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 :  خظساء
أّكــد فخامُة املشـري الركـن مهدي املشـاط -رئيس املجلس 
السـيايس األعىل-، أن ثورة ٢١ سـبتمرب تضـع اليمن وألول مرة 
عىل طريق االسـتقالل والسـيادة، معلناً انتقال الثـورة املباركة 
مـن طور الـرصاع ِمن أجِل الوجود والبقـاء إىل طور الثورة التي 

جاءت لتبقى. 
وقال الرئيُس املشـاط يف خطاِبه األربعاء املنرصم بمناسـبة 
العيـد الثامـن لثـورة الحـادي والعرشيـن من سـبتمرب املجيد: 
«أصبحنـا نقاتل؛ ِمـن أجِل التحريـر والبناء، بمـا يف ذلك العمل 
املكثّــف؛ ِمن أجِل السـالم الضامن لسـيادة البالد واسـتقاللها 
وأمنهـا واسـتقرارها ووحدة وسـالمة أراضيهـا، وبفضل الله 
وحكمة قائد الثورة نبذل َحـاليٍّا جهودا مكثّـفة ومخلصة وعرب 
ُكـّل املسـارات السياسية والدبلوماسية والعسـكرية واألمنية؛ 

ِمن أجِل تحقيق ُكـّل ذلك». 
وفيمـا توّجــه الرئيس املشـاط بالتهنئة إىل قائـد الثورة 
السـيد عبد امللك بدرالدين الحوثي وإىل بواسل القوات املسلحة 
واألمن وكافة منتسـبي مؤّسسـات الدولة والحكومة، وأبناء 
الشـعب اليمني العزيـز بمختلف فئاتهـم ومكوناتهم، تطرق 
إىل ما سـبق الثورة الخالدة مـن إرهاصات العقود الخوايل وما 
سار عليه حال اليمن منذ عرشات السنني من أحداث وحروٍب 
وأزماٍت وفشـل ذريـع يف بناء الدولـة اليمنية املنشـودة، وما 
أفضـت إليه تلـك الحقبة الطويلة من تَـَردٍّ يف جميع املجاالت، 
وكـذا ما تال الثورة مـن لجوء رموز النظام البائد لالسـتقواء 
بالخـارج وجلب العـدوان والحصار ضد اليمن وشـعبه، بتلك 
الطريقـة املخجلـة، ُمشـرياً إىل أن ثـورة الحـادي والعرشين 
من سـبتمرب املجيدة مثّلت ومـا تزال ثورة الـرضورة الدينية 

والوطنية واإلنسانية. 
ولفـت رئيـُس املجلس السـيايس األعىل إىل أنه وبعـد ثمانية 
أعوام من نضاالت الثورة الخالدة يحق للشـعب اليمني أن يفخر 
بصمـوده وتضحياتـه، وأن يدرك بـأن ثورته املباركـة قد بدأت 
بشـائُرها تلوح يف األفق ويكفي أنها تضع اليمن وألول مرة عىل 
طريق االسـتقالل والسـيادة بمعناهما الوثيـق واملوثوق، وهذا 

يعني أن اليمن يسـري باتّجاه إنجاز الرشط األََساس والجوهري 
يف النهـوض بالبلـدان وبناء الـدول الحقيقية، مبينًـا أن الثورة 
أحرزت الكثريَ من التحوالت الخالقة يف طرائق التفكري السيايس 
وتصورات البناء، وأصبحت تستند إىل إرٍث بطويل وتجربة عملية 

مهمة وملهمة أكسبتها العديد من املزايا الواعدة بالخري. 
وأَشاَر الرئيس املشـاط إىل ميزتني نادرتني لهذه الثورة أولها 
ميـزة النمـو بعيًدا عن اإلمـالءات والوصايـة الخارجية لتحصد 
بذلك اسـتحقاق القرار الوطني املسـتقل، والثانيـة ميزة امليدان 
والتَحـّرك الفعيل وهي ميزة تضعنا أمـام ثورة نضجت مداركها 

وتجاربها تحت النار والحصار. 
وحـث الجميـَع عـىل مواصلـة الجهـود يف كافـة مجـاالت 

ومسارات العمل؛ ِمن أجِل ترسيخ قيم اإلخاء واملحبة والتسامح 
والتعايش يف أوسـاط املجتمع، واالرتقاء امُلسـتمّر بحالة الوعي 
العـام إزاء ُكـّل متطلبات ومقتضيـات املرحلة، مؤّكـداً الحرص 
الكبري عىل السالم واالنفتاح عىل ُكـّل الجهود واملساعي الخرية، 
واالسـتعداد التـام لتبادل معالجـة املخاوف، وضمـان املصالح 
املرشوعة مع املحيط العربي واإلسـالمي ومع ُكــّل دول العالم 

التي يعرتف بها الشعب اليمني. 
ودعا رئيُس السـيايس األعىل، قيـادَة الحرب يف الجانب اآلخر 
إىل االنتقـال املشـرتك مـن اسـرتاتيجيات الحـرب والسياسـات 
العدائيـة إىل اسـرتاتيجيات وسياسـات السـالم، والعبـور نحو 
إصـالح وتصحيح ما بُِنَي عىل اسـرتاتيجيات الحرب من قرارات 

وتصنيفات وممارسـات وتصورات عدائية، هي يف حقيقتها إما 
غريُ صحيحة أَو مباَلٌغ فيها، ُوُصـوالً إىل إنهاء العدوان والحصار 

واالحتالل بشكل كيل. 
كمـا دعا املجتمـَع الدويل ومجلـس األمن واألمـم املتحدة إىل 
دعم خيارات السـالم الجاد والحقيقي، والبدء الفوري يف تعديل 
السـلوك الـذي دأبـوا عليـه؛ باعتبَاره سـلوكا معيقـا ومحبطا 
ومنحازا، وال يساعد أبدا عىل بناء الثقة وتحقيق السالم بقدر ما 
يدخـل ضمن العوامل املبارشة التي تقف وراء إطالة أمد الحرب، 
واألسـباب التي عادة ما تحول مسـار التفاوض من مفاوضات 
سالم إىل مفاوضات استسالم، ويف أحسن األحوال إىل مفاوضات 
تكتيكيـة لكسـب الوقـت أَو لغايـات رفـع الحـرج وامتصاص 

الضغوط. 
ونّوه الرئيس املشـاط إىل أن ذلك يتطلب العمل عىل تصحيح 
املنطلقات، والتخيل عن التوصيفات الكاذبة سـواء تلك املتعلقة 
بطبيعـة الحرب القائمـة أَو املتصلة بموضـوع الرشعية، وهي 
توصيفات يجب التخيل عنها لصالح السـالم، مؤّكـداً أن الحرب 
ليست أهليًة، والجميُع يعرف مصدر وطبيعة وحقيقة ما تسمى 
بالرشعية، موضًحا أن وقت السالم قد حان، ويف معرض السالم 
ال ينبغـي للخارج أن يكذب الكذبـة ويصدقها إىل ما ال نهاية، أَو 
يتخذ من مدلوالت التوصيف عوائق مسـتدامة يف طريق السالم، 

متناسياً أن التوصيف غري صحيح بأكمله. 
وطالب رئيُس الجمهورية يف خطابه، قيادَة الحرب يف الجانب 
اآلخـر إىل رسعة االنخـراط العميل يف إجـراءات بنـاء الثقة بدءا 
بالخطـوات الرضوريـة يف الجانبني اإلنسـاني واالقتصادي، ويف 
مقدمـة ذلك رفع الحصار عن املوانئ واملطارات اليمنية، وضبط 
مـوارد الثروات النفطية والغازيـة، بما يكفل رصف الرواتب، إىل 
جانب العمل عىل إحراز التقدم املطلوب واملشجع يف تبادل إطالق 

األرسى والجثامني والكشف عن املفقودين. 
وأّكــد الرئيـُس املشـاط جهوزيـَة صنعـاء التامـة للدخول 
الفـوري يف إنجـاز هـذه الخطـوة اإلنسـانية عىل قاعـدة الكل 
مقابـل الكل، وغريهـا من الخطوات يف هذا السـياق اإلنسـاني 
واالقتصـادي، تمهيـدا لالنتقال إىل وقف إطالق نـار دائم، معرباً 
عن األمل يف أن تحظى هذه الدعوة بنفس املسـتوى من االهتمام 

والحرص واملصداقية من الجانب اآلخر. 

أخبار

 :  عاظغ أتمث سطغ
ال تـزاُل أصداُء العرض العسـكري املهيب الذي 
شهده ميداُن السبعني صبيحَة األربعاء املنرصم يف 
الذكرى الثامنة لثورة الــ٢١ من سـبتمرب املجيد، 
قائمًة حتى اللحظة، بعد أن تفاجأ الشعب اليمني 
بالتقدم العسـكري الذي وصلـت إليه بالدنا يف ظل 
مسـاعي تحالـف العـدوان األمريكـي السـعودّي 
اإلماراتي عـىل تدمري البنية التحتية بشـكل كامل 
بما فيها قصف ُكـّل املعسـكرات واملواقع طيلة ٨ 
سـنوات، يف محاولٍة منه لتجريد اليمن من سالحه 

وتركعيه وإخضاعه للوصاية من جديد. 
ويشـيُد اللـواء مجاهد القهـايل -رئيس تنظيم 
التصحيح الشـعبي النـارصي-، بالنقلـة النوعية 
التـي حّققتهـا القـوات املسـلحة اليمنيـة والتي 
تجسـدت من خالل العـرض العسـكري الكبري يف 
ميدان السـبعني يـوم األربعاء املنرصم بمناسـبة 
الذكرى الثامنة لثورة الـ٢١ من سـبتمرب الشعبيّة 
املباركـة التي تحطمت عىل صخرتها ُكـّل اشـكال 

التبعية والهيمنة والوصاية والعمالة للخارج. 
ويقـول اللـواء القهـايل يف ترصيـح لصحيفـة 
«املسرية»: إن النقلَة النوعيَة التي حّققتها القوات 
املسـلحة خالل فرتة وجيزة رغم ظـروف العدوان 
اإلجرامي عىل بالدنا، إنما هو ثمرة من ثمار الثورة 
املجيدة التـي انترصت من خالل اإلراَدة الشـعبيّة 
عىل قـوى الغزو واالحتـالل واالسـتعمار الجديد، 
مبينًا أنه وبفضل الله ثم ثورة ٢١ سـبتمرب سوف 
تتحطم ُكـّل آمال وأهـداف تحالف الرش والعدوان 
الرامية إىل احتالل جزرنا وسواحلنا ومنابع الثروة 
وإلغاء حق شـعبنا يف السيادة عليها، ُمشرياً إىل أن 
التطور الكبري الذي تحّقق لقواتنا املسلحة واألمن 
يف مجـال التصنيـع الحربـي ويف مجـال التدريـب 
والتسـليح والبناء النوعـي الحديث الذي تجىل من 

خالل العرض العسـكري الكبري يف ميدان السبعني 
أذهـل العالـَم بـأرسه، منوًِّهـا إىل أن هـذا اإلنجاز 
العسـكري يأتي تنفيـذاً لتوجيهات السـيد القائد 
العلم عبدامللـك الحوثي -يحفظه اللـه-، والقيادة 
السياسـية، بشـأن تصنيع أسـلحة تـوازن الردع 
التـي أطاحت بكل أهداف دول العـدوان وأطماعه 

التوسعية واألنانية. 
ويؤّكـد اللـواء القهايل وقوَف تنظيم التصحيح 
الشعبي النارصي، إىل جانب أبناء القوات املسلحة 
واألمـن حتـى تحقيـق النرص املـؤزر عـىل الغزاة 
واملحتّلني وتحقيق السالم العادل لكل أبناء شعبنا 
ووطننـا، معرباً عـن عظيم امتنانـه وتقديره لكل 
املقاتلـني املجاهدين الصامديـن عىل خطوط النار 
ويف مختلـف مياديـن الـرشف وجبهـات القتـال، 
كما هي ألبناء الشـعب اليمنـي العظيم الذي يرفد 

جبهات القتال بالرجـال والغايل والنفيس ويواجه 
أكـرب عـدوان همجي شـهدته البرشيـة عىل وجه 

األرض. 
 

صئَض عثا السرض لغج ضما بسثه 
بـدوره، يقـول العميـد منـري هاشـم الكبيس 
-مدير عام مديرية همدان بمحافظة صنعاء-: إن 
العرض العسـكري ألبطال القوات املسلحة واألمن 
يف ميـدان السـبعني األربعـاء املنـرصم بمناسـبة 
الذكـرى الثامنة لثورة ٢١ سـبتمرب، أعاد االعتبار 
للشـعب اليمنـي يف الداخل والخـارج، َحيُث حمل 
يف مضمونه العديَد من الرسـائل داخلياً وخارجياً، 
فكانـت الرسـالة للداخل هـي أن هـذه القوة هي 
ملُك الشـعب وصمام أمان لهم وهي قوة حقيقية 

وليست لالسـتعراض فقط كما كان يحدث خالل 
العقود املاضية، أما رسـالة الخـارج فكانت لدول 
العـدوان الـذي تمـادى يف ظلمه طيلة ٨ سـنوات، 
ومفادهـا أن قبـل هـذا اليـوم ليـس كمـا بعده، 
وأن القـوات املسـلحة باتت تملك مـن اإلْمَكانيات 
العسـكرية والتصنيع الحربي ما يؤهلها الوصول 

إىل مصاف الدول املتقدمة عسكريٍّا. 
ويوضـح العميد الكبـيس يف ترصيح لصحيفة 
«املسـرية» أن العرَض العسـكري املهيب يف ميدان 
السـبعني أدخـل الفرحَة يف قلوب اليمنيني ورسـم 
الفرحة والـرسور عىل محياهم، وهم يشـاهدون 
بأُمِّ أعينهم هذا التقـدم الحربي عىل أرض الواقع، 
ُمشـرياً إىل دور ثورة ٢١ سـبتمرب الشـعبيّة يف هذا 
التقـدم والتطـور التي حّررت الشـعب اليمني من 
التبعيـة والوصايـة والعبوديـة وتمّكنـت بعدهـا 

بفضل الله من تحقيق االستقالل وانتزاع السيادة 
واالنتقال إىل التصنيع الحربي واالكتفاء الذاتي من 
الزراعة والغذاء بعد أن كان ذلك محرَّماً ومحظوراً 

يف زمن السفريان األمريكي والسعودّي. 
 

إظةازاٌت جّطرعا الاارغت 
يف السـياق كشـفت سـيناء الكحالني -مديرة 
مدرسـة الطربي بمديرية صنعـاء القديمة-، عن 
الفرحة الغامـرة لدى أبناء املجتمـع اليمني كباراً 
وصغاراً، وهم يشـاهدون الطرياَن العمودي يحّلق 
يف سـماء العاصمـة صنعـاء ألول مرة منـذ بداية 
العـدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي عىل بالدنا 
يف الــ٢٦ من مـارس ٢٠١٥، الفتـة إىل أن الخطوَة 
التـي أقـدم عليهـا رجـال القـوات الجويـة وهم 
يلقون عىل سـكان العاصمة املكرسات والحلويات 
والعصائـَر مـن الجو، كان لها أثـٌر كبريٌ يف نفوس 
األهايل وأعادت إليهم التفاؤل واألمل بأبناء قواتهم 

املسلحة واألمن. 
ونّوهت الكحالنـي يف ترصيح خاص لصحيفة 
العسـكري  العـرض  وبعـد  أنـه  إىل  «املسـرية» 
األُسـطوري الذي شهده ميداُن السـبعني األربعاء 
املنـرصم بمناسـبة الذكـرى الثامنـة لثـورة ٢١ 
ه يقـُع عىل عاتـق املعّلم  سـبتمرب الخالـدة، َفـإنـَّ
اليـوم مسـؤوليٌة كبرية يف إبـراز هـذه اإلنجازات 
والتطور الحربي محـيل الصنع ألول مرة يف تاريخ 
اليمن بعد أن كنا نشـرتي أبسـَط وأصغر األشياء 
مـن الـدول الغربيـة، باإلضافـِة إىل االنتصـارات 
العسـكرية التي يسـّطرها أبطال قواتنا املسلحة 
واألمـن وهـم يخوضـون معركة الـرشف والفداء 
بأرواحهـم ودمائهم؛ دفاعاً عـن العرض واألرض، 
وإيصالهـا ورشحها لألجيال القادمة؛ كي يفخروا 
بها، وليسطروها يف دفاترهم كما سّطرها التاريخ 

الحديث يف أنصع صفحاته. 

الرئغج املحاط: بعرة الـ 21 طظ جئامرب تدع الغمظ 
وفول طرة سطى ذرغص اقجاصقل والسغادة

السرض السسضري بمغثان السئسني.. الئظاُء الصعي لطغمظ

ــرواتــإ ــروات وخـــرف ال ــب ـــعارد ال ــمــطــارات وضــئــط ط ــى رشـــِع الــتــخــار ســظ الــمــعاظــأ وال ــا إل دس
الثالثة البعرة  ظداقت  طظ  أســعام  بماظغئ  بسث  وتدتغاته  بخمعده  غفثَر  أن  الغمظغ  الحسَإ  تث 
أّضـث أن وصئ السقم صث تان وخظساُء جاعجٌة لطثخعل شغ تئادل افجرى سطى صاسثة الضض طصابض الضض

الصعالــغ: الظصطــُئ الظعسغــُئ لطصــعات المســطتئ عــع بمــرٌة طــظ بمــار بــعرة 21 جــئامئر المةغــثة
الضئســغ: الســرض السســضري أبئئ أن الحــسإ الغمظغ غمطــك صعًة تصغصغــئ ولغج لقجــاسراض شصط
الضتقظــغ: الاطــعر والاخظغــع السســضري الظعســغ غةإ أن غــثرَّس شغ طظاعــب الطقب لغفثــروا لعا
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ـَل العرُض العسـكريُّ األكربُ لوحدات  مثـَّ
الجيش واألمن يـوم العيد الثامـن لثورة ٢١ 
سبتمرب، التجسيَد الكامَل للرسالة الرئيسية 
والسياسـية  الثوريـة  القيـادة  أرادت  التـي 
إيصالهـا تحذيـراً للعـدو وطمأنة للشـعب، 
وهي رسـالٌة قد وصل مضمونها بنجاح منذ 
أول محطـة يف مسـار العروض العسـكرية، 
غـري أن العرَض األخريَ قّدمهـا بأبعاد جديدة 
مفاجئة ومدهشة وبتفاصيل إضافية تبلور 
فيهـا مسـتوى «الخطـر اإلقليمـي والدويل» 
الـذي حّذر منه قائـُد الثورة يف خطاب ذكرى 
الثورة كنتيجة السـتمرار العدوان والحصار، 
وهـو مـا مـن شـأنه أن يضـَع العـدّو أمام 
حقيقة انسـداد أُُفـق ُكـّل اآلمـال والخطط 
االحتياطيـة التي ربما مـا زال يعتمد عليها، 
ويف نفس الوقت، يضُع الشـعب اليمني أمام 
واقـع نجـاح التحـول التأريخـي النهضوي 
وتجـاُوزه  إعاقتـه،  األعـداء  حـاول  الـذي 
مرحلـة التهديـد الوجودي كمـا أّكـد رئيس 
الجمهوريـة، وانتقالـه إىل مرحلـة جديـدة 

يلمس فيها حتمية النرص. 
يف تعليقه عىل مشـاهد العرض العسكري 
غـري املسـبوق لقـوات الجيش واألمـن، ويف 
سـياق رسـالة التحذيـر للعدو، ذّكـر رئيُس 
الوفـد الوطنـي محمـد عبد السـالم تحالف 
العدوان وُرعاتَه بـأن ما تضمنه العرض هو 
«بعـض ما أعلنوا القضاء عليه من ترسـانة 
صواريـخ قبـل ثمانـي سـنوات» ُمضيفاً أن 
رسالَة صنعاء ونصيحتها اليوم هي أن: «من 
أخطأ يف فهم ثورة ٢١ سـبتمرب حينها، عليه 

أال يكّرر الخطأَ ثانية».
إن العـرَض بحجـم حشـوده وبرتسـانة 
األسلحة االسـرتاتيجية املفاجئة التي كشف 
عن جزء منها، يُعيُد ضبـَط ميزان الرهانات 
ليكشـف بوضوح أن االعتماد عـىل املرتِزقة 
أَو عىل «الضغوط» أَو عىل كسـب الوقت، هو 
فعالً «خطأ» واضٌح وُمثبت بثماني سـنوات 
مـن املحاولـة، وبنتائـج عكسـية صادمـة 
بالنسـبة ألصحاب هذا الرهـان، إذ ال يمكن 
بأيـة حال مـن األحـوال اعتباُر صعـوِد قوة 
عسـكرية وأمنية اسرتاتيجية، ُمَجـّرد فجوة 
صغرية يف خطـة ومرشوع تحالـف العدوان 
التي كان عىل رأسـها تدمري هـذه القوة قبل 

أن تدخل مرحلَة البناء أصالً!
حتى دعاياُت «الدعـم اإليراني» وأكاذيُب 
«تهريـب السـالح» ال تسـتطيع أن تخلَق أيَّ 
تشويش عىل ما يمثله هذا العرض من داللة 
عـىل أن رهـاَن تحالـف العـدوان ورعاته يف 
اليمـن كان رهاناً خارساً يف ُكــّل تفاصيله؛ 
ألَنَّ املسألة ليست مقترصة حتى عىل الفشل 
يف تدمري القوة العسـكرية واألمنية أَو إعاقة 
عمليـة بنائهـا، بل تتجـاَوُز ذلك إىل الفشـل 
يف شـيطنة الثـورة وفصلهـا عـن املجتمع، 
فالحشوُد العسكرية واألمنية التي احتضنها 
العرُض والعروُض السـابقة وتواجد القيادة 
العليـا للدولـة والجيش واألمن واسـتعراض 
السـالح عـىل املـأل، هـي معطيـاٌت تعكس 
بوضـوح أن املسـار الثـوري ليـس ُمَجــّرد 
«سـلطة أمـر واقع» بل هو مسـاٌر شـعبي 
ورسـمي متماسـك ومتوحـد لـم تسـتطع 
الحـرُب وال الحصـار تفكيكه، بـل إنه يزداد 

تماسكاً. 
الرئيـس املشـاط كان قـد تطـرق إىل هذا 
البُعـِد خالل خطابه األخـري يف ذكرى الثورة، 
عندما أعلن «تجاُوَز مرحلِة التهديد الوجودي 
للثورة ودخـول مرحلة البناء» وهو ما يعني 
أن ُكــلَّ الحسـابات التي ُشـنَّ عـىل ضوئها 
العدواُن قـد انتهت احتمـاالت تحّققها، وأن 
الحـرَب قـد أصبحت بـني دول العـدوان من 
جهـة، والَقـَدر مـن جهـة أُخـرى، وأقل ما 
يقال عن هـذه املواجهة إنها انتحاريٌة تماماً 

بالنسبة للطرف األول. 
هـذا أَيْـضـاً مـا أّكـدتـه بشـكل خـاص 
األسلحُة االسرتاتيجية التي أزيح عنها الستار 
خـالل العرض ألول مرة، والتي شـملت عدداً 
غريَ مسـبوق من أنواع الصواريخ البالستية 
واملجنحة والطائرات املسرية متعددة املديات 
واالسـتعماالت، ومنظومات الدفاع واملعدات 
البحرية والربيـة، وبمواصفـات مفاجئة يف 
مسـتوى التطور التقني والقدرة العملياتية 

والتدمريية. 
صحيٌح أن حقيقَة امتالك اليمن ترسـانَة 
أسلحة اسـرتاتيجية فاعلة قد باتت مؤّكـدة 
منـذ سـنوات وبدالئـَل وشـواهد عملية عىل 
امليدان، لكن ما تم كشـفه خالل عرض العيد 
الثامـن للثـورة كان أكثَر من ُمَجــّرد تأكيد 
عىل وجود هذه الرتسـانة، إنه تأكيد لوصول 
مسـتوى  إىل  اليمـن  يمتلكهـا  التـي  القـوة 

التأثـري اإلقليمي الدويل الثابت بثبات مسـار 
الثـورة ونجاحها يف تأسـيس الدولة اليمنية 
املسـتقلة، وهو ما حرص قائُد الثورة بشكل 
ملحوظ يف خطابه األخـري عىل توضيحه من 
خـالل إعادة توجيـه تحذيراتـه للعدوان من 
زاوية «الخطر اإلقليمي والدويل» املرتتب عىل 

استمرار الحرب والحصار. 
وهـذا التحذيـُر الـذي تـم تجسـيُده من 
خالل الكشـف عن األسلحة االسـرتاتيجية، 
يأتي بعد ثماني سـنوات من املواجهة أثبتت 
خاللها القيادة الوطنية أنها تمتلك الشجاعَة 
والُجرأة الكافية لشـن عمليات غري مسبوقة 
يف تأريخ املنطقة، وأن مسار الردع اليمني ال 
يتأثر بأية ضغـوط أَو «خطوط حمراء» لدى 
اإلدارة الدوليـة للعدوان، فضـالً عن األدوات 
اإلقليميـة، وبالتايل فالكشـف عن األسـلحة 
لم يكن ُمَجـّرد اسـتعراٍض فحسـب، بل هو 
إعالن عن دخول مرحلة جديدة من املواجهة، 
وتقديـم فرصـة للعـدو لتجنبها قبـل فوات 
األوان؛ ألَنَّ نتائـج رهانـه الخارس وتقديراته 

الخاطئة ستكون مدّمـرة هذه املرة. 
بعبـارة أُخـرى، وبحسـب عضـو الوفـد 
الوطنـي املفاوض عبـد امللك العجـري َفـإنَّ 
هَة لألعداء يف هذا السياق هي  الرسـالَة املوجَّ
أن «الخيار بأيديكم سـلماً وحرباً، وإن كانت 
الحرُب فاليمن لم يعد لقمًة سائغة وسيغض 

به حتى املوت ُكـّل من يحاول ابتالعه». 
والحديُث هنا هو عن املعادلة الرئيسية 
التي أعلنتها صنعاُء للحل الشـامل والتي 
تتمثل بإنهاء العدوان والحصار واالحتالل 
ودفع التعويضـات ومعالجة آثار الحرب، 
غـري  متكاملـة  متطلبـات  كمنظومـِة 
قابلـة للتجزئـة، وطريق وحيـد لتحقيق 
سـالم فعـيل، وهو مـا شـّدد عليـه قائد 
الثـورة أَيْـضاً يف خطابـه األخري بطريقة 
عكسـت حرصا عـىل تذكري العـدّو بثبات 
هذه املعادلة واسـتحالة الرتاجع عنها أَو 
اسـتبدالها بخطـوات أُخرى عىل رأسـها 

الُهــدنة املؤقتة. 
ووفقاً لذلك، َفـإنَّ العدّو اليوم أمام مسار 
وحيد للخروج من مـأزق تقديراته الخاطئة 
وما قد يرتتب عليها يف املرحلة القادمة، وأول 
خطوة يف هذا املسـار هي التوقُف عن عرقلة 
التهدئـة املؤقتة، وتنفيـذ التزاماتها املتعلقة 
بدفـع الرواتـب ورفـع قيود الحصـار وفتح 

الطـرق واملعابـر، لتكـوَن مدخالً نحـو بدء 
تناول معادلة السالم الفعيل، وهو األمر الذي 
ال يبـدو حتى اآلن أن تحالف العدوان ورعاته 
ينوون فعلـه برغم ُكــّل النتائج العكسـية 
الصادمـة التـي ترتَّبـت عـىل هـذا املوقـف، 
ُوُصــوالً إىل مـا كشـفه العرض العسـكري 

األخري. 
ويؤّكــد نائـُب وزيـر الخارجية حسـني 
العـزي أن «االسـتمراَر يف إعاقـِة الحاجـات 
األََساسـية لإلنسـان اليمني مـن قبيل منِع 
اسـتفادته مـن مـوارده الغازيـة والنفطية 

أَو التضييـق عـىل حقـه يف السـفر أَو حجز 
سـفن الوقود هو عمٌل يعيق السالم ويندرُج 
بشـكل واضح ضمن أعماِل التصعيد وإطالة 
أمـد الحرب» ما يعنـي أن تحالَف العدوان ما 
زال يواصُل مسـاَر ِرهانه الخـارس، وبالتايل 
ـِق تحذيرات القيادة  مـا زالت احتماالُت تحقُّ
العـروض  ورسـائل  والسياسـية  الثوريـة 
العسـكرية هـي االحتمـاالت األقـرب التـي 
تتصدر واجهـة املشـهد، وإرصاُر العدّو عىل 
تجاهـل مـا يعنيه ذلـك، ال يقلُِّل مـن درجة 

املخاطر التي يوشك أن يصطدَم بها. 

غمُظ 21 جئامئر غاةاوُز الثطَر العجعدي وغبئُِّئ تامغَئ الظخر

سرض السـغث الباطظ:
سئث السقم: السرُض أبئئ خطأ تصثغرات السثّو تةاه البعرة وظظخُته أق غضّرر الثطأ اآلن
جــغئاطسعط شالغمــظ  التــرَب  أرادوا  وإن  افســثاء  ططســإ  شــغ  الضــرُة  السةــري: 

 طحعٌث غغر طسئعق غئرز طقطح «الثطر اإلصطغمغ والثولغ» قجامرار الترب والتخار وغارجط ظةاح الاتعل الاارغثغ الاتّرري
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قبـَل انتهاِء مـا تبقى من فـرتة الُهــدنة 
املشـتعلة التـي أبقت عـىل معاناِة الشـعب 
اليمنـي وحافظـت عـىل املنشـآت النفطية 
واالقتصاديـة يف ُعمِق دول العدوان األمريكي 
السـعودّي اإلماراتـي، أخرجت اليمـُن جانباً 
مـن أثقالهـا يف عـرض عسـكري مهيب هو 
األضخـُم يف اليمـن إن لـم يكـن يف املنطقـة 
برمتها؛ احتفاًء بالعيد الثامن لثورة الحادي 
والعرشيـن مـن سـبتمرب الفتيـة بحضـور 
قيادات الدولة يتقدمهم القائد األعىل للقوات 

املسلحة واألمن. 
ويف العـرض املهيـب الـذي شـارك فيـه 
نحـو 35 ألفـاً من أبطـال القوات املسـلحة 
اليمنيـة بمختلف تشـكيالتها وتخصصاتها 
ووحداتهـا، أزاحـت القـواُت املسـلحة عـن 
املصنعـة  املتطـورة  األسـلحة  مـن  جملـة 
محلياً، موزعة عىل القوات الجوية والبحرية 
والربية، يف حني عكس العرض املهيب صورة 
مّرشفـة ملـا وصلـت إليـه القوات املسـلحة 
بمختلف وحداتها وصنوفها وتشكيالتها من 
تطور كمي ونوعي، كما عكست مدى صمود 
أبنـاء اليمـن وثباتهـم وتالحمهـم وحبهـم 
لبلدهـم وارتباطهم بوطنهـم، وتجذر وحدة 

الوطن يف أعماقهم ووجدانهم. 
وقدمـت مختلُف التشـكيالت العسـكرية 
وكليـة  والبحريـة  الحربيـة  الكليـات  مـن 
الطـريان والقوات الجويـة والربية والبحرية 
ة  والدفاع الجوي والسـاحيل والقوات الَخاصَّ
والرشطـة العسـكرية وألويـة الفتح عرضا 
نقـل جانبا مـن القـدرات القتالـة التي بات 

يتسلح بها أبطال الجيش اليمني. 
وشـاركت يف العرض العسـكري واألمني، 
رسايا رمزيٌة لوحدات االتصاالت العسـكرية 
والغواصات  واملدرعـات  املركـزي  واإلسـناد 
والصاعقـة والـدروع وألويـة رشق مـأرب، 
وقـوات الدفـاع الجـوي والدفـاع السـاحيل 
واألمـن املركزي والنجدة، رسـمت من خالل 
تلك العروض لوحة بديعـة تبعث عىل الفخر 
واالعتـزاز باملسـتوى الذي وصلـت إليه هذه 
القـوات النوعيـة مـن جاهزيـة واسـتعداد 

لحماية سيادة الوطن براً وبحراً وجواً. 
كما شـمل العـرُض العسـكري واألمني، 

دخوَل عربات تحمل صواريخ محلية الصنع 
بمختلـف أنواعهـا وصنوفها، التـي تعكس 
خـربات وقـدرات الجيـش اليمنـي يف صنـع 
سـالح ردع متطور قادر عىل مواجهة العدّو 

بما يمتلكه من ترسانة عسكرية. 
وبالتزامن مـع العرض جابـت الطائرات 
املسـرية والهجوميـة والهيلوكوبرت، سـماء 
العاصمة صنعاء، يف مشهٍد يعكس ما وصلت 
إليه القـوات املسـلحة واألمن مـن جاهزية 
يف حمايـة الوطـن ومقدراتـه ومكتسـباته 

الوطنية. 
وفيما عرضـت القوات املسـلحة اليمنية 
املتطورة،  الصاروخيـة  املنظومـات  عرشاِت 
واألسـلحة البحرية والدفاعـات الجوية التي 
صنعتها هيئة التصنيع الحربي، وكذا أسلحة 
بحريـة صواريـخ وزوارق وطـرادات بحرية 
حديثـة أنتجتها هيئـة الصناعـات الحربية 
اليمنيـة، إال أن الرسـالة التـي اوصلتها تلك 
الرتسانة البالسـتية والفوالذية كان صوتها 
عاليًـا يعرب عن اإلنذار األخـري لدول العدوان، 
وينقل تحذيرا يمنيا شديد اللهجة، يف حني أن 
تجاهله يقود النفجار واسـع يلتهم ما تبقى 

مـن جحافـل غازيـة ومعتدية يف السـواحل 
والجزر واألرايض اليمني، وقد يرضم النريان 
الواسـعة يف العمـق الجغرايف لـدول العدوان 
األمريكي السـعودّي اإلماراتـي، حال أرصت 
عىل االستمرار يف غطرستها ومساومتها عىل 

الحاجات اإلنسانية للشعب اليمني. 
وبما أن األسلحَة املتطورة التي تم الكشف 
عنهـا يف العـرض املهيب قد شـملت القوات 
الجويـة والربية والبحريـة، َفـإنَّ ذلك يؤّكـد 
الجاهزيـة العاليـة للقوات املسـلحة اليمني 
لخوض املعركة املقبلة ضد التصعيد الواسع 
بـكل عنفـوان من شـأنه قلـب الطاولة عىل 
تحالف العدوان ورعاته يف املنطقة واإلقليم. 

 
تسجغجُ الثشاسات.. ظصطُئ اقظطقق 

افوىل ظتع العةعم
وتأكيـداً عـىل اسـتعداد القوات املسـلحة 
اليمنيـة للتصدي للمعركـة القادمة؛ تمهيداً 
للهجمـات املضـادة، كشـفت اليمـن خالل 
العـرض عـن منظومات دفاع جـوي جديدة 
تمتاز بقـدرات عالية يف التعامل مع األهداف 
الجوية املعادية، وهو ما يشـري إىل أن مرحلة 
لتحالـف  منحـت  التـي  الجويـة  السـيطرة 
العدوان خالل الفـرتة املاضية لم تعد متاحة 

اليوم. 
جانبا  صحيفـة «املسـرية»  وتسـتعرُض 
من مواصفات املنظومـات الدفاعية التي تم 

الكشف عنها عىل النحو التايل:
 

1- خاروخ خصر
- الطول 2.7 مرت

- الوزن الكيل 58 كجم
- قطر الصاروخ 150 ميل مرت

- وزن القسم القتايل للصاروخ 10 كغم
- املدى التدمريي للصاروخ 30 مرت

- أقىص رسعة يصل إليها الصاروخ 200 
مرت يف الثانية

- أقىص مدى يصل آلية الصاروخ 100 كم

- أقىص ارتفـاع للتحليق 28000 قدم من 
سطح البحر

 
2- طظزعطئ خادق

- منظومة كشف وتعقب تستطيع كشف 
الهدف وتعقبه من مسافة 40 كم

 
3- طظزعطئ تغثر

- منظومة كشف وتعقب تستطيع كشف 
الهدف وتعقبه من مسافة 50 كم

 
4- طظزعطئ رادار بغ 19

الصنـع  روسـية  راداريـة  منظومـة   -
تسـتطيع كشـف األهداف من مسـافة أكثر 

من 200 كم
 

طــظ  طســراج.. «ططــعر  خــاروخ   -5
«1-P خاروخ بثر

- صاروخ باليستي أرض - جو
- يعمل بالوقود الصلب

- يعمل بنظامني حراري وراداري
- يتميـز بدقته العاليـة بإصابة األهداف 

الجوية

- يمتـاز بقدرته العالية عـىل املناورة وال 
يتأثر بالتشويش الحراري والراداري

 
أجــطتُئ الةع تتطص سالًغا بالصثرات.. 

اتساع التطصئ أطام سمطغات ظعسغئ 
ومن الدفاع الجوي، إىل الهجوم جّواً، هكذا 
فرضـت القوات املسـلحة اليمنيـة معادلتها 
الجديدة لخـوض املعركة الجوية مع تحالف 

العدوان. 
وقد أظهـرت القوات املسـلحة يف العرض 
حجـَم اإلنتـاج والتصنيـع املحـيل املرتاكـم 
واملحافظ يف الوقت ذاته عىل مسـار االرتقاء 
بالقـدرات وليس فقط االهتمام بالكم، َحيُث 
ما تم الكشـف عنه يؤّكــد التنامي الكبري يف 
القـدرات واإلْمَكانيـات يف زمـن قيايس رغم 
شحة اإلْمَكانيات وظروف العدوان والحصار 
التـي عاقت دون تحقيق أعىل مسـتوى، غري 
أن املعـروض والقـادم يؤّكــد أن اليمـن قد 

تجاوز ُكـّل الظروف. 
ومـن الالفت أنه تم الكشـف عـن طائرة 
وعيـد التي تمِلُك القدرَة عىل الوصول لقصف 
األرايض  يف  وأهدافـه  الصهيونـي  الكيـان 
الفلسـطينية املحتّلة، وهو ما يوصل رسالة 

تقرير

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

 صثرات صاالغئ رادسئ تاةاوز جشراشغا املظطصئ 
الغمُظ شغ سغث بعرته الباطظ..

الصعاُت المسطتئ الغمظغئ تفِرُض طسادلًئ جثغثًة شغ طسار الترب والسقم وتساسرُض بسحراِت اآلقف طظ المصاتطغظ

سحراُت المظزعطات الثشاسغئ والعةعطغئ تثخُض الثثطئ وتعاضُإ جغَر 
المسرضئ برًا وجعًا وبترًا و «المسغرُة» تضحش الافاخغض



5
السبت

العدد

28 صفر 1444هـ..
24 سبتمرب 2022م

(1486)
 

قوية قبل االقدام عىل أي حماقة، سـيما أنه 
قد رفع من وترية الحديث عن املشـاركة مع 

تحالف العدوان عىل اليمن. 
ويف السياق تستعرض صحيفة «املسرية» 
مواصفاِت الطائرات املسرية الهجومية التي 
تم الكشف عنها يف العرض، عىل النحو التايل:

 
1- ذائرة خاذش 2 املسّرية 

- الطول 1.60 مرت
- عرض الجناح 1 مرت

- القطر 11 سم
- املدى يصل إىل أكثر من 35 كم

- مزودة بنظام استشعار لألهداف الثابتة 
واملتَحّركة

- تقـوم بتنفيذ مهـام تكتيكية هجومية 
وتستخدم ضد آليات ومدرعات العدو

وهنـاك أربعة أجيـال من هـذه املنظومة 
وتمتلك قـدرات مختلفة، تصـب جميعها يف 
خدمـة الحاجات اليمنية العسـكرية ملواكبة 

املعركة. 
 

2- ذائرة طرخاد 2
- طائرة استطالعية عمودية

- تملـك القـدرة عـىل اإلقـالع والهبـوط 
العمـودي دون الحاجـة ملدرجـات الهبـوط 

واإلقالع الواسعة
 

3- ذائرة «وسغث» املسرية 
- الطول 4 أمتار. 

- عرض الجناح 3 أمتار. 
- املـدى أكثـر مـن 2500 كـم، وهـو ما 
يمكنها من الوصول إىل الكيان الصهيوني

- تحمل عدة رؤوس متفجرة حسـب نوع 
الهدف. 

- تقوم بتنفيذ عمليات هجومية دقيقة. 
 

الصعة الخاروخغئ تسجز الثغارات 
الئالساغئ الغمظغئ.. جمطئ طظ الرجائض
ويف سـياق الرسـائل القوية التـي تبعثها 
القـوات املسـلحة اليمنيـة لـدول العـدوان 
ورعاتهـا الدوليني، كشـفت اليمن عن جديد 
الصواريـخ البالسـتية القـادرة عـىل قلـب 

الطاولة وتغيري مسار املعركة. 
وفيمـا تعتـرب الصواريخ الجديد رسـائل 
قـوة، إال أنهـا بمثابـة حمائم سـالم تعطي 
حسـاب  إلعـادة  فرصـة  العـدوان  تحالـف 
تقديراته وحسـاباته ملجريـات األحداث قبل 
السـقوط يف أيـة حماقة قد يكـون الخروج 

منها مكلفا للغاية. 
ومن خالل ما أظهرته قـدراُت الصواريخ 
الجديدة من تطور قتايل الفت، إال أنها تؤّكـُد 
عزَم اليمن عىل مواجهة التحديات املتجاوزة 
لجغرافيـا اإلقليـم واملنطقة، وذلك يف سـياق 
السـري بمـرشوع اليمـن الكبـري إىل األمـام 

الستعادة ُكـّل الحقوق. 
قـدرات  املسـرية  صحيفـة  وتسـتعرض 
الصواريـخ البالسـتية الجديـدة عـىل النحو 

التايل:
 

1- خــاروُخ الئتر افتمر «ططعَّر طظ 
خاروخ جسري»

- باليستي أرض - بحر
- متوسط املدى 

- يعمل بنظامني حراري وراداري
- يمتاز برسعته العالية

 
2- خاروخ طتغط «ططعر طظ خاروخ 

«M-2 صاعر
- باليستي أرض - بحر

- مخصص لألهداف البحرية
- متوسط املدى 

- يعمل بالوقود الصلب والسائل
ُكــّل  يف  العمـل  عـىل  بقدرتـه  يتميـز   -

الظروف الجوية
 

3- خاروخ ساخش
- صاروخ باليستي أرض - بحر 

- املدى 400 كم
- الطول 10 مرت

- القطر 0.7 مرت 
- يعمل بالوقود الصلب

- وزن الرأس الحربي 550 كغم
- يعمل بنظام التوجيه والتحكم الذكي

- صنـع يمنـي 100 % مـن إنتـاج هيئة 
التصنيع العسكري

 
4- خــاروخ بثر 2 «الةغض الباظغ طظ 

خعارغت بثر»
- صاروخ باليستي أرض - أرض

- قصري املدى
- دقيق اإلصابة

- يعمل بالوقود الصلب
 

5-خاروخ بــثر 3 «الةغض البالث طظ 
خعارغت بثر»

- صاروخ باليستي أرض - أرض

- متوسط املدى
- دقيق اإلصابة 

- يعمل بالوقود الصلب
 

6- خــاروخ تاذط «الةغض الرابع طظ 
خعارغت بثر «

- صاروخ باليستي أرض - أرض 
- بعيد املدى 

- يعمل بالوقود الصلب
- دقيق اإلصابة 

 
7- خاروخ صثس 3 «طةظح ضروز»

- صاروخ أرض - أرض
- بعيد املدى 

- يعمل بالوقود السائل
- يتميز بإصابته لألهداف بدقة عالية

- ال تستطيع الرادارات اكتشافه
 

8- خاروخ شطص
- صاروخ باليستي أرض- أرض

- بعيد املدى 
- يعمل بالوقود السائل

- يحمل عدة رؤوس 
- دقيق اإلصابة

 
9- خاروخ طسراج «ططعر طظ خاروخ 

«P-1 بثر
- صاروخ باليستي أرض - جو

- يعمل بالوقود الصلب
- يعمل بنظامني حراري وراداري

- يتميـز بدقته العاليـة بإصابة األهداف 
الجوية

- يمتـاز بقدرته العالية عـىل املناورة وال 
يتأثّر بالتشويش الحراري والراداري

 
افجطتُئ الئترغئ.. طسرضُئ «إغخال 

السثّو إىل صسر الئتر» تصرتب
القـواُت  اسـتعرضت  العـرِض  وخـالل 
البحريـة  قواتهـا  وعـرب  اليمنيـة  املسـلحة 
عدداً من األسـلحة، التي تؤّكـد اسـتعداداها 
للتصـدي للتصعيـد القادم يف البحـر، والذي 
بمشـاركة  مسـتفزة  مسـتويات  إىل  وصـل 

أمريكية صهيونية. 
وتؤّكـد األسـلحة البحرية مدى شـمولية 
التصنيع املحـيل اليمني املتطـور الهادف إىل 
مواكبة املعركة بكافة اشكالها وظروفها، يف 
حني تسـتعرض صحيفة املسرية مواصفات 

األسلحة البحرية عىل النحو التايل:
 

1- زورق ساخش1: 
- زورق قتايل محيل الصنع 

- يتميز برسعتـه العالية وقدرته الفائقة 
عىل املناورة

- له القدرة عىل حمل أسـلحة متوسـطة 
وخفيفـة كـرشـاش عيار 14.5 َوكاتيوشـا 

107، و4 أفراد مع عتادهم 
- لـه مهـام قتالية متعددة منهـا اإلغارة 

عىل األهداف البحرية الثابتة واملتَحّركة
 

2- زورق ساخش 2
- زورق حرب إلكرتوني محيل الصنع

- لـه مهـام اسـتطالعية واسـتخباراتية 
الحـرب  ألجهـزة  بعـض  ويحمـل  متعـددة 
اإللكرتونية والرصد واالستطالع والتشويش 

عىل رادارات واتصاالت العدّو 
 

3- زورق ساخش 3: 
- زورق قتايل محيل الصنع

- يعتـرب مـن أرسع الـزوارق ولـه قـدرة 
فائقة عىل املناورة

- له القدرة عىل حمل أسـلحة متوسـطة 
ودفاع جـوى كمدفع وعيار 23 و6 أفراد مع 

عتادهم 
- لـه مهام قتالية متعـددة منها اعرتاض 
األهداف البحرية املتَحّركة واقتحام السفن

 
4- زورق طقح

- زورق قتايل محيل الصنع
- يتميز برسعتـه العالية وقدرته الفائقة 

عىل املناورة

- له القدرة عىل حمل أسـلحة متوسـطة 
مثل رشاش عيار 12.7 وعيار 14.5 وأربيجي 

و6 أفراد مع عتادهم 
- لـه مهـام قتالية متعددة منهـا اإلغارة 

عىل األهداف البحرية الثابتة واملتَحّركة
 

5- زورق ذعشان 1
- زورق هجومي مسري محيل الصنع

- يحمل رأس حربي 150 كجم
- يتميـز بصغر حجمه ورسعتـه العالية 
وقدرتـه الفائقـة عـىل التخفي عـن أجهزة 

العدّو 
يف  بحريـاً  - تصـل رسعتـه إىل 35 ميـالً 

الساعة 
- يسـتخدم السـتهداف األهداف البحرية 
الثابتـة واملتَحّركة القريبـة ويعترب جزًءا من 
األسـلحة الدفاعيـة عـن السـواحل والجزر 

اليمنية
 

6- زورق ذعشان 2
- زورق هجومي مسري محيل الصنع

- يحمل رأس حربي 400 كغم
- يتميز برسعتـه العالية وقدرته الفائقة 

عىل املناورة والتخفي عن أجهزة العدو
يف  بحريـاً  - تصـل رسعتـه إىل 41 ميـالً 

الساعة 
- يسـتخدم السـتهداف األهداف البحرية 

الثابتة واملتَحّركة ومداه أكرب
 

7- زورق ذعشان 3
- زورق هجومي مسري محيل الصنع

- يحمل رأس حربي 500 كغم
- يتميـز بانسـيابيته ورسعتـه العاليـة 
وقدرتـه الفائقة عىل املنـاورة والتخفي عن 

أجهزة العدو
يف  بحريـاً  - تصـل رسعتـه إىل 52 ميـالً 

الساعة 
- يسـتخدم السـتهداف األهداف البحرية 
الثابتة واملتَحّركة البعيدة ويف جميع الظروف 

البحرية 
 

الحعغث ذعطر.. تدعر طاةثد يف 
طزاعر الصعة الغمظغئ

مـن  اآلالف  عـرشات  حضـور  ووسـط 
املقاتلني االشـداء وقيـادات الدولـة قاطبة، 
كانـت القوات الربيـة اليمنية حـارضة عىل 
مستوى التسليح إىل جانب ما تم عرُضه من 
قوات بحرية وجوية دفاعية وهجومية، لكن 
هذه املرة من بوابة الشـهيد البطل أبو فاضل 
طومر، َحيُث تم الكشـف عـن مدرعة يمنية 
الصنع تحمل اسم الشهيد هاني طومر «أبو 
فاضل»؛ تخليداً ملـا قدمه من بطوالت علمت 
ُكــّل االرجـاء كيفيـة الجميع بـني البطولة 
املفعمـة  والتضحيـة  والفـداء  والشـجاعة 

جميعها باإليَمـان الصادق. 
وتحمـل اآلليـة «هانـي» مواصفات عىل 

النحو التايل:
- الطول: 520 سم
- العرض: 170 سم
- االرتفاع: 275 سم

- الوزن باألفراد: 4.2 طن 
- الطاقم: 6 أفراد بأسلحتهم 

- سعة املحرك: 4.5
- نوع املحرك: برتول 

- الرسعة القصوى: 120 كم يف الساعة
- الهيـكل: مدرع مصنـوع من فوالذ عايل 

الصالبة 
- الزجاج: مدرع 

دوران 360  (الـربج):  الرمـي  منصـة   -
درجة

- نوع السالح: عيارات 12.7
- مزودة بجهاز توازن مما يجعلها تتسم 
باملرونة عند الحركة والرسعة وعند االشتباك 
الوقـت  نفـس  يف  ودفاعيـة  هجوميـة   -

وتؤمن التقدم النوعي يف ميدان املواجهة 
- الوزن الكيل: 4.5 طن

ومن مميزاتها أَيْـضاً أنّه تم دراسُة نقاط 
الضعـف يف أغلب املدرعـات املصممة بنفس 
التصميـم وتقوية تلك النقـاط وإخراجها يف 

هذا النوع من املدرعات. 

تقرير
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 :  طتمث الضاطض  
حـّذر قائُد الثورة السـيد عبدامللك بدر الدين 
الحوثي –يحفظه الله- دول العدوان األمريكي 
السعودّي والرشكات األجنبية من االستمرار يف 
نهـب الثروات اليمنية، يف خطاب له بمناسـبة 

الذكرى الثامنة لثورة ٢١ سبتمرب املجيدة.
اقـرتاب  ظـل  يف  التحذيـرات  هـذه  وتأتـي 
الُهــدنـة املؤقتة والتـي تم تمديُدهـا مرتني، 
بإلحـاٍح من قبـل العدوان؛ خشـيَة أن يطالهم 
القصـف اليماني العنيف، كما تأتي التحذيراُت 
مع العرض العسـكري املهيـب ألبطال القوات 
نوعيـة  أسـلحة  وظهـور  اليمنيـة،  املسـلحة 

جديدة، أثارت الهلع يف صفوف العدوان. 
ويـرى الباحث يف الشـؤون العسـكرية زين 
العابديـن عثمان أن التحذيـر الذي وّجهه قائد 
الثـورة السـيد عبدامللـك بـدر الديـن الحوثـي 
لتحالف العدوان إزاء استمراره يف نهب الثروات 
النفطيـة وامتصـاِص عائداتهـا يعتـرب انذاراً 
ا، لتحالف العدّو ليبـادر بإيقاف عجلة  حقيقيّـٍ
نهبه للثـروات النفطية ويتفادى ما سـيرتتب 
عىل ذلك من تداعيات وانعكاسات اسرتاتيجية 

خطرية. 
ويؤّكـد ُعثمان يف ترصيح خاص لصحيفة 
«املسرية» أن الوقت وظروف املرحلة وموازين 
القوة املرسـومة اليوم ليسـت يف صالح قوى 
النهـب  سياسـات  تواصـَل  حتـى  العـدوان 
وحصـار شـعبنا اليمنـي وتجويعـه دون أن 
يكـون هنـاك تكاليـُف وردة فعـل انتقامية، 
فقد تغرّيت األوضاع وانقلبت املوازين وأصبح 
املضمار بكل أبعاده العسكرية واالسرتاتيجية 
أً لقواتنا املسـلحة لتنفيـذ عمليات ردع  متهيـَّ

غري مسبوقة. 
ويشـري إىل أن تهديد السـيد القائد -يحفظه 

الله- يف هذا التوقيت هو إنذار ما قبل العاصفة، 
وإشـارة ربمـا قد تكـون األخرية لتتـالىف دول 
العـدوان، َوأَيْـضـاً الرشكات األجنبية نفسـها 
مـن ردة الفعل القادمة لقواتنا املسـلحة التي 
أصبحـت عمليٍّا يف طور انتظار الضوء األخرض 
من القيـادة لترضب بيد من حديـد ُكـلَّ ما له 
صلة بنهـب الثروات النفطية والغازية، ونعني 
بذلـك السـفن َوناقالت النفـط التـي تأتي إىل 
موانـئ شـبوة وحرضمـوت شـهرياً لنهب ما 
ا، َوأَيْـضاً  يقدَّر بــ٢ مليون برميل نفط يوميّـٍ
مقار الرشكات األجنبية الفرنسـية أَو الغربية 
التـي تديـر عمليـَة اسـتخراج النفـط وبيعه 
ورسقـة عائداتـه، فجميعها أصبحـت أهدافاً 

مرشوعة ومرسَح عمليات عسكرية قادمة. 
ويؤّكـد أن لدى قواتنا املسـلحة -بفضل الله 
تعاىل- فائـض القوة، َوالـرضب لهذه األهداف 
يف أيـة لحظة وإغـراق ُكـّل الناقالت والسـفن 
التابعـة للعـدوان والـرشكات األجنبيـة التـي 
تتمركـز عىل طول السـواحل والبحـر العربي 
وسـحق األماكـن التي يتـم من خاللهـا إدارة 
بيع النفط ورسقته، الفتـاً إىل أنه يتوجُب فهُم 
هذه املعادلة جيًِّدا، فال خياَر آخَر أمام العدوان 
وهذه الـرشكات سـوى إيقاف نهـب الثروات 
باليسـتية  لعاصفـة  االسـتعداد  أَو  النفطيـة 

ومحرقة جماعية للسفن والناقالت. 
 

صراراٌت غري حرسغئ
مـن جهته، يؤّكـد وكيل وزارة املالية لقطاع 
التخطيط واإلحصـاء واملتابعة، الدكتور أحمد 
حجـر، أنـه ويف ضـوء القوانـني الدوليـة فكل 
قرارات حكومـة العمالء باطلة بطالناً مطلقاً، 
وأن مـا تقوم به دول العدوان من نهب لثروات 
اليمن هـو عمل غري مـرشوع، وبالتـايل يحق 

لليمن اسـتخداَم كافة الوسـائل الدبلوماسية 
واالقتصادية والعسـكرية إليقـاف هذا النهب 

واالستغالل ملقدرات اليمن 
ويؤّكـد حجـر يف ترصيٍح خـاصٍّ لصحيفة 
«املسرية» أن دول العدوان األمريكي السعودّي 
ال تفهـم سـوى لغة القـوة، كمـا أن األوضاع 
الحرجة يف اليمن توجب عىل القيادة السياسية 
اسـتخدام كافة الوسـائل املتاحة إليقاف هذا 
النهـب من قبـل دول العدوان، ُمضيفـاً: وهذا 
مـا يجعـل القيـادة السياسـية يف حـال عدم 
أخـذ تحذير السـيد القائد عبدامللك بـدر الدين 
الحوثي عىل محمل الجد، مضطرًَّة إىل مفاجئة 
دول العـدوان بمـا ال يكون يف الحسـبان بعمل 

عسكري حاسم. 
وقـال حجـر: وهـذا مـا سـيؤدي إىل تكبيد 
كافـة الـرشكات املشـاركة يف عمليـة النهـب 
خسـائر باهظـة، بـل ما قـد يؤثر عـيل قدرة 
دول العـدوان تفي بالتزاماتها بتغذية السـوق 
الدوليـة بالكميـات الكفيلة بالحـد من ارتفاع 
أسـعارها يف السـوق الدوليـة، متابعـاً وهـو 
مـا سـينعكس أثُره ليـس عىل الـدول املنتجة 
والـرشكات العاملـة يف عملية النهب فحسـب 
بـل وعىل االقتصـاد العاملي، منوًِّهـا إىل أن هذا 
ال تراعيه بل وال تسـمُح به الدول االستعمارية 
لدول العـدوان وعدم أخذ تحذيرات قائد الثورة 
السـيد عبـد امللك بـدر الدين الحوثـي بمحمل 
الجد؛ ولذلـك من الرضوري تبنـي هذا املوقف 
عىل ُكـّل املستويات ومن قبل مختلف القيادات 

السياسية والعسكرية.
 

عالُئ عطع وخعف ساملغئ
بدوره، يؤّكـد الباحث والكاتب أنس القايض 
أن معادلة الحصـار والجوع يف املناطق الحرة، 

يقابلهـا نهُب الثروات مـن املحافظات املحتّلة 
وتجويـع سـكانها، وهـذه املعادلـة ال يمكـن 

القبول بها. 
 ويقول القايض يف ترصيح خاص لصحيفة 
«املسـرية»: إن خطاب السـيد القائد وتحذيَره 
واضـٌح يف ذلك، وكذلك خطـاب وتحذير رئيس 
الوفد الوطني من موسكو يف وقت سابق، وإن 
الجيش اليمني سـبق وقصف أرامكو وشـبكة 
النفط السعوديّة فهو يمتلك الشجاعة واإلراَدة 

لفعل ذلك يف اليمن. 
الـرشكاِت  أن  املؤّكــد  مـن  أنـه  ويضيـف 
سـتأخذ التحذيَر بعني االعتبار، وقطاع الطاقة 
ـاس وال يحتمـل  هـو قطـاع حسَّ ُخُصوصـاً 
املغامـرات، وبالتـايل إذَا اسـتمر نهـُب النفط 
واالسـتئثاُر بعائداتـه فإْمَكان رضبـه واقعياً 

ا.  ِجـدٍّ
إىل  سـيؤدِّي  النفـط  رضَب  أن  إىل  ويشـري 
خسـائَر ماليٍة للـرشكات الدوليـة وللمرتِزقة 
الذيـن يأخـذون الُفتات، كمـا أن وقف تصدير 
النفط اليمني سـيقلُِّل من حجم املعروض من 
النفط يف السـاحة العاملية، وهو ما سيؤدي إىل 

ارتفاع سعره. 
ويواصـل حديثـه بالقول: لكـن األخطَر هو 
حالـُة الذعـر التي سـرتافق ذلك، فكمـا يعلم 
الجميـع أن الُهــدنة من ضمـن ما ترمي إليه 
تأمنُي النفط يف الجزيرة العربية والبحر العربي 
والبحـر واألحمـر، وأن رضب النفـط يف اليمن 
سـيخلق هالَة هلع عاملية ال تخُدُم دوَل الغرب 
وال العدوان وال مرتِزقته، وبالتايل ليس أمامهم 
رواتـب  وتسـليُم  الثـورة  لقائـد  اإلصغـاُء  إال 
املوظفـني من عائـدات النفـط، أما اسـتمراُر 
معادلة النهب والجوع فسـتكون مرضًة بهم، 
وربما تنهاُر الُهــدنة وتشـتعُل املنطقة بما يف 

ذلك نفط الخليج. 

لظ ظسمح بظعإ البروات الظفطغئ
تتثغرات طا صئض اظاعاء الُعــثظئ: 

ق خغاَر آخر أطام السثوان والحرضات افجظئغئ جعى إغصاف الظعإ َأو اقجاسثاد 
لساخفئ بالغساغئ وطترصئ جماسغئ لطسفظ والظاصقت الاابسئ لطسثو



7
السبت

العدد

28 صفر 1444هـ..
24 سبتمرب 2022م

(1486)
 

 : طتمث المظخعر
مثّلت ثورة ٢١ سبتمرب ٢٠١٤ منعطفاً هاماً 
يف تاريخ اليمن، فكانـت بما حملته من أحداث 
عظيمة متالحقة األمَل الوحيَد للشـعب اليمني 
للنهوض مـن بطون املـآيس واآلالم، وهي كما 
يصُفها الكثريون الثورَة الحقيقيَة التي حطمت 
قيـوَد الَوصايـة الخارجية وأعـادت للبلد قراره 

املستلب منذ سنوات. 
ويعتقد وكيل الهيئة العامة لألوقاف الدكتور 
عبد الله القدمي أن ثورة الحادي والعرشين من 
سـبتمرب املباركة لـم تكن انقالبـاً كما يصفها 
املعتـدون؛ ألَنَّها لـم تكن من داخـل النظام وال 
من داخل املؤّسسة العسكرية، بل كانت شعبيّة 
محضـة، ولذلك فهي ثورة بكل مـا للكلمة من 
معنـى، ُمشـرياً إىل أن ثورة الحـادي والعرشين 
من سـبتمرب املباركـة جاءت لتصحيح مسـار 
الثـورات والوحـدة اليمنيـة، وجـاءت لتحقيق 
األهداف االسرتاتيجية الوطنية التي حلم ويحلم 

بها األحرار اليمنيون، يف ُكـّل وقت.
ويرى يف ترصيح خاص لصحيفة «املسرية» 
أن األهميّة االسرتاتيجية لثورة ٢١ سبتمرب تنبُع 
من األهميّة االسرتاتيجية لليمن موقعاً وموارد 
برشيـة وطبيعية فريـدة، فبإْمَكاننـا اليوم أن 
نقـول إن ثورة الحادي والعرشين من سـبتمرب 
املباركـة قـد اسـتعادت اليمـن، وهـذا َلَعمري 
كاٍف وعـادٌل حتى لو كان ثمـن ذلك اآلالف من 

الشهداء والجرحى، فقد قال الشاعر:
ال يسلم الرشف الرفيع من األذى  

حتى يراق عىل جوانبه الدُم 
ويشـري إىل أن القبيلـَة اليمنيـة هـي الدولة 
العميقـة لليمـن التاريخي الحضـاري، ولطاملا 
كانـت مسـتهدفة مـن الغـازي األجنبـي عرب 
األنظمـة املسـتعبدة يف محاولة لتغيـري العمق 
الحضـاري لليمـن، واستنسـاخ أنظمـة بديلة 
أثبتت فشلها عند أول طلقة يف العدوان، مؤّكـداً 
أن القبيلة اليمنية خرجت (مارد الثورة) لتقف 
من أصالتها، من تاريخها، من شموخها األزيل يف 
وجه الغزاة الجدد، حتى جعلتهم يركعون أمام 
عظيم قدرة الله التي أودعها يف القبيلة اليمنية، 
موضًحـا أن هذه هـي القبيلة اليمنيـة بكل ما 
للكلمة من معنى، القبيلة اليمنية صانعة ثورة 
الحادي والعرشين من سبتمرب املباركة، واملارد 
الذي وقف ويقف يف وجه الطغيان واالسـتكبار 
العاملي؛ دفاعاً عن ثورتها ووطنها، فهي صمام 
أمان الثورة واليمن ماضياً وحارضاً ومستقبالً. 
ويرى أن أبرز مـا فعلته القبيلة اليمنية هي 
توليهـا لقيادة مـن آل البيت -عليهم السـالم- 
توّليها للسـيد العلم القائد عبـد امللك بدر الدين 
الحوثـي -يحفظـه اللـه-، وهـذا هـو دأبُها يف 
منارصة الرسـول األعظم -عليه وعىل آله أزكى 
الصالة وأتم التسليم-، ومنارصة اإلمام عيل بن 
أبـي طالب -كرم الله وجهه-، والسـري يف ركب 
اإلمام الهادي إىل الحق يحيى بن الحسني -عليه 
السـالم-، ويتضح ذلـك جليٍّا يف بناء مؤّسسـة 
عسـكرية وأمنيـة وطنية خالصـة نرصت الله 
فنرصها، وخرجت جحافلهـا أمام أعني العالم 
األعمى خالل األيّـام املاضية، يف عروض رمزية 

أدهشت العدّو قبل الصديق. 
فلله الحمُد واملنّة. 

 

بعرٌة تاةثد ُضـّض سام
من جانبه، يقول الناشط السيايس واإلعالمي 
أحمد العزي العزاني إنه وطيلة الثماني السنوات 
من عمر ثورتنا الخالدة ٢١ سـبتمرب لم يستِطع 
العـدوان أن يحّقـق أهداَفـه يف النيل مـن كرامة 
وسيادة الوطن، بل إنه يف ُكـّل عام تتواىل فضائُحه 
فجرائمهـم  األُخـرى،  تلـو  األُخـرى  وهزائمـه 
كشفت  وإنسـاناً  وانتهاكاتهم بحق اليمن أرضاً 
مخّططاتهـم اإلجرامية والتآمريـة والتي قوبلت 
بصمود واصطفـاف وتالحـم مجتمعي أجهض 

ُكـّل أحالم املحتّلني واملتأمرين. 
ويضيـُف يف حديـث لصحيفة «املسـرية» أن 
شعبَنا اليماني استمد صموده وثباته وعزيمته 
وإرصاره ملواجهة العدوان منطلقاً من ثورة ٢١ 
سـبتمرب التي هي أُم الثـورات يف وجه املحتّلني 
والغـزاة والخونة، وهي الثـورة التي جاءت من 
رحم املعاناة ألبناء شـعبنا لتسـقط مشـاريع 
الوصاية والتبعية وتنهـي التدخالت الخارجية 
يف صنع القـرار اليمنـي وتقطـع أذرع وأيادي 
أمريـكا وإرسائيل وآل سـعود يف يمـن اإليَمـان 
والحكمـة، منوًِّها إىل أنها جـاءت لتنهَي حقبة 
من أسـوأ الحقب يف تاريخ اليمن السـعيد الذي 
شهد أحداثاً وتحوالت تاريخية جعلت من بالدنا 

مرتعاً ومرسحاً لإلرهاب والهيمنة الخارجية. 
ويواصل: إن سـبتمَرب فرصٌة جيدٌة يف كشف 

حقيقة النزعة السـعوديّة الحاقـدة اإلجرامية 
املتسلطة عىل اليمن، ويف نسف ادِّعاءات أذنابهم 
بالحرية والتي من خاللهم اسـتطاع آل سـعود 
أن يحشدوا الجيوش للقضاء عىل الثورة اليمني 
يف عدوان ظالم جائر وحيش دموي، مستعينني 
بحالِة ِغياب الوعي وشيوع الجهل الذي خّلفته 
قصعات الفسـاد والعمالة والخيانة واالرتهان 
والـذل، موضًحا أن العدواَن الغاشـم عىل اليمن 
هو ضد ثورة شعب أعلن من خاللها التحّرر من 
الَوصايـة والهيمنـة ورميها يف مزبلـة الهزيمة 
َواحياء الرسـالة الوطنية-العربية – القرآنية – 
ــة وروح  اإلسالمية إضافة إىل إحياء إراَدة األُمَّ
الجهـاد واالباء والشـموخ واالعتـزاز باالنتماء 

والُهــِويَّة لدى أبناء اليمن العزيز. 
ويؤّكـد أن ثورة ٢١ سـبتمرب حّققت نجاحاً 
َكبـرياً، يف َحــلِّ وإنهاء ووأد الكثـري من قضايا 
الثارات واملشـاكل القبليـة واالجتماعية، َحيُث 
قوبلـت دعـوة قائـد الثـورة السـيد عبدامللـك 
بدرالديـن الحوثـي بشـأن الصلح العـام وحل 
القضايا االجتماعية وإنهاء الثارات باسـتجابة 
وتفاعـل منقطـع النظـري مـن كافـة القبائل 
األنظمـة  حقيقـه  اسـتوعبت  التـي  اليمنيـة 
السـابقة التي كانت تغذي الرصاعات والثارات 

فيمـا بني القبائل، ففي ُكـّل يوم نرى ونسـمع 
إنهـاء وحـل الكثـري مـن القضايا التـي دامت 
لسـنوات، وهـذه من النعـم العظيمـة للثورة، 
فتجد القبائل اليمنية اليوم كالبنيان املرصوص 
يف مواجهة العدّو الحقيقي لليمن أرضاً وإنساناً 
يتسـامون عىل جراحاتهم ويرفـدون الجبهات 
باملال والرجال األشـداء، فكانت القبيلُة اليمنية 
يف موقعهـا الحقيقي يف صف الوطن ضد البغاة 
والطامعـني، منوًِّهـا إىل أن الثورة تتجـدد ُكـّل 
عـام بفضـل تضحيـات وعطـاءات الشـهداء 
العظمـاء الذين جسـدوا أروع مالحـم البطولة 
والفداء يف ُكـّل ميادين العزة والكرامة واإلباء. 

 

بعرٌة طرسئٌئ لفسثاء
وعىل صعيد متصل، يرى اإلعالمي البارز عبد 
الكريم الوشـيل أن من أهمِّ املحّددات األََساسية 
لثورة ٢١ سـبتمرب أنها ثورة «الشعب» اليمني، 
بـكل ما يتصـل به من سـمات اإلبـاء والحرية 
والكرامـة والعراقـة، وكل مـا يكتنـز يف روحه 
وثقافتـه وجوهـره الحضاري من ثـراء قيمي 
وأخالقـي وإيَمـاني عاٍل وفريـد، موضًحا أنها 
ليست ثورَة «نخبٍة» حزبية أَو عسكرية منقلبة 
عىل وضع سـيايس معني، كمـا هو حال معظم 

«الثورات» التي سبقتها. 
ويزيـد بقوله: لذلك كانت ثورة ٢١ سـبتمرب 
مسـتوعبًة لـكل ما يف تطلعات الشـعب اليمني 
من اتسـاع وعمـق، وكل ما انطـوى عليه حلم 
اليمنيـني الذيـن عانـوا الكثـري مـن األوضـاع 
املفرطة القاسـية، فـكان حلُمهـم املرشوع يف 
الحريـة واسـتعادة القـرار املسـتلب والخروج 
مـن رشنقـة التبعيـة لقـوى الهيمنـة الدولية 
واإلقليميـة، واالنعتـاق مـن طاحونة الفسـاد 
وخرياتهم  بمقدراتهم  واالسـتئثار  واالسـتبداد 
املنهوبـة، وكانت، كذلـك، تصويبـاً وتصحيحاً 

ملسار ما سبقها من حركات و»ثورات». 
ويرى الوشـيل أن البُعَد التحـّرري العقائدي 
القرآنـي لثـورة ٢١ سـبتمرب، وارتكاُزهـا عىل 
ـن لها رافعَة  عنـارص موضوعية أََساسـية تؤمِّ
النجاح يف الوصول إىل األهداف الكربى يف التحّرر 
بالشـعب  الحقيقـي  والنهـوض  واالسـتقالل 
والوطـن، ومـن بني تلـك العنـارص واملقومات 
االلتفاُف الشـعبي منقطـع النظـري، والقيادُة 
القرآنية الشـجاعة والنزيهة واملقتدرة، وشكل 
ا لقـوى  هـذا البُعـد الجوهـري رعبـاً حقيقيّـٍ
االسـتغالل والظلم والهيمنة والعدوان العاملية، 
والكيـان  وبريطانيـا  أمريـكا  رأسـها  وعـىل 

الصهيونـي، َحيُث لـم تتباطأ يف شـن عدوانها 
الرببري امُلسـتمّر منذ أكثَر من سـبع سـنوات، 
مسـتعينًة بدواتهـا يف اإلقليـم، ويف صدارتهـم 
نظامي بني سـعود وأوالد زايـد، وبذا توفر لهذا 
العدوان الغاشـم والحصار اإلجرامي املوازي له 
غطـاٌء تنفيذي وتموييل ظن املعتدون أنه كفيل 
بتحقيـق أهدافهم الشـيطانية يف ثني الشـعب 
اليمنـي وقيادتـه املؤمنـة عـن املسـار الثوري 
التحـّرري الناهـض والفتـي، فكانـت النتيجُة 
-بحسب الوشـيل- الخيبَة والخرسان لعدوانهم 
وحصارهم، والسـقوَط املدوي لرهانهم األسود 
يف إعادة اليمن إىل ظلمات هيمنتهم ووصايتهم 
يافطاتهـم  تحـت  وتفتيتـه  تمزيقـه  بعـد 
وعناوينهم املضلِّلـة مثل «األقلمة» و»الفدرلة» 
و»الدولـة االتّحاديـة» وغريِها مـن التعريفات 

وخطاطيف الوعي املموَّهة املاكرة. 
ويواصـل: لقد مثّلـت هذه الثـورة العظيمة 
املباركـة، بأهدافهـا وأبعادهـا االسـرتاتيجية، 
رضبـًة قاصمـًة ملشـاريع التجزئـة والتمزيق 
يف  الخطـرية  الصهيونيـة  الغربيـة  األمريكيـة 
املنطقة، وبوابَة عبوٍر واسعًة لتطلعات الشعب 
نحـو  املظلومـة  منطقتنـا  وشـعوب  اليمنـي 
مسـتقبل الَخالص من براثن املعانـاة الطويلة 
بـني مخالب األعـداء وذئابهـم الخادمة لهم يف 
الداخـل اإلقليمي والدواخـل الُقطرية واملحلية، 
ومن اإلنصاف، لدى رصد حوامل اليقني والثقة 
يف وصـول بـدر التمـام الثـوري هـذا إىل دائرة 
اكتمالـه، اإلشـارة إىل بعـٍض ُمهمٍّ مـن فواعِل 
عنفوانه واشـتداد عوده وِجديـة وعده امليمون 
ما االحتشاَد  لشـعبنا وشـعوب أمتنا، ال ِســيـَّ
الشـعبي الجماهريي حول موكبه الزاحف نحو 

مأمول الجميع ومستقر ُحلمهم َوتطلعهم». 
ويبدو دوُر القبائل اليمنية واضًحا ومحوريٍّا 
يف هذا األفق، إذ شـكل – كما يقو الوشيل- هذا 
الدور رافداً أََساسـياً لطاقـة الفعل الثوري منذ 
طـوره الجنيني، ُمروًرا بشـتى مراحل املخاض 
والـوالدة واشـتداد العـود واملـراس واالقتـدار، 

املتواليِة صعوداً حتى اليوم. 
ويشـري إىل أننا نـرى اليوم ما يـرشُح صدَر 
ــة والعالم من  ُكــّل يمني حر وكلِّ أحـرار األُمَّ
ثمار هذه الثـورة املجيدة املباركة، ومحاصيلِها 
اليانعـة يف الوعـي والضمـري وامليـدان، ونرمُق 
بمـلء العـني عظمَة االنتصـارات التـي قهرت 
األعداء وأوصدت الطريق أمام مختلف أشـكال 
عدوانهم الظالمي الحاقد، وليس ما شـاهدناه 
مؤّخـراً وخـالل الُهــدنة املؤقتـة من عروض 
عسـكرية مهيبـة، وتجليـات للـروح اليمنيـة 
املجاهدة والصامدة واملثابرة إال اليشُء اليسـريُ 
من عوائد الجهاد والصرب واإلرصار عىل مجابهة 
التحديـات واألخطـار مهما كانت جسـامتها، 
والسـرِي عىل هذا الدرب النـريِّ املبارك تحت راية 
ثورة الواحد والعرشين من سـبتمرب ومسريتها 

التحّررية النهضوية القرآنية املباركة. 

استطالع

العحطغ: البعرُة 
ضاظئ تخعغئًا 

وتختغتًا لمسار طا 
جئصعا طظ ترضات 

وبعرات

السجاظغ: دسعُة صائث 
البعرة بحأن الخطح السام 

وإظعاء البارات تزغئ 
بافاسض طظصطع الظزغر 

طظ الصئائض الغمظغئ

الصثطغ: الصئغطُئ 
الغمظغئ خاظسُئ بعرة 21 
جئامئر وأبرز طا شسطاه 
عع تعّلغعا لطسغث سئث 

المطك التعبغ

الصئغطئ الغمظغئ يف سعث بعرة 21 جئامرب.. 
ــعــئ الـــســـثوان ــعاج ــاٌن طـــرخـــعٌص شـــغ ط ــغ ــظ ب
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بعرُة 21 جئامئر 
َطظ تّثدت الُعــِعغَّئ 

اإلغَمـاظغئ  
ظسمئ افطغر

عندمـا كان اليمـن يف منعطف خطري وعىل شـفا 

حفـرة يلفـظ األنفـاس األخرية عـىل أيـدي العمالء 

الذين طاملـا كانوا مرتهنني للخارج يتلقون اإلمالءات 

من السـفري األمريكـي يف أدق التفاصيـل ال يجرؤون 

عىل تعيـني محافظ محافظة إالَّ بموافقة أسـيادهم 

األمريـكان وكأن اليمـن أحـد واليـات أمريـكا وظل 

تحت الوصاية ِلعقود مسـلوب اإلراَدة يتجرع الويالت 

إىل أن اشـتعلت رشارة ثـورة الــ 21 مـن سـبتمرب 

ثـورة املسـتضعفني بأهـداف ورؤى تحفـظ لليمـن 

سـيادته واسـتقالله منبثقة من الُهــِويَّة اإليَمـانية 

الحقيقيـة التي ينتمي لها الشـعب اليمني أسـقطت 

ُكـّل املخّططات الخارجية املرتبصة باليمن وكشـفت 

الحقائق لـ الشـعب عن العمالء الذين خدعوه لعقود 

وامتصـوا دمائه خلف ثرواته وكان يُخيل لـ الشـعب 

بأنـه حي وهو يف الحقيقة يحتظـر ُمهيأ إىل أن يُحتل 

علنا لوال لطف الله عز وجل وحكمة القائد العلم الذي 

كان ملهماً وسنداً لهذا الشـعب املظلوم خالل الثورة 

وأحبطـت ُكـّل محاوالت إفشـال الثـورة فلم يتحمل 

األمريكـي رؤية اليمن يخـرج من الوصاية ويسـلك 

الطريـق الصحيـح طريق العـزة والسـيادة الوطنية 

فأعلـن الحرب عىل اليمن إلخماد ثورة االسـتقالل إالَّ 

أنهم فشلوا رغم رشاسة الحرب العبثية إالَّ أن الشعب 

زاد تمسـكه بـالثورة وأهدافها فقـد تجلت الحقائق 

وظهـر مدى خطـورة املوقف الذي وضـع اليمن فيه 

وفعالً تحّقـق للثوار األهداف املرجـوة وأصبح اليمن 

يمتلك السيادة والقرار وكل ما توصل له من تقدمات 

سياسـية وعسكرية ثمرة ثورة 21 سبتمرب فقد أبهر 

العالـم بـالصناعات العسـكرية وجحافـل الجيوش 

يف ظـل الحـرب واالنتقالـة الرسيعة مـن بلد ضعيف 

مسـتهلك تحـت الوصايـة إىل بلد قـوي يمتلـك قراراً 

وسـيادة وطنية وهـذه نتائـج الثورة املجيـدة ثورة 

املستضعفني الجياع. 

طظ طثضرات ضابط.. طا صئض بعرة 21 جئامئر

21 جئاـمئر.. غمٌظ بق َوخاغئ 

سئث الصعي السئاسغ

ال زلت أتذكر ذلك اليوم املشـؤوم، نهضت باكراً كما هو 
املعتاد، مرتدياً بزتي العسـكرية املدججة بالنجوم املذهبة 
ونياشـني الصاعقة واملظالت ووسام الشجاعة والواجب.. 
قاصداً الذهاب إىل مقر عميل يف أحد املعسكرات يف العاصمة 
صنعـاء، حني فاجأتني والدتي ومـن بعدها زوجتي، التي 
مـا لبثت أن تشـبثت بي طالبًة مني خلع مـا عليا من بزٍة 
عسـكرية، وتسـتحلفني بعدم الذهاب إىل املعسـكر، وإن 
كان ال بُـدَّ مـن مغادرة املنزل، مع إرصاري، فليكن، ولكن 

بالزي املدني. 
ووسـط مشـهٍد تراجيـدي صاخـب، وأثنـاء محاولتي 
تبسـيط األمـر ورشح مـا همـا عليـه مـن املبالغـة التي 

اعرتتهمـا نتيجة أخبار البارحة، تلقيت اتصاالً هاتفياً من مكتب القائد، 
يشري إىل أنه وبناًء عىل توجيهات القيادة العليا: (يمنع منعاً باتاً حضور 
العسـكريني أَو مغادرتهم املعسـكرات أَو التجوال بالزي العسكري، كما 
يمنع التنقل عرب الوسـائل والعربات التي تحمل أرقام الجيش والرشطة 
أَو املموهـة، وأن أي مخالف لهذا التعميم يتحمل جناية نفسـه وتبعات 
ذلك)، يا للهول.. كيف خرج املوضوع عن السيطرة، إذاً األمر جّد خطري.. 
لسـت وحـدي ممن نزل عليهـم هذا القـرار كالصاعقـة، إذ كيف أمكن 
لقيادٍة وطنية أن تتسـاوق مع هكذا تعميم يرضب نفسـيات تابعيها يف 

مقتل. 
ال تسـتغربوا إذَا تقـدم أحدهـم مؤّكـداً لكـم أن األنظمة السياسـية 
بسلطاتها املتعاقبة والحاكمة لليمن ومنذُ قيام ثورة الـ 26 من سبتمرب 
1962م، حتـى إىل مـا قبـل ثـورة الـ 21 مـن سـبتمرب 2014م، عمدت 
عىل إضعاف القوة العسـكرية الدفاعية واألمنيـة وإفراغها من مهامها 
الوطنيـة وواجباتهـا الدسـتورية، بـكل ُقبح ووحشـية ال نظـري لها يف 
ة لبعض من  التاريـخ، فتارًة كانت تطفو إىل السـطح عرب مذكرات َخاصَّ
عايـش تلك األحداث والوقائع، وتارًة أُخرى ظلت حبيسـة الصدور وطي 

الكتمان والنسيان املتعمد. 
وعىل الرغم من أن العقدين األول والثاني من القرن الواحد والعرشين 
كانـا بمثابة العـرص الذهبي للقوة العسـكرية اليمنية (جيشـاً وقوات 
أمنية)، بدعم ومباركة سـعوديّة وأمريكيـة، إال أنها كانت الفرتة األكثر 
انحرافاً يف مسـار االسـتهداف البنيوي الداخيل لهذه املؤّسسـة الوطنية 
العمالقة، يف إطار املسعى التخريبي والنفيس ملنتسبيها، هنا قد يجادلني 
أحدهـم حول هذه الجزئية وسـيقول: «كان عندنا مؤّسسـة عسـكرية 
هائلـة، وجيـٌش قـويٌّ ومرهوب الجانـب، تنظيمـاً وتدريباً وتسـليحاً، 

ويشهد بذلك العدّو قبل الصديق». 
سـأقول: نعـم، ولكنهـا مؤّسسـة عمالقـة يف ظاهرهـا، عمالقـة يف 
ميزانيتها وموازنتها، عمالقة يف عتادها وعديدها، غري أنها كانت مفرغة 
العقيـدة القتالية، مجـزأة الُهــِويَّة الوطنية، مسـلوبة اإلراَدة، مفككة 
االنتمـاء لألرض والقضية، فكانـت ُكـّل وحدٍة عسـكرية تبعاً لقائدها، 
وقد شـهد التاريخ القريب كيفية هذا االنقسـام، إذ صـار من الطبيعي 
أن تسـمى األلوية والوحدات بأسماء قادتها، فمثالً (فرقة عيل محسن، 
حرس أحمد عيل، معسـكر الضنني، معسـكر عبـد إاله القايض، وحدات 

محمد إسـماعيل، ومعسـكر القشـيبي، ولواء خليل، ولواء صادق، َو... 
إلخ)، والتي كانت تشهد يف فرتات متقطعة رصاعاٍت بينية تبعاً لتضارب 

املصالح واألهداف لقاداتها. 
وال يـزال التاريخ يشـهد عـىل ذلك حتى اليـوم ويف ظل 
تواجـد هـذه النفايـات داخـل معسـكر تحالـف العدوان 
األمريكـي السـعودّي، إذ ال تزال تلـك الرصاعات وتضارب 
املصالـح قائمة، فنشـاهد رصاع األجنحة اإلخوانجية مع 

العفاشية، والطغمة مع الزمرة، وهكذا. 
ولعل لعنة األموال السـعوديّة التي تطاردهم لن تنتهي 
فواقع الحال، يؤّكـد أن السعوديّة ومنذ عقود من املبادرة 
الخليجيـة املزمنة، عملت وسـاهمت عىل دعم وتشـكيل 
وتسـليح القـوة العسـكرية اليمنيـة بشـقيها الدفاعـي 
واألمنـي، بل إنها كانت هي من تدفع موازناتها لكثري من 

ة.  السنوات، سواًء مبارشًة أَو يف إطار اللجنة السعوديّة الَخاصَّ
وبحسـب اعرتافـات السـعوديّون وعمالئهـم يف البلـد، بـل وكانـوا 
يتفاخـرون بذلـك، بدعـوى (ما أحد يكـره الفائدة لصاحبـه)، بل كانوا 
يتباهـون بتلقي رواتب شـهرية وهبات ومعونات سـعوديّة، وسـجلت 
االعرتافات أن السعوديّة كانت تدفع رواتب شهرية ألكثر من أربعني ألف 
شـخصية يمنيـة موزعني يف مراكز مختلفة من رئيـس الدولة إىل أصغر 
فراش يف رئاسة الجمهورية، إضافة إىل برملانيني وسياسيني ورجال دين 

ومشايخ ووجهات قبلية. 
ويف ظـل هكذا وضـع كان النظام السـعودّي هو من يقـرتح القادة، 
ويـرشف عىل تموضع الوحدات وانتشـارها يف املناطـق، وكان يتدخل يف 
نظـام التجنيد، ويرشف عىل عقد صفقات األسـلحة، باعرتافات العمالء 
أنفسـهم، إال أنُه متى شعر النظام السعودّي بإْمَكانية سطوع نجم هذه 
القوة، يقوم باإليعاز إىل عمالئه ممن يقودوها إىل تدمريها من الداخل يف 
إطار التدمري املمنهج والتخريب املنظم، وإغراقها يف مسـتنقع الفسـاد 
واإلفسـاد والتحصيـل املـادي، ُوُصــوالً إىل إقحامها يف حـروٍب داخلية 
عبثية وتحت عناوين مختلفة، ُمروًرا باسـتهدافها داخلياً وإفراغها من 
مسـؤولياتها الدسـتورية، وزرع العداوة البينية فيمـا بينها وحاضنتها 

الشعبيّة، وانتهاء بهيكلتها وتفكيكها وبإرشاٍف سعودّي أمريكي. 
كّل ذلك كان يأتي تزامناً مع االسـتهداف النفيس واملعنوي ملنتسبيها، 
بـدًءا باإلقصـاء والتهميـش للكـوادر الوطنيـة، ُوُصــوالً إىل االغتياالت 
اإلرهابيـة املنظمة، وما جرائم قتل وذبح الجنود يف املحافظات الجنوبية 
والرشقيـة، وجريمة ميدان السـبعني وكلية الرشطة، وحوادث إسـقاط 
الطائـرات واسـتهداف الطيارين عنكـم ببعيد، ُوُصـوالً إىل االسـتهداف 
اإلرهابـي لوزارة الدفـاع التي تمثل الرمز السـيادي، بل وصـل األمر أن 
يفـرتض عىل ُكــّل جندي يريـد االنتقال بني محافظـات الجمهورية أن 

يخفي ُهــِويَّته العسكرية بداخل حذائه يف ذلٍة ما بعدها ذلة. 
ُعُمـوًما فهذه األحداث وغريها قد ال تكون غائبة عىل الكثري من أبناء 
وطني، لكن إذَا ما أردت أن تدرك حقيقة ملاذا جاءت ثورة الـ 21 سبتمرب 
2014م..؟، وملـاذا حاولت أمريكا والسـعوديّة إجهاضهـا يف مهدها..؟، 
فقط انظـر اليوم.. إىل تموضع القوة العسـكرية (الدفاعيـة واألمنية)، 
عىل خارطة املجد والرشف، وجغرافية السـيادة واالستقالل، وإحداثيات 

العزة والكرامة، ستدرك الحقيقة. 

دغظا الرطغمئ

مـا مـن ثمـة شـك أن الثـورات ال تأتـي إالَّ من 
رضورة ملحة وواقع مضن تعيشـه الشعوب تحت 
وطأة ظلم واسـتبداد األنظمـة الحاكمة التي تتخذ 
ة، فتكون  من كريس الحكم سلماً ملصالحها الَخاصَّ
بمثابة محتّل للوطن تصادر إراَدة الشـعوب وتقمع 

ُكـّل من يستنكر الواقع املعاش.
وبحسـب أهـداف الثـورة وإراَدة أصحابها وما 
يحملونه من وعي وحب األرض وعشـقهم للكرامة 
يكون نجاح هذه الثورات! فغالبًا ما تفشل الثورات 
التي تأتي تنفيذاً ألجندات خارجية وهذا ما الحظناه 
خالل ثورات الربيع العربي أَو باألصح العربي والتي 
عىل الرغم من أنها ثورات شعوب تطلعت للتخلص 
من أنظمة بائـدة، إالَّ أن أغلب هذه الثورات اغتيلت 
باسـتبدال تلـك األنظمـة بأنظمة أسـوأ منها أكثر 
عمالة وقرباً ألمريكا وإرسائيل املحرك الرئييس لهذا 

الربيع!! 
كمـا حدث معنـا يف اليمـن التي تأثـرت بالربيع 
وخـرج الشـعب يف 11 فبـــرايـر بثـورة شـبابية 
إلسـقاط نظام اسـتبد بالحكم لثالثة وثالثني سنة 

مستغالً ُكـّل املناصب والثروة لصالح أرسته يف ظل 
تهميـش واضح للقوى الفاعلة والوطنية، وتجويع 
الشـعب املحـروم من خريات وطن يحكمه سـلطة 
مرتهنـة للخارج لم يكن لها مـن الحكم إالَّ ُمَجـّرد 
اسم يسريه فارستاين السفري األمريكي آنذاك وهو 
الحاكم الفعيل لليمن التي جرها للتطبيع املبكر مع 
إرسائيل مـن َحيُث ال يعلم اليمنيـون الذين يرونها 

العدّو األول ويعتربون فلسطني قضيتهم األوىل. 
فكانـت ثـورة لهـا أهدافهـا املحقـة يف التغيري 
واالستقالل ألرض وشعب لهما كامل السيادة، لكن 
رسعان ما اغتيلت بأول رصاصة اجتاحت ساحات 
الثـورة والثـوار بعـد انضمـام قيـادات مـن حزب 
اإلصـالح متقنعـني بقناع الثـوار تنفيـذاً ألجندات 
خارجيـة لقمـع الثـورة وأهدافهـا عـرب املبـادرة 
الخليجية التي تبنتها السعوديّة زاعمة أنها املخرج 
لحل النـزاع يف اليمـن بينما أمريكا هـي من كتبت 
بنودها الخمسة عرش من ضمنها تقسيم اليمن إىل 
أقاليم أربعة لكل إقليم الحق يف عقد االتّفاقيات مع 

الخارج!
أضـف إىل هيكلـة الجيـش ومحاولـة تفكيكـه 
العمليـات  عـرب  املمنهـج  باالسـتهداف  وتفتيتـه 

اإلرهابية التي باتت تطال أفـراده وتطال القيادات 
الوطنية مـا جعل األمن يف اليمن شـبه منتهي بعد 
أن سـلمت اليمن لنظام ال يقـل عمالة وارتزاقاً عن 

سابقه. 
ُكــّل هـذه األسـباب مجتمعـة جعلت الشـعب 
اليمنـي يتنبـه للمخّطـط الخطري الـذي يحاك لهم 
ولليمـن ما جعلهـم يعـودون إىل سـاحات الحرية 
والكرامـة يف 21 سـبتـــــــمرب ٢٠١٤ ملواصلـة 
اعتصاماتهم الرافضة للمبادرة الخليجية ومرشوع 
األقاليـم واليمـن االتّحاديـة، مطالبـني بيمـن بال 
وصاية، يمن يحكم نفسه بنفسه له كامل السيادة 

يف قراره وأرضه!! 
فكانـت ثـورة حّدد أهدافهـا قائد الثورة السـيد 
عبدامللك بدرالديـن الحوثي، التي ارتكزت يف تحقيق 
مبـدأ السـلم والرشاكـة الوطنيـة وعـدم اإلقصاء 
والتهميـش ومحاربة الفسـاد والدعوة إىل التصالح 

والتسامح لبناء دولة مدنية حديثة. 
وهـذا هو مـا يطمح إليـه أبناء الشـعب اليمني 
الذين عمدوا ثورتهم بالدم متسـلحني بالوعي الذي 
استقوه من املسـرية القرآنية وبقيادة السيد القائد 
من وجدوا فيها القيادة الحكيمة والفذة إلدارة هذه 

الفـرتة العصيبة التي تمر بهـا اليمن، والذي بدوره 
أعلن التزامه بحماية الثوار وحذر من املساس بهم.

فكانت ثورة سـلمية يراها اليمنيون أم الثورات 
ومصححـة ملـا قبلها من ثـورات؛ كونهـا تعرب عن 

إراَدة شعب بعيًدا عن أية أجندات خارجية. 
وبالتايل فقد كانت ثورة أسـقطت أقنعة الخائن 
املسـتكرب  الخـارج  ووصايـة  الداخـل  يف  العميـل 
والدخيل عىل األرض اليمنية ومعها تهاوت أحالمهم 
يف اليمن وذرتها رماداً يف الرياح ما جعلهم يحاولون 
مللمة مـا تبقى لهم من أحالم عىل هذه األرض بلغة 
الحرب والقوة علهم يسـرتدون هيبتهم املكسـورة 
عىل سـفح هذه األرض، بعد أن أدركـوا جيًِّدا حجم 
الوعي الـذي يحمله اليمنيون وبـه أخرجوا أمريكا 
تجـر أذيال خيبتها لتأتي بهـذا العدوان ظناً أن لغة 
الرتهيـب سـرتغم اليمنيـني عـىل االستسـالم لها، 
لكنهـم مـا ازدادوا إالَّ تمسـكاً بثورتهـم وصمـوداً 
وتحدياً لهذا العدوان الذي أضاف لهم قوة إىل قوتهم 
وبأسـاً هو األشـد اخترص كامل معانيـه العروض 
الدفاعية لوحـدات الدفاع والداخلية التي أّكـدت أن 
هـذه الثورة ماضية يف تحقيـق كامل أهدافها حتى 

تحرير آخر شرب من أرض اليمن. 
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اتافاٌل شاق ُضـّض 
اقتافاقت 
إباعال طتمث أبع ذالإ 

تتعـدُد االحتفاالُت يف شـتى مناطق العالـم، فلكلِّ 

منطقـٍة أُسـلُـوب معـني، وطريقة محـّددة إلظهار 

الفرحـة باالحتفـال، فنجـد الغرب يحتفلـون برأس 

السـنة َويحتفلون بعيد الشـجرة وغريها من األعياد 

التـي تتوافق مـع انتماءاتهم وال تمـت للدين بصلة، 

َواملسـلمون درجاتهم متفاوتة يف احتفاالتهم بحسب 

درجـات الوالء والـال والء، ففي شـتى مناطق الدول 

العربيـة يحتفـل املسـلمون باألعيـاد الدينيـة كعيد 

األضحـى وعيد الفطـر املباركني، فهـذان االحتفاالن 

يُْشـِعراننا بالفخـر والعـزة والكرامـة، ونـزداُد عزًة 

وكرامـًة لوجـود مؤمنـني فهمـوا الدين وِعلمـوا أن 

أهـم أسسـه الـوالء للـه ورسـوله، فنجـد االحتفال 

بعيـد الغدير األغـر واالحتفال بذكرى املولـد النبوي، 

فهذان االحتفاالن أضافا لالحتفالني السـابقني قيمة 

إيَمـانية كبرية. 

إن رسـولنا األكرم مبلغ الرسـالة ومـؤدي األمانة 

حرٌي بنا أن نحتفل بذكرى مولده، فبمولده عمَّ النور 

وُفِهَم الدين، وُفِرق بني الحق والباطل. 

سـيدنا وموالنا رسـول الله هـو الرحمـة امُلهداة، 

هو امُلرسـل للعاملـني، هو النذير وهـو امُلجاهُد للكفر 

والكافرين والفساد والفاسدين. 

إننا نسـتغرب عندما نسمع ونشاهد من مشاركة 

بعض املسـلمني الحتفاالت الغرب، بل يبجلونها أيّما 

تبجيل، ويسـتعدون لهـا أكمل االسـتعداد، فنجدهم 

يحتفلـون معهـم بأعيادهـم، بـل نجدهـم يواكبون 

احتفاالتهـم فرحة رسوراً، ويربّرون لهذه االحتفاالت 

بعدة تربيـرات، ال ليشء؛ ألَنَّهم يجـدون أنهم يوالون 

الغرب، فمشـاركتهم أفراحهم وأحياناً أحزانهم دليل 

أكيد للمواالة الواضحة للعيان. 

ومن جانب آخر نجد أُولئك الذين يسمون أنفسهم 

مسلمني يعارضون أشـد املعارضة لالحتفال بذكرى 

املولد النبوي الرشيف، ويتبجحون بقولهم إنه بدعة، 

عجٌب عجاب من أُولئك الذين ال يفهمون من الدين إال 

لفظه وال يعرفون رسـول الله إال اسماً ال غري، لكنهم 

يعرفـون الوالء للغرب قلباً وقالبـاً ويعرفون مواقيت 

احتفاالتهم وكيفية طقوسهم. 

يا أُولئك سـنحتفل بذكـرى مولد رسـول الله حبًا 

وعزًة وكرامة، سـنحتفل بذكراه جيالً بعد جيل، نحن 

مع اإليَمـان، نحن مع النور ومولده مع الله وفضله، 

نفـرح ونبتهج طاعـًة لله، نفـرح ونتبهـج والًء لله 

ورسوله، قال تعاىل: (ُقْل ِبَفْضِل اللِّٰه َو ِبَرْحَمِتِه َفِبٰذِلَك 

ا يَْجَمُعوَن).  َفْليَْفَرُحوا ُهَو َخرْيٌ ِممّٰ

نفرح ونبتهـج بالرحمة بمفهومها األعم ورؤيتها 

َرْحَمـًة  إِالَّ  أَْرَسـْلنَاَك  (َوَمـا  تعـاىل:  قـال  الشـاملة، 

ِلْلَعاَلِمنَي). 

نفرح ونبتهج بالشـاهد وامُلبـرش والنذير، (يَا أَيَُّها 

ا َونَِذيًرا، َوَداِعيًا إَِىل  ً النَِّبيُّ إِنَّا أَْرَسـْلنَاَك َشـاِهًدا َوُمبَرشِّ

اًجا ُمِنريًا).  اللَِّه ِبِإذِْنِه َوِرسَ

سـنحتفل طاعـًة ووالًء، سـنحتفل عـزًة وكرامًة، 

فشـتان بني احتفاالتنا واحتفاالتكـم، فاحتفاالتكم 

ِوفَق رضـا أوليائكم الطغاة املسـتكربين، واحتفالتنا 

ِوفق رضا الله واملؤمنني. 

فليعلـم العالـم أجمـع أن االحتفال بذكـرى املولد 

النبـوي الرشيف هـو احتفال فاق ُكــّل االحتفاالت، 

ظاهًرا وباطنًا، رؤيًة ومعنى، حبًا ووالًء. 

زغظئغاُت السخر شغ ظض بعرة ٢١ جئامئر

طظ إظةازات بعرة 21 جئامئر

المعلُث الظئعي الحرغش.. طتطٌئ إغَمـاظغٌئ تربعغئ 

طظى ظاخر  
 

يقال: إن وراء ُكـّل رجٍل عظيم امرأًة، ونقول 

ـا، زوجـًة، أختًا  إن وراء ثـورة 21 سـبتمرب أُمٍّ

دفعن برجالهن، نحـو صناعة الثورة العظيمة 

صناعـة النـرص، العـزة، الكرامـة، دفاعاً عن 

الدين ومقدسـاته، دفاعاً عن اليمن وسـيادته، 

حريته واسـتقالله؛ دفاعاً عن األرض والعرض 

يف ُكــّل جبهـة وميـدان فأصبحـن بـكل فخر 

أُمهـات وأخـوات وزوجات الشـهداء، األرسى، 

والجرحى، هنا اليمن هنا زينبيات العرص. 

فاملرأة منـذ بداية الثـورة السـبتمربية، لها 
بصمة والعالم يشهد تلك البصمة، ولن تكتِفَي 
بدفعهـا للرجال وبذل املـال، والقوافل الغذائية 
وغريهـا إىل الجبهـات، فهي لديهـا بصمتها يف 
كافة املجاالت، فهي نعم املرأة اليمنية املجاهدة 

الصابرة بكل ما للكلمة من معنى. 
ُمدرسـة،  أَو  كطبيبـة،  مجاهـدة  تجدهـا 
أَو ُمهندسـة، أَو محاميـة، أَو وزيـرة، كاتبـة 
شـاعرة،... إلـخ، لم تقـف متفرجـة فصنعت 
بصمتهـا يف زمن العدوان كيـف ال وهي زينبية 
وإيَمـانهـا،  وعيهـا  األول  فسـالحها  العـرص 
رجالهـا هـم ُصنـاع النـرص جيشـنا ولجاننا 

الشعبيّة والذين لوالهم بعد الله ملا وصلت اليمن 

إىل مـا وصلـت إليه مـن انتصـارات ومعجزات 

والقادم أعظم. 

فليـس هنالـك امـرأٌة يف العالم تشـبه املرأة 

اليمنية والتي أصبحت مثاالً يُحتذى به، فمهما 

تحدثنـا عـن دور املـرأة يف ظـل ثـورة الحادي 

والعرشين من سـبتمرب ال ولـن نوفيَها حقها؛ 

ألَنَّ منهـا وإليهـا يولـد النـرص وهـي مصنع 

الرجال فأفتخر كوني من بالد العزة والكرامة، 

اليمن التي تقاوم إىل أن تحني سـاعة االنتصار 

األكرب املؤزر. 

طتمعد المشربغ

بـال شـك أن ثورة الــ 21 من سـبتمرب جـاءت محملة 
باإلنجـازات العظيمـة واملسـتحيلة والجريئـة وحّققـت 
األحـالم واآلمـال التـي كان يحلـم ويأمل الشـعب اليمني 
تحقيقهـا بثورة 26 سـبتمرب و14 أُكتوبـر ومن 22 مايو 
و11 فربايـر لكـن ال يشء تحّقق من تلـك األحالم وجاءت 

ثورة 21 سبتمرب وجعلت من تلك األحالم حقيقة. 
ومن تلـك األحالم واألهـداف التي تحّققـت يف ثورة 21 

سبتمرب:
- القضـاء عـىل الهيمنـة والوصاية الخارجيـة وجعل 
السفري األمريكي والسـعودّي والربيطاني خارج جغرافيا 
األرض والقرار اليمني عىل األقل يف نطاق سـيطرة ثوار 21 

سبتمرب. 
- بنـاء جيش وطني قـوي وقادر عـىل حماية الوطن وصـد العدوان 
الخارجي وقد شاهدنا بأعيننا ذلك الجيش وهو يحّقق املعجزات ويواجه 
ة  عدوانـاً عامليـاً وينتـرص عـىل أرض الواقع ويصنـع الطائرات املسـريَّ
والصواريـخ واملعدات العسـكرية املختلفة واملتطـورة، ويجعل من ذلك 
الحلم اليمني يف امتالك جيش وطني حقيقة وواقعاً ملموساً وليس حرباً 

عىل ورق. 
-القضاء عىل شـلة الفاسـدين والفاشـلني والعابثني بثروات وموارد 
الدولة اليمنية وتقاسـمها فيمـا بينهم وجعلهم خـارج اللعبة واألرض 

اليمنية عىل األقل يف نطاق سلطة ثوار 21 سبتمرب. 
-القفـز فوق الخطـوط الحمراء التـي وضعتها أمريـكا والغرب عىل 

األنظمة السـابقة بجعل الزراعة من املحرمـات ُخُصوصاً القمح ونحن 
وبفضل من الله وتوجيهات القيادة السياسية قد قطعنا شوطاً كبرياً يف 
هذا الجانب وأصبحنا نزرع ُكـّل ما نحتاج إليه ويف الطريق 
لتحقيـق االكتفـاء الذاتي ونسـتطيع تصديـر الكثري من 

املنتجات الزراعية الفائضة عن حاجة الناس. 
باإلضافـة إىل أن هناك إنجازات وقرارات وترشيعات تم 
اتِّخاذها سوف تحدث نقلة نوعية يف اليمن ربما ال يلمسها 
املواطن يف الوقت الراهن؛ بَسـبِب العدوان والحصار لكنها 
موجـودة وسـوف نلمسـها جميعـاً يف األيّام والسـنوات 

القادمة. 
كمـا أن هناك إنجازات لـم تتوفر أَو تتحّقـق بالثورات 
السـابقة وهـي رضورة للغايـة لتجعل من تلـك األحداث 

شيئاً يستحق أن نطلق عليه ثورة.!!
فكما نعلم جميعاً يف تعريف الثورات بأنها حراك شعبي 
تلقائي ناتج عن تراكمات ومعاناة؛ بَسبِب فشل وفساد وظلم السلطة. 
كمـا أن الثـورات ال تأتـي من الخارج وليسـت استنسـاخ ألحداث أَو 
ثـورات خارجية وهذه األشـياء لـم تكن متوفرة فيما يسـمى بثورة 26 
سـبتمرب التـي جاءت مـن الخـارج و11 فرباير املستنسـخة من ثورات 
الربيع العربي التي تمت هندستها يف واشنطن وتل أبيب بعكس ثورة 21 
سـبتمرب التي جاءت من ضمري الشـعب وحراك جماهريي نتيجة فشـل 
وفسـاد وعمالة النظام السـابق ولم تأِت من الخـارج بل كانت مفاجأة 
وضد رغبة الخارج بدليل تَحّرك الخارج وشن عدوان عاملي ال يزال قائماً 
حتـى اليـوم إلحباط ثورة 21 سـبتمرب كما أنها لم تكن مستنسـخة بل 
فريدة من نوعها وأربكت املشـهد السـيايس املحيل واإلقليمي وأفشـلت 

مخّطط وأحالم الغرب يف رشق أوسط جديد. 

طتمث الدعراظغ

إن املولـد النبوي الرشيف لسـيد البرشية وهاديها 
ومعلمهـا النبـي املصطفـى محمـد -صلـوات اللـه 
عليـه وعـىل آلـه- يعترب محطـة إيَمـانيـة يقف من 
خاللها ُكـّل املجتمع املسـلم املؤمن ملراجعة النفوس 
وتقييمهـا وفق منهـج الله ووفـق توجيهـات الله، 
نراجع أنفسـنا من ُكـّل النواحي اإليَمـانية والعملية 
والثقافيـة والجهاديـة نقيم تلك األعمـال من خالل 
كتاب الله، من خالل سـرية الرسـول -صلـوات الله 
عليـه وعـىل آلـه-، نسـتنبط منهـا معانـي األُخوة 

الحقيقية ومبادئ الدين الحقيقي، نسـتنبط من هذه 
املناسـبة واالحتفال بها ما هو الواجب علينا أن نقوم به يف واقعنا 
العمـيل واالجتماعي والجهادي، ما هو التَحّرك املطلوب منا لنمثل 
دين الله التمثيل الحقيقي لنجسـد مبادئ الدين ومواقف وأخالق 

النبي محمد -صلوات الله عليه وعىل آله-.
املولد النبوي الرشيف محطة إيَمـانية ال بُـدَّ أن نقف من خاللها 
ونسـتفيد منها يف َحـّل املشاكل والخالفات والنزاعات ونتعاون يف 
الخري، نتعاون يف التكافـل االجتماعي يف التعاون يف الخري، نراجع 
أعمالنـا يف مواقع العمل واملسـؤوليات نعدل االنحرافات املوجودة 
يف واقعنا الثقايف واألخالقي، نسـتلهم من املدرسـة املحمدية ُكـّل 

مواقف العزة والكرامة واالستبسـال، نستلهم منها زكاء النفوس 
وطهارتهـا من ُكـّل دنس من ُكـّل ضالل ونراجع أنفسـنا جميعاً 
ونتَحـّرك يف إصالحها وفق منهج اللـه ووفق تعاليم 

الله.
املولد النبوي الرشيف محطة من محطات اإليَمـان 
لـكل املؤمنني ومحطة مرشقـة لقائد قراني حقيقي 
تشـبع بثقافة القرآن وعلمه الله الهدى وأرسله الله 
رحمًة للعاملـني رحمًة لنا ليخرجنا مـن الظلمات إىل 
النور، نـور الهدى نور الدين نور اللـه الذي ال يمكن 
أن ينطفـئ أبـداً، نتَحّرك يف هذه املناسـبة اإليَمـانية 
لتجسيد سرية الرسول -صلوات الله عليه وعىل آله- 
يف ُكـّل مكان نتَحّرك فيه، نجسد أخالقه ونعلم أبنائنا 
عن هذه النبي الذي لم يسبق له مثيل يف ُكـّل النواحي، هذا العظيم 
بعظمة القـرآن وبعظمة الدين، هذا التقي النقي الصادق املجاهد 
املخلص لله، املستشـعر لرقابة الله عليه الذي بلغ الدين كما أمره 

الله كامالً.
املولد النبوي الرشيف مناسبة إيَمـانية عظيمة ومحطة تربوية 
ــة اإلسـالمية ولكل مؤمن محمدي ال بُـدَّ أن تتجسـد يف  لكل األُمَّ
نفوسـنا قوالً وعمالً وأن نحتفل بها وقد عالجنا أنفسـنا من ُكـّل 
ضـالل وانحراف فهي مناسـبة لإليَمـان وبركة يبـارك الله فيها 

أعمالنا ويحّقق من خاللها كمال اإليَمـان. 
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طعلُث العادي 
المظغر وشرتُئ 

الصطعب بصثوطه 
سئثالمةغث الئعال

ها نحن نرى هالة 
نور مولـد املصطفى 
-صلـوات اللـه عليه 
وآلـه- تقـرتب أكثر، 
القلـوب،  فتخفـق 
املشـاعر،  وتهتـز 
األرض  وتتزيـن 
األخـرض،  باللـون 
وجـوه  وتُـِرشق 
والكبـار  الصغـار 
يف يمـن األحـرار، كما أرشقـت قبل ذلـك وجوه 
أجدادهـم مـن األنصـار فرحاً بمقدمـه عليهم: 
يًَّة بَْعُضَها ِمن بَْعٍض} فما أعظمك يا شـعب  {ذُرِّ
األنصار واألحـرار، فكلمـا ازددت تعلقاً ومحبًة 
وتعظيمـاً ألعظم العظماء محمـد -صلوات الله 
عليه وآلـه-، كلما ازددت عظمـًة وقدراً ومكانًة 
ازدادوا  وكلمـا  وحاربـوك،  عـادوك  مـن  أمـام 
انحطاطاً وذالً وَصغـراً، وكل هذا مصداقاً لقول 
النبي -صلـوات الله عليه وآله-: (اإليَمـان يمان 

والحكمة يمانية). 
نحـن نحتفي بمولد رسـول اللـه؛ ألَنَّ القرآن 
احتفـى بـه فوصفه بالنـور والرساج: {يَـا أَيَُّها 
ا َونَِذيـًرا.  ً ا أرسـلنَاَك َشـاِهًدا َوُمبَـرشِّ النَِّبـيُّ إِنـَّ
اًجا ُمِنريًا} ونفرح به؛  َوداعياً إىل اللَِّه ِبِإذِْنـِه َوِرسَ
ألَنَّ اللـه أمرنـا أن نفرح بـه فقال: {ُقـْل ِبَفْضِل 
ا  مَّ الّلـِه َوِبَرْحَمِتـِه َفِبذَِلـَك َفْليَْفَرُحواْ ُهـَو َخرْيٌ مِّ
يَْجَمُعـوَن} ونعـزره ونوقـره ونحتفـل بميالده 
ونتبعـه ونتبع نـور القرآن الـذي جاءنا به لكي 
نكون مـن املفلحني فالله يقـول: {َفالَِّذيَن آَمنُواْ 
وُه َواتَّبَُعواْ النُّوَر الَّـِذَي أُنِزَل  ِبـِه وََعـزَُّروُه َونَـَرصُ
َمَعُه أُولئـك ُهُم اْلُمْفِلُحـوَن}، ونجعل من ذكرى 
ميالده موسماً ثقافيٍّا توعوياً تربوياً لنزداد وعياً 
وزكاًء ونوراً وحكمًة، وموسًما حافًال باألنشطة 
الخرييـة واإلحسـان والتكافـل االجتماعي، ويف 
مولـده نشـكر اللـه عـىل منتـه علينـا بمحمٍد 
-صلوات الله عليه وآلـه- وبآل محمد: {َلَقْد َمنَّ 
ْن  الّلـُه َعـَىل اْلُمؤِمِننَي، إذ بََعـَث ِفيِهْم َرُسـوالً مِّ
أنفسـِهْم يَتْلُو َعَليِْهـْم آيَاِتِه َويَُزكِّيِهـْم َويَُعلُِّمُهُم 
اْلِكتَـاَب َواْلِحْكَمَة َوإِن َكانُواْ ِمن َقبُْل َلِفي َضالٍل 

ِبنٍي}.  مُّ
ورحمـًة  نـوراً  املصطفـى  مولـد  كان  فلقـد 
الظاملـني  مـن  للبرشيـة  وخالصـاً  للعاملـني، 
واملستكربين، وإنقاذاً للعباد من ظالم الجاهلية، 
واالحتفـال به هو جـزء من مـرشوع املواجهة 
والتصـدي لـكل املحـاوالت الراميـة إىل تشـويه 
النبي واالنتقاص من مكانتـه يف القلوب وفصل 
ــة عنه وعن االقتَداء به، وهذا االسـتهداف  األُمَّ
هو مـرشوع اليهود الذي قام عـرب التاريخ عىل 

تكذيب األنبياء وتشويههم. 
واالفـرتاء عليهـم وقتلهـم، وتتزعمـه اليـوم 
أمريـكا وإرسائيل ويسـري فيـه أذنابهـم، مثل: 
الرسوم الكاريكاتريية الدانماركية املسيئة للنبي 
ثم الفرنسـية ثم الترصيحات املسـيئة وآخرها 
اإلسـاءة الهنديـة للرسـول -صلوات اللـه عليه 
وآله-، وتدنيس مسجده الرشيف بإدَخال اليهود 

إىل داخله. 
إن لـم نحتفـل بمولـد الرحمـة ومولـد النور 

والهدى فبمن سنحتفل!

ذضرى ظسمئ اهللا وُتةاه سطى سئاده 

21 جئامئر بعرة شغ وجه العخاغئ وسمقئعا

طتمث سطغ العادي

وبعد نيف من زمن التيه والغفلة وجد اليمانيون ضالتهم 
بعودتهم لهدى الله كدسـتوٍر وملحمد وآِل محمد كقادة، وها 
هم أبناء اليمن اليوم يسـابقون الزمـن ويتَحّركون بفولتية 
عالية وبكل قوة يحملون معهم رسـائل الخالص من ويالت 
وأطماع رصاع دول االسـتكبار العاملي، يجدون السري لتصل 
الرسـالة املحمدية عازمني عـىل تنوير العالم بنـور الهداية 
املحمدية يَُرتجُمون حركتهم يف طريق املسرية القرائية والتي 

حدودها عاملية. 
ًا ِنْعَمًة أَنَْعَمَها َعَىل  قـال تعاىل: (ذَِلَك ِبأَنَّ اللَه َلـْم يَُك ُمَغـريِّ
ُوا َما ِبأنفسِهْم َوأَنَّ اللَه َسِميٌع َعِليٌم) األنفال-  َقْوٍم َحتَّى يَُغريِّ

آية (53).
لنتأمل قليًال يف حجم تسـارع عجلة االخرتاق والخيانة لكل من تغريت 

ــة اإلسالمية.  نفسياتهم باالرتماء يف الحضن الصهيوني أعداء األُمَّ
ممالـك املاشـية والرمـال أخذتها العـزة باإلثم وجعلوا من التفسـخ 
والتطبيع عقيدة تقربهـم إىل الله زلفاً، وبعكس توّجـهات دول التطبيع 
ها هـي عظمة الله تتجىل يوماً بعد يوم يف عبـاد الله وجنده أبناء اليمن 
مـن عقدوا العزم عىل محاربة النفاق والسـري يف طريق النبي محمد وآِل 
بيتـه األطهار، يف ُكـّل عاٍم يتوج اليمـن بتاج اللني والرحمة، ومع تزامن 
حلـول ذكـرى مولد الرحمة املهـداة توشـحت البلدة الطيبـة حلة املولد 

النبوي يف الليل والنهار واألضواء والشعارات والرايات الخرضاء. 
ويف ُكـّل ذكرى تعرف السـاحة اليمانية يف ذكرى املناسـبة بحضورها 
املليونـي العظيم بعظمة صاحب املناسـبة الذي ليس لـه نظري فرتى يف 
جبينهـم الرحمـة فيمـا بينهم والشـدة عىل األعـداء، يف املناسـبة تأتي 
الحشـود املليونية لتتبارك وتروي عطشـها من عـني رحمة الله وحجته 

املحمدية. 
قـال تعاىل (َقالُـوا أَو َلـْم تَُك تَأِْتيُكْم ُرُسـلُُكْم ِباْلبَيِّنَـاِت َقالُوا بََىل َقالُوا 

َفاْدُعوا َوَما ُدَعاُء اْلَكاِفِريَن إِالَّ ِيف َضَالٍل) غافر-آية (50).
مناسـبة املولـد النبـوي تربهـن حقيقـة متانـة االنتمـاء للُهــِويَّة 
ــة اإلسالمية  اإليَمـانية اليمانية التي زرعة الخوف عند أشـد أعداء األُمَّ

(رشيحة اليهود). 
فطرة االهتمام بذكرى املولد كشـفت وهن أباطيـل األعداء الضعيفة 
أمام سالمة وعزة الحق الذي عرى ُكـّل زيف أقنعة التكفريين واملنافقني 
ـة اإلسـالمية وجودة التوّجـه نسـفت ُكـّل مدن  وبالعودة الصادقة لألُمَّ

أحالم اليهود الخبيثة. 
توّجـه اليمنيني بالعودة الصادقة نحو أهم رمزية للمسلمني كشخص 
رسـول اللـه محمد وآل محمد تعني ترجمة قيـم اإليَمـان بعلم وعمل يف 

امليدان بكل حرص وصرب وروية. 
االهتمـام بذكـرى مولـد الرحمـة املهداة هـو واجب ديني وسـيايس 
ــة  ُخُصوصـاً مع حرص دول االسـتكبار بتوسـعة سياسـة إبعـاد األُمَّ
عـن رموزها الحقيقية (محمد وآل محمد) وعىل حني غفلة من السـواد 
ـة رمزيـة هزيلـة تمحورت يف  األعظـم لعامـة النـاس استنسـخوا لألُمَّ

شـخصيات عرفت بالنفاق أكثر منها باإليَمــان والتي دفعت باألمة إىل 
طريق االنقسـامات املذهبية والطائفية ويف نهاية املطاف وصلت باألمة 
إىل طريـٍق مسـدود وأهم ثمارهـا تغذية الفرقـة وتجزئة 

املجزَّأ. 
ــة اإلسـالمية تحت  إحياء املولد هو ترجمة لوحدة األُمَّ
شـخصية من بعث رحمـة للعاملني، ويف ذكـرى مولدك يا 
رسـول الله يا رسول العاملني لألسـف ها هي الغالبية من 
ــة اإلسالمية تتخبط تائهة يف االهتمام باللهو وعبادة  األُمَّ
اللهو، وأصبح الجهل آفة جعلت الدين اإلسالمي محصورا 
يف ركاكـة العبـادات التـي ُفرغت من محتواهـا، والبعض 
وظف الدين يف املسـنون واملكروه وكل ذَلك هروب وتغافل 
ــة  عن ُكـّل املؤامرات واملخاطر التي تحاك ضد وحدة األُمَّ

اإلسالمية والتخيل عن الواجبات املفروضة. 
رسـول الله عنوان ألهم شـخصية عرفت يف تاريخ البرشية بني األمم 
عملـت بمنهجية بناء الفرد واملجتمع بوعي ومعرفة سـليمة وإيجابية، 
نهتـم بذكر مناسـبة مولـد الرحمة املهـداة؛ ألَنَّها تصلنـا إىل طريق الله 
املسـتقيم، وزرعت فينا بـذور العزة لحياة كريمة كأمـة متوحدة تحت 

قيادة ومنهجية واحدة.
ــة اإلسالمية الحقيقية والتي  يف ذكرى املولد النبوي تتجىل صورة األُمَّ
ال غبار عليها تلمع بريق أشعتها بانتظام شكلها الهنديس الرباق كصٍف 
واحد أمام ُكـّل املخاطر الَدخيلُة علينا من خارج البيت اإلسالمي الواحد. 
اهتمام اليمنيني كحركة شـعبيّة بمنارصة رسول الله يف حينه آن ذاك 
ويف حال اليوم شـكل صدمة أحرقت ُكـّل جهود الكفر واملنافقني عىل مر 

السنني. 
ومن املؤسـف أن تجد من يسري يف سبيل خدمة الباطل بجهٍل كبعض 
أمراض قلوب املنفاقني من تتلعثم ألسنتهم يف لحن القول بكالٍم مسموم 
بـني العامة من الناس يحاولوا بلحـن القول الصيد يف املاء العكر كتكرار 
معزوفة نفقات مناسبة املولد تكفي لسد حاجات والفقراء واملحتاجني، 
لكننـا نقول لهم يجـب أن تفتحوا بصريتكم وأعينكـم لتبرصوا حقيقة 
أن أول رشيحـة تهتـم بذكرى مناسـبة املولد هم رشيحـة الفقراء وهم 
أهم قاعدة يف حزب رسـول الله والشعب اليمني من أعظم وأهم القواعد 

الجماهريية لحزب رسول لله محمد وآله. 
ولنتأمل قليًال سـقط الكثري من العامة يف وحـل عبادة العبيد وترميز 
وتعظيم الدسـاتري والقوانني الوضعية أكثر من الدستور الرباني اهتموا 
بثقافة لوائح ورمزوا الحزب أكثر من الثقافة املحمدية بجهل وبطريقة 
غري مبارشة وصل الحال بالبعض من العامة أن يكونوا ملكيني أكثر من 
امللـك، وصل الحال بالغالبية من املسـلمني أن جعلوا انتمائهم الحزبي أَو 
الجهوي أَو الطائفي فوق ُكـّل يشء مشكلني بذلك أكرب ثغرة عىل سالمة 

ــة اإلسالمية.  ووحدة األُمَّ
حينمـا تغريت نفسـيات الكثري باسـتخدام الخيانـة كثقافة تهاوت 
أركان الدولة اإلسـالمية ومن خان الدستور السـماوي من املؤّكـد ليس 
ـة سـوى  جديـراً أن يؤتمن عـىل القوانني الوضعية فال حياة عزيزة لألُمَّ

بإحياء ذكر محمد وآل محمد عليهم السالم. 

جئران جعغض

الكثري ال يدرك املعنى الحقيقي لثورة 21 سـبتمرب 
2014 يف اليمـن ويظـن أن مـا يكتب عنهـا ليس إال 
كالماً قد ُكتب عن ثورات أُخرى سـبقتها ولكن ليس 
هـذا أبـداً، بل هي تحـول حقيقي ومنعطـف هام يف 
تاريـخ اليمـن الحديـث أتت مـن قبل شـعب مزقته 
الحروب وأكل ثرواته السياسيني تحت مسمى الثوار 

واملناضلني واألحرار لسنوات طوال. 
حتى بزغ فجر هذه الثورة الوليدة وأزاحت الستار 
عن عقـود مظلمة وقاسـية من املغالطـات والكذب 
والخداع للكثري من الشـخصيات وكثري من املفاهيم 

واملسـميات وفضحـت العمـالء والخونـة الذين امتصوا الشـعب 
وانهكـوا حيـاة أبنائه وفضحت هؤالء الذين كانـوا ليس إال إجراء 
وعبيـداً ألنظمـة ودول خارجيـة كانت هـي املتحكمـة يف القرار 
اليمني والوصية عىل أبنائه واملقّررة لكيفية حارضه ومستقبله. 

لـذا ال غرابة أن نسـمع أصـوات تصب جام غضبهـا عىل ثورة 
21 سـبتمرب وثوارهـا األبطال وتحملهـم ُكـّل ما يحـدث للوطن 
من أوجـاع ومتغريات متجاهلـني ما حدث من مؤامـرة خارجية 

وداخلية إلفشـال هذه الثورة الصحيحة حتـى ال تتحّقق أهدافها 
وتطلعـات رجالهـا األوفيـاء ومن ذلك االسـتماتة غـري الطبيعية 
لألنظمة العدائية يف إبقاء شـخصيات معينة يف رأس 
هـرم الدولة يف اليمن وتشـويه سـمعة شـخصيات 

أُخرى هي وحسب من تستحق أن تقود املرحلة. 
أيضـا لم يحدث هذا العـدوان والحصار عىل اليمن 
إال من خوف النظام السعودّي َواإلماراتي واألمريكي 
َوالصهيونـي الواضـح من هذه الثـورة التي رفضت 
وليس ُمَجــّرد مزايدات،  الوصايـة حقيقة وواقعـاً 
ورسمت مساراً مختلفاً للبلد وسياسته تجسد أفعاالً 
ال ُمَجــّرد شـعارات كان وال يـزال الهدف األسـمى 
منهـا أن يتحّرر الوطـن يف ُكـّل مجاالته السياسـية 
عـن  بعيـًدا  والثقافيـة  واالجتماعيـة  واالقتصاديـة 
إمالءات وسياسـات وأهداف الطغاة واملسـتكربين واملستعمرين 

الجدد وأدواتهم الرخيصة مهما بلغت التضحيات. 
كّل هـذا كان كافيـاً السـتمرار املؤامـرة عـىل اليمـن وقيادته 
الرشيفـة واملخلصـة والشـجاعة ممن كانـوا جـزءاً ال يتجزأ من 
هذه الثورة بجانب أبناء الشـعب األوفياء الذين قدموا التضحيات 
الكبرية عىل مدى ثمان سـنوات مضت وهم يدافعون عن ثورتهم 

ومبادئهم وحريتهم وكرامتهم. 



11
السبت

العدد

28 صفر 1444هـ..
24 سبتمرب 2022م

(1486)
عربية ودولية 

 : طاابسات
أَدَّى عـرشاُت آالف املصلني صالَة الجمعة، يف 
املسجد األقىص املبارك، رغم التشديدات والقيود 
التي فرضتها سـلطات االحتـالل الصهيوني يف 

محيط البلدة القديمة واملسجد املبارك. 
وأَفادت دائرة األوقاف اإلسالمية بأن 50 ألف 
مصلٍّ مـن الضفـة الغربية بما فيهـا القدس، 
وداخل أرايض عام 1948م، أدوا صالة الجمعة، 

يف ساحات املسجد األقىص. 
«قـواِت  إن  فلسـطينية:  مصـادر  وقالـت 
االحتـالل كثّـفـت مـن انتشـارها يف شـوارع 
املدينـة ومحيـط املسـجد األقـىص، وتمركزت 
بواباتـه، وأوقفـت املصلـني ودققـت يف  عنـد 
ُهــِويَّاتهم الشخصية، بينما سمحت لعرشات 
املسـتوطنني بتأديـة رقصـات اسـتفزازية يف 
مقـربة بـاب الرحمـة املالصقة للمسـجد من 

الجهة الرشقية». 
وأضافت، أن «قوات االحتالل وفرت الحماية 
لعـرشات املسـتوطنني وهـم يؤدون طقوًسـا 
تلموديـة مـن بينها النفـخ يف البـوق عند باب 
الغوانمة، فيما أَدَّى آخرون رقصات استفزازية 

وطقوسا تلمودية أمام باب امللك الفيصل، أحد 
أبـواب املسـجد األقىص، كمـا سـمحت أَيْـضاً 
لعضـو كنيسـت االحتـالل املتطـرف سـمحا 

روتمان بنفخ البوق يف املقربة». 
وكان آالف املواطنني لبوا دعوات املشاركة يف 

أداء صالة الفجر باملسجد األقىص املبارك. 

يُشـار إىل أنه صدرت العديد من الدعوات من 
هيئات مقدسـية، لشـد الرحـال وأداء الصالة 
يف املسـجد األقـىص، أمـس الجمعة، إلفشـال 
مخّططات املسـتوطنني بتكثيـف االقتحامات 
للمسـجد، عىل طريق فرض التقسيم الزماني 

واملكاني. 

 : طاابسات
أُصيب مواطنون، ظهَر أمس الجمعة، خالل 
مواجهـات مـع قـوات االحتـالل الصهيوني يف 

مدن الضفة الغربية املحتّلة. 
وأَفـاد الهالل األحمـر، بإصابـة 38 مواطنًا 
خـالل املواجهـات مـع االحتالل يف بيـت دجن 

رشق نابلس وكفر قدوم رشق قلقيلية». 
عامـاً)   13) طفـل  أُصيـب  قلقيليـة،  ويف 
بالرصـاص الحـي يف الفخـذ، و10 مواطنـني 
بحـاالت  وآخريـن  «املطاطـي»،  بالرصـاص 

اختناق بالغاز املسيل للدموع. 
ويف نابلـس، أفادت اإلغاثة الطبية بإصابة 3 
مواطنني خـالل املواجهات مع االحتالل يف بيت 

دجن رشق نابلس. 
أُصيبـوا  املواطنـني  مـن  عـدداً  أن  وبينـت، 
املسـيل  بالغـاز  الجمعـة،  اليـوم  باالختنـاق، 
للدمـوع، خالل قمـع جيش االحتالل مسـرية 
منـّددة باالسـتيطان يف قرية بيـت دجن رشق 

نابلس. 
وأَفـاد مديـر اإلسـعاف والطـوارئ بالهالل 

األحمـر يف نابلس أحمـد جربيل بـأن الطواقم 
الطبيـة قدمت العالج للمصابـني ميدانيٍّا، كما 
شـهدت بلدة بيتا جنوب نابلس، مواجهات بني 

املواطنني وقوات االحتالل. 
إىل ذلك، أَشـاَرت مصادر محلية، إىل أن قوات 
االحتالل أغلقت، أمـس الجمعة، حاجز حوارة 

العسكري، جنوب نابلس. 
وأوضحت أن قوات االحتالل أغلقت الحاجز 
بشـكل مفاجـئ، ومنعـت مركبـات املواطنني 
مـن املرور عـربه يف كال االتّجاهني، مضيفة أن 
املسـتوطنني يعتزمون تنظيم مسـرية يف بلدة 

حوارة. 

 : طاابسات
أُصيـب ثمانيُة مسـتوطنني يف عملية طعن 
بطولية نّفذها فلسطيني واستشهد برصاص 
االحتالل، مسـاء الخميس الفائت، قرب حاجز 
«بيـت سـريا» جنوب غـرب رام اللـه بالضفة 

الغربية املحتّلة. 
وأَفـادت وسـائل إعـالم العـدّو، بإصابة 8 
قـرب  طعـن  عمليـة  يف  بجـراح  مسـتوطنني 
الحاجز العسـكري «بيت سـريا»، واستشـهاد 
املنفـذ -لـم تعـرف ُهــِويَّته بعـد- برصاص 

جنود االحتالل. 
وقالت القناة العربية 12: إّن «5 مستوطنني 
أُصيبـوا طعنًـا و3 آخرين بغـاز الفلفل، خالل 
محاولة «السيطرة» عىل منّفذ عملية الطعن». 
ويف وقـت سـابق مسـاء الخميـس، أُصيب 
جنـدي صهيونـي، بعمليـة دهس قـرب بلدة 

حوارة جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية. 
الصهيونـي  االحتـالل  قـوات  وأطلقـت 
املتواجـدة عىل حاجـز حوارة العسـكري النار 

بشـكل مبارش عىل فلسـطيني أصـاب جندي 
بجروح يف عملية دهس قرب الحاجز. 

ويوجـد يف الضفة الغربيـة املحتّلة أكثر من 
700 حاجز عسـكري ما بـني الثابت والطيار، 
يعيق حركة املواطنني الفلسـطينيني وينغص 

حياة املسافرين عربها. 
وتحولت حواجز االحتالل بكافة أشكالها إىل 
مصائد يتلقف خاللها جنود االحتالل املواطنني 

من خالل االعتقال واالستجواب واإلذالل. 
الفلسـطيني  املعلومـات  مركـز  ورصـد 
«معطـى» يف تقريره الـدوري ألعمال املقاومة 
(832) عمـالً مقاوماً، خالل شـهر أغسـُطس 
املايض، أُصيب خاللها (28) صهيونيًا بعضهم 

بجراٍح خطرة. 
وتصاعـدت عمليات االشـتباك املسـلح مع 
قوات االحتالل بشـكل ملحوظ مقارنة بشـهر 
يوليـو املـايض، َحيـُث بلغـت عمليـات إطالق 
النـار عىل أهداف االحتـالل (73) عملية، (28. 
24) عملية منهـا يف نابلس وجنني عىل التوايل، 

حسب التقرير. 

 : وضاقت
أّكــد حـرُس الثورة اإلسـالمية يف 
إيران أنَّ أعماَل الشغب وكّل ما يجري 
يف الجمهوريـة من أحداث، هو مؤامرة 
ومحاولـة عبثيـة ومحكومة بالفشـل 
تأتـي بعـد جمـع وتوحيـد وتنظيـم 
الفاشـلة  القـدرات  ُكــّل  وتدريـب 

واملبعثرة. 
وقـال حرس الثـورة يف بيان له: إنَّ 
«الفتنَة الحاليَة لن تسـفَر إّال عن فشل 
آخـر يكـون عـربة تضـاف إىل قائمة 
إخفاقـات الجبهة املوحدة ألعداء إيران 

وأعداء الثورة». 
وطالب السلطَة القضائية بالكشِف 
عن مروجـي الشـائعات والكاذبني يف 
الفضـاء االفـرتايض والحقيقي، وعمن 
داعيـاً  للخطـر،  املجتمـع  يعرضـون 
إىل التعامـل معهـم بحسـم وإنصاف 

ليكونوا عربة لغريهم. 

كمـا ثّمـن حـرُس الثـورة بصرية 
الّشـعب اإليرانـي وعدم تماشـيه مع 
مؤامرة العدّو املنظمة ضد أمن البالد، 
الفتـاً إىل أنَّ األعـداء يسـتغّلون ُكــّل 

فرصة لتحقيق مآربهم ضد إيران. 
وأّكــد البيـاُن أنَّ «الفتنـة الحاليّة 
هدفهـا االنتقـام من صمود الشـعب 
ونجاحـه  تطـّوره  ومـن  اإليرانـي 
وإنجازاته االسـرتاتيجية»، محّذًرا من 
مساعي األعداء الخبيثة التي تستهدف 

ومـن  املتحمـس  الشـباب  شـعور 
استغاللهم يف الحرب اإلعالمية. 

كمـا أبـدى الحـرس تضامنـه مع 
عائلة املرحومة السيدة «مهسا أميني» 
وطالـب القـوة القضائيـة بالتعامـل 

الحاسم مع مثريي الشائعات. 
وختـم البيان قائـًال: إنَّ «الشـعَب 
اإليرانـي لن ينـىس أبداً جهـود حماة 
األمن ودورهم يف حفظ البالد وحدودها 
وتصديهم للمخربني ومثريي الشغب». 

50 ألش طخضٍّ أدوا خقة الةمسئ يف املسةث 
افصخى رغط تحثغثات اقتاقل

إخاباٌت خقل طعاجعات طع صعات اقتاقل يف طثن الدفئ املتاّطئ

ترُس البعرة اإلجقطغئ: أتثاُث الحشإ طتاولٌئ سئبغئ طتضعطٌئ بالفحضإخابُئ 8 طساعذظني بسمطغئ ذسظ بطعلغئ صرب رام اهللا

الفخائُض الفطسطغظغئ تثسع 
لطاَتّرك سطى ظطاق واجع 

لقحائاك الحسئغ طع السثو
 : طاابسات

دعت الفصائُل الفلسطينية، الشعَب الفلسطيني يف ُكـّل 
الساحات إىل أوسع حراك شعبي وجماهريي نرصًة للقدس 

واملسجد األقىص املبارك. 
وتأتـي هـذه الدعـوُة عقـب اجتمـاٍع لسـتة فصائـل 
فلسـطينية يف قطاع غـزة، يوم أمـس األول، وصف باملهم 

بدعوة من حركة «حماس». 
وأّكـدت الفصائل الفلسـطينية –يف بيـان لها- رضورة 
التَحّرك عىل نطاق واسـع لالشـتباك الشـعبي مع العدّو يف 
كافـة نقاط التمـاس، بما يف ذلك قطع طرق املسـتوطنني 

واالشتباك معهم يف ُكـّل مكان. 
كمـا دعـت الفصائل بالقـول: «شـعبنا يف الشـتات إىل 
للقـدس  منـارصة  واعتصامـات  وقفـات  عـرب  التَحـّرك 
ة أمام سـفارات االحتالل رفضاً ملمارسات  واألقىص، َخاصَّ

االحتالل ومستوطنيه». 
وأّكـد املجتمعون مجّدًدا رفضهم لالعتقاالت السياسية، 
ومالحقـة املقاومـني، محذريـن مـن تداعيات هـذا األمر 
عىل النسـيج الوطني والسـلم األهيل واملجتمعـي، وكّرروا 
دعوتهم السلطة الفلسطينية واألجهزة األمنية إىل رضورة 
ة  اإلفراج عن البطلني مصعب أشـتيه وعميد طبيلة، َخاصَّ
أّن اسـتمرار اعتقالهمـا يعرض حياتهما للخطر الشـديد، 
واألولويـة وطنيًـا للعمـل املشـرتك يف مواجهـة االحتـالل 

وسياساته. 
وأثنى املجتمعـون عىل الجهود الجزائرية املقدرة إلنجاز 
الوحدة الفلسطينية، وترتيب البيت الفلسطيني، مشيدين 
بالـروح الوطنية والقومية التي تتمتع بهـا الجزائر قيادًة 
وشـعبًا، وحرصها عىل حماية القضية الفلسطينية وقطع 

الطريق أمام التطبيع مع االحتالل. 
وعـّربت الفصائل عن دعمها الكامـل للجهود الجزائرية 
واسـتعدادها لبـذل ُكــّل جهـد يف سـبيل إنجاحهـا، مـع 
التأكيـد عىل أن إعادة بناء املنظمة وإصالحها يمثل املدخل 
ة تشكيل  الصحيح واملهم لرتتيب البيت الفلسطيني، َخاصَّ
مجلـس وطني توحيـدي جديد وقيادة تقـود نضاله حتى 

تحقيق استقالله عىل كامل ترابه الوطني. 
وشـّدد املجتمعـون عـىل رضورة إغالق البـاب أمام أي 
تدخالت من أي طرٍف كان، يحاول التأثري يف رسـم املشـهد 
ـة ال تراعي املصالح  الفلسـطيني القادم وفق أجندة َخاصَّ
العليا للشـعب الفلسطيني، فهذا األمر شأن وطني خالص 
يخـص الشـعب الفلسـطيني وقـواه الحيـة فقـط، وغري 

مسموح ألي طرف أَو جهة التدخل فيه. 
ويشـار إىل أّن الفصائـل املجتمعة هـي: حركة حماس 
وحركة الجهاد اإلسالمي والجبهة الشعبيّة وحركة املبادرة 
الوطنيـة والجبهـة الشـعبيّة لتحريـر فلسـطني (القيادة 

العامة) ومنظمة الصاعقة. 



 
   
 




السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

العدد 
  (1486)

السبت 
28 صفر 1444هـ  
  24 سبتمرب 2022م

ضطمئ أخغرة

إن عغ إق البعرة أو املعت 
الئطغء بأصسى جضراته

عظادي طتمث 
 

• ملن يجهل أَو يتجاهل ما تعنيه ثورة الـ 21 من سبتمرب، 

فقد رسـم ميداُن السـبعني لوحًة تاريخيًّة مجيدة وعظيمة 

عكسـت نموذًجـا راقيًـا قّدم مـن خاللها مفهوًمـا عميقا 

وعمليٍّا للثورِة الشـعبيّة السـبتمربية التـي حّققت الهدَف 

األسمى من قيامها وهو التحّرر واالستقالل. 

يف الذكـرى الثامنـة لثـورة الــ 21 مـن سـبتمرب تجّلت 

نتائـُج الصـرب والصمـود والتضحيات الكبرية والجسـيمة 

التـي قدمهـا الشـعب اليمنـي بمختلـف أطيافه يف سـبيل 

الحفاظ عىل أمنه وأمانه واسـتقراره، ويف سـبيل التخلُّص 

من الَوصاية الخارجية والتبعيـة العمياء واملقيتة لألنظمة 

الحاكمة الظاملة. 

يف املناسـبة املتميّزِة واألهّم يف تقويم مناسـبات الشـعب 

اليمنـي قّدم العلم القائد -يحفظـه الله ويرعاه- يف خطابه 

بالذكـرى ترصيحاٍت واضحـًة حملت العديَد من الرسـائل 

لقـوى العـدوان ومـن يتعـاون معهـا كان ملخصهـا أن 

إْمَكاناتنا وقدراتنا أكرب مما تتوقعون حينما تتعلق املسـألة 

بالدفاع عن شعبنا وبلدنا، وإن لم تسارعوا يف وقف العدوان 

ورفـع الحصار وإنهاء االحتالل واالسـتفادة مما تبقى من 

عمـر الُهــدنة املؤقتة َفـإنَّنا لن نكـون وحَدنا املترضرين، 

سيمتد الرضر إىل َحيُث ال تتوقعون. 

أيضاً رئيس املجلس السـيايس األعـىل، فخامة الرئيس/ 

مهدي املشـاط يجـدد التأكيد عىل ما أشـار إليه القائد ولب 

خطابـه يقول: نحن سـلٌم ملن سـاملنا، وحرٌب ملـن حاربنا، 

والبادئ أظلم. 

والشـعب اليمني الذي فّوض قيادتَه وسـّلم لها تسـليًما 

مطلًقـا، وبعد أن قطف ثمـاًرا طيبًة من تَحرُّكه وتسـليمه 

وإخالصه، خرج اليوم ومأل ساحات العّزة بخروجه املّرشف 

والكبري محتفياً بذكرى ثورته، مجّدًدا العهَد ملبادئها والوفاء 

يف االستمرارية يف سبيل تحقيق جميع أهدافها الُكربى. 

يا ترى هل ما زال بيِد قوى الرش من يشء يمكن أن يعّولوا 

عليـه لتحقيـِق رغباتهـم الشـيطانية وتمريِر سياسـتهم 

التدمرييـة وتثبيـِت أي قـرار أَو إراَدة خارج إراَدة الشـعب 

اليمني بعد أن أوقد ُشـعلَة ثورته بكل شموخ واعتزاز للعام 

الثامن عىل التوايل وأحرق بها ُكـلَّ أوراق العدّو املسـتخَدمة 

وغري املستخدمة.. فما حيلتُُه اآلن؟! 

نهايـة القول: إن هي إال الثورُة أَو املـوُت البطيُء بأقىس 

سكراته، واللُه خريُ الحاكمني، والعاقبة للمتقني. 

سرُض افظفالسرُض افظفال

الثضاعراه باطاغاز يف ذإ افجظان لطئاتث الغمظغ الصرحغ طظ جاطسئ دطحص

سئثالسقم سئثاهللا الطالئغ    
عروٌض عسـكريٌة مهيبٌة انشـد إليها ولفتت انتباَه 
ُكــلِّ أبناء الوطن الرشفاء الذيـن اطمأنوا بهكذا إعداد 
وتدريـب وبناء وتأهيـل وجهوزية قتاليـة تنرشح لها 
ُكـّل القلوب، وتتناىس بظهورها وعرضها ُكـلَّ املعاناة. 
عـروٌض انزعـج لهـا ُكــلُّ املسـتكربين والطغـاة، 
عـروٌض أثبتـت للعالم كلـه أن هنالـك (دينـاً ودولًة) 
يمضيـان يف مسـار واحـد تحـت عنايـة اللـه َوقيادة 
حكيمة تفهم جيًِّدا ماذا يعني أهميّة ورضورة التَحّرك 

الجماعـي لبناء الدولة اليمنيـة الحديثة حتى وإن كان 
هنالك عدواٌن غاشم وحصار.

عروض عسـكرية تُوِّجت بعرض مهيب وأُسطوري 
بمناسـبة العيـد الثامن لثـورة الـ (21) من سـبتمرب 
الخالـدة. عرض حرضه فخامة املشـري املشـاط وهو 
يسـتقلُّ (مدرعة عسـكرية أمريكية) من األنفال التي 
غنمها أبطـال الجيـش واللجان من مياديـن البطولة 

والسؤدد خالل مواجهتهم لقوى االرتهان والعمالة.
مشـهٌد مهيـٌب ُعرضـت فيـه كتائـُب متنوعـٌة من 
أفـراد الجيش، ونماذج من اآلليـات واملعدات بمختلف 

مسمياتها.
فـ لله أنت من وطٍن وشـعٍب منحه اللُه من الحكمة 

واإليَمـان ما أّهله إىل أن يصل إىل ما وصل إليه.
وما ذلك عىل الله بعزيز.

 : طاابسات

نـال الباحـُث اليمنـيُّ معتـز عبدالرقيب 
القريش درجـَة الدكتوراه بامتيَـاز من كلية 

طب األسنان بجامعة دمشق. 

ويف املناقشـة التـي أقيمت، أمـس األول، 
بحضور سـفري اليمن لدى سـوريا، عبدالله 
صـربي، واملستشـار الثقايف محمـد حنظل 
الدبلوماسـية  البعثـة  أعضـاء  مـن  وعـدد 
اليمنيـة بدمشـق، حصـل الباحـُث اليمني 

القـريش عىل الدرجة الدكتوراه عن رسـالته 
املوسـومة بــ «التطبيق الرسيـري للفربين 
الغني بالصفيحات يف معالجة االنحسـارات 
اللثويـة وتأثريه عىل الشـفاء وتعديل النمط 

الحيوي للثة ـ دراسة رسيرية معشاة». 


