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شغ خروصات شاضتئ قّتفاق التثغثة 
طظ بغظ 212 اظاعاضًا بآخر 24 جاسئ:

سظث البالبئ سخر الغعم افتث.. الصعات املسطتئ 
تساسرض تفاخغض وطحاعث سمطغئ «ربغع الظخر»

 : خاص 
بعَد اإلعالِن عن تنفيذها، األحد املايض، 
تستعرُض القواُت املسلحة اليمنية، عَرص 
اليوم، تفاصيل عملية «ربيع النرص» التي 
نفذهـا املجاهـدون يف محافظتَـي مأرب 

وشبوة. 
ويف مؤتمر صحفي يستعرض املتحدث 
الرسـمي للقوات املسـلحة، العميد يحيى 

رسيـع، عنـد السـاعة الثالثـة من عرص 
يومنـا األحـد، تفاصيل العملية الواسـعة 
«ربيع النرص» للكشف عن التفاصيل التي 
تـم خاللها تطهري عـدد مـن املديريات يف 
مأرب وشبوة، مع مشاهد نوعية ملجريات 
أحداث العملية، وتفاصيل عمليات سـالح 
الجـو املسـرّي والقوة الصاروخيـة وقوات 
الدفـاع الجـوي وتفاصيـل أُخـرى أكثـر 
أهميّـة، حسـب مـا أعلنه، أمـس، العميد 

رسيع. 

وكان العميـد رسيع قد أعلن األسـبوع 
املايض، عن تنفيذ القوات املسلحة لعملية 
«ربيع النرص» التي حّررت مديريات بيحان 
وعني وعسيالن بمحافظة شبوة، وحريب 
والعبديـة وأجزاء من الجوبـة وجبل مراد 
بمأرب، بمسـاحة تُقدر بـ٢٧٠٠ كيلومرت 
مربـع، وأدت إىل مـرصع وإصابـة وأرس 
املئات من مرتِزقـِة العدواِن بينهم عناُرص 
ما يسمى بالقاعدِة وداعش، باإلضافة إىل 

اغتنام كميات كبرية من األسلحة. 

اجاحعاد طعاذظ وإخابئ آخر و4 
طعاجرغظ أشارصئ بصخش جسعدّي سطى 

طظاذص خسثة التثودغئ
 : خسثة 

واصل تحالـف العدوان األمريكي السـعودّي، أمس السـبت، جرائَمه 
بحق املدنيني يف محافظة صعدة، يف وقت يغمض مجلس األمن واملجتمع 
الدويل العينني عن ُكـّل الجرائم املرتكبة بحق اليمنيني، وينّدد بكل ما من 

شأنه الدفاع عن النفس واألرض. 
ويف جرائم جديدة لجيش العدّو السعودّي، أفاد مصدر محيل بمحافظة 
صعـدة باستشـهاد وإصابة مواطنـني وعدد من املهاجريـن األفارقة يف 

املناطق الحدودية. 
وبـنّي املصـدر أن مرتِزقـَة الجيش السـعودّي قاموا بإطـالق عيارات 
ناريـة وقذائـف متنوعـة باتّجاه املناطـق الحدودية اآلِهَلة بالسـكان يف 
مديريات صعدة، ما أسـفر عن استشهاد مواطن وإصابة آخر، وتعرض 

٤ مهاجرين أفارقة لجروح بليغة جراء القصف. 
وأوضـح أن الضحايا سـقطوا يف منطقتي آل الشـيخ والعزة بمديرية 
منبه الحدودية، ُمشـرياً إىل أن القصف العشـوائي طال عدة مناطق عىل 

الرشيط الحدودي. 

التثغثة: 3 غارات لطريان السثوان 
التربغ سطى الخطغش و7 لطاةسسغ 
اجاعثشئ املغظاء وضغطع16 والثمسني

 : خاص 
اسـتأنف تحالُف العـدوان وأدواتُه يف الحديدة، أمس السـبت، الخروقاِت 
الفاضحَة التّفاق ستوكهولم، وسط تغاٍض أممي عن االنتهاكات وتراخيها 
يف إجبـار املرتِزقـة عـىل تنفيـذ التزاماتهـم بمـا يحـل امللفات اإلنسـانية 

واالقتصادية. 
وأَفـاد مصـدر يف غرفـة عمليـات ضبـاط االرتبـاط والتنسـيق لرصـد 
الخروقات بارتكاب قوى العدوان وأدواتها لـ ٢١٢ خرقاً يف مناطق متفرقة 

من الحديدة خالل ٢٤ الـساعة املاضية. 
وأوضـح املصـدر أن من بني الخروقات ٣ غارات جويـة للطريان الحربي 
عىل الصليف و٧ غارات للطريان التجسيس عىل امليناء وكيلو١٦ والخمسني، 
يف خـرق فاضـح يؤّكـد عدم وجـود أية نية لـدى تحالف العـدوان وأدواته 
بإحالل السـالم، عكس العناوين واملبادرات الزائفة التي تعلنها يف وسـائل 

اإلعالم. 
وأَشـاَر املصدر إىل أن من بـني الخروقات تحليَق طائـرة حربية يف أجواء 
الصليـف و٩ طائـرات تجسسـية يف أجـواء كيلـو١٦ والخمسـني والفازة 

والجبلية و٧٨ خرقاً بقصف مدفعي و١١٦ خرقاً باألعرية النارية. 
ويف سـياق ذلك، أّكـد مصدر محيل لصحيفة املسـرية، أن طريان العدوان 
واصل، أمس السـبت، تحليَقه املكثّـف بالطائرات الحربية يف سـماء مدينة 

الحديدة، يف خرق كبري بسبق اإلرصار والرتصد. 
يشـار إىل أن مسـؤولني مرتِزقة ّرصحوا يف أوقات سابقة بوجود مساٍع 
لنقـض اتّفاق الحديـدة، واللجوء إىل التصعيد يف السـاحل الغربي وتأجيج 
الوضـع اإلنسـاني وتعقيد امللـف االقتصـادي، وذلك كمحاولـة لتخفيف 
الضغـط عـىل املرتِزقـة يف جبهات مأرب، وهـو ما ترافق معـه تصعيد يف 

الخروقات. 

صغادي باساخام املعرة غاعط تضعطئ املرتجصئ بالاعاذآ طع السثوان يف 
الترب اقصاخادغئ ضث الحسإ

طسعث واحظطظ: الاشريات املغثاظغئ يف طأرب وضسئ 
«الاتالش» والعقغات املاتثة يف طأزق ضئري

 : طاابسات 
االعتصـام  لجنـة  يف  بـارٌز  مسـؤوٌل  أّكــد 
السلمي يف محافظة املهرة، أن قياداِت حكومة 
املرتِزقة منقادٌة خلف االحتالل السعودّي، وأنها 
رهنت القراَر السـيادي لليمن لتحكم وترصف 
االحتـالل بمـا يف ذلـك التحكم والسـيطرة عىل 

امللف االقتصادي. 
وقال رئيـُس فرع لجنة االعتصام السـلمي 
باملهـرة بمديريـة شـحن حميد زعبنـوت: إن 
الحصـاَر االقتصـادي الـذي يفرُضـه العدواُن 
األمريكي السـعودّي انعكس بشـكل كبري عىل 
املواطـن يف ُكـّل مناطـق اليمن، جـراء تواطؤ 
حكومـة املرتِزقـة وانصياعهـا لُكــّل األوامر 

الصادرة من السعوديّة واإلمارات. 
َوأََضــاَف زعبنـوت يف تغريدة عىل حسـابه 

لتشـكيل  األول  منـذ اليـوم  بتويـرت: «حّذرنـا 
لجنـة اعتصـام املهرة السـلمي مـن تداعيات 
عدم اسـتقالل القرار السـيادي للبالد وتمكني 
(الرشعية) للتحالف من التحكم والسيطرة عىل 
القرار السيادي، بما يف ذلك امللف االقتصادي». 
وأّكــد زعبنـوت أنهـم بلجنـة االعتصام يف 
املهرة يرفضون كافة أشـكال انتهاك السـيادة 
الوطنية بمـا يف ذلك القرار االقتصـادي، داعياً 
لـرضورة تحييد امللف االقتصـادي عن الرصاع 

العسكري والسيايس. 
ودعا زعبنوت املجتمع الدويل للتَحّرك لوقف 
االنهيـار االقتصـادي الـذي تسـببت بـه دول 
العـدوان وأدواتها «ويدفع ثمنـه املواطنون يف 
كافة أنحاء اليمن»، مؤّكـداً أن كافة اإلجراءات 
االقتصادية التي أعلنتها حكومة املرتِزقة أثبتت 
فشـلها وتصعيدهـا لحدة الحـرب االقتصادية 

ضد الشعب اليمني. 

 : طاابسات 
عّلق معهُد «واشنطن لدول الخليج العربي» 
بالواليات املتحـدة األمريكية، عـىل التطورات 
مـأرب،  محافظـة  يف  املتسـارعة  العسـكرية 
مؤّكــداً أن أمريـكا وحلفاءها لـم يعد لديهم 
يشٌء إليقاف قوات الجيش واللجان الشعبيّة. 

وأّكــد املعهـد يف تقريـر لـه، أن القبائل يف 
مـأرب أصبحت أقـرَب إىل التحالف مع صنعاء 
الثـورة  قائـد  ومبـادرة  بصفقـة  والقبـول 
املعروضـة عىل القبائل، يف الوقـت الذي تعاني 
فيه قوى املرتِزقـة وتحالف العدوان األمريكي 
السـعودّي من ضعـف يف قدراتها العسـكرية 
وفرار مقاتليها؛ بَسبِب انقطاع مرتباتهم منذ 
عـدة أشـهر والفسـاد املسـترشي يف مفاصل 

إداراتها. 
وقال املعهد إنه «مـع تحقيق قوات صنعاَء 

مكاسـَب يف هجومهـم عىل مأرب، وانقسـام 
التحالف، َفـإنَّ الواليـات املتحدة لم تعد لديها 

خيارات بشأن اليمن». 
اليمـن  يف  تقريـره: «الحـرُب  يف  َوأََضــاَف 
كارثة بـكل املقاييـس، السـعوديّة واإلمارات 
وكالهمـا رشيكان للواليـات املتحدة، متهمان 
بتعذيب السـجناء يف اليمـن، وتنفيذ الرضبات 
الجوية التي قتلت املدنيني، واملسـاعدة يف خلق 
ما تسـميه األمم املتحدة أسوأ أزمة إنسانية يف 

العالم». 
ونـّوه املعهد إىل أن وعود بايـدن االنتخابية 
بشـأن الحرب عـىل اليمن تبددت مـع تراجع 
العـدوان وأدواتـه يف مـأرب، وشـن الرضبات 
املوجعـة يف العمـق السـعودّي، َحيـُث تقـف 
واشنطن مع مصالحها يف السعوديّة بعيًدا عن 

عناوين حقوق اإلنسان. 
وتابع التقريـر «التحالُُف املناِهُض لصنعاء 

ينقسـم بالفعـل يف مأرب، وتبَحُث السـعوديّة 
عن مخرج، وتتطلع القبائل إىل صفقات فردية 
مع أنصـار اللـه، وحكومة هـادي تعاني من 

عدم الكفاءة والفساد وسوء اإلدارة. 
وأّكـد أنه «ليس من املسـتغَرب أن تسيطَر 
قـواُت صنعاَء عـىل األرض، َحيـُث تمّكنت من 
السيطرة بشـكل كامل عىل محافظة البيضاء 
وأجزاء من شمال شبوة، مما يسمح ملقاتليها 

بقطع مأرب عن الجنوب». 
واختتـم معهد واشـنطن تقريـَره بالقول: 
الواليـات  مـأرب  يف  الديناميكيـات  «وضعـت 
املتحدة يف موقف صعب، ليس للواليات املتحدة 
أيُّ نفوذ أَو سـيطرة أَو قرار عـىل أنصار الله، 
ولـم تنجـح العقوبات، والترصيحات شـديدة 
اللهجة الصـادرة عن الواليـات املتحدة واألمم 
األمريكيـة  العسـكرية  واملشـاركة  املتحـدة 

املبارشة يف وقف تقدمات قوات صنعاء». 

أّضـث أن ضض خغارات أطرغضا لط تامّضظ طظ إغصاف أظخار اهللا:



3
األحد

العدد

18 ربيع األول 1443هـ..
24 أكتوبر 2021م

(1261)
 

 : طاابسات 
كشـفت إحصائيـٌة تركيٌة جديـدٌة عن مصرِي 
جانٍب من األمـوال اليمنية التـي ينهبُها قياداُت 
مرتِزقة العدوان األمريكي السعودّي من إيرادات 
النفـط والغاز وتجـارة الحرب، َحيـُث أوضحت 
اإلحصائيـة تصاعد نسـبة اإلقبـال اليمني عىل 
رشاء العقـارات يف تركيـا التـي باتـت الِوجهـَة 
الرئيسـية لقيـادات مرتِزقـة حـزب «اإلصالح» 
وغريهم من الخونة السـتثمار ثرواتهم امللطخة 

بدماء اليمنيني. 
وبحسـب اإلحصائيـة، الصـادرة عـن هيئـة 
اإلحصـاء الرتكيـة هـذا الشـهر، فـإن اليمنيني 
العقـارات  رشاء  يف  الثالثـة  املرتبـة  إىل  صعـدوا 

برتكيا، من بني ُكــلِّ العرب املقيمني هناك، كما 
أصبحـوا يف املرتبة العـارشة عىل مسـتوى ُكـّل 

الجنسيات األجنبية يف هذا الصدد. 
واتخذ معظُم قيادات مرتِزقة حزب «اإلصالح» 
تركيـا مـالذاً لهم خالل سـنوات العـدوان؛ ألَنَّها 
تعترب من الداعمني الرئيسيني لجماعة ما يسمى 
«اإلخوان املسلمني» التي يمثِّلُها الحزب يف اليمن، 
فظهـرت األمواُل التـي يجمعها قيـاداُت الحزب 
من عمليات نهب إيرادات النفط والغاز والفساد 
املنظم وتجـارة الحرب عىل شـكل اسـتثمارات 

وعقارات هناك. 
وتظهـر اإلحصائيـة أن قيـاداِت املرتِزقـة يف 
تركيا اشـرتوا قرابَة 950 عقـاراً منذ مطلع هذا 
العام، وبينها 139 عقاراً تم رشاؤها خالل شهر 
سبتمرب الفائت فقط، األمر الذي اعتربه محللون 

مـن انعكاسـات احتـدام املعارك يف مـأرب التي 
يسيطر «اإلصالح» عىل ثرواتها. 

املرتِزقـة  قيـادات  رشاء  نسـبُة  وازدادت 
للعقـارات يف تركيـا بشـكل تصاعـدي منذ عام 
2017، بحسـب بيانات رسـمية، َحيُث اشـرتوا 
391 عقـاراً ذلـك العـام، و851 عقـاراً يف العام 

التايل، و1564 عقاراً يف العام 2019. 
وبلـغ عـدد العقارات التـي اشـرتاها قيادات 
املرتِزقة يف تركيا منذ 2015، قرابة 5390 عقاراً. 
وأثـارت هـذه األرقـاُم موجـَة سـخط يف 
أوسـاط النشـطاء واملتابعـني الذيـن أّكـدوا 
أن هـذه العقـارات جـزٌء من أموال الشـعب 
املنهوبة التي يتقاسـُمها قياداُت املرتِزقة من 
إيرادات النفط والغاز ومن تجارة الحرب التي 
يحرصون عىل استمرارها؛ لكي يستمر تدفق 

األموال. 
ثـروات  عـىل  «اإلصـالح»  حـزب  ويسـيطر 
محافظـة مـأرب بشـكل كامل، وكانت سـلطة 
املرتِزقـة نفسـها قد اعرتفت أنه يرفض تسـليم 
إيـرادات املحافظة للبنك املركـزي يف عدن، فيما 
ة  كشفت العديد من املصادر عن حسابات َخاصَّ
لدى رشكات رصافة يتم تجميع عائدات مبيعات 

الغاز املنزيل إليها. 
ام، حذر البنك املركزي يف صنعاء من  وقبـل أَيـَّ
أن قياداِت املرتِزقة يف مأرب يقومون باسـتنزاف 
العملـة األجنبية لرشاء مبالَغ كبريٍة منها مقابل 
أسـعار مغرية من العملـة غـري القانونية التي 
يمتلكـون كميات كبرية منها؛ ِمن أجِل تسـهيل 
تهريـب ثرواتهم إىل خـارج املحافظة وإىل خارج 

اليمن. 

أخبار

«تةارة الترب» واإلغرادات املظععبئ تحرتي آقف السصارات لطمرتجصئ يف ترضغا 

اجامرار تثععر الُسمطئ يف املظاذص املتاّطئ بسث 
تةاوز الثوقر تاجج 1300 رغال 

 : خاص 
مختلـف  يف  املحليـُة  الُعملـُة  واصلـت 
املتسـارَع  تدهُوَرهـا  املحتّلـة  املحافظـات 
إطـار الحـرب  يف  األجنبيـة،  أمـام الُعمـالت 
االقتصاديـة امُلسـتمّرة التـي يُشـنُّها تحالُُف 
العدوان ومرتِزقته عىل اليمن ملضاعفة األزمة 

اإلنسانية واملعيشية. 
وأَفـادت مصـادر محلية بأن سـعر رصف 

الدوالر األمريكي يف املحافظات املحتّلة وصل، 
ام من  أمس السـبت، إىل 1308 رياالت بعد أَيـَّ
وصوله حاجز املئة الثالثة بعد األلف، ما يعني 
أن الوصول إىل سعر 1400 بات قريباً، وهو ما 

يتوقعه املرصفيون. 
السـعودّي  الريـال  رصف  سـعُر  وارتفـع 
أَيْـضاً إىل 344 رياالً، ليسـجل أعىل مستوياته 

مقابل الريال اليمني عىل اإلطالق. 
ووصـل تدهـور الُعملة يف املناطـق املحتّلة 
مسـتًوى مخيفاً بعد تجاوز الدوالر األمريكي 

حاجز الـ»1000 ريال»، َحيُث تسارعت وتريُة 
االنهيـار، وقفزت معه أسـعاُر السـلع واملواد 

الغذائية إىل مستويات جنونية. 
وتحالـف  املرتِزقـة  حكومـُة  وتحـاوُل 
االنهيـار  هـذا  عـىل  التغطيـَة  العـدوان 
الكارثـي، من خالل الحديـث عن «جهود» 
وإجـراءات ملعالجة اسـتقرار الُعملة؛ ِمن 
أجـِل امتصاِص غضب الشـارع، لكن عىل 
الواقع تزداد وترية انخفاض الريال بشكل 

شبه يومي. 

السجي: ق صغمئ لطتثغث الثولغ سظ «السقم» يف 
ظض اجامرار الصخش والتخار واقتاقل

 : خاص 
قال نائـُب وزيـر الخارجية بحكومـة اإلنقاذ 
الوطنـي، حسـني العـزي: إن شـعاراِت املجتمع 
الـدويل عن السـالم ووقف الحرب عـىل اليمن، ال 
قيمـَة لهـا يف ظل اسـتمرار القصـف والحصار، 
يف تأكيـد جديـد عىل تمسـك صنعـاء بمحّددات 
ومتطلبـات السـالم الفعيل التي يحـاول تحالف 
العدوان التهرب منها بمساعدة رعاته يف الغرب. 
وكتـب العـزي عىل تويـرت: «ال قيمـَة لحديث 
املجتمـع الدويل عن السـالم ما دام هذا الشـعُب 
االحتـالل  تحـت  وأراضيـه  محـارصاً  الكريـم 
إىل  إشـارة  يف  اليومـي»،  والقصـف  امُلسـتمّر 
موقـف صنعاء الثابت واملتمسـك برضورة إنهاء 
العـدوان والحصـار وإخـراج القـوات األجنبيـة 
ودفع التعويضات، كطريق وحيد للحل الشـامل 

وللسالم الحقيقي. 
َوأََضــاَف العزي: «إن السـالم يبـدأ من نقطة 

إبداء االستعداد الحرتام الحقوق الطبيعية لليمن 
(األرض واإلنسـان) وتقديـم الشـواهد العملية 
املطمِئنـة وبـدون ذلـك سـيبقى السـالم إراَدًة 

مفقودًة وقراراً لم يولد بعُد».
ويحـاول تحالُُف العـدوان والواليـات املتحدة 
األمريكيـة َفْرَض رؤية مغلوطة للسـالم تقتيض 
أن توقـَف صنعـاء كافـَة عملياتهـا العسـكرية 
وبالـذات التقـدم امُلسـتمّر يف مـأرب والرضبات 
الصاروخية والجوية عىل العمق السـعودّي، وأن 
تدخـل يف مفاوضـات سياسـية تحـت القصـف 

والحصار. 
لحشـد  وُرعاتُـه  العـدوان  تحالـف  ويسـعى 
ضغوط دولية البتزاز صنعاء، لكن األخرية تؤّكـُد 

أن الضغوَط واملناورات لن تجدَي نفعاً. 
ـام، أصدر مجلُس األمـن الدويل بياناً  وقبل أَيـَّ
تنبَّى فيـه املوقَف السـعودّي األمريكـي، وقوبل 
بردوٍد شديدِة اللهجة من صنعاء التي أّكـدت أنها 

ستواصُل َصدَّ العدوان بكل اإلْمَكانات املتاحة. 

اغاغال صغادي طظ 
طرتجصئ «اإلخقح» 
وجط طثغظئ تسج 

 : خاص 
لقـي قيـاديٌّ مـن مرتِزقة حـزب «اإلصـالح» يف مدينـة تعز 
مرصَعـه، أمـس السـبت، بعملية اغتيـال اسـتهدفته، يف إطار 

الرصاع الداخيل امُلستمّر بني فصائل املرتِزقة. 
وقالت مصادر محلية: إن مسلحني أطلقوا الناَر عىل القيادي 
املرتـِزق ضيـاء الحق األهـدل، أثنـاَء خروجه من منزله وسـط 

مدينة تعز، ما أَدَّى إىل مقتله عىل الفور. 
ويعترب «األهدل» من قيادات حزب «اإلصالح» البارزة يف تعز. 
وسّلطت عمليُة االغتيال األضواء عىل أحدث مجريات الرصاع 
الداخيل بني فصائل املرتِزقة يف تعز، َحيُث اتهم نشطاء املليشيات 
املوالية لإلمارات بالوقوف وراء الجريمة، فيما أشـار آخرون إىل 
احتمالية أن يكون «األهدل» قد تعرض للتصفية من قبل أطراف 
يف حـزب «اإلصالح» نفسـه؛ ألَنَّه كان يسـعى لـ»التقريب» بني 
مليشـيات «اإلصالح» وقوات املرتِزق طارق عفاش املدعوم من 
أبـو ظبي، ُخُصوصاً وأن العملية حدثـت داخل املدينة التي تقع 

تحت نفوذ الحزب. 
ويسـعى «اإلصالح» لطرد املرتِزق طارق عفاش من الساحل 
الغربـي ملحافظـة تعز، فيما تسـعى اإلمـارات لتوسـيع نفوذ 

مليشياته داخل املحافظة إلزاحة «اإلصالح» من املشهد. 
وقـد شـهدت مناطـُق سـيطرة املرتِزقـة يف تعـز العديَد من 
املواجهـات بـني مرتِزقـة اإلمـارات ومرتِزقة «اإلصـالح»، كما 

شهدت عدة عمليات اغتيال واختطافات متبادلة. 



4
األحد

العدد

18 ربيع األول 1443هـ..
24 أكتوبر 2021م

(1261)
أخبار 

العالقات العامة والتوزيع:
تلفون:01314024 – 776179558

مديرا التحرير:
محمد عيل الباشا
أحمد داوود

سكرتري التحرير:
نوح جالس

املقاالت املنشورة يف الصحيفة 
تعرب عن رأي كاتبها وال تعرب 
بالرضورة عن رأي الصحيفة العنوان: صنعاء – شارع املطار- جوار 

محالت الجوبي  -  عمارة منازل السعداء- 

21@ .  77511179901314024

شسالغٌئ بثضرى املعلث الظئعي يف جاطسئ الغمظ والثطغب لطسطعم والاضظعلعجغا
 : خظساء 

نّظمـت جامعـُة اليمـن والخليج 
للعلوم والتكنولوجيا، أمس السـبت، 
فعاليـًة خطابيـًة؛ احتفـاًء بذكـرى 

املولد النبوي الرشيف. 
ويف الفعاليـة، أشـار نائـب وزير 
العلمـي،  والبحـث  العـايل  التعليـم 
أن  إىل  الديـن،  رشف  عـيل  الدكتـور 
االرتباط  يجسد  باملناسـبة  االحتفاء 
بالنبـي األكـرم الـذي أرسـله اللـه 
هادياً وقائداً ومعلماً وبشـرياً ونذيراً 
ورحمة للعاملني، مؤّكـداً أن الشـعب 
اليمنـي يعترب هذه املناسـبة محطًة 
الهمـم  وشـحذ  الوعـي  الكتسـاب 

وتعزيز الـوالء لله ورسـوله وإعالن 
محبتهم الصادقة واعتزازهم بخاتم 

األنبياء واملرسلني. 
املحطات  الدين  رشف  واستعرض 
من سرية الرسـول األعظم وصفاته 
الحميدة وفضائله وما شكله مولده 
من عالمـة فاصلة يف تاريخ البرشية 
ــة من الظلمات إىل النور،  لينقذ األُمَّ
متطرقـاً إىل مكانـة أهـل اليمن عند 
النبي الكريـم، ودورهم يف منارصته 
وأتـم  الصـالة  أفضـل  وآلـه  عليـه 
التسليم، وحمل راية اإلسالم ونرشه 

يف مختلف أرجاء املعمورة. 
من جانبـه، أّكـد رئيس الجامعة، 
الدكتـور عبدالله النهـاري، أن املولد 

السـتلهام  هامـة  محطـة  النبـوي 
الـدروس والعـرب مـن سـرية وحياة 
ــة  الرسـول األكرم الذي أخـرج األُمَّ

من الظلمات إىل النور. 
بدوره، أشـار أمني عام الجامعة، 
نور الدين عباس، إىل أهميّة تصحيح 
ــة عن مسـار ومنهج  انحـراف األُمَّ
الرسـول الكريم وتقييم واقعها وما 
ينبغي أن تكوَن عليه لتنطلَق بعَدها 

بُخًطى ثابتٍة نحو البناء والتنمية. 
تخللـت الفعاليـَة -التي حرضها 
عمداُء الكليات والطالب والطالبات- 
وإعـالُن  ٌة  معـربِّ وفقـراٌت  قصيـدٌة 
الفائزين باملنح املجانية املقدَّمة من 

الجامعة. 

عغؤئ الصداء تثّحـظ املرتطئ الباظغئ 
طظ الافاغح سطى املتاضط اقباثائغئ 

واقجاؤظاشغئ 
 : خظساء 

دّشــنت هيئـُة التفتيـش القضائي، أمس السـبت، املرحلـة الثانية من 
التفتيش والنزول امليداني إىل املحاكم االبتدائية واالستئنافية يف املحافظات. 
وأَشـاَر رئيـُس الهيئة، القايض أحمـد عىل الشـهاري، إىل أن هذا اإلجراء 
ذُ ألول مرة بعد إقرار التفتيش امُلستمّر باملحاكم من قبل مجلس  الرقابي ينفَّ
القضاء األعىل بناء عىل مقرتح الهيئة لتفعيل الرقابة امُلسـتمّرة عىل العمل 

القضائي. 
وأوضح أن الهيئة كلفت ١٢ مفتشـاً قضائياً من ذوي الكفاءة والخربة، 
للقيام بأعمال املتابعة والتفتيـش يف أمانة العاصمة، ومحافظات صنعاء، 
تعز، حّجـة، إب، صعدة، عمران، الحديدة واملحويت وذمار وريمة والجوف 
والبيضـاء.  وأّكــد الشـهاري أن توزيع املفتشـني عىل املحاكـم يهدف إىل 
تعزيز التفتيش القضائي وتقريب العدالة، ومتابعة إنجاز القضايا املتعثرة 
واملتأخـرة، ومسـاعدة رؤسـاء املحاكـم االسـتئنافية واالبتدائيـة وتفعيل 
دورهـم الرقابي.  ولفت إىل أن التوزيع ترافقه خطة تنفيذية تتضمن إعداد 
ورفـع التقارير الشـهرية وفقـاً للنماذج املعـّدة من الهيئـة قضائياً، وكذا 
حـرص القضايـا املتعثرة التي مىض عـىل قيدها يف املحاكم عامـاِن أَو أكثُر 

للقضايا املوضوعية، وعام قضائي فأكثر للقضايا التنفيذية

ضئط سثد طظ املاعمني بةرائط السرصئ 
يف طتاشزاغ ذطار وإب

 : طاابسات 
ضبطـت األجهـزُة األمنيـة، أمـس، عـدداً مـن مرتكبي جرائـم الرسقة 

بمحافظتي ذمار وإب. 
وأَفـاد مصـدٌر أمني بمحافظـة ذمار لصحيفـة (املسـرية) بأن رشطة 
مديريـة عنـس تمّكنـت، أمس، من ضبـط املتهمني برسقة منـزل املواطن 
عبداللـه يحيـى محمد عبـاد، ٥٠ عاماً، وهم: املدعـو (ر. م. ع – ٢٢ عاماً) 

واملدعو (ش. ع. ص – ٢٥ عاماً). 
وأوضـح املصدر أن املتهَمني قاما برسقة مبلـغ مليون و٢٠٠ ألف ريال، 
ومجوهـرات، باإلضافـة إىل بنـدق (آيل)، مؤّكــداً القبـَض عـىل املتهمـني 

واستعادة املجوهرات (ذهب). 
ويف محافظـة إب، أّكـد مصـدر أمني لصحيفة (املسـرية) ضبَط البحث 
الجنائـي للمتهم برسقة املحل التجاري التابع للمواطنني وهيب محمد عيل 
غالـب األهـدل، وعبدالكريم نعمان هايل العـوايض، املدعو (و. ع. هـ - ٢٢ 

عاماً). 
ووفقـاً للمصدر َفـإنَّ املتهَم (و. ع. هـ - ٢٢ عاماً) قام برسقة ٦ ماليني 

ريال يمني، و٦ آالف ريال سعودّي، باإلضافة إىل دراجة نارية. 
وعىل صعيد متصل، ضبطت رشطـُة النادرة باملحافظة ذاتها املدعو (ر. 
م. ا – ٢٧عامـاً) بتهمة رسقة مجوهرات وذواكـر من منزل املواطنة ملكة 

محمد عيل حسن الهمداني. 
وأّكــد املصـدر إحالـَة املتهمـني مـع املضبوطـات إىل الجهـات املعنية 

الستكمال اإلجراءات القانونية. 

إتغاء الثضرى السظعغئ افوىل لطحعغث الةماسغ بتّةـئ

أبظاء عمثان خظساء غسّريون صاشطئ «الرجعل افسزط» دسمًا لطةئعات

 : تةئ 
أحيـت محافظُة حّجـة، أمس، الذكرى 
السـنويَة األوىل للشـهيد اللواء عبدالكريم 

حسني الجماعي بفعالية خطابية. 
ويف الفعالية، أشـاد أمـني عام املجلس 
املهيـم،  إسـماعيل  باملحافظـة،  املحـيل 
وكافـة  الُجماعـي  الشـهيد  بتضحيـات 
شـهداء الوطن التـي أثمرت نـرصاً وعزة 
اللـواء  الشـهيد  أن  إىل  الفتـاً  وكرامـة، 
نكلـوا  الذيـن  األبطـال  أحـد  الجماعـي، 
بحـريان  الصمـود  مياديـن  يف  باألعـداء 
وميدي وحرض والسـاحل ومـأرب حتى 
ارتقت روحه شهيداً يف الدفاع عن الوطن. 
ـَن تضحيـاِت أبنـاء املحافظـة يف  وثمَّ

الذود عن حياض الوطـن، وقال إن إحيَاَء 
الذكـرى السـنوية للشـهيد يأتـي تخليداً 

ملآثره وإقدامه يف مختلف الجبهات. 
مـن جانبه، اسـتعرض عضـو رابطة 
علمـاء اليمـن القـايض عبداملجيد رشف 
الدين، فضائل الشـهادة وعظمة الشهداء 
عنـد الله تبـارك وتعاىل.  وأشـاد بمواقف 
أبنـاء تهامـة وقبائـل اليمـن يف تقديـم 
وأمنـه  اليمـن  عـن  دفاعـاً  التضحيـات 
واسـتقراره، مؤّكــداً السـري عـىل خطى 
شهداء الوطن حتى تحقيق النرص املبني. 
بـدوره، أّكـد املكتـب اإلرشايف يف كلمته 
التـي ألقاهـا عـيل النعمـي، السـري عىل 
الطريق الذي ضحى؛ ِمن أجِله الشـهداء، 
الفتـاً إىل أن الشـهيَد الجماعـي واحٌد من 

األبطـال الذين سـجلوا أروع البطوالت يف 
مواجهة العدوان وقوى االستكبار. 

مـن جهته، أشـار حميـد الجماعي، يف 
كلمـة أرسة الشـهيد إىل مواقف الشـهيد 
والكرامـة  العـزة  مياديـن  يف  وبطوالتـه 
وتنقلـه من جبهـة إىل أُخـرى؛ دفاعاً عن 
الوطـن حتـى التحـق بركـب الشـهداء، 
مجـّدًدا العهد بالسـري عىل درب الشـهيد 
وتقديم املزيد من التضحيات حتى تحقيق 

النرص وتحرير كافة األرايض اليمنية. 
تخللـت الفعالية بحضـور نائب رئيس 
الغرفـة التجاريـة بحّجـة يحيى سـلبه، 
وعدد من مـدراء املكاتب التنفيذية ومدير 
مديرية مستبأ عيل كارش، قصيدة شعرية 

ألحد رفقاء الشهيد. 

 : خظساء 
قّدمـت قبيلُة همـدان بمحافظة صنعاء، أمس السـبت، قافلًة 
ماليـة وعينيـًة؛ دعمـاً وإسـناداً للمجاهدين من أبطـال الجيش 
واللجـان الشـعبيّة املرابطـني يف مختلـف الجبهـات تزامنـاً مع 

احتفاالت شعبنا اليمني باملولد النبوي الرشيف. 
القافلة التي حملت اسم (قافلة الرسول األعظم)، احتوت عىل 
َر بـ ٣٠ مليون ريال، إضافة إىل أصناف متنوعة من  مبلـغ مايل ُقدِّ

املواد الغذائية. 
ا أبنـاُء مديرية همـدان الصموَد  وخـالل تسـيري القافلة، َحيـَّ
والثبـاَت واملالحَم البطولية التي يسـّطُرها املجاهدون يف مختلف 
جبهات القتال، والعمليات املسدَّدة التي تنفذها القوة الصاروخية 
وسـالح الجو املسـرّي.  وأّكـدت قبيلة همدان االستمرار يف النفري 
نحـو الجبهـات ورفدها بكل مـا يلزم اسـتمراراً ملعركـة الدفاع 

املقدسة حتى يكتَُب اللُه النَرص. 
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 : خاص 
األمريكـي  العـدوان  تحالُـُف  يسـتمرُّ 
السـعودّي ومسـاندوه الدوليـون يف إعـالن 
القاعـدة  بتنظيَمـي  الرصيحـة  العالقـة 
كأَداة  التكفرييـني  واسـتخدام  و»داعـش»، 
أََساسـية يف شـن العمليـات العدائيـة ضـد 
الشـعب اليمنـي، وتجنيدهـم للقتـال ضـد 
أبطـال الجيش واللجان الشـعبيّة يف عدد من 
الجبهـات، ال سـيما مأرب وباقـي الجبهات 
الرشقية، بعد استخدامهم واعرتافهم بالقتال 
جنباً إىل جنب يف عدَن والبيضاء وشبوة، ومع 
مواصلـة أبطال الجيـش واللجـان تقدمهم 
صـوب آخـر أوكار العنـارص التكفرييـة يف 
مـأرب، يتزايـد الضجيج الـدويل ابتـداًء من 
مجلس األمن، ُمروًرا باألمم املتحدة واملجتمع 
الـدويل، ُوُصــوالً إىل دول تحالـف العـدوان، 
وهو ما يزيد حقيقـة االصطفاف التكفريي 

السعودّي األمريكي انكشافاً ووضوحاً. 
وبعـد نرش جهاز األمن واملخابرات يف عدة 
تقاريَر سـابقة للمعلومـات املتعلقة بتجنيد 
تحالف العدوان للعنـارص التكفريية التابعة 
واعـرتاف  تنظيـم «القاعـدة»،  يسـمى  ملـا 
عنارص األخري يف عدة مقاطَع مرئية وانتشار 
وثائـَق ومراسـالت، أظهرت حجـَم االرتباط 
الوثيـق بـني التكفرييـني وتحالـف العدوان، 
كانت صحيفة «املسرية» قد نرشت، األسبوع 
أظهـر التنسـيَق  مفصـالً  املـايض، تقريـراً 
العسـكري بني اإلجراميني وتحالف العدوان 
األمريكـي السـعودّي اإلماراتـي، بنـاًء عىل 
معلومـات ووثائـق واعرتافات ومراسـالت، 
ـة، جميعهـا أظهـرت قيام  ومصـادَر َخاصَّ
دول العدوان بتشـكيل ألوية قتالية تكفريية 
وتعيـني قيادات إجراميـة -مدرجة يف قائمة 
«اإلرهـاب األمريكيـة– عىل رأس تشـكيالت 
عسـكرية ومنحهـا الرتـب واملناصـب بكل 
أشـكالها، والعديد من املظاهـر التي أّكـدت 
وقوف مقاتـيل «القاعدة وداعـش» إىل صف 
تحالـف العـدوان يف مختلف جبهـات القتال 

شماالً وجنوباً. 
ويف هـذا التقريـر، تسـتعرُض صحيفـة 
التنسـيق  مظاهـر  مـن  ُجملـًة  «املسـرية» 
وتحالـف  التكفرييـني  بـني  االسـتخباري 
ـة  الَخاصَّ املعلومـات  عـىل  بنـاًء  العـدوان، 
والوثائق واملصـادر امليدانية املطلعة، يف حني 
يعترب التنسـيق االسـتخباري بـني الطرفني 
أحد أوجه االرتباط الوثيق بينهما وتنفيذهما 
لذات األجنـدة، يف املقابل هناك عـدة جوانَب 
للعالقة تمتد إىل الجانب األمني واللوجسـتي 
يخـدم  بمـا  وغريهـا،  والتعبـوي  والثقـايف 
مصالـح الواليات املتحـدة األمريكية –املنبع 
األول لإلجـرام– ومخّططاتهـا يف عـدد مـن 

البلدان، من بينها اليمن. 
 

طزاعر الاظسغص اقجاثئاري:
عملت دول العدوان عىل اليمن ومرتِزقتها 
عىل التنسيق امُلسـتمّر مع تنظيم القاعدة يف 
املجال االسـتخباري بشـكل كبري، ومن أبرز 
عمليات التنسـيق يف هذا املجال االستقطاب 
والتجنيد، َحيُث تفيد املعلومات التي حصلت 
عليهـا الصحيفة بأن تحالـف العدوان يقوم 
عـىل  محسـوبة  عنـاَرص  عـرب  بالتنسـيق 
مرتِزقتـه املتواجديـن يف محافظة مأرب مع 
بعض قيادات تنظيم القاعدة للقيام بعمليات 
اسـتقطاب وتجنيد للكثري من العنارص التي 
تنتمي للتنظيـم للعمل لصالح دول العدوان، 
سـواء يف أماكن تواجدهم يف املحافظات التي 
تديرهـا سـلطة املجلـس السـيايس األعىل، 
مسـتغلني خرباِتهـم السـابقَة يف الجوانـب 
إىل  سـفرهم  خـالل  مـن  أَو  العسـكرية، 
هم يف كشـوفات  محافظة مأرب ومن ثَمَّ َضمُّ
التجنيد التابعة لأللوية واملعسـكرات التابعة 

ملرتِزقـة العدوان أَو تلك الواقعة داخل أرايض 
دولة العدوان السعوديّة للزج بهم يف جبهات 
ًة سـبق  الحدود، علماً بأن هناك جبهة َخاصَّ
وأن ُسـلمت لعنـارص تنظيـم القاعدة وهي 

جبهة علب شمال الجوف. 
فيمـا يأتـي التهريـُب ثانـي مظهـر من 
مظاهر التنسـيق االسـتخباري بني العدوان 
والتكفرييـني، َحيـُث تؤّكــد املعلومـات أن 
تنظيم القاعدة يقوم باملسـاهمة يف تهريب 
عنارص مقاتلة تريد االلتحاق باملعسكرات 
والتشكيالت التابعة ملرتِزقة العدوان، َحيُث 
تقوم عنارص من القاعدة باسـتقبالهم يف 
مناطَق متعددة ومن ثم أخذهم إىل أيٍّ من 
املسـاجد وإلقـاء خطب مطولـة عليهم 
عـن «الجهـاد»، وبعدهـا يتـم فرزهـم 
وإرسالهم بحسب الجهات التي ينتمون 
إليهـا، َحيُث يتم إرسـال عنـارص ُكـّل 

فصيل إىل منطقـة القتال التي يتواجد فيها 
هذا الفصيل، وفيما يتعلق باملحسـوبني عىل 
ـابي «السـلفيني املتشـّددين» أَو  التيار الوهَّ
تنظيـم القاعـدة تؤّكــد املعلومـات أنه يتم 
ة يف السعوديّة  إرسـالهم إىل معسكرات َخاصَّ
ومن ثم نقلهم للقتـال يف الجبهات الرشقية 
ـة بعنـارص تنظيـم القاعـدة  كونهـا َخاصَّ

والسلفيني املتشّددين. 
ويف السياق، تؤّكـد مصادر استخبارية أن 
عناَرص من حزب «اإلصالح» وعناَرص أُخرى 
مـن مرتِزقة العـدوان كانت تقـوم بتهريب 
السـالح واملعدات العسـكرية التي يحتاجها 
تنظيم القاعدة من محافظة مأرب أَو أيٍّ من 
املحافظات الجنوبيـة إىل محافظة البيضاء، 
منها ما قام به املدعو عبد الفتاح الحسـيني 
(أبـو صالـح الحسـيني وهـو مـن عنارص 
«اإلصـالح» ومـن أبـرز املهربـني بمحافظة 
مـأرب) بتهريب أسـلحة بمختلـف أنواعها 
وكذا عنـارص تابعـة للتنظيـم إىل محافظة 
البيضـاء قبـل تحريرها، فيما يسـتمر ذات 
الدور يف محافظات أُخـرى ما تزال تحتضُن 
التكفرييني بغطاء ودعم أمريكي سعودّي!. 

أمـا بالنسـبة ملجـال تبـاُدِل املعلومـات، 
ٌة لصحيفة «املسـرية»  تؤّكـد مصادُر َخاصَّ
أن هنـاك عمليـات تبـادل للمعلومـات بني 
تنظيم القاعدة وبني مرتِزقة العدوان، َحيُث 
يقـوُم تنظيُم القاعدة بتمرير أية معلومات 
ـًة إحداثيات  يحصـل عليهـا إليهـم، َخاصَّ
مواقـع الجيش واللجـان الشـعبيّة؛ وذلك 

السـتهدافها بالطـريان، وتضيـف املصادر: 
«وإن كانـت املعلومـات تهـم دول العـدوان 
يتـم تمريرهـا أَيْـضـاً عرب قيـادات مرتِزقة 
العدوان، وإن كانت لـدى العدوان ومرتِزقته 
ه يتم تمريرها  معلومـات تهم القاعدة َفـإنـَّ
ـة إذَا كانت عن قـوات الجيش  إليهـم َخاصَّ
واللجان الشـعبيّة وتَحّركاتها، وكذا عمليات 
الرصـد التي تتم ضد قـوات الجيش واللجان 

الشعبيّة». 
 

خفصاٌت بظائغئ بني «الصاسثة» ودول السثوان:
دولـُة  عقـدت  السـعوديّة،  غـرار  وعـىل 
العـدوان اإلمارات العديَد مـن الصفقات مع 
تنظيم القاعدة أبرزها (االنسحاب من املكال، 
االنسـحاب من وادي حرضموت، االنسحاب 
مـن الصعيد بمحافظة شـبوَة، االنسـحاب 
مـن مناطق بمحافظة أبني، االنسـحاب من 
محافظـة لحج، االنسـحاب مـن محافظة 
عدن)، وجميع هذه الصفقات أطلقت عليها 
دولة العـدوان اإلمارات مسـميات مزعومة 
توحـي أنهـا تنـدرُج يف إطـار مـا تسـمى 
وصبغتهـا  اإلرهـاب»  مكافحـة  «عمليـات 

باإلرشاف األمريكي. 
َوبحسـب املصادر، كان يتـم االتّفاُق بني 
االحتـالل اإلماراتـي والتكفريين عـىل قيام 
عنـارص تنظيم القاعدة باالنسـحاب مقابل 
السـماح لهم بأخذ األسـلحة واألمـوال التي 

وا  سـيطر
عليها أَو نهبوها وأن ال تتم مالحقتهم، 

باإلضافة إىل ضم مجموعة من تلك العنارص 
إىل صفـوف ما تسـمى قوات الحـزام األمني 
املـوايل لإلمـارات وضمهم إىل كشـوف ألوية 

عسكرية تابعة لدول العدوان ومرتِزقتها. 
املدعـو  أن  مؤكَّــدٌة  معلومـاٌت  وتشـري 
صالـح بـن فريـد العولقـي (أحد مشـايخ 
الصعيد بمحافظة شـبوة) تمّكن مع آخرين 
من التفاوض مع عنارص من تنظيم القاعدة 
إلعالن االنشـقاق عن التنظيم مقابل ضمهم 
عىل ما تسمى قوات «الحزام األمني»، ورغم 
نفـي العولقي عقـد أي اتّفاق بـني اإلمارات 
والقاعـدة إال أن ما تم رصُده مـن تَحّركات 

يؤّكـد صحة االتّفاق املشار إليه. 
 

الاظسغُص لاظفغث السمطغات اإلجراطغئ:
قامت عنـارص تنظيـم القاعـدة بتنفيذ 
عمليـات شـبه يوميـة السـتهداف الجيش 
يف  وبالتحديـد  الشـعبيّة  واللجـان  واألمـن 
محافظـة البيضـاء، علمـاً بـأن بعض هذه 
العنـارص التـي كانـت تنفـذ العمليات عىل 
سبيل املثال تعترب ضمن ما يسمى «مقاومة 
الحازميـة» والتـي كانـت تقاتـل يف جبهـة 
الصومعـة قبـل تحريرهـا وتتلقـى الدعـَم 
مـن تحالف العـدوان عىل اليمـن ومرتِزقته 
عىل أنهـم مقاومة وليسـوا عنـارص تابعة 

للتنظيم. 
حصلـت  التـي  املعلومـات  وتؤّكــد 

عليهـا الصحيفة، أن حـزب «اإلصالح» قام 
بالتنسـيق مع تنظيـم القاعدة لالسـتفادة 
من خـربات التنظيم عرب إرشاكـه يف تدريب 
عناَرص «أمنية» من الحزب تتبع ما يسـمى 
عمليـات  تنفيـذ  عـىل  الخـاص)،  (العمـل 
إجرامية مثل التي يقوم بها تنظيم القاعدة، 
َحيـُث عمد «اإلصالحيـون» إىل جمع عناَرص 
لـه مـن مختلـف املحافظـات إىل معسـكر 
اللبنـات بمحافظة الجوف، وقد شـارك عدد 
مـن قيـادات تنظيـم القاعـدة عىل رأسـهم 
املدعـو الرصيـع صـدام املذحجي (شـامل 
الصنعانـي وكان آنذاك أمـري والية صنعاء) 
يف تدريـب تلـك العنارص عىل مجـاالت عدة، 
أهمهـا (ترشيـك وتفجري العبوات الناسـفة 
-االغتيـاالت)، وقد تم القبـُض عىل عنارص 
هـذه الخليـة يف العاصمـة صنعـاء بعـد أن 
قامت بتنفيذ العديد من العمليات اإلجرامية 
(اغتيـاالت -تفجـريات)، باإلضافـة إىل ذلك 
تؤّكــد املعلومـات قيـام املدعو عـيل محمد 
القويس (سبق أن تم تعيينُه من قبل املرتِزقة 
محافظـاً ملحافظـة ذمـار)، بالتنسـيق مع 
املدعو محسـن محمـد عيل القـادري (أمري 
والية ذمـار ومن العائدين من أفغانسـتان) 
وتخريبيـة  إجراميـة  بعمليـات  للقيـام 

بمحافظة ذمار تستهدف قوات الجيش 
واللجان الشـعبيّة والرافضني للعدوان، 

وتقديم الدعم له للقيام بذلك. 
وعـىل إثـر ارتفـاع حـدة التباينـات 
واالقتتـال بني فصائـل مرتِزقة العدوان 
وفصائل  اإلماراتـي،  لالحتـالل  املواليـة 
املرتِزقـة املواليـة لالحتـالل السـعودّي، 
انعكـس ذلـك بشـكل أكـرب عـىل تنفيذ 
العمليـات اإلجراميـة يف املناطـق املحتّلة 
محافظـة  يف  الخصـوص  وجـه  وعـىل 
أبـني  محافظتـي  إىل  باإلضافـة  عـدن، 
-إن  العمليـات  هـذه  وأغلـب  وشـبوة، 
لـم تكـن جميعهـا- عبـارة عـن أهداف 
لألطـراف املتصارعة، ويقـوم ُكـلُّ طرف 
بتنفيـذ عمليات ضد موالني للطرف اآلخر، 
وكمثـال وشـاهد حـي عـىل ذلـك يمكـن 
اإلشـارة إىل نموذج مـن االتّهامات املتبادلة 
بهـذا الخصـوص، َحيـُث تقـوم الفصائـل 
املواليـة لإلمارات بتوجيـه االتّهامات لحزب 
إجراميـة  بعمليـات  بالقيـام  «اإلصـالح» 
واغتيـاالت ضد عنـارص وقيـادات من هذه 
الفصائـل، وكذا االتّهامـات املوجهة من قبل 
«اإلصالحيـني» للفصائـل املواليـة لإلمارات 
بالقيام بعمليات إجراميـة واغتياالت طالت 
ُخطبـاَء وأئمـَة مسـاجد تابعـني للحـزب، 
باإلضافة إىل بعض قيادات الحزب، ومن ذلك 
ما تم رصده يف وسائل إعالم الطرفني، َحيُث 
وجهت اتّهامـات ضد «اإلصـالح» بالقيام 
بــ»86» عمليـة إجراميـة ضـد الفصائل 
املوالية لالحتـالل اإلماراتي منـذ بدء العام 
2018م، ومؤّخراً اتهمت قيادات ما يسـمى 
«االنتقايل» حـزب «اإلصالح» باغتيال كوادر 
«جنوبيـة» أمثال (بن عيل جابـر ورفاقه يف 
حرضموت -طالل عريق يف شبوة - اإلعالمي 
واملصـور نبيل القعيطـي يف عدن) وجاء ذلك 
عىل لسان قيادات «االنتقايل» ومنهم املرتِزق 
التكفريي هاني بن بريك واملرتِزق أحمد عمر 

بن فريد العولقي. 
ويف مقابـل ذلـك وجهـت االتّهامات ضد 
اإلماراتـي،  لالحتـالل  املواليـة  الفصائـل 
بتنفيـذ «102» عمليـة إجراميـة منـذ بـدء 
العـام 2018م، وحـوايل»30» عملية اغتيال 
خطيب وأمام مسـجد محسوبنَي عىل حزب 
«اإلصـالح»، وذلـك منذ بداية العـام 2017م 
وحتـى منتصـف شـهر أُكتوبـر مـن العام 
2018م، وقد نرشت العديد من وسائل اإلعالم 
التابعـة لإلصـالح كصحيفة «أخبـار اليوم» 
وكـذا اإلعالمـي املرتـِزق محمـد الضبياني، 
اتّهامات للمرتـِزق التكفريي هاني بن بريك 
بتنفيذ عرشات االغتياالت التي طالت خطباء 
وشخصيات دينية محسوبني عىل «اإلصالح» 
ـابيني «السلفيني املتشّددين»، وقد تم  والوهَّ
ترسيـب وثائـق وكشـف تفاصيل عـن هذه 

العمليات وفق اعرتافات املتهمني. 
ومـع ُكـّل ذلـك، يتأّكـد للجميـع أن دول 
العدوان وعنـارص القاعـدة تجمعهم عالقٌة 
متينـة ومتعـددة األشـكال، ومـا التنسـيق 
االسـتخباري املشـرتك بني الطرفـني إال أحد 
جوانب تلك العالقـة التي كانت دول العدوان 
تخفيهـا قبـل سـنوات، وأظهرتهـا الحرب 
العدوانية عىل اليمن، كاشـفًة بذلك –بشكل 
أوضـح وأكـرب– الِقنـاَع األمريكـي الزائف، 
الـذي كان يّدعي قياَم واشـطن بـ»محاربة 
اإلرهـاب» عكـس الحقيقـة الناصعـة التي 
باتت واضحًة أكثَر من أي وقت مىض، والتي 
تؤّكــد أن أمريكا وأدواتهـا يف املنطقة ُرعاٌة 
للتنظيمـات اإلجراميـة التي تعتـرب الذريعَة 
األكربَ لقيام واشنطن باحتالل أي بلد تتواجد 
فيه تلك العنارص، غري أن العدوان عىل اليمن 
ومـا قابلـه مـن صمـود وعـزم كان كفيالً 
بإسـقاط ُكــلِّ عناويـن أمريـكا وأوراقهـا 
الخفيـة، التـي انفضحت مؤّخـراً، وما تزال 

تزداُد انفضاحاً. 

تعرغــإ تضفغرغغــظ سئــر ســثة طتاشزــات وإلتاصعــط بحــضض طئاحــر ضمــظ ألعغــئ المرتجصئ السســضرغئ
غرشئ سمطغات تةمع سظاخر الصاسثة ودول السثوان وطرتجصاعا لائادل المسطعطات وتصاجــط المعام السثائغئ
خفصــات طغثاظغــئ بغــظ الاضفغرغغــظ وتتالــش الســثوان وتظســغص طحــارك لاظفغــث السمطغــات اإلجراطغــئ

بالمسطعطات واساراشات شخائض المرتجصئ الماخارسئ..

 تظسغص اجاثئاري طظزط بني دول السثوان والسظاخر الاضفريغئ
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- بداية شيخ سعيد.. ما تعليُقكم حول 
العمليـات العسـكرية النوعيـة األخرية 
ألبطـال الجيـش واللجان الشـعبيّة يف 

محافظات البيضاء ومأرب وشبوة؟
لقـد حّقق أبطـاُل الجيـش واللجان 
بطوليـًة  ومواقـَف  مالحـَم  الشـعبيّة 
أُسـطوريًة عظيمـًة يف عمليـة «فجـر 
الحريـة» و»ربيع النرص» وما سـبقها 
البيضـاء  محافظـة  يف  عمليـات  مـن 
«النـرص املبـني» املتعـددة وغريها، فلم 
يكـن مـن السـهل القضـاُء عـىل هذه 
العنـارص التكفريية «داعش والقاعدة» 
التـي ظلت لعـدة سـنوات يف محافظة 
البيضاء، واسـتوطنت فيها، ومارسـت 
بحق سـكانها أبشـَع الجرائـم، ومنها 
اإلعـداُم غريُ املربّر، والشـنُق أمام مرأى 
ومسـمع الناس، كما ال ننـىس أن هذه 
الجماعات قد حظيت بالدعم واملساندة 
الكبرية من قبل العدوان َوأمريكا، َوالتي 
سـّهلت لها ُكــّل ما تحتاج من سـالح 
وذخائـر ومعـدات، وما إىل ذلـك، ولهذا 
نحـن نعترب ما حـدث بأنه نـرص إلهي 

وتأييد رباني كبري. 
 

- ولكـن ما هي العوامل التي سـاعدت 
صنعـاَء عـىل تحقيـق هـذا االنتصـار 
الربَّانـي عىل الرغـم مـن التحصينات 
الكبرية لقوى العدوان يف تلك املناطق؟

محافظـُة البيضـاء -كمـا يعرُفهـا 
الجميـع- تمتـاُز بأنهـا ذات تضاريس 
القاعـدة  وجـذور  وعـرة،  جغرافيـة 
وداعـش، والتنظيمـات اإلرهابية فيها 
منـذ سـنوات كثـرية، وأبطـاُل الجيش 
واللجـان الشـعبيّة قد تَحّركـوا إىل هذه 
املناطق لتحريِرها مـن هذه العصابات 
املتغطرسـة، ولهـذا فقـد كانـت الثقُة 
باللـِه من أبـرز العوامل التي سـاعدت 
املجاهديـن األبطـال عـىل تحقيـق هذا 
ولديـه  تَحـّرك،  فالجميـُع  االنتصـار، 
قناعـٌة بمصداقية املـرشوع والقضية، 
وأن هذا التَحّرك هو لنُرصة الحق، ولهذا 
كانت الرضبات مسـددة بتوفيق وعون 
من اللـه.. جانب آخـُر ال يمكن إغفاله 
وهـو الحاضنـُة الشـعبيّة، فقـد هبت 
قبائـُل البيضـاء للقتال جنبـاً إىل جنب 
مع أبطـال الجيش واللجان الشـعبيّة، 
بحكم ما عانوه من ويالت من قبل هذه 
العصابات التي ظلت تتحكُم بمناطقهم 

طيلة السنوات املاضية. 
 

- تحريـر مديريـات بيحـان وعـني 

وعسيالن وحريب يف مأرب وشبوة.. ما 
أهميتُه من وجهة نظركم؟

هـذه املديريات التي تحّررت -بفضل 
الله- لهـا أثر كبري يف أنفسـنا؛ باعتبَار 
أنها جزء ال يتجزأ من أرض الوطن، َوقد 
عـادت إىل حضن الوطـن، وتحّررت من 
دنس االحتـالل واملرتِزقة، وهذه جاءت 
بعـد تأكيـدات لقائد الثورة السـيد عبد 
امللـك بدر الدين الحوثـي –حفظه الله- 
عىل رضورة تحرير اليمن من أقصاه إىل 
أقصاه من العمالة واالرتزاق، ولهذا فقد 
تحّررت هـذه املناطق الواسـعة بفضل 
اللـه ونتيجـة الـدور املـرشف للقبائل 
املناطـق  تلـك  يف  األحـرار  واملواطنـني 
وتعاونهـم مع أبطال الجيـش واللجان 
الشـعبيّة، وبالتـايل َفـإنَّ أيـة مدينة أَو 
قرية أَو عزلة تتحّرر فهو انتصار لليمن 
بأكملـه، واليـوم والحمـد للـه هـا هم 
أبناء هذه املديريات يستنشـقون عبري 
الحرية، ويستعيدون كرامتهم املهدورة 
منـذ سـنوات، ونحـن عـىل يقـني بأنه 
مثلمـا تحّررت هذه املديريات، َفـإنَّنا يف 
الطريـق الصحيح، وسـنصل إىل تحرير 

اليمن بالكامل من الغزاة واملحتّلني. 
 

- عىل ذكـر أبناء القبائـل واملواطنني.. 
تحريـر  يف  دوَرهـم  تقيّمـون  كيـف 

مناطقهم من الغزاة واملرتِزقة؟
محافظـة  أبنـاء  مـن  املجاهـدون 
مـأرب ومحافظتـي شـبوة والبيضـاء 

والقبائـل الحـرة سـّطروا أروَع املالحم 
البطوليـة، وكانوا يف طليعـة املقاتلني، 
وقدموا الكثري من الشـهداء والجرحى، 
ونحن نُِكنُّ لهـم التقديَر واالحرتام عىل 
مـا قدمـوه تجـاه وطنهـم، وهـم اآلن 
يتصدرون املشهَد يف تأمني تلك املديريات 
املحّررة، بالتعاون مع األجهزة األمنية، 
وإن شاء الله سيظل هؤالء األحرار عىل 
عهدهـم، ولن يسـمحوا مجـّدًدا بعودِة 
العنارص اإلجرامية إىل مناطقهم لتعيث 

فيها الفساد. 
 

مديريـة  وجهـاء  أحـَد  بصفتكـم   -
الجوبـة.. ما الـذي تعنيـه الجوبة وما 

أهميُّة تحريرها؟
 تحريـُر مديرية الجوبـة من العمالء 
والخونـة لـه أهميٌّة كبـرية؛ كونها من 
أهـم املديريات يف محافظة مأرب، وهي 
إحـدى بوابـات املدينة، وتقـع بالُقرب 
مـن حقـول النفـط والغـاز يف صافر، 
َوإذَا مـا تحـّررت َفـإنَّ األعـداَء والغزاة 
سيخرسون ورقًة هامًة، وسيرتاجعون 
إىل داخل مدينة مأرب، وستكون مقدمًة 
لهزيمتهـم املدويـة يف مـأرب، وبدايـة 

التحرير للمدينة. 
 

يرُفـُض  عـيل  شـيخ  برأيكـم  ملـاذا   -
املرتِزقة مبادرة قائد الثورة السـيد عبد 
امللـك الحوثي مع أنهـا تمثل لهم طوَق 

النجاة؟

بالنسـبة ملرتِزقة العدوان، فالجميع 
يعـرُف أنهم ليس لديهم أي قرار، وأنهم 
السـعودّي،  االحتالل  إمـالءات  ينفذون 
وليـس لهم من األمـر يشٌء، لكن أحرار 
مـأرب يـَرون أن مبـاَدَرَة قائـد الثورة 
السـيد عبـد امللـك بـدر الديـن الحوثي 
«منِصفٌة» َو «عادلة» والكثري من أبناء 
بون بها، وهم يتَحّركون اآلن  مأرب يرحِّ
مع أبطـاِل الجيش واللجان الشـعبيّة، 
الوطـن  هـذا  يف  ة  الخـريِّ القـوى  وكل 
لتحريـر مـا تبقى مـن محافظة مأرب 
مـن دنس الغزاة واملرتِزقة، واآلن جاري 

التطهري، وطرد الغزاة. 
 

- نالحـظ أن أمريـكا ومجلـَس األمـن 
منزعجـان مـن تحرير مدينـة مأرب.. 

ملاذا برأيكم؟
االنزَعـاج سببه أن األمريكيني وقوى 
العدوان يدركـون جيًِّدا أن تحرير مأرَب 
يعني القضاء عىل مشـاريعهم الهدامة 
التي تنهب ثروات الشـعب اليمني، كما 
أنهم ينزعجون؛ ألَنَّه سيتم التخلص من 
العنـارص اإلجرامية «القاعدة وداعش» 
والتي هي يف األََسـاس صناعتهم، وهذا 
يشء يعرفـه الجميـع، وهنـا نؤّكـد أن 
تحرير ما تبقى مـن مأرب يعني نهايًة 
للعدوان، هـذا العـدوان املتواصل للعام 
السـابع عـىل التـوايل، والـذي حاولـت 
أن  األرشار  وكل  وأمريـكا  السـعوديّة 
الحتـالل صنعاء  تكوَن مـأرُب منطلقاً 

وبقية املحافظـات اليمنية، لكن أحرار 
مأرَب وقفوا ضد هذه املخّططات، ورأوا 
أن خياَرهـم وحريتَهـم وكرامتهم هي 
مـع صنعاء وأبطـال الجيـش واللجان 
الشـعبيّة، واآلن هـا هو بريـُق الحرية 
يلَمُع يف جبال وأودية مأرب، ونحن نرى 

النَرص قادماً ال محالة. 
 

- ما أبرز الصعوبـات والتحديات التي 
واجهت قبائـل مأرب خالل السـنوات 
السـت املاضية نتيجة غـارات العدوان 
واحتالل املرتِزقة ملديريات املحافظة؟

كما أوضحُت لكم، َفـإنَّ أحراَر مأرب 
عندما وقفوا يف وجه العدوان األمريكي 
ذاتهـا  للمعانـاِة  تعرضـوا  السـعودّي، 
التـي القاها الشـعب اليمنـي العظيم، 
القـرى  تعرضـت  فقـد  أكثـر،  وربمـا 
بـكل  املتغطـرس،  للقصـف  واملـزارع 
أنـواع األسـلحة، ومنها املحرمـة دوليٍّا 
كالقنابل العنقوديـة، واضطرت الكثري 
مـن األرس للنـزوح مـن القـرى، وعمد 
الطـريان السـعودّي إىل القصف املتعمد 
ملنازل املشـايخ واألحـرار الذين رفضوا 
االنخـراط يف صفوف العمالة واالرتزاق، 
لكن ال بد ما يحاَسـُب العدوان عىل هذه 
الجرائـم، وعـىل ُكــلِّ مـا ارتكبه بحق 

شعبنا اليمني العظيم. 
 

- مـا هـي رسـالتُكم للمرتِزقـة وقوى 
العدوان املتمسكني بمأرب؟

رسالتُنا للمرتِزقة أن الغزاة لن يبقوا 
عىل أرض الوطـن؛ ولهذا َفــإنَّ عليهم 
اغتنـام فرصـة العفو العام وتسـامح 
القيـادة الثورية ممثلة بالقائد السـيد 
عبد امللـك بدر الدين الحوثـي، والقيادة 
السياسـية ممثلة باملشري الركن مهدي 
املشـاط، فنحن نظل يمنيـني، والغازي 
األجنبي يظل محتـّالً، وأرضنا ال يمكن 
أن تقبـل إال من كان حـراً كريماً عزيزاً 
ال يقبـل الخضوع والخنـوع واالرتهان 
للخارج، وهـي مبادئ ُكـّل الثوار الذين 
 ،٢٠١٤ سـبتمرب   ٢١ ثـورة  يف  خرجـوا 

وستظل إىل أن تقوم الساعة. 
 

- ما املكَسُب الذي ستحّققه صنعاء من 
تحرير محافظة مأرب بالكامل؟

 املكاِسـُب التـي سـتحّقُقها صنعاُء 
إنهـاُء  هـو  بالكامـل،  شـعبنا  َوأبنـاُء 
العدوان األمريكي السـعودّي، والقضاُء 
عىل العمالة واالرتزاق يف مأرَب وغريها، 
وبالتايل َفـإنَّ خرياِت وثرواِت املحافظة 
سيعود نفعها للشـعب اليمني العظيم 
برمتـه ويف مقدمتهـا أبنـاء املحافظـة 
الذين ظلوا لسـنواٍت كثـريٍة محرومني 
منهـا، وكانـت فائدتُهـا تعـوُد لصالح 
حـّول  حـني  يف  محدوديـن،  منتفعـني 
العدوان هذه الثروة إىل مشاريَع تدمريية 
ومراكز عمليات لالحتالل وتدار لكل ما 
هو ضد الشـعب، ولهذا نحـن نقول إن 
تحريرها هو نهايُة عدوانهم بإذن الله. 

 
- مـا رؤيتكـم شـيخ سـعيد لتطبيـِع 

الحياة يف مأرب بعد التحرير؟
نحن نطالب كغرينـا، بتحقيق األمن 
واالسـتقرار يف جميـع مديريات مأرب، 
وهـذا هـو العامـُل األهـم، إضافـًة إىل 
أن تعَمـَل السـلطُة املحليُة عـىل توفري 
وإيضاِح  للمواطنني،  العامـة  الخدمات 
الدولـة،  ملـرشوع  للمجتمـع  الصـورة 
والخطة التي رسـمها الشـهيُد الرئيس 
اد –رحمـه الله- «يٌد تبني  صالح الصمَّ
ويـٌد تحمي»، ليكـوَن املواِطـُن رشيكاً 
أََساسياً يف بناء بلده والدفاع عنه، وبذلك 
يناُل ُكـلَّ حقوقه املرشوعة والتي طاملا 

َحلَُم بها. 

افطرغضغعن طظجسةعن ضبرياً طظ تترغر طأرب 
وظتظ ظرى الظخر صادطًا ق طتالئ

وضغض طتاشزئ طأرب الحغت جسغث بتغئح شغ تعار لـ «المسغرة»:
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(1261)
تقرير 

 : أتمث داوود
 ليسـت ذكرى املولد النبوي حدثـاً عابراً، 
يمكُن أن يَُمــــرَّ هكذا بسـالم، فاليمنيون 
وعىل مدى عقود من الزمـن كانوا يحتفلون 
بيـوم مولد الرسـول األكـرم، ويسـتجلبون 
الـربكات بمدِحه -َصـىلَّ اللُه َعـَليْــِه وََعـَىل 
ا بالصالة عليه، أَو إنشـاد شـعر  آِلـــِه-، إمَّ

مديحه.
وبقـراءة لسـرية الرسـول األكـرم، َفـإنَّ 
اليمنيـني كانـوا أول مـن احتفـل بقدومـه، 
حني اسـتقبله األنصـار اليمنيـون باألفراح 
واألهازيـج يف املدينـة املنـورة، مرّدديـن تلك 
مسـلم  ُكــّل  ذاكـرة  يف  املحفـورة  األبيـات 

ومسلمة:
طلع البدر علينا.. من ثنيات الوداع 

وجب الشكُر علينا.. ما دعا لله داع
أيها املبعوُث فينا.. جئَت باألمِر املطاِع

جئت ّرشفَت املدينة.. مرحبًا يا خريَ داع
 ومنـذ ذلك التاريخ، حفر اليمنيون مكانَة 
الرسـول يف جدار قلوبهم؛ حباً ووداً، واتِّباعاً، 
وأسـوة حسـنة يف جميـع مجـاالت الحياة، 
ولذلك َفـإنَّهم يحيون هذه املناسبة املقدسة 
بكل حفاوة ليس من منطلق املذهبية، وإنما 
من منطلـق الوعي والتمسـك بالنبي محمد 
ورسـالته -صلوات الله عليه وآله، وهم منذ 
القدم، شـافعيتهم وزيديتهـم، يحيون هذه 
املولـد بطقـوس متعـددة، باملوالـد وقـراءة 
سريته وإنشـاد املدائح النبوية واملهرجانات 

واألُمسيات الشعرية والندوات الفكرية. 
وال يقتـرص االحتفال باملولد عند اليمنيني 
عـىل الطقـوس، بـل جعلـوا مـن مظاهـر 
االحتفال بمولد الرسـول األكـرم -َصىلَّ اللُه 
َعـَليْــِه وََعــَىل آِلــــِه- ُفرصـًة للرتاحـم 
والتكافـل والعطف عىل الفقراء واملسـاكني 
املبـادئ  وتجسـيد  املحتاجـني  ومسـاعدة 
القرآنيـة واألخالق النبوية التـي كان يتَحّرك 
عىل أََساسـها الرسول الكريم صىل الله عليه 

وآله. 
وتتنوع طقوس الفرح باملولد النبوي من 
منطقة إىل أُخـرى يف اليمن، فخالل االحتفال 
بذكـرى املولد النبـوي الرشيف الـذي يوافق 
يـوم ١٢ ربيـع األول مـن ُكـّل عـام هجري، 
تجـد اليمنيني قد أعدوا لهـا منذ وقت مبكر، 
ففـي بعض املناطـق كان النـاس يخرجون 
يف الصبـاح ليـؤدوا الرقصات الشـعبيّة، عىل 
إيقاعـات «الـربع»، َوبـني صالتَـي املغـرب 
والعشاء يستمعون إىل الخطب واملحارضات 
الدينية، التي يتخللها ترديُد الصالة والسـالُم 
عـىل الحبيـب املصطفـى محمد -َصـىلَّ اللُه 
بعـَض  أن  كمـا  آِلــــِه-،  وََعــَىل  َعـَليْــِه 
علة عىل  املناطق كانت تحرص عىل إيقاد الشُّ
الجبـال ليلـة املولد، كمـا تكثُُر يف هـذا اليوم 
زيارُة األرحام واألقارب، ويستغلها الكثريون 

فرصة للتسامح فيما بينهم. 
 

اتافاقٌت يف ُضـّض طظطصئ
ويعترب املاليني مـن اليمنيني املولد النبوي 
مناسـبة لتحضـري موائـد الطعام الشـهية 
وحلـوى املولـد، والتي تعـد من أبـرز معالم 
مسـجد  ففـي  االحتفـال،  بهـذا  بهجتهـم 
املحضـار بمدينة تريم بمحافظة حرضموت 
جنوب رشقـي اليمن تقاُم سـنوياً احتفاليٌة 
بهذه املناسـبة، ويتم فيها قراءُة مقاطَع من 
سـرية النبي محمد -صـىل الله عليـه وآله- 
واملشـاركة يف إنشـاد القصائد التي تتضمن 
ذكر سجايا وفضائل النبي املصطفى واملديح 

له. 
ويكتظُّ مسـجُد املحضـار بالوافدين إليه 
الذيـن يرتدون الثيـاب البيضـاء، وغالبيتهم 
ويتقدمهـم  الصـويف،  املذهـب  إىل  ينتمـون 
علمـاُء وفقهاُء املدينة، َحيُث تتعاىل األصواُت 
بالصـالة عـىل النبي محمد -صـىل الله عليه 
فرحـاً  وسـجاياه؛  فضائلـه  وذكـر  وآلـه- 
وابتهاجـاً وتذكـراً للحظـة مولـده، ويتخلل 
االحتفالية توزيع القهوة والتعطر بالبخور، 
وسط أجواء صباحية تضفي الروحانية عىل 
الحارضين، قبل أن تختتَم بالدعاء واالبتهال 

إىل الله تعاىل بأن يعيد هذه املناسبة وقد أُجيل 
ــة اإلسالمية.  الهم والغم عىل األُمَّ

 ولسـنوات عديدة مثلت مدينة تريم، التي 
اختـريت عاصمـًة للثقافـة اإلسـالمية عام 
٢٠١١، مرَكـزاً ومرتكزاً لعـدد من الفعاليات 
االحتفالية واملهرجانات اإلنشادية التي تقام 
يف شـهر ربيع األول مـن التقويـم الهجري، 
وتسـتحوذُ عىل اهتمام واسع عىل املستويني 

الداخيل والخارجي. 
ويف البلـدات التهامية َفــإنَّ «ليلة النور» 
تعد فرصًة للقاء كبار السن الذين يحتشدون 
يف مجالـس ليلـة جماعيـة لتـالوة القـرآن، 
ومناقشة سـرية النبي محمد، فيما يحرص 
األطفـاُل واألُمهـات عـىل زيـارة املالهـي يف 

صباح اليوم التايل. 
 إن املولـَد باختصـار يوٌم مـيلٌء باألذكار 
واملقامـات  املحمديـة  واملدائـح  واألناشـيد 
الدينية املتنوعة التي ترسد حياة النبي محمد 

َومعجزاته يف عدة مناطق تهامية. 
ومنذ عرشات السـنني، كان املولد النبوي 
يقام يف جامـع «بيحان» بمحافظة شـبوة، 
وكانت تقـدم الوجبـات والوالئم، ويشـارك 

باملولد حتى كباُر وصغار السن. 
مختلـف  يف  القـرى  معظـُم  وعرفـت 
وعـاداٍت  طقوسـاً  اليمنيـة  املحافظـات 
احتفائيـة باملولد النبوي من قبل املتصوفني، 
َحيـُث كانـوا يعملون عـىل إحيَـاء املولد من 
خـالل جلسـات القـات التي يقومـون فيها 
باإلنشـاد وترديـد أبيـات شـعرية بألحـان 

مختلفة، بحسب عادات املنطقة أَو املدينة. 
وكان مشـايخ الصوفية يف محافظة تعز 
يقيمـون ُكــّل عـام احتفـاالً َكبـرياً باملولد 
مديريـة  يف  «يفـُرس»  منطقـة  يف  النبـوي 
جبل حبـيش، وكانوا يتوافـدون من مختلف 
القـرى إىل املنطقـة ويقيمـون فيهـا وليمًة 
كبـريًة يوزعونهـا عـىل الفقراء واملسـاكني، 
ويتم خـالل الفعالية التي تسـتمر أسـبوعاً 
كامالً قبل وبعد مولد الرسـول قراءُة قصائد 
عبدالهادي السـودي وأحمد بن علوان اللذين 
يُعدان من أبرز أعالم الصوفية يف املحافظة. 

َفــإنَّ  القديمـة  صنعـاء  مدينـة  يف  أمـا 
االحتفاَل باملولد النبوي زاٍه مع الورد ورائحة 
العطر والبخور، َحيُث يتجمُع سـكاُن املدينة 
وعـىل مدى سـنوات كثريٍة يف يـوم املولد من 

بعد صـالة املغرب يف الجامـع الكبري، ويقوم 
الخطيـُب بالصـالة عىل الرسـول وعـىل آله، 
ويتم رسُد سـرية الرسـول، ومولده ونشأته 
وحياته وأخالقـه وصفاته، فيما املجتمعون 
يف الجامع يصلون عىل النبي، كما أن النسـاَء 
يجتمعن يف جامع النساء ويقمن بعمل مولد 

نبوي. 
وبعد االنتهاء من قراءة سـرية الرسـول، 
يقوم أحد املنشـدين باإلنشـاد، فيمـا يقوم 
أحد األطفال برش ماء الورد عىل الحارضين 
الجامع  وهم يرّددون الصلوات ويتـم تبخريُ 
بالُعودة ويسـتمر االحتفال من سـاعتني إىل 

ثالث ساعات. 
وتعترب صعدة من أبرز املحافظات اليمنية 
إحيـاًء لذكـرى مولد الرسـول عـرب القرون 
السابقة، َحيُث كانت تقام مراسيم االحتفال 
ام شـهر  باملولـد النبوي يف صعـدة طيلَة أَيـَّ
ربيع األول، َويقوم مشايخ وأعالم املحافظة 

بتجهيز والئم عشاء كبرية يف مركز املدينة. 
ويعـد جامـع اإلمـام الهـادي أحـد أبرز 
األماكـن التي يقـام فيهـا االحتفـال، َحيُث 
يتم قراءُة سـرية الرسـول ُكـّل ليلة من ليايل 

شـهر ربيع األول، ويلقي الكثريُ من الشعراء 
قصائَد يف مدح الرسول. 

وبجانـب هـذه التنـوع الرائـع يف إقامـة 
االحتفال َفـإنَّ إحيَـاء املولد النبوي يف اليمن 
أصبـح جـزءاً مـن املـوروث الشـعبي عـرب 
األجيـال؛ ملـا له مـن تأثرٍي كبـرٍي يف وجدانهم 
الدينـي والشـعري والفنـي، إذ أنتجـت هذه 
املناسـبة إرثـاً ثقافيٍّا وفنيـاً َكبـرياً تمثل يف 
واألناشـيد  واملوالـد  القصائـد  مـن  العديـد 

واأللحان الصوفية. 
 

ـابغئ دخغٌض حاذ الععَّ
لقـد ظـل اليمنيون وعـىل مدى سـنوات 
كثرية يحتفلون بمولد الرسول األكرم محمد 
-َصـىلَّ اللـُه َعـَليْــِه وََعــَىل آِلــــِه- حتى 
ـابية خالل السـنوات  انتـرشت ثقافـة الوهَّ
املاضية، ما تسبب يف انحسار كبري لفعاليات 
االحتفـال باملولـد النبـوي، ُخُصوصـاً عـىل 

املستوى الرسمي. 
ـابيـة هـي مـن أشـد الرافضني   إن الوهَّ
إلحيَـاء هـذه املناسـبة، فهـي تصفهـا بــ 
«البدعة»، ولذلك دأبت السلفية طيلة الفرتات 
املاضية عىل اإلساءة والتكفري لكل من يحيي 
ـابيُة تغييَب  ذكرى املولد، واسـتطاعت الوهَّ
ــة  اإلسالم املحمدي القرآني، وأن تضلل األُمَّ
وتبعدهـا عـن كتـاب اللـه الذي سـار عليه 
الرسـول محمـد -صلـوات الله عليـه وآله- 
حتى أصبحت زيارة قرب رسـول الله «بدعة» 

واالحتفال بمولده جريمة. 
 

واصٌع جثغث
 لقد ُغيِّبت هذه املناسبة لعرشات السنني 
اليمنيـة خـالل نظـام  املناطـق  يف معظـم 
الخائـن عـيل عبد اللـه صالـح، وبتحريض 
ـابـي عىل عدم  مـن النظام السـعودّي الوهَّ
إقامِتهـا وإحيائها يف اليمـن، وظلت صعدة 
يف عهـد «أنصار اللـه» هي الربيـَق والضوَء 
الساطع الذي يلمع يف سـماء اليمن، إلحيَاء 
هذه املناسبة، وشهد اليمن واقعاً جديًدا بعد 
انتصار ثورة ٢١ سبتمرب، َحيُث أصبح املولد 
النبـوي وال يـزال إىل اليوم أهـمَّ االحتفاالت 
التـي تحظـى باهتمـام القيادة السياسـية 
والثورية يف اليمن، وتشهد فيه أكرب املسريات 
ليس عىل مستوى اليمن وإنما عىل مستوى 

العالم. 
ام من االحتفال بهذه اليوم تتزين  وقبل أَيـَّ
صنعـاء، وبقية املحافظـات باللون األخرض 
ابتهاجاً بقدوم ذكرى مولد املصطفى صلوات 
اللـه عليه وعـىل آلـه، فالجبـال واملرتفعات 
الكبرية تكتب عليها عبارات كبرية وواضحة 
صوامـع  محمـد،  الرسـول  عـن  ومضيئـة 
املسـاجد هي األُخرى تتزين باللون األخرض، 
األسواق، املتاجر، مؤّسسات الدولة، اللوحات 
اإلعالنية يف املدن الكبرية.. اللوحات الجدارية 
تنتـرش هنا وهنـاك، روضات الشـهداء هي 
األُخـرى تبتهج بخري الربيـة، وتزداد خرضًة 
إىل خرضتهـا وجماالً إىل جمالها وروحانيتها 

وقداستها. 
اسم محمد -صىل الله عليه وآله- من أعىل 
رأس جبـل نقم وجبال عـرص والنهدين وكل 
الجبـال املحيطة بصنعاء تراه يف الليل مصدر 
إشعاع ونور وضياء يأنس به املارة، ويتَحّرك 
ُكـّل لسـان يخرج يف شـوارع العاصمة ليالً 
بالصـالة عىل محمد وعىل آله، وكل من ينظر 

إىل ذلك النور البهي. 
 «بـاب اليمـن» مـن دخل منـه فقد دخل 
فاليمنيـون  والحكمـة،  اإليَمـان  صـوَب 
باختصـار َويف عهد الثـورة قد أعـادوا املجَد 
لهـذا اليوم العظيم، وفيه يستشـعرون مدى 
ُقرِبهـم مـن الرسـول الكريـم، وفيـه يحيي 
اليمنيون تراثَهـم القديم، وعاداِتهم املتوارثة 

يف حب رسول الله، وحب ميالده الرشيف. 
ـام  وكان اليمنيـون عـىل موعـٍد قبـل أَيـَّ
مـع أكـرب حـدث يف التاريـخ؛ نظـراً لحجـم 
االسـتعدادات الكبرية التي رافقت املناسـبَة 
والحشـود التـي خرجـت يف صنعاء وسـائر 
املحافظـات األُخـرى والتي لم تحـُدْث يف أي 

زمن مىض. 

العّعابغئ عغ طظ أحث الراشدغظ إلتغاء المظاجئئ وتخفعا بـ «الئثسئ»

طعروث حسئغ دغظغ طاةّثر شغ الغمظ
 اقتافال بمعلث الرجعل افضرم.. 
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تتمات من الصفحة األخيرةتتمات من الصفحة األخيرة

الغماظغعن أبئاعا ُتئَّعط لطرجعل بثروجعط 

عاحط افعظعطغ 

يف ذكرى ميالد سيد الخلق هبَّت الحشوُد اليمانية فال حصار وال 
ٌد  َحمَّ حرب يوقفها عىل خطى كتاب الله لبّوا وعزروا قال تعاىل: (مُّ
اِر ُرَحَماُء بَيْنَُهْم)، الرحماء  اُء َعَىل اْلُكفَّ رَُّسوُل اللَِّه، َوالَِّذيَن َمَعُه أَِشدَّ
توافدوا إىل سـاحات الرسـول األعظم؛ ابتهاجاً وحباً وشغفاً ووالء 

لك يا رسول الله. 
قال تعاىل: (َوَما أَْرَسـْلنَاَك إِال َرْحَمًة ِلْلَعاَلِمنَي)، فربحمة الله أنت 
مخـرج الناس مـن الظلمات إىل النور وكيف ال يليـق بنا أن نحيي 

ذكرى ميالدك؟ 
فهـا هم اليمانيون يجـددون والءهم لك صغرياً وَكبـرياً، ذكوراً 

وإناثاً ويف مقدمتهم قائدهم اليماني السيد عبدامللك الحوثي. 
يـوم ميـالدك يا طـه تحتفـي جميـع املخلوقات حتـى زغاريد 
العصافري ال تفارق السماء وساحة الوفاء إال من طبع عىل قلبه.. 
بميالدك أرشقت الشمس بنورها الساطع املنري فال حرارة يعاني 
منها املحتفي وال جريح يشتكي منها، فاألمة وأحرارها يف انتظار 

ميـالدك لكن صنعـاء ومحافظاتهـا تختلف، فخـروج اليمانيون 
إىل سـاحه االحتفاء كنضج الزهور يف طلعتهـا األوىل ما أروع ذلك 
التجسيد وتلك البصمات عىل أشكالها تفوح وعىل وقفاتها تنادي: 

لبيك يا رسول الله. 
فاليمانيـون عـّربوا عن والئهـم لك يا ُقـدوَة العاملـني، بفضلك 
توحدوا ويف يوم ميالدك اكتمل صفهم وحسـموا قرارهم، بفضلك 
أمرهـم شـورى بينهم، فـال أجنبـي يحكمهم وال فاسـد يأمرهم 
وال متعـاٍل يفتيهم، فحتميـاً وبال محالة منتـرصون وبعد القائد 
ماضون وبمناسـبه ميالدك أعلنوا ((ربيع االنتصار))، من يجهل 
اليمن وأحفاد رسول الله فيوم ذكرى املولد أربكهم وما خفي كان 
أعظم، فما عىل الجبابرة واملستكربين إال مراجعة حسابهم والنظر 

يف تاريخ اليمن منذ القدم بأن اإليمان يمان والحكمة يمانية. 
محمد وىص واليمانيون تمسـكوا فماذا أنتم تزعمون يف شـعب 
شهد له سـيد الربية وأعظمها فمنذ سبع سنوات وأنتم تفشلون، 
فافهمـوا يا أتبـاع ُكـّل ناعق، فهواجسـكم ال تنفعكم وال أسـياد 

ينقذونكم. 

الغمظ طسصض ظععض تتّرري وتشغري ضئري
االحرتام والتقدير يف حـرارة التعبري عن هذا 
االلتـزام والتوّجــه املنهجـي. وهـو ال يخفي 
تناُغَمـه الحاسـَم مع السـيد حسـن نرص الله 
قائـد املقاومـة يف الرشق العربـي، وال تضامنه 
مـع سـورية األسـد، لدرجة اإلعـالن يف خطبه 
عـن اسـتعداد اليمنيني للقتـال إىل جانب رفاق 
السـالح يف محور املقاومة. وهي العبارات التي 
أثارت مشـاعَر القائد السـيد نرص الله وثناَءه 
الكبريَ عىل بسـالة وإيثار إخوٍة شجعان ورفاق 
سالح يف معركة التحّرر التاريخية، قّدموا مأثرًة 
تاريخيـًة، ودّقـًة يف تظهري التناُقـِض الرئييس، 
ومسـك عتلة التحّرر االقتصادي والسـيايس يف 
البـالد العربية، بإطاحة الهيمنة االسـتعمارية 
الصهيونيـة الرجعية. بل كّرسـوا أهازيجهم يف 
جميع االحتفاالت واملناسـبات، وبكل وضوح، 
لشـعار تصفية الهيمنة األمريكية الصهيونية 
الرجعيـة يف الوطن العربي، مـن دون فذلكة أَو 
حذلقـة. وهم تمـّردوا عىل الُقطريـة الضيَّقة، 
وتخطوها إىل عروبة مقاتلة ومرشقيّة تحّررية. 
ثالثـاً: األُُفـُق السـيايسُّ وامليدانـيُّ للتحـول 
اليمنـي، هو نقل كـرة النار إىل قلـب منظومة 
الهيمنـة ومركز مصالحها املالية والسياسـية 
العربـي  الوطـن  يف  االسـتخبارية  وشـبكاتها 
التفاعـالت  وتصاعـد  اإلسـالمي.  والعالـم 
والتداعيـات بانـدالع تلك املعركـة التاريخية يف 
شـبه الجزيرة العربية سيكون قابلة النعطاف 
العربيـة والعالـم  املنطقـة  يف  كبـري  تاريخـي 
اإلسـالمي. فما بعد اختفاء النظام السـعودّي 
عـن املرسح غـري ما قبلـه يف املـرشق واملغرب 
بسـقوط حبل الّرصة، الذي ترتبط به شـبكات 
وسلسـلة عقد ومواقَع رجعيـة وبؤر تحريض 
وتخريب وارتزاق من جميع األصناف واألعراق. 
وانهيـاُر هذه املنظومة سـيعني تحـّوًال ثوريٍّا 

التحـّرر  وحـركات  الشـعوب  لصالـح  ا  نوعيّـٍ
واالستقالل، بخسارة االسـتعمار والصهيونية 
ألخطر قوة، أثبتت قدرة هائلة يف تنفيذ مشيئة 
الغـرب وخططـه، لتأبيد الهيمنـة اللصوصية، 
ولجـم نزعة التحـّرر، ورعاية القـوى واألبواق 

العميلة، وتمويل الحروب والفتن. 
مـا بعد انتصـار اليمـن سـتنطلُق تداعياٌت 
وتفاعـالٌت حاسـمة يف قلـب شـبه الجزيـرة 
العربيـة. واليمـُن الجديُد مهيَّأٌ للمشـاركة مع 
سـورية والعراق ولبنـان وإيران ببنـاِء جبهة 
مقاومـة، ونطـاِق أُخـوٍَّة وتعـاون، سـيكوُن 
املثال يف توحيـد القـدرات واإلْمَكانات لتحقيق 
االسـتقالل والتنمية، وتخّطي الحدوِد بنسـيج 
رشاكات مصـرٍي تاريخيـة، عنوانُهـا مقاومـُة 

االستعمار وتحرير فلسطني. 

ضغش تعاجه الرغاض وواحظطظ طحعَث املعلث 
الظئعي الحرغش؟!

قيادتـه الحكيمة والفذة، والتي اسـتطاعت 
ـَس ملرحلة يُنظر فيها  يف بضع سـنوات أن تؤسِّ
لليمـن بصـورة تمألُ العـنَي والقلـب، وتخرس 
بمخّططاتهـم  وتعصـف  الحاقديـن،  ألسـنة 
ومؤامراتهـم، وتؤّكــد أن اليمـَن ليـس لقمة 
إالَّ  يمثّلـون  ال  املرتِزقـة  أُولئـك  وأن  سـائغة، 
أنفسـهم، بـل إنهم اليـوم قد سـقطوا حتى يف 
قرارة أنفسـهم، ولسـنا هنا بوارِد ذكـر أمثلة 
وتقاذفهـم  والبائسـة  اليائسـة  لتغريداتهـم 
االتّهامـات للعجز والفشـل فيمـا بينهم البني، 

وفيما بينهم وبني تحالف العدوان. 
يكفي هنا أن يشـار إىل تغريدة أفصحت عن 
موقـف قوى االحتـالل والعدوان، بعد مشـاهد 
املولد العظيمة، ملغـرد إماراتي مقرٍَّب من بالط 
األمراء، َحيُث جاءت التغريدة لتعرب عن « صفر 
ثقـة» يف حكومة الخائن هـادي و»صفر ثقة» 

يف جيـش املرتِزقة، اللذين -حسـب تعبريه- «ال 
يسـتحقان الدعـَم السـخي الـذي ُقـدِّم لهما» 
مـن تحالف العدوان، وأنه «خسـارة فيهم ُكـّل 
دقيقة وكل دوالر دعم ينفق عليهما»، هكذا هي 
حالتُهم، يُهزمون ويخـرسون ويُصفعون عىل 
لون مرتِزقتَهم تبعاِت الفشـل  وجوههم، ويحمِّ
وأسباب الخسارة، لتصَل ذروتها بعَد مشاهدة 

حشود اليمن العظيمة باملولد الرشيف. 
بعد ظهر األربعاء، عّربت الرياُض عن خيبتها 
وانزَعـاجها وصبَّت غضبَها عىل مجلس األمن، 
لتعـِرَب عـن أسـفها «لوقـوف مجلـس األمن 
عاجزاً عن إدانة هجمات وممارسـات ميليشيا 
الحوثـي اإلرهابية تجاه اململكة». الغضب الذي 
تحـول رسيًعا مع حلول املسـاء ببيـان منحاٍز 
ملجلس األمـن، رفع معنويات الرياض املنهارة، 
ودفـع بها صبـاح اليـوم التـايل لتعـوَِّض عن 
َن من صورة عجزها،  خيباتها املرتاكمة، وتحسِّ
ولتتجـاوَز مفاعيـل املشـهد النبـوي العظيم، 
بغارات عدوانية عىل العاصمة النبوية صنعاء، 
ُ فقـط عـن حالـِة اليأس  وهـي غـاراٌت تعـربِّ
السعوديّة، وتضُع سـبَع سنوات من الحرب يف 
خانِة الهزيمة السعوديّة الواضحة، إذاً ال معنى 
لقصِف صنعاء بعد سـبع سـنوات إالَّ الفشـل 

امُلستمّر. 
عـىل ُكــلِّ حـال، ال بيـاَن مجلـس األمـن 
عـىل  قـادرٌة  اليائسـة  الغـارات  وال  املنحـاز، 
تجاوز اسـتحقاقات شـعب اإليَمان والحكمة، 
املسـتند إىل رسـول الله صلوات الله عليه وعىل 
آله، واملتمسـك بالجهاد املقـدَّس، مصدر العزة 
والكرامـة الوحيد، واأليّـام القادمة بفضل الله 
وَمنِّه ستكوُن شاهًدا عىل مزيد من االنتصارات 

بإذن الله العزيز الَجبَّار. 

أظعاٌر 
ُطتمثغئ.. 
واظاخاراُت 

ربغسغئ 
الُئحرى إجماسغض

أطـل علينـا ربيـع القلـوب ومشـكاة النور، 
بتباشـري الخري وهلت واسـتبرشت بيوم قدومه 
الجمـوع، فأحيـت يف قلوبنا ذكـرى مولده، فما 
كان لهـذا النـور إال أن يبعث ينابيـع الحق التي 
فاقـت أعتـاب الظـالم وُقطعـت فيهـا أوصـال 
االرتهان، فشـعت شـمس االنتصار أرجاء أرض 
وطأتهـا أقـداُم ُحفاة نسـجوا ُحبهـم بقلوبهم 
فحاكتها أيدي من حديد وبأس شديد؛ لريووا لنا 

عشقهم امُلحمدي وتوليهم الصادق الرسمدي.. 
انتصـارات ربيعيـه حاكها رجالنـا يف جبهات 
مأرب وشـبوة؛ فدحرت أوكار الُكفـر والُطغيان 
ملديرتـي ُعسـيالن وبيحـان وعـني يف محافظه 
شـبوه، تلتهـا انتصـارات وتحريـر يف مديرتـي 
العبديـة وحريـب مـع أجـزاء ملديرتـي الجوبة 
وجبـل ُمـراد يف مأرب، مع مشـاهد سـرتوي يف 
األيّـام القادمة رس العشـق امُلحمـدي والصمود 
اليمانـي الـذي حاكه اليمانيـون يف صدق ُحبهم 
الصادق للرسـول األعظـم والنور امُلبجـل؛ الذي 
تُرجـم باحتفاءات مصريية؛ لدحـر قوى الظالم 

واسترشاق الحق الذي ال يُضام بيد أنصاره. 
ـا َعَليْنَـا نَـْرصُ اْلُمْؤِمِنـنَي» فمـن  «َوَكاَن َحقٍّ
يسـتقي عبـق العشـق اإللهي هو من سـريوي 
األرض تُرجمانـاً لـُه ليـس قـوالً وإنمـا أفعـاالً 

المست األرض فأنبتت نرصاً مؤزراً.. 
فماذا عن أُولئك الذيـن يغتاظون من التهاليل 
الربيعية، والتباشري امُلحمدية لو عرفوا حقاً أنها 
تُحيي قلوبنـا فرحاً، وتُبهج صدرونا سـعادًة ال 
يُعادلها أية سـعادة، تُشفي صدور قوم مؤمنني 

بالرساالت امُلحمدية. 
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شغ اتافالظا بالمعلث الظئعي.. 
صالعا سظا شصطظا لعط 

رغعام الئعحطغ 

قاَل عنـا الكثري من مـرىض القلوب من 
يتحدثون عن اسـتيائهم وانزَعـاجهم من 
احتفالنـا بذكرى املولد النبـوي، ويعربون 
عـن انزَعـاجهم بقولهم: إننا نزين ونفرح 

ونحن ال نقتدي بالنبي يف يشء. 
نقـول: لكـم خسـئتم وافرتيتـم علينـا 

الكذب والله املستعان عىل ما تصفون. 
نحن الذين نحتفل باملولد ونزين ونفرح 
يف يوم مولد رسول الله مرة يف السنة وبقية 
ام السـنة حياة حافلة باالقتَداء بالنبي،  أَيـَّ
فنحن من نجاهد ونقاتل اليهود والنصارى 
ومن واالهم، ونحن من ننفق يف سـبيل الله 
ــة بالتمسك برموز أهل البيت  وندعو األُمَّ
لتغيـري الواقع املرير الذي ال يسـتطيع أحد 
إنـكاره، فنحن أَيْـضاً من اسـتبدلنا إحيَاء 
عيـد الحب والكرسـمس وغريها من أعياد 
ـــة من آل بيت  اليهـود بإحيَـاء رموز األُمَّ
النبـي، ونحن مـن نأمر باملعـروف وننهى 
عن املنكر ونبلـغ الحّجـة واملحّجـة ونحن 
من نؤتـي الـزكاة ونقيم الصـالة ونصوم 
رمضـان ونسـتغفر باألسـحار، نحن من 
نحرص عىل التسـبيح قبل رشوق الشمس 
وقبـل الغروب وتذكري النـاس بفتحها عىل 
مآذن املسـاجد، ونحن من نوايل أولياء الله 
الصادقـني املخلصني نحن مـن جعلنا ُكـّل 
أعمالنا لله ويف سـبيله، فنحـن من نعادي 
أعـداء الله ونربأ منهم ونسـتنكر املطبعني 
مع إرسائيل، ونحـن الذين نغيض إرسائيل 
بتَحّركنا الجاد العميل غري املسـبوق، نحن 
ـــة باالعتصـام بحبل الله  من يدعـو األُمَّ
واالجتماع حول القرآن ومللمة شتاتنا الذي 
خلفته األنظمة السابقة الخاضعة للهيمنة 

الخارجية، نحن من فضحنا زيَف املنافقني 
وأغلظنـا عليهم كمـا فعل النبـي صلوات 
الله عليـه وعىل آله، نحن من نكظم الغيظ 
حرصـاً عىل وحدة الصف وعـدم االختالف 
والنزاعات بل إننا أشداء عىل الكفار رحماء 

بيننا. 
أم هـل سـتنكرون أننـا نحن مـن نبلغ 
رسـاالت اللـه بتجميع النـاس يف املجالس 
والفعاليات ونحثهم عـىل اتباع محمد وآل 
بيته والقـرآن ونزيد النـاس وعياً وبصرية 
مـن خالل النظر إىل القرآن واألحداث، نحن 
مـن نقـول كلمة الحـق وال نخـَىش يف الله 
لومة الئـم، نحـن لبينا وصية الرسـول يف 
التمسـك بالثقلني وليس باملشايخ وعلماء 
السـوء، نحن الذين نحرص ونحث ونعمل 
عـىل اإلحسـان للفقـري والجـار، نحن من 
جعلنـا ألحفـاد بـالل قيمتهم اإلنسـانية 
بعـد أن كانوا فئة غـري مهضومة من قبل 
املجتمـع، نحن من فتحنا املطابخ واملخابز 
الخريية للفقراء واملحتاجني طيلة السـنة، 
فنحـن الذين نقيـم الدين والدولـة القوية 
باالكتفاء الذاتـي والتصنيع الحربي وغريه 
ــة قويًة قـادرًة عـىل مواجهة  لنكـون أُمَّ
التحديـات والحـروب، غـري معتمـد عـىل 
الخـارج الـذي هم أعـداء ألدا لنـا، نحن يا 
مـن ندعوكم ملقاطعة بضائع من أسـاءوا 
للرسـول ونرصخ سـخطاً ضدهـم وكذلك 
نحـن من ندعو املرآة للحشـمة ال للموضة 
اقتَفاء بالزهراء عليها السـالم، بل وجعلنا 
اإلعالم وسيلة إلعالء كلمة الله وتناول أهم 
قضايا املجتمع واألمـة ونحن من قضيتنا 
األََساسية واملركزية فلسطني واألقىص بال 

شك. 
فنحن من نقدم فلذات أكبادنا يف سـبيل 
اللـه ثـم يف سـبيل الوطن واملسـتضعفني، 

نحـن الـذي جيشـنا ورجالنـا يف جبهـات 
العـزة يقاتلون ضد من سـولت له نفسـه 
غزونـا سـواء مسـلم منافـق أَو أجنبـي 
كافر، فنحن من نسـائنا تربي أوالدها عىل 
ثقافة القرآن والجهاد بدل ثقافة البوبجي 
والهـوس اإللكرتونـي وغريه مـن الضياع 
اً، نحن الذين نحارب  الذي يسـمونه تحرضُّ
الحـرب الناعمـة التـي غزت فكـر معظم 
شبابنا، نحن من نوقر الكبري ونعطف عىل 
الصغـري، نحن مـن عظمنا أرسة الشـهيد 
وأكرمنـا أرسة املرابط والجريح واألسـري، 
ونحـن الذين نحظى بتأييـد الله ومعونته، 
ونحن الذيـن فتح الله عـىل أيدينا يوم كنا 
ــة ال تقهر، نحن  قلـة قليلة فأصبحنـا أُمَّ
مـن نجحت ثورتنا السـلمية 21 سـبتمرب 
وأخرجنـا اليمـن من الوصايـة األمريكية، 
نحن الذيـن قائدنا حكيم مؤمـن زاهد ويل 
من أولياء آل النبـي حريص عىل دمائنا بل 
ال يسـاوي املنصب عنده رشاك نعله، نحن 

من نحيي ميالد طه ولو كره الكافرون. 
فهـل عرفتـم من نحـن؟! نحـن أنصار 
الله وحزبه الغالـب بإذن الله، هذا واقع أم 

ستنكرونه أيها الغافلون! 
مـا لكم كيـف تحكمون؟!، وصـدق الله 
القائـل يف محكم كتابه: ((يَا أَيَُّها الرَُّسـوُل 
َال يَْحُزنْـَك الَِّذيـَن يَُسـاِرُعوَن ِيف اْلُكْفِر ِمَن 
ا ِبأَْفَواِهِهْم َوَلــْم تُْؤِمْن  الَِّذيـَن َقالُـوا آََمنـَّ
اُعوَن ِلْلَكِذِب  ُقلُوبُُهْم َوِمَن الَِّذيَن َهاُدوا َسمَّ
اُعوَن ِلَقْوٍم آخرين َلـْم يَأْتُوَك يَُحرُِّفوَن  َسمَّ
اْلَكِلـَم ِمْن بَْعِد َمَواِضِعِه يَُقولُوَن إِْن أُوتِيتُْم 
َهذَا َفُخذُوُه َوإِْن َلــْم تُْؤتَْوُه َفاْحذَُروا َوَمْن 
يُـِرِد اللُه ِفتْنَتَُه َفَلْن تَْمِلَك َلُه ِمَن اللِه شـيئاً 
َر ُقلُوبَُهْم  أُولئك الَِّذيَن َلـْم يُـِرِد اللُه أَْن يَُطهِّ
نْيَـا ِخْزٌي َوَلُهـْم ِيف اآلخرة َعذَاٌب  َلُهـْم ِيف الدُّ

َعِظيٌم)). 

طتمثغع الصرن الـ 21
طظى ظاخر

يف القرن الـ21 تحديًدا يوجد شـعب األنصار جيش 
محمـد صلوات ربـي عليه وعىل آلـه األطهار من قال 
فيهـم عليه الصالة والسـالم بأنهـم: أرق قلوباً وألني 

أفئدة. 
وقال عنهم: اإليمان يمان والحكمة يمانية.. واليوم 
يـرى العالم بأم عينيه ما قاله رسـولنا الكريم يتجىل 
أمام العالم من حب الشـعب اليمنـي لنبيهم الكريم، 
يرى العالم تلك الحشـود املليونية تحيي ذكرى مولده 

صلوات ربي عليه وعىل آله األطهار. 
بكل شوق وبكل لهفة، بكل اعتزاز وبكل فخر رغم 
ما يحصل لهذا الشـعب املظلوم مـن عدوان وحصار 
إال أنـه يقولهـا هيهات منا الذلة، لبيك يا رسـول الله 
لبيك يا محمد رغم كيد املعتدين ومكر املاكرين ونفاق 
املنافقني إال أن الشـعب اليمني يحتل الصدارة يف حب 
سـيدنا محمد صلوات ربـي عليه وعىل آلـه األطهار، 
نعم يحتل الصدارة يف إحيَاء مولده؛ وألن شعب اليمن 
هم أولو البأس الشـديد فال يخافون يف الله لومة الئم 
وبتوليهم لله وللرسـول وآلل البيت عليهم السالم هم 
منترصون، وكل عام وشهر وأسبوع ويوم يتقدم هذا 

الشعب ينترص يتمّكن من أعدائه. 
فيا لروعة هذا الشـعب وقوتـه املمتدة من قوة الله 
وتمكينه لهم فهناك عالقه قوية تجمع ما بني األجداد 
واألحفاد وهو منارصة النبي صلوات ربي عليه وعىل 
آلـه األطهـار، فال عجـَب أَو ريَب من أن هذا الشـعب 
املظلوم سـيكون يف طليعة من سـينرصون دين الله 
ومقدسـاته، ومن سـيحّررون العالم اإلسـالمي من 
طواغيت الـرش واإلجرام، املتمثل يف العـدّو األمريكي 
والكيـان الصهيونـي وكل أدواتهـم يف املنطقـة، وال 
عزة لإلسـالم إال بهذا الشـعب املقدام العظيم بعظمة 
ـــة،  األُمَّ لقضايـا  ونرصتـه  ومظلوميتـه  قضيتـه 
وتقاسـمه أللـم ُكـّل األوطـان املعتـدى عليها فرغم 
تكالـب تحالف العـدوان إال أنـه يحّقـق االنتصارات 

العسكرية السياسية االقتصادية. 
شعب األنصار شعب محمد سيقود العالم بحكمته 
وإيمانه ببأسـه الشـديد فالعاقبة والنرص والتمكني 
هي دائماً للمتقني ونقولها لبيك يا رسول الله لبيك يا 

محمد، والقادم أعظم. 

التحعد المتمثغئ.. 
حعٌق غمظغ وزخٌط 

حسئغ 
خطعد خالث التعبغ

شـوق  املحمـدي،  الشـعب  مـن  تنتظـرون  مـاذا 
يمانـي، وزخـم محمـدي، ومنهـاج يمانـي إيماني، 
ملحمـد املصطفى متشـوقني، وبلهفـة حائرين، من 
أيـن نبـدأ بمديحك سـيدي؟، وأنـت أرشف وأطهر بل 
باملـكارم أرفع، أنت من رشفت الديـار بنورك، وأنرت 
األركان بقدومـك، فكنت يف قلـوب اليمانيني حارضاً، 
ويف سـاحاتهم متحـرضاً، كيف ال نسـتعد بالشـوق 
واللهفة لنبي الرحمـة وقدومه، من أنار ورشف ديار 
األوس والخـزرج، كان لخاتـم األنبياء حضوٌر مرشٌق 
يف سـاحات املولد، كان لحرائر وأحـرار اليمن موقٌف 
مسجٌل، بحب املختار وشوق القاء، يف ضيافة املختار 
أعلنا الوالء للمختار واآلل، وجددنا اللقاء يف مولد خري 
العباد، فتعلقت قلوبنا بالراحـة اإللهية، واالطمئنان 
النبوي، واختلطت رائحة البخور والعطور والشـذاب 

والرياحني بقدوم خري الخلق. 
عجز وصفي واحتارت كلماتي لرشح موقف اللقاء 
املحمدي يف الربيع النبوي، ففي ساحات اليمن التقى 
الشـبان والشـيوخ، والزهـرات والنسـاء حبـاً لطه، 
وشـوقاً مليالد الطهر املطهر، وملحمـد مجددين الوالء 

واالقتَداء والبذل والعطاء. 
فلبيك يا رسوَل الله. 
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حياُة للنُفوِس  ِذْكــِرَك  إحياُء 
نجاُة للشعوِب  نَهِجَك  وإقـــاُم 

كما وتــاِرُكــُه،  امُلحِيْي  يستوي  ال 
ـــواُت واألم ــاُء  ــي األح يستوي  ال 

إحياِئِه يف  ــطُّ  َق نـُـبــاِلــْغ  لــم  إذْ 
َقَطراُت والثنا  بحٌر..  فالَفْضُل 

قائٍم احــِتــفــاٍء  ــلِّ  ُك مــن  فــأجــلُّ 
ــهــَداُة امُل والرحمُة  الــُهــدى  هــذا 

َخْلِقنا بنعمِة  ُقــِرنَــْت  نعمًة  يا 
مأساُة َخلُقنا  وجـــوُدَك..  لــوال 

ألمرِه الوجوُه  عنَِت  َمن  ُسبحاَن 
األصواُت لُه  خَشَعْت  َمن  ُسبحاَن 

الُعال الــســمــاواُت  سبَّحِت  لله 
والــــذرَّاُت ــــراُم  واألج واألرُض 

َسبَّحت والصواِمُت  النواِطُق  ولُه 
والَسَكناُت والحَركاُت  والكوُن 

بِه ــوراً  ن (أحمداً)  أرســَل  بالَحقِّ 
الظُّلُماُت وتنجيل  النفوُس  تزكو 

ما لعظيِم  داً  ُمحمَّ ــدوَت  غ ولقد 
وصفاُت محاِمٌد  لديَك  اجتمَعْت 

مكانًة الَكَماِل  ــِب  ُرتَ من  وبلغَت 
دَرجـــاُت وال  ـــٌب  ُرتَ بعدها  مــا 

بعَضُه لتحِمَل  ُقــرآنــاً..  وحملَت 
ُمجتِمعاُت وهي  جباٌل  عِجَزت 

بِه موجوٌد  وأنــت  الوجوُد  َف  َرشُ
ومخلوقاُت ــاداٌت..  ــم ج  .. ـــَرشٌ بَ

يحتفي ال  أو  اإلنساُن  يحتفي  إن 
ُمحتِفالُت األكــــواُن  فــبــنُــورَك 

*  *  *  
قلوبنا ــلُّ  ُك الله  ــوَل  رس يا  ــَك  ِب

ُمبتِهالُت للرحمن  بالحمِد 
(طيبٌة) لك  ُكلُّها  املحبِة  يََمُن 

ــاُت) ــَرف (ع كلُّها  لــك  وجبالُها 
أعمالُنا الوغى  بساحاِت  سَطعْت 

الِنيَّاُت أضـــاءِت  البيوِت  وعــىل 
بدا محبَّتنا  مــن  يــســريٌ  ـــزٌء  ُج

جنَّاُت ــرى  ــُق وال ــُن  ــدائ امل ــإذا  ف
فرحَة تُشِبُه  الكوِن  يف  فرحًة  ال 

فاُت ُمعَرتِ ــواُن  واألك (األنــصــاِر).. 
نرصنا بشائُر  احتَشدت  بربيعك 

النَكبَاُت ــِت  ــواَل ت الــعــدوِّ  وعــىل 
جبَهاتُنا احتَفْت  طريقتها  وعىل 

الجبَهاُت ــُق  تــتــألَّ وبحفلها 
محطٌَّة الرشيِف  مولدك  إحياُء 

ثباُت للثباِت   .. ــــزٌّ ِع لــلــِعــزِّ 

نــبــويَّــٌة باملصطفى  ــا  ــن ــاُم أي
نَِحَساُت الِعدا  ــاُم  وأي ا...  َخـــْرضَ

قدومِه قبل  ــاُر)  ــص (األن يتهيَّأُ 
ــُرقــاُت ــاُء والــطُّ ــي ــُن األح ــَزيَّ وتُ

لـ(يثرٍب) جئَت  يوم  فيُذكِّرونك 
ُمبتَِهجاُت (األنــصــار)  وقبائُل 

ُمبتَِهجاُت (األنــصــار)  وحــرائــُر 
ُمبتَِهجاُت (األنــصــار)  ومــنــازُل 

والَفتَياُت ــصــاُر)  (األن والِفتيُة 
ــاُت ــَف وَق لُهم  ــَفــٍع  ُمــرتَ ــلِّ  ُك يف 

باً تَرقُّ النخيِل  عىل  البيوِت،  فوق 
الَرصَخاُت: تعاَلِت  وصلَت  حتى 

(محّمٌد) جــاَء  ــاَء..  ج أكــربُ  اللُه 
ــاُت ــربَك ــِت ال ــُه أكـــربُ.. حــلَّ ــل ال

ُشعورِهم نفَس  نعيُش  نحُن  اليوم 
ـــَواُت أخ وهـــذه  الــنــفــوُس  تلك 

َك ُحبـَّ ُل  تُنَقِّ فينا  ــَزْل  ت لم  إذ 
والِجيناُت ـــاُم  واألرح األصـــالُب 

وسماؤنا أرُضنا  ك  بُحبـِّ هتَفْت 
ُممتِلئاُت بالشوِق  وحناجٌر 

ونساؤنا وشيوُخنا،  ورجالُنا، 
ــراُت ــزَه وال ــاُل  األشــب وصغاُرنا 

وعيونُنا ــا،  ــن ــاتُ ورئ وقلوبُنا، 
والعَرباُت واألنــفــاُس،  والنبُض، 

وبحاُرنا وجبالُنا،  ــا،  ــن ــانُ وِدي
والقبَضاُت والــرايــاُت،  والجيُش، 

أعماقنا يف  ـــراِح  األف ومشاعُر 
ُممتِزجاُت التعظيِم  بمشاعِر 

َمن ِذكـــراك  ال  أنــت  كأنَّك  حتى 
النبَضاُت تتساَرُع  سيزوُرنا.. 

ستُصاِفُح نا  أُكفَّ ــأنَّ  ك حتى 
الراَحاُت ِت  اخــرضَّ الرشيَف  الكفَّ 

بيوتنا ــلِّ  ُك َضيُف  كأنَّك  حتى 
معروشاُت بــالــنــوِر  فبيوتُنا 

َسْو اللحظات  هــذه  كأنَّك  حتى 
اللحظاُت ِبَك  فلتُسَعد   .. تُِطلُّ َف 

الذي اإللــهــيِّ  الــنــوِر  ــِدَن  ــع َم يا 
ــاُت ُرف وهــو  ــاَم  ق َميْتاً  زاَر  لو 

بالُدنا الرشيِف  بمولِدك  فاَضت 
الساحاُت تتمايُل  بهم  ـــْرشاً  ِب

آدٌم تَنَاَسَل  ــذْ  ُم َحشٌد  يَجِر  لم 
وُمجتََمعاُت ـــٌم  أَُم وتشكََّلْت 

ـٍد) محمَّ النبيِّ  (أنصاِر  كُحشوِد 
ُمحتَِشَداُت وهي  (طــه)  بربيِع 

تَصدَّقوا وقــال:  لنا  الوفاُء  نَظَر 

وهاتُوا العظيِم  وفائكُم  من  يل 

سيدي باتِّباعك  صَدقنا  فلقد 

ُسباُت ــاِع  ــب اإلت دون  ــبُّ  ــح وال

*  *  *  

اسُمُه ُقِرَن  قد  اللِه  اسِم  مع  َمن  يا 

الطاعاُت ــُل  تُــقــبَ ال  ــِه  ــدون وب

هي إن  تُحبَُط  وهي  ستُقبَُل؟  أنَّى 

األصواُت صوتِك  ِة  بَحْرضَ ارتَفعت 

َمْن بَمْدِح  املاِدحون  يقوُل  ماذا 

ــاُت اآلي ــُه  ل مدائَحهم  سبََقْت 

والُهدى والفضيلُة  الوسيلُة  أنت 

ــوُر واملــصــبــاُح واملـِـشــكــاُة ــن وال

وأفلحوا فيك  اليمانيون  ــاز  ف

الخرياُت (أحمَد)  بِرفقِة  فلُهم 

ميثاُقنا عهُدنا..  جُد  ُممَّ يا  لك 

الــهــامــاُت هـــذه  تــخــونَــك  أالَّ 

ــك ُكــلُّــهــا صــلــواُت أنــفــاُســنــا ل

صلواُت قلوبنا  نبُض  وعليك 

ذاُت ذاٍت  لكلِّ  ــاُه  ــن َس ــن  َم يــا 

الصلواُت ـــَك  وآِل عليَك  صلَّت 

الُكُرباُت تنجيل  ذكــرك  وبفضِل 

الصلواُت ـــَك  وآِل عليَك  صلَّت 

الحاجاُت تنقيض  أحــبَّــك  ــن  ومل

الصلواُت ـــَك  وآِل عليَك  صلَّت 

ـــاُة ــون أُبَ ــاِدق ــاَك قـــوٌم ص ــبَّ َل

الصلواُت ـــَك  وآِل عليَك  صلَّت 

ــاُت ــم آي ــه ــْت بــوصــِف والِئ ــَزَل ن

الصلواُت ـــَك  وآِل عليَك  صلَّت 

الغاراُت وال  تُثِنيهم  الحرُب  ال 

الصلواُت ـــَك  وآِل عليَك  صلَّت 

ـــَزَواُت غ َســيِّــدي  يا  ــم  ــُه ــَزَواتُ غ

الصلواُت ـــَك  وآِل عليَك  صلَّت 

وماتوا الرسوِل  ُحبِّ  عىل  عاشوا 

الصلواُت ـــَك  وآِل عليَك  صلَّت 

نـــواُة للنبيِّ  ــِة  ــبَّ ــح امل ــُن  ــم ي

الصلواُت ـــَك  وآِل عليَك  صلَّت 

ــداُة ُه ـــداَك  ُه من  فينا  دام  ما 

ــاُة ــج ون سفينٌة  للمؤمنني 

قائٌم عــٍرص  بُكلِّ  الكتاَب  ــِرُث  يَ

نََفَحاُت النبْي  من  عليِه  ِمنُهم.. 

وا والــربَكــاُت  الصلواُت  فعليُكم 

والصلواُت ــربكــاُت  وال لصلواُت 

ما الصلواُت  ــَك  وآِل عليَك  صلَّت 

الصلواُت ـــَك  وآِل عليَك  صلَّت 

ربغُع الظخر
معاذ الجنيد
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طسطسض جرائط واظاعاضات لصعات اقتاقل طسطسض جرائط واظاعاضات لصعات اقتاقل 
الخعغعظغ بتص الفطسطغظغنيالخعغعظغ بتص الفطسطغظغني

 : رخث 

واصلـت قواُت االحتالل الصهيوني اقرتاَف املزيد 
مـن جرائمهـا املركبـة واملخالفـة للقانـون الدويل 
واإلنسـاني ضد املدنيني الفلسـطينيني وممتلكاتهم 
يف األرض الفلسـطينية املحتّلـة كافـة.  وشـهد هذا 
األسـبوع تصاعـًدا يف اسـتهداف قـوات االحتـالل 
للمواطنني املتجمعني يف ساحة باب العامود بالقدس 

املحتّلة، واعتقال العديد منهم. 
واسـتمرت قـواُت االحتـالل يف اسـتخدام القوة 
املفرطـة ضد املدنيني الفلسـطينيني، واقتحام املدن 
والبلدات يف الضفة الغربية، بما فيها القدس املحتّلة، 
وتنفيذ اعتقـاالت، وتحويل تلك املـدن والبلدات إىل 

كانتونات منعزلة عن بعضها البعض. 
وال تزال قوات االحتالل تفرض العقاب الجماعي 
عـىل قطـاع غزة، مـن خـالل االسـتمرار يف فرض 
الحصـار للعـام الخامس عـرش عىل التـوايل، األمر 
الـذي أَدَّى إىل تفاقـم الوضع اإلنسـاني عىل جميع 

املستويات. 
وكان حصاد األسـبوع الفائت عـىل النحو التايل، 
استشهاد طفل فلسطيني برصاص االحتالل، بزعم 
إلقاء زجاجات حارقة تجاه مركبات املسـتوطنني يف 
بيت لحم، وإصابة املئات من الفلسـطينيني بجروح 
واختناقـات، فيما ال تزال جـراح 4 مواطنني بليغة، 

يف اسـتخدام مفرط للقـوة يف مناطـق متفرقة من 
الضفة الغربية املحتّلة، عىل إثر قمع قوات االحتالل 

ملسرياٍت سلمية. 
كمـا قامـت قـواُت االحتـالل باعتقـال (100) 
مواطـن، منهم 26 طفـالً و3 صحفيني، يف (104) 
عمليـات توغل يف الضفة الغربيـة، بما فيها القدُس 
املحتّلـة، ومصـادرة مركبة واالسـتيالء عـىل أموال 

خالل مداهمة منازل يف الضفة الغربية املحتّلة. 
وتجريُف 31 منشـأة تجاريـة وإجبار مواطنني 
عـىل هدم منـزل وجزء مـن منزل آخـر يف القدس 
املحتّلـة، وهدم 3 منـازل قيد اإلنشـاء، وإخطارات 
بهدم أُخرى، وتجريف 10 خيام سكنية، وشارعني 

يف الضفة الغربية املحتّلة. 

وإصابة مزارع فلسطيني وتخريب 335 شجرة 
زيتون يف اعتداءات للمسـتوطنني يف القدس املحتّلة 
ورام اللـه، وإقامـة (43) حاجـًزا فجائيٍّا بني مدن 
وبلـدات الضفة الغربيـة، واعتقـال مواطننَي أثناء 

املرور عرب تلك الحواجز. 
إىل ذلـك، َفــإنَّ جديَد االنتهـاكات التي يرتكبها 
كيـان االحتـالل الصهيونـي بحـق الفلسـطينيني، 
انتهـاكات طالـت هـذه املـرة منظمـات املجتمـع 
املدني بعد قرار تصنيف سـت مؤّسسـات حقوقية 
فلسطينية تعمل يف املجالني الحقوقي واإلنساني عىل 
انها منظمات إرهابية الرتباطها بالجبهة الشـعبيّة 
لتحرير فلسـطني بحسـب وزير الحرب يف حكومة 

االحتالل. 

 :  وضاقت
أشـار رئيُس الربملـان اإليرانـي، محمد باقر 
قاليبـاف، يف كلمته بمؤتمر الَوحدة اإلسـالمية 
أن «اجتماعنـا  إىل  إيـران،  يف  املنعِقـد  الــ 35 
هـو إليصـال رسـالة الوحـدة واالخـوة لـكل 
الـدول اإلسـالمية» مشـّدًدا عـىل أن «القضية 

الفلسطينية وحدت العالم اإلسالمي حولها». 
َوأََضــاَف قاليباف أن «الَوحـدَة تكون حول 
األهـداف والتوّجـهات املشـرتكة وتتكون عىل 
هذا األََساس»، وتابع: «التجربة تؤّكـد أنه كلما 
كان التوّجــه مشـرتكاً، َفـإنَّ الوحـدة أَيْـضاً 
تتحّقـق بهذا املقدار».  يف السـياق، أّكـد االمني 
العـام ملجمـع التقريب بني املذاهب اإلسـالمية 
حميـد شـهرياري، أن تأجيـَج الخالفـات بني 
املذاهب اإلسـالمية يشـجع أعداء اإلسالم عىل 

حياكة املؤامرات ضد املسلمني. 
وقال شهرياري: إن «املشكلَة األوىل يف العالم 

اإلسـالمي تتمثل بمؤامرات االسـتكبار العاملي 
بقيـادة أمريـكا والغربيـني الذيـن يخططون 
باسـتمرار لتأجيج الرصاعـات والنزاعات؛ ِمن 
أجـِل ترسـيخ تواجدهـم يف العالم اإلسـالمي، 
كما أن املشـكلة الثانية تتمثل ببعض القيادات 

والعلمـاء العمـالء، َحيـُث يمهـدون األرضيـة 
لهيمنـة الظاملـني يف البلـدان اإلسـالمية وربط 

مصالحهم بمصالح أعداء اإلسالم». 
ونـّوه شـهرياري، إىل أن «فقـداَن السـيادة 
الشـعبيّة الدينيـة يف بعض البلدان اإلسـالمية 
وحكـر عمليـة صنع القـرار عـىل مجموعات 
وسـحق  املواطنـة  حقـوق  وانتهـاك  أرسيـة 
مطالب الشعب هي مشكلة أُخرى يعاني منها 

املسلمون». 
وأّكــد شـهرياري، عـىل رضورِة فتـح باب 
االجتهاد يف جميع املذاهب اإلسـالمية والتوسم 
بـأدِب االختالف، كما أن مـن واجب املجتهدين 
تربيَر عدم توصل اآلخريـن إىل الحقيقة، فضالً 
عـن تعليـم الجاهلـني، كما أن وسـائل اإلعالم 

الثورية تضطلع بمسؤولية فضح الخونة. 
الشـعوب  تقـوَم  أن  رضورة  عـىل  وشـّدد 
اإلسـالمية برفع مطالبها الحقة إىل الحكومات 

املستبدة ومتابعتها بشكل سلمي ما أمكن. 

 :  طاابسات
بعد اغتيال مدحت صالح -مدير مكتب شـؤون الجوالن 
السوري املحتّل يف رئاسة مجلس الوزراء- برصاص قناص 
كيـان االحتـالل، عرف الكيـاُن أن مثـَل هـذه الجريمة لن 
تسُكَت عنها دمشـق، كما يبدو أن سوريا دخلت يف مرحلة 
جديـدة من الـردع، َحيُث الـرد عىل ُكـّل صـاروخ إرسائييل 

يعرتض سماَءها أَو يستهدف أحد املواقع يف أرضها. 
 وعنـد هـذه التغـريات االسـرتاتيجية تقـف الصحافـة 
العربية، ففي مقال لصحيفة «إرسائيل اليوم» يشري الكاتُب 
إىل أن «اآلن أكـرب تهديـد لحرية نشـاط إرسائيل يف سـوريا 
ينبع من محاولة األسـد استعادة السيطرة عىل بالده. يريد 
األسد استعادة سـيادته ونتيجة لذلك، من بني أمور أُخرى، 
تواجه الطائرات الحربية اإلرسائيلية اآلن املزيد من املقاومة 

املضادة للطائرات». 

 :  طاابسات
توازيـاً مع ارتفاع معدل الجرائم التي يرتكبها املسـتوطنون بشـكل يومي ضد 
الفلسـطينيني يف الضفة وعىل غالف قطاع غزة وكل املناطق الفلسـطينية املحتّلة 
والتي باتت تؤثر أَيْـضاً عىل أمن املسـتوطنني أنفسـهم وعىل عمل األجهزة األمنية 
التـي تخىش املواجهة مع هؤالء التي تنذر بدورها حدوث تصعيد بني املسـتوطنني 

وسلطات االحتالل األمنية والسياسية. 
صحيفة هآرتس شـنت هجوماً عىل املستوطنني اعتربت فيه أن هذه الهجماِت 
هي «سياسة، بل ثقافة. ثقافة الكذب والنفاق» مؤّكـدة عىل أن «الرشطة تخاف» 
مواجهـة هذا الوسـط؛ ألن «ثمة سـالحاً كثرياً يف هذا الوسـط، ويـده خفيفة عىل 
الزنـاد. هذا الوسـط غري كبري، لكن قوته مخيفة. له عالقـات جيدة، وله تمثيل يف 
الكنيسـت والحكومة... لقد أمروهم أن يحافظوا عىل أمـن الجميع، لكن هذا بعد 
أن تمـت تربيتهـم عىل أن يصدقوا بأن اليهود دائماً عـىل حق وأن العرب دائماً عىل 

خطأ». 

أطني طةمع الاصرغإ: الثقشاُت بني املثاعإ اإلجقطغئ 
تحّةُع أسثاَء اإلجقم سطى الاآطر

اإلسقم السربي: املسادلُئ 
يف جعرغا تشّريت

عآرتج: الةغح «اإلجرائغطغ» غثاف 
طظ املساعذظني الثغظ تربعا سطى الظفاق

التحث الحسئغ غتثر: التحث الحسئغ غتثر: 
طثّطط لاسطغط ختراء طثّطط لاسطغط ختراء 
السراق الشربغئ لطخعاغظئالسراق الشربغئ لطخعاغظئ

 : وضاقت 

حذََّر الحشُد الشعبي العراقي، أمس السبت، من مخّطط 

«إرسائيـيل» يحّرض لـه يف املحافظات الغربيـة، وتحديداً يف 

الصحراء الغربية العراقية؛ بذريعة مشاريع استثمارية. 

وقال مسـاعُد آمر لواء 30 بالحشد الشـعبي العراقي يف 

ترصيٍح لوكالـة أنباء محلية: إن «هناك إخباراً عن مخّطط 

كبـري بـني الشـخصيات السياسـية يف املناطـق الغربيـة 

واإلرسائيليني»، وتابع: إن «االتّفاق سيكون خالل إعطائهم 

مكاَن استيطان داخل الصحراء الغربية». 

وأضـاف: «توجـد لدينا أخبـار تفيد بـأن هنـاك تعاُونًا 

واتّفاًقـا بني قيـادات «ُسـنية» واإلرسائيليني» لتسـليمهم 

مكان استيطان يف الصحراء الغربية». 

وبـنّي املصـدُر أن «اإلرسائيليني ال وجود لهـم يف العراق، 

وأن التطبيع ال نقبل به بأي شكل من األشكال، ويجب عىل 

الجهات املعنية أن تقوم بدورها». 

يُذَكـُر أن هنـاك محـاوالٍت للتطبيـع يف بعـض مناطـق 

العـراق، وهناك من يحـاول أن يجس النبـض العراقي من 

خالل املؤتمر الذي حدث مؤّخراً يف أربيل. 

طظزماٌت دولغئ تحظ طظزماٌت دولغئ تحظ 
تمطًئ لفدح ظفاق تمطًئ لفدح ظفاق 
التضعطئ اإلطاراتغئالتضعطئ اإلطاراتغئ

 : وضاقت 

أبـرزت منظمـاٌت حقوقيـٌة دوليـٌة انتهـاكاِت اإلمارات 

لحقوق اإلنسـان واحتجاَزها نشـطاَء رأي، وذلـك بموازاة 

انعقاد معرض إكسبو دبي 2021م. 

وأثناَء إقامة فعاليات معرض إكسـبو دبي، الذي يستمر 

مـن أُكتوبـر 2021م، إىل مـارس 2022م، تنّظـم جماعاٌت 

معنية بحقوق اإلنسان حمالت مناَرصة للمطالبة بالحرية 

للمدافعني اإلماراتيني عن حقوق اإلنسان، ومن أجل تحقيق 

العدالة للنساء اللواتي تعرضن إىل االنتهاكات يف السجن، أَو 

من قبل السلطات اإلماراتية. 

عت أكثُر من ثمانـني منظمة حقوقية غري حكومية  ووقَّ

رسـالًة تدعو اإلمارات إىل إطالق رساح املدافعني عن حقوق 

اإلنسـان، بمن فيهم منصور، والصدِّيق وسـواه من األفراد 

املسـجونني يف قضيـة اإلمارات 94 كالدكتـور محمد الركن 

والدكتور محمد املنصوري، وكذلك الدكتور نارص بن غيث. 

وكانـت قـد ُسـلَِّمت رسـالُة املنظمـات غـري الحكومية 

املشـرتكة هذه إىل بعثة اإلمارات لدى األمم املتحدة يف جنيف 

مـن قبل مركز الخليـج لحقوق اإلنسـان والخدمة الدولية 

لحقوق اإلنسان، والتي بدورها سلمتها إىل سفارة اإلمارات 

يف لنـدن باململكة املتحدة، ومنظمـة العفو الدولية والحملة 

الدولية؛ ِمن أجِل الحرية يف اإلمارات ومركز الخليج لحقوق 

اإلنسان ومنظمة القسط وكيتلني ماي مكنمارا. 

وكانت السـيدة مكنمارا قد تعرضت إىل االعتداء من قبل 

الشـيخ نهيان بـن مبارك آل نهيان، املفـوض العام ملعرض 

إكسـبو دبـي، عندما ذهبـت للتحدث معه حول مسـاعدة 

منصور، أَو تسـليم بعـض الكتب له خـالل مهرجان هاي 

الذي ساعدت يف تنظيمه. 

وفيمـا يهـدُف جنـاُح النسـاء يف معـرض إكسـبو دبي 

إىل «إعـادة تأكيـد التزام املعِرض باملسـاواة بني الجنسـني 

وبتمكـني النسـاء»، يسـعى الـرشكاُء مـن املنظمات غري 

الحكوميـة إىل فضح نفـاق السـلطات اإلماراتية من خالل 

هذه الحملة. 
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تتّرري وتشغري ضئري

غالإ صظثغض*

املـؤرشاِت  جميـُع 
ِة تدفُع  السياسـيَِّة وامليدانيـَّ
وشـيكٍة  مفاجأٍة  ـِب  ترقُّ إىل 
الشـوط  بعـد  اليمـن،  يف 
الكبـري الذي قطعتـه حركة 
أنصار الله يف السـيطرة عىل 
مناطـَق  وتحريـر  األرض، 
واسـعة جديدة. ولوال الدور 
املبارش األمريكي والسعودّي 
ا  الخليجـي عسـكريٍّا وماليّـٍ
وسياسـيٍّا، لكانـت الحركـة تحتفـل بالنـرص النهائي، 
ولكان قائدها السـيد عبـد امللك الحوثي يقود املشـورة 
الشعبيّة والسياسية الوطنية حول مستقبل مؤّسسات 
السـلطة السياسـية، وإعـادة بنـاء الدولـة الوطنيـة 
واالقتصـاد الوطنـي بعـد الحـرب والعـدوان األمريكي 
السـعودّي. والواضـح أن هذه امللحمة املجيـدة باتت يف 

فصولها الختامية. 
أوالً: تحدى اليمنيون مسـّلمات جغرافية وسياسـية 
سادت يف العقل السيايس العربي، وقلبوا املعادلة بمبادرة 
ثورية جريئة، نقلت األضـواء ومرَكَز الرصاع واالهتمام 
السيايس واإلعالمي إىل بلدهم، الذي افرتضه األمريكيون 
والغربيون وبعض العرب طرًفا مهّمًشا وساحًة خامدًة 
مباحـًة للنهب اللصويص. فتحول اليمـن إىل مركز فعل 
حاسـم وهجومـي لحركة التحـّرر، وبات حصنًـا قويٍّا 
فاعـًال، ينهض، وتتصاعد قدرته عىل دحر قوى العدوان 
والعمالة وتفكيـك الحصار. وهو يف آفاق نهوضه املقبل 
يثري القلَق واالضطراَب لـدى مواقع التخطيط والقيادة 
الغربية االسـتعمارية والرجعية من نذر مفاجآت يمنية 
قادمة، سـتولد تداعيات ثورية نوعيـة وخطرية يف قلب 
الجزيرة العربية، َحيُث مركز النهب االستعماري الغربي 
للنفط، ومعقل الرجعية العربية األول، ومرتكز الهيمنة 
االستعمارية الغربية يف الوطن العربي وبلدان عديدة من 
آسـيا وأفريقيا يف العالم اإلسالمي، َحيُث تنرش الرياض 
بالتوجيه األمريكي شـباَك تمويل ومسـاندة مخابراتية 
لوسـائل إعالم وحركات سياسـية رجعيـة ولحكومات 
عميلة، وتتشـّعب خيـوط التمويل السـعودّي بناًء عىل 

أوامر واشنطن يف عرشات الدول اإلسالمية واألجنبية. 
ثانياً: البنيان السـيايس واالسرتاتيجي لخطاب حركة 
أنصار الله ومرشوعها العام مركزه ومحوره فلسـطني، 
وتصفيـة الهيمنـة االسـتعمارية، والرشاكـة مع حلف 

املقاومة والتحّرر يف املنطقة. 
وقائد الحركة السيد عبد امللك الحوثي يثري 

ضغش تعاجه الرغاض وواحظطظ طحعَث املعلث الظئعي الحرغش؟!ضغش تعاجه الرغاض وواحظطظ طحعَث املعلث الظئعي الحرغش؟!
سطغ الثرواظغ 

 
ال يمكُن أن تَُمــــرَّ َمَشـاِهُد الفعاليات الشعبيّة 
والرسـمية والحشـود املليونية التي مألت سـاحاِت 
املولد النبوي الرشيف يف أكثَر من ٣٠ ساحة مرَكزية، 
يف ١٤ محافظة يمنية، ورسـالتُها القويُة، مثل هذه 
الحشود ال تَُمــــرُّ مروَر الكرام أمام أعني املتآمرين 
واملتحالفني لالعتداء عىل شـعب اإليَمـان والحكمة، 
َلهـا األمريكـي والربيطاني، وال  وال يمكـن أن يتحمَّ

السعودّي واإلماراتي، وال الصهاينة. 
والسـبُب ببسـاطة؛ ألَنَّ هـذا يعني فشـل ِعقَدين 
وأكثـَر من محـاوالت إبعـاد اليمنيني، وكل شـعوب 
اإلسالم، عن ارتباطهم الوثيق برسول الرحمة محمد 

صلـوات اللـه عليه وعىل آلـه، بالحرب الناعمة التي ُسـّخرت لها 
جهوٌد جبَّارٌة وأمواٌل ضخمة وَمَكنٌَة عمالقة، وشـبكة واسعة من 
الصحـف واملجالت والفضائيات، واملواقـع اإللكرتونية، والربامج 
التلفزيونيـة، والفعاليـات والرحـالت والنـدوات، َو...، َولتتبخـر 
تحت أقدام شعب اإليَمان والحكمة يف بضع سنني، وتظهر املحبة 
واالرتباط العميق بالنبي كُقدوة وأُسوة، وبدينه ورسالته كمنهِج 

حياة يمنح العزة والكرامة. 
ومـن جهة أُخـرى، قد تكوُن أشـدَّ تأثرياً وأقـوى َوْقًعا، هي أن 
مـا يجري يف اليمن، من هذا الشـعب العظيم، ليس يف ظل أوضاع 
مستقرة، وال يف ظروف طبيعية، وال يف حالة رخاء، بل إن الشعب 
قـد كرس ُكــلَّ هذه القيـود، وأثبت حضـوَره، يف ميالد الرسـول 
األعظـم، وهـو تحَت وطـأة حصار ظالـم وعدوان غاشـم للعام 
السـابع عىل التوايل، بما يعنيه من هزيمة للمعتدين وفشـل ُكـّل 

أدواتهم ووسائلهم إلخضاع اليمن واليمنيني. 
فواقـُع  هنـا،  واألمريكيـة  السـعوديّة  الَحـْرسُة  ـُف  تتوقَّ وال 
الجبهات العسـكريِة يضيـف إىل حرستِهم حرساٍت 
وإىل عربتهـم عـربات، فقبَل هذه الذكرى املقدَّسـة، 
كانت االنتصـاراُت تتواىل يف مختلف محاور التصدي 
ما جنوبي مأرب، ورشقي البيضاء،  للعدوان، ال ِسـيـَّ
وشمايل شـبوة، والتي اكتست إثر تحريرها مبارشًة 
باللون األخرض؛ تعبريًا عن انضمامها للمشـاركة يف 
احتفاالت شعبنا باملولد الرشيف بحشود جماهريية 

غفرية. 
هـذه الفعاليـات الكربى التي لم يُشـهد لها مثيٌل 
ا، عندمـا يتـم تنظيُمها يف نفس  ا وجغرافيّـٍ تاريخيّـٍ
الوقت عـرص االثننِي املايض، بمـا يلزُمها من جهود 
ومسـؤوليات التأمني والتنظيـم واإلعداد والرتتيـب، كلها تخفي 
خلفهـا مقدرًة هائلًة عـىل القيام بها يف توقيت حسـاس وظرف 
دقيـق، يتطلب املزيـد من الجهود يف ظـل تربُّص قـوى العدوان، 
بـل وحتى يف ظل حملـة إعالمية كبرية ترافقت مـع التحضريات 
التي ابتدأت أوَل شـهر ربيع املبارك؛ بغرض التخذيل والتشـويش 
والتحريض والتشـويه للمناسـبة بكل مـا أوتيت وسـائُل إعالم 
العـدوان مـن قـوة، إذَا أخـذت هـذه التفاصيـل والتحديـات يف 
الُحسبان، َفـإنَّ ما جرى يتجاوُز ُكـلَّ الحدود ويحّطم ُكـّل االطر 
التـي ُوضعت لتقزيم اليمـن، ومحاولة الهيمنة عليها، وينسـُف 
ُكـّل دعاوى العدوان، ومربّراته التي يسـوقها لتربير عدوانه، فال 

رشعيَة إالَّ رشعية الشعب املتمسك بثوابته، ويقف خلَف 

* ضاتإ لئظاظغ
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