، منّوهـة إىل أننا نرى 
السعودّي واإلماراتي يعيشون يف حالة الخنوع 
والخضـوع للكيان الصهيوني؛ بَسـبِب بعدهم 
عن النهج املحمـدي وانحرافهم عن هذا الخط 

العظيم. 
وتوّجــه الذيفانـي رسـالتها ألعـداء اللـه 
وأعداء رسـولِه والديـن، والـذي ينظرون عىل 
أن االحتفال بهذه املناسـبة «بدعة» وال يجوز، 
ويسـخرون من املحتشـدين يف هذه املناسبة: 
«موتوا بغيظكم» سـنظل نحتفـل بمولد نبينا 

ونخرج؛ لنغيظكم يف ُكـّل عام. 
مـن جانبها، تقـول أم سـندس تعليقاً عىل 
مشـاركتها يف االحتفال باملولد النبوي: خرجنا 
ألجل إحيَاء هذه املناسـبة العظيمة التي ظلَّت 
منسية منذ عقود طويلة، وبفضل هذه املسرية 
القرآنيـة أعـادت إلينا أهميَّة االسـتذكار لهذه 
املناسبة، متابعة حديثها بالقول: نستلهم من 
حياة نبينا الشـجاعة والغـرية والجهاد، وكما 
كان أهـداف الجهـاد وعظمتهـا ُمغيَّبـة عنا؛ 
ـابي التكفريي، فقد حاولوا  بَسبِب املنهج الوهَّ
تغييَب سـرية الرسـول الجلية عنا ولكن باءوا 
بالفشل، ولكن عندما أحيينا الجهاَد يف نفوسنا 

نستطيع إحيَاء عظمة الرسول فينا بال شك. 
ــة  وتواصل قائلـة: «ما يحصل يف واقع األُمَّ
استعباٌد فاضٌح لألسف؛ بَسـبِب تحكُّم اليهود 
ممتلكاتهـا»،  عـىل  وسـيطرتها  شـؤونها  يف 
مختتمة حديثها قائلة: «سـنحتفل، سننترص، 
سـنجاهد، سـنبذل الغايل والنفيـس، ولألعداء 

موتوا بغيظكم». 
أمـا رحمة رفعان فتقوُل عن مشـاركتها يف 
االحتفـال بمناسـبة املولد النبـوي: «خروُجنا 
اليـوم هـو إحيَـاء وتعظيمـاً منا وحبـاً ووالًء 
لرسولنا محمد -صلوات الله عليه وآله- فال بد 

أن نحييه يف نفوسنا ونفوس أطفالنا». 
وتؤّكـد رفعان أننا نسـتلهم من حياة النبي 
األعظـم الـدروس والعـرب يف الصـرب والتحمل 
والجهاد واإلنفاق يف سـبيل الله، ويف التضحية 
لواقـع  وبالنسـبة  والصمـود،  واالستبسـال 
ــة خانعة ذليلة،  ــة لألسـف أصبحت األُمَّ األُمَّ

ـة مقهورة أمام أعدائنا.  أصبحت أُمَّ
وتوّجــه رسـالتها لألعداء بالقـول: «مهما 
أرجفتم ومهما حارصتم ومهما قصفتم فنحن 
سـنقيُم مناسـباتنا ونحتفل ونبتهـج بمولده 
صلوات الله عليه وآله، سنحييه يف نفوسنا قبل 
الواقع، سـنحييه يف نفوس أطفالنا ونسـاءنا، 
سنجاهد، سنبذل األرواح واألموال واألوالد وكل 

ما نملكه من الغايل والنفيس يف سبيل الله». 
 

روتّغُئ السجة والضراطئ
وعـىل صعيـد متصـل، تقول األخت سـمية 
الشـهاري: إننـا نحيي ذكـرى مولد الرسـول 
األكـرم لنعلَن للعالـم جميعاً بأن الرسـول ما 
زال حيـاً يف قلـوب املسـلمني، ونعيـد تأريخه 
وسـريته النبويـة الصحيحة التـي كاد األعداء 
أن يخفوهـا، واليوم نجد إحيَـاء قيمه وإحيَاء 

أخالقه مجسدة يف الواقع الذي نعيشه. 

وتتحدث الشهاري قائلة: نستلهُم من حياة 
رسـولنا املختـار القيـَم واألخـالق والصفـات 
الكريمـة والجهاد ضد أعدائنا، وكان الرسـول 
صلوات الله عليه وآله أوَل املجاهدين يف سـبيل 
اللـه، وكما قال الله تعـاىل يف كتابه الكريم: {يَا 
اَر َواْلُمنَاِفِقـنَي َواْغلُْظ  أَيَُّهـا النَِّبيُّ َجاِهـِد اْلُكفَّ
َعَليِْهـْم}، مواصلـة حديثهـا بالقـول: عندمـا 
ـــة عن منهـج الرسـول أضاعت  تخلـت األُمَّ
عزتهـا، وامتُهنـت كرامتهـا، وفقـدت قيَمها 

وأخالقها التي كانت مبني عليها اإلسالم، َوإذَا 
التزمنا بمبادئ النبي الكريم دون شك سنكون 

ـة قوية.  أُمَّ
وتختتم برسـالة املجتمع اليمنـي كُكل: لن 
يستطيع العدّو أن يوهن عزيمته وأن يضعفه، 

ما دام يحمل يف روحيته العزة والكرامة. 
أما األخت مريم عبـاس -اللجنة اإلعالمية- 
فتشـاركنا حديثهـا قائلـة: إن خـروَج حرائر 
اليمن لالحتفال بهذه الذكرى العظيمة يؤّكـدن 

مدى اسـتجابتهن لنداء الله وتفاعلهن الكبري 
لدعوة السيد القائد، ويثبتن أن القوة والعزيمة 
املحمدية لن تثنيهن عن الخروج بهذا الحشـد 

املهيب. 
وتتحدث عبـاس بالقول: نسـتمد من حياة 
الرسـول صىل الله عليه وآله القوة والشجاعة 
والصرب والثبات مهما بلغت قوة األعداء علينا، 
فنحن منتـرصون بإذن الله، وبالنسـبة لحال 
ــة يف هذا الزمان أصبحت تخوض يف غمار  األُمَّ
الفسـاد وهي ال تدري؛ ألَنَّهـا تخلت عن منهج 

سيد البرش. 
أمـا رسـالتُها لألعـداء فهي لن يسـتطيعوا 
كـرس إرادتنا؛ ألَنَّنا أقوياٌء بالله وواثقني بوعده 
ونـرصه مهمـا بلغت قوتهـم التي هـي ككيد 

الشيطان الضعيف. 
 

أعمّغُئ اإلجساف افولغ
وترشح الدكتورة منال رشف الدين -اللجنة 
مناسـبة  يف  اللجنـة  هـذه  مهمـَة  الصحيـة- 
املولـد النبوي الرشيـف قائلة: يتـم تقديم أوالً 
اإلسعافات األولية لضيفات رسول الله اللواتي 
يعانـني من حالٍة مـا، ومن ثم يتم تشـخيُص 
الحالة إذَا كانت حالة بسيطة يستطيع الكادر 
الصحي تقديم اإلسـعاف األويل، أمـا إذَا كانت 
الحالة مسـتعصية كحاالت النزيف أَو الكسور 
أَو مـا شـابه فيتـم وضـع املريضة يف سـيارة 
اإلسـعاف امليدانـي ومـن ثـم نقلهـا إىل إحدى 

املستشفيات العامة. 
ومـن لجنـة النظـام، تقول األخـت فاطمة 
املنتـرص: إن ما يميز االحتفـال بهذا العام بأن 
اللجنـة النظاميـة توّزعـت أكثـر لهـذا العام؛ 
وتوجيههـن  اللـه  رسـول  ضيفـات  لخدمـة 
باالنتظـام قـدر اإلْمـَكان.. ويف هذه املناسـبة 
العظيمة يزداد الشـعُب اليمني وعياً وحضوراً 
كلما زاد ثقته بالله سـبحانه وتعاىل وكلما زاد 

والئه وحبه لهذا النبي العظيم. 
من جانبها، تقول اإلعالمية األُسـتاذة بتول 
املنصـور: اليـوم ويف هذه املناسـبة، مناسـبة 
ميالد الرسـول محمد- صلوات الله عليه وآله- 
تخـرج املـرأة اليمنية بـكل قوة وبـكل لهفة؛ 
تأسياً وتمسكاً برسـول الله صلوات الله عليه 
وعـىل آلـه؛ ولتقـول للعالـم بأكملـه إن املرأة 
اليمنية غري نساء العالم بأكمله يف تأسيها ويف 
تمسكها ويف مضيها عىل نهج الرسول األكرم، 
ويف مبادئهـا، يف قيمهـا، يف تربيتها ألبنائها، يف 

حياتها كُكل. 
كثـرية  دروٌس  هنـاك  املنصـور:  وتضيـف 
نسـتلهمها من رسـول الله صلـوات الله عليه 
وآلـه، لكـن مـا يميزنـا اليـوم يف هـذه الفرتة 
مـن الزمـن أننـا نعيـش عـدوان، ونحـن عىل 
سـبع سـنواٍت من القصف والقتل، فالدروس 
والعـرب التـي نسـتلهمها من رسـول الله هي 
عـدم السـكوت عـن الظلم، عـدم الرضـا بما 
يريـده األعـداء لنـا، ونحـن نواجُه هـذا العدّو 
حتـى ينترص الحق ضـد الباطـل، حتى نكون 

محمديون حقيقيون يف حياتنا. 
وتواصل املنصور قائلة: لألسـف الشديد أن 
ــَة عندما تتخىل عن منهج رسولها تكون  األُمَّ
يف حالـة مـن الضيـاع والتيه، ونحن نشـاهد 
يف الواقـع دول الخليـج والدول التـي ابتعدت 
عن رسـول اللـه صلوات الله عليـه وآله كيف 
ها أمريكا  أصبحت هذه الدوُل بال قيمة تُسـريُّ
وإرسائيـل كالعبيـد، بينمـا مـن يتمسـكون 
برسـول الله وبعرتة رسول الله هم يف مقدمة 
الدول التـي تتحدى أمريـكا كُكل، اليمن كان 
يسـتهني بها الكثري، ولكن بعد أن ُشـن علينا 
العـدوان أصبـح لليمن قـدر وقيمـة وأصبح 
لإلنسـان اليمنـي مكانة وهيبة بني شـعوب 

العالم بأكملها. 
وتختم املنصور رسـالتها بالقـول: ال أعتقد 
أن هناك شـخصاً مؤِمناً ومسلماً ويقوُل ال إله 
إال الله محمد رسـول الله يغتاُظ من مولد خري 
البرش، أنت بطبيعتك كإنسـاٍن كبـٍرش تحتفُل 
بميالد ابنـك بميالدك أنت، لكـن هذا ميالد من 
أخرجنـا من الظلمات إىل النـور وكما قال الله 
تعـاىل: {ذلـك َوَمـن يَُعظِّْم َشـَعاِئَر اللَّـِه َفِإنََّها 
ِمـن تَْقـَوى اْلُقلُوِب} وقـال تعاىل:{ُقـْل ِبَفْضِل 
ا  مَّ اللَّـِه َوِبَرْحَمِتِه فبذلك َفْليَْفَرُحـوا ُهَو َخرْيٌ مِّ
يَْجَمُعـوَن} وهذه األمور اإللهية التي أمرنا بها 

أن نفرَح بهذه الرحمة املهداة للعاملني. 
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طظ تحعد المعلث.. ذطع الظخُر سطغظا

وشغ الربغع غعلث الظعُر وغعلث الظخروشغ الربغع غعلث الظعُر وغعلث الظخر

شاذمئ طتمث المعثي 

ويسـتمرُّ شـعبُنا يف التأكيد عىل أنُه حًقا شـعُب أنصار الله ورسوله، 
والتعبري عن والئه لله ورسـوله بكل الطرق، شعب يعاني حربًا وحصاًرا 
وفقًرا ومؤامرات؛ ولكنه ورغم أنف العدى، يبقى شـامًخا، ويبذل وينفق 
رغم معاناته، يف سـبيل الله ورسـوله، وإغاظًة للكفـار واملنافقني الذين 
يزدادون غيًظا وهم يرون شعبَنا بهذه الروحية اإليمانية التي ليست ألي 

شعب. 
شعب يحتفل ويبذل يف سبيل االحتفال بذكرى مولد أرشف الخلق نبي 
الله محمد صلوات الله عليه وآله وسـالمه، وينفق يف الوقت نفسـه لرفد 

املجاهدين يف جبهات القتال، وهذا هو عني الجهاد. 
جهاد املال باإلنفاق يف سبيل الله ورسوله، وجهاد النفس بالصرب عىل 
معانـاة ومرارات الحرب والفقر، وفوق ذلك، بذل النفس لله يف الجبهات، 
وهذه هي حقيقة املعية مع رسـول اللـه التي يقول عنها عز وجل {َلِكِن 
الرَُّسـوُل َوالَِّذيـَن آََمنُـوا َمَعُه َجاَهـُدوا ِبأموالِهـْم َوأنفسـِهْم َوأُولئك َلُهُم 
اْلَخرْيَاُت َوأُولئك ُهُم اْلـُمْفِلُحوَن}هذه هي املعية الحقة، وليسـت املقيدة 

بزمان ومكان وحياة رسول الله صىل الله عليه وآله وسلم. 
إنفاقنا يف سـبيل الله يف إحيَاء هذه الذكـرى الكريمة، وإنفاقنا يف رفد 
الجبهـات واملجاهديـن، هو جهاد يف سـبيل الله، وتصديقنـا ووالئنا لله 
ورسـوله، والذي به فقـط نحّقق النرص عىل أعدائنا أعـداء الله، وهو ما 
يعكسه الواقع ونشهده يف جبهاتنا الشامخة، َحيُث االنتصارات ُمستمّرة 

من نرص إىل نرص بفضل الله ورحمته. 
ومن (نرص مبني) إىل (بأس شديد) إىل (فجر انتصار) تميض مسريتنا 
بأيدي مجاهدين أبطاال أولياء لله ورسوله ال يخافون إال الله وال يرجون 

إال الله، يحبهم الله ورسوله ويحبون الله ورسوله. 

ويهل علينـا جيشـنا ولجاننا الشـعبيّة بانتصارات عظيمـة جديدة، 
وعمليـة جديدة عملية «ربيع النرص».. التي جاءت امتداداً لعملية «فجر 
االنتصار» ضمن سلسـلة الفتوحات التي تهدف إىل تحقيق النرص األكرب 

وتطهري البالد من االحتالل بكافة أشكاله وعمالئه. 
عمليتان خالل شـهرين فقـط، تم فيهما تطهري مناطق ومسـاحات 
شاسعة من مأرب وشبوة، وقتل وأرس مئات من جنود املرتِزقة وعنارص 
التكفـري، والحصول عىل كمٍّ كبري من األسـلحة خفيفـة وثقيلة كغنائم، 
هـذا غـري ما تـم تكبيده من خسـائر للعـدو، وليس إسـقاط 11 طائرة 
تجسس تقدر قيمتها بماليني الدوالرات إال مشهًدا من أبرز مشاهد فضل 

الله ورحمته وتأييده لشعب األنصار. 
وجـزء من آيات اللـه ونرصه وتأييده لشـعبنا ومجاهدينـا، جزء من 
مشـاهد هـذه امللحمـة الكـربى، فمـا حّققـه مجاهدونا بفضـل الله، 
ا ال يسـعنا حرصه هنا، ولكن عىل  وبمسـاندة الشـعب املؤمن، كبري ِجـدٍّ
سـبيل الذكـر، أنها آيـات إلهية ال تُكتـب بالكلمات وإنما تسـطر أفعاالً 
وحقائق ووقائع وإنجازات بتأييد إلهي، وبأيدي مجاهدين ربانيني نذروا 
ته  أموالهم وأنفسـهم يف سـبيل الله، ويف محبة ونرصة دينه ورسوله وأمَّ

واملستضعفني، إحقاًقا للحق، وإزهاقا للباطل. 
فحـق لنا أن نقـول أمام هـذه الكرامـات واآليات والفضـل والرحمة 
للمنافقني والذين يف قلوبهم مرض، الذين يحسدوننا عىل ما آتانا الله من 
فضلـه، ويهاجموننـا الحتفالنا بذكرى مولد نبينا سـيدنا معلمنا محمد 
صـىل اللـه عليه وآله وسـلم، ويقولون بدعة وهم يحتفلون بمناسـبات 
تافهة، ال عالقة لها بالله ودينه ورسـوله؛ لنقول لهم: {موتوا بغيظكم}، 
فإغاظتكـم كما قال عز وجل أجر كبـري لنا: {ذلك بأنهم ال يصيبهم ظمأ 
وال نصب وال مخمصة يف سـبيل الله وال يطئون موطئًا يغيظ الكفار وال 
ينالـون مـن عدو نيًال إال ُكتـب لهم به عمل صالـح أن الله ال يضيع أجر 

املحسنني}. 

بطصغج سطغ السططان 

َهـــلَّ الربيـُع بنـوره املحمـدي وازدهـاره 
بالنـرص فمـن تمسـك بالنهـج املحمـدي فلن 
يكـون عاقبتـه سـوى النـرص والغلبـة، فعما 
تتحدثـون وعما تضللون؟ إنه النرص املبني، إنه 
املولد العظيم فبينهما عالقة ال تنفك فكلما زاد 
التمسـك والعودة إىل الرسـول األعظم كلما زاد 
التأييـد اإللهـي وحدثت االنتصـارات العظيمة 

التي ترشح الصدور وتمحي ألم الدهور. 
اسـتعد اليمانيون منذ وقت مبكر الستقبال 
بيوتهـم  وزينـوا  األعظـم  الرسـول  مولـد 
وشـوارعهم ومدنهـم وجبالهـم حتـى خالها 
الرائـي وكأنها زمردة خرضاء تتألأل يف وسـط 
الظـالم ومـا أن يقرب املوعـد املنتظـر لذكرى 
املولد الرشيف حتى تشـتاق القلوب وتنسـكب 

العربات شـوقاً لهذه الذكرى العطـرة، أما عىل 
صعيد الجبهـات الطاهرة فاالسـتعدادات عىل 
قدم وساق فالصلوات املحمدية تفوح من أعايل 
القمـم والجبـال والجهاد املحمـدي يميش عىل 
نهجه رجـال الرجال فقد جعلوا من رسـولهم 
األعظم صلوات الله عليه وآله، أسـوة حسـنة؛ 
ألَنَّهـم يرجون اللـه واليوم اآلخـر فأيدهم الله 

بانتصار وثبات منقطع النظري. 
أعلـن عـن ربيع النـرص بالتزامن مـع ربيع 
النور ليشـع نور النرص يف مـدن جديدة تتطهر 
مـن الدنـس الداعـيش والقاعـدي ولتسـتقبل 
الربيع املحمـدي بإزالة الوصايـة الجاثمة عىل 
صدرها، فالعني بشـبوة قد عاد لها برصها من 
جديد وعسـيالن وبيحان عـادت لهما الحكمة 
واإليمـان والعبديـة عـادت حـرة مـن عبودية 
بغيضة وجبل مراد نال مراده وتحّرر من جديد. 

التـي  املسـاحة  هـي  مـرت  كيلـو   3200
استنشـقت عبـق الحريـة وزفـرت الوصايـة 

والعبودية والخنوع. 
بقـدر االسـتعداد والحفـاوة بقـدوم املولـد 
النبوي الرشيف تأتي البشـارات واالنتصارات، 
فالعـودة للمنهـج القرآني املحمـدي هو عودة 
للعـزة والكرامـة ونبـذ الوصاية والتحـّرر من 
العبودية لغـري الله، فاالحتفـال باملولد النبوي 
الرشيف يعترب محطة تعبوية وتنويرية للميض 
عىل الخطـى املحمدية التي مـألت األرض نوراً 
وعدالً ومألت السـماء صالة وتسـليما، فصالة 
اللـه عليك يا نـور القلوب والرصاط املسـتقيم 
لجميـع الـدروب وسـالمه عليـك يا خـري قائد 
وُقدوة املجاهد وأسـوة العابد السـاجد وعىل آل 
بيتـك األطهار ما تعاقـب الليل والنهار وسـلم 

تسليما َكثرياً. 

تحعُد تسج باملعلث تسِصُط رعاظاِت السثوان
أبناء تعـز التي كانت تخـرج مؤيدًة ألنصار 

الله قبل العدوان. 
ورغم سـيطرة الجماعة ومشرتكها اليسار 
عىل تعـز وتجنيدها ألتباعها وأصحاب الحاجة 
للمـال واملغـرَّر بهـم، ورغـم وجـود تقصري يف 
التوّجــه إلخـراج الكثري مـن أبنـاء املديريات 
الُحـرَّة عـن مربـع الحيـاد، فقـد كان لألحرار 

الرشفـاء الثـوار مـن أبنـاء تعـز حضوُرهـم 
الوطني الفاعل سواء يف جبهات العزة والرشف 
يف مواجهـة العـدوان ويف املناسـبات الوطنيـة 
والدينيـة، وما الحشـود الكبـرية واملهيبة التي 
حرضت يف ذكرى املولد النبوي الرشيف 1443ه 
والتي أرهبـت وأرعبت العدوان ومرتِزقته وهي 
كفيلة بإسـقاط ُكـّل رهاناته عـىل تعز وأبناء 

تعز. 

إن تلك الحشـود الجماهريية مـن أبناء تعز 
التي حـرضت لالحتفاء بمولد نبيها -َصىلَّ اللُه 
َعـَليْــِه وََعــَىل آِلـــِه- جاءت عائـدًة إىل الله 
وحبـاً وإيماناً وارتباطاً بنبيها ورسـالِته بعيًدا 
عـن املذهبية والطائفية واملناطقية، وهذا هدٌم 
لتلك األفـكار الضاللية ووأٌد لـكل تلك الحروب 
التكفرييـة التـي شـنها االحتـالل، بجماعاته 

ـابية عليهم لعرشات السنني.  اإلخواوهَّ

حسُإ افظخار 
وسزمُئ 

تحعده شغ 
طعلث الُمثاار

زغظإ إبراعغط الثغطمغ

كم هو عظيٌم هذا الشـعب! عظيٌم كحشـوده 
امُلرشفة يف ُكـّل ذكـرى يُحييها، عظيٌم كصموده 
الـذي ال يُضاهيـه أي صمود عىل رحـب الكون، 
عظيـٌم كصـربه عـىل مسـاوئ املجـازر وكـدر 
الحصار وضيق املعاناة، عظيٌم كجهاده امُلتفاني 
والراسم عىل لوحة بُرشى النرص امُلرتقب، عظيٌم 

كتمسكه بهذا الوالء والحب امُلحمدي. 
كم هي عظيمة تلك الرباعم امُلحمديّة الّصغرية 
سناً، الكبرية ُحباً واتباعاً وتأسياً وعشقاً لنبيها، 
عظيمـة كفطرتها املنسـوجة بأحسـن تقاويم 
االمتثال ألسـوتها الحسـنة، ُمختزلة يف وجدانها 
الرتبيـة القرآنيّـة السـمحاء، عظيمـة كثغرها 
الباسـم التي ارتسـمت عىل وجنات اآلهات، ولم 
تعد حليفة الحزن حينما لهفت روحها اشـتياقاً 

وتمنياً بأن يكون العام كله ربيعاً محمدياً. 
كم هي عظيمة أم الشـهيد والجريح واألسري 
التي توّجـهت إىل ساحة العشق املحمدي حاملًة 
يف روحيّتها عبق فلذتها امُللتحق يف علياء األنبياء 
والشـهداء، وأبكـرت لتحّقـق وصيّتـه يف جعـل 
غزوات وتضحيات نبي الجهاد مدرسـًة ُمكتملة 
األركان تربي به عشـاق الشـهادة؛ حتى تُضاف 
أرواحهم ضمن قافلة الفداء والعطاء امُلحّمدي. 

كم هي عظيمٌة تلك العجوز التي وثقت بحبل 
اإليمـان، وتخّلت عن وسـائل الراحـة؛ لتثبت أن 
العوز وشـيخوخة السـن لم يثنها عن السـري يف 
امليدان امُلحّمدي، وكما كانت ولم تزل من تُرشـد 
وتوّجـه األبناء واألحفاد لجعل هذا النبي الكريم 

حياً وموجوداً يف ذواتهم وأفئدتهم. 
كم هم ُعظماء من بُِرتت عليهم نعمة القدمني 
وأقعدتهـم عربـة الّسـري ولـم يقعدهـم إرصار 
االسـتجابة ألمر اللـه وتلبية دعوة القائـد الَعَلم 
وتحقيـق ثقته امُلطلقة لهذا الشـعب؛ ليُثبتوا أن 
ذوي اإلعاقـة الحقيقية هم الذين ثبّطوا وفرطوا 
وا يف أخذ األوامـر اإللهية عىل  وتخاذلـوا وقـرصَّ
محمـل الجـد، ذوي اإلعاقـة الحقيقيـة الذيـن 
التفتـوا ألكاذيـب التكفرييـني الواضعني أحباب 
رسـول الله وحوارييه يف دائـرة الرشك والبدعة، 
ذوي اإلعاقـة الحقيقيـة هـم من حرفـوا الكلم 
عن مواضعه، واسـتبدلوا نعمـة البصرية بنقمة 
الضـالل، واتبعـوا ما ألفـوا عليه أسـيادهم من 

الّسوء والفحشاء وامُلنكر. 
طوبـى لهـذا الشـعب الـويف لعرفـان نبيهـم 
العدنـان وتبجيـل ُمحكـم التنزيـل بـأن يمنهم 
يمن الحكمـة واإليمان، وبلدهم بلدًة طيبة ورٌب 
غفور.. وهنيئاً لرّوادها العظماء وقادة اإلسـالم 

املحمدي النبوي رشف العيش يف عهده. 
هذه هـي يمن األنصـار، يمن عمـار، يمن آل 
يارس، يمن األشرت، يمن األرق قلوباً واأللني أفئدة 
تكتيس ُخرض اإلستربق املحّمدي يف حناياها ُكـّل 
لحظات أيامها وسـاعاتها، وتعطـر املحمديون 
ومعلمهـم  رسـولهم  ووجـود  جـود  بُسـندس 

ومنقذهم يف ُهــِويَّتهم اإليمانية. 
فماذا ينتظر األعداء منا إذاً؟ ينتظروننا بمزيٍد 
مـن جرعة مرارة الغيـظ، ونغلظ عليهم بما هو 
ِطـٌب لقلوبنـا وعافيـة أبداننـا وشـفاها، ونور 
أبصارنا وضياءها، ينتظروننا بمزيٍد من تساقط 

خريف أهدافهم وتعاظم ربيع مرشوعنا. 
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سئثالرتمظ طراد 

لـم تحتفِل اليمـُن وحَدهـا باملولد النبـوي، الكثريُ 
من الشـعوب احتفلت، والبعُض من الدول اإلسالمية 
احتفلـت، والكثـري من القنـوات الفضائيـة كان لها 
حظٌّ وافٌر من التفرد والتميُِّز والتنوع الربامجي بهذه 
املناسـبة، لكن لـم يلتفت أحد سـوى أهـل اليمن يف 
تفردهم واحتفالهم باملولـد، ولذلك رأينا الفضائيات 
التي تتبع فلوَل املرتِزقة تبـدي عويًال وبكاًء وتجتهُد 
يف التربير ما وسـعها الجهُد حتى ال يغَضَب سادتُهم 
وأوليـاُء نعمهـم عليهـم، فسـاقوا الُحَجـَج والعلـل 
والفواصل والقواطع، وقالوا كالما َكثرياً لم يسـمعه 
منهم سـواهم؛ ذلك ألَنَّ الباطل كان زهوًقا، أما الزبد 
فيذهب ُجفاًء وأما ما ينفع الناس فيمكث يف األرض. 

حـني يقوُم أهـُل اليمـن بإحيَاء مولد رسـولهم الكريـم، تقوُم 
السـعوديّة –وهي دولٌة عىل رأس العدوان عىل اليمن– بالفسـوق 
كله، والخـروج عن النهج السـوي، واملِلة املحمديـة، َحيُث تضج 
وسائُل االتصال االجتماعي بالحديث عن سماح النظام السعودّي 
للنسـاء بالتنزُّه والسـياحة البحرية يف املراكب والشـاليهات مع 
من يريدون سـواء مع محـارم أم مع أصدقاء، ومن حق النسـاء 
أن يلبسـن مالبَس السـباحة، ويمشـني عىل الشـواطئ كاسيات 
عاريـات، حتى قالت إحداهن عىل قنـوات اليوتيوب: لم يعد هناك 
من دافع للسـفر بعد اليوم للخارج بعـد أن توفر ُكـّل ما نريده يف 
بلدنا.. ويف هذا القـول معاٍن كثريٌة، وربما قال ِظاللُه: إن املجتمع 
السـعودّي لم يكن مجتمًعـا محافًظا، فاألرقام تقـول إنه يذهب 
إىل البلـدان العربيـة وغـري العربية باملاليني، وكشـف ترصيح تلك 
املـرأة -التي ظهرت عىل اليوتيوب كاسـية عارية– الهدف من تلك 
الرحـالت، وربما ال يخفى أنه كان البحث عن الحرية والتحّرر من 

القيود واملحرمات واقرتافها. 
املوضـوُع ليـس سـهًال ولن يكـون سـهًال، فاملجتمـع العربي 
يتعرَُّض لحركة اسـتهداف واسـعة النشـاط، تسـتهدُفه يف دينه 
ويف قيمه ويف معتقداتـه ويف أخالقه، ولم تكن نهضُة دبي إال وفق 

رشوط انحالل ُخلقي، وهذا الرشط هو نفُسه الذي يحارص محمد 
بن سلمان الذي يريد من جدة أن تكوَن دبي أُخرى.

وهذا السـباُق اليوَم هو سـباٌق تحدث عنه الرسول 
الكريـم عليه وعىل أله الصالة والسـالم حني قال: إن 
من إمارات الساعة أن ترى الُحفاَة العراة رعاة الشاة 
يتطاولون يف البنيان، فربج دبي -وهو أشـهُر برج يف 
العالم املعارص– يحتفل بأعياد امليالد –الكريسمس– 
وينفقون املاليني عىل ذلـك االحتفال ويجتمع العالم 
والفضائيـات لنقـل ذلـك الحـدث، من َحيـُث تقنية 
األضـواء واأللعـاب الناريـة التـي تتشـكل بطـرق 
أُسـطورية يف سـماء دبـي، ولكن يرون مـن الحرام 
االحتفال بعيد مولد الرسول الكريم أَو االحتفال بعيد 
رأس السـنة الهجريـة أَو أية مناسـبة دينية عربية 
وإسـالمية، فالتغريب والتهويد والنرصنة بلغت مداها يف شـوارع 

دبي، إذ ال تكاد تجد لسانًا عربيٍّا مبينًا هناك. 
لقد سعى الغرُب وأجهزتُه االستخبارية طوال السنوات والعقود 
السالفة عىل النيل من الرموز اإلسالمية ومن الرسول األكرم، عىل 
وجه التحديد، بشـتى الطرق والوسـائل والفنونر وكانوا يهدفون 
مـن وراء ذلك لنفي القداسـة من نفوس املسـلمني وتفكيك ُعَرى 
ُهــِويَّتهـم الثقافيـة واإليمانيـة، حتى يمـارَس ثنائيـَة الهيمنة 
والخضـوع عىل املسـلمني، َووقع الـُكلُّ تحت حوافر املسـتعمر، 
ونهض أهُل اليمن بقيم الرسالة املحمدية وأخالق الرسالة ومبادئ 
الرسـالة ومقاصد الرسـالة، وأعلـوا من قيمة رسـولِهم ورفعوه 

مقاًما عليٍّا، حتى قال القائل: لن يُغَلَب قوٌم فيهم أهل اليمن. 
لقد َخذل الرسـوَل األكرَم يف بدء الرسالة قوُمه والكثريُ من أهله 
املقربـني ونـرصه أهُل اليمن، وما زال هذا هـو ديدَن أهل اليمن يف 
األولـني ويف اآلخريـن، َحيُث وقـف العالم اليوم مذهـوًال أمام ذلك 

ُق إىل الساحات زرافاٍت ووحدانًا.  الطْوفان البرشي، وهو يتدفَّ
تزامن االحتفـاُل باملولد مع حالة التمكني لنا يف األرض، فكانت 
األرض تتناَقـُص مـن تحت أقدام الغـزاة واملعتديـن، وتزيد تحت 
أقـدام املجاهدين من أنصار الله مـن الذين آووا ونرصوا وما زالوا 

عىل نهجهم سائرين. 

ظعال سئثاهللا 

كيـف كانـت األجيـال السـابقة تحتفُل 
بذكرى املولـد النبوي؟ لحظات وسـاعات 
مرتجيـة  العقليـة  قـواي  بهـا  اسـتجمع 
ذاكرتـي يف عاصفة تحل بذهنـي لتذكرني 
كيـف كان مولد النبـي صلـوات الله عليه 
وعـىل آله قبل أعوام، لبـت العاصفة النداء 
وجمعـت فيها تفصيـل لم تكـن تزيد عن 
تجمع بسـيط يتجمع فيهـا فئة قليلة من 
أجدادنـا يقومـون بالصالة والسـالم عىل 

النبي وآله يف املساجد. 
مع األيّام ُجعل مولده يوماً عادياً كباقي 
األيّام يف حني كانـت تُقام احتفاالت عديدة 
منها عيـد العمال وعيد الحـب وعيد ميالد 
امللـك الفالنـي، واالحتفـال بتـويل منصب 
محّدد و... إلـخ، لدرجة أن أكثرهم ال يعلم 
شـيئاً عـن ذكرى املولـد متـى كان ويف أي 
شـهر؟ َوتفاصيل حـاول الكثـري محوها، 

وغيبت أحداث من مناهجنا وحياتنا ونحن 
يف أمس الحاجة إليها َويف وقت نحُن يف أشد 
الحاجـة إىل إحيَاء هـذه الذكـرى الجليلة، 
حـني نتـأىس ونقتـدي ونسـري عـىل نهج 

رسولنا وحبيب قلوبنا. 
أراد لنا الله السـري قدمـاً كما جعل نبيه 
محمـداً هادياً لنا ومنـري طريقنا وُمنجينا 
من الظلمات إىل النـور، وجعل لنا يف ذكراه 
رساجـاً منـرياً يُـيضء لنـا عتمـة األيّـام، 
وُجعـل لنا أَيْـضاً أعالم الهدى يحثوننا عىل 
عظمـة إحيَاء مثـل هذه الذكـرى؛ لتجديد 
الوالء لله ولرسـوله الكريـم وتجديد الوالء 
املطلق لله وللرسـول ومن سار عىل النهج 
املحمـدي، وليس تجديد الـوالء ألعداء الله 
لليهـود والنصـارى كما يفعـل األعراب يف 
حني يجـددون والءهم لليهـود والنصارى 
ويتنازلـون عن دينهم وقيمهـم ومبادئهم 
ويتخلون عنها عىل أوراق هشـة تضع عىل 
الطاولـة وحرب مجهز يخط عىل السـطور 
مضمونها الوالء األبدي لهم فيما يصدرون 

مـن أوامـر تُبيـح قتـل األنفـس وسـلب 
ومحـو  اإلسـالم  أركان  وهـدم  الحقـوق، 

أسس عمدها الدين اإلسالمي. 
إن البعـَد عن كتاب الله وُسـنِة رسـوله 
جعلـت الكثري يسـري عىل ُخَطـى الظاملني 
واملفسـدين متمسـكني بخيوط هي أوهن 

من بيت العنكبوت. 
للـه الحمـُد واملنُة عـىل نعمـة الهداية، 
عىل نعمة اإلسـالم ونعمة اإليمان أن جعل 
ـة يحمل أبناء شـعبها  ـة عزيزة أُمَّ منـا أُمَّ
ـة  صفـات يصعب عىل الكثـري امتلكها، أُمَّ
ترفـض الخضوع والذل لليهود والنصارى، 
كما قال السيد عبدامللك: يأبى لنا الله وتأبى 
لنا عروبتنا أن نستسـلم ألُولئك الطواغيت 

األنذال. 
سـنميض عـىل خطـى رسـولنا محمـد 
صلـوات اللـه عليه وعـىل آله، َوسـنميض 
والتوجيهات  اإللهيـة  للتوّجـيهات  ني  ملبـِّ

التي تصدر من قائد املسرية القرآنية. 

خروُج المرأة الغمظغئ 
شغ المعلث الظئعي.. 

رجائُض وخطئ
أطئ المطك الثاحإ

بفضـل الله حشـوُد فعالية املولـد النبوي الرشيف 
1443هــ نجـاٌح غـري مسـبوق يف ُكــّل املحافظات 
الواقعـة تحـت سـيطرة األنصـار وكانت بمسـتوى 
وعظمة املناسـبة، وفاقت ُكــّل التوقعات عند لجان 
التنظيـم يف ُكـّل املحافظـات وفوجئ حتى املنظمون 
للسـاحات من السيول البرشية التي كانت تتدفق من 
ُكــّل االتّجاهات والحمد اللـه تجّلت لوحات محمدية 
يمانية أصيلة يف ُكـّل املحافظات بصور جوية ظهرت 
يف اإلعـالم وانتـرشت ووصـل صداهـا ألعـداء النبي 

األعظم محمد.
وهـذا إن دل عـىل يشء َفـإنَّمـا يـدل عـىل العالقة 
الحميمـة القويـة بـني أحفـاد األنصار وبـني نبيهم 
ا بينهم بمنهجه  الخاتـم الذي يعتـربه اليمانيون حيّـٍ
وفكـره وجهـاده ومبادئه السـامية الراقيـة الداعية 
إىل ُكــّل خري وإىل ُكـّل ما من شـأنه االرتقاء بالنفس 
البرشية لتسمو عن ُكـّل الصغائر والشهوات الدنيئة 
التـي وضع الله لها حدوداً وقواعـداً ونظمها تنظيماً 
يليـق بهذا اإلنسـان الـذي هو مـن صنع اللـه تعاىل 
فخلقه اللـه وأكرمه بأنه لم يرتكه عبثاً بل أرسـل له 
املنهـج القويم الذي ينظـم حياته وكان هـذا املنهج 
عرب الرسـول األعظم محمد بن عبدالله عليه وعىل آله 
أفضل الصالة وأزكى السـالم، فكانت مناسـبة مولد 
النبي الخاتم هي أعظم وأهم مناسبة لكل البرشية. 

وقـد أوصـل اليمانيون رسـائَل كبـريًة إىل ُكـّل من 
يخطـط ويعمل ليل نهـار عىل تثبيـط املجتمع وعىل 
نـرش الشـائعات واألباطيـل واألراجيـف والحـروب 
الناعمة بمختلف أنواعها والتي من شـأنها أن تحول 
املجتمـع إىل مجتمـع متخـاذل غري مبـاٍل بما يجري 
حوله من أحـداث ومآيس وجرائم يرتكبها أعداء هذه 

ــة يف عدة دول عربية وإسالمية.  األُمَّ
تلك الحشود املليونية أوصلت رسائل واضحة للعدو 
بأن مستوى وعي الشعب يتنامى يوماً بعد يوم وبأن 
شـعبيّة األنصـار الذيـن يتصـدرون قائمـة التصدي 
لتحالـف العـدوان الظالم عىل هذا الشـعب تتضاعف 
وتـزداد عامـاً بعد عام رغـم ُكـّل ما يعانيه الشـعب 
من سياسـة التجويع املمنهج التـي يتخذها العدوان 
كوسـيلة حرب اقتصاديـة ممنهجة أعلنها السـفريُ 

األمريكي يف حوار الكويت يف 2016 م. 
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أطرغضا واساماُدعا سطى طعالغعا لصاال المسادغظ لعا.. السثوان سطى الغمظ أطرغضا واساماُدعا سطى طعالغعا لصاال المسادغظ لعا.. السثوان سطى الغمظ 

صراءٌة يف ططجطئ املعاقة واملساداة لطحعغث الصائث السغث تسني بثر الثغظ التعبغ -ِرْضَعاُن اِهللا َسَطْغِه- 

طظ أغظ تئثأ تالئ الظفري؟

 : وائض حاري

املـواالُة واملعـاداُة يف اإلْسـَالم لهـا أهميٌّة 
كبـريٌة يف تربيـة النفـس وتوجيههـا نحـو 
الطريـق القويـم , فليـس هنـاك أي أهميّة 
للصالة والزكاة وغريها من العبادات واملسلم 
يتوىل أَْعــَداَء الله والطغاة والظاملني بدالً عن 
معاداتهم , ويحيد عن مواالة أولياء الله الذي 
أمرنا الله تعاىل أن نتوالهم ونطيعهم ونسـري 

عىل هديهم. 
ـهيُْد الَقاِئُد السيُد حسني بدر  وقد بنّي الشَّ
الديـن الحوثي -ِرْضـَواُن اللِه َعَليْـِه- بقوله 
«أحياناً عندما يكون هناك من هذه األحداث 
ومن هـذه القضايـا يف حياة النـاس [التويل 
لليهود والنصارى] يف األخري تصبح األشـياُء 
والحـج  والصـوم  والـزكاة  [الصـالة  هـذه 
والدعـاء.. ] أحياناً ال يَُعـْد لها قيمة عند الله 
سبحانه وتعاىل، نصيل, نَْدعى, نصوم, نزّكي, 
نحـج, [يا الله تكون بالشـكل الـذي تغطي 
اإلثـم فقـط، ال يجي عـىل واحد آثـام أنه قد 
تركهـا]، أما أن تعطي ثوابَها, تكوُن مقبولة 

عند الله فتكون مربوطًة بأشياء أُْخــَرى. 
هنـاك حديٌث مهمٌّ رواه اإلمـام النارص يف 
البساط عن اإلمام جعفر الصادق عن رسول 
اللـه (صلـوات الله عليه وعىل آلـه) أنه قال: 
((لـو أنَّ عبداً صام نهاَره وقـام ليله وأنفق 
ماله ِعلقاً ِعلقاً يف سـبيل الله, وعبََد الله بني 
الركن واملقام حتى يكـون آخَر ذلك أن يذبَح 
بـني الر كـن واملقام مظلوماً ملـا رفع إىل الله 
من عملـه مثقـاَل ذرة, حتى يُظِهـَر املواالة 
ألوليـاء الله واملعـاداة ألَْعــَداء اللـه))، هذا 

لفظ الحديث أَْو معناه». 
إن املـواالَة تؤثُِّر عىل نفس املسـلم , فحني 
يـوايل أَْعــَداء الله تكوُن نفسـيته تابعًة ملن 
يتوالهـم، فعمله بالكامـل يصب يف مصلحة 
أَْعــَداء اللـه ويعمل لصالحهم بقوله وفعله 
, وكذلـك عندما يوايل أولياء الله َفــإن عمله 
يهيـئُ لـه مناخاً جيـداً ألعمالـه وترصفاته 

الصالحة. 
ـهيُْد الَقاِئُد السيد حسني بدر  وأوضح الشَّ
الديـن الحوثي -ِرْضَواُن اللـِه َعَليِْه- بالقول: 
«املـواالُة هـي حالة نفسـية، واملعـاداة هي 
حالـة نفسـية، لكنهـا تتحـول إىل مواقـَف 
وتنعكس بشكل مواقف، وتعترب يف حد ذاتها 
مهيِّئة لهذا الشـخص ولهذا الشـخص وذاك 
الشـخص وملجاميع من الناس, من هم عىل 
وتـرية واحدة يف املواالة تُهيـئ هذه األَْرضية, 
ـه، وأعمـال  أرضيـة صالحـة النتشـار تََوجُّ
الجهة التي هم يوالونها، سـواٌء أكانت جهة 

محقة أَْو مبطلة». 
وعّرف السـيُد سـالم الله عليه املواالة بأن 
«معناها: املعية, تشـعر بأنك يف هذا الجانب 
تؤيد هذا الجانب متجه إىل هذا الجانب, هذه 
هي املواالة، سواٌء أكانت مواالًة ألولياء الله أَْو 
مواالة ألَْعـــَداء الله, املواالة معناها: املعية, 
املعيـة يف املوقـف, املعيـة يف الـرأي, املعية يف 

التوجه, املعية يف النظرة, هذه هي املواالة».
ويف حني ال تزاُل قوى الرش والعدوان تشن 
أقوى هجماتهـا العدائية ضد أبناء الشـعب 
اليمني منذ ما يقارب الثالث السنوات , حرب 
أرادتهـا أمريـكا ويريدها العـدو الصهيوني 
ولكنهم لـم يجرؤوا عـىل مواجهة مجاهدي 
الجيش واللجان الشعبية يف معركة مبارشة، 
َواعتمدوا عىل أََدَواتهـم الداخلية والخارجية 
ممـن يدينـون بالوالء لهـم , لـم تكن حرب 
اليمن كالحروب السابقة التي خاضتها دولة 
أمريكا يف أفغانستان والعراق وفيتنام كحرب 
مبـارشة يشـرتك فيهـا جنودهـا وعتادها , 
لقد اختلـف الوضع كليـا يف اليمن واعتمدت 
عىل وكالئهـا ومواليها يف املنطقـة وزّودتهم 
بالسـالح املعلومات اللوجسـتية والخرباء يف 
غـرف القيادة والتحكم واملدفـوع ثمنها من 
خريات شـعوب الدول املشـاركة واملسـاندة 

للعدوان الغاشم. 
ويف املقابـل نجـد رصاعاً خفيـاً بني دول 
قوى العدوان السـعودي األمريكـي مَلن يُثِبُت 
والءه أَْكثَــر ويقـدم خدمـات أَْكبَـر ألمريكا 
والكيـان الصهيونـي الغاصـب , لقد ذهبت 

هـذه الـدول ومرتزقتهـا إىل الـوالء ألمريـكا 
وإرسائيـل بل عمدت إىل قتـال ُكّل من يعادي 
أمريـكا وإرسائيـل , حتـى ينالـوا رضاهـا 
واستحسـانها؛ طمعاً يف أن تكون إْحَدى هذه 
الـدول خادماً مطيعـاً للشـيطان األَْكبَـر يف 

املنطقة. 
ونجد أن مواالتهم لدولة الشيطان األَْكبَـر 
والكيـان الصهيونـي الغاصـب َوأن عداءهم 
يصـب عـىل ُكّل َمـن يعاديهم , لنسـتخلص 
مـن ذلـك أن الحـرب التـي شـنت يف 2004 
حتـى 2009 ضـد أنصـار الله؛ بسـبب رفع 
شـعار الحـق والعـداء ألمريـكا وإرسائيـل 
من قبـل النظام السـابق والعدو السـعودي 
الـذي اشـرتك يف الحرب السادسـة، إنما هي 
تنفيـذٌ لتوجيهات أمريـكا وإرسائيل , وليس 
مجـازاً أن نقـول إن الحـرب التـي تشـن يف 
الوقت الراهن عىل اليمن بسـبب الشـعار بل 
حقيقـة , وقد أعلن مسـئول أمني صهيوني 
يف بدايـة العام 2015 يف ترصيحات لصحيفة 
إرسائيليـة أن دولَة الكيان الصهيوني تخىش 
مـن توسـع أنصـار اللـه وأنهـم أَْصبَــحوا 
عىل دولة صهيون، وستعتمد  حقيقياً  خطراً 

عىل وكالء إقليميني ومحليني ملحاربتهم. 
لـذا فإن العداَء والـوالَء متالزمان لدى ُكّل 
مؤمن حـق ويهديانـه للوصـول إىل الطريق 
الصحيـح والقويم الذي اختـاره الله لعباده 

املخلصني. 
ـة اليـوم مـن شـتات  إن مـا تعانيـه األُمَّ
واختـالف وحـروب دامية بـني قطبَي الحق 
والرش ناتج عـن عدم املواالة الصحيحة التي 
أمـر الله بـه يف كتابه َومـواالة أَْعـــَداء الله 
واتّباعهـم، والـرصاع بينهما مسـتمر إىل أن 

يكتب اللُه أمره. 
ـهيُْد الَقاِئُد السـيد حسني  وقد بنّي لنا الشَّ
بـدر الديـن الحوثـي -ِرْضـَواُن اللـِه َعَليِْه- 
معنـى التـويل يف محارضتـه التـي ألقاها يف 
شـهر شـوال 1422 , خطـَر مـواالة اليهود 
ة من  والنصارى وأنهم يسَعون إىل رضب األُمَّ
داخلها وأنهـم يعتمدون عـىل زعماء العرب 
املوالني ألمريكا وإرسائيل جعلتهم يتناسون 

ـة , وأَْصبَــحوا ُدَمى  قضايـا هامة لهذه األُمَّ
توجههـم كيفمـا أرادت قوى الـرش لينفذوا 
توجيهاتهـا وإمالءاتهـا , إن مـا تقـوم بـه 
دول العـدوان السـعودي األمريكـي من قتل 
ومجازر ضد أبناء الشـعب اليمني هو تنفيذٌ 
لتوجيهـات وإمـالءات أمريـكا وإرسائيـل , 
حتى وصل بهـذه الدول املعتدية إىل التصارع 
والتنافـس فيمـا بينها مـن يقـدم خدمات 
أَْكبَــر إلرضائهـم ليمنحـوا شـارة رشطـي 
املنطقـة املنفـذ لـكل أسـاليب القمـع ضـد 
املعادين ألمريكا وإرسائيـل , وقال -ِرْضَواُن 
اللِه َعَليِْه- «يف هذا الزمن أَْصبَــحت القضايا 
خطرية جداً جداً بشـكل رهيـب فيما يتعلق 
بأعمـال اليهود والنصارى لـم تعد تقف عند 
حـد, لم تعد تقف عند حد, أن يصبح مثال أي 
زعيم عربـي عبارة عن مدير قسـم رشطة, 
يقولون له: نريد فالن, يقول: أبرش بنا! نريد 
زعطان, يقولون: تفضل, كلهم جميعاً! هذه 

الحالة رهيبة جداً». 
وأضاف سـالم الله عليه «مـا العرب اآلن 
حانبني يف قضية القـدس؟ احتمال فيما بعد 
يطلـع لنا ثالث مشـاكل هي القـدس ومكة 
واملدينة الكعبة ومسجد رسول الله (صلوات 

الله وسالمه عليه) والقدس. 
وهـؤالء اليهـود هم يفهمـون أنها تميش 
حاجة, تميش حاجة يطمعوا إىل ما هو أَْكبَـر 
منها… يوم ما رضبت [أمريكا أفغانسـتان] 
حظيت بتأييد من ُكّل الدول اإلْسـَالمية هذه 
واحـدة, تطرقوا إىل أَْكثَـر من هذه إنه يصبح 
بدل ما نحن نميش بطائراتنا وأََدَواتنا إىل البلد 
الفالني نكلف الزعيم الفالني أَْو امللك الفالني 
أَْو الرئيـس الفالنـي إنـه هات فـالن وفالن 
وفـالن, طارد فـالن وفالن, ويتحـرك بكامل 
قوته! ولم يعد تلك الدولة الضعيفة ويرضب 
هـذه القريـة ويرضب هـذه ويـرضب هذه 
ويطّلع فالن ويطلع فالن من أجل أمريكا. ما 

هذا يعني تجاوز؟». 
ـهيُْد الَقاِئُد بعيداً عما يجري  ولم يكن الشَّ
يف اليمن اآلن , ولكن رؤيته الثاقبة وبصريته 
املسـتنرية وإدراكـه العميـق وفهمـه الكبري 

للوضـع السـيايس القائم آنـذاك.. ومعرفته 
الحقـه ملبـدأ املـواالة واملعـاداة التـي بينهـا 
ورشحها وطبّقها عىل أرض الواقع , لذا فقد 
وّضح -ِرْضَواُن اللِه َعَليِْه- السـبَب الحقيقي 
اليمـن  لقصـف  األمريـكان  إتيـان  عـدم  يف 
مبـارشًة واتكالهـم واعتمادهم عـىل زعماء 
الغدر والخيانة , هو خوُفهم من خلق عداوة 
لهـم يف أوسـاط الشـعوب , وقـال -ِرْضَواُن 
اللـِه َعَليِْه- «األرشف لنا أن يأتي األمريكيون 
هـم, واألرشف لزعمائنا أن يأتي األمريكيون 
هـم يرضبـون, يرضبـون هـم؛ ألن رضَب 
األمريكيني هم ألية منطقة من املناطق يوّلد 
عداوًة ألمريـكا, يخلُُق عـداوًة ألمريكا؛ لكن 
ألنهـم يعرفـون أن العـداوة مهمـة, العداوة 
عـداوة الشـعوب املسـلمة عـداوة حقيقية 
يكون لهـا أثرها السـيئ، وتجلـس املنطقة 
هذه غري مسـتقرة, وال يحققون أَْهــَدافهم 

فيها إال بصعوبة». 
ـهيُْد الَقاِئـُد -ِرْضـَواُن اللـِه  وكشـف الشَّ
َعَليْـِه- , أن األمريكان يريدون الخروج بأقل 
الخسـائر املادية والبرشيـة باعتمادهم عىل 
هذه األنظمة العميلـة لحرب وقتال املعادين 
لهم واملتولني لله ورسـوله وأويل األمر من آل 
البيت االطهار , وقال سـالم الله عليه « وهم 
عـادة ما هم أغبياء, دقيقـني يف ترصفاتهم, 
يريـد أن يحقق أَْهــَدافه بأقـل تكلفة, هذه 
قاعدة عندهم, أن يحققـوا أَْهــَدافهم بأقل 
تكلفة مادية وبرشية, ميزان يمشـون عليه, 
وقضية يحسـبون لها ألف حساب, إذاً فبدل 
من أن نسـري نحن نرضب فباإلمكان أن هذا 
الزعيـم أَْو هذا امللـك أَْو هذا يميش املسـألة, 
نقول: فـالن مطلـوب, فالن مطلـوب, فالن 
إْرَهــابـي, وفـالن كـذا, ويلقطوهم لـه, أَْو 

يرضبوا قراهم». 
إن واقعنـا اليـوم يتطلـُب أن نسـري عىل 
ـهيُْد الَقاِئُد السيد  الطريقة التي رسـمها الشَّ
حسـني بـدر الديـن الحوثـي -ِرْضـَواُن اللِه 
َعَليْـِه- , يف معاداة اليهود والنصارى ومواالة 
أهـل الحـق مـن إْعـَالم الهـدى مـن آل بيته 

األطهار. 

• حينما يجهُل اإلنَْساُن عظمة الُقـْرآن 
الكريم، ويتنـاىس ِبأنَُّه منَزٌل من عنِد اللِه 
كمنهـٍج يسـتقيُم ِبحياِتِهـْم ويُْصِلُحها، 
ُه يجعـل منُه كتاُب قصٍص وتسـليٍة  فإنـَّ
للقـراءِة العابـرِة فقـط، يَمـرُّ مـن أمام 
اآليـاِت الباهـراِت العظيمـات، يقفُز من 
عـىل توجيهـاِت وأوامِر الله - جلَّ شـأنُه 
- وكأنَُّه ليـَس مْعنيّاً ِبها، وكأنَّ املخاطَب 
مبنـيٌّ للمجهوِل أَْو أن الفاعَل والعامَل بِه 
ُحرص عـىل الفعِل املايض، فـال يعري وعد 
الله ووعيـده أيُّ اهتماٍم يُذكـر، كما قال 
ـهيد القائـد - رضوان اللـه عليه - يف  الشَّ
الـدرِس األّول مـن دروِس معرفـِة الله - 
الثَِّقُة بالله: - [أصبحت وعوده تلك الوعود 
القاطعة املؤكدة وكأنها وعود من ال يملك 
شـيئاً؟! وكأنها وعود من ال عالقة لنا به، 
وال عالقة لـه بنا...]، السـبُب يف ذَِلَك هو 
سـْت ألزمِة  انعداُم املعرفِة بالله والتي أسَّ
ثقـٍة بِه سـبحانُه وتعاىل، فأصبـَح مزاُج 
اإلنَْسـان وهوى نفسِه وتفكريُه املنفصل 
ماوي  عن الله وعن كتابِه ودْسـتورِه السَّ

مقياساً ملعرفِة الخرِي من الِرش..!
ِتنا العربيِة  وِألنَّ الكثـري من شـعوِب أُمَّ
اإلْسـالمية كانـوا مـن النَّوْعيّـِة املذكورِة 
أنفسـهم  يوطِّنـوا  لـم  أنَّهـم  أي  آنفـاً.. 
نُه  لالستجابِة التامِة والعمل بكِل ما تضمَّ
منهج اللـه، كان واقُع األُّمِة واِقعاً ُمخزياً 
جعلهـم تحَت أقـدام اليهـود والنصارى، 
من ُرضبت عليهُم الذِّلة واملْسكنة وباؤوا 
بغضـٍب مـن اللـه، هـذِه هـي النتيجـُة 
الحتميـة لإلعراِض عـن توجيهـاِت الله 
عامـٍة، وخاصًة ما كان منها هو سـبيُل 
عـزَّة وكرامـة ورفعة األمـة (كالجهاِد يف 

سـبيل الله) الـذي قال عنه - جلَّ شـأنه 
- يف سـورة التوبـة، اآليـة (40): {انفروا 
ِخفافـاً وثِقـاالً وجاهـدوا يف سـبيِل اللِه 
بأموالكـم وأنفسـكم ذلكم خـريٌ لكم إن 

كنتم تعلمون}.
ـٍة جّمدت  فهـل مـن املتوّقـُع مـن أمَّ
الُقـْرآن أن تنفر جهاداً يف سبيل الله وهي 
تحمـُل الروحيـة االنهزاميـة الضعيفـة 

املهزوزة التي جعلتهـا ال تبايل وال تلتفت 
ألي حـدٍث يحصل يف العالـم، وال تهتم أن 
تقي عن نفسـها رش أعدائهـا املرتبصني 

بها..؟!
بالطبع ال..!

ألن املطلوَب للنفري أن تكون النفسـية 
نفسـيًة قويّة ال تخَىش إّال الله، وال تخاُف 
سـواُه، تعرُف اللَه َحـقَّ معِرفتِه وتعّظمُه 

وتجّله.. 
إذن.. ليحمل الناُس مسؤوليتهم ال بد 
أوالً من أن يسـتنفروا أنفسهم، يدركون 
أنهم كمسـلمني ينتمون لإلْسـَالم، الدين 
املحمـدي األصيـل، أنَّهـم هـم املعنيـون 
بااللتـزام والطاعـة والعمـل بـكِل ما يف 
الشـعور  يحملـون  بعضـْه،  ال  الكتـاب 
بخطـورة التهاون والتقصري ويحرصون 

عىل تجسـيد عبوديتهم الكاملـة لله من 
خـالل التحـّرك العميل الجـاد الذي يصل 
بهـم إىل مواجهٍة ميدانيٍة مـع أعداء الله، 
هذا هو الرشُف العظيم، فحالُة االستنفار 
النفـيس هـي العامـُل األسـاس لالندفاع 
اإليمـان  طابعـُة  بتَحــّرٍك  واالنطـالق 
والِجهاد والتسليم لله ولرسوله - صلوات 
اللـه عليـه وعـىل آلـه - وملـن اصطفـى 
من عبـادِه علمـاً لهداية األّمـِة وقيادتها 

وإرشادها إىل سبيل النجاة.. 
ولنعـد عودًة صادقة للُقــْرآن الكريم، 
ُه سـبيل الخـالص والتحـرر  ولنعلـم أنـَّ
واالنتصـار والغلبة عـىل العـدو، ولننفر 
جميعنا - كشعٍب ُمعتدى عليه - ملواجهة 
والضـالل  الجـور  وسـالطني  فراعنـة 
وزحوفاِتهـم  لعدوانهـم  صـداً  والظلـم، 
املتواصلة بُغية احتالل ارضنا، والتعرض 
لعرضنـا، وامتهـان كرامتنا، واسـتعباد 
كبرينا وصغرينا، فالحـل واملخرُج هو أن 
نسـتجيب لله ربِّ العاملني، ُمدبّر شـؤون 
خلقـِه بمـا فيـِه خريهـم ومصلحتهـم 
لطريقـه  يرشـدهم  مـن  هـو  وأمنهـم، 
ويدّلهم عىل سـبيل الوصـول إليه، ففي { 
انفـروا } ُكّل خري، فـال يوّجُه عالم الغيب 
والشـهادة، املّطلـع عىل رسائـر النفوس 
إال بمـا قـد َعِلَمُه {يعلـُم ما بـني أيديهم 
وما خلفهم}، بني أيدينا وسـيلة بمقدور 
الجميع، (النفـري) باملاِل والنفـس، رفداً 
وعطـاًء، صـرباً وثباتـاً، تضحيـًة وِفداء، 
إخالصـاً وعمـالً، وهـو صـادق الوعـوِد 

والوعيد: {وَمن أصدُق من الله حديثاً}.
ال يُخلـف وعـَده بأن العاقبـَة ال بد أن 

تكون لصالح عباده املؤمنني املتقني.. 
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 : خاص 

أشـار األمنُي العام لحزب الله، السـيد حسن 
نرصاللـه، إىل أن رؤيـة اإلمـام الخمينـي إبّـان 
انتصـار الثورة اإلسـالمية يف إيران مثلت نقطة 
تحويـل مـن نقطـة خـالف إىل نقطـة تالقـي 

ووحدة. 
وقال السـيد نرص الله خـالل كلمته يف إحيَاء 
بذكـرى املولـد النبـوي الرشيف: «مـن بركات 
اإلمـام الخميني، أنه دعا إىل اعتبار بني 12 و17 
ربيع األول أسـبوعاً للوحدة اإلسالمية»، ُمشرياً 
إىل أنه «ال يمكن أن نعرف اإلسـالم َوال أن نعرف 
الرشيعة اإلسالمية إن لم نعرف الرسول األعظم 

وأقواله وأفعاله وسريته». 
وأّكــد أن «الوحـدة اإلسـالمية التـي تحدث 
عنهـا اإلمام الخميني ليسـت وحـدة اندماجية 
واملقصـود هنـا التعـاون والتقـارب والتكافل 
والتعاول عىل قاعدة وتعاونوا عىل الرب والتقوى 
وتجنب التقاتل والرصاع والسـلبية وال تنازعوا 

فتفشلوا». 
يلتقـي  أن  «يجـب  نرصاللـه:  َوأََضــاَف 
املسـلمني عـىل الجوامع املشـرتكة وهي كبرية 
وعظيمة وبالتايل يجب أن يتقاربوا وبتناصحوا 
وأن يكونـوا كالجسـد الواحـد وكل جسـد لـه 
خصوصيتـه ويف ُكـّل السـاحات، َحيُث تقاربوا 

وتعاونوا وتناصحوا وانترصوا». 
وأَشـاَر السـيد نرصاللـه إىل أن «املقاومـَة يف 
لبنان انترصت بهذا التقارب والتعاون واملقاومة 

يف فلسـطني تنتـرص عندمـا تتوحـد يف داخـل 
فلسـطني ويف خارجها مع محور املقاومة الذي 
يضم سـنة وشيعة وهو عامل قوة للمقاومة يف 

فلسطني». 
ُمضيفاً «عندما قاتل السنة والشيعة كتفا إىل 
كتف تمّكنـوا من االنتصار عـىل داعش يف أكثر 
من بلد إسـالمي عدونا الذي يريـد الهيمنة عىل 

املنطقة والسيطرة عليه يريدنا أن نتخاصم». 
وعـن الشـأن اللبنانـي الداخـيل، قال سـيد 
َل يف ملف الرتسـيم  املقاومـة: «ال نريـُد أن نتدخَّ
الحدود البحريـة وال نريد أن نعرب عن موقف يف 
هذا امللف، ما أريد أن أقوله الليلة يف ما بادر إليه 
العدّو اإلرسائييل يف اآلونة األخرية أنه كلف إحدى 
رشكات التنقيـب عن النفط يف املنطقة املتنازع 
عليهـا ونحن صربنا لنرى املوقـف ونحن نتابع 

جمع املعلومات واملعطيات». 
وخاطب نرصالله الكيـاُن الصهيوني محذراً 

أن  يسـتطيع  أنـه  يتصـور  العـدّو  كان  «إذا 
يتـرصف كما يشـاء يف املنطقة املتنـازع عليها 
قبل حسـم هذا النزاع َفـإنَّه مشتبه وال أريد أن 
أطلـق موقف اآلن حتـى ال أعقـد املفاوضات.. 
فاملقاومة يف لبنان سـيكون لها الكلمة الفصل، 
يف الوقت املناسـب واللحظة املناسبة من خالل 
متابعتها هذا امللـف فعندما تجد أن نفط لبنان 
وغاز لبنان يف املنطقة املتنازع وستترصف عىل 
هذا األََسـاس وهي قادرة عـىل أن تترصف عىل 

هذا األََساس». 
يف ختـام كلمتـه يف احتفـال املولـد النبـوي 
الرشيـف، قال السـيد نرص االلـه: «يف املقاومة 
نواصـل الجهـاد والعمـل الدؤوب ونسـتجيب 
لنداء الله ورسـوله بتحرير األرض واملقدسات، 
ونتابـع بحكمـة وحـزم ُكــّل الخطـوات ملنع 
االقتتـال الداخـيل ونحافـظ عىل السـلم األهيل 

والتعاون إلخراج بلدنا من الشدائد واألزمات».

 :  وضاقت

شـّددت الصنُي عىل أنها لن تقـدَم تنازالٍت أَو 
تسـوياٍت بشـأن القضايا التي تمـس املصالح 
الرئيسـية لهـا، بما يف ذلك سـيادتها وسـالمة 

أراضيها. 
جاء ذلـك يف مؤتمـر للمتحدث باسـم وزارة 
الخارجيـة الصينيـة، وانـغ ويـن بـني، أمـس 
الجمعة، رداً عـىل ترصيحات الرئيس األمريكي 
جـو بايدن بشـأن تايـوان، التي قـال فيها: إن 
«الواليات املتحدة األمريكية سـتدافُع عسـكريٍّا 

عن تايوان إذَا ما شـنّت الصنُي هجوماً عىل هذه 
الجزيرة». 

وقـال متحـدث الخارجية الصينيـة: إنه «ال 
ينبغي ألحد أن يقلَل من تصميم الصني وقدرتِها 
عىل ضمان حماية سيادتها، مؤّكـدة أن تايوان 

جزء ال يتجزأ من الصني». 
 1.4 بوجـه  للوقـوف  داعـَي  «ال  وأضـاف: 
مليار صيني، تايوان جـزٌء ال يتجزأ من الصني، 
وشـؤونها مـن الشـؤون الداخليـة للصني، وال 

تتحمل التدخل الخارجي». 
وَحـثَّ املتحـدُث باسـم الخارجيـة الصينية 
الواليـات املتحدة عـىل «االلتزام الصـارم بمبدأ 

صني واحـدة، وتوخـي الحـذر يف الترصيحات، 
وعدم إرسـال إشارات واهية للقوى االنفصالية 
التـي تدعو إىل اسـتقالل تايـوان لتجنب إلحاق 

رضر جسيم بالعالقات األمريكية الصينية». 
ام، شـعَب  ووعـد الرئيـُس الصينـي، منذ أَيـَّ
بالده، بإعادة التوحيد مع تايوان، ولكن بشـكٍل 

«سلمي». 
وكانـت تايوان قـد أعلنـت قبل ذلـك، تنفيذَ 
القـوات الجويـة الصينية أكربَ توغـل يف مجال 
دفاعهـا الجوي، َحيُث حّلقت 38 طائرة صينية 
عـىل موجتـني، بالتزامـن مـع احتفـال بكـني 

بتأسيس «جمهورية الصني الشعبيّة». 

 :  وضاقت
التواصـل  مواقـع  مختلـُف  تداولـت 
قـام  مـا  املاضيـني،  اليومـني  االجتماعـي 
بنرشه ناشٌط سـعوديٌّ عىل مواقع التواصل 
يظهـر  فيديـو  مقطـع  مـن  االجتماعـي، 
الحاخام يعقوب يرسائيل هرتسوغ متجوالً 
يف السـعوديّة، ورّحـب الناشـط بالحاخـام 
مناديًـا إيـاه أبـو نـارص، وموضًحـا أنه يف 

الرياض. 
َب الحاخام هرتسوغ باملواطن  بدوره، رحَّ
السعودّي الذي استقبله وشكر امللك سلمان 

وويل العهد محمد بن سلمان. 
األمـر الذي أثار موجة غضب واسـتنكار 
واسـعة للناشـطني يف هـذه املواقـع، فهذا 
حسـاب حلـم يكتب قائـالً: «هـل يعقل أنه 
عشان يملك جواز غري «إرسائييل» يسمح له 

بدخول األرايض السعوديّة؟، هل الجواز أهم 
من خلفية الشخص وُهـِويَّته وأفكاره». 

حسـاُب املعتمد قـال مغـرداً: «ادخل أبو 
الحرمـني،  لبـالد  «اإلرسائيليـني»  منشـار 
يتجولـون يف مدنها َويرسحـون ويمرحون 
وصحافـة «إرسائيل» يف جدة ويسـتقبلون 
حاخاماً «إرسائيليـاً» يف الرياض ويحتفون 

به». 
وآخـر يدلـو بدلـوه: «عشـنا وشـفنا يا 
وطني هذا الحاخام يف الرياض، بدأ التطبيع 

علني». 
وكتـب آخر يف مسـتهجناً: «بينمـا يُحرم 
أولياء الله من زيارة بيت الله ويضيق عليهم 
ويتم سـجنهم وقتلهم يف السجون يفتح بن 
سعود بالد الحرمني لشذاذ اآلفاق أعداء الله 

ورسوله». 
مـن جانبـه، اتخـذ ويلُّ العهد السـعودّي 

محمـد بـن سـلمان خطـوًة غريَ مسـبوقة 
لتعزيـز مكانة اليهود يف السـعوديّة وزيادة 
أعدادهـم، يف وقـٍت كشـفت وسـائُل إعالم 
عـن قائمـة مطاِلـَب سـّلمتها الريـاض إىل 
واشـنطن؛ ِمـن أجـِل التطبيـع العلنـي مع 

االحتالل الصهيوني. 
عـن  ليكـس»  موقـع «سـعودّي  ونقـل 
مصادَر مطلعة، أنه «تم حديثاً بشكٍل رسي 
افتتاُح كنيس يهودي يف الرياض يقدم األكل 
اليهـودي وطقوس املواليد والزواج والصيام 
والغفـران، بشـكٍل دائـم باإلضافـة للدعوة 

والحوار». 
وذكـرت املصـادر أن «كل هـذه األمـور 
ٌح بها من  معلنـًة يف موقع الحاخام ومـرصَّ
قبل الدولة، يتَحّرك يف الرياض بحماية أمنية 
مدنيـة وأعلن عـن رقم جـوال للتواصل مع 

الجالية اليهودية يف السعوديّة». 

الخني تتّثر أطرغضا طظ العصعف بعجععا

شغما ابظ جطمان غاثث خطعة جرغئ وغتّثد حرذًا لطاطئغع السطظغ 

تاخام خعغعظغ غاةّعل يف حعارع الرغاض

رجائُض الةغح السعري رجائُض الةغح السعري 
يف صخش صاسثة «الاظش» يف صخش صاسثة «الاظش» 

املتاّطئ أطرغضغًااملتاّطئ أطرغضغًا
 : طاابسات 

يف رسالٍة واضحٍة تُنبئُ بمعادلٍة جديدٍة من الردع، ورسٍم 
محّدد لقواعد االشـتباك، فقد دخـل محور املقاومة مرحلة 
من املواجهة املبارشة ضد الواليات املتحدة، إذ أن اسـتباحَة 
األجواء السورية واسـتهداف مواقع املحور لن يُسكت عنه 
بعد اليوم، َحيُث تم قصُف أكرب قاعدة عسـكرية أمريكية يف 
سـوريا «التنف» ونُفذت بـ5 طائرات مسـرّية ذكية وعالية 
الدقـة محملـة بالصواريخ، قامت بقصف القاعدة بشـكل 
مبـارش بعـد أن كانت تسـتخدم للرصد وجمـع املعلومات 
االستخباراتية، والتي تدخل خطوط االشتباك للمرة األوىل. 

«التنـف» هي قاعـدٌة عسـكريٌة أمريكيـة جنوب رشق 
سـوريا وهـي منطقـة صحراويـة يف محافظـة حمـص 
سـيطرت عليها الجماعات اإلرهابية والجماعات املسلحة، 
وتقع غـرب الحدود العراقيـة بمسـافة 22 كيلومرتاً، كما 
تبُعـُد نحـو 22 كيلومرتاً عـن الحدود السـورية - األردنية، 
وعـىل بُعـد 24 كم من الغرب من معرب التنـف «الوليد» عند 
املثلـث الحـدودي (سـوريا – األردن – العـراق) عىل طريق 

بغداد - دمشق الرسيع ذي األهميّة االسرتاتيجية. 
ة لالحتالل األمريكي وبحسـب  تتمركز فيها قواٌت َخاصَّ
الرئيـس األمريكـي السـابق دونالـد ترامـب عـام 2019، 
َفـإنَّ «حوايل 400 جندي أمريكي سـيبقون يف سـوريا بعد 
االنسـحاب، نصفهم يف قاعدة االتّحاد الديمقراطي لشمال 

سوريا، والنصف اآلخر يف قاعدة التنف». 
كمـا تعترب «التنـف» املقـرَّ الرئييس لتدريـب الجماعات 
املسـلحة، وتؤّمن تمركز القوات والنفوذ األمريكي بالُقرب 
من األرايض النفطية السـورية، ومالذاً للفارين واملنشـقني 
عن الجيش السوري لتأهيلهم وإعادتهم إىل ساحات القتال 
لصالح أمريكا، وُسـميت هذه الجماعات سـابًقا «بفصائل 
الجيـش الحر» ويُطَلُق عليها اليوم اسـم «مغاوير الثورة»، 
باإلضافـة إىل مجموعـات أُخـرى منها «أسـود الرشقية»، 
«قـوات أحمـد العبـدو»، و»قـوات سـورية الديمقراطيـة 

(قسد) «. 
ويؤّكـد مختصون عسكريون أن نجاَح هذه العملية يأتي 
كرسـالٍة مفادها تثبيت وتأكيد إْمَكانيـات محور املقاومة 
يف مواجهـة األمريكيـني، واسـتهداف قواعدهـم الثابتة أَو 
دورياتهم ومراكز انتشارهم، وأنها تفتح الباب واسعاً عىل 
مرحلٍة جديدٍة من املواجهة تحت مسمى «املقاومة الفعلية 

لالحتالل األمريكي يف سوريا». 
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تحعُد تسج باملعلث تسِصُط 
رعاظاِت السثوان

د. طعغعب التسام

إنهـا تعـز بمـا تمثِّلُه من 
هام  جيواسـرتاتيجي  موقع 
يف اليمـن وكتلـة ديمغرافية 
بأدوارهـا  ُعرفـت  كبـرية 
التاريـخ  عـرب  الوطنيـة 
وبتسـامح ومحبـة، فكانت 
أوَل َمن يتصدر التصدي لكل 
عدوان وغزو واحتالل لليمن 
وليس آخرهـا دورها الكبري 
والفاعـل يف مواجهـة وطرد 
االسـتعمار الربيطانـي من جنـوب الوطـن بحضورها 
ومشاركتها يف ثورة الـ 14 من أُكتوبر 1963م والذي لم 
ينَسه لها االحتالُل الربيطاني ومن سبقه، وهو ما جعل 

استهدافها أمًرا حتميٍّا. 
االحتـالُل الربيطاني لـم يغفر لها دوَرهـا يف هزيمته 
وطـرده، فعمـل عـىل اسـتهدافها مـن خـالل عمالئـه 
ـابية التي اسـتهدفت أبناء  وصنيعتـه جماعة اإلخواوهَّ
تعـز يف وعيهم الديني والوطنـي وُهــِويَّتهم وانتمائهم 
بمـا حملته من أفكار مضللة وثقافة منحرفة إلبعادهم 
عن وطنيتهـم وثقافتهم وُهــِويَّتهـم املرتبطة بنبيهم 
بذلـك  محاولـة  وأخالقـه  وقيمـه  ورسـالته  ونهجـه 
ة ومحو الذاكـرة ثم تفتيت نسـيجها  طمـس الُهــِويـَّ

االجتماعي... إلخ. 
إن اسـتهداَف االحتـالل الربيطاني لتعـز هو لضمانِة 
إبعادهـا عن أيـة مواجهة قادمـة بل وتجنيـده أبنائها 
لتحقيق مصالحه وتنفيذ مشاريعه بالعمل ضد وطنهم 
وشعبهم ليواصل األمريكي ذلك الدوَر ويرعاه من خالل 
تنفيـذ مـرشوع النقطـة الرابعـة يف تعز عـام 1959م 
ونرشه من تعز لبقية املحافظات اليمنية سـاعده يف ذلك 
كياناتـه التي صنعهـا يف املنطقة ونظامـه الَوصائي يف 
الداخـل ومن خالل املدارس واملعاهـد العلمية واملعلمني 
الصهيواسـتعمارية  ومناِهجها  ـة  الَخاصَّ والجامعـات 
لرياهن االسـتعمار عىل جماعاته يف اليمن ككل وبالذات 

يف تعز رهان الواثق. 
حـني أعلن العـدوُّ عدوانَه عـىل الشـعب اليمني كان 
مراِهنًا رهانًا َكبرياً عـىل تعز وكتلتها الديمغرافية بأنها 
سـتكون معه وإىل جانبه يف حسم معركة غزو واحتالل 
اليمـن وقـد تحّقق له بعض مـا أراد بدايـة العدوان من 
ـابية يف ُكـّل أنحاء اليمن والتي  خالل جماعته اإلخواوهَّ
اتخذت من تعز مرَكًزا لخيانة الشـعب اليمني ولكن مع 
مرور الوقت بدأت رهاناته تتضاءل شـيئاً فشـيئاً ولوال 
خيانة عفاش منذ بداية العدوان ما تحّقق للعدوان يشء 

يف تعز رغم ُكـّل ما أعد ونتذكر تلك الحشود من 

السغُث الصائُث بثضرى املعلث.. خطاُب تسٍط ق غصئُض باملساوطات السغُث الصائُث بثضرى املعلث.. خطاُب تسٍط ق غصئُض باملساوطات 
إضرام المتاصري 

 
يف خضم ما تشهُده الساحُة من تَحرُّكاٍت 
متسارعة مع اقرتاب حسم الجيش اليمني 
واللجـان الشـعبية املعـارك ضـد العـدوان 
وأدواته عسكريٍّا يف الداخل َوأثره يف الخارج، 
يأتي خطاُب السـيد القائـد يف ذكرى املولد 
النبـوي الرشيـف كخطـاب مرحـيل يضع 
النقـاَط عىل الحـروف للـرصاع يف املنطقة 
أَيْـضـاً، ليـس يف الشـأن اليمنـي فقط، بل 
يف ما يحـُدُث يف الجزيـرة العربية واملنطقة 

بشكل عام. 
الخطـاُب كان باليسـتيٍّا بامتيَـاز، فقـد 
حسـم السـيُد القائُد املَِلفَّ السيايس والذي 
ترتأسـه أمريـكا مـن خلـف عبـاءة األمم 
املتحدة، حني عّرب عن الهدف والغاية بقوله: 
(العمـل عىل تحقيـق الحرية واالسـتقالل 
جهـاٌد مقـدٌَّس يف سـبيل الله ولـن يخضع 

للمساومة أبداً). 
كانت املناسـبة جديرة بأن توصَل رسالًة 
واضحـًة للعدو بمدى الوعـي القرآني الذي 
اكتسبه الشـعب اليمني خالل فرتة سنوات 
الحـرب، والـذي قلب معـادالت الرصاع من 
معادلة التآمر العدوانـي الظالم غري املربّر، 
إىل معركـة مفهومة األبعاد، فقد القى أبناُء 
املحافظـات الشـمالية مـرشوَع االحتـالل 

بالرفـض واملقاومـة، وأخـرياً مـا يحـدث 
اليوم يف تلـك املحافظـات الجنوبية املحتّلة 
مـن رفـض للمـرشوع ذاتـه، بـل وإقامة 
االحتفاالت املقدسـة بمناسبة املولد النبوي 
يف املناطـق التـي تـم تحريُرها مؤّخـراً من 

دنس االحتالل. 
ورغم مغالطـات دول العـدوان وتواطؤ 
األمم املتحـدة وتماهي مجلس األمن الدويل 
مع جرائم العـدوان، اكتملت اللوحُة الفنية 
للوعـي اليمني والـذي لم يعد يعطـي ُكـّل 
ما سـبق أي نـوع مـن االهتمـام، وأصبح 
التعويـل عـىل انتـزاع الحقـوق وتجاهـل 
قرارات العدوان الظالم هو الخيار األنسب، 
وجميع الرسـائل التي وجهها السيد القائد 
لـدول العـدوان تـدور حـول ذات املوقـف 
الشـعبي املقدس باتّجاه تحرير ُكـّل شـرب 
مـن األرايض اليمنيـة وجميـع املقدسـات 

ــة.  اإلسالمية وحقوق األُمَّ
إحيَـاء ذكـرى املولـد النبـوي الرشيـف 
بالنسـبة لليمنيني ليس حدثـاً عابراً يتبعه 
ــًة يمنيًة  نسـياُن املوقـف، بـل إن هناك أُمَّ
أحيت املبـادئ القرآنية العظيمة من جديد، 
أخالقيـات تفرعـت يف جميـع املجـاالت يف 
مواجهة العـدوان وإقامة الحياة بالشـكل 
املناسـب لإلنسـان، بما يحفظ لإلنسـانية 
كرامتهـا وحقها يف الحياة، ويكرس شـوكة 
النفاق ويحرق مخّططات العدّو الشيطانية 

ورقة تلـو األُخرى، ولرياجـع العدّو موقَفه 
حيال قـرار تواُجِده يف األرايض اليمنية قبل 
يـوم الزحف األكـرب للجنود والباليسـتيات 
ات اليمنية باتّجاه املحتّل أينما كان،  واملسريَّ
فهذا كان مبدأ الرسـول األكـرم حني واجه 
الـروم، الذين كانوا يف حيِنهـا أعظَم قوة يف 

العالم، وَهـا هو التاريُخ يعيُد نفَسه. 
عندما قال السـيد القائـد موجهاً القول 
للشـعب اليمني: (نفيس لكـم الفداء)، فقد 
عـرف الشـعب العريـق عظمـة وتواضـع 
ومصداقيـة القائـد، وعندمـا لبى الشـعب 
اليمني العظيم دعوة السيد القائد بالخروج 
املليوني لسـاحات االحتفال بمولد رسـول 
الله، فقد عرف القائد عظمة الشـعب وقوة 
إيمانه وشـدة بأسـه وعزمه وتصديقه بما 

أنزل عىل نبيه. 
الشعب اليمني أصبح يستلهم من سرية 
رسـول الله (صىل الله عليه وآله) ويستنري 
بهديـه يف واقع الوعي ملا يعنيـه اإليمان به 
يف إطـار التوّجـه العميل للتحّرر من هيمنة 
االسـتكبار، وأصبح يقتدي برسـوِل الله يف 
املبادئ الكربى وااللتزامات العملية يف كبرِي 

األمور وصغريِها. 
ـِق الوعد اإللهي بسـورة  وبانتظـاِر تحقُّ
اإلرساء بنهايـة الظاملـني وما هـم فيه من 
علو واسـتكبار (إنهـم يرونه بعيـًدا ونراه 

قريباً). 
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