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اليمانيـــــــــون  يواصلون  معايدة 
حما ة عيدهــــں

  هزائں قاسية وانتكاسات عسكرية ونفسية كبرى لقوى العدوان              
واجليش واللجان يسحقون الغزاة واملرتزقة في مختلف اجلبهات

ذكرى يوں الوالية ليست طارئة وال بدعة،  والشعب اليمني اعتاد على االحتفال باملناسبة عبر األجيال

ً
منافقا

ً
منافقا

{َذِلكــــــُْں َوَأَنّ 
الّلَه ُمـــــوهــــُِن 

كـــــــــَْيــــــــــــــــِد
 اْلَكاِفِريَن }

< ي������وم ال������والي������ة ي������وم أك����م����ل ال����ل����ه ف���ي���ه ال�����دي�����ن وأمت ف���ي���ه ال���ن���ع���م���ة وارت������ض������ى اإلس���������ام دي���ن���ا
<  آية التبليغ كانت ساخنًة قويًة باألمر )بلِّغ(، مرفقة بضمانة إلهية )والله يعصمك من الناس(
النهج اإللهي على أكمل وجه أم��ام املتسلطني، بتقدمي  <   ثقافة الغدير أقفلت كل األب���واب 
< ما يحدث من جرائم ضد املسلمني في بورما هو بتشجيع أمريكي وتسليح إسرائيلي

<   املسلمون أمة مستهدفة، وال ضمانة لهم ملواجهة كل التحديات إال اجتماع كلمتهم على احلق
<  هناك سعي مكثف لضرب الوحدة الداخلية بغية التسهيل لألعداء مهمة إحتالل البالد

ميدي ويختل إلى  مقبرة
وعليب جنران إلى جحيں

في مواجهة تصعيد العدوان أبطال 
اجليش واللجان الشعبية يحيلون: 

السيد القائد عبدامللك بدرالدين احلوثي في خطابه مبناسبة  ذكرى عيد الوالية
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احملـــافـــظـــات الــيــمــنــيــة .. تــشــهــد فــعــالــيــات جــمــاهــيــريــة 
واســعــة إحـــيـــاًء لــيــوں واليــــة اإلمــــاں عــلــي بــن أبـــي طالب

املحافظ��ات اليمني��ة .. ت�شه��د فعالي��ات جماهريي��ة 
وا�شعة اإحياًء ليوم ولية الإمام علي بن اأبي طالب

اأقيم��ت يوم اأم���س ال�شبت، فعالي��ات �شعبية وا�شعة 
يف العا�شم��ة �شنعاء وعدد من املحافظ��ات اإحياء ليوم 

ولية الإمام علي بن اأبي طالب عليه ال�شالم.
حي��ث تواف��دت احل�ش��ود اجلماهريية اإل��ى �شاحات 
اللج��ان املنظم��ة يف خمتل��ف  اأعدته��ا  الت��ي  الحتف��ال 
املديري��ات العا�شم��ة �شنع��اء وع��دد م��ن املحافظ��ات 
احتف��ال بي��وم الولي��ة..وردد املواطن��ون الأزهازي��ج 
ال�شعبي��ة والزوام��ل والق�ش��اد ال�شعري��ة الت��ي توؤك��د 
على ح��ب الإمام عل��ي والتم�ش��ك بوليته، كم��ا يوؤدون 

الرق�شات ال�شعبية احتفال بهذا اليوم.
واأك��د املتوافدون اإلى �شاح��ات الحتفال على عظمة 
ثقافة الولية التي يت��راأ بها املوؤمنون من كل طواغيت 
الأر���س، ويرف�شون الهوان للطواغيت..كما اأكدوا على 
ا�شتله��ام ال�ش��ر والثبات م��ن �شرية الإم��ام علي عليه 
ال�ش��الم يف مواجه��ة الع��دوان ال�شعودي عل��ى اليمن..
و�شه��دت بع���س املحافظ��ات عرو�شا ع�شكري��ة عك�شت 
م��دى الإ�شتعداد لرفد جبهات القت��ال ردا على العدوان 

ال�شعودي الأمريكي، واحل�شار على ال�شعب اليمني.

أخبار محلية

أبنــــــاء محافظــــــة صعدة ينظمون عــــــددًا من املهرجانــــــات االحتفالية إحيــــــاًء لعيد الغدير 

نائب وزير الداخلية يطالب بسرعة إعالن قانون الطوارئ ملواجهة العدوان واخلاليا اإلجرامية

 اأقي��م  ي��وم اأم���س ال�شب��ت ، يف حمافظ��ة 
�شعدة حفاًل جماهريياً كبريًا مبنا�شبة ذكرى 
ولية الإمام علي علي��ه ال�شالم )عيد الغدير 
( وبح�ش��ور حماف��ظ املحافظ��ة وع��دد م��ن 
العلماء واملثقفني وال�شخ�شيات الإجتماعية 
وجم��ع جماه��ريي كب��ري  .. وتخل��ل احلفل 
م�ش��اركات متنوعة م��ن الكلم��ات اخلطابية 
وال��رع  والزوام��ل  ال�شعري��ة  والق�شائ��د 
وفق��رات ان�شادية وم�شرحية عرت جميعها 
عن عظمة املنا�سب��ة والإرتباط الكبري الذي 
يربط ال�شعب اليمن��ي باهلل ور�شوله والإمام 

علي واأهل بيته الأطهار.
وتقام ه��ذه املنا�شب��ة للع��ام الثالث على 

التوايل يف ظل الع��دوان ال�شعودي الأمريكي 
الغا�ش��م الذي مل مينع املوؤمنون الأحرار من 
اإقام��ة هذه الذكرى العظيمة التي اأمت اهلل بها 

نعمته على امل�شلمني واأكمل بها الدين.
واأك��د امل�شارك��ون يف احلف��ل عل��ى اأهمية 
ولية الإمام علي )ع( وخ�شو�شاً مع التوجه 
الكب��ري لأعداء الإ�شالم لفر�س ولية يهودية 
اأمريكي��ة ..اإل��ى ذل��ك نظ��م اأبن��اء حمافظ��ة 
�شع��دة ع��ددا م��ن املهرجان��ات الحتفالي��ة 
احتفاًء بعيد الغدير يوم ولية اأمري املوؤمنني 
عل��ي بن ابي طالب عليه ال�شالم.. حيث اقيم 
يف مديري��ة رازح احلدودي��ة مهرج��ان �ش��م 
مديري��ات غمر و�شدا ورازح، ومهرجان اآخر 

يف مديري��ة منب��ه، واآخ��ر يف مديري��ة حيدان 
�ش��م مديري��ة �شاق��ني وحي��دان والظاه��ر ، 
ومهرجان اأخر يف مديرية جمز �شم مديريات 
قطابر وجم��ز وباقم، فيما احت�شد اإلى مدينة 
�شع��دة يف مهرج��ان كبري مديري��ات �شعدة 
و�شحار وال�شفراء وكت��اف واحل�شوه..ويف 
اأج��واء ملوؤه��ا الف��رح والبتهاج اأك��د اأبناء 
حمافظ��ة �شع��دة يف مهرجاناته��م املتعددة 
اأن ولي��ة الإمام علي عليه ال�شالم هي �شمام 
اأم��ان هذه الأم��ة ووقاية لها م��ن الخرتاق، 
وه��ي الطريق��ة الوحي��دة للت�ش��دي لولي��ة 
الأم��ر اليهودية التي فر�ش��ت على ال�شعوب 

الإ�شالمية وغريها.

وكانت �شم��اء �شعدة ق��د ازدانت يف ليلة 
عي��د الولي��ة الأغ��ر بالألعاب الناري��ة التي 
اأطلق��ت ابتهاج��اً به��ذه املنا�شب��ة العط��رة، 
ح�ش��ار  م��ن  ال�شعب��ة  الظ��روف  متحدي��ًة 
وع��دوان م�شتمري��ن من��ذ ما يق��ارب الثالثة 
اعوام..اجلدير ذكرة اأن هذه الذكرى يحيها 
اأبن��اء حمافظة �شع��دة كل ع��ام تعبريًا عن 
ولئه��م وانتمائهم هلل ور�شول��ه ولالإمام علي 
)ع( ورف�ش��اً لولي��ة امل�شتكرين من اليهود 
وتاأكي��دًا  واإ�شرائي��ل  اأمري��كا  والن�ش��ارى 
عل��ى موقفه��م الثاب��ت ال��ذي مل يتغ��ري ولن 
يتغريمهم��ا بلغ��ت الت�شحي��ات ومهما كانت 

التحديات.

الل��واء  الداخلي��ة  وزي��ر  نائ��ب  ك�ش��ف 
الرك��ن عبداحلكي��م اخلي��واين، اأن الأجهزة 
الأمني��ة واللج��ان ال�شعبي��ة متكن��ت خالل 
العامني املا�شني من اإلقاء القب�س على عدة 
خالي��ا اجرامية، اأمني��ة وع�شكرية، بع�شها 
تابع��ة مل��ا ي�شمى القاع��دة واأخ��رى جندها 
الع��دوان للقي��ام بعمليات الر�ش��د وار�شال 
اأك��ر  يف  مت��ورط  م�سعمه��ا  الحداثي��ات، 
املجازر الت��ي ارتكبتها الطائرات يف خمتلف 

املحافظات
واأفاد اللواء اخلي��واين خالل لقاء خا�س 
م��ع قناة امل�شرية باأنه مت اإلقاء القب�س على 
خلي��ة الر�شد املتورطة يف حتدي��د واأر�شال 
الحداثيات لل�شالة الكرى التي ا�شتهدفتها 
طائ��رات الع��دوان، بغارت��ني م��ا اأدى اإل��ى 
ا�شت�شه��اد واإ�شاب��ة ما ل يقل ع��ن 500 من 
امل�شاركني يف عزاء ال الروي�شان، يف التا�شع 

من اأكتوبر 2016م.
واأك��د نائ��ب وزي��ر الداخلي��ة، اأن جميع 
وخالي��ا  والأمني��ة،  الع�شكري��ة  اخلالي��ا 
الحداثي��ات، جميعه��ا ممولة م��ن اخلارج، 
وهن��اك مبال��غ مالي��ة هائل��ة تدفعه��ا دول 
الع��دوان لإحداث اأي اخت��اللت يف اجلبهة 
الداخلي��ة، مبين��اً اأن��ه مت ا�شتيف��اء ملف��ات 
اإل��ى  اإحالته��ا  ومت  والأدل��ة  التحقيق��ات 

الأجهزة الق�شائية.
وق��ال اللواء اخليواين اإن اجهزة الق�شاء 

مل تتخذ �شد تلك اخلاليا الأجرامية وخاليا 
الر�شد والحداثيات اأي اإجراء، موؤكدًا على 
�ش��رورة معاجل��ة الخت��اللت يف الأجهزة 
الق�شائي��ة ملحاكمة تلك اخلالي��ا واخلونة، 
الق�ش��اء  دور  تفعي��ل  ع��دم  اأن  اإل��ى  لفت��اً 
�شي�شاهم يف تف�شي اجلرمية والعمالة داخل 

البالد.
و�ش��دد نائب وزير الداخلي��ة على اهمية 
اإعالن قانون الط��وارئ، لفتاً ان البالد متر 
بحال��ة حرب وع��دوان، واأي دولة يف العامل 
تتعر�س ملا نتعر�س له اليوم يتم فيها اإعالن 

قانون الطوارئ.
عبداحلكي��م  الرك��ن  الل��واء  وطال��ب 

اخلي��وان املجل�س ال�شيا�ش��ي ب�شرعة اإعالن 
الع��دوان،  ملواجه��ة  الط��وارئ،  قان��ون 
والطاب��ور اخلام���س والعنا�ش��ر واخلالي��ا 
الإجرامي��ة، م�ش��ريًا اإل��ى اأن اإع��الن قانون 
الط��وارئ �شيمك��ن الأجه��زة الأمني��ة م��ن 
واأد كل موؤام��رات الت��ي ت�شته��دف اجلبه��ة 

الداخلية.
نقدم��ه  اأن  ميك��ن  م��ا  اأق��ل  اأن  وق��ال 
للمجاهدي��ن م��ن اأبط��ال اجلي���س واللج��ان 
جبه��ات  خمتل��ف  يف  املرابط��ني  ال�شعبي��ة 
القت��ال يف مواجهة العدوان، ه��و حفظ اأمن 
وا�شتق��رار اجلبه��ة الداخلي��ة، ع��ر اإعالن 
قانون الطوارئ الذي �شيجعل كل موؤ�ش�شات 

الدولة تتوجه نحو مواجهة العدوان.
وح��ول العت��داء عل��ى النقط��ة الأمنية 
يف جول��ة امل�شباح��ي ق��ال، الل��واء الرك��ن 
اأف��راد الأم��ن  اإن��ه  عبداحلكي��م اخلي��واين، 
تعر�ش��وا لالعتداء اأثن��اء تاأديتهم لواجبهم 
يف نقط��ة اأمني��ة تابع��ة ل��وزارة الداخلي��ة، 
مبيناً اأن نقطة امل�شباحي كانت �شمن خطة 

اأقرتها الوزارة واللجنة الأمنية العليا.
عبداحلكي��م  الرك��ن  الل��واء  وا�ش��اف 
اخلي��واين اأن وزارة الداخلي��ة ا�شتفادة من 
العتداء الذي تعر�شت له نقطة امل�شباحي 
من قبل م�شلحني، وكذا ال�شتهداف املبا�شر 
للنقاط الأمنية يف مديرية �سنحان، مبيناً انه 
مت اإعداد خطط مدرو�شة ل�شد اأي ثغرات قد 

حتدثها تلك العتداءات.
واأ�ش��ار اإل��ى ان اللجن��ة الأمني��ة املكلفة 
بالتحقي��ق يف حادث��ة امل�شباح��ي ل زال��ت 
توا�شل اأعماله��ا، وقريباً �شيتم اإعالن نتائج 
التحقيقات، موؤكدًا ان الوزارة �شتعمل على 

�شبط املعتدي الأول يف تلك احلادثة.
واأك��د نائ��ب وزي��ر الداخلي��ة اأن النجاح 
الأمني الباه��ر الذي حتقق خالل الفعاليات 
الت��ي �شهدتها العا�شمة �شنع��اء وحميطها� 
كان بف�ش��ل رجال الأمن واللج��ان ال�شعبية 
املرابط��ن يف كل النق��اط الأمني��ة املنت�سرة 
يف العا�شمة مبوجب خط��ة اأمنية مدرو�شة 

اأقرتها قيادة الوزارة.

إحصائية  900 يوم )43( ألف شهيد 
وجريح ضحايا العدوان األمريكي 

السعودي على اليمن 
برعاية وزارة حقوق الن�شان اقامت منظمة ال�شرق الو�شط للتنمية وحقوق الن�شان بالتن�شيق مع 
منظمات املجتمع الدويل يوم اأم�س ال�شبت  فعالية اطالق البيان ال�شحفي الدوري حول م�شوؤولية المم 
املتحدة واملجتمع الدويل لوقف جرائم احلرب والبادة التي يرتكبها التحالف الدويل بقيادة ال�شعودية 

والمارات يف اليمن وحتقيق امل�شاألة وعدم الفالت من العقاب.
وع��رت وزيرة حقوق الن�شان يف كلمتها يف اليوم الذي ي�شادف افتتاح الدورة ال�شاد�شة والثالثني 
لنعق��اد جمل���س حقوق الن�شان يف جنيف عن ا�شفها البالغ لالنح��راف املهني ملفو�شية حقوق الن�شان 
الت��ي و�ش��ل بها احل��ال الى التعاطي م��ع امللف احلقوقي والن�ش��اين وفقب حم��ددات �شيا�شية وفقدت 
معايريه��ا املهني��ة واحليادية حني تتعاطى مع طرف يف اليم��ن وتتجاهل الطرف الآخر التى توؤثر على 
�ش��ري اأجراءات حتقيق العدالة بحيث تظهر جان��ب من النتهاكات واجلرائم التى يتعر�س لها املدنيني 

يف اليمن وتغفل عن اجلرائم الخرى.
وق��د مت عر���س تقرير ملخ�س عن حالة حقوق الن�شان يف اليم��ن وخمالفات القانون الدويل الن�شاين 
وعن جرائم احلرب واحلالة الن�شانية الكارثية التي خلفها ا�شتمرار الق�شف اجلوي واحل�شار ودعم 
الره��اب منذ بدء العملي��ات الع�شكرية للتحالف بقيادة ال�شعودي��ة يف اليمن 26 مار�س 2015م وحتى 

31 اغ�شط�س 2017م على املدنيني يف اليمن.
وتط��رق البي��ان الى ان عدد ال�شه��داء واجلرحى من املدنيني العزل بلغ عدده��م حتى يوم ال�شبت 9 
�شبتمر 43 األف �شهيد وجريح ، كما تطرق البيان  الى حجم ال�شرار التي حلقت باملن�شاأت احلكومية 

وخا�شة املن�شاأت ال�شحية .   
ويف الفعالي��ة األق��ى ممثل ال�شئون الن�شانية لدى اليمن كلمة تو�ش��ح حجم الكارثة التي ت�شببت بها 

احلرب وان عدد ال�شحايا اكر من الح�شائيات املوجودة .
واختتم��ت الفعالية بعر�س فيلم ق�شري جلرمية فج عط��ان التي خلفت ورائها خ�شائر ب�شرية كبرية 

وتدمري للممتلكات ونزوح اهايل تلك املنطقة .

بحضور الرئيس الصماد ..  إقامة مهرجان خطابي مبناسبة 
يوم الغدير في أمانة العاصمة

ح�ش��ر الأخ �شالح ال�شماد رئي�س 
املجل���س ال�شيا�شي الأعل��ى ب�شنعاء 
يوم اأم�س ال�شبت املهرجان اخلطابي 
وال�شع��ري والثق��ايف ال�شعب��ي الذي 
باأمان��ة  ال�شبع��ني  مديري��ة  اأقامت��ه 

العا�شمة مبنا�شبة يوم الغدير.
عل��ى  ال�شعب��ي  احلف��ل  ا�شتم��ل 
عرو���س رمزي��ة للك�شاف��ة وفق��رات 
�شعرية وخطابية ملمثلي قبائل اليمن 
وموؤرخيه��ا  واأدباءه��ا  و�شعرائه��ا 
الذي��ن ا�شتعر�شوا البع��د الإ�شالمي 
والإن�ش��اين والقيم��ي ملعن��ى الولية 
واأبعاده��ا واأثره��ا يف املجتمع امل�شلم 

كمنظوم��ة قيمي��ة دافع��ة م��ن اأج��ل 
البناء والعم��ل والإقت��داء والإحياء 
ال�شلي��م ملا م��ن �شاأنه اأن يعي��د لالأمة 
عزه��ا وجمده��ا ومكانتها ب��ني الأمم 
وال�ش��الم  والع��دل  للح��ق  كمن��ارة 
العاملي..واأ�شادت الكلمات والق�شائد 
عل��ي  الإم��ام  وامل�ش��اركات مبناق��ب 
ر�ش��ي اهلل عن��ه وما ميثل��ه من تراث 
روحي واإن�ش��اين وبط��ويل يف التاريخ 
الإ�شالم��ي، ودوره الفاعل يف الدعوة 
لالأم��ة  اجلام��ع  وفك��ره  الإ�شالمي��ة 
واحلري��ات  احلق��وق  ع��ن  واملع��ر 

والعدالة.

واأك��دت عل��ى احلري��ة والكرام��ة 
والعزة التي ت�شربها اليمن من القراآن 
الك��رمي ونب��ي الإ�شالم واآل��ه و�شرية 
الإم��ام عل��ي ك��رم اهلل وجه��ه ومعاين 
الولي��ة وقيمه��ا واأثره��ا امل�شتنه�س 
للهمم والطاقات والقدرات.. واأ�شارت 
الكلمات والق�شائ��د وامل�شاركات اإلى 
ما يتحلى به ال�شعب اليمني من وعي 
واإدراك واإمي��ان ق��وي حاول��ت قوى 
الإ�شتكب��ار العامل��ي، اإ�شته��داف هذا 
ال�شع��ب املتم�شك بالقي��م والإنت�شار 
للح��ق وع��دم اخل�شوع لق��وى ال�شر 

والهيمنة.



3 االحـــد  2017/9/10م املوافق 20 ذو الحجة 1438هـ العدد )230( تقارير

بقلم / مصطفى مغربي
احلقيق��ة اأن الكث��ري م��ن املثقف��ني مبختل��ف توجهاتهم 
ومواقفه��م م��ن ه��ذه احل��رب ..ولالأ�شف ال�شدي��د يحملون 
اأن�ش��ار اهلل م�شوؤولي��ة الع��دوان ال��ذي ت�شن��ه ال�شعودي��ة 
وحلفاوؤه��ا واحل�ش��ار املطب��ق اأي�ش��ا عل��ى اليم��ن اأر�شا 
واأن�شان��ا وه��وؤلء دوم��ا كتاباتهم و اأ�شواته��م جتد �شدى 
لدى العامة من الطبق��ة غري الواعية او املوؤدجلة وغريهم 
م��ن م��ن ل ي�شتخدم��ون عقوله��م ويرتك��ون الم��ر لهوؤلء 
للتفك��ري عنه��م لذلك وج��دت م��ن ال�ش��رورة والهمية اأن 
نظه��ر ب�شكل خمت�شر املوؤ�شرات العام��ة والدلة على عزم 
ال�شعودي��ة امل�شبق للعدوان قبل دخول ان�شار اهلل �شنعاء 

باأعوام ومن ذلك:

١- ) جرمية جامع النهدين اإلرهابية (
حي��ث كان��ت حماولة اإقح��ام العا�شمة �شنع��اء بحرب 
دامي��ة ب��ني الوية احلر���س اجلمهوري من ط��رف والفرقة 
الول��ى وملي�شي��ا ال الحم��ر وحزب ال�ش��الح من طرف 
اآخر متت��د بعدها ل�شائر املحافظات وذل��ك يف منت�شف عام 
2011م با�شته��داف راأ���س ه��رم الدول��ة ممثل��ة بالرئي���س 
ال�شب��ق عل��ى عب��داهلل �شال��ح وكب��ار قي��ادات وم�شوؤويل 
الدول��ة بجرمية جام��ع النهدين الرهابي��ة ومل يكن هناك 
اي ه��دف خلف هذه اجلرمية �شوى ذل��ك ولكن �شاء اهلل اأن 
ينج��و منها �شالح ويوج��ه قيادة احلر���س ب�شبط النف�س 

وع��دم الجنرار يف احلرب .. وهذا املخطط كان يهدف الى 
الجهاز على �شنعاء بحرب �شرو�س مما �شي�شمح للتدخل 
ال�شعودي ع�شكريا با�شم املنقذ .. الخ بعد ان جتهز ف�شائل 
اجلي�س اليمني على بع�شها يف �شنعاء وبقية املحافظات .

٢- ) اإلجهاز على ساح اجلو اليمني في عهد هادي (
بع��د تويل هادي احلكم باأ�شه��ر معدودة مت تفجري با�س 
عل��ى خ��ط طريق مط��ار �شنع��اء يق��ل ع�ش��رات الطيارين 
احلربي��ني بعملي��ة اإرهابي��ة غام�ش��ة عالوة عل��ى اغتيال 
طيارين حربين يف عدن و حلج و اأ�سقاط عدد من الطائرات 
احلربية اليمنية اأثن��اء حتليقها يف اأجواء خمتلفة واأحدها 

يف قلب العا�شمة �شنعاء وجميعها بحوداث غام�شة ،
وهذا جزء م��ن املوؤامرة على الط��ريان احلربي اليمني 

متهيدا لعا�شفة ال�شعودية وحلفائها.

٣- ) استهداف منظومة الدفاع اجلوي اليمني (
يف عهد ه��ادي فقط مت زرع العب��وات النا�شفة املوقوتة 
يف اأغلب منظومات الدفاع اجلوي والتي كانت تزرع ب�شكل 
دائ��م و يتم ا�شت��دراك المر واكت�شاف��ه يف الوقت املنا�شب 
وقي��ام فرق خ��راء املتفج��رات بنزعها و ابط��ال مفعولها 
ع��الوة عل��ى اختف��اء ال�شفائ��ح الإلكرتوني��ة للعدي��د من 
املنظومات ومنها ما كان يتم �شحبه با�شم ال�شيانة كل ذلك 

يف عهد حكم هادي ..

٤- ) محاولة إخراج املنظومة البالستية عن اخلدمة (

الثابت كما تداول وبتقارير حملية واجنبية قيام هادي 
ب�شح��ب بطاري��ات منظومة الدف��اع البال�شتي��ة لعدد كبري 
م��ن ال�شواري��خ البالي�شتية با�ش��م اإعادته��ا للرو�س بهدف 
ال�شيان��ة والتي تداول بان العدد ال��ذي اخرجه هادي عن 

اخلدمة جتاوز الثمانني �شاروخ .

٥- ) هيكلة هادي للجيش (
متزي��ق اجلي���س اليمني حت��ت م�شم��ى اإع��ادة الهيكلة 
الغ��ري م��ررة و دون م�ش��وغ اأو ه��دف وطن��ي يذك��ر .. 
بوا�شط��ة خراء بريطانيني واأمريكي��ني واأردنيني والهدف 
من ذلك اأ�شعاف القوة ال�شرتاتيجية للجي�س اليمني التي 
تكم��ن بف�شي��ل ق��وات احلر���س اجلمهوري .. ع��الوة على 
الغ��اء المتيازات لهذه الق��وات املتمثلة باخلدمات الطبية 

ال�شاملة التي كان يقدمها م�شت�شفى 4٨ .

٦- )وصول اإلرهاب لعمق ورأس قيادة اجليش في العاصمة(
م�شاح��ة  عه��ده  يف  ت��رك  ه��ادي  اأن  والوا�ش��ح  الب��ني 
لالإرهابني ل�شرب ق��وات اجلي�س يف قلب العا�شمة �شنعاء 
كم��ا حدث جلرمية جنود الم��ن املركزي يف ال�شتني عالوة 
عل��ى تعم��د اإ�شع��اف ال��روح املعنوي��ة للجي���س اليمن��ي 
بال�شم��اح يف تنفيذ �شرب��ات اإرهابية يف عقر ومعقل القيادة 
مبجم��ع الدفاع الطب��ي يف العر�شي ومنفذوه��ا �شعوديون 
به��دف زعزع��ة جن��ود اجلي���س بالقي��ادة و�ش��رب الروح 
املعنوي��ة فيهم ، ناهيك ع��ن عمليات ارهابي��ة �شابقة لذبح 
جن��ود يف ح�شرموت بالهوي��ة يف ظل عدم �ش��روع الرئي�س 

ه��ادي حينه يف خط��وات حتقيق حقيقية ته��دف للو�شول 
لالأي��دي الكب��رية املتورط��ة واكتف��اوؤه بت�شكي��ل جل��ان مل 
تتو�شل لأي نتائج حت��ى تاريخ تقدميه ا�شتقالته وهروبه 

من �شنعاء اإلى عدن ..

٧- ) إرهاب قوى األمن الداخلي (
تنفي��ذ عملي��ات اغتيالت يف عه��د هادي لع��دد 199 من 
اأكف��اأ واأنزه الكوادر من �سباط المن العام والمن القومي 

وال�شيا�شي ..

٨- ) تصفية العقول اليمنية (

اغتي��الت يف عه��د هادي طالت العق��ول املفكرة الداعية 
لبن��اء دولة والتي كان��ت ت�شعى لبناء جي���س وطني قوي 
ومعار�ش��ة لنظ��ام القلم��ة بدونه ك��ون القلم��ة م�شروع 
متزي��ق لليم��ن واإدخال��ه يف اأت��ون ح��رب اأهلي��ة مناطقية 
كالدكت��ور حمم��د عبداملل��ك املت��وكل و مهند���س احل��وار 

الوطني الدكتور �شرف الدين .
كل الدل��ة ال�شاب��ق ذكرها وظرفيته��ا ال�شابقة للعدوان 
ال�شع��ودي كان��ت موؤ�ش��رات �شارخ��ة ممه��دة لعا�شفته��ا 
وحلفائه��ا وه��و م��ا يوؤك��د تكذي��ب اأي مزاعم تت��داول عن 

ت�شبب اأن�شار اهلل بالعدوان و احل�شار على اليمن

إسماعيل القاسمي احلسني
يف  يخرج��ون  اليمني��ني  م��ن  الآلف  مئ��ات 

مظاه��رات حا�شدة، تغ�س به��ا اأو�شع ال�شوارع 
واأطولها، امل�شاهد التي تنقلها بع�س الف�شائيات 
عل��ى الهواء مبا�شرة، تعك�س م�شاحات مرتامية 
الأطراف من ال�شعب تعر عن غ�شبها و �شخطها 

اجل��واب  ال�شع��ودي؛  التحال��ف  ع��دوان  م��ن 
احلا�شر: ه��وؤلء جميعهم لي�ش��وا مينيني، اإنهم 

اأتباع اإيران.
بداي��ة اأ�شك��ر بع���س و�شائ��ل الإع��الم الت��ي 
انتبه��ت –واإن متاأخ��رة ج��دا- مل��ا اأ�ش��رت ل��ه 
هن��ا منذ عام��ني ونيف، ب�ش��رورة ع��دم اعتماد 
تو�شيف التحال��ف بالعربي والإ�شالمي، ذلك اأن 
الواق��ع ال��ذي ل لب�س فيه، هو اأن ه��ذا التحالف 
ال�شوري، والذي مت النف��خ فيه ماليا واإعالميا، 
لي���س اأكرث م��ن �شعودي ب�ش��وء اأخ�شر اأمريكي 
وتبعي��ة بقي��ة الأنظم��ة اخلليجي��ة خوف��ا م��ن 
غ�شب ما ي�شمونها ال�شقيقة الكرى، و�شيء من 

ال�شلطة امل�شرية مقابل كميات الرز.
والي��وم ل�شت ب�شدد حتمي��ل اأنظمة العدوان 
لالأنظم��ة  اليمن��ي  ال�شع��ب  عل��ى  الإجرام��ي 
يف  جت��اوز  ال��ذي  الع��دوان  ه��ذا  اخلليجي��ة، 
وح�شيت��ه وهمجيت��ه م��ا ارتكب��ه كي��ان الع��دو 
الفل�شطين��ي  ال�شعب��ني  بح��ق  الإ�شرائيل��ي 
واللبن��اين، فقد تعر�ش��ت لهذا املو�ش��وع �شابقا 

وهو من باب حت�شيل احلا�شل.
واإمن��ا اأتوق��ف عند مالحظة ق��د تغفلها نخب 
الأنظمة العربية التي مل ت�شارك يف العدوان على 
اليم��ن، مثل اجلزائر و �شلطن��ة عمان وغريهما، 
ومفادها اأنن��ا اأبرياء مما يجري وغري م�شوؤولني 

الإن�شاني��ة  اأن املوازي��ن  م��ا يق��ع؛ غ��ري  عل��ى 
الأوزار  اجلمي��ع  حتّم��ل  والقومي��ة  والديني��ة 
الثقيل��ة، ب��ل تن��وء بحمله��ا اجلب��ال، املرتتب��ة 
عن هذا الع��دوان الهمج��ي؛ �شي�ش��األ امل�شتقبل 
التاري��خ، و�شت�شاأل الأمة يوما م��ا عن مواقفنا، 
ال�شم��ت  اأ�شب��اب  ع��ن  الإن�شاني��ة  و�شت�ش��األ 
اجلب��ان الذي اأطبق على بقية الأنظمة العربية، 
و�شي�شاأل اجلّبار يوم احل�شاب، �شي�شاألنا واحدا 
واح��دا، وباملنا�شبة وللتذك��ري ال�شائل يومئذ ل 
يخاف ملكا ول يخ�شى رئي�شا،و هوؤلء لن يقفوا 
ب��ني يديه باحلر���س اخلا�س املدّج��ج بال�شالح، 
�شيقفون كم��ا ولدتهم اأمهاتهم منك�شي الروؤو�س، 

وقد �شربت عليهم الذلة م�شوّدة وجوههم.
ودعوين من ذلك��م اليوم العظيم فلو و�شع له 
احلكام مثقال ذرة ح�شاب ملا اأو�شلوا الأمة الى 

ما هي عليه من ماآ�شي وبوؤ�س.
اإمن��ا اأع��ود ملوازين دنياه��م، وم��ا اأكرثها و 
اأعلن��ت  اأ�ش��د تناق�شه��ا، فف��ي 22/02/2011 
اجلامعة العربية على ل�شان اأمينها العام حينها 
عمرو مو�ش��ى، تعليق ع�شوي��ة وم�شاركة ليبيا 
يف اجلامع��ة، وال�شبب املعتمد هو وح�شية نظام 
معم��ر القذايف �شد املظاه��رات التي انطلقت قبل 
هذا الق��رار بخم�شة اأي��ام، نعم خم�ش��ة اأيام من 
وح�شي��ة النظام كانت كافي��ة ليجتمع ال�شادة يف 

مق��ر اجلامعة، ويخرجون بقرار حازم مل يكتفي 
بتعليق ع�شوي��ة ليبيا، بل وجهت ر�شالة لالأمني 
العام لهيئ��ة الأمم املتحدة، يف نف�س اليوم يدعو 
فيها حمد ب��ن جا�شم و عمرو مو�شى با�شم الأمة 
العربي��ة، الرج��ل لتحويل امللف عاج��ال ملجل�س 
الأم��ن، بع��د ت�شلم��ه الطل��ب ق��ام بان ك��ي مون 
باعتماده مرجعا ورفع الطلب خالل يومني فقط 
اأي يف 24/02/2011 ال��ى جمل���س الأمن حيث 
كان �شارك��وزي يف��رك يديه �شوق��ا لإعالن حرب 
احلل��ف الأطل�شي عل��ى ليبيا، وكان م��ن اأهم ما 
�شّوق �شاعتها، هو ا�شتع��دادات الطريان الليبي 
للهج��وم على مدين��ة بنغازي وارت��كاب جمازر 
�شد �شاكنيها املدنيني. ليب��داأ التدخل الع�شكري 
عوي��ل  بع��د  واح��دا  �شه��را  عملي��ا  اخلارج��ي 
جامع��ة ال��دول العربية، ونحيب عم��رو مو�شى 
يف �شابق��ة ل نظ��ري له��ا بوقفت��ه الت�شامني��ة مع 
ال�شع��ب الليبي يوما الق��رار العربي، ح�شد فيها 
كل موظف��ي اجلامعة، تلكم الكتل��ة الب�شرية من 
متقاع��دي النظ��ام امل�شري،و بع���س العلق من 

بقايا الأنظمة العربية.
م�ش��ى على عدوان التحال��ف ال�شعودي على 
اليمن عامان ون�شف العام،ول يكاد مير اأ�شبوع 
اإل وترتك��ب فيه جمازر مروعة �شد املدنيني، مل 
ي�شلم منها اأطفال ول ن�شاء ول عجزة، يف احلالة 

الليبية خم�ش��ة اأيام ا�شتنه�شت �شمائر الوزراء 
الع��رب، لكن احلالة اليمنية جت��اوزت األف يوم 
ويوم غري اأن نف�س ال�شمائر حتّنطت؛ اليمنيون 
لي�ش��وا ب�ش��را، اأطفاله��م ون�شاوؤه��م وعائالته��م 
اعتباره��م  ع��ن  ف�ش��ال  ب�ش��را،  يح�شب��ون  ل 
عرب��ا اأ�شق��اء، لذلك لباأ���س اأن ترتك��ب ال�شلطة 

ال�شعودية واملتحالفني معها اأب�شع اجلرائم.
اإذا فهمن��ا حال��ة النخ��ب الت��ي تعي���س على 
فتات وف�ش��الت اأنظمة العدوان، فمنها من يرر 
اجلرائم وقليل منه��م انعقد ل�شانه، فما ل نفهمه 
ه��و �شم��ت الأنظمة العربي��ة التي ن��اأت بنف�شها 
يف البداي��ة ع��ن تزكية هذا الع��دوان الجرامي، 
واإن فهمن��ا ناأيه��ا يف اأوائ��ل ايامه، فم��ا ل نفهمه 
ه��و �شمت القب��ور بعد مرور األف ي��وم، كل يوم 
منها يحمل جرائم يندى لها جبني الإن�شانية، بل 

يذهل من وح�شيتها العدو نف�شه.
اأي اأم��ر مينع اجلزائر و�شلطنة عمان ولبنان 
مث��ال لطلب عق��د جل�شة طارئ��ة؟ اأي �شيء مينع 
“املل��ك الها�شم��ي” لأن يدع��و ب�شفت��ه رئي���س 

الدورة لوقف هذا الإجرام.
ل اأمل��ك يف اخلتام اإل ما قاله مظفر النواب يف 
ع�شم��اء قمم قمم من اأوله��ا اإلى قوله: اتفو على 
اأول م��ن فيه��ا ال��ى اآخر م��ن فيها..م��ن امللوك..

وال�شيوخ..واخلدم.

بقلم: عبدالعليم الزمر

بثين��ة .. ذل��ك اجلرح الن��ازف يف ج�ش��د اليمن 
، كان��ت وم��ا زال��ت و�شتظ��ل ايقون��ة لآلم واآمال 
ع�ش��رات الآلف م��ن الطف��ال الذي��ن �ُشرقت منهم 
بهج��ة احلياة ولذة حن��ان ال�ش��رة ودفئها ، دون 
د م��ن ع�شبة  �شاب��ق اإن��ذار ، وب��كل اإ�ش��رار وتر�شُّ

وحو�س ،اأدمنوا الدم اليمني وا�شتلذوا اأ�شالءه .
ه��ي..اأمُل عج��ز الكثري عن ر�شم �ش��وره للعامل ، 
وق��د جنح��ت بثين��ة فيما ف�ش��ل فيه اجلمي��ع وهي 
اأي�ش��اً اأمل ينتظره اقرانها يف حتقيق انت�شار كبري 
لليم��ن �ش��د عدو حرمه��م الهل وال�شك��ن وارتكب 
اب�شع اجلرائم واملج��ازر الوح�شية بحق البرياء 

املدني��ني..  بثين��ة .. الع��ني الت��ي اأن��ارت لل�شعوب 
،واملراآة التي عك�شت للعامل �شورة بلد لطاملا حاول 
الإع��الم امل�شل��ل تغييب��ه  واإخف��اء ما حل��ق به من 
ت�شوي��ه بفعل اآلة املوت الت��ي تقذفها طائرات ال�شر 
والجرام فوق روؤو�س اأهله الب�شطاء ، فك�شفت لكن 
م��ن بقي بقلب��ه ذرة اإميان بحق احلي��اة ، احلقيقة 
املٌ��رة الت��ي �شم��ت ع��ن قوله��ا اأرب��اب الن�شاني��ة 

واأدعياء احلقوق واحلريات يف هذا العامل.
بثين��ة.. ال��راءة الت��ي مل تفقه �شيئ��اً من خبث 
ال�شا�شة ،وده��اء القادة ،فا�شتحقت ق�شيتها الكثري 
م��ن التعاطف والهتم��ام، حملي��اً ودولي��اً، ر�شمياً 
و�شعبي��اً ، لتك��ون ر�شالته��ا ،الق��وى وال�ش��رع ، 
فتحول��ت اإل��ى و�ش��م رفع��ه كل ن�شط��اء ال�ش��الم يف 

الع��امل ف�ش��ارت ق�شي��ة اليمن  وحدي��ث املنتديات 
واملنظم��ات احلقوقي��ة، وعر �شوته��ا الباحث عن 
الأم��ان ت�شامن الحياء يف هذا العامل امليت ليطالب 

وقف احلرب على اليمن.
ل�ش��ت هن��ا لأك��رر م��ا قال��ه ،البا�شط��ون يف فق��ه 
املف��ردات واجلم��ل ، واإمن��ا لتنبيه النف���س المارة 
بال�ش��وء ،والت��ي ق��د حت��ول دون و�ش��ول �ش��وت 
و�ش��ورة بثينة املالئكية لكل الع��امل، فال�” بثينة” 
مل تع��د حك��رًا ل�شخ�س اأو جماع��ة اأو فئة حتى من 
اأق��رب م��ن تبقى لها م��ن اأهلها، فقد �ش��اءت ال�شماء 
التعجيل ببعثها من مرقدها ، من بني ركام ماأ�شاتها، 
لتبلي��غ ر�شالته��ا عن مظلومية �شع��ب ُدفن منه الف 

الف بثينة.

 ، اليم��اين  والأم��ل  الأمل  اأيقون��ة  ..بثين��ة  نع��م 
لي�ش��ت �شلع��ة للبي��ع وال�ش��راء وال�ش��رتزاق م��ن 
وراء ق�شيته��ا العادل��ة، التي هي اأي�ش��اً ق�شية كل 
اليمني��ني، وهنا نق��ول نعم لكل مت�شام��ن مع بثينة 
وم�شاب بثينة وجراحها الندية يف م�شارق الر�س 
ومغاربها، وبدون حتديد ا�شم او �شفة نوؤكد: “ل” 
واأل��ف األف “ل” ملن يريد اأن يح��رف ويوجه م�شار 
الت�شام��ن الن�شاين م��ع بثينة يف الجت��اه اخلاطئ 
اأو ي�شعى لحتكار وخ�شخ�شة م�شروعها الن�شاين 
الكب��ري، وتاأط��ريه يف اإط��ار �شخ�ش��ي او حزبي او 
حت��ى وطن��ي فق��ط  ، فبثين��ة بات��ت عن��وان اليمن 
الكبري يف ماأ�شاته الت��ي ت�شببت به اعداء احلياة يف 

هذا العامل امليت .

إلى من يزعں أن احلوثي هو سبب العدوان على اليمن
هذه هي األدلة املؤشرة على عزم السعودية املسبق للحرب والسابقة لعاصفة حتالف عدوانها على اليمن

يحدث في اليمن..جرمية األنظمة العربية جميعها بحق األمة والدين واإلنسانية

ــبــيــع ـــ ـــ ـــ ـــ بــــثــــيــــنــــة.. أيــــقــــونــــة ميــــانــــيــــة لـــيـــســـت لــلـــ
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عــــــــــــن عــــــــيــــــــد الــــــــــــغــــــــــــديــــــــــــر.. إلــــــــــــــــى اجلــــــــــيــــــــــل اجلــــــــديــــــــد

واليــــة الــغــديــر .. واليــــة الــصــنــدوق .. واليــــة الــبــيــت األبــيــض

تساؤالت حول 
الغدير …

 بقلم/حمير العزكي

م��ا حدث وباتفاق جمي��ع الأمة يف غدير خم الواقع على الطريق 
بني مكة املكرمة واملدينة املنورة عند عودة النبي الأكرم �شلوات 
اهلل و�شالم��ه عليه وعلى اآله من حج��ة الوداع ، اليوم الذي اعتدنا 
كيمني��ني على ت�شميت��ه بعيد الغدير ويوم الولي��ة لأمري املوؤمنني 
الإم��ام علي بن اب��ي طالب عليه ال�شالم ، عندم��ا دعا النبي الأكرم 
�شلوات اهلل عليه واله امل�شلمني الذين �شاركوا معه يف اداء فري�شة 
احل��ج اإلى اجتماع ط��ارئ كان عنوانه الأهم والأب��رز ))من كنت 
موله فهذا علي موله (( فما الذي يدفع بالأمة للخالف حول هذه 
احلادث��ة دون غريها من حوادثها الكث��رية واملثرية ؟؟!! هل كان 
ال�شب��ب يف مدل��ولت ذلك احل��دث وحديثه الثاب��ت ال�شهري ؟؟ هل 
كان��ت احلادث��ة للثناء وبيان املكان��ة اأم لإثب��ات الولية ؟؟ وحني 
يثبت الأمر النبوي بولية الإمام علي هل يجوز اخلالف حول نوع 
الولي��ة ؟؟ ولية دي��ن ام ولية حكم ؟ وهل كان��ت ولية الر�شول 

�شلوات اهلل عليه واله جمزاأة مق�شومة بني دين وحكم ؟؟!!!
برغ��م التفاق على ماح��دث يف غدير خ��م ال اأن اخلالف احتدم 
ب��ني ابن��اء الأم��ة ال�شالمي��ة وحتول ع��ن طبيعته الديني��ة حكما 
ومق�شدا اإل��ى خالف مذهبي حتت تاأثري اأه��واء ال�شلطة واحلاكم 
فظل��ت تذكيه الأطراف املت�شررة من ثبوت��ه وحتاول اإعادته اإلى 
م�ش��اره ال�شحيح الطراف املت�شررة من نفي مقت�شياته وجتاهل 
اأهميت��ه ودللته واآثاره ، ومبا اأن ال�شلطة ظلت ولفرتات طويلة يف 
حيازة الطراف املت�شررة من ثبوته فقد ا�شتطاعت تفريغ حادثة 
الغدير م��ن م�شمونها الأ�شا�ش��ي و تر�شيخ القناع��ات لدى العامة 
الت��ي تخ��دم ا�شتمراره��ا يف احلك��م مبا يخال��ف اعتق��اد الطراف 
الخ��رى ، حتى ا�شبح��ت احلادثة مق�ش��ورة وحم�شورة يف باب 

الف�شائل ل الأ�ش�س .
ا�شب��ح م��ن الثاب��ت الالمنطقي يف وجه��ة نظري عن��د كثري من 
امل�شلمني ان ولية امر الأمة بعد النبي �شلوات اهلل عليه واله كانت 
م��ن الأم��ور امل�شكوت عنه��ا واملرتوكة لالجتهاد وال��راأي فيما بني 
ابناء الأمة !!! فهل كان ذلك ال�شكوت لعدم اأهمية م�شاألة احلكم ؟؟ 
ويف �شريعة �شماوية هي اخلامتة !!! اأم ان الوقت مل ي�شعف النبي 
�شل��وات اهلل علي��ه واله للحدي��ث عنها؟؟وهو ال��ذي علم امل�شلمني 
حت��ى اآداب ق�شاء احلاجة !!!! اأم اأن ال�شكوت كان متعمدا ؟؟ كما 
يدع��ي البع�س بحجة اإجلاء النا�س اإلى مبداأ ال�شورى !!! اأمل يكن 
ذل��ك ال�شكوت املدعى �شببا للخ��الف ؟؟ وهل يليق مبن جاء رحمة 
للعامل��ني ان يت�شبب عامدا يف خالف ب��ني اأتباعه ؟؟ حا�شاه حا�شاه 

حا�شاه �شلوات اهلل عليه واآله .
فما الذي دفع الأمة يف قدميها اإلى جتاهل هذا احلدث واحلديث 
بع��د وفاة النبي �شل��وات اهلل عليه واآله ؟؟!! ثم دفع ما تاأخر منها 
لتري��ر ذل��ك التجاه��ل ؟؟!! وح��ني مت العتم��اد يف الختي��ار على 
القرائن وال�ش��ارات اأمل تكن تلك احلادثة واحلديث وما �شبقها يف 
ذات املح��ل كافية حتى ملج��رد الدخول يف املفا�شل��ة ؟؟!! اأمل يكن 
الإم��ام علي علي��ه ال�شالم ب�شبقه يف ال�ش��الم وت�شحياته ومواقفه 
ومنزلت��ه وعلم��ه وفقهه وحكمه بكل تلك املوؤه��الت التي اأعتقد اأنه 
مل ميتلكه��ا احد غريه م�شتحقا اأن يكون من اأهل احلل والعقد واأن 

ي�شتدعى للح�شور اإلى ال�شقيفة او ينتظر لأخذ راأيه ؟؟!!!

واليـــــــــــــــــة األمـــــــــــــــــــــــر.. مــــــــــن املــــــــفــــــــهــــــــوم إلـــــــــــــى املـــــــمـــــــارســـــــة
الر�ش��ول  ع��ودة  بع��د  العا�ش��رة  ال�شن��ة  يف 
)�شلوات اهلل عليه وعلى اآله( من حجة الوداع مع 
ع�شرات الآلف من جموع امل�شلمني وقف يف وادي 
]ُخم[ - منطقة بني مكة واملدينة - بعد اأن نزل 
�ُشوُل  َها الَرّ عليه قول اهلل �شبحانه وتعالى: } َيا اأَُيّ
��َك َواإِْن مَلْ َتْفَعْل َفَما َبَلّْغَت  َبِلّ��ْغ َما اأُْنِزَل اإَِلْيَك ِمْن َرِبّ
َ ل َيْهِدي  ا���سِ اإَِنّ اهلَلّ ُمَك ِمَن الَنّ ُ َيْع�شِ ِر�َشاَلَت��ُه َواهلَلّ
اْلَق��ْوَم اْلَكاِفِري��َن{ )املائدة:67( بع��د نزول هذه 
الآية ، ويف وقت الظهرية ، وقت حرارة ال�شم�س، 
��اء[ اأمر ر�ش��ول اهلل )�شلوات  ْم�شَ وح��رارة ]الَرّ
اهلل عليه وعلى اآله( من تقدم اأن يعود، وانتظر يف 
ْت  ذل��ك املكان حتى تكامل اجلم��ع، وبعد ذلك ُر�شَّ
َعَد عالي��اً فوقها لرتاه الأمة،  له اأْقت��اب الإبل لي�شْ
وي�شع��د خماطباً النا�س: ))األ�ش��ت اأولى بكم من 
اأنف�شك��م(( ثم يجيب امل�شلم��ون: ))بلى يا ر�شول 
اهلل(( ث��م يلق��ي عليهم الأم��ر: ))من كن��ت موله 
فه��ذا علٌي م��وله، اللهم واِل م��ن واله، وعاِد من 
عاداه، وان�شر من ن�شره، واخذل من خذله(( ثم 
ينهال امل�شلمون مهنئ��ون علياً عليه ال�شالم، ومن 
بينه��م عمر فيقول: ))بٍخ بٍخ ل��ك يا اأمري املوؤمنني 
اأ�شبح��ت مولَي ومول��ى كل موؤم��ن وموؤمنة((، 
وهذه احلادثة مبجرياتها اأتت توؤكد ولية الأمر، 
وتع��ني ويل اأمر الأم��ة بعد النبي �شل��ى اهلل عليه 
واآل��ه و�شلم، ون��زول الأمر الإله��ي للنبي بالبالغ 
مب��ا اأنزل علي��ه، وح�شر الر�شالة عل��ى تبليغ هذا 

الأم��ر يو�ش��ح اأهمي��ة ولية الأم��ر، اإ�شاف��ًة اإلى 
تفا�شي��ل اأحداث هذا التبلي��غ من اإيقاف احلجيج 
وق��ت الظه��رية ون�ش��ب املن��ر باأقت��اب الإب��ل، 
وانتظ��ار م��ن تاأخر، وع��ودة من تق��دم، و�شعود 
النب��ي �شل��ى اهلل علي��ه واآل��ه و�شلم املن��ر وعلي 
بجانبه، وخطابه النا�س م�شتفهماً: ))األ�شت اأولى 
بكم م��ن اأنف�سكم((، وا�ستخ��دام اأ�سلوب ال�سرط: 
))َمْن كنت موله(( ثم ا�شتخدام اأ�شلوب الإ�شارة 
)هذا( مع اأخذه بيد علي عليه ال�شالم، وذكر ا�شمه 
))ه��ذا عل��ي(( ثم مهمت��ه: ))م��وله((، مما يبني 
ه��ذا احلدث، وهذا الإي�شاح فيه اأنه لي�س كغريه، 
واأن ه��ذه الآونة لي�شت ك�شابقتها، حتى هذا الأمر 
نف�ش��ه واإن كان قد �شب��ق احلديث عنه يف اأكرث من 
مو�شع: ))علي مني مبنزلة هارون من مو�شى(( 
و ))اأنت اأخي وو�شيي وخليفتي من بعدي((، اإل 
اإنه��ا يف هذا املوق��ف يتم تو�شيحه��ا واإبالغها بكل 
اأ�شالي��ب ال�ش��رح والإي�ش��اح والتبي��ني، وبكل ما 
يتنا�شب مع اأ�شلوب الآية الكرمية ))َواإِْن مَلْ َتْفَعْل 
َفَم��ا َبَلّْغ��َت ِر�َشاَلَت��ُه(( والت�شريح بلف��ظ الولية 

الذي اختلف فيما بعد ال�شيا�شيون يف دللته.
حينه��ا الأم��ة كله��ا فهم��ت معنى ه��ذا احلدث 
العظي��م، وا�شتوعبت دللته فتهافت اجلميع نحو 
عل��ي عليه ال�شالم يهنئون��ه بولية الأمر، وقيادة 
الأم��ة: ))بٍخ ب��ٍخ لك ي��ا اأمري املوؤمن��ني اأ�شبحت 
م��ولي ومولى كل موؤمن وموؤمن��ة(( حتى اأولئك 

الذين راأوا يوماً ما اأن يخرجوا عنه، واأن ياأمتروا 
عليه .

وكان فهمه��م يف امل�شت��وى الذي ل ي��دع جماًل 
لل�ش��ك، ومل جند حينها من اختلف يف معنى ولية 
الأمر، من خ��الل العديد من الدلئل والقرائن منذ 
وق��ٍت مبكر، حتى يوم خي��ر عندما قال �شلى اهلل 
علي��ه واآل��ه و�شل��م: ))لأعط��ني الراية غ��دًا رجاًل 
يح��ب اهلل ور�شوله ويحب��ه اهلل ور�شوله...(( قال 
ر  بع�س ال�شحابة لأبي طالب: ))اأِطْع ابنك فقد اأُِمّ

عليك((.
لكن حينما ب��رزت الأطماع، و�ُشي�شت الولية، 
ر الفه��م، واختلت  وظه��رت �شهوة ال�ُشلط��ة، َق�شُ
حت��ى دلل��ة امل�شطلح��ات، واختل��ف يف مغزاها 
ومعناها، وبذلك ات�شعت الفجوة، وعَمّ ال�شقاق، 
اخل�شب��ة  الأر���س  اأن  الإ�ش��الم  اأع��داء  ووج��د 
لتمزي��ق امل�شلم��ني ه��و الإ�ش��الم ابت��داًء من هذه 
النقط��ة م��ن ولي��ة الأم��ر، حت��ى و�ش��ل الأم��ر 
بامل�شلم��ني اإلى اأن ي�شتع�ش��ي الواقع عليهم على 
اأن يتوح��دوا حت��ت راي��ة واح��دة، واأن يحل��وا 
م�شاكلهم حتى وفق مب��داأ )ال�شورى( ففي اليمن 
عل��ى �شبي��ل املث��ال �شار �شعب��اً اللتف��اف حول 
قيادة واحدة توحدهم، وحتل م�شاكلهم وتواجه 
التاآم��ر عليهم، ب�شب��ب اختالفه��م، واأ�شبح حتى 
تطبي��ق مب��داأ ال�ش��ورى مل��ن ين��ادون ب��ه �شعب 
تطبيق��ه، والغري��ب اأن يك��ون ذل��ك م��ع القب��ول 

بالتاآمر واملتاآمرين والتنازل للتعاي�س مع املتنفذ 
الأجنب��ي املت��ويل لن��ا، والقب��ول بتواج��ده وفق 
مب��داأ )تب��ادل م�شالح( مم��ا يدلل عل��ى اأن ولية 
اأم��ر الأمة ملّا مت اخلروج عنه��ا والختالف عليها 
لأ�شب��اٍب �شيا�شي��ة و�شلت ه��ذه الولي��ة اإلى يد 
العدو اليهودي اأو الن�شراين؛ لي�شبح هو الوايل، 
واخلليف��ة واحلاك��م واملت�ش��رف حت��ى مبن يلي 
اأم��رك من اأبن��اء ِجلدتك بدون بيع��ة اأو خالفة اأو 
�ش��ورى اأو اإجماع اأهل احلل والعق��د، بل بالقوة 
وال�شط��وة والغلبة، والغريب اأننا يف هذه احلالة 
مل يح�شل اخلالف حول دللة امل�شطلح اأو فهمه، 
ب��ل اإن ما يتم ه��و الترير له��ذه الولية اجلديدة 
والتاأوي��ل لقبوله��ا والتعاي���س معه��ا كاملب��ادرة 
اخلليجي��ة وهيكل��ة اجلي�س واحل��وار، و�شرعية 
ه��ادي، وحت��ركات ال�شفري الأمريك��ي واملبعوث 
الأمم��ي وغريه، وانته��اء بالعدوان عل��ى اليمن، 
مم��ا يدلل فع��اًل اأن ولي��ة اأمرن��ا اأ�شبحت خارج 
نطاق الأمة الإ�شالمية بكلها، ومما يوؤكد اأن ولية 
الأم��ر لأي اأمة يف غاية الأهمية فاإما اأن تلي اأمرها 
بنف�شها، وتتول��ى اهلل ور�شوله واأهل بيت ر�شوله 
فتنت�ش��ر، اأو اأنها �شتفر�س عليها ق�شرًا ولية من 
خارج تتحك��م يف �شوؤنها وت�شومه��ا �شوء العذاب 
مم��ا يوحي بانطباق دعوة النب��ي �شلى اهلل عليه 
واآل��ه و�شل��م ))وان�ش��ر م��ن ن�ش��ره، واخذل من 

خذله((.

ك��ي ل يتحول عيد_ الغدي��ر اأو عيد الولية اإل��ى منا�شبة للفرقة اأو 
لل�ش��راع، ف��اإن ما يج��ب اأن تعرفوه ي��ا معظم اأبناء اجلي��ل اجلديد يف 
اليم��ن اإن الحتف��ال به��ذا اليوم لي���س غريباً على اليمني��ني منذ مئات 
ال�شن��ني، الغريب كان ع��دم الحتفال به، فقد م��رت اليمن بعدة عقود 
ا�شت�شلم��ت فيها ال�شلطة للنف��وذ ال�شعودي وكان املال ال�شعودي اأداة 
لن�ش��ر الفك��ر الوهابي الذي انت��ج القاعدة وداع���س، وكان التو�شع اأو 
النت�ش��ار الوهابي يف تل��ك العقود هو الغريب عل��ى اليمن وكان هناك 
رف�س لذلك التو�ش��ع لكنه رف�س كان يقابل بالقمع ويتعر�س اأ�شحاب 
املواق��ف الراف�شة للوهابية لالعتقال والقتل اأحياناً بل و�شنت حروب 
ب�شب��ب الواقع الذي اأحدثت��ه الوهابية يف اليمن ل جمال للحديث عنها 
الآن، لكن ما يجب فهمه اليوم اأن هناك من مت�شك مبعتقده والحتفال 
بعي��د الغدير رغم م��ا كان يلحق بهم من عق��اب، وا�شتمر حتى اأ�شبح 

اأ�شبه باحتفالت �شّرية بعدما كان معظم اليمنيني يحتفلون به.

عي��د الغدير لي���س لأن�شار اهلل مطلقاً هناك من اأن�شار اهلل من لي�شوا 
عل��ى املذه��ب الزي��دي ول عالق��ة له��م بعي��د الغدي��ر، باملقاب��ل هناك 
جمتم��ع كبري ينتمي للموؤمتر ويحتفل بهذا العيد، ودعكم من جمموعة 
الأ�شخا���س الذين يهاجمون ه��ذا الحتفال فهم لديه��م وظيفة وهدف 
يكم��ن يف تفج��ري الأو�ش��اع و�شرب اجلبه��ة الداخلية ب��ل وال�شرار 
باملوؤمت��ر نف�شه ولذلك هم م�شتعدين للت�شدي لأي منا�شبة لي�س رف�شاً 
له��ا بل ا�شتغالل من اجل حتقيق ذلك الهدف.. املعتقدون بعيد الغدير 
كعقيدة دينية يرون اأن هذا املعتقد يجب اأن ينتقل لكل امل�شلمني لكنهم 
ل يوؤمن��ون بفر�س ذلك بالقوة، وهذا الفرق ب��ني التطرف والعتدال، 
فالوهابي��ة الداع�شي��ة تفر�س فكره��ا بالقوة فيما اجلماع��ات املعتدلة 
تعر���س معتقداته��ا وتروج لها لكنها ل تفر�شها على اأحد ول يحق لها 
ذل��ك، وباملقابل ف��اإن مبداأ القبول بالآخر هو القب��ول مبعتقداته وعدم 
العمل عل��ى منعها ويف نف�س الوقت الت�شدي ملحاولة فر�شها بالقوة.. 

باملنا�شبة، كان اليمنيون يحي��ون اأول جمعة من رجب باعتباره عيدًا 
يرمز لدخول اليمنيني يف الإ�شالم حينها، وكنا اإلى وقت قريب ن�شرتي 
املالب���س اجلدي��دة لهذا العي��د وكاأنه عيد الأ�شح��ى اأو عيد الفطر، ثم 
تراجع��ت ه��ذه العادة، وق��د تاأتي جماع��ة اأخرى لتحيي ه��ذا العيد، 
ورمبا اأي�شاً اأن ياأتي من يحارب امل�شلمني ومينعهم من الحتفال بعيد 
الفط��ر اإذا حدث ه��ذا وا�شتمر لعدة العقود وجاء م��ن يدعو لالحتفال 
بعي��د الفط��ر �شيج��د �شعوبة يف �شرح ذل��ك للجيل اجلدي��د اإذا مل يكن 

هناك لغة للحوار .
اأق��ول هذا لأنني اعتقد اأنه ل يج��ب اأن ن�شتجيب ل�شتفزاز البع�س 
من مهاجمي عيد الغدير لأننا بذلك نحقق اأهدافهم وبالتايل ي�شبح عدم 
اإحيائ��ه اأف�شل، لك��ن ال�شح هو اأن يك��ون الحتفال منا�شب��ة للتقارب 
ولختبار حقيقة قبولنا بالآخر وليعر�س كل منا ب�شاعته دون فر�شها 

اأو اإجبار النا�س عليها اأو القبول مبنع عر�شها عن طريق القوة.

الولي��ة لالإم��ام على واحل�شن واحل�ش��ني ون�شلهما ر�ش��ى اهلل عنهما ح�شب حدي��ث الثقلني "كتاب اهلل 
وعرتتي اآل بيتي" وحديث "الغدير"، وبنظرة اإلى امل�شهد العام يف الوطن العربي والعامل ال�شالمي جند 
اأن �شيعه اآل البيت يف مقدمة ال�شفوف يف مقاومة امل�شاريع ال�شهيونية الإ�شتعمارية واأدواتهم من النظام 
امللك��ي والتكفري الوهابي والإخواين ومرتزقة ال�شلطة واملال والكيان��ات العن�شرية الذين مزقوا الإن�شان 

والأر�س .
وولي��ة ال�شندوق للنظام اجلمهوري املعتدل تعطي الأغلبية املريحة للحزب احلاكم والزعيم الواحد 
وبن�شبة 99،9% والد�شتور والقانون مف�شل تف�شياًل للرئي�س مدى احلياة، حتى التوريث، ما مل يقذف به 

اإنقالب ع�شكري اأو ثورة �شعبية اإلى الرفيق الأعلى اأو املنفى.
وولي��ة النظ��ام اجلمهوري العادل ود�شت��وره يحدد الولية بخم�س �شنوات ق��د جتدد بخم�س �شنوات 
اأخ��رى وبعدها الرئي���س ال�شابق للمنزل واعت��زال ال�شيا�شة والعم��ل اخلريي وكتابة املذك��رات لالأجيال 

القادمة، واملذهب ال�شيعي الهادوي الزيدي. يقول بجواز تقدم املف�شول يف ظل وجود الأف�شل.
وولي��ة النظام اجلمهوري الثوري الوطن��ي القومي هو نظام معادى لأمريكا الإمريالية وال�شهيونية 
العن�شري��ة والرجعي��ة ال�شعودية، وعادة م��ا يتم حماربة وحما�شرة هذا النظ��ام حتى يتحول اإلى نظام 
جمه��وري معتدل بالو�شاي��ة الرجعية ال�شعودية، والنهاي��ة ال�شجود يف الكني�ش��ت ال�شهيوين والنبطاح 

للبيت الأبي�س.. وولية ال�شندوق يف الغرب الراأ�شمايل هي ولية املال والإعالم والتي ي�شيطر عليها املال 
اليهودي، لذلك فالغرب دائما واأبدًا ينفذ رغبات العدو ال�شهيوين بامتياز.

والي��وم وزي��ر اخلارجي��ة الأمريك��ي "ريك�س تيلر�ش��ون" ي�شرح بوج��ود جلنة من البي��ت الأبي�س يف 
ال�شعودي��ة تعمل على تنقيح املناهج التعليمية ال�شعودية الوهابية من التطرف، والبيت الأبي�س ي�شرف 
عل��ى توزيع اأئمة من ال�شبان على امل�شاجد، واملح�شل��ة بالنهاية اليهود ال�شهاينة املحتلني لفل�شطني اأهل 
كتاب، وه��ذه هي ولية البيت الأبي�س الأمريكي والكني�شت ال�شهيوين، ولية اليهود والن�شارى لالأنظمة 
امللكي��ة عام��ة وال�شعودي��ة خا�شة واأدواته��م من الإخ��وان وجماعات التكف��ري ومرتزقة امل��ال وال�شلطة 

املعتدلة والذين اأغرقوا وفرقوا ومزقوا الإن�شان والأر�س.
ومبنا�شب��ة عي��د الغدي��ر عيد الولية لالإمام علي ك��رم اهلل وجه يف هذا اليوم وال�شه��ر والزمان، ويف ظل 
عدوان ولية البيت الأبي�س والكني�شت ال�شهيوين ومرتزقتهم على العراق و�شوريا وليبيا واليمن وحتى 
ميامن��ار، ف��اإن احلق واأهل��ه قد لح وجتلى، والباط��ل واأ�شحابه قد انف�شح وبان عل��ى حقيقته بال�شوت 

وال�شورة والقول والفعل حتى العهر .
والتق��وى اأتب��اع احلق واجتناب الباطل وحماربت��ه، واللهم �شلى على حممد وعل��ى اآل حممد. �شلوا 

على حممد وعلى اآل حممد. واهلل ل يهدي القوم الظاملني .

عندم��ا نق��وم بتعليق لفته او لوح��ة اعالنية ياأتي 
البع���س من املنافقني واخ��وان ال�شياطني امثال علي 
البخيتي ويقول ان قيمة هذه اللوحة يكفي مرتب مئة 
ف��رد وهو يعرف كم��ا يعرف اجلميع ان ه��ذه اللوحة 
ل تكل��ف �شوى مبلغ زهيد تتكف��ل به موؤ�ش�شات فكرية 
وثقافي��ة  ولي�ش��ت م��ن املل��ك الع��ام ول م��ن خزين��ة 
الدول��ة لقد تال�شى كل كذبك��م وافككم على ان�شار اهلل 
لقد وظفتم كل امكانياتكم يف الكذب والدجل على عباد 
اهلل املوؤمن��ني وه��م قليل وليزال��ون يف �شعدة وظفتم 
القن��وات الر�شمي��ة والذاعات وال�شح��ف وامل�شاجد 
وكفرمتوه��م وادعيت��م انهم ي�شب��ون ال�شحابة وانهم 
يحل��ون املتعة وانهم جمو�س وراف�شة وانهم يتبعون 
لإي��ران وانه��م عندما يقيم��ون اويحتفل��ون مبنا�شبة 
ي�شمونه��ا  كلب��ة يف جب��ل  بو�ش��ع  يقوم��ون  الغدي��ر 
عائ�ش��ة ثم ينهالون عليها �شرب��ا بالر�شا�س وبعد ان 
دخ��ل ان�ش��ار اهلل �شنعاء وع��رف النا���س ان�شار اهلل 

ح��ق املعرفة تال�شت وغاب��ت كل ادعاءاتك��م الباطلة 
وامل��زورة وع��رف النا���س ان حبل كذبك��م ق�شري كما 
قال املث��ل حبل الكذب ق�شري ومل يجد النا�س فيهم ال 
ان�ش��ارا هلل كما يلقب��ون انف�شهم وات�شح��ت احلقيقة 
وك�شف��ت الأقنع��ة تال�شى كذبك��م يف املا�ش��ي ابحثوا 
لكم ع��ن البديل وكما تال�ش��ى يف املا�شي �شيتال�شى يف 
امل�شتقبل ان �شاء اهلل الكل يعرف اأن�شار اهلل حتى قبل 
الع��دوان بع�ش��رات ال�شنني بل مبئ��ات ال�شنني وقبل 
ث��ورة 21�شبتم��ر كان��وا يحيي��ون كاف��ة املنا�شبات 
الديني��ة مب��ا فيها عيد الغدير ي��وم الولية فلماذا هذا 
املر���س واحلق��د كلما حل��ت منا�شبة �ش��واء دينية اأو 

�شيا�شيه يقوم اعداء اهلل املنافقون ي�شتغلون يف احلقد 
والكراهي��ة فعندما نحي��ي ذكرى ي��وم الولية ولية 
الم��ام عل��ي عليه ال�ش��الم ي��وم الغدير ي��وم ان وله 
ر�ش��ول اهلل �شلى اهلل عليه وال��ه و�شلم وبعد ان نزلت 
علي��ه الآية الكرمية )يا ايها الر�شول بلغ ما انزل اإليك 
م��ن ربك وان مل تفعل فما بلغت ر�شالته واهلل يع�شمك 

من النا�س(
نزل��ت ه��ذه الآية عل��ى الر�شول �شل��وات اهلل عليه 
وعل��ى ال��ه وبينما ه��و عائد م��ن حجة ال��وداع ولأن 
الآي��ة الكرمية حتتوي على تهدي��د خطري من قبل اهلل 
�شبحانه ان��ه اذا مل يبلغ هذا المر وهذا البالغ فكاأنه 

مل يعم��ل �شيئا ول��ن يقبل منه تبلي��غ الر�شالة الإلهية 
التي كلف بها ا�شافة اإلى ذلك واهلل يع�شمك من النا�س 
بعد ان �شمع الر�شول �شلوات اهلل عليه وعلى اله هذه 
الآي��ة الكرمية مل يجروؤ على التح��رك توقف الر�شول 
�شل��وات اهلل علي��ه وعل��ى ال��ه وانتظر حت��ى اكتملت 
جموع امل�شلمني وبعد ان ح�شر اجلميع لأن املو�شوع 
خطري ومه��م ر�شت له اقتاب الب��ل ف�شعد من فوقها 
اآخ��ذا بي��د الم��ام عل��ي علي��ه ال�ش��الم وق��ال حديثه 
امل�شه��ور واملعروف عن��د اجلميع ايه��ا النا�س ال�شت 
اول��ى بكم من انف�شكم قالو بلى قال ان اهلل مولي وانا 
مول��ى املوؤمنني اولى بهم من انف�شهم فمن كنت موله 

فه��ذا علي موله الله��م وال من واله وع��اد من عاده 
وان�شر من ن�شره واخذل من خذله وبعدها مت احياء 
ه��ذا اليوم م��ن قبل امل�شلمني وال�شحاب��ة وقام بع�س 
ال�شحابة باملباركة لالإمام علي عليه ال�شالم بخ بخ لك 
يابن ابي طالب لقد ا�شبحت مولي ومولى كل موؤمن 
وموؤمن��ه فنح��ن عندم��ا نقوم باإحي��اء ه��ذه املنا�شبة 
فاإمنا ه��و ا�شتجابة هلل ولر�شوله لذل��ك النداء العظيم 
والدعوة املباركة اللهم وال من واله وعاد من عاداه 
وان�شر من ن�ش��ره واخذل من خذله دعوة من ر�شول 
اهلل �شلوات اهلل عليه وعلى اله فهل يالم من ا�شتجاب 
له��ذه الدعوة والت��ي مل�شناها اليوم عندم��ا تولينا اهلل 
ور�شوله والمام عل��ي واحفاد علي الولية احلقيقية 
انت�شرن��ا على اعدائن��ا ولن نقهر ان �ش��اء اهلل مادمنا 
متم�شك��ني بتل��ك الدع��وة التي �ش��ادق عليه��ا القراآن 
الكرمي بقوله تعالى )وم��ن يتول اهلل ور�شوله والذين 

امنو فاأن حزب اهلل هم الغالبون(

محمد الشميري

إبراهيم السراجي

جميل أنعم العبسي
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ارتفاع ضحايا جرمية العدوان بحيران حجة إلى ١١ شهيد ًا وجريحًا جلهم من النساء واألطفالجرائمالعدوان

جرمية جديدة للعدوان .. 
اس����ت����ش����ه����اد ٥ م�����واط�����ن�����ني وج����������رح آخ������ري������ن ف������ي غ����������ارة ل������ل������ع������دوان اس����ت����ه����دف����ت م����س����اف����ري����ن غ��������رب ص���ن���ع���اء

عــدوان يبيت اأمــرا. خاب وخ�سر اأن ي�سل اإليه. و�سرتتــد عليه جرائُمه عي�سًة 
�سنــكا. و�سيزيدهــا عليهم اليمَن هزميــًة نكراء..، ما لل�سعوديــة وملداخل �سنعاء. 
يف اأرحــب و�سنحــان وهمدان...فارحبــي يــا حتوف...، فاإمنــا ال�سعب كلــه اأرحب 
و�سنحــان وهمدان...ومــن َقَن�ص مداخــل. �سُتقن�ُص لهم ممالــُك وجماجم امتلأت 
نفطــا و�سرا.... واأينمــا ذهبوا يف احلرب واجهناهم وهلم جرا.... وال�سيُد القائد 
يتوجه اإلى ال�سعب اأن ي�سد الهمَة ملواجهة عدوان يرتب�ص باجلميع دون ا�ستثناء. 
مالحظ��ا تركيز قوى الع��دوان على �شرب النقاط الأمنية خط��وة م�شبوهة لي�س 
م�ستبعــدا �سلُتهــا مب�ســاع لزعزعة اأمــن وا�ستقــرار العا�سمة. فليكــن اجلميع عند 
م�شت��وى التح��دي والظ��رف ال�شتثنائ��ي.... وال��كل مدع��و للتعاط��ي مب�شوؤولي��ة 
والرتفــع عن �سغائر االأمور و�سفا�سفهــا.. فالكل م�ستهدف. وواجب الدولة حماية 
الفعاليــات ما كان منها لرفد اجلبهات، ومــا كان منها منا�سبًة فرائحية حزبية... 
واحل��ذر من ع��دو ف�شل يف الع��دوان الع�شكري. وي�شع��ى لالنت�شار باإث��ارة فتنة...

فاهلل اهلل يف بلدكم و�سعبكم. ووحدة �سفكم. ودماء �سهدائكم..

استشهاد 5 مواطنني وجرح آخرين في غارة 
للعدوان استهدفت مسافرين غرب صنعاء

ارتــــفــــاع ضـــحـــايـــا جـــرميـــة الـــــعـــــدوان بـــحـــيـــران حـــجـــة إلـــى 
11 شــــهــــيــــدًا وجــــريــــحــــًا جـــلـــهـــم مــــن الــــنــــســــاء واألطــــفــــال

طـــــــيـــــــران الــــــــــعــــــــــدوان يـــــشـــــن ســــلــــســــلــــة غــــــــــــــارات عـــــلـــــى صــــعــــدة

صـــــــــنـــــــــعـــــــــاء

حـــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــة 

منطقة  على  ال��ع��دوان  ل��ط��ريان  غ��ارت��ني   ●
املحاقرة 

● غارة لطريان العدوان على مع�شكر �شبوة 
مبديرية �شنحان

● غارة لطريان العدوان على حمطة م�شتقات 
نفطية مبنطقة امل�شاجد مديرية بني مطر

● 5 �شهداء جراء الغارة التي ا�شتهدفت ناقلة 
نفط يف منطقة امل�شاجد مبديرية بني مطر

● غارة لطريان العدوان الأمريكي ال�شعودي 
على مع�شكر ال�شمع يف مديرية اأرحب

● طريان العدوان الأمريكي ال�شعودي ي�شن 

3 غارات على مديرية نهم
● ٨ غ���ارات ل��ط��ريان ال��ع��دوان الأم��ري��ك��ي 
مديرية  يف  الأزرق��ني  منطقة  على  ال�شعودي 

همدان
● غارة لطريان العدوان الأمريكي ال�شعودي 

على منطقة �شالع مبديرية همدان
● غارة لطريان العدوان الأمريكي ال�شعودي 

على مديرية نهم
مناطق  على  غ��ارة   17 ال��ع��دوان  ط��ريان   ●

متفرقة يف مديرية نهم

ال�شعودي  الأمريكي  ال��ع��دوان  ط��ريان   ●
مبديرية  املزرق  منطقة  على  غارتني  ي�شن 

حر�س
الأمريكي  ال��ع��دوان  لطريان  غ��ارة   15  ●

ال�شعودي على مديريتي حر�س و ميدي
● اأك��رث م��ن 60 غ��ارة ل��ط��ريان ال��ع��دوان 

الأمريكي ال�شعودي على مديرية ميدي 
ال�شعودي  الأمريكي  ال��ع��دوان  ط��ريان   ●
مديريتي  على  غ��ارة   20 م��ن  اأك��رث  ي�شن 

حر�س و ميدي
ال�شعودي  الأمريكي  ال��ع��دوان  ط��ريان   ●
و  حر�س  مديريتي  على  غ��ارة   16 ي�شن 

ميدي
● غ���ارة ل��ط��ريان ال���ع���دوان الأم��ري��ك��ي 
ال�شعودي على منطقة دوار مبديرية م�شتبا
ال�شعودي  الأمريكي  ال��ع��دوان  ط��ريان   ●

ي�شن 22 غارة على مديرية ميدي 
على  غ��ارة   21 ي�شن  ال��ع��دوان  ط��ريان   ●

مديريتي حر�س و ميدي
الأمريكي  ال��ع��دوان  لطريان  غ��ارة   14  ●

ال�شعودي على مديريتي حر�س و ميدي
منزيل  على  الغارتني  �شحايا  ح�شيلة   ●

وحممد  املق�شي  يحيى  حممد  املواطنني 
�شالح املق�شي يف مديرية و�شحة 3 �شهداء 

و 6 جرحى جلهم من الن�شاء والأطفال
على  غ��ارة   24 ي�شن  ال��ع��دوان  ط��ريان   ●

مديريتي حر�س و ميدي
الأمريكي  ال��ع��دوان   لطريان  غ��ارة   14  ●

ال�شعودي على مديريتي حر�س و ميدي
● غ���ارة ل��ط��ريان ال���ع���دوان الأم��ري��ك��ي 

ال�شعودي على مديرية حريان
ال�شعودي  الأمريكي  ال��ع��دوان  ط��ريان   ●

ي�شن اأكرث من 25 غارة على مديرية ميدي
● 6 �شهداء و 4 جرحى اإثر غارتني لطريان 
ا�شتهدفت  ال�شعودي  الأمريكي  العدوان 
قرية  يف  احلملي  ح�شني  امل��واط��ن  م��ن��زل 

ال�شادات مبديرية حريان
ال�شعودي  الأمريكي  ال��ع��دوان  ط��ريان   ●
و  حر�س  مديريتي  على  غ��ارة   27 ي�شن 

ميدي
على   غ��ارت��ني  ي�شن  ال��ع��دوان  ط���ريان   ●

منطقة الدوار مبديرية م�شتباأ
● طريان العدوان الأمريكي ال�شعودي �شن 

15 غارة على مديريتي حر�س و ميدي

8شــــــهداء وجرحى إثر غارة اســــــتهدفت منــــــزاًل بحجة
العدوان  لطريان  غ��ارة  ج��راء  جريحان   ●
املحجر  منطقة  على  ال�شعودي  الأمريكي 

مبديرية باقم
يف  املواطنني  ممتلكات  يف  مادية  اأ�شرار   ●
الطريق  ا�شتهدفت  العدوان  لطريان  غ��ارة 

العام يف منطقة بركان مبديرية رازح
● غارة لطريان العدوان الأمريكي ال�شعودي 

على منطقة املالحيط مبديرية الظاهر
يف  املواطنني  ممتلكات  يف  مادية  اأ�شرار   ●
ال�شعودي  الأمريكي  العدوان  لطريان  غارة 

على منطقة اآل مقنع مبديرية منبه
● طريان العدوان الأمريكي ال�شعودي ي�شن 
املحجر  منطقة  يف  مواطنني  ا�شتهدفت  غارة 

مبديرية باقم وجرح 3 مواطنني
الأمريكي  ال��ع��دوان  ل��ط��ريان  غ���ارات   4  ●
مبديرية  ال�شميد  منطقة  على  ال�شعودي 

�شحار
● غارة لطريان العدوان الأمريكي ال�شعودي 

على منطقة العطفني مبديرية كتاف
● غ��ارت��ني ل��ط��ريان ال���ع���دوان الأم��ري��ك��ي 
مبديرية  اجلعملة  منطقة  على  ال�شعودي 

جمز
ثالثة  ب��غ��ارة  ي��ع��اود  ال��ع��دوان  ● ط���ريان 
اجلعملة  منطقة  يف  ج�شرالنم�شة  ا�شتهداف 

ما ت�شبب يف تدمريه ب�شكل كامل
�شعودي  وم��دف��ع��ي  ���ش��اروخ��ي  ق�شف   ●

ي�شتهدف منطقة الغور مبديرية غمر
● غ��ارت��ني ل��ط��ريان ال���ع���دوان الأم��ري��ك��ي 
مبديرية  املالحيط  منطقة  على  ال�شعودي 

الظاهر

● غ��ارت��ني ل��ط��ريان ال���ع���دوان الأم��ري��ك��ي 
ال�شعودي على مديرية باقم

الأمريكي  ال��ع��دوان  ل��ط��ريان  غ���ارات   5  ●
والعطفني  خليقا  منطقتي  على  ال�شعودي 

مبديرية كتاف
�شعودي  وم��دف��ع��ي  ���ش��اروخ��ي  ق�شف   ●
رازح  مديرية  من  متفرقة  مناطق  ي�شتهدف 

واأ�شرار مادية يف املمتلكات
بق�شف  غمر  و  منبه  مديريتي  ا�شتهداف   ●

�شاروخي ومدفعي �شعودي
● ق�شف �شاروخي ومدفعي �شعودي مكثف 
على مديرية �شدا ومناطق يف رازح واأ�شرار 

مادية يف مزارع املواطنني
الأمريكي  ال��ع��دوان  ل��ط��ريان  غ���ارات   6  ●

ال�شعودي على مديرية الظاهر 
● 3 غ���ارات ل��ط��ريان ال��ع��دوان على 

مديرية �شدا
● غ���ارة ل��ط��ريان ال��ع��دوان 
على  ال�شعودي  الأم��ري��ك��ي 

مديرية باقم
وتدمري  اإم���راأة  اإ�شابة   ●
م���ن���زل ب���غ���ارة ل��ط��ريان 

ال������ع������دوان الأم����ري����ك����ي 
منطقة  ع��ل��ى  ال�����ش��ع��ودي 

حمديدة مبديرية باقم
● ق�شف �شاروخي 

وم����دف����ع����ي 
���ش��ع��ودي 

والبقعة  ال�شيخ  اآل  منطقتي  ي�شتهدف 
مبديرية منبه

● غارة لطريان العدوان الأمريكي ال�شعودي 
على منطقة مران مبديرية حيدان

الأمريكي  ال��ع��دوان  ل��ط��ريان  غ���ارات   5  ●
ال�شعودي على منطقة الفرع مبديرية كتاف

● طريان العدوان الأمريكي ال�شعودي ي�شن 
غارتني على بري ال�شالمي يف مديرية كتاف 

● غارة لطريان العدوان على مديرية الظاهر
● طريان العدوان الأمريكي ال�شعودي ي�شن 

6 غارات على منطقة البقع مبديرية كتاف
�شعودي  وم��دف��ع��ي  ���ش��اروخ��ي  ق�شف   ●

ي�شتهدف مناطق متفرقة من مديرية منبه
الأمريكي  ال��ع��دوان  ل��ط��ريان  غ���ارات   5  ●

ال�شعودي على مديرية الظاهر
العدوان  لطريان  غ��ارات   3  ●
على  ال�شعودي  الأم��ري��ك��ي 
مبديرية  ال��ف��رع  منطقة 

كتاف
���ش��اروخ��ي  ق�����ش��ف   ●
وم��دف��ع��ي ���ش��ع��ودي على 
مديرية  يف  الغور  منطقة 

غمر
����ش���اروخ���ي  ق�������ش���ف   ●
����ش���ع���ودي ي�����ش��ت��ه��دف 
املواطنني  م���زارع 
ط��الن  مبنطقة 
وال��ن��ع��ا���ش��وة 
مب����دي����ري����ة 

حيدان

الأمريكي  ال��ع��دوان  ل��ط��ريان  غ���ارات   5  ●
والإم���ارة  املليل  منطقتي  على  ال�شعودي 

مبديرية كتاف
● غارة لطريان العدوان الأمريكي ال�شعودي 

على مديرية الظاهر
�شعودي  وم��دف��ع��ي  ���ش��اروخ��ي  ق�شف   ●
منبه  مديرية  من  متفرقة  مناطق  ي�شتهدف 

واأ�شرار مادية يف ممتلكات املواطنني  
مديرية  على  العدوان  لطريان  غ��ارات   4  ●

الظاهر 
منطقتي  على  العدوان  لطريان  غارات   3  ●

البقع وخليقا مبديرية كتاف
الأمريكي  ال��ع��دوان  ل��ط��ريان  غ���ارات   4  ●

ال�شعودي على مديرية باقم 
● غارة لطريان العدوان على مديرية الظاهر
● 4غ����ارات ل��ط��ريان ال��ع��دوان الأم��ري��ك��ي 

ال�شعودي على منطقة خليقا مبديرية كتاف
● طريان العدوان الأمريكي ال�شعودي ي�شن 
ومنطقة  عليب  جبال  �شل�شلة  على  غارات   3

العوا�شي مبديرية كتاف
للعدوان  وم��دف��ع��ي  ���ش��اروخ��ي  ق�شف   ●
اآل  منطقتي  ي�شتهدف  ال�شعودي  الأمريكي 

ال�شيخ و البقعة مبديرية منبه
● غارة لطريان العدوان الأمريكي ال�شعودي 

على منطقة خليقا مبديرية كتاف
طخية  على  العدوان  لطريان  غ��ارات   5   ●

مبديرية باقم
● غارة لطريان العدوان على مديرية �شداء

ي�شتهدف  ���ش��ع��ودي  ���ش��اروخ��ي  ق�شف   ●
منطقة اآل ال�شيخ مبديرية منبه

 صعـــــــــدة

تــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــز مــــــــــــــــــــــــــــــــــأرب

مــحــافــظــات

إصابة طفلني جراء قصف 
املرتزقة لألحياء السكنية بتعز

● غارتني بطائرة من دون طيار تابعة للعدوان �شرق مع�شكر 
خالد

منطقة  على  ال�شعودي  الأمريكي  العدوان  لطريان  غارتني   ●
الهاملي مبديرية موزع

�شرق  غارات   4 ي�شن  ال�شعودي  الأمريكي  العدوان  ● طريان 
يختل ب املخا

عنقودية  قنابل  يلقي  ال�شعودي  الأمريكي  العدوان  طريان   ●
على منطقة الكمب مبديرية مقبنة 

● 3 غارات لطريان العدوان الأمريكي ال�شعودي على مديرية 
موزع

مديرية  ال�شعودي على  الأمريكي  العدوان  غارتان لطريان   ●
موزع

● 17 غارة لطريان العدوان الأمريكي ال�شعودي على منطقة 
يختل مبديرية املخا

 3 منها  ال�شعودي  الأمريكي  ال��ع��دوان  لطريان  غ��ارات   9  ●
لطائرة بدون طيار على منطقة الهاملي مبديرية موزع

منطقة  على  ال�شعودي  الأمريكي  العدوان  لطريان  غارتان   ●
الهاملي مبديرية موزع

مع�شكر  �شرق  ال�شعودي  الأمريكي  العدوان  لطريان  غارة   ●
خالد مبديرية موزع

طائرة  من  بغارتني  يق�شف  ال�شعودي  الأمريكي  العدوان   ●
بدون طيار على منطقة الهاملي يف مديرية موزع

قتلى  و�سقوط  مرتزقتهم  ا�ستهدفت  العدوان  لطريان  غارة   ●
وجرحى يف العمري

● 4 غارات لطريان العدوان على يختل مبديرية املخا
● غارة لطريان العدوان جنوب ال�شبكة يف مديرية موزع

● طريان العدوان الأمريكي ال�شعودي 
ي�شن 3 غارات على حريب القرامي�س

الأمريكي  العدوان  لطريان  غارتني   ●
ال�شعودي على مديرية �شرواح

● طريان العدوان الأمريكي ال�شعودي 
يف  متفرقة  مناطق  على  غ��ارات   6 ي�شن 

مديرية �شرواح 
● طريان العدوان الأمريكي ال�شعودي 

ي�شن 3 غارات على مديرية �شرواح 
الأمريكي  العدوان  لطريان  غارتان   ●

ال�شعودي على مديرية �شرواح
● طريان العدوان الأمريكي ال�شعودي 

ي�شن غارتني على مديرية �شرواح 
الأمريكي  العدوان  لطريان  غارات   3  ●
ال�����ش��ع��ودي ع��ل��ى م��دي��ري��ة ح��ري��ب 

القرامي�س
العدوان ي�شن 9 غارات على  ● طريان 

�شوق مبديرية �شرواح
● املرتزقة ي�شتهدفون منازل املواطنني 

يف حريب القرامي�س بقذائف املدفعية

ال��ع��دوان على  ل��ط��ريان  غ���ارات   3  ●
مديرية حريب القرامي�س 

مديرية  على  العدوان  لطريان  غارة   ●
�شرواح 

الردماين  مو�شى  املواطن  ا�شت�شهاد   ●
با�شتهداف  جزيالن  في�شل  واملواطن 
لهم بغارتني يف  �شيارة  العدوان  طريان 

مديرية �شرواح
● طريان العدوان الأمريكي ال�شعودي 

ي�شن غارتني على مديرية �شرواح

احليمة  مدر�شة  على  طيار  بدون  لطائرة  غارة   : احلديدة 
خملفا اأ�شرار مادية مبديرية التحيتا، كما ا�شتهدف الطريان 
مبديرية  ناجي  دار  قرية  يف  بغارة  املواطنني  اأح��د  منزل 

اخلوخة واأنباء عن اإ�شابات
غارات   5 ي�شن  ال�شعودي  الأمريكي  العدوان  طريان   : نهم 
فيما  نهم،  مديرية  على  غارات  و٨  بارق،  بني  منطقة  على 
غارات   3 ب�  مواطن  ومنزل  م�شجد  العدوان  ط��ريان  دمر 
على منطقة م�شورة، وغارتان لطريان العدوان غرب جبل 

ال�شلطاء يف مديرية نهم
على  ال�شعودي  الأمريكي  العدوان  لطريان  غارة   : اجلوف 
املتون، و4 غارات على مديرية  ال�شرقية ملديرية  الأطراف 
ال�شالن  جنوب  وغارة  الغيل،  مديرية  على  وغارة  املطمة، 
وغارة  املتون،  مديرية  على  وغ��ارة  امل�شلوب،  مبديرية 
على مديرية املتون، وغارتني على التبة احلمراء والعنرة 

مبديرية املتون

جنران : غارة لطريان العدوان على موقع ال�شرفة وطريان 
الأبات�شي يلقي عدد من ال�شواريخ، كما �شن طريان العدوان 
عليب  جبال  �شل�شلة  على  املنافقني  زحف  اأثناء  غارة   11
قبالة اخل�شراء، و3 غارات على ال�شرفة، وغارة على موقع 

الطلعة
 4 ب�  احلثرية  منطقة  ي�شتهدف  الأبات�شي  طريان   : جيزان 

�شواريخ
�شبوة : طريان العدوان الأمريكي ال�شعودي ي�شن غارتني 

على التبة الرملية
على  ال�شعودي  الأمريكي  العدوان  لطريان  غارة   : ع�شري 

الربوعة
وتاأتي هذه املجازر يف �شياق جرائم العدوان وحرب الإبادة 
اجلماعية التي ينفذها حتالف العدوان الهمجي بحق اأبناء 
ال�شعب اليمني بعد اأن عجز عن تنفيذ خمططاته الدنيئة يف 

اليمن.

اســتــشــهــاد مــواطــنــني اثـــنـــني بــغــارتــني لــطــيــران 
العدوان بوادي حباب مبأرب

"الـــــصـــــلـــــيـــــب األحـــــــــمـــــــــر": أكــــــثــــــر مـــــــن نـــصـــف 
مــــســــتــــشــــفــــيــــات الـــــيـــــمـــــن خــــــــــــارج اخلـــــدمـــــة
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ِذيَن  قال تعاىل: {َوَمن َيَتَوَلّ الّلَ َوَر�ُسوَلُه َواَلّ
َنّ ِحْزَب الّلِ ُهُم اْلَغاِلُبوَن } املائدة56 اآَمُنوْا َفاإِ

الخميس 9- 15 ذي الحجة 1438هـ والموافق 31- 8 حتى 6-9 2017م

جبهة 
جنران: 

جبهة 
جيزان: 

جبهة 
اجلوف:

يف جبه��ة جنران نفذ اأبطالن��ا عمليات بطولية 
ونوعي��ة حي��ث دك��ت قذائ��ف مدفعته��م مواقع 
الع��دو ال�شع��ودي ومرتزقت��ه يف قي��ادة الف��واز 
ومع�شك��ري ثويل��ة والهجل��ة وقي��ادة احلم��اد 
ورقاب��ة ظل��م ومع�شك��ر رج��ال وقي��ادة �شق��ام 
وم�شتحدث��ي املخ��روق ال�شدي���س بالتزامن مع 
الق�ش��ف ال�شاروخ��ي وكذلك تب��ة احلمر و تبة 
القطرين وموق��ع م�شتحدث يف �شجع وموقع ذو 
رع��ني ويف عبا�ش��ة نفذ اخل�ش��راء ويف املخروق 

الكبري وم�شتحدث املخروق وموقع الطلعة.
كم��ا اأطلق��ت الق��وة ال�شاروخي��ة �ش��اروخ 

�شم��ود عل��ى مع�شك��ر رج��ال ودك موق��ع موقع 
منف��ذ  ويف  الطلع��ة  موق��ع  وخل��ف  الهجل��ة 
اخل�ش��راء وموق��ع عاكفة بعدد م��ن �شواريخ 
الكاتيو�شا حمققة اإ�شاب��ات مبا�شرة واإعطاب 
دبابة ابرامز يف موقع طلعة الغربي ب�شاروخ 

موجه.
وح��دة  متكن��ت  وتوفيق��ه  اهلل  وبف�ش��ل 
القنا�ش��ة م��ن قن���س قن���س 4 م��ن مرتزقة 
اجلي�س ال�شعودي يف رقابة اخل�شباء قبالة 
من��ذ اخل�ش��راء اإ�شافة اإل��ى قن�س جندي 

�شعودي يف موقع املخروق ال�شغري.

 < هــزائــں قــاســيــة وانــتــكــاســات عــســكــريــة ونــفــســيــة كــبــرى لــقــوى الـــــــعـــــــدوان              واجلــيــش والــلــجــان يــســحــقــون الـــغـــزاة واملــرتــزقــة فــي مختلف اجلــبــهــات.
9060579282720

عــــــمــــــلــــــيــــــة قــــصــــف 
مـــــــــــــــــــــدفـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــي 
عـــــــــــلـــــــــــى مـــــــــــواقـــــــــــع 
وجتـــمـــعـــات الــعــدو

جــــنــــديــــًا ســــعــــوديــــًا 
ومـــــــــــــــرتـــــــــــــــزقـــــــــــــــًا مت 
قــنــصــهــم ومـــصـــرع 
الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــشـــــــــــــــــرات.

زحـــــــــــــــوفـــــــــــــــات 
وتـــــــســـــــلـــــــل مت 
الـــــــــتـــــــــصـــــــــدي 
لــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــا.

جـــنـــديـــًا ســـعـــوديـــًا 
ومــــــنــــــافــــــقــــــًا لــــقــــوا 
مـــــــــــصـــــــــــرعـــــــــــهـــــــــــم 

آلــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــة 
تـــںتـــدمـــيـــرهـــا

عــــــــــمــــــــــلــــــــــيــــــــــة 
قـــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــف 
صــــــاروخــــــيــــــة

عــــــــــمــــــــــلــــــــــيــــــــــة 
هــــــجــــــومــــــيــــــة 
ونـــــــــــوعـــــــــــيـــــــــــة

فيمــا كان حجــاج بيــت اهلل يقفون يف منى وعرفــه ويرجمون 
ال�ســيطان كانت �ســواعد جنــود اهلل ورجاله امليامني مــن اأبطال 
اجلي�ــص واللجــان يطوفــون مــا بني جيــزان وجنــران وبنريانهم 
يقطفــون اأعنــاق عبيد ال�ســيطان ويحولون العيد اإلى �ســعلة من 
النت�شارات املتوا�شلة وماأمت اأ�شود على اأولياء اليهود والن�شارى 
وعبيد املال الريال حيث وجهت �سواعد رجالنا املباركة �سربات 
ل تبق��ى ول ت��ذر ول ترتك لهم اأثر يف جي��زان وجنران وع�شري 
واإل��ى ميدي حيث �شهدت مغام��رة للجي�س ال�شوداين حتولت اإلى 
هزمي��ة نك��راء رمبا ه��ي العا�شرة م��ن نوعها وجثثه��م ي ل زالت 
متناث��رة عل��ى رم��ال ميدي ومن مي��دي اإلى اجلوف ونه��م وماأرب 
و�سبــوة وتعز حيث حمــارق الغــزاة تتوا�سل وعمليــات التطهري 
والتنكيــل م�ستمــرة ويبقــى الدعــاء واالبتهــال اإلــى اهلل �سكرًا 
وطاعــة وخ�ســوع ملــا مين بــه من ن�ســر وتوفيــق ف�ساعــة الفرج 
َنّ  ُرُه اإِ ُ َمن َين�سُ َرَنّ اهلَلّ قريبــة والن�سر قادم باإذن اهلل.. {ولَين�سُ

َ َلَقِوٌيّ َعِزيٌز}. الَلّ

ملخص العمليات 
العسكرية خالل 

أيام العيد املبارك

جبهة ع�سري: 

متك��ن اأبطالنا بجبه��ة ع�شري � بف�ش��ل اهلل � من ال�شيط��رة على مواقع 
الثعبان يف عملية هجومية نوعية وكذلك ال�شيطرة على مواقع املنافقني 

يف العملية و�سقوط قتلى وجرحى يف �سفوفهم
كم��ا متكن اأبطال وحدة القنا�شة من قن�س )16( من جنود اآل �شعود 

ومرتزقتهم  يف تبة اخلزان ويف املجازة وقبالة منفذ علب.
 كم��ا �شن��ت مدفعي��ة اجلي���س واللج��ان ق�شف��اً مدفعي��اً عل��ى مواقع 
وجتمعات اجلي�س ال�شعودي ومرتزقته يف موقع الع�س وموقع ال�شبعة 
و�ش��رق الربوع��ة ومنفذ علب وحر���س احلدود وخلف جمم��ع الربعوة 
وتدم��ري خمزن اأ�شلحة قبالة منفذ علب و اإحراق اآليه ع�شكرية واعطاب 

اخرى بق�شف مدفعي على منفذ علب

جنديًا سعوديًا 
ومرتزقًا وتنفيذ 

عملية هجومية نوعية 
والسيطرة على مواقع 

املرتزقة بالثعبان

قــــــــــــــــــنـــــــــــــــص

16

25

8

ضــــربــــات  و10  مــــدفــــعــــي  قــــصــــف  عـــمـــلـــيـــة 
صـــــاروخـــــيـــــة وقـــــنـــــص 4 وتــــدمــــيــــر آلـــيـــتـــني 

قاهر البالستي يسحق نخبة اجليش السوداني باملوسم وزلزال ينحر 
املرتزقة وقنص جنديني سعوديني وتدمير آليتني 

عمليات هجومية وتدمير 4 آليات ومصرع 15 منافقًا بينهم قائد لواء األمل

 م�سدر ع�سكري :

جبهة حلج : 

م�������������������ش���������رع واإ�����������ش����������اب����������ة
بن��ريان اجلي�س  مرتزقاً 
و   م��اأرب  يف   واللج��ان 

تعز و  ال�شالع

للمنافقني  >  ق�سف مدفعي ي�ستهدف جتمعات 
�سرق كهبوب

< ا�ستهداف اآلية ع�سكرية بي ام بي يف منطقة 
الرماة مبديرية القبيطة

14

دك��ت الق��وة ال�شاروخي��ة ب�ش��اروخ زل��زال2 وع��ددًا م��ن 
�شواري��خ الكاتيو�شا جتمعات للجنود ال�شعوديني واملنافقني 
اجلي���س  مدفعي��ة  مراب���س  وعل��ى  املو�ش��م  بواب��ة  غ��رب 
ال�شع��ودي يف العقب��ة خل��ف اخلوب��ة ومع�شك��ر اجلوف يف 
اخل�ش��ل و العبادي��ة..وكان احلدث ال�شاروخ��ي الأكر هو 
�شحق جتمع��ات مرتزقة نخبة اجلي�س ال�ش��وداين يف املو�شم 
ب�ش��اروخ بال�شت��ي م��ن نوع )قاه��ر 2M( وم�ش��رع وجرح 

اأعداد كبرية منهم.

وط��وال اأي��ام العي��د اأمط��رت مدفعية اجلي���س واللج��ان الع�شبية 
ب�شعرات القذائف مواقع وجتمع��ات اجلي�س ال�شعودي ومرتزقته يف 
منف��ذ الطوال وموقع  القنبور ومركز  املق��رن وموقع الكر�س والبيت 
البي�س ومع�شكر اجلوف يف اخل�شل والعبادية موقع  الغاوية ومركز 
عوجب��ه والطمامة والطور والطوال و الرم�ش��ة وجبل البادي. . كما 
دمر اأبطالنا اآليتني بعبوات نا�شفة يف �شوبرة وم�شرع من على متنهن.

وكان��ت وح��دة القنا�ش��ة ق��د متكن��ت � بت�شدي��د اهلل � م��ن قن�س 2 
جنديني �شعوديني يف موقع الفري�شة وجبل الدخان.

ل زال رجال اجلوف الأباة واجلي�س واللجان ال�شعبية 
الأبطال م�شتم��رون يف عملية التنكيل وال�شحق ملرتزقة اآل 
�شع��ود بياعي الأر�س والعر�س فخالل اأيام العيد املبارك 
�ش��ن اأبطالن��ا )٨( عملي��ات هجومي��ة نوعية عل��ى مواقع 
املرتزق��ة يف وادي �ش��واق واملقاط��ع وتب��ة القنا�ش��ني يف 
مديري��ة الغي��ل، ووادي وق��ز و�ش��داح والغرف��ة وبيوت 
ال�شنتي��ل وال�ش��الن مبديري��ة امل�شلوب وعملي��ات نوعية 
باجت��اه جممع املت��ون ويف التب��ة احلم��راء مبديرية خب 
وال�سع��ف و�سقوط الع�سرات م��ن املرتزقة قتلى وجرحى 

واغتنام اأ�شلحة متنوعة.
كما �شن �شالح املدفعي��ة عمليات ق�شف متوا�شلة على 
مواق��ع وجتمعات املرتزقة يف يف التب��ة البي�شاء مبديرية 

امل�شل��وب ويف منطف��ة اخلليفني واأ�شف��ل العقبة مبديرية 
خب وال�شعف.

كما متكنت وح��دة الهند�شة من تدمري 4 اآليات ملرتزقة 
العدوان بعبوة نا�شفة يف اخلليفني مبديرية خب وال�شعف 

واإحراق اآلية ع�شكرية يف منطقة حام بق�شف مدفعي.
وكان اأبطالن��ا ق��د ت�ش��دوا ملحاولة ت�شل��ل للمنافقني يف 

جبهة حام و�سقوط قتل وجرح اخر ولذ البقية بالفرار 
كم��ا مت اإط��الق �ش��اروخ كاتيو�شا عل��ى جتمعات 
مرتزق��ة العدوان يف منطق��ة �شدباء..وم�شرع 15 من 
مرتزق��ة العدوان يف عملي��ات متفرقة بينه��م القيادي 
املرت��زق عل��ي ال�شع��دي رئي���س علميات ل��واء الأمل 
وقائ��د جبه��ة مزوية وثالث��ة مرافقني بعب��وة نا�شفة 

طقه��م  ا�شتهدف��ت 
باحلزم.

عـــــــــمـــــــــلـــــــــيـــــــــات هـــــــــجـــــــــومـــــــــيـــــــــة والـــــــــــــتـــــــــــــصـــــــــــــدي لــــــــزحــــــــف 
فـــــــــاشـــــــــل ومـــــــــــصـــــــــــرع الــــــــــعــــــــــشــــــــــرات مـــــــــــن املــــــنــــــافــــــقــــــني
يف جبهة البي�شاء نفذ اأبطال اجلي�س واللجان ال�شعبية عملية هجومية مباغته على مواقع املنافقني 
يف ذي تويل��ق والطماح��ي مبنطق��ة اجلماج��م، ومتكن��وا � بف�شل اهلل � م��ن ك�شر زحف باجت��اه مواقع 
اجلي���س واللجان يف ذي ناعم خلف خ�شائ��ر يف عديد املرتزقة وجثث لقتالهم تركت يف �شاحة املعركة. 

وكذلك قن�س منافق يف منطقة الأجردي مبديرية الزاهر بنريان وحدة القنا�شة.

مــــصــــرع 5 مـــنـــافـــقـــني بـــيـــنـــهـــم قـــــيـــــادي مـــنـــافـــق وقـــصـــف 
مــــدفــــعــــي وصـــــــاروخـــــــي يـــــــدك مــــعــــســــكــــرات املــــرتــــزقــــة
متك��ن اأبط��ال املدفعي��ة والق��وة ال�شاروخية م��ن �شحق جتمع��ات املرتزق��ة بع�شرات 
القذائف املدفعية و�شواريخ الكاتيو�شا يف مع�شكر ال�شدرين مبري�س ومع�شكر حلم بنقيل 
اخل�شب��ة كما لقي )5( منافقني م�شرعهم بنريان اجلي�س واللجان ال�شعبية بينهم القيادي 

املنافق علي يحيى اخليلي بنريان اجلي�س واللجان يف جبهة مري�س مري�س.

جبهة ال�سالع: جبهة البي�ساء: 
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جبهة 
تعز: 

جبهة 
ماأرب : 

اأبط��ال اجلي�س واللج��ان ال�شعبي��ة بجبهة تعز 
ينح��رون الع�ش��رات م��ن املرتزق��ة و حيث لقي 
اأعداد كب��رية من املرتزق��ة م�شرعهم  واحراق 
اآلية اأثناء مهاجمة مواقعهم يف الغرفة واخلزان 
، �شبق��ه ق�ش��ف مدفعي بالهاملي جب��ل واملزرم 

مبديرية  الوازعية  ويختل مبديرية املخاء.
كم��ا �شن �ش��الح املدفعية عملي��ات ق�شف مكثف 
على مواقع وجتمع��ات املرتزقة يف تبة ال�شيمن 

و�ش��رق مع�شك��ر الم��ام وال�شل�شل��ة اجلبلي��ة 
مبديري��ة ذب��اب و�ش��رق مف��رق م��وزع وجبهة 
ال�شب��اب و �شمال يختل وتكثيف الق�شف ب�شكل 
كب��ري عل��ى مواق��ع املرتزق��ة يف �ش��رق وغ��رب 

وجنوب و�شمال مع�شكر خالد مبديرية  موزع.
كم��ا لق��ي الع�ش��رات م��ن املرتزق��ة م�شرعه��م 
املناف��ق  القي��ادي  بينه��م  متفرق��ة  مناط��ق  يف 

عبدالعزيز �شلطان اجلمل الع�شملي.

كم��ا متك��ن اأبط��ال وح��دة القنا�شة م��ن قن�س 
14 مناف��ق يف مناط��ق متفرق��ة م��ن جبه��ة تعز 
خالل اأيام العيد فق��ط..  كما متكن اأبطال القوة 
ال�شاروخي��ة م��ن ت�شدي��د �شرب��ات �شاروخية 
موفق��ة عل��ى حي��ث دك �شاروخ��ني م��ن ن��وع 
م��وزع،  يف  املنافق��ني  جتمع��ات   )  2 )زل��زال 
�شم��ال يخت��ل،  الغ��زاة واملرتزق��ة   جتمع��ات 
ودكت �شواري��خ الكاتيو�شا غرب مع�شكر خالد 

وكذل��ك دك مواق��ع املنافق��ني يف تب��ة ال�شيم��ن 
مبديري��ة ذباب.. كم��ا متكن اأبطالن��ا من تدمري 
)6( اآلي��ات للمنافقني جن��وب مع�شكر خالد ويف 
منطق��ة الثوب��اين مب��وزع وجبل امل��رزم بوادي 
الغيل مبديري��ة الوازعية واحراق معدل 12.7 
يف الهاملي مب��وزع.. وبف�شل اهلل متك��ن اأبطالنا 
من الت�شدي لزحف فا�شل باجتاه الهاملي غربي 

تعز وقتلى وجرحى يف �شفوف قوى العدوان.

 < هــزائــں قــاســيــة وانــتــكــاســات عــســكــريــة ونــفــســيــة كــبــرى لــقــوى الـــــــعـــــــدوان              واجلــيــش والــلــجــان يــســحــقــون الـــغـــزاة واملــرتــزقــة فــي مختلف اجلــبــهــات.
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صـــفـــعـــات قـــاســـيـــة وضـــــربـــــات مـــنـــكـــلـــة ومـــــصـــــرع 36 مـــنـــافـــقـــًا وقــــنــــص 10 مـــنـــافـــقـــني وتــــدمــــيــــر 4 آلـــيـــات

خ��الل اأي��ام العي��د املب��ارك ومع م��ا كان قد 
خط��ط له الع��دو من تنفي��ذ هج��وم نوعي على 
العا�شم��ة م��ن ثغرت ال�شم��ود والتح��دي نهم 
بناًء عل��ى خمطط تاآمري كان ي��راد منه تفجري 
الو�ش��ع الأمن��ي داخ��ل العا�شم��ة وبالتزام��ن 
تنفي��ذ الهجوم الذي مت اأع��داد له �شهور باأيامها 
ولياليه��ا ولكن رجال اليمن الأبطال ويف املقدمة 

اأبط��ال اجلي���س  رج��ال الباأ���س والثب��ات م��ن 
واللج��ان ال�شعبي��ة حي��ث اأف�شل��وا موؤامرته��م 
وحولوا خمططهم اإلى حفرة من جهنم وحتول 
عيده��م من فرح وهم��ي اإلى م��اأمت جهنمي على 
اأيدي بوا�شلنا حي��ث نفذ اأبطال جبهة ا�شطورة 
ال�شم��ود ]نهم[ )7( عملي��ات هجومية نوعية 
عل��ى مواق��ع املرتزق��ة باملجاوح��ة وادي منلة 

وجب��ل وت��ران والتب��اب املج��اورة، ومواق��ع 
بالقت��ب  النهدي��ن  وتب��اب  بالق��رن،  املرتزق��ة 
و�سق��وط الع�سرات من املنافقن قتلى وجرحى 

واأغتنام اأ�شلحة متنوعة.
كما متك��ن اأبطال وح��دة القنا�شة من قن�س 

)3( منافقني يف موقع املرتزقة بالقتب.
كما �شددت مدفعي��ة اجلي�س واللجان �شربة 
نوعي��ة م�شددة اإث��ر ا�شتهدافها اجتم��اع لقيادة 
املرتزق��ة يف موق��ع �شح��ر بقي��ادة الل��واء 314 
بع��د عملي��ة ر�ش��د ومتابع��ة دقيق��ة وتناثرت 
جثثه��م يف الهواء و�سقوط الع�سرات منهم قتلى 
وجرح��ى.. كما ا�شتهدفت املدفعية اأي�شاً جتمع 
للمنافق��ني واآلياتهم وا�شتهداف امدادهم يف بني 

حيدان و�شيارات ال�شعاف تهرع اإلى املكان.

متكن��ت وحدة الهند�ش��ة البا�شلة من تدمري 5 اآلي��ات تابعة ملرتزقة 
الع��دوان بعبوات نا�شفة يف منطقة ال�شفراء مبديرية ع�شيالن وفيما 
لق��ي اأكرث م��ن )20( مناف��ق م�شرعهم منه��م )10( اأثن��اء الت�شدي 
ملحاول��ة ت�شلل باجت��اه التبة ال�ش��وداء يف منطقة ال�شف��راء بنريان 

اجلي�س واللجان ال�شعبية وممن عرف اأ�شمائهم
● م�شرع كال من 

املنافق عبداهلل �شالح اأبو بكر العقيلي
املنافق ف�شل امل�شلع ال�شيفلي. .

املنافق عبداهلل بن علوي حممد اجلحف احلارثي
املنافق م�شاعد بن قايد املتا�س احلارثي

املنافق نا�شر بن عو�س قرونها احلارثي
املنافق علي حممد �شالح �شليل احلارثي

املنافق نا�شر علي �شامل احلارثي
املنافق علي حممد عبداحلق اخل�شعي العولقي
واإ�شابة : املنافق �شالح عبدربه مرعا العقيلي

املنافق مبارك علي لغمق العقيلي

بع��د املج��زرة الت��ي تعر�س لها نخب��ة اجلي�س ال�ش��وداين وبعد فرحة ق��وى الع��دوان ب�شيطرتها على 
اأجزاء ب�شيطة من اطرف ميدي مل تدم تلك الفرحة 24 �شاعة حتى طهر اأبطالنا املواقع التي 

تق��دم اإليها مرتزقة اآل �شعود ونكلوا به��م وتوغلوا لأكرث من 3 كيلوا يف مناطق �شيطرة 
املرتزق��ة وال�شيطرة عل��ى قلعة ميدي والق�ش��اء على الع�شرات م��ن كتائب املرتزق 

الب�شري وخالل اأيام العيد متكن اأبطالنا من قن�س )6( مرتزقة �شمال �شحراء ميدي 
واإط��الق �شاروخ زلزال 1 على جتمعاتهم وتنفيذ عملية اقتحام مظفرة وال�شيطرة 
على مواق��ع للمرتزقة واغتنام اأ�شلحة متنوعة وقتل الع�شرات، فيما دكت املدفعية 

بع�شرات القذائف مواقع وجتمعات للمنافقني �شمال �شحراء ميدي.

جبهة 
نهم : 

جبهة 
�سبوة : 

جبهة 
ميدي:

عمليات هجومية منكلة وكمني مدفعي يسحق قيادات االرتزاق 
أثناء اجتماع لهم بقيادة اللواء 314 وقنص 3 منافقني.

تدمير 5 آليات ومصرع 20 منافقًا في عمليات للجيش واللجان الشعبية

هجوم صاعق يسحق املرتزقة ويسيطر أبطالنا على 
مواقعهم ونكسة كبيرة للمرتزقة وأسيادهم مبيدي

تلق��ى املنافق��ني بجبه��ة م��اأرب �شفع��ة 
اجلي���س  اأبط��ال  �شواع��د  م��ن  قا�شي��ة 

واللجان ال�شعبية حيث لقي اأكرث من
 )36( منافق م�شرعهم مبناطق خمتلفة 
م��ن جبه��ة ماأرب عرف منه��م:     املنافق 

عدنان اإبراهيم اجلرادي 
املنافق علي علي �شعد اجلرادي 

املنافق حممد عبدال�شالم اجلرادي 
املنافق بالل جبل -احمد املخاليف 

املنافق حممد احلجري من تعز 
املنافق حممد الدومري

�شال��ح  نا�ش��ر  التكف��ريي  القي��ادي 
ال�شويري 

املنافق مبارك �شالح بن �شالح العبا�شي
وج��رح 10 اآخري��ن بينه��م قائ��د الل��واء 
٨1 اإرت��زاق العميد/حمم��د عل��ي اأحم��د 

اجلرادي
كم��ا نف��ذ اأبطالن��ا عمليت��ني هجوميت��ني 
ا�شتهدفت��ا مواق��ع املرتزق��ة غ��رب تب��ة 
املط��ار مبديرية �س��رواح و�سقوط قتلى 

يف �شفوفهم ومت ا�شتهداف خمزن ا�شلحة 
تاب��ع للمنافق��ني جنوب تب��ة املطار، كما 
متك��ن اأبطالنا م��ن تدمري 4 اآلي��ات نف�س 
املوق��ع.. وكان بوا�شل وح��دة القنا�شة 
ق��د متكن��وا � بت�شديد م��ن اهلل � من قن�س 
)10( منافق��ني يف خمتل��ف جبه��ة ماأرب 

وخالل اأيام العيد فقط.

{ ــــــِريــــــَن  ــــــَكــــــاِف اْل ــــــِد  َكــــــْي ُمـــــــوِهـــــــُن  ــــــَه  الــــــّل َوَأَنّ  {َذِلـــــــــُكـــــــــْں 

مبوزع املنافقني  مواقع  تزلزل  والصاروخية  آليات   6 وتدمير  مرتزقًا    14 قنص 

ــــــدن
ــــــج ع

يـــــ
خل

البحر األحمر

خسائر العدوان لشهر أغسطس - ٢٠١٧

١١٣ ١٤٨

اعتراف وسائل اعالم العدوان بمصرع اكثر من ٢٣٥ منافق و٣٥ ضابط 
وجندي سعودي و٦ اماراتيين خالل شهر أغسطس.

الخسائر البشرية:

الخسائر المادية:

تدمير
آلية

أسقاط٣عنـــــصـــــر 
طائرات

قنص 

الجوف

شبوة
الضالع

مصرع مصرع  ٦٣٥ ضباط
 إماراتيين.

 جندي 
سعودي

مصرع

 
 مرتزق في جبهتي 

الجوف وشبوة.

٥٥
مصرع

 
 مرتزق في جبهتي 

البقع والضالع.

٣٠
مصرع

 
 مرتزق في جبهتي الساحل 

الغربي وتعز.

١٢١

مصرع

 
 مرتزق في جبهتي 

مارب ونهم.

٢٥ً
منافقا

ً
منافقا

ً
منافقا

ً
منافقا
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مي��ر للع��ام الثال��ث و�شعب اليم��ن يواجه 
عدواناً يتحالف فيه جل العامل �شرًا وجهرًا 
مل يك��ن له من مرر �ش��وى نزوات جمانني 
العظمة من مراهقي اآل �شعود وعيال زايد، وتنفيذًا خلداع 
يه��ودي وموؤامرة ظلت حتبك لياًل ونه��ارًا ومنذ 2004م 
لإ�شكات �شوت احلرية ال�شاعد من حناجر اأحرار اليمن 
ولإغما�س العيون التي ترقب حترير الأق�شى ومقد�شات 

الأمة املدن�شة برج�س ال�شهيونية وتفريط امل�شلمني..
تلك هي احلقيقية وما دون ذلك جمرد لفتات على طريق 
الوه��م يخدع العدو به��ا نف�شه قبل اأن يخدع اأهل احلكمة 

والباأ�س ال�شديد.. عيدًا مير ويتجدد معه �شمود ال�شعب 
اليمن��ي واإ�شراره��م عل��ى ن�ش��ر يلي��ق بحج��م العدوان 
وحج��م املظلومي��ة ن�ش��رًا ل��ن يرف��ع الظل��م ع��ن اليم��ن 
وح�ش��ب بل ع��ن املنطق��ة بكلها.. ن�ش��رًا يعي��د للمواطن 
العرب��ي قيمته وكرامت��ه، ويحفظ لل�شع��ب اليمني عزته 
وا�شتقالل��ه.. وحت��ت �شع��ار ]اأعيادنا جبهاتن��ا[ كانت 
جبه��ات ال�شرف حمج��اً لليمنني وكعبة يطوف��ون حولها 
بع��د اأن �شد اآل �شعود عن بيت اهلل احلرام عنادًا وجترًا 
وا�شتكب��ارًا، وقد وجد اأحرار اليم��ن يف اجلبهات متنزهاً 
عيدي��اً فزيارة اأبطال اليمن الأ�شاو�س الذين نكلوا بجنود 

يــعــايــدون صــعــدة ومواطنيها الصامدين الــدفــاع يتفقد جبهات مــا وراء احلــــدود،  ووزراء فــي حكومة اإلنــقــاذ  الــرئــيــس فــي جبهة اجلـــوف ووزيـــر 

ل������ل������م������ي������دان  ال�����������ق�����������واف�����������ل مت�������وي�������ن�������ي�������ة وغ�����������ذائ�����������ي�����������ة وس�������������������اح وأم���������������������������وال ورج�����������������������ال إس����������������ن����������������ادًا  ب���������ع���������ش���������رات  ي����������ج����������ود  ال�������ي�������م�������ن�������ي  <   وال���������ش���������ع���������ب 
ول�����������رج�����������ال�����������ه، ون�����������س�����������اء ال��������ي��������م��������ن ي��������ه��������دي��������ن م��������ل��������ي��������ون ك������ع������ك������ع������ة ل�����������رج�����������ال اجل����������ي����������ش وال����������ل����������ج����������ان وف�������������������اء ل��������ه��������م ول���������ص���������م���������وده���������م وب������س������ال������ت������ه������م

حتــــــــــــــــــــت
شــــــــعــــــــار 

<  ع�����ي�����ٌد مي������ر وي�����ت�����ج�����دد م����ع����ه ص�����م�����ود ال����ش����ع����ب ال����ي����م����ن����ي وإص���������راره���������م ع����ل����ى ن����ص����ر ي����ل����ي����ق ب��ح��ج��م 
ال�����ع�����دوان وح���ج���م امل��ظ��ل��وم��ي��ة ن����ص����رًا ل����ن ي���رف���ع ال���ظ���ل���م ع����ن ال���ي���م���ن وح���س���ب ب����ل ع����ن امل��ن��ط��ق��ة ب��ك��ل��ه��ا

كــــــانــــــت جـــــبـــــهـــــات الـــــــشـــــــرف مـــــحـــــجـــــًا لــــلــــيــــمــــنــــيــــون وكـــــعـــــبـــــة يــــــطــــــوفــــــون حـــــولـــــهـــــا بـــعـــد 
واســــــتــــــكــــــبــــــارًا وجتـــــــــبـــــــــرًا  عـــــــــنـــــــــادًا  احلـــــــــــــــرام  الـــــــلـــــــه  بـــــيـــــت  عــــــــن  ســـــــعـــــــود  آل  صــــــــد  أن  أعيادنــــــا جبهاتنا

عيٌد
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مـصــور الــــــــيــــــــمــــــــانــــــــيــــــــون يـــــــــــعـــــــــــايـــــــــــدون ُحــــــــــــمــــــــــــاة عــــــيــــــدهــــــں
والباأ�س ال�شديد.. عيدًا مير ويتجدد معه �شمود ال�شعب 
اليمن��ي واإ�شراره��م عل��ى ن�ش��ر يلي��ق بحج��م العدوان 
وحج��م املظلومي��ة ن�ش��رًا ل��ن يرف��ع الظل��م ع��ن اليم��ن 
وح�ش��ب بل ع��ن املنطق��ة بكلها.. ن�ش��رًا يعي��د للمواطن 
العرب��ي قيمته وكرامت��ه، ويحفظ لل�شع��ب اليمني عزته 
وا�شتقالل��ه.. وحت��ت �شع��ار ]اأعيادنا جبهاتن��ا[ كانت 
جبه��ات ال�شرف حمج��اً لليمنني وكعبة يطوف��ون حولها 
بع��د اأن �شد اآل �شعود عن بيت اهلل احلرام عنادًا وجترًا 
وا�شتكب��ارًا، وقد وجد اأحرار اليم��ن يف اجلبهات متنزهاً 
عيدي��اً فزيارة اأبطال اليمن الأ�شاو�س الذين نكلوا بجنود 

اآل �شعود ومرتزقتهم ومرغوا اأنف اأمريكا حتت كنادرهم 
اأعظم اأمنية لكل حر يع�شق الإباء ويتنف�س كرامة..

يتالح��م ال�شع��ب م��ع قيادت��ه ال�شيا�شية، فرئي���س اليمن 
ُيعّي��د يف جبه��ة اجلوف ووزي��ر الدفاع يتفق��د جبهات ما 
وراء احلدود ووزراء يف حكومة الإنقاذ يعايدون �شعده 
ومواطنيها ال�شامدي��ن وال�شعب اليمني يجود بع�شرات 
القواف��ل متويني��ة وغذائي��ة و�ش��الح واأم��وال ورج��ال 
اإ�شن��ادًا للمي��دان ولرجال��ه، ون�شاء اليم��ن يهدين مليون 
كعكعة لرج��ال اجلي�س واللج��ان وفاء له��م ول�شمودهم 
وب�شالته��م... تالحم بنته جماجم ال�شه��داء و�شقته دماء 

الأطهار و�شيده �شمود وثبات ال�شعب اليمني احلر.
اأخ��ريًا لقد اأنقلب ال�شحر على ال�شاحر فموؤامرة العدوان 
التي ظل �شهورًا وهو يحيكها متوهماً اأنه �شيعيد يف ميدان 
ال�شبع��ني متوهماً اأنه �شينجح يف تفجري الو�شع الداخلي 
وتفكيك اجلبهة الداخلية واأنه �شيعيد يف ميدان ال�شبعني 
لك��ن ال�شع��ب اليمن��ي حول تل��ك الأح��الم اإل��ى كوابي�س 
ونك�ش��ات ع�شكري��ة ونف�شية لقوى الع��دوان ومرتزقتهم 
وكان��ت اأي��ام العي��د بالن�شب��ة لهم م��اآمت وماآ�ش��ي وموت 
ياأتيه��م من كل م��كان.. ولين�شرن اهلل م��ن ين�شره اإن اهلل 

لقوي عزيز.

يــعــايــدون صــعــدة ومواطنيها الصامدين الــدفــاع يتفقد جبهات مــا وراء احلــــدود،  ووزراء فــي حكومة اإلنــقــاذ  الــرئــيــس فــي جبهة اجلـــوف ووزيـــر 

ل������ل������م������ي������دان  ال�����������ق�����������واف�����������ل مت�������وي�������ن�������ي�������ة وغ�����������ذائ�����������ي�����������ة وس�������������������اح وأم���������������������������وال ورج�����������������������ال إس����������������ن����������������ادًا  ب���������ع���������ش���������رات  ي����������ج����������ود  ال�������ي�������م�������ن�������ي  <   وال���������ش���������ع���������ب 
ول�����������رج�����������ال�����������ه، ون�����������س�����������اء ال��������ي��������م��������ن ي��������ه��������دي��������ن م��������ل��������ي��������ون ك������ع������ك������ع������ة ل�����������رج�����������ال اجل����������ي����������ش وال����������ل����������ج����������ان وف�������������������اء ل��������ه��������م ول���������ص���������م���������وده���������م وب������س������ال������ت������ه������م

<  ع�����ي�����ٌد مي������ر وي�����ت�����ج�����دد م����ع����ه ص�����م�����ود ال����ش����ع����ب ال����ي����م����ن����ي وإص���������راره���������م ع����ل����ى ن����ص����ر ي����ل����ي����ق ب��ح��ج��م 
ال�����ع�����دوان وح���ج���م امل��ظ��ل��وم��ي��ة ن����ص����رًا ل����ن ي���رف���ع ال���ظ���ل���م ع����ن ال���ي���م���ن وح���س���ب ب����ل ع����ن امل��ن��ط��ق��ة ب��ك��ل��ه��ا

كــــــانــــــت جـــــبـــــهـــــات الـــــــشـــــــرف مـــــحـــــجـــــًا لــــلــــيــــمــــنــــيــــون وكـــــعـــــبـــــة يــــــطــــــوفــــــون حـــــولـــــهـــــا بـــعـــد 
واســــــتــــــكــــــبــــــارًا وجتـــــــــبـــــــــرًا  عـــــــــنـــــــــادًا  احلـــــــــــــــرام  الـــــــلـــــــه  بـــــيـــــت  عــــــــن  ســـــــعـــــــود  آل  صــــــــد  أن 
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ال�شع��ودي  الطل��ب  رف���س  مت  اأن  بع��د 
لن�شم��ام باك�شت��ان اإل��ى العم��ل الع�شكري 
يف اليم��ن بالإجماع يف الرمل��ان الباك�شتاين، 
م��ن رئي���س  به��ا كل  ق��ام  الت��ي  العاجل��ة  والزي��ارة 
ال��وزراء ن��واز �شريف ورئي�س اجلي���س رحيل �شريف 
ال��ى اململكة، ت�ش��كل منظورا جدي��د لطبيعة العالقات 

الأمنية بني باك�شتان واململكة العربية ال�شعودية.
وق��د اأثريت الت�شاوؤلت حول ما كان تقريباً اعتقادًا 
ج��ازم ب��ن الأو�س��اط ال�سيا�سي��ة يف وا�سنط��ن: ب��اأن 
اململك��ة العربي��ة ال�شعودية متلك باك�شت��ان يف جيبها 
اخللف��ي، وهذا العتق��اد دفع الكثريي��ن اإلى افرتا�س 
اأن باك�شت��ان ميك��ن اأن يعتم��د عليها دائم��ا للدفاع عن 
ال�شعودية، وانها �شتكون الأكرث عدائية �شد اإيران يف 
حال امتلكت الأخرية اأ�شلحة نووية يف اأي وقت قادم.
ولكن مثل ه��ذا التفكري وهذه الفرتا�شات تتجاهل 
الأولوي��ة التي تعطيه��ا باك�شت��ان مل�شاحلها الوطنية 
ومدى تاأث��ري اإيران املجاورة لها ب�ش��دة يف ح�شاباتها 

ال�شرتاتيجية.
ولطامل��ا و�شعت باك�شتان بالعتب��ار ب�شكل منتظم 
يف خمطط��ات الدف��اع ال�شعودي��ة، ومن��ذ ال�شتينيات، 
اأبدى اجلي�س الباك�شت��اين ا�شتعداده لتقدمي امل�شاعدة 
لل�شعوديني، مب��ا يف ذلك حماية العائلة املالكة، وعلى 
م��دى عق��ود تلق��ى ال�شعودي��ون تدريب��ات ع�شكري��ة 
م��ن اجلي���س الباك�شتاين واأفراد الق��وات اجلوية، ويف 
املقاب��ل، قام��ت اململك��ة العربي��ة ال�شعودي��ة باإنق��اذ 
احلكوم��ات املتعاقبة يف اإ�شالم اأباد يف اأوقات الأزمات 
املالي��ة، وبالأخ���س ع��ر تق��دمي تن��ازلت نفطي��ة يف 

الوقت املنا�شب.
العربي��ة  للمملك��ة  ميك��ن  ل  احلا�ش��ر  الوق��ت  يف 
ال�شعودي��ة اأن تاأم��ل باحل�ش��ول عل��ى تعاط��ف اأكرث 

م��ن رئي�س باك�شتان نواز �شري��ف، وبعد اأن مت جتريد 
�شري��ف م��ن من�شب��ه يف ع��ام 1999 ومواجه��ة تهمة 
القتل، ُانقذ �شريف من خ��الل التدخل ال�شعودي الذي 
قدم له منف��ى مريح خارج البالد حت��ى �شمح الرئي�س 
)بروي��ز م�شرف( له بالع��ودة الى باك�شت��ان يف العام 
2007.. ان الرابط��ة الت��ي جلب��ت الدع��م الع�شك��ري 
للمملك��ة ال�شعودية تاريخياً م��ن اأكر جي�س يف العامل 
الإ�شالم��ي، واجلي���س ال�شالمي الوحي��د الذي ميتلك 
الق��وة النووي��ة تتجاوز بكث��ري جمرد عالق��ة تبادلية 
او جتارية، فاململكة العربي��ة ال�شعودية، التي تعتر 
موق��ع اأقد���س الأماك��ن الإ�شالمي��ة، تتمت��ع بعالق��ة 
روحية عميقة مع معظم الباك�شتانيني، يف املقام الأول 
من خ��الل الترع��ات ال�شخي��ة للم�شاج��د واملدار�س، 
وق��د جنح ال�شعودي��ون يف تعزي��ز ماركته��م ال�شلفية 
املحافظ��ة من الإ�شالم ال�شني يف بلد ه��و ثاين اأكر بلد 

من ناحية عدد امل�شلمني يف العامل.

ولك��ن الأه��م م��ن ذل��ك، ه��و اأن م�شلح��ة اململك��ة 
العربي��ة ال�شعودي��ة يف باك�شتان ل ميك��ن ف�شلها عن 
الن�ش��ال اجليو ا�شرتاتيج��ي والقت�ش��ادي املتوطن 

والذي ت�شنه ال�شعودية �شد اإيران ال�شيعية.
وقد جتنب��ت باك�شتان على نحو علن��ي اأخذ جانب 
ال�شعودي��ة يف تل��ك امل�شابق��ة – اأي يف ح��رب اليم��ن 
–، ويف مواجه��ة املخ��اوف الأمنية على احلدود مع 
الهن��د واأفغان�شت��ان، فال حاجة لباك�شت��ان اإلى وجود 
ح��دود ثالثة متوترة مع اإيران، كما تت�شاطر باك�شتان 
واإي��ران م�شلحة م�شرتكة يف قمع احلركة النف�شالية 

البلو�شية املجاورة.
ول��دى باك�شت��ان دواف��ع اأخ��رى جتعله��ا تف�ش��ل 
احلف��اظ على ان�شجام العالقات م��ع اإيران، فمن اأجل 
امل�شاعدة يف معاجلة عجزها ال�شديد يف الطاقة، تتطلع 
باك�شت��ان اإل��ى اإن�ش��اء خ��ط اأنابيب ميك��ن اأن يعو�س 
النق���س يف وارداته��ا النفطي��ة ال�شعودي��ة م��ن الغاز 

التي من احلقول الإيرانية.
قب��ل  م��ن  القوي��ة  م��ن املعار�ش��ة  الرغ��م  وعل��ى 
ال�شعوديني والأمريكيني والتي كان من �شاأنها عرقلت 
ال�شفق��ة م��ع طه��ران، ال ان امل�ش��روع ُكت��ب ل��ه عمر 
جدي��د مع احتمال التمويل ال�شيني له، ويجري حالياً 
مناق�س��ة ال�ستثم��ارات امل�سرتك��ة لتح�س��ن خط��وط 
ال�ش��كك احلديدي��ة والط��رق الري��ة والبحري��ة..ويف 
نف���س الي��وم الذي زار في��ه رئي�س ال��وزراء )�شريف( 
الريا���س لتهدئ��ة امل�شاع��ر ال�شعودي��ة ح��ول اليم��ن، 
اأعلن��ت حكومت��ا باك�شتان واإي��ران عن نيتهم��ا تعزيز 
التج��ارة الثنائي��ة خم�شة اأ�شعاف، كم��ا اأن تعاونهما 

ميكن اأن يذهب اإلى اأبعد احلدود.
وق��د جتنب��ت باك�شتان حت��ى الآن ال�شط��رار اإلى 
الختي��ار مبا�شرة بني اململكة ال�شعودية واإيران، لكن 
ويف عملي��ات ن�ش��ر �شابق��ة للقوات يف اململك��ة العربية 
ال�شعودي��ة واملنطق��ة، وج��دت باك�شت��ان نف�شه��ا يف 
بع���س الأحي��ان تواج��ه جماع��ات تن�ش��ط بالوكال��ة 
ل�شالح الإيرانيني..ومع ذلك، ف��اإن م�شاركة باك�شتان 
يف حتال��ف ع�شكري �شد اإي��ران يف اليمن �شوف يقربها 
اأك��رث م��ن اأي وق��ت م�ش��ى لأن تتخل��ى الدولتان عن 
بع�شهم��ا البع�س مبا�ش��رة، وبدًل من ذل��ك، اختارت 
باك�شتان اإعالن حيادها ودعت اإلى وقف لإطالق النار 
وت�شكيل حكومة ائتالفي��ة، وهو موقف ي�شبه اإلى حد 
كبري رد اإيران عل��ى م�شتوى منخف�س حتى الآن على 

التدخل ال�شعودي.
وزي��ر اخلارجي��ة الي��راين )حممد ج��واد ظريف( 
كان ق��د ح��ث عل��ى اإيج��اد ح��ل �شيا�ش��ي يف زيارت��ه 
الول��ى الى ا�شالم اب��اد، كما اأن اجلي���س كان مرتددًا 
يف نهاي��ة املط��اف لك��ي يتخ��ذ ق��رارًا ب�ش��اأن م�شارك��ة 
باك�ست��ان يف اليم��ن، فمع انخراط اجلي���ش على طول 
احل��دود الباك�شتاني��ة الأفغاني��ة والهندي��ة، فاأنه من 
غري امل�سج��ع اطالقاً النخ��راط يف جمازفة وم�سروع 
اأجنب��ي يفتقر اأي�شا اإلى الدعم م��ن اجلمهور ال�شعبي 

القلق اأ�شاًل من ا�شتمرار احلرب.

صحيفة “هآرتس” اإلسرائيلية:

 السعودية تدير احلرب على اليمن 
بفشل مدّوي وتبدو كدولة ضعيفة 

رغم ترسانتها العسكرية
ح��ذر “ت�شفي برئيل” حمل��ل ال�شئون العربي��ة ب�شحيفة 
العامل باحلرب  ان�شغال  “هاآرت���س” الإ�شرائيلية من مغبة 
ال�شوري��ة وتنا�ش��ي احل��رب يف اليمن..وكت��ب برئي��ل مقاًل 
بعن��وان “غ��رق العامل حتى رقبت��ه يف �شوريا، وُن�شي��ت حرب اليمن يف 
ال�شح��راء”، م�ش��ريًا اإلى اأنه وبع��د عامني ون�شف م��ن احلرب، تدرك 
ال�شعودية اأن ال�شالح املتطور لي�س 
الكات��ب  وراأى  للن�ش��ر”..  �شمان��ا 
الإ�شرائيلي��ة اأن الولي��ات املتحدة 
تبتع��د عن ال�شاحة اليمنية وت�شمح 
لل�شعودي��ة باإدارة �شاح��ة املعركة 
بف�ش��ل م��دوي، فيما تكتف��ي رو�شيا 
باجلعجع��ة  الأوروبي��ة  والق��وى 
والترع��ات التي ل ميكن لأحد التاأكد م��ن ماآلها”..واعتر “برئيل” اأن 
احلملة الع�شكرية التي قادتها اململكة مل تكن جمرد معركة للحفاظ على 
حدوده��ا من انزلق املعركة اليمني��ة داخلها، بل حرب ت�شتعر�س فيها 
الريا�س قدراتها الع�شكرية اأمام اإيران..وم�شى يقول :”لكن بعد مرور 
عام��ني ون�شف على احلرب، يت�شح اأن الأ�شلحة املتطورة، والطائرات 
اأمريكي��ة ال�شنع، وقوات امل�شاة املزودة باأف�ش��ل التكنولوجيا، لي�شت 

�شمانا لالنت�شار الع�شكري”.
واأ�شاف اأنه”يف هذا ال�شدد، اأ�شبحت احلرب مهزلة تقدم ال�شعودية 
كدولة متوا�شعة ع�شكريا، على الرغم من اأنها جنحت يف اإن�شاء حتالف 

ع�شكري ي�شاعدها يف احلرب”.

“فاينا�شي��ال  �شحيف��ة  ك�شف��ت 
ترايب��ون” الأربع��اء )30 اأغ�شط���س 
ال�شعودي��ة  خ�ش��ارة  ع��ن   )2017
ملبلغ 250 ملي��ار دولر خالل ال�شنوات الثالث 
املا�شية..وقال��ت ال�شحيف��ة “فق��دت موؤ�ش�شة 
النق��د العرب��ي ال�شع��ودي، التي متاث��ل البنك 
املرك��زي ال�شعودي، ح��وايل 250 مليار دولر 
ث��الث �شن��وات  النقدي��ة خ��الل  اأ�شوله��ا  م��ن 
فق��ط لت�ش��ل اإلى اأدن��ى م�شتوياته��ا خالل �شت 
وفق��ا  اأن��ه  ال�شحيف��ة  �شنوات”..واأو�شح��ت 
لتقرير ر�شمي �شادر عن موؤ�ش�شة النقد العربي 
ال�شعودي؛ فق��د انخف�شت الأ�شول النقدية يف 
نهاي��ة يولي��و 2017 لل�شه��ر الراب��ع ع�شر على 

الت��وايل لت�شل اإلى 1.91 تريلي��ون ريال )509 
مليار دولر(، وهو اأدنى م�شتوى يف �شتة اأ�شهر 
�شنوات. كما اأظهر ه��ذا الرقم انخفا�شا بن�شبة 

12.4% مقارنة مع العام املا�شي.
اأن موؤ�ش�ش��ة  وتظه��ر الأرق��ام الر�شمي��ة 
النق��د العرب��ي ال�شعودي فق��دت 932 مليار 
ب��ني  دولر(  ملي��ار   249( �شع��ودي  ري��ال 
ووفق��ا   .2017 2014-يولي��و  اأغ�شط���س 
لتقري��ر موؤ�ش�ش��ة النقد العرب��ي ال�شعودي، 
فاإن النخفا���س يف الأ�ش��ول النقدية يرجع 
اإل��ى انخفا���س بن�شب��ة 10% فيم��ا يتعل��ق 
ب��الأوراق املالي��ة ال�شتثماري��ة يف اخلارج، 
فيما مل ت�شر اإل��ى انخفا�س اأ�شعار النفط اأو 

احل��رب يف اليم��ن واآثارها على 
ل�”اململك��ة  النق��دي  الو�ش��ع 

النفطية”.
وم��ن جانب��ه ق��ال املحل��ل 

القت�ش��ادي ال��ذي يتخ��ذ م��ن 
لندن مق��را له نه��اد اإ�شماعي��ل “اإن 

ع��دة عوامل جمتمعة تعجل برتاجع 
النق��د العرب��ي  النقدي��ة ملوؤ�ش�ش��ة  الأ�ش��ول 
ال�شع��ودي، واأهمه��ا انخفا�س اأ�شع��ار النفط 
واحل��رب يف اليم��ن بالإ�شافة اإل��ى التوترات 
اجليو�شيا�شية يف منطقة اخلليج ب�شبب الأزمة 
مع قطر”.. واأو�شح اإ�شماعيل اأن “احلرب يف 
اليم��ن وحده��ا ت�شتن��زف 600 ملي��ون دولر 

�شهريا 
اخلزين��ة  م��ن 

ق��درت  مت�ش��ل  �شعي��د  ال�شعودية”..وعل��ى 
وكال��ة اأنب��اء بلوم��رج اأي�ش��ا اأن ال�شعودي��ة 
فقدت 22 مليار دولر من��ذ احل�شار املفرو�س 

على قطر، والذي بداأ يف �شهر يونيو املا�شي.

جزم��ت �شحيف��ة رو�شي��ة ب��اأّن حمم��د ب��ن �شلمان 
وحت��ى اململك��ة برمته��ا ت�شتع��د لف��رتٍة ع�شيب��ٍة م��ن 
ال�شطرابات الداخلّية حيث هناك ثالثة عوامل اأخرى 
عل��ى الأقل قد جتعل الأم��ور كّلها اأَْكرَث تعقيًدا، ل�شيما بعد ف�شل 
احلرب اجلاري��ة على اليمن.. قالت: اإن احلرَب على اليمن التي 
ي�شنها حتالف تقوده ال�شعودية مل تنجح على الإطالق بالن�شبة 
ل��ويل العهد ال�شعودي حممد بن �شلمان حتى الآن على الرغم من 
اأن “القائ��د ال�شاب يحتاج لنجاح هذه احلرب حاجته للهواء”..
وذك��رت �شحيفة )برافدا( الرو�شّي��ة يف درا�شة للخبري دميرتي 
نري�شي�ش��وف اأن ال�شعودّية قد ت�شهد الف��رتة الأَْكرَث دراماتيكّية 
يف تاأريخه��ا احلديث، اإْذ ُت�ش��ري الأخبار الأخ��رية املتداولة عن 

تعر���س ويل العهد ال�شعودي حممد بن �شلم��ان ملحاولة اغتيال، 
اإل��ى مرحل��ة متزايدة من ع��دم ال�شتق��رار يف اأَْك��َر دولة عربية 

نفطية، التي تواجه بالفعل عدًدا من امل�شاكل املعقدة جًدا.
واأو�شح��ت الدرا�ش��ة، اأّن الغ��اراِت اجلوي��َة للتحال��ف الذي 
تق��وده ال�سعودي��ة اأّدت اإل��ى �سق��وط ع��دد كب��ري م��ن ال�سحايا 
املدني��ني، مما اأدى اإلى موجة م��ن النتقادات املوّجهة لل�شلطات 
ال�شعودية، ومن جهة اأخرى اإذا مل يتحقق النجاح يف اليمن، فاإّن 
ال��دور املتنامي املو�شوعّي للجي�س ال�شع��ودي ميكن اأْن ي�شبح 

عاماًل من عوامل زعزعة ال�شتقرار داخل ال�شعودية.
ة  ولفت��ت الدرا�شة اإلى اأّنه يف احلقيق��ة ل توجد تقارير خا�شّ
فيم��ا يتعل��ق مبحاول��ة اغتي��ال ويل العهد ب��ن �شلمان، غ��ري اأّنه 

ت��ردد اأن املحاول��ة ج��رت يف مدينة ج��دة التي تع��ّد –العا�شمة 
القت�شادي��ة للمملك��ة- وقيل اأَْي�ش��اً اإن املحاول��ة ُدبرت من قبل 
اأح��د الأمراء، الذي األقي القب�ُس علي��ه فيما بعُد، ومل ي�شدر اأي 

تاأكيد ر�شمي اأَْو نفي من ال�شلطات ال�شعودية.
و�ش��ّدّدت الدرا�شة الت��ي نقلتها للعربّي��ة و�شال �شالح، 
م��ن موقع )اجلمل مبا حمل( على اأّنه م��ا من �شكَّ اأّنه هناك 
العدي��َد من النا���س يف العائلة املالك��ة ال�شعودّية ال�شخمة 
مّم��ن يريدون التخّل�س م��ن ويل العهد ال�ش��اب، الذي مّكنه 
�شع��وُده ال�شري��ُع اإل��ى راأ���س ه��رم ال�شلطة م��ن ال�شيطرة 
لدرج��ة غري حم��دودة على القت�شاد واجلي���س ال�شعودّي 
)بدعم من وال��ده العجوز، امللك �شلمان( بينما هو يف ال�30 
من العمر، وهذا ما اأثار غ�شب الع�شائر العائلية املتناف�شة..
اأي�ًش��ا، تابعت، تدور ال�شائعات عن اأن حممد بن �شلمان قد 
يتوّلى عر���َس اململك��ة ال�شعودّية يف الأ�شه��ر املقبلة. بينما 
ذه��ب وال��ُده اإلى املغ��رب للراحة وال�شتجم��ام، ترك ابنه 
حلك��م البالد كاختباٍر اآخر له. وعن��د عودته اإلى البالد، قد 
يتنازل املل��ك �شلمان ل�شالح ابنه..وخُل�ش��ت الدرا�شة اإلى 
القول اإّنه يف الوقت الراهن، لي�س لدى ال�شعودية اأّي �شبب 
لالأمل بانخفا�س هذه التوترات يف �شرق البالد، بينما ي�شري 
ت�شاع��د اخل��الف مع قطر واملواجهة مع اإي��ران اإلى خالف 
ذل��ك، ولك��ن الأّهم من ه��ذا كّله اأّن��ه لي�س ل��دى ال�شعودية 
اأّي اأح��د ميك��ن اأْن تعتمد علي��ه، وحليفته��ا ال�شرتاتيجية 
الطويل��ة الأم��د، اأَمري��كا، ل تثب��ت نيته��ا وعزمه��ا بحماية 
م�شال��ح العائلة املالكة و�شمان ا�شتقرارها وحرمتها، على 

حّد تعبري الدرا�شة. م�شبوقة يف تاريخها

صحيفة »فايناشيال ترايبون« :

السعودية خسرت 250 مليار دوالر خالل ثالث سنوات فقط!

صحيفة 
)برافدا( 

الروسّية:
السعودّية في خطر حقيقي وستشهد أحداثًا غير مسبوقة

متابعات صحفية

ديلي بيست:

 السعودية منحت ترامب »هدايا مجنونة«
و�ش��ف موقع »ديلي بي�شت« الأمريكي، ام�س الثالث��اء، الهدايا التي قدمتها ال�شعودية 

للرئي�س الأمريكي دونالد ترامب ب�”الهدايا املجنونة”.
ويف تقري��ر خا���س قال املوق��ع اإنه ح�شل عل��ى قائمة الهداي��ا التي قدمته��ا ال�شعودية 
لرتامب خالل زيارته الريا�س يف اأيار/ مايو املا�شي..وبح�شب املوقع، فقد قدمت اململكة ٨3 هدية، 

من �شمنها عمل فني ي�شم �شورته، بالإ�شافة اإلى �شيوف وخناجر وحامالت وحافظات جلدية.
وا�شتغرب��ت ال�شحيف��ة اأن اإحدى الهدايا كان��ت عبارة عن عمل فني ي�شور »ام��راأة �شعودية«، 

لت�شف الأمر باأنه غريب لدولة تعاين فيها املراأة من اأزمات ب�شاأن حقوقها الأ�شا�شية.
ونق��ل املوقع الأمريكي ت�شريحات على ل�شان �شارة ليا ويت�شن، املديرة التنفيذية لق�شم ال�شرق 
الأو�ش��ط و�شمال اأفريقيا يف »هيوم��ن رايت�س ووت�س«، قالت فيها: قرار ترام��ب بزيارة ال�شعودية 
اأول ي�ش��ري بو�ش��وح اإلى ترتيب اأولوياته العليا لعالقات اأم��ريكا الأكرث ربحية مع عميلها الأول يف 

جمال الأ�شلحة يف العامل، غري عابئ باأن تلك الأ�شلحة تقتل املدنيني يف اليمن.

صحيفة “الرأي اليوم”:

تكشف عن خطة تخّلي امللك السعودي عن عرشه
ك�شف��ت م�ش��ادر مطلع��ة ل�شحيف��ة “الراأي الي��وم” اأن املل��ك ال�شع��ودي �شلمان 
ب��ن عب��د العزيز �شيحتف��ظ بلقب “خادم احلرم��ني ال�شريفني” يف حال��ة التخلي عن 
املُل��ك طوًع��ا لنجله حممد بن �شلم��ان، وذلك �شمن ترتيب له عالق��ة بالوجه اجلديد 
ال��ذي تريد ال�شعودي��ة اأن تقدمه يف العامل لنف�شها.. ووفًقا للم�ش��ادر، فاإن ال�شعودية تخطط 
لإقن��اع املجتم��ع الدويل باأن امللك حممد ب��ن �شلمان عندما ي�شتلم ال�شلط��ة �شي�شعى للتخل�س 
م��ن خط��اب واأدبي��ات “الدولة الديني��ة”، الأمر ال��ذي ي�شتوجب ف�شل لقب خ��ادم احلرمني 
ع��ن لقب “امللك”.. واأثار امللك �شلمان بن عبد العزي��ز حزمة من التوقعات والتكهنات عندما 
تق��دم ب�ش��رح غام���س ملعادل��ة العالقة بني لق��ب ” خادم احلرم��ني ال�شريف��ني” ولقب رئي�س 
الدولة..وق��ال امللك �شلمان خالل تعليق ق�شري له من م�شعر منى اأثناء قيامه بالإ�شراف على 
ال�شتع��دادات اخلا�شة بخدمة احلج��اج: “األقيت هالكلمة واأنا خ��ادم احلرمني ال�شريفني.. 
و�ش��رف لن��ا يف الدولة م��ن عهد امللك عبد العزيز اإل��ى اليوم اأن رئي�س الدول��ة خادم للحرمني 
ال�شريفني”.. ومل يظهر وجود منا�شبة لالإدلء مبثل هذه العبارات املخت�شرة يف الوقت الذي 
تتوق��ع في��ه الكثري من التقاري��ر الداخلية باأن يبداأ برنامج “ت�شلي��م امللك” يف وقت لحق من 
ال�سه��ر اجل��اري لويل العهد حممد بن �سلم��ان.. وربطت اأو�ساط مطلعة وفق��اً ل�سحيفة “راأي 
الي��وم” العبارات اجلديدة والغام�شة التي اأدلى بها امللك ال�شعودي برنامج حمتمل لتغيري 

كبري ومتوقع قريبا يف جمال ت�شليم ال�شلطة لالأمري حممد بن �شلمان.

مركز دراسات “الشرق األوسط” األمريكي: باكستان ستخذل السعودية في حرب اليمن
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يختل-املخا:
اأر���س حتولت اإل��ى م�شتنق��ع املوت… هك��ذا و�شفه��ا املتابعون 
واملحلل��ون الع�شكري��ون، م��ا يح��دث الي��وم يف ال�شاح��ل الغرب��ي هو 
ترجم��ة ل�شع��ار اجلي�س واللج��ان الن�شر اأو ال�شه��ادة حيث يخو�س 
مقاتل��و الوط��ن معرك��ة عنيفة �ش��د الغ��زاة واملرتزق��ة والرهابيني 

حي��ث ل يكاد مي�شي يوم اإل  ويعل��ن رجال اجلي�س واللجان ح�شيلة 
خ�شائر للغزاة واملرتزقة وباأرق��ام قيا�شية نتيجة املواجهة ال�شارية 
وامل�شتم��رة بجبهة ال�شاحل الغرب��ي ، وبالأخ�س مثلث يختل -�شرق 
املخا-جن��وب غرب م��وزع.... توحي لنا اننا نواج��ه قطعان ب�شرية 

رخي�شة ولي�س حمرتفة...

قبل االنتصار اجلديد. هناك انتصار:
متك��ن رجال اجلي�س واللجان ال�شعبي��ة البوا�شل بكل عزم وارادة 
وب�شال��ة وجدارة واميان ان يكبدوا الغزاة واملرتزقة افدح اخل�شائر 
الب�شري��ة طيل��ة ال�شبوع��ني املا�شي��ني حيث ك�شف الع��الم احلربي 
اليمن��ي نقال عن وكالة �شب��اأ ان اخل�شائر الب�شرية للغ��زاة واملرتزقة 
جت��اوزت 370 ب��ني قتيل وجري��ح يف خم�شة ع�شر يوم��ا فقط من بني 
القتل��ى جن��ود و�سب��اط اماراتي��ون ومرتزق��ه �سوداني��ون مل يحدد 
عدده��م - ا�شافة اإل��ى تدمري ما يق��ارب 57 مدرع��ة اإماراتية وطقما 
ع�شكريا اي�شا تدمري 9 خمازن ا�شلحة وذخائر موؤقتة وخمزين ا�شلحة 

وذخائر ثابتة وكبرية ...

يختل واالنتصار اجلديد:
يختل ال�شغرية �شمال مدينة وميناء املخا �شمدت عاما باأكمله 
..�ش��رب الغ��زاة واملرتزقة دماءه��م واكلوا حلومه��م فيها.. انها 
جبه��ة مواجهة مميتة التهمت ما وراء الغ��زاة وما امامهم ..هذه 
احلقيقة...وجديده��ا حي��ث متكن ا�ش��ود اجلي���س واللجان فجر 
الي��وم م��ن ا�شته��داف جتمع كب��ري ملرتزق��ة الع��دوان يف اطراف 
يخت��ل »جنوبا« وم�ش��رع واإ�شابة اعداد كب��رية منهم كما ن�شب 
حري��ق هائل يف املكان. حيث اكدت م�شادر طبية مب�شت�شفى املخا 
ان القتل��ى جت��اوز عددهم 30 قتي��ال و45 جريحا بينه��م قيادات 
ع�شكرية . وتوحي هذه العملية ال�شاحقة ان ال�شيناريو الع�شكري 
اليمن��ي القادم �شيكون قا�شيا على الغ��زاة واملرتزقة وخ�شو�شا 
ان اجلبه��ات �شتدخ��ل مرحل��ة عملياتية جديدة »م��ن الدفاع اإلى 

الهج��وم »يبدو اإن احلقيقة التي يج��ب اأن ندركها بيقني باأن هذه 
ال�شابيع �شتكون مرحل��ة املغامرات الذكية واملفاجاآت الكبرية ، 
حي��ث وان م�شرح احلرب مقبل على تغيريات خططية وعملياتية 
كب��رية، وها نحن نعي�س انت�شارات اليم��ن على كافة امل�شتويات 
وانهي��ار الغ��زاة واملرتزق��ة عل��ى كاف��ة امل�شتويات بع��د مرحلة 
زمنية طويل��ة من الف�ش��ل والهزائم واخل�شائ��ر امل�شتمرة عا�شها 
العداء . لفقدانهم زمام املبادرة وال�شيطرة على م�شار املواجهة 

الع�شكرية اجلارية يف الداخل اليمني وما وراء احلدود...

النصر_ قادم:
الي��وم ينظ��ر اليمني��ون ب��كل ثقه ويق��ني و�ش��دق وامي��ان اإلى اأن 
ي��وم حترير املناط��ق املحتلة من قبل الغ��زاة واملرتزقة والرهابيني 
ق��ادم .يوم �شيك��ون التطهري حتمي��ا والتحرير الزام��ي لآخر �شر من 
الر���س اليمنية ورف��ع راية الن�شر فوق ثراها بع��د تطهريها موؤكد ، 
كما يجدد اليمنيون اإ�شرارهم عل��ى ا�شتكمال معارك الكرامة والعزة 
والب��اء والت�شحية، وتخلي�س اليمن من ه��ذه التحالفات ال�شيطانية 
ال�شتعماري��ة التي دمرت اليمن واملنطق��ة ، واإجها�س كل خمططاتها 
حت��ت راي��ة احل��ق و الثقة واليق��ني باأنهم ل��ن يقدروا عل��ى مواجهة 
اجلي���س واللجان واإعادة عجل��ة الزمن اإلى الوراء مرة اأخرى فكل ما 
يج��رى على اأر�س اليم��ن الآن من �شمود وثبات ه��و ر�شالة وا�شحة 
له��وؤلء الأعداء لي�س فقط باأنهم لن ينجح��وا واإمنا اأي�شاً باأنه قد فات 
الأوان ومل يع��د لهم اأي مكان يف املعادل��ة اليمنية وان معادلة الن�شر 

اليمني هي �شيدة املوقف وامل�شهد وامليدان....

اأي اإن�ش��ان ُي�شدق بع��د الن اأن زم��ن املعجزات قد 
ول��ى .. يف زم��ن رج��ال املعج��زات �شموخه��م ا�شرق��ت 
ال�شم���س من ورائ��ه، من ي�شدق ان زم��ن املعجزات قد 
ول��ّى اإما اأن يكون اأحمقاً اأو اأن يك��ون ميتاً، لأنه ليزال 
يعي���س ويع�شع�س يف الوهم، ولأن��ه ليزال يحلق عالياً 
خ��ارج �شياق احلقيق��ة و الواقع ال��ذي يكتب احلا�شر 
وي�شتح�ش��ر التاريخ وير�شم امل�شتقب��ل بدماء و�شهداء 

وبطولت تعانق ال�شم�س...
مي��دي منوذج��اً.. فال يحتاج ما حتق��ق يف ميدي اإلى 
الكثري من الدلئل كي يطلق عليه الن�شر ال�شرتاتيجي 
وم��ن يريد ان ي�شيف اإلى خمزونه �شيئاً من هذا القبيل 
ف��ال ب��د م��ن ا�شتح�ش��ار ال�شقف الع��ايل لالأه��داف التي 
و�شعه��ا امل�ش��روع الع�شك��ري ال�شع��ودي -الأمريكي 
ال�شتعم��اري لعدوانه على اليم��ن و�شوًل اإلى هبوطه 
اإلى م�شتوى الهزائم والفرار والتو�شل وهو اأمر رمبا مل 
يكن يت�شوره احد من اإدارة احلرب العدوانية الظاملة 

على اليمن اأ�شاًل.
كّل الوقائ��ع بات��ت الي��وم تدل��ل بو�ش��وح عل��ى ان 

املعارك ال�شرتاتيجية يف ميدي كمحور عمليات مركزي 
كج��زء من جبهة جي��زان بانها ُح�شم��ت مينيا وان قائد 
اجلي���س المريكي الذي زار جي��زان موؤخرا اإلى جانب 
ادواته��ا من قادات اجلي�س ال�شع��ودي املنهار يبحثون 
عن طريقة للهزمية الغري مّرة والتي حتفظ ماء الوجه 
فق��ط واإن كنا ن�شتبع��د ان يكون ذلك متوف��رًا ملثل هذه 

الوجوه الع�شكرية العدوانية املهزومة وعمالئها... 
الم��ر امله��م الآن ه��و ان مي��دي تت��وج النت�شارات 
ال�شرتاتيجي��ة وتفت��ح طريقاً ممه��دًا بالبط��ولت اإلى 
الن�ش��ر النهائ��ي يف جبهة جي��زان تليه��ا جبهات ع�شري 
وجن��ران لن جبه��ة مي��دي ه��ي م��ن اخّل��ت الت��وازن 
الع�شك��ري وقلبت املوازي��ن ال�شرتاتيجية بجبهات ما 
وراء احلدود كونها قل��ب الرتكاز والتكتيك الع�شكري 
. وامله��م هو ان معركة اإ�سقاط ال�سياج الناري الدفاعي 
الغ��زاة  ف�ش��ل  ال�شمالي��ة  بثغوره��ا  اليمني��ة  للدول��ة 
واملرتزق��ة فيه��ا ب��ل �شق��ط ال�شي��اج الن��اري الدفاع��ي 
الغ��ازي بجبه��ات م��ا وراء احل��دود مبنت�ش��ف ع��ام 
2015م وه��ذا النقالب امليداين جعل ت�شكيالت اجلي�س 

واللج��ان ال�شعبي��ة يف و�شعية املهاج��م اإلى اللحظة يف 
املقاب��ل ا�شب��ح الغ��زاة واملرتزقة يف و�شعي��ة املدافع 

وهذه نتيجة تاريخية غريت م�شارات املعركة...
الي��وم ونح��ن نب��ارك جلي�شن��ا وجلانن��ا بطولته��م 
وانت�شاراته��م يف مي��دي ثمة دعوة للتاأم��ل يف �شياق ما 
ح��دث ويحدث ف��ال ميكن لأي بل��د يف الع��امل ان ي�شمد 
مثلم��ا �شم��د اليمن وميدي من��وذج ع�شك��ري يجب ان 
يدر���س يف الكادميي��ات واملعاه��د الع�شكري��ة يف العام 
وه��ذا ال�شمود الأ�شطوري له مقومات وثوابت واأ�ش�س 
ويف مقدمته��ا الره��ان الأول والكب��ري كان عل��ى اهلل ث��م 
عل��ى ال�شي��د القائد واجلي���س واللجان ووع��ي ال�شعب 
وهو رهان قدمي متج��دد اأكدته ظروف عديدة واحداث 
متتالي��ة فه��و اجلي�س املق��دام واللج��ان البا�شلة الذين 
مل يبخلوا بال��دم الزكي والعرق الطاه��ر ولأن اجلي�س 
واللجان ال�شعبية م��ن ال�شعب ومن اأجل ال�شعب ولأن 
جماهدي اجلي�س واللجان تخرجوا يف مدر�شة ع�شكرية 

ان�شارية �شعارها » العزة والكرامة والن�شر«
من هن��ا ياأتي الهتم��ام باأهمية اللتف��اف حول هذه 

وعقيدته��ا  احلديث��ة  اليمني��ة  الع�شكري��ة  املوؤ�ش�ش��ة 
وت�شحياته��ا وان يكون جميع اأبن��اء الوطن على اأهبة 
ال�شتع��داد لاللتح��اق به��ا حينم��ا يناديه��م الواج��ب 
الوطني واأن يزداد اإميانهم بقد�شية الدور ال�شت�شهادي 
والبط��ويل والإمياين الذي ي�شط��ره جماهدونا البوا�شل 
ول�شيما اأن املواطن اليمني يعي�س اليوم اكرث املحطات 
بطولية و�شرفاً بف�شل ت�شحيات اجلي�س واللجان الذين 
ي�شطرون اأن�شع ال�شفحات واملالحم الوطنية املقد�شة 

دفاع��اً عن �شيادة اليمن وا�شتقالل��ه وكرامته....  ميدي 
ايقون��ة التح��دي واملواجه��ة الأ�شطورية ب��ني املقاتل 
اليمن��ي والآل��ة الع�شكري��ة الغربي��ة املتط��ورة �شواء 
الري��ة او البحري��ة او اجلوية...ايقون��ة اثبت ماهية 
اليم��ن ورجاله وماذا ي�شنعون يف امليدان من اجنازات 

وانت�شارات �شيخلدها التاريخ الع�شكري
...اليمن ينت�شر

من ميادين الجهاد

يختل.. تكشف عن سيناريو صارم ينتظر اإلمارات ومرتزقتها بالساحل الغربي

 وأيـــــــــــــــــــــام دمـــــــــــويـــــــــــة يــــــعــــــيــــــشــــــونــــــهــــــا الـــــــــــيـــــــــــوں فـــــــــــي مـــــــــســـــــــرح احلـــــــــــــــــــــرب...

عليب جنران ..أرادوها معركة فقلبها أسود اجليش واللجان عليهم مهلكة ...وصافرة امليدان تعلن االنتصار ..
تقري���������������ر- عسك������������������ري 
دعون��ا نّو�ش��ح م�شاألة مهم��ة بعثتها لنا ه��ذه املعركة 
لكي نك�شف عمق احلالة النف�شية واملعنوية املنهارة لدى 
الغزاة واملرتزقة ..احلالة هذه هي التي اأفقدت كل �شيء 
اهميته وتاأثريه وقيمته الع�شكرية وال�شرتاتيجية للعدة 
الكبرية والعتاد املتطور لدى الغزاة واملرتزقة ومن هذا 
املنطلق العلمي العملي بالإمكان اأن ُت�شمى معركة جبال 
عليب بالأم�س ه��ي معركة قنابل الفو�شفور البي�س.. مل 
يكن متوقعا ان ي�شل م�شتوى النهيار النف�شي واملعنوي 
الغ��زاة  ل��دى  ال�شرتاتيج��ي  والرتب��اك  والع�شك��ري 
اإل��ى ا�شتخ��دام قناب��ل الفو�شف��ور البي�س به��ذه الكمّية 
وبجغرافي��ا �شغرية من قبل.. وم��ن جانب اآخر و�شفت 
قنابل الفو�شف��ور احلارق بال�ش��الح الرئي�شي يف املعركة 
التي جرت بجبه��ة »جبال عليب. منفذ اخل�شراء« وذلك 
م��ن اأجل حتقيق اجناز ع�شكري �شغري ل ي�شتدعي القاء 
ه��ذه الكمية م��ن القنابل الفو�شفورية ولك��ن حالة الياأ�س 
والف�شل و�شقف اخل�شائ��ر والهزائم اجرتهم على ذلك.. 
عموما 200-300 قنبلة فو�شفورية القاها طريان الغزاة 
على م�شرح عمليات حرب �شغري. والهدف الع�شكري هو 
ال�شيطرة على جبل واحد من جبال عليب كحد اق�شى...

لكن احلقيقة تقول بان املعركة يخو�شها الغزاة بو�شائل 
ق��ذرة وا�شلحة قذرة ومنذ عام��ني ون�شف ..رغم ذلك...
مل ت�شف��ع 200-300 قنبل��ة فو�شفوري��ة القتها مقاتالت 
الغزاة مل�شاندة اجلي���س ال�شعودي ومرتزقته يف معركة 
جب��ال عليب- منفذ اخل�شراء.. ورغم ذلك اي�شا مل تنقذ 
30 غ��ارة جوي��ة وهجم��ات نفذتها مروحي��ات البات�شي 

مبختلف الأ�شلحة ال�شاروخية والر�شا�شة حلماية قوات 
اجلي�س ال�شعودي واملرتزقة من نريان اجلي�س واللجان 
ال�شعبية.... يف املقابل تو�شف املعركة هذه التي خا�شها 
ا�ش��رف واك��رم وا�شجع النا���س بالأ�شط��ورة الع�شكرية 

املعقدة بتفا�شيلها..
اجلي���س  زح��ف  .حي��ث  مفتوح��ة  معرك��ة  ارادوه��ا 

ال�شع��ودي ومرتزقت��ه م��ن قبال��ة منف��ذ اخل�ش��راء عر 
ال�شح��راء باجتاه �شل�شل��ة جبال عليب بغي��ة ال�شيطرة 
عليها لكن كانت م�شائد الهالك التي ن�شبها ا�شود اجلي�س 
واللج��ان تنتظرهم يف كل ناحية �ش��واء على ثغور التالل 

ال�شوداء او القيعان ال�شحراوية الرملية...
املعرك��ة عنيفة القى الغ��زاة واملرتزقة فيها كل ثقلهم 
الت�شليح��ي �ش��واء ال��ري او اجل��وي م��ن اج��ل تق��دمي 
اجناز ع�شكري بجبهة جن��ران كهدية عيدية جلمهورهم 
املنحو���س بهم...لك��ن كان��ت النتيج��ة �شادم��ة و�شفعة 
مدوي��ة للغزاة واملرتزقة...حي��ث ت�شدى ا�شود الكرامة 
واحلري��ة للهجوم بكل ب�شالة وكب��دوا الغزاة واملرتزقة 
ع�ش��رات القتلى واجلرحى وتدمري ع��دة اليات ع�شكريه 
مدرع��ه واعتل��ى غبار املعرك��ة بانت�ش��ار ع�شكري ميني 

�شاحق وهروب ع�شكري خمزي للغزاة واملرتزقة...
هكذا بع��ث رجال اجلي�س واللجان الوفياء يف جبهة 
جن��ران ومبختلف متركزهم بقواعد ال�ستباك وخطوط 
النار بثغور امليدان القد�س ب�شل�شلة من ر�شائل الثبات 
وال�شم��وخ  والمي��ان  والكرام��ة  والع��زة  وال�شم��ود 
والب��اء لل�شع��ب اليمن��ي مبارك��ني ل��ه مبنا�شب��ة عي��د 
ال�شح��ى املبارك، ونقل حماة الدي��ن والوطن امليامني 
ر�شائ��ل امياني��ة وطني��ة عزي��زة ذات طاب��ع جه��ادي 
ع�شك��ري باأنه��م م��ن ن�ش��ر اإل��ى ن�شر وم��ن ثب��ات اإلى 

ثب��ات ومن اجناز اإل��ى اجناز ودائما واب��دا بانهم على 
ا�شتعداد عال وجهوزية تامة، ويقظة واحرتافية كاملة 
لأي جدي��د ي�شتهدف هذا ال�شعب اليمني العزيز يف اأمنه 
وا�شتق��راره وحر�شهم على وحدة اليم��ن بت�شحياتهم 
الكب��رية موؤكدين ان احلرب الوطني��ة املقد�شة �شتبقى 
م�شاراتها ومعادلتها وخرائطها وجغرافيتها ونتائجها 
ي�شنعونه��ا هم ويتحكمون بها كم��ا يتحكم الوالد بولده 
– وجمددي��ن العهد والوف��اء انهم على درب ال�شهداء 
الن�ش��ر  اخلالدي��ن ما�ش��ون و�شيبق��ون عل��ى طري��ق 
�شائري��ن وعل��ى درب الوغ��ى متقدم��ني .حامل��ني راية 
وط��ن يهز عرو���س الظامل��ني املجرمني م��ن م�شتعمرين 
ومف�شدين ومرتزقة وعمالء.. مطمئنني كل طفل و�شاب 
وفت��اة ورج��ل وام��راأة يف اليم��ن ب��ان الن�ش��ر خيارهم 
ول خي��ار اآخ��ر لهم وم�شددي��ن على اأن كاف��ة ت�شكيالت 
اجلي�س واللجان ال�شاربة متدفقة با�شتمرار و م�شتمرة  
يف التنكي��ل بجيو���س الغ��زاة واملرتزق��ة وتنظيماته��م 
املتع��ددة اأينم��ا وجدوا عل��ى الأر�س اليمني��ة وخارج 
الر���س اليمنية ولن تتوقف ت�شكيالت اجلي�س واللجان 
العملياتي��ة واخلا�ش��ة حت��ى ُت�شتاأ�ش��ل �شاأف��ة الغزاة 
واملرتزق��ة يف جنران وغري جنران والقادم �شيكون ا�شد 

متزيقا وتنكيال….
اليمن ينت�شر باهلل ثم بقائده ورجاله....

ييييي ييييي  

لنكت��ب تقري��را ع�شكري��ا عن مع��ارك ال�شاحل الغرب��ي ال واجرتن��ا املع��ارك والنتائج ان نتحدث ع��ن مرتزقة 
اجلن��وب.. ملاذا ..لنهم وقود املعرك��ة ..وخ�شائر حتالف العدوان تت�شدرها ا�شم��اء مرتزقة اجلنوب �شواء كانوا 
ق��ادة ع�شكري��ني او جمندين. املحافظات اجلنوبية بات��ت غري ذكورية ..تلعن وتنتقم م��ن مرتزقتها باأيدي مرتزقة 
اآخري��ن ..ال��دم ي�شفك بغ��زارة يف كل �شارع وحمافظة ومديري��ة يف اجلنوب اليمني وامل�شتهدفون ه��م املرتزقة بكل 
ا�شنافهم وانواعهم واعمارهم وانتماءاتهم ..يذهبون اإلى اجلبهات ول يعودون ال جثثا متفحمة.. ا�شبح ال�شاحل 
الغربي من باب املندب اإلى املخا اإلى يختل يتكلم عن م�شرع �شبيحي-حلجي- يافعي-�شالعي على مدار ال�شاعة 

م����ي����دي ف��������ي  وامل��������رت��������زق��������ة  ال���������غ���������زاة  رؤوس  ف����������وق  ي�����ن�����ه�����ار  ال������ع������ال������ي  ال�����س�����ق�����ف 

أّي جــحــيــں يــعــيــشــونــه عــلــى أيــــدي رجــــال أشـــرقـــت الــشــمــس مـــن وراء  شموخهں
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اأعوذ باهلل من ال�شيطان الرجيم
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل امللك احلق املبني، 
واأ�شه��د اأن �شيدنا حمم��دا عبده ور�شوله خامت النبي��ني، اللهم �شل 
عل��ى حممد وعلى اآل حممد وبارك عل��ى حممد وعلى اآل حممد، كما 
�شلي��ت وباركت على اإبراهي��م وعلى اآل اإبراهي��م اإنك حميد جميد، 
وار�س اللهم بر�شاك عن اأ�شحابه الأخيار املنتجبني و�شائر عبادك 

ال�شاحلني.
اأيه��ا الإخوة والأخ��وات، �شعبن��ا اليمني امل�شلم العزي��ز، اأمتنا 

الإ�شالمية، ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
يحتفل �شعبنا اليمني مع كثري من املوؤمنني يف �شتى اأقطار العامل 
يف ه��ذا اليوم املب��ارك مبنا�شبة عظيم��ة لها �شاأنها الكب��ري ومنزلتها 
الرفيع��ة يف الإ�ش��الم، ه��ذا اليوم الذي ع��رف بيوم الغدي��ر هو يوم 
الولي��ة، اليوم ال��ذي اأعلن فيه��ا الر�شول �شل��وات اهلل عليه وعلى 

اآل��ه على روؤو�س الأ�شهاد يف غدير خ��م ولية اأمري املوؤمنني علي بن 
اأب��ي طالب علي��ه ال�شالم، وهذه املنا�شبة اعت��اد �شعبنا اليمني عر 
الأجي��ال اأن يحتف��ل بها عل��ى نحو متمي��ز، واأن ي�شتقبله��ا بحفاوة 
كبرية، فعادة يتجمع الأهايل يتجمع النا�س يف املناطق يف القرى، يف 
امل��دن، يف كثري من املناطق ويحيون هذه املنا�شبة بالكلمات وكذلك 
بالق�شائ��د ال�شعري��ة، بالزوامل ال�شعبية اإلى غ��ري ذلك، ويجعلون 
منه��ا منا�شبة فرح، ومنا�شب��ة ي�شتب�شرون بها ويتوجهون فيها اإلى 
اهلل �شبحان��ه وتعالى بال�شكر، ويوؤكدون فيه��ا كذلك ولءهم لالإمام 
عل��ي عليه ال�ش��الم، ولهذه الذكرى اأهمية م��ن جوانب كثرية، ومن 
اأجم��ل ما حاف��ظ عليه �شعبنا اليمني من موروث��ه الإمياين والديني 
ب�شب��ب اأ�شالت��ه والتزام��ه بهذه الأ�شال��ة وا�شتمراريت��ه على هذه 
الأ�شال��ة، احتفاله بهذه املنا�شبة بالرغ��م من حماولت الكثري جدا 
م��ن الق��وى التكفريية الوهابي��ة اإلى ال�شع��ي لإلغاء ه��ذه الفعالية 
وه��ذه املنا�شب��ة فيما م�شى على مدى �شن��وات، ولكنهم ف�شلوا لأن 
�شعبنا اليمني اإمنا يحييها امتدادا لأ�شالته املبدئية ووعيه العميق 

واإميانه الرا�شخ باملبادئ التي يحملها.
الحتف��ال بهذه املنا�شبة له اأهمية من جوانب كثرية، واليوم هو 
ي��وم عظي��م يف الإ�شالم، يوم له �ش��اأن كبري، لي�س هن��اك ما ميكن اأن 
يقدم لنا ويبني لنا ويك�شف لنا عن م�شتوى اأهمية هذا اليوم، عظمة 
ه��ذا اليوم وجالل��ة قدر ه��ذا اليوم يف الإ�ش��الم مثل قول��ه �شبحانه 
ْمُت َعَلْيُكْم  ْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُك��ْم َواأَمْتَ وتعال��ى يف كتابه الك��رمي: )اْلَيْوَم اأَ
ي��ُت َلُكُم اْلإِ�ْشاَلَم ِديًنا(، هذه الآية الكرمية، هذا الن�س  ِنْعَمِتي َوَر�شِ
الق��راآين العظي��م، كان يف ي��وم الثام��ن ع�شر من �شه��ر ذي احلجة يف 
املنا�شب��ة نف�شها، يف احلادثة نف�شها، يوم الب��الغ التاريخي العظيم 
ال��ذي بلغ��ه الر�ش��ول �شل��وات اهلل علي��ه وعل��ى اآل��ه عل��ى رووؤ�س 
الأ�شه��اد يف الأمة الإ�شالمي��ة يبقى بالغا تتناقل��ه الأجيال اإلى قيام 
ال�شاع��ة، هذا اليوم له هذه العظمة له هذه الأهمية، له هذه املكانة، 
ْمُت َعَلْيُك��ْم ِنْعَمِتي  ل��ه هذه القيم��ة )اْلَي��ْوَم اأَْكَمْلُت َلُك��ْم ِديَنُك��ْم َواأَمْتَ
ي��ُت َلُكُم اْلإِ�ْشاَلَم ِديًن��ا(، يف امليزان الديني، يف العتبار الديني  َوَر�شِ
يف القيم��ة الديني��ة، وه��ي الأ�شا���س بالن�شبة لنا كم�شلم��ني باعتبار 
هويتن��ا الإ�شالمي��ة، بهذا العتب��ار، بهذا امليزان، من ه��ذا املنظور 

له��ذا اليوم هذه الأهمي��ة الكبرية، يوم اأكمل اهلل في��ه الدين، لكل ما 
له��ذا اليوم م��ن اأهمية جدا، وميكن للكالم اأن يط��ول جدا حول هذه 
النقط��ة بالذات لو ات�ش��ع الإن�شان، لكن مثل هذا ال��كالم ل يت�شع له 
حما�ش��رة اأو كلم��ة، اأو ما يلقى يف فعالي��ة اأو منا�شبة، هذا يقدم يف 
درو�س، يف حما�ش��رات، يوم اأكمل اهلل فيه الدين، واأمت فيه النعمة، 
وارت�ش��ى لنا فيه الإ�ش��الم دينا بعد اأن اأكمله واأمت��ه، بكمال الدين 
وبتم��ام النعمة نحتفل يف هذه الذك��رى، نبتهج بهذه الذكرى، وحق 
لأمة تعي قيم��ة الدين، قيمة الإ�شالم، عظمة النعمة الإلهية بالهدى 
والإ�شالم، مبا فيه من مبادئ مبا فيه من قيم، مبا فيه من نهج قومي، 
ت�شلح به حياة الب�شرية اإن مت�شكت به، اإن �شارت عليه، اإن التزمت 
ب��ه يبن��ي واقعها على نح��و فريد ومتمي��ز يكفل له��ا العزة واخلري 
وال�شع��ادة والف��الح يف الدينا والفوز والنجاة ي��وم القيامة، فلذلك 
يحق ليوم له هذا ال�شاأن له هذه الأهمية، له هذه القيمة، يوم اإكمال 
الدين، يوم متام النعمة اأن نبتهج به، اأن ن�شكر اهلل �شبحانه وتعالى 
ونع��رتف له بعظيم النعمة واملنة حتى ل نكون من اجلاحدين، من 
الكافرين بنعمه، من املتجاهلني بف�شله، من الذين ل يلتفتون اإلى ما 
قدمه لنا، واأنعم به علينا واأتاح لنا يف هذه احلياة، يف هذا الوجود، 
مب��ا يكفل لنا اإن نحن تفاعلنا واأقبلنا وارتبطنا وان�شجمنا وتفاعلنا 
كم��ا ينبغي يكفل لنا اخل��ري كل اخلري، والفوز كل الفوز والفالح كل 

الفالح.
�شعبن��ا اليمني ه��ذه املنا�شبة بالن�شبة ل��ه دخيلة ولي�شت طارئة 
ولي�ش��ت بدعة، بل منا�شبة اعت��اد عر الأجيال وتناقل عر الأجيال 
الحتف��اء به��ا، كما قلنا لأ�شالت��ه الإميانية، مين الإمي��ان، الإميان 
مي��ان، هذا من الإميان، ه��ذا جانب من جوانب اإميانه، ثم الحتفال 
به��ذه الذكرى ل��ه اأهمية كبرية جدا لأنه عملي��ة توثيقية وتبليغية، 
عملي��ة توثيقي��ة تتناقله��ا الأجيال لذل��ك البالغ العظي��م املهم، فهو 
عملي��ة توثي��ق وحمافظ��ة، حتى يبقى ه��ذا البالغ متنق��ال من جيل 
اإل��ى جيل، وتتوارث الأجي��ال نقله واإي�شاله، فيبق��ى �شوت النبي 
�شلوات اهلل عليه وعلى اآله، يبقى بالغه ونداوؤه واإقامته هلل احلجة 
على عباده، يبقى متناقال بني الأمة، بني املوؤمنني من جيل اإلى جيل، 
يرث��ه ال�شغ��ار من الكب��ار وهكذا، عملي��ة توثيقية مهم��ة واأ�شلوب 

عظي��م يف احلفاظ على ن�س من اأهم الن�شو�س الإ�شالمية، همن اأهم 
الن�شو�س النبوية من اأهم املبادئ الإ�شالمية، ون�س يلقى حماربة 
�شر�ش��ة وحقد كبري وانزعاج كبري من ق��وى اأخرى نتحدث عن هذا 

اأثناء حديثنا اإن �شاء اهلل.
اأما م�شتوى اأي�شا الأهمية للمحتوى، حمتوى الذكرى وما كان يف 
ه��ذه الذكرى فكذلك مهما قلنا يبقى تعبرينا ناق�شا قا�شرا و�شعيفا 
يف حمدودية واقعنا الب�شري وم�شتوى قدراتنا الب�شرية يف التعبري 
والبيان والفهم وال�شتيعاب، لكن ما هناك ما ميكن اأن يقدم امل�شاألة 
مب�شتواه��ا، يف عظمتها واأهميتها وما تدل علي��ه مثل الن�س القراآين، 
اهلل �شبحان��ه وتعال��ى قال يف كتابه الكرمي: )يا اأيه��ا الر�شول بلغ ما 
اأن��زل اإليك من ربك واإن مل تفعل فما بلغت ر�شالته واهلل يع�شمك من 
النا���س اإن اهلل ل يه��دي القوم الكافرين(، ه��ذه الآية املباركة اأمرت 
النب��ي �شل��وات اهلل علي��ه وعل��ى اآل��ه اأمر م��ن اهلل وتوجي��ه من اهلل 
�شبحان��ه وتعال��ى اأن يبلغ، يبلغ اأمرا اأوح��اه اهلل اإليه، له يف اأهميته 
داخ��ل الر�شال��ة الإلهي��ة ويف م�شم��ون الر�شال��ة الإلهي��ة و�شم��ن 
الت�شري��ع الإلهي والتوجيه��ات الإلهية بالغ الأهمي��ة لهذه الدرجة، 
واإن مل تفعل فما بلغت ر�شالته، من املده�س اأن هذا التوجيه الإلهي 
للنب��ي �شلوات اهلل عليه وعلى اآله اأتى يف اآخر اأيام حياته، يعني ما 
قب��ل وفاة النب��ي �شلوات اهلل عليه وعلى اآله باأق��ل من ثالثة اأ�شهر، 
وبع��د اأن كان النب��ي �سل��وات اهلل علي��ه وعلى اآله ق��د قطع ال�سوط 
الأكر  من تبلي��غ الر�شالة بدءا بالق�شايا الرئي�شية يف الر�شالة مثال 
التوحي��د وحمارب��ة ال�شرك وم�شائل مهمة ج��دا ذات ح�شا�شية جدا 
بن اأو�ساط املجتمع العربي وغريه، وذات اأهمية كبرية يف منزلتها 
يف الدي��ن واأهميتها اجلوهري��ة يف الدين نف�شه، الر�شول �شلوات اهلل 
علي��ه وعلى اآله طوال بعثته من��ذ اأن بعثه اهلل ر�شول اإلى الأمة اإلى 
العاملني، منذ بداية ن�شاطه التبليغي وعمله الدوؤوب لتبليغ ر�شالت 
اهلل واإقام��ة دي��ن اهلل، كان ق��د ق��دم معظ��م م��ا يتعل��ق بال�شريع��ة  
الإ�شالمي��ة والتعالي��م الإ�شالمي��ة، يف م��ا يتعل��ق منه��ا بالعقي��دة 
الإ�شالمي��ة ب��دءا م��ن معرفة اهلل �شبحان��ه وتعال��ى يف كل ما يت�شل 
بذل��ك، ث��م فيم��ا يتعل��ق بال�ش��رع الإ�شالم��ي، الأح��كام الإ�شالمية، 
الفرائ���س وال�شرائع، العبادات واملعامالت، ق��د بلغ تبليغا وا�شعا 
و�شمل تبليغه ما حتتاج اإليه الأمة من ذلك، بعد كل هذا ويف اأواخر 
اأيام حياته ياأتي هذا الن�س القراآين الذي ياأمره اأن يبلغ اأمرا ما، هذا 
الأم��ر لو مل يبلغ��ه لعتر كما مل يبلغ ر�شالت اهلل �شبحانه وتعالى 
يف كل م��ا قد بلغه منه��ا، لحظوا، هذا هو ما ميك��ن اأن ن�شتوعب اإن 
تاأملن��ا اأو تفهمن��ا م�شت��وى الأهمية الكبرية جدا لب��الغ يوم الغدير 
وكيف يج��ب اأن نتعاطى معه نحن بهذه الأهمية، اأن ننفتح عليه يف 
تفهمنا ويف تاأملن��ا، يف تركيزنا مب�شتوى هذه الأهمية ول منر عليه، 
كن���س ع��ادي وكحدث ع��ادي وككالم ع��ادل ل نعطي له م��ا ينبغي 
الرتكي��ز علي��ه فيه والتاأمل ل��ه، واإن مل تفعل فما بلغ��ت ر�شالته، ما 
يتعل��ق ال�شرائ��ع واملعام��الت والعب��ادات ق��د بلغه��ا، م��ا يتعل��ق 
باملواقف مبا يف ذلك املواقف من اأعداء الإ�شالم الذين حاربوه �شواء 
يف واق��ع امل�شرك��ني من الع��رب اأو ما يتعلق باليه��ود الذين حاربوا 
الإ�ش��الم وكانوا اأعداء اأ�ش��داء واألداء لهذا الدين، اأو الذين حاربوه 
من الن�شارى كانت املواقف جتاههم مواقف وا�شحة ومعروفة ومل 
يكن ثمة جديد فيما يخ�س هذا املو�شوع، فيما يخ�س هذا املو�شوع 
مو�ش��وع العالق��ات، مو�شوع املواقف من كل الق��وى التي حتارب 
الإ�ش��الم وتع��ادي الإ�شالم وت�شع��ى لطم�س مع��امل الإ�شالم، كانت 
املواق��ف وا�شحة منها و�شريحة جدا، مثال املواقف مع اليهود منذ 
مراحل مبكرة منذ بداية ال�شراع معهم، منذ بدايته مع بني النظري 
اإل��ى اآخ��ر الأحداث م��ع اليه��ود يف خير مث��ال يف ال�شن��ة ال�شاد�شة 
للهج��رة اإلى غري ذلك، فكل تل��ك امل�شائل، العتق��ادات، املعامالت، 
العب��ادات، العالق��ات، املواقف ق��د ت�شمنها التبلي��غ فيما م�شى يف 
املرحل��ة املا�شية، فبقي هناك اأمر واحد، ه��ذه الآية املباركة نزلت 
مت��ى عل��ى النبي �شلوات اهلل عليه وعلى اآل��ه، نزلت عليه يف الثامن 

< ال�����والي�����ة اإلل���ه���ي���ة مت���ت���د إل�����ى ال���ه���داي���ة 
واإلرش������اد وت��دب��ي��ر ش����ؤون ع���ب���اده ف���ي كل 

نواحي احلياة

< ي��وم ال��والي��ة ي��وم أك��م��ل ال��ل��ه فيه الدين 
وأمت فيه النعمة وارتضى اإلسام دينا

أم��ام  <  ثقافة الغدير أقفلت ك��ل األب���واب 
على  اإلل��ه��ي  ال��ن��ه��ج  ب��ت��ق��دمي  املتسلطني، 

أكمل وجه

بالنسبة  املناسبة  ه��ذه  اليمني  شعبنا   >
وليست  ط��ارئ��ة  وليست  دخيلة  ليست  ل��ه 
ب���دع���ة  ب���ل م��ن��اس��ب��ة اع���ت���اد ع��ب��ر األج���ي���ال 

االحتفال بها

< االح����ت����ف����ال ب����ه����ذه ال�����ذك�����رى ل����ه أه��م��ي��ة 
ك��ب��ي��رة ج�����دًا ب���اع���ت���ب���اره ع��م��ل��ي��ة ت��وث��ي��ق��ي��ة 
احلدث  لهذا  األجيال  تتناقلها  وتبليغية 

املهم

< ف��ي ع���ودة ال��ن��ب��ي م��ن ح��ج��ة ال�����وداع وق��د 
ودع األم��ة ف��ي ذل��ك ال��ي��وم ن��زل عليه قول 
ِإَلْيَك  ُأْن��ِزَل  َما  ْغ  َبِلّ ُس��وُل  ال��َرّ َها  َأُيّ َيا  الله: )) 
ِرَساَلَتُه  ْغَت  َبَلّ َفَما  َتْفَعْل  َل��ْم  َوِإْن  ��َك  َرِبّ ِم��ْن 
اِس (( ... اآلية قوية  ُه َيْعِصُمَك ِمَن الَنّ َوالَلّ
في مضمونها اتت تأكيدًا على النبي فيها 

بشكل كبير

<  ال��ن��ب��ي ت��ل��ق��ى ه��ن��ا ض��م��ان��ة م���ن ال���ل���ه في 
م����رح����ل����ة ال������وس������ط ال���������ذي ه������و ف����ي����ه وس����ط 
إس�����ام�����ي األم�������ة ال����ع����ائ����دة م�����ن احل������ج ت��ل��ك 
هذا  ولكن  املسلمني  من  الغفيرة  اجلموع 
ي���دل ع��ل��ى حساسية امل��س��أل��ة ف��ي ال��وس��ط 
التعاطي  بقي  التاريخ  مر  وعلى  اإلس��ام��ي 
م���ع���ه���ا ب���ح���س���اس���ي���ة ك���ب���ي���رة ول�����ه�����ذا ت��ل��ق��ى 

الضمانة حلماية مكانته

قال ال�صيد عبد امللك بدر الدين احلوثي اإن الوالية لي�صت جمرد فكرة خا�صة و�صناعة مذهبية �صنعتها طائفة معينة من االمة ؛ 
بل الوالية حالة عامة ، واأكد ال�صيد القائد عبد امللك بدر الدين احلوثي يف كلمته اأم�س  ال�صبت 18 ذو احلجة 1438هـ مبنا�صبة 
عيد الغدير ان �صعبنا اليمني يحتفل ومع الكثري من املوؤمنني بهذا اليوم املبارك بوالية االإمام علي عليه ال�صالم ل�صاأنها الكبري يف 
االإ�صالم ، وقد اعتاد �صعبنا على احيائها ويوؤكد فيها والية االإمام علي ) ع( ، ويحق ليوم له هذا ال�صاأن له هذه القيمة يوم اكمال 

الدين يوم امتام النعمة ان نبتهج به حتى ال نكون من اجلاحدين للنعمة .
واأ�صار ال�صيد القائد اإلى اأن هذه املنا�صبة بالن�صبة ل�صعبنا اليمني لي�صت دخيلة عليه ولي�صت طارئة ولي�صت بدعة بل منا�صبة 
اعتاد عرب االجيال االحتفال بها ، واالحتفال بهذه الذكرى له اهمية كبرية جدا باعتباره عملية توثيقية وتبليغية تتناقلها 

االأجيال لهذا احلدث املهم .
واأو�صح ال�صيد عبد امللك اأن الن�س القراآين وا�صح جدا ويتحدث عن الوالية باعتبارها والية اهلل ))اإمنا وليكم اهلل(( وهذه امل�صاألة 
مهمة جدا الن الع�صبيات املذهبية جعلت هذا املبداأ املهم والكبري يف القران الكرمي مهم�س الى حد كبري ويتعامل معه الكثري 
بنفور والكل يريد ان مير عليه مرورا عابرا ،، بل اإن الناظرين بق�صور اإلى “الوالية االإلهية” فتحوا للجائرين وامل�صتهرتين الأن 
يتبواأوا يف الت�رشيع االإ�صالمي مقاما لي�س لهم وال اإليهم ، وجعلوا من االإ�صالم مطية للجائرين والظاملني والطغاة حتى اأفقدوا االأمة 

اأثر االإ�صالم يف اإقامة العدل وذلك هو الكهنوت بعينه .

ولفت ال�صيد القائد اإلى اأن الروؤية الكهنوتية اأحلقت باالأمة �رشرا فادحا على مر التاريخ حني عبدت النا�س للطغاة واملجرمني ،،، 
م�صريًا اإلى اأن الوالية االإلهية متتد اإلى الهداية واالإر�صاد وتدبري �صوؤون عباده يف كل نواحي احلياة واأن م�رشوع الهداية االإلهية 

يتم عرب اإر�صال الر�صل والكتب، فيكون التبليغ ب�صكل عملي، واالأنبياء لي�صوا مذيعني فقط، واإمنا عمليون على االأر�س
على  االإلهي  النهج  بتقدمي  املت�صلطني،  اأمام  االأبواب  كل  اأقفلت  الغدير  ثقافة  اأن  اإلى  احلوثي  بدرالدين  عبدامللك  ال�صيد  واأكد 
اأكمل وجه ، واإعالن الوالية اأنهى كل املداوالت املفرت�صة اأن تن�صاأ عقب وفاة ر�صول اهلل عن من يكون املعني باأمر االأمة من بعده ، 

مو�صحًا اأن الر�صول امتداد للوالية االإلهية، ووالية االإمام علي امتداد لوالية الر�صول .
واعترب قائد الثورة ال�صيد عبد امللك بدر الدين احلوثي اأن ما يحدث من جرائم وحرب اإبادة �صد امل�صلمني يف بورما هو بت�صجيع 

اأمريكي وت�صليح اإ�رشائيلي، موؤكدا اأن االأمريكي يرف�س توجيه اللوم اإلى نظام بورما
واأو�صح ال�صيد القائد اإن االأمريكي يتدخل اليوم يف تفا�صيل �صوؤون االأمة، وهو من ي�صيغ لها برناجمها مبا يجعل م�صاحله هو فوق 

كل اعتبار م�صيفا اأنه: يف املا�صي فتح االأمر للجبارين، وهذه املرحلة فتح املجال ليكون اأمر االأمة حتت والية اليهود واأمريكا.
ويف ال�صاأن الداخلي، قال ال�صيد عبدامللك بدر الدين احلوثي: اأوؤكد ل�صعبنا اليمني اأن وحدتنا الداخلية ومتا�صكها م�صتهدفة 
البلد  الت�صهيل لالأعداء مهمة احتالل  الوقت بالتحديد، وهناك �صعي مكثف ل�رشب وحدة �صفنا بغية  ب�صكل كبري يف هذا 

م�صددا اأنه بع�س القوى ثُقل عليها �رشُف الت�صدي للعدوان، وترى فيه �رشفا اأكرب من ر�صيدها يف املا�صي.

الـــــســـــيـــــد الــــــقــــــائــــــد عــــبــــداملــــلــــك 
بــدرالــديــن احلــوثــي فــي خطابه 

ذكرى يوں الوالية ليست طارئة وال بدعة            والشعب اليمني اعتاد على االحتفال باملناسبة عــــــــبر األجيالمبناسبة  ذكرى عيد الوالية
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ع�ش��ر من �شهر ذي احلجة وهو عائد من مك��ة اإلى املدينة، يف حجة 
الوداع، فما هو اأمر الولية ما هي حكاية الولية ما هو ن�س الولية 
م��ا هي الق�شة؟ النبي �شل��وات اهلل عليه وعلى اآله حج ما عرف بني 
اأو�س��اط امل�سلم��ن يف ال�س��رية والتاري��خ بحج��ة ال��وداع، بحج��ة 
الوداع، حجة الوداع كانت يف العام الأخري من حياة النبي �شلوات 
اهلل علي��ه وعلى اآله، يعن��ي اأواخر ال�شنة العا�ش��رة، النبي دخل يف 
ال�شن��ة احلادي��ة ع�ش��رة مل يلبث فيه��ا اإل �شهر حم��رم و�شفر على 
اختالف الأخبار يف اأنه هل تويف يف اليوم الأخري من �شهر �شفر اأم يف 
بداي��ة ربيع، عل��ى كل النبي �شل��وات اهلل عليه وعل��ى اآله حج هذا 
احلج هذه احلجة التي �شميت بحجة الوداع اأعلن فيها لالأمة تاأهبه 
للع��روج اإلى اهلل �شبحان��ه وتعالى، للرحيل من ه��ذه الدنيا الفانية 
واأن مهمت��ه الك��رى يف اإبالغ ر�شالت اهلل �شبحان��ه وتعالى واإقامة 
دي��ن اهلل ج��ل وع��ال وحمارب��ة الظ��الم وال�ش��الل والباط��ل والكفر 
والإج��رام والطغي��ان، واإقام��ة احل��ق واإحقاق��ه واإقام��ة العدل يف 
احلي��اة، ه��ذه املهمة بالن�شب��ة له قد اكتملت، مل يبق ل��ه اإل ال�شيء 
الي�ش��ري ثم يرح��ل من هذه احلي��اة، ولذلك تلك الرحل��ة �شواء فيما 
ت�شمنت��ه م��ن اإعالنات وكذل��ك ن�شو�س مهم��ة اأثناء حج��ة الوداع 
نف�شه��ا اأو يف الطري��ق، النب��ي �شل��وات اهلل عليه وعلى اآل��ه عاد من 
رحلت��ه تلك وق��د اأمت مهمته، م��ا كان منها يف اأثن��اء احلج يف �شعيد 
عرف��ات يف خطبت��ه ال�شهرية، م��ا كان منها يف طريق��ه عائدا من مكة 
و�شياأت��ي احلديث عن هذه املحطة حمطة غدير خم، يف عودة النبي 
�شل��وات اهلل عليه وعلى اآله من حجة الوداع وقد ودع الأمة يف ذلك 
�ُشوُل َبِلّْغ َما  َها الَرّ الي��وم نزل عليه قول اهلل �شبحانه وتعالى: )َي��ا اأَُيّ
ُمَك ِمَن  ُ َيْع�شِ ْن مَلْ َتْفَعْل َفَما َبَلّْغَت ِر�َشاَلَتُه َواهلَلّ َك َواإِ اأُْن��ِزَل اإَِلْيَك ِمْن َرِبّ
َ ل َيْه��ِدي اْلَق��ْوَم اْلَكاِفِري��َن( الآي��ة يف م�شمونها على  ا���سِ اإَِنّ اهلَلّ الَنّ
ح�ش��ب التعب��ري املعت��اد �شاخن��ة قوي��ة يف م�شمونه��ا وتعبريه��ا  
واأ�شلوبه��ا، يعني اأتت تاأكيد على النبي �شلوات اهلل عليه وعلى اآله 
فيه��ا ب�شكل كب��ري ب�شكل عجيب، بلغ م��ا اأنزل اإليك م��ن ربك واإن مل 
تفع��ل فما بلغت ر�شالته، واأرفقت ب�شمانة للحماية الإلهية ك�شمانة 
الت��ي اأعطاه��ا اهلل ملو�شى وهارون يف ذهابهم��ا اإلى فرعون، قال: )ل 
تخاف��ا اإنني معكما اأ�شمع واأرى(، هن��ا �شمانة اإلهية، واهلل يع�شمك 
م��ن النا���س، من املوؤك��د اأن النبي �شل��وات اهلل عليه وعل��ى اآله كان 
دائم��ا يف حال��ة ا�شتعداد ت��ام للت�شحية يف �شبيل اهلل ج��ل �شاأنه ومل 
يك��ن ليرتدد عن اإبالغ اأي �ش��يء من اأوامر اهلل وتوجيهات اهلل ودين 
اهلل نتيجة خماوف من النا�س، ل، هو كان منذ البداية ولكن هنا كان 
له��ذه الق�شية �ش��يء من اخل�شو�شية لرمبا اأكرث م��ن م�شاألة القتل، 
لرمب��ا اأك��رث م��ن م�شاأل��ة الغتي��ال، لرمبا اأك��رث من املخ��اوف يف اأن 
يعاجل بالت�شفية قبل اأن يتم عملية البالغ اأو اأن يتعر�س لإ�شاءات 
كبرية مت���ش بعر�سه مت�ش بكرامته، مت�ش مبقامه يف اأو�ساط الأمة 
من خالل توجيه الإ�شاءات اإليه، والتهامات اإليه باملحاباة والإيثار 
لعل��ي ب��ن اأب��ي طالب لعتب��ارات اأخ��رى، النبي �شل��وات اهلل عليه 
وعل��ى اآل��ه تلقى هنا �شمانات م��ن اهلل، واهلل يع�شمك من النا�س، يف 
مرحل��ة الو�شط الذي �شيقدم فيه هذا البالغ هو و�شط اإ�شالمي لي�س 
في��ه اأح��د من امل�شرك��ني، تلك اجلم��وع الغفرية العائ��دة من احلج 
والتي ُجمعت يف مفرتق الطرق قبل اأن تتفرق نحو الآفاق التي اأتت 
منها اإلى احلج، تل��ك اجلموع الغفرية من امل�شلمني، ولكن هذا يدل 
عل��ى ح�شا�شي��ة امل�شاأل��ة والت��ي بقي��ت ح�شا�ش��ة اأ�ش��ال يف الو�شط 
الإ�شالم��ي على ط��ول التاريخ، بقيت ح�شا�شة دائم��ا والنظرة اإليها 
والتعاط��ي معه��ا بح�شا�شي��ة مفرط��ة جدا ج��دا، ه��ذا يجعلنا مثال 
ن�شت�شع��ر ح�شا�شية تلك الت��ي عا�شها النبي �شلوات اهلل عليه وعلى 
اآل��ه ما قبل تقدمي الب��الغ واأثناء تبليغه البالغ، ولذلك اأعطي تاأكيدا 
كب��ريا م��ن جانب يرتاف��ق مع ه��ذا التاأكي��د الكب��ري �شمان��ة اإلهية 
باحلماي��ة ل��ه واحلماي��ة ملقام��ه �شل��وات اهلل علي��ه وعل��ى اآله، يف 
اأو�س��اط الأم��ة وفعال حتقق ذلك، مل يجروؤ اأحد عل��ى الإ�ساءة اإليه 
مبا يوؤثر على مكانته يف اأو�ساط الأمة، اإن كان هناك مواقف �سعيفة 
ج��دا مل يك��ن لها اأي تاأثري اأب��دا، يعني كان احلال��ة ال�شائدة ما بعد 
التبلي��غ هي حالة الهدوء، مل يرتتب على ه��ذا البالغ وهذا الإعالن 
اأي م�ش��اكل يف و�ش��ط ال�شاح��ة الإ�شالمي��ة اآنذاك، الكل ه��داأ ما بني 
مرت��اح وما بني �شاكت، ما ترتب على ذل��ك، كان هناك احتمال رمبا 
الإ�شالمي��ة  ال�شاح��ة  يف  م�ش��اكل  الإب��الغ  ه��ذا  عل��ى  يرتت��ب  اأن 
واحتجاج��ات من البع���س واعرتا�شات من البع���س ونزاعات من 
البع���س، لك��ن ل، حتقق��ت الإرادة والوع��د الإلهي بقول��ه تعالى: 

)واهلل يع�شم��ك م��ن النا���س(، فال�شاح��ة بقي��ت عادي��ة ومتما�شكة 
وم�شتقرة وهادئة، النبي �شلوات اهلل عليه وعلى اآله جمع النا�س يف 
غدي��ر خم يف تل��ك املنطقة اأثناء عودت��ه من مكة اإل��ى املدينة، يريد 
املدين��ة، عائ��دا اإل��ى املدين��ة وجم��ع الآلف املوؤلف��ة م��ن احلجاج 
امل�شلم��ني العائدي��ن اإلى اآفاقه��م، اإلى مناطقهم والذي��ن �شي�شهمون 
ب�ش��كل كبري اإلى اإبالغ ه��ذا البالغ اإلى مناطقه��م، ُجمعوا ويف وقت 
وباأ�شل��وب اأ�شب��ه م��ا يك��ون بحال��ة نف��ري، لأن احلالة كان��ت اأثناء 
الظهرية، اأقف��ت اجلموع التي ل زالت متحركة، ا�شتعديت اجلموع 
الت��ي كانت متقدما �شيئا ما، جمع الكل يف �شحراء واحدة يف �شاحة 
واح��دة، يف م��كان واحد، وا�ش��ح، مل يكن في��ه اأي عوامل ميكن اأن 
متث��ل عائقا اإما عن روؤية النبي اأو عن �شماعه، ح�شر الكل، يف حالة 
ا�شتدع��اء عاجل وملفت وطارئ، ترى م��اذا هناك؟ ماذا يريد النبي 
�شلوات اهلل عليه وعلى اآله؟ واأثناء الظهرية قام النبي �شلوات اهلل 
علي��ه وعلى اآله بعد اأن ر�شت له اأقتاب الإبل لي�شعد عليها واأَ�شعد 
مع��ه علي علي ال�ش��الم على نف�س الأقتاب ثم وجه خطابه اإلى الأمة 
واأبل��غ م��ا اأم��ره اهلل باإبالغ��ه بع��د حديث هياأ في��ه الذهني��ة العامة 
للم�شتمع��ني مل��ا �شيقدمه اإليه��م وبكل م��ا ي�شاهم على لف��ت الأنظار 
وعلى جلب الرتكيز والنتباه وعلى جلب حالة الإ�شغاء والنتباه، 
يعني النبي �شلوات اهلل عليه وعلى اآله اأدى مهمته على اأكمل وجه 
واأمت ما ينبغي، ل نق�س، ل يف م�شتوى التبليغ ول يف طريقة التبليغ 
ول يف اإعط��اء التبليغ جوا ي�شاعد على اإدراك اأهميته واللتفات اإلى 
اأهميت��ه، فتحدث بخطاب �شهري ثم و�شل اإلى املو�شوع الرئي�شي يف 
اخلط��اب فقال �شل��وات اهلل عليه وعلى اآله: )يا اأيه��ا النا�س اإن اهلل 
م��ولي واأنا مولى املوؤمنني اأولى به��م من اأنف�شهم، فمن كنت موله 
فه��ذا علي م��وله(، وكان علي علي��ه ال�شالم اإلى جانب��ه، واأخذ بيد 
الإم��ام عل��ي عليه ال�شالم ورفع يده اأمام احل�ش��ور، الآلف املوؤلفة 
م��ن امل�شلم��ني، )فهذا علي م��وله، الله��م وال م��ن واله، وعاد من 

عاداه، وان�شر من ن�شره واخذل من خذله(.
ه��ذا الن���س وه��ذه الواقع��ة توارثته��ا الأم��ة الإ�شالمي��ة وه��ي 
يف نف�شه��ا م��ن الثواب��ت املع��رتف به��ا ب��ني اأبن��اء الأم��ة الفريق��ني 
واجلمهوري��ن الرئي�ش��ني يف الأم��ة كما يق��ال ال�شيع��ة وال�شنة الكل 
توارث��وا ه��ذه احلادثة بنف�شها وه��ذا الن�س فمن كن��ت موله فهذا 
عل��ي م��وله توارثت��ه الأمة بكله��ا فاأ�شبح م��ن املتواتر ب��ني الأمة 

والثابت بني الأمة.
الر�ش��ول �شل��وات اهلل عليه واآل��ه حينما قدم هذا الأم��ر كان اإلى 
جانب هذه العملي��ة التو�شيحية التبليغية التي قدمت يف جو عملي 
وا�ش��ح ب��ني ل لب���س في��ه ول غمو�س في��ه ول اأي �ش��يء ميكن اأن 
ينق�س من كونه بالغا مبينا وا�شحا ون�شا �شريحا بينا هناك اأي�شا 
الن���س الق��راآين الذي يرتبط مع ه��ذا الن�س من النب��ي �شلوات اهلل 
علي��ه وعل��ى األه مع هذا الب��الغ التو�شيحي ال��ذي ترافق معه اأداء 
عمل��ي وا�شح يعني اأخ��ذ الإمام علي عليه ال�ش��الم اإلى فوق اأقتاب 
الإبل واإ�شع��اده معه الأخذ بيده الإ�ش��ارة اإليه وتقدميه ب�شخ�شه 

،وا�شمه ب�شكل وا�شح اإلى الأمة.
 ُ ُك��ُم اهلَلّ ا َوِلُيّ َ الن���س الق��راآين هو ق��ول اهلل �شبحان��ه وتعال��ى )اإِمَنّ
َكاَة  ُت��وَن الَزّ ��اَلَة َوُيوؤْ َوَر�ُشوُل��ُه َواَلِّذي��َن اآَمُن��وا اَلِّذي��َن ُيِقيُموَن ال�شَّ
َنّ ِحْزَب  َ َوَر�ُشوَلُه َواَلِّذيَن اآَمُن��وا َفاإِ َوُه��ْم َراِكُعوَن * َوَم��ن َيَت��َوَلّ اهلَلّ
ِ ُه��ُم اْلَغاِلُب��وَن ( ياأتي الن���س القراآين اإلى جان��ب الن�س النبوي  اهلَلّ
والعملي��ة التبليغي��ة التي �شهدت اأداء عمليا م��ن النبي كالما رافقه 
ت�ش��رف معني ت�ش��رف عملي اإ�شعاد الإمام عل��ي تقدميه ب�شخ�شه 
وا�شم��ه فه��ذا وهو عنده واآخذ بي��ده علي با�شمه م��وله نقول عنها 
اأنها فعال متطابقة فمع م�شتوى ما اأعطاه النبي نف�شه الآية القراآنية 
والتوجي��ه الإلهي م��ن الهتمام يعن��ي اأن النبي �شل��وات اهلل عليه 
واأل��ه مل يق�ش��ر اأبدا يف اأن يق��دم امل�شاألة فيما ت�شتحق��ه من الأهمية 
ومب��ا تقدمة الآية وتوحي به الآية م��ن هذه الأهمية وم�شتوى هذه 
الأهمي��ة اأكمل موؤهل من اهلل �شيد الر�شل وخامت النبيني فاأنفذ مهمته 
عل��ى اأمت ما يك��ون ن�شهد له بذل��ك نحن ن�شهد للر�ش��ول �شلوات اهلل 
علي��ه وعلى اآله باأنه بلغ ميا انزل اإلي��ه متام البالغ واأقام احلجة و 
اأو�ش��ح املحج��ة واأنه مل يق�شر ومل ينق�س واأن��ه مل ي�شب بيانه اأي 
التبا�س ول اأي غمو�س فهو مل يق�شر اأبدا ، ما هناك اأي تق�شري من 

جانبه على الإطالق. 
هذه احلادثة والواقعة املهمة جدا التي �شهدت هذا البالغ الكبري 
وامله��م وال��ذي مل يكتمل للنبي من بعده ثالث��ة ا�شهر حتى تويف عاد 

اإلى املدينة بقي فقط حتى دخلت ال�شنة احلادية ع�شرة من الهجرة 
وتويف يف اأخر يوم من �شفر اأو يف بداية �شهر ربيع الأول منها. 

عل��ى كل الر�ش��ول �شلوات اهلل علي��ه واآله قدم ه��ذا الن�س لالأمة 
ليبق��ى بالغ��ا لأجيال الأمة بكلها ومن جوان��ب الدلئل العجيبة من 
الدلئ��ل والعتب��ارات املهمة اأن ه��ذا الن�س بقي فع��ال متوارثا بني 

امل�شلمني وحظي باهتمام كبري بالنقل مبا يحفظه لكل الأجيال 
يبق��ى لن��ا الآن اأن نتح��دث عن الولي��ة ما هي الولي��ة ؟ ، طبعا 
احل�شا�شي��ة كب��رية حول ه��ذا املو�شوع وم��ن الطبيع��ي اأن تكون 
ا�ِس  ُم��َك ِمَن الَنّ ُ َيْع�شِ ح�شا�شة م��ادام امل�شالة كان فيها اآن��ذاك )َواهلَلّ
...الآية( فالبد واأن تكون ح�شا�شة يف كل مرحلة من مراحل التاأريخ.
الولي��ة لي�شت جم��رد فكرة خا�ش��ة و�شناعة مذهبي��ة �شنعتها 
طائف��ة معينة من اأبناء الأمة ل .. الولية هي حالة قائمة موجودة 
عند كل الب�شر حتى خارج ال�شاحة الإ�شالمية طبعا نق�شد باملفهوم 
الأع��م حال��ة الولية مبعنى ما من طائفة يف ه��ذه الدنيا ول من فئة 
يف ه��ذا العامل من اأبن��اء الب�سر اإل ولها ارتب��اط بجهة معينة رموز 
معينني ترتبط بهم على اأنهم امل�شدر واجلهة التي تقتدي بها، تتاأثر 
بها، ت�شتلهم منها تعاليمه��ا وتوجيهاتها، تقد�س ما يقدم من جانبها 
م��ن اآراء ومن اأف��كار وتعتره��ا م�شارها الذي تعتم��د عليه كمنهج 
كمواق��ف كم�شار يف احلياة، هذا �شيء قائ��م حتى يف خارج ال�شاحة 
الإ�شالمي��ة بني اليه��ود والن�شارى والوثني��ني وكل الب�شر هم على 
ه��ذا الأ�شا�س و�ش��واء كانوا اأ�شحاب انتماء دين��ي باملعنى ال�شائع 
واملنت�ش��ر اأو بغ��ري ذل��ك يعني الطائف��ة اأو فئة كل فئ��ات الدنيا لها 
رموز معينون لها قادة لها قدوات ترتبط بهم تتاأثر باٌقوالهم باآراهم 
باأفكارهم وتاأمل اأو تعتر اأن املفرت�س بكل النا�س اأن يحذو حذوها 
يف اأن يرتبطوا بتلك اجلهة التي اآمنت بها واآمنت باأفكارها وثقافاتها 
وم��ا تقدمه وله��م مكانته��م وعظمته��م واأهميتهم، فهي حال��ة قائمة 
يف ال�شاح��ة الإ�شالمي��ة كذل��ك كل الطوائف الإ�شالمي��ة كل املذاهب 
الإ�شالمي��ة لهم ارتباط��ات برموز معينني ينظ��رون اإليهم على اأنهم 
هم اأهل احلق واأهل احلل واأهل العقد ومن ينبعي اأن توؤخذ اأقوالهم 
واأن يوؤمن الآخ��رون باأفكارهم واأن يتقبلوا منهم ما يقدمونه واأنهم 
الق��دوة الق��ادة والأ�سوة وهم الذين يفرت���ش الرتباط بهم من كل 
اأبن��اء الأمة واحل��ذو حذوهم م��ن كل املنتمني لالإ�ش��الم، هذه حالة 
قائم��ة يف الإ�ش��الم، يف ال�شاح��ة الإ�شالمي��ة حالة حا�ش��رة وخارج 
ال�شاحة الإ�شالمية حالة قائمة فقط ح�شا�شية غريبة وعجيبة جتاه 
الولي��ة م��ن املنظور الق��راآين وعلى وف��ق ثقافة الغدي��ر ثقافة يوم 

الولية.
 ه��ذه امل�شاأل��ة حتظى بح�شا�شية من اأكرث الأط��راف وينظر اإليها 
بتعق��د عقدة عجيبة جدا على نحو تدخل في��ه الع�شبية تدخل فيه 
اإ�شكالت كثرية وتعقيدات كثرية توؤثر على الكثري من النا�س حتى 
يف التحق��ق من هذه الثقاف��ة يف التعرف على ه��ذه املفاهيم واأحيانا 
تنقل اأو ت�شاغ مفاهيم اأخرى حت�شب على النا�س وهم بريئون منها 

بهدف الت�شويه. الت�شويه الكبري جدا.
على كل الولية بح�شب ما قدمها القراآن الكرمي يف الآية القراآنية: 
اَلَة  ُ َوَر�ُشوُل��ُه َواَلِّذي��َن اآَمُن��وا اَلِّذيَن ُيِقيُم��وَن ال�شَّ ُك��ُم اهلَلّ ��ا َوِلُيّ َ )اإِمَنّ
َ َوَر�ُشوَل��ُه َواَلِّذيَن  َكاَة َوُه��ْم َراِكُعوَن * َوَمن َيَت��َوَلّ اهلَلّ َوُيوؤُْت��وَن ال��َزّ
ِ ُهُم اْلَغاِلُبوَن( ثم يف الن�س املرافق لها يف حديث  َنّ ِحْزَب اهلَلّ اآَمُنوا َفاإِ
النب��ي �شلوات اهلل عليه وعلى اآله وبالغ��ه �شلوات اهلل عليه وعلى 
اآل��ه، ن�س ميكن اأن نق��ول ن�س نبوي تواأم مع الن���س القراآين يعني 
مرتابط معه كل الرتابط مع الن�س القراآين على �شلة وثيقة بالن�س 
الق��راآين ومت�شاب��ه مع��ه يف الت�شل�ش��ل: ) اإن اهلل م��ولي واأن��ا مولى 
املوؤمن��ني اأول��ى بهم م��ن اأنف�شهم فمن كنت موله فه��ذا علي موله( 
كذلك )اللهم وال من واله وعاد من عاداه واأن�شر من ن�شره واأخذل 

من خذله( يف مقابل فاإن حزب اهلل هم الغالبون.
ناأت��ي لنتح��دث بقدر م��ا ي�شعن��ا الوقت ويت��اح لن��ا اإن �شاء اهلل، 
الن���س الق��راآين وا�شح ج��دا يتحدث ع��ن الولي��ة باعتبارها ولية 
اهلل �شبحان��ه وتعال��ى )اإمنا وليك��م اهلل( وهذه امل�شاأل��ة لأن العقدة 
والع�شبي��ات املذهبي��ة جعل��ت هذا املب��داأ املهم والكب��ري يف القراآن 
الك��رمي والإ�شالم العظيم يهم���س اإلى حد كبري ويتعامل معه الكثري 
بتوح���س ونفور وابتعاد والكل يريد اأن مير عليه مرورا عابرا كثري 
من املف�شرين �شرعان ما يحاول اأن يتخل�س منه مل يحظى بالهتمام 
ال��ذي يفرت���س اأن نهت��م ب��ه كم�شلم��ني بعيدا ع��ن العق��د املذهبية 
والع�شبي��ات الطائفية والباليا هذه وامل�شاكل التي اأثرت على الأمة 

وجبت عن الكثري نور الهداية.
اإمن��ا وليك��م اهلل ه��ذه الآي��ة تتخاطب معن��ا تعنينا نح��ن كل من 
ينتمي اإلى هذا الإ�شالم اهلل هو ولينا فماهي هذه الولية؟ ولية اهلل 
�شبحانه وتعالى هي ولية �شاملة اهلل هو ويل كل هذا الكون هو ملك 
ه��ذا الكون، ه��و ملك هلل �شبحان��ه وتعالى اهلل ولي��ه خالقة وفاطره 
ومالكه ومن�شئه ومكونه وبارئه اهلل �شبحانه وتعالى ويل هذا الكون 
ل �شري��ك ل��ه يف ذلك ول ميلك اأحد غريه يف ه��ذا الكون مثقال ذرة يف 
ال�شموات ول يف الأر�س ول يف اأي جزء من هذا العامل، فله جل �شانه 
ه��ذه الولية اأول اأنه املالك يف هذا الك��ون واأنه �شبحانه وتعالى له 
ولي��ة الألوهية هو وحده يف كل ه��ذا العامل املعبود بحق ل معبود 
بح��ق اإل ه��و وه��و ح�شريا ميتل��ك حق العب��ادة م��ن كل الكائنات 
الفاهم��ة الواعي��ة يف هذا الكون وله امللك على كل ما فيها من حيوان 

وجم��اد وغ��ري ذل��ك، فل��ه ولية 
الألوهية وله ولية الربوبية انه 
وح��ده الرب جل �شاأنه ال�شموات 

خطاب

ضمانة  وال  مستهدفة،  أم��ة  املسلمون   >
ال��ت��ح��دي��ات إال اجتماع  لهم مل��واج��ه��ة ك��ل 

كلمتهم على احلق

< ه����ن����اك س���ع���ي م���ك���ث���ف ل����ض����رب ال����وح����دة 
مهمة  ل��أع��داء  التسهيل  بغية  الداخلية 

إحتال الباد

< م���ا ي���ح���دث م���ن ج���رائ���م ض���د امل��س��ل��م��ني 
أم��ري��ك��ي وتسليح  ب��ورم��ا ه��و بتشجيع  ف��ي 

إسرائيلي

< ))م����ن ك��ن��ت م����واله ف��ه��ذا ع��ل��ي م����واله(( 
هذا النص توارثته األمة اإلسامية وهي 
من النصوص املتوافق عليها بني الشيعة 
والسنة الكل توارث هذه احلادثة وبهذا 

النص

الكرمي  القرآن  الوالية حسب ما قدمها   >
ال��ل��ه ورس��ول��ه  القرآنية إمن��ا وليكم  ب��اآلي��ة 
وال�����ذي�����ن آم����ن����وا ال����ذي����ن ي���ق���ي���م���ون ال���ص���اة 
وي���ؤت���ون ال���زك���اة وه���م راك���ع���ون ... ث��م في 
ال��ن��ص امل���راف���ق ل��ه��ا ب��ح��دي��ث ال��ن��ب��ي ميكن 
أن نقول نص نبوي توأم مع النص القرآني 
التسلسل  ف��ي  معه  ومتشابه  معه  مرتبط 
إن ال��ل��ه م����والي وأن����ا م��ول��ى امل��ؤم��ن��ني وم��ن 

كنت مواله فعلي مواله

< النص القرآني واض��ح ج��دًا يتحدث عن 
الوالية باعتبارها والية الله ))إمنا وليكم 
ال����ل����ه(( وه�����ذه امل���س���أل���ة م��ه��م��ة ج�����دًا الن 
املبدأ  ه��ذا  جعلت  املذهبية  العصبيات 
املهم والكبير في القرآن الكرمي مهمش 
بنفور  الكثير  معه  ويتعامل  كبير  حد  إل��ى 

والكل يريد أن مير عليه مرورًا عابرًا

< ك��ا االجت��اه��ني ي��ري��ان ف��ي مسألة القيام 
مبا تعنيه أمر األمة في تصريف أو توجيه 

األمة أنه أمر ليس لله أي عاقة به

< الناظرون بقصور لإلسام جعلوا منه مطية للجائرين والظاملني والطغاة حتى أفقدوا األمة أثر اإلسام في إقامة العدل وذلك هو الكهنوت بعينه
< آي��������ة ال���ت���ب���ل���ي���غ ك�����ان�����ت س�����اخ�����ن�����ًة ق������وي������ًة ب������األم������ر )ب�������ل�������غ(، م����رف����ق����ة ب����ض����م����ان����ة إل����ه����ي����ة )وال�������ل�������ه ي���ع���ص���م���ك م������ن ال�����ن�����اس(
<األمريكي يتدخل اليوم في تفاصيل شؤون األم��ة، وهو من يصيغ لها برنامجها مبا يجعل مصاحله هو فوق كل اعتبار

ذكرى يوں الوالية ليست طارئة وال بدعة            والشعب اليمني اعتاد على االحتفال باملناسبة عــــــــبر األجيال

يتب��ع
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والأر���س وم��ا بينهم��ا رب العامل��ني واأن اجلميع يف ه��ذا العامل بال 
ا�شتثن��اء اإمن��ا هم عبيد ل��ه وملك ل��ه ماهناك اأحد يخ��رج على هذه 
القاع��دة ل من املالئكة ول م��ن الأنبياء ول من الب�شر ول من اجلن 
ول م��ن اأي كائنات يف هذا الكون ويف هذا العامل الكل مربوبون الكل 
عبيد وهو جل �شانه رب العاملني املالك لهم املربي لهم املهيمن عليهم 
فه��و جل �شاأنه له ولية الربوبية. ث��م يبتني على هذا اأنه حل �شاأنه 
امللك لهذا العامل ملكوت ال�شموات والأر�س كله بيده حتت �شلطانه 
وحتت اأمره وقهره هو املهيمن عليه بكله ولذلك هو جل �شاأنه املدبر 
ل�شئون ال�شموات والأر���س فله اأي�شا ولية التقدير القائم امل�شتمر 
ال��ذي ه��و فيه م�شتمر كما يع��ر يف القراآن الكرمي )ث��م ا�شتوى على 
العر���س( مل يخل��ق هذا الكون ثم يرتكه هن��اك ويبقى متفرجا عليه 
اإل��ى اأين يتجه وماذا يح�شل فيه ل ..مت�شرف فيه على الدوام حي 
قي��وم ح�شب التعبري القراآين حي قي��وم قائم على الدوام بال انقطاع 
بتدب��ري وت�شريف �شئون هذا الكون بكل ما فيه يحيي ومييت يخلق 
ويرزق يعز ويذل وهكذا ت�شرف �شامل يكور الليل على النهار يولج 
الليل يف النه��ار ت�شرف م�شتمر ل ينقطع يف تدبري �شئون هذا الكون 
وهذا العامل فهو جل �شاأنه امللك الذي مل ينقطع ومل يتوانى اأبدا ول 
حلظة ول طرفة ع��ني يف تدبري �شئون هذا الكون يرعى فيه م�شالح 
خملوقات��ه بكلها باأجمعه��ا ويحكم هذا الك��ون يف الولية التكوينية 
وه��و مكون هذا الك��ون ب�شننه الت��ي ل ميكن اأن يخ��رج عنها �شيء 
يف ه��ذا الكون اأبدا. هذه ولي��ة قائمة وولية م�شتمرة كيف ننظر يف 
�شاحتنا الإ�شالمية اإلى الولية الإلهية يف امتداداتها الأخرى امتداد 

الهداي��ة امتداد الت�شريع امتداد الإر�شاد للعباد والتوجيه للعباد يف 
�شاح��ة الب�شرية يف �شاحتنا الب�شرية الب�ش��ر دورهم يف هذه احلياة 
دوره��م يف هذا الوجود دورهم يف ه��ذا الكون دور بارز دور اأ�شا�شي 
يختل��ف ع��ن كث��ري م��ن املخلوق��ات الأخرى الت��ي له��ا دور حمدود 
ج��دا الدور الب�ش��ري والدور الإن�شاين على الأر���س دور مهم لأجله 
�شخ��ر للب�شر م��ا يف ال�شماوات ومايف الأر�س م��ن اأجلها حمل الب�شر 
م�شوؤولي��ة ن��اأت وامتنعت عن حملها ال�شم��اوات والأر�س واجلبال 
فكي��ف ننظ��ر يف ال�شاح��ة الإ�شالمي��ة اإلى الولي��ة الإلهي��ة  يف بقية 
الأمور ثم نعود على املنظ��ور القراآين.. البع�س يف العامل الإ�شالمي 
يعت��ر اأن الولي��ة الإلهية يف احل��د الأكر هي ولي��ة خدمية يعني 
لي�شتحون م��ن اهلل �شبحانه وتعالى مبعنى عندهم اأن اهلل �شبحانه 
وتعال��ى معني بواقعنا كب�شر كعبيد ل��ه �شبحانه وتعالى اأن يخلق 
واأن ي��رزق واأن يحي��ي اأن ميي��ت اأن ي�شف��ي مر�شان��ا اأن مين علينا 
ويعطين��ا احتياجاتنا يف هذه احلياة وينته��ي دوره هنا مايدخل يف 
بقية �شوؤون حياتنا ماعاد له حاجة خال�س بطل هذه نظرة البع�س 
م��ن املح�شوبني عل��ى الإ�شالم اأن ح��دود الولية الإلهي��ة ليتجاوز 
ال��دور ال��ذي تعارف عليه الب�ش��ر اأنه دور خدمي يخل��ق لنا الأبناء 
ويرزقن��ا ب��الأرزاق ينبت لن��ا الأ�شجار مين علين��ا بالأمطار وهكذا 
ال��دور ال��ذي تعارفنا عليه يف واقعنا احلياتي عل��ى اأنه دور خدمي 
البع�س لباأ�س عندهم نظرة اأو�شع اإلى الولية الإلهية اأنها تتجاوز 
ه��ذا اجلان��ب الذي ه��و تلبي��ة احتياجاتن��ا يف هذه احلي��اة تغطية 
احتياجاتنا يف هذه احلياة الإنعام علينا مبا نحتاجه يف هذه احلياة 
الرعاية الإلهية يف جان��ب الحتياجات الإن�شانية اخلا�شة بالطعام 
وال�ش��راب وم��ا اإلى ذلك اإل��ى جانب اآخر وه��و الت�شريع مبعنى اأنه 
ميك��ن هلل جل �شانه اأن ي�شرع لن��ا اأي�شا باعتباره اإلهانا واأن يحل لنا 
�شيئا ويحرم علينا �شيئا اآخر يحل لنا الطيبات يحرم علينا اخلبائث 
وي�شاف هذا اإلى الرعاية املادية الرعاية الت�شريعية يدلنا ويعرفنا 
ه��ذا ح��الل وهذا حرام اح��ذروا من هذا واعملوا ه��ذا هذا فيه خري 
لكم وهذا فيه �شر عليكم ولكن من دون اأن يتدخل يف اأي اآلية �شامنة 
للتنفي��ذ والن�سب��اط �سم��ن �سرعه ونهج��ه وتعليماته فق��ط اأ�سبه 
مايك��ون لديه��م مب�شت�ش��ار قانوين يقدم يق��ول هذا جي��د �شابر وهذا 
ماي�شلح لكم فقط يعني مايتدخل يف اآلية التنفيذ فيما ي�شبط عملية 
التنفيذ يف ما يرعى م�شار الأمة �شمن النهج ايل ر�شمه لها هذا طرف 
لباأ�س تق��دم بخطوة على الأمام عن الطرف الذي ليرى يف الولية 
الإلهية اإل اجلانب اخلدمي فح�شب ولينظر اإلى اأي اعتبار اآخر بل 
يتعاط��ى مع اهلل بوقاحة بوقاحة عجيبة ثم كال الجتاهني يريان يف 
م�شاأل��ة القيام مبا يعنيه اأمر الأمة القيام بت�شريف اأو توجيه الأمة 
العملية التوجيهية العملية الإدارية يف واقع الأمة التي تبنى عليها 
ال�شيا�ش��ات وامل�شارات واملواقف ينظم على �شوئها واقع الأمة اأنه 
اأمر لي�س هلل اأي عالقة به ول �شلة به وانه ينبغي احليلولة دون اأن 
يتدخ��ل يف املو�شوع نهائيا واأن هذا اأمر اإل��ى الآخرين من الآخرين 
نتاأم��ل يف واق��ع الأم��ة م��ن كان ه��و البدي��ل من اأت��ى به��ذه الروؤية 
العبقري��ة متخ�شت عن جميء من هذه الروؤي��ة اأ�شاعت الأمة هذه 
الروؤية العقيمة التي من�شاأها اأحقاد ومن�شاأها ح�شد من�شوؤها بغ�شاء 
ومن�شوؤه��ا تع�شب ومن�شوؤها جه��ل ومن�شوؤها غب��اء فتحت املجال 
للجائري��ن للظاملني للفا�شدين للم�شتهرتين لأن يجيئوا هم فيتبواأوا 
ه��ذا املق��ام ث��م لهذا بقي ال��ذي هو ال�ش��رع يف اأحكام��ه ويف منهجه 
عل��ى ح�شب م��ا يفرت�س اأن يكون قائما يف واق��ع الأمة ول امل�شروع 
الإ�شالمي يف اأبع��اده الأخرى جوانبه احل�شارية جوانبه الرتبوية 
جوانبه الوا�شعة �شوؤونه الوا�شعة املرتبطة بطبيعة الدور العاملي 
املفرت���س لهذه الأمة كل هذا وذاك ذهب �شائعا هذه الروؤية اأتاحت 
املجال وقدمت الترير وال�شرعنة لأن يكون املعنيون باإدارة �شوؤون 
الأم��ة الإ�شالمية من هب ودب فقط ميكن من ال�شتحواذ على واقع 
الأم��ة بقوة ال�ش��الح واإغراء املال فمن متك��ن اأن ي�شتحوذ على اأمر 
الأم��ة اأن ي�شيطر يف واقع الأمة م�شتن��دا على قوة ع�شكرية واإغراء 
م��ادي فكيف م��اكان كيف م��اكان جاهال جائ��را فاجرا ظامل��ا فا�شقا 
ماهن��اك عنده��م مانع اأب��دا اتف�شل ويوجب��ون على الأم��ة كلها اأن 
تطيع��ه �شرعا وت�شبح طاعته عمال اإمياني��ا وعباديا وقربة اإلى اهلل 
�شبحان��ه وتعالى وت�شبح م�شاأل��ة متكينه ملمار�شة هوايته يف الظلم 
والبط���س واجلروت وال�شتحواذ على اأموال الأمة وتكوين ثورة 
�شخ�شية وحتقيق اأغرا�شه واأهواءه ال�شخ�شية التي تكون امل�شاألة 
الرئي�شي��ة بالن�شبة له ت�شبح م�شاأل��ة مطلوبة �شرعا واأنه اأمر يجب 
الت�شلي��م به واخلنوع له واخل�شوع له والتقبل له هذه روؤية غريبة 
عجيبة جدا وروؤية م�شيئة م�شيئة اإلى الإ�شالم لأنه يف الأخري جعل 
الإ�ش��الم مطي��ة للجائرين واجلاهل��ني والفا�شق��ني والظاملني الذين 
ظلم��وا الأمة واللذين عبثوا بالأمة عبث��وا بها اأفقدوا قيمة الإ�شالم 
يف م�شروع��ه احل�شاري قيم��ة الإ�شالم يف م�شروع��ه الرتبوي قيمة 
الإ�ش��الم يف اأث��ره العظي��م لإقامة الع��دل يف احلي��اة يف النهاية كاأن 
العدل لي�س من مطالب الإ�شالم ومقا�شد الإ�شالم وكاأنه امر هام�شي 

يف الإ�ش��الم وقدم��وا �ش��ورة خمتل��ة جدا ع��ن امل�ش��روع الإ�شالمي 
كم�ش��روع للحي��اة.. الروؤي��ة ه��ذه ن�شتطيع الق��ول عنه��ا اأنها متثل 
الكهن��وت بكل ما تعني��ه الكلمة الكهنوت لأنه��ا اأعطت �شلطة مطلقة 
ل ترتب��ط ب�شواب��ط ولبقي��م ولمبادئ اأب��دا للطغ��اة واجلائرين 
واأعطته��م �شرعية دينية يف ذل��ك وكاأن اهلل �شبحانه وتعالى العظيم 
العزيز واحلكيم والعدل ق��د اأعطاهم ال�شرعية وال�شالحية الكاملة 
لفعل كل ذلك يف مقابل اأن تخ�شع الأمة لهم هذا هو الكهنوت احلالة 
التي كانت قائمة لدى الغرب يف اأوروبا يف القرون الو�شطى يف �شلطة 
الكني�شة كانت على هذا النح��و نا�س يت�شرفون برغباتهم مبزاجهم 
باأهوائهم وعلى اأ�شا�س اأن لهم �شلطة يف هذا اأو �شرعية دينية �شرعية 
ديني��ة لي�شرف��وا كيف ما ي�ش��اءون ويريدون والآخ��رون عليهم اأن 
يطيعوه��م وه��م ي�شتن��دون اإلى هذا الروؤي��ة القراآني��ة يف ثقافة يوم 
الولي��ة يف ثقافة يوم الغدير ويف الن�س الق��راآين تقدم روؤية خمتلفة 
اإيجابي��ة وبن��اءة وعظيمة وليفرت���س النفور منه��ا الذي يفرت�س 
اأن تنف��ر الأم��ة منه هو هذه الروؤية روؤية ينت��ج عنها متكني الطغاة 
والظامل��ني واجلائرين واجلهلة روؤية متك��ن من لميتلك اأي معايري 
اأي موؤه��الت لأن يرتب��ع على عر�س الأم��ة واأن يتدخل يف كل �شئون 
الأم��ة واأن يكون هو املعني بكل اأمر الأمة، هذه الروؤية عقيمة، هذه 
الروؤي��ة التي يج��ب اأن ن�شمئز منها جميعا، روؤي��ة اأحلقت الأ�شرار 
الفادح��ة بالأمة عر التاأريخ واأو�شلت الأمة الإ�شالمية اأن كانت يف 
هذا الع�شر املهم يف هذا الزمن املهم جدًا من اأكرث الأمم غبنا وجهال 
وتخلفا و�شعة و�شقوط��ا وتبعية لالأمم الأخرى و�شاقطة و�شائعة 
حتت هيمنة اأمم اأخرى واأقوام اأخرى واجتاهات اأخرى اإل القليل، 
القلي��ل، يف اأو�س��اط هذه الأم��ة، فهي الروؤية الغريب��ة التي يفرت�ش 
النف��ور منها وال�شمئ��زاز منها والنتق��اد لها والحتج��اج ال�شديد 

عليها، باأ�شد ما ميكن اأو يكون من العبارات واملواقف. 
الروؤي��ة القراآنية وف��ق ما رود يف �شورة املائ��دة والتي كانت من 
اآخ��ر ال�شور ن��زول يف القراآن الكرمي ويف الآي��ات التي كانت من اآخر 
الآي��ات التي نزلت يف �شورة املائدة ومن هذا الن�س "اإمنا وليكم اهلل 
ور�شول��ه" ولية اهلل مث��ل ماهي ولية امللك احل�ش��ري لهذا العامل 
بكل��ه وولي��ة الألوهي��ة وولي��ة الربوبية ه��ي اأي�شا ولي��ة ت�شمل 
واقعنا نحن الب�شر، فنحن عبيده مفطورون وخملوقون ومربوبون 
له هو ربنا ملكنا اإلهانا واأوجدنا لهدف ومل�شروع ولدور ولية ت�شمل 
بالتاأكي��د اجلانب الت�شريعي ، وه��و الذي ميتلك احلق جل �شاأنه اأن 
يق��ول لنا ه��ذا حرام وهذا حالل لأننا ملكه وما بني اأيدينا كله ملكه، 
ث��م هو جل �شاأنه الذي ل��ه احلق لأنه احلكيم العليم اخلبري الرحيم 
القوي العزيز الذي له احلق اأن يتخذ اأي قرار �شاء واإذا اتخذ قرارا 
م��ا اأو اأمرا ما فباعتبار عزته وحكمته ورحمته لي�س جمازفة ولي�س 
ع��ن جه��ل ولي�س عن ت�شرف غ��ري حكيم اأو ع�شوائ��ي اأو غري ذلك ، 
ل.. ف��اإذا له ولية علين��ا يف الت�شريع يف اأن يحل لنا واأن يحرم علينا 
واأن يفر���س علينا واأن يوجب علينا ما نعمل وينهانا عما ينبغي اأن 

ننتهي عنه اإلى غري ذلك.
ثم له جل �شاأنه ولية علينا يف اأن يرعى �شاأننا يف تدبرينا يف تدبري 
اأمورن��ا يف اإدارة اأمورن��ا ، متتد وليته اإلى ه��ذا اجلانب اإلى جانب 
 ُ الهداي��ة اإلى جان��ب الإر�شاد هو جل �شاأنه من يق��ول يف كتابه: )اهلَلّ
��وِرۖ  َواَلِّذيَن َكَفُروا  ُلَم��اِت اإَِلى الُنّ َن الُظّ َويِلُّ اَلِّذي��َن اآَمُن��وا ُيْخِرُجُهم ِمّ
ُلَماِت ● اأُوَل●ِئَك  وِر اإَِلى الُظّ َن الُنّ اُغ��وُت ُيْخِرُجوَنُهم ِمّ اأَْوِلَياوؤُُهُم الَطّ
اِرۖ  ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن( )اهلل ويل الذين اأمنوا يخرجهم من  َحاُب الَنّ اأَ�شْ
الظلم��ات اإلى النور( كيف هل هناك �شاحة يف الدنيا ومربع فيه نور 
واآخ��ر فيه ظالم فياأتي ويخرجه��م من ال�شاحة التي فيها ظالم، غدر 
غب�س  ثم يذهب بهم اإلى املربع الآخر الذي فيه نور، النور والظالم 
كالهم��ا عب��ارة ع��ن مفاهيم عن عقائد ع��ن اأفكار ع��ن ت�شورات عن 
م�شاريع عم��ل ، فاإما ان تكون احلالة الظالمية جمموعة من الأفكار 
واملعتق��دات التي تبنى عليها توجهات وتبن��ى عليها اأعمال وتبنى 
عليه��ا مواق��ف، يبنى عليها م�ش��ار حياة واإما اأن تك��ون تلك احلالة 
الأخرى حالة النور كذلك ، مفاهيم اأفكار تعليمات ، توجيهات تبنى 
عليه��ا توجهات ، تبنى عليه��ا حتى امل�شاعر النف�شي��ة وتبني اأي�شا 
عليه��ا م�شاريع عمل ، ه��ذه هي احلالة القائم��ة يف حالة النور ، ويف 
حال��ة الظالم فالنور عبارة عن م�ش��روع ومنهج يف هذه احلياة فيه 
املعتقدات فيه التعليمات فيه الت�شريعات فيه التوجيهات هو م�شار 
حي��اة مرتبطة بواق��ع حياتن��ا يف كل �شوؤننا واحلال��ة الظالمية هي 
جمموعة من الأفكار الظالمية اخلطرية جدًا ، ال�شيئة جدا التي هي 
اأباطيل و�شاللت التي تنحرف بالب�شرية عن امل�شار ال�شحيح الذي 
يو�شلها اإلى ر�شوان اهلل ويحقق لها الدور الذي ت�شرف به وت�شموا 
به يف هذه احلياة وتوؤدي من خالله دورها يف ا�شتخالفها يف الأر�س 

وم�شئوليتها يف الأر�س على اأرقى م�شتوى .
كيف يعمل اهلل �شبحانه وتعالى يف ذلك ، عملية الإخراج هذه من 
الظلم��ات اإلى الن��ور كيف تتم ، ير�شل اهلل اإلى عب��اده ر�شال ، هوؤلء 
الر�ش��ل ياأت��ون به��ذه التعليمات به��ذه التوجيهات م��ن اهلل �شبحانه 

وتعال��ى ، يف كتب ياأتون بها يرتافق م��ع ذلك الدور العملي املبا�شر 
م��ع م��ا يقدمونه م��ع م��ا يبلغون��ه فالر�شل والكت��ب هم��ا الثنائيان 
املتالزم��ان مل�شروع الهداية الإلهية لإخراج النا�س من الظلمات اإلى 
الن��ور، جتمع وتاأتي تل��ك املفاهيم تلك التعليمات تل��ك التوجيهات 
املع��ر عنها بالنور لأنها ت�شيء لنا دربن��ا يف هذه احلياة وم�شارنا 
يف ه��ذه احلياة حت��ى ل ن�شيع ول نتيه تاأتي م��ع الر�شل يف الكتب، 
مكتوب��ة قب��ل اأن تك��ون مكتوب��ة تبل��غ وتكت��ب وتوث��ق بالب�شري��ة 
ويرتاف��ق معه��ا ن�س��اط ودور رئي�س��ي وحم��وري ، مث��ال الر�س��ول 
نف�ش��ه معني بعملية التبليغ يكل��م النا�س يبلغهم يتلو عليهم من اهلل 
�شبحان��ه وتعالى تلك التوجيهات ، تلك املفاهيم تلك التعليمات تلك 
الب�شائ��ر تلك التو�شيحات يرتافق مع ذل��ك اأن يكون هو معني اإلى 
ح��د كبري ومرتبط ب�شكل كبري ورئي�شي وحم��وري بتلك التعليمات 
يك��ون هو اأول م��ن يفهمها ، م��ن ي�شتوعبها من يوؤمن به��ا من ي�تاأثر 
به��ا من يج�شدها من يطبقها من يلتزم بها من ميثل القدوة يف اأدائها 
م��ن يرعى يف الن�ساط العمل��ي وال�سعي العمل��ي يف الواقع الب�سري 
العم��ل اإقامته��ا ، العمل على توجيه النا���س يف اإطارها ، العمل على 
حتري��ك النا�س م��ن خاللها ، على تفهي��م النا�س بها حت��ى ل يفهمها 
الفه��م اخلاطئ اأو الفهم الناق�س اأو الفه��م القا�شر على دفع النا�س 
لاللتزام بها على مواجهة كل التحديات التي تعرت�شها لأنه يح�شل 

ردة فعل يف الواقع الب�شري .
 ياأت��ي من يعار�س ه��ذه التوجيهات من يحارب ه��ذه التعليمات 
من يت�شدى لهذه املفاهيم من يناق�س من يجادل من ي�شعى لإبطالها 
واإنكاره��ا والتكذي��ب بها اأو العمل بطريقة اأخ��رى، اإذا ف�شلت حالة 
التكذي��ب وف�شلت حالة الرف�س لها والت�شدي لها والإنكار لها جملة 
وتف�شياًل وانت�شرت ه��ذه الر�شالة الإلهية مبا فيها من م�شامني من 
توجيه��ات م��ن تعليمات م��ن مفاهيم م��ن تو�شيحات م��ن اأفكار من 
ت�ش��ورات من عقائد بالن�شبة لنا ت�شبح هكذا حالة قائمة يف واقعنا 
تاأتي حتديات وخماط��ر اأخرى احتوائية من جانب املبطلني عملية 
حتري��ف ، حتري��ف املفاهيم اإم��ا من خالل اف��رتاء ن�شو�س جديدة 
ت�ش��اف وحت�ش��ب واإم��ا م��ن خالل حتري��ف للمع��اين الت��ي حملتها 
الن�شو���س املقدمة لالأم��ة والتو�شيحات املقدمة لالأمة يف كتب اهلل ، 

ويف حركة اأنبياء اهلل ور�شل اهلل. 
فه��ذه العملية ه��ي عملية اإخراج من الظلمات اإل��ى النور الأفكار 
الظالمية العقائد الظالمية ، املفاهيم الظالمية الت�شورات اخلاطئة 
الت��ي يبنى عليه��ا مواقف يبنى عليه��ا اأعمال يبن��ى عليها حترك يف 
احلي��اة ت�شب��ح منهج��ا يلت��زم ب��ه هن��ا وهن��اك الكثري م��ن النا�س 
ويتع�ش��ب له الكثري م��ن النا�س وت�شبح عقائ��د يت�شبث بها الكثري 
م��ن النا���س، ياأت��ي الر�شل والأنبي��اء بهدي اهلل بن��ور اهلل بوحي اهلل 
بكلمات اهلل بكتب اهلل و�سمن ن�ساط تبليغي وعملي وتربوي وحركة 
وا�شع��ة ، يبلغ��ون يجاه��دون يرب��ون يقاتل��ون يهاج��رون يعانون 
ي�شحون يكونون هم يف اآدائهم احلركي والعملي احلالة التي جت�شد 
تل��ك التعالي��م، تطبق تلك التعالي��م، حتول تلك التعالي��م اإلى حالة 
عملية وحياتية قائم��ة يف الواقع، جهد كبري ورئي�شي، يعني لي�شت 
العملي��ة الت��ي يكلف به��ا الأنبياء عملي��ة اإذاعي��ة، فال�شخ�س الذي 
ه��و مذيع، مذي��ع يف التلفزيون اأو يف اإذاعة، "ما ب��ال با يقرا اخلر" 
بلغن��ا للت��و، و�شلنا للتو خر عاج��ل، "للل"، ويقوم يقرا البالغ، 
وخال���س انتهى يف املهمة، وهو ذل��ك املذيع الذي �شيتظر خرا اآخر 
يقدم��ه و"خال�س"! كم��ل املو�ش��وع؛ ل. الأنبياء لي�ش��وا مذيعني، 
لي�ش��وا مذيعني، على من�ش��ات اإذاعات اأو تلفزيونات، ل. دور كبري 
ورئي�ش��ي ومه��م جدا يف ال�شاح��ة العملية، هو يحمل ه��ذا امل�شروع 
كم�ش��روع حياة، ياأتي يتحرك يف ال�شاحة على اأ�شا�شه، يربي النا�س 
م النا���س من خالله، يغ��ري الكثري م��ن املفاهيم،  عل��ى اأ�شا�ش��ه، يفِهّ
يح��دث تغيريا كب��ريا يف ال�شاحة الب�شرية، يف الع��ادات، والتقاليد، 
واملفاهي��م، والت�شورات، واملواق��ف، ويتجه بالنا���س �شمن م�شار 

عملي وم�شروع حياة يتحرك فيه.
ه��ذه عملية اإخراج النا�س من الظلمات اإل��ى النور �شمن الولية 
الإلهي��ة، مبعنى اأن جانب رئي�شي من مفه��وم الولية الإلهية مثلما 
ه��و خل��ق، مثلما ه��و رزق، مثلما هو اأحي��ا واأمات، مثلم��ا هو يدبر 
�ش��وؤون ه��ذا الكون عل��ى نح��و م�شتم��ر يف حركته الك��رى؛ حركة 
النج��وم وحركة الأقمار وحرك��ة ال�شم�س وحرك��ة الأر�س، وما يف 
الأر�س من كل الت�ش��رف الإلهي يف الإحياء والإماتة واخللق، وكل 
العملي��ة التكوينية والتدبريي��ة الوا�شعة جدا يف هذا الكون؛ جانب 
ُ َويِلُّ اَلِّذي��َن اآَمُنوا  اآخ��ر من جوان��ب وليته هو ه��ذا اجلان��ب، }اهلَلّ
ُلَماِت اإَِلى الُنّوِر{. هذا امل�شروع يقوم عليه الأنبياء  َن الُظّ ُيْخِرُجُهم ِمّ
ُ{ يرعاك��م رعاية �شاملة،  ُك��ُم اهلَلّ ا َوِلُيّ َ ي��وؤدون دورهم، وله��ذا }اإِمَنّ
رعاي��ة امللك والت�ش��رف، رعاية الألوهية، رعاي��ة الربوبية، رعاية 
الت�شري��ع، رعاي��ة الهداي��ة، رعاية الن�ش��ر، رعاية التاأيي��د، رعاية 
�شامل��ة ت�شم��ل كل نواحي ومناح��ي حياتكم، ور�شول��ه امتداد لهذه 
الولي��ة يف واقعه��ا  الب�شري، م��ن خالل حركة الر�ش��ل والأنبياء يف 

<  الرؤية اخلاطئة أتاحت املجال وقدمت التبرير والشرعنة ملن هب ودب ألن يكون املعني بإدارة شؤون 
األمة اإلسامية ليتمكن من االستحواذ على واقع األمة بقوة الساح وإغراء املال

<  الله تعالى وحده من ميتلك والية األلوهية والربوبية وهو امللك وله والية التدبير القائم واملستمر

< ه��ن��اك ف���ي ال��ع��ال��م اإلس���ام���ي م���ن يعتبر 
الوالية اإللهية أنها والية خدمية تقتصر 
ع��ل��ى اخل��ل��ق وال������رزق وش���ف���اء امل���رض���ى وال 

عاقة لها بأي شيء آخر

<  هناك فئة أخرى في املسلمني تنظر في 
ال��والي��ة اإلل��ه��ي��ة أن��ه��ا والي���ة فيها تشريع 

دون ضوابط

<  الناظرون بقصور إلى "الوالية اإللهية" 
ف����ت����ح����وا ل���ل���ج���ائ���ري���ن وامل���س���ت���ه���ت���ري���ن ألن 
يتبوؤوا في التشريع اإلسامي مقامًا ليس 

لهم وال إليهم

ل��إلس��ام جعلوا منه  ال��ن��اظ��رون بقصور    >
حتى  والطغاة  والظاملني  للجائرين  مطية 
أفقدوا األمة أثر اإلسام في إقامة العدل 

وذلك هو الكهنوت بعينه

<  الرؤية الكهنوتية أحلقت باألمة ضررًا 
فادحًا على مر التاريخ حني عبدت الناس 

للطغاة واملجرمني

< ال�����والي�����ة اإلل���ه���ي���ة مت���ت���د إل�����ى ال���ه���داي���ة 
واإلرش������اد وت��دب��ي��ر ش����ؤون ع���ب���اده ف���ي كل 

نواحي احلياة

<  ال���ن���ور م���ش���روع وم��ن��ه��ج ف��ي��ه م��ع��ت��ق��دات 
وت���ش���ري���ع���ات وت���وج���ي���ه���ات وم����س����ار ح���ي���اة، 
عن  بالبشرية  ان��ح��راف  الظامية  واحل��ال��ة 

مسارها الصحيح

<  م����ش����روع ال����ه����داي����ة اإلل���ه���ي���ة ي���ت���م ع��ب��ر 
إرس������ال ال���رس���ل وال���ك���ت���ب، ف��ي��ك��ون ال��ت��ب��ل��ي��غ 
ب��ش��ك��ل ع��م��ل��ي، واألن���ب���ي���اء ل��ي��س��وا م��ذي��ع��ني 

فقط، وإمنا عمليون على األرض

<  الرسول امتداد للوالية اإللهية، ووالية 
اإلمام علي امتداد لوالية الرسول
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تبلي��غ هدي اهلل وتعليمات اهلل ومنهج اهلل �شبحانه وتعالى، والدور 
ال��ذي يقومون به يف اإطار احلركة التبليغية، وهو دور عملية يحتم 
اهلل في��ه طاعتهم؛ لإجناح ذلك امل�شروع، ولتحويله اإلى حالة قائمة 
 ،}ِ ْذِن اهلَلّ َلّ ِلُيَطاَع ِباإِ �ُش��وٍل اإِ يف الواق��ع الب�شري، }َوَما اأَْر�َشْلَنا ِمن َرّ
ظ "وال خُم��ر"، يعني �شاح��ب اأخبار حترير،  م��ا هو جم��رد موِعّ
�شاح��ب حتري��ر �شحف��ي، يح��رر الأخب��ار ويبلغه��ا، اأو مذيع، ل. 
ِمِننَي ِم��ْن اأَنُف�ِشِهْم{، لو  ْوَل��ى● ِبامْلُوؤْ ِبُيّ اأَ ِ{، }الَنّ }ِلُيَط��اَع ِب��اإِْذِن اهلَلّ
ه��ذه الولية الت��ي هي امتداد للولي��ة الإلهية �شمن ه��ذا امل�شروع 

الإله��ي، يبق��ى ه��و عب��دا خا�شع��ا هلل �شبحانه وتعال��ى، يبقى يف 
يقول- الواق��ع الذي يقول فيه -كما علمه اهلل اأن 

يَلَّ{، يعني  ِب��ُع اإَِلّ َما ُيوَح��ى● اإِ ل }اإِْن اأََتّ
ميتل��ك �شلط��ة الت�ش��رف املزاجي، ل، 
اأن يت�ش��رف يف النا���س كم��ا  لميتل��ك 

يري��د، كم��ا ه��ي احلال��ة الأخ��رى يف 
الفك��رة الثاني��ة، كم��ا ه��ي الولي��ة 
باملفه��وم الآخ��ر، ولية اأم��ر النا�س 

باملفهوم الذي يحارب ثقافة الغدير، 
ومفه��وم الولية وف��ق الن���س القراآين 
يف ثقاف��ة يوم الولي��ة، يعطون اجلائر 

وامل�شتك��ر الظ��امل، ياأت��ي نع��م جاهل، 
ما ميتل��ك اأي معرفة، اأحيان��ا يحتاج اإلى 

فريق حول��ه، يعلمونه ويبذل��ون جهدا كبريا 
علي��ه كيف ي�شتطيع اأن ينط��ق، كيف ي�شتطيع 

اأن يق��راأ من ورقة، كيف ي�شتطي��ع اأن يتعامل مع 
النا���س التعام��ل الروتين��ي، ويحتاج جه��ود م�شنية 

ج��دا جدا يف ذلك، جاهل ل ميتل��ك اأي معرفة، ل دينية 
ول غ��ري ديني��ة، ويك��ون يف نف�س الوق��ت اإن�ش��ان مت�شلط، 

جب��ار، ل ميتلك الرحمة ول الراأفة، ولي�س لديه اأي م�شروع لالأمة 
نف�شها، مفه��وم الولية عنده الت�شلط عل��ى النا�س، وممار�شة حالة 
الت�شل��ط مبا يرتكب��ه من مظ��امل وجرائم، وما يجمع��ه من ثروات، 
ه��ذا مفه��وم الولية، ثم يعطون��ه مع ذلك وج��وب الطاعة، وجوب 
الإذع��ان، وج��وب ال�شتجاب��ة ل��ه، واخل�ش��وع التام ل��ه، الأنبياء 
لي�ش��ت احلالة عنده��م هذه احلال��ة، النبي وهو النب��ي – ل ميتلك 
�شلط��ة مطلق��ة يت�ش��رف فيها مب��زاج اأو ه��وى، اإمنا يتح��رك كعبد 
هلل �شبحان��ه وتعالى، ه��و اأول املوؤمن��ني بنه��ج اهلل، اأول امل�شلمني، 
عليه كل اللتزامات الديني��ة، واأحيانا عليه التزامات اأكرث من بقية 
امل�شلمني، بل م�شتوى اللتزام عليه اأكر من م�شتوى التزامهم حتى 
يف الأم��ور الت��ي ي�ش��رتك، يف اللتزامات امل�شركة، وعلي��ه التزامات 
اإ�شافي��ة، بح�شب مهمته ودوره، احلرام حرام عليه واحلالل كذلك 
حالل له، وال�شتثناءات التي تك��ون بالن�شبة له ا�شتثناءات تتعلق 
بهمته ال�شعب��ة والكبرية، وعليه التزام��ات اإ�شافية اأكرث مما على 
الأمة، وهو ذلك الذي هو عبد هلل، خا�شع هلل، خا�شع هلل، ملتزم بنهج 
َلّ َما  ِبُع اإِ اهلل، م�شتقي��م على اأمر اهلل وتوجيه��ات اهلل، فيقول: }اإِْن اأََتّ
ِبْع َما ُيوَحى● اإَِلْيَك{،  ِبْع َما اأُوِحَي اإَِلْيَك{، }َواَتّ ُيوَحى● اإِيَلَّ{، }اَتّ
ِم��ْرَت{ ل تنحرف عن هذا النهج اأبدا، ويبقى هو يف  }َفا�ْشَتِق��ْم َكَما اأُ
مقدمة املوؤمنني، ذلك الأكرث التزاما، الأكرث طاعة، الأرقى والأعظم 
عبودي��ة هلل �شبحانه وتعال��ى، ل يتفرعن ول يتجر ول يطغى، ول 
يتك��ر على عباد اهلل، ل. ه��و القدوة يف التزام��ه الديني، القدوة يف 
التزام��ه بنهج اهلل و�ش��رع اهلل، وخ�شوعه هلل �شبحانه وتعالى، وهو 
يف نف���س الوق��ت ال��ذي يحم��ل من م�ش��روع اهلل من نه��ج اهلل قيمه يف 
الرحمة واحلكمة واإرادة اخلري للنا�س على اأرقى م�شتوى، فال اأحد 
ي�شل اإلى مرتبة الأنبياء يف رحمتهم بالنا�س، يف عطفهم على النا�س، 
هم على النا�س، يف حر�شهم الكبري، واأن يعز عليهم ما يلحق  يف حنِوّ

بالنا�س من �شرر، ولو اأدنى �شرر.
ه��ذه الولي��ة مبفهومه��ا العظي��م كي��ف ننف��ر منه��ا، كي��ف يقول 
البع���س: ل، ل، ل نريد هذه املفهوم اأبدا، نريد املفهوم الآخر، نريد 
مفهوم يفتح كل الأبواب لكل جائر وظامل وطاغية لياأتي على عر�س 
الأم��ة ويدو�شه��ا، بحذائه، ويركعه��ا جلروته وطغيان��ه، ذاك هو 

املفهوم املريح بالن�شبة للبع�س.
هذا املفهوم الآخر املفهوم القراآين، مفهوم ثقافة يوم الولية، قدم 
الإم��ام عليه ال�شالم م��ن موقعه الذي جعله اهلل في��ه، والذي و�شل 
اإليه باإرادة اإلهية، وتربي��ة اإلهية، وتربية نبوية، مبعايري اإميانية، 
باعتب��اره يف هذه الأمة بعد نبيها اأرقى ه��ذه الأمة يف كماله الإمياين 
وم�شتواه الإمياين، وارتباطه بامل�شروع الإلهي، من حيث العلم بهذا 
امل�س��روع واملعرفة، من حيث الرتب��اط العملي واللتزام احلياتي 
له��ذا امل�شروع الإلهي، ومن حيث الئتم��ان عليه، التخلق باأخالقه، 
ومن حي��ث كذلك اللتزام بقيمه ومبادئه، علي كان يف هذا امل�شتوى 
يف واقع��ه يف الأم��ة، كان يف هذا امل�شتوى، وياأتي لهذا الدور امتدادا 
لنبي اهلل، لأنه ما بعد الأنبياء؟ هل انتهت امل�شاألة؟! هل تنتهي ثمرة 

ه��ذا 

لنهج  ا
 ، له��ي لإ ا

يغل��ق  �شبحانه وتعالى كل نوافذ اهلل ه��ل 
الن��ور هذه؟ وي��رتك املجال للظلم��ة لتطغى يف واق��ع الب�شرية، هل 
ناف��ذة الن��ور تغل��ق عندما يعرج ب��روح نبي من الأنبي��اء؟ والنبي 
حمم��د هو خ��امت النبي��ني، "خال�س" انته��ى املو�ش��وع؟! "يجل�س 
الباق��ي يف الظ��الم" اإل��ى قي��ام ال�شاع��ة؟ ل. ل بد م��ن ال�شتمرارية 
له��ذا امل�شروع ولهذا النهج الإلهي، ما بع��د النبي �شلوات اهلل عليه 
وعل��ى اآله ياأتي الن�س الإلهي ليقول: }َواَلِّذيَن اآَمُنوا اَلِّذين َُيِقيُموَن 
َكاة ََوُه��م َْراِكُعوَن{، مقدم��ا لالإمام علي عليه  ��اَلَة َوُيوؤُْت��وَن الَزّ ال�شَّ
ال�ش��الم �شم��ن موا�شفات��ه الإميانية الراقي��ة، لياأت��ي التقدمي له يف 
البالغ النبوي يف يوم الغدير �شمن ت�شخي�س وا�شح بال�شم، )فهذا 
علي( وبالإ�شارة اإليه با�شمه و�شخ�شه، ما�شكا بيده، ومقدما له من 
فوق اأقتاب الإبل، )فهذا علي موله( الإمام علي عليه ال�شالم ي�شتمر 
يف هذا الدور، ما بعد النبي �شلوات اهلل عليه وعلى اآله، ودور مهم، 
ودور اأ�شا�ش��ي يف مرحلة العادة القائمة فيما قبل الأنبياء ال�شابقني 
ه��ي حالة اختالف بعد كل نبي م��ن الأنبياء، وحالة نزاع بني اأمته، 
فه��ل ترتك هذه الأمة لتتن��ازع وتختلف، وتتفرق يف دينها يف مفاهيم 
ه��ذا الدين، اأي منا ميثل المت��داد احلقيقي للمنهج الإلهي، املفهوم 
ال�شحي��ح والتعريف ال�شحي��ح،  واملدلول احلقي��ق للن�شو�س، ل 
، بع��د ر�ش��ول اهلل �شل��وات اهلل عليه وعل��ى اآله، )فم��ن كنت موله 
فه��ذا علي موله( تقفل ثقافة الغدير كل الأبواب على كل اجلائرين 
واملت�شلط��ني والطغاة لأنها قدمت النموذج، وقدمت لالأمة ما يحفظ 
له��ا وي�شم��ن لها اأ�شال��ة المتداد للنه��ج الإلهي ما بع��د ر�شول اهلل 
�شل��وات اهلل وعل��ى اآل��ه، اإن اختلفت الأم��ة اأو تباين��ت اأو تفرقت، 
م��ا بعد النبي، م��ا يو�شلنا اإلى النبي، من يو�شلن��ا اإلى هذا النبي؟ 
فنح��ن اليوم بعد اأجيال، بعد اأجيال تلو اأجيال من ع�شر النبي اإلى 
الي��وم، اأمتنا تفرقت، اأمتنا اختلف��ت، اأمتنا تباينت، يف اأكرث اأمورها 
املتعلقة بهذا النه��ج الإلهي، اإلى من نتطلع؟ هل تركنا هكذا �شحية 
يف مرحلة من اأهم مراحل التاريخ؟ اأم اأن هناك امتداد لهذا النهج يف 
اأعالمه يف رم��وزه املوؤمتنني؟ الذي ح�شم امل�شاأل��ة، ولهذا لحظوا؛ 
ال�ش��يء ال��ذي كان طبيعيا اأن يح�شل، ما بعد حج��ة الوداع واأثناء 
حج��ة ال��وداع والنبي يخ��ر اأمت��ه اأنه يو�ش��ك اأن يدع��ى فيجيب، 
واأن��ه على و�شك الرحيل م��ن هذه احلياة، هو اأن تك��رث الت�شاوؤلت 
ح��ول ه��ذه امل�سائ��ل بن اأو�س��اط الأم��ة، واأن ت�سخ��ن القرتاحات 
والنقا�ش��ات وامل��داولت، فماذا بع��د وفاته؟ كيف؟ م��اذا �شنفعل؟ 
م��ا �شيح�شل؟ م��ا...؟ لكن النب��ي مل يرتك جم��ال لأن تن�شغل الأمة 
بالت�ش��اوؤلت واجلدل والنقا�ش��ات والقرتاحات ...ال��خ، ل. ح�شم 
امل�شاأل��ة واأو�شح احلج��ة واملحجة هلل �شبحان��ه وتعالى، من خالل 
هذه الن�شو���س وما �شبقها من ن�شو�س كث��رية ومهمة ووا�شحة، 
فق��دم لنا �شم��ن مفهوم هذه الولي��ة املفهوم ال��ذي ي�شمن المتداد 

الأ�شي��ل ملنه��ج اهلل �شبحان��ه وتعال��ى، ويح��دد النم��وذج الأعظم 
والأرق��ى يف الأم��ة ال��ذي ميك��ن اأن تكون الأم��ة متطلع��ة اإليه على 
ال��دوام لتع��رف من هم رموزه��ا الذين ينبغي اأن تلت��ف حولهم، اأن 
تنته��ج نهجهم، اأن تاأمتنه��م يف جت�شيدهم لقيم الإ�ش��الم واأخالقه، 
ويف تقدميهم ملفاهيم الإ�شالم ومدلول ن�شو�شه، وهوؤلء هم )فهذا 
عل��ي م��وله(، فلنتطلع اإلى الإمام علي يف زم��ن النبي يف حياته يف 
حيات��ه م��ع ر�شول اهلل تلميذا، يربيه النب��ي �شلوات اهلل عليه وعلى 
اآله، يعلمه، ودوره يف تلك املرحلة مع ر�شول اهلل �شلوات اهلل عليه 
وعل��ى اآله، دوره فيما بعد حياة ر�ش��ول اهلل اإلى حني ا�شت�شهاده، 
ت��رى فعال ما ترى فيه اأي�شا �شواهد وا�شحة على تلك الن�شو�س، 

وم�شاديق عملية وحقيقة لتلك الن�شو�س التي حتدثت عنه.
ولي��ة الإمام علي عليه ال�شالم مل تكن جمرد ولية �شلطة انتهت 
با�شت�شه��اده، ب��ل ولية اقتداء واهت��داء، تبقى الأم��ة مرتبطة بها 
عل��ى م��دى الزم��ن يف كل الأجي��ال، تبقى الأم��ة معني��ة باللتفاف 
الدائ��م اإلى علي عليه ال�شالم لت�شتفي��د من علي، كيف كان علي هذا 
يف كل مراحل حياته، ويف كل مراحل دوره الكبري يف الإ�شالم، وهذا 
املو�شوع مو�شوع يعني ياأتي الرد فيه والأخذ والنقا�س واحلديث 
يف مقامات كثرية جدا، ل تت�شع له حما�شرة، 
عموم��ا نحن يف ه��ذا الي��وم العظيم 
ويف هذه املرحلة التاريخية التي 
اإ�شالمية تواجهنا  نعي�شها كاأمة 
الكثري م��ن التحدي��ات، والكثري 
م��ن الأخطار، ما يح��دث اليوم عندنا 
يف اليم��ن، م��ا يحدث يف بقية املناطق يف الع��امل الإ�شالمي وال�شاحة 
الإ�شالمي��ة، بحاجة اإل��ى اأن نلتفت اإلى اأ�شال��ة الإ�شالم يف قيمه، يف 
منهجه، يف رموزه، فرنى فيه النور الذي يخل�شنا من كل الظلمات، 
وال��ذي ينقذ اأمتنا من كل املحن، وال��ذي ي�شحح لها واقعها بكل ما 
في��ه من التبا�شات واأخطاء وم�ش��اكل وا�شطرابات ...الخ، معنيون 
اأن نتعاطى مب�شوؤولية فوق كل �شيء، اأن نرتفع عن كل الع�شبيات، 
الع�شبي��ات داء جاهلي بقي يف داخل الأم��ة واأثر على الأمة كثريا، 
حت��ى يف نظرته��ا اإلى القراآن اإل��ى الر�شول اإلى املفاهي��م الإ�شالمية، 
معني��ون اليوم اأن ن�شعى اإلى جم��ع كلمتنا على التقوى، على القيم 
الإ�شالمي��ة الأ�شيلة، اإل��ى معاجلة كل امل�شاكل واملح��ن التي نعاين 
منها يف واق��ع اأمتنا الإ�شالمي، اليوم كلنا يرى من ي�شاهد من يتابع 
م��ن يحم��ل الهتمام ملعرف��ة واقع الأم��ة الإ�شالمية، اإل��ى جانب ما 
يف الداخ��ل، داخ��ل الإم��ة ويف �شاحته��ا الداخلية من حم��ن ونكبات 
ووي��الت وماآ�ٍس، ن��رى ما يح�ش��ل يف بحق امل�شلم��ني يف بورما، من 
جماز الإب��ادة اجلماعية وال�شاملة، من ال�شطهاد الكبري وما ميكن 
اأن يح�ش��ل يف بل��دان اأخ��رى وح�ش��ل يف ال�شابق يف مناط��ق اأخرى 
من الع��امل، امل�شلمون اأم��ة م�شتهدفة، اأمة م�شتهدف��ة بكل ما تعنيه 
الكلم��ة، ول ي�شمن لهم اأن يكون��وا اأقوياء يف مواجهة كل التحديات 
والأخط��ار الرهيب��ة الت��ي ت�شتهدفه��م اإل اأن جتتم��ع كلمته��م على 
احل��ق، واأن يعودوا اإل��ى اأ�شالته��م، اأمة تتوح��د، وتعت�شم بحبل 
اهلل جميع��ا، ثم تتحرك يف مواجهة تل��ك التحديات والأخطار، اليوم 
اأي��ن تلك الأنظمة التي تقدم نف�شها على اأنها هي املوؤمتنة على الأمة 
الإ�شالمية واملمثلة لالإ�ش��الم  وامل�شلمني، اأين هو النظام ال�شعودي 
واأين هو النظ��ام الإماراتي مما يحدث على امل�شلمني يف بورما، اأين 
ه��م، واأين مواقفه��م التي متنع ذل��ك الظلم، تلك الإب��ادات الرهيبة 
بحق امل�شلمني هناك، اإبادات �شملت ع�شرات الآلف منذ بدايتها اإلى 
الي��وم، ع�شرات الآلف من امل�شلم��ني قتلوا هناك بالذبح وباحلرق، 
وبو�شائ��ل الإبادة اجلماعية، اإب��ادات وجرائم حتدث هناك بحماية 
اأمريكية، وت�شجيع اأمريكي، الأمريكي يعلن اأنه يرف�س حتى اللوم، 
حت��ى الل��وم لل�شلط��ة املجرمة هن��اك يف بورم��ا الت��ي ترتكب بحق 
امل�شلم��ني ما ترتكب من جرائم، يق��ول الأمريكي اأنا اأرف�س حتى اأن 
يالم من يرتكبون ه��ذه اجلرائم، اإ�شرائيل تزود ال�شلطة والبوذيني 
يف بورم��ا بال�شالح لإب��ادة امل�شلم��ني، والآخرون ياأت��ون لريتبطوا 
باأمري��كا كل الرتب��اط بع��د اأن ابتع��دوا ع��ن الولي��ة يف مفهومه��ا 
الإ�شالمية ال�شحيح، اأتوا لريتبطوا بالولية بالأمريكي، فيفتح لهم 
جمال للتدخل يف كل �شوؤون اأمتنا، يف كل �شوؤونها بال ا�شتثناء، اليوم 
الأمريك��ي يتدخ��ل يف كل �شوؤونن��ا يف ال�شاح��ة الإ�شالمي��ة، �شوؤوننا 
ال�شيا�شي��ة و�شوؤونن��ا القت�شادي��ة و�شوؤونن��ا الثقافي��ة و�شوؤوننا 
الفكرية، �شوؤوننا الجتماعية يف كل تفا�شيل حياتنا، ويف كل �شوؤون 
حياتن��ا، وت�ش��وغ برناجم��ا ياأخذ من الإ�ش��الم �شكلي��ات معينة ثم 
يك��ون يف واقع احلال عل��ى النحو الذي يتحقق م��ن خالله وحتقق 
م��ن خالل��ه م�شالح اأمريكا فوق كل اعتبار، ف��وق كل �شاأن، فوق كل 
م�شاأل��ة، امل�شاأل��ة الأول��ى والرئي�شية تك��ون على ه��ذا النحو، هذه 
النتيج��ة، نتيجة يف الأول بالأول فت��ح املجال للجبارين واجلائرين 
والظامل��ني، ثم ولي��ة الأم��ر اليهودي��ة وال�شهيوني��ة والأمريكية، 

لتكون هي من يحكم واقعنا.

نح��ن ل ي�شعنا يف هذا املق��ام اأن نتحدث عن كث��ري من التفا�شيل 
املتعلق��ة بالو�شع يف بلدنا، والو�شع يف منطقتنا لكن لنا كلمة قريبة 
اإن �ش��اء اهلل يف الأي��ام القادم��ة نتح��دث فيه��ا عن كثري م��ن امل�شائل 
املهم��ة، يبقى لن��ا اأن نتحدث عن واحدة م��ن امل�شائل املهمة يف هذه 
الكلم��ة، وهي فيم��ا يعنينا يف و�شعن��ا الداخلي يف اليم��ن، اأنا اأوؤكد 
ل�شعبن��ا العزي��ز، وكذل��ك يف ه��ذا ال�شع��ب الوجاه��ات واحلكم��اء 
والنخ��ب اأن وحدتن��ا الداخلي��ة يف ه��ذه املرحل��ة بال��ذات ومتا�شك 
جبهتن��ا الداخلية يف هذا التوقيت بالتحدي��د م�شتهدف ب�شكل كبري، 
واأن هن��اك �شعي��ا مكثفا من قوى العدوان عل��ى �شرب وحدة �شفنا 
ومتا�ش��ك جبهتنا الداخلي��ة؛ بغية الت�شهيل لالأع��داء مهمة الدخول 
اإل��ى هذا البل��د واحتالل هذا البل��د، هناك جهد كب��ري، وهناك تاأثري 
اإل��ى حد ما يف بع�س القوى، بع�س الق��وى التي ثقل عليها ال�شرف، 
وك��ر عليها �ش��رف الت�شدي للعدوان، وكاأنها ت��رى فيه �شرفا اأكر 
م��ن ر�شيده��ا يف املا�شي، نح��ن اإن �شاء اهلل �شنتح��دث عن كثري من 
اأم��ور املهم��ة، فيما يعني واقعن��ا يف هذا البل��د ويف املنطقة يف كلمة 

قريبة، ن�شاأل اهلل �شبحانه وتعالى اأن يوفقنا ملا ير�شيه.
الله��م اإنا نت��ولك، ونتول��ى ر�شولك، ونتول��ى الإم��ام عليا عليه 
ال�ش��الم، ونتولى اأعالم الهدى اأولياءك، ون��راأ اإليك من اأعدائك من 
كل الظامل��ني واجلائرين وامل�شتكري��ن واملف�شدين يف الأر�س، اللهم 

تقبل منا يا �شميع الدعاء.
وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

ال��غ��دي��ر أقفلت ك��ل األب����واب أم��ام  < ثقافة 
على  اإلل��ه��ي  ال��ن��ه��ج  ب��ت��ق��دمي  املتسلطني، 

أكمل وجه

<  إع�������ان ال�����والي�����ة أن����ه����ى ك����ل امل��������داوالت 
املفترضة أن تنشأ عقب وفاة رسول الله 

عن من يكون املعني بأمر األمة من بعده

ب��األم��ة،  ال��ع��ص��ب��ي��ات داء ج��اه��ل��ي فتكت    >
الكلمة  وتوحيد  ذل��ك،  عن  الترفع  وعلينا 

على التقوى

ضمانة  وال  مستهدفة،  أم��ة  املسلمون    >
ال��ت��ح��دي��ات إال اجتماع  لهم مل��واج��ه��ة ك��ل 

كلمتهم على احلق

<  أي���ن ت��ل��ك األن��ظ��م��ة ال��ت��ي ت��ق��دم نفسها 
امل���م���ث���ل���ة ل����إلس����ام ألن مت���ن���ع ال���ظ���ل���م ع��ن 
م��س��ل��م��ي ب����ورم����ا، أي�����ن ال���ن���ظ���ام ال���س���ع���ودي 
واإلماراتي من كل ما يجري على املسلمني 

في بورما؟

< م��ا ي��ح��دث ف��ي ب��ورم��ا بتشجيع أم��ري��ك��ي 
وت��س��ل��ي��ح إس���رائ���ي���ل���ي، واألم���ري���ك���ي ي��رف��ض 

توجيه اللوم إلى نظام بورما

< األم���ري���ك���ي ي��ت��دخ��ل ال���ي���وم ف���ي ت��ف��اص��ي��ل 
شؤون األمة، وهو من يصيغ لها برنامجها 

مبا يجعل مصاحله هو فوق كل اعتبار

<  في املاضي فتح األمر للجبارين، وهذه 
امل���رح���ل���ة ف��ت��ح امل���ج���ال ل��ي��ك��ون أم����ر األم���ة 

حتت والية اليهود وأمريكا

<  كلمة قريبة إن شاء الله سنتحدث فيها 
بالتفصيل عن واقعنا في البلد واملنطقة

<  أؤكد لشعبنا اليمني أن وحدتنا الداخلية ومتاسكها مستهدفة بشكل كبير في هذا الوقت بالتحديد، 
وهناك سعي مكثف لضرب وحدة صفنا بغية التسهيل لأعداء مهمة احتال البلد

<  بعض القوى ثُقل عليها شرُف التصدي للعدوان، وترى فيه شرفا أكبر من رصيدها في املاضي



يف  للمرابط��ني  العيدي��ة  للزي��ارات  توا�ش��اًل 
جبه��ات الع��زة وال�ش��رف تتوا�ش��ل معه��ا قوافل 
الك��رم والعط��اء م��ن خمتل��ف قبائ��ل اليم��ن حيث 
�ش��ري الح��رار وال�شرفاء من اأبن��اء خمالف دايان 
مبديري��ة بني مط��ر حمافظة �شنع��اء قافله عيدية 
واللج��ان  اجلي���س  لإبط��ال  متنوع��ه  ت�شعيدي��ه 

ال�شعبية املرابطني يف جبهات العزه والكرامة
كم��ا ا�شُتقب��ل ع�شر ي��وم اخلمي���س يف حمافظة 
تعز مبنطقة احلوبان قافلة مدد وامداد مقدمة من 
قبائ��ل احلداء مبحافظة ذم��ار وكان يف ا�شتقبالهم 

وفد ر�شمي من ان�شار اهلل وم�شائخ وعقالء تعز.
واكدت كلمة م�شائخ وعقالء احلداء للمرابطني 

يف اجلبه��ات باأنك��م اعيادن��ا واأنت��م فرحتن��ا وانتم 
ال�شم��وخ وانتم الكرامة وانتم العزة ونحُن معكم، 
ورح��ب م�شائخ وعقالء تعز بالوف��د الزائر واثنى 

عليه بكلمات عديدة ممثلة من عقالء وم�شائخ تعز 
واي�ش��ا من ال�شلطة املحلية باملحافظة ومن جانب 

اأن�شار اهلل.

االحـــد  
2017/9/10م املوافق
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أؤكد لشعبنا اليمني أن وحدتنا الداخلية ومتاسكها 
بالتحديد،  ال��وق��ت  ه��ذا  ف��ي  كبير  بشكل  مستهدفة 
وه�����ن�����اك س���ع���ي م���ك���ث���ف ل����ض����رب وح�������دة ص���ف���ن���ا ب��غ��ي��ة 

التسهيل لألعداء مهمة احتالل البلد.

لل�صاعر  �صيـــف اهلل �صلمــــان
ــوا..  ــُم ــَلّ ــَك َت ــــوالء  ال ـــِد  ـــِدي َتْ ـــوِم  ي يف 
ولَتْعَلُموا..  ُتوا..  وْلُتْن�صِ ولَت�ْصَمُعوا.. 
ـــُم ـــَظ ــــَت االأْع ــَمّ اأن ــه ــل ــَك ال ــاَن ــَح ــْب ــصُ �

ــا بــاملــ�ــصــطــفــى واأمــرتــنــا  ــن ــت ــرم اأك
فــاتــبــعــوا..اأطــيــعــوا..تــهــتــدوا ــَت  ــل ُق اإذ 
ــك �ــصــاهــدًا ــا كــفــى ب ــَن ــْم ــَلّ هــانــحــن �ــصَ

ــــًة  ــَن لــلــو�ــصــِيّ والي ــل ــع ــن ــا ل ــن ــئ ج
ــفــت  ـــوُع تــوَقّ ـــم ( واجل ــِر ُخـــــٍمّ ــدي ـــ)غ ب
ــزاًل  ــن م اأمــــــرًا  اهلِل  ر�ـــصـــوَل  ـــغ  ـــِلّ ب
ــــال اإلـــُهـــَنـــا  ـــَت( ق ـــغ ـــَلّ ـــا ب ـــم ـــامل)ف م
ــوًة ــط َم َخ ــوُل ومـــا تـــقـــَدّ ــص ــر� ـــَف ال وق
له ـــت  ُر�ـــصَّ اإذ  االقـــتـــاِب  عــلــى  ــى  ــرق ف
ِبــِهــْم ـــى  عــنــَد الــظــهــريِة يف الــهــجــرِي دَع

امل�صطفى  الــنــبــُيّ  ــَذ  ــى..اأخ ــل ــوا..ب ــال ق
ــًى َلـــــُه ــول ــــوالُه فـــذا م ــُت م ــن ـــن ك ))م

ــُه..  ــُن ــري ـــَو ق ـــْه ـــراآن َِف ـــق ـــَع ال ـــذا(م )ه
ـــــَر الــكــتــاِب تــعــمــدًا  ــوا اأم ــل ــاه ــج ــت ف
ٍة" اأُمَيّ اآُل  اخَلْمِر"  ُوالُة  فـــــاإذا 
قــتــِلــَنــا يف  اأمـــعـــنـــوا  ـــوٍد  ـــُع ـــصُ � وبــنــو 
ــا  ــن ــان ــــى اأوط ــا اإل ــك ــري ــاأم ــــــاوؤوا ب ج
ــدى  ــه ال عــن  االإنــــحــــراُف  ـــوال  ل واهلِل 
لْت  ل�صَ َت�صَ االإنــحــراف  ذاَك  ــاُت  ــَع ــِب َت
َدُم..!! ـــا  ـــَن ـــِت َمّ الأُ ــْك  ــَف ــصْ ــ� ُي مْل  ــــوالُه  ل
ــا ــَن ــصِ ــْد� ُق االأ�ـــصـــى يف  ــا حـــَلّ  ــــوالُه م ل
ــاء  ــي ــارى اأول ــص ــ� ــَنّ ــاَت نــتــخــِذ ال ــه ــي ه
ــْم ــه ــوَلّ ــت ي ـــن  ـــا))وم ـــن ل ــــال  ق واهلُل 

ـــــا  اإمَنّ ــــذا  ه بـــعـــَد  ـــة  ـــربي ال ــــدى  ه و 
ــذي  ــَو ال ــح ـــارًة ن ـــص ـــوَن(( اإ� ـــن ـــوؤم و))امل

ُم..!! ــــــَرّ ُمَ ــوَت  ــُك ــصُّ ــ� ال اإَنّ  يــاقــوَمــنــا 
!!.. ـــَزُم  ـــْه ُت ال  ٌة  ـــــَوّ ُق ـــَة  ـــَوالي ال اأَنّ 
!!.. االأكــــرُم  ـــَت  اأن ـــَت  واأن الــــَوالُء  ولــَك 
االأحـــكـــُم..!! واأنـــَت  ــُه  ل ن�صتجيَب  اأن 
ــوا.. ــُم ــِلّ ــص � الــيــكــم  ــــرًا  اأم ق�صى  واإذا 
ـــُم..!! ـــِظّ ـــَع ـــِه ُن ـــي ــدي اإل ــه ـــــا ملــا ي اأَنّ
.. ـــُم  ـــظ االأع ــُيّ  ــب ــن ال يعلنها  ـــام  ق ــد  ق
ــُم.. ــل ــصَ ــ� ــاء ُت ــم ّ ــصَ ــ� ــِه اأمـــــالُك ال ــي ــل وع
.. ـــُم  ـــظ اأع هــــَي  ـــِه  ـــن دي يف  ـــٍة  ـــوالي ب
ــُم..!! ــعــ�ــصِ َي ــَك  ل ـــورى  ال �ـــرِشّ  ــن  م واهلُل 
مــوا.. ـــِه قــد عــــاَد الــذيــن تــقــَدّ ـــي واإل
ـــُه َتـــــراُه وتـــفـــهـــُم..!! ـــت ـــَلّ اأم ـــَع ـــَل َف
مــنــكــُم؟!! اأولـــى  ــُت  ــص ــ� اأول بنفو�صكم 
ــِيّ املــرتــ�ــصــى ودعــاهــم.. ــص ــو� ــِد ال ــي ب
ــوا..!! ــُم ــَه ــْف ــَي ــل اأ�ــصــاَر ل ــٌي(( ب ــل هــذا ع
اأقـــــوُم((؟! ــي  ه للتي  ــدي  ــه ــس))ي ــ� ــي اأول
.. ــُهــم ُ ــْن ِم بغيًا  اهلِل  ــوَل  ــص ر� ــْوا  ــصَ ــ� َوَع
.. ـــُكـــم ُ حَتْ و  املــ�ــصــلــمــنَي  ــــاَب  رق تعلو 
اإ�صَت�ْصلُموا..!! لليهوِد  ظلمًا..ولكن 
ــُم..!! ــَكّ ــَح ــَت ــوؤوِنــَنــا َت ــِلّ �ــصُ ــُك ــَدْت ِب ــَغ ف
.. ــوا  ــرم واأج اليهوُد  ـــسِ  االأر� يف  مــاعــاثَ  
ـــَهـــا  ــا َفـــَقـــَدْت)ُبـــَثـــْيـــَنـــةُ( اأَمّ ــــوالُه م ل
!!..ُ ــــاأمَلّ ــــَت َت ــا  ــَه ــراِق ــِف ِل َتــُكــْن  مْل  ـــْل  ب
!!.. ُم�صلُم  عــانــى  ــــسِ  االأر� يف  وال  كــال 
ـــــُم..!! َواالُه ــــذي  اَلّ وال  الــيــهــود  وكـــذا 
ــُم((..!! ــُه ــْن ــوَ))ِم ــــا ُه َ ــَد اإِمَنّ ــْم((واأَكّ ــُك ــْن ِم
ـــُم..!! ـــوالُك َم ــوُلــُه((  ))ر�ــصُ ُثــَمّ ))اهلُل(( 
ـــُم!! ـــاُه ـــًا اأزَك ــــى راِكـــَع ــى وزَكّ �ــصــَلّ

بقلم األستاذ / يحيى قاسم أبو عواضةملـــــــــــــــاذا نـــــحـــــيـــــي يــــــــــــوں الــــــغــــــديــــــر؟

يوم الغدي��ر لي���س منا�شبة لطائف��ة معينة 
وم��ا ح��دث في��ه اأي�ش��ا لي���س خا�ش��ا بالإمام 
علي علي��ه ال�ش��الم وباجلي��ل الأول واإمنا هو 
منا�شب��ة اإ�شالمي��ة ترتب��ط بالأم��ة اإل��ى ي��وم 
القيامة منا�شبة اأول من اأحياها هو ر�شول اهلل 
حممد �شلى اهلل عليه وعلى اآله و�شلم باأمر اهلل 
�شبحان��ه باإجم��اع امل�شلمني فلي���س هناك اأحد 
م��ن املوؤرخ��ني اأو املحدث��ني ينكر م��ا حدث يف 
الثام��ن ع�شر من ذي احلج��ة ال�شنة العا�شرة 
للهجرة يف حجة الوداع يف غدير خم واخلالف 
فقط يف مدلول قول النبي �شلى اهلل عليه وعلى 
اآل��ه و�شل��م) من كنت موله فه��ذا علي موله( 
فنح��ن نعتقد ب��اأن الر�شول يف ه��ذا اليوم ر�شم 
امل�ش��ار ال�شيا�ش��ي لالأم��ة اإل��ى ي��وم القيام��ة. 
وم��ن خ��الل الإم��ام علي ق��دم لالأم��ة املعايري 
واملوا�شف��ات التي يج��ب اأن تتوفر يف من يلي 

اأمرها اإلى يوم القيامة. 
وم��ن يتاأم��ل يف واق��ع الأمة الي��وم يجد اأن 
معاناته��ا يف ما�شيه��ا وح�شره��ا ه��و من هذا 
املوق��ع من حكامها ال�شعف��اء اجلبناء اجلهلة 
الذين ل يهمهم اإل م�شاحلهم ولو على ح�شاب 

�شعوبهم. 
لحظوا معي زعماء اأمتنا بعد حترك اأمريكا 

لحتالل منطقتنا م��اذا كان موقفهم؟ فبدل من 
العم��ل على حماي��ة �شعوبهم من ه��ذا اخلطر 
الكبري ال��ذي ي�شتهدف الأمة يف كل �شيء حتى 
يف وجودها ذهبوا اإلى اأمريكا ليقدموا اأنف�شهم 
جن��ودا لها ل�ش��رب كل من يتم��رد ويرف�س ما 

تريده اأمريكا بهذه ال�شعوب. 
ال�شع��ودي  بالنظ��ام  عملن��ا  ال��ذي  م��ا 
والإمارات��ي واملتحالفني معهم��ا حتى ي�شنوا 
علينا ه��ذا العدوان؟ األي�س ا�شتجابة لأمريكا؟ 
ما ال��ذي قد عملن��اه بال�شعب ال�ش��وداين حتى 
يديروا ظهوره��م لإ�شرائيل التي ت�شربهم بني 

حني واآخر وياأتوا حلربنا؟ 
كل م��ا يح�شل هو من احلكام الذين جندوا 
اأنف�شهم لأمريكا. فقدموا اأمتنا �شعيفة ولديها 
كل مقوم��ات القوة، طلعوا اأم��ة القراآن اأغبى 
اأم��ة يف اأزه��ى ع�شور الدنيا، اأم��ة ممزقة رغم 
كل ما متتلكه من عوامل التوحد! فلو فهمنا ما 
حدث يف يوم الغدي��ر لعرفنا املعايري القراآنية 
واملوا�شف��ات الإمياني��ة مل��ن يل��ي اأمرن��ا م��ن 
خ��الل الإمام عل��ي الذي قدم��ه الر�شول �شلى 
اهلل علي��ه وعلى اآله و�شلم لالأم��ة من بعده مبا 
يتمتع به م��ن املوا�شفات واملوؤهالت ومعايري 
الكم��ال التي ل ب��د اأن تتوفر فيم��ن يحكم هذه 

الأمة التي اختارها اهلل لإي�شال هذا الدين اإلى 
الب�شرية جمع��اء. فامل�شاأل��ة ل تتعلق باجليل 
الأول ب��ل هي ممتدة اإلى ي��وم القيامة. ونحن 
عندم��ا نحيي ه��ذه املنا�شب��ة فلي���س الغر�س 
نب���س ق�شايا تاريخية ل عالق��ة حلا�شرنا بها 
واإمن��ا له��ا عالق��ة اأ�شا�شية مب��ا تعاني��ه اأمتنا 

الي��وم فنح��ن باأم�س احلاجة اإليه��ا فال خمرج 
لالأم��ة مم��ا تعاني��ه اإل بالع��ودة اإلى م��ا قدمه 
الر�ش��ول حمم��د �شل��ى اهلل علي��ه وعل��ى اآل��ه 
و�شل��م عن ربه يف ه��ذا الي��وم العظيم فنعرف 
من ه��و اجلدير ب��اأن يلي اأمرنا وف��ق املعايري 
واملوا�شف��ات الإميانية التي ع��رف بها الإمام 

علي عليه ال�شالم. 
الولي��ة  ع��ن  ب��دل  لن��ا  ق��دم  ال��ذي  وم��ا 
مبعايريه��ا وموا�شفاتهاالت��ي قدم��ت يف مث��ل 
ه��ذا الي��وم؟ اأمل يق��دم ب��دل عنها ثقاف��ة اأطع 
الأمري واإن ق�شم ظهرك؟ فحكم الأمة ال�شفهاء 
وفع��ال  والطواغي��ت  والعم��الء  والفا�ش��دون 
ق�شموا ظه��ر الأمة واو�شلوها اإلى ما و�شلت 

اإليه اليوم. 
ويف ه��ذه املرحل��ة مت حتديث ه��ذه الثقافة 
اإل��ى اأط��ع امري��كا واإن احتل��ت بل��دك ونهبت 
ثروات��ك وانتهكت عر�ش��ك! األي�س هذا ما يراد 
ل�شعوبن��ا اليوم؟ ث��م األي�س يف ه��ذا ما يجعلنا 
نع��ود اإل��ى ثقافة الولي��ة التي قدم��ت يف يوم 
الغدي��ر؟ فن�شحح واقعن��ا اأو فلتنتظ��ر اأمتنا 
املزي��د من الذل��ة والهوان وتنتظ��ر اأن ت�شحق 
وت�شح��ق وت�شح��ق حت��ت اأق��دام الأمريكيني 

والإ�شرائيليني.

هـــــــــــــــــــادي يـــــــبـــــــيـــــــع اجلـــــــــــــــــــزر الــــــيــــــمــــــنــــــيــــــة بـــــــثـــــــمـــــــن بــــخــــس 
والـــشـــرعـــيـــة املــــزعــــومــــة حتـــــول الـــبـــلـــد إلـــــى مـــــــزاد عــلــنــي
ذك��رت م�ش��ادر اإعالمي��ة اأن املرت��زق الفار عبدرب��ه من�شور ه��ادي اأقدم على اإمت��ام توقيع 
�شفق��ة تاأج��ري كل من جزي��رة �شقطرى وجزيرة مي��ون، وميناء عدن لدول��ة الإمارات مدة 25 
ع��ام قابلة للتجدي��د، وذلك يف خمالفة علنية للد�شتور والقان��ون اليمني.. وجاء التفاق يف �شل 
�ش��راع حمت��دم بني القوى الع��دوان الإمارات من جه��ة وال�شعودية من جه��ة اأخرى.. وين�س 
العق��د ب�شكل ح�شري على تاأج��ري جزيرتي �شقطرى وميون وميناء ع��دن مدة 25 عاما ومتنع 
ال�شلطات امل�شتاأجرة )الإمارات( اأي مواطن ميني ياأتي من خارج اجلزر املذكورة اإل مبوجب 
ترخي���س خا���س منه��ا. وكذلك على ح��ق الإمارات يف التنقي��ب عن النفط والغ��از واأي ثروات 
معدني��ة يف ال��ر والبح��ر بالت�شاور م��ع املوؤجر ويكون الري��ع منا�شفة، اإ�شاف��ة اإلى ذلك يحق 
للجزي��رة الن�شمام اإلى منظمات واأن�شط��ة دولية مثل ال�شرتاك يف اأن�شطة وم�شابقات ريا�شية 
وفنية واأي �شي يقرره جمل�س اإدارة اجلزيرة التابع لل�شلطات امل�شتاأجرة.. يف مقابل ذلك تلتزم 

الإمارات باإيقاف الدعم عن اأي كيان اأو جماعة مناه�شة لل�شرعية.

القبائل تواصل معايدة أبناء اجليش واللجان ويسيرون قوافل عيدية للمرابطني في جبهات العزة والشرف
ك�سفت و�سائل اإعالم اإ�سرائيلية اأن اأمريًا �سعودياً من البالط امللكي 

قام بزيارة �شرية اإلى تل اأبيب يف الأيام الأخرية.
ونقلت الإذاعة الإ�شرائيلية عن م�شادر قولها اإن الأمري ال�شعودي 
اأج��رى خالل زيارت��ه لقاءات م��ع م�شوؤولني اإ�شرائيلي��ني كبار، بحث 
خالله��ا فك��رة دف��ع ال�ش��الم الإقليم��ي، وهو م��ا رف�س دي��وان رئي�س 

نتنياهو اأو وزارة اخلارجية الإ�شرائيلية التعليق عليه.
موقع "i24NEWS" لف��ت اإل��ى اأن الك�ش��ف ع��ن ه��ذه الزيارة 
ياأتي غ��داة ت�شريحات لرئي�س ال��وزراء الإ�شرائيلي بنيامني نتنياهو 
اأعل��ن فيه��ا ع��ن وجود تع��اون عل��ى خمتل��ف امل�شتويات م��ع الدول 

العربية التي ل يوجد بينها وبني اإ�شرائيل اتفاقيات �شالم.
كم��ا اأ�ش��ار املوق��ع الإ�شرائيل��ي اإلى ما كان��ت نقلته وكال��ة الأنباء 

ال�شعودي��ة "وا���س" قب��ل �شهر م��ن اأخبار ع��ن اأن ات�ش��الت العاهل 
ال�شع��ودي، كان له��ا ق�شط م��ن اإزال��ة اإ�شرائي��ل لبواب��ات التفتي���س 

الإلكرتونية، التي ن�شبت يف امل�شجد الأق�شى املبارك.
ولفت التقاري��ر الإ�شرائيلية اإلى اأن ال�شا�شة الإ�شرائيليني يعملون 
عل��ى مغازل��ة الريا���س من��ذ ف��رتة، وظهر ذل��ك جلي��اً خ��الل الأزمة 
اخلليجية باإغ��الق قناة اجلزي��رة  يف اإ�شرائيل من جه��ة، والتطلعات 
الت��ي اأع��رب عنه��ا نتنياهو ب��اأن تهبط طائ��رة يف الريا���س قادمة من 
ت��ل اأبيب م��ن جهة اأخ��رى.. ولفت��ت اإلى الزي��ارة التي �شب��ق اأن قام 
به��ا رئي�س املخاب��رات ال�شعودية اأن��ور الع�شقي اإلى ت��ل اأبيب العام 
املا�شي، عل��ى راأ�س وفد من رجال الأعمال، ف�شاًل عن م�شاركة حممد 

بن �شلمان باجتماع اإقليمي يف العقبة مع جهات اإ�شرائيلية.

القاعدة صناعة أمريكية وهذا الدليل
ك�ش��ف ال�شنات��ور الرو�ش��ي، فران���س 
كلينت�شيفيت���س، اأن الت�ش��رف الأمريك��ي 
الأخ��ري ح��ول اإج��الء قيادي��ي وعنا�شر 
تنظي��م "داع���س" الإرهاب��ي م��ن مدين��ة 
دي��ر ال��زور ال�شوري��ة، هو دلي��ل اآخر اأن 
ت��رى  ل  المريكي��ة  املتح��دة  الولي��ات 
التنظي��م ع��دوا مبا�ش��را له��ا يف �شوري��ا، 
ب��ل تواج��ه رو�شي��ا كمناف���س اأول لها يف 
املنطق��ة.. وق��ال كلينت�شيفيت���س "مهم��ا 
ح��اول التحالف الدويل بقي��ادة الوليات 
املتح��دة ال��ذي يدع��ي حمارب��ة تنظي��م 
"داع���س" والإره��اب يف املنطق��ة ترير 
ت�شرف��ه الأخري حول اإج��الء الإرهابيني 
م��ن دير الزور ال�شورية، فه��ذا دليل اآخر 

اأن الولي��ات املتحدة ل حتارب الإرهاب 
ب�شورة جدية بل تنفذ اأهدافها واأجندتها 
كلينت�شيفيت���س  واأ�ش��اف  اإل"..  لي���س 
"�شاهدوا ممار�شات اأمريكا يف اأفغان�شتان 
وغريه��ا م��ن ال��دول الت��ي دخلتها حتت 
�شعار حماربة الإره��اب، لقد كانت دائما 
تقف اإلى �ش��ف املجاهدين يف اأفغان�شتان 
والإرهابي��ني يف دول اأخ��رى والي��وم يف 
اأن  كلينت�شيفيت���س  واعت��ر  �شوري��ا".. 
بات��ت  بت�شرفاته��ا  املتح��دة  الولي��ات 
وا�شحة من تدعم واإلى جانب من تقاتل، 
وبالن�شب��ة له��ا املناف���س الأول والوحيد 
ه��ي رو�شيا، اأم��ا الإرهابي��ون فهم جمرد 

اأدوات لتنفيذ خمططاتهم.

محمد بن سلمان التقى جهات إسرائيلية في العقبة وأمير سعودي زار سّرًا تل أبيب 

جتديـــــــد الـــــــــَوالء..


